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تا دست  رسی به مواد 
مخدر آسان باشد، 

مبارزه با آن دشوار است
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آیا سناریوی 1397 تکرار 
خواهد شد؟

افزایش جرم های جنایی نظامیان افغان؛ سر درگمی بین جنگ و صلح
و مقصر پنداشتن قربانی
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نگرانی می کند.  ابراز  این والیت  در  تحرکات طالبان  از  شورای والیتی والیت غزنی 
اعضای این شورا می گویند که طالبان از چندی به این سو در این والیت تحرکات شان 
را افزایش داده اند. عالوه بر این، آن ها می گویند گزارش هایی وجود دارد که به تازه گی 
شماری از جنگ جویان خارجی در این والیت دیده شده و در بعضی از ولسوالی های این 
والیت تجمع دارند. آن ها تصریح می کنند که طالبان پالن دارند تا یک حمله گسترده 
را بر شهر غزنی راه اندازی کنند. آن ها هشدار می دهند، در صورتی  که پالن برای خنثا 
کردن این حمالت سنجیده نشود، ممکن است والیت غزنی همانند سال 1397 سقوط 
کند. در همین حال سخنگوی والی غزنی هرچند تحرکات گروه طالبان را در این والیت 

رد نمی کند، اما می گوید که نیروهای امنیتی آماده دفاع از این والیت اند.

نیروهای امنیتی افغانستان عماًل در سر درگمی بین جنگ و صلح به سر می برند. برای آن ها نه فرار از میدان جنگ و واگذاری سنگر به طالبان 
ممکن است و نه شکست و نابودی این گروه حتمی است. نظامیان افغان به منظور نشان دادن حسن نیت دولت افغانستان و آسیب ندیدن 

روند صلح، نمی توانند در مقابل دشمن قاطعانه بجنگند و از طرفی در مواجهه با تحرکات روز افزون طالبان نمی توانند بی تفاوت باشند.

3

به نیاز بیماران و شائبه فساد در 
بودجه کرونا رسیده گی می شود

تعهدات وزارت صحت:

نزدیک به دو دهه »قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان« که در نتیجه کنار زدن طالبان از قدرت 
از  است.  حاکم  کشور  در  شد،  تصویب  و  ایجاد 
برجسته گی های این قانون اساسی، توجه به حقوق 
مناقشه  مرز  که  موردی  است؛  فردی  آزادی های  و 

مذاکرات صلح میان...

مرکزیتش  و  واقع  امریکا  غرب  در  نوادا  ایالت 
کارسون سیتی است. نوادا جزو کشور مکزیک بود 
امریکا و مکزیک در سال 1۸۴۸  از جنگ  و پس 
ضمیمه خاک امریکا و در تقسیمات کشوری سال 
1۸۵۰ میالدی جزو ایالت یوتا شد. سرانجام در 31 

اکتبر 1۸۶۴ نوادا به عنوان...
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تاریخ چه ی انتخابات در ایالت 
نوادای امریکا

نکاتی پیرامون صلح با طالبان؛ 
ادغام و سازگاری حسین بخش صفری بار دیگر 

در رتبه بندی ورزش رزمی 
»جوجیتسو« صدرنشین شد

جوجیتسو  صفری،  حسین بخش  کابل:  ۸صبح، 
کار کشور بار دیگر در رتبه بندی فدراسیون جهانی 
»جوجیتسو« صدرنشین شد. او سال گذشته نیز در 
بخش فول کونتکت در صدر این فهرست قرار داشت.
است:  نوشته  خود  فیس بوک  صفحه ی  در  صفری 
آخرین  در  که  برسانم  اطالع  به  دارم  »افتخار 
درجه بندی فدراسیون جهانی جوجیتسو رشته فول 
برای  میالدی   ٢۰٢۰ سال  در  جوجیتسو  کونتکت 

دومین سال پی در پی در مقام نخست قرار گرفتم.«
آدرس  از  مسابقه  چندین  در  صفری  حسین بخش 
افغانستان شرکت کرده است و تاکنون چندین مدال 

طال در مسابقات مختلف به دست آورده است.
او در بازی های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی 
٢۰17 که در عشق آباد ترکمنستان برگزار شده بود، 

توانست مدال طالی این مسابقات را کسب کند.
حسین بخش صفری هم چنان در مسابقات بین المللی 
جوجیتسو که در هند در هفتم اپریل ٢۰19 برگزار 
شده بود با شکست سه حریف توانست سه مدال طال 

را در این مسابقه به دست بیاورد.
صفری در مسابقات آسیایی جوجیتسو که در شهر 
سرطان   ٢۸ تاریخ  در  منگولیا  کشور  اوالن باتور 
139۸ برگزار شده بود، توانست در رشته ی کونتکت 
فایتینگ  رشته ی  در  و  طال  مدال  به  جوجیجسو 

جوجیتسو به مدال برنز دست یابد.

غنی و عبداهلل از طریق 
ویدیو کنفرانس با خلیل زاد 

درباره شروع مذاکرات 
بین االفغانی گفت وگو کردند

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
ویژه  نماینده  زلمی خلیل زاد،  با  ملی  مصالحه 
امریکا در امور صلح افغانستان از طریق ویدیو 

کنفرانس گفت وگو کرده اند.
سپیدار اعالم کرد که این گفت وگوی مشترک 
سرطان،  دهم  سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
تحوالت  آخرین  آن  در  و  است  گرفته  صورت 
مذاکرات  آغاز  و  صلح  درباره  پیش رفت ها  و 

بین االفغانی بررسی شده است.
گفت وگوی  این  در  سپیدار،  اعالم  طبق 
روند  تکمیل  خشونت،  کاهش  روی  مشترک، 
و  بین االفغانی  مذاکرات  شروع  اسرا،  تبادله ی 
حمایت منطقه ای از صلح بحث شده و همه ی 
طرف ها روی دست یابی به توافق درباره رهبری 

و مالکیت افغان ها تأکید کرده اند.
ایاالت  است: »طرف  آمده  اعالمیه سپیدار  در 
متحده در صحبت های خود تاکید کرد که صلح 
در افغانستان به معنای صلح و توسعه در منطقه 
است و ایاالت متحده آماده است در این بخش 

سرمایه گذاری نماید.«
در  را  خود  سفرهای  تازه  دور  خلیل زاد  زلمی 
پیوند به صلح افغانستان دو روز پیش آغاز کرد. 
او در این دور به قطر، پاکستان و اوزبیکستان 

سفر می کند.

نشست  در  سنا  مجلس  کابل:  ۸صبح، 
روز سه شنبه، دهم سرطان، برکناری چند 
بانک  معاونان  جمله  از  بلندپایه  کارمند 
مرکزی را از سوی اجمل احمدی، سرپرست 
این بانک، خالف »قانون و اصول« خوانده 

است.
تا  است  شده  فیصله  نشست  این  در 
کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا اقدامات 
اخیر اجمل احمدی را به صورت جدی مورد 

بررسی قرار دهد.
سنا  مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
بانک  سرپرست  برخورد  که  است  گفته 
نهاد  این  مسووالن  از  شماری  با  مرکزی 

خالف قانون و اصول پذیرفته شده است.
در اعالمیه دفتر مجلس سنا آمده است که 
سناتوران در نشست روز سه شنبه گفته اند 
که فردی به ریاست یک نهاد مهم گماشته 
شده است که به زبان های رسمی و فرهنگ 
کشور بلدیت ندارد و حتا در زمان تصدی 
نیز  تجارت  و  صنعت  وزارت  سرپرستی 
داده  انجام  را  غیرقانونی  اقدامات  از  برخی 

است.
هنگام  در  را  احمدی  اجمل  سنا  مجلس 
سلب  تجارت  و  صنعت  وزارت  تصدی 

صالحیت کرده بود.
به تازه گی شورای عالی بانک مرکزی، چهار 
کارمند بلندرتبه این بانک را به اتهام فساد 
در هفت پرونده، از وظایف شان سبک دوش 
کرده و پرونده های آن ها را به لوی سارنوالی 
مرکزی  بانک  دوم  معاون  است.  فرستاده 

شامل این افراد است.
واحداهلل نوشیر، معاون اول بانک مرکزی و 
عضو شورای عالی این بانک نسبت به این 
اصول  را خالف  آن  و  بود  معترض  فیصله 
اعالم  روز گذشته  مرکزی  بانک  می خواند. 
شده  برکنار  نیز  نوشیر  واحداهلل  که  کرد 

است.
در  سرطان،  نهم  دوشنبه،  روز  نوشیر 
صفحه ی فیس بوکش نوشت که به احترام 

حکم شفاهی محمداشرف غنی می خواست 
با  بدهد که  استعفا  و  برود  به دفتر کارش 
ممانعت نیروهای امنیتی روبه رو شده است. 
او این کار را خالف اصول عنوان کرده است. 
نوشیر روزی پیش تر از آن گفته بود که از او 

خواسته شده است تا استعفا بدهد.
بانک مرکزی روز گذشته با نشر یک خبرنامه 
تاریخ هشتم ماه  به  بود که نشستی  گفته 
جاری به ریاست محمداشرف غنی، رییس 
جمهور، در قصر گلخانه به هدف »استماع 
خصوص  در  عالی  شورای  فیصله  مبنای 
عزل معاونان« این بانک و »استماع دفاعیه 
محترم واحداهلل نوشیر، معاون اول اسبق« 

بانک مرکزی برگزار شده است.
که  است  آمده  مرکزی  بانک  خبرنامه  در 
رییس جمهور غنی طبق پیشنهاد شورای 
عالی بانک مرکزی حکم شفاهی خود را در 
مورد معاون دوم »با صراحت« تلقی کرد و 
از وظیفه اش  نیز  اول  در عین حال معاون 

برکنار شده است.
نامزدی  مدنی  نهادهای  پیش  روز  چند 
در  را  او  اخیر  اقدامات  و  احمدی  اجمل 
بانک مرکزی سیاسی و خالف قانون خوانده 

بودند.
حکومت  ارشد  اعضای  از  احمدی  اجمل 
ریاست  مشاوریت  سمت های  در  که  است 
و  صنعت  وزارت  سرپرست  و  جمهوری 
تجارت نیز کار کرده است. اقدامات او در این 
نهادها نیز همواره خبرساز بوده است. باری 
پارلمان بودجه ی وزارت تحت رهبری او را 
به دلیل حاضرنشدن در نشست استجوابی 

مجلس نماینده گان تعلیق کرده بود.

مجلس سنا اقدامات اخیر اجمل احمدی سرپرست 
بانک مرکزی را خالف »قانون و اصول« خواند

افزایش تحرکات طالبان در غزنی؛



تا همین چند سال پیش، 
که  افرادی  یافتن  برای 
در گودال اعتیاد به مواد 
مخدر افتاده  بودند، باید 
به حومه ی شهر، خرابه ها 
می رفتیم،  گورستان ها  و 
و  کوچه  هر  در  حاال  اما 
افرادی  پس کوچه و خیابان های مرکزی هرات، 
به چشم می خورند که آزادانه مقابل چشم صدها 

رهگذر مواد مصرف می کنند.
ساعت نُه صبح بود و نور طالیی خورشید بر فراز 
مناره های هرات در مجموعه ی تاریخی »مصال« 
می تابید؛ یکی از شاهکارهای معماری قدیم که 
کاشی های  رخسار  از  رنگ  سال ها،  گذشت  با 
فیروزه ای اش پریده است. اندکی آن سوتر از این 
سرگرم  مخدر،  مواد  معتاد  ده ها  باشکوه،  بنای 

مصرف مواد بودند.
خودم را به فردی که از رنگ چهره اش هویدا بود 
خمار است و دنبال اندکی مواد بود تا درد خماری 
را برطرف کند، معرفی کردم. گفت باسواد است و 
می تواند انگلیسی و فارسی بخواند، کارت هویتم 
را برایش نشان دادم و مطمین شد از جانب من، 

خطری او و دوستانش را تهدید نمی کند.
تقاضا کرد از کنار خیابان کمی آن سوتر بروم و 
با دوستان دیگرش مالقات کنم. چند قدم آمد 
و مرا به دوستانش معرفی کرد؛ از درد خماری 
نتوانست بیش تر تاب بیاورد و ما را برای مصرف 

مواد ترک کرد.
در میان جمع کوچکی از معتادان مواد مخدر، 
و  پاک  لباس های  دیگران  به  نسبت  که  یکی 
برای  که  می کرد  ادعا  داشت،  بهتری  وضعیت 
معتادان مشورت می دهد تا اعتیاد را ترک کنند. 
بود که  نشده  از حضورم سپری  لحظه ای  چند 
مرد دیگری با ظاهری که به معتادان شباهتی 

نداشت، از راه رسید و این دو باهم رفتند.
با  را  مواد  بسته های کوچک  و  نقد  پول  راه  در 
گرفتن  امید  به  افرادی  و  کردند  ردوبدل  هم 
کسانی  از  هیچ کدام  رفتند.  آن ها  دنبال  مواد، 
که اطراف من بودند، نمی خواستند و شاید هم 
نمی توانستند در مورد این دو مرد چیزی بگویند.
میان جمع مردی به نام عبدالظاهر رضایی، که 
دوستانش او را »آقای نظری« خطاب می کردند، 
مواد  به  معتاد  بیماران  و خواست وضعیت  آمد 
ابتدا سرگذشت گرفتاری  را روایت کند.  مخدر 
که  روزگاری  و  داد  شرح  را  اعتیاد  به  خودش 

محمدحسین نیک خواه

در ایران کارگر ساختمان بود و با پیشنهاد مردی 
ایرانی، برای نخستین بار سراغ مواد مخدر رفت.

از او پرسیدم حکومت برای مهار مصرف مواد مخدر 
مواد  به  دست رسی  گفت،  کند؟  کاری  چی  باید 
آب«  گیالس  یک  »خوردن  از  ساده تر  که  مخدر 
آن  توزیع  اصلی  ریشه های  و  شود  محدود  است، 

خشکانده شود.
را  صحبت های مان  که  مصرف کننده گان  از  یکی 
برای  پارچه ای که  زیر  از  را  گوش می داد، سرش 
مصرف تریاک روی سر انداخته بود بیرون کرد و 
دقیقه  هر  و  لحظه  هر  ساعت  در ٢۴  »ما  گفت: 
داریم، هر  به مواد دست رسی  باشیم  که خواسته 
و  فروخته می شود  آزادانه  مواد  بخواهیم  که  کجا 
حکومت هم بهتر از ما خبر دارد، اما هیچ کاری 

نمی کند.«
نظری  آقای  شد،  تمام  مرد  این  صحبت  وقتی 
گذشته ی  از  و  داد  ادامه  را  زنده گی اش  داستان 
داکتر  زمان حکومت  در  که  کرد  قصه  درخشانی 
استفاده  با  دیگر  جوان  صدها  همراه  نجیب اهلل، 
و  بالروس شد  راهی  دولتی،  تحصیلی  بورسیه  از 
به  دوباره  حقوق  رشته  در  تحصیل  دوره  ختم  با 

کشورش بازگشت.
او برای خدمت به والیت زادگاهش غزنی رفت، اما 
با تصرف این والیت توسط طالبان، برخی همکاران 
هزاران  مانند  هم  خودش  و  شدند  تیرباران  وی 
ساکن دیگر کشورش، برای پیدا کردن یک لقمه 
نان راهی ایران شد و سرانجام مسیر زنده گی اش به 

بی راهه ی اعتیاد رفت.
تحقیر  توهین، دشنام،  بد،  برخورد  از  عبدالظاهر، 
گالیه  مردم  سوی  از  معتادان  شدن  تمسخر  و 
داشت. روایت آن چه در خیابان های شهر بر سر او 
و دوستانش می آید برایش آسان نبود. چشم هایش 
برخورد  موارد  برخی  در  گفت،  و  شد  اشک تر  با 
هم  حیوانات  با  برخورد  از  معتادان،  با  شهروندان 

بدتر است.
پولیس،  مأموران  برخی  لت وکوب  و  زورگیری  از 

کار اجباری و شست وشوی تشناب های حوزه های 
امنیتی از سوی معتادان خیابانی شاکی بود و این 
که کسی در هیچ جایی نیست تا درد دل افرادی 
که باور داشت »محروم ترین و مظلوم ترین« قشر 

جامعه هستند را بشنود.
دلیل رفتنم به محل حضور معتادان مواد مخدر، 
»هفته ملی بسیج علیه مواد مخدر« بود، رویدادی 
و  بودند  نشنیده  آن چیزی  مورد  در  معتادان  که 
نمی دانستند چنین مناسبتی هم وجود دارد و از 

آن تجلیل می شود.
در  داخله،  امور  وزارت  اندرابی، سرپرست  مسعود 
تصویری،  پیامی  نشر  با  هفته  این  روز  نخستین 
اذعان کرد که در افغانستان بر اساس آمار رسمی 
آمار  اند.  مخدر  مواد  به  معتاد  تن  میلیون  سه 

درشتی که از دید او کم تر از »فاجعه« نیست.
امور داخله نشان می دهد، در جریان  وزارت  آمار 
به  نزدیک  میالدی   ٢۰19 تا   ٢۰۰9 سال های 
۴۰هزار تن را به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر 
از  خیابانی  معتادان  روایت  اما  شده اند،  گرفتار 

برخورد حکومت با این پدیده متفاوت است.
برای فهم افزایش شمار معتادان خیابانی در کشور، 
نیاز به پژوهش و انجام تحقیقات ریشه ای نیست، با 
کمی قدم زدن در شهرهای بزرگ، افزایش معتادان 

خیابانی به ساده گی مشخص می شود.
جمع آوری  با  روزانه  کدام شان  هر  که  افرادی 
دزدی های  و  بازیافت  قابل  زباله های  ضایعات، 
پول  تا  به هر دری می زنند  را  کوچک، خودشان 
خرید مواد را به دست آوردند و هر فرد معتاد به 
دود  برای  افغانی   1۵۰ روزانه  میان گین،  گونه ی 

کردن مواد مصرف می کند.
اگر عدد 1۵۰ افغانی ضرب در سه میلیون معتاد 
میلیون   ۴۵۰ روزانه  افغانستان  در  شود،  کشور 
بخش  و  می شود  دود  معتادان  سوی  از  افغانی 
قدرت مندی  افراد  جیب  به  پول،  این  از  بزرگی 
می رود که از نظر مصرف کننده گان مواد، حکومت 

هم توان برخورد با آنان را ندارد.

کنار  ماین  انفجار  نتیجه  در  کابل:  ۸صبح، 
دو  هلمند  والیت  ناوه  ولسوالی  در  جاده ای 

غیرنظامی جان باخته اند.
روزنامه  به  هلمند،  والی  سخنگوی  زواک  عمر 
۸صبح گفت که این انفجار ساعت ۸:۰۰ صبح روز 
سه شنبه، دهم سرطان در منطقه »منگل زوی« 

ولسوالی ناوه رخ داده است.
سخنگوی والی هلمند افزود که ماین کنار جاده ی 
موتر حامل غیرنظامیان را در منطقه منگل زوی 

هدف قرار داده است.
در این انفجار یک غیرنظامی دیگر زخمی شده 
است. ولسوالی ناوه در ٢۴ کیلومتری جنوب شهر 

لشکرگاه، مرکز والیت هلمند واقع است.
این سومین رویدادی است که در سه روز گذشته 

از غیرنظامیان در هلمند قربانی می گیرد.
دفتر والی هلمند روز گذشته اعالم کرد که در 
پی حمالت راکتی و انفجار موتر بمب گذاری شده 
یک  برگزاری  هنگام  سنگین  ولسوالی  بازار  در 
میله عنعنه ای، ٢3 غیرنظامی کشته شده و 1۵ 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی بر عهده 
نگرفته است و نیروهای دولتی و طالبان یک دیگر 

را مسبب این حادثه خونین معرفی کرده اند.
کنار  میان  یک  انفجار  نیز  آن  از  پیش تر  روزی 
شش  جان  هلمند  واشیر  ولسوالی  در  جاده ای 

غیرنظامی را گرفت.

در  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  کابل:  ۸صبح، 
افزایش  به  نسبت  اعالمیه ای  در  افغانستان 
خشونت ها پس از آتش بس عید، عمیقاً ابراز نگرانی 
کرده است. در این اعالمیه که روز سه شنبه، دهم 
گفته  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  شد،  نشر  سرطان 
امنیتی  نیروهای  علیه  طالبان  حمالت  که  است 
تضعیف  را  بین االفغانی  مذاکرات  »چشم انداز« 
و  شود  اعالم  تمام عیار  آتش بس  باید  و  می کند 

حمالت پایان بیابد.
میالدی  می  ماه   ٢9 در  اتحادیه  وزیران  شورای 
میزان خشونت ها در افغانستان را »غیرقابل قبول« 
اروپا  اتحادیه  نماینده گی  اعالمیه  در  بود.  خوانده 
از  وخیم تر  وضعیت  اکنون  که  است  شده  گفته 

گذشته شده است.
نماینده گی اتحادیه تأکید کرده است که خشونت 
نقض  که  دارد  ادامه  هم چنان  غیرنظامیان  علیه 
اعتماد  و  است  بشردوستانه  بین المللی  قوانین 
به  را  مذاکرات صلح  برای شروع  اطمینان الزم  و 

شدت تضعیف می کند.
در اعالمیه گفته شده است که قتل های هدف مند 
است  یافته  افزایش  شدت  به  اخیر  هفته های  در 
روزنامه نگاران،  روحانیان،  ترور  اروپا  اتحادیه  و 
کارمندان رسانه ها، مدافعان حقوق بشر و کارمندان 

صحی را محکوم می کند.
نماینده گی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرده است که 

این قتل ها عمدی و برای تحریف روند صلح پیش 
از مذاکرات به راه انداخته شده است. این اتحادیه 
و  هدف مند  قتل های  بررسی  و  تحقیق  خواهان 

مجازات عامالن آن شده است.
کمیسیون  کارمند  دو  کشته شدن  از  اعالمیه  در 
مستقل حقوق بشر در اوایل هفته جاری یادآوری 
دو  فوالد  جاوید  و  خلیل  فاطمه  است.  شده 
کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر روز شنبه، 
انفجاری در کابل کشته شدند.  هفتم سرطان در 
تشویق  را  بشر  حقوق  کمیسیون  اروپا  اتحادیه ی 
کرده است به کار خود برای تأمین صلح و نهادینه 

شدن حقوق بشر ادامه دهد.
تأکید  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  اعالمیه  پایان  در 
و  شود  متوقف  باید  خشونت ها  که  است  شده 
این  گردد.  برقرار  بشردوستانه  و  فوری  آتش بس 
شروع  با  که  است  کرده  خاطرنشان  اتحادیه 
مذاکرات بین االفغانی باید آتش بس دایمی و جامع 

برقرار شود.

 

فساد در ادارات دولتی و در شمار زیادی از نهادهای خصوصی به 
بیماری العالجی بدل شده است. فساد در کشور چنان نهادینه 
شده است که تمام تالش های ملی و بین المللی برای کاهش آن 
در دو دهه اخیر بی نتیجه مانده است. افغانستان همواره در کنار 
سودان شمالی، کوریای شمالی و سومالی در جمع سه فاسدترین 

کشور جهان قرار داشته است.
سازوکارهای  تمام  گزارش هایش  در  بین المللی  شفافیت  کمیته 
اینک  می داند.  بی اثر  را  افغانستان  در  اداری  فساد  علیه  مبارزه 
فساد و چپاول دارایی های عامه و ثروت های ملی به یک فرهنگ 

جاافتاده بدل شده است.
بر اساس گزارش ها ساالنه یک میلیارد دالر تنها در گمرک های 
برای  یافته  اختصاص  بودجه  از  می شود.  حیف و میل  افغانستان 
در  والیت  چهار  در  تنها  افغانستان  در  کرونا  بیماری  با  مبارزه 
حدود 1۵۰ میلیون افغانی حیف ومیل شده است. در توزیع نان 
برای نیازمندان در دوران بحران کرونا حیف ومیل صورت گرفته 
فساد  با  مبارزه  برای  که  دم ودستگاهی  همه  با  حکومت  است. 
ایجاد کرده است از جلوگیری فساد در جمع آوری عوایدش عاجز 
است. با آن که مرکزی سازی پروسه های تدارکاتی برای رفع فساد 
تدارکات  اداره ملی  آن اند که  از  اما گزارش ها حاکی  انجام شد، 
نیز نتوانسته است جلو فساد در پروسه های تدارکاتی را بگیرد و 

شفافیت در این پروسه ها را تامین کند.
فساد چنان فراگیر است که تقریباً برای انجام عادی ترین کارها در 
ادارات مطالبه رشوه می شود. بر اساس گزارش های نهادهای ناظر 
بر شفافیت، مردم افغانستان در سال ٢۰1۸ در سراسر افغانستان 
1.۶۵ میلیارد دالر رشوه پرداخته اند. این رشوه حاال به ٢ میلیارد 

دالر در سال رسیده است.
شماری  که  است  داده  دست  از  را  قباحتش  چنان  فساد  حاال 
فروش  و  و خرید  دارند  دولتی سرقفلی  درآمدزای  از پست های 

می شوند.
در سال 139۶ استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را حکومت 
فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  چون  اداراتی  کرد.  تدوین  افغانستان 
علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته  اداری، 
فساد اداری، لوی سارنوالی، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد 
مبارزه  فساد  علیه  گویا  قانون  حاکمیت  عالی  شورای  و  اداری 
با جرایم سنگین و هم چنان  اداره مبارزه  می کنند، در کنار آن 
اداره بازرس ویژه با هدف مبارزه موثر علیه فساد اداری و نظارت 
از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی ایجاد گردیده اند. در کنار 
آن نهادهایی چون کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه 
علیه فساد اداری برای مستندسازی فساد در ادارات دولتی ایجاد 
شده اند، هم چنان نهادهایی چون سازمان شفافیت بین المللی و 
نهاد دیده بان شفافیت افغانستان نیز برای نظارت بر کار مبارزه 
علیه فساد اداری فعالیت دارند. با وجود فعالیت همه این نهادها، 
هنوز فساد در کشور بیداد می کند و مردم از نهادهای حکومت 
برای تامین شفافیت ناامید شده اند. مردم افغانستان شاهد اند که 
هنوز  که  آن ها  از  و حتا شماری  دارند  مصونیت  بزرگ  فاسدان 
پرونده های فسادشان شفاف نشده است دوباره به پست های مهم 

دولتی گماشته می شوند.
امر  در  است که چرا حکومت  این  میان می آید  به  پرسشی که 
و  ملی  نهادهای  باور  به  است.  ناتوان  اداری  فساد  از  جلوگیری 
دولتی،  بلندرتبه  اراکین  مصونیت  فساد،  با  مبارزه  بین المللی 
نماینده گان پارلمان از پی گرد عدلی و قضایی یکی از علت های 
عمده ی تداوم فساد است، ارگان های تنفیذ قانون تحت نفوذ این 
افراد نمی توانند پرونده های فساد اراکین بلندرتبه و زورمندان را 

بررسی و مورد پی گرد قرار دهند.
دلیل دیگر ناتوانی و ناکارآمدی نهادهای مبارزه بر ضد فساد اداری 
این است که این نهادها هرگز از استقاللیت الزم برخوردار نبوده اند 

و همواره حوزه سیاست در کار این نهادها مداخله کرده است.
با  مبارزه  امر  در  افغانستان  حکومت  که  می دهد  نشان  تجربه 
موارد  بسا  در  و  است  داشته  گزینشی  برخورد  فسادپیشه گان 
پرونده های فساد تا آخر بررسی نشده اند و فسادپیشه گان به محاکم 
معرفی نشده اند. اداره های تفتیش داخلی وزارت خانه ها اسناد فساد 
فاسدان  با  روابط  اساس  بر  یا  وزیران  با  تبانی  در  را  ادارات شان 
حفظ می کنند و این پرونده ها به سارنوالی فرستاده نمی شود. حتا 
شماری از این فسادپیشه گان در اداره عالی لوی سارنوالی نیز نفوذ 
دارند و در آن جا دوسیه های فسادشان حفظ می گردد و مفسدین 

از پی گرد عدلی و قضایی بدین شیوه در امان می مانند.
مردم افغانستان حق دارند تا شاهد مبارزه راستین و صادقانه با 
فساد اداری از جانب حکومت باشند، چرا که فساد اداری زنده گی 

آن ها را متاثر ساخته است و از این ناحیه به شدت در رنج اند.

چه زمانی فاسدان مورد 
پی گرد قرار می گیرند؟

اتحادیه اروپا: 
حمالت طالبان علیه نیروهای امنیتی چشم انداز 

مذاکرات بین االفغانی را تضعیف می کند
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تا دست  رسی به مواد مخدر آسان باشد، 

مبارزه با آن دشوار است

انفجار ماین در هلمند 
جان دو غیرنظامی 

را گرفت
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وزارت صحت عامه می گوید که 
نیازهای  رفع  برای  تالش ها 
تسریع  را  کرونایی  بیماران 
پی گیری  به  و  بخشیده 
کرونا  بودجه  در  فساد  موارد 
گفته  به  است.  متعهد  نیز 
وزارت،  این  در  مسووالن 
با  کابل  در  کرونا  با  مبارزه  شفاخانه  سه  است  قرار 
شود  مجهز  اکسیجن  مرکزی  تولیدکننده  سیستم 
شفاخانه ها  این  بستر  برای ۴۰۰  آن،  نتیجه  در  که 
به گونه شبانه روزی اکسیجن تهیه شده و ۴۰۰ بالون 
اکسیجن دیگر نیز به سایر شفاخانه ها فرستاده خواهد 
بیماران  نیازهای  رفع  بر  هم چنان  وزارت  این  شد. 
تاکید کرده، می گوید که 17۰ تُن دوا و مواد طبی 
مورد نیاز بیماران را به 3۴ والیت فرستاده است تا 
فشار خرید دوا را از دوش بیماران کرونایی بردارد. با 
این همه، فساد در بودجه کرونا هنوز پیرامون مبارزه 
با این ویروس مطرح است. مسووالن در وزارت صحت 
با تایید برخی از موارد فساد در روند مبارزه با کرونا، به 
مردم تعهد می دهند که در همکاری با لوی سارنوالی 
با این موارد برخورد جدی ای خواهند کرد. هم زمان 
با این تعهدات، ارگ دستور هفت ماده ای را در مورد 
بازرسی شکایت ها و گزارش های مربوط به چگونه گی 
با کرونا صادر کرده و خواهان  مصرف منابع مبارزه 

شفافیت در این مورد شده است.
در حالی که شکایت ها از کمبود اکسیجن و دوا برای 
یافته، وزارت  افزایش  بیماران کرونایی  نیازهای  رفع 
صحت به مردم تعهد می دهد که به این نیاز و سایر 
رسیده گی  کرونا  با  مبارزه  شفاخانه های  نیازهای 
نامزدوزیر  و  سرپرست  عثمانی،  احمدجواد  می کند. 
صحت عامه روز سه شنبه، دهم سرطان در نشست 
خبری تایید کرد که شرکت های تولیدی اکسیجن در 
کشور با مشکالت تامین برق و کمبود بالون ها روبه رو 
بوده اند و این موارد سبب شده که روند دست رسی 
بیماران به اکسیجن کافی در روزهای اخیر پیچیده تر 
شود. وی افزود که مشکالت تامین برق فابریکه های 
تولید اکسیجن به همکاری شرکت برشنا رفع شده و 
این وزارت تالش ها برای فراهم کردن فوری بالون های 
اکسیجن فابریکه های تولیدی را نیز آغاز کرده است. به 
گفته سرپرست وزارت صحت عامه، افزایش بالون های 
اکسیجن برای فابریکه های تولیدی و نظارت ریاست 
امنیت ملی از تامین اکسیجن شفاخانه های مبارزه با 
کرونا به رفع نیازهای بیماران کووید-19 در جریان 

یک شبانه روز اخیر منجر شده است.
آقای عثمانی گفت که وزارت صحت عامه فی بالون 
اکسیجن را به نرخ ۶۰۰ افغانی با شش شرکت تولیدی 
قرارداد کرده است که با توجه به پرداختن نرخ بیش تر 
توسط برخی از شهروندان و نبود نظارت کافی، نیاز 
این  با  نمی شد.  تامین  کرونا  با  مبارزه  شفاخانه های 
نظارت کارمندان  از  حال، وی تصریح کرد که پس 
گرفتن  اکسیجن،  تولید  شرکت های  از  ملی  امنیت 
تامین  از  اطمینان  یافتن  و  شرکت ها  این  از  تعهد 
نیازهای شفاخانه های کرونایی، این چالش در شرایط 
کنونی رفع شده است. سرپرست وزارت صحت عامه 
هم چنان افزود که در جریان سه روز اخیر از میزان 
کاسته  تولیدی  فابریکه های  در  اکسیجن  بالون های 
بالون ها  از  برخی  شهروندان  وی،  باور  به  زیرا  شده، 
را بنا بر نگرانی ها به سکتور خصوصی انتقال داده اند 
اکسیجن  تولیدی  شرکت های  که  شد  سبب  این  و 
و  افغان-جاپان  نیاز موجود در شفاخانه های  نتوانند 

علی جناح را رفع کنند.
با این همه، وی تصریح کرد که وزارت دفاع ملی به 
تازه گی ٢۰۰ بالون خالی اکسیجن را در اختیار وزارت 
صحت عامه قرار داده و این بالون ها به شرکت های 
با  هم زمان  است.  شده  سپرده  اکسیجن  تولیدی 
نیز  یونیسف  که  عامه  می گوید  وزارت صحت  این، 
۵۰ دستگاه تولید اکسیجن کمک کرده که توانسته 
سازد.  برطرف  مدت  کوتاه  در  را  موجود  نیازهای 
که  افزود  موارد،  این  با  هم زمان  عثمانی  احمدجواد 
یک  خریداری  تازه گی حکم  به  عامه  وزارت صحت 
داده  دستور  و  کرده  صادر  را  اکسیجن  بالون  هزار 
که به این نیاز هرچه زودتر رسیده گی شود. وزارت 
کوتاه  برای حل  که  می گوید  هم چنان  عامه  صحت 
مدت نیازها، ۵۰۰ دستگاه کوچک تولید اکسیجن که 
هر کدام برای یک بیمار استفاده می شود را از چین 
وارد می کند. سرپرست این وزارت هر چند گفت که 

تعهدات وزارت صحت:

به نیاز بیماران و شائبه فساد در بودجه 
کرونا رسیده گی می شود

وزارت صحت عامه به دستگاه 1۰ لیتره نیاز داشته، اما 
تصریح کرده که دستگاه های هشت لیتری در بازارها 
فوری  کردن  وارد  دستور  وزارت  این  و  بوده  موجود 
را صادر است.  به ولسوالی های مختلف  ارسال  و  آن 
این در حالی است که به گفته مسووالن، گفت وگوها 
ادامه  نیز  پاکستان  و  ایران  با  معضل  این  برای حل 

یافته است.
سرپرست وزارت صحت عامه اما تصریح کرد که برای 
حل عمومی این چالش، با وزارت امور خارجه کشور و 
سفارت های افغانستان در ایران، ترکیه و چین تماس 
مرکزی  تولیدکننده  سیستم  یک  تا  کرده اند  برقرار 
اکسیجن را تدارک ببیند. به گفته وی، این سیستم 
افغان- شفاخانه های  سال  چندین  برای  می تواند 
پوشش  را  کابل  در  زاید  شیخ  و  جناح  علی  جاپان، 
دهد و اکسیجن ۴۰۰ بستر را به گونه مداوم برای یک 
شبانه روز فراهم سازد. آقای عثمانی گفت که عالوه 
بر رفع نیازهای سه شفاخانه عمده مبارزه با کرونا در 
پایتخت، این سیستم می تواند ۴۰۰ بالون اکسیجن را 
در جریان یک روز برای سایر شفاخانه های کشور نیز 
تامین کند. به نقل از سرپرست وزارت صحت عامه، 
اسناد خرید این سیستم آماده و به اداره تدارکات ملی 
فرستاده شده تا هرچه زودتر برای نصب آماده شود. 
گفت  این  با  هم زمان  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
که در جریان سفرهای والیتی اش دریافته که برخی 
تولید  دستگاه  زابل،  و  هلمند  جمله  از  والیت ها،  از 
اکسیجن ندارد و اکسیجن شفاخانه ها در این والیت 
این  با  می شود.  تامین  هم جوار  والیت های  دیگر  از 
همه، وی تصریح کرد که این وزارت ناگزیر است در 
شرایط کنونی از گزینه های مختلف، از جمله ارسال 
پایتخت به سایر والیت ها،  از  محموله های اکسیجن 

استفاده کند.
در کنار چالش کمبود اکسیجن در شفاخانه ها، وزارت 
دوایی  نیازهای  رفع  برای  که  می گوید  عامه  صحت 
است.  گرفته  دست  روی  را  تالش هایی  نیز  بیماران 
کارش  آغاز  جریان  در  که  گفت  عثمانی  احمدجواد 
با ریاست های صحت عامه 3۴ والیت تماس گرفته و 
همه خواسته های دوایی و تجهیزاتی آنان را فهرست 
وزارت  بررسی ها،  از  پس  که  افزود  وی  است.  کرده 
صحت عامه 17۰ تُن دوا و مواد طبی را از گدام های 
والیت   3۴ سمت  به  عامه  صحت  وزارت  مرکزی 
به  مواد  این  ارسال  روند  تاکنون  که  کرده   بارگیری 
1۶ والیت تکمیل شده و به 1۸ والیت دیگر در حال 
روند  این  عثمانی،  آقای  گفته  به  است.  کامل شدن 
به ٢1 شفاخانه کابل نیز ادامه یافته، اما هم زمان با 
آن، وزارت صحت عامه تالش کرده که نیازهای دوایی 
حال  در  را  جناح  علی  و  افغان-جاپان  شفاخانه های 
حاضر از بودجه والیتی کابل تدارک بینند. هم زمان 
که  افزود  کابل  والی  حیدری،  محمدیعقوب  این،  با 
عالوه بر نماینده گان شفاخانه ها و وزارت صحت عامه، 
رسانه ها و جامعه مدنی نیز می توانند از روند خریداری 
دوا برای دو شفاخانه مبارز با کرونا در کابل نظارت 

کنند تا شفافیت روند تضمین شود.
کرد  تصریح  ادامه  در  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
که در جریان سفر هفته گذشته به ننگرهار، لغمان، 
هرات، قندهار، زابل و هلمند، از روند مبارزه با کرونا 
در  افزود که  عثمانی  احمدجواد  است.  نظارت کرده 
این جریان با 1۰۰ بیمار کرونا دیده و مشکالت شان 
را فهرست کرده است. به گفته وی، قندهار، زابل و 
هلمند به ترتیب با مشکالت جدی ای روبه برو بودند و 
این وزارت دریافته که از دو دستگاه تنفس مصنوعی 
فرستاده  پیش  ماه  دو  که  قندهار  به  شده  فرستاده 
این  که  گفت  وی  است.  نشده  استفاده  بود،  شده 

وزارت تالش هایش را برای فعال کردن هرچه زودتر 
است  حالی  در  این  است.  کرده  آغاز  دستگاه ها  این 
که سخنگوی وزارت صحت عامه پیش تر به روزنامه 
۸صبح گفته بود که این دستگاه ها به دلیل نبود افراد 
ماهر بالاستفاده مانده است. در همین حال، سرپرست 
وزارت صحت عامه تصریح کرد که شفاخانه های عینو 
مشکالت  با  زابل  والیتی  شفاخانه  و  قندهار  مینه 
از  عثمانی،  آقای  گفته  به  بوده اند.  روبه رو  جدی ای 
آن  بستر   ۵۰ تنها  مینه،  عینو  شفاخانه  بستر   ٢۵۰
به بیماران کرونا اختصاص یافته است. به گفته وی، 
شفاخانه زابل نیز تخریب شده که نیاز به احیای دوباره 
دارد و وزارت صحت عامه روی اکماالت برای آن کار 

می کند.
نشست  این  ادامه  در  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
رهنمود  آزمایش ها،  بهتر  پوشش  برای  که  گفت 
کشور  سراسر  در  شفاخانه ها  همه  به  را  تشخیصی 
و  دولتی  شفاخانه های  است  قرار  است.  فرستاده 
همین  از  کرونا  بیماران  تشخیص  برای  خصوصی 
این رهنمود تصریح  استفاده کنند. در  یک رهنمود 
شده که کارمندان در صورت دست رسی به ماشین 
»PCR« یا عدم دست رسی بر اساس کدام معیارهایی 
بیمار کووید-19 را تشخیص دهد. وزارت صحت عامه 
هم چنان تایید می کند که معاش ماه های ثور و جوزای 
3۸۰ کارمند از ۴9۰ کارمند صحی شفاخانه افغان-

سرپرست  حال،  این  با  است.  نشده  پرداخت  جاپان 
این  معاش  که  داد  اطمینان  عامه  صحت  وزارت 
حساب شان  به  آینده  هفته  شنبه  روز  تا  کارمندان 
واریز می شود. وی اما تاکید کرد که کارمندان صحی 
پس از این نباید مصروف روند علمی باشند و خواستار 
حاضری دهی بهتر کارمندان این شفاخانه شده است.

وزارت صحت عامه در حالی به مردم در راستای حل 
نیازهای بیماران کووید-19 تعهد می دهد که شمار 
تن   ۵17 و  هزار   31 به  کشور  در  کرونا  مبتالیان 
وزارت،  این  آمارهای رسمی  اساس  بر  است.  رسیده 
تاکنون 1۴ هزار و 3۶ بیمار کرونایی از میان مجموع 
بیماران بهبود یافته  و 7۴۵ تن نیز جان باخته اند. هر 
چند وزارت صحت عامه می گوید که ثبت آمارهای 
روزانه ابتال به کرونا در کشور با توجه به کاهش در 
و  بستری جدید«  »بیمارهای  مثبت«،  »موارد  ارقام 
مرحله  به  عالیم«  و  اعراض  دارای  افراد  »کاهش 
ثبات آن رسیده و به تدریج سیر نزولی می گیرد، اما 
توجه  با  کرونا  به  ابتال  که  اند  معتقد  آگاهان صحی 
افزایش  آمارهای غیررسمی مرگ ومیر در کشور،  به 
یافته و بحران برخاسته از آن نیز پیچیده تر شده است. 
به باور این آگاهان، آغاز کار سکتور خصوصی در امر 
آزمایش گیری و عدم ارایه این آمار با وزارت صحت 
شفاخانه های  به  مردم  بی اعتمادی  هم چنان  و  عامه 
دولتی سبب شده که آمارهای رسمی وزارت صحت 
عامه کاهش یافته و با توجه به این موارد، نمی توانند 

عمق بحران را حدس زد.

کرونا  با  مبارزه  بودجه  در  فساد  گزارش های 
پی گیری می شود

در نشست خبری اش  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
هم چنان تعهد داد که فساد در روند مبارزه با کرونا را 
به گونه جدی بررسی خواهد کرد. احمدجواد عثمانی 
افزود که این وزارت به هیچ فردی اجازه نخواهد داد 
که از بودجه مبارزه با کرونا استفاده کند. وی هرچند 
صادقی  افراد  وزارت  این  کارمندان  که  کرد  تاکید 
هستند، اما با این حال گفت که برخی از افراد مفسد 
با  همکاری  در  که  می شوند  دیده  میان  این  در  نیز 
لوی سارنوالی در تشخیص و پی گیری این افراد اقدام 

خواهد شد. این در حالی است که لوی سارنوالی یک 
هنگام  را  عامه  صحت  وزارت  مرکزی  گدام  معتمد 
بازداشت کرد.  باالفعل  دالر رشوت  دریافت ۸۰ هزار 
در  نیز  دیگر  افراد  از  برخی  که  گفت  عثمانی  آقای 
چنین روند دخیل می باشند و وعده داد که این افراد 
را به کمک لوی سارنوالی تشخیص کرده و به عدالت 
خواهد سپرد. از سویی هم، عبدالقادر قالت وال، عضو 
مجلس نماینده گان که در این نشست خبری حضور 
این مجلس مصارف  اعضای  داشت، تصریح کرد که 
حکومت، به ویژه وزارت صحت عامه برای مبارزه با 

ویروس کرونا را زیر نظر دارد.
عامه  وزارت صحت  سرپرست  تعهد  این  با  هم زمان 
و تاکید عضو مجلس بر نظارت از چگونه گی مصرف 
بودجه مبارزه با کرونا، ارگ ریاست جمهوری نیز در 
یک حکم هفت ماده ای، به اداره بازرس وظیفه سپرد 
چگونه گی  به  مربوط  گزارش های  و  شکایت ها  که 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  منابع  مصرف  و  مدیریت 
ارگ ریاست  این حکم  اول  بررسی کند. در ماده  را 
همه گانی  سرطان  دهم  سه شنبه،  روز  که  جمهوری 
تطبیق  از  »اطمینان  بررسی ها،  این  هدف  شد، 
درست تعهدات حکومت به منظور حاکمیت قانون، 
ادارات  مسوولیت پذیری  و  پاسخگویی  شفاف سازی، 
شیوع  با  موثر  مبارزه  راستای  در  ذی ربط  دولتی 
ویروس کرونا با توجه به وظایف، صالحیت ها، اجراات، 
فعالیت ها و ارائه خدمات شان«  خوانده شده است. در 
ماده های دوم و سوم نیز آمده که اداره بازرس موظف 
موارد  به  مربوط  گزارش های  و  تا شکایت های  است 
فساد اداری در بودجه مبارزه با کرونا را از »مجرای 
اشخاص حقیقی، رسانه ها، نهادهای جامعه ی مدنی،  
مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی«  و 
به گونه ی حضوری، تلفن، ایمیل و سایر موارد دریافت 

و بازرسی کند.
در ماده چهار این حکم تصریح شده که اداره بازرس 
وضاحت  برای  را  الزم  حمایتی  مدارک  و  اسناد 
موضوع، شکایت ها و گزارش ها خواسته، سپس نتیجه 
بررسی هایش که ماهیت جرمی و جزایی دارد را  به 
نهادهای عدلی ارجاع کرده و در غیر آن، سفارش ها 
مسووالن  آدرس  به  را  اصالحی اش  توصیه های  و 
اداره های بازرسی شده صادر کند. در ادامه این ماده 
قانون  رعایت  با  بازرس  اداره  که  است  شده  گفته 
شاکی  از  اداری،  فساد  اطالع دهنده گان  از  حمایت 
یا اطالع دهنده حمایت کرده و در مطابقت با قانون 
برای  را  اجرااتش  گزارش  اطالعات،  به  دست رسی 
آگاهی شهروندان نشر کند. رییس جمهور غنی در 
ماده پنجم این حکم دستور داده که همه اداره های 
دولتی در بررسی این موضوع  با اداره بازرس همکاری 
همه جانبه کرده و اسناد و مدارک الزم را در دست رس 
از مسووالن  این ماده  ادامه  اداره قرار دهند. در  این 
اداره های زیر بازرسی خواسته شده میعاد معین اداره 

بازرس برای پاسخ گویی حاضر شوند.
محمداشرف غنی در ماده ششم این حکم از ریاست 
عمومی دفتر مقامش خواسته که همه منابع و امکانات 
مورد نیاز اداره بازرس مرتبط با این حکم هفت ماده ای، 
را  اداره  این  امنیت و حفاظت  تامین  نحوه  از جمله 
فراهم سازد. در ماده آخر این حکم نیز اداره بازرس 
موظف شده که گزارش اجرااتش و فعالیت های مربوط 
به این حکم را به گونه ماهوار ترتیب به ارگ ریاست 
جمهوری بسپارد. این حکم ارگ ریاست جمهوری در 
حالی همه گانی می شود که برخی از مسووالن محلی 
در  مردم  با  را  کرونا  با  مبارزه  مصارف  والیت ها،  در 
میان گذاشته اند. با این حال، استدالل مقامات محلی 
و نرخ های درج شده در فهرست خریداری کمیته با 
کرونا والیت ها نتوانسته است اعتماد مردم را حاصل 
کند. برخی از شهروندان با انتقاد از پول پرداخت شده 
برای برخی از اجناس مورد نیاز، مقامات محلی را به 

حیف ومیل مبارزه با کرونا متهم ساخته اند.
روزنامه  تحقیقی  اساس گزارش  بر  است که  گفتنی 
۸صبح، کم تر از 1۵۰ میلیون افغانی از بودجه مبارزه 
با کرونا تنها در والیت های هرات، بدخشان، نورستان 
موارد  این  است.  شده  حیف ومیل  میدان وردک  و 
تناقض واضح در آمارهای ارایه شده از سوی مسووالن 
برای  بازار  از نرخ معمول  ناظران و پرداخت بیش  و 
خرید برخی از اجناس را شامل می شود. ارگ ریاست 
جمهوری پس از استقبال از این گزارش، تعهد کرده 
ویروس  با  مبارزه  بودجه  مصرف  چگونه گی  که  بود 

کرونا را بررسی خواهد کرد.

حسیب بهش



اید که  با این پرسش کلنجار رفته  حتماً شما نیز مثل من همواره 
که  بسا  چه  و  توسعه نیافته اید؟  و  فقیر  کشور  یک  به  متعلق  چرا 
در  نبوده اند.  رضایت بخش  چندان  یافته اید،  که  هم  را  پاسخ هایی 
جهان تنها افغانستان کشور فقیر و عقب مانده و یا آن گونه که برخی 
از تحلیل گران مسایل سیاسی عالقه دارند بگویند، عقب نگه داشته 
شده نیست. مثل افغانستان کشورهای زیادی در جهان وجود دارند 
که مشکل فقر، جنگ و نابه سامانی های اجتماعی را تجربه می کنند 
و شاید در برخی موارد وضعیت شان از افغانستان نیز بدتر باشد، مثل 
سومالی. اما افغانستان در این میان برای ما مهم تر است، چرا که هم 
کشور ما و خانه ی ما است و هم از بعد دیگر وقتی به آن نگاه می کنیم، 

با تنگنا هایی که کشورهای دیگر با آن ها مواجه اند، مواجه نیست. 
برخی از تحلیل گران مسایل اقتصادی و سیاسی دلیل عقب مانده گی 
کشورهای فقیر را عمدتاً در موقعیت جغرافیایی، منابع زیرزمینی و 
مشکالت اقلیمی شان می بینند. این تحلیل در ظاهر امر بسیار معقول 
به نظر می رسد، چرا که به آسانی می تواند قناعت بخش به نظر برسد. 
وقتی کشوری در موقعیت خوب جغرافیایی قرار نداشته باشد، از منابع 
زیرزمینی تهی باشد و یا منابع زیرزمینی آن دست نخورده باقی مانده 
باشند، اقلیم خوب برای توسعه کشاورزی نداشته باشد، تجارت آن 
رونق نیافته باشد و یا مثل افغانستان محاط به خشکه باشد، بدون 
و  توسعه  طبیعی  امکانات  کشور  این  که  کرد  تصور  می توان  شک 
پیش رفت را در اختیار نداشته است و باید کشوری فقیری باشد؛ اما 
هستند کشورهایی که این امکانات را هم در اختیار ندارند و یا اندک 
دارند، ولی دچار فقر و عقب مانده گی مزمن آن گونه که افغانستان با 

آن دچار آمده، نیستند.
برخی دیگر از تحلیل گران در کنار مسایل طبیعی، ارزش ها و مناسبات 
نیز در توسعه و عقب مانده گی شان  را  اجتماعی و فرهنگی کشورها 
برجسته می سازند؛ اما با توجه به مثال های دیگری می بینیم که بازهم 
برای چنین توجیه هایی می توان موارد ابطال پذیر زیادی را فراهم کرد. 
کارل پوپر، فیلسوف و دانشمند بریتانیایی، معتقد بود که وظیفه ی 
اصلی دانشمندان تایید یافته های علمی نیست، چون این راه همیشه 
پاسخگو نمی تواند باشد، بل یافتن موارد ابطال نظریه ها و یافته های 
علمی است. اگر برای یک نظریه علمی یک مورد ابطال پذیر پیدا کرد، 
برای نظریه پردازانی  بود.  باید دنبال بدیل آن  این معنا است که  به 
نابه سامانی های فرهنگی و ارزشی سبب پس مانده گی  که می گویند 
به  کرد.  ذکر  را  فراوانی  ابطال پذیر  موارد  می توان  می شود،  کشورها 
همین دلیل است که می بینیم پرسش »چرا ما کشور فقیر هستیم؟« 
همیشه به بن بست می رسد. اخیراً کتابی خواندم به نام »چرا ملت ها 
شکست می خورند؟« از نویسنده گان و اقتصاد دان های مشهوری که 
بسیار هم کتاب شان مورد توجه قرار گرفته است. این نویسنده گان 
دارون عجم اغلو و جمیز ای رابینسون هستند که سال های طوالنی 
عمر خود را وقف یافتن پاسخ به پرسش فقیر بودن کشورها کرده اند. 
به  باال  در  شده  ذکر  موارد  همه ی  که  اند  معتقد  نویسنده  دو  این 
عنوان عوامل فقر و عقب مانده گی کشورها، عوامل فرعی و چه بسا 
غیر دقیق اند. این نویسنده گان باور دارند که دلیل اصلی عقب مانده گی 
کشورها، »الیگارشی یا اندک ساالری سیاسی حاکم« بر آن ها است؛ به 
این معنا که عده ای کل سیاست کشورشان را به انحصار گرفته اند و 
این سبب شده که کشور از نظر اقتصادی به شکوفایی نرسد. آن ها در 
بخشی از کتاب می نویسند که این الیگاشی سیاسی می تواند انتخابات 

و قدرت سیاسی را به نفع حاکمان
نادرست  اجرای  »علت  کتاب  نویسنده گان  باور  به  کند.  مصادره 
سیاست های اقتصادی و شکست ها در نیل به توسعه در یک کلمه 
نهفته است: دوراهی سیاست مدار؛ حفظ کارآیی و یا حفظ حکومت 
گروه خاص. مشکل سیاست مدار عموماً کمبود علم و دانش نیست؛ 
منافع  قربانی کردن  از طریق  قدرت سیاسی  دوراهی حفظ  مشکل 
قدرت  تدریجی  دادن  دست  از  و  عمومی  منافع  تامین  یا  عمومی 
سیاسی است. این دوراهی سیاست مدار است که سرنوشت کشور را 

تعیین می کند. 
و  اجتماعی  فرصت های  از  استفاده  امکان  اگر  می داند  سیاست مدار 
اقتصادی برای همه گان میسر باشد، اقتصاد رشد می کند. دسترسی 
برابر به قدرت اقتصادی و فرصت های اجتماعی برای بهبود عمل کرد 
اقتصادی مفید و حتا ضروری است، اما برای سیاست مدار خطرناک 
است؛ زیرا قدرت اقتصادی به تدریج به حوزه های دیگر سرایت خواهد 
سیاست مدار  انداخت.  خواهد  خطر  به  را  او  سیاسی  قدرت  و  کرد 
می داند که کارآیی بیش تر به معنای رفاه بیش تر مردم و حتا مالیات 
بیش تر است، اما این کارآیی مقدمات و نتایج سیاسی دارد که برای 
سیاست مدار ممکن است پرهزینه باشد. سیاست مداران بر سر این دو 
راهی عموماً ترجیح می دهند که اقتصاد و سیاست را به گروهی معدود 
واگذار کنند؛ گروهی که حافظ منافع سیاسی آن ها باشد. این مسیر 

همان اندک ساالری یا الیگارشی است.« 
به باور نویسنده گان کتاب »هر جا شکوفایی اقتصادی به بار می نشیند، 
الیگارشی رخت بربسته و هرجا اقتصاد زمین می خورد، الیگارشی حاکم 
است.« این دقیقاً مسیری است که افغانستان در آن قرار گرفته است. 
الیگارشی حاکم بر سیاست کشور، راه توسعه و رشد آن را سد شده 
است. ارگ همین لحظه به عنوان حلقه اندک ساالران عمل می کند 
و در دوره حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، نیز همین فضا حاکم 
افغانستان  به چیدمان قدرت مندان در صحنه سیاست  بار  بود. یک 
نگاه کنید تا حقانیت تیوری نویسنده گان کتاب »چرا ملت ها شکست 
می خورند؟« را دریابید. آقای غنی با تیوری های سیاسی و اقتصادی 
توسعه  برای  او  که  نمی گذارد  سیاسی  قدرت  اما  است،  آشنا  خوب 
اقتصادی کشور کاری انجام دهد. آن چه که او می کند و یا تا به حال 
کرده، وقت گذرانی و ضایع کردن امکانات بوده تا افغانستان به جامعه 

رشد یافته اقتصادی تبدیل نشود.

در باب فقر کشورها

درجه36

سعید حقیقی

افغانستان عماًل در سر درگمی بین  نیروهای امنیتی 
از  فرار  نه  آن ها  برای  می برند.  به سر  و صلح  جنگ 
ممکن  طالبان  به  سنگر  واگذاری  و  جنگ  میدان 
است و نه شکست و نابودی این گروه حتمی است. 
نظامیان افغان به منظور نشان دادن حسن نیت دولت 
افغانستان و آسیب ندیدن روند صلح، نمی توانند در 
مقابل دشمن قاطعانه بجنگند و از طرفی در مواجهه با 
تحرکات روز افزون طالبان نمی توانند بی تفاوت باشند. 
جنگ،  سر درگم  کالف  و  دولت  تضرعی  سیاست 
تلفات نیروهای امنیتی-دفاعی را به حد اکثر رسانده 
است که رقم خوردن خونین ترین هفته در 19 سال 
گذشته، دال بر این ادعا است. گروه طالبان تنها در 
افغان را کشته  یک هفته پسین جمعاً ۸۴1 نظامی 
و زخمی کرده و ۴٢٢ حمله تهاجمی در 3٢ والیت 
بر  طالبان  حمالت  است.  کرده  راه اندازی  افغانستان 
شدت  حالی  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مواضع 
گرفته است که تالش ها برای آغاز گفت وگوهای صلح 
اعالم  اخیراً  افغانستان  حکومت  و  دارد  جریان  قویاً 
با  گفت وگو  برای  مذاکره کننده اش  هیات  که  کرده 
گروه طالبان آماده است.  در چنین شرایطی که آغاز 
مذاکرات بین االفغانی در دستور کار قرار دارد، قطعاً 
ایجاب می کند که طرف های درگیر حسن نیت الزم 
اصلی  طرف  که  طالبان  اما  دهند؛  نشان  صلح  برای 
منازعه هستند، مدام بر طبل جنگ می کوبند و هنوز 
باعث و بانی خشونت اند. پرسش این است که طالبان 
از گفت وگوهای صلح به عنوان ابزار برای دست یابی 
به دلیل فقدان  یا واقعاً  به اهداف شان کار می گیرند 

انسجام درونی، توان برقراری آتش بس را ندارند؟ 
روز  سه  جریان  در  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 
در  متاسفانه  کردند.  اعالم  آتش بس  رمضان  عید 
جریان این سه روز نیز افغانستان آرام نبود. 1۶ نیروی 
و  شدند  کشته  دشمن  اثر حمالت  از  افغان  امنیتی 
طالبان نتوانستند آتش بس را مراعات کنند. پس از آن 

جامعه  برای  کرونا  ویروس  شیوع  پی آمدهای  از  یکی 
افغانستان، افزایش جرم های جنایی خواهد بود. من دو 
ماه قبل در یک گفت وگو که پیرامون تاثیرات اجتماعی 
و فرهنگی کرونا برگزار شده بود، به این موضوع اشاره 
در  افغانستان  در  مشاغل  از  بسیاری  توقف  که  کردم 
نتیجه شیوع ویروس کرونا، فقر معیشتی  و نابرابری های 
افغانستان  و حکومت  داد  افزایش خواهد  را  اجتماعی 
اجتماعی  و  اقتصادی  پی آمدهای  مدیریت  برای  باید 
جرم های  نرخ  که  روزها  این  کند.  برنامه ریزی  کرونا 
جنایی در کشور افزایش یافته است، خیلی ها ناآگاهانه 

پدیده جرم را به مسایل غیر مرتبط ربط می دهند. 
امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسه ای، به این 
باور بود که برای درک موضوعات اجتماعی باید به علل 
اجتماعی آن ها نگاه کنیم و این گونه می توانیم مسایل 

اجتماعی را تبیین کنیم.
در افغانستان همواره مسایل اجتماعی به قضاوت های 
سیاسی فروکاسته می شود و برای همین است که ما 
به شناخت علمی آسیب های اجتماعی نمی رسیم. هر 
زمان که نرخ جرم های جنایی در کشور افزایش می یابد، 
هم چنان  و  رسانه ها  در  تحلیل گران  از  زیادی  شمار 
ناتوانی پولیس در  به  کاربران در شبکه های اجتماعی 
جرایم  افزایش  می کنند.  اشاره  جنایی  جرم های  مهار 
جنایی در کشور نباید تنها به کم کاری نهادهای امنیتی 
فروکاسته شود. پدیده جرم بعدهای گوناگونی دارد که 
باید از دریچه های جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، 

مسایل حقوقی و امنیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
افزایش  را  جرم  ازدیاد  احتمال  که  اساسی  عامل  دو 
افغانستان  به مواد مخدر است.  اعتیاد  و  فقر  می دهد، 
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هرچند آتش بس به گونه ی رسمی تمدید نشد، اما 
توقع می رفت که به صورت اعالم ناشده باقی بماند 
و طرفین آن را مراعات کنند. حکومت افغانستان 
به همین منظور، از آتش بس اعالم ناشده حمایت 
کرد و تمایلش را برای برقراری صلح ابراز داشت. 
زندانی  از 3۰۰۰  بیش تر  به همین منظور، هنوز 
طالبان را از بند رها کرده است. متاسفانه آزادی 
زندانیان طالبان که هیچ تضمینی برای بازگشت 
به  تنها  نه  ندارد،  وجود  جنگ  میدان  به  آن ها 
کاهش جنگ و خشونت در کشور کمک نکرده، 
طالبان  جنگ جویان  صفوف  تقویت  سبب  بلکه 
شده و رقم تلفات اردو و پولیس را به حد اعظمی 
آن رسانده است. گروه طالبان هنوز باعث و بانی 
از  افغانستان  برای صلح  تاکنون  و  بوده  خشونت 
اگر  طالبان  است.  نداده  نشان  نیت  حسن  خود 
افرادی را زیر نام زندانیان نیروهای امنیتی از بند 
نظامی؛  تا  غیرنظامیاند  بیش تر شان  کرده اند،  رها 
چون طالبان دستگیر شده گان نیروهای امنیتی را 
هیچ گاهی زنده نگه نمی دارند و آن ها هیچ رحمی 
حمالت  متاسفانه  ندارند.  افغان  نظامیان  باالی 
افغانستان در  امنیتی  نیروهای  بر مواضع  طالبان 
آغاز  برای  تالش ها  که  است  گرفته  حالی شدت 
حکومت  و  دارد  جریان  قویاً  صلح  گفت وگوهای 
روند  این  آغاز  برای  آماده گی اش  از  افغانستان 

سخن می گوید. 
اوضاع  شدن  بحرانی  آن که  سوای  من،  باور  به 
خشونت خواهی  و  جنگ طلبی  در  ریشه  امنیتی 
طالبان دارد و پدیده جنگ بخشی از زندگی این 
این که  اصلی ترین دلیل  اکنون  را می سازد،  گروه 
را  خشونت  کاهش  تقاضای  نتوانسته اند  طالبان 
درون سازمانی شان  انسجام  فقدان  کنند،  بر آورده 
است. طالبان عماًل نمی توانند من حیث یک جبهه 
جریان  در  دلیل  همین  به  کنند،  عمل  متحد 
در  افغانستان  نیز  رمضان  عید  سه روزه  آتش بس 
امنیت کامل نبود. درگیری های جناحی در میان 
جنگ جویان طالبان، آن گونه که تا حاال ملموس 
بوده، بعد از گفت وگوهای بین االفغانی نیز متصور 
به  طالبان  با  که  صلحی  سبب  همین  به  است؛ 
رعایت  نیست.  جنگ  پایان  قطعاً  می آید،  دست 

از هر دو عامل فقر و اعتیاد رنج می برد. گسترش 
ویروس کرونا در کشور نیز سبب افزایش بی کاری 
همین  برای  و  است  شده  زیادی  مشاغل  توقف  و 
مهم است که پی آمدهای اقتصادی ویروس کرونا بر 

جامعه افغانستان جدی گرفته شود.
بدون شک یکی از عواملی که جرایم و بزه کاری را 
تشویق می کند، فقر اقتصادی است. فقر معیشتی 
که در نتیجه متوقف شدن مشاغل به وجود آمده، 
قادر است شماری از افراد را به دام ارتکاب جرایم 

جنایی بیندازد.
مجرمان خود قربانیان نظام نابرابری اند که به سود 
تا  ندارند  گرایش  فطرتاً  آن ها  و  است  ثروت مندان 
فقر  دلیل  به  بلکه  بپیوندند،  تبه کار  گروه های  به 
این  از  تا  می شوند  مجبور  محرومیت  و  اقتصادی 

طریق خواست های شان را برآورده کنند.
مقصر پنداشتن قربانی نه تنها عادالنه نیست، بلکه 
از توجه به عواملی که باعث به وجود آمدن  ما را 
این وضعیت شده است غافل می کند. در افغانستان 
دست یابی به قدرت سیاسی به شدت قومی، ارثی 
و طبقاتی شده و اگر بدنه دستگاه حکومت در هر 
بدون  باشد،  گرفتار  آفت هایی  چنین  با  کشوری 

تردید نابرابری در بطن جامعه افزایش می یابد.
فعالیت گسترده رسانه ها در هژده سال گذشته در 
مردم  میان  در  نسبی  محرومیت  احساس  تقویت 
نقش داشته است. دغدغه بسیاری از شهروندان در 
حال حاضر رسیدن به موفقیت مادی است و عطش 
شده  سبب  مرفه،  زنده گی  یک  از  برخوردار شدن 
تا گروه های تبه کار از چنین وضعیتی سوءاستفاده 
برای  را  کرده و راه های پول دار شدن بسیار آسان 
افراد نشان دهند و شماری را به دام جرایم بیندازند. 
عوامل گوناگونی در افزایش جرایم جنایی نقش دارند 
طبقاتی،  شکاف   نسبی،  محرومیت  از  می توان  که 
فساد اداری، شهرنشینی و ناکامی گروه های مرجع 

و  رمضان  عید  سه روزه  آتش بس  کامل  نشدن 
اعالم ناشده،  آتش بس  نشدن  آن عملی  از  مهم تر 
به وضوح نشان می دهد که رهبری طالبان تسلط 
کامل بر افراد تحت امر شان نداشته و توان برقراری 
آتش بس دایمی را ندارند. قطعاً رهبری طالبان به 
این  افراد سرکش  از حمالت متعدد  خاطر ترس 
هراس  گروه  این  و  شده اند  تردید  دچار  گروه، 
در  ناتوانی اش  و  درونی  انسجام  فقدان  که  دارد 
و  افغان ها  برای  بیش تر  برقراری صلح هرچه  امر 

جهانیان بر مال گردد. 
تحت  افراد  بر  کامل  کنترل  نداشتن  بر  مضاف 
امرشان، طالبان معتقد اند که با تشدید جنگ و 
خشونت می توانند حکومت افغانستان را وادار به 
پذیرش بدون قید و شرط تمامی خواسته های ریز 
با این وصف، گمان می کنم  و درشت  شان کنند. 
که گروه طالبان تا دست  یابی به اوضاع ایده آلش 
امنیتی  نیروهای  علیه  و حمالت  از شورش  گری 
آتش بس  به  و  کشید  نخواهد  دست  افغانستان 
را در  این گروه منافعش  دایمی تن نخواهد داد. 
تنها  را  و جنگ  می بیند  ناامنی  و  تشدید جنگ 
ابزار برای عملی کردن توافق نامه صلح می پندارد. 
این گروه قویاً باور دارد که اجرایی شدن توافق نامه 
برای آن ها فرصت دست یابی به قدرت را می دهد 
و زمینه بازگشت آنان را به عنوان رهبران آینده 

سیاسی افغانستان  فراهم می کند. 
به هر روی، من فکر می  کنم که ادامه افغان کشی 
و خشونت، موفقیت پروسه صلح را دشوار می سازد 
و قطعاً این پروسه را به مرحله پیچیده تری سوق 
نیت  حسن  از  هرچند  طالبان  تاکنون  می دهد. 
دولت افغانستان به زعم شان استفاده کرده و ظاهراً 
اما  بلندتری دارند،  و  بازتر  نبرد دست  در میدان 
رهبران آن ها باید درک کنند که با زبان جنگ و 
خشونت، صلح به دست نمی آید. قطعاً در صورت 
و  طالبان  طرف  از  خشونت  و  جنگ  توقف  عدم 
و  جنگ  مجرای  از  خواسته های شان  پی گیری 
متحده  ایاالت  تمایل جدی  عدم  این،  بر  مضاف 
امریکا به ختم جنگ در افغانستان و عجله برای 
و  به صلح  از کشور، دست یابی  عساکرش  خروج 

ثبات دایمی در افغانستان دشوار می نماید.

یاد کرد و پرداختن به هر عامل نیازمند یک مطالعه 
مستقل است. 

بزرگ شدن شکاف های اجتماعی و نابرابری، جامعه 
داده  قرار  شکننده   وضعیت  یک  در  را  افغانستان  
است و این خطر از سوی حکومت زیاد جدی گرفته 
نمی شود. اگر برای پیدا کردن عوامل پیوستن شمار 
زیادی از جوانان به مخالفان مسلح دولت مطالعه ای 
صورت گیرد، بدون شک عوامل اقتصادی نیز در این 
مورد نقش بسیار برجسته ای دارد. ابتذال سیاسی 
در دستگاه دولت و چانه زنی بر سر کسب امتیازات 
از یک  سو، تاثیرات ژرف ویروس کرونا روی اقتصاد 
افغانستان از سوی دیگر و هم چنان تقال برای فرار 
از کشور و فرار سرمایه ، عواملی اند که دامنه فقر را 

گسترانیده اند.
دغدغه نان همواره افغانستان را یک کشور وابسته 
استقالل  همیشه  وابسته گی  این  است.  نگهداشته 
وضعیت  است.  ساخته  روبه رو  خطر  با  را  کشور 
افغانستان که در آن بی کاری، فقر، اعتیاد،  کنونی 
فساد اداری و ناهنجاری های گوناگون اجتماعی در 
آن حاکم است، معرف یک وضعیت است؛ وضعیتی 
که ریشه در پنداشت و باور های جمعی خود ما دارد.
خلق  به  سبب  دنیا  در  کرونا  ویروس  گسترش 
و  است  شده  سیاسی  و  اقتصادی  بحران های 
کشورهای قدرت مند دنیا نیز از پی آمدهای بسیار 
انتظار شان است سخن می گویند و  سختی که در 
برای گذار از مرحله پسا کرونا برنامه ریزی می کنند. 
این  از  برای گذار  افغانستان  تا حکومت  است  نیاز 
افزایش  موضوع  به  و  کرده  برنامه ریزی  وضعیت، 
باشد  نداشته  امنیتی  نگاه  صرفاً  جنایی  جرم های 
دید  از  اجتماعی  مساله  یک  عنوان  به  را  جرم  و 
مسایل  و  اقتصاد  روان شناسی،  جامعه شناسی ، 
کاهش  برای  و  کرده  نگاه  با حکومت داری  مرتبط 

آن اقدام کند.

سید محمد فقیری
جامعه شناس

احمدشاه کهزاد



غزنی  والیت  در  محلی  مقامات 
این  در  طالبان  تحرکات  از 
می کنند.  نگرانی  ابراز  والیت 
که  می گویند  مقام ها  این 
سو  این  به  چندی  از  طالبان 
را  تحرکات شان  والیت  این  در 
این،  بر  عالوه  داده اند.  افزایش 
آن ها می گویند گزارش هایی وجود دارد که به تازه گی 
شماری از جنگ جویان خارجی در این والیت دیده شده 
دارند.  تجمع  والیت  این  ولسوالی های  از  بعضی  در  و 
این مقام ها تصریح می کنند که طالبان پالن دارند تا 
کنند.  راه اندازی  غزنی  شهر  بر  را  گسترده  یک حمله 
آن ها هشدار می دهند، در صورتی  که پالن برای خنثا 
کردن این حمالت سنجیده نشود، ممکن است والیت 
غزنی همانند سال 1397 سقوط کند. در همین حال 
سخنگوی والی هرچند تحرکات گروه طالبان را در این 
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  اما  نمی کند،  رد  والیت 

آماده دفاع از این والیت اند.
نصیراحمد فقیری، عضو شورای والیتی غزنی، به روزنامه 
۸صبح گفت که امنیت والیت غزنی از چندی به این سو 
وخیم شده است و گروه طالبان در این اواخر تحرکاتش 
در این والیت را افزایش داده  است. در کنار این، وی 
از  شماری  که  دارد  وجود  گزارش ها  برخی  که  افزود 
این  ولسوالی های  از  شماری  در  خارجی  جنگ جویان 
این  ساحات  و  فرهنگ  با  که  شده اند  جابه جا   والیت 
مردم  فقیری،  آقای  گفته  به  هستند.  نا آشنا   والیت 
محل گفته اند که این افراد وابسته به گروه طالبان اند 
و به  تازه گی وارد غزنی شده اند. آقای فقیری از افزایش 
تحرکات طالبان در غزنی ابراز نگرانی کرد و گفت که 
این گروه ممکن است پالن حمله بر شهر غزنی را داشته  
باشد. او هشدار داد، در صورتی که این پالن طالبان در 
نطفه خفه نشود، ممکن است غزنی بار دیگر به دست 
طالبان سقوط کند. غزنی یکی از والیت های استراتژیک 
با والیت های  را  و جنوبی  است که والیت های شرقی 
محور  همواره  والیت  این  می کند.  وصل  کشور  غربی 

مقدمه
اسالمی  جمهوری  اساسی  »قانون  دهه  دو  به  نزدیک 
افغانستان« که در نتیجه کنار زدن طالبان از قدرت ایجاد 
و تصویب شد، در کشور حاکم است. از برجسته گی های 
فردی  آزادی های  و  حقوق  به  توجه  اساسی،  قانون  این 
میان  صلح  مذاکرات  مناقشه  مرز  که  موردی  است؛ 
می شود.  دانسته  طالبانی  امارت  و  اسالمی  جمهوری 
جامعه،  هر  در  فردی  آزادی های  و  حقوق  از  پشتی بانی 
در  کنون  تا  آن چه  است؛  قانون  حاکمیت  حافظ  قوای 
رد  مسأله،  این  مطالعه  با  است.  بوده  مسأله  افغانستان 
پای طالبان، فساد نظام مند در نظام و ضعف قانون گذار 
عوامل  از  می توان  را  تخصصی  و  دقیق  قانون گذاری  در 
اصلی تضعیف کننده حاکمیت قانون دانست. بنا بر این، 
صلح با طالبان فرصتی برای بازنگری و تقویت حاکمیت 

قانون نیز است.
حاال که طالبان و حکومت در مسیر صلح به پیش رفت های 
دست یافته اند؛ مسأله ای مهم تر، چگونه گی وارد کردن 
دو  جریان  در  که  است  جامعه ای  در  طالبان  عناصر 
دهه در آتش جنگ آن ها سوخته است. برنامه ادغام و 
سازگاری به دنبال راه کارهای جهت زیست مسالمت آمیز 
سربازان و رهبران طالبان در جامعه و باال بردن میزان 
پذیرش آن ها از سوی جامعه در پس از صلح و جلوگیری 
چطور  این که  است.  جنگ  سنگر  به  آنان  بازگشت  از 
می توان عناصر طالبان را در جامعه ادغام و میان آن ها 
و شهروندان سازگاری ایجاد کرد؟ این که عدم توجه به 
این موضوع چه عواقب منفی به دنبال خواهد داشت؟ 
تحلیلی- پاسخ  آن ها  به  ادامه  در  که  است  سوال های 

نظری ارائه شده است.

ادغام در جامعه و ایجاد سازگاری
نویدبخش  برای مردم  از دو دهه جنگ  بعد  ندای صلح 
صلح  طرف های  پایدار،  صلح  به  دست یابی  برای  است. 
باید برنامه ادغام و سازگاری را پیش بینی و اجرا کنند که 
عدم آن، نتایج منفی قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی 

خواهد داشت.

چهارشنبه
شماره 3387

11 سرطان 1399
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قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

5 افزایش تحرکات طالبان در غزنی؛ 

آیا سناریوی 1397 تکرار خواهد شد؟

نکاتی پیرامون صلح با طالبان؛ 

ادغام و سازگاری

توجه مخالفان مسلح دولت بوده  است، طوری  که طالبان 
در سال 1397 هجری شمسی باالی این شهر از چهار 
جهت حمله کردند و حتا تا سقوط این والیت به پیش 
رفتند. این جنگ حدود پنج روز دوام کرد و هزاران تن 
از گروه طالبان و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.

امان اهلل کامران، عضو دیگر شورای والیتی والیت غزنی، 
به ۸صبح گفت از آن جایی  که غزنی از جمله والیت های 
مرکزی است، طالبان بیش تر بر این والیت تمرکز دارند 
تا آن را تصرف کنند. به گفته او با تصرف این والیت، 
گروه طالبان می تواند به آسانی والیت های همجوارش را 
تحت کنترل داشته باشد. آقای کامران تصریح کرد که 
گروه طالبان در حال حاضر برای یک حمله باالی غزنی 
برنامه ریزی می کنند و شواهد نیز نشان می دهد که این 
گروه در حال برنامه ریزی برای حمله است. در کنار این، 
در  افراد جدید  اواخر  این  در  که  کرد  خاطرنشان  وی 
ولسوالی اندر والیت غزنی تجمع کرده اند که تعدادشان 
به ۶۰۰ نفر می رسد. او گفت: »این افراد لباس پلنگی و 
کاله سیاه به سر دارند. رفتارشان با مردم ما کاًل متفاوت 
است. شواهد نشان می دهد که آن ها از پاکستان آمده اند. 
مردم محل هرچند از طالبان جویای آن ها شده اند، اما 
طالبان گفته اند که آن ها هلمندی اند. شب و روز خود 
را در مساجد سپری می کنند و غذایی شان را از مردم 

محل می گیرند.«
ولسوالی  طریق  از  است  ممکن  افراد  این  که  افزود  او 
باشند،  کرده  نفوذ  غزنی  به  زابل  والیت  افغان  خاک 
از  بازرسی  ایست  این طرف کدام  به  از قندهار  از  زیرا 
با خیال  ندارد و طالبان  امنیتی وجود  نیروهای  سوی 
انتقال  غزنی  به  را  افرادشان  و  سالح  می توانند  راحت 
دهند. عالوه بر این غزنی 1۸ ولسوالی دارد که حدود 
به  است.  اختیار گروه طالبان  در  آن  ولسوالی مهم  نه 
اندر،  ولسوالی های  والیتی  شورای  عضو  این  گفته ی 
زنه خان، ناوه، خوگیانی، اجرستان، واغظ، رشیدان، گیرو، 
مقر، ده یک، آب بند و ولی محمد شهید زیر تصرف گروه 
طالبان قرار دارند. آقای کامران افزود که در این اواخر 
حتا شهر غزنی نیز ناامن شده است. او گفت که شبانه 

برنامه ریزی برای صلح و پساصلح 
از  قبل  در دو مرحله:  و سازگاری می تواند  ادغام  برنامه 
از آن مورد  بعد  و در جریان مذاکرات  امضای صلح نامه 

توجه قرار گیرد.
در مرحله قبل از امضای صلح نامه، طالبان تحت فشار قرار 
با  افغانستان  با حکومت  آن ها  ادامه جنگ  دارند؛ چون، 
مبانی جنگ آن ها )جهاد علیه امریکا( پس از توافق نامه ای 
که با امریکا امضا کردند مغایرت دارد. ادامه جنگ از سوی 
می کشد.  به چالش  را  سازگاری  و  ادغام  برنامه  طالبان، 
باید حسن نیت و تعهدشان  این، رهبران طالبان  بر  بنا 
را نسبت به صلح پایدار با اعالم آتش بس و تسریع روند 

مذاکرات نشان دهند.
حکومت  صلح نامه،  امضای  از  بعد  و  مذاکره  مرحله  در 
شخصیت های  شمول  به  طالبان  رهبران  و  افغانستان 
به طور مشترک همکاری  باید  زیر  موارد  بین المللی در 

کنند:
- پیش بینی برنامه  »ادغام و سازگاری« و شرایط پشتی بان 

و محقق کننده آن در صلح نامه 
- خلع سالح شدن سربازان طالبان؛ اگر چه طرح این ایده 
احتماالً با مخالفت رهبران طالبان مواجه خواهد شد اما تا 
سربازان طالبان خلع سالح نشوند، روند ادغام و سازگاری 
با موفقیت همراه نخواهد بود. حتا اگر بازهم شرایط طوری 
پیش آید که سربازان طالبان با سالح و قلم، صلح نامه را 
امضا کنند و وارد جامعه شوند؛ شهروندان در کنار آن ها 

صلح و امنیت را احساس نخواهند کرد.
سربازان  به  آشناسازی  و  آموزشی  برنامه های  تدویر   -
اجتماع،  قوانین،  جمله:  از  مختلف  موضوعات  با  طالبان 
محیط و فرهنگی که در جریان بیست سال دوری آن ها 

روابط مردم و کارکرد جامعه را شکل داده است.
- تشخیص و تداوی آن عده از سربازان طالبان که دارای 
حالت خطرناک و اختالالت روانی جرم زا هستند. این امر 
تا حدودی  افزایش نرخ جرایم در کشور در پساصلح  از 

جلوگیری خواهد کرد.
با  طالبان؛  شده  سالح  خلع  سربازان  کارگماشتن  به   -
تحقق صلح، حکومت افغانستان باید اقدام به کارآفرینی 

و  می کنند  حمله  امنیتی  پوسته های  بر  طالبان  گروه 
نیروهای امنیتی را به قتل می رسانند. وی هشدار داد در 
صورتی که فکری به وضعیت غزنی نشود، ممکن است 
همانند دو سال قبل، غزنی بازهم در آتش جنگ بسوزد.

در این اواخر رحمت اهلل نبیل ، رییس پیشین امنیت ملی، 
طالبان  گروه   برنامه های  از  فیس بوکش  در صفحه  نیز 
برای غزنی پرده برداشت. آقای نبیل گفت که براساس 
به  خارجی  و  داخلی  تروریستی  گروه های  معلومات، 
شدت در حال اکماالت از راه های پکتیکا و زابل از آن  
سوی خط دیورند  هستند و احتماالً برای حمله بزرگ 
او  می گیرند.  آماده گی  غزنی  استراتژیک  شهر  باالی 
حتا نوشته است که رهبری این حمله را گروه القاعده 
وی  داشت.  خواهد  عهده  به  هند  شبه قاره   )AQIS(
در ادامه گفته است که رهبران این شاخه القاعده در 
والیت  افغان  خاک   ولسوالی های  بین  اخیر  هفته های 
زابل، ناوه غزنی، خروار والیت لوگر و ولسوالی های گیان، 
برمل و گومل والیت پکتیکا و دره ی شوال وزیرستان در 

رفت  وآمد بوده اند. 
احمداهلل رشیدی، ولسوال خاک افغان والیت زابل، نیز 
تایید می کند که گروه طالبان از آن سوی خط دیورند 
این  از طریق این ولسوالی  رفت  وآمد  می کنند.  همواره 
کدام  دولت  و  است  طالبان  گروه  چنگ  در  ولسوالی 
حاکمیتی باالی آن ندارد. ولسوالی خاک افغان هم مرز با 
پاکستان است و گروه طالبان از طریق  راه های مواصالتی 
این والیت، اکماالتش را به نقاط مختلف افغانستان از 
جمله الیت غزنی انتقال می دهند. ولسوال گومل والیت 
پکتیکا نیز تصریح می کند که گروه های تروریستی روزانه 
تا صدها تن از پاکستان وارد این ولسوالی می شوند و از 
زابل و غزنی رفت وآمد می کنند.  به  این والیت  طریق 
والیت پکتیکا هم مرز با کشور پاکستان است. این والیت 
آن  ولسوالی  دارد که حدود سه  ولسوالی  از ٢۰  بیش 

ناامن است و گروه طالبان در آن ها فعالیت دارند. 
در همین حال سخنگوی والی غزنی نیز تأیید می کند 
که در این اواخر تحرکات طالبان به وضوح دیده می شود. 
وحیداهلل جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، در صحبت با 

برای سربازان طالبان مثل کشاورزی و ... کند. اگرچه این 
امر )اولویت دادن به سربازان طالبان در کسب شغل( به 
شدت غیرعادالنه و تبعیض آمیز است اما برای دست یابی 
به صلح پایدار، حکومت و شهروندان افغانستان ناچار اند تا 

این قربانی را نیز بدهند.
و  تحقیق  و  جنگ  قربانیان  به  مختلف   کمک های   -
نیروهای  از عناصر طالبان، حکومت و  محاکمه آن عده 
حقوق  نقض های  و  جنگی  جرایم  مرتکب  که  خارجی 

بشری در افغانستان شده  اند.

نبود برنامه برای صلح و پساصلح
اگر حکومت و رهبران طالبان برای ادغام کردن سربازان 
و  شهروندان  میان  سازگاری  ایجاد  و  جامعه  در  طالبان 
آن ها برنامه ای طرح نکنند، عواقب منفی قابل پیش بینی 
و غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت که مهم ترین 
آن ها عبارت از: برچسب زنی، افزایش نرخ جرایم، پیوستن 
و  دولتی  و سازمان های ضد  گروه ها  به  طالبان  سربازان 

جرمی خواهد بود.

برچسب زنی و افزایش نرخ جرایم در کشور
واژه های »طالب« و »طالبان« قبل از صلح اشاره به گروه 
ضد دولت افغانستان دارد؛ در بعد صلح برچسبی خواهد 
که  برچسپی  طالبان؛  رهبران  و  سربازان  جبین  بر  بود 
مسوولیت دو دهه جنگ، کشتار، عقب مانده گی، بی سوادی 
یک نسل و... را بر دوش آن ها می گذارد. این برچسب زنی 
)بدون  خودبه خودی  سازگاری  و  ادغام  روند  نهایت  در 
به چالش کشیده و  را  برنامه( عناصر طالبان در جامعه 
منجر به ادامه تنش ها خواهد شد که از نتایج آن افزایش 
نرخ جرایم؛ به ویژه جرایم قتل و ضرب و جرح خواهد 
این  با  افتد.  از نظر  نباید  نیز  انتقام شخصی  بود. مسأله 
حال، به محکمه کشانیدن سربازان طالبانی که دو دهه به 
خاطر جرایم قتل و ضرب و جرح حتا مورد سوال هم قرار 
نگرفته اند، برای حکومت پساصلح همراه با تردید خواهد 

بود.
ضد  سازمان های  و  گرو ه ها  به  طالبان  سربازان  پیوستن 

روزنامه ۸صبح گفت که گروه طالبان از چندی به این 
سوی در غزنی تحرکاتش را افزایش داده  است. او علت 
افزایش تحرکات طالبان را بسته بودن دستان نیروهای 
از  جمعه زاده،  آقای  گفته  به  می کند.  عنوان  امنیتی 
قرار  تدافعی  حالت  در  امنیتی  نیروهای  آن جایی  که 
دارند و اجازه ندارند که باالی گروه های تروریستی چون 
اکماالت  جمع  خاطر  با  طالبان  کنند،  عملیات  طالب 
می کنند. از سوی دیگر، وی وجود گروه های تروریستی 
خارجی را در این والیت انکار نمی کند. سخنگوی والی 
غزنی خاطرنشان کرد که شماری از گروه های تروریستی 
پاکستانی در این والیت دیده شده اند. او اما بیان داشت 
که نیروهای امنیتی از هر نگاه آماده اند تا از والیت غزنی 
دفاع کنند. آقای جمعه زاده تصریح کرد که اکنون در 
والیت غزنی به اندازه کافی نیروی امنیتی وجود دارد و 
این نیروها اجازه نخواهند داد که غزنی بار دیگر به دست 

طالبان سقوط کند.
ریاست  ارگ  غزنی،  محلی  مقام های  نگرانی  دنبال  به 
امنیتی  وضعیت  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  جمهوری 
غزنی را بررسی کرد. در این ویدیو کنفرانس نهادهای 
امنیتی اطمینان داده اند که نیروهای امنیتی به خاطر 
دفع هر نوع حمله و تهدید احتمالی آماده اند. در این 
امنیتی  نهادهای  به  جمهور  رییس  کنفرانس  ویدیو 
هرنوع  برابر  در  را  الزم  آماده گی  تا  است  داده  دستور 

حمله احتمالی داشته باشند.   
فعالیت گروه طالبان و نگرانی مقام های محلی در غزنی 
قبل  سال  دو  والیت  این  که  می شود  ابراز  حالی  در 
از  مورد تهاجم گروه  طالبان قرار گرفت. گروه طالبان 
و شماری  باالی شهر غزنی حمله کردند  چهار جهت 
از تاسیسات نظامی و ملکی را به آتش کشیدند. در این 
گروه طالب  از جنگ جویان  تن  هزاران  از  بیش  حمله 
و نیروهای امنیتی کشته شدند. اکنون مقام ها هشدار 
گروه  سرکوب  برای  راه کاری  که  صورتی  در  می دهند 
طالبان سنجیده نشود، ممکن است بار دیگر سناریوی 

سال 1397 تکرار شود.

دولتی و جرمی
در جامعه  طالبان  پذیرش سربازان  و عدم  نشدن  ادغام 
باعث می شود تا آن ها نتوانند در جامعه شغل پیدا و با 
مردم روابط سالم برقرار کنند؛ مخصوصاً وقتی که سربازان 
طالبان به مدت ٢۰ سال از تعلیم و تربیت دور بوده اند 
دست آوردن  به  جهت  الزم  مهارتی  و  آموزش  هیچ  و 
شغل قانونی کسب نکرده اند. برعکس، آموزش نظامی و 
مهارت های استفاده از سالح، بمب گذاری، ساخت ماین 
در  برای جذب  را  آن ها  چانس  که  کرده اند  کسب   ... و 
سایر گروه ها و سازمان های ضد دولتی و جرمی افزایش 
می دهد. در این وضعیت، پرچسب زنی )قباًل بیان شد( به 
عنوان رانش گر جهت جذب سربازان طالبان در گروه ها 
کرد؛  خواهد  عمل  جرمی  و  دولتی  ضد  سازمان های  و 
مخصوصاً با در نظر داشت این موضوع که سربازان طالبان 
به گزارش منابع موثق در تولید و قاچاق مواد مخدر و 
تا  است  این، ضروری  بر  بنا  دارند.  منابع طبیعی سابقه 
رهبران طالبان و حکومت افغانستان به این مسایل توجه 

و برنامه داشته باشند.

خالصه
حتمی  پایدار  صلح  از  پاسداری  جهت  قانون  حاکمیت 
تدوین  با  افغانستان  حکومت  و  طالبان  رهبران  است. 
برنامه ادغام عناصر طالبان در جامعه و ایجاد سازگاری 
میان آن ها و شهروندان می توانند حاکمیت قانون و صلح 
پایدار را در پساصلح تضمین کنند. از لوازم ادغام و ایجاد 
سازگاری: اعالم آتش بس قبل از امضای صلح نامه، خلع 
برنامه های آموزشی  سالح شدن سربازان طالبان، تدویر 
تداوی  و  تشخیص  طالبان،  سربازان  برای  آشناسازی  و 
آن عده از سربازان طالبان که دارای حالت خطرناک و 
اختالالت روانی  جرم زا هستند، کارآفرینی برای سربازان 
مجرمین  محاکمه  و  قربانیان جنگ  به  و کمک  طالبان 
جنگی است. عدم توجه به این موضوع، عواقبی از جمله: 
شدن  جذب  و  کشور  در  جرم  افزایش  و  برچسب زنی 
سربازان طالبان در سایر گروه ها و سازمان های ضد دولتی 
مهارت های  و  آموزش ها  چون،  داشت.  خواهد  جرمی  و 
نظامی آنان و سابقه ارتباط آن ها با گروه ها و سازمان های 
ضد دولتی و جرمی چانس  جذب آن ها را بیش تر می کند. 
این امر تهدید و تضعیف گر حاکمیت قانون و صلح پایدار 
در پساصلح خواهد بود. بنا بر این، از ضرورت های صلح 
پایدار با طالبان توجه و برنامه ریزی به مسأله ادغام و ایجاد 

سازگاری است.

عبداالحمد حسینی 
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نرخ تبادله اسعار، 
یک سرای شهزاده سه پارلمان

 روزنامه
ضمیمه طنز

چند روز قبل از طریق فیس بوک از دوستانم خواستم تا به 
خانواده های بی بضاعت در کابل کمک کنند. دو نفر مقیم 
در خارج زنگ زدند و گفتند که از طریق حواله داری ها پول 
می فرستند. پس از یک هفته هر دو عزیز زنگ زدند و شماره 

حواله را برایم دادند. 
به حواله دار اول زنگ زدم، گفت بیا از پارلمان ببر. گفتم: 
واقعاً پارلمان؟ یعنی همین پارلمانی که برای ما قانون سازی 
می کند؟ حواله دار گفت: »پول کار داری یا نه؟« پرسیدم که 
چگونه می توانم وارد پارلمان شوم. گفت: »به گارد دم دروازه 

شماره حواله را بگو، تو را به داخل راهنمایی 
می کند.« ساعت یازده به پارلمان رفتم. 

و  گفتم  گارد  به  را  حواله  پسوورد 
داخل رفتم. 

وکیل  سی  بیست  راهرو  در 
کلدار  و  دالر  بسته های  با 

و تومان ایستاده بودند 
را  پول  بسته های  و 
تکان تکان  هوا  در 
هر  نزد  از  می دادند. 

می شدم  رد  کس 
الال؟  داری  »چه  می پرسید: 

کلدار؟ دالر؟ یورو؟ بیا که 
به نرخ روز برت 

یل  تبد

کنم.« به یکش گفتم: »هیچی ندارم، آمدم که این حواله 
اتاق شماره 13۸،  دو،  »منزل  گفت:  بی حالی  با  ببرم.«  را 

دست چپ.« 
پایین  و  باال  معامله  برای  که  وکالیی  از  بود  پر  راه پله 
می رفتند. بوی عرق و کرونا و شوربا همه جا پیچیده بود. دم 
هر اتاق یک دیگ بخار فشس می کرد. شماره های دکان را 
خواندم و به اتاق 13۸ رسیدم. سکرتر وکیل آمد و پرسید 
خواست.  تذکره  گفتم.  را  حواله  شماره  دارم.  کار  چه  که 
گفتم تذکره نیاورده ام. گفت: »برو هر وقت تذکره آوردی، 
بیا.« عاجل تذکره را کشیدم و برایش نشان دادم. از 
دستم گرفت و با پوزخند گفت: »زور را دیدی؟« 
گفتم: »راستش تذکره آورده بودم، اما نگران 
در  و  دارید  نگه  را  فوتوکاپی اش  که  بودم 
به  بعدی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
»ما  گفت:  سکرتر  بفروشید.«  کاندیدان 
می آییم؟«  بی وجدان  آن قدر  نظرت  به 
گفتم: »ظاهراً که نه.« سکرتر دیگر با 
حواله  و  آورد  پول  نکرد.  کل کل  من 
»ببخشید،  گفتم:  کرد.  اجرا  را 
این  دارم.  هم  دیگر  حواله  یک 
شماره اش است.« به شماره نگاه 
کرد و گفت: »این آدم هنوز 
وکیل نشده. برو سرای 
منزل  شهزاده، 

چهارم دکان ۵3۰.«
بعدازظهر به سرای شهزاده رفتم. در منزل چهارم دکان ۵3۰ 
را پالیدم، اما نیافتم. از کسی پرسیدم: »ببخشید، دکان ۵3۰ 
کدام است؟« گفت: »پیش برو، دست راست دکان چهارم. 
هیات  عضو  جان آغا،  دکان  است،  نوشته   شیشه اش  روی 
اداری در پارلمان بعدی.« می خواستم داخل دکان بروم که 
دو نفر گارد راهم را گرفتند، تالشی کردند و سپس به داخل 
راهنمایی کردند. وکیل صاحب آینده پشت میز نشسته بود 
و مسوده یکی از قوانین را مطالعه می کرد. شماره حواله را 
روبه رویش گذاشتم. با دست اشاره کرد که لحظه ای روی 

چوکی منتظر بمانم. 
پرسید:  و  کرد  بلند  را  سرش  وکیل  گذشت.  دقیقه  پنج 
»چه مشکل داری؟« گفتم: »حواله دارم، از اتریش.« گفت: 
با  داری؟«  در منطقه چه مشکل  اجرا می شود.  »حواله ات 
خود گفتم اگر همه ی مشکالت را بگویم شاید آبروی دولت 
آب  نداریم،  برق  فقط  نیست،  خاصی  »چیز  گفتم:  برود. 
نداریم، امنیت نداریم. منطقه ما سگ زیاد دارد. شهرداری 
کثافات را نمی برد. سرک ها خراب است...« وکیل حرف مرا 
قطع کرد و گفت: »این مشکل عمومی است، منطقه شما چه 
مشکل دارد؟« گفتم: »مثانه مردهای منطقه ما خراب است. 
هر دقیقه پر می شود. هر دقیقه کنار جاده خالی می کنند.« 
با چهره بشاش گفت: »سال  گل در چهره وکیل شکفت. 
آینده یک پروژه تشناب در منطقه شما افتتاح می گردد. به 
مردم بگو که در انتخابات آینده به من رای بدهند. مشکالت 

منطقه تان یک تکه حل می شود.«
وعده رای دادم. پول را گرفتم. کفشم را پوشیدم و خواستم از دروازه بیرون بروم 
که مغزم نوتفکیشن داد. گفتم: »وکیل صاحب، پسر شما چرا این قدر مردم را 
اذیت می کند؟« پرسید: »کدام پسرم؟« گفتم: »همین که در موتر زره می گردد و 
داخل شهر شلیک می کند.« وکیل یک باره عصبانی شد. با خشم پرسید: »شلیک 
غیرقانونی است؟ از پول تو مرمی خریده و شلیک کرده؟ موتر زرهی تو را سوار 
شده؟« از این همه سوال به جا واقعاً خجالت شدم، آب شدم، قطره شدم، چکیدم. 
با سرافکنده گی گفتم: »نه وکیل صاحب، ما اگر پول می داشتیم که دنبال حواله 

خیراتی نمی آمدیم.« 
با عرق شرم بر پیشانی از دفتر وکیل صاحب بیرون شدم. گمانم در آخر خرابی 
کردم. همان پروژه تشناب که قرار بود سال آینده در منطقه ما افتتاح شود، نیز از 
دست رفت. نباید از آقازاده شکایت می کردم، باالخره هر کس از خود آبرویی دارد.  
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Me, Ajmal Ahmadi
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ضمیمه طنز

فوتو را چه می کنی جان کاکا؟ 

هنگفت؟ من هنگفت هستم؟

قند کاکا، نیاز نیست عکس مرا روی پول چاپ 
کنید. ارزش پول پایین می رود. ناچل می شود. 

من هپی هستم. بگو چه گپ است که این قدر 
خودشیرینی می کنی؟ کارت را بگو. 

نی جان کاکا. تو وزارت صنعت و تجارت را به خاک 
زدی کاکایت خفه شد؟ کاکایت از کار درست خفه 

می شود. از کار اشتباه هپی می شود.

مستر پریزیدنت! یور فوتو را روان کنید. فوتوی 
خوبیش.

یور فوتو را پول چاپ می کنم. داکتر عبداهلل را چاپ 
نمی کنم. او جگرخون می شود، شما خنده. 

نمی شود مستر پریزیدنت. اگر چاپ کنم شما هپی 
می شوید. 

هفت نفر کارمند را آتش زدم. پنج نفر دیگر هم 
خوشم نیامد. برکنار کنم خفه نمیشی؟

کاکا من شما را خیلی دوست دارم. شما متفکر است. 
شما یک انسان هنگفت است. 

 Great سوری کاکا، گوگل ترانسلیشن اشتباه کرد. شما
هستید. لو یو.

نوکری فرمانروا شد، هیچ کس چیزی نگفت
بوی پایش توتیا شد، هیچ کس چیزی نگفت
آن که »بوالنی پِز« مشهور چوک »جاده« بود

کارشناس »میدیا« شد، هیچ کس چیزی نگفت
شاهِ دزداِن »سرای  خواجه« و »کاریز میر«

در دو-سه مسجد ماُل شد، هیچ کس چیزی نگفت
قاتل خون هزاران بی گناه، اِم بامداد

از »پل ِچرخی« رها شد، هیچ کس چیزی نگفت
َمرکب صلح وطن از ضرب چوب این و آن
راهی دارالبقا شد، هیچ کس چیزی نگفت

از سیاست های علیاحضرِت دانای ُکل
مملکت، »سومالیا« شد، هیچ کس چیزی نگفت

وان که دایم در ثنا و ذکر و استغفار بود
تاجر تابلیِت »کا« شد، هیچ کس چیزی نگفت

اژدهایی کو مثال کوه بابا می نَمود
ناگهان در کوزه جا شد، هیچ کس چیزی نگفت

در تناقض با نخستین ماده ی قانون »باد«
بادها هردم رها شد، هیچ کس چیزی نگفت

طنز »گلچین« همچو آیفون ایکس و واویال ز من
نوکیای سنگ ِ پا شد، هیچ کس چیزی نگفت

نور عالم خلیلی

هیچکس چیزی نگفت
 روزنامه

ضمیمه طنز

هر کسی کو دور ماند از جنگ خویش

باز جوید ماشه در تفنگ خویش

 روزنامه
ضمیمه طنز

ما به او نیاز داریم!

 روزنامه
ضمیمه طنز
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ایالت نوادا در غرب امریکا واقع و مرکزیتش کارسون 
پس  و  بود  مکزیک  کشور  جزو  نوادا  است.  سیتی 
در سال 1۸۴۸ ضمیمه  مکزیک  و  امریکا  از جنگ 
 1۸۵۰ سال  کشوری  تقسیمات  در  و  امریکا  خاک 
ایالت یوتا شد. سرانجام در 31 اکتبر  میالدی جزو 
1۸۶۴ نوادا به عنوان سی وششمین ایالت امریکا به 
رسمیت شناخته شد. جمعیت این ایالت طبق آخرین 
سرشماری آماری 3,۰۸۰,1۵۶ تن می باشد. شهرهای 
رینو و مخصوصاً الس وگاس به خاطر وجود کازینوها 
و مراکز تفریحی ای که دارند دارای شهرت جهانی اند. 
از نکات قابل توجه این است که نوادا تنها ایالت امریکا 
است که در نواحی ویژه ای از آن روسپی گری جنبه 

قانونی دارد.
امریکایی  ایرانی-  سرشناس  تنیسور  آغاسی  آندره 
از  کیلرز  د  گروه  اصلی  خواننده  فالورز  برندن  و 

شخصیت های مشهور این ایالت هستند.
ریاست  انتخابات  دوره  کنون 39  تا  سال 1۸۶۴  از 
جمهوری امریکا در این ایالت برگزار شده است که 
٢۰ دوره جمهوری خواهان، 1۸ دوره دموکرات ها و 
برنده   People's party یا  مردم  حزب  دوره  یک 
درباره  که  نکاتی  از  شده اند.  نوادا  در  انتخابات  این 
این انتخابات می توان ذکر کرد این است که از سال 
پنج  برنده  دموکرات ها   19۴۸ الی  میالدی   193٢
دوره پیاپی این انتخابات و از سال 19۶۸ الی 19۸۸ 
انتخابات  این  دوره  شش  برنده  جمهوری خواهان 
انتخابات  اخیر  دوره  سه  در  شدند.  ایالت  این  در 
ریاست جمهوری که در این ایالت برگزار شده است، 
دموکرات ها برنده هر سه دوره این انتخابات در این 

ایالت هستند.
در انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا هر کدام 
موفق  الکترال  آرای   ۵3۸ مجموع  از  کاندیداها  از 
است  انتخابات  برنده  بشود،  الکترال  به کسب ٢7۰ 
ریاست  انتخابات  برای  نوادا  ایالت  الکترال  رای  و 
به مجموع  ایالت  هر  الکترال  است.  جمهوری شش 
مجلس  در  ایالت  هر  نماینده گان  سناتورها،  تعداد 
ایالت  آن  جمعیتی  ترکیب  و  امریکا  نماینده گان 

بسته گی دارد.
در انتخابات داخلی سال ٢۰1۶ حزب جمهوری خواه 
ریاست  انتخابات  نهایی  کاندیدای  تعیین  برای 
جمهوری در این ایالت دونالد ترمپ با ۴۵.9 درصد 

موفق به شکست مارکو روبیو با ٢3.9 درصد شد.
 ۵٢.۶ با  کلینتون  هیالری  نیز  دموکرات  حزب  در 
 ۴7.3 با  سندرز  برنی  شکست  به  موفق  آرا  درصد 
درصد آرا شد و رای انتخابات داخلی حزب دموکرات 
برای تعیین کاندیدای نهایی در این ایالت را به خود 

اختصاص داد.
 ٢۰1۶ سال  جمهوری  ریاست  نهایی  انتخابات  در 
هیالری کلینتون با کسب ۴7.9 درصد آرا موفق به 
شکست دونالد ترمپ با ۴۵.۵ درصد آرا شد و شش 

رای الکترال این ایالت را برد.
اگر نگاهی دقیق تر به آمار انتخابات ریاست جمهوری 
بیندازیم مشاهده می کنیم که  ایالت  این  امریکا در 
ریاست  انتخابات  دوره  کنون ٢۸  تا  سال 19۰۸  از 
از  غیر  به  که  شده  برگزار  نوادا  ایالت  در  جمهوری 
انتخابات سال 197۶ و ٢۰1۶ مردم نوادا رای خود 
نهایی  پیروز  نهایت  به کاندیداهایی دادند که در  را 
انتخابات و به عنوان رییس جمهور امریکا برگزیده 

شده اند.
از سال 1۸۶۴ تا به امروز ٢۸ سناتور برای ایالت نوادا 
تن  و 1۴  دموکرات  تن  که 1۴  است  انتخاب شده 
جمهوری خواه بودند. بر حسب تعداد سناتور دو حزب 
در این انتخابات با هم برابر هستند، اما اگر بخواهیم 
سناتور   1۴ کنیم،  نگاه  موضوع  این  به  دقیق تر 
بودند  سنا  مجلس  در  1۶۸سال  مجموعاً  دموکرات 
در مقابلش 1۴ سناتور جمهوری خواه مجموعاً 1۴3 
دوره هایی  تعداد  یعنی  بودند.  سنا  مجلس  در  سال 
از  بیش تر  آوردند  رای  دموکرات ها  سناتور   1۴ که 

نماینده گان  مجلس  برای  کنون  تا   1۸۶۴ سال  از 
امریکا از ایالت نوادا ۴۰ نماینده انتخاب شده است 
که ٢۰ تن دموکرات و ٢۰ تن جمهوری خواه بوده اند. 
در  است،  مشخص  شده  ارائه  آمار  از  که  همان طور 
طول تاریخ این انتخابات هر دو حزب از نظر تعداد 
نماینده با هم برابر هستند اما اگر بر حسب تعداد کل 
دوره هایی که این نماینده گان رای آورده اند بخواهیم 
حساب کنیم، ٢۰ نماینده حزب دموکرات مجموعاً 
9۰ سال و ٢۰ نماینده حزب جمهوری خواه مجموعاً 
97 سال در مجلس نماینده گان امریکا بوده اند. یعنی 
نماینده گان جمهوری خواه رای  تعداد سال هایی که 

آوردند، بیش تر از دموکرات ها است.

 Harry جمهوری خواهان است. به طور مثال سناتور
تا ٢۰17،  از سال 19۸7  دموکرات  از حزب   Reid
سی سال در سنا بود اما سناتور J. Chic Hecht  از 
سال 19۸3 الی 19۸9 برای شش سال در مجلس 
 Harry سنا حضور داشت. شایان ذکر است که سناتور
Reid از سناتورهای سرشناس امریکایی بود از سال 
٢۰۰7 میالدی تا ٢۰1۵ به عنوان رهبر اکثریت سنا 
رهبر  عنوان  به  تا ٢۰17  سال ٢۰1۵  از  و  فعالیت 

اقلیت مجلس سنا خدمت می کرد.
 Jacky Rosen و   Catherine Cortez Masto
دو سناتور حال حاضر ایالت نوادا از حزب دموکرات 

هستند.

در حال حاضر از چهار نماینده ایالت نوادا در مجلس 
تن  یک  و  دموکرات اند  تن  سه  امریکا  نماینده گان 

جمهوری خواه است.
از  یعنی  نوادا  ایالت  فرمانداری  انتخابات  تاریخ  در 
انتخاب  فرماندار   31 تعداد   ٢۰٢۰ تا   1۸۶۴ سال 
تن جمهوری خواه،  تعداد 1۵  این  از  که  است  شده 
 )Silver( نقره ای  از حزب  تن  تن دموکرات، ٢   13
بوده اند.   Silver- democratic حزب  از  تن  یک  و 
در انتخابات فرمانداری نیز با این که تعداد فرمانداران 
فرماندار   13 ولی  است  بیش تر  جمهوری خواه 
دموکرات زمان طوالنی تری در مقام فرماندار بوده اند.

Steve Sisolak  فرماندار حال حاضر ایالت نوادا از 
حزب دموکرات است.

نتیجه گیری: 
مجلس  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ  در 
جمهوری خواهان  ایالت،  این  در  امریکا  نماینده گان 
در  اما  هستند.  پیش  دموکرات ها  از  کمی  فاصله  با 
با  انتخابات سنا و فرمانداری حزب دموکرات  تاریخ 
فاصله ی کمی جلو است و با در نظر گرفتن این که 
در سه دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری رای این 
ایالت به سبد دموکرات ها ریخته شده و دو سناتور 
ایالت به همراه سه نماینده از کل چهار نماینده نوادا 
در مجلس نماینده گان و فرماندار دموکرات هستند، 
می توان گفت کفه ترازو در تاریخچه انتخابات امریکا 

در ایالت نوادا به نفع دموکرات ها سنگین تر است.

تاریخ چه ی انتخابات در ایالت نوادای امریکا
کیوان شکوری، روزنامه نگار 
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Islamic Republic of Afghanistan 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 
Procurement Directorate 

 
IFB No.: IFB No.: MAIL/HVCDSP/FA-004 

 
AMENDMENT No.1 

The following amendment is hereby made in Section 2 Bid Data Sheet ITB 24.1, ITB 27.1 and ITB 34.1 and in IFB Procurement of 
Sapling, Tool Kit and Dap Fertilizer    IFB No.  MAIL/HVCDSP/FA-004 

 
  

 BDs Reference 
Existing 

 
Amended 

 

Section 2 Bid 
Data Sheet ITB 

24.1 

The deadline for bid submission is: 

Date: 01-July-2020  

Time: 10:00 AM (Afghanistan Time) 

 

The deadline for bid submission is: 

Date: 15-July-2020  

Time: 10:00 AM (Afghanistan Time) 

 

ITB 27.1 The bid opening shall take place at: 
Street address: Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 
(MAIL), Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan    
Floor/Room number: 1st Floor, Evergreen Building, Ministry of 
Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) 

Floor/Room number: First Floor of Finance and Admin 
Building Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock (MAIL) 

Country: Afghanistan    

The bid opening shall take place at: 

Street address: Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock (MAIL), Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul 
Afghanistan    

Floor/Room number: First Floor of Finance and Admin 
Building Ministry of Agriculture, Irrigation and 
Livestock (MAIL) 

Country: Afghanistan    
Date: 15-July-2020  
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Date: 01-July-2020  
Time: 10:00 AM (Afghanistan Time) 

Time: 10:00 AM (Afghanistan Time) 

ITB 34.1 The currency that shall be used for bid evaluation and 
comparison purposes to convert all bid prices expressed 
in various currencies into a single currency is: USD  
The source of the selling exchange rate shall be: Da 
Afghanistan Bank (DAB) exchange rate . 
The date for the selling exchange rate shall be: Bid 
opening date (01-July-2020) 

The currency that shall be used for bid evaluation and 
comparison purposes to convert all bid prices expressed 
in various currencies into a single currency is: USD  
The source of the selling exchange rate shall be: Da 
Afghanistan Bank (DAB) exchange rate . 
The date for the selling exchange rate shall be: Bid 
opening date (15-July-2020) 

IFB Heading 
Section and 

Deadline for Bid 
Submission: (ii) 

Deadline for Submission of Bids: 01-July-2020,10:00 AM 
(local time)   
 
(ii) On or before the deadline 01-July-2020, 10:00 am 
(Afghanistan Time)  
 

Deadline for Submission of Bids: 15-July-2020,10:00 AM 
(local time)   
 
(ii) On or before the deadline 15-July-2020, 10:00 am 
(Afghanistan Time)  
 

All other terms and conditions of the Bidding Document will remain unchanged. 

Issued by: 

    Mohammadullah "Sahil" 
Procurement Director  

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 



اقتصادی و سیاسی در منطقه انجامیده، باعث حمایت 
همه جانبه کشور های عضو می گردد 

3. و توسعه تجارت و ترانزیت باعث توسعه اقتصادی 
شده و در نتیجه باعث ثبات داخلی می گردد.

آسیای  کشور های  برای  الجورد  راه  اهمیت 
مرکزی:

دهلیز یا راه الجورد نه تنها برای افغانستان بلکه برای 
تاجیکستتان،  جمله  از  مرکزی  آسیای  کشور های 
نیز  ازبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان 
از اهمیت باالیی برخوردار است، محموله های ترانزیتی 
افغانستان از طریق بندر آقینه و تورغندی از ترکمنستان 
گذشته و از آن مسیر، به کشور های آذربایجان و ترکیه 
و در نهایت به اروپا انتقال می گردند که آذربایجان به 
عنوان وصل کننده این مسیر به گرجستان و متعاقباً به 
ترکیه، سودی بیش تر از ترانزیت کاال به دست خواهد 

آورد. 

جدول شماره ۱: فاصله به کیلومتر از افغانستان 
به ترکیه

راه  تجارتی  و  ترانزیتی  دهلیز  توقف  دالیل 
الجورد:

با آن که افغانستان در شش ماه گذشته بنا بر شیوع 
بود،  دارو  و  اولیه  مواد  واردات  نیازمند  کرونا  ویروس 
بنا بر مشکالت مختلف نتوانست از راه الجورد برای 
رفع نیاز هایش استفاده کند. در زیر چند دلیل عمده 
استفاده نکردن دوامدار از مسیر راه الجورد تذکر داده 

شده است.

۱. نبود راه های مواصالتی استندرد در افغانستان
راه الجورد که افغانستان را به چهارراه ترانزیت برای 
وصل کشور های آسیای جنوبی به آسیای مرکزی بدل 
و  استندرد  ترانسپورتی  زیرساخت های  به  و  می کند 

ایجاد راه آهن نیاز دارد،

کمپنی های  و  استندرد  نقلیه  وسایط  نبود   .2
ترانزیتی و بارچاالنی: 

گذشته  دهه  دو  به  نزدیک  در  آن که  با  افغانستان 
دست آورد های خوبی در عرصه حمل ونقل داشته است 
برای  به خصوصو  استندرد  نقلیه  وسایط  هنوز  تا  اما 
که  بارچاالنی  کمپنی های  و  فاسد شونده  محصوالت 
رفع  باید  و  شاید  به طور  را  امروزی  نیاز های  بتوانند 

کنند وجود ندارد. 

زبان های  با  افغان  راننده گان  ناآشنایی   .3
بین المللی و سیستم های پیش رفته

با  تخنیکی شان  همکاران  و  راننده گان  ناآشنایی 
زبان های مروج دنیا، سیستم های مدرن، پروسیجر های 

اخذ ویزه و سایر موارد تخنیکی،

مسووالن  و  تاجران  نداشتن  آشنایی   .4
بین المللی  معیار های  با  ترازنیتی  کمپنی های 
از  اموال  ترخیص  و  بارگیری  کشتی رانی، 

گمرک های کشور های متبوع،

13th Year   No: 3387  Wednesday  1 July, 2020   Price: 20 Afs

مقدمه: 
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای محاط به خشکه 
برای  پیدا کردن مسیر های جدید  در تالش  همیشه 
برای رسیدن  ترانزیتی اش  و  تجارتی  رفع چالش های 
داشتن  وجود  با  زیرا  است،  بوده  آزاد  آب های  به 
موافقت نامه های تجارت و ترانزیت )ATTA( و تجارت 
 )APTTA(پاکستان افغانستان-  میان  ترانزیت  و 
انتقال  در  عدیده ای  مشکالت  با  همواره  کشور  این 
بوده  روبه رو  کراچی  مسیر  از  تجارتی  محموله های 
فراراه مسیر  امنیتی  دیگر چالش های  از سوی  است. 
بندر چابهار و تاخیر در فعالیت های آن به حیث یک 
بندر بین المللی جهت رسیدن به بازار های بزرگ هند و 
فاصله طوالنی و هزینه های ترانسپورتی گزاف در مسیر 
بندر عباس ایران، افغانستان را به جست وجوی راه های 
بدیل برای متصل شدن به کشورهای منطقه و اروپا 

واداشته است. 
به همین منظور افغانستان طرح موافقت نامه راه الجورد 
جلسه های  برگزرای  و  پی گیری  سال  سه  از  بعد  را 
در  نوامبر سال ٢۰17  تاریخ 1۵  به  تخنیکی  متعدد 
ریکا کنفرانس  عضو  کشور های  نماینده گان  نشست 
REECA  پیشکش کرد و از سوی وزرای خارجه پنج 
کشور افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و 
ترکیه در شهر عشق آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان 
به امضا رسید. این کریدور که حدود یک هزار و ۸۰۰ 
کیلو متر طول دارد افغانستان را از بندر تورغندی والیت 
هرات و آقینه والیت فاریاب به بندر »ترکمن باشی« 
کشور ترکمنستان، شهر »باکو« آذربایجان و منطقه ی 
تفلیس گرجستان به دریای سیاه و بعداً با گذشتن از 
ترکیه، به آب های آزاد و اروپا وصل می کند. کارشناسان 
بهره برداری از این مسیر را یکی از دست آورد های مهم 
برای افغانستان جهت کاهش وابسته گی به کشور های 

همسایه به خصوص پاکستان بیان نموده اند. 
به خشکه، جهت  محاط  افغانستاِن  برای  الجورد  راه 
زیادی  اهمیت  از  کشور  تجارتی  محصوالت  انتقال 
مسیر  از  فقط  افغانستان  گذشته  در  است،  برخوردار 
بندر کراچی پاکستان، اموال صادراتی اش را به سایر 
بنا  این مسیر هر گاه،  انتقال می داد که  نقاط جهان 
بر دالیل گوناگون سیاسی و اقتصادی بسته می شد و 
زیان های مالی هنگفتی به تاجران کشور وارد می کرد. 
باز شدن راه های مواصالتی جدید چون بندر چابهار، راه 
الجورد، امضای تفاهم نامه های »راه های آهن دو جانبه 
ایران و دیگر کشور های  تاجیکستان،  با  و چندجانبه 
دور نزدیک« در افزایش صادرات افغانستان از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 
الجورد،  ترانزیتی  و  تجارتی  دهلیز  اهمیت  درک  با 
حضور  با  غنی  محمداشرف  کشور  جمهور  رییس 
نماینده گان کشور های عضو به تاریخ 13 دسامبر سال 
روان این کریدور را در والیت هرات رسماً افتتاح کرد. 
اولین محموله از محصوالت افغانی که شامل بیش از 
17۵ تن محصوالت افغانستان از قبیل تار، پنبه، میوه 
 Transport برنامه  از طریق  است  و کنجد،  خشک 
ترکیه  جانب  به   International Routier TIR

صادر شد.
گراف شماره ۱: نقشه راه الجورد 

www.bbc.com/Persian :منبع

الجورد  راه  ترانزیتی  و  تجارتی  دهلیز  اهمیت 
برای افغانستان و کشور های منطقه 

دهلیز تجارتی و ترانزیتی راه الجورد برای افغانستان و 
کشور های منطقه از اهمیت ویژه ی برخوردار است، در 

زیر می توان به چند نکته مهم از آن اشاره نمود.

الف: بعد اقتصادی:
۱. هزینه های حمل و نقل و کاهش زمان: 

محموله های تراتزیتی افغانستان از راه الجورد در 1۶ 
از  که  حالی  در  می رسند،  اروپایی  کشور های  به  روز 
مسیر کراچی این فاصله مدت بیش تر از بیست روز را 
در بر می گیرد و تفاوت در هزینه ی هر الری حدود یک 
هزار و ۵۰۰ تا ٢۰۰ دالر امریکایی تخمین شده است.

2.  رفع موانع گمرکی و ترانزیتی: 
بر  الجورد  راه  توافق نامه  امضاکننده ی  کشور های   -
رفع موانع گمرکی برای بهبود ترانزیت و تجارت میان 

هم دیگر تاکید کرده اند. 
- رفع موانع گمرکی وسایط نقلیه کشورهای عضو حین 
بارگیری و تخلیه اموال در گمرک های کشورهای عضو،

و  دوجانبه  ترانزیت  و  تجارت  گسترش  و  توسعه   -
راه  موافقت نامه  عضو  کشور های  میان  چندجانبه 

الجورد،
- ایجاد سهولت های ترانزیتی و رفع هر نوع تعرفه های 

گمرکی برای محصوالت افغانی،
- نامحدود بودن استفاده از خطوط آهن و کشتی های 

کشور های عضو برای وسایط نقلیه افغانستان،

برای محصوالت  مارکیت های وسیع تر  ایجاد   .3
افغانی:

دهلیر ترانزیتی الجورد، افغانستان را به مارکیت های 
افریقا  شمال  و  اروپایی  مرکزی،  آسیای  کشور های 
وصل می نماید و فرصت های بیش تر تجارتی را ایجاد 

می نماید.

4. دست رسی آسان به کاالی با کیفیت وارداتی 
برای تاجران افغان، 

راه الجورد کاال ی مناسب و با کیفیت را با قیمت های 
پایین تر برای واردکننده گان افغان میسر می سازد. 

5. ازدیاد عواید 
چهار  به  افغانستان  الجورد  راه  از  ترانزیت  توسعه  با 
راه ترانزیتی بدل می شود و عواید کشور از این طریق 

افزایش خواهد یافت،

6. ایجاد شغل:
بهره برداری از این مسیر و حضور کمپنی های ترانزیتی 
منطقه  و  کشور  در  اشتغال زایی  باعث  تجارتی،  و 

می گردد،

ب: بعد سیاسی 
در  را  افغانستان  جایگاه  الجورد  راه  از  استفاده   .1
از  و  می بَرد  باال  بین المللی  و  منطقه ای  تعامالت 

وابسته گی افغانستان در منطقه می کاهد،
٢. بهره برداری و عملی شدن چنین پروژه ها به هم گرایی 

و  کشور  شاهراه های  در  کامل  امنیت  نبود   .5
نگرانی سرمایه گذاران خارجی در این زمینه،

6. نبود مکانیسم مشخص توزیع ویزه واحد برای 
دریوران افغان از کشور های عضو امضاکننده راه 

الجورد

برای  کاری  مشخص  چارچوب  یک  نبود  و   .7
فراهم سازی تسهیالت گمرکی و سیروسفر میان 

کشور های عضو.

پیشنهادها
سالیان  طی  تجارتی  و  ترانزیتی  انزوای  با  افغانستان 
این  از  ایجاد این طرح و عملی شدن آن  با  متمادی 
مشکالت رهایی یافته و همکاری هایش را در این عرصه 
با کشور های منطقه و فراتر از آن گسترش خواهد داد. 
انتقال کاالی تجارتی از این دهلیز برای افغانستان یکی 
از مسیر های مطمین و کم هزینه بوده و هم چنان برای 
ترکمنستان،  چون  الجورد  راه  مسیر  کشورهای 
آذربایجان و گرجستان فرصت خوبی برای رسیدن به 

کشور های اروپایی است. 

حکومت ج.ا.ا باید در مورد زیربنا ها ازجمله 
- خط آهن و سرک های معیاری 

-  ایجاد تعرفه واحد با کشور های مسیر راه الجورد 
- ایجاد سردخانه ها معیاری در گمرک های افغانستان

- تامین انرژی برق 
ستندرد های  به  ترانسپورتی  کمپنی های  ایجاد   -
سکتور  و  دولت  میان  مشترک  طور  به  بین المللی 

 Public-Privet Partnershipخصوصی
- جذب راننده گان ماهر و آشنا با زبان های بین المللی،

- توجه جدی به امنیت مسیر ترانزیتی
- و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در کشور های عضو.

باید یاد آور شد که دهلیز ترانزیتی و تجارتی الجورد 
است  قدیم  ابریشم  راه  مجدد  احیای  و  سرگیری  از 
که حدود دو هزار سال قبل از امروز یکی از راه های 
به شمار می رفت که الجورد و دیگر  مهم مواصالتی 
افغانستان  بدخشان  نیمه قیمتی  و  قیمتی  سنگ های 
بالکان و  اروپایی، روسیه،  به کشورهای  این مسیر  از 

کشور های سواحل مدیترانه صادر می گردید.

منابع و ماخذ:

دالیل استفاده نکردن از دهلیز تجارتی الجورد
دکتر فیاض الدین غیاثی، کارشناس تجارت بین الملل

Source: https://www.distance.to/Istanbul,TUR/
Torkham-Sar,Nangarh%C4%81r,AFG
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