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شیوهی جدید طالبان برای رسیدن به قدرت

شگوفه صدیقی رییس تلویزیون زن ،هنگام برگشت از هند
در فرودگاه کابل متوجه پیامکی در تیلفونش شد که فهمید،
از طرف کسانی مورد تهدید قرار گرفته است .در این پیامک
نگاشته شده بود؛ ما میدانیم که چهوقت از خانه بیرون
میشوی ،کجا میروی و چه رنگ لباس میپوشی ،باید وظیفه
خربنگاری را ترک کنی...».
برگردان
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صلح در پیچوتاب دستار؛

حذف 39
از نمبرپلیتها؛

طالبان حکومت را دور زدهاند

تاییدی بر خرافه باوری است

گروه طالبان نزد امریکا و جامعهی جهانی پیشتر از دولت افغانستان است
2

پس از آنکه اخبار حذف عدد  39از ترکیب
منربپلیتهای موترها ،نرش شد ،فهمیدم که
این عدد ،عدد خوشنامی نیست .اما ،آیا واقعا
 39عدد بدی است که حتا لکهی ننگی باشد
بر دامن دارندهی این منرب پلیت؛ اصال چرا
مردم به این باور استند؟
نکتهی قابل ذکر این است که مردم کمرت
فکر میکنند و بیشتر تقلید؛ چون ماهیت و
طبیعت انسان ،راحتی میطلبد و فکر کردن
در همهی امور خستهکن است .البته باید
اضافه کرد که هرچه سطح آگاهی عامه پایین
باشد ،بههامن میزان ،تقلید بیچونوچرا در
جامعه بیشتر خواهد بود .با توجه به این
واقعیت ،درمییابیم که یک باور خرافی تا
چهاندازه ،بهراحتی در یک جامعه جا باز
میکند و وارد اذهان مردم میشود.
چیزی که در اذهان مردم جریان یابد ،بهآسانی
از بینرفتنی نیست؛ درایت میخواهد و
برنامههای دقیق و طوالنیمدت؛ تا مسئله به
عنوان مشکل اجتامعی ،حل شود.
شام اگر در یک جامعه عقبمانده ،بگویید:
«پیش از حادثه ،وقتی از خانه بیرون میشدم،
موشی را دیدم که به سمت...
شهرخوانی

انفجار ماین در کابل ،بغالن و لغمان
 3کشته و  9زخمی به جا گذاشت
مسئوالن امنیتی در والیتهای کابل ،بغالن و لغامن ،میگویند که
در نتیجهی انفجار ماینهای مقناطیسی در این والیتها 3 ،نفر جان
باختهاند و  9نفر دیگر زخمی شدهاند...

یگوید
تاریخ دروغ م 
خونهاییکه در «کودتای
بدون خونریزی» ریخت

اگر مراقب نباشید ،یک عمر
در تاریکی زندگی میکنید!
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پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰
خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد

بیامریهای چشمی از شایعترین نوع بیامریها در کشور است که بر اساس آمارهای پراکندهای که
هرازگاهی از سوی وزارت صحت افغانستان ،منترش میشود ،ساالنه نزدیک بهبیستو پنج هزار نفر در این
کشور  ،به دالیل مختلف ،حداقل ،بینایی یک چشم شان را از دست می دهند...

اعضای مجلس منایندگان ،برای دومین بار ،پیشنویس بودجهی سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی را با اکرثیت آرا رد کردند.
میررحامن رحامنی ،رییس مجلس منایندگان ،در...
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په کندهار کې د طالبانو برید د څلورو
برید ګرو په وژلو پای ته ورسېد
وسله والو طالبانو د شنبې د سهار په  ۷:۳۰دقیقو د کندهار په دامان ولسوالۍ
کې د ميل امنیت د وسایطو د ترمیم په یوه ورکشاپ برید وکړ.
محيل مسوولین وایي طالبانو لومړی د هاموې موټر په وسیله موټر بم برید
وکړ او وروسته برید ګر دغه ورکشاپ ته ننوتل...
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عکسهایش را خردوبزرگ کنار پنجره
چیدهاند و انگار با وجود هامن عکسها
خانه شان زیبایی خاصی پیدا کرده؛
خانهای کوچک با دیوارهای سنگی در
بلندترین نقطهی چنداول که از خاطره و
میثم است .در عکس؛ عروس و پرسشان
با دو نواسهی کوچک ،از بازو و گردن میثم
(پدرکالن) شان باال میرفتند.
پشت عکسها پنجرهای ترک خورده و
کوچکی بود که از عقب آن میشد به راحتی
کابل را دید که در زیر دود خوابیده...
ردپای جنگ
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افغانستان 1400؛«اتحاد مقدس» امریکا و طالبان به کجا میانجامد؟

تحلیل
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حکومت فقط در
پشت تریبون موفق است
با خروج  1500تن از نیروهای امریکایی از افغانستان،
واکنشهایی صورت گرفت که هر کدام نقش منحرص
بهفردی در امنیت کشور بازی میکنند .نخست ،واکنش
شورای امنیت ملی افغانستان که کاهش نیروهای
امریکایی را ،بیتاثیر بر جنگ و نقش منفی آن دانسته
است؛ این واکنش از مهمترینها به شامر میرود.
امریکا و طالبان در  ۱۹فربوری سال گذشتهی میالدی،
توافقنامهای را به امضا رساندند که بر اساس آن ،امریکا
باید تا اول ماه می متام نیروهایش را از افغانستان خارج
کند .تاکنون ،شامر نیروهای این کشور در افغانستان
تا مرز  2500تن کاهش یافته است و تصور میشود
که نظر بهتوافق صورتگرفته از این هم کمرت شده در
نهایت بهطور کامل افغانستان را ترک کنند.
ادعای شورای امنیت کشور که دیروز از سوی سخنگوی
آن ،بیان شد که گویا ،خروج نیروهای امریکایی از
افغانستان ،تاثیر منفیای بر وضعیت جنگ در این
کشور ندارد ،ادعایی از رس غرور پوشالی است.
مردم افغانستان و نیروهای امنیتیمان در نربد با
طالبان جانشان را از دست میدهند و روزبهروز قلمرو
گروه طالبان گسرتش مییابد اما؛ از نظر شورای امنیت
که باید بهواقعیت دیده و قضاوت کند ،اینهمه ،تاثیر
منفی جنگ بهشامر منیآید.
حکومت باید بداند که با غرور بیجا و نادیدهگرفنت
واقعیتها ،فقط میتواند در کنفرانسهای مطبوعاتی
ژست قهرمانانه بهخود بگیرد؛ میدان جنگ و وضعیت
نابهسامان شهرها ،همهچیز را برخالف ادعای مقامهای
حکومتی نشان میدهد و در آخر چیزی جز روسیاهی
عایدشان نخواهد شد.
واکنش دوم که بیشرت از قبل ،بهاقتدار ساختگی
طالبان کمک کرد؛ از سوی سخنگوی سیاسی این
گروه در قطر ،منترش شد .محمدنعیم وردک ،سخنگوی
دفرت سیاسی طالبان در قطر ،روز شنبه ( ۲۷جدی) ،در
برگهی تویرتش نوشت که تطبیق توافقنامهی امریکا–
طالبان ،به نفع دو طرف است.
این لحن پیروزمندانه ،میتواند ناشی از بازیهای
دوجانبهی امریکاییها با طرفهای جنگ در افغانستان
باشد اما؛ گذشته از آن ،مهم ،جلوهای است که طالبان
با تبلیغ آن و شیوههای مختلفی که برای بهمنایش
گذاشنت قدرت آموخته ،بهخروج نیروهای امریکایی و
توافقنامهی خود داده است.
جلوهایکه طالبان بهتوافقنامهی خود با امریکاییها
داده و هربار که بخشی از آن عملی میشود ،آنرا
بیشرت رو میسازند ،پیروزی بر نیروهای متجاوز است.
طالبان با اینکه خود با امریکاییها توافق کردهاند و
همچنان بیهیچ ترسی از رابطهی خود با پاکستان
پردهبرمیدارند ،سعی میکنند تا خروج نیروهای
خارجی بهخصوص امریکاییها را از افغانستان ،چون
جنگ با شوروی ،منود جهادی داده ،جایگاه خود را در
میان کشورهای اسالمی و گروههای تروریستی دیگر،
بهعنوان مبارزان استقالل و دین تقویت کنند.
متاسفانه ،بهدلیل بیکفایتیهای حکومت و ادعاهایی
چون واکنش دیروز شورای امنیت ملی کشور – که
شدیدا ناسنجیده و غیرواقعبینانه بود -این گروه توانسته
است بهآنچه میخواست برسد.
حکومت در برابر طالبان ،فقط میتواند بلوف بزند و
فرصتها را یکییکی از دست بدهد؛ زمانیکه احزاب
سیاسی در کشور میتوانستند با هم و در کنار حکومت
با در نظرداشت همهی آرا ،اجامع ملی را شکل بدهند،
حکومت خود را از صف آنان جدا کرد.
گفتوگوهاییکه در مسکو طرحریزی شده بود،
نشانههای همین نتایج را در خود داشت؛ اگر آنزمان،
زیرکیای بهخرچ داده میشد ،از ابتدا طالبان را با یک
تفکر واحد در مورد صلح روبهرو میساختیم و اکنون،
طرح نفاقافکنانهای مثل حکومت موقت منیتوانست،
بههمنظری با طالبان در میان سیاستمداران تبدیل
شود.
حکومت افغانستان ،بهرت است با اطالعات کامل ،دست
بهاظهار نظر بزند و واقعیتهای جامعه را آنگونه که
هست بیان کند؛ هنوز ناتو تعهدش را بهافغانستان ابراز
میکند ولی در صورت ادعاهای ناشی از سادهانگاری،
ممکن است ،اعضای دیگر ناتو نیز مثل امریکاییها،
بههمه تعهدات گذشته پشت کنند.
زمان حساسی که افغانستان را در بر گرفته است؛
نهتنها تاریخ کشور را دیگرگون میکند بلکه میتواند
منطقه را از آنچه هست به سمتی که هنوز فکرش را
هم نکردهایم سوق بدهد .بنابرین ،زمینهی تشکیل
اتحاد منطقهای نیز مهیا است بهرشطی که اول از همه
انسجام نداشتهیمان را بهدست بیاوریم و در درون
ت خارجی بسازیم،
کشور ،آنچه را میخواهیم در سیاس 
بهوجود بیاوریم.
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گروه طالبان نزد امریکا و جامعهی جهانی پیشتر از دولت افغانستان است
عبدالرازق اختیاربیگ
حوالی ساعت  8:00صبح روز
شنبه ( 27جدی) ،مهاجامن
انتحاری بر یک گارگاه وسایط
نیروهای امنیت ملی در ولسوالی
دامان والیت کندهار ،حمله کردند .مهاجامن ابتدا
یک هاموی مملو از مواد انفجاری را در ورودی این
کارگاه منفجر کردند و پس از آن وارد کارگاه شدند .بر
اساس گزارشها ،دست کم چهار ساعت با نیروهای
امنیتی به درگیری پرداختند.
مسئوالن امنیتی در این والیت ،شامر مهاجامن را
سه نفر اعالم کردند و درگیری نیز پس از کشتهشدن
همین سه نفر به پایان رسید .تصاویری که در پایان
حملهی روز گذشته در رسانههای اجتامعی ،همگانی
شد ،نشان میدهد که خسارتهای جدیای به جا
گذاشته؛ اما فرید مشعل ،آمر امنیت پولیس کندهار،
گفته است که در جریان درگیری ،یک غیرنظامی و
یک کارمند امنیت ملی زخمی شدهاند.
بر خالف روزهای پیش ،این بار گروه طالبان در
خربنامهای ،مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته
است که زمان حمله ،بیش از دو صد نفر در این
کارگاه حضور داشتند .در خربنامه آمده است که این
حمله در پاسخ به عملیات هوایی و زمینی نیروهای
دولتی بر مراکز گروه طالبان در ولسوالی ارغنداب
والیت کندهار ،انجام شده است.
لحظاتی از حملهی طالبان در ولسوالی دامان کندهار
نگذشته بود که سه انفجار دیگر در والیتهای کابل،
بغالن و لغامن آرامش مردم را به هم زد .در کابل ،یک
موتر لندکروزر هدف انفجار ماین قرار گرفت که در
نتیجهی آن ،دو پولیس جان باخت و یک فرد یگر
زخمی شد.
در والیت های بغالن و لغامن هم ،یک رسباز پولیس
جان باخت و هشت نفر دیگر زخمی؛ که بیشرت شان
نظامیان بودند .هرچند که طالبان مسئولیت این
سه انفجار را بر عهده نگرفته اما؛ مسئولین امنیتی،
میگویند که طالبان در عقب این انفجارها دست
دارند.
هامنگونه که برخی از اعضای هیئت گفتوگوکنندهی
دولت افغانستان ،پیش از آغاز دور دوم گفتوگوها در
قطر ،پیشبینی کرده بودند ،همزمان با آغاز این دور،
میدان های نربد نیز ،داغ شده و در کنار آن حمالت
انفجاری و انتحاری طالبان نیز افزایش خواهد یافت.
در روزهای گذشته نیز ،انفجارهایی از این دست در
چندین والیت ،رخ داد که دهها نظامی و غیرنظامی را
به گام مرگ فرستاد.
باید خاطر نشان کرد که این روزها ،شهروندان و
دولت افغانستان درگیر سه مسألهی مهم استند.
گفتوگوها در قطر ،شدت حمالت طالبان و کاهش
نیروهای خارجی؛ سه اتفاقی است که همزمان به
وقوع میپیوندد.
چند روزی است که دور دوم گفتوگوها میان
هیئتهای گفتوگوکنندهی دولت افغانستان و
طالبان آغاز شده است .انتظار شهروندان ،آتشبس
است و هیئت دولت نیز با همین هدف به قطر رفته

اما؛ خربهایی که از دوحه مخابره میشود ،بیانگر
اتفاق دیگری است .گفته میشود که طالبان در این
دور ،متام تالششان را میکنند که ساختار نظام
آینده را -که خود در آن رشیک باشند -رقم بزنند.
بارها این گروه ،گفته است که نظام فعلی به رهربی
محمدارشف غنی برایشان قابل قبول نیست و باید
ساختاری ایجاد شود که اسالمی و مطابق میل این
گروه باشد.
اخیرا زملی خلیلزاد ،منایندهی ویژهی امریکا برای
صلح افغانستان که چندی بود ،تنها نظارهگر صلح
و جنگ این کشور بود ،هفته پیش به کابل آمد اما؛
نه بهدیدار رییسجمهور غنی؛ بلکه آمد تا با رهربان
سیاسی این کشور که طالبان به آنها بیشرت از
حکومت ،ارزش میدهد ،دیدار کند.
به اساس معلوماتی که از دیدارهای خلیلزاد و رهربان
سیاسی بیرون درز کرده ،آنها روی سه طرح اساسی
برای ساختار آینده نظام بحث کردند .بحثهایی در
مورد دوام حکومت فعلی و پیوسنت طالبان به این
حکومت .طرحی که ظاهرا ناممکن به نظر میرسد.
دوم این که امارت طالبان باشد و دولت به آن بپیوندد
که عملی شدن این طرح نیز بسیار بعید به نظر
میرسد.
طرح سوم؛ تشکیل حکومت موقت است که بسیاری
از رهربان سیاسی حتا نزدیکترین افراد بهحکومت
به آن عالقمندی دارند اما؛ موضع رییس جمهور غنی
در این مورد قبلن مشخص شده است .رییسجمهور،
چند روز پیش در گفتوگوی ویژه با شبکهی خربی
سیانان ،گفت« :اگر هدف طالبان تسلط بر روند
صلح باشد و صلحی هامنند زمان حاکمیت آنها
بیاید ،پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد
داشت .جامعهی ما متحد بوده و خواهان صلح است
اما؛ ما صلح مثبت میخواهیم».
او در مورد نظام آینده نیز گفت که قصد دارد قدرت
را از طریق ارادهی مردم که انتخابات است ،به
جانشیناش تحویل دهد.
با این حال ،داغشدن دوبارهی حکومت موقت،
همزمان است با خروج  1500نیروی امریکا از
افغانستان .پنتاگون دو روز پیش اعالم کرد که شامر
نیروهای این کشور به دو هزار و  500نفر کاهش یافته
است.
بسیاری از شهروندان افغانستان ،خروج نیروهای
امریکایی را یک ریسک کالن میدانند و نگراناند که
با خروج این نیروها ،ممکن است این کشور بار دیگر به
کام طالبان بافتد؛ اما شورای امنیت ملی افغانستان،
اطمینان میدهد که خروج نیروهای امریکایی ،تاثیر
منفیای بر وضعیت جنگ در این کشور ندارد؛ زیرا
نیروهای امنیتی افغانستان ،همین اکنون  96درصد
عملیات نظامی را به دست دارند.
کاهش نیروهای خارجی از افغانستان اما؛ خوشحالی
طالبان را در پی داشته است .این گروه در اعالمیهای،
گفته که این کار ،به معنای برداشنت گامهای عملی
در راستای تطبیق توافقنامه قطر است.
محمد نعیم وردک ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان
در قطر ،در برگهی تویرتش نوشته است که تطبیق

توافق نامهای امریکا – طالبان به نفع دو طرف است.
این گروه در مقابل تعهده سپرده که مطابق این
توافقنامه ،بهنیروهای امریکایی در افغانستان کاری
ندارد.
این وسط مردم افغانستان است که هر روز قربانی
میدهد .جنگی که نه توجیه دینی دارد و نه توجیه
سیاسی.
آنطرف امریکا که سالها در این کشور جنگ کرده
و کشته داده است ،خوشحال است که بالخره
نیروهایشان بهخانه بر میگردند و از سوییهم از
کشور ،خطری آنها را تهدید منیکند .آمار پنتاگون
نشان میدهد که امریکا در  19سال حضور در
افغانستان ،نزدیک به  2500کشته و  20هزار زخمی
داده است.
پرسشی که اکنون به میان میآید ،این است که
طالبان با این همه امتیازی که در سه سال گذشته به
دست آوردهاند ،چرا کوتاه منیآیند و هنوز به کشنت
مردم افتخار میکنند .آگاهان نظامی به این باورند
که برای طالبان نه خروج نیروهای امریکایی مهم
است و نه احکام دینی؛ بلکه آنها میکوشند قدرت
را به دست بگیرند .قدرتی که ممکن است ،دست
آوردهای نزده سال گذشته را به یکبارگی نابود کند.
به گفتهای آگاهان ،امریکا در دو – نیم سال مذاکره
با طالبان ،به اندازهای بهاین گروه امتیاز و قدرت
دادهاند که جایگاه دولت افغانستان را به شدت
تضعیف کرده است .اسدالله ندیم ،نظامی پیشین به
روزنامهی صبح کابل ،میگوید که جایگاه طالبان نزد
امریکا و جامعهی جهانی پیشرت از دولت افغانستان
است.
او میگوید« :امریکاییها از اول هم خواستار این
نبودند که یک فیصله رسیع در مورد صلح افغانستان
صورت بگیرد .می شد که طالبان را به یک طریق
مطیع کرد که آن هم راه نظامی بود؛ اما جواب نداد.
دلیلاش هم خود دولت افغانستان است ،سیاستش
متزلزل بود .بالخره کوشش امریکا این است که توپ
را به جای این که مستقیم به گل بفرستد ،دیربل
کند».
با این همه ،راه حلی که آگاهان پیشنهاد میکنند؛
این است که رهربان سیاسی از حکومت مرکزی به
رهربی محمدارشف غنی ،حامیت کنند تا ترازوی
قدرت در مقابل طالبان ،سنگینتر شود ،وگرنه
طالبان سنگینی بیشرت دارند و ممکن است ،روند
فعلی را برنده شوند.
عتیقالله امرخیل ،میگوید « :جنگ طالبان به
خاطر قدرت بود و تا قدرت را بهدست نگیرند ،جنگ
متوقف منی شود .از رشوع مذاکرات ،ما میفهمیدیم
که جنگ شدت پیدا می کند .طالبان جنگ میکنند
وامتیاز میگیرند .صلحی در کار نیست .حرفهایی
که در مورد حکومت زده میشود ،هم به خاطر گرفنت
قدرت است».
آقای امرخیل ،تاکید میکند که متایل امریکا بهطرفی
است که منافعاش در آن نهفته باشد؛ پس در این
رشایط نیاز است که اتحاد سیاسی رهربان حفظ و با
قدرت در مقابل طالبان ایستادگی شود.
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طاهر احمدی
پس از آنکه اخبار حذف عدد  39از
ترکیب منربپلیتهای موترها ،نرش شد،
فهمیدم که این عدد ،عدد خوشنامی
نیست .اما ،آیا واقعا  39عدد بدی است
که حتا لکهی ننگی باشد بر دامن دارندهی این منرب پلیت؛
اصال چرا مردم به این باور استند؟
ن است که مردم کمرت فکر میکنند
نکتهی قابل ذکر ای 
و بیشتر تقلید؛ چون ماهیت و طبیعت انسان ،راحتی
میطلبد و فکر کردن در همهی امور خستهکن است.
البته باید اضافه کرد که هرچه سطح آگاهی عامه پایین
باشد ،بههامن میزان ،تقلید بیچونوچرا در جامعه بیشتر
خواهد بود .با توجه به این واقعیت ،درمییابیم که یک باور
خرافی تا چهاندازه ،بهراحتی در یک جامعه جا باز میکند
و وارد اذهان مردم میشود.
چیزی که در اذهان مردم جریان یابد ،بهآسانی از
بینرفتنی نیست؛ درایت میخواهد و برنامههای دقیق و
طوالنیمدت؛ تا مسئله به عنوان مشکل اجتامعی ،حل
شود.
شام اگر در یک جامعه عقبمانده ،بگویید« :پیش از
حادثه ،وقتی از خانه بیرون میشدم ،موشی را دیدم که

شهر خوانی
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به سمت راستم فرار میکرد و چند ساعت بعد حادثهی
بدی برایم اتفاق افتاد ».این ادعا ممکن است در مدت
نهچندان طوالنی ،در میان مردم ،پخشونرش شود و بعد
از آن هرکسی که موشی را ببیند ،که به سمت راست فرار
میکند ،آنرا فال بدی برای بدچانسی حساب خواهد کرد.
از این دست باورها در جامعه زیاد است و فرایند بهوجود
آمدنشان در نگاه نخست خیلی پیچیده نیست؛ شبیه
همین مثال باال.
قرار روایتهای عوام جامعه ،در گذشتهها ،یکی آمده و با
نشان  39کارهایی را انجام داده است که جامعه آنرا بد
میپنداشته .این مسئله تا جایی در جامعه بازتاب و جریان
پیدا کرده که امروزه مردم حارض است ،رشوه بدهد اما از
این عدد گذر کند .یک چیز که روشن است این است که
اعداد در ذات خود هیچ تفاوتی با هم ندارند و در واقع کار
شخص ،بد بوده که  39به این رسنوشت دچار شده.
با آنکه خرافهباوری میتواند به عنوان یک معضل
اجتامعی حساب شود که نیاز جدی را بهمبارزه میطلبد؛
اما با تاسف ،مسئولین امور به جای حل بنیادی مشکل ،به
حذف آن اندیشیدهاند .میان حل کردن مسائل اجتامعی
حذف و فرار از آن میتواند به اندازهی یک اندیشهی
پوپولیستی تفاوت وجود داشته باشد.

اکنون که جناب صالح چنین کاری کرده ،باید از او پرسید
که آیا  39خود رشوه میخورده یا مسئولین ترافیک؟ باید
یادآور شد که کسی که بخواهد از دوغ همسایه بدزدد ،اگر
شد به ظرف میدزد و اگر نشد به دست اگر هم هیچ امکان
نداشته باشد به جوف دهنش خواهد دزدید.
تا زمانیکه اداره شفاف نباشد و حکومت قادر به نصب
کادرهای متعهد و صادق نشود ،همیشه بهانهای برای
رشوهستانی وجود خواهد داشت؛ حتا اگر  420را هم
حذف کنند.
دیدیم که حذف ،راه حل و مبارزه با عقاید خرافی و فساد
اداری نیست؛ اما بدون پیامد هم نیست! نکته و گره
بحث همینجا است .پیامدهای این کار را در سطح کل،
به دو قسمت میتوان تقسیم کرد :پیامدهای تخنیکی و
اجتامعی.
منرب پلیتهای موترها ،اعداد مسلسل نیستند؛ چون
اگر اعداد مسلسل میبودند ،همین اکنون منرب پلیت
از میلیون میگذشت و آنگاه مسئولین ترافیک مجبور
میشدند یا اعداد را کوچک کنند یا قاب پلیت را بزرگ.
اگر اعداد کوچک میشد ،تشخیص منرب پلیت سخت
میشد؛ اما اگر قاب پلیت را کالن میکردند ،آنوقت
موترهاییکه منرب شان به ملیون میرسید ،لوحهای به جای
پلیت میداشتند.
تنها راه چاره ،ترکیب است .مثال  3و  9را باهم به دو صورت
میتوان نوشت؛  93و  .39حال شام همین دو عدد را در
ترکیب چهار رقمی اعداد در نظر بگیرید که میتواند در
موقعیتهای مختلفی قرار بگیرد .بدون شک ،حذف این
دو عدد از لحاظ تخنیکی در پلیتهای به ثبترسیده با
ترکیب  39و چاپ پلیتهای دیگر ،مشکالتی را به بار
خواهد آورد.
تا اینجای بحث دیده شد که حذف این عدد از لحاظ
تخنیکی محدودیتهایی را در توزیع منربپلیت به وجود
میآورد؛ اما نتایج اجتامعی این اقدام میتواند جامعه و
شهر را در کام انحرافات غرق کند .اقدام به حذف عدد 39
به دستور معاون اول یک کشور ،قبل از آنکه بازتاب مبارزه
با فساد را داشته باشد ،صحه گذاشنت و تایید خرافه است.
بخواهیم یا نخواهیم ،پس از این اقدام ،مردمان بیشتری
باور خواهند کرد که  39عدد نحس یا عدد بدنامی است.
بازتاب این باور در اذهان عامه تنها در بخش منربپلیت
محدود نخواهد ماند؛ چون الیهها و ساختار جامعه تودرتو
است .این پندار هامنطوریکه در قسمت منربپلیت به
یک باور خرافی تبدیل شده بود ،در دیگر وجوه زندگی
اجتامعی نیز رسایت خواهد کرد .فرض کنید ،منرب کمر
جناب صالح و یا منرب کفشهای او  39باشد ،زمانی که به
فروشگاه برود چه خواهد گفت؟!
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برای اینکه بخواهد کفش مورد پسند خود را بگیرد ،منرب
آنرا (یککم  40یا  37به عالوهی یک) خواهد گفت؟!
گیریم که صالح هیچ به این خرافهها باور نداشته باشد و به
جرأت از عدد  39یادآوری کند؛ اما باید متوجه باشد که او
معاون اول یک کشور است .اعامل و اقدامات او یک جامعه
را متاثر میکند .پس از این اقدام اگر خود او اذیت نشود،
شهروندان عادی به تکلیف میشوند .دخرتان سایزهای
 39را به راحتی به زبان آورده نخواهند توانست .شاگردانی
که در مکتب منرب حارضی شان 39 ،است ،برچسبهای
توهینآمیزی را از سوی دوستانشان دریافت خواهند کرد.
آنان با برچسبهایی که به آنها زده میشود ،یا گوشهگیر
میشوند یا ناهنجار .پس از آنکه این باور همگانی
میشود ،مردم حتا برای خانه ،کوچه ،پلیت موتر ،منرب
تذکره و  ....این عدد را بد خواهند دید .به این صورت
میتوان تصور کرد که یک اقدام ناسنجیده تا چه حد
میتواند ،پیامدهای انحرافی خلق کند.
چارههای کوتاه مدت معاون اول
به ادامهی اقدامات معاونت اول ،ظاهرا این دومین اقدام
نسنجیده است که ممکن است پیامدهای انحرافی آن برای
جامعه سخت و دشوار متام شود .سوال این است که چرا
مسئولین چنین اقداماتی را انجام میدهند .سادهانگارانه
است که فکر کنیم آنان متوجه پیامدهای این اقدامات
نباشند .به نظر میرسد واقعیت این است که اقدامات
این چنینی قبل از آنکه اصالحات و مبارزه با فساد باشد،
مدیریت افکار عامه و بهچشم شهروندان آمدن است.
کسانی که در راس نظام حکومتی قرار میگیرند ،بجای
آنکه بخواهند برای نظام و جامعه خدمت کنند؛ بهدنبال
کسب خوشنامی ،برای خود استند .چون اصالحات
اجتامعی-فرهنگی زمان بیشتری را نیازمند است؛
ولی عالیجنابان مسئول میخواهند در دوره پنجساله
خودشان را چشممنای شهروندان بسازند؛ بنابرین دست
به این اقدامات میزنند.
راه مبارزه با این نوع خرافهها این است که سطح فهم
شهروندان رشد داده شده و همزمان چهرههای محبوب در
حضور دیگران اعالن کنند که چنین چیزی خرافه است.
مثال اگر صالح در کارهایش صادق میبود ،بهصورت
منادین یکی از منربپلیتهایی را که  39داشته باشد،
خودش میگرفت و همزمان اصالحات و شفافیت را در
اداره ترافیک ،اعامل میکرد.
اصالحات اینچنینی ،نیازمند مبارزه نرم ،بنیادی،
طوالنیمدت ،با برنامههای دقیق فرهنگی و اجتامعی
است .اقدامات شتابزده جز پیامدهای انحرافی ،نتیجه
چندان با ارزشی در پی نخواهد داشت.

ردپای جنگ
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معصومه عرفان

عکسهایش را خردوبزرگ کنار پنجره چیدهاند و انگار با
وجود هامن عکسها خانه شان زیبایی خاصی پیدا کرده؛
خانهای کوچک با دیوارهای سنگی در بلندترین نقطهی
چنداول که از خاطره و میثم است .در عکس؛ عروس و
پرسشان با دو نواسهی کوچک ،از بازو و گردن میثم
(پدرکالن) شان باال میرفتند.
پشت عکسها پنجرهای ترک خورده و کوچکی بود که
از عقب آن میشد به راحتی کابل را دید که در زیر دود
خوابیده .خاطره پیر شده و موهای سفیدش آهسته به
روی چینهای صورتش افتاده است .نگاهم را از عکسها
برداشتم و دوباره بهکسی که داخل عکسها بود اما؛
اطرافش را خالی از آدمهای عکس میدیدم ،نگاه کردم؛
خاطره آه کشید و بخار دهانش مانند تونلی عمیق از
دهانش بیرون آمد.
به فکر فرو رفته بود و میثم انگار میدانست خاطره
بهچه فکر میکند؛ حرف را از دهان او گرفت و خودش
رشوع به سخن گفنت کرد .دربارهی عزت میگفت و هر
بار به عکسهایش نگاه میکرد؛ گاهی حرف از خاطرش
میرفت و جایش را به اشکهایی میداد که آهسته از روی
گونههایش میغلتید.
عزت متولد سال  ،1331در کابل بود؛ در زمان حکومت
ظاهر شاه .کابل در آنزمان جای قشنگی بود و عزت کودکی
که کم کم با بلند شدن از کوه چنداول و شیرینیفروشی در
میان شهر جوان میشد .میثم پدر عزت که حاال به کمک
عصا میتواند به سختی بلند شود ،آن زمان خیاطی داشت
و بیشرت لباس افراد دولتی را میدوخت .عزت کم کم بزرگ
میشود و شیرینی فروشی را کنار میگذارد و کوشش
میکند تا با پدرش خیاطی را بیاموزد و شغل پدری را به
پیش میگیرد.
او جوان شده و کم کم پشت لبش سیاه میشد ،مکتبش را
در لیسه حبیبیه میخواند و وقتی یکبار ظاهر شاه برای
بازدید مکتب آمده بود ،او شاه را دیده و به مادرش گفت که

خونهاییکه در «کودتای بدون خونریزی» ریخت
میخواهد شغل دولتی بگیرد.
عزت زندگی آرامی داشت؛ رفنت به مکتب ،کار کردن با
پدرش در خیاطی و بلند شدن از کوه چنداول اما؛ همه
چیز با روز جمعه در سال  1351که چند افرس به خانهشان
وارد میشود و از میثم میخواهند که عزت پرسش را به
عسکری بفرستند -تا به وطنش خدمت کند -تغییر میکند.
میثم هامن روز با شنیدن این حرف ترسید و متام روز در
شهر پرسه زده تا راه چاره بیابد و پرسش را به عسکری
نفرستد؛ گاه به فکرش میرسیده که عزت فرار کند؛ اما هیچ
چیز چاره ساز نبود .او مجبور شد تا بهامر دولت پرسش را
به عسکری بفرستد.
باالخره روزی رسید که عزت باید از خانه خداحافظی میکرد
و برای خدمت بهکشورش بهعسکری میرفت .شبانه با چند
افرس دیگر که دنبال او و چند پرس دیگر آمده بودند ،رفتند
و این آخرین دیدار او با پدر و مادرش؛ خاطره و میثم بود.
عزت چند ماهی در قندهار آموزش دیده و پس از آن به
س سیاهوسفید
کابل آمده بود .گاهی برای پدر و مادرش عک 
با نامهای کوتاه میفرستاد و خاطره و میثم عکس کوچک
او را غرق در بوسه میکردند .خاطره دستش میلرزید و
آهسته از میان املاری عکسهای کوچکی را بیرون آورد و
به روی فرش قطار کرد ،عزت با چهرهای معصومانه رسش
را گاه بهروی تفنگش خم گرفته و با چشامن نیمه باز به
سمت دوربین دیده و گاه با لباس نظامی ،راست ایستاده
و دست راستش را به عالمت احرتام باالی پیشانیاش قرار
داد ه است.
بهعکسها نگاه میکردم که آهسته قطره اشکی از چشم
خاطره بهروی آنها ریخت؛ چهرهاش را کدر کرد .میثم
نامههایش را باز کرد؛ اول متام نامهها با خط درشت و
پررنگ نوشته شده بود؛ «پدر و مادر عزیزم» و در سطرهای
بعد دوباره رشح احوال خودش را داده بود.
آخرین نامهاش را باز کرد که در خط آخرش نوشته بود «من
عاشق دخرتی شدهام که مانند تو زیباست مادر و میخواهم

پس از چند ماه که خدمتم متام
میشود برای خواستگاریاش
برویم .دوستتان دارم مادر و پدر!».
سال  1352آغاز میشود و برای
تجلیل سال نو همه خوشحال
پایکوبی میکردند که سال خوبی
باشد .خاطره و میثم بیشرت از همه
خوشحال بودند چون فکر میکردند
با گذشت چند ماه از رشوع سال نو
پرسشان بهخانه برخواهد گشت؛ اما
انگار رسنوشت طور دیگری برای
عزت و پدر و مادرش رقم میخورد.
چند ماه برای پایان خدمت عزت
مانده بود و او با چند دوستش برای
مدتی بهارگ شاهی ظاهر شاه
میرفتند تا نگهبان شوند .چند
روز پس از اینکه عزت و دوستانش
وارد ارگ میشوند ،ظاهر شاه با
چند نفر دیگر از نزدیکانش به علت
بیامری چشم و کمردرد بهایسکیای
ایتالیا میروند .پس از رفنت ظاهر
شاه ارگ سوت و کور شده تا اینکه
شبی خاطره و میثم با صدای
تیراندازی و راکت از خواب بیدار
میشوند و همه ترسیده میگویند
که کودتا شده است و ارگ شاهی مورد حمله قرار گرفته
است .آن شب به تاریخ  26رسطان  1352با کودتایی که
بهرهربی محمد داوود خان پرس کاکای محمد ظاهر شاه و
صدراعظم دولت راهاندازی شده بود ،به ارگ شاهی حمله
شد.
عزت و چندین نفر دیگر برای مقابله با این شورش جانشان
را از دست دادند؛ عزت و همکارانش در کودتایی کشته

شدند که تاریخ آن را بهنام «کودتای بدون خونریزی»
یاد میکند .پس از چندین سال که گذشته است هنوز
خاطره و میثم ،به یاد میثم بیستوشش رسطان را عزاداری
میگیرند و برای قد بلند و موهای سیاهش دلشان تنگ
میشود؛ «کاش برمیگشت و ما میتوانستیم خواستگاری
برویم و برایش عروسی بگیریم؛ اما حتی منیدانستیم
کسی را که دوست دارد ،کدام دخرت است؛ بیستوشش
رسطان هیچ وقت از یاد ما منیرود».
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شــده اســت؛ زیــرا پیــش از ایــن بیامرانــی کــه
بیــاری چشــم شــان مزمــن بــود و تــداوی آنهــا در
کشــور ممکــن نبــود امــا؛ بــا تشــکیل ایــن بخــش در
بیامرســتان نــور عملیاتهــای لیــزری ،عملیــات
فیکورسجــری را در کشــور ممکــن ســاخته اســت و
اینگونــه از رفــن مــردم بــرای درمــان بــه بیــرون از
کشــور جلوگیــری میشــود.
آقــای برکــی در ایــن مــورد کــه چــه عواملــی ســبب
میشــود کــه بیــاران بهبیــرون از کشــور مراجعــه
میکننــد ،گفــت« :هــدف رفــن تعــدادی از بیامرهــا
بــه بیــرون از کشــور جــدا از مســاله تــداوی گــردش
اســت کــه بــا گرفــن اجازهنامــه از پزشــک گرفــن
ویــزه را برایشــان آســانرت میکنــد».

اگر مراقب
نباشید ،یک
عمر در
تاریکی زندگی
میکنید!
در کنار اینکه استفادهی زیاد از تکنولوژی سبب میشود که یک فرد،
بیناییاش را از دست بدهد ،عوامل دیگری نیز دخیل است .محمد یوسف
برکی ،رییس شفاخانهی نور ،دلیل افزایش بیماریهای چشمی را آلودگی و
امراض میکروبی و همچنان وراثتی میداند.
زهرا سیاس
بیامریهــای چشــمی از شــایعترین
نــوع بیامریهــا در کشــور اســت کــه
بــر اســاس آمارهــای پراکنــدهای کــه
هرازگاهــی از ســوی وزارت صحــت
افغانســتان ،منتــر میشــود ،ســاالنه نزدیــک
بهبیسـتو پنــج هــزار نفــر در ایــن کشــور  ،بــه دالیــل
مختلــف ،حداقــل ،بینایــی یــک چشــم شــان را از
دســت مــی دهنــد.
هــر چنــد عوامــل زیــادی ســبب میشــود کــه یــک
فــرد ،بینایــی چشــمهایش را از دســت میدهــد
امــا؛ در رشایــط امــروز ،اســتفادهی بیــش از حــد از
تکنولــوژی و گوشــیهای هوشمنــد از مهمتریــن
عوامــل ایــن بیــاری بــه حســاب میآیــد.
هامنگونــه کــه پیشــر نیــز اشــاره شــد ،ســاالنه
نزدیــک بهبیســتو پنــج هــزار نفــر در افغانســتان
بهبیامریهــای چشــمی مبتــا میشــوند امــا؛
بــا ایــن هــم ،تنهــا یــک شــفاخانهی دولتــی بــرای
درمــان ایــن بیــاری در کشــور وجــود دارد کــه قطعــا
منیتوانــد ،پاســخگوی نیازمنــدی هم ـهی ایــن افــراد
باشــد .بــه همیــن ســبب اســت کــه ســاالنه هــزاران
نفــر ،بــرای درمــان بیامریشــان ،بــه بیــرون از
افغانســتان جهــت تــداوی میرونــد.
بــر اســاس معلوماتــی کــه مســئوالن «شــفاخانهی
چشــم نــور» بــه روزنامــهی صبــح کابــل ،میدهنــد،
همهســاله ،حــدود صدهــزار نفــر از مرکــز و
والیتهــای کشــور بــهدلیــل مشــکالت در بینایــی،
بــه ایــن شــفاخانه ،مراجعــه میکننــد.
ســحر بیســت ســاله ،یکــی از بیامرانــی اســت کــه
بــرای درمــان بینایــی چشــانش ،بهشــفاخانهی
چشــم نــور آمــده اســت .او مــی گویــد کــه از چنــدی
بهاینســو ،چشــانش دچــار ضعــف میشــود
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و همچنــان فاصلههــای دور را بهدرســتی دیــده
منیتوانــد .داکــر معالــج او بــرای بهبــودی قــوهی
دیــداش ،عینــک تجویــز کــرده اســت.
از ســحر در مــورد ســازگاریاش بــا عینــک و
رضایـتاش از جریــان درمانــش پرســیدم .مــی گویــد:
«در اول ســخت بــود ،چــون عــادت نداشــتم بــا ایکــه
یکســال میشــه بــدون عینــک در دیــدم تغییــر
نیامــده؛ ولــی وقتــی عینکــم باشــه همــه چیــزه مثــل
آیینــه شــفاف میبینــم ،جریــان تــداوی و پروســه
چــرا بیشــر مــردم بــرای تــداوی بیامریهــای
درمانــم هــم خــوب بــود».
چشــمی بــه بیــرون از کشــور میرونــد؟
در کنــار اینکــه اســتفادهی زیــاد از تکنولــوژی ســبب
لیلام-نــام مســتعار -زن میــان ســالی اســت کــه
میشــود کــه یــک فــرد ،بینایــیاش
بــرای تــداوی چشــمهایش بارهــا
را از دســت بدهــد ،عوامــل دیگــری بر اساس معلومات شفاخانه
بهشــفاخانههای خصوصــی و
نیــز دخیــل اســت .محمــد یوســف چشم نور ،در میان بیماران
شــفاخانهی چشــم نــور مراجعــه
برکــی ،رییــس شــفاخانهی نــور ،معاینه شده 224 ،نفر به
کــرده امــا؛ تشــخیص نادرســت
دلیــل افزایــش بیامریهــای چشــمی بیماری قیچی 250 ،نفر
داکــر ایــن شــفاخانه ،نهتنهــا بــا
را آلودگــی و امــراض میکروبــی و تنبلی چشم و  2055نفر به
عــث بهبــودی دیــد چشــمهایش
دلیل دوربینی چشم به این
همچنــان وراثتــی میدانــد.
نشــد کــه مشــکالت بیشــری را نیــز
بــا ایــن حــال ،اکــر بیامرانــی کــه شفاخانه مراجعه کردهاند.
برایــش بــه بــار آورده اســت.
بــه ایــن شــفاخانهی دولتــی مراجعــه از سویی هم 271 ،بیمار،
او مــی گویــد« :درســال  2019بــه
میکننــد ،افرادیانــد کــه در کابــل بهدلیل ناسازگاری میان دو
تــداوی آمــدم شــفاخانه نــور؛ مگــر
زندگــی میکننــد و بیشــر بــا وســایلی چشم ( تغییر نمره در چشم)،
تــداوی مــره نکــدن .امی کار ســبب
رسو کار دارنــد کــه خطــر ابتــا بــه تحت معاینه قرار گرفتند
شــد کــه چشــمم دو تکلیــف دگــه
انــواع بیامریهــای چشــمی را در پــی و  145بیمار دوباره برای
هــم پیــدا کنــه؛ پیــش چشمشــان
دارد .آقــای برکــی ،گفتکــه دســت تداوی به پزشکان معرفی
دیــدن ،چشــمم خــون ریــزی
کــم  90درصــد بیــاران چشــمی شدند .در این میان625 ،
داشــت؛ امــا هیــچ کاری منیکــدن
ایــن بیامرســتان از کابــل هســتند و بیمار پس از درمان هیچ
تــا کــه کارهــای خــوده جــور کــدم و
ده درصــد باقیمانــده بــرای تــداوی بهبودی در وضعیت شان
رفتــم ترکیــه تــداوی شــدم».
چشمشــان از دیگــر والیتهــای بهوجود نیامده است.
لیلــا ،تنهــا بیــاری نیســت کــه
کشــور بــه ایــن شــفاخانه میآینــد.
بهدلیــل عــدم تشــخیص نادرســت ،بــه بیــرون از
بــا آنکــه وزارت صحــت عامــهی افغانســتان ،رقــم
کشــور رفتــه اســت .ســاالنه هــزاران نفــر بــرای درمــان
دقیقــی از افــرادی کــه مبتــا بــه بیــاری هــای
بهبیــرون از کشــور میرونــد.
نبــود امکانــات مناســب بــرای تــداوی و انجــام عملیات
مغلــق چشــم ،همــه ســاله پــای 15درصــد از بیــاران
چشــمی را بــرای تــداوی چشــم بــه بیــرون میکشــاند
امــا؛ وزارت صحــت و مســئوالن شــفاخانهی چشــم بــا
تاییــد مشــکالت ،تأکیــد مــی کننــد کــه عوامــل دیگــر
نیــز ســبب مــی شــود کــه بیــاران بهبیــرون از کشــور
مــی رونــد.
داکــر قیومــی ،رییس بخــش چشــم در وزارت صحت،
مــی گویــد کــه بیــاران بــه دو دلیــل بــرای درمــان بــه
بیــرون از کشــور میرونــد .یــک؛ «مــردم پــولدار کــه
بــراى تــداوى عــادى بــرون میرونــد ،دوم؛ تجهيــزات
نامکمــل ديپارمتنتهــاى چشــم در شــفاخانه چشــم
بــراى تشــخيص و عملياتهــاى مغلــق ســبب راجــع
شــدن بیــاران بــه بیــرون از کشــور اســت».
بــا ایــن همــه ،رییــس شــفاخانه نــور ،تأکیــد میکنــد
کــه ایــن مشــکل بــا افتتــاح بخــش شــبکیه حــل
چشــمی هســتند ،ارایــه منــی کنــد امــا؛ بــر اســاس
گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت ،از  1,5اىل %2
مــردم در افغانســتان نابينــا هســتند و  4اىل  %5مــردم
تناقــض رويــت دارنــد .همچنــان ایــن ســازمان گفتــه
اســت کــه در ایــن اواخــر تعــداد افــرادی کــه دچــار
بیامریهــای چشــمی میشــوند و نیــاز بــه عینــک
دارنــد ،روز بــه روز افزایــش مییابــد.

پیــش از آن کــه بــه مشــکالت چشــمی مواجــه
شــوید ،مواظــب آن باشــید!
مســئوالن صحــی ،بــا اشــاره بــه بیامریهــای
چشــمی کــه در نتیجــهی ســهلانگاری افــراد
بهوجــود میآیــد ،تأکیــد میکننــد کــه افــراد در
ســنین مختلــف بایــد پیــش از آنکــه بــه بیامریهــای
چشــمی مبتــا شــوند ،کوشــش کننــد بهداشــت
چشــم شــان را مراعــات و از وســأیلی کــه اســتفادهی
مکــرر آن خطــر ســاز اســت ،جلوگیــری کننــد.
برشــنا ولــی ،تــک میشــن شــفاخانهی نــور،
میگوید«:هــرگاه متوجــه شــدیم کــه در چشــممان
اختــال ایجــاد شــده اســت بایــد نــزد داکــر برویــم،
اگــر از زمــان مناســب بگــذرد دیگــر بیامریهــای
چشــمی بــا عینــک هــم قابــل تــداوی نخواهــد بــود.
ایــن مــورد در کــودکان نیــز صــدق میکنــد ،کودکانــی
کــه مبتــا بــه قیچــی هســتند ،اگــر در زمــان مشــخص
بــه داکــر بیاینــد امــکان تــداوی شــان وجــود دارد
البتــه ،تــا قبــل از هفتســالگی امــکان تــداوی بــا
عینــک اســت».
بــا اینحــال ،بــر اســاس معلومــات شــفاخانهی چشــم
نــور ،تنهــا در ســال گذشــته بــه تعــداد 7188
عینــک توســط ( opticianعینکســاز) ،تجویــز شــد
و بـ�ه بیـمارا ن ( presbyopiaچشــم دوربیــن) �my
( opiaنزدیــک بیــن) hyperopia ،و astigmatism
(بینظمــی چشــمی) توزیــع شــده و از ســویی هــم بــه
تعــداد  18271مریــض توســط تکنیشـنهای عینــک
تحــت معاینــه قــرار گرفتنــد کــه از ایــن میــان 1810
بیــار بــه دلیــل ( myopiaنزدیــک بیــن) معاینــه
شــدهاند.
همچنــان 1729 ،بیــار بــه دلیــل( )hyperopia
معاینــه شــدند و  1322بیــار دیگــر بــه خاطــر
بینظمیهــای چشــمی بــرای بهــر شــدن دیــد
شــان نــزد داکــر مراجعــه کردهانــد.
همیــن گونــه myopic astigmatism 2419 ،تحــت
معاینــه قــرار گرفتنــد و  5170بیــار دیگــر بــه دلیــل
بیــاری  hyperopic astigmatismنــزد داکــر
مراجعــه کــرده و معاینــه شــدند.
بــر اســاس معلومــات شــفاخانه چشــم نــور ،در میــان
بیــاران معاینــه شــده 224 ،نفــر بــه بیــاری قیچــی،
 250نفــر تنبلــی چشــم و  2055نفــر بــه دلیــل
دوربینــی چشــم بــه ایــن شــفاخانه مراجعــه کردهانــد.
از ســویی هــم 271 ،بیــار ،بهدلیــل ناســازگاری
میــان دو چشــم (تغییــر منــره در چشــم) ،تحــت
معاینــه قــرار گرفتنــد و  145بیــار دوبــاره بــرای
تــداوی بــه پزشــکان معرفــی شــدند .در ایــن میــان،
 625بیــار پــس از درمــان هیــچ بهبــودی در
وضعیــت شــان بهوجــود نیامــده اســت.
در بخــش تهیــهی عینــک نیــز ،هفتهــزار بیــار
مراجعــه کــرده کــه از ایــن میــان پنــج هــزار تــن،
بــرای گرفــن عینــک مناســب بــوده؛ و دو هــزار بیــار
متباقــی نیازمنــد عینــک نبودهانــد.
افــزون بــر ایــن ،بــه گفتــهی وزارت صحــت ،پــروژه
کمپهــاى ســيار چشــم از ســوی ایــن وزارت ،بــه راه
انداختــه شــده کــه خدمــات چشــم را بــه شــکل نوبتــى
توســط متخصصــان چشــم در واليــات مختلــف عرضــه
میکنــد کــه ســاالنه در حــدود  2000تــن عمليــات،
 30000تــن تــداوى شــده و  4000تــن دیگــر عينک
طبــى دریافــت میکننــد.
بــا ایــن همــه ،در کنــار ســایر عوامــل ،تعــدادی نیــز
بهدلیــل رویدادهــای ناشــی از انفجــار و حادثــات
جنایــی نیــز از ناحیــه چشــم آســیب میببیننــد کــه
تنهــا در ســال گذشــته  3453نفــر بــه ایــن دلیــل
بــه شــفاخانهی چشــم نــور مراجعــه کــرده کــه از ایــن
میــان 158رویــداد آن جنایــی بــوده و  18رویــداد
دیگــر ترافیکــی بــوده اســت.
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افغانستان 1400؛
«اتحاد مقدس» امریکا و طالبان به کجا میانجامد؟
ایمان نوری ،دانشجوی روابط بینالملل

بخش دوم
امریکا روی ریل خروج؛ طالبان آماده جشن پیروزی
در اوایلیکه کار مذاکرات مطابق توافقنامه دوحه
بهپیش میرفت ،از سوی امریکا بهگونه رسمی اعالن
شد که درست ششماه و بیستویک روز بعد ،یعنی
در تاریخ  ۲۱ماه می سال  ۲۰۲۱متام نیروهای
امریکایی از افغانستان بیرون میشوند.
نکتهایکه بسیار جالب است این است که دونالد
ترامپ متام هشدارها را از طریق توییرت به رسان
حکومت مینوشت ،آنهم در کامل بیخربی کابل.
امریکا بدون شکلگیری هیچ توافق و ضامنتی،
تصمیم دارد تا افغانستان را ترک کند؛ واشنگنت
در یک اقدام بیپیشینه خواست نظامیانش را از
افغانستان بیرون کند ،اما؛ دبیرکل ناتو میگوید که
با مشورت و رای همه اعضای ناتو برای ماندن یا رفنت
تصمیم گرفته خواهد شد.
برای اولینبار است که واشنگنت ،قطر و طالبان
در یک مسیر با یک دیدگاه واحد به پیش میروند،
اگر دقیق و منطقی بررسی شود؛ کابل تا اینجای
کار در هیچ جای این مذاکرات به گونهی حقیقی و
آنچنانیاش نقشی نداشته است .کابل ،دنبالهرو
ُمدلهای دیگران بوده و این ادعا که کابل ،اسالمآباد
را منزوی ساخت افسانهای بیش نیست.
سفرهای فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان
به اسالم آباد تا ورود رسان حکومت به این کشور،
نشان داد که کنارزدن مقامات پاکستانی از قضیه
افغانستان ناممکن گشته است.
پاکستان متغیر اصلی جنگ و صلح افغانستان
آیا میشود پاکستان را کنار گذاشت؟
پاکستان همسایه رشقی و جنوبی افغانستان است ،
این کشور بیش از  ۲۰۰۰کیلومرت مرز با افغانستان
دارد .پاکستان از سوی افغانستان همواره به حامیت
و پناهدادن به گروههای تندرو اسالمگرا ،تروریستی
متهم است .این کشور از لحاظ ثبات داخلی یک
کشور ناپایدار است و اقتصاد شدیدا مرصفی دارد.
با تکیه بر صادراتش به افغانستان میتوان گفت
که تورخم شاهرگ حیاتی برای صادرات کاالهای
پاکستان به افغانستان محسوب میشود و افغانستان
بازار مستقیم پاکستان است.
پاکستان شهکار سیاست خارجی انگلستان است،
بریتانیا در رسانجام خروجاش در  ۱۹۴۷میالدی
کشوری به جنوب آسیا هدیه داد که از سال
تاسیساش تا حال بهعنوان یک غدهی رسطانی و
یاهم بهعنوان یک معامی پیچیده استخباراتی برای

جنوب آسیا شناخته میشود .این کشور که میزبان
گروههای فوقالعاده خطرناک و بنیادگرا است ،برای
منطقه همواره دردرسساز بوده است.
پاکستان ،داستانهای موازی با داستان سیاست
خارجی امریکا دارد؛ یعنی هردوی این کشورها ،رئیس
جمهورهایشان را از دست دادهاند و همینطور
تاوانهای زیادی برای نفوذشان در منطقه پرداختهاند.
یک اعرتاف وحشتناک
هیالری کلینتون در یکی از مصاحبههایش
بهرسانههای امریکایی پاسخ ژرف و قابل درنگی داد:
کسانی که بیست سال پیش بهوجود آوردیم؛ امروز
خودمان با آنان در جنگیم.
طالبان ،دشمن بزرگ امریکا ،گروهی که بعد از
مجاهدین ،قدرت را برای پنج سال در افغانستان
بهدست گرفته بودند امروز دوباره به قدرت برمیگردند.

جبهه اول اروپای غربی و ساحلی ،جبهه دوم شامل
رشق و جنوب رشق آسیا میشد و جبهه سوم شامل
کشورهای جنوب و جنوب غرب آسیا بود .بنابراین
میتوان مقابله دو قدرت صحنه اوراسیا را شاهد
بود و افغانستان میدان مناقشه قطب های قدرت
در قرن بیستویکم است؛ هامنطور که برژینسکی
ژئواسرتاتیژیست مشهور امریکایی عنوان داشته ،در
آینده کسی که بتواند اوراسیا را کنرتل کند جهان را
کنرتل خواهد کرد.
جالب اینجاست که در این صحنه عملیاتی،
افغانستان از دهه هفتاد تا حال نقش حلقه اتصال
را داشته است.

امریکا چهدرسی از حضورش در افغانستان
گرفته است؟
امریکاییها از بیست سال حضورشان در افغانستان
تا حاال بهخوبی دریافتهاند که تنها
نگرانی امریکا از اتحاد مجدد
حرف و نگرانی از معضل افغانستان
پاکستان همسایه شرقی
طالبان و القاعده
در میان نیست بلکه کشورهای
است
افغانستان
جنوبی
و
سوالهای مهمی از سوی واشنگنت
منطقه که با افغانستان مرز دارند
بدون پاسخ باقی مانده است و یکی ، ،این کشور بیش از
تکتکشان مشکالت و دردرسی
اینکه چرا بعد از دو دهه همچنان  ۲۰۰۰کیلومتر مرز با
برای امریکا بودهاند و هستند.
پاکستان
القاعده در افغانستان حضور دارد و افغانستان دارد.
منونههای زنده آن روسیه ،چین
و ایران هستند که هر دوتای این
نفس میکشد؟ آیا اینبار با موفق از سوی افغانستان همواره
کشورها با افغانستان مرز مشرتک
شدن مذاکرات دوحه ،طالبان سنت به حمایت و پناهدادن به
مهامننوازی از القاعده را کنار گروههای تندرو اسالمگرا ،دارند.
مدتی پیش ایران از تحریمهای
گذاشته و با آنها قهر خواهد کرد؟ آیا تروریستی متهم است.
تسلیحاتی امریکا بیرون شد و
ادعای شکست القاعده از سوی مایک این کشور از لحاظ ثبات
پمپئو در افغانستان میتواند توجیه
دستش در منطقه بازتر گشت؛
داخلی یک کشور ناپایدار
کنندهی توافق امریکا و طالبان باشد؟
اکنون ،متایل بسیار باالیی برای
اینبار امریکاییها طالبان را با استناد ،است و اقتصاد شدیدا
فروش تسلیحاتش دارد.
مصرفی دارد.
متهم به روابط با القاعده میسازند.
حاال محمد جواد ظریف وزیرخارجه
افغانستان در صحنه عملیاتی قدرتهای بزرگ
ایران گروه فاطمیون را ناجی و کمککننده افغانستان
تا حاال حلقه اتصال بوده است .بر اساس مفهوم
میداند و تلویحاً برای کابل این گروه را منحیث همکار
ژئواسرتاتیژی ،پس از جنگ جهانی دوم جهان دارای
پیشکش میکند.
دو قلمرو ژئواسرتاتژی بود که شامل قلمرو بری که
منطقه تحت نفوذ جهان کمونیست بود و قلمرو بحری
چرا آمریکا در افغانستان به گونه قطعی پیروز
که منطقه تحت نفوذ جهان رسمایهداری بود.
نشد؟
قلمرو اسرتاتیژی بری متکی بر هارتلند اوراسیا و
یک سلسله متغیرهایی با اصطالحات اولیه تعریف
منطقه قلمروی بحری نیز به منظور تامین امنیت
ناشده وجود دارند که شناخته شده نیستند .بهسختی
تجارت دریایی جهان غرب بود.
میتوان آنها را در خربها جستجو کرد و یا ردپایی از
دنیای غرب نیز اسرتاتیژی خود را بر اساس اسرتاتژی
آنها یافت .اینمتغییرها؛ متغییرهای سیاسی نیستند
جهان کمونیست آن روز به رهربی اتحاد جامهیر
که در سطح قدرت بتوان کنش متقابل آنها و یا
شوروی تدوین کرده بود .بر این اساس اسرتاتژی غرب
بازیگران درگیر در آن را مشاهده و شناسایی کرد.
سه جبهه را تشکیل میداد:
این متغییرها بیش از اینکه سیاسی باشند اجتامعی

هستند و در سطح زندگی روزمره مردم افغانستان
جریان دارند .متغییرهایی که موجب پیوند ژرف و
همکاری در بین روابط اجتامعی شده و سبب میشود
تا حتا بازیگرانی که در سطح قدرت بهعنوان دشمن
تعریف میشوند در سطح اجتامعی همکار ،تلقی
شوند.
این متغییرها بهنوعی از سبک زندگی در افغانستان
بدل گشته و نهادینه شدهاند؛ حتا توانستهاند
ساختارهای مرشوعی را تشکیل دهند که با وجود
ناپسندبودن و آزاردهنده بودن آن ،حفظ و گسرتش
داده شدهاند.
رمزوراز مذاکرات دوحه؛ آغاز و انجام
مذاکرات دوحه هیچ برنده و بازندهای ندارد اما؛ پایان
عمر سیاسی یک نسل را رقم میزند و از نسل جوان و
آگاه قربانیهای زیاد و وحشتناک میگیرد.
اگر دقت کرده باشید؛ مذاکرات بن آملان و مذاکرات
دوحه قطر دو روی یک سکه هستند .در حقیقت از
بنیانگذاری نظام نوین افغانستان در بُن تا حاال در
قالب مذاکرات ،یک مصونیت و قدرت بازدارندگی
برای یک گروه خاص ایجاد شد و مابقی همه رسبازانی
بودند که باید یکی برای دیگری میجنگیدند.
جمعبندی
بر اساس سیاستی نانوشته اما؛ واضح ،هرگونه مذاکره
طالبان با دولت افغانستان باید از کانال استخبارات
نظامی و ارتش پاکستان صورت گیرد در غیر اینصورت
با شکست مواجه است.
حاال مذاکرات دوحه وارد دومین مرحله شده است
و مالبرادر همچنان سنگردار این مذاکرات از جانب
امارت است.
بحران افغانستان یک معامی چند بُعدی است که
طالبان فقط یک بُعد آن هستند.
افغانستان از آغاز گفتگوهای بن در آملان تا حاال
فرصتهای طالیی بسیاری را در طی همین بیست
سال حضور جامعه جهانی از دست داد .فرصت
هاییکه به گونه قطعی رسنوشت افغانستان را
میتوانست تضمین کند.
افغانستانِ  ،۱۴۰۰افغانستانی با حکومت تازه
و مختلط ،با اکرثیت رهربی طالبان ،تعدادی از
جهادیها و عدهای تکنوکرات ،خواهد بود .جنگ
ادامه خواهد یافت و در نهایت قدرتهای بزرگ و
منطقهای وارد فاز جدید برنامهریزیها ،جهت نفوذ و
تداخل خود خواهند شد.
***
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صـلـح با جـنـگ؛

شیوهی جدید طالبان برای رسیدن به قدرت

شگوفه صدیقی رییس تلویزیون زن ،هنگام برگشت از هند
در فرودگاه کابل متوجه پیامکی در تیلفونش شد که فهمید،
از طرف کسانی مورد تهدید قرار گرفته است .در این پیامک
نگاشته شده بود؛ «ما میدانیم که چهوقت از خانه بیرون
میشوی ،کجا میروی و چه رنگ لباس میپوشی ،باید
وظیفه خربنگاری را ترک کنی».
در بیرون از فرودگاه ،در کنار موتر بانو صدیقی ،موتر
دیگری با مردان ناشناس توقف کرده بود و بهنظر میرسید
که در انتظار اختطاف او باشند.
بانو صدیقی مانند سایر شهروندان افغانستان ،دههها با
تهدید ،خشونت و جنگهای نافرجام مواجه بود و زمانی که
روند مذاکرات صلح افغانستان در سپتامرب ،آغاز شد ،نگران
برگشت گروه تندرو طالبان شد.
این در حالی است که در حمالت هدفمند اخیر دهها
فعال مدنی و خربنگار کشته شدند .در این بحبوحه همه
به نتیجه گفتوگوهای صلح چشم دوختهاند و روند خروج
نیروهای امریکایی نیز شدت گرفته است.
باورها بر این است که طالبان دولت افغانستان را که با
حامیت غرب و جامعه بیناملللی ایستاده است -خارج از
ارزشهای اسالمی و وابسته بهارزشهای غربی میدانند -با
خروج نیروهای امریکایی این گروه تالش میکند قدرت را از
طریق جنگ بهدست بیاورد.
طالبان تغییر نکردهاند
در حال حارض بهدلیل فشار و تهدید ،بیشرت اعضای
کاری بانو صدیقی از خانه کار میکنند .او گفت«:طالبان
بهخاطری خربنگاران و فعاالن مدنی را میکشند که آنان
صدای ملت را بلند میکنند».
بانو صدیقی افزود« :طالبان مانند گذشته ،هیچ تغییری
نکردهاند ،آنان به حقوق زنان و حقوق مدنی توجهی ندارند،
رشایط خیلی سخت است و ما اعتامد خود را از دست
دادیم ،منیدانیم دوست و دشمن ما کیست؛ وقتی از خانه
بیرون میشویم به اطراف خود مشکوک هستیم».
طالبان دست داشنت دراین حمالت را رد میکنند اما؛ در
چهار جون سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان،
برای اولینبار گفت که طالبان شیوهی جدید قتل و انکار را
پیش گرفتهاند و این میتواند به روند صلح آسیب برساند.
در هفته جاری کمندوها (نیروهای امنیتی و دفاعی)
گزارش دادهاند که یک مرکز ساختوساز مببهای کنار
جادهای  -مببهای مقناطیسی که موتر را مورد هدف قرار
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میدهد -در والیت لوگر کشف شده است .همراه با ضبط
اشیای این مرکز تعدادی نیز بازداشت شدهاند که موسوم به
«کاروان عبیده» مرتبط به گروه طالباناند.
احمد ضیا رساج ،رییس امنیت ملی در  ۲۹دسامرب در
مجلس منایندگان گفت« :کاروان عبیده» مسؤلیت انتقال
و ساخت ماینهای – کنار جادهای را برای گروه طالبان
داشت ،در این عملیات نزدیک به  ۷۰عضو طالبان
بازداشت شدهاند و مسؤل این گروه فرد نابینایی بود که
در جلو دوربینها اعرتاف کرد که برای طالبان کار میکرده
است.
آمادگی برای قبضه کردن قدرت
میشل سمبل ،استاد در دانشگاه کوین بلفاست امریکا،
میگوید :دلیل عمدهی هدف قرار دادن خربنگاران و
فعاالن مدنی از طرف طالبان رسکوبی آزادی بیان است.
همچنان این بخش از برنامهی طالبان برای دست یافنت
به قدرت است ،زیرا قتل و ایجاد رعب ،مردم را به حکومت
بیباور میسازد.
آقای سمبل گفت که این روش طالبان برای خاموش
ساخنت جامعه است .اظهارات طالبان برای شکست

حکومت هنوز روشن نیست اما؛ این گروه در تالش ایجاد
نظامی به اساس قرائت خود هستند که در آن از آزادی بیان
خربی نیست.
او گفت که طالبان متعهداند که در صورت رسیدن به قدرت
و نظام اسالمی – امارت اسالمی سال – ۱۹۹۶بازهم با
چامق باالی مردم حکومت کنند.
آقای سمبل گفت :طالبان در ساحات تحت قلمرو خود،
چنین نظامی را تبلیغ میکنند و در صورت رسیدن به
قدرت در [افغانستان] دستآورد سالهای اخیر را نابود
خواهند کرد.
قتلهای هدفمند باالی مسؤالن دولتی و امنیتی یکی از
شیوههای جدید طالبان پس از سقوط این گروه توسط
نیروهای امریکایی در  ۲۰۰۱است.
طالبان اکنون به بخشی از خاک افغانستان نفوذ دارند.
قتل فعاالن اجتامعی زمانی افزایش یافته که گفتوگوهای
صلح [ میان طالبان و دولت افغانستان در دوحه] جریان
دارد.
همچنان ،یک نوار تصویری که در  ۲۸دسامرب سال گذشته
در صفحهی توییرت سخنگوی گروه طالبان منترش شد۵ ،فرد

مسلح را نشان میداد که دست باالی قرآن گذاشته و قسم
میخوردند که مسؤالن دولت کابل  -دولت نشاندهی غرب –
را هدف قرار میدهند؛ «آنان با یهود و نصارا همکاری دارند
و جهاد در برابرشان فرض است».
شتاب در خروج نظامیان امریکایی
دوردوم گفتوگوهای صلح در دوحه – قطر هفته گذشته
آغاز یافت ،اما هنوز برخی از اعضای ارشد گروه طالبان به
این نشست برنگشتهاند؛ در حالی که روند خروج نیروهای
امریکایی تا ماه اپریل به  ۲۵۰۰رسباز کاهش خواهد یافت.
توافق ماه فربوری میان طالبان و امریکاییها بر رس خروج
کامل نیروهای امریکایی تا ماه اپریل  ۲۰۲۱مرشوط به
قطع روابط گروه طالبان با شبکه القاعده بود اما؛ شورای
امنیت سازمان ملل گفته است؛ طالبان در این بخش هیچ
اقدام عملیای نداشتهاند.
همچنان گزینه دوم خروج نیروهای امریکایی مرشوط به
 ۸۰درصد کاهش خشونتها بود اما؛ دونالد ترامپ زمانی
بهخروج نظامیان این کشور رسعت داد که طالبان خشونت
را افزایش داده و چندین حمله را در والیتهای جنوبی
مانند هلمند و کندهار انجام دادند.
جرنال عبدالرقیب مبارز ،فرمانده پیشین و مسؤل دیدبان
بحران افغانستان که حمالت طالبان را زیر نظر دارد،
میگوید :در عقب متام حمالت ،طالبان قرار دارند.
او گفت که «کاروان عبیده» یک گروه کوچک ،اما افراد
مسلکی طالبان بودند .جرنال مبارز گفت که با انجام
قتلهای هدفمند ،طالبان تالش میکنند تا خود را قوی
نشان دهند ،در حالیکه گفتوگوها جریان دارد ،آنان
خشونتها را افزایش دادهاند ،طالبان با افزایش حمالت
میخواهند ،نظام خود را تبلیغ کنند.
زنان در فهرست تهدید طالبان
با متام این چالشها؛ مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا در
دوم جون با توییتی از پیرشفتهای خوب در روند مذاکرات
صلح خرب داد .توییتیکه کارشناسان را حیرتزده ساخت؛
آنان باور دارند که هیچ پیرشفتی در روند صلح وجود نداشته
است.
آقای سمبل گفت ،طالبان توافقنامه دوحه با امریکا را
محور گفتوگوهای خود قراردادهاند و باور دارند که باید
این توافق ،اصلی در گفتوگوها [صلح افغانستان] باشد.
در آغاز مذاکرات باورها بر این بود که طالبان تغییر
کردهاند ،بهویژه در بخش حقوق زنان و کاهش خشونتها
پایبندی نشان میدهند اما؛ بانو صدیقی که در فهرست
تهدید طالبان قرار دارد ،هنوز انتظار آتشبس را میکشد.
او گفت :خربنگاران و فعاالن مدنی همه روزه هدف قرار
میگیرند ،ما از جامعه بیناملللی و امریکا میخواهیم؛
هنگام امضای توافقنامه صلح ،از طالبان – دولت
افغانستان تضمین بگیرند ،در غیر اینصورت آنان همدیگر
را قبول منیکنند و این به معنای آغاز یک بحران دیگر
است.
یادداشت :هدایت الله نیازی از کابل همکار این گزارش
بوده است.

طرح یکسانسازیمعاشاتمعقولوعادالنه است

یونس بیگ
طوریکـه میدانیـم کارمنـدان خدمـات ملکـی تطبیـق
کننـده اصلـی برنامههـا و پالیسـیهای دولـت اسـتند،
ولـی ایـن قشر از سـالهای متمادی بدینسـو از حقـوق
و امتیـازات بسـیار ناچیـز برخـوردار اسـتند؛ در حالیکـه
معـاش تعـداد دیگـری از کارمندان دولتی که در بسـتهای
اول و دوم یـا مشـاورتهای برخـی ادارات کار میکننـد،
بسـیار گـزاف بـوده و حتـا دسترخوان پولـی آنهـا کـه در
بسـتهای فرعـی و کمکـی نیـز کار میکننـد و نتیجـه و
موثریـت کاری شـان نیـز معلـوم نیسـت ،بهمراتـب بیشتر از
معـاش عـادی ماموریـن خدمـات ملکـی اسـت.
ایـن موضـوع یـک تبعیـض آشـکار قلمـداد شـده ،سـبب
انتقـادات و اعرتاضهـای گسترده شـهروندان و بهخصوص
کارمنـدان خدمـات ملکـی در کابـل و دیگـر والیـات شـده
اسـت .اخیـرا مناینـدگان در پارملـان نیـز بـا مـردم همصـدا
شـدهاند و طرح یکسانسـازی معاشـات کارمندان دولتی را
ترتیـب و بعـد از تصویـب ،از تعقیـب آن تـا توشـیح و تطبیق
توسـط حکومـت خبر دادند.
بـه تعقیـب آن ،بودجـه پیشـنهادی حکومـت نیـز در کنـار
دالیـل دیگـر ،بـه دلیـل درنظر نگرفتن بودجه بـرای تطبیق
طـرح مصـوب ولسـی جرگـه ،از طـرف مجلـس مناینـدگان
دوبـار رد شـد .حتـا مجلـس مناینـدگان عملیسـازی طـرح
مذکـور را بهعنـوان خـط رسخ ولسـی جرگـه قلمـداد کـرده،
بـدون در نظـر گرفتن بودجـهی الزم در جهـت تطبیـق آن،
تصویـب سـند بودجـه ملـی را نیـز غیـر ممکـن عنـوان مـی
کند .
بـه بـاور نویسـنده ،موضعگیـری مجلـس مناینـدگان بـه
دالیـل زیـر معقـول و عادالنـه اسـت:
 .1رعایـت قوانیـن :براسـاس فقـره ( )4مـاده ( )59قانـون
کار جریـده رسـمی شماره ( )966مـورخ 1387/9/16
تبعیـض در پرداخـت مـزد جـواز نـدارد و براسـاس فقـره

( )4مـاده ( )20قانـون کارکنـان خدمـات ملکـی جریـده
رسـمی ( )951مـورخ  1387/4/16حکومـت مکلـف اسـت
کـه بهمنظـور ارتقـای سـطح زندگـی و تامیـن معیشـت
ماموریـن و کارکنـان قـراردادی در تعییـن انـدازه مـزد آنهـا
بـا درنظرداشـت رشـد اقتصادی کشـور ،عنداملوقـع تجدید
نظـر مناید؛ اما باتاسـف کـه حکومت از انفـاذ قوانین مذکور
تـا حـاال کـه اوضـاع و رشایـط اقتصـادی و همچنـان سـطح
قیم بسـیار تفـاوت کرده اسـت ،هیچگونه
تجدیـد نظر در میـزان معاشـات مامورین به تعقیب آن ،بودجه
و کارکنـان قـراردادی نکـرده اسـت.
از طـرف دیگـر برخلاف فقـره ( )4مـاده پیشنهادی حکومت نیز در
( )59قانـون کار ،حکومـت در پرداخـت کنار دالیل دیگر ،به دلیل
مـزد بهکارکنـان دولتـی مرتکـب تبعیـض درنظر نگرفتن بودجه برای
جـدی شـده که میـزان آن برهمـگان مثل تطبیق طرح مصوب ولسی
آقتـاب روشـن اسـت .پـس طـرح افزایـش جرگه ،از طرف مجلس
و یکسانسـازی معاشـات ،قانونی اسـت.

کارمنـدان دولتـی کـه عیـن مسـئولیت را دارنـد ،خلاف
عدالـت بـوده و ایـن امـر سـبب ایجـاد عقدهمنـدی و
دلسردی کارکنـان خدمـات ملکـی میشـود.
عدالـت ایجـاب میکنـد کـه هـر کسـی کار بیشتر میکنـد
مـزد بیشتر بگیـرد و هرکسـی کار کمتر میکنـد ،مزد کمرت
بگیـرد امـا؛ وضعیت حاکم در افغانسـتان متأسـفانه برعکس
آن اسـت .پـس تطبیـق طرح یکسانسـازی معاشـات سـبب
رعایـت عدالت خواهد شـد.

 .4کاهـش بیـکاری :برخیهـا
بیـکاری را چنیـن تعریـف کردهانـد؛
اگـر مجمـوع درآمـد ماهانـهی یـک
شـخص مجمـوع مخـارج ماهانـهاش
را پـوره نکند ،شـخص بیکار محسـوب
میشـود .
پـس بـا ایـن حسـاب اکرثیـت مطلـق
نمایندگان دوبار رد شد.
کارکنـان دولـت نیز ،بیکار محسـوب
 .2مبـارزه بـا فسـاد اداری :مزد و معاش حتا مجلس نمایندگان
میشـوند ،چـون معـاش کارکنـان
خدمـات ملکـی بـا درنظرداشـت
کنونـی کارکنـان خدمـات ملکـی بسـیار عملیسازی طرح مذکور را
رشایـط اقتصـادی کشـور ،خیلـی کـم
ناچیـز بـوده و زندگـی بخورومنیرشـان را بهعنوان خط سرخ ولسی
نیـز تکافـو منـی کند.
بـوده و حتـا کرایـه خانـه شـانرا پـوره
جرگه قلمداد کرده ،بدون
وقتـی مامـور حکومـت نتوانـد از معـاش
منیکنـد .پـس تطبیـق طـرح افزایش
خـود مصـارف اولیـه زندگـی خـود را در نظر گرفتن بودجهی الزم و یکسانسـازی معاشـات سـبب
تامیـن کنـد ،پـس طبیعـی اسـت کـه در جهت تطبیق آن ،تصویب
کاهـش بیـکاری در کشـور خواهـد
شـد.
دسـت بهفسـاد و اختلاس خواهـد زد و سند بودجه ملی را نیز غیر
بادرنظـر گرفتن مـوارد فـوق ،میتوان
ایـن خـود ،امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری را ممکن عنوان می کند.
بـه چالـش میکشـاند .پس عملیسـازی
گفـت کـه حکومـت در صورتیکـه
طـرح افزایـش و یکسانسـازی معاشـات کارمنـدان دولتـی
طـرح افزایش و یکسانسـازی معاشـات کارمنـدان دولتی را
بـه مبـارزه موثـر بـا فسـاد اداری ،کمـک خواهـد کـرد تـا
توشـیح و عملـی نکنـد ،برعلاوه نقـض قوانیـن نافذه کشـور
زمینههـای فسـاد و اختلاس را از بیـن ببرد.
از طـرف حکومـت ،سـبب انفجـار عقدههـای کارمنـدان
خدمـات ملکـی کـه اکرثیـت شـهروندان آگاه کشـور را
 .3رعایـت عدالـت :پرداخـت مـزد و معـاش متفـاوت بـرای
تشـکیل میدهنـد ،خواهـد شـد .همچنـان ایـن موضـوع

زمینهسـاز اختلاس ،رشوهسـتانی و انـواع معضلات دیگـر
شـده ،ادارات را از اهـداف اصلـی خـود دور میسـازد و
بدیـن ترتیـب سـکتگی بزرگـی در عرضـه خدمـات عامـه
بهوجـود میآیـد.
از همیـن خاطـر اسـت کـه بـا گذشـت هـر روز و هرسـال،
باوجود مصارف گزاف و داشتن تشـکیالت عریض و طویل،
تحـول چنـدان مثبتـی مشـاهده منیشـود؛ در حالیکـه
دولـت طبـق قانـون مکلـف اسـت انـدازه معـاش کارکنـان
خدمـات ملکـی را مطابـق رشایـط و ایجابـات اقتصـادی
تعییـن منـوده در کنـار آن ،تأمینـات اجتامعـی الزم را نیـز
فراهـم کنـد.
بـا در نظرداشـت مـوارد فـوق ،حکومـت بهخاطـر رعایـت
قوانیـن نافذه کشـور ،رعایـت عدالت ،مبارزه با فسـاد اداری
و کاهـش بـیکاری در کشـور بهتر اسـت ،طـرح مصـوب
ولسـی جرگـه را توشـیح و جهـت عملیسـازی آن عاجـل
اقـدام کنـد.

عدالت ایجاب میکند که
هر کسی کار بیشتر میکند
مزد بیشتر بگیرد و هرکسی
کار کمتر میکند ،مزد کمتر
بگیرد اما؛ وضعیت حاکم در
افغانستان متأسفانه برعکس
آن است .پس تطبیق طرح
یکسانسازی معاشات سبب
رعایت عدالت خواهد شد.
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مسئوالن امنیتی در والیتهای کابل ،بغالن و لغامن،
میگویند که در نتیجهی انفجار ماینهای مقناطیسی در
این والیتها 3 ،نفر جان باختهاند و  9نفر دیگر زخمی
شدهاند.
فردوس فرامرز ،سخنگوی پولیس کابل ،میگوید که حوالی
ساعت  ۰۹:۱۵صبح روز شنبه ( ۲۷جدی) ،یک موتر
لندکروزر مربوط به فرماندهی پولیس کابل ،در جادهی
دانشگاه کابل ،هدف انفجار ماین قرار گرفت.
به گفتهی او ،در نتیجهی این رویداد ،دو رسباز پولیس جان
باختهاند و یک نفر دیگر زخمی شده است.
جاوید بشارت ،سخنگوی پولیس بغالن نیز ،میگوید

انفجار ماین در کابل
بغالن و لغمان
 3کشته و  9زخمی
به جا گذاشت

که حوالی ساعت  09:00صبح روز شنبه ( 27جدی)،
در نتیجهی انفجار ماین کنارجادهای در مربوطات شهر
پلخمری ،مرکز این والیت ،یک رسباز پولیس جان باخته و دو
نفر دیگر زخمی شدهاند.
همچنان ،منابع محلی در والیت لغامن ،میگویند که حوالی
ساعت  02:30پس از چاشت روز شنبه ( 27جدی) ،یک
رنجر پولیس ،در مربوطات شهر مهرتالم ،مرکز این والیت،
هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت که در نتیجهی آن،
شش نفر به شمول سه رسباز پولیس زخمی شدهاند.
تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را به عهده
نگرفته است.

پیشنویس دوم بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد

اعضای مجلس منایندگان ،برای دومین بار،
پیشنویس بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی
را با اکرثیت آرا رد کردند.
میررحامن رحامنی ،رییس مجلس منایندگان،
در نشست عمومی روز شنبه ( ۲۷جدی) ،گفت
که نه تنها  ۱۷مورد تخطی در پیشنویس اول
اصالح نشده؛ بلکه دو مورد تخطی جدید نیز در
پیشنویس دوم اضافه شده است.
به گفتهی او ،در پیشنویس دوم بودجهی سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی ،موضوع یکسانسازی
حقوق کارمندان دولتی که از سوی مجلس
منایندگان تایید شده بود ،گنجانیده نشده است.
مجلس منایندگان ،چندی پیش طرحی را برای
یکسانسازی حقوق کارمندان دولتی تدوین و
تایید کرده و خواهان درج آن در سند بودجهی
سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی شده بود.
رییس مجلس منایندگان ،چند روز پیش گفته
بود که گنجانیدن طرح یکسانسازی حقوق
کارمندان دولتی ،خط رسخ این مجلس است .او

افزوده بود« :بودجه واحدهای تازه که خالف قانون
از سوی حکومت ایجاد شده ،باید از سند بودجه
حذف شود .پیشنویس بودجه که قبال بنابر ۱۷
دلیل رد شده بود ،دوباره به مجلس فرستاده شده
است».
همچنان منایندگان مجلس ،بیرون کردن ۱۱۳۱
پروژهی والیتی ،در نظر گرفنت بیش از  ۱۳میلیارد
افغانی در کود احتیاطی که روشن نیست در کجا
مرصف میشود و جا دادن بیش از  ۲میلیارد افغانی
در کودهای  ۹۱و  ۹۲را از مشکالت پیشنویس
اول بودجهی سال مالی  ۱۴۰۰خورشیدی عنوان
کرده بودند.
پیشنویس اول بودجهی سال مالی ۱۴۰۰
خورشیدی ،بیش از  ۴۵۲میلیارد افغانی پیشبینی
شده بود و از سوی مجلس منایندگان رد شد.
گفتنی است که پیشنویس دوم بودجهی سال
مالی  ۱۴۰۰خورشیدی ،چند روز پیش ،با افزایش
 ۲۰میلیارد افغانی ،دوباره به منظور تصویب به
مجلس منایندگان فرستاده شد.در این پیشنویس،

 ۲۰میلیارد افغانی افزوده شده و شامری از پروژهها
ازدیاد و شامری دیگر نیز تنقیص شده است.
رییسجمهور غنی ،در نشست روز چهارشنبه (۱۷
جدی) ،کابینه ،به رد بودجهی سال مالی ۱۴۰۰
خورشیدی از سوی مجلس منایندگان واکنش
نشان داده و گفته بود که پارملان جای حکومت
را گرفته منیتواند.
او افزوده بود« :پارملان جای دولت را از نگاه قانون
اساسی گرفته منیتواند .قانون اساسی وضاحت
کامل دارد که تهیه و ارایهی بودجه ،کار قوهی
اجراییه است و مسئولیت پارملان این است که یا
تایید و یا رد کند .ما توان درج میلیاردها پروژهی
سلیقهای را نداریم».
به دنبال آن ،میررحامن رحامنی ،رییس مجلس
منایندگان ،به سخنان آقای غنی واکنش نشان
داد و گفت که این مجلس اجازه منیدهد کسی
با توجیه سلیقهای و تفسیر شخصی از قانون،
داراییهای عامه را حیفومیل کرده و از آن در
برنامههای گروهی و کمپینی استفاده کند.

شورای امنیت ملی :کاهش نیروهای امریکایی بر وضعیت جنگ در افغانستان تاثیری ندارد
رحمتالله اندر ،سخنگوی دفرت شورای امنیت
ملی ،در واکنش به کاهش شامر نیروهای امریکایی
در افغانستان ،گفته است که این موضوع ،تاثیر
منفیای بر وضعیت جنگ در این کشور ندارد.
آقای اندر ،روز شنبه ( ۲۷جدی) ،در یک پیام
ویدیویی ،گفته است که در حال حارض ۹۶ ،درصد
عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی
افغانستان انجام میشود.
او افزوده است« :به همین دلیل ،افزایش یا کاهش
نیروهای امریکایی در افغانستان ،تاثیر منفیای بر
وضعیت جنگ در کشور ندارد».
خربگزاری آسوشیتدپرس ،در گزارش تازهاش در
مورد افغانستان ،نوشته است که شامر نیروهای
امریکایی در این کشور ،تا روز جمعه ( ۲۶جدی)،
به شامر پیشبینیشده یعنی  ۲۵۰۰نفر کاهش
یافته است .از سویی هم ،گروه طالبان ،از کاهش

نیروهای امریکایی در افغانستان ،استقبال کرده
و گفته که این کار ،به معنای برداشنت گامهای
عملی در راستای تطبیق توافقنامهی قطر است.
محمدنعیم وردک ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان
در قطر ،روز شنبه ( ۲۷جدی) ،در برگهی تویرتش
نوشت که تطبیق توافقنامهی امریکا – طالبان ،به
نفع دو طرف است.
او افزوده است« :ما اطمینان میدهيم که
به تعهدات خود که در توافقنامه درج است،
پابند میباشيم و از طرف مقابل نیز همچنان
میخواهیم».
تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
در حالی گرفته شده که حدود دو هفته پیش،
کانگرهی امریکا ،یک الیحه را تصویب کرد که بر
اساس آن ،استفاده از بودجهی سال گذشته و
امسال برای کاهش نیروها به زیر  ۴۰۰۰رسباز یا

کمرت از تعدادی که در روز تصویب این الیحه یعنی
اول جنوری در این کشور مستقر بودند ،ممنوع
است.
در این الیحه گفته شده بود که ابتدا باید خطرهای
ناشی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
بررسی شود و به دنبال آن ،تصمیم گرفته شود که
چقدر نیرو باید در این کشور حضور داشته باشند.
گفتنی است که امریکا و طالبان در  ۱۹فربوری
سال گذشتهی میالدی ،توافقنامهای را به امضا
رساندند که بر اساس آن ،امریکا باید تا اول ماه می
متام نیروهایش را از افغانستان خارج کند.
این تصمیم در آن هنگام با مخالفت شدید
منایندگان جمهوریخواه و دموکراتهای این
کشور مواجه شد ،زیرا آنها تاکید کردند که خروج
متام نیروها از افغانستان ،زمینهی رشد گروههای
تروریستی را فراهم میکند.

زعفران افغانستان برندهی جایزهی مقام اول انستیتوت بینالمللی ذایقهی اتحادیهی اروپا شد
مسئوالن وزارت صنعت و تجارت ،میگویند که
زعفران افغانستان ،مقام اول (سه ستاره طالیی)
انستیتوت بیناملللی ذایقهی اتحادیهی اروپا را
کسب کرده است.
فواد احمدی ،سخنگوی وزارت صنعت و تجارت،
میگوید که جایزهی مقام اول (سه ستاره طالیی)
انستیتوت بیناملللی ذایقهی اتحادیهی اروپا در
سال  ۲۰۲۱میالدی ،به منایندگی از افغانستان،

به رشکت زراعتی کیهان زعفران داده شده است.
به گفتهی او ،مقام باکیفیتترین زعفران جهان نیز
در سال جاری ،باز هم به افغانستان تعلق گرفته
است.
انستیتوت بیناملللی ذایقهی اتحادیهی اروپا،
در شهر بروکسل بلژیک موقعیت دارد و یک نهاد
بیناملللی با اعتبار در بخش تعیین ذایقه و
کیفیت محصوالت غذایی در جهان است .جایزهی

سه ستاره طالیی این نهاد ،در سطح جهانی معترب
است .گفتنی است که انستیتوت بیناملللی ذایقه
در سال  ۲۰۰۳در شهر بروکسل تاسیس شده
است و از آن زمان تاکنون همهساله ذایقه صدها
نوع مواد غذایی را مورد آزمایش قرار میدهد.
این چندمین سال پیدرپی است که زعفران
افغانستان ،بهرتین زعفران جهان از لحاظ کیفیتی
شناخته میشود.

جهان

مکرون و اردوغان نامهنگاری کردند
امانوئـل مکـرون ،رییسجمهـور فرانسـه و
رجـب طیـب اردوغـان ،رییسجمهـور ترکیـه به
یکدیگـر بـرای بهبـود روابـط نامـه نوشـتند.
مولـود چـاووش اوغلـو ،وزیـر خارجـهی ترکیـه،
روز جمعـه ( 26جـدی 15/جنـوری) اعالم کرد
کـه در آغـاز اردوغـان بـرای نوشتن نامـه اقدام
کـرد و بـه آقـای مکـرون سـال نـو میلادی را
تربیـک گفـت.
بـه گفتـهی آقـای اوغلـو ،در ایـن نامـه آقـای
اردوغـان کشـته شـدن چنـد نفـر را در ماههای
گذشـته بـه مکـرون و مـردم فرانسـه تسـلیت
گفتـه و در مقابل پاسـخ مثبتـی از آقای مکرون
دریافـت کـرده و رییسجمهـور فرانسـه ،در
نامـهای اردوغـان را «طیـب عزیـز» خطاب کرده
اسـت.
وزیـر خارجـهی ترکیـه افـزود کـه بـه زودی دو

رییسجمهـور بـا یکدیگـر گفتوگـوی تلفونی
خواهنـد داشـت و بعـد از آن ،در بـارهی دیـدار
حضـوری تصمیـم گرفتـه خواهـد شـد.
کاخ الیـزه یـا دفتر ریاسـتجمهوری فرانسـه،
تبـادل نامـه را تاییـد کـرده؛ امـا جزییاتـی ارایه
نکرده اسـت.
ترکیه و فرانسـه از یک سـال به این سـو ،روابط
خوبـی بـر رس مسـایل جنـگ سـوریه ،لیبیـا،
اسـتخراج انرژی در آبهای مدیرتانهی رشقی،
درگیـری در قرهبـاغ و چـاپ کاریکاتوریهـای
اسلامی در مجلـه شـارلی ابدو نداشـتند.
پـس از آن کـه یـک آمـوزگار تاریـخ در فرانسـه
بـه خاطـر نشـان دادن کاریکاتورهـای پیامبر
اسلام در صنـف بـه دانشآمـوزان کشـته و
مکـرون از چـاپ آن حامیت کـرد ،اردوغان او را
بـه «اسالمهراسـی» متهـم کرد و گفـت از لحاظ

عقلـی نیـاز بـه درمـان دارد.
بـه دنبـال تنش بر رس مسـایل اسلامی ،دولت
فرانسـه از رهبران مسـلامنان ایـن کشـور،
خواسـت کـه «ارزشهـای جمهوریخواهانـه»
را بپذیرنـد.
بـه دنبـال آن ،فرانسـه بـر مسـاجد ایـن کشـور
محدودیـت وضـع کـرد و بیـش از  18مسـجد
را مسـتقیم زیـر کنترل گرفـت کـه از آن میـان
 9مسـجد را روز جمعـه ( 15جنـوری) مسـدود
کرد.
از سـویی دیگـر ،اردوغـان در رشایطـی بـه فکـر
بهبـود روابـط بـا فرانسـه افتـاده کـه هفتـهی
گذشـته بـرای حـل بحـران مهاجـرت ،بـا
اتحادیـهی اروپـا رشط گذاشـت.
ترکیـه از اتحادیـهی اروپا خواسـته کـه عضویت
ایـن کشـور را در ایـن اتحادیه قبـول کنند.

از چند ماه به این طرف ،همزمان با آغاز رسمی گفتوگوهای
صلح افغانستان ،سطح خشونتها نیز افزایش یافته است.
در کنار نربدهای همهروزه میان نیروهای امنیتی افغانستان
و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز تلفاتی وارد
میشود ،در جریان چند ماه گذشته ،سطح ترورهای
هدفمند و انفجار ماینهای مقناطیسی نیز در کابل و سایر
والیتها افزایش یافته است.
هرچند نهادهای امنیتی ،بارها از بازداشت افراد به اتهام
دستداشنت در ترورها و ماینگذاریها خرب داده؛ اما این
کار ،تاثیر چندانی روی کاهش فعالیتهای تروریستی
نداشته است.

خبرونه

په کندهار کې د طالبانو برید د څلورو
برید ګرو په وژلو پای ته ورسېد
وسله والو طالبانو د شنبې د سهار په  ۷:۳۰دقیقو د کندهار په دامان ولسوالۍ
کې د ميل امنیت د وسایطو د ترمیم په یوه ورکشاپ برید وکړ.
محيل مسوولین وایي طالبانو لومړی د هاموې موټر په وسیله موټر بم برید وکړ
او وروسته برید ګر دغه ورکشاپ ته ننوتل.
د کندهار د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر مل پاسوال فرید احمد مشعل صبح
کابل ورځپاڼې ته وویل برید په دامان ولسوالۍ کې د ميل امنیت د وسایطو د
ترمیم په یوه ورکشاپ شوی و چې د څلورو برید ګرو په وژل کېدو رسه پای
ته ورسېد.
مشعل وایي دوې موټر بم چاودنې وشوې او درې نور برید ګر ورکشاپ ته ننويت
وو او له امنیتي ځواکونو رسه یې جګړه کوله .
هغه وایي د وسله والو دا برید د امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوره همغږۍ رسه
مهار شو او ټول برید ګر ووژل شول.
د کندهارد امنیت آمر وایي « په برید کې یو رستیری او یو د ورکشاپ کارکوونکي
ټپیان شوي نوره مرګ ژوبله نه لري».
د پولیسو دا مسول وایي طالبانو یو بل موټر هم د برید له پاره چمتو کړی و چې
د امنیتي ځواکونو له خوا شنډ شو.
محيل مسوولین وایي د برید ګرو پروړاندې په دې عملیاتو کې په کندهار کې
میشتو ځواکونو په پوره همغږۍ برخه واخیسته.
د کندهار د امنیې قوماندانۍ د امنیت آمر وایي «:موږ خپلو مرشانو ته ډاډ
ورکوو چې طالبان به خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي ،ځکه د دوی جګړه یوه
ناروا جګړه ده  ».د کندهار اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د
پيښې سیمې ته نیژدې یې ډېرې ښیښې ماتې کړي دي.
د پیښې په سیمه کې د ميل امنیت د وسایطو پر ورکشاپ رسبېره د جرنال
عبدالرازق د پولیسو اکاډمي ،د ځانګړي قطعې کنډک او یو شمېر نور پوځي
مرکزونه هم موقعیت لري.
طالبانو د دغه برید مسوولیت پرغاړه اخیستی دی.

د کونړ لیمو دوه فصله حاصل ورکوي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼوالۍ د ځنځیري ارزښت پروژې
له خوا په کونړ کې په  ۲۳جریبه ځمکه د لیمو بڼونه جوړ شوي چې په یوه کال
کې دوه فصله حاصل ورکوي.
دا لیمو « یوریکا» نومیږي چې د کونړ په دوو ولسوالیو خاص کونړ او څوکۍ
ولسوالیو کې په  ۱۳۹۹کال کې یې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب رستمی صبح کابل ورځپاڼې ته وویل  «:په
دې بڼونو کې له  ۲۳۰۰ډېر د لیمو نیالګي کینول شوي چې په سوداګریزه بڼه د
کونړ شپاړسو بڼوالو ته جوړ شوي دي».
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې یو بڼوال وایي په پنځه جریبه ځمکه ورته د
«یوریکا» لیمو باغ جوړ شوی چې په یوه کال کې دوه فصله حاصل ورکوي.
هغه وایي دا مېوه تر دې وړاندې هم په کونړ کې ازمایل شوې وه چې ښه پایله
یې لرله .په کونړ کې د بڼوالۍ د ځنځیري ارزښت د پروژې مسوولین وایي دا
والیت د نورو ختیځو والیتونو په شان د سرتوسو او په تېره بیا لیمو له پاره
مناسب اقلیم لري.
په کونړ کې د دغې پروژې یو کارکوونکی محمد یونس صافی وایي «:په دوو
ولسوالیو کې مو د یوریکا لیمو نیالګي کینويل چې شپاړس جرېبه په خاص کونړ
ولسوالۍ کې او اوه جریبه نور په څوکۍ ولسوالۍ کې باغونه جوړ شوي دي».
هغه وایي په اونۍ کې دوه ځلې په دې باغونو ګرځي او بڼوالو ته د هغه په
اړه مشورې ورکوي.
په کونړ کې د کرنې ریاست مسوولین وایي مخکې چې دا لیمو په کونړ کې
کینول شوي وو په یوه کال کې یې دوه فصله حاصل ورکاوه.
په ختیځ کې د بڼوالۍ د ځنځیري ارزښت د سکتوري پروژې مسوولین وایي د
دغه بڼونو د جوړولو موخه د بڼواالنو اقتصادي پیاوړتیا او پرځان بسیاینه ده.
دا مسوولین وایي په روان کال کې په ختیځو والیتونو کې ټول  ۱۱۰جریبه
ځمکه د سرتوسو بڼونه جوړ شوي او په راتلونکې کې به هم د بڼونو د جوړولو
بهیر دوام وکړي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼونو پر جوړولو رسبېره بڼواالنو ته د روزنې
او د وسایلو او کمیاوي رسې ورکول د دغې پروژې نور فعالیتونه دي.
په ختیځ کې ننګرهار ،لغامن او کونړ د سرتوسو له پاره مناسب ځایونه بلل
کیږي او هرکال د سرتوسو له بڼونو زرګونه ټنه حاصل ترالسه کوي.
د افغانستان په ډېرو سیمو کې میوې په کال کې یو فصل حاصل ورکوي ،خو
د کرنې وزارت وایي په کونړ کې د لیمو جوړ شوي بڼونه به دوه فصله حاصل
ورکړي.
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ناگفتههایجنگافغانستان

جنوب؛ جنگتر یاک و مافیا

گفتوگوباجنرالمرادعلیمراد

اشاره :این گفتوگو ،بر اساس گفتههایی از جنرال مرادعلی مراد و پژوهشهایی
نوشته شده است نویسنده انجام داده .نویسنده ،تالش کرده است با کنار هم
گذاشتن پژوهشها و اظهارات این جنرال ارتش ،بهروایت روشنتری از جنگ
افغانستان برسد.
زاهد مصطفا
بخش پنجم
در ادامهی گفتوگو به دنبال دریافت
دالیل جنگ در زونهای مختلف
افغانستان ،از او ،در مورد دالیل جنگ
در جنوب بهخصوص کندهار و هلمند میپرسم؛ دو
والیتی که خاستگاه دور اول و دوم طالبان بود و رهرب
طالبان –مالعمر ،-در زمان حاکمیت این گروه در
افغانستان ،از کندهار به صفت امیراملؤمنین ،خیر
و صالح مردم افغانستان را تعیین میکرد و توسط
حاکمیت اجرایی این گروه از کابل ،بر مردم اعامل
میشد.
این جرنال ارتش ،ضمن مداخالت پاکستان و
تنشهای موجود بین قبایل پشتون بر رس گرفنت
قدرت در افغانستان ،مواد مخدر و مافیای مواد مخدر
را که متشکل از رسان محلی استند ،در بهوجودآمدن
و رشد دوبارهی طالبان دخیل میداند .بهباور جرنال
مرادعلی مراد ،سود هنگفتی که مافیای مواد مخدر
در تبانی با گروههای تروریستی از کشت تریاک در
دشتهای حاصلخیز هلمند و کندهار میگیرند،
از دالیل اصلی به وجود آمدن جنگ در این نقاط
افغانستان است .بهگفتهی وی ،برخی از مقاماتی

که چرخهی کشت و قاچاق تریاک در جنوب را
رهربی میکردند ،در داخل حکومت مرکزی بودند و
مهرههایی از حکومت را در دست داشتند .او اما نام
مشخصی از این افراد منیبرد.
پیش از این ،گزارشهایی در رسانههای جهانی
و داخلی به نرش رسیده است که از دست داشنت
مهرههایی در حکومت و افراد بانفوذ در تولید و قاچاق
مواد مخدر نام برده است .روزنامهی نیویارک تایمز،
در شامرهی  ۱۹ماه نوامرب  ،۲۰۰۴فهرستی از مقامات
افغانستان را به نرش رساند که احمدولی کرزی -برادر
رییسجمهور کرزی -،عارف نورزی ،وزیر سابق
رسحدات افغانستان ،جرنال محمد اکرام خاکریزوال،
فرماندهی امنیهی سابق کندهار و کابل و والی سابق
هلمند -شیر محمد آخوند ،-را از جمله گردانندگان
اصلی چرخهی تولید و قاچاق مواد مخدر نام برده بود.
احمدولی کرزی که از او ،بهعنوان «پادشاه تریاک
افغانستان» نام برده میشود ،یکی از مهرههای اساسی
چرخهی قاچاق مواد مخدر افغانستان در منطقه و
جهان یاد شده است و گزارشهایی وجود دارد که
او ،در تبانی با مافیای جهانی مواد مخدر و برخی
کشورها ،پایهی اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان
بهمنطقه و جهان را بهعهده داشته و از این راه،

محب علی

کودکان کار و فقر ،حسرت طعم غذا در دهان دیگری؛ زندگی آنانی که خوردن غذاهای
لذیذ را فقط میتوانند ببینند.
بهرسمایههای هنگفتی رسیده است .هر چند پالیسی
دولت جدید و کشورهای همکار در افغانستان ،مبارزه
با مواد مخدر تعریف شد و وزارتی نیز برای مبارزه با
این پدیده بهوجود آمد؛ اما این همه ،فقط برای ایجاد
سازوکار برای دور زدن قانون بود و برادر کرزی که
حامیت دولت را با خود داشت ،توانست با استفاده
از تریاکی که در افغانستان تولید میشود ،تبدیل به
یکی از مافیای جهانی مواد مخدر شود.
معضل مواد مخدر ،یکی از دالیل اصلی تداوم جنگ
در افغانستان شمرده میشود؛ معضلی که نه تنها
دستهای داخلی ،بلکه مافیای بیناملللی نیز از آن
سود میبرند.
از زمان بهوجود آمدن حکومتهای کمونیستی در
افغانستان و ایجاد نا امنی در برخی والیتهای این
کشور به دلیل نبود تسلط دولت مرکزی ،کشت مواد
مخدر شکل غیر قانونی به خود گرفت و پای مافیای
این مواد را به افغانستان کشاند .بر اساس تحقیقات
انجام شده ،افغانستان از سال ۱۹۹۲م ،به یکی از
کشورهای مهم تولیدکنندهی مواد مخدر تبدیل شد
که در دورهی حکومت جدید –پس از ۲۰۰۱م ،-در
صدر کشورهای تولیدکنندهی این مواد قرار گرفت.
در زمانی که طالبان تقریبا بر همه نقاط افغانستان
حاکمیت داشتند ،کشت و تولید تریاک عمومیت پیدا
کرد و این گروه ،هیچ پالیسیای علیه آن وضع نکرد.
پس از شکست طالبان و وارد شدن رسبازان نزدیک
به پنجاه کشور جهان در چوکات ناتو در افغانستان،
انتظار میرفت جلو کشت و قاچاق مواد مخدر گرفته
شود اما؛ نهتنها که اقدامات صورت گرفته علیه آن
کافی نبود ،بلکه به افزایش آن نیز انجامید .طوری
که حضور نیروهای خارجی در والیتهای افغانستان،
تأثیر مستقیمی بر افزایش تولید تریاک گذاشت و
هلمند که بیشرتین نیروهای خارجی امریکایی و
انگلیسی در آن حضور داشتند ،تبدیل به محلی شد

که  ۵۰درصد تریاک افغانستان را تولید کند.
کشت و قاچاق مواد مخدر ،طی دست کم دو دههی
اخیر ،بهیکی از منابع عمدهی عایداتی گروههای
تروریستی و مردم محلی افغانستان تبدیل شده است.
در پژوهشی که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دو
سال پیش انجام داده است ،گفته شده که بیش از
نیم میلیون نفوس افغانستان از راه کشت و تولید مواد
مخدر امرار معیشت میکنند که این تعداد ،بیشرت از
نیروهای امنیتی در افغانستان است.
این نیم میلیون نفوس ،بیشرت دهقانان و زمینداران را
تشکیل میدهد؛ این که چقدر آدم در پروسهی قاچاق
و پروسس انواع مواد مخدر مرصوفاند ،هنوز روشن
نیست .بر اساس دریافتهای واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان ،کشاورزان این کشور ،تنها در سال
۲۰۱۸م ۶۰۰ ،میلیون دالر از کشت و تولید موارد
مخدر بهدست آوردهاند؛ مقدار هنگفتی که بیشرت آن
به جیب مافیای مواد مخدر واریز میشود؛ مافیاییکه
در تبانی با گروههای تروریستی چرخهی این پول را
میچرخانند.
بهاساس گفتههای جرنال مرادعلی مراد که عمال در
نربدهایی در هلمند و کندهار حضور داشته است،
مناطق وسیع این دو والیت ،بیشرت از سوی افراد
بانفوذ محلی با همکاری گروههای تروریستی ،تبدیل
به مناطق نا امن و محلی برای تولید مواد مخدر شده
است.
این جرنال ارتش ،همچنان موجودیت فرهنگ بومی و
اشرتاکات فرهنگی مردم جنوب با طالبان را ،از دالیل
دیگر میداند که در بهوجود آمدن و قدرت گرفنت دور
دوم طالبان نقش داشته است.
کندهار ،طی دو قرن اخیر ،والیت قدرتخیز
افغانستان بوده است که طالبان نیز پس از ورود از
پاکستان ،از همین والیت تقویت شده و به هدف
ترصف کابل لشکرکشی کردند.

اشتراک در روزنامه

کابل ،کارته سه

		
ایستگاه خبری افغانستان

اشتراک کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترها و سازمانهای داخلی

 4500افغانی

 8000افغانی

دانشجویان و خانوادهها

 2500افغانی

 4500افغانی

دفترها و سازمانهای بینالمللی

175دالر

300دالر

+93774002604
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