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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

در والیت بامیان مستقر شده اند.

4 4

نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

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

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

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

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.

جنگ در هشت والیت؛ وزارت دفاع ملی 
از کشته شدن ۱۱۰ طالب خبر داد
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زراعت،  ریاست  سوی  از  »هینگ«  گیاه  کاشت  که  می شود  سال  یک  از  بیش 
مالداری و آبیاری والیت نیمروز، در زمین هایی  که در گذشته زیر کشت کوکنار 
به  یافته است. مقام های محلی می گویند که عالقه مندی کشاورزان  بود، ترویج 
کشت این گیاه دارویی، افزایش یافته و در حال حاضر زمین های زیادی زیر پوشش 
آن است. اعضای شورای والیتی نیمروز به این باورند که به دنبال برداشت خوب 
این گیاه در والیات شمالی کشور، کشاورزان نیمروزی هم به شدت عالقه مند آن 
شده اند. اعضای این شورا پافشاری دارند که گیاه هینگ می تواند بدیل خوبی برای 
کوکنار در افغانستان باشد و حکومت باید برای کاشت آن کشاورزان را تشویق کند. 
در همین حال ریاست زراعت نیمروز برای 40 تن از کشاورزان این والیت گیاه 
هینگ را توزیع کرده و هم چنان شیوه کاشت و برداشت آن را با امکاناتی که برای 

برداشت محصول نیاز است...

هینگ در نیمروز 
به مصاف کوکنار می رود
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نشست استانبول؛ چه توافقی مطلوب است؟
گروه هشت و من نشست استانبول یک فرصت طالیی و تاریخی برای پایان دادن به جنگ طوالنی افغانستان و تعیین سرنوشت آینده این کشور 

است. نماینده گان همه طرف ها باید با عقالنیت سیاسی، دوراندیشی و نیت پاک و اهداف ملی به این نشست شرکت کنند. 
این گونه فرصت ها برای کشوری که برای بیش از چهار دهه درگیر جنگ بوده است، به ندرت میسر می شود.

امنیت ملی: 
طراح حمله به دفتر امراهلل صالح بازداشت شد

خاص  قطعات  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
اجرای  با  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
عملیاتی در ناحیه سوم شهر کابل یک عضو 
بازداشت کرده اند. ریاست  را  شبکه حقانی 
عمومی امنیت ملی می گوید که این فرد از 
طراحان حمله به دفتر روند سبز متعلق به 
اول ریاست جمهوری   امراهلل صالح، معاون 
بزرگ شبکه حقانی  از طراحان حمالت  و 

بوده است.
نام  به  شده  بازداشت  فرد  از  ملی  امنیت 
نام های  با  که  است  کرده  یاد  »عبیداهلل« 
سال  در  ابراهیم«  و  بالل  »فاروق،  مستعار 
توسط  پاکستان  پشاور  شهر  در   ۱۳۹۶
آموزش  و  جذب  حقانی  شبکه  اعضای 
نظامی را در یکی از اردوگاه های این شبکه 

فراگرفته است.
از  پس  عبیداهلل  ملی،  امنیت  اعالم  طبق 
اتمام آموزش های نظامی، به شورای کویته 
حمالت  برای  را  خود  آماده گی  و  مراجعه 
کرده  اعالم  افغانستان  داخل  در  انتحاری 
است. امنیت ملی می گوید که اولین هدفی 
که برای عبیداهلل تعیین شد، اجرای حمله 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی 
حمل  شانزدهم  دوشنبه،  روز 
شبانه روز  در  که  کرد  اعالم 
گذشته ۱۱0 عضو گروه طالبان 
امنیتی  نیروهای  با  نبرد  در 

کشته شده اند.
والیت  هشت  در  درگیری  این 
ساعت   ۲4 جریان  در  کشور 
طبق  است.  داده  رخ  گذشته 
این  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم 
والیت ها شامل غزنی، ننگرهار، 
بغالن،  کندز،  هرات،  زابل، 

بدخشان و قندهار می شود.

بر جبار قهرمان بود، اما پس از کشته شدن 
جبار قهرمان این هدف کنار گذاشته شد.

 به همین ترتیب، امنیت ملی توضیح داده 
است که عبیداهلل برای گرفتن دستورات به 
پیشاور رفته بود که از نیک محمد مسوول 
انفجارات شبکه حقانی در افغانستان دستور 
امراهلل  به  متعلق  سبز  روند  دفتر  بر  حمله 

صالح را گرفت.
که  می دهد  نشان  ملی  امنیت  اطالعات 
روند  اعضای  از  یکی  پوشش  در  عبیداهلل 

سبز به این روند نفوذ کرده بود و به دستور 
نیک محمد برای چند انتحاری نیز در دیگر 
بود  والیت ها عضویت روند سبز را گرفتته 
و سرانجام حمله انتحاری اجرا شد. در این 
حمله که در ششم حوت سال ۱۳۹۸ صورت 

گرفت ده ها تن کشته و زخمی شدند.
که  می گوید  ملی  امنیت  دیگر،  جانب  از 
عبیداهلل در جریان طرح ریزی حمله بر دفتر 
زمانی  تثبیت  و  امراهلل صالح، وظیفه رصد 
را  و مکانی تردد کاروان موترهای خارجی 
داشت.  عهده  بر  کابل  مختلف  ساحات  در 
او هم چنان دستور حمله بر کاروان رییس 
عبداهلل  جمهور،  رییس  معاونان  جمهور، 
فعاالن مدنی و  و  نبیل  عبداهلل، رحمت اهلل 

رسانه ها را گرفته بود.
امنیت ملی می گوید که عبیداهلل به تازه گی 
برنامه داشت تا حمله انتحاری را بر سیلی 
اجرا  همبسته گی  غفاری، سخنگوی حزب 

کند که بازداشت شد.
بودوباش  محل   ملی  امنیت  نیروهای 
عبیداهلل را در ناحیه سوم شهر کابل تثبیت 

و بازداشت کرده اند.

وزارت دفاع ملی شمار زخمیان 
طالبان در این نبردها را ۸۱ نفر 

اعالم کرده است.
تلفات  درباره  وزارت  این 
نگفته  چیزی  امنیتی  نیروهای 

است.
چنان که گزارش شده است در 
شماری از والیت ها به نیروهای 
شده  وارد  تلفات  نیز  امنیتی 

است.
وزارت دفاع ملی روز گذشته نیز 
به  سنگین  تلفات  واردشدن  از 

گروه طالبان خبر داده بود.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

۳000 افغانی

۸000 افغانی

۶000 افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

توقع غنی از نشست استانبول؛

حکومت کنونی با مشارکت طالبان 
به عنوان حکومت صلح ادامه یابد



بانک جهانی: 
وضعیت مبهم سیاسی و امنیتی روند رشد 

اقتصادی افغانستان را ُکند کرده است

بندهای شورابک و شاه و عروس به زودی افتتاح می شود

گزارشی  نشر  با  جهانی  بانک  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که چالش های امنیتی، سیاسی 
بین المللی  احتمال کاهش میزان کمک های  و 
شیوع  با  که  را  افغانستان  اقتصادی  رشد  روند 
بانک  ُکند کرده است.  کرونا متأثر شده است، 
جهانی پیش بینی کرده است که افغانستان در 
اقتصادی خواهد  سال ۲0۲۱ یک درصد رشد 
بحران  در صورتی که  در سال ۲0۲۲  و  داشت 
این  دارد  احتمال  شود،  کم رنگ  کووید-۱۹ 

میزان رشد به حدود سه درصد افزایش یابد.
در گزارش بانک جهانی گفته شده است که به 
افغانستان، بعید  دلیل رشد سریع جمعیت در 
است که درآمد سرانه تا سال ۲0۲۵ به سطح 

قبل از کووید-۱۹ برگردد.
بهبود  مسیر  »تعیین  عنوان  زیر  گزارش  این 
اقتصادی« روز دوشنبه، شانزدهم حمل نشر شد.

بانک جهانی در این گزارش تصریح کرده است 
افغانستان در  زراعت در  که رشد قوی سکتور 
توانست سبب  تا حدودی  سال ۲0۲0  جریان 

تأمین ثبات اقتصادی شود.
با این حال، طبق اطالعات بانک جهانی، رشد 
میالدی   ۲0۲0 سال  در  افغانستان  اقتصادی 
حدود دو درصد کاهش داشته است که نسبت 

به پیش بینی های قبلی کم تر بوده است.
قرنطین،  وضع  که  می گوید  جهانی  بانک 
در  اختالل  و  سرمایه گذاری ها  میزان  کاهش 
روند تجارت  ضربات سنگینی به سکتور ارایه 
خدمات و صنایع وارد کرد که در نهایت سبب 
در  بیکاری  افزایش  و  اقتصادی  دشواری های 

شهرها شده است.
برای  بانک جهانی  هینری کرالی، رییس دفتر 
افغانستان گفته است: »اوضاع مبهم سیاسی و 
امنیتی افغانستان باعث شده است تا اقتصاد این 
کشور به سختی بتواند خود را از تاثیرات مخرب 
کووید-۱۹ دوباره احیا کند. کندی بهبود اوضاع 
بیکاری  نرخ  است که  این  معنای  به  اقتصادی 
بلند بوده، میزان عواید دولت کاهش یافته و در 

آب  امور  تنظیم  ملی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که کار ساخت بندهای آب شورابک در 
والیت بدخشان و شاه و عروس در شهر کابل 
تکمیل شده است و به زودی بهره داری خواهد 

شد.
نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور 
آب گفت که بندهای شاه و عروس و شورابک در 
قالب برنامه »صد روز، صد مژده« افتتاح می شود. 
که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  هم چنان  خپلواک 
قرارداد ساخت 44 بند دیگر در ۲۱ والیت کشور 

نیز امضا می شود.
بند برق شورابک بدخشان بر فراز دریای کوکچه 
در شهر فیض آباد ساخته شده است. برای این 
بند سه توربین در نظر گفته شده است و ظرفیت 
تولید هر یک از سه توربین نیز ۷.۵ میگاوات برق 

گفته شده است.
با افتتاح این بند انتظار می رود که برق بیش از 

نهایت شرایط زنده گی مردم افغانستان دشوار تر 
خواهد شد.«

در گزارش بانک جهانی هم چنان آمده است که 
بهبود کامل اوضاع اقتصادی در افغانستان بسیار 
چالش بر انگیز خواهد بود؛ زیرا تعداد زیادی از 
کارخانه ها و شرکت ها بسته شده اند و بسیاری از 

کسب و کار ها از بین رفته اند.
این بانک گفته است که اعتماد سکتور خصوصی 
و  امنیتی  سخت  شرایط  دلیل  به  اوضاع  روی 
خروج  صلح،  گفت وگوهای  نتایج  از  نگرانی ها 
احتمالی نیروهای خارجی و کاهش قابل توجه 
کمک های بین المللی، به شدت کم شده است.

بانک جهانی پیش بینی کرده است که افغانستان 
در سال ۲0۲۱ با خشکسالی مواجه می شود که 
این امر به نوبه خود موجب کم شدن فعالیت  های 
زراعتی می شود و عامل دیگری در کاهش رشد 

اقتصادی کشور شده است.
بر  آمدن  فایق  برای  بانک جهانی  این حال،  با 
مشکالت، بر همکاری قوی و دوامدار میان دولت 
افغانستان  و حامیان بین المللی اش تأکید کرده 

است.
»بدولت  است:  آمده  جهانی  بانک  گزارش  در 
وضعیت  بهبود  منظور  به  باید  افغانستان 
حکومت داری تطبیق اصالحات، مبارزه با فساد، 
شدت  را  تجارت  تقویت  و  عواید  جمع آوری 
و شرکای  مالی  در عین حال، حامیان  بخشد. 
کمک های  تعهد  با  می توانند  نیز  بین المللی 
دوامدار و چندین ساله و توافق روی اولویت های 
مالی  حمایت های  ادامه  به  منجر  که  اصالحی 
سکتور  میان  در  دوباره  اعتماد  ایجاد  در  شود 

خصوصی نقش بنیادین ایفا کنند.«
اقتصادی  گزارش  که  است  یادآوری  قابل 
اقتصادی  توسعه  گزارش  از  بخشی  افغانستان 
حوزه جنوب آسیا است که ساالنه دو بار از سوی 
بانک جهانی نشر می شود. این گزارش تحوالت 
اقتصادی، چشم اندازها و چالش های این حوزه را 

بررسی می کند.

بدخشان  والیت  فیض آباد  در  خانواده  هزار   ۱۵
تأمین شود.

کابل  شکردره  ولسوالی  در  عروس  و  شاه  بند 
ذخیره  ظرفیت  دارای  بند  این  دارد.  موقعیت 
 ۱.۲ تولید  و  آب  مترمکعب  میلیون  نُه  کردن 

میگاوات برق است.
این  امور آب،  تنظیم  اداره ملی  طبق معلومات 
بند دو هزار و ۷00 هکتار زمین زراعتی را تحت 
پوشش آبیاری قرار می دهد و از ذخیره مجموعی 
آن چهار میلیون مترمکعب آب آن، برای تأمین 

آب آشامیدنی استفاده می شود.
هم چنان چهار میلیون مترمکعب آب بند شاه و 
تولید  آبیاری زمین های زراعتی و  برای  عروس 

برق استفاده می شود.
هزینه مجموعی اعمار بند شاه و عروس نزدیک 
از  امریکایی اعالم شده که  به ۵۲ میلیون دالر 

بودجه دولت پرداخت شده است.

۸صبح، کابل: نی، حمایت کننده رسانه های 
که  است  خواسته  طالبان  از  افغانستان  آزاد 
حمالت علیه غیرنظامیان به ویژه خبرنگاران 

و فعاالن رسانه ای را متوقف کنند.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان 
روز دوشنبه، شانزدهم حمل با نشر خبرنامه ای 
کرده  اشاره  بشر  دیده بان حقوق  اعالمیه  به 
است که در آن گفته شده بود، طالبان برای 
ایجاد ترس و وحشت خبرنگاران را به صورت 

عمدی هدف قرار می دهند.
نی گفته است که پیش از این بارها نگرانی 
خود در پیوند به کشتار هدف مند خبرنگاران 
و فعاالن رسانه ای را مطرح کرده بود و اعالمیه 
دیده بان حقوق بشر تأییدی بر نگرانی های نی 

و جامعه رسانه ای کشور است.
 نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، 

قتل و کشتار خبرنگاران، فعاالن رسانه ا ی و 
قوانین  خالف  را  های شان  خانواده  اعضای 
ملی و اصول بین المللی خوانده و تأکید کرده 
است که قتل و کشتار خبرنگاران و فعاالن 
رسانه ای به عنوان گروه های غیرنظامی خالف 
قواعد حقوقی جنگ در کنوانسیون چهارگانه 
ژنو است و جنایت جنگی و ضد بشری تلقی 

می شود.
 در پایان نی از گروه های درگیر به خصوص 
حمالت  در  که  است  خواسته  طالبان 
ویژه  به  غیرنظامیان  کشتار  از  دست  خود 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای بردارند تا نقش 
در  خبرنگاران  آزاد  فعالیت  و  اطالع رسانی 

افغانستان مصون باشد.
گفتنی است که خبرنگاران در سال گذشته 
بودند.  مواجه  هدفمند  حمالت  از  موجی  با 
رسانه ها،  حامی  نهادهای  معلومات  براساس 
سال گذشته یک سال خونین برای رسانه های 
این  آمارهای  طبق  است.  بوده  افغانستان 
نهادها، در سال گذشته ۱۱ کارمند رسانه ها 

در حمالت گوناگون به قتل رسیده اند.

که  کرد  اعالم  مالیه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
والیت  رییس کمرگ  وزارت،  این  سرپرست 
ننگرهار را به استعفا وادار کرده است. دلیل 
و  »تخلفات  مالیه  وزارت  سوی  از  کار  این 

نارسایی های کاری« گفته شده است.
طبق اعالم وزارت مالیه، محمدخالد پاینده، 
سرپرست وزارت مالیه روز یک شنبه، پانزدهم 
بررسی  برای  هیأت  یک  راس  در  حمل 
رفته  ننگرهار  مستوفیت  و  گمرک  وضعیت 
بود و پس از تشخیص تخلفات و نارسایی های 
کاری، رییس گمرک را وادار به استعفا کرده 

است.
آمران  مالیه هم چنان گفته است که  وزارت 
مسلکی و صادرات و واردات گمرک ننگرهار 
افراد  مذکور  آمریت های  در  و  برکنار  کار  از 

جدید معرفی شدند.
طبق اعالم وزارت مالیه، پیش از این، رهبری 
وزارت مالیه به مسووالن گمرک ننگرهار تا 
با  که  بود  داده  وقت  جاری  سال  ۱۵ حمل 
تطبیق قوانین نافذه اهداف تعیین شده خود 
را به دست آورند و از بروز تخلفات در طی 
مراحل محموله های تجارتی جلوگیری کنند.

وزارت مالیه هم چنان گفته است که تیم فنی 
این وزارت در حال حاضر گمرک ننگرهار را 
تحت بررسی قرار داده و گزارش خود را به 
عامالن  با  تا  می سپارد  مالیه  وزارت  رهبری 

تخلفات برخورد قانونی صورت گیرد.

 

اعالم شده است که نشست استانبول برای صلح افغانستان در 
۲۷ حمل برابر با ۱۶ ماه اپریل در کشور ترکیه برگزار می شود؛ 
احتمال  است،  رسیده  ۸صبح  به  که  معلوماتی  براساس  اما 

می رود که نشست استانبول در این تاریخ برگزار نشود.
براساس معلومات، طالبان هنوز به گونه قطع سخن از اشتراک 
در این نشست در این تاریخ نزده اند. گفته می شود که طالبان از 
چندی به این سو رای زنی های  شان را درباره چگونه گی برخورد 

با مرحله دوم گفت وگوهای صلح آغاز کرده اند.
در تازه ترین مورد، طالبان از میزبانان این نشست خواسته اند 
تا درباره شرکت در نشست  که برای آن ها فرصت داده شود 

استانبول با رهبری شان گفت وگو و رای زنی کنند.
با توجه به این که تا اول ماه می کم تر از یک ماه زمان باقی مانده 
است، طالبان باید درباره مهم ترین بند توافق نامه دوحه با امریکا 
که براساس آن نیروهای خارجی تا اول ماه می باید افغانستان 

را ترک کنند، تصمیم بگیرند.
امریکایی ها تالش دارند تا پیش از رسیدن زمان خروج نیروهای 
خارجی، نشست استانبول آغاز شود و نقشه راه صلح را ترسیم 
رعایت  عدم  فشار  می توانند  امریکایی ها  ترتیب،  این  به  کند. 
توافق نامه دوحه را کم کنند و در روشنی فیصله های نشست 
استانبول زیر نظارت سازمان ملل متحد درباره خروج یا ماندن 
تصمیم  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  ماموریت  ماهیت  تغییر  یا 

بگیرند.
اداره بایدن این خروج را در جدول زمانی تعیین شده دشوار 
عنوان کرده است. از سوی دیگر، بندهای توافق نامه دوحه به 
بار گفته اند که بدون  بار  ناتو  امریکایی ها و  هم وابسته است. 
کاهش خشونت ها و به سرانجام رسیدن مذاکرات صلح آن ها 

افغانستان را به گونه عجوالنه ترک نخواهند کرد.
به  نیروهای خارجی،  است که مسأله خروج  این  امر  واقعیت 

معضل بزرگی برای طالبان و امریکایی ها مبدل شده است.
منابعی به ۸صبح گفته اند که امریکایی ها تالش دارند تا زمان 
خروج را تمدید کنند و در این باره نظریات شان را با طالبان 
نیز در میان گذاشته اند. طالبان اما شرط تمدید حضور نیروهای 
عنوان  گروه  این  باقی مانده  زندانی  هزار   ۷ رهایی  را  خارجی 

کرده اند.
را  زندانیان طالبان  افغانستان  کاماًل روشن است که حکومت 
به ساده گی رها نخواهد کرد و برای حکومت بایدن نیز چنین 

مطالبه ای از دولت افغانستان بسیار دشوار خواهد بود.
به نظر می رسد که امریکایی ها برای شروع نشست استانبول 
هنوز  طالبان  هم  و  جمهوریت  حوزه  هم  اما  دارند؛  عجله 

آماده گی کافی برای شرکت در این نشست ندارند.
در حوزه جمهوریت دیدگاه های متفاوتی درباره مسأله صلح و 
نوعیت نظام آینده و ماهیت حکومت انتقالی صلح مطرح شده 
از  تاکنون ۳0 طرح  ملی می گوید که  است. شورای مصالحه 
آدرس احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل سیاسی به این 
نهاد رسیده است. گفته می شود که شورای مصالحه ملی تالش 
دارد تا از مجموع این طرح ها، طرح واحدی بسازد تا در نشست 

استانبول از آدرس حوزه جمهوریت مطرح شود.
در میان این ۳0 طرح، اشتراکات بیش تر از افتراقات است. این 
طرح ها درباره حکومت انتقالی صلح و نوعیت نظام پسا صلح 
انتخابات  بر  تأکید  با  اما  حکومت  طرح  دارد.  مشترک  وجوه 
زودهنگام چالشی است که رسیدن به یک طرح واحد از آدرس 
شورای  در  منابع  هرچند  است.  ساخته  دشوار  را  جمهوریت 
مصالحه ملی می گویند که این شورا با حکومت درباره توحید 
طرح های گوناگون به شمول طرح حکومت در حال گفت وگو 
است؛ اما این منابع هنوز برای رسیدن به اشتراک نظر در این 

باره خوشبین نیستند.
قدر مسلم این است که اگر حکومت نتواند طرحش را شامل 
طرح شورای عالی مصالحه ملی سازد و از آدرس طرح جمهوری 
ارایه کند، حکومت و طرحش در نشست  افغانستان  اسالمی 
استانبول به احتمال زیاد از جانب سایر اشتراک کننده گان رد 

خواهد شد.
حکومت گفته است که به روز سه شنبه طرحش را علنی خواهد 
کرد. هرچند رئوس مطالب طرح سه مرحله ای حکومت روشن 
شده است؛ اما با روشن شدن جزئیات بیش تر آن، نقاط افتراق 

و اشتراک آن با سایر طرح ها روشن تر خواهد شد.

محدودیت زمانی و چالش های 
فراراه نشست استانبول
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نی از طالبان خواست که 

حمالت علیه غیرنظامیان و 
خبرنگاران را متوقف کنند

سرپرست وزارت مالیه 
رییس گمرک ننگرهار را به 

استعفا وادار کرد



خلیل رسولی 

شماری از کشاورزان والیت 
نیمروز که از سال گذشته در 

زمین های شان این گیاه را کشت 
کرده اند، خوش بین  هستند که 

عواید خوبی از بابت برداشت 
محصول به دست  آورند. به 

باور آنان، گیاه هینگ می تواند 
جایگزین خوبی برای کوکنار در این 
والیت شان باشد و در همین مدت 
کم این گیاه توانسته است توجه 
کشاورزان زیادی را به خود جلب 

کند.

روی  رای زنی   ادامه  با  هم زمان 
شورای  در  دیدگاه ها  توحید 
منابع  ملی،  مصالحه  عالی 
می گویند که طرح محمداشرف 
غنی، رییس جمهور کشور، نیز 
ارزیابی شده است. در بخشی از 
»نقشه  به  بیش تر  که  این طرح 
راه صلح« می ماند، آقای غنی پیشنهاد کرده است که 
است  او حاضر  در حکومت شریک شوند،  طالبان  اگر 
و  بسپارد  گروه  این  به  را  عمده  کرسی های  از  برخی 
صالحیت خود را نیز محدود کند. بدین ترتیب رییس 
جمهور غنی توقع دارد که حکومت او در ادامه با اعمال 
برخی از تغییرات به عنوان »حکومت صلح« ادامه یابد و 
پس از برگزاری انتخابات در جریان شش تا نُه ماه بعد 
از توافق استانبول، قدرت را به حکومت بعدی واگذار 
کند. او هم چنان تأکید کرده است که نتیجه نشست 
شورای  شود.  تأیید  باید  لویه جرگه  سوی  از  استانبول 
مصالحه هرچند در مورد طرح  پیشنهادی رییس جمهور 
غنی معلومات نمی دهد، اما می گوید که توحید طرح ها 
و دیدگاه ها زمان بر است و این روند در جریان روزهای 
آینده هم چنان ادامه می یابد. آقای غنی در حالی بحث 
مشارکت گروه طالبان با حکومت کنونی را مطرح کرده 
و  ایتالفی  »حکومت های  گروه،  این  باور  به  که  است 

مشارکی مشکل کشور و ملت را حل کرده نمی تواند«.
روی  بحث  که  می گوید  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
شورا،  این  به  ارایه شده  و طرح های  دیدگاه ها  توحید 
زمان بر است. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، روز 
به روزنامه ۸صبح گفت که  دوشنبه، شانزدهم حمل، 
افزون بر حدود ۳0 طرح و دیدگاه پیشنهادی، برخی 
دیگر از طرح ها، از جمله از سوی اعضای زن در مجلس 
نماینده گان، به تازه گی به آدرس سپیدار فرستاده شده 
است. او افزود که کمیته ۱۵ نفری تهیه و توحید مسوده 
غنی،  محمداشرف  پیشنهادی  طرح  روی  صلح  طرح 
رییس جمهور کشور، نیز بحث و گفت وگو کرده است. 
این که طرح رییس جمهور  اما در مورد  آقای خوزون 
بدین  نداد.  جزییات  می شود،  شامل  را  مواردی  چه 
طرح ها  توحید  روی  بحث   کمیته  این  اعضای  ترتیب 

از  »هینگ«  گیاه  کاشت  که  می شود  سال  یک  از  بیش 
سوی ریاست زراعت، مالداری و آبیاری والیت نیمروز، در 
ترویج  بود،  زمین هایی  که در گذشته زیر کشت کوکنار 
عالقه مندی  که  می گویند  محلی  مقام های  است.  یافته 
کشاورزان به کشت این گیاه دارویی، افزایش یافته و در 
حال حاضر زمین های زیادی زیر پوشش آن است. اعضای 
شورای والیتی نیمروز به این باورند که به دنبال برداشت 
کشاورزان  کشور،  شمالی  والیات  در  گیاه  این  خوب 
نیمروزی هم به شدت عالقه مند آن شده اند. اعضای این 
شورا پافشاری دارند که گیاه هینگ می تواند بدیل خوبی 
برای کوکنار در افغانستان باشد و حکومت باید برای کاشت 
آن کشاورزان را تشویق کند. در همین حال ریاست زراعت 
نیمروز برای 40 تن از کشاورزان این والیت گیاه هینگ 
را توزیع کرده و هم چنان شیوه کاشت و برداشت آن را با 
امکاناتی که برای برداشت محصول نیاز است، در اختیار 
دهقانان گذاشته و آنان را در این زمینه آموزش داده است.
گذشته  سال  از  که  نیمروز  والیت  کشاورزان  از  شماری 
در زمین های شان این گیاه را کشت کرده اند، خوش بین  
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آینده  روزهای  جریان  در  را  پیشنهادی  دیدگاه های  و 
ادامه می دهند. پیش تر منابع در سپیدار گفته بودند که 
نشست کمیته رهبری این شورا روز سه شنبه، هفدهم 

حمل، برگزار می شود.
در همین حال یک منبع آگاه در کمیته تهیه و توحید 
مسوده طرح صلح به روزنامه ۸صبح می گوید که طرح 
پیشنهادی آقای غنی بیش تر شبیه »نقشه راه صلح« 
است که خود او پیش تر از آن نام برده بود. قرار است 
عالی  اعضای کمیته رهبری شورای  با همه  این طرح 
نیز طرح  آنان  تا  میان گذاشته شود  در  ملی  مصالحه 
آقای غنی را ارزیابی کنند. براساس معلومات این منبع، 
ارزش ها،  بحث  در  جمهور  رییس  پیشنهادی  طرح 
دست آوردها و حقوق زنان و اقلیت ها با دیگر دیدگاه های 
مطرح شده تفاوتی ندارد. با این حال آقای غنی پیشنهاد 
کرده است که به جای تشکیل حکومت انتقالی صلح، 
حکومت او به »حکومت صلح« تغییر شکل دهد. با این 
مشارکت  صورت  در  که  است  شده  حاضر  او  حساب 
را  خود  صالحیت  سطح  کنونی،  حکومت  در  طالبان 
محدود سازد و برخی از کرسی های کلیدی را به گروه 

طالبان واگذار کند. 
یک  که  است  آمده  غنی  آقای  در طرح  این  بر  افزون 
انتخابات در جریان شش تا نُه ماه پس از توافق استانبول 
برگزار شود که جامعه بین المللی نظارت آن را برعهده 
و  غنی  آقای  که  بود  گفته شده  پیش تر  است.  داشته 
معاونانش در این انتخابات حضور نخواهند داشت و با 
اعالن نتایج آن، قدرت به حکومت بعدی انتقال خواهد 
یافت. افزون بر این، در طرح پیشنهادی رییس جمهور 
غنی تصریح یافته است که برای تایید نتیجه نشست 
استانبول، یک لویه جرگه برگزار شود. در این میان اما 
مبهم  لویه جرگه،  مشروعیت  جمله  از  موارد،  از  برخی 
یک شنبه،  روز  حکومت  در  منابع  است.  شده  خوانده 

هستند که عواید خوبی از بابت برداشت محصول به دست 
 آورند. به باور آنان، گیاه هینگ می تواند جایگزین خوبی 
برای کوکنار در این والیت شان باشد و در همین مدت کم 
این گیاه توانسته است توجه کشاورزان زیادی را به خود 

جلب کند.
نیمروز  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  ریاست  مسووالن 
ولسوالی های  در  زیادی  زمین های  که  می گویند  نیز 
این  نمایشی  کشت  زیر  کنگ،  و  خاش رود  چهاربرجک، 
گیاه قرار گرفته است. ذبیح اهلل اولیازاده، آمر امور زراعتی 
زراعت  ریاست  روزنامه ۸صبح می گوید که  به  نهاد،  این 
بسته های زراعتی گیاه هینگ را برای 40 تن از کشاورزانی 
که عالقه مند کاشت  آن بودند، توزیع کرده است. او تأکید 
می کند که بسته های زراعتی گیاه شامل یک بوته از گیاه 
هینگ، بذر گیاه، ماسک، دست کش و سایر تجهیزات است 
و  داده شده  قرار  اختیار دهقانان  در  رایگان  گونه  به  که 
آموزش های الزم نیز برای برداشت گیاه به کشاورزان داده 

شده است.
اعضای شورای والیتی نیمروز عقیده دارند که گیاه هینگ 

پانزدهم حمل، گفته بودند که قرار است آقای غنی طرح 
خود برای برقراری صلح در افغانستان را روز سه شنبه در 
این  دانشجویان شرح دهد.  و  دانشگاه  استادان  حضور 
طرح سه بخش دارد و به عنوان »دیدگاه حکومت« در 

نشست استانبول ارایه خواهد شد.
طالبان اما به گونه تلویحی با بحث مشارکت در حکومت 
سیاسی  دفتر  سخنگوی  محمدنعیم،  دارند.  مخالفت 
به  حمل،  شانزدهم  دوشنبه،  روز  قطر،  در  گروه  این 
ایتالفی و  روزنامه ۸صبح گفت که طرح حکومت های 
مشارکتی چاره ساز نیست. او افزود: »ما بارها گفته ایم که 
حکومت های ایتالفی و مشارکتی مشکل کشور و ملت 
را حل کرده نمی تواند«. گفتنی است که گروه طالبان 
پیش از این نیز با این طرح موافق نبودند. در موردی 
حتا شیرمحمد عباس استانکزی، عضو برجسته هیأت 
مذاکره کننده طالبان، به گونه صریح خواستار استعفای 
رییس جمهور غنی شد و ادامه روند صلح را به استعفای 

او مرتبط خواند.
در کنار رای زنی ها در کابل، منابع در دوحه می گویند 
گونه  به  استانبول  نشست  محوریت  در  نشست ها  که 
»تنگاتنگ« در قطر ادامه دارد. هدف از این گفت وگوها، 
و  استانبول  نشست  برگزاری  چگونه گی  روی  »بحث 
این  در  منابع،  گفته  به  است.  نشست«  این  محتوای 
مذاکره کننده  هیأت های  سهم گیری  بر  افزون  نشست 
و  ترکیه  قطر،  امریکا،  از  هیأت هایی  طالبان،  و  دولت 
تصریح  منابع  دارند.  حضور  نیز  متحد  ملل  سازمان 
می کنند که در صورت برگزار نشدن نشست استانبول 
پیش از ماه رمضان، این نشست به تأخیر می افتد؛ زیرا 
اعضای گروه طالبان با برگزاری این نشست در جریان 
ماه رمضان مخالفت کرده اند. هرچند هنوز ترکیب هیأت 
دولت برای حضور در نشست استانبول روشن نیست، اما 
به گفته منابع، »ُکل اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 

می تواند بدیلی برای کوکنار در این والیت باشد و شیره 
آن قیمت بلندی دارد که سبب رشد اقتصادی خانواده ها 
خواهد شد. نعمت اهلل صدیقی، عضو شورای والیتی نیمروز، 
برداشت  از کشت و  به روزنامه ۸صبح می گوید که پس 
گیاه هینگ در والیات شمالی کشور، کشاورزان نیمروزی 
هم به آن عالقه مند شده اند. هرچند اعضای شورای والیتی 
هینگ  گیاه  ترویج  که  می کنند  خرسندی  ابراز  نیمروز 
والیت  این  در  کوکنار  کشت  محو  برای  راهی  می تواند 
مواد مخدر مخالف  با  مبارزه  پولیس  مقام های  اما  باشد، 
این دیدگاه هستند و باور دارند که کوکنار در مناطق زیر 

کنترل محو شدنی نیست.
نوراحمد محمدی، مسوول »بررسی/سروی« پولیس مبارزه 
با مواد مخدر والیت نیمروز، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
از چند سال به این سو، کشت کوکنار در ساحه دولت از 
بین رفته و کشاورزان مشغول کشت  زعفران و دیگر نباتات 
مناطق  در  کوکنار  کشت  که  دارد  پافشاری  او  هستند. 
طالبان هیچ بدیلی ندارد و تنها منبع درآمد آنان قاچاق 
مواد مخدر و کشت کوکنار است. مسووالن پولیس مبارزه 
با مواد مخدر نیمروز باور دارند که گیاه هینگ نمی تواند 
بدیل کشت کوکنار در این والیت شود. به گفته آنان، تمام 
زمین های زیر کشت کوکنار در اختیار طالبان و در ساحات 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  دارد.  قرار  آنان  کنترل  زیر 
نیمروز تاکید دارد که طالبان هیچ عالقه ای به  کشت دیگر 
نباتات ندارند و بیش تر منابع عایداتی این گروه از قاچاق 

مواد مخدر و کشت کوکنار تامین می شود.
براساس آمار پولیس مبارزه با مواد مخدر والیت نیمروز، 
در سال گذشته یک  هزار و ۷00 هکتار زمین در ولسوالی 
ولسوالی  در  زمین  هکتار   ۱00 و  هزار  یک   و  خاش رود 
چهاربرجک این والیت توسط طالبان کوکنار کشت شده 
دقیق  آمار  که  می کنند  تأکید  نهاد  این  مسووالن  است. 
اما  نیست،  مشخص  نیمروز  در  کوکنار  امسال  کشت 
براساس اطالعات منابع مردمی به دلیل آفت زدن مزارع 
کوکنار طالبان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در سال جاری 
زمین های کم تری زیر این کشت رفته است. آقای محمدی 
پافشاری دارد که گیاه هینگ برای طالبان سودآور نیست 
و زمان زیادی می برد تا به بهره وری برسد، به همین دلیل 
دور از تصور است که طالبان به این کشت عالقه نشان 

دهند. 
گیاه هینگ به دو روش کشت می شود؛ نخست به شیوه 

یا بخشی از آن« در نشست استانبول اشتراک می کنند. 
هیأت های  تماس  گروه های  نشست ها،  این  بر  افزون 
گونه  به  اخیر  روزهای  جریان  در  نیز  طالبان  و  دولت 

پی هم با یک دیگر دیدار و گفت وگو می کنند.
گفت وگو در مورد نشست دوحه در حالی ادامه می یابد 
که مجلس نماینده گان نیز قرار است یک کمیته را برای 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان  کند.  ایجاد  صلح 
نماینده گان، روز دوشنبه، شانزدهم حمل، گفت که این 
کمیته مسوولیت آماده کردن یک طرح صلح را دارد و 
این طرح در ادامه با شورای عالی مصالحه ملی در میان 
دیدگاه های  رحمانی،  آقای  گفته  به  می شود.  گذاشته 
کمیته  این  سوی  از  نماینده گان  مجلس  اعضای 
برخی  می شود.  گنجانیده  طرح  این  در  و  جمع آوری 
از اعضای مجلس نیز در سهم شان بر شکل گیری یک 
»طرح واحد« تأکید دارند؛ زیرا به باور آنان، نیاز است 
که حوزه جمهوریت با یک طرح در نشست استانبول 
اشتراک کند. این در حالی است که به گفته برخی از 
ریاست  ارگ  دیدگاه  ویژه  به  دیدگاه ها،  توحید  منابع، 

جمهوری »بسیار پیچیده« است.
برگزاری  احتمالی  زمان  عنوان  به  حمل   ۲۷ هرچند 
منابع  اما  است،  نظر گرفته شده  استانبول در  نشست 
در دوحه می گویند که زمان دقیق این نشست را ترکیه 
در روزهای آینده به گونه رسمی اعالم می کند. پیش تر 
به دلیل ُکندی در مذاکرات بین االفغانی، طرح  امریکا 
روند  ترتیب،  بدین  تا  ریخت  را  انتقالی صلح  حکومت 
مذاکرات را تسریع بخشد. این طرح در ادامه با حکومت، 
سیاسیون و گروه طالبان در میان گذاشته شد و قرار 
است طرف ها دیدگاه های شان در این مورد را در نشست 
استانبول ارایه کنند. گفتنی است که حکومت پیش تر 
بحث  که  گفت  و  کرد  مخالفت  انتقالی صلح  دولت  با 

حکومت موقت به صالح افغانستان نیست.

روش  در  گیاه«.  نهال  »کاشت   طریق  از  دوم  و  »بذر« 
نخست گیاه هینگ پس از چهار سال به بار می نشیند و 

در روش کاشت نهال، با گذشت سه سال شیره می دهد.
زمین  جریب   400 حدود  چهاربرجک  ولسوالی  در  تنها 
زیر کشت گیاه هینگ قرار دارد. از این گیاه بیش تر برای 
به  جهانی  بازارهای  در  و  می شود  استفاده  دارو  ساخت 
ویژه هندوستان با بهای بلند خرید و فروش می شود. به 
گفته کشاورزان هر کیلوی این گیاه تا 4۵0 هزار افغانی 
قیمت دارد و از سوی تاجران در بازارهای جهانی به فروش 
کشاورزان  به  ساحاتی  در  بیش تر  هینگ  گیاه  می رسد. 
در  و  باشد  داشته  علف چر  زمین  های  که  می شود  توزیع 
این شیوه علف چرها نیز حفظ می گردد. بعد از سه یا چهار 
سال براساس شیوه کشت، از هر بوته  هینگ تا 400 گرام 
شیره برداشت می شود و عمر این گیاه نیز بین ۱۵ تا ۲0 

سال است.
گیاه هینگ ضرورت زیادی به آب ندارد و فقط در سال 
آبیاری  نیازمند  می باشد،  آن  برداشت  فصل  که  ماه  سه 
است. فصل  برداشت آن ماه های حمل، ثور و جوزا است که 
در کشور باران های بهاری وجود دارد. بر اساس معلومات 
ریاست زراعت نیمروز، شرایط جوی برای کشت این گیاه 
در این والیت مساعد است و ریاست زراعت تالش دارد 
تا  ترویج دهد  بیش تر  را  این گیاه  آینده  تا در سال های 

زمین های زیادی زیر کشت قرار گیرد.

حکومت کنونی با مشارکت طالبان به عنوان 
حکومت صلح ادامه یابد

در نیمروز به مصاف 
کوکنار می رود

هینگ

توقع غنی از نشست استانبول؛

عبداالحمد حسینی 



نشست استانبول یک فرصت طالیی و تاریخی برای پایان دادن به جنگ طوالنی افغانستان و تعیین 
سرنوشت آینده این کشور است. نماینده گان همه طرف ها باید با عقالنیت سیاسی، دوراندیشی 
و نیت پاک و اهداف ملی به این نشست شرکت کنند. این گونه فرصت ها برای کشوری که برای 
بیش از چهار دهه درگیر جنگ بوده است، به ندرت میسر می شود. نشست استانبول هم یکی 

از نادرترین فرصت ها برای افغانستان است که باید از آن استفاده بهینه شود. مسوولیت ملی و 
میهنی همه طرف ها است که اجازه ندهند این فرصت طالیی از دست برود.

خلیل اسیر

زن شاغل دایم زیر ذره بین 
منفی گرایی قرار دارد و همواره 

در حال تالش برای مقابله با 
پیش داوری های حاکم بر جامعه 
است. این جا زن در محیط کاری 
باید ثابت کند که ناقص العقل 
و نیم مرد نیست، در نتیجه 

مجبور است چند برابر همکاران 
مردش انرژی صرف کند و در 
خانه هم طبق معیارهای جامعه، 
زنانه گی اش را از طریق خانه ای 
که همه چیزش مرتب و درست 

است، به اثبات برساند.
گونیال تورگرن در فصلی از 

کتاب با عنوان »گروه هشت و 
بچه ها«، از پرورش فرزندانش 
و عذاب وجدان هایی که همیشه 
همراهش بوده است، می گوید. 

چقدر شبیه هم هستیم ما 
زنان. همیشه احساس کرده ام 
که کار کردن من بیرون از خانه 

به قیمت ضایع شدن حقوق 
کودکانم بوده است.
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نشست استانبول یک فرصت طالیی و تاریخی برای پایان 
سرنوشت  تعیین  و  افغانستان  طوالنی  جنگ  به  دادن 
باید  همه طرف ها  نماینده گان  است.  کشور  این  آینده 
اهداف  و  نیت پاک  و  با عقالنیت سیاسی، دوراندیشی 
فرصت ها  این گونه  کنند.  شرکت  نشست  این  به  ملی 
برای کشوری که برای بیش از چهار دهه درگیر جنگ 
استانبول  نشست  میسر می شود.  ندرت  به  است،  بوده 
هم یکی از نادرترین فرصت ها برای افغانستان است که 
باید از آن استفاده بهینه شود. مسوولیت ملی و میهنی 
همه طرف ها است که اجازه ندهند این فرصت طالیی 

از دست برود.
دو طرف  بین  اصلی  گفت وگوی  استانبول،  نشست  در 

در بین کتاب هایم، این هفته نوبت به خواندن کتاب 
هر  که  انقالبی  کتاب  رسید.  من«  و  هشت  »گروه 
خط آن الهام بخش است؛ الهام بخش برای ایستادن 

و ادامه مبارزه.
در هر فصل کتاب، دغدغه های مشترک پیدا می کنم. 
این راه دور و این دغدغه های نزدیک به من می آموزاند 
که زنان همیشه و در همه جای جهان تحت ستم 
در  و  مردساالر  نظام  در جایی تحت ستم  بوده اند؛ 

جای دیگر تحت ستم نظام سرمایه داری.
با خواندن فراز و نشیب های زنده گی گونیال تورگرن 
)نویسنده کتاب(، به این نتیجه می رسم که زن تحت 
ستم مضاعف است؛ چه زن شاغل مستقل و چه زن 

خانه دار.
زن شاغل دایم زیر ذره بین منفی گرایی قرار دارد و 
همواره در حال تالش برای مقابله با پیش داوری های 
کاری  در محیط  این جا زن  است.  بر جامعه  حاکم 
باید ثابت کند که ناقص العقل و نیم مرد نیست، در 
نتیجه مجبور است چند برابر همکاران مردش انرژی 
معیارهای جامعه،  در خانه هم طبق  و  صرف کند 
زنانه گی اش را از طریق خانه ای که همه چیزش مرتب 

و درست است، به اثبات برساند.
با عنوان »گروه  از کتاب  تورگرن در فصلی  گونیال 
عذاب  و  فرزندانش  پرورش  از  بچه ها«،  و  هشت 
است،  بوده  همراهش  همیشه  که  وجدان هایی 
می گوید. چقدر شبیه هم هستیم ما زنان. همیشه 
احساس کرده ام که کار کردن من بیرون از خانه به 

قیمت ضایع شدن حقوق کودکانم بوده است.
و چقدر تربیت کودکان در این جغرافیای جنگ زده 
در  حتا  اوقات  بعضی  است؛  دشوار  و  سخت  کار 

مایه بحث و جدل بیش تر خواهد بود، نکات متعارض 
فرجام، دو طرف  این طرح ها است. در  افتراق  و وجوه 
باید این تعارضات را رفع کنند و روی یک طرح واحد 
به عنوان نقشه راه صلح افغانستان و آینده سیاسی این 
نیاید،  به دست  این هدف  اگر  برسند.  توافق  به  کشور 
نشست استانبول بی نتیجه پایان خواهد یافت و دو طرف 

به جنگ ادامه خواهند داد.
مصالح افغانستان حکم می کند که نماینده گان دو طرف 
نباید به دنبال غالب و مغلوب کردن این دو طرح باشند. 
اوالً، این کار خالف قواعد مذاکرات اصولی است. دوماً، 
باعث شکست مذاکرات می شود. بدیهی است که نه طرح 
می تواند  تنهایی  به  »امارت«  طرح  نه  و  »جمهوریت« 
نقشه راه آینده سیاسی و صلح افغانستان باشد. این نقشه 
راه بایسته است از تلفیق طرح های دو طرف تهیه شود. 
بهتر  »امارت«  و  »جمهوریت«  نماینده گان  این رو،  از 
دنبال  اصولی  به صورت  را  باره  این  در  مذاکرات  است 

و تعارضات طرح ها را با دوراندیشی و عقالنیت سیاسی 
رفع کنند.

»امارت«  و  »جمهوریت«  طرح های  جمع  حاصل 
دایمی  پایان  و  پایدار  برای صلح  باید یک طرح جامع 
طرح  این  باشد.  افغانستان  در  قدرت  منازعه  و  جنگ 
را  افغانستان  در  قدرت  تاریخی  منازعه  ریشه های  باید 
هدف قرار دهد و برای همیشه نابود کند. تقسیم عادالنه 
اهداف اصلی آن  از  قدرت، ثروت، فرصت ها و خدمات 
باشد. تنوع فرهنگی، عقیدتی، زبانی و قومی افغانستان 
را برتابد و پاسدار آزادی های سیاسی و مدنی و حقوق 
شهروندی افراد باشد. کارآمدی نظام را تضمین کند و 
انتقال  تنها سازوکار دموکراتیک  به عنوان  را  انتخابات 
قدرت حرمت بگذارد. در غیر این صورت، افغانستان به 

صلح پایدار دست نخواهد یافت.
از دیکتاتوری  افغانستان برخاسته  بخش عمده منازعه 
یا  تمامیت خواهی  یک طرف و سرکوب و حذف یک  و 
چند طرف دیگر بوده است. اگر حاصل جمع طرح های 
باعث  که  باشد  راهی  نقشه   »امارت«،  و  »جمهوریت« 
شود،  دیگر  بخش های  یا  بخش  بر  بخش  یک  سلطه 
الزم  این رو،  از  یافت.  نخواهد  شدن  عملیاتی  شانس 
است که طرح صلح استانبول - در صورتی که چنین 
طرحی به دست آید - باید ریشه های منازعه قدرت در 
افغانستان را برای همیشه نابود کند. در غیر این صورت، 
بعید است که افغانستان بتواند به صلح پایدار و ثبات 

دایمی برسد.
انتظار می رود که نماینده گان »جمهوریت« و »امارت« 
با دوراندیشی و عقالنیت سیاسی در نشست استانبول 
مواضع  روی  تمرکز  جای  به  باید  آن ها  کنند.  شرکت 
خود، روی موضوع صلح پایدار تمرکز کنند و با انجام 
مذاکرات اصولی به یک توافق مطلوب دست یابند. تأکید 
می شود که نشست استانبول یک فرصت طالیی برای 
پایان دادن به جنگ افغانستان است. این فرصت را نباید 
و  فزون طلبی  خودخواهی،  کوتاه بینی،  کینه ورزی،  با 

نادیده انگاری دیگری از دست داد.

برنده  زورگویان  همیشه  و  است  حاکم  وحشت  و 
هستند، به خواست های شان برسند؟ سوال هایی از 
بر دوش  بار کم کاری جامعه همیشه  و  این دست 

زن بوده است.
تمام وقت  مادرِ  که  می رسم  تصمیم  این  به  گاهی 
این سوال به ذهنم می آید که سهم من  اما  باشم؛ 
باید  آیا وقتی مادر می شوم،  از زنده گی ام چیست؟ 
حاصل  و  بکشم  دست  خود  رویاهای  از  و  بایستم 
چندین سال رنج و زحمت را به فراموشی بسپارم؟ 
وقتی خود را زنی در ظرف جامعه سنتی می بینم، 
باز هم راضی نیستم. بله، زن خانه دار می تواند وقت 
بیش تری برای فرزندانش بگذارد؛ اما بهایش چیست؟ 
بهایش زیر یوغ و سلطه بودن نظام مردساالر است؛ 
فقط  و  نباشد  از زن می خواهد خودش  که  نظامی 

اسیری در بند و فرمان بردار باشد.
در جایی از کتاب مذکور گفته شده است که انسان 
در  را  قابلیتش  کننده،  محدود  محیط  تأثیر  تحت 
از  روانی خود  و  فیزیکی  از ظرفیت  کامل  استفاده 
انفعال  دست می دهد. چه گفته  دقیقی! این حجم 
جامعه زن، ناشی از خفقان جامعه مردساالر است. 
بله، این ضرب المثل که می گوید »هرکه نان دهد، 
فرمان دهد«، حقیقت محض است. در این جغرافیا 
تصمیم  و  می کند  فکر  زن  جای  به  دهنده  نان 

می گیرد.
اما در این کتاب، گونیال تورگرن به من می آموزاند 
که ساختار جامعه، نه افرادی که مرد هستند، پایه 
و اساس ستم و سرکوب زن است، تکرار می کند که 
همه زنان مبارزه مشترکی دارند و نشان می دهد که 

می توان هم مادر بود و هم موفق.
اما وقتی به جامعه مردساالر این جغرافیا می نگرم، 
نه جامعه را حامی این نگرش می بینم و نه دولت 

مردانه را.
پس این وظیفه ما زنان است که برای رهایی از این 
ستم ها تالش کنیم. آگاهی باید در بطن جامعه نفوذ 
کند و آن گاه که توده درد را احساس کرد، راه برای 
ما  از  باز می شود. حداقل مسوولیت هر یک  تغییر 

این است که آگاهی را در حلقه اطراف مان گسترش 
دهیم.

ما راه درازی تا رسیدن به برابری داریم؛ راه سخت 
است و دشوار، اما باور دارم با هر یک قدمی که در 
راه رسیدن به برابری بر می داریم، باری از دوش نسل 
بعدی کم خواهد شد. پس بیایید جهان برابر برای 

کودکان مان بسازیم.

این نشست طرف  اگر  است.  »امارت«  و  »جمهوریت« 
قرار  نشست  فرعی  جایگاه  در  باشد،  داشته  هم  سوم 
و  دیدگاه ها  مواضع،  مهم  بخش های  گرفت.  خواهد 
پیشنهادات طرف های اصلی نشست استانبول، پیش از 
این عمومی شده است. نماینده گان دو طرف فعاًل سرگرم 
این نشست  ارایه در  برای  آماده کردن طرح های خود 
هستند. هنوز روشن نیست که طرح های آن ها حاوی 
چه موضوعاتی و جزئیاتی برای صلح و آینده افغانستان 
است. قدر مسلم این است که بخش بیش تر محتوای این 
پیشنهاداتی تشکیل  و  را موضوعات، دیدگاه ها  طرح ها 
خواهد داد که قباًل در فرصت های مختلف عمومی شده 

است.
پیشنهادات  و  دیدگاه ها  تفاوت  و  تنوع  تناسب  به 
»جمهوریت« و »امارت«، طرح های دو طرف نیز متفاوت 
نکات  می تواند  طرح ها  این  حال،  عین  در  بود.  خواهد 
مشترک هم داشته باشد. در نشست استانبول، آن چه 

آموختن اصول اولیه انسانی به کودکانم دچار تردید 
به کودکانم خوبی  می شوم. همیشه سعی کرده ام، 
سبب  خوبی شان  این که  بیاموزانم؛  را  مهربانی  و 
در  اما همیشه  می شود جهان جای خوب تر شود؛ 
ذهنم این سوال مطرح بوده که آیا واقعاً این شیوه، 
شیوه  درست برای تربیت فرزندانم است؟ وقتی یاد 
در  باشند،  مهربان  و  خوب  همیشه  که  می گیرند 
زور  که  فضایی  در  توانست  خواهند  چگونه  آینده 

بخش عمده منازعه افغانستان 
برخاسته از دیکتاتوری و 

تمامیت خواهی  یک طرف و سرکوب 
و حذف یک یا چند طرف دیگر بوده 

است. اگر حاصل جمع طرح های 
»جمهوریت« و »امارت«، نقشه  راهی 

باشد که باعث سلطه یک بخش بر 
بخش یا بخش های دیگر شود، شانس 

عملیاتی شدن نخواهد یافت. از این رو، 
الزم است که طرح صلح استانبول - 
در صورتی که چنین طرحی به دست 
آید - باید ریشه های منازعه قدرت 
در افغانستان را برای همیشه نابود 
کند. در غیر این صورت، بعید است 

که افغانستان بتواند به صلح پایدار و 
ثبات دایمی برسد.





ققنوس

طبق معلومات به دست آمده از 
کمیسیون دست رسی به اطالعات، 

این کمیسیون از اجمل احمدی برای 
عدم رعایت احکام قانون دست رسی 
به اطالعات به شورای عالی حاکمیت 

قانون شکایت کرده است. کمیسیون 
مکتوب های متعدد تقاضای اطالعات 

و شکایات متقاضیان را به بانک 
مرکزی ارسال کرده است؛ اما با وجود 

تأکید دوامدار آن کمیسیون و حتا 
صدور اخطاریه کتبی برای مسوول 

رسانه های بانک مرکزی و ارجاع 
موضوع به شورای عالی حاکمیت 

قانون ریاست جمهوری و دفتر 
ریاست جمهوری، اجمل احمدی به 

گونه عمدی احکام قانون و اوامر این 
مرجع ذی صالح نظارت از اطالع رسانی 

را رعایت نکرده است.

با نقض قوانین نمی توان به جنگ فساد اداری 
در بانک مرکزی رفت

اجمل احمدی در سخنرانی اش در مجلس نماینده گان 
برای اخذ رای، اصالحات و مبارزه علیه فساد اداری را 
یکی از اصول خود خواند. از فساد اداری، اکثراً فساد 
فساد  نیست.  درست  این  اما  می شود؛  استنباط  مالی 
مالی جزئی از فساد اداری است. فساد اداری در کنار 
رشوه، ارتشا، اختالس وغیره، پایمال کردن حق مسلم 
و  غیر قانونی  گونه  به  فرد  یک  گرفتن حق  فرد،  یک 
اعطای آن به فرد دیگر، عدم رعایت عمدی احکام قانون 
و مقررات، تبعیض، بی عدالتی، گروه بازی، استفاده از 
موقف وظیفه ای، کتمان حقایق، نقض و تفسیر دلخواه 
قانون و مقررات به منظور سود رساندن به فرد و گروه 
خاص به بهای ضرر و زیان رساندن به فرد و گروه دیگر 

و... است.
در این نوشته، به چگونه گی تعهد اجمل احمدی در 
عرصه اصالحات و مبارزه علیه فساد اداری می پردازم. 
عدم  و  موفقیت  آتی  موارد  طرح  با  می کنم   تالش 
موفقیت او را در نُه ماه گذشته در عرصه مبارزه علیه 

فساد اداری در بانک مرکزی بررسی کنم.

برای  وظیفه ای  موقف  از  سوءاستفاده   -1
استخدام های غیرقانونی

در پالن عمل مبارزه علیه فساد اداری بانک مرکزی در 
سال مالی ۱۳۹۷، پروسه استخدام از نقاط آسیب پذیر 
شناسایی شده است که منجر به فساد اداری می شود. 
مبارزه  ملی  استراتژی  سند  سوم  محور  براساس  لذا 
الکترونیک سازی  و  شفاف سازی  اداری،  فساد  علیه 
و  مداخالت  از  جلوگیری  منظور  به  استخدام  پروسه 
واسطه بازی، به حیث یکی از اولویت های مبارزه علیه 

فساد اداری بانک مرکزی درج شده است.
طبق ماده بیست وسوم قانون بانک مرکزی، هیأت عامل 
مسوول استخدام کارمندان دانسته شده است. هیأت 
عامل به منظور شفافیت در پروسه استخدام، کمیته ای 
استخدام های  که  بود  کرده  ایجاد  استخدام  برای  را 
رتبه شش و باالتر از آن از طریق رقابت آزاد و تصویب 
هیأت عامل صورت می گرفت. این پروسه تا ۱4 جوزای 
۱۳۹۹ ادامه داشت. اما با آمدن اجمل احمدی به بانک 
مرکزی، این سیستم ویران و محور سوم سند استراتژی 
ملی مبارزه علیه فساد اداری نادیده گرفته شد. در حالی 
که در بانک مرکزی جوانان ورزیده دارای تحصیالت 
عالی با تجربه چندین ساله حضور داشتند؛ اما او افراد 
نزدیکش را بدون رقابت آزاد با ارایه یک درخواست و 
ابراز عالقه مندی برای کار در بانک، در بست های بلند 
)آمریت و معاونان آمریت ها( جابه جا کرد. در کنار آن، 
بدون  بودند،  واسطه دار  که  دیگر  تن  حدود ۱۵0  در 
رقابت آزاد، بدون رعایت پالیسی منابع بشری و بدون 
توجه به قانون بانک مرکزی در بست های دلخواه شان 

جابه جا شدند.
استخدام های  این  همه  برای  احمدی  اجمل 
این  است.  ساخته  غیرشفاف  کارشیوه  غیرقانونی اش 
استفاده  تن   ۱۵0 حدود  استخدام  برای  کارشیوه 
به مکتوب های شماره  اگر  به گونه مثال،  شده است. 
مورخ   ۱۷۵۹ شماره  و   ۱۳۹۹/۵/۳۱ مورخ   ۷۸
نظر  بشری  منابع  عمومی  آمریت   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
این کارشیوه غیرقانونی و غیرشفاف را  انداخته شود، 
می توان به خوبی مالحظه کرد. غیرشفاف و غیرقانونی 
وسیله  به  بست  ایجاد  از  پس  استخدام  این که،  برای 
کمیته منابع بشری، تأیید هیأت عامل و شورای عالی 
صورت می گیرد. آمریت منابع بشری بست را به اعالن 
می گذارد، درخواست ها را جمع و آمریت های مربوطه 
درخواست ها را طبق الیحه وظایف دسته بندی می کند، 
پس از آن امتحان تحریری گرفته می شود و دارنده گان 

اخذ  می روند.  مصاحبه  کمیته  به  نمرات  بلندترین 
کننده گان بلندترین نمرات تأیید و تصویب می شوند و 
راه یافته گان مکلف به ارایه پاسخ سه استعالم جنایی، 
تقرر  مکتوب  آن،  از  پس  هستند.  تحصیلی  و  صحی 
به وسیله آمریت منابع بشری به آمریت های مربوطه 
ارسال می شود. کوتاه این که، استخدام کارمندان طبق 
قانون بانک مرکزی باید به تصویب هیأت عامل برسد. 
اما هیچ یکی از استخدام های اجمل احمدی این پروسه 
را طی نکرده و به تصویب هیأت عامل بانک نرسیده 
است. در مکتوب های استخدام های اجمل احمدی، یک 
طنز تلخ نیز درج شده است: ارایه ایجاد بست و تقرر 
اولین جلسه هیأت عامل، در  برای  درخواست کننده 
حالی که او خالف قانون بانک مرکزی بیش از نُه ماه 
نُه ماه  و  را تعطیل کرده  بانک  است که هیأت عامل 

است که درخواست کننده استخدام شده است.
استخدام های  با  که  آن جایی  از  احمدی  اجمل 
مستعد،  جوان   ۱۵0 از  را  کار  زمینه  غیرقانونی اش، 
واسطه  بدون  اما  عالی  تحصیالت  دارای  و  کاردان 
گرفته است، ناگزیر باید استخدام های غیرقانونی را از 
دست رس مردم پنهان کند. همین است که او به تفسیر 
سلیقه ای از محرمیت رو می آورد و به تاریخ ۱۷ جدی 
مالی  و  بشری  منابع  آمریت های  کارمندان  به   ۱۳۹۹
و محاسبه هدایت کتبی صادر می کند که حین ورود 
تلفن های همراه هوشمند جداً  از  دفاتر کاری شان  به 
خودداری کنند و در صورت تخلف آن ها را تهدید به 
برخورد جدی قانونی می کند. دست رسی شهروندان به 
مکتوب های استخدام، منفکی، تبدیلی و تنزیل بست، 
معاش، امتیاز و... طبق قانون دست رسی به اطالعات 
این  به  از محرمیت برخوردار نیست، همه حق دارند 
که  چیزی  اما  باشند.  داشته  دست رسی  مکتوب ها 
محرم است، جزئیات حساب بانکی مشتریان، قضایای 
پول شویی تا نهایی شدن و موارد مهم سکتور بانکداری 

به شمول درجه بندی کمیل بانک ها است.
چرا اجمل احمدی نگرانی دارد که شهروندان به اسناد 
این که چگونه یک تن از اعضای گروه او در نُه ماه به 
حیث آمر عمومی، بعد مشاور، بعد نماینده، بعد معاون 
معاون  به حیث  او  گروه   دیگر  یا عضو  و  آمریت  یک 
آمریت غیربانکداری، بعد معاون آمریت منابع بشری، 
پس از آن سرپرست آمریت و بعد آمر عمومی منابع 
منابع  قبلی  آمر  و  معاون  و چرا  یافته اند  تقرر  بشری 
بشری که دارای تخصص و تجربه بیش تر در امور منابع 
بشری بانک مرکزی بودند، تبدیل شده اند؛ دست رسی 
و  غیرقانونی  استخدام های  از  نگرانی  این  کنند؟  پیدا 

استفاده از موقف وظیفه ای می آید.
براساس فقره ۳ ماده ۳۹۹ کد جزای جمهوری اسالمی 
افغانستان هرگاه موظف خدمات عامه یا شخِص دارای 
خود  موقف  از  شخص  یک  استخدام  منظور  به  نفوذ 

سوءاستفاده کند، فساد اداری است.

2- تبعیض بنابر مالحظات شخصی
براساس قانون د افغانستان بانک، عزل کارمندان طبق 
اسناد تقنینی از صالحیت های هیأت عامل بانک است. 
در اسناد تقنینی )قانون کار و قانون کارکنان خدمات 
ملکی( برای عزل یک مامور سه شرط در نظر گرفته 
شده است: بر بنیاد ماده یک صد و یکم قانون کار در 
صورت غیابت مسلسل ۲0 روزه بدون دالیل موجه و در 
صورت تطبیق مویدات تادیبی مندرج ماده ۹۵ قانون 
قانون   ۳0 ماده  طبق  و  بار  دو  از  بیش  سال  در  کار 

کارکنان خدمات ملکی براساس حکم محکمه.
اداری  عمل  نوع  هر  اداری،  اجراآت  قانون  براساس 
عامه  اداره  و  است  ممنوع  عامه  اداره  در  تبعیض آمیز 
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صالحیت های  و  وظایف  انجام  در  که  است  مکلف 
خویش در برابر اشخاص، بی طرفی کامل را رعایت و 
از امتیازات و منافع مخالف قانون به شخص یا گروه 
انفکاک  با  احمدی  اجمل  اما  کند.  جلوگیری  خاص 
کارمندان  از  شماری  و  معاونان  آمران،  تبعیض آمیز 
بانک، مطابق قانون اجراآت اداری عماًل بی طرفی کامل 
را رعایت نکرد و زمینه را برای استخدام گروه خودش 
و سایر واسطه داران فراهم ساخت. سه شرط منفکی 
اسناد تقنینی در مورد هیچ کارمند منفک شده اجرا 
نشده است. او برای جابه جایی افراد خاص و واسطه دار، 
اعتماد  عدم  و  کارمندان  از  شماری  نداشتن  خوش 
که  است  کرده  منفک  را  کارمندان  آنان،  به  شخصی 

تبعیض بنابر مالحظات شخصی دانسته می شود.
براساس ماده 40۹ کد جزا، هرگاه موظف خدمات عامه 
از  پشتیبانی  براساس  یا  شخصی  مالحظات  براساس 
گروه خاص در اجرای وظایف یا ارایه خدمات یا سایر 
حاالت از تبعیض کار گیرد، مرتکب فساد اداری و جرم 

می شود.

3- عدم رعایت عمدی قوانین و مقررات
و  تامین شفافیت  و مقررات در  قوانین  احکام  رعایت 
عدالت کمک می کند. عدم رعایت احکام قانون فسادزا 
است و به پرستیژ و وقار نهادها لطمه می زند. یکی از 
مواردی که اجمل احمدی به آن اعتنا نمی کند، احکام 
قوانین و مقررات است. او بدون رعایت احکام قوانین 
استخدام،  را  مرکزی  بانک  کارمندان  این که  ضمن 
منفک و جزای انضباطی می دهد، هیأت عامل بانک را 

نیز تعطیل کرده است.
طبق معلومات به دست آمده از کمیسیون دست رسی 
به اطالعات، این کمیسیون از اجمل احمدی برای عدم 
رعایت احکام قانون دست رسی به اطالعات به شورای 
است. کمیسیون  قانون شکایت کرده  عالی حاکمیت 
شکایات  و  اطالعات  تقاضای  متعدد  مکتوب های 
اما  است؛  کرده  ارسال  مرکزی  بانک  به  را  متقاضیان 
صدور  حتا  و  کمیسیون  آن  دوامدار  تأکید  وجود  با 
اخطاریه کتبی برای مسوول رسانه های بانک مرکزی 
و ارجاع موضوع به شورای عالی حاکمیت قانون ریاست 
جمهوری و دفتر ریاست جمهوری، اجمل احمدی به 
گونه عمدی احکام قانون و اوامر این مرجع ذی صالح 

نظارت از اطالع رسانی را رعایت نکرده است.
موظف  که  صورتی  در  جزا  کد   40۷ ماده  براساس 
از صالحیت وظیفه ای عمداً  استفاده  با  خدمات عامه 
مراجع  صادره  اوامر  یا  و  مقررات  و  قوانین  احکام 
و  اداری  فساد  نکند،  رعایت  را  حکومت  باصالحیت 
جرم است. عدم رعایت عمدی احکام قانون کار، قانون 
قانون  مرکزی،  بانک  قانون  ملکی،  خدمات  کارکنان 
قانون  اداری،  اجراآت  قانون  اطالعات،  به  دست رسی 
ذاتی  امور  مقرره  و  سرپرستی  تنظیم  قانون  اساسی، 

کارکنان خدمات ملکی فساد اداری است.

4- کتمان حقایق و ارایه معلومات خالف واقعیت
براساس ارزش های محوری بانک مرکزی، این نهاد و 

کارمندان آن به رعایت شئون مسلکی و درست کاری 
در فعالیت های خویش متعهد هستند و نباید معلومات 
خالف واقعیت به میلیون ها شهروند کشور ارایه کنند. اما 
بانک مرکزی کنونی به این اصل پای بند نیست. در روز 
حساب دهی دولت به ملت، بانک مرکزی به رسانه های 
کشور و میلیون ها شهروند از پشت تربیون یک اداره 
و  منفکی ها  مورد  در  واقعیت  معلومات خالف  دولتی 
استخدام های اجمل احمدی ارایه کرد. بانک مرکزی در 
پاسخ به رسانه ها تمام استخدام ها و منفکی های اجمل 
احمدی را طبق قانون خواند و گفت که هیچ استخدام 
و منفکی او در مغایرت با قانون نیست. اگر استخدام ها 
و منفکی های اجمل احمدی خالف قانون نیست، چه 
نیازی دیده می شود تا بر انتقال موبایل های هوشمند 
اگر  شود؟  وضع  ممنوعیت  بشری  منابع  آمریت  در 
اجمل احمدی از طریق ناظر ُکل، معلومات نادرست به 
میلیون ها شهروند نداده است، لطف کند اسناد قانونی 
با پایه قانونی آن  تمام منفکی ها و استخدام هایش را 

نشر کند.
همین گونه، طبق معلومات به دست آمده از وزارت کار 
و امور اجتماعی، بانک مرکزی در پاسخ به مکتوب های 
منفکی  مورد  در  واقعیت  معلومات خالف  وزارت،  آن 
شماره  مکتوب  توسط  مرکزی  بانک  آمران  از  تن  دو 
۵۸ - ۱۷۶ مورخ ۱400/0۱/۸ ارسال کرده است. وقتی 
باشد،  فراقانونی  عامه  خدمات  موظف  یک  عمل کرد 
برای تبرئه آن ناچار است معلومات را با کذب و ابهام 

ملوث سازد.
طبق فقره 4 ماده 4۶۱ کد جزا، هرگاه موظف خدمات 
عامه اسناد، معلومات، دالیل و مدارک خالف واقعیت را 
به مرجع ذی صالح دولتی ارایه کند، فساد اداری و جرم 
است. در ضمن، ارایه معلومات خالف واقعیت از تریبون 
به  اداره مستقل  آدرس یک  از  و  رسانه های حکومت 

پرستیژ دولت شدیداً لطمه می زند.

5- اعمال خشونت و شدت منافی آبرو و حیثیت
ماموران دولت که طبق قوانین نافده بیش از نیمی از 
عمرشان را در وزارت ها و ادارات دولتی کار می کنند، 
شده  منفک  قانوناً  اگر  حتا  دارند،  وجایبی  و  حقوق 
باشند. اما اجمل احمدی نه تنها به این حقوق ارزشی 
وظیفه ای  صالحیت  از  استفاده  با  بلکه  نیست،  قایل 
منفک  ماموران  برابر  در  خشونت  و  شدت  از  خود 
یک  حیثیت  و  آبرو  منافی  که  می گیرد  کار  شده 
بدون  مستبدانه  گونه  به  را  کارمندان  او  است.  مامور 
به  بعد  می کند.  منفک  تخلف  توضیح  و  قانونی  پایه 
با  تا  می دهد  هدایت  ورودی  دروازه  در  مسلح  گارد 
میله تفنگ از ورود کارمندان منفک شده جلوگیری 
کند. لیست سیاه از ماموران منفک شده تهیه می کند 
و به دروازه می فرستد و به گونه دایمی از ورود آنان 
احمدی  اجمل  که  گویا  می کند.  جلوگیری  بانک  به 
تروریست های خطرناک و مجرمان نامدار و قاچاقبران 
و  اداره عامه شناساسی کرده است  را در  مواد مخدر 
کیسه  در  نیز  را  آنان  صحرایی  مجازات  صالحیت 
از حق  کار  این  با  این که  احمدی ضمن  اجمل  دارد. 
شکایت، اعتراض، حضور در کمیسیون های شکایات و... 
کارمندان منفک شده جلوگیری می کند، با آبروی آنان 
بازی می نماید و به حیثیت کاری و انسانی آنان لطمه 
می زند. مگر برای یک ماموری که عمری را در بانک 
گذرانده است، شکنجه روانی بزرگ تر از این وجود دارد 
که بدون این که خبر باشد و بدون این که بفهمد چه 
جرمی مرتکب شده است، در دهن دروازه بانک یک 
گارد مسلح به او ابالغ کند که منفک شده است و اجازه 

ورود به بانک را ندارد؟
طبق ماده 44۸ کد جزا، هرگاه موظف خدمات عامه با 
استفاده از صالحیت وظیفه ای خود با شخص طوری با 
شدت و خشونت برخورد کند که منافی آبرو و حیثیت 
غیرقانونی  شیوه  است.  جرم  و  اداری  فساد  گردد،  او 
اجازه  عدم  احمدی،  اجمل  منفکی های  مستبدانه  و 
ورود به بانک به زور گارد مسلح، گرفتن حق شکایت 
و اعتراض و... همه منافی آبرو و حیثیت مامور دولت 

است.
که  می رسد  مالحظه  به  فوق،  موارد  نظرداشت  در  با 
اداری  فساد  با  مبارزه  در  تنها  نه  فعلی  بانک مرکزی 
چیزی  آن  بلکه  نبوده،  موفق  اداری  اصالحات  و 
فساد  علیه  مبارزه  است.  شده  ویران  داشته،  که  هم 
هیاهو،  با  است.  امکان پذیر  قانون  تطبیق  با  اداری 
دوسیه سازی های غیرمستند، توطیه، تزویر و شکنجه 
روانی و روحی و ارایه معلومات پراکنده و خالف واقعیت 
نمی توان از مبارزه علیه فساد اداری سخن گفت؛ این ها 

حباب هایی است که زود می ترکد.



بازگشت طالبان و خروج عجوالنه امریکا، دست آوردهای دو دهه اخیر را تهدید می کند.

برقع پوش  زِن  آن  برگشتم،  تا 
دیگر نبود. به تذکره ای که در 
می کردم  فکر  داشت،  دست 
که  ناآرامی  و  تردید  همه  و 
برای خرید نان خشک داشت. 
شاگرد نانوا گفت: »تذکره و سند 
می مانه  راه  آخرین  شبیه  دادن 
بری گشنه نماندن. همی خواهر ما که پیش از شما 
این جه بود، می گفت که وقتی آدم از گشنه گی بُمره، 
سند و تذکره به چه درد آدم می خوره. تذکره ره داد 
بیایه  تا هر وقت پیسه دستش آمد،  نان ره گرفت  و 
تذکره  دانه  چند  این جه  هر چند  ببره...  ره  تذکره اش 
از  نیامدن. چطو کنیم؟  است که ماه ها است پشتش 
دست ما هم چیزی نمی آیه. روزانه ده ها نفر می آین که 
پیسه ندارن. به کدام شان نان رایگان بتیم؟ خو نمی شه، 
چاره ره باید دولت بکنه، باید شاروالی بکنه. طرح توزیع 
نان خشک هم که بود به ای مردم کارت و ورق نان 
نمی رسید. در ای ُملک ُگشنه هر روز گشنه تر می شه«.
گرگ و میش  هوا  بیرون،  می زنم  خانه  از  زود  صبح 
است. تقریباً دکانی باز نیست اال چراغ روشن یک یا 
دوم  نیمه  هوای  می زند.  سوسو  دور  از  که  دکان  دو 
حمل هنوز سرد و کمی سوزناک است. سرک های تر 
باران دیشب و آغاز روزی دوباره که معلوم نیست  از 

دل انگیزی اش چند ساعت دوام کند. 
با چراغ روشِن آن سوی سرک چیزی حدود ۱00 متر 
فاصله دارم. نزدیک تر می شوم. حوالی نانوایی سه نفر 
بیش تر نیستیم: من، زنی برقع پوش و مردی که گویا 
بسیار عجله دارد. شاگرد نانوا از دریچه شیشه ای نانوایی 
در حالی  که در صبحانه می خورد، می گوید: »تنور ره 
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روند شکننده صلح افغانستان وارد یک مرحله ناامید 
کننده شده است که زنان را به حاشیه برمی گرداند و 
در صورت رسیدن طالبان به قدرت، دست آوردهایی 
که در طول دو دهه گذشته به دست آمده است، از 

بین می رود.
مشارکت  می دهد  نشان  که  زیادی  علی رغم شواهد 
است،  حیاتی  درگیری ها  پایدار  پایان  برای  زنان 
شوند،  کشیده  حاشیه  به  این که  از  افغانستان  زنان 
هراس دارند. حتا طرح صلح امریکا نقش زنان را در 
افغانستان پس از جنگ نادیده گرفته است. در حالی 
که قطع نامه ۱۳۲۵ سازمان ملل، می خواهد مشارکت 
زنان در روند صلح را نهادینه کند و بر »مشارکت برابر 
ایاالت متحده  برنامه  و کامل« زنان تأکید دارد، در 
صرفاً به مشارکت »معنادار« زنان اشاره دارد. نگرانی 
از  تمام حقوقی که  این است که  افغان  زنان  بزرگ 
زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲00۱ با تضمین 
قانون اساسی به دست آورده اند، در تالش برای صلح 

عجوالنه با افراط گرایان از میان برود.
طی شش ماه گذشته، حبیبه سرابی، یکی از چهار 
خانمی بوده است که در تیم ۲۱ نفره به نماینده گی 
بین  دوحه  مذاکرات  در  افغانستان  زنان  اکثریت  از 
این  اوایل  در  دارد.  طالبان شورشی حضور  و  دولت 
ماه، سرابی تنها زن حاضر در مذاکرات صلح مسکو 
بود. سرابی که داکتر متخصص خون شناسی و اولین 
با  شد،  گماشته  والی  عنوان  به  که  است  افغان  زن 
تأکید بر اهمیت حضور زنان در روند صلح، طالبان 
را تحت فشار قرار داد که چرا این گروه به قتل زنان 
ادامه می دهد. وی گفت که پس از آن، ضمیر کابلوف، 
فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان به او نزدیک شد. 
سرابی گفت: »آقای کابلوف لبخندی زد و گفت: تو به 
تنهایی صدای بلند زنان هستی و تصور کن اگر تعداد 
بیش تری از زنان در این جا می بودند، چگونه خواهد 

بود.« )کابلوف برای توضیح در دست رس نبود(.
قباًل، به ویژه در زمان حکومت طالبان از سال ۱۹۹۶ 
تا ۲00۱، زنان افغان عمدتاً محصور در خانه، تحصیل 
نکرده و فاقد حقوق اساسی بودند. به نظر برخی از 
زنان  حقوق  بخش  مدیر  بار،  هیدر  مانند  مدافعان 
دیده بان حقوق بشر، افغانستان یک قدم به عقب بر 

می دارد تا به یک صلح ناقص برسد.
بار می گوید: »موجودیت چهار زن در نشست دوحه 
مسخره و موجودیت یک زن در نشست مسکو بسیار 

سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در ایتالیا می گوید: 
و  متحده  ایاالت  آیا  که  هستم  نگران  این  از  »من 
جامعه بین المللی بر اصول حقوق زنان در افغانستان 
خواهند ایستاد، یا آن ها به خاطر مصلحت سیاسی، 
ما را خواهند فروخت؟ آیا آن ها اکنون فقط در مورد 
حقوق زنان صحبت می کنند و در مراحل آخر فقط 
به خاطر این که بتوانند افغانستان را ترک کنند، به 
رضایت  زنان  برای  مطلوب  حقوق  از  کم تر  چیزی 

می دهند؟«
ترمپ،  عقب نشینی  شرایط  به  توجه  با  گفت،  وی 
دارند که  قرار  طالبان »تصور می کنند در موقعیتی 
مجبور به دادن هیچ نوع امتیازی نیستند« که این 
دولِت  هر  در  را  زنان  می تواند حفظ دست آوردهای 

پس از جنگ دشوار کند.
برخوردار  اندک  محبوبیت  از  غنی  که  حالی  در 
به  وی  زدن  کنار  برای  متحده  ایاالت  تالش  است، 
اروپایی  مقامات  از  یکی  که  انتقالی  دولت  یک  نفع 
آن را »کودتایی خاموش« توصیف کرد، می تواند نه 
محافظه کار  سیاست مداران  سایر  بلکه  طالبان،  تنها 
به قدرت برساند. ملکیار گفت: »ترس من  را  افغان 
این است که با جایگزینی دولت با یک دولت انتقالی 
ما شاهد  است،  آمده  بلینکن  فراگیر که در طرح  و 
ورود سیاست مداران محافظه کار افغان که نظر آن ها 
با طالبان در مورد حقوق زنان زیاد تفاوت ندارد، در 
قدرت باشیم. به این ترتیب، تغییر مواد قانون اساسی 
در مورد برابری و آزادی ها و هر آنچه در مورد حقوق 

زنان است، برای طالبان آسان تر خواهد شد.«
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، گفت: »این که در چه حدی - در نهایت 
تعیین خواهد  زنان در روند صلح شرکت می کنند، 
کرد که چه نوع افغانستان پس از دهه ها جنگ ظهور 
حقوق شان  از  را  زنان  »اگر  افزود:  وی  می کند؟« 
محروم کنید، شما شاهد یک افغانستان فقیر و کم تر 
توسعه یافته ای خواهید بود که قادر به رقابت با سایر 
کشورها نیست. این برای همه نتیجه زیان بار خواهد 

داشت.«

تحلیل گر  و  نویسنده  روزنامه نگار،  اودنیل،  لین 
استرالیایی است. وی بین سال های ۲00۹ و ۲0۱۷ 
رییس دفتر بخش افغانستان در خبرگزاری فرانسه و 

اسوشیتدپرس بود.

نان  می آمد  کارت  چندین  با  نفر  یگان  نبود،  معلوم 
بی پیسه نی کارت  و  نیازمند  آدمای  می گرفت، همی 

داشتن، نی پیسه و نی هیچ...«
از این صحبت را  ناوقت شده بود، نمی توانستم بیش 
ادامه بدهم. آخرین تصویری که از نانوایی به خاطرم 
ماند، همان تذکره ها بود، همان زن بی قرار و مردد و 
همین سیستمی که فقر بر گرده های فقیر بیش تر فشار 
می آورد و جیب سرمایه داران پر تر می شود. به کابل فکر 
می کردم، اصاًل نه، به افغانستان، به هر قریه و قصبه و 
هر خانه ای که چراغ زنده گی اش با فقر و گرسنه گی گره 
خورده و ثانیه به ثانیه کم سوتر می شود. به گرسنه گی 
که جان آدم را می  کشد؛ آن چنان که هیچ  چیز برای تو 
نمی ماند جز این که آخرین داشته ات را بدهی تا خود و 

فرزندانت را از مرگ نجات بدهی. 
به  اجتماعی  شبکه های  در  قشنگ  شعارهای   همه 
یادم می آید. همه شعارهایی که کنارش نام »عدالت« 
از خود  با مظلومیت جای گرفته، در خاطرم می آید. 
حتا  هم  دل انگیز  صبح  این  عدالت؟  کدام  می پرسم: 

برای ساعتی دوام نکرد.
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به عقب نگه  داشت. بدون مشارکت زنان، صلح یک 
صلحی پایدار و عادالنه نخواهد بود. زنان باید دخیل 

شوند. زنان نباید سمبول باشند.«
همه این ها به دلیل توافقی که دونالد ترمپ، رییس 
جمهور پیشین ایاالت متحده، سال گذشته با طالبان 
امضا کرده بود، به اوج رسیده است. ترمپ در تالش 
برای پایان دادن به دو دهه حضور ایاالت متحده در 
دعوت   و  سیاسی  مشروعیت  طالبان  به  افغانستان، 
برای بازگشت به قدرت داد. اکنون این گروه جنگ جو 

خود را در جایگاه قدرت می بیند.
اندازه  به  تقریباً  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
ترمپ مشتاق پایان دادن به طوالنی ترین جنگ تاریخ 
امریکا است و به نظر می رسد که برخی از منافع زنان 

افغانستان را فدای یک راه حل سریع کند.
در یک پیش نویس طرح صلح هشت صفحه ای که 
گفته می شود توسط آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا تهیه شده است، از اشرف غنی، رییس جمهور 
نفع »حکومت موقت  به  تا  افغانستان خواسته شده 
صلح« که شامل اعضای طالبان است، از قدرت کنار 
بازنویسی  خواستار  هم چنین  پیش نویس  این  برود. 
در  طالبان  نماینده گی  حضور  و  اساسی  قانون 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
این طرح لو رفته، از برخی سیاست مداران محافظه کار 
که نظر آن ها و طالبان در مورد زنان به مشکل قابل 
تفکیک است،  برای مشارکت در یک دولت انتقالی 
دعوت کرده است. وزارت امور خارجه ایاالت متحده به 
درخواست ما برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.
اما چالش های فراراه مرحله مهم بعدی گفت وگوهای 
سیاسی که قرار است در ماه اپریل در ترکیه برگزار 
شود، فراوان است. غنی نمی خواهد استعفا دهد و در 
مقابل با یک طرح جایگزین پاسخ داده است: برگزاری 
زودهنگام انتخابات در شش ماه تا یک سال پس از 
امضای برنامه صلح و آتش بس که طالبان قباًل این 
طرح را رد کرده اند. انتظار می رود که غنی طرح خود 

را در کنفرانس استانبول مطرح کند.
در همین حال، طالبان از به رسمیت شناختن دولت 
این  می ورزند.  امتناع  موجود  اساسی  قانون  یا  کابل 
گنجاندن  که  می دهد  افزایش  را  نگرانی  این  مسأله 
آن ها در یک دولت انتقالی منجر به عقب گرد حقوق 

زنان خواهد شد.
هلینا  ملکیار، شخصیت اکادمیک و کارشناس مسایل 

نان خشک هم بری خوردن ندارن. ۲0 افغانی چیست؟ 
نان. گرسنه گی ما  یا دو  ندارن بری یک  همو ره هم 
مردم به جایی رسیده که قید اسناد مسناد و تذکره 
مذکره را می زنیم. این ها کدام دزد و گدا نیستن. معلوم 
می شه آدم های صحیح استن، خو بیچاره گی که باشه 

چه کنن؟«
چرا  تذکره؟  بدل  در  خشک  نان  »یعنی  می پرسم: 
تذکره شان ره می گیری؟« سرش را به نشانه تایید تکان 
می  دهد و می گوید: » تذکره و سند دادن شبیه آخرین 
راه می مانه بری گشنه نماندن. همی خواهر ما که پیش 
از شما این جه بود، می گفت که وقتی آدم از گشنه گی 
بُمره، سند و تذکره به چه درد آدم می خوره. تذکره ره 
داد و نان ره گرفت تا هر وقت پیسه دستش آمد، بیایه 
تذکره  دانه  چند  این جه  هر چند  ببره...  ره  تذکره اش 
از  نیامدن. چطو کنیم؟  است که ماه ها است پشتش 
دست ما هم چیزی نمی آیه. روزانه ده ها نفر می آین که 
پیسه ندارن. به کدام شان نان رایگان بتیم؟ خو نمی شه، 

چاره ره باید دولت بکنه، باید شاروالی بکنه«.
»همی برنامه توزیع نان خشک هم هیچ سر و ته اش 

می بینیم  که  است  خشم آور  این  است.  مسخره تر 
حال  در  سرعت  به   ۲0۲۱ سال  در  زنان  مشارکت 

عقب گرد است.«
تحقیقات در سراسر جهان نشان می دهد که مشارکت 
توافق  به  دست یابی  شانس  منازعات  حل  در  زنان 
مسالمت آمیز و پایدار را بیش تر می سازد. در مقابل، 
را  بی ثباتی  و  گرایی  افراط  نابرابری جنسیتی خطر 

افزایش می دهد.
زنان در افغانستان به طور نامتناسب از چندین دهه 
است که از جنگ رنج می برند و این سلسله علی رغم 
تعهد طالبان برای کاهش خشونت به عنوان بخشی 
از روند صلح، در حال حاضر هم چنان ادامه دارد. این 
نشان می دهد که تا چه اندازه  مشارکت زنان در روند 

پایان جنگ ضروری است.
بار می گوید: »هر باری که یک زن می ترسد دخترش 
خارج  در  این که  دلیل  به  بفرستد،  مدرسه  به  را 
درگیری است یا نمی تواند به دلیل تخریب مدرسه یا 
دست رسی به مرکز صحی به دلیل ناامن بودن جاده یا 
کشته شدن داکتران یا از دست دادن یکی از کودکان 
در حمله هوایی، بمب های دست ساز شورشیان و هر 
چیز دیگری، او بخشی از جنگ است. هر دختری که 

حاال به مدرسه نمی رود، بخشی از جنگ است.«
به نظر می رسد که هنوز درس هایی در مورد مزایای 
حضور زنان در روند صلح در افغانستان فراموش شده 

است.
دبورا لیونز، دیپلمات کانادایی که حقوق زنان را در 
سر لوح زنده گی حرفه ای خود قرارداده است، در حال 
حاضر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان 
است و ریاست مأموریت سازمان ملل در این کشور 
را بر عهده دارد. با این حال، سازمان ملل، جان آرنو، 
اوایل دهه ۲000  در  را که  فرانسوی ۷0 ساله  این 
به عنوان نماینده سازمان ملل در افغانستان خدمت 
می کرد، به عنوان نماینده شخصی دبیرکل در امور 
افغانستان و مسایل منطقه ای منصوب کرد. او ظاهراً 
به نماینده گی از این نهاد، مسوولیت میانجی گری را 
بر عهده دارد. پس از جلسه مسکو در ماه جاری، آرنو 
نه  برگزیده شد -  این سمت  اعالمیه ای در  در یک 
دبورا لیونز که یک سال در این پست کار کرده است 

و از سال ۲0۱۳ تا ۲0۱۶ سفیر کانادا در کابل بود.
سرابی گفت: »دبورا لیونز بسیار یک شخص صریح و 
پشتیبان است. او باید درگیر مسایل باشد، او را نباید 

تال می خوره یک بیست دقه« و  نو روشن می کنیم، 
یک باره سایه نارنجی رنگ آتش تنور روی دیوار هویدا 
می شود. گرمای تنور از پشت شیشه انگار دل هر عابری 

را گرم می کند. فضا مزدحم تر می شود.
حرکات و حاالت نگران یکی، مرا متوجه ساخت. زن 
زودتر  همه  از  این که  با  بود.  بی قرار  کمی  برقع پوش 
آمده بود، از نانوایی فاصله می گرفت. حتا نوبتش را به 
دیگری می داد. دور و برش را می پایید و بعد با همان 
حرکت  با  نانوا  شاگرد  می ماند.  منتظر  دوباره  نگرانی 
سر و کمی تند از او پرسید: »خاله میده ات بتی، چند 
حتا  که  دلواپسی هایش  همه  با  زن  می خوایی؟«  نان 
کلمات  با  کند،  پنهانش  نمی توانست  هم  برقع  پشت 

بریده بریده گفت: »خیرس الال، عاجل نیس«. 
او  به  گویا مشکلی هست.  که  القا شد  من  به  حسی 
نزدیک تر شدم، گفتم: »چیزی شده؟ می تانم کمکت 
کنم؟« با واکنش ناگهانی گفت: »نی«. خودم را کنار 
کشیدم تا راحت باشد. وقتی حوالی نانوایی فرصت شد، 
تذکره ای را از زیر برقع بیرون کشید و گاه در این دست 
و گاه در آن دست و تردید از کاری که به او اطمینان 
نداشت. دکان نزدیک نانوایی باز شد. از فرصت استفاده 
فاصله  رفتم. در  اول آن جا  برای خرید صبحانه  کرده 
برقع پوش  زن  آن  برگشتم،  نانوایی  به  تا  دقیقه  چند 
دیگر نبود. پیسه را دادم به نانوا و منتظر بودم. آن سو تر 
چند تذکره توجهم را جلب کرد. یاد تذکره در دستان 
به  نگاهم  نانوا وقتی متوجه  افتادم. شاگرد  همان زن 
تذکره  ها شد، سری تکان داد و گفت: »بدبختی است، 
دگه  بتیم  گپ،  یک  نتیم  است.  مردم  ما  بیچاره گی 
بار همی  روزی چند  نیست،  گپ. یک همی زن خو 
قسمی می شه. مردم حتا نان خوردن هم ندارن. حتا 

کم رنگ شدن حضور زنان در روند صلح افغانستان

نان خشک در بدل تذکره
روایتی از فقر؛

آسیه حمزه ای



هر چیزی در حد نهایی اش به خط قرمز می رسد که احترام و حفظ ارزش های ملی از شروط اساسی و مکلفیت های موکده وکالت 
در مجلس نماینده گان به شمار می رود. ارزش نهادن به قانون اساسی، تمامیت ارضی، دفاع از استقالل،  وطن پرستی،   فرهنگ 

و... وجیبه و رسالت  اصلی یک عضو مجلس نماینده گان است. حفظ ارزش های فوق برای وکیل ارزش اجتماعی و موقف ملی 
می بخشد.
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آنچه هر وکیل باید بداند

اقتدار وکالت پارلمان تنها منحصر به مصونیت قضایی، 
داشتن موترهای زرهی، تأیید/رد وزیران، پلیت های »و 
ج«، اخذ معاش گزاف و بلند کردن کارت های سرخ و 
سبز نیست. شورای ملی و خصوصاً ولسی جرگه/مجلس 
نماینده گان مسوولیت خطیر تقنینی و قانون گذاری 
در  دست آورد  پر  مأموریت  انجام  مولفه های  دارد. 
مجلس نماینده گان را داشتن سواد حقوقی، تجربه کار 
در بخش قانون گذاری مسلکی و تخصصی و در نهایت 
آگاهی و مهارت تحلیل و تفسیر قوانین نافذه کشور 
آنچه  و  و نحوه تطبیق آن در جامعه شکل می دهد 

می باید انجام دهد، قرار ذیل است:

حفظ ارزش های ملی
هر چیزی در حد نهایی اش به خط قرمز می رسد که 
و  اساسی  شروط  از  ملی  ارزش های  حفظ  و  احترام 
مکلفیت های موکده وکالت در مجلس نماینده گان به 
شمار می رود. ارزش نهادن به قانون اساسی، تمامیت 
و...  فرهنگ  وطن پرستی،    استقالل،   از  دفاع  ارضی، 
وجیبه و رسالت  اصلی یک عضو مجلس نماینده گان 
ارزش  وکیل  برای  فوق  ارزش های  حفظ  است. 

اجتماعی و موقف ملی می بخشد.

تعهد در اجرای مسوولیت مطابق قانون
کلیه شرایط وضع شده  تا  مکلف اند  پارلمان  اعضای 
دهند.  انجام  کاری شان  صالحیت  چارچوب  در  را 
وعده های کاذب اعمار ساختمان ها، احداث سرک ها، 
کارهای  انجام  غیرقانونی،  کاریابی  دهات،  احیای 
و...  غیرقانونی  کارهای  به  شدن  واسطه  نامشروع، 
مسوولیت یک وکیل پارلمان نیست و نباید وعده های 
دروغین این چنینی را در کارزارهای انتخاباتی بدهد. 
عدم تعهد در انجام این کارها، فرد را بی اعتبار، دروغ گو 

و فرصت طلب جلوه می دهد.

مطالعه عمیق و دقیق صالحیت های وکال
انجام کار در  باید سه صالحیت اصلی را حین  وکال 
قانون گذاری،  همانا  که  باشند  داشته  خویش  ذهن 
نظارت بر عمل کرد حکومت و پل ارتباطی شدن میان 
دولت و ملت است. هر وکیل که به این اصول خود را 
پای بند بداند و عمل کرد خویش را تنظیم کند، بدون 
شک دوره درخشان وکالت در این مجلس را تجربه 

خواهد کرد.

عمل مطابق به شعار انتخاباتی
اکثر نامزدان در کارزارهای انتخاباتی شان از شعارهای 
قشنگ و قالبی استفاده می کنند. نفس این شعارها 
آن  مطابق  عمل  که  شعارهایی  است.  آزاردهنده 
ناممکن و غیرقابل باور است. بهترین شعار برای یک 
وکیل، می تواند شعارهای ذیل باشد: تعهد در اجرای 
مسوولیت، نظارت از عمل کرد دولت، حفاظت از رای 
موکلین، نظارت از روند کار مطابق قانون، حراست از 
تطبیق عدالت و قانون، حنجره ملت شدن، نماینده گی 
مسووالنه، عمل مطابق اصول، وکالت متحرک، بیداری 

در پیشبرد صالحیت و غیره.

تمرکز روی تصویب قوانین
فلسفه اصلی تأسیس و ایجاد شورای ملی و خصوصاً 
و  قانون گذاری  را  نماینده گان  ولسی جرگه/مجلس 
با  پیشنهادی  قوانین  می دهد.  شکل  قوانین  تصویب 
عبور از زیر ذره بین شورای ملی رنگ و بوی حکم و 
فرمان ملی را می گیرد. این مجلس در واقعیت راه های 
تصویب  و  رد  تأیید،  با  را  بشر  افراد  زنده گی  آسوده 
فراهم  رای دهی  و  جلسات  بحث ها،  از  بعد  قوانین 

می کند.

توازن در توزیع بودجه ملی
در اکثر بودجه هایی که در مسوده بودجه ملی برای 
پروژه ها مدنظر گرفته می شود، در تقسیمات والیتی 
نه بحث عدالت و نه هم بحث مساوات حاکم است. 

وجود  به  خوب  حکومت داری  و  می شود  محکم تر  و 
می آید. حس نزدیک بودن این دو ستون از این طریق 

نمایان می شود.

در تماس بودن با موکلین
تمثیل دموکراسی و سهم گرفتن  به خاطر  موکلین 
در بحث ملی، خطر را تحمل می کنند؛ ولی دست از 
رای دادن به نامزد مورد نظرشان بر نمی دارند. یگانه 
توقع و دلیلی که آنان در انتخابات به خاطر پیروزی 
نامزد مورد نظرشان کمپاین می کنند و رای می دهند، 
او مطابق  نمودن  همانا خدمت کردن وکیل و عمل 
به وعده هایش است. در تماس بودن با وکیل موجب 
رضایت موکل از اشتراکش در پروسه انتخابات و باخبر 
بودن وکیل از اوضاع و احوال موکل است. این تماس 
را  مردم  و  می کند  ایجاد  را  آینده  برد  فرصت های 
تشویق، ترغیب و وادار می سازد تا در دوره های بعدی 

نقش برازنده خدمت وکیل را نادیده نگیرند.

خواست/درخواست های  پذیرش  و  رجوع 
موکلین از طریق اداره مربوطه

عالقه شان  مورد  نامزد  و  می دهند  رای  که  کسانی 
برنده انتخابات می شود، اکثراً خواست های شان را قبل 
براساس یک هدف  بلکه  ابراز نمی کنند؛  انتخابات  از 
واضح و مشخص رای می دهند که دید و خوش بینی 
شامل  را  وکیل  بعدی  همکاری  و  کمک  خدمت، 
انفرادی موکلین  می شود. رسیده گی به خواست های 
کار دشوار و ناممکن است. این مسوولیت وکال است 
که روند پذیرش درخواست ها و خواسته ها را از طریق 
ادارات دولتی محلی ذی ربط در تفاهم با آنان تحویل 
بگیرند و از همان روند قانونی طی مراحل کنند. این 
کار به حکومت داری خوب و روند اداری شفاف کمک 
به مشکالت  به خاطر رسیده گی  دولت هم  می کند. 
اکثراً کوشش می کند تا عرایض و مشکالت مردم محل 
را از طریق درخواست ها،  عریضه ها و شکایاتی که به 
و  رسیده گی  است،  ورزیده  مواصلت  مربوطه  مراجع 

حل کند.

اجرای سفر نظارتی
تنظیم سفر والیتی و نظارتی برای یک وکیل زمینه 
فراهم  را  محل  و  مردم  مشکالت  با  نزدیک  آشنایی 
چالش ها  مشکالت،  از  طریق  این  از  وکیل  می کند. 
و پیشنهادات مردم و محالت آگاهی کامل به دست 
دست  معقول  و  مناسب  حل های  راه  به  و  می آورد 
می یابد. وکیلی که از سفر نظارتی اش بر می گردد،  با 
بهانه جویی های دولت  معلومات ساحوی اش می تواند 
کند.  رد  مردم  خواست های  به  رابطه  در  را  مرکزی 
عادی ترین راه تجدید معرفت، تمثیل توجه و تعریف 
روابط اجتماعی بین اعضای پارلمان و مردم )که رای 

داده اند( را همین سفرهای نظارتی شکل می دهد.

تمرکز روی سکتورهای صحت، معارف و امنیت
بی اهمیت  سکتور  )هیچ  سکتورها  همه  بین  در 
نیست(، مهم ترین سکتورهایی که وکال می باید به آن 
عبارت  دهند،  به خرچ  الزم  مالحظه  و  توجه جدی 
هرگاه  است.  امنیت  و  معارف  از سکتورهای صحت، 
در حل مشکالت، موانع و چالش های امنیتی والیات 
توجه جدی و الزم صورت گیرد، اطفال و نسل جوان 
که آینده افغانستان در دست آنان است، به خوبی درس 
می خوانند و به صحت خویش توجه جدی می کنند. 
سایر سکتورها بعد از برآورده شدن سهولت های این 
سکتورها به طور خودبه خود مهیا و فراهم خواهد شد. 
مردم صحتمند در فضای امن، هم تحصیل می توانند و 
هم درباره زنده گی مترقی، انکشاف یافته و بهتر خویش 

برنامه هایی را در سر می پرورانند.

آشنایی الزم با تکنولوژی
آنچه که بر یک وکیل و هر انسان قرن بیست ویکم 
تکنولوژی  از  و کامل  استفاده درست  ضروری است، 
باید  شهروندان،  سایر  همانند  امروزی  وکیل  است. 
مهارت استفاده از کمپیوتر، تلفن و... را داشته باشد. 
این کار به او کمک می کند تا اکثریت کارها را در زمان 
کوتاه و بدون وابسته گی به شخص دیگری اجرا کند و 
انجام دهد. وکیل نباید به خاطر نوشتن و آماده سازی 
درخواستی موکلین خود، منتظر سکرتر و یا چاپ خانه 
باشد و یا این که به خاطر ثبت شماره تماس موکلش 

از دیگری کمک بخواهد.
ادامه دارد...

و  تبعیض  تقلب،  خیانت،  انگشت نماسازی  متوازن، 
ارایه پیشنهادات و راه حل ها  برخوردهای سلیقه ای،  
برای بیرون رفت از چالش ها، می تواند از وی شخصیت 
ملی، وکیل مسوول و انسان موثر برای جامعه بسازد. 
در طی چندین انتخابات پارلمانی شاهد برنده شدن 
چندین خبرنگار و مجری برنامه های سیاسی بوده ایم 
که از مردم به خاطر حضور فعال در مسلک شان رای 

گرفتند.

ایجاد گروه متحرک پارلمانی
ایجاد گروه های پارلمانی اکثراً ایده و خالقیت وکالی 
فعال محسوب می شود. وکالی فعال با ایجاد هماهنگی 
اجرای  فرصت  هم  دیگر،  وکالی  با  مشترک  کار  و 
برنامه های خودشان را مهیا می کنند و هم کار تیمی 
خویش را به صورت بارز، موثر و تأثیرگذار در داخل 
مجلس و برای دولت تبارز می دهند. این کار از آنان 
تیم موفق، باصالحیت، بااقتدار و مفید می سازد که هم 
رد و تأیید مصوبه ها بسته گی مطلق به رضایت آنان 
دارد و هم پای هر وزیر در مخالفت با آنان می لنگد. 
اتحاد آنان توجه رسانه ها را برای انعکاس ایده، حمایت 
موکلین را برای حل مشکالت و ترس حکومت/دولت 

را برای فشارهای جمعی و مشترک شان در پی دارد.

تامین روابط با بزرگان ملی
بزرگان ملی در تحوالت کشوری نقش تأثیرگذار دارند. 

آنان اکثریت اتفاق های تاریخی دوره شان را یا تحریک 
کرده ، یا هم در آن دخیل بوده  و یا هم این که با آن 
موافقت و یا مخالفت کرده اند. حفظ روایط با آنان بستر 
معلومات، تجربه و دید وسیع نسبت به قضایا را مهیا 
می سازد. بزرگان ملی هم سرمایه افغانستان فعلی و 
هم بانی عقب مانده گی این کشور اند. تامین روابط در 

هر دو حالت بر تجربه می افزاید.

نظارت از اعمال حکومت مرکزی و محلی
هیچ کمکی مهم تر از نظارت بعد از قانون گذاری برای 
یک وکیل نباید با ارزش و حیاتی باشد. از طریق این 
حاکم  ادارات  در  را  شفافیت  می تواند  وکیل  نظارت، 
گرداند و ریشه فساد اداری، بروکراسی و واسطه بازی را 
بخشکاند. نظارت جدی از عمل کرد حکومت به کارهای 
نیمه تمام سرعت می بخشد، کیفیت فعالیت های انجام 
گام  جدید  پروژه های  بر  و  می کند  تضمین  را  شده 

مثبت می شود.

وادار ساختن دولت در حساب دهی شفاف
توقع  دولتی  کارمندان  و  دولت  از  عوام  مردم  آنچه 
دارند، همانا کار قانونی و حساب دهی مسووالنه است. 
شفافیت کاری اداری از البالی گزارش های همیشه گی 
و مداوم ادارات آشکار می شود. رابطه ملت و دولت با 
تدویر نشست های گزارش دهی و حساب دهی تنگ تر 

والیاتی که البی گرهای خوب، رهبران کارا و وکالی 
مسوول دارند، مهارت گرفتن پروژه مطابق به نیازهای 
بودجه،  تخصیص  ترفند  دولت،  پالیسی  و  ملت 
بودجه یابی، درج آن در لیست بودجه ملی و تأیید آن 
از سوی مجلس با استدالل قانع کننده را می دانند. این 
کار کمک می کند تا هم روند توزیع عادالنه پروژه ها 
و تقسیم منظم بودجه در نظر گرفته شود و هم همه 
اصل  از  اساسی  قانون  شعار  به  مطابق  کشور  نقاط 

انکشاف متوازن مستفید شوند.

حاضر بودن در جلسات عمومی
حضور دایمی در جلسات عمومی مجلس نماینده گان، 
نماینده را با اطالعات و معلومات از روند کاری کلی 
مجلس عمومی آگاه می سازد و بی خبری اش را از بین 
می برد. اشتراک مداوم در این مجلس، تأثیر مستقیم 
بر شناخت، معرفت و آگاهی وکال از هم دیگر و جامعه 
و  رسانه ها  طریق  از  نظرهای شان  و  نقد  پخش  با   -
مطبوعات و باخبری از فعالیت و دست آوردهای انجام 
ابراز  و  منطقی شان  ادله  از  فعال  وکالی  دارد.  شده 
بحث،  مورد  مواد  و  شده  مطرح  موارد  درباره  نظرها 

شناسایی می شوند و به معرفت شخصیتی می رسند.

تعقیب جلسات کمیسیونی
کمیسیون های  از  یکی  عضویت  معموالً  وکیل  هر 
و  تقسیمات  دارد.  را  نمایندگان  مجلس  هجده گانه 

عضویت گرفتن وکال به یکی از این کمیسیون ها به 
برای  موارد حکومت  نظارتی همه  کار  کنترل  خاطر 
ایجاد شفافیت، حکومت داری خوب و تطبیق عادالنه 
آن  اعضای  و  کمیسیون ها  بودن  فعال  است.  قانون 
باعث متحرک بودن همه اعضای دولت و قوه اجراییه 
می شود. هر سکتور توسط کمیسیون مشخص تحت 
و  نظارت  تفتیش،  انتخابی  مدیره  هیأت  مدیریت 

ارزیابی می شود.

تعقیب اخبار داخلی و خارجی
وکال  برای  مطبوعات  و  رسانه ها  با  بودن  همگام 
با  اطالعاتی شان قوت گیرد.  دانش  تا  کمک می کند 
خبر بودن از اوضاع کشور، منطقه و جهان از مزایا و 
توانایی مناسب و پسندیده یک وکیل به شمار می رود. 
و  تغذیه گردد  تیتر خبرها  از  ایشان می باید  اندیشه 
در موقف گیری های  شان سوژه قرار گیرد. آن جا است 
که موردی برای بحث و دلیلی برای اظهار نظر پیدا 

می کند.

سهم فعال در رسانه ها و مطبوعات
برای  وکال  معرفت  و  شناختی  ابزار های  از  یکی 
و  سیاسی  بحث های  در  اشتراک  را  موکلین شان 
موقف گیری  می دهد.  شکل  اجتماعی  برنامه های 
انکشاف  عدم  برابر  در  اعتراض  نابرابری ها،  علیه 

گل رحمان فراز 
بخش اول



انجنیر نادر پیشتاز
بخش دوم

دایکندی؛
والیتی با هفتاد هزار معتاد و یک 

شفاخانه 2۰ بستر ترک اعتیاد

معیاری سازی ساختمان ها در افغانستان

نتایج یک ارزیابی نشان می دهد که حدود ۷0 هزار نفر 
در سطح والیت دایکندی به مواد مخدر معتاد شده اند. 
این معتادان  ارزیابی، ۳0 درصد  این  یافته های  بر بنیاد 
را زنان و کودکان تشکیل می دهند؛ آماری که ریاست 
داکتر  می کند.  تأیید  را  آن  نیز  دایکندی  زنان  امور 
علی خان آرام، سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی، 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح، از گسترش پدیده اعتیاد 
در این والیت ابراز نگرانی می کند. آقای آرام می گوید 
که دسترسی آسان به مواد مخدر، سبب افزایش شمار 
معتادان در این والیت شده و مبارزه با این پدیده را نیز با 
مشکل مواجه ساخته است. اما مسووالن مدیریت مبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی پولیس دایکندی می گویند که 
این اداره مسوولیت هایش را در زمینه  مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر به درستی انجام داده است.
با آن که آمار درشتی از زنان معتاد در دایکندی به ثبت 
در  معتاد  زنان  تداوی  مرکز  هیچ  اما  تاکنون  رسیده، 
این والیت ایجاد نشده است. در حال حاضر تنها یک 
شفاخانه ترک اعتیاد با ظرفیت ۲0 بستر آن هم برای 
مردان در دایکندی فعالیت دارد که به گفته مسووالن 
نیست.  کافی  هرگز  معتادان،  شمار  به  توجه  با  صحی 
سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی اما می گوید که 

به منظور معیاری سازی ساختمان ها، ایده آل است که 
تمام موسسات ثبت شده مهندسی دولتی، خصوصی 
و خارجی، نقشه های ساختمانی و مشخصات را برای 
یک قرارداد، در یک چارچوب متحدالشکل ارایه کنند. 
چنان چه معمول است، اسناد قرارداد، حاوی دو بسته  
جداگانه نقشه ها و مشخصات است که بسته اول شامل 
مهندسی،  طرح  ساختمان،  ساحه  سروی  نقشه های 
استرکچر )ساختمان(، سیستم تهویه هوا و گرما، برق، 
آب رسانی، چشم انداز محیط طبیعی و تزئینی ساحه و 
سیستم فاضالب )کانالیزاسیون یا گزینه دیگر( است. 
و  طرح  ارتباط  نقشه ها  بخش  هر  است،  معیار  آنچه 
به شروط و دستورات کدهای مربوط گره  را  دیزاین 
زده است و مسوولیت حرفه ای را در هر بخش مشخص 
می سازد. معلومات عمومی جهت سهولت مراجعه به 
کدها و اجرای فعالیت های عاجل ساحه ای در صفحه  

اول بسته  نقشه ها درج می گردد.
بسته  دوم یا مشخصات، در حقیقت نوعیت و کیفیت 
مواد ساختمانی و اجرای معیارها را برای آزمایش های 
الزم در مطابقت به کدها مشخص می سازد و بایست 
شامل قسمت های مشرح در مورد خاک ساحه، مواد 
سیستم های  و  تجهیزات  ساختمان،  استفاده  مورد 
میخانیکی تعبیه شده در ساختمان باشد. از یک مثال 
نام برد: »سیخ گول  ساده مشخصات می توان چنین 
 ASTM-A615 ساختمانی رخ دار کالس 4۲0 مطابق

دارای مقدار مجاز کاربن از 0.۳0 تا 0.۳۹ درصد«.
معیار امریکا برای آزمایش مواد ASTM- جامع ترین 
است.  مواد  مشخصات  و  آزمایش  کد  معتبرترین  و 
بخش های مختلف کدهای انستیتوت کانکریت امریکا  
 – امریکا  فلزی  ساختمان های  انستیتوت  –و   ACI
و  دیزاین  زمینه های  در  رهنمایی ها  بر  عالوه   AISC
استحکام ساختمان های کانکریتی و فلزی، حدود قابل 
پذیرش کیفیت مواد کانکریتی و فلزی را نیز مشخص 

و  نشده  فعال  هنوز  طبی،  لوازم  و  تجهیزات  امکانات، 
بالاستفاده باقی مانده است. به گفته رییس امور زنان 
خصوص  این  در  چاره ای  زودتر  هرچه  اگر  دایکندی، 
سنجیده نشود، افزون بر پیامدهای ناگوار بسیار، شمار 
زنان و کودکان معتاد در این والیت افزایش خواهد یافت. 
بانو جعفری یک مورد را به  عنوان نمونه نقل می کند که 
با زنی سر خورده که کودک هشت ماهه اش به  شخصاً 

دود مواد عادت کرده و معتاد شده است.
نیز  دایکندی،  در  زن  حقوق  فعاالن  از  راسخ،  رقیه 
این  زنان  و  مردان  میان  در  اعتیاد  پدیده   گسترش 
والیت را بسیار نگران کننده می داند. به گفته بانو راسخ، 
دسترسی معتادان به انواع مواد مخدر آسان است و این 
شده  دایکندی  والیت  در  معتادان  افزایش  سبب  خود 
است. این فعال حقوق زن می افزاید که قاچاق بران مواد 
مخدر از والیت های هم جوار و ناامن ارزگان، غزنی، غور 
به  دایکندی شوند.  وارد  می توانند  راحتی  به  هلمند  و 
با مواد مخدر و شناسایی  باور راسخ، در جهت مبارزه 
اراده  جدی  فروشنده گان آن،  و  قاچاق بران  بازداشت  و 
ندارد. وی هم چنان گفت که طبق گزارش های  وجود 
به  خانواده ها  اکثر  میرامور،  ولسوالی  در  غیررسمی، 
صورت دسته جمعی به مواد مخدر معتاد هستند: »این 

اصل مطالعه ارزش انجنیری را به ارتباط استفاده موثر 
نیروی کار، مواد باکیفیت و قیمت نازل داشته باشد 
مواد  قیمت  گردد.  ارایه  مقایسه ای  گزینش های  و 
بنابر  و  است  رفتن  بلند  حال  در  همواره  ساختمانی 
موقعیت جغرافیایی افغانستان، محدویت هایی در مورد 

دست یابی به آن ها از منابع خارجی وجود دارد.
در جهان امروز دو ماده ساختمانی )کانکریت و فلز( 
ماده ای  کانکریت  می شود.  استفاده  وسیع  پیمانه  به 
انسان در  از هر ماده دست ساخته  است که بیش تر 
جهان مورد استفاده قرار گرفته و دومین ماده مصرفی 
بیش تر  در جهان ساالنه  است.  در جهان  آب  از  بعد 
در  فوالد  می شود.  تولید  کانکریت  تُن  بیلیون  از ۱۵ 
درجه دوم قرار دارد. ساختمان هایی با اسکلیت فلزی 
نواقصی  و  مزایا  دو  هر  کانکریتی،  آهن  اسکلیت  یا 
دارد؛ اما قدر مسلم این است که بنا به شرایط مناطق 
ساختمان ها  مجموعی  وزن  باید  کشور  زلزله خیز 
کاهش داده شود و ساختمان ها در برابر زلزله مقاوم 
با اسکلیت فلزی و روکش های  باشد. ساختمان هایی 
آلومینیومی، شیشه ای و یا پریکست کانکریت سبک تر 

است و به سرعت اعمار می شود.
فوالد  و  کانکریت  مصرف  کشور،  در  شهرها  رشد  با 
و  گول  فوالد، سیخ  تولید سمنت،   بیش تر می شود. 
کشور  در  ساختمانی  استندرد  فلزی  دیگر  عناصر 
بایست شدیداً تشویق و توسعه داده شود. برای رشد 
آید  عمل  به  سعی  ساختمان سازی  و  داخلی  صنایع 
که در بخش های مختلف از تولید کننده گان داخلی 
آهن  از  فلزی  عناصر  مجدد  تولید  گردد.  استفاده 
پاره های کهنه نباید مشکلی داشته باشد، مگر این که 
ترکیب کیمیاوی آن ها در کوره های ذوب و مقاومت 
کششی آن ها مطابقت با شروط  کد ASTM  نداشته 
باشد. در بسیاری از کشورها سیخ گول بی رخ )لشم( 
به ندرت در ساخت وسازها مصرف می شود و استفاده 
آن محدود شده به عناصر پیش ساخته شده  میخ های 
میان  کانکریتی  لوله های  تهداب ها،  برای  کانکریتی 
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تالش ها جریان دارد تا زنان و کودکان معتاد، خارج از 
ظرفیت شفاخانه، مورد تداوی خانه گی قرار گیرند.

سمیه )نام مستعار(، یکی از زنان معتاد به مواد مخدر در 
دایکندی است. می گوید در آغاز مشکل عصبی داشت و 
هرازگاهی بیهوش می شد؛ اما استفاده از مواد او را آرام 
می کرد و جلو غش کردنش را می گرفت. او »پودر« و 
»شیشه« استفاده می کند. با چشمان گریه آلود می گوید 
که »خانه و زنده گی اش بر باد رفته است« و از خانواده اش 
این وضعیت نجات دهد.  از  را  او  تا  هیچ کسی نیست 
سمیه هم چنان تأکید می کند اگر کسی برای تداوی و 
نجات او از چنگ هیوالی اعتیاد پا پیش بگذارد، حاضر 
است به قصد ترک اعتیاد خودش را بستری کند. این 
بانوی جوان شب ها و روزهایش را در هوتل و گاه حتا در 
خیابان های شهر سپری می کند: »قوم و خویش دورتر 

دارم، اما به فکر من نیست«.
با این حال، بی نظیر جعفری، رییس امور زنان دایکندی، 
می گوید که در حال حاضر هیچ مرکز تداوی معتادان 
آن  در  معتاد  زنان  تا  ندارد  وجود  والیت  این  در  زن 
که  می افزاید  جعفری  بانو  گیرند.  قرار  درمان  تحت 
یک تعمیر ده بستر برای درمان بانوان معتاد در نیلی، 
مرکز دایکندی، ساخته شده، اما به  دلیل نبود تشکیل، 

و ارایه می دارند.
در شرایط ایده آل و گره زدن اسناد قرارداد به کدها، 
مشخصات  و  ساختمانی  نقشه های  تأیید  و  ارزیابی 
به صورت سهل توسط هر واحد دولتی که  می تواند 
انجنیر داشته باشد، در همان منطقه صورت گیرد و 
وسیع  تشکیالت  با  مرکزی  بزرگ  مرجع  به  ضرورت 
برای این مأمول نیست. در صورتی که واحدهای اداری 
کوچک دارای چنین ظرفیت ها نباشند، ارزیابی اسناد 
وزارت  چوکات  در  مرکزی  دیگر  ارگان های  توسط 
و  کارشناس  خصوصی  مراجع  دیگر  و  شهرسازی 

باصالحیت، عملی شده می تواند.
شامل  می تواند  کدها  شرایط  حد  در  کیفیت  کنترل 
سه مرحله اساسی باشد: ۱( هر موسسه تولید کننده 
با  را  تجهیزات  و  مواد  ساخت  و  ترکیب  تصدیق نامه 
مأخذ کد مربوط صادر می کند. ۲( مهندس یا انجنیر 
در  آن  استفاده  از  قبل  را  شده  تهیه  سند  استرکچر 
ساختمان، ارزیابی، تأیید و یا رد می کند. ۳( در ساحه 
ساختمان، بازرسی توسط نماینده مهندس یا انجنیر 
وسیله  به  آن  مشخصات  تطابق  و  می گیرد  صورت 
قرار گرفتن  از  بعد  و  تصدیق  کیفیت  کنترل  مفتش 
کنترل  مفتش  می شود.  تأیید  دیزاین  مطابق  آن ها 
کیفیت باید توانایی آن را داشته باشد که در صورت 
به چالش کشیدن موضوع توسط قراردادی عدم تأیید 
سهولت  برای  کند.  استناد  کدها  ضوابط  به  را  خود 
بایست برای هر بخش لیست  اجرای کنترل کیفیت 
ارزیابی استندرد تهیه شود. اسناد یا تصدیق نامه های 
شامل سه مرحله باال جزو اسناد ساختمانی پنداشته 
می شود و بعد از تکمیل پروژه به طور دایمی نگه داری 
در  صدمات  و  حادثات  بروز  صورت  در  و  می گردد 

ساختمان، منشأ مشکل ساختمان شده می تواند.
فعاًل افغانستان یک کشور مصرفی است و اکثر مواد 
ساختمانی از خارج وارد می شود. در چنین بازاری که 
مواد از خارج وارد می شود و نیروی کار فراوان در داخل 
وجود دارد، ضرورت است که همه طرح های ساختمانی 

واقعاً نگران کننده و یک فاجعه است. ما حیران هستیم 
که آینده این مردم چه خواهد شد«. او تأکید می کند 
و  قاچاق  جلو  باید  امنیتی  نهادهای  و  محلی  اداره  که 
فراهم آوری مواد مخدر در دایکندی را بگیرند، در غیر 
آن این پدیده از بین نمی رود و روزبه روز گسترش خواهد 

یافت.
با مواد مخدر  ناصری، مدیر مبارزه  این همه، مهراهلل  با 
روزنامه  با  گفت وگو  در  دایکندی،  پولیس  فرماندهی 
به  هم جوار  والیت های  از  مخدر  مواد  قاچاق  ۸صبح، 
دایکندی را تأیید می کند. آقای ناصری تأکید می کند 
که این اداره، مطابق استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر 
و پالیسی وزارت داخله در این خصوص، به صورت جدی 
وظایف و مسوولیت هایش را انجام می دهد. وی می افزاید 
تاکنون  دایکندی،  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  که 
دست آوردهای قابل مالحظه ای نیز داشته است. طبق 
معلومات آقای ناصری، تنها در سال گذشته بیش از صد 
قاچاق بر و فروشنده  مواد مخدر در دایکندی بازداشت و 
به پنجه قانون سپرده شده اند. مسووالن مدیریت مبارزه 
این  در  که  می گویند  دایکندی  پولیس  مخدر  مواد  با 
والیت کشت کوکنار نزدیک به صفر است، اما کوهستانی 
والیت های  با  مشترک  مرز  داشتن  و  دایکندی  بودن 
ناامنی چون هلمند، ارزگان، غزنی و غور، زمینه ترانزیت 

و قاچاق مواد مخدر به این والیت را فراهم کرده است.
گفتنی است که فقر اقتصادی، بیکاری، فشارهای روانی 
برخاسته از آن، بی سوادی و همین طور رسم ورواج های 
ناپسند، از عمده ترین عوامل روی آوردن مردم به ویژه 

زنان دایکندی به اعتیاد گفته می شود.
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الیاس طاهری

خالی و کاربرد جالی های »ولدنگ« شده در فرش های 
بین طبقات.

برای تهیه مخلوط آماده شده کانکریت، فابریکه های 
محلی تولید آن ایجاد شده و در حال گسترش است، 
هم زمان در نقاط خارج از شهرها مخلوط های کانکریت 
به شیوه های دستی آماده و استفاده می شود. در هر دو 
از شیوه های معیاری  با استفاده  تا  صورت الزم است 
کدهای مربوطه، مراقبت جدی از انتخاب اجزا، مخلوط 
کردن، قرار دادن و آزمایش نمونه های کانکریت صورت 

گیرد.
مخلوط کانکریت با تفکیک ضرورت برای قسمت های 
مختلف ساختمان باید براساس ارزیابی های انجنیری، 
مخلوط  انتخاب  شود.  بررسی  و  انتخاب  دیزاین، 
کانکریت برای استفاده در یک ساختمان نباید براساس 
ساختمانی  موسسه  باشی  یا  »فورمن«  یک  نسخه 
صورت گیرد؛ بلکه باید از میز یک انجنیر صادر شود. 
استحکام  رفتن  بلند  عالج  راه  سمنت  مقدار  تزئید 
بلکه تناسب مقدار آب و سمنت و  کانکریت نیست؛ 
فکتورهای دیگر است که متضمن استحکام کانکریت و 

صرفه جویی مقدار سمنت می شود.
کمپیوتری،  پیش رفته  فناوری های  حاضر،  عصر  در 
سهولت هایی را در عرصه های مختلف زنده گی بشر از 
جمله در دیزاین، و ساخت وسازهای راه و ساختمان 
به وجود آورده و سبب شده است تا دیزاین و کاربرد 
تکنولوژی در ساحه ساختمانی سرعت قابل مالحظه ای 

را اختیار کند.
به  دادن  اعتبار  و  کامپیوتری  برنامه های  استفاده 
به  توجه  نباید  آن ها  کاربری  شیوه های  و  محاسبات 
انجنیران  نزد  را  انجنیری  تیوریک  و  اصلی  اساسات 
داشته  توانایی هایی وجود  است  کم رنگ سازد. ضرور 
داده های  سهولت،  به  بتواند  انجنیری  هر  تا  باشد 
کمپیوتر را با مراجعه به اساسات  تیوریک و روش های 
بنیادی موضوعات ساختمانی، مورد ارزیابی مجدد قرار 
اجرای  و  اطمینان حاصل کند که محاسبات  و  دهد 
امور درست صورت می گیرد و استحکام، ایمنی و دوام 

ساختمان تامین می شود.
ادامه دارد...
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۱۰ افسر بازنشسته ارتش ترکیه به دلیل امضای 
بیانیه انتقادی بازداشت شدند

اتحادیه اروپا از دولت اوکراین حمایت کرد

شمار قربانیان سیل در 
اندونیزیا و تیمور شرقی 

به ۷۶ نفر رسید

خامنه ای واکسین ایرانی 
کرونا می زند

وزیر خارجه عربستان: هرگونه توافق با ایران، شامل برنامه موشکی نیز می شود

بازنشسته  افسر  انتقادی ۱0۳  بیانیه  انتشار  از  پس 
نیروی دریایی ترکیه علیه سیاست دولت اردوغان، 
را  افسران  این  از  نفر  ده  ترکیه  دولت  مقام های 

بازداشت کرده است.
رادیو فردا گزارش داده است که دادستان کل انقره 
که حکم بازداشت این افراد را صادر کرده ، می گوید 
قصد بازداشت چهار افسر دیگر را نیز داشته، ولی »به 
دلیل کهولت سن« این افراد بازداشت نشده اند، اما 
آن ها باید خود را در روزهای آینده به اداره پولیس 

معرفی کنند.
بیانیه ۱0۳ افسر ارشد بازنشسته نیروی دریایی ترکیه 
انتقاداتی علیه سیاست دولت ترکیه درباره خروج از 
معاهده بین المللی »مونترو« امضا و منتشر شده بود.

دولت اردوغان در حال تالش برای ایجاد یک آب راه 
در شمال استانبول است و می خواهد این مسیر را 
تنها  حاضر  حال  در  که  کند  بسفر  تنگه  جایگزین 

آب راه شهر استانبول برای جابه جایی کاال است.
طبق پیمان »مونترو« که در سال ۱۹۳۶ بین ترکیه 
و قدرت های جهانی امضا شد، ترکیه بر حمل و نقل 
کاال از طریق تنگه بسفر نظارت دارد و در صورت 
جایگزینی آب راه جدید به جای تنگه بسفر، احتماالً 

ترکیه از این پیمان خارج می شود.
این  رد  با  ترکیه،  وزیر خارجه  مولود چاووش اوغلو، 
و  استانبول  جدید  آب راه  که  است  گفته  موضوع 
پیمان مونترو »با یک دیگر ارتباطی ندارند« و فشارها 
قبول«  »غیرقابل  ترکیه  دولت  جدید  پروژه  علیه 

است.
مقام های دولت ترکیه صدور بیانیه از سوی نظامیان 
ارتش«  اقدامی شبیه »دوران کودتای  را  بازنشسته 
افسران  این  گزارش ها،  برخی  بر اساس  و  خوانده اند 
به »توطیه علیه امنیت ملی و قانون اساسی« متهم 

شده اند.

وزیر خارجه عربستان گفته این کشور اطمینان حاصل 
کرده که هرگونه توافقی با ایران شامل برنامه موشک های 
بالستیک و نیز فعالیت های منطقه ای ایران خواهد بود. 
به گفته او، اگر ایران رفتارش را تغییر دهد، عربستان 

آماده مذاکره مستقیم است.
به گزارش دویچه وله فارسی، فیصل بن فرحان آل سعود، 
وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در مصاحبه با شبکه 

فرانس ۲4 درباره موضوعاتی از جمله عادی سازی رابطه 
با اسراییل، جنگ یمن و برنامه موشکی ایران صحبت 
کرده است. او گفته است که عربستان سعودی اطمینان 
میان  وین  هفته  این  مذاکرات  در  که  کرده  حاصل 
کشورهای چهار به عالوه یک و ایران هر توافق جدیدی 
مشمول دو موضوع موشک های بالستیک و حمایت ایران 

از گروه های مسلح منطقه خواهد بود.

ایران و کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین 
اپریل، در وین با یک دیگر  قرار است فردا سه شنبه، ۶ 
مالقات و درباره شرایط بازگشت به برجام گفت وگو کنند. 
نماینده امریکا نیز در وین حضور خواهد داشت، اما ایران 
گفته است که هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با 

امریکا صورت نخواهد گرفت.
»ما  است:  گفته   ۲4 فرانس  به  عربستان  خارجه  وزیر 
تالش  جدیت  با  جهانی  جامعه  که  هستیم  مطمین 
خواهد کرد تا مطمین شود که ضعف های توافق اتمی 
سال ۲0۱۵ رفع شده و بی ثباتی در منطقه که نتیجه 

فعالیت های ایران است، از بین می رود.«
شاهزاده فیصل تصریح کرده که کانال مستقیمی برای 
در  اما  ندارد،  وجود  عربستان  و  ایران  میان  گفت وگو 
پادشاهی  دهد«  تغییر  را  رفتارش  »ایران  که  صورتی 

سعودی برای گفت وگو آماده است.
وزیر خارجه عربستان درباره جنگ یمن نیز گفته است 
که علی رغم حمالت تازه حوثی ها علیه دولت یمن که 
مورد حمایت عربستان سعودی است و حمالت این گروه 
بر خاک عربستان، پیشنهاد آتش بس هم چنان روی میز 

است.
فیصل بن فرحان آل سعود هم چنین عادی سازی روابط 
میان  صلح  توافق  به  مشروط  را  اسراییل  با  عربستان 

اسراییل و فلسطینیان کرده است.

در  زمین  رانش  و  سیل  وقوع  فردا،  رادیو  گزارش  به 
کشورهای اندونیزیا و تیمور شرقی، منجر به کشته شدن 

حداقل ۷۶ نفر و ناپدید شدن 4۲ نفر شده است.
باران های شدید موسمی، طغیان آب دریا و سر ریز شدن 
سد مخازن سدها، هم چنین باعث شده که هزاران نفر 

خانه و کاشانه خود را از دست بدهند.
اندونیزیا  اضطراری  شرایط  و  مدیریت حوادث  سازمان 
شده  ناپدید  شهروند   4۲ وضعیت  که  است  گفته 
نامشخص است و تعداد قربانیان در ساعات آینده افزایش 

خواهد یافت.
او گفته است که تاکنون ۵۵ نفر در این کشور بر اثر وقوع 

سیل جان باخته اند. 
مقام های محلی در تیمور شرقی هم از مرگ ۲۱ نفر در 
جریان سیل خبر داده اند و مجموع قربانیان تاکنون ۷۶ 

نفر اعالم شده است.
بیش تر مناطق آسیب دیده از سیل در جزیره فلورس در 
اندونیزیا واقع شده  و مقام های این جزیره اعالم  شرق 
کرده بودند که فقط در این جزیره ۶0 نفر به علت وقوع 
این  اندونزیا  دولت  مقام های  ولی  باخته اند،  سیل جان 

آمار را تایید نکرده اند.

علی  که  می گوید  ایران،  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
خامنه ای، رهبر مذهبی این کشور، قرار است واکسین 
ایرانی کرونا بزند و »حتا یک نفر از مسووالن جمهوری 

اسالمی تاکنون واکسین نزده« است.
مقام های وزارت بهداشت ایران وعده داده اند از اواخر بهار 
که خط تولید داخلی واکسین کرونا شروع به فعالیت 

می کند، واکسیناسیون گسترده را شروع می کنند.
به گزارش رادیو فردا، تولید واکسین در داخل ایران به 
نهاد  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  انحصار  در  عمده  طور 
اقتصادی وابسته به دفتر رهبر مذهبی این کشور، قرار 
دارد و بسیاری از مقام های حکومت و اعضای مجلس 
واکسین  تولید  از  حمایت  لزوم  بر  گذشته  ماه های  در 
توسط این نهاد و پرهیز از ورود واکسین های خارجی 

تاکید کرده اند.
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  این  از  پیش 
ایران، نیز خواستار منع ورود واکسین کرونای ساخت 
بریتانیا و امریکا شده بود که این اظهارات بازتاب منفی 

زیادی در داخل و خارج از ایران داشت.
درباره  اجتماعی  شبکه های  در  گزارش هایی  هم چنان 
مسووالن  از  برخی  استفاده  و  فایزر  واکسین  واردات 
نظام از این واکسین منتشر شده بود که اظهارات تازه 
وزیر بهداشت ایران تکذیب تلویحی این گزارش ها نیز 

محسوب می شود.
با وجود افزایش شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از این 
بسیار  روند  ایران  در  عمومی  واکسیناسیون  بیماری، 
کندی دارد و میزان واکسیناسیون تاکنون به یک درصد 

جمعیت این کشور هم نرسیده است.

به گزارش دویچه وله فارسی، حضور نظامی روسیه در 
مرزهای اتحادیه اروپا افزایش یافته و نقض آتش بس 
است.  گرفته  شدت  اوکراین،  شرق  در  درگیری  و 
حضور  افزایش  از  نگرانی  ابراز  ضمن  اروپا  اتحادیه 
نظامی روسیه، بر حمایت قاطع خود از اوکراین تاکید 

کرده است.
شرق اوکراین هم چنان ناآرام است. در شرایطی که 
نبرد و رویارویی نیروهای دولتی اوکراین با شورشیان 
نظامی  بر حضور  ادامه دارد، روسیه  این منطقه  در 

خود در مناطق مرزی افزوده است.
خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  بورل،  جوزپ 
این  کامل  پشتی بانی  بر  دیگر  بار  اروپا،  اتحادیه 
اعالم  بورل  است.  کرده  تاکید  اوکراین  از  اتحادیه 
کرد که اتحادیه اروپا از مبارزه دولت اوکراین علیه 
شورشیان مورد حمایت روسیه در شرق این کشور 

حمایت و پشتی بانی می کند.
افزایش حضور نظامی  از  اروپا  اتحادیه  بر آن  افزون 
نگرانی کرده  ابراز  اوکراین  روسیه در مناطق مرزی 
است. در همین ارتباط، بورل با دمیتری کولبا، وزیر 

امور خارجه اوکراین، تماس تلفنی داشته است.
واپسین روزهای هفته گذشته، منطقه دونباس، واقع 
در شرق اوکراین، بار دیگر شاهد درگیری شورشیان 
و نیروهای دولتی بود. طرفین یک دیگر را متهم به 

نقض آتش بس کرده اند.
فرانسه و آلمان که در پی یافتن راه حلی سیاسی برای 
بحران اوکراین هستند، نسبت به افزایش موارد نقض 
آتش بس در این منطقه ابراز نگرانی کرده اند. در بیانیه 
مشترک وزارت امور خارجه دو کشور آلمان و فرانسه 
بر  اوضاع حاکم  این دو کشور  اعالم شده است که 
شرق اوکراین و به ویژه تردد نیروهای روسی در این 

منطقه را با دقت تحت نظر دارند. آن ها از طرفین 
که  کرده اند  درخواست  اوکراین  بحران  در  درگیر 

بی درنگ در راستای کاهش تنش اقدام کنند.


