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شورای والیتی هرات ادعا دارد در توزیع نان به نیازمندان هراتی، هر هفته پنج 
اعضای  از  شماری  است.  گرفته  صورت  حیف ومیل  و  مالی  فساد  افغانی  میلیون 
»انجمن نانوایان هرات« هم ادعا دارند، در توزیع آرد به نانوایی ها فساد وجود دارد 
و به جای آرد قزاقی، برای شان آرد افغانی توزیع می شود. اسنادی که در اختیار 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می دهد، شرکت قراردادی آرد، که هر بوجی ۵۰ 
به  آرد  تحویل  عدم  بدل  در  نموده،  قرارداد  افغانی  را ۱۹۴۵  قزاقی  آرد  کیلویی 
نانوایی ها، مبلغ ۱۷۵۰ افغانی پرداخت کرده است. ریاست اتاق اصناف و پیشه وران 
هرات، شرکت قراردادی توزیع آرد و اتحادیه صنف نانوایان، نهادی که موازی با 
»انجمن نانوایان« فعالیت دارد، این ادعاها را بی اساس می دانند. شهرداری هرات هم 

حاضر نیست در این مورد چیزی بگوید.

یافته های یک تحقیق تازه بنیاد آسیا نشان می دهد 
که میزای افراد دارای معلولیت در افغانستان افزایش 
یافته است. براساس این تحقیق، افغانستان با سپری 
کردن چهار دهه جنگ و خشونت، بزرگ ترین میزان 
جمعیت افراد دارای معلولیت را در جهان دارا است.

وعده  مدرنیته  نکرد.  وفا  وعده هایش  به  مدرنیته 
بیاورد،  صلح  کند،  تامین  را  عدالت  که  بود  داده 
به سمت  را  جهان  و  کند  تامین  را  اقتصادی  رفاه 
ثروت  شد  باعث  برعکس  اما  بکشاند،  خوش بختی 
جهان به جیب چند آدم محدود متراکم شود ، جنگ 

پایدار ثبات جهان را همیشه...
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کروناآموزههایمدرنیتهرا
بهچالشکشید

یافتههاییکتحقیقتازه:
میزانافراددارایمعلولیت13درصد

افزایشیافتهاست

جهانیان هنوز صلح 
را راه حل مناقشه 

می دانند

شرکتدولتی»پنبهدانهو
روغننباتی«بلخدوباره

فعالشد
۸صبح، کابل: وزارت مالیه اعالم کرد که شرکت 
دولتی »پنبه دانه و روغن نباتی« والیت بلخ دوباره 

به فعالیت آغاز کرده است.
طبق اعالم وزارت مالیه، شرکت دولتی روغن نباتی 
در ۲۴  روغن  تُن  تولید هشت  ظرفیت  دارای  بلخ 

ساعت می باشد.
بازار  تقاضای  وزارت گفته است در صورتی که  این 
بلند برود و مواد خام کافی موجود باشد، ظرفیت 
یک  در  تُن   ۱۵۰ الی   ۱۰۰ به  شرکت  این  تولید 

شبانه روز افزایش پیدا می کند.
مالیه،  وزارت  سرپرست  ارغندیوال،  عبدالهادی 
هنگام افتتاح این شرکت گفته است که وزارت مالیه 
برنامه های عملی را برای فعال سازی تمامی تصدی ها 

و شرکت های دولتی روی دست دارد.
به گفته او، در آینده نزدیک فعالیت اساسی و مجدد 
شرکت »اسپین زر« والیت کندز با ظرفیت تولید ۱۰ 
تُن روغن نباتی در یک شبانه روز گذشته و کارخانه 
با ظرفیت دوخت ۵۰۰ هزار جوره  نساجی گلبهار 

لباس در یک سال، آغاز می شود.
نیز  اوزبیکستان  سفیر  شادمانوف،  خواجه  یادگار 
و  پنبه دانه  شرکت  فعالیت  بازگشایی  مراسم  در 
روغن نباتی بلخ حضور داشته است. او گفته است: 
»خرسندم از این که امروز افغانستان یک گام بزرگ 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  راستای  در  را  دیگر 

خویش برداشت.«
روغن  و  پنبه دانه  شرکت  مجدد  احیای  تفاهم نامه 
با اوزبیکستان امضا شده بود. طبق این  نباتی بلخ 
ماشین آالت  و  فنی  اسناد  اوزبیکستان  تفاهم نامه، 
پرس«  و  برای تصدی »جن  را  نباتی  روغن  تولید 

بلخ فراهم کرده است.

شفاخانهی1۰۰بستر
بیمارانکووید-1۹در

والیتنیمروزبهبهرهبرداری
سپردهشد

۸صبح، کابل: شفاخانه ی ۱۰۰ برای »تجرید 
والیت  در   »۱۹  - کووید  بیماران  درمان  و 
نیمروز به بهره برداری سپرده شد. این شفاخانه 
در مدت ۲۸ روز از سوی شرکت انکشاف ملی 

ساخته شده است.
بیست وششم  جمعه،  روز  عامه  وزارت صحت 
این  که  است  گفته  خبر  این  اعالم  با  ثور، 
شفاخانه  با وسایل طبی مجهز شده و به تجرید 
و درمان بیماران کووید - ۱۹ اختصاص یافته 

است.
و  تجرید  مرکز  این  وزارت،  این  اعالم  طبق 
با ظرفیت ۱۰۰   ۱۹ - کووید  بیماران  درمان 
)واحد   ICU مجهز  اتاق های  دارای  که  بستر 
مراقبت ویژه(، دستگاه تنفس مصنوعی و سایر 
تجهیزات مورد نیاز می باشد، در والیت نیمروز 

به فعالیت آغاز کرده است.
وزارت صحت عامه گفته است که در امر مبارزه 
با ویروس کرونا متعهد است و تالش می کند تا 
با ساخت شفاخانه های مشابه زمینه دست رسی 
مردم را به خدمات بهداشتی ویژه برای تجرید 

و درمان بیماران کووید -۱۹ فراهم کند.
در  چشمان  سیاه  ساحه  در  شفاخانه  این 
شمال غرب شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز در 

مساحت پنج جریب زمین ساخته شده است.
این شفاخانه در نیمروز در حالی به بهره برداری 
سپرده شده است که شمار بیماران کووید - 
است.  رسیده  نفر   ۶۳ به  والیت  این  در   ۱۹
تاکنون یک بیمار کووید - ۱۹ در نیمروز جان 
باخته و ۳۰ بیمار دیگر نیز صحت یاب شده اند.

شمار مجموعی بیماران کووید -۱۹ در سطح 
کشور به شش هزار و ۵۳ تن رسیده است.

بیماران کووید - ۱۹ در  از  نفر  تاکنون ۱۵۳ 
کشور جان باخته و ۷۴۵ نفر دیگر صحت یاب 

شده اند.

۸صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، نماینده 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه 
حکومت  بررسی های  که  کرد  اعالم 
که  می دهد  نشان  امریکا  متحده  ایاالت 
حمله ها ی مرگ بار بر شفاخانه ی نسایی 
مراسم  و  کابل  برچی  دشت  والدی   -
شاخه ی  را  ننگرهار  در  خاک سپاری 

خراسان گروه داعش اجرا کرده است.
نماینده ویژه امریکا تأکید کرده است که 
صلح  توافق نامه ی  مخالف  داعش  گروه 
بین دولت و طالبان است و تالش می کند 
تا همانند عراق و سوریه جنگ فرقه ای را 

در افغانستان دامن بزند.
ثور  بیست وششم  جمعه،  روز  خلیل زاد 
در یک رشته توییتی نوشت: »به عوض 
افتادن در دام داعش و به تاخیر انداختن 
یا ایجاد موانع برای صلح، افغان ها باید با 
هم یک جا شوند تا این تهدید را شکست 
دنبال  را  تاریخی صلح  فرصت  و  بدهند 
ندارد.  جا  بیش تر  جویی ها  بهانه  کنند. 

افغان ها، و جهان، سزاوار بهتراند.«
داعش  که  است  گفته  خلیل زاد  زلمی 
تمایل شدید به اجرای چنین »حمالت 
شنیع غیرنظامیان« را نشان داده است. 
او افزود که گروه داعش تهدیدی جدی 

برای افغان ها و برای جهان است.
سه شنبه،  روز  مسلح  مهاجمان 

 ۱۰۰ شفاخانه ی  به  ثور  بیست وسوم 
بستر دشت برچی حمله کردند. در این 
اعالم کرد،  امور داخله  حمله که وزارت 
سه مهاجم نقش داشته اند، ۲۴ نفر کشته 
برداشته اند.  زخم  دیگر  نفر   ۱۶ و  شده 
حال  در  مادران  قربانیان  از  بسیاری 

زایمان و کودکان نوزاد هستند.
فرد  یک  حمله،  این  از  پس  ساعتی 
انتحاری مواد انفجاری خود را در مراسم 
ولسوالی  در  اکرم  شیخ  خاک سپاری 
کوزکنر والیت ننگرهار انفجار داد. در این 
حمله، ۳۲ نفر کشته شدند و بیش از ۶۰ 

نفر دیگر زخم برداشتند.
دو  این  اعالمیه ی  نشر  با  طالبان  گروه 

حمله را رد و آن را محکوم کرده است.
که  است  گفته  اما  افغانستان  حکومت 
افغانستان  در  خشونت  زمینه  طالبان 
ترتیب  این  به  و  است  کرده  فراهم  را 
حمله های  مسوولیت  از  نمی توانند 

تروریستی شانه خالی کنند.
در  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
نیروهای  به  حمله ها،  این  به  واکنش 
حالت  از  که  است  داده  دستور  امنیتی 
دفاعی خارج و حمالت تهاجمی را علیه 
این  طالبان  گروه  کنند.  آغاز  طالبان 
کرده  توصیف  جنگ جویانه  را  دستور 

است.

داعشمخالفصلحبین
دولتوطالباناست

رجزخوانی حکومت و طالبان؛

همآغوشیمرگوامید؛
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طالبان با شاخصه های دنیای جدید، مدارا، همه پذیری، تردید و بی یقینی بیگانه اند. تفاوت طالبان با ما شهرنشینان، مکتب رفته ها و 
دانشگاه رفته ها در همین است. آنان در میان هزاران مکتب و مشرب زنده ی جهان فقط به ابر روایتی به نام اسالم، اعتقاد جزمی، قاطع 

و غیر قابل تغییر دارند.



جعفر  خانه ی  به  را  پایش  که  وقتی  از  سارا، 
امیدوارتر  و  شاداب تر  جوان تر،  بود،  گذاشته 
با  را  بزرگ  امید و رویای  بود. وجودش  شده 
خود حمل می کرد. امید او را وا می داشت تا 
با افق صبح برخزید و برای زنده گی خوب تر 
فردایش تالش کند. صبح ها که پیش روی  و 
لذت  خودش  تماشای  از  می ایستاد،  آیینه 
این حس،  می آمد.  از خودش خوش  می برد. 
سرکوب  دختران  میان  در  بی سابقه  ای  حس 
مرتب  را  خودش  بود.  افغانستانی  شده ی 
می کرد، دست به سر و صورتش می کشید. از 
می داد.  تکان  سری  می کرد.  کیف  جوانی اش 
بی صدا می خندید و صدا می کرد: »جعفر! جعفر! 
چقدر زیبابیم، من! کاش دختر ما، پشت من 
برود، نه! نه! تو دوست نداری؟«. سارا، نیمه ی 
و  می گذراند. شیرینی  را  عمرش  دوم  دهه ی 
تلخی روزگار بسیار چشیده بود. با سختی و 
سردی جنگ و خشونت در پیرامونش آشنا و 
آن را پشت سر کرده بود. دو و نیم دهه پیش، 
شبی که آتش خمپاره های گروه طالبان، کابل 
را فتح و شهر از بیدادگری و ستم به خاموشی 
بود.  گشوده  دنیا  به  چشم  او  بود،  گراییده 
به دود  نگاه  کودکانه اش  اولین  درست شاید، 
خاکستر ویرانه های شهر در آسمان کابل افتاده 
بوده باشد. سارا، با صدای گلوله ی جنگ جیغ 
 کشیده و با نفس کشیدن دود و باروت و بوی 
خون زنده مانده و بزرگ شده بود. حاال خوب، 
در  کردن  زنده گی  و  ماندن  زنده  می فهمید 
سرزمین او چقدر دشوار است. با چشم هایش 
دیده بود که طالبان هم نسالنش را به رگ بار 
بی سرپرست  کشتند.  را  مادران شان  بستند. 
از  ماندند،  زنده  که  هم  عده ای  شدند.  بزرگ 
فرار  تعدادی  شدند.  معیوب  خشونت  اثرات 
کردند، آواره شدند و جای های دور و دورتر از 
دریای آزاد مدیترانه زنده گی آواره گی را شروع 
و تجربه کردند. با گذشت چند ماه از زنده گی 
باتجربه تر  و  پخته تر  می کرد،  فکر  مشترکش 
انبوهی  میان  در  را  خودش  گاه  است.  شده 
می کرد.  احساس  زنده گی  مسوولیت های  از 
مسوولیت مادری! مادر شدن! حس مادری! چه 
حس ناب و وصف برانگیزی. از وقتی که تست 
کرده  تایید  را  بارداری اش  نشانه ی  پزشکی  
با خود  نمی گنجید.  در پستش  از شوق  بود، 
می گفت هیچ چیزی دورن دارتر و بامعناتر از 
مادر شدن و تجربه حس مادری در زنده گی 
آدم آرامش نمی دهد. هیچ سرمایه ای معنوی تر 
و ارزش مند تر  از داشتن یک فرزند خوب در 
را مهربان ترین  ندارد. گاه خودش  دنیا وجود 
مادر دنیا برای کودکش تصور می کرد. گاهی، 
این که  و  می آمد  یادش  به  کودکی هایش  که 
را  کودکانه اش  زنده گی  آرامش  کسانی  چه 

 

طالبان حمالت اخیر در کابل و ننگرهار را کار گروه خود نمی دانند. 
بگیرد، مشخص  که صورت  بررسی هایی  با  رویدادها  این  واقعیت 
مساعد  دلیل  به  گروه  این  که  است  این  واقعیت  اما  خواهد شد؛ 
ساختن بستر خشونت و مانور گروه های هراس افگنی مانند داعش، 
باالی  افغانستان  دولت  مخالفان  حمالت  اخیراً  است.  مسوول 
مراکز نظامی و غیر نظامی در مراکز شهرها افزایش یافته است. از 
میان حمالت خونین هفته ی گذشته در کابل، لغمان و ننگرهار، 
یک  مسوولیت  گرفت،  عهده  بر  طالبان  را  رویداد  یک  مسوولیت 
رویداد را داعش پذیرفت و مسوولیت حمله تروریستی به شفاخانه ی 

نسایی - والدی در غرب کابل را هیچ گروهی بر عهده نگرفت.
خواستار  طالبان  می داند،  اتفاقات  این  مسوول  را  طالبان  دولت 
بررسی بی طرفانه رویدادهای کابل و ننگرهار هستند و داعش در 
این میان هیچ ابراز نظر تازه  ای نداشته است. در این میان ایاالت 
و  حکومت  صلح  طرف دار  چون  داعش  که  است  معتقد  متحده 

طالبان نیست، حمالت خود را افزایش داده است.
مردم باید واقعیت این رویدادها را بدانند؛ آن ها باید به این نتیجه 
برسند که آیا امریکا در پی قباحت زدایی از طالبان است یا حکومت 
و  ننگرهار  رویدادهای  واقعیت  اگر  بیش تر؟  امتیازگیری  در صدد 
قلمداد  این حمالت  اصلی  مسوول  داعش  و  شود  کابل مشخص 
شود، مشخص است که خطر بالقوه ای به اسم داعش، افغانستان 
از صلح را هم به آشکارا تهدید می کند. عامل رشد داعش،  پس 
خشونت های حکومت و طالبان است. وقتی جنگ با قوت خود ادامه 

داشته باشد، زمینه ساز رشد گروه های دیگر می شود.
دارد:  وجود  واضح  و  اصلی  سناریوی  سه  که  است  این  واقعیت 
باشد.  این که، ممکن است حمله کار گروه طالبان  اول  سناریوی 
اما ایاالت متحده ممکن است از این که در معرض انتقادها به خاطر 
امضای توافق با طالبان قرار نگیرد، در صدد قباحت زدایی از این 
عنوان  به  طالبان  کشاندن  حاال  امریکا  برای  است.  برآمده  گروه 
متحد در مبارزه با گروه هایی مثل داعش و القاعده اولویت دارد. 
ولو حمالت اخیر، کار گروه طالبان باشد، امریکا نمی خواهد چنین 
اتهامی متوجه این گروه شود؛ چون به وجهه بین المللی آن را به 
شدت زیان می رساند. ترمپ اصرار بر این دارد که توافق صلح با 
طالبان درست بوده و باید از آن حمایت صورت گیرد. او اصرار بر 
خروج نیروهایش از افغانستان دارد و از بین رفتن دست آوردهای 

آن کشور در افغانستان برایش بسیار خطرناک است.
سناریوی دوم این است که ممکن است مسوول اصلی این رویدادها 
واقعا داعش باشد، اما رییس  جمهور غنی که در گفت وگوهای صلح 
خودش را بازنده احساس می کند، طالبان را می خواهد تحت فشار 
قرار دهد. چون طالبان آن گونه که او انتظار داشت، ارگ را طرف 
مقابل گفت وگوهای صلح ندانستند، به همین دلیل غنی می خواهد 
جنگ را تا زمانی ادامه دهد که امریکا و طالبان او را طرف اصلی 
گفت وگوهای صلح بدانند. احتمال دارد که این حمالت کار گروه 
داعش باشد و نهادهای استخباراتی حکومت عامالن این رویدادها 
را بشناسند، اما حکومت برای اعمال فشار بیش تر بر طالبان، این دو 

رویداد را به طالبان نسبت دهد.
سناریوی سوم این است که داعش در افغانستان قدرت بیش تری 
یافته و به حمایت های گسترده تری از جانب برخی کشورها دست 
یافته است. احتمال دارد که در پی بازداشت رهبر جنوب آسیا و 
را  خود  گروه حمالت  این  افغانستان،  در  داعش  گروه  دور  شرق 
در افغانستان افزایش داده است. اگر سناریوی سوم درست باشد، 
ادعای  درباره  عمومی  افکار  به  است  مجبور  افغانستان  حکومت 
رییس  بدهد.  پاسخ  کشور  شرق  از  داعش  گلیم  شدن  برچیده 
جمهور غنی پیش از این ختم داعش در مناطق شرق کشور که 
این  که  احتمال  بود.  کرده  اعالم  را  بود  داعش  اصلی  پایگاه های 
حکومت نمی خواهد به راحتی بازگشت دوباره داعش و خطرات آن 

را بپذیرد، نیز بخشی از استراتژی حکومت می تواند باشد.
به هر حال، آن چه واضح است این است که افراد ملکی زیادی در 
این دو ریداد جان باختند. طالبان تا اکنون هیچ گاه این همه تقال 
برای برائت خود از یک رویداد نکرده بودند. طالبان این بار خواستار 
این شده اند که دو حادثه ننگرهار و کابل توسط تیم های بی طرف 
بررسی شود تا مشخص گردد که آن ها پشت این حمالت نبوده اند. 
رویدادی  تقبیح  برای  تازه ای  الفاظ  از  نخستین بار  برای  طالبان 
استفاده کرده اند که خود را از آن مبرا می دانند. سخنگوی این گروه 
گفته است که باید رویدادهای کابل و ننگرهار به درستی بررسی 
شود تا از »چهره های سیاه عامالن این جنایت ها« پرده برداشته 
شود. طالبان حکومت را عامل این رویدادها می دانند و معتقد اند که 

این سناریو برای بدنامی این گروه برنامه ریزی شده است.
از سویی نیز طالبان مسوولیت حمله بر تاسیسات ارتش در شهر 
گردیز را بر عهده گرفتند. در آن رویداد ۵ غیرنظامی کشته شدند. 
کشتن غیرنظامیان، کار هر گروهی که باشد، جنایت است. گروهی 
که عمال در کشتار غیرنظامیان دست دارد، نباید برای تبرئه شدن 
از یک رویداد مشابه، تقال کند. طالبان باید بدانند که اگر داعش 
عامل اصلی این حمالت باشد، نیز مسوولیت بسترسازی خشونت و 

رشد این گروه ها متوجه آنان است.

و  نمی داشت  خوب  احساس  گرفتند،  ازش 
شدن  مادر  نمی کرد.  فکر  شدن  مادر  به  هرگز 
در سرزمین او. فکر می کرد، فکر این که فرزندش 
به دنیا آید چگونه بزرگ شود. چگونه بزرگش 
کنند، چگونه مراقبش باشند و مبادا بزرگ شود 
و هیچ گاه به پارک بازی و چمن بازی نتواند برود. 
مبادا، شیرینی کودکی هایش به سان کودکی های 
مادرش که طالبان با آتش و دود و باروت ازش 
بارها با خودش  بارها و  گرفته  بود، حرام شود. 
کلنجار می رفت. نمی توانست خودش را متقاعد 
کند. مادر بشود. اما، مادر شده بود، مادر! می رفت 

که بهترین مادر بشود.
سارا، نقاشی و رسامی را بیش تر دوست داشت. 
جعفر، یک دسته از قلم های رنگه و چند تخته 
کاغذ آورده بود. سارا، که معموالً خانه می ماند، 
سراغ  می رفت  می رفت،  سر  که  حوصله اش 
ذهنش  می داد.  آرامش  او  به  نقاشی  نقاشی. 
آسوده می شد و خنده دایم روی لبانش جاری 
بود. در نقاشی  هایش بیش تر خرگوش و ماهی و 
پلنگ و پرنده می کشید. نقاشی های خالقانه ای 
است.  بی نظیر  کودکان  ذهن  پرورش  برای  که 
کم تر می نوشت. تنها، شب ها دو جمله ای روی 
کاغذ خط خطی می کرد. برای خودش و یا برای 
بود:  نوشته  که  مثل شبی  می نوشت.  فرزندش 
و  می آوریم  صلح  بودند  گفته  ما  به  »سیمایم! 
ما  به  بودند.  کرده  صلح  طالبان  با  کاغذ  روی 
دروغ گفته بودند. ولی امروز، بازهم انفجار شد. 
مادران زیادی کشته شدند و کودکان بی شماری، 
برسرپرست ماندند. می دانم، هنوز برای آمدنت 
این جا، جای امنی نیست. اما، تو زنده گی منی، 

جان منی و من دوستت دارم«.
روزها، هفته ها و ماه ها گذشته بود. سارا، روزهای 
ماه نهم بارداری اش را تجربه می کرد. دوره سخت 
و مهم بارداری را. آفت کرونا جهانیان و مردم را 
زمین گیر کرده بود. کار و بار را به تعطیلی کشانده 
بود. جعفر که در اداره ی یک شرکت خصوصی 
در کابل کار می کرد، نزدیک چهل  روز می شد 
که دروازه های تمام کارگاه ها و دفاتر و شرکت ها 
بسته شده بودند و او روزها در خانه می ماند. با 
سارا، در کارهای خانه کمک می کرد و با قصه ها، 
آینده  برای  هردو،  می کرد.  بهتر  را  دلش  حال 
شریک  باهم  و  می کردند  فکرهایی  فرزندش 
تزیین  و  کودک  نام گذاری   روی  می ساختند. 
ساعت ها  و  داشتند  نظر  اختالف  باهم  اتاقش 
بحث می کردند. سارا می گفت: »اسم دخترمان 
را سیما بمانیم باشه؟ سیمایم. قشنگ نیست؟!«. 
جعفر زیر لب، لبخند می زد و می گفت: »قشنگه. 
من دوست دارم، سیانا باشه«. جور نمی آمدند. 
سارا،  که  روزی  می گذشت.  این گونه  روزها 
احساس ناراحتی کرد، می دانست روزهای نهایی 
بارداری است. تخته ی کاغذ را پایین می آورد و 
شروع به نقاشی می کند. خرگوشی می کشد که 
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هراسان و چشم به دره ای دارد. دره سرسبز و 
بلند. چهره   با شاخ وبرگ های  از جنگل های  پر 
کودکی را می کشد، ایستاده است. هنوز نقاشی 
تمام نشده است که حالش اندکی بدتر و دردش 
شدیدتر می شود. نقاشی را نیمه رها می کند و در 
حالی که از درد به خودش می پیچد، می گوید: 
»نام، نامش، سیما. او سیمایم است«. با انگشتش 
به نقاشی اشاره می کند و آوردنش به بیمارستان.

منتقل  کابل،  غرب  در  بیمارستان  به  را  سارا 
داکتران  شد.  بستری  شبانه روز  سه  کردند. 
می گفتند هنوز وقت زایمان نرسیده است. سارا 
رنج های بی شمار و دردهای فراوان را به آغوش 
بود؛  به روی شانه هایش حمل کرده  کشیده و 
بود. سرگذشت  نایستاده  پای  از  هیچ گاهی  اما 
و  خشونت  و  خشم  و  یأس  میان  در  زنده گی 
سرکوب، از او دختری سخت سر و قوی ساخته 
امید مادری و مادر شدن نیز در  بود. حاال که 
وجود  تمام  با  بود،  کرده  پیدا  جریان  وجودش 
سعی می کرد قوی بماند و کودکش را سالم به 
دنیا آورد و مهر مادری را نثارش کند و سیمایش 

را به آغوش کشد.
کابل در دوره قرنطین اجباری ناشی از همه گیری 
شهر  می گذاشت.  سر  پشت  را  کرونا  ویروس 
خلوت بود و شهروندان اکثرا در خانه های شان 
ختم  برای  امریکا  و  طالبان  می بردند.  سر  به 
جنگ در افغانستان توافق و معامله کرده بودند. 
می شدند.  رها  حکومت  بند  از  طالب  زندانیان 
طالبان تعهد کرده بودند که تا پایان روند رهایی 
زندانیان دو طرف، به کاهش خشونت متوسل 
بستری  روز  چهارمین  ظهر  از  پیش   می  شوند. 
شدن سارا در یکی  از شفاخانه ها در غرب کابل، 
صدای انفجار وحشت ناک قلب کابل را به لرزه 
مهاجمان  را شکست.  کرونایی  سکوت  درآورد. 
مسلح به آن جا حمله کرده بودند. تروریست ها 
به ساختمان داخل شده بودند و زنان در حال 
داکتران،  شده،  متولد  تازه  نوزادان  زایمان، 
با خون سردی  را  و عیادت کننده گان  کارمندان 
تمام به رگ بار بستند. تروریست ها شفاخانه را به 
خاک و خون کشیدند. ده ها نفر زخم برداشتند 
و کشته شدند. سارا، مادری که درد و امید را 
به آغوش کشید و حمل کرد تا کودکش را به 
نیافت  امید دست  و  رویا  این  به  آغوش کشد، 
گلوله های  شلیک   زیر  آرزوهایش  تمام  با  و 
مادران  بلکه  سارا،  تنها  نه  داد.  مهاجمان جان 
زیادی کودکان شان را از دست دادند و کودکانی 
ندیدند.  را  مادرشان  هرگز  و  ماندند  زنده  که 
سیمایی که هرگز مادرش را ندید و سارایی که 
هرگز کودکش را به آغوش نکشید، نقاشی اش 
به  مادری اش هیچ گاه  رویای  و  ماند  ناتمام  که 
کودکان  و  مادران  زنده گی  نشد.  بدل  واقعیت 
بسیاری با چنین سرنوشت مشابهی تباه و ویران 

شدند.

قربان دانش



و  کابل  در  اخیر  حمالت  وقوع 
تنش ها  افزایش  به  که  ننگرهار 
طالبان  گروه  و  حکومت  میان 
منجر شد، اما شماری از کشورها 
ادامه  به  خارجی  سازمان های  و 
چند  هر  خوش بین اند.  صلح  روند 
گروه  پیش تر  امریکا  سفیر  معاون 
متهم  ننگرهار  و  کابل  فراهم سازی حمالت  به  را  طالبان 
افغانستان  برای صلح  امریکا  ویژه  فرستاده  اما  بود،  کرده 
یافته های آن کشور، داعش در  اساس  بر  است که  گفته 
پس این حمالت بوده و دوطرف باید با دنبال کردن روند 
صلح، این تهدیدها را از بین ببرند. ناتو نیز تصریح کرده 
خوش بینی ها  کشور،  در  خشونت ها  افزایش  وجود  با  که 
پیرامون مذاکرات بین االفغانی هنوز باقی مانده است. هر 
مسوولیت  داعش،  جمله  از  گروهی،  هیچ  کنون  تا  چند 
حمله اخیر کابل را به  دوش نگرفته، اما حکومت طالبان را 
مقصر این حمالت و مانع روند صلح دانسته و به نیروهای 
امنیتی امر تعرض را صادر کرده است. طالبان نیز با صدور 
اعالمیه ای عالوه بر رد مسوولیت این حمالت، گفته اند که 
که  کرده اند  تصریح  و  می بخشند  تشدید  را  حمالت شان 
ارگ به عنوان مانع فرا راه صلح، باید پای تبعات تصمامیش 

مبنی بر ادامه جنگ بنشیند.
حمله بر شفاخانه ۱۰۰ بستر داکتران بدون مرز در کابل 
و رویداد انتحاری در ولسوالی شیوه ننگرهار واکنش های 
تُند حکومت و طالبان را در پی داشته و سبب شده است 
اکنون  بگیرد.  قرار  که روند صلح دوباره در حالتی مبهم 
برخی از کشورها و سازمان های بین المللی به ادامه روند 
صلح در افغانستان ابراز خوش بینی کرده و خواهان ادامه 
امریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  شده اند.  روند  این 
با  ثور  بیست وششم  جمعه،  بامداد  افغانستان  صلح  برای 
نشر رشته توییت های گروه داعش را مقصر حمالت اخیر 
و  میان حکومت  روند صلح  ادامه  بر  و  خوانده  کشور  در 
طالبان تأکید کرده است. وی تصریح کرده که بر اساس 
بررسی ها حکومت امریکا، حمله های مرگ بار بر شفاخانه 
نسایی-والدی داکتران بدون مرز در دست برچی کابل و 
خراسان  شاخه  را  ننگرهار  شیوه  در  خاک سپاری  مراسم 

رجزخوانیحکومتوطالبان؛

جهانیان هنوز صلح را راه حل مناقشه می دانند

گروه داعش اجرا کرده است.
در توییت فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان آمده 
که گروه داعش مخالف توافق  صلح میان حکومت و طالبان 
است و می کوشد که هم مانند عراق و سوریه، جنگ های 
از  ادامه  در  بزند. وی  دامن  نیز  افغانستان  در  را  فرقه ای 
است که  افغانستان خواسته  طرف های درگیر در جنگ 
به جای افتادن در دام گروه داعش و به تاخیر انداختن 
با  و  یک جا شده  با هم  روند صلح،  برای  موانع  ایجاد  یا 
شکست این تهدیدها، فرصت تاریخی صلح را دنبال کنند. 
زلمی خلیل زاد گفته است که جایی برای بهانه جویی های 
بیش تر دو طرف نیست و افغان ها و جهان سزاوار وضعیت 
بهتر اند. این در حالی است که کرن دیکر، معاون سفیر 
امریکا در کابل روز چهارشنبه، ۲۴ ثور در گفت وگویی با 
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، گفته است که 
ننگرهار  و  کابل  حمله  مسوولیت  طالبان  گروه  چند  هر 
را برعهده نگرفته، اما برای هم چنین خشونت و حمالت، 

زمینه سازی کرده و در این راستا مسوول است.
هم زمان با این، ناتو نیز با تقبیح حمالت اخیر در کشور، به 
ادامه گفت وگوهای بین حکومت و طالبان ابراز خوش بینی 
ناتو در  کرده است. استورات پیچ، رییس کمیته نظامی 
این  عضو  کشورهای  دفاع  روسای  با  ویدیویی  نشست 
سازمان، حمالت اخیر در کابل و ننگرهار را محکوم کرده 
در  امنیتی  این نشست گفت که وضعیت  در  است. وی 
افغانستان هنوز شکننده بوده، اما به گفته وی، خوش بینی ها 
این  و  بوده  بین االفغانی محسوس  به مذاکرات  پیوند  در 
یک راه حل برای افغانستان است. پیش تر، انتونیو گوترش، 
دبیر ُکل سازمان ملل متحد نیز با محکوم کردن حمالت 
متعهد  این سازمان  که  بود  کرده  تصریح  افغانستان،  در 
به پشتی بانی از روند صلح به رهبری افغانستان است که 
بتواند به مناقشه پایان دهد. پیش تر، زلمی خلیل زاد در 
سفر به هند، گفته بود که طرف دار مذاکره میان هند و 
طالبان است و تصریح کرده بود که مناسب است آن کشور 
با طالبان تعامل داشته باشد. یک منبع در حکومت هند 
اما گفته است که آن کشور دیدگاه های خودش را در مورد 
افغانستان دارد و روابط هند با شهروندان افغان بر اساس 

هدایت سیاست افغانستان باقی خواهد ماند.

حکومت اما تصریح کرده که برای برقراری »صلح پایدار 
و باعزت« متعهد است و طالبان را مانع اصلی فرا راه این 
روند می داند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری 
توییت هایی  رشته  نشر  با  ثور  بیست وششم  جمعه،  روز 
گفته که دولت از روند صلح عقب نشینی نکرده است. وی 
طالبان را مانع اصلی روند صلح و تداوم خشونت ها دانسته 
و گفته است که این گروه بارها خواست مردم و جامعه ی 
جهانی را برای تأمین آتش بس و آغاز گفت وگوهای صلح 
با دولت را رد کرده است. آقای صدیقی در ادامه تصریح 
کرده است که نیت حکومت صلح است و هیچ فردی نباید 
با این حال، وی گفته است که  به این نیت شک کند. 
گروه طالبان جنگ را انتخاب کرده اند و نیروهای امنیتی 
نیز برای حفظ جان و مال مردم از هیچ گونه تالش دریغ 

نخواهند کرد.
طالبان  که  کرد  اعالم  غنی  محمداشرف  این،  از  پیش 
مسوول حمله های اخیر کابل و ننگرهار اند و به نیروهای 
امنیتی دستور داد که حالت تعرضی اختیار کنند. وی 
روز پنج شنبه، بیست وپنجم ثور در دیدار از قول  اردوی 
امنیتی  نیروهای  به  خطاب  کماندو  خاص  عملیات های 
و  بکشند  غالف  از  را  که شمشیرشان  است  نیاز  گفت، 
قدرت شان را نشان بدهند. آقای غنی با الفاظ تُندی گفت 
که نیاز است دشمنان افغانستان بدانند که »مشت قوای 
خاص و کماندو و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور چگونه 
از  او  کرده، هدف  تصریح  را می شکند«. وی  آنان  دهن 
دستور تعرض آن است که گروه طالبان بدانند که باید 
و  عادالنه  و صلح  بنشینند  میدان سیاست  در  دولت  با 

پایدار را بپذیرند.
نشر  با  نیز  جمهوری  ریاست  ارگ  به  نزدیک  افراد 
توییت های بر موقف حکومت در راستای مبارزه با طالبان 
تأکید کرده اند. امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری 
گفته  توییت  یک  نشر  با  ثور  بیست وششم  جمعه،  روز 
»شریر«  فرمانده  خراسانی،  ابوعمر  حکومت  که  است 
فاروق،  اسلم  برای جنوب آسیا و هم چنان  گروه داعش 
اختیار  در  را  خراسان  برای  گروه  این  »شریر«  فرمانده 
نه  که  است  گفته  ادامه  در  وی  هم اند.  متصل  که  دارد 
نمی توان  را  آنان  لکه دار  آگاهی های  نه  و  طالبان  دست 

افراد معصوم در »آخرین  نوزادان و سایر  از خون زنان، 
قتل عام« پاک کرد. وی پیش تر نیز با یک توییت با لحن 
تُند گفته بود: »طالبان تروریست، متحدان کنونی و سابق 
آنان یا دوقلوهای عقیدتی شان به یک بیمارستان نسایی-

والدی حمله کرده اند که مادران، نوزادان و تازه متولد و 
غیرنظامیان بی گناه را کشته اند. این رفتار تغییر یافته ی 
طالبان پس از گذراندن دوره هایی در مورد رفتار انسانی 

در دوحه است.«
پاسخ  حکومت  واکنش های  به  تُند  لحن  با  نیز  طالبان 
داده اند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این گروه در واکنش 
بر  تعرضی  حمالت  آغاز  بر  مبنی  حکومت  دستور  به 
طالبان، گفته که حکومت مانع صلح است باید پای تبعات 
تصامیمی که می گیرد، بنشیند. چرا که به گفته وی، این 
از این حمالت شان را بر پایگاه های نیروهای  گروه پس 
امنیتی در شهرها تشدید می بخشند. این در حالی بود 
که طالبان روز پنج شنبه، بیست وپنجم ثور بر یک قرارگاه 
امنیتی در گردیز، مرکز پکتیا حمله کردند که در نتیجه 
آن،  پنج غیرنظامی کشته شدند و ۲۰ تن به شمول پنج 
نظامی افغان زخم برداشتند. طالبان اما ادعا کرده اند که 
در این حمله تلفاتی بر نیروهای افغان وارد کرده اند. این 
گروه روز جمعه، بیست وششم ثور با نشر اعالمیه  و تصاویر 
تأکید  حمالت شان  تشدید  بر  دوباره  جنگ جویان شان، 
کرده و گفته اند که مراکز فرماندهی »حمالت تعرضی« 
نیروهای دولتی، پس از این از جمله جاهایی خواهد بود 

که مصونیت ندارد.
جنگ میان دو طرف در حالی شدت می یابد که حکومت 
روز سه شنبه، بیست ودوم ثور روند رهایی زندانیان طالبان 
را متوقف کرد. شورای امنیت ملی پس از رهایی ۱۰۰۰ 
زندانی این گروه، گفته است که طالبان تناسب در رهایی 
زندانیان را مراعات نکرده اند و روند رهایی زندانیان این 
طالبان  بند  از  حکومتی  زندانیان  رهایی  زمان  تا  گروه 
اما ادعا کرده اند  به حالت تعلیق در آمده است. طالبان 
که هنوز روند رهایی زندانیان نیروهای امنیتی را ادامه 
داده اند. دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر گفته که این 
گروه تاکنون ۲۶۱ از نیروهای امنیتی را از زندان های  شان 

آزاد کرده اند.
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تخار  والیت  در  گذشته  هفته 
نسبت  نگرانی  از  موجی  با 
صحی  خدمات  کمبود  به 
ده ها  شد.  سپری  مردم،  به 
تن از کارمندان صحی بیش 
از ۸۰ شفاخانه و مرکز صحی، 
با تجمع اعتراضی مقابل دفتر 
با  رایزنی  در  که  خواستند  مسووالن  از  تخار،  والی 
نشدن  پرداخت  مشکل  کشور،  مرکز  مسووالن 
والیت  این  صحی  کارمندان  شش ماهه   معاش های 
والیت  این  پزشکی  کادر  شود.  گذاشته  میان  در 
می گویند که طی شش ماه گذشته، عالوه بر پرداخت 
نشدن معاش های شان، حتا یک افغانی برای خرید 
مواد صحی جهت مبارزه با کرونا در این والیت به 
مصرف نرسیده است. در همین حال دفتر والی تخار 
می گوید که مشکل کارمندان صحی با مرکز کشور 
بارها در میان گذاشته شده است. بر بنیاد گزارش 
و  قرارداد کننده  شرکت خصوصی  تخار،  والی  دفتر 
کادر  به  معاش  پرداخت  و  خدمات رسانی  مسوول 
تخار،  والیت  شفاخانه های  و  مراکز صحی  پزشکی 

طی شش ماه گذشته کم کاری کرده است.

مبارزه با کم ترین امکانات
پزشکی  کادر  و  مردم  دولت،  مبارزه  گرماگرم  در 
پزشکی ۸۳ مرکز  علیه کرونا، شکایت کادر  کشور 
صحی و شفاخانه والیت تخار در شمال کشور اوج 
گرفته است. نبود تجهیزات پزشکی، پرداخت نشدن 
کادر  معاش  شش ماهه  تعویق  و  کاری  امتیازهای 
پزشکی در این والیت سبب شد که هفته گذشته، 
کارمندان صحی این والیت با تجمع در مقابل دروازه 
اعتراض  والیت  این  کنونی  وضعیت  از  تخار  والی 

کنند.
رستاق  شفاخانه  رییس  نبیل،  نذری محمد  دکتر 
والیت تخار، در صحبت با روزنامه ۸صبح، وضعیت 
نگران کننده  بیش تر  را  تخار  ولسوالی های  در 
می خواند. به گفته وی، اگر خدمات صحی در والیت 
تخار متوقف شود، آسیب اصلی را مردم می بینند. 
وی می افزاید که در ماه های گذشته بارها دادخواهی 
برای پرداخت معاش و امتیازهای کارمندان صحی 
شده، اما هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده است.

به شمول چهار شفاخانه صحی، ۸۳ مرکز صحی 
در ولسوالی های مختلف والیت تخار وجود دارد و 
به گفته آقای نبیل طی چند ماه گذشته، کم ترین 
میزان خدمات رسانی به آنان صورت گرفته است. او 
می افزاید که بنا بر گفته های برخی مسووالن، معاش 

چهار ماه برخی کارمندان پرداخته شده است.
صحی  کارمندان  از  دیگر  یکی  عبدالغفور،  دکتر 
والیت تخار، می گوید که عالوه بر شش ماه تاخیر 
در پرداخت معاش ها، ۲۰ درصد معاش همکارانش 
در ولسوالی های ۱۶ گانه والیت تخار از اوایل سال 
۲۰۱۹ تا کنون پرداخت نشده است. او هم چنین 

نشده  داده  اضافه کاری ها  امتیازهای  که  می گوید 
در  هم  پزشکی  امور  برای  نیاز  مورد  لوازم  حتا  و 

دسترس کارمندان صحی قرار ندارد.
این کارمند صحی هشدار می دهد که اگر وضع به 
تخار  پزشکی  کادر  تمام  یابد،  دوام  منوال  همین 

دست به اعتصاب کاری می زنند.

حق با کادر پزشکی است
قبول  قابل  با  تخار  والی  دفتر  حال  همین  در 
خواندن اعتراض کادر پزشکی مراکز صحی مرکز و 
ولسوالی های این والیت، به این نظر است که آنان 

باید به حقوق خود دست یابند.
جواد هجری، سخنگوی دفتر والی تخار، می گوید 
پرداخت  و  خدمات رسانی  کار  شواهد،  بر  بنا  که 
یک  طرف  از  که  صحی  مراکز  کارمندان  معاش 
ابتدا تا کنون  از  انجام می شود،  شرکت خصوصی 
با مشکل و وقفه به همراه بوده است. وی می گوید 
که در گذشته هم بارها شکایت های زیادی از فراهم 
نشدن تجهیزات پزشکی، مواد الزم برای انجام امور 
مراکز  کارمندان  معاش  نشدن  پرداخت  و  صحی 

تخار  والی  سخنگوی  است.  داشته  وجود  صحی 
می گوید که اداره محلی بارها هیات های مختلفی 
برای رسیده گی به کم کاری های شرکت خصوصی 
قرارداد کننده با وزارت صحت کشور و دفتر مرکزی 
اما  داده،  قرارداد کننده، تشکیل  شرکت خصوصی 

کم ترین نتیجه را در پی داشته است.
و  کارمندان  معاش  اگر  که  می کند  تصریح  وی 
کادر  دسترس  به  کامل  طور  به  پزشکی  امکانات 
نگیرد،  قرار  تخار  والیت  صحی  مراکز  پزشکی 
احتمال دارد که رسیده گی به وضعیت صحی مردم 

با کم کاری همراه شود.

انتظار صحت عامه تخار
در همین حال گزارش ریاست صحت عامه تخار 
حاکی از آن است که رای زنی مسووالن صحی این 
والیت با کارمندان صحی، سبب شده بود که کادر 
پزشکی مراکز صحی به طول شش ماه کار خود را 

دوام دادند.
دکتر نصراهلل قاضی زاده، رییس صحت عامه والیت 
تخار، می گوید که چندین بار با مسووالن شرکت 
صحی  کارمندان  معاش  توزیع  مسوول  قراردادی 
کرده  گفت وگو  پزشکی  تجهیزات  فراهم کننده  و 
است. وی می افزاید که سه روز گذشته، مسووالن 
این شرکت خصوصی گفته اند که معاش ۸۰ درصد 
رییس صحت  پرداخته می شود.  کارمندان صحی 
عامه تخار تصریح می کند که کارمندان صحی نیاز 
امور  برای پیش برد  امتیاز و تجهیزات پزشکی  به 

دارند و باید به دسترس شان قرار گیرد.
تخار در شمال کشور بنا بر گزارش های رسمی تا 
کنون ۱۳۰ مورد مثبت کرونا را در خود ثبت کرده 

است.

کادرپزشکیدرتخار:
معاشوتجهیزاتنیست،اعتصابمیکنیم

سیدحسن حسینی

حسیب بهش

حمله بر شفاخانه 100 بستر داکتران بدون مرز در کابل و رویداد انتحاری در ولسوالی شیوه ننگرهار واکنش های تُند حکومت و طالبان را در پی داشته و سبب شده است که 
روند صلح دوباره در حالتی مبهم قرار بگیرد. اکنون برخی از کشورها و سازمان های بین المللی به ادامه روند صلح در افغانستان ابراز خوش بینی کرده و خواهان ادامه این روند 

شده اند. زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بامداد جمعه، بیست وششم ثور با نشر رشته توییت های گروه داعش را مقصر حمالت اخیر در کشور خوانده و 
بر ادامه روند صلح میان حکومت و طالبان تأکید کرده است.



زنده گی  آن  در  ما  که  فرهنگی 
می کنیم، فرهنگ دینی است. 
است.  یقین  و  ایمان  فرهنگ 
اصلی  ذات  یا  اصلی  ویژه گی 
این فرهنگ آن است که بدون 
برابر  در  استدالل  و  پرسش 
گوناگونی و کثرت قرار می گیرد. 
فرهنگ دینی با غیر از خودش مخالف و دشمن است. 
نشانه های اندیشدن و پرسیدن آن است که ما را از 
بیرون  تکراری  و  تک مرجعی  یک نواخت،  زنده گی 
می آورد. فرهنگ دینی ما مقابل این وضعیت است. 
طالب و روایت او پدیده ی تصادفی نیست. ساخته و 
پرداخته ی همین فرهنگ است. طالب و روایتش جزو 
فرهنگ ما بوده و است. تا زمانی که زمینه تاریخی 
پیدایش این فرهنگ را به درستی نشناسیم، تا زمانی 
که این فرهنگ الیروبی نشود، تا زمانی که در برابر 
آن و به اندازه قدرت آن، قطب مخالف تشکیل ندهیم، 
این فرهنگ همراه با خشونت هایش با ما خواهد بود. 
گذار از طالب و یا رسیدن به جامعه ی بدون طالب، 
به  بدون  تاریخی مان،  گذشته  انتقادی  مرور  بدون 
پرسش گرفتن بنیادین این فرهنگ و در نهایت عبور/

انکار آن، نا ممکن است.
مدارا،  جدید،  دنیای  شاخصه های  با  طالبان 
همه پذیری، تردید و بی یقینی بیگانه اند. تفاوت طالبان 
با ما شهرنشینان، مکتب رفته ها و دانشگاه رفته ها در 
و مشرب  میان هزاران مکتب  آنان در  است.  همین 
زنده ی جهان فقط به ابر روایتی به نام اسالم، اعتقاد 
جزمی، قاطع و غیر قابل تغییر دارند. پیروزی کسانی 
که مسیر شک و تردید را می روند، در برابر کسانی که 
با تردید و بی یقینی بیگانه اند، دشوار است. مبارزه ی 
اعتقاد جزمی  روی  از  برابر حرکت های  در  شکاکانه 

کم تر چانس پیروزی دارد.
طالبان  به  بوش  داد،  رخ  سپتامبر  حادثه ۱۱  وقتی 
هشدار داده بود که دیگر جای پنهان شدن ندارند. 
عمر  مال  بوش،  هشدار  و  حادثه  آن  از  بعد  مدتی 
پیامی منتشر کرد که در آن آمده بود: »خدا می گوید 
زمینی که خلق کرده ام بزرگ است،  از اوامرم اطاعت 
زنده گی  می توانید  که  زمین  از  هر جایی  در  و  کنید 
راه  در  را که  آنانی  است که  کنید. خدا وعده کرده 
او می جنگند، حفاظت می کند. اما بوش اعالم کرده 
و  نداریم  پنهان شدن  برای  ما هیچ جایی  است که 
که  ببینیم  حال  می کند.  نابودمان  باشیم  که  هرجا 
وعده ی خدا بر آورده می شود یا اخطار بوش. من باور 
دارم که وعده ی خدا برآورده می شود.« این پیام لبریز 
از ایمان و یقین خلل ناپذیر است. مال عمر و پیروان 
او ایمان قاطع دارند که خدا از آنان در برابر نیروهای 
امریکایی محافظت خواهد کرد. آدم با داشتن چنین 
باور جزمی، از جنگ کم تر می ترسد و از کشتار مردم 
ویران گری  زیرا خون ریزی،  می شرمد؛  کم تر  بی گناه 
و تجاوز را برای پیروزی و تحقق پیام پرودگار عالم 
کتاب  نویسنده ی  الکسیویچ،  سویتالنا  می داند. 
تابوت های رویین، می گوید: »چرا با کسی که از جنگ 
نمی ترسد بجنگی؟« او معتقد بود که مردم افغانستان 
از جنگ نمی ترسند و جنگ با این مردم کار بیهوده 
و عبث است. تمام جنگ های تاریخ در این کشور ره 

به جایی نبرده اند.
»انگیزه  که  کرده اند  تاکید  تاریخ  بزرگ  جنگ آوران 
اگر  است.«  مهم  افزار  جنگ  اندازه ی  به  جنگ  در 
بزرگ ترین قدرت های جهان با پیش رفته ترین افزارها 
نمی توانند  باشند،  نداشته  انگیزه  ولی  باشند،  مجهز 

طالبان با شاخصه های دنیای جدید، مدارا، همه پذیری، تردید و بی یقینی 
دانشگاه  و  رفته ها  مکتب  شهرنشینان،  ما  با  طالبان  تفاوت  بیگانه اند. 
آنان در میان هزاران مکتب و مشرب زنده ی  رفته ها در همین است. 
قابل  غیر  و  قاطع  اعتقاد جزمی،  نام اسالم،  به  ابر روایتی  به  فقط  جهان 
تغییر دارند. پیروزی کسانی که مسیر شک و تردید را می روند، در برابر 
کسانی که با تردید و بی یقینی بیگانه اند، دشوار است. مبارزه ی شکاکانه 

در برابر حرکت های از روی اعتقاد جزمی کم تر چانس پیروزی دارد.
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انگیزه،  قوی ترین  میان،  این  در  ببرند.  را  جنگی 
انگیزه ی دینی و ایدیولوژیک است؛ همان چیزی 
که طالب از آن لبریز است. پیروزی مردم افغانستان 
در بیرون راندن چند نوبت انگلیسی ها، روس ها و 
اما  نبود.  ممکن  دینی  انگیزه  امریکایی ها،  بدون 
این انگیزه هم چنان که بیگانه ها را راهی قبرستان 
کرده است، صد برابر آنان خودی را گردن زده و 
زیر خاک کرده است. انگیزه ی دینی بود که پای 
حدود بیش تر از بیست هزار مسلمان اهل ترکیه، 
در  را  و...  فلیپین  اندونزیا،  بنگله دیش،  پاکستان، 
سرزمین  این  به  شوروی  علیه  افغانستان  جنگ 

کشاند.
دشمنان  علیه  میانه  خاور  مردم  بسیج  در  دین 
است  روایت  دارد.  و  داشته  اساسی  نقش  بیرونی 
حرکت  یک  راه اندازی  برای  حسین  صدام  که 
اوایل  در  )او  آورد  روی  اسالم  به  امریکایی  ضد 
سوسیالیست بود( او کلمه »اهلل  اکبر« را با خون 
خود روی پرچم عراق نوشت. تا جایی که بعد از 
البغدادی  همکار  او  افسران  از  تعدادی  مرگش، 
البغدادی  ابوبکر  دست یاران  برجسته ترین  شدند. 
دو نفر از افسران کندک های اردوی عراق بودند. 
نیز  داعش  دولت  اداره ی  در  البغدادی  منشی 
»ابومسلم الترکمانی« بوده که به  نام »فضل احمد 
در  شخص  این  است.  معروف  الهیانی«  عبداهلل 
بخش استخباراتی نظامی ارتش صدام حسین رتبه 
جگرنی داشته است. معاون البغدادی هم ابوعلی 
االنباری در ارتش صدام حسین درجه سرلشکری 
اسالمی«  »دولت  کتاب  به  شود  )نگاه  داشته 

نوشته ی عبدالباری عطوان(.
ناتو و دولت افغانستان نتوانستند طالب را در میدان 
نبرد شکست دهند. دولت افغانستان که رهبری اش 
به دست نیرو های غرق در فساد بود، به روایت های 
خود باور نداشت. ارتش افغانستان اصاًل از روایت 
حکومت های افغانستان سر در نمی آورد. این ارتش 
اغلب با فرماندهان فاسد مواجه بود. تعداد زیادی از 
نیروهای ارتش به منظور دریافت معاش به ارتش 
پیوسته اند. اما اکثریت جنگنده های طالبان برای 
دفاع از اسالم به طالبان پیوسته اند.  اکثریت اعضای 
برای  پول  دریافت  بدون  که  آماده اند  گروه  این 
اسالم، عزت و ننگ دینی و قومی و قبیله ای  شان 
برای سال ها بجنگند. طالب به راه و آرمان خود 
صادق است و نشان داده است که برای آرمانش 
از خون خود مایه می گذارد. این گروه بارها برای 
حکومت افغانستان و ناتو از تزلزل ناپذیری اراده اش 
و  گفته اند  است.  فرستاده  پیام  دوام جنگ  برای 
بمب  به جای  بدن شان  از  ثابت کرده اند که حتا 
امریکایی ها و »دولت دست نشانده شان در  علیه 
کابل« استفاده خواهند کرد. ایمان به هدف، شرط 
پیروزی است. طالب این را داشت و دارد. در جنگ 
نظام پس از طالبان، طالبان ایمان دینی داشتند 
و  فاسد  و دولت های  افغانستان حکومت  مردم  و 
دروغ گو را. طالبان با ایمان و یقین مسلح بودند و 
ما با حکومت و دولت های دروغ گو و غرق در رشوه 
و فساد. آنان با ایمان و فداکاری برای مرام دینی و 
قبیله ای شان تمام هستی سیاسی و اقتصادی ما را 

به چالش کشیدند.
دریای  نیروی  دانشگاه  استاد  جانسون،  توماس 
»روایت های  نام  به  کتابی  اخیراً  متحده،  ایاالت 
طالبان: نقش اطالع رسانی و فراورده های تبلیغی 
او  است.  نوشته  افغانستان)۱۳۹۸(«  جنگ  در 

حبیب حمیدزاده

جنگ افغانستان را جنگ روایت ها می داند. از نظر 
ناتو،  به  نسبت  روایت سازی  در  طالبان  جانسون 
حکومت افغانستان و ارتش ایاالت متحده امریکا 
مردم  از  طالبان  شناخت  کرده اند.  عمل  موفق تر 
افغانستان بیش تر نزدیک به واقعیت بوده و برای 
همین پیام های شان بیش تر مورد پسند قرار گرفته 
است. طالبان در کمپین های تبلیغاتی شان مردم 
را تشویق می کنند که »برای دین، عزت فردی، 
افتخار خانواده گی، شرف قومی و زنده نگهداشتن 
نا مسلمان  با خارجی های  یاد مبارزات اجدادشان 
قربانی بدهند و با نیروهای بین المللی بجنگند.« اما 
ناتو و ایاالت متحده ی امریکا همراه با هم پیمانان 
دموکراسی،  کشور  روستاهای  در  افغانستانی شان 
مولفه های  دیگر  و  مدنی  جامعه  بیان،  آزادی 
مطلق  اکثریت  که  می کنند  تبلیغ  را  دموکراسی 
افغانستان هم چنان این ارزش ها را درست  مردم 

درک نمی کنند.
شکل  نمی دانند  هنوز  افغانستان  مردم  بیش تر 
اکثریت  است.  چگونه  کشورشان  جغرافیایی 
امریکا  از واژگون شدن برج های  افغانستان  مردم 
یک  در  نداشتند.  اطالع  سپتامبر   ۱۱ حادثه  در 
افغانستان  در   ۲۰۱۱ سال  در  که  نظر سنجی 
گفته  پاسخ دهنده گان  درصد   ۹۲ شده،  انجام 
آن ۱۱  به  که خارجی ها  از حادثه ای  آنان  بودند 
این  ندارند. طراحان  اطالعی  سپتامبر می گویند، 
نظر سنجی بدین اعتقاد بودند که ۲۵ میلیون نفر 
از مردم افغانستان نمی دانستند که ایاالت متحده 
 ۱۱ تروریستی  حمله های  به  پاسخ  در  امریکا 
سپتامبر به افغانستان آمده است. نمی دانستند که 
ایاالت متحده با قطع نامه ی شورای امنیت سازمان 
دشمن  تا  است  افغانستان شده  وارد  متحد  ملل 
مشترک تمام کشورها را که القاعده/تروریزم است، 
نابود کند. مردم افغانستان فکر می کردند/می کنند 
و  اجازه  بدون  که  است  دیگر  امریکا شوروی  که 
بی خبر از همه وارد افغانستان شده است تا دین ما 
اسالم را نابود کند و به جای آن مسیحیت را ترویج 
کند. برای چنین مردمی بی مقدمه دم از مفاهیم و 

مصطلحات نا آشنا زدن، کار بیهوده است.
روستایی های  اعتقادات  و  فرهنگ  با  طالبان 
افغانستان آشنا بودند. پیام شان را مطابق فرهنگ و 
اعتقادات آنان ترتیب و تکثیر می کردند/می کنند. 
ترانه ی طالبان با این محتوا: »پیروز می شویم، دیر 
یا زود شکست می دهیم کافران را، امروز باشد یا 
باش،  صبور  برادرم،  می شویم،  پیروز  حتما  فردا، 
خود را قوی نگهدار، فلسطین، عراق، آریانا، همه 
میدان جنگ ما با کافران است، جنگ دشوار است 
می شویم،  پیروز  خدا  یاری  به  اما  نابرابر،  نبرد  و 
آن گونه که موسی به کمک خدا فرعون را شکست 
داد، برادرم پیروز می شویم.« قلب مردم روستا را 
روستایی های  برای  پیام  این  می دهد.  قرار  هدف 
افغانستان قابل فهم است و روح و خوی دینی و 
قومی آنان چنین چیزی را می طلبد. اما برای آنان 

گفتن از مزایای آزادی های فردی جذابیت ندارد.
فرهنگ  و  اعتقادات  مطابق  طالبان  روایت  خلق 
مردم افغانستان انجام شده است. طالبان روی رگ 
همه ی  مشترک  گذشته ی  و  پشتون والی  دینی، 
اقوام افغانستان که از آن به نام دالوری و شجاعت 
در برابر بیگانه گان یاد می کنند، انگشت می گذارند. 
می گویند:  افغانستان  روستایی های  به  طالبان 
»زنان ما می جنگند و می خواهند سرشان را فدای 

اسالم کنند، هیچ خدایی جز اهلل نیست، مسلمانان 
به این امر معترف اند و رضای او را می جویند، ما 
برای کسب رضای او می جنگیم، در جنگ احد، 
آماده ی  ما هم  برداشت،  ما زخم  پیامبر محبوب 
قربانی هستیم، این جنگ برای رضای خدا است، 
برای رضای خدا می جنگیم.« جذابیت، گیرایی و 
محتوای این ترانه برای مردم بی سواد افغانستان یا 
حداقل برای مردم جنوب که طالبان اغلب از آن جا 
سربازگیری می کنند، مقبول تر و قابل پسندتر از 
در  کابل  حکومت کننده گان  که  است   تبلیغاتی 
مورد دموکراسی، آزادی بیان و دیگر ارزش ها بیان 

می کنند.
و  اعالمیه ها  شب نامه ها،  ترانه ها،  در  طالبان 
پیام های شان برای مردم از مفاهیم و مصطلحاتی 
چون »صلیبی ها«، »شهید«، »بهشت«، »ننگ«، 
»کفار اشغال گر«، »جهاد« و... سخن می گویند که 
خود به این ها از ته دل ایمان دارند و سرسختانه 
برایش می جنگند. مردم را هم با همین اصطالحات 
به جنگ علیه بیگانه گان فرا می خوانند. برای مردم 
دنیا  کافر  ملت های  تمام  »...خدایا  می گویند: 
مخالف طالبان اند، تو آنان را پناه بده، خدایا طالبان 
آنان مدافعان دین تو  در راه دین تو می جنگند، 
اند، مدافعان دینت را یاری کن...، خدایا به ما که 
مدافعان دین تو استیم، مهربان باش، ما برای عزت 
خودمان می جنگیم، خدایا نمی خواهیم نسل های 
جانسون  باور  به  بمانند...«  روسیاه  ما  آینده ی 
»غربی ها در فهم این که با چه روشی می توان بر 
رفتار و افکار افغان های روستا نشین اثر گذاشت، 
 ناکام ماندند. آنان نتوانستند در روستاهای جنوب 
را  روستایی ها  رفتار  و  کنند  نفوذ گذاری  شرق  و 
نتوانست ذهن  و هم چنان »غرب  دهند.«  جهت 
بخواند  را  پشتون  و ساده ی  عادی  روستایی  یک 
و طالبان از این ناکامی غرب بهره ی فراوان بردند. 
به همین دلیل بود که غرب جنگ روایت ها را در 
افغانستان باخت.« )نگاه شود به »جنگ روایت ها، 

نوشته ی جانسون(
بی جا نیست که یک تحقیق انستیتوت مطالعات 
می دهد  نشان   )۱۳۹۸( افغانستان  استراتژیک 
در  پاسخ دهنده  پشتون های  صد  در   ۵۰.۴۵ که 
در  طالبان  کردن  شرکت  مخالف  نظر سنجی  آن 
روند انتخابات بودند. معتقد بودند که طالب نباید 
تسلیم دولت کابل شوند. در آن نظر سنجی، قوم 
پشتون ۴۱ در صد با نظام طالبانی مخالفت کردند. 
جنوبی های روستایی و حتا روستایی های شمال 
و مرکز افغانستان با روایت طالبان که همیشه بر 
قبیله ای  و  قومی  ننگ  دینی،  روایت های  اساس 

همراه اند،  هم نواتر و نزدیک تر اند.
خونین  حوادث  که  برسیم  نتیجه  بدین  باید  ما 
لغمان نخستین و آخرین  و  ننگرهار  اخیر کابل، 
رویدادهای خونین نخواهند بود، حتا اگر طالبان 
حاکم  فرهنگ  بگذارند.  زمین  به  سالح  فردا 
فرهنگ طالبی است. صلح طالبان به معنای تحول 
و دگرگونی بنیادی در حیات سیاسی و فرهنگ 
ما نخواهد بود. دگرگونی فرهنگ حاکم و گذار از 
این فرهنگ که ما را همیشه ایستا، منفعل و قانع 
نگهداشته است، به معنای دگرگونی خواهد بود. 
این دگرگونی با مرور گذشته ی خود، با به پرسش 
گرفتن فرهنگ حاکم و گستردن دامن دانش به 
دیگر  »عالم  است.  امکان پذیر  جامعه  اقشار  تمام 

بباید ساخت و از نو آدمی« نیاز است.



بنیاد  تازه  تحقیق  یافته های یک 
میزای  نشان می دهد که  آسیا 
در  معلولیت  دارای  افراد 
یافته است.  افزایش  افغانستان 
براساس این تحقیق، افغانستان 
با سپری کردن چهار دهه جنگ 
میزان  بزرگ ترین  خشونت،  و 
جمعیت افراد دارای معلولیت را در جهان دارا است. در 
این تحقیق آمده است که در پانزده سال اخیر، میزان 
افراد دارای معلولیت ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است. 
بنیاد آسیا در سال گذشته میالدی با ۱۴ هزار و ۴۹۰ 
خانواده مصاحبه کرده و یافته های آن نشان می دهد که 
۸۰ درصد بزرگ ساالن در افغانستان دچار انوع معلولیت 

جسمی و حسی اند.
دارای  افراد  مورد  در  تازه اش  تحقیق  یک  آسیا  بنیاد 
معلولیت را به نشر رساند. در این تحقیق با ۱۱۱ هزار و 
۶۴۱ نفر در سراسر کشور در مورد خصوصیات خانه گی، 
بهداشتی،  شرایط  جمله  از  بزرگ ساالن  در  ناتوانی 
توانایی در عمل کرد، پشتی بانی از مراقبت های صحی، 
محصوالت  و  شخصی  کمک های  بودن  دسترس  در 
نشان  تحقیق  این  نتایج  است.  شده  مصاحبه  کمکی 
می دهد که از این میان، ۸۰ درصد بزرگ ساالن باالتر 
از ۱۸ سال، دارای نوعی اختالالت جسمی، عمل کردی، 
تصریح  تحقیق  این  در  هستند.  موارد  سایر  یا  حسی 
شده که از این میان، ۲۴.۶ درصد آن ها دارای معلولیت 
خفیف، ۴۰.۴ درصد دارای معلولیت متوسط و ۱۳.۹ 
درصد دارای معلولیت شدید  اند. در این تحقیق تذکر 
داده شده است که معلولیت شدید در میان زنان بیش تر 
از مردان است. در تحقیق آمده است که زنان با داشتن 
۱۴.۹ درصد معلولیت شدید نسبت به مردان با داشتن 
۱۲.۶ درصد معلولیت شدید، در رتبه نخست قرار دارند.

است  آمده  آسیا  بنیاد  تازه  تحقیق  در  این،  کنار  در 
معلولیت  انواع  از  نیز  سال  تا ۱۷   ۲ بین  کودکان  که 
جسمی و حسی در رنج اند. براساس نتایج این تحقیق 
۱۷.۳ درصد کودکان دارای معلولیت خفیف، متوسط و 
شدید اند. بنیاد آسیا از افزایش افراد دارای معلولیت در 
کشور ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته است 
که میزان افراد دارای معلولیت در سال ۲۰۰۵ میالدی 
به ۲.۷ درصد رسیده بود، اما اکنون این رقم به ۱۳.۹ 

درصد افزایش یافته است.
که  است  کرده  تصریح  گزارش  این  در  آسیا  بنیاد 

و  بودم  خانه  در  یک ماه  هرات،  قرنطین  روزهای  در 
خالف روزهای دیگر، فرصت بیش تری برای تماشای 
خارجی  شبکه های  فهرست  داشتم.  تلویزیون 
از  شبکه  چند  با  و  جست وجو  کردم  را  ماه واره ای 

ترکمنستان آشنا شدم.
ماه واره  روی  تلویزیونی  شبکه ی  هفت  که  کشوری 
نشر  مخصوص  آن ها  از  یکی  و  دارد  »یاهست« 
را  رییس جمهور  بیش تر  و  است  میهنی  آهنگ های 
مدح می کند، یکی برنامه های اجتماعی را نشر می کند 
اما در  با موضوعات گوناگون،  و چند شبکه ی دیگر 
همه ی آن ها تالش می شود، چهره ای توسعه یافته و 

مترقی از این کشور به مخاطبان نمایش داده شود.
نیز  فارسی  زبان  به  یکی  شبکه ها،  این  میان  در 
نشرات ندارد و برنامه های گوناگون و خبرهای داخلی 
خبرهای  نشر  هنگام  می کند.  نشر  را  ترکمنستان 
شبانگاهی، جز شبکه موسیقی، تمام شبکه های دیگر 
خبر  هم زمان  و  می شود  قطع  عادی شان  برنامه های 

پخش می کنند.
و  عادی  کارهای  به  مربوط  از خبرها،  بزرگی  بخش 
روزانه رییس جمهور است. گزارش هایی که در مورد 
رییس جمهور نشر می شود، با هیچ کدام از قالب های 

معمول گزارش تلویزیونی هم خوانی ندارد.
در  گزارش  یک  نشر  زمان  مدت  موارد  برخی  در 
و  سوارکاری  باشگاه  از  رییس جمهور  بازدید  مورد 
پرورش اسب، بیش تر از ۱۰ دقیقه طول می کشد. در 
برنامه های مهم تر حتا زمان گزارش از این هم فراتر 

می رود.
تلویزیون دولتی ترکمنستان می خواهد به مخاطبان 
خارجی اش این حس را انتقال دهد که رییس جمهور 
کشور، مردی »جامع الکماالت« است. در برنامه های 
محمداُف،  بردی  قربان قلی  که  می شود  دیده  آن 
رییس جمهور این کشور، که دانش آموخته ی رشته ی 
زمینه ها  تمام  در  است،  دندان  طب  دندان پزشکی/ 
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مقام های  می زند،  حرف  که  زمانی  و  دارد  تخصص 
را  حرف هایش  »ُربات«  مانند  باید  حکومت،  ارشد 

یادداشت کنند.
تلویزیون  در  رییس جمهور  از  شده  ارایه  تصویر 
ترکمنستان، چنین است که او، یک نظامی کارکشته، 
ورزش کاری قهار، اسب سواری ماهر، نویسنده ای قابل 
کتاب  چندین  گوناگون  حوزه های  در  تاکنون  که 
نگاشته و حتا پیلوتی موفق است، که در هنگام پرواز 
با چرخ بال، خودش چرخ بال مخصوص رییس جمهور 

را هدایت می کند.
عکس های بزرگ رییس جمهور در مکان های گوناگون 
دولتی و غیردولتی نصب است، و زمانی که در مراسمی 
هدیه ای  اشتراک کننده گان  برای  رییس جمهور 
می دهد، فرد دریافت کننده ی هدیه، باید آن را بوسه 

زند و بر پیشانی اش بکشد.
چیزی در تلویزیون ترکمنستان نمایش داده می شود، 
تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه چنان است 
که این کشور، فضایی به شدت بسته و امنیتی دارد، 
و آزادی  بیان و آزادی رسانه ها، جایگاهی در آن قلمرو 

ندارد.
از  کرده اند،  سفر  ترکمنستان  به  که  افرادی  روایت 
شهروندان  حتا  که  است  این گونه  کشور  آن  فضای 
ترکمن، از ترس حکومت، حاضر نیستند با رسانه ها 

صحبت کنند.
مقام های  که  برنامه هایی  در  حضور  تجربه ی  من 
رسمی ترکمنستان در آن اشتراک داشته اند را دارم، 
حتا یک مقام ارشد در سطح وزیر خارجه هم، حاضر 
نیست با رسانه ها مصاحبه، تنها محتویات کاغذی که 
در ست دارد را می خواند و مترجم، ترجمه متن را به 
به حاضران  است،  فارسی، در کاغذ دیگری دستش 

ارایه می کند.
همسایه ی  در  وضعیت  بگذریم،  که  ترکمنستان  از 
با  زیادی  تفاوت  هم  تاجیکستان  مان،  دیگر  شمالی 
ترکمنستان ندارد. در شبکه های تلویزیونی تاجیکی، 

معلولیت، افغانستان را در وضعیت مراقبت های صحی 
آمده  آسیا  بنیاد  تحقیق  در  است.  داده  قرار  بی سابقه 
در  سنی  گروه  به  توجه  با  معلولیت  شیوع  که  است 
میان بزرگ ساالن بیش تر است. براساس یافته های این 
تحقیق معلولیت در میان گروه سنی ۲ تا ۱۸ سال به 
تا ۲۵ سال به ۱۲  ۸ درصد، در میان گروه سنی ۱۸ 
به ۱۵.۲  تا ۳۵ سال  میان گروه سنی ۲۶  در  درصد، 
درصد، در گروه سنی ۳۶ الی ۴۵ سال به ۱۸.۳ درصد 
و در گروه سنی ۴۶ الی ۵۵ به ۲۶ درصد می رسد. با 
این حال در این گزارش تصریح شده که معلولیت در 
میان افراد مسن در میان گروه های قومی متفاوت است. 
در گزارش بنیاد آسیا آمده است که معلولیت شدید در 
میان قوم پشتون بیش تر است. براساس یافته های این 
تحقیق، معلولیت شدید در میان پشتون ها ۱۴.۴ درصد، 
در میان تاجیک ها ۱۳.۷ درصد، در میان هزاره ها ۱۳ 
است.  اوزبیک ها  ۱۱.۸ درصد شایع  میان  در  و  درصد 
هم چنان در این تحقیق تصریح شده که معلولیت شدید 
در بین زنان، بزرگ ساالن بیوه و افراد بی سواد و بی کار 

شایع تر است.
معلولیت  دارای  افراد  میزان  آسیا  بنیاد  این،  کنار  در 

نام رییس جمهور باید با تمام پسوندها و پیشوند های 
مخصوص گرفته شود.

تلویزیون  خبری  برنامه ی  مجری  مثال،  طور  به 
تاجیکستان، نام رییس جمهور را این گونه ذکر می کند: 
»سرور دولت، پیشوای معظم ملت، اساس گذار صلح 
و وحدت ملی، جناب عالی، محترم امام علی رحمان، 

پرزدنت کشور تاجیکستان.«
هر  رییس جمهور،  مخصوص  پیشوندهای  و  لقب ها 
کم وزیاد  است  ممکن  ذکر می شود،  نامش  که  باری 
شود، اما هیچ گاهی نام فرد اول کشور، بدون ذکر این 

لقب ها برده نمی شود.
می شود،  تالش  هم  تاجیکستان  رسانه های  در 
برای  ملت  ناجی  و  فردی خدمت گزار  رییس جمهور 
مخاطبان معرفی شود. این رویه شاید از زمان حکومت 
کمونیستی، و فضای بسته ی نوع حکومت داری آن، 

میراث مانده باشد.
اسالم  حکم رانی  زمان  هم،  ازبیکستان  کشور  در 
نظر  به  اما  بود،  برقرار  مشابهی  وضعیت  کریم اُف، 
شوکت  گرفتن  قدرت  و  او  مرگ  از  بعد  می رسد 
میرضیایف، وضعیت اندکی بهتر شد و فضای بسته ی 

حاکم بر کشور، کمی کاسته شد.
مدح  و  بسته  حکومت داری  از  دیگر  نمونه ی 
ایران است، هر  بی چون وچرای فرد اول مملکت، در 
چند در مورد رییس جمهور، مخالفان و تندروهایی که 
خودشان را پیرو رهبر می دانند، با شدیدترین الفاظ، 
اما  انتقاد می گیرند،  باد  به  را  سیاست رییس جمهور 

در مورد انتقاد از رهبر، خط قرمز بزرگی وجود دارد.
چون  ارشدی  مقام های  نام  ایران،  تلویزیون 
رییس جمهور، رییس  پارلمان/ مجلس شورای اسالمی 
و رییس  قوه قضایی را، به صورت عادی بیان می کند، 
اما نام رهبر باید با پیشوندهای مخصوص ذکر شود و 
هیچ انتقادی از عمل کرد و سیاست هایش نشر نشود.

در خبرهای مربوط به رهبر ایران که از تلویزیون این 
کشور نشر می شود، به جای ذکر این که رهبر گفت، 

تحقیق  در  است.  کرده  مشخص  نیز  زون  براساس  را 
حوزه  در  شدید  معلولیت  که  است  آمده  آسیا  بنیاد 
و  درصد   ۲۵.۴ غرب  در  درصد،   ۲۰.۵ جنوب شرقی 
اکثر  است.  شایع  درصد   ۲۵.۴ مرکزی  ارتفاعات  در 
اند،  یا شدید  بزرگ ساالن که دارای معلولیت متوسط 
تحرک  آن ها  فراروی   چالش  بزرگ  ترین  که  گفته اند 
جسمی، اشتراک در جامعه، اشتغال زایی و آموزش است. 
با این حال در این گزارش آمده است که معلولیت های 
جسمی و مشکالت صحی روانی در میان بزرگ ساالن 
کم تر به دلیل ابتدایی مادرزادی بوده و محتمل است که 
اکثر این ناتوانی های جسمی و روانی به دلیل درگیری و 

جنگ شایع شده است.
از جانب دیگر در این گزارش تصریح شده، با وجودی 
معلولیت  نوعی  دارای  افغان ها  درصد  از ۸۰  بیش   که 
دارای  افراد  نیمی  از  بیش  اما  دارند،  و حسی  جسمی 
معلولیت، از وسایل کمکی چون عینک، عصا و وسایل 
دیگر استفاده می کنند. در این گزارش بیان شده است 
که سایر افراد دارای معلولیت به دلیل این که در مورد 
وسایل کمکی معلوماتی نداشته ، از آن استفاده نکرده اند. 
تا  است  نیاز  اکنون  که  است  کرده  تأکید  آسیا  بنیاد 

خبر چنین ذکر می شود: »رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند، فرمودند، خاطرنشان 
کردند...« و موارد دیگری که در عوض فعل فرد، از 

فعل جمع برای فرد اول کشور استفاده می شود.
با این همه یک مسأله در تمام این کشورها یک سان 
در  او  این که  به  باور  و  کشور  اول  فرد  مدح  است، 
تمام موارد تخصص دارد و هیچ  فردی حق انتقاد از 

کارکردهایش را ندارد.
چنین  تقریباً  اخیر  سال های  هم طی  افغانستان  در 
به  که  افرادی  است،  گرفتن  شکل  حال  در  رویه ای 
آن ها »فیس بوک چلونکی« یا »لشکریان فیس بوکی« 
گفته می شود و کاری جز مدح مقام های حکومت و 
سرپوش گذاشتن روی کاستی های دولت و مقام های 

دولتی ندارند، شمارشان رو به افزایش است.
پیکر  بر  آینده،  در  است  ممکن  مسأله  این  تداوم 
نیمه جان ارزش های مهمی چون دموکراسی، آزادی 
بیان و آزادی رسانه ها، که برای نهادینه شدن آن در 
افغانستان، هزینه و قربانی های بزرگی داده شد، صدمه 

بزرگی وارد کند.
انتقاد  رییس جمهور  کارکرد  از  کسی  باشد  قرار  اگر 
مدح  را  رییس جمهور  یک صدا  مردم  همه ی  نکند، 
کنند، یا این که فرد اول مملکت احساس کند در تمام 
حکومت داری  موارد  ریزترین  و  دارد  تخصص  موارد 
آن  رأی  و کسی خالف  انجام شود  او  نظر  زیر  باید 
افغانستان،  نکند، ممکن است وضعیت  بلند  صدایی 
خیلی بدتر از حال و روز حاکم بر کشورهای همسایه 

شود.
ضعف  ناامنی،  اقتصادی،  مشکالت  تمام  وجود  با 
انتخابات  بزرگ  رسوایی  و  حکومت داری  در 
مراسم  دو  هم زمان  برگزاری  و  ریاست جمهوری 
سوگند وفاداری به عنوان رییس جمهور از سوی دو 
حاکم  نیم بند  آزادی  بازهم  انتخابات،  پیش تاز  نامزد 
در افغانستان که طی دو دهه ی اخیر به دست آمده 
است، امتیاز ویژه ای برای شهروندان محسوب می شود 
و نباید به راحتی امتیازی به این بزرگی، از بین برود و 

صدای آزادی بیان خفه شود.

ارایه  برای این افراد برنامه های آگاهی دهی و آموزشی 
رفع  برای  آن  از  بتوانند  معلولیت  دارای  افراد  تا  شود 

نیازمندی های شان استفاده کنند.
این نهاد پیشنهاد کرده است که برای رفع نیازمندی های 
ارایه  را  جامع  برنامه های  بعضی  معلولیت  دارای  افراد 
بین المللی  شرکای  و  افغانستان  دولت  و  می کند 
افراد  مشکالت  رفع  جهت  داده ها  این  از  این  باید  آن 
دارای معلولیت استفاده کنند. این سازمان گفته است، 
افغانستان کنوانسیون حقوق  این که حکومت  علی رغم 
افراد دارای معلولیت و حقوق مرتبط به آن را تصویب 
افراد دارای معلولیت  ارایه خدمات به  اما جهت  کرده، 
گام برنداشته است. این نهاد هم چنان بیان داشته که 
شرایط  ناامنی،  سیاسی،  بی ثباتی  نابسامانی ها،  ادامه 
رفع  برای  تالش ها  ضعیف،  حکمرانی  و  اقتصادی  بد 
کرده  ضعیف  را  معلولیت  دارای  افراد  نیازمندی های 

است.
در همین رابطه وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 
استقبال  آسیا  بنیاد  تحقیق  از  می گوید  این که  ضمن 
می کند، اما می افزاید هر تحقیقی که در رابطه به افراد 
دارای معلولیت صورت می گیرد، باید از آدرس اداره ملی 
احصاییه صورت بگیرد. این وزارت گفته است، تحقیقی 
که بدون تایید اداره ملی احصاییه، وزارت دولت در امور 
شهدا و معلولین و بدون معیارهای حکومت افغانستان 
با کتگور ی های  معلولیت  آمار  و  ارقام  تعیین  مورد  در 

انجام نشده باشد، قابل پذیرش و تأیید نخواهد بود.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین بیان داشته است 
دارای  افراد  مشکالت  رفع  برای  افغانستان  دولت  که 
معلولیت گام های مهم برداشته است. این وزارت گفته 
در  معلولیت  دارای  افراد  جذب  برای  دولت  که  است 
ادارات دولتی در حدود ۳ درصد سهم در نظر گرفته و 
اکنون بیش از ۳ درصد از کارمندان ادارات دولتی را این 
طیف تشکیل می دهند. عالوه بر این، این وزارت واضح 
ساخته که دولت زمینه آموزش، تداوی رایگان در داخل 
و خارج از کشور و ایجاد سهولت در قسمت ترانسپورت 

نیز گام هایی برداشته است.

نگذاریدآزادیبیاندرافغانستانخفهشود

یافتههاییکتحقیقتازه:
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پسامنازعه  کشورهای  خصوص  به  کشور  هر  اساسی  قانون 
من حیث قانون مادر و برتر، باید پاسخگوی نیازهای مهم و 
باشد.  بر آن حاکمیت دارد،  قانون  این  ارزنده جامعه ای که 
امروز توسط  از  افغانستان که ۲۰ سال پیش  قانون اساسی 
اعضای جلسه بزرگ )لویه جرگه( ساخته شد و بعد از اما و 
اگرهای فراوان آن زمان به توشیح رییس جمهور وقت رسید، 
در  است  نتوانسته  بار  بارهای  این مدت،  در طول  بدبختانه 
منازعات ایجاد شده کشور پاسخگو باشد و حالل مشکالت 
به وجود آمده در مقاطع مختلف تاریخ ۲۰ سال اخیر کشور 

واقع گردد.
افغانستان که یک کشور متکثر و دارای اقوام گوناگون و احزاب 
مبتنی بر برداشت های قومی است در درازنای تاریخ، گاهی به 
صورت گسترده و گاهی هم کم فروغ دچار منازعات سیاسی 
بوده و این میراث را می توان تقریباً گفت که از درازنای تاریخ 
افغانستان برای مردم در بخش  معاصر و عصر روشن فکری 

سیاست به میراث گذاشته شده است.
رویکرد های  داشتن  از  ناشی  سیاسی،  منازعات  فروغ  این 
قوم گرایانه، خواه از هر جناحی که باشد در طول این ۲۰ سال 
اخیر به حد اعظمی اش به خصوص در سالیان اخیر رسانده 
دامن گیر  همیشه  سیاسی  منازعات  که  آن جایی  از  است. 
کشورها در طول تاریخ بوده، ولی بعد از پایان این منازعات، 
کشورها به نظام و قانون اساسی دست پیدا کرده اند و توسط 
این قانون که برای آینده کشورهای پسامنازعه ساخته شده 
مشکالت  از  که  کرده اند  پیش بینی  را  مکانیسم هایی  است، 
سیاسی که احتماالً در آینده برای کشوری پسامنازعه ممکن 
معمول  گونه ی  به  کند.  جلوگیری  بتواند  بدهد،  رخ  است 
احزاب درگیر به دست آوردن قدرت یا حداقل اشخاص دخیل 
به خاطر کسب قدرت در کشورهای پسابحران، به دنبال به 
دست آوردن کرسی ریاست دولت یا هم صدرات آن کشور اند؛ 
البته در صورتی که کشور پسامنازعه صدارتی پارلمانی باشد. 
این وضع و حالت، خود نشان می دهد که از فی صدی پنجاه 
باالتر، احتمال واقع شدن بن بست های سیاسی میان اقشار 
قدرت طلب است؛ که شوربختانه افغانستان از این امر استثنا 
قرار نگرفته و عماًل در طول ۲۰ سال اخیر، بارها شاهد این 
موضوع بوده است. میان نامزدان آدرس های مختلف منازعات 
پساانتخابات رخ داده است و هر بار قانون اساسی افغانستان 
در حل کردن بن بست های سیاسی عاجز مانده و نتوانسته 

است که این مشکالت و خالها را حل کند.

مدرنیته به وعده هایش وفا نکرد. مدرنیته وعده داده بود که 
تامین  را  اقتصادی  رفاه  بیاورد،  تامین کند، صلح  را  عدالت 
برعکس  اما  بکشاند،  به سمت خوش بختی  را  کند و جهان 
متراکم  محدود  آدم  چند  جیب  به  جهان  ثروت  شد  باعث 
شود ، جنگ پایدار ثبات جهان را همیشه تهدید کند، فقر و 
تنگ دستی اکثریت جهان را فرا گیرد و ضریب خوش بختی 

به صفر تقرب کند.
پدیده کرونا اولین و آخرین پدیده عجیب و خطرناک در جهان 
نیست، ولی محک و معیاری است که آموزه های مدرنیته را به 
چالش کشید و از نهیلیسم و بی معنایی نهفته در تمدن غرب 
بیش از پیش پرده برداشته و آن را نمایان کرد. کرونا نشان 
می دهد در کشورهای بزرگ اروپایی و امریکایی که سردم داران 
مدرنیته اند، چگونه بشر دوره جدید به بن بست روحی گرفتار 
شده و بحران های روحی خود را در قالب های گوناگون نشان 
می دهند. مفاهیمی هم چون انسان دوستی، نوع دوستی، ایثار 
و فداکاری رنگ باخته است. حمله به فروشگاه ها و تصاحب 
همه چیز برای خود، تجهیز به سالح های گرم، دزدی و غارت 
اموال و امکانات توسط دولت ها، بی توجهی به کهن ساالن و... 
نمونه هایی از این وضعیت بوده و تابلویی از تفکر و رفتار انسان 
مدرن را به نمایش می گذارد. این وضعیت نشان می دهد که 
دین افیون توده ها نیست، بلکه زیستن در عالم »بی معنایی« 
که فرزند نامشروع دوره مدرن و غیبت دین در عرصه زنده گی 

فردی و اجتماعی است، افیون توده ها است.
که  است  جهان شمولی  نبرد  میدان  کرونا،  ویروس  بحران 
پنهان کاری،  انکار،  چون  مختلفی  دالیل  به  کشورها  اغلب 
سهل انگاری، سیاسی کاری و تقدم بخشی به منافع افتصادی 
در مقابل سالمت مردم، در وهله اول از این ویروس، شکست 

سنگینی خورده اند.
در صورت مهار نشدن امواج سهمگین این سونامی عالم گیر، 
فروپاشی اقتصاد جهان گریزناپذیر خواهد بود. بی کاری، فقر، 
آشفته گی و ناامنی ناشی از فلج شدن اقتصاد جهان، می تواند 
ستون های عمارت تمدن هزاران ساله بشریت را آن چنان به 

لرزه درآورد که بازسازی دوباره آن دور از تصور باشد.
حد  به  )همه گیر(  اپیدمیک  مرز  از  ویروس  این  ارتقای 
تبدیل  جهانی  موضوع  به  شده  سبب  )عالم گیر(  پاندمیک 
شود. کرونا توانسته جهان را در ابعاد مختلف به خود مشغول 
سازد. این ویروس در حوزه های مختلف تاثیراتی به شرح ذیل 

عدم توافق سیاسی، ناکامی قانون اساسی
احمدرشاد میرزاده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه دولتی پروان

جابر کوهستانی

انتخاباتی انجامیده است.
برای  واضح  احکام  و  مواد  داشتن  با  که  بود  الزم  بناً 
جلوگیری از بحران های پساانتخابات در قانون مادر که 
قانون اساسی است، مکانیسم های حل کننده درج می شد 
بحران ها  این  برای  عمومی  و  کلی  شکل  به  حداقل  تا 
احکامی می داشتیم تا از جانب نامزدان متخلّف و معترض 
و گروه های میانجی آدرس خوبی برای حل بحران می بود 
و به آن تمکین می شد. اما بدبختانه که در سه بحران 
در  و  شده  آغاز   ۲۰۰۹ سال  انتخابات  از  که  انتخاباتی 
سال  انتخابات  به  و  داشت  ادامه  سال ۲۰۱۴  انتخابات 
۲۰۱۹ انجامید، دیده شده است که قانون اساسی ناکام 
بوده و از حل بحران پساانتخابات عاجز مانده است. به 
نحوی که در سال ۲۰۰۹ به نقل از »سیاست افغانستان 
روایتی از درون« کتاب آقای سپنتا، بحران انتخاباتی که 
میان آقای عبداهلل عبداهلل و حامد کرزی پیش آمده بود، 
به میانجی گری آقای جان کری که آن زمان سناتور بود 
دوم  دور  به  را  زمان  آن  انتخابات  تا  داشت  ماموریت  و 
بکشاند، که باالخره با انصراف آقای عبداهلل به دور دوم 
شد،  کرزی  حامد  جمهوری  ریاست  به  منجر  و  نرفت 
نشان دهنده ناکامی و عاجز ماندن قانون اساسی در حل 

بحران انتخاباتی است.
بحران  حل  در  اساسی  قانون  ناکامی  سناریوی  همین 
سیاسی ناشی از انتخابات در سال ۲۰۱۴ نیز تکرار شد 
تفاهم نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت  به  و منجر 
ملی گردید که شهروندان از چگونه گی تشکیل حکومت 
وحدت ملی و میانجی گران آن وقت آگاهی کافی دارند. 
افغانستان  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات  نتیجه  در 
برای بار سوم با بحران سیاسی پسا انتخابات میان آقایان 
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی روبه رو گردید که این بحران 
کدام  به  و  دارد  جریان  هم  هنوز  پساانتخابات  سیاسی 
تفاهم ملموس دو طرف نرسیده اند که این سناریو برای 
و  می سازد  مواجه  چالش  با  را  اساسی  قانون  چندم  بار 
بدبختانه این بار هم در حل بحران انتخاباتی برای رسیدن 
به تفاهم سیاسی و تقسیم قدرت به دلیل کاستی ها و 
نارسایی های ذاتی قانون اساسی با مشکالت گذشته به 
تکرار روبه رو شده ایم و این قانون در حل آن عاجز مانده 

است.
در نتیجه آن چه گفته آمدیم متاسفانه قانون اساسی نافذ 
فعلی که ۲۰ سال پیش تدوین گردیده بود با واقعیت های 
چندفرهنگی  و  چندقومی  کثرت محور،  جامعه ی  عینی 

به پیش بینی  از کرونا متاثر شده است. نظر  بین المللی 
از کرونا در  صندوق جهانی پول بحران اقتصادی ناشی 
نی  رابین  نظر  به  بود.  خواهد  بی سابقه  اخیر  سال   ۹۰
لبت، کرونا می تواند کمر جهانی سازی اقتصاد را بشکند و 
پایان جهانی شدن را اعالن کند. به تعبیر شانون اونیل، 
عضو شورای روابط خارجی امریکا، تضعیف اصول اساسی 
تولید جهانی و کوچک تر شدن شرکت های زنجیره ای در 
خواهد  آینده  در  کرونایی  وضعیت  آثار  جمله  از  جهان 
بود. در کشور های با اقتصاد ضعیف، کرونا ممکن است 

افغانستان هم خوانی ندارد و در بحث هایی هم چون توزیع 
به گونه ی کامل غیرمنصفانه و یک جانبه است.  قدرت، 
بناً ضرورت اصالح، تعدیل و ویرایش قانون اساسی از آن 
حیث مهم و ضروری است که این قانون برای بار سوم 
در آزمون توزیع قدرت و حل بحران پساانتخابات ناکام 
)قانونی  است که  معنا  بدین  این  و  است  مانده  عاجز  و 
که حالل مشکالت یک جامعه نباشد، قانون نیست بلکه 
بیش تر جنبه ی اخالقی پیدا کرده و هم ردیف نصیحت 
بارهای  که  قانون  این  به  تمکین  عدم  و  می گیرد(  قرار 
بار شاهد نقض آن بوده ایم، ناشی می شود. از ناکامی های 
پیاپی این قانون در حل مشکالت مردم افغانستان با در 
نظر داشت واقعیت های عینی سیاست کشور که بازیگران 
منتظر  باید  دارد،  خود  در  را  خارجی  و  داخلی  زیاد 
میانجی گری بیرونی ها برای حل بحران های سیاسی مان 
مکانیسمی  توسط  و  شده  کار  به  دست  باید  و  نباشیم 
که در خود قانون اساسی برای تعدیل آن ذکر است به 
با در نظر داشت  تعدیل و اصالح این قانون پرداخته و 
و  افغانستان  مردم  سیاسی  جامعه شناسی  واقعیت های 
سیاست های جاری در منطقه و جهان به تعدیل و اصالح 
قانون  این  تعدیل  این که  بیم  و  بپردازیم  اساسی  قانون 
از  بعضی  که  چرا  ببریم،  بین  از  را  است  مشکل  خیلی 
تعدیل  هم مانند  را  اساسی  قانون  تعدیل  ما  سیاسیون 
قانون ساخته ی  این  الهی می دانند؛ در حالی که  قانون 
بشر است و نظر به ضروریات جامعه و عصر قابل تعدیل 
است. به قول جامعه شناس مشهور موریس دورژه، قواعد 
جامعه شناسی سیاسی است که باعث تعدیل سیاست ها 
دیده  که  حاال  پس  می گردد  جوامع  ضروریات  به  نظر 
پاسخگوی  طرف  یک  از  فعلی،  اساسی  قانون  می شود 
به  افغانستان  مردم  و حالل مشکالت  ضروریات جامعه 
خصوص در بحران های سیاسی نیست و از جانب دیگر 
در طول این ۲۰ سال تجربه ها ثابت ساخته که تغییرات 
ژرف در جامعه و بخش های مختلف آن هم مانند سیاست 
و اقتصاد رخ داده است، این قانون باید تعدیل گردد. بنا 
بر این حاال که جامعه افغانستان برای داشتن قانون بهتر 
که پاسخگو و حالل مشکالت، به خصوص حل کننده ی 
بحران های سیاسی باشد، ضرورت پیدا کرده، بهتر خواهد 
بود که قانون اساسی تعدیل و اصالح شود تا در آینده از 
وقوع چنین بحران جلوگیری شود و از طرف دیگر جامعه 
در مقابل بدل شدن فرهنگ تمکین نکردن به قانون، در 

امان باشد.

به گسترش فقر، بی کاری ، اعتیاد و بحران های اجتماعی 
و سیاسی منجر شود که عمال چنین وضعیت را تجربه 

می کنیم.
نوع  و  ماهیت  به  کرونا  بحران  ماندگاری  و  تاثیر  شدت 
واکنش  سرعت  و  مدیریتی  و  اقتصادی  سیاست های 
دولت ها در برابر این بحران ارتباط دارد. از آن جایی که 
جهان مدرن تجربه رویارویی با چنین بحران را نداشته 
در حد یک  نیز  تحقیقی  نهاد های  پیش فرضیات  است، 
فرضیه باقی خواهد ماند. چنان چه روند جهانی شدن با 
یک بن بست تعریف ناشده مقابل شده است، نیاز مبرم 
به یک بازنگری در سطح نهادهای جهانی و مکانیزم های 
تعریف شده نظم نوین است، تا بتواند از چنین سونامی ها 

جان به سالمت ببرد.

از آن جایی که افغانستان یک کشور متّکثر، چندفرهنگی 
و چندقومی است و در عین حال کشوری پسابحران، ۲۰ 
سال قبل از امروز بود که تازه به صلح نسبی در آن زمان 
دست پیدا کرد و جناح های دخیل این را می دانستند که 
اقشار مختلف در کشور وجود دارند که در انتخابات های 
قدرت  به  عالقه  این  و  قدرت اند  کسب  خواهان  آینده 
پسامنازعه ممکن  نظام  در  بودن  اول  و شخص  داشتن 
خواهد بود که باعث چالش های انتخاباتی و بن بست های 
سیاسی شود؛ باید در مورد مکانیسیم های حل بحران های 
سیاسی پساانتخابات فکر می کردند و در قانون اساسی 
دادن  رخ  صورت  در  تا  می گنجانیدند  را  موضوع  این 
چنین بحران های سیاسی، با توسل به قانون اساسی این 
مشکالت حل می شد و در عین حال، زمانی که چنین 
شک  بدون  می گردید،  ذکر  اساسی  قانون  در  احکامی 
با توجه به آن، هیچ وقت دست به  انتخاباتی  دسته های 
اعمال فراقانونی در جریان انتخابات نمی زدند و به شکل 
خودکار از بحران و بن بست های انتخاباتی ناشی از جریان 
به  و  نتیجه ی آن جلوگیری می شد  اعالن شدن  یا هم 
مواد و احکام در این ارتباط بدون شک نامزدان معترض 
و یا متخلّف تمکین می کردند. ولی بدبختانه که در مورد 
انتخابات ریاست جمهوری در فصل سوم قانون اساسی 
افغانستان که بحث رییس جمهور را داشته است، فقط در 
مورد وقت برگزاری انتخابات، دور دوم انتخابات، شرایط 
پیش آمده در صورت فوت شدن یکی از نامزدان در دور 
اول و دوم و باالخره نحوه به دست آوردن رأی آمده برای 
رییس جمهور شدن پرداخته است. به دلیل این که قانون 
اساسی برای همه گان در دست رس است از آوردن این 
مواد قانون اساسی خودداری می کنم. نمی خواهم بحث 
این موضوع هم در خور  را بیش تر حقوقی، بسازم ولی 
یادآوردی است که به تأسی از همین مواد و مواد دیگر 
مربوط به تشکیل کمیسیون های انتخاباتی و تدوین قانون 
انتخابات بحث ها و مکانیسم های دیگر برای تمام پروسه 
انتخابات در قانون انتخابات ذکر گردیده است، ولی این 
از  واضح و هویدا شده است که متاسفانه در هیچ یک 
انتخابات های گذشته ریاست جمهوری به قانون انتخابات 
خیلی  اندازه ی  تا  و  نامزدان  جانب  از  انحا  از  نحوی  به 
انتخابات  مستقل  کمیسیون های  خود  جانب  از  زیادی 
قانونی،  موارد  این  و شفاف  درست  کردن  اجرایی  برای 
تمکین نشده و با کم کاری هایی که داشته اند، منجر به 
بن بست  به  نتیجه  در  که  شده  اعتراضاتی  و  اختالفات 

داشته است:
۱- سیاست: کرونا لیبرالیسم به عنوان مکتب مسلط قرن 
بیستم را به چالش کشیده است. انسان فردگرای مغرور 
که با ابتنا بر اومانیسم خودش را مرکز جهان می انگاشت، 
است.  زده  زانو  کوچک  بسیار  موجودی  مقابل  در  حاال 
چنان چه گفتمان پوست مدرنیسم پایه های تجددگرایی 
را از دهه ۱۹۶۰ سست کرده بود و اینک مشخص شد که 
قدرت متمرکز در سطح دولت ناکارا است. به گفته فوکو، 
باید از قدرت منتشر سخن بگوییم، نه از قدرت متمرکز. 
کرونا توانسته در حد یک زمان محدود تمام نظام موجود 
یک  که  چند قطبی  نظام  همان  یعنی  بین الملل  روابط 
بکشاند. وضعیت  به چالش  را  دارد  قرار  کشور در راس 
کنونی موجب قدرت گیری چین و جدا شدن استراتژیک 
امریکا  همکاری  قطع  مثال  نمونه  شد.  خواهد  کشورها 
شکاف  است.  اروپا  مخصوصا  بین المللی اش  شرکای  با 
بزرگی که در ناتو ایجاد شد، از باور همه دور بود. قطع 
این کشیده گی  بارز  نمونه  که  امریکا  به  اروپا  پرواز های 
است. در حوزه سیاست خارجی کرونا توانست در مرحله 
ولی  ببخشد،  را کاهش  نیابتی  نخست جنگ گروه های 
حاال روند سربازگیری از سر شروع شده و گروهک های 
جدیدی مانند حرکت انتقام اسالمی با استفاده از موقع 
وارد صحنه سربازگیری شده اند. موج انتقادهای مردم از 
با کرونا  مبارزه  امر  ناکام در  از عمل کرد  ناشی  دولت ها 
سبب شده تا دموکراسی های نوپا را به سمت تمرکزگرایی 
و فساد و پنهان کاری بکشاند. تمام نظام های سیاسی در 
مواقع بحران به اقتدار قوه مجریه نیاز دارند، حال آن که 
مقابل  در  دموکراتیک  دولت های  که  داد  نشان  تجربه 
اقتدارگرا در امر مبارزه با این اپیدمی کدام برتری نداشته 
تنها چیزی که در سیاست داخلی کشورها را کمک  و 
کرده، همان اعتماد شهروندان به رهبران و شایسته گی و 

کارآمدی دولت ها است، نه نوع نظام ها.
به  جهان  کشورهای  دادن  اولویت  وجود  با  اقتصاد:   -۲
تاثیر  بر بحران سالمت اجتماعی،  اقتصادی  رفع بحران 
کرونا باالی اقتصاد جهان محسوس است. از کار افتادن 
را مورد تهدید  اقتصادی  اقتصاد جهانی، مارکت  چرخه 
تولید مجموعی،  جدی قرار داده است. کاهش تقاضا و 
بی کاری، کاهش عرضه مجموعی و... تاثیرات کرونا باالی 
اقتصاد است. اقتصاد چه در سطح داخلی و چه در سطح 

کروناآموزههایمدرنیتهرابهچالشکشید
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محمدحسین نیک خواه

شورای والیتی هرات ادعا دارد در 
توزیع نان به نیازمندان هراتی، 
افغانی  میلیون  پنج  هفته  هر 
فساد مالی و حیف ومیل صورت 
گرفته است. شماری از اعضای 
»انجمن نانوایان هرات« هم ادعا 
دارند، در توزیع آرد به نانوایی ها 
آرد  برای شان  قزاقی،  آرد  جای  به  و  دارد  وجود  فساد 

افغانی توزیع می شود.
اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان 
می دهد، شرکت قراردادی آرد، که هر بوجی ۵۰ کیلویی 
آرد قزاقی را ۱۹۴۵ افغانی قرارداد نموده، در بدل عدم 
پرداخت  افغانی  مبلغ ۱۷۵۰  نانوایی ها،  به  آرد  تحویل 

کرده است.
ریاست اتاق اصناف و پیشه وران هرات، شرکت قراردادی 
توزیع آرد و اتحادیه صنف نانوایان، نهادی که موازی با 
»انجمن نانوایان« فعالیت دارد، این ادعاها را بی اساس 
می دانند. شهرداری هرات هم حاضر نیست در این مورد 

چیزی بگوید.
پیش از این، والی هرات وجود برخی مشکالت در توزیع 
نان و تأمین آرد را تأیید و بر تالش برای از میان بردن 
آن پافشاری کرده بود. برخی اعضای کمیته ی نظارت بر 
مصرف بودجه ی کرونا، که توزیع نان را نظارت می کنند، 

از وجود کاستی ها در این روند سخن می گویند.

ادعای فساد در تأمین آرد و توزیع نان
برخی اعضای شورای والیتی هرات، که عضو کمیته ی 
والیت  این  در  کرونا«  بودجه ی  مصرف  بر  »نظارت 
در  دارند،  ادعا  روزنامه ۸صبح  با  گفت و گو  در  هستند، 
و  مالی  فساد  نیازمندان،  برای  نان  پخت  و  آرد  توزیع 

حیف ومیل پول وجود دارد.
غالم حبیب هاشمی، عضو شورای والیتی و عضو کمیته ی 
نظارت بر مصرف بودجه ی کرونا در هرات، ادعا دارد، از 
مجموع ۴۰ میلیون افغانی بودجه ی هفته وار خرید آرد، 
و حیف ومیل شده  افغانی فساد  میلیون  پنج  هر هفته 

است.
به گفته ی او، برخی کاستی ها در تأمین آرد و توزیع نان 
وجود دارد و مشکالت موجود، با شخص والی هرات هم 
در میان گذاشته شده است. وحید کام یار، عضو کمیته ی 
نظارت بر مصرف بودجه، در صحبت با روزنامه ۸صبح از 
وجود برخی نشانه ها، مبنی بر احتمال فساد در توزیع 

نان سخن می زند.
به  قزاقی«  اعالی  »آرد  نام  با  بی کیفیت  آرد  توزیع 
از  دیگر  یکی  قراردادی،  شرکت  سوی  از  نانوایی ها، 
اما شرکت  عنوان می شود،  نان  توزیع  در  تخلف  موارد 
قراردادی با رد این ادعا پافشاری دارد، نانوایی ها نباید 

آرد بی کیفیت را تحویل می گرفتند.
هرات«  نانوایان  »انجمن  مسوول  رحیمی،  عبدالظاهر 
هرات«  نانوایان  صنف  »اتحادیه  با  موازی  که  نهادی 
فعالیت دارد، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید او 
موارد فساد و حیف ومیل پول در روند تأمین آرد و توزیع 
نان را، به سارنوالی و مقام های حکومت مرکزی گزارش 

می دهد.
با  تبانی  در  پیشه وران،  و  اصناف  اتاق  دارد،  تأکید  وی 
اتحادیه های نانوایان و عالفان، در فساد و حیف ومیل پول 
نان به نیازمندان دست دارد. شماری از نانوایان هم سو 

با او، از حکومت می خواهند جلو فساد موجود را بگیرد.
روز دوشنبه  هراتی،  نیازمندان  به  نان  توزیع  مشکالت 
هفته گذشته، بیست ودوم ثور، پس از توقف توزیع نان در 
نانوایی ها همه گانی شد. ریاست شهرداری هرات با نشر 
اعالمیه، از کم بود آرد پرده برداشت و دلیل توقف توزیع 

نان را، همین مسأله بیان کرد.

فساد از سوی سارنوالی بررسی شود
با انتقاد برخی نانواها از نرسیدن آرد، شرکت قراردادی 
دو راه را مقابل آن ها گذاشت، یا با ضمانت شرکت، با 
چند روز تأخیر آرد بگیرند، یا پول آرد را به گونه ی نقدی 
میان »شرکت  گرفته  تفاهم صورت  در  کنند.  دریافت 
ناصری« و اداره محلی هرات، هر بوجی آرد ۵۰ کیلویی 

هزینه ی  و  دولت  مالیات  پرداخت  با  قزاقی«  »اعالی 
انتقال به نانوایی ها، ۱۹۴۵ افغانی قرارداد شده است.

اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان 
کیلویی   ۵۰ آرد  بوجی  هر  تحویل  عوض  در  می دهد، 
افغانی   ۱۷۵۰ نانوا  هر  برای  قراردادی  شرکت  قزاقی، 
پرداخته است. با این حساب، شرکت قراردادی در جبران 
هر بوجی آردی که نتوانسته به نانوایی ها بدهد، نسبت 
به رقم قرارداد با حکومت، ۱۹۵ افغانی کم تر پرداخت 

کرده است.
در هرات، روزانه باید ۳۲۵۰ کیسه آرد از سوی شرکت 
قراردادی به نانوایان توزیع شود، اگر از مبلغ ۱۹۵ افغانی، 
هزار  روزانه ۳۲۵  دولت کسر شود،  مالیات  افغانی   ۹۵
افغانی، در هر  افغانی و هفته وار دو میلیون ۲۷۵ هزار 

کیسه آرد تفاوت قیمت رونما می شود.
در  آرد،  توزیع  قراردادی  شرکت  رییس  ناصری،  ناصر 
واکنش به این مسأله می گوید یک محموله ی بزرگ آرد 
اگر  و  »تورغندی« هرات رسیده  مرزی  بندر  به  قزاقی 
نانوایان پول نقد دریافت نکنند، برای شان تا روز دوشنبه 

هفته روان، آرد توزیع می شود.
و  فساد  مورد  در  شده  مطرح  ادعاهای  هم چنان  او 
و  دانسته  بی اساس  را  آرد  تأمین  در  پول  حیف ومیل 
تأکید می کند، از مجموع ۱۹۴۵ افغانی قرارداد تأمین 
آرد، با کسر هزینه  های مالیات و انتقال بار، برای هر کدام 
پرداخت  افغانی،  نمی گیرند، ۱۷۵۰  آرد  که  نانوایان  از 

می شود.
اتاق  با  تفاهم  در  پول،  این  پرداخت  وی،  گفته ی  به 
نانوایان و عالفان صورت گرفته  اتحادیه های  اصناف، و 
و شخص عبدالظاهر رحیمی، آن را تأیید کرده است، اما 
نانوایان هرات« ادعا دارد، او پرداخت  مسوول »انجمن 
بوجی ۵۰  هر  بدل  در  را  نانوا  هر  برای  افغانی   ۱۹۴۵

کیلویی تأیید کرده است.

اسناد پرداخت پول به جای دریافت آرد قزاقی به 
نانوایان در هرات

حکومت دوسره نانوایان در هرات
به نظر می رسد دودسته گی میان نانوایان و تشکیل دو 
نان  توزیع  روند  در  را  بزرگی  موازی، مشکلی  اتحادیه 
اتاق  رییس  فیض زاده،  عبدالودوود  است.  کرده  ایجاد 
اصناف و پیشه وران هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
با  هرات«  نانوایان  »انجمن  نهاد،  این  نظر  از  می گوید 
و  است  غیرقانونی  رحیمی،  عبدالظاهر  سرپرستی 

رسمیت ندارد.
اخترخان توخی، رییس »اتحادیه صنف نانوایان هرات« 
باور دارد، در روند توزیع نان مشکلی وجود ندارد و در 
روزهایی که آرد نرسید، بیش تر نانوایی ها از ذخیره های 

شخصی خودشان برای نیازمندان نان توزیع کرده اند.
هرات« شخص  نانوایان  »اتحادیه صنف  و  اصناف  اتاق 
به  را  هرات«  نانوایان  »انجمن  و  رحیمی  عبدالظاهر 
دلیل  به  نان  توزیع  روند  مختل سازی  و  آشوب گری 
سودجویی و منفعت های شخصی متهم می کنند، ادعایی 

که از سوی طرف مقابل، بی بنیاد دانسته می شود.
در  هرات،  عالفان  اتحادیه  رییس  واحدی،  عبدالواحد 
صحبت با روزنامه ۸صبح، دودسته گی و مشکالت درون 
سازمانی اتحادیه های نانوایان را، سبب ایجاد مشکل در 
توزیع نان به نیازمندان می داند. با این وجود، مسووالن 
شهرداری هرات، حاضر نشدند در این مورد به روزنامه 

۸صبح چیزی بگویند.
ریاست اتاق اصناف و پیشه وران، شرکت قراردادی توزیع 
مطرح  ادعاهای  تمامی  نانوایان،  صنف  اتحادیه  و  آرد 
فساد  بر  مبنی  هرات«  نانوایان  »انجمن  از سوی  شده 
حیف ومیل پول را بی اساس دانسته و بر پیش برد روند 

توزیع نان به صورت قانونی و شفاف پافشاری دارند.
پیش از این، سیدوحید قتالی، والی هرات، وجود برخی 
مشکالت در روند توزیع نان به نیازمندان را تأیید و بر 
موجود  مشکالت  بردن  میان  از  برای  حکومت  تالش 
تأکید کرده بود. بر اساس فرمان رییس جمهور، در هرات، 
برای بیش تر از ۶۱ هزار خانواده نیازمند، روزانه ۱۰ قرص 
نان داده می شود، اما این روند، از همان روزهای نخست، 

با مشکالت و کاستی هایی همراه بوده است.
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اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری قیچی جمع آوری جلغوزه ضرورت  

پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( این وزارت تحت کود نمبر 
                                 را به شرکت محترم سید عبداهلل پروانی لمیتد  دارای جواز نمبر۱۲۷۷۰-

۰۱۰۱ به قیمت مجموعی مبلغ ۳۳.۹۷۳.۶۳۲.۰۰ )سی وسه میلیون و نه صد و هفتاد و سه هزارو 
شش صد و سی و دو( افغانی اعطا نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات  
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات 

ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.
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اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، 
  )REV-1و S .19( آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه  تهیه و خریداری دونوع واکسین بروسلوز نوع

ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( این وزارت تحت کود نمبر 
                                 را به شرکت محترم پامیر اگروویت لمیتد  دارای جواز نمبر ۲۲۲۶۶  به قیمت 
مجموعی مبلغ ۱۷.۶۶۵.۶۵۰ )هفده میلیون و شش صد و شصت و پنچ هزار و شش صد و پنجاه( افغانی 

اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات  
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات 

ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.
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))CQS( دعوت به داوطلبی از روش انتخاب براساس کیفیت( 
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در 
پروسه استخدام 

ضرورت پروژه  P-ARBP اشتراک نموده، از تمام داوطلبان عالقمند خواهشمندیم تا  برای راجستر و تسلیم 
نمودن اظهار عالقمندی  از طریق آنالین به ویب سایت ADB مراجعه نموده     

                                                                                                     از تاریخ نشر اعالن الی  ساعت 
۱۱:۵۹ بعد از ظهر  تایم مانیال )Manila local time( روز یکشنبه تاریخ ۱۴ جون ۲۰۲۰ .

شماره تماس: ۷۹۰۸۳۸۳۸۶ )۰( . ۷۸۶۷۲۳۹۴۱ )۰(
ایمیل آدرس:
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شیوع کووید-19 چی پیامدی برای اقتصاد آشفته ی افغانستان دارد؟

بگیرد،  گروگان  را  جهان  کروناویروس  آن که  از  پیش  حتا 
گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی ۲۰۱۹ صندوق بین المللی 
پول )IMF( قباًل نگرانی هایی را مطرح و تخمین کرده بود که 
به دلیل کاهش رشد اقتصادی در مناطق مختلف، چشم انداز 
مواردی چون  آن  بود. دالیل عمده  منفی خواهد  اقتصادی 
جنگ تجارتی میان ایاالت متحده و چین و برگزیت بود. در 
بانک جهانی آمده است که فقر در کشورهای  یک گزارش 
شکننده یا درگیر جنگ تشدید خواهد شد و این کشور ها 
بی نهایت متاثر خواهند شد، اگر اقدامات جدی روی دست 
این کشورها  در  فقرای جهانی  نشود؛ چون دو سوم  گرفته 
زنده گی می کنند. این ماجرا قبل از شیوعکووید-۱۹ بود که 
جهان را به حالت سکته اقتصادی روبه رو ساخت. همه گیری 
مرض کووید-۱۹مطمیناً چشم انداز اقتصادی جهان را بدتر 
می کند و بهبود وضعیت ممکن است سال ها برای اقتصاد های 
درگیری  در شاخص های  که  افغانستان  بکشد.  بزرگ طول 
منازعات به شدت در باالترین مرتبه بین کشورهای شکننده 
قرار دارد، از این قاعده مستثنا نیست و تحوالت خوبی را به 

همراه نخواهد داشت.
اقتصاد افغانستان در گزارش های اقتصادی جهانی مورد توجه 
زیادی قرار نمی گیرد، به این دلیل که از نظر اندازه کوچک تر 
و با اقتصاد جهانی یک پارچه تر نیست. در جریان بحران مالی 
جهانی۲۰۰۷ - ۲۰۰۸، اقتصاد افغانستان تقریباً تحت تأثیر 
بسته گی  بین الملل  کمک های  به  عمدتاً  زیرا  نگرفت ،  قرار 
جهانی  بازار  در  موجود  شوک های  و  نوسانات  حتا  داشت. 
نفت نیز مانند سایر نقاط جهان تأثیر چشم گیری بر کشور 
نمی گذارد. با این حال، بحثکووید-۱۹ متفاوت است و هم چو 
گلوله برفی از برف کوچ برای ضربه زدن به اقتصاد شکننده و 

متاثر از جنگ خطرناک تر اثبات شده می تواند.
یک تحلیل عادی از اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۱۴ به عنوان 
به  ، کمک ها  از سال ۲۰۱۴  آغاز می شود. قبل  نقطه مرجع 
بد،  از سال ها وضعیت  اقتصاد پس  و  کشور سرازیر می شد 
رشد یک رقمی سعودی را تجربه می کرد. پس از سال ۲۰۱۴ 
در  روند  تجدید  کمک ها ،  بی حد  کاهش  دلیل  به  اقتصاد   ،
انتخابات  از  ناشی  سیاسی  بی ثباتی  و  داخلی  خشونت های 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  به  منجر  که  جمهوری  ریاست 
شد، متزلزل شد. اقتصاد موفق شد در سال ۲۰۱۹ در مقابل 
نرخ ۵ درصدی اهداف بلندپروازانه دولت با نرخ ناچیز ۲.۹ 

در حالی که ده ها هزار امریکایی از اثر بیماری ویروس کرونا 
جان های شان را از دست می دهند، سخت است که یک حمله 
تروریستی در خارج از امریکا به شعور ما رسوخ کند. اما آن چه 
روز سه شنبه در کابل اتفاق افتاد، بسیار فجیع بود که نمی شود 

از آن چشم پوشید.
سه مرد مسلح به بخشی از نسایی و والدی شفاخانه ای یورش 
بردند و با نیروهای امنیتی مدت درازی به درگیری پرداختند. 
بنا به گزارش ها، ۲۴ تن به شمول چندین مادر کشته شدند. 
به گزارش نیویارک تایمز: »یک مقام امنیتی که تصویری از 
ویرانی بخش نسایی و والدی بیمارستان را در دست داشت 
از بیمارستان بیرون آمد: به گفته یک مقام افغان، به مادران 
بگیرند،  پناه  بیمار  تخت  زیر  می کردند  تالش  که  این  حین 
زمین  روی  خون  در  غرق  خانم  قابله  یک  بود،  شده  شلیک 
افتاده بود،خانم دیگری که هنوز کودک نوزادش از او جدا نشده 

بود،کشته شده بود، اما کودکش هنوز زنده بود.«
نوزادشان  کودکان  و  مادران  به  می توانند  هیوالهایی  چگونه 
حمله کنند؟ هیوالهای مشابه به یک مراسم تشییع جنازه نیز 
حمله کردند. این حادثه نیز روز سه شنبه در ۱۶۰ کیلومتری 
جنازه  تشییع  مراسم  برگزاری  حین  افتاد:  اتفاق  کابل  شرق 

سکتور ها بعد از گمرک، مهم ترین عامل درآمد دولت هستند. 
شوکه های عرضه همراه با تعرفه باعث می شود ۶۰ درصد از 
عواید ساالنه دولت کاهش یابد. این ضربه در سکتور خصوصی 
باعث بی کاری )که در حال حاضر باالتر از ۴۰ درصد و حتا 
داده،  کاهش  را  عمومی  مصرف  و  شده  است(  آن  از  باالتر 

اقتصاد را به چرخه شریر و وحشتناک بحران سوق می دهد.
افغانستان به عنوان یک کشور زراعتی یاد می شود، زیرا  از 
سکتور زراعت، در حالی که حدود ۳۰ درصد به تولید ناخالص 
در  اکثراً  مردم،  از  درصد   ۷۰ تقریباً  می کند،  داخلی کمک 
بی کاری  است.  کرده  شغل  صاحب  را  روستا نشین  مناطق 
که منجر به کاهش مصرف عمومی شود، به تقاضای محلی 
برای میوه های تازه و خشک آسیب می رساند. کاهش بازده 
سایر  دومینو،  اثر  طریق  از  هم چنین  زراعتی  محصوالت 

شاخص های اقتصادی را کاهش می دهد.
اوضاع جاری اقتصادی نشان می دهد که رکود واقعی در گوشه 
و کنار یعنی در نزدیک ما است. پاسخ ساده برای وضعیت 
جاری محرک مالی است، که براساس آن دولت هزینه ها را 
افزایش داده و مالیات و نرخ سود را با هدف کلی کاهش فشار 
تقاضای کل، کاهش می دهد. ایاالت متحده بسته محرک ۲ 
تریلیون دالری را اعالم کرد که شامل پرداخت مستقیم، بیمه 
بی کاری، قرضه ها و کمک است. یک رویکرد مشابه توسط 

هند و اقتصادهای دیگر اتخاذ شده است.
محرک  بسته های  چنین  است.  متفاوت  افغانستان  داستان 
عواملی  دارند؛  نیاز  مالی  قوی  مؤسسات  و  مالی  منابع  به 
حدود  است  توانسته  دولت  است.  آن ها  فاقد  افغانستان  که 
حالی  در  کند،  اداره  را  خود  هزینه های  کل  از  درصد   ۵۰
می شود.  تأمین  کمک کننده گان  توسط  آن  باقی مانده  که 
در سال جاری کاهش  افغانستان  عواید  جریان های موجود 
می یابد، که توانایی دولت را در برآورده ساختن مخارج آن 
از   - اقتصادی  کلیدی  نهاد های  متأسفانه  می سازد.  محدود 
و  تجارت  و  صنعت  اقتصاد،  مالیه،  وزارت خانه های  جمله 
هم چنین د افغانستان بانک )بانک مرکزی( - اکثراً در دوره 
اداره  سرپرستان  توسط  غنی  اشرف  جمهوری  ریاست  اول 
می شدند. هنوز هم این وضعیت ادامه دارد و نهاد  مهم مالی 
کشور، وزارت مالیه، قرار بود یک ماه پیش از طریق فرمان 
ریاست جمهوری به سه نهاد مستقل تقسیم شود. با این حال، 
بر اساس اخبار اخیر، این تصمیم اکنون مورد بررسی قرار 
گرفته و شایعاتی مبنی بر عقب گردی آن منجر به شک و عدم 
اطمینان در مورد ساختار مؤسسات مالی افغانستان می شود.

در این زمینه، دولت گزینه های مختلفی دارد که می تواند برای 

نمی شود که آن ها طالبان را از حمالت باز دارند. مشاور امنیت 
افعانستان، حمداهلل محب، در یک توییت روز سه شنبه  ملی 
گفت: »دلیل دنبال کردن صلح خاتمه دادن به این خشونت 

احمقانه است. اما این نه صلح است، نه شروع صلح.«
هنوز اداره ترمپ به این وهم چسبیده است که طالبان شریک 
روز  بیانیه ی  یک  در  هستند.  خوب  نیت  با  مذاکره کننده ی 
سه شنبه وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا، مایک پومپو، گفت: 
»ما مشاهده کردیم که طالبان مسوولیت هر دو حمله را به 
عهده نگرفتند و آن ها را رد کردند و هر دو حمله را تقبیح و 
فجیع خواندند. طالبان و حکومت افغانستان باید با هم همکاری 

کنند تا مرتکبان جنایت را به دادگاه بکشند.«
خوب، بله، حکومت و شورشیان باید همکاری کنند. ولی آن ها 
سرکوب  عالقه مند  طالبان  که  خاطر  این  به  کرد،  نخواهند 
افغانستان  دولت  به  آنان  نگاه  تقویت شدن، چون  تا  هستند 
یک رژیم غیر قانونی تحمیل شده از جانب کفار غرب است. 
طالبان هنوز حکومت منتخب دموکراتیک کابل را به رسمیت 
نمی شناسند و نمی خواهند با این حکومت وارد مذاکرات شوند. 
ضرب االجل دهم مارچ برای راه اندازی مذاکرات بین المللی به 

منظور توافق سیاسی، رسید و گذشت.
عذر طالبان برای عدم مذاکره با حکومت این بود که باید پنج 
رها  مذاکره  شروع  پیش شرط  عنوان  به  طالبان  زندانی  هزار 
شوند. )حکومت می گوید هزار زندانی طالبان را آزاد کرده است 
در حالی که طالبان مدعی آزادی ۱۷۱ زندانی دولت افغانستان 
هستند.( اما اشرف غنی، هیچ گاهی چنین تعهدی نکرد، که 

این رشد در واقع وضعیت رکود در رشد  درصد رشد کند. 
بود؛ وضعیتی که اقتصاد در آن رشد می کند، اما با سرعت 
کند تر که باعث بی کاری مانند رکود واقعی اقتصادی، و منجر 

به کاهش مصرف عامه و کاهش سرمایه گذاری ها می شود.
کووید-۱۹ دقیقاً من حیث یکی از رویداد های مهم با پتانسیل 
مورد  اولین  رسید.  افغانستان  به  اقتصادی،  وضعیت  تغییر 
و  متحده  ایاالت  بین  افغانستان«  در  »توافق نامه صلح  مهم 
طالبان بود که در ۲۹ فبروری امضا شد. گزارش اخیر بانک 
از  یکی  عنوان  به  را  این کشور  در  امنیتی  وضعیت  جهانی 
به  می دهد.  نشان  سرمایه گذاری  برای  مهم  محدودیت های 
همین ترتیب، صلح می تواند راه را برای بهبود اقتصادی رو به 
زوال افغانستان هموار کند. دومین رویداد، کنفرانس تعهد در 
مورد افغانستان است که قرار است تا اواخر سال ۲۰۲۰ برگزار 
آخرین سال کمک های  و  زیرا سال جاری چهارمین  شود، 
وعده شده در کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که در 
سال ۲۰۱۶ برگزار شده بود، است. این کنفرانس به افغانستان 
کمک می کند تا تعهدات بین المللی را برای باز سازی افغانستان 
برای چهار سال آینده جلب کند. متأسفانه، شیوع کووید-۱۹ 
توجه را از هر دو رویداد مهم کنار گذاشته و باعث شکل گیری 

بی اطمینانی در مورد آینده اقتصاد افغانستان می شود.
حال  در  قبل  از  اقتصادی  شاخص های  بیماری،  این  شیوع 
بحران را بحرانی تر ساخته است. به عنوان یک کشور وابسته 
به واردات، واردات ساالنه افغانستان بسیار باالتر از ۷ میلیارد 
دالر باقی مانده است، در حالی که صادرات نزدیک به یک 
صادرات   بین   توازن   عدم   اگرچه  است.  رسیده  دالر  میلیارد 
و واردات  بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد، اما منبع 
اصلی درآمد برای دولت است. سال گذشته، درآمد گمرکات 
با  است.  بوده  افغانستان  ساالنه  درآمد  درصد   ۴۰ حدود 
مقایسه درآمدهای ماهانه گمرک، درآمد ماه فبروری ۲۰۲۰ 
هفده درصد کم تر از ماه فبروری سال گذشته بوده است. این 
بر  را  کووید-۱۹  اولیه  تأثیر  درآمد گمرکی  کاهش  موضوع 
اقتصاد افغانستان نشان می دهد، پس از آن که چین مجبور 
شد ووهان را قرنطین کند. با افزایش همه گیری کووید-۱۹ 
در ماه مارچ ۲۰۲۰  در خارج از چین، تأثیرات شدید، اقتصاد 
افغانستان را تحت فشار قرار داد. درآمد گمرک ماهانه ماه 

مارچ با کاهش حدود ۹۰ درصد مواجه شده است.
پی  در  نیز  داخلی  صنایع  برای  را  مشکالتی  تجارت  رکود 
برای  مواد خام  و  تولید  از عوامل  توجهی  قابل  دارد. بخش 
توسط  داخلی  خدمات  و  ساخت و ساز  تولیدی،  بخش های 
سکتور خصوصی تازه به پا ایستاده شده وارد می شود. این 

رییس پولیس محل در ننگرهار که از اثر مرگ طبیعی اش فوت 
شده بود، یک حمله کننده انتحاری در میان تشییع کننده گان 
خودش را منفجر کرد که در اثر آن ۲۴ تن کشته شدند. به این 
می گویند تروریسم از گهواره تا گور. حمله به مراسم تشییع 
حمله  اما  گرفت،  عهده  به  )داعش(  اسالمی  دولت  را  جنازه 
به بخش بیمارستان نسایی و والدی که بسیار وحشیانه بود 

هیچ کسی مسوولیتش را به عهده نگرفته است.
هر کسی که پشت این حمله بوده است، معنای بزرگش واضح 
فبروری  نهم  و  بیست  در  اغراق آمیز صلح که  است: شکست 
اعالم کرد  اعالم شد. کاخ سفید  و طالبان  ترمپ  اداره  میان 
خاتمه  افغانستان  در  منازعه  به  که  مهمی  »تعهدات  به  که 
از  هفته  شش  گذشت  از  پس  اما  است.  متعهد  می دهد« 
امضای موافقت نامه صلح، هیچ عالمتی از ختم جنگ به چشم 
نمی خوَرد. طالبان به نیروهای امریکایی حمله نمی کنند، لیکن 
و  مردم  را  وحشیانه  این جنگ  هزینه  که  یافت  ادامه  جنگ 

دولت افغانستان تقبل می کنند.
طالبان ضمن اطمینان شفاهی به سرگروه ویژه مذاکره کننده 
تا ۸۰  آنان  امریکا، زلمی خلیل زاد، که گفتند  ایاالت متحده 
درصد از خشونت ها را کاهش می دهند، اما دیده می شود که 

این ادعای بی ارزشی بوده است.
در  که  سربازانش  به  غنی،  اشرف  افغانستان،  جمهور  رییس 
تعرضی  حالت  به  تا  است  داده  دستور  بودند،  تدافعی  حالت 
در آیند. دولت او به درستی طالبان را مسوول ادامه خشونت 
سبب  نباشند،  حمالت  تمام  پشت  طالبان  اگر  حتا  می داند، 

کووید-۱۹  اقتصادی  ناگوار  عاقبت های  رساندن  حداقل  به 
کمک های  بر  متکی  اقتصاد  یک  عنوان  به  بگیرد.  نظر  در 
کشور های امداد رسان، کشور باید به کمک شرکای بین المللی 
فعالیت  پیش برد  برای  باشد.  وابسته  توسعه  نهاد های  و 
اقتصادی از طریق پروژه های توسعه در سراسر کشور، بودجه 
اقتصاد افغانستان به بودجه انکشافی بیش تری نیازمند است. 
بخش های زیربنایی، صحت و آموزشی می توانند کاندیداهای 
بالقوه برای هزینه کردن باشند، به ویژه در مناطق روستایی. 
در بخش زراعت، برای مقابله با عدم اطمینان ناشی از صادرات 
محصوالت کشاورزی، به ویژه میوه های تازه، خریداری های 
حداقل  به  را  ضررها  می تواند  مناسب  قیمت های  با  دولتی 
به  آسیب دیده،  صنایع  ویژه  به  خصوصی،  سکتور  برساند. 
تسویه حساب مالیاتی احتیاج دارند. دولت هم چنین می تواند 
با هزینه های سبسایدی شده خدماتی مانند برق را ارایه دهد. 
بدون شک هر دو اقدام، بار مالی برای دولت که باید منابع 
مالی برای آن ترتیب و در نظر گرفته شود را افزایش می دهد. 
در این میان هم چنان، دولت می تواند برای برخی از صنایع 

اجازه دهد تولید را با اقدامات دقیق کنترل شده آغاز کنند.
به غیر از گزینه های پالیسی فوق، دو راه بالقوه دیگر نیز وجود 
با  مبارزه  برای  را  اطمینان  و  امید  پرتوی  دارد که می تواند 
بحران در میان مردم و جامعه صنعتی-اقتصادی کشور ایجاد 

کند:
دولت  بین  صلح  مذاکرات  در  چشم گیر  پیش رفت  اول، 

افغانستان و طالبان.
جمهور  رییس  غنی،  اشرف  بین  اختالفات  دوم، حل و فصل 
در  عبداهلل  عبداهلل  سابق  اجراییه  رییس  و  افغانستان  فعلی 

مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹.
این امر باعث می شود که جمع آوری کمک های مالی زمانی 
که کمک کننده های عمده در حال مبارزه با ضرر های انسانی 
و اقتصادی کشور های خود از این بیماری هستند را آسان تر 
کند. از طرف دیگر، این امر یک محیط تشویق کننده برای 
سرمایه گذاری سکتور خصوصی و هم چنین فضای احساسات 
مثبت عمومی در شرایط بحرانی در کشور را ایجاد خواهد 

کرد.
در حال حاضر، همه گیری ویروس کرونا بدون جدول زمانی 
مشخص در افغانستان و بقیه کشور ها در حال افزایش است. 
بنابراین، مسلماً باید توجه بیش تر به کمک های بشردوستانه 
سکتور  و  ملی  شخصیت های  دولت،  آن  برای  که  باشد، 
خصوصی نیاز به همکاری مشترک دارند. در این میان، دولت 

باید برنامه ریزی برای حل بحران اقتصادی آتی را آغاز کند.

قولی بود از جانب اداره ترمپ، اما او بی گمان با رهایی تعداد 
زیادی از جنگ جویان طالبان نمی خواهد طالبان را بیش تر از 
با شدت و حدتش  این خطرناک بسازد، در حالی که جنگ 

ادامه دارد.
سیاست  یک  ساختن  معنادار  است  احمقانه ای  ماموریت 
خارجی، که برای خوش سازی یک رییس جمهور ساخته شده، 
کسی که یک مجری نامدار تلویزیونی را به قتل یک امدادگر 
متهم می سازد در حالی که او از مرگ طبیعی اش فوت شده 
است. اما تناقض و عدم تجانس سیاست خارجی ترمپ به روی 

صفحه ی نمایش افغانستان بسیار واضح قابل دید است.
ایران  با  اتمی  پیمان  از  می تواند،  رییس جمهور  یک  چگونه 
پیمان  آن  مفاد  از  پیمان  آن  مطابق  که  ایرانی  بیاید،  بیرون 
پیروی می کرد، اما اکنون تخطی های توافق صلح را از جانب 
سال  در  که  جمهوری  رییس  چگونه  بگیرد؟  نادیده  طالبان 
۲۰۱۴ رییس جمهور باراک اوباما را برای رهایی پنج زندانی 
طالب در برابر رهایی یک سرباز امریکایی محکوم می کرد، اما 
و  هیچ،  بدل  در  طالبان  زندانی  هزار  پنج  دارد  تقاضا  اکنون 
تعهدات میان تهی رها شوند؟ چگونه رییس جمهوری که الف 
می زد: »در اداره من، هیچ گاهی برای دشمنان امریکا بهانه ای 
نمی سازیم ... و هیچ گاهی برای شکست تروریسم بنیادگرای 
را  دستیارانش  اما،  حاال  نمی کشیم!«  کار  از  دست  اسالمی 
وامی دارد تا بهانه ای برای بنیادگرایان اسالمی درست کنند؟ 
و بیش تر از این ها، چگونه رییس جمهور، کسی که با ادراک 
کامل باراک اوباما را به خاطر عقب نشینی از عراق که سبب 
قوت گرفتن دولت اسالمی یا داعش شد محکوم کرد، اکنون 

بسیار مشتاقانه می خواهد همان اشتباه را دوباره تکرار کند.
ترمپ به جنگ پایان نمی دهد، اما او گرفتاری امریکا را در این 
جنگ پایان می دهد که بعداً احتمال زیاد پیروزی تروریستان را 

فراهم سازد تا آنان مادران و کودکان را قتل عام کنند.
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