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بخش سوم

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 

در دیدار با همتای هندی خود هم 

یادآور شد و گفت؛ »ایران از حکومت 

که  داشت  انتظار  مودی  نریندرا 

واشنگنت  زورگویی های  برابر  در 

نشان  خود  از  بیشرتی  ایستادگی 

مودی  که  زمانی  در  هم  آن  دهد، 

برنامه های  چابهار  پروژه  طریق  از 

بزرگ اتصال منطقه و )از آن طریق( 

به  نقش  امنیت  و  ثبات  مسایل  در 

که  دارد  نظر  در  را  کشورش  سزای 

بدون شک پیامدهای بزرگی دارد.« 

عمق  ظریف،  جواد  اظهارات  این 

رهربی  تراز  باالترین  در  مایوسی 

می  نشان  هند  برابر  در  را  ایران 

ایران  به  هند  کردن  پشت  داد. 

و  ظرفیت  حساس  اوضاع  این  در 

پیگیری  برای  را  هند  اراده سیاسی 

سیاست های خارجی، به عنوان یک 

کشور مستقل مورد تردید قرار داده 

بود اما محدودیت و مالحظات هند 

زیرا  بود؛  درک  قابل  مورد  این  در 

مشارکت آن با ایاالت متحده آمریکا 

برای مهار چین، یک معامله جذابرت 

است.

جدی تر  هنگامی  ایران  نگرانی 

بن  محمد  پسان تر  اندکی  که  شد 

سعودی  عربستان  ولیعهد  سلامن، 

در ۲۹ فربوری...

ابعاد   سیاسی  توافق نامه    
یتی  تجاری-ترانز

کستان افغانستان   و    پا

اداره ی بازرس:
به  نفر  کنون 232  ا تا 

بودجه ی  اختالس  تهام  ا
ونا به دادستانی کل  کر

معرفی شده اند

نخستین بسته ی واکسین کرونا وارد افغانستان شد؛ 

کادرهای درمانی در اولویت اند
وزارت خارجه: 

جامعه ی جهانی 
طالبان را وادار  گروه 

تش بس  به پذیرش آ
کند!

مقام های وزارت صحت  عامه ی افغانستان هم زمان با رسیدن 
نخستین محموله ی واکسین کرونا از هند، می گویند که کادرهای 

درمانی و افراد آسیب پذیر برای تزریق...

ایران به مهاجران افغانستان: 

یه بجنگید  در سور یا 
وید! یا از کشورمان بر

علی رضا ۲۷ سال و نیم از عمرش را برای 
دفاع از منافع جمهوری اسالمی ایران در 

سوریه، تحت پرچم...

گزارش اداره ی بازرس از مصرف بودجه ی کرونا که صبح کابل به نسخه ای از آن دست یافته، نشان 
می دهد که در مصرف بودجه ی مبارزه با ویروس کرونا در والیت های پروان و ککندهار، میلیون ها افغانی 

حیف ومیل شده است...

متحد  ملل  سازمان  کودکان  صندوق 

دنبال  به  که  است  کرده  اعالم  )یونیسف( 

همه گیری ویروس کرونا، موارد ختنه ی زنان 

در رسارس جهان افزایش خواهد یافت.

اعالمیه ای  در  یورونیوز،  از  نقل  به 

فربوری(   6 دلو/   18( شنبه  روز  که 

»روز  مناسبت  به  یونیسف  سوی  از 

بین املللی عدم مدارا با مثله کردن 

از  رسید،  نرش  به  زنان«  جنسی 

افزایش تعداد دخرتان و زنانی که در 

معرض ختنه قرار دارند، هشدار داد.

به  که  است  آمده  اعالمیه،  این  در 

نرسیدن  و  مکتب ها  تعطیلی  دنبال 

در  بین املللی  نهادهای  کمک های 

بیش  پایان ۲030  تا  سطح جهان، 

از دو میلیون دخرت در معرض ختنه 

قرار دارند که به این ترتیب، تعداد دخرتانی 

تا  می کنند،  تهدید  را  آنان  ختنه  خطر  که 

پایان این دهه به 70 میلیون نفر می رسد.

زنان  یونیسف، ختنه ی  بر اساس اعالمیه ی 

در 30 کشور رایج است و پس از همه گیری 

این  در  زنان  ختنه ی  موارد  کرونا،  ویروس 

کشورها بیشرت شده است.

هرچند پیش از این، یونیسف امیدوار بود که 

شیوع  مانند  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در 

بیامری ابوال، ختنه ی زنان کاهش می یابد؛ 

کرونا  همه گیری  می رساند  گزارش ها  اما 

نتیجه ی برعکس داده است.

کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو  حال،  همین  در 

خواستار  تویتی،  در  متحد،  ملل  سازمان 

ملل  سازمان  امکانات  از  استفاده  و  اتحاد 

برای جلوگیری از ختنه ی زنان شده است.

این  از  پیش  ملل  سازمان 

سال  پایان  تا  بود  امیدوار 

به  زنان   ختنه ی   ،۲030

گونه ی کامل پایان یابد.

که  است  عملی  زنان،  ختنه ی 

تناسلی  آلت  از  آن قسمتی  در 

زنان به صورت سنتی مسدود یا 

بریده می شود که در کشورهای 

آمریکای  آسیا،  آفریقایی، 

جنوبی و خاورمیانه رواج دارد.

مشکالت  بر  عالوه  عمل،  این 

جسمی مانند درد و خون ریزی، 

عفونت ادراری، درد هنگام آمیزش جنسی، 

مانند  روانی  مشکالت  شدن،  عقیم 

افرسدگی، مشکالت جنسی و شوک دیدن 

را نیز به دنبال دارد.

د یـوه خصـويص رشکـت لـه خـوا لـه 

افغانسـتان څخـه کانـاډا تـه د وچـې 

د   . شـول  پيـل  صـادرات   میـوې 

افغانسـتان د کرنې او مالدارۍ وزارت 

مرسـتیال حشـمت اللـه غفـوري وایي 

هیلـه مـن دي چـې پـه نـوي کال کې 

د کرونـا زیانونـه لـږ يش.

غفـوري وویـل:» کانـاډا یـو لیـرې، خو 

نـوی او ښـه بـازار دی، د افغانسـتان 

محصـوالت پـه ټولـه نـړۍ پـه تېـره بیا 

منځنۍ آسـیا، سـویيل آسـیا، چین او 

خلیـج کـې ښـه مارکیټونـه لـري.«

هغـه لـه خصـويص سـکتور وغوښـتل 

چـې په دې برخه کـې پانګونه وکړي. 

نومـوړي ټینـګار وکـړ چـې د کرنـې او 

مالـدارۍ وزارت او د حکومـت رهربي 

د آسـانتیاوو پـه برابرولـو کـې هـرډول 

همـکارۍ ته چمتـو دی.

ولسـمرش  د  کـې  وخـت  همـدې  پـه 

سـالکار جـالل الدیـن سـعید وایي په  

نیـژدې راتلونکـې کـې بـه آسـرتالیا ته 

افغـاين محصوالتـو صـادرات  د   هـم 

پيـل يش. د افغانسـتان د سـوداګرۍ 

اللـه  حجـت  رییـس  عامـل  خونـې 

فضـيل وایـي سـږکال بـه دوه میلیـارد 

او کـه کارونـه  ډالـره صـادرات ولـري 

ښـه تـررسه يش دا کچـه بـه تـر درې 

نیـم میلیـارد ډالـرو پـورې ورسـیږي.

پـه ورتـه وخت کـې د »رازفـود« رشکت 

پـه  وایـي  عبدالسـتارغفاري  مسـوول 

دې بسـته کـې د ۵00 زرو ډالـرو پـه 

میـوه  وچـه  ډولـه  څوارلـس  ارزښـت 

د  توکـي  دا  صـادروي.  تـه  کانـاډا 

لـه  او  ازبیکسـتان  الرې  لـه  ځمکـې 

هغـه ځایـه  ترکیـې او وروسـته کانـاډا 

تـه رسـول کیـږي.

جهان می شود موارد ختنه ی زنان در  افزایش  ونا سبب  کر وس  یونیسف: همه گيری ویر کاناډا ته د وچې مېوې صادرول پيل شول

تحلیل
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جهان خبر

باقی مانده ای فرخنده، 
کتی،    از حمله را

می کشد هنوز نفس  که 
نوری که از پنجره به درون 

اتاق تابیده، موهای طالیی اش 
را زیباتر کرده است...

کودکان کار؛ 
با آینده ی  بانیانی  قر

ک یک و خطرنا تار

شهر  در  مکانی  هیچ  است  ممکن 

زندگی   که  کودکانی  از  خالی  کابل 

حتا  نباشد.  می گذرانند،  را  سختی 

آن ها  شب  ناوقت های  می شود،  

گروه   این  دید.  جاده ها  کنار  در  را 

برای  مرجعی  آن که  بجای  کودکان، 

بیرون  باشند؛  داشته  پناه بردن 

نان آور  موارد  بسیاری  در  و  افتاده 

در  هستند.  خانواده های شان 

کودکی  باید  آن ها  که  سال هایی 

کنند، در محیطی پرت می شوند که 

در آن جا قادر نیستند ارتباط عاطفی 

این؛  نه تنها  کنند.  برقرار  بنیادینی 

کابل  شهر  عمومی  مکان های  بلکه 

مجبور  را  کودکان  که  رشایطی  و 

یافنت  به دنبال  شهر  داخل  می کند 

نامناسب  کامالً  مکان  بیایند،  نان 

کودکان  این  است.  آنان  رشد  برای 

برعالوه ی این که...
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خریداری های غیرمرتبط از بودجه کوید-19؛ 

با پول کرونا موتر ترمیم کردند



 دوشنبه         20 دلو  1399سال دوم        شماره    315 
www.subhekabul.com 2

نگـه داری واکسـین در سـطح منطقـه دارد. 

صحت عامـه ی  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیداللـه 

افغانسـتان، می گویـد کـه ایـن وزارت ظرفیت نگـه داری 

5 میلیـون دوز واکسـین را در رسدخانه هـای خـود در 

کابـل دارد. او در مـورد چگونگی دریافت واکسـین کرونا 

بـه کادرهـای درمانـی گفـت: »قـرار اسـت یک سیسـتم 

آنالیـن در وبسـایت وزارت صحـت عامـه ایجـاد شـود که 

از طریـق آن، کارمنـدان صحی در والیـات می توانند نام 

خـود را درج منـوده و مطابـق آن شـامل برنامه واکسـین 

شوند.«

در همیـن حال، آقای راگورام، شـارژدارفر سـفارت هند، 

بـر  مبنـی  عامـه  وزارت صحـت  رهـربی  از تالش هـای 

مبـارزه بـا کرونـا قدردانـی کـرده و گفـت کـه محمولـه ی 

واکسـین از سـوی مـردم هنـد به مـردم افغانسـتان اهدا 

شـده اسـت و کمک های این کشـور به افغانستان ادامه 

دارد.

از کاهـش  افغانسـتان هرچنـد  وزارت صحـت  عامـه ی 

تعـداد مبتالیـان ایـن ویروس در کشـور خـرب می دهند، 

امـا می گوینـد کـه خطـر هنـوز وجـود دارد.

خانـم جعفـری، گفـت: »در مـوج اول تعـداد زیـادی از 

مـردم مبتـال شـدند و هرچنـد مصونیـت از ایـن ویـروس 

هنـوز مبهـم اسـت امـا ممکـن اسـت ایـن مصونیـت تـا 

حـدی وجود داشـته باشـد، عـده ای هم ممکن اسـت به 

صورت خفیف مبتال شـده باشـند. ضمن این که بیشـرت 

جمعیـت افغانسـتان جـوان اسـت و احتـامال در صـورت 

ابتـال راحت تـر بیـامری را سـپری می کننـد.« 

فسادهای میلیونی در کمک های کرونا

کرونـا  واکسـین  تزریـق  خاطـر  بـه  حالـی  در  هنـد   

بـر  انتقادهـا  کـه  اسـت  کـرده  کمـک  افغانسـتان  بـه 

چگونگـی مـرف بودجـه ی کرونـا و حیف ومیـل شـدن 

کمک هـا همچنـان پابرجا اسـت. اداره ی بـازرس ویژه ی 

سـال  در  کـه  می گویـد  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری 

روان، 232 تـن بـه اتهـام فسـاد در بودجـه ی مبـارزه بـا 

کرونا به دادسـانی کل معرفی شـده اند. این افراد شامل 

وزیـر، معیـن، والـی، معـاون والـی، رییسـان اداره هـای 

ذی ربـط و اعضـای کمیته هـای تدارکاتـی اسـتند.

می گویـد،  بـازرس  اداره ی  رییـس  حـارس،  غـزال 

بیشـرتین توجـه ایـن اداره در سـال مالـی 13۹۹ بـر 

بازرسـی منابـع و بودجـه ی کرونـا در 3۴ والیـت متمرکز 

بـوده کـه از آن جمله، تـا اکنون بازرسـی ها در ۲۴ والیت 

شده اسـت. تکمیـل 

خانـم حـارس، دیـروز )یک شـنبه، 1۹ دلـو( در برنامه ای 

دولـت  »حسـاب دهی  را  آن  افغانسـتان  حکومـت  کـه 

بـه ملـت« نام گذاشـته، گفـت: »در نتیجـه ی  اجـراآت از 

بازرسـی منابـع و بودجه اختصاص یافته بـه کرونا در ۲۴ 

والیـت، تـا اکنـون ۲3۲ نفـر کـه در سـطح وزیـر، معین، 

والـی، معـاون والـی، روسـای ادارات ذیربـط و اعضـای 

کمیته هـای تدارکاتی می باشـند، به دادسـتانی معرفی 

شـده اند کـه ۲۲3 تـن آنـان از والیـات و ۹ تـن از مرکـز 

می باشـند.« 

حـارس افـزود کـه در والیت هـای بازرسی شـده، یکـی از 

مـوارد جـدی، حیف ومیل و خریـداری  اجناس با قیمتی 

بـه مراتب بیش تـر از نـرخ بازار بوده اسـت.

او عـالوه کـرد کـه در سـطح ۲۴ والیـت، بررسـی رونـد 

مـرف بیـش از  ۹07 میلیـون افغانی، در حـدود 30 تا 

۴0 درصـد افزایـش قیمـت و یا قیمت باالتر از نـرخ بازار 

را نشـان می دهـد.

بـه گفتـه ی مسـئوالن اداره ی بـازرس، تفـاوت قیمت هـا 

در جنـس یک سـان زیـاد اسـت؛ بـه گونـه ی مثـال یـک 

کیـت محافظتـی از ۵۵0 افغانـی تـا ۹ هـزار افغانـی و 

یک ماشـین ونتیالتور از 831 هزار تا 3 میلیون افغانی، 

خریـداری شده اسـت.  بررسـی این اداره نشـان می دهد 

کـه توزیع بسـته های کمکـی در دوران شـیوع کرونا نیز 

با فسـاد همـراه بوده اسـت.

بـه گفته ی خانم حارس، مصاحبه هایی کـه اداره بازرس 

بـا 7 هـزار تـن در والیاتی که کمک توزیع  شـده، نشـان 

می دهـد کـه تنهـا 3۲ درصـد آن هـا از ایـن کمک هـا 

مسـتفید شـده اما ۴3 درصد دیگر هیچ کمکی دریافت 

نکرده اند.

خانـم حـارس همچنیـن از ضعـف مدیریتـی در وزارت 

صحت/بهداشـت انتقاد می کند که سـبب شـد خدمات 

بهداشـتی در موج اول کرونا آهسـته و کم باشد و اعتامد 

مـردم به ایـن بخش کاهـش یابد.

کـه  داده  نشـان  آن هـا  بررسـی های  او،  گفتـه ی  بـه 

قراردادهـا از سـوی ایـن نهـاد، غیرمسـلکی عقـد شـده، 

اسـتخدام های غیـررضوری انجـام شـده، خریداری های 

بی مـورد شـده و بخشـی از اقدامـات در رونـد تـدارکات 

خـالف قانـون انجـام شـده اسـت.

او در ادامـه گفـت کـه اداره ی بـازرس موظـف شـده تـا 

ادعای فسـاد در توزیع نان خشـک در جریان قرنتینه ی 

شـهر کابـل را نیز بررسـی کند. 

سرمقاله

بزرگ ترین  از  افغانستان  در  مالی  و  اداری  فساد 
از  آن  اکرث  که  می آید  حساب  به   اجتامعی  مشکالت 
حکومت  می گیرد.  صورت  حکومتی  مقام های  سوی 
برابر  در  مبارزانه  ژست  با  می کند  سعی  افغانستان، 
فساد، هویت فساد پیشگی را که شهره جهان است، از 

خود دور کند اما واقعا می تواند چنین کند؟
محمد نعیم حقمل، رییس عمومی اداره عالی تفتیش، 
گفته است که در نتیجه ی تفتیشی که در مورد  سال 
عامالن  است؛  شده  انجام  خورشیدی،   13۹۹ مالی 
از صالحیت های وظیفوی،  پرونده ی سوءاستفاده   ۲6
کل  دادستانی  به  زمین،  غصب  و  تذویر  اختالس، 

معرفی شده اند.
وزرا،  پرونده   این ۲6  عامالن  که  است  در حالی  این 
مسئوالن امنیتی والیت ها، شهردارها، روسای اداره های 

محلی و کارمندان سطوح مختلف حکومتی هستند. 
افغانستان،  حکومت  که  می آید  نظر  به  این گونه 
کاری  فساد  به  اقدام  از  جلوگیری  در  است  نتوانسته 
انجام بدهد. بررسی هایی که در نتیجه ی خود توانسته 
است عده ای را متهم به فساد بسازد، منی توانند چنان 

کاری باشند که توقع می رود.
تا  است  الزم  و...  مالی  فساد  کردن  ریشه کن  برای 
نه  شود  گرفته  دست  روی   مشخصی  اداری  شیوه ی 
اداره ای  موفقیت،  کسب  و  آن  به  اقدام  از  بعد  این که 

بیاید و آن را بررسی کند.
با  می خواهد  افغانستان  حکومت  که  نیست  مشخص 
انجام چنین بررسی هایی چه چیزی را اثبات کند زیرا 
نداشته  مردمی  زندگی  روی  تاثیری  می رسد،  به نظر 
حکومتی  مفسد  کارمندان  با  آنان  نیازهای  که  باشد 
بدون رسیدگی باقی می ماند و یا با موانع مالی اضافه 

روبرو می شود.
قرار  دست  روی  پیش گیرانه ای  شیوه ی  تا  است  الزم 
بلکه  شوند  دستگیر  مفسد  افراد  فقط  نه  تا  بگیرد 
دست  مشخص،  اداری  شیوه ی  دلیل  به  نتوانند  حتا 
تفتیش  با  که  باشد  این  بر  تصور  اگر  بزنند.  فساد  به 
نام مفسدان،  زیر  معرفی عده ای  و  پایان هر سال  در 
می توانیم سطح فساد اداری و مالی را پایین بیاوریم، 
می یابد  کاهش  واقعا  زمانی  فساد،  خوانده ایم.  کور 
که امکان انجام آن از فرد سو ء استفاده گر گرفته شده 
باشد. در غیر این صورت، بازداشت کارمندان حکومتی 
هیچ دست آوردی برای مردم نیست؛ شاید دست آوردی 
اما  در حکومت حساب شود  باالمرتبه  مقام های  برای 
برای  ساده انگارانه  تالش  جز  منی تواند  هم  همین 

تطهیر نام بدی باشد.
عامالن فساد، عمال در تقابل با مردم قرار دارند و چون 
در  را  حکومت  هستند،  حکومت  کارمندان  آنان  اکرث 
مقام های  بی پروایی  با  که  می دهد  نشان  مردم  برابر 
ارشد، این تقابل کامال واقعی به نظر می رسد. اکنون 
مردم ساالر  و  مردمی  را  خود  افغانستان،  حکومت  اگر 
آن  خود  که  فساد  پرونده های  به  یک بار  باید  می داند 
اعضای خود حکوت  که  آن  عامالن  و  کرده  بررسی  را 
اندازه  چه  تا  واقعا  که  کند  قضاوت  و  ببیند  هستند 

مردمی است. 
در  که  می گوید  بازرس،  اداره ی  رییس  حارس،  غزال 
در  نفر   ۲3۲ خورشیدی،   13۹۹ مالی  سال  جریان 
بودجه ی  اختالس  اتهام  به  والیت ها،  سایر  و  کابل 

کرونا، به دادستانی کل معرفی شده اند. 
فاجعه ای که جان بسیاری از هموطنان مان را گرفت، 
می توانست با مدیریت صادقانه، طور دیگری رقم بخورد 
از سوی حکومت  هرگز  کارمندان حکومتی، چون  اما 
مورد ارزیابی و مدیرت قرار نگرفته اند، موجب فاجعه ای 
شدند که اکنون هیچ کس آن را منی تواند جربان کند.

توزیع  در  شفافیت  عدم  که  کرد  تریح  حارس،  بانو 
کرونا  ویروس  شیوع  اول  دور  در  کمکی  بسته های 
و  نادار در والیت ها وجود داشته  و  افراد کم درآمد  به 
مصاحبه های اداره ی بازرس با 7 هزار نفر در والیت ها 
که گفته می شد از دریافت کنندگان بسته های کمکی 
بودند، نشان می دهد که تنها 3۲ درصد آن ها از این 
هیچ  دیگر  درصد   ۴3 اما  شده اند  مستفید  کمک ها 

کمکی دریافت نکرده اند. 
حیف ومیل حق مردمی که از طبقه نادار و فقیر جامعه 
تاثیر  تحت  شاید  که  می دهد  نشان  را  تقابلی  است، 
موقت  حکومت  و  صلح  مورد  در  جاری  سیاست های 
هرگز به آن پرداخته نشده است اما نتیجه ی بررسی ها 
و  طالبان  تنها  نه  می دهد  نشان  که  است  چنان 
گروه های تروریستی با مردم در تقابل قرار دارند و روز 
به روز به فقر و محرومیت آنان می افزایند بلکه حکومت 
رسکوب  در  آنان  با  مشابه  سهم  نیز  آن  مقام های  و 
مردم، با اندک  تفاوت در بروکراسی اش دارد و حمله ی 

قانومنند به جان و مال مردم را به حساب می آید.

مقام های حکومتی؛  فساد 
حمله قانونی به جان و مال مردم است

یک محموله حاوی ۵۰۰ هزار دوز 
»کوویشیلد«، واکسین کرونای 

ساخت هند، دیروز )یک شنبه، 19 
دلو( به کابل رسید. این نخستین 

بسته ی واکسین کرونا است 
که وارد افغانستان می شود. 

دولت هند، در راستای کمک به 
افغانستان، این محموله را در 

اختیار مقام های وزارت بهداشت و 
درمان عمومی این کشور قرار داده 

است.

گزارش

علی شیر شهیر
گزارشگر

مقام هـای وزارت صحـت  عامـه ی افغانسـتان هم زمـان 

با رسـیدن نخسـتین محموله ی واکسـین کرونـا از هند، 

افـراد آسـیب پذیر  و  می گوینـد کـه کادرهـای درمانـی 

بـرای تزریـق واکسـین کرونـا در افغانسـتان در اولویـت 

دارند. قـرار 

معصومـه جعفـری، معـاون سـخنگوی ایـن وزارت، بـه 

روزنامـه صبـح کابـل می گویـد کـه اولویـت تزریـق ایـن 

جهانـی  سـازمان  رهنمودهـای  اسـاس  بـر  واکسـین، 

بهداشـت و میـزان آسـیب پذیری مـردم در نظـر گرفتـه 

خواهـد شـد.

 خانـم جعفـری تاکید می کند: »بر اسـاس اولویت بندی 

جهانی، کارمندان بخش بهداشـت، معلـامن، زندانیان، 

نیروهـای امنیتی، سـاکنین مراکـز شـبانه روزی، افرادی 

کـه بیامری های ضمنـی دارنـد، افراد مسـن، مهاجرین 

بازگشـت کننده، بیجاشـدگان داخلـی و افـرادی کـه در 

اردوگاه هـا زندگـی می کننـد، بـرای دریافـت واکسـین 

کرونـا در اولویـت قـرار دارند.« 

صحت عامـه ی  وزارت  سـخنگوی  معـاون  گفتـه ی  بـه 

افغانسـتان، واکسـین کرونا به صـورت رایگان بـرای این 

قرشهـا تزریـق خواهـد شـد.

»کوویشـیلد«،  دوز  هـزار   ۵00 حـاوی  محمولـه  یـک 

واکسـین کرونـای سـاخت هنـد، دیـروز )یک شـنبه، 19 

دلـو( بـه کابـل رسـید. این نخسـتین بسـته ی واکسـین 

کرونا اسـت که وارد افغانستان می شـود. دولت هند، در 

راسـتای کمک به افغانسـتان، این محموله را در اختیار 

مقام هـای وزارت بهداشـت و درمـان عمومی این کشـور 

قـرار داده اسـت. هنـد بـه تازگی واکسـین کوویشـیلد را 

سـاخته و اسـتفاده از آن را آغـاز کـرده اسـت.

داکـرت وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامه ی 

در  محمولـه  ایـن  تحویل گیـری  حیـن  افغانسـتان، 

میدان هوایـی کابـل، گفـت کـه قـرار اسـت ایـن مقـدار 

واکسـین بـرای 20 درصـد از جمعیت این کشـور تزریق 

شـود. او تاکید کرد که قرار اسـت افغانستان در آینده ی 

نزدیـک بـرای 40 درصـد از جمعیـت دیگـر، واکسـین 

دیگـراش  بهداشـتی  رشیک هـای  سـوی  از  را  کرونـا 

دریافـت کنـد.

نگرانی از نگه داری

پیـش از رسـیدن نخسـتین محمولـه ی واکسـین کرونـا 

در افغانسـتان، شـامری از شـهروندان ایـن کشـور بـرای 

نگـه داری ایـن دوزهـای واکسـین در افغانسـتان ابـراز 

نگرانـی کـرده بودنـد. 

بـا این حال، مسـووالن وزارت صحت عامه ی افغانسـتان 

تاکیـد  و  داده  اطمینـان  واکسـن ها  ایـن  نگـه داری  از 

می کننـد که ایـن وزارت سیسـتم زنجیـره ی رسد را برای 

نخستین بسته ی واکسین کرونا وارد افغانستان شد؛ 

کادرهای درمانی در اولویت اند
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همچنان برای حضور در میدان اجتامع یاد می گیرد 

که  کار  کودکان  حال  کند.  بازی  نقش  چگونه  که 

روز  هر  است  ممکن  می شوند،  دیده  شهر  سطح  در 

دها دشنام بشنوند و حتا کتک زده شوند. آن ها تنها 

شب ها در خانه های شان می خوابند و بیش تر در شهر 

می گردند. وقتی کودکی آن ها در مکانی سپری شود 

که آن ها را از هرطرف آسیب پذیر می کند؛ چه چیزی 

برای زندگی آینده ی شان خواهند آموخت.

باید یادآور شد که آن ها به چشم خود، خشونت ها و یا 

متام حقایق دنیای بیرون را می بینند. از جانب دیگر، 

محیطی که آن ها در آن به دنبال کار می گردند، ماهیتاً 

موقعیت های ساملی را ندارد که کودکان در آن کار 

کنند.  پیدا  پول  باید  قیمتی  به هر  آن ها  اما  کنند؛ 

همین است که آن ها را بیش تر آسیب پذیر می کند. 

ممکن است، از آن ها در انتقال مواد مخدر، جاسازی 

همچنان،  شود.  بهره برداری  دیگر  موارد  و  ماین ها، 

به دلیل نبود زمینه ی کار سامل برای کودکان، آن ها 

به دنبال راهی برای کسب پول می برآیند. همین امر 

کیسه بران  همیشگی،  گدایان  آنان  از  است  ممکن 

ماهر و در سنین بزرگ تر، دزدان بی رحم بسازد. 

و  شدید  بی مهری  کودکی  در  چون  افراد  این 

مستقیمی را از جامعه می بینند؛ پس بدون شک اگر 

به کارهای خالف رو بیاورند، با خشونت متام، به هیچ 

ارزشی پایبندی نشان نخواهند داد. رسانجام، آن ها 

قصور بی مهری هایی را که کشیده  اند،  از جامعه و حتا 

ممکن است از خانواده ی خود بگیرند.

11-1۵سالگی  سنین  در  کودک  پیاژه،  ژان   »به نظر 

و  انتزاعی  و  فوق العاده  اندیشه های  درک  توانایی 

فرضی را پیدا می کند ... و هر مرحله متضمن کسب 

مرحله  موفقیت آمیز  تکمیل  به  و  جدید  مهارت های 

مطابق   ».)101 ص:  )هامن،   است  وابسته  قبلی 

توانایی  نوجوانی،  سال های  در  کودک  پیاژه  نظر 

همواره  که  کودکانی  اما  می کند  پیدا  فوق العاده ای 

درون وضعیت نامناسب کالن شده باشند، به احتامل 

زیاد از این توانایی ها در مواردی کار خواهند گرفت 

که خطرآفرین باشد؛ چون مراحل قبلی زندگی چنین 

کودکانی موفقیت آمیز و سامل نبوده است.

دیگران  به  که  وابستگی ای  دلیل  به  کودک  البته، 

دارد، نیازمند کسی است که از او محافظت کرده و 

او داشته است. همین امر  با  با دوامی را  پیوندهای 

همین  پرکردن  برای  کار  کودکان  که  می شود  باعث 

چنین  بدهند.  تشکیل  را  دوستانه  گروه های  خال، 

و  بیرون، سطحی  از  گروه هایی هرچند ممکن است 

می توان  اطمینان  به  اما  برسد  به نظر  کارکرد  بدون 

گفت، چنین نیست. 

آن ها  تجزیه ناپذیرند.  و  محکم  به شدت  گروه ها  این 

در سنین بزرگ تر، ممکن است با اعضای گروه شان 

کارهای خطرناکی را انجام بدهند.

است  مکلف  دولت  اساسی،  ۵۴قانون  ماده  بربنیاد 

حفاظت  جامعه  اساسی  رکن  به عنوان  خانواده  از 

و  قانون مدار  را  خود  دولت مردان  و  دولت  اگر  کند. 

داشته  را  قانون  تطبیق  توانایی  و  بدانند  مسئول 

بهبود  کرد.  خواهند  حامیت  خانواده ها  از  باشند، 

وضعیت خانواده ها، بدون شک نفوس کودکان کار را 

به حداقل خواهد رساند.

قربانیانی  کار  کودکان  که  شد  یادآور  باید  اخیر  در 

بعدی  مراحل  در  خود  است  ممکن  که  هستند 

عمرشان،  برای جامعه مشکل ساز شوند.

نوری که از پنجره به درون اتاق تابیده، موهای طالیی اش را زیباتر 

آفتاب  نور مالیم  با  کرده است. وقتی که تکان می خورد موهایش 

درهم می آمیزد و نیرویی را به قلب مادرش –فرخنده- می دهد. او 

بیتا نام دارد و با تالش و شوق »مادر« می گوید و دندان هایش که به 

تازگی رشد کرده دیده می شود. 

بیتا تازه مادر گفنت را یاد گرفته و هر بار که مادر می گوید، فرخند 

بیتا.  و  رازق  است؛  فرزند  دو  مادر  حاال  او  می رود.  غش  برایش 

فرخنده با شوهرش –میثم- در خانه ای کوچک که دو اتاق دارد، 

با دیوارهای سمنتی و درخت تاکی که حویلی را مزین کرده است، 

زندگی می کنند. میثم کارشناسی اش را در  رشته ی روابط عامه در 

دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی به پایان رسانده و حاال در یکی 

از رشکت های مخابراتی کار می کند. پیش از این که بیتا و رازق به 

دنیا بیایند، فرخنده آموزگار کودکستان بود اما پس از مادرشدنش، 

همه ی وقتش را برای پرورش فرزندان خودش هزینه کرده است. 

فرخنده از آشنایی اش با میثم می گوید؛ در برنامه ای که از طرف 

و عاشق هم شده اند. در مراسم  را دیده  بوده، همدیگر  یونیسف 

ازدواج نیز فرخنده تنهای تنها بوده و هر بار که به رسم شادی نقل 

و نبات، مانند بارانی به رسش می ریخته او در نبود پدر و مادر و 

خانواده اش می گریسته و به تنهایی اش لعنت می فرستاده.

را که  ازدواج می کند، سال هایی  با میثم  این که فرخنده  از   پس 

در تنهایی گذرانده بود، با لحظه های خوبی که با مثیم داشت پر 

می شود و جای خالی خانواده اش را خانواده ی خوب و صمیمی 

میثم پر می کند.

فرخنده هنوز به یاد مادر و خانواده اش، ۴ اسد را به عنوان سال روز 

قلبش  می افتد،  آن روز  یاد  به  وقتی  و  تجلیل می کند  آن ها  مرگ 

تندتر می زند. تبش باال می رود و همیشه با خود می گوید که چرا 

خودش زنده مانده است. با وجودی که آن روزها، فرخنده تنها ۹ 

سال داشت اما به خوبی به یاد دارد که چه اتفاقی برای خانواده 

اش افتاده است.

فرخنده ی ۹ ساله به همراه خانواده ی شش نفری اش؛ پدر، مادر، 

دو برادر و خواهر بزرگش بود و در والیت غزنی زندگی می کردند. 

افغانستان در آن روزها دست خوش تغییرات فراوانی شده بود؛ ورود 

شوروی و پس از آن جنگ های داخلی و فرماندهان جهادی. 

همه خسته شده بودند و تشنه ی لحظه ای بودند که دیگر در آن 

جنگ نباشد، صدای مرمی، راکت و گریه ی کودکان نباشد و شب 

را به راحتی بخوابند و مخفی گاه ها، جایش را به بسرتهای نرم و 

راحت بدهد. 

سال 137۵ با ورود طالبان همه خوشحال بودند که دولت جدید 

آمده است و شاید با این دولت آسوده و راحت شوند. این رویای 

خوش شان را بدل به شبی کرد که دیگر هرگز کسی از میان آوارها 

زنده بیرون نیامدند، تنها فرخنده ۹ ساله بود که با خاکروبه هایی 

که متام وجودش را گرفته بود زنده از میان چوب و خشت و بوی 

مادرم  بغل  در  که  داشتم  عادت  »همیشه  آمد.  بیرون  راکت  دود 

بخوابم؛ ولی وقتی مادرم را بی جان دیدم در زیر خاک ها پس از 

یک ماه به حال خودم نیامدم.«

شب ۴ اسد 1376، در حالی که به اثر گرمای تابستان همه بوی 

عرق می دادند و بی خرب از همه چیز در چهاردیواری خانه شان به 

گپ و گفت مشغول بودند؛ شاید هیچ چیزی درباره دولت جدید 

منی دانستند و فقط وقتی که کسی از کابل می آمد به گوش شان 

می رسید که دولت جدیدی به نام امارت اسالمی بنا شده و قوانین 

سخت گیرانه ای دارد. 

به  و  می خوابد  پدرش  زانوی  روی  عادتش  طبق  فرخنده  آن شب 

ستاره ها خیره می شود، مادرش خمیر را به تنور می زد و خواهرش 

همه  شب  نصف  وقتی  می کشید.  تنور  از  را  نان ها  مادرش  کنار 

خوابیده بودند فرخنده با بازی گوشی به زیرزمین خانه می رود تا 

کمی از انگورهای خشک شده بخورد که ناگهان وقتی ستاره ها در 

آسامن چشمک می زد و ماه در گوشه ای از آن می تابید راکت ها 

آن  گرومپ  گرومپ  صدای  و  می شود  فیر  دیگری  از  پس  یکی 

فرخنده را تا زینه های زیرزمین می کشاند. 

همین که می خواهد پایش را به زینه ی اول بگذارد صدایی گوشش 

رویش  به  طرف  هر  از  چوب  و  سقف  و  دیوارها  می کند،  کر  را 

می افتد. ستاره ای در آسامن کم نور می شود و فرخنده چشامنش 

را می بندد. آن شب از شش خانه ای که در آن منطقه بود هیچ کسی 

به جز فرخنده از زیر آوارهایی که با شلیک راکت به وجود آمده بود، 

زنده بیرون نیامد. 

آن شب تقریبا صد نفر و 6 خانواده با شلیک راکت و انفجار کشته 

شدند و چشامنی که به خواب رفته بودند، دیگر هرگز باز نشدند. 

فرخنده پس از آن روز با عمه اش رس می کند و تنها کسی که از 

خانواده اش باقی مانده بود، عمه اش بود که پس از چند سالی او 

نیز به خاطر کهولت سن فوت می کند. 

فرخنده حاال خانواده دارد، مادر است و باقی مانده ای از جنگ. او 

در جنگ نفس کشیده، در جنگ زندگی کرده، در جنگ تنهایی 

او  است.  داده  دست  از  را  نزدیکانش  جنگ  با  و  کرده  تجربه  را 

حاال امیدی است برای شوهر و دو فرزندش. »زندگی بعد از اینکه 

خانواده ام را آن گونه از دست دادم خیلی سخت بود، هنوز چهره ی 

احساس  هنوز  را  مادرم  تن  بوی  و  دارم  خاطر  به  را  پدرم  و  مادر 

نفس  حاال  اما  می کشت  آهسته  آهسته  نیز  مرا  جنگ  می کنم. 

می کشم.« 

به  حیرت  با  دورتر  پرسبچه  دوستان  می داد.  دشنام 

دوست شان می دیدند.

کامالً  کار،  کودکان  برای  شهر  اجتامعی  وضعیت 

محیط نامناسب است. آن ها چون منی توانند از خود 

در برابر کالن ترها دفاع کنند، پس دشنام ها،  اذیت ها 

آن ها می دانند که  را می پذیرند.  یا هر عمل دیگر  و 

مختلف  موقعیت های  در  که  ندارند  پناه گاهی  هیچ 

تسلیم پذیر  روحیه   با  پس  شود،  حامیت  آن ها  از 

در  کودکان،  این گروه  می شوند.  جامعه  وارد 

را  کارهای شان  ترضع  با  که  گرسنگانی اند  واقع 

کودکان  باشید،  شده  متوجه  اگر  می برند.  پیش 

کفاش؛  قلم فروش،  ساجق فروش،  پالستیک فروش،  

همه با زاری با مشرتیان شان برخورد می کنند. یکی 

از  محافظت  شک،  بدون  برخورد  این گونه  دالیل  از 

خود شان است؛ تا مورد خشونت قرار نگیرند. 

آن ها  که  نیست  خشونت  تنها  که  گفت  باید  البته 

می دهد.  قرار  تاریک  آینده ی  و  خطر  سکوی  در  را 

جامعه برای همه ی ما مدرسه  ای است که ما در درون 

از  پس  چرا  کنید؛  فکر  به خود  می یابیم.  پرورش  آن 

احوال پرسی فاصله ا ی در حدود یک مرت را با مخاطب 

اختیار می کنید، چنین چیزی را از کجا یادگرفته اید؟ 

متام  که  است  مکتبی  هامن  جامعه  شک  بدون 

آن شکل  ما در درون  برخوردها، اخالق و شخصیت 

می گیرد. حتا در جزیی ترین واکنش های مان، آثاری 

قابل  هستیم،  آن  از  بخشی  خود  که  جامعه ای  از 

بزرگ  کودکان،  پرورش  سامل  روند  است.  مشاهده 

شدن به عنوان کودک در خانواده است. بزرگ شدن 

کودک در یک خانواده معمول، او را به عنوان برادر، 

زندگی  در  پدر  نهایتا  و  خواهر  مادر،  دخرت،  فرزند، 

چه  این که   - را  نقش هایش  کودک  می کند.  تربیت 

فرزند،  به عنوان  را  نقش هایش  و  کند  زندگی  گونه 

اجرا  ... و رسانجام عضو جامعه  مادر  برادر،  خواهر، 

رسانه ها،  سال،  و  هم سن  گروه  بزرگ ترها،  از  کند- 

مکاتب و غیره یاد می گیرد. شاید گاهی متوجه شده 

کفش  های  خردسال  بسیار  کودکان  حتا  که  باشید 

پدر و یا مادرشان را می پوشند. 

جستجو  بزرگ ترها  نقش  در  را  خود  آن ها  واقع  در 

باشند  بزرگان  مانند  می خواهند  آن ها  می کنند. 

با  کنند.  تقلید  را  آن ها  اعامل  می کنند  تالش  و 

دیده  شهر  سطح  در  که  کار  کودکانی  حساب  این 

می شوند، در بدترین مدرسه ی زندگی به رس می برند.

در  کودک  مید،  جی .اچ  و  فروید  زیگموند  »به نظر  

تبدیل  مستقل  عامل  به  ۵سالگی  حدود  سنین 

متوجه  باید   .»)۹۹ ص:  گیدنز،  )آنتونی  می شود... 

بود که کودک پس از تبدیل شدن به عامل مسقل، 

کودکان به عنوان افرادی که 
نیاز به پشتبانی دارند، به شدت 

آسیب پذیرند. در بسیاری موارد 
آنان قربانی روابط تاریک در 

خانواده ها می شوند. از تجاوز 
جنسی گرفته، تا لت وکوب و 

استفاده ی آن ها به عنوان کارگر و 
دیگر موارد، ممکن است در خانه  

بر آن ها روا داشته شود. 

شهر خوانی

طاهر کوشا

معصومه عرفان

از  خالی  کابل  شهر  در  مکانی  هیچ  است  ممکن 

نباشد.  می گذرانند،  را  سختی  زندگی   که  کودکانی 

حتا می شود،  ناوقت های شب آن ها را در کنار جاده ها 

برای  مرجعی  آن که  بجای  کودکان،  گروه   این  دید. 

بسیاری  در  و  افتاده  بیرون  باشند؛  داشته  پناه بردن 

موارد نان آور خانواده های شان هستند. در سال هایی 

که آن ها باید کودکی کنند، در محیطی پرت می شوند 

بنیادینی  عاطفی  ارتباط  نیستند  قادر  آن جا  در  که 

برقرار کنند. نه تنها این؛ بلکه مکان های عمومی شهر 

کابل و رشایطی که کودکان را مجبور می کند داخل 

شهر به دنبال یافنت نان بیایند، مکان کامالً نامناسب 

برای رشد آنان است. این کودکان برعالوه ی این که 

از حقوق شان محروم استند، آینده ی تاریک در پیش 

دارند؛ ممکن است آن ها در آینده به افراد خطرناکی 

تبدیل شوند.

در  موجود  وابسته ترین  بیولوژیکی، کودک  لحاظ  از 

می شود.  زایده  مادر  از  که  است  حیوانی  گونه های 

است  گرفته  بگونه ا ی شکل  انسانی،  جامعه  ساختار 

که این وابستگی تا چندین سال حس می شود. البته 

به وجود  اخیر  قرن  »کودکی« در طول دو سه  مفهوم 

آمده است. قبل از آن کودکان خیلی زود در مزرعه ها 

و یا جاهای دیگر، در نقش بزرگ ساالن مروف کار 

اکنون  برش،  زندگی  تحول  و  پیرشفت  با  می شدند. 

تعریف  کودکی  به عنوان  زندگی  از  مشخصی  دوران 

می شود که در آن برای فرد حقوق مشخصی تعریف 

شده است.

با تاسف کودکان به عنوان افرادی که نیاز به پشتبانی 

آنان  به شدت آسیب پذیرند. در بسیاری موارد  دارند، 

از  می شوند.  خانواده ها  در  تاریک  روابط  قربانی 

تجاوز جنسی گرفته، تا لت وکوب و استفاده ی آن ها 

به عنوان کارگر و موارد بیشرت که ممکن است در خانه  

بر آن ها روا داشته شود. 

و  عموم  به صورت  افغانستانی  کودکان  هرچند 

نیز  خانواده ها  در  کابلی  کودکان  به خصوص 

جنگ ،  قربانی   کودکان  تاسف،  با  اما  آسیب پذیرند؛ 

باال  در  که  هامن گونه  می شوند؛  نیز  بیکاری  و  فقر 

از  خالی  کابل  شهر  نقطه ی  هیچ  شاید  شد،  اشاره 

به  توجه  با  نوشته  این  مترکز  نباشد.  کار  کودکان 

نظریات زیگموند فروید و ژان پیازه، در مورد کودکان 

کار شهر کابل است.

محیط کار کودکان

پرداخته  کودکان  کار  محیط  به  مثالی  با  کنم  فکر 

شود،  بهرت است:

ناحیه ای  شلوغی های  از  شامگاه  تاریکی  در  باری   

که  شدم  رسوصدایی  متوجه  می گذشتم،  شهر  در 

می شد.  شنیده  رکیک  دشنام های  و  قهقه  با  همراه 

در میان رس و صدا، صدای نازکی از پرسبچه ای نیز 

شنیده می شد. نزدیک تر رفتم. چند جوان کراچی دار 

که روی جاده از کارتن و چوب آتشی افروخته بودند 

گیر  را  بچه  ای  می کردند،  گرم  را  دستان شان  و 

انداخته بودند که به اطمنیان می توان گفت بیش از 

یک  دست  با  جوانان  از  یکی  نداشت.  سن  ده سال 

را  او  مدام  و  گرفته  را  پرسبچه  جنسی  اندام  محکم 

باقی مانده ای   از حمله  فرخنده، 
می کشد هنوز نفس  کتی،  که  را

ردپای جنگ

کودکان کار؛ 
با آینده ی  بانیانی  قر
ک یک و خطرنا تار

امان صداقت
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قیمتی،  تفاوت  بر  افزون  که  آمده  گزارش  این  در 

خریداری بیش از نیاز بوده است. اداره ی بازرس تفاوت 

قمیت 8 قلم را بررسی کرده است که با استناد بر آن، 

قیمت مجموعی این مقدار تجهیزات طبی، 11 میلیون 

و  ۹8 هزار افغانی می شود اما مسئوالن در کندهار آن 

داده اند  گزارش  افغانی  هزار    387 و  میلیون   ۲3 را، 

امکان  و  افغانی  هزار   ۴07 و  میلیون   11 تفاوت  که 

حیف ومیل آن را نشان می دهد. 

به گونه ی منونه؛ ۵00 پایه چپرکت مریض به قیمت 7 

میلیون و 3۵0 هزار افغانی در کندهار خریداری شده؛ 

در حالی که به اساس نرخ گیری اداره ی بازرس، قیمت 

 3 که  چیزی  است؛  افغانی  میلیون   ۴ آن،  مجموعی 

میلیون و 3۵0 هزار بلندتر از نرخ بازار خریداری شده.

به  آن،   BP با  مانیتور  کاردیک  پایه   100 همین گونه، 

قیمت ۵ میلیون و 700 هزار افغانی از سوی مسئوالن 

نرخ  اساس  به  که  حالی  در  شده؛  خریداری  کندهار 

اداره ی بازرس، قیمت آن ۴ میلیون و ۴00 هزار افغانی 

این  که  یافت می شود  رقم ها،  این  مقایسه  با  می شود. 

ابزار ۲ میلیون و ۹00 هزار بلندتر از نرخ بازار خریداری 

شده و امکان حیف و میل آن است.

تجهیزات  و  دوا  قلم   7 قیمت  تفاوت  دوم؛  کتگوری  در 

پزشکی که از رشکت »نجیب گالب« به قیمت 7 میلیون 

و ۹68 هزار و ۹۲0 افغانی خریداری شده نیز، تفاوت 1 

میلیون و 11۴ هزرا و ۴10 افغانی با نرخ بازار را نشان 

می دهد.  

قیمت  به   Infrared Thermometer عدد  مثال؛۲0 

در  که  شده  خریداری  افغانی  هزار   ۴80 مجموعی 

بوده  بلندتر  افغانی  هزار   380 بازار  قیمت  با  تفاوت 

و 6۵0 هزار و 7۹۲ افغانی خریداری شده؛ در حالی که 

به اساس نرخ گیری اداره ی بازرس، قیمت آن، 1 میلیون 

و 3۴3 هزار و 100 افغانی  برآورد شده است که 307 

هزار و 6۹۲ افغانی تفاوت و احتامل حیف ومیل آن را 

نشان می دهد.

بر اساس سند دست داشته ی ما، در این خریداری ها، 

عامه،  صحت  فارمسی  مسئول  عامه،  صحت  رییس 

و  اداری  عضو  خدمات،  عضو  عدلی،  طب  مسئول 

آمران  که  آن  با  دخیل اند.  پروان  اداری  و  مالی  رییس 

والیتی، صالحیت اجرای ۵ میلیون افغانی را از طریق 

آمده که بدون  این گزارش  اما در  تدارکاتی دارد  روش 

درنظرگرفنت قانون، امر خرید بیش از ۹ میلیون و ۲۴3 

هزار و ۵۹۲ افغانی را داده اند. 

گتگوری دوم؛ 

روان  ثور سال  در 10  پروان  والیت  مسئوالن  همچنان 

به  را  ارتزاقی  مواد  قلم   7 خرید  قرارداد  خورشیدی، 

قیمت 8 میلیون و 630 هزار افغانی با رشکت تجارتی 

اساس  بر  که  حالی  در  بسته است؛  ملیتد«  »هارون 

 ۲0 و  میلیون   6 آن  قیمت  بازرس،  اداره ی  نرخ گیری 

هزار افغانی است. 

از این گزارش آمده است: »در حالی که به  در بخشی 

رویت اسناد ارسال شده، پرداخت پول قبل از نرخ گیری 

و قرارداد به تاریخ ۲ ثور 13۹۹ به رشکت متذکره حواله 

)م  پول  پرداخت  فورم  که  است  ذکر  قابل  است،  شده 

16(، دیگری هم وجود دارد که تاریخ آن به طور قلمی 

از ۲ ثور به تاریخ ۲8 ثور تغییر داده شده است. هر دو 

فورم کنرتل شده نیز می باشد.«

در گزارش اداره بازرس در خریداری 7 قلم جنس، برای 

خریداری یک هزار سیر لوبیای قزاقی، ۲ هزار بوری آرد 

و ۲ هزار بوتل روغن مایع، 6 میلیون و ۵0 هزار افغانی 

میلیون   ۵ بازار،  در  تخمینی  قیمت  اما  شده  پرداخت 

و  ۴00 هزار افغانی برآورد شده که 6۵0 هزار افغانی 

وجود  آن  امکان حیف و میل  و  می دهد  نشان  را  تفاوت 

دارد.  

به گونه ی مثال؛ در حالی که قیمت ۲ هزار بوری آرد به 

اساس نرخ گیری اداره ی بازرس در بازار کابل، 3 میلیون 

و 600 هزار  افغانی است؛ اما مسئوالن بودجه ی کرونا 

داده اند  گزارش  افغانی  میلیون   ۴ را  آن  کندهار،  در 

بلندتر  افغانی  هزار   ۴00 بازار،  قیمت  به  نسبت  که 

خریداری شده است.   

گزارش اداره ی بازرس از مرف بودجه ی کرونا که صبح 

کابل به نسخه ای از آن دست یافته، نشان می دهد که 

در مرف بودجه ی مبارزه با ویروس کرونا در والیت های 

شده  حیف ومیل  افغانی  میلیون ها  کندهار،  و  پروان 

است. بر اساس این اسناد، میلیون ها افغانی بیرون از 

برای خریداری های  کرونا،  بودجه ی  طرزالعمل مرف 

غرمرتبط هزینه شده است. 

که  بودجه ای  مجموع  از  که  می دهد  نشان  اسناد  این 

داده  اختصاص  پروان  والیت  به  کرونا  با  مبارزه  برای 

در  آن  افغانی  میلیون  یک ونیم  به  نزدیک  بود،  شده 

خریداری های بلندتر از قیمت بازار و غیر مرتبط مرف 

شده است.

یک ونیم  مجموع  از  بازرس،  اداره ی  گزارش  اساس  بر 

میلیون افغانی در والیت پروان، حدود 1 میلیون و 137 

نرخ  از  بلندتر  در خریداری های  آن  افغانی   ۹۴ و  هزار 

بازار و 367 هزار و 610 افغانی آن برای خریداری های 

غیرمرتبط با ویروس کرونا مرف شده که امکان حیف 

و میل آن وجود دارد. 

مجموع  از  بازرس،  اداره ی  گزارش  اساس  بر  همچنان 

100 میلیون بودجه اختصاصی برای مبارزه با ویروس 

کرونا در کندهار، 1۹ میلیون ۲۵1 هزار و ۲8۵ افغانی 

و  غیرشفاف  بازار،  نرخ  از  بلندتر  خریداری های  در  آن 

غیرمرتبط با ویروس کرونا، مرف شده است. 

 ۲8۵ و  هزار   ۲۵1 و  میلیون   1۹ این  مجموع  از 

افغانی؛ 1۲ میلیون و ۵8۴ هزار و ۴10 افغانی آن در 

 181 و  میلیون   6 بازار،  نرخ  از  بلندتر  خریداری های 

هزار و 70 افغانی آن بیرون از طرزالعمل بودجه ی کرونا 

و  هزار   ۵۹0 و  میلیون   1 مرف  برای  و  شده  مرف 

11۵ افغانی آن، هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد. 

خریداری های میلیونی بلندتر از نرخ بازار

مرف  از  ریاست جمهوری  بازرس  اداره ی  گزارش 

که  نشان می دهد  پروان،  و  در کندهار  کرونا  بودجه ی 

اختصاص یافته ی  بودجه ی  از  خریداری ها  از  شامری 

کرونا به این دو والیت، تفاوت زیادی با نرخ بازار دارد.

شفاخانه ی  در  که  جنس هایی  اسناد،  این  اساس  به 

ثور  و  حمل  ماه های  در  پروان  و  کندهار  کوید-1۹ 

بازارهای کابل در ماه  از  خریداری شده، نرخ گیری آن 

فاصله ی  به  توجه  با  نرخ ها  این  و  شده  انجام  سنبله  

زمانی و مکانی، مقایسه شده است.

 با این حال، در گزارش اداره ی بازرس، آمده است که 

نظر  در  را  عامه«  »منفعت  والیت،  دو  این  در  مسئوالن 

نگرفتند و نسبت به قیمت تخمینی بازار اجناس و لوازم 

مورد نیازشان را بلندتر از نرخ بازار خریداری کرده اند. 

پروان 

سه  در  پروان  والیت  در  خریداری ها  گزارش،  این  در 

از  نخست،  کتگوری  در  که  شده  بررسی  کتگوری 

مجموع 30 قلم جنس، تفاوت قیمت ۹ قلم آن بررسی 

شده است. 

در گزارش اداره ی بازرس آمده است که هیئت تدارکاتی 

وقایوی  و  بهداشتی  لوازم  و  مواد  قلم  پروان 30  والیت 

مورد نیاز را با روش تدارکاتی پرچون از رشکت تجارتی 

 ۲۴۴ و  میلیون   ۹ مجموعی  ارزش  به  پامیر«  »صحت 

هزار و ۵۹۲ افغانی خریده است. پس از بررسی تفاوت 

قیمت، ۹ قلم جنس از 30 قلم جنس خریداری شده، 

احتامل حیف ومیل 1 میلیون و 137 هزار و ۹۴ افغانی 

را نشان می دهد.  

به اساس نرخ تخمینی اداره ی بازرس، قیمت مجموعی 

 3 حدود  کابل،  بازار  در  خریداری شده  جنس  قلم   ۹

میلیون و 6۲8 هزارو ۵80 افغانی می شود؛ اما هیئت 

تدارکاتی در پروان، قیمت مجموعی را ۴ میلیون و 76۵ 

هزار و 67۴ افغانی گزارش داده اند که تفاوت بیش از 

یک میلیون و صدهزار افغانی را نشان می دهد. 

دست کش  جوره   ۲380 خرید  برای  منونه؛  گونه  ی  به 

شده؛  پرداخت  افغانی  هزار   ۵۴7 و  میلیون   1 معاینه، 

بازرس،  اداره ی  تخمینی  نرخ  اساس  به  که  حالی  در 

قیمت آن در بازار، 1 میلیون و 3۴۲ هزار و 100 افغانی 

می شود؛ چیزی که تفاوت ۴33 هزار و 160 افغانی و 

احتامل حیف ومیل آن را نشان می دهد. 

در مورد دیگر، 1۲۲1 جوره لباس محافظتی، 1 میلیون 

گزارش تحقیقی

بر اساس گزارش اداره ی بازرس، 
از مجموع 1۰۰ میلیون بودجه 

اختصاصی برای مبارزه با ویروس 
کرونا در ککندهار، 19 میلیون 

۲۵1 هزار و ۲8۵ افغانی آن در 
خریداری های بلندتر از نرخ بازار، 

غیرشفاف و غیرمرتبط با ویروس 
کرونا، مصرف شده است.

در گزارش اداره بازرس در 
خریداری ۷ قلم جنس، برای 

خریداری یک هزار سیر لوبیای 
قزاقی، ۲ هزار بوری آرد و ۲ هزار 

بوتل روغن مایع، 6 میلیون و ۵۰ 
هزار افغانی پرداخت شده اما 

قیمت تخمینی در بازار، ۵ میلیون 
و  4۰۰ هزار افغانی برآورد شده که 

6۵۰ هزار افغانی تفاوت را نشان 
می دهد و امکان حیف و میل آن 

وجود دارد.  

گتگوری سوم؛

و  عامه  صحت  فارمسی  مسئول  پیشنهاد  اساس  بر 

عدد   ۴ روان،  در دوی حمل سال  پروان  والی  تأییدی 

انفرارد ترمامیرت به قیمت  ۵6 هزار افغانی –هرکدام 1۴ 

»الفت صافی« خریداری شده  تجارتی  از رشکت  هزار- 

است؛ در حالی که به اساس نرخ گیری اداره ی بازرس، 

قیمت هر پایه ترمامیرت ۵ هزار افغانی است که قمیت 

این  اساس  به  می شود.  افغانی  هزار   ۲0 آن  مجموعی 

احتامل  ترمامیرتها  این  خرید  در  مقایسه ای،  بررسی 

حیف ومیل 36 هزار افغانی وجود دارد.

والیت کندهار

مسئوالن  که  می دهد  نشان  بازرس،  اداره ی  گزارش 

در والیت کندهار نیز برای خریداری تجهیزات طبی و 

ادویه، ده ها میلیون افغانی را حیف و میل کرده اند. 

بر اساس این اسناد، خریداری ها در والیت کندهار، در 

نخست؛  کتگوری  در  است.  شده  ارزیابی  کتگوری  دو 

سوی  از  که  است  طبی ای  تجهیزات  قلم   1۵ خرید 

ریاست صحت عامه کندهار با تأیید حیات الله حیات، 

والی پیشین کندهار انجام شده است. گزارش اداره ی 

قیمت  تفاوت  به  توجه  »با  که  می دهد  نشان  بازرس 

باشد«  که می تواند در مارکیت کابل و کندهار موجود 

تفاوت زیادی را نشان می دهد. 

مرتبط از بودجه کوید-19؛  یداری های غير خر
ترمیم کردند ونا موتر  با پول کر

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر
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است. در حالی که بر اساس قرارداد تاریخ اکامل این 

مواد غذایی 23 ثور بوده اما مواد غذایی به تاریخ 18 

منظوری  گرفنت  از  قبل  مینه  عینو  شفاخانه  به  حمل 

والی خریداری و تسلیم شده است؛ یعنی منظوری این 

شده  صادر  اجناس  تسلیمی   از  پس  روز   22 قرارداد 

است. 

همین گونه ریاست صحت عامه ی کندهار، مجموعاً 19 

پرداخت  را جهت  افغانی   999 و  هزار   165 و  میلیون 

پروسه  در  باملقطع موظف  پرسونل  و  کارمندان  معاش 

کرونا و کارمندان تیم اسکریننگ و  RRT در این والیت 

که  دهد  می  نشان  سند  این  است.  داده  اختصاص 

صحت عامه کندهار در مورد چگونگی پرداخت حقوق 

کارمندان شفافیت را رعایت نکرده است. 

بر اساس سند، امکان دارد امتیازهایی برای کارمندان 

خیالی در نظر گرفته شده باشد. »قابل ذکر است که از 

مجموع پول ذکر شده، 3 میلیون و 1۲0 هزار افغانی 

 13۹۹/3/1 تاریخ  به  متعمد  محمد،  نور  وجه  در  آن 

 666 و  هزار   3۵8 و  میلیون   ۵ مبلغ  و  شده  منتقل 

افغانی به تاریخ 13۹۹/۴/۲8 و مبلغ 10 میلیون 678 

افغانی دیگر آن در حساب بانکی عزیزی  هزار و 333 

بانک بدون ذکر اسم شخص دریافت کننده، به تاریخ 

13۹۹/3/۲۹ انتقال یافته است.«

می گویند  بازرس،  اداره ی  در  مسئوالن  حال،  این  با 

که در جریان سال مالی 13۹۹ خورشیدی، ۲3۲ نفر 

بودجه ی  اختالس  اتهام  به  والیت ها،  سایر  و  کابل  در 

کرونا، به دادستانی کل معرفی شده اند. غزال حارس،  

گفته  خربی  نشست  یک  در  دلو(،   1۹( یک شنبه  روز 

 ۲۴ در  کرونا  بودجه ی  بازرسی  حارض،  حال  در  که 

منابع  بازرسی  نتیجه ی  و در  والیت تکمیل شده است 

و بودجه ی اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا در این 

والیت ها، تا اکنون ۲3۲ نفر که در سطح وزیر، معین، 

والی، معاون والی، روسای ادارات و اعضای کمیته های 

تدارکاتی بودند، به دادستانی کل معرفی شدند.

پاسخ مسئوالن چیست؟

ارشف،  طاوس  بازرس،  اداره ی  گزارش  اساس  بر 

عامه کندهار، حیات الله حیات،  پیشین صحت  رییس 

اقتصادی  معاون  دستگیری،  اللی  آغا  پیشین،  والی 

بررسی  آمر  نایبی،  عین الحق  والیت،  اجتامعی  و 

جانان  عامه،  صحت  داکرت  محمد،  رسدار  مستوفیت، 

افضل،  محمد  دادستانی، حاجی  اداری  مدیر  هاللی، 

مدیر تدارکات شهرداری، محمدانور خان، مدیر اداری 

در  اصلی  متهامن  از  کندهار...  بسرت   3۵0 شفاخانه 

کندهار  والیت  در  کرونا  بودجه  از  حیف ومیل  پرونده 

شناخته شده اند. 

داکرت ارشف، رییس  از همه ی متهامن،   به منایندگی 

صحت عامه کندهار به روزنامه ی صبح کابل، می گوید 

این  زیرا  است؛  ناقص  بازرس  اداره  نرخ گیری های  که 

نرخ گیری از کندهار نه؛ بلکه از کابل انجام شده است. 

در  که  کرونا  بودجه ی  »همه  می گوید:  ارشف  آقای 

کمیته ی  کمیته،  دو  نظر  تحت  شده،  مرف  کندهار 

تدارکات و نظارت بوده است. ما برای چگونگی استفاده 

از بودجه کرونا، به هر دو کمیته گزارش داده ایم. وقتی 

بود؛  بسته  رسحدات  بود،  زیاد  مشکالت  بود،  قرنتین 

بوده.  سنجش  بدون  بازرس  اداره  بررسی  و  نرخ گیری 

اتهام اداره بازرس، یک طرفه است.«

موضوع  یک  بیشرت  ادعا  این  ارشف،  آقای  گفته ی  به 

دلیل  به   « همه جانبه.  بررسی  یک  تا  است  سیاسی 

این تحقیق ناقص، داکرتهای ما حتا درست کار کرده 

که  است  کسانی  است.  سیاسی  موضوع  منی توانند. 

یک  میروند  نکردیم،  قبول  را  فرمایشات شان  ما  این جا 

چیزی پیدا می کنند، تا ما را فسادپیشه نشان بدهند.«

گفتنی است که برای مبارزه با ویروس کرونا در والیت 

کندهار حدود 100 میلیون افغانی اختصاص یافته بود.

عامه  صحت  ریاست  و  محلی  مقام های  هم،  سویی  از 

پروان نیز گزارش اداره بازرس را ناقص  خوانده و آن را 

رد می کنند. 

پروان،  عامه ی  صحت  رییس  وارسته،  صفی الله  داکرت 

و می گوید:  ناقص خوانده  را  بازرس  اداره  ارزیابی های 

سوی  از  افغانی  میلیون   ۴ رصف  کرونا،  جریان  »در 

ریاست صحت عامه مرف شده که در مورد چگونگی 

مرف  گونه  هر  دارد.  وجود  کافی  اسناد  آن  مرف 

افغانی، حتا  غیرشفاف را رد می کنم. در چهار میلیون 

۴ افغانی هم حیف ومیل نشده است.« 

فضل الدین عیار، والی پروان نیز حیف ومیل در بودجه 

و  او  که  می کند  تاکید  عیار  آقای  می کند.  رد  را  کرونا 

مورد  این  در  پاسخ گویی  نوع  هر  آماده ی  پرسونل اش 

هستند. 

با این همه، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، 

به روزنامه ی صبح کابل، می گوید که پرونده های اتهام 

کندهار  والیت های  در  صحی  و  محلی  مقام های  علیه 

رسولی  آقای  است.  رسیده  آن ها  اداره ی  به  پروان  و 

می گوید که این پرونده ها زیر بررسی قرار دارند و پس 

از بررسی با رسانه ها رشیک می شود.

است. این در حالی است که قیمت مجموعی تخمینی 

آن در بازار کابل، 100 هزار افغانی می شود.  

پایه Cardiac Monitor   در کندهار  همین گونه، 10 

7۴0 هزار افغانی خریداری شده است؛ در حالی که به 

هزار  آن ۴60  قیمت  بازرس،  اداره ی  نرخ گیری  اساس 

 300 حیف ومیل  احتامل  که  چیزی  می شود؛  افغانی 

هزار افغانی را نشان می دهد.  

خریداری غیر مرتبط بیش از حد

از  بخشی  که  می دهد  نشان  ما  دست داشته ی  اسناد 

بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در والیت های 

کرونا  به  غیرمرتبط  در خریداری های  کندهار،  و  پروان 

کرونا  بودجه  مرف  طرازلعمل  درنظرداشت  بدون  و 

مرف شده است.

پروان

بر اساس گزارش اداره ی بازرس، ریاست صحت عامه ی 

هزارو   367 جداگانه،  قراردادهای  طی  پروان،  والیت 

غیرمرتبط  خریداری های  هزینه ی  را  افغانی    610

شامل  خریداری ها  این  کرده است.  کرونا  ویروس  با 

لوازم  خریداری  برقی،  سیستم  ترمیم  برقی،  ابزارهای 

آب،  ذخیره  یخچال،  معدنی،  آب  کیبل،  آشپزخانه، 

زباله سوز،  شفاخانه،  کارمندان  برای  کریدت کارت 

و  فاضل آب  پایه شلف، حفر دو مرت چاه  خریداری سه 

انتقال میرت شفاخانه ۲00 بسرت می شود.

 610 و  هزار   376 بازرس،  اداره ی  گزارش  اساس  به 

برای  پروان،  کرونای  با  مبارزه  بودجه ی  از  افغانی 

شده  هزینه  کرونا  ویروس  با  غیرمرتبط  خریداری های 

است. 

ما،  دست داشته ی  سند  اساس  بر  منونه،  گونه ی  به 

آمریت شفاخانه ی ۲0 بسرت کوید-1۹ پروان، در مکتوبی 

به تاریخ 3/۹/ 13۹۹ درخواست منظوری خریداری 6 

قلم جنس برای نصب و استفاده ی موثر ونتالنتورها از 

مقام والیت شده که از سوی والی نیز تأیید شده است 

قلم   ۴ پیشنهاد،  همین  استناد  به  والیت  مسئوالن  اما 

جنس اضافی را نیز خریده اند. 

منظوری  شامل  که  نه تنها  خریداری شده،  جنس های 

منی شود؛ بلکه غیرمرتبط نیز است و احتامل حیف ومیل 

در آن وجود دارد؛ مسئوالن شفاخانه ی ۲0 بسرت پروان، 

۲ پایه میز والدت را به قیمت ۲۹ هزار افغانی، ۲ پایه 

سیت والدت به قیمت 3 هزار افغانی، ۲ سیت ابپستومی 

و 1 عدد امبویک کودک را ۴ هزار افغانی خریده اند که 

خریداری های  افغانی  هزار   36 مجموعی  گونه ی  به 

غیرمرتبط را نشان می دهد. 

شفاخانه،  رسطبیب  پروان،  والی  خریداری ها،  این  در 

والیت  این  عدلی  طب  مسئول  و  اداری  عمومی  مدیر 

رشیک اند. 

والیت کندهار

کرونا  بودجه ی  از  استفاده  چگونگی  از  که  اسنادی 

برخی  نیز  در کندهار  نشان می دهد که  ما رسیده،  به 

آفرگشایی، »رشکت  زمان  ثور بسته شده است. در   10

و  هزار   80۴ و  میلیون  دو  مبلغ  شمس«  لوجستیکی 

۴1۲ افغانی و »رشکت حبیب جلیل« دو میلیون و 830 

هزار و 1۵0 افغانی نرخ ارایه کرده بودند. هرچند پول 

پیشنهادی رشکت روح الله محبی در جریان آفرگشایی 

کم ترین پول بود اما نرخ مجموعی واقعی که از رسجمع 

1۴ قلم میوه و ترکاری به دست می آید، رقم 3 میلیون و 

۴3۵ هزار و 8۲0 افغانی را نشان می دهد. با استناد بر 

این، دیده می شود که بیش از 630 هزار افغانی بیشرت 

از نرخ آمده در قرارداد به رشکت مربوطه داده شده که 

امکان حیف ومیل را نشان می دهد. 

به گونه منونه در این قرارداد، خرید 30 هزار قرص نان 

قیمت هر قرص آن 18.۵ افغانی توافق شده است؛ در 

حالی که قیمت هر قرص نان در بازار 10 افغانی است؛ 

چیزی که ۲۵۵ هزار افغانی تفاوت و امکان حیف ومیل 

آن را نشان می دهد.

مواد  قلم   1۵ روان،  سال  حمل  هژدهم  در  همچنان 

غذایی به ارزش یک میلیون و 33۹ هزار و 800 افغانی 

خریداری  کندهار  صحت  ریاست  مسئوالن  سوی  از 

ماه حمل  در  تنها  که  است  حالی  در  این  است.  شده 

بیش تر از دو میلیون افغانی مواد غذایی برای مریضان 

و کارمندان شفاخانه عینو مینه خریداری شده که بیش 

از حد نیازمندی مریضان و کارمندان این شفاخانه بوده 

است.

ماه  در  عینومینه  شفاخانه ی  که  است  حالی  در  این 

حمل، 34 مریض، در ماه ثور 57 مریض و در ماه جوزا، 

77 بیامر کرونایی را در بسرت داشته است. 

قراردادهای غیرشفاف  در والیت کندهار

در کنار این که بسیاری از خریداری ها به قیمت بلند از 

نرخ و اضافه بر نیاز انجام شده، شامری از قراردادها از 

بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا غیر 

شفاف نیز بوده است.

به گونه ی منونه؛ پیشنهاد 37 قلم مواد غذایی به قیمت 

مریضان  برای  افغانی   و 800  هزار  و 339  میلیون   1

شفاخانه عینو مینه کندهار از سوی ریاست صحت عامه 

به مقام والیت ارایه شده و از سوی والی نیز منظور شده 

طرزالعمل  با  مخالف  که  شده  انجام  خریداری ها 

استفاده از بودجه ی کرونا بوده است.

ارزیابی ها، نشان می دهد که در قراردادهای جداگانه ای 

خریداری های  برای  هنگفتی  مبلغ  کندهار،  در 

غیرمرتبط با کرونا به مرف رسیده است. 

 10 کانون،  کمره ی  پایه  یک  شامل  خریداری ها  این 

عدد سیم کارت، مودم انرتنت، 16 قلم اجناس دفرتی، 

کمره  املاری،  چوکی،  میز،  فرنیچر،  پرنرت،  کامپیوتر، 

سولر  کارت،  کریدت  کارت،  سیم  موبایل،  دیجیتالی، 

و کولرهای آبی، یک پایه واتر پمپ، ترمیمی دو عراده 

گونه ی  به  که  شود  می  بس  مینی  پیجارو  کروال،  موتر 

مجموعی، 6 میلیون و 181 هزارو 70 افغانی برای آن 

هزینه شده است.

و  مودم  سیم کارت،  عدد   10 خریداری  همچنان، 

اینرتنت، ۲00 جی بی اینرتنت به مدت 6 ماه از سوی 

شده  پیشنهاد  والیت  مقام  به  کندهار  صحت  ریاست 

از  پس  اما  است  شده  منظور  والیت  مقام  سوی  از  که 

ماه   3 برای  انرتنت  بی  جی   300 عوض  در  منظوری، 

خریداری شده است. 

ثور سال روان خورشیدی،  تاریخ ۲3  به  از سویی هم، 

والیت  کرونای  والیتی  مسئول  و  عامه  صحت  ریاست 

کندهار، پروژه اضافه کاری تعمیر طب عدلی را به مقام 

والیت  مقام  منظوری  از  پس  که  کرده  پیشنهاد  والیت 

در هامن روز، با رشکت ساختامنی »عبدالرزاق درانی« 

به قیمت 1 میلیون و ۵۹0 هزار و 11۵ افغانی قرارداد 

شدده است. این درحالی است که بر اساس سند دست 

از  قبل  ثور  قرارداد در 18  این  آفرگشایی  ما،  داشته ی 

منظوری والی والیت و پیشنهاد برای این قرارداد انجام 

شد و زمان تکمیل آن، 30 روز کاری تعیین شد اما پروژه 

با سه ماه تاخیر به پایان رسیده است.

با توجه به این اسناد، دیده می شود، بسیاری از لوازم و 

اجناس که خریداری شده، مطابق قرارداده نبوده است. 

 12 مشخصات  با  کمره ها  قرارداد  در  منونه؛  گونه ی  به 

Sony-MP  توافق شده است و از تسلیمی این اجناس 

با مشخصات مشابه گزارش داده شده اما در عکس های 

 5X 20,1 ( مطالبه شده کمره ها با دو مشخصات متفاوت

Cyber-shot DSC-W800 و   -Optical Zoom  sony

 Cyber-Shot DDSCW810-Sony20.1 6x Optical

Zoom(  ارسال شده است. 

حتا در این سند دیده می شود که از پول اختصاص یافته 

ترمیم شده  نیز  موتر   دو  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  برای 

سال  ثور   ۲۲ تاریخ  به   ۲011 مدل  کروال  موتر  است. 

روان خورشیدی به قیمت ۴۲ هزار و 370 افغانی ترمیم 

پیجارو  نوع  موتر  دیگر،  مورد  در  همچنان  است.  شده 

مینی بس نیز به قیمت 31 هزار و 1۹۵ افغانی به تاریخ 

معاینه  هیئت  تأییدی  بدون  سال  همین  جوزای   13

انجام شده و همین گونه تأییدی همه اعضای شورای 

نظارت و نرخ تخمینی در این زمینه نیز وجود ندارد. 

 181 و  میلیون   6 مجموعاً  بخش،  این  خریداری های 

هزار و 70 افغانی هزینه داشته است. 

خریداری های اضافه بر نیاز در والیت کندهار

شامری  کندهار،  در  غیرمرتبط  خریداری های  کنار  در 

از خریداری هایی نیز وجود دارد که بدون درنظرگرفنت 

بر  است.  شده  انجام  کارمندان  و  شفاخانه  نیازمندی 

اساس سند، ۲7 قلم مواد شوینده به ارزش مجموعی 

از  افغانی خریداری شده که بیشرت  631 هزار و ۲۴0 

حد نیاز بوده است. 

برای  غذایی  مواد  قلم   37 پیشنهاد  دیگر،  مورد  در 

مریضان »شفاخانه عینو مینه« از طرف رییس شفاخانه 

ارایه  کندهار  والیت  عامه  صحت  ریاست  به  مذکور 

شده است. قرارداد 1۴ قلم میوه و ترکاری آن به ارزش 

مجموعی ۲ میلیون و 7۹۴ هزار و 3۹6 افغانی بعد از 

نرخ گیری با رشکت لوجستکی روح الله محبی به تاریخ 

گزارش تحقیقی

اسناد دست داشته ی ما نشان 
می دهد که بخشی از بودجه 

اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا 
در والیت های پروان و ککندهار، در 

خریداری های غیرمرتبط به کرونا 
و بدون درنظرداشت طرازلعمل 

مصرف بودجه کرونا مصرف شده 
است.

در ککنار خریداری های غیرمرتبط در 
ککندهار، شماری از خریداری هایی 

نیز وجود دارد که بدون 
درنظرگرفتن نیازمندی شفاخانه 
و کارمندان انجام شده است. بر 

اساس سند، ۲۷ قلم مواد شوینده 
به ارزش مجموعی 631 هزار و ۲4۰ 
افغانی خریداری شده که بیشتر از 

حد نیاز بوده است. 
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بخش سوم

جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای 

حکومت  از  »ایران  گفت؛  و  شد  یادآور  هم  خود  هندی 

زورگویی های  برابر  در  که  داشت  انتظار  مودی  نریندرا 

واشنگنت ایستادگی بیشرتی از خود نشان دهد، آن هم 

برنامه های  چابهار  پروژه  طریق  از  مودی  که  زمانی  در 

و  ثبات  آن طریق( در مسایل  )از  و  اتصال منطقه  بزرگ 

امنیت نقش به سزای کشورش را در نظر دارد که بدون 

شک پیامدهای بزرگی دارد.« 

باالترین  در  مایوسی  عمق  ظریف،  جواد  اظهارات  این 

پشت  داد.  می  نشان  هند  برابر  در  را  ایران  رهربی  تراز 

کردن هند به ایران در این اوضاع حساس ظرفیت و اراده 

به  برای پیگیری سیاست های خارجی،  را  سیاسی هند 

اما  بود  داده  قرار  تردید  مورد  مستقل  کشور  یک  عنوان 

محدودیت و مالحظات هند در این مورد قابل درک بود؛ 

زیرا مشارکت آن با ایاالت متحده آمریکا برای مهار چین، 

یک معامله جذابرت است.

پسان تر  اندکی  که  شد  جدی تر  هنگامی  ایران  نگرانی 

 ۲۹ در  سعودی  عربستان  ولیعهد  سلامن،  بن  محمد 

نو،  دهلی  از  روزه اش  دو  بازدید  در  ۲01۹م  فربوری 

رسمایه گذاری  هند  در  سعودی  عربستان  که  کرد  اعالم 

100 میلیارد دالری را در نظر دارد و این رسمایه گذاری 

پرتوشیمی ها،  پاالیشگاه،  تأسیس  انرژی،  عرصه های  در 

زیر ساخت ها، کشاورزی و استخراج معادن وغیره صورت 

خواهد گرفت.

این تغییر اسرتاتیژیک در سیاست هر دو کشور، هند و 

عربستان نگرانی های تازه ای را در چین، ایران و پاکستان 

پدید آورد و طبیعی بود که در برابر این گام اسرتاتیژیک، 

یک حرکت متقابل هم صورت می گرفت. 

اگوست ۲0۲0م خربی در رسانه ها درز کرد که  ماه  در 

را  را بل کشورهای غربی  تنها سیاست گذاران هندی  نه 

هم بهت زده کرد که حاکی از پیامن ۴00 میلیارد دالری 

و همکاری راهربدی ۲۵ ساله  میان چین  و ایران بود. 

کارانه  محافظه  رسمایه گذاری  به  نیاز  ایران  دیگر  اکنون 

و همکاری مالی هند در بندر چابهار، خط مهم راه آهن 

تا زرنج  از آن  - زاهدان که بعد  6۵0 کیلیومرتی چابهار 

نقطه مرزی افغانستان ادامه پیدا می کند و همچنان برای 

نداشت.   ،»B فرناز  گاز  از»میدان  بهره برداری  و  انکشاف 

هند از این گام بزرگ ایران به نگرانی عمیق فرو رفت که 

گویا دیگر ابتکار عمل را در پروژه دسرتسی به افغانستان 

و آسیای میانه و مناطق دورتر از آن، از دست داده است.

این بار هند التامس گونه از ایران خواهش کرد تا چین را 

از چابهار دور نگه دارد. گرچه پاسخ ایران به هند بسیار 

پایه  بلند  کارمندان  از  یکی  اما  بود؛  نرم  و  دیپلامتیک 

پیشین وزارت خارجه ایران که در هند هم وظیفه انجام 

ایران به مهاجران افغانستان: 

وید! یه بجنگید یا از کشورمان بر در سور یا 

می بیند.

متدید  جانبه  دو  تجاری-ترانزیتی  توافق نامه  اگر   .۲

بیشرت  افغانستان  برای  آن  پیامدهای  و  تأثیرات  نگردد، 

افغانستان دیگر  امنیتی،  از مسایل  به جز  و  بود  خواهد 

با درنظر داشت موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت ادغام 

منطقه را از دست خواهد داد. یعنی خودداری افغانستان 

از امضا برای متدید این توافق نامه، حیثیت آن را بحیث 

نکته وصل کننده کشورهای منطقه از دست خواهد داد 

که طبعاً قدرت نفوذ افغانستان را کاهش می دهد. 

سیاسی  ثبات  از  که  افغانستان  همسایه  کشورهای 

تجاری- پویایی های  برخوردارند،  بهرت  اقتصادی  و 

اقتصادی شان را بدون افغانستان می توانند دوام دهند. 

بین املللی  نقل  و  حمل  »دهلیز  پروژه های  از  منونه  دو 

چهارجانبه  »توافق نامه  و   »  INSTC جنوب-  و  شاملی 

ترانزیتی-QTTA«  به ترتیب به رهربی روسیه و چین مورد 

بحث قرار گرفته است.

مهم  کشورهای  از  یکی  هند  جمهوری  شک  بدون   .3

برای  افغانستان  حد  از  بیش  فشار  اما  است  منطقه 

شمولیت آن در توافق نامه-APTTA  تحقق پیدا نخواهد 

جنبه های  هند،  و  پاکستان  میان  خصامنه  روابط  کرد. 

سیاسی و امنیتی تاریخی دارد که بدون شک حل و فصل 

یک  منطقه  یکپارچگی  و  هآمهنگی  همگرایی،  برای  آن 

امر رضوری است اما تا زمانی که مشکل هند و پاکستان 

دوام  هند  بدون  باید    APTTA-توافقنامه نگردیده،  حل 

پیدا کند. 

خود  خاک  راه  از  را  هند  گرچه  پاکستان  حکومت 

کاالهای  صادرات  برای  اما  منی دهد؛  را  صادرات  اجازه 

این  که  است  شده  داده  ویژه  اجازه  هند،  به  افغانستان 

یک امتیاز بزرگ در سیاست تجاری افغانستان به شامر 

می آید.

این توافق نامه  افغانستان به خاطر شمولیت هند در   .۴

از  و  بزند  ترانزیتی  پیامن  از حد یک  بزرگ تر  نباید قامر 

آسیای  و  افغانستان  دست یابی  برای  هند  دیگر  سوی 

و  دارد  اختیار  در  را  )الرتناتیو(  متبادلی   راه  مرکزی 

افغانستان نگران منافع اقتصادی کشور بزرگ هند نباید 

باشد.

۵. غیر از مسایل تجاری و ترانزیتی از کوتاه ترین مسیر، 

همسایه  یک  دیگر  عرصه  در  افغانستان  برای  پاکستان 

مهم است و یا اگر این طور گفته شود که رمز قفل صلح 

پایدار، اگر چهار رقمی باشد، دوی آن در اختیار پاکستان 

است. 

بدون  افغانستان  در  پایدار  ثبات  و  صلح  تأمین 

است؛  امکان  از  دور  پاکستان  صمیمی  همکاری های 

فعالیت های  به  دست  نباید  کابل  حکومت  بنابرین 

تحریک آمیزی بزند که مردم افغانستان تا سال های سال 

بهای گزاف آن را بپردازند.

به ویژه  و  دیگر  کشور  منافع  برای  جنگیدن  افغانستان، 

جمهوری اسالمی ایران خطای نابخشودنی است. 

آنان از قضاوت های جامعه ی خود هراس دارند که مبادا 

آنان را تروریست خطاب کنند.  

جمهوری اسالمی ایران به تازه واردان در لشکر فاطمیون، 

اقامت  هیچ  گفت:  علی  می دهد،  دروغین  وعده های 

دایمی، بخششی و جربان خسارت وجود نداشت.

زندگی  در  گریزناپذیر  تلخی های  از  یکی  رسخوردگی،   

کسانی شده است که از جنگ سوریه برگشته اند و اکنون 

در ناامنی و وضعیت نابهنجار  قرار دارند. 

افغانستان ادعا دارند  از شهروندان و مقامات  شامر زیاد 

که جمهوری اسالمی ایران از این گروه ها برای مبارزه با 

داعش در داخل کشورشان استفاده می کند و برای تأمین 

منافع خودشان به افغانستانی ها اسلحه می دهند. 

اکنون  فاطمیون  است،  دقیق  این  می گوید:  علی رضا 

درافغانستان پایگاه دارند. 

یک  در  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  قبل،  چندی 

با  که  قاطعانه  هامن طور  طلوع  تلویزیون  با  گفت وگو 

دوچشمش به دوربین نگاه می کرد، گفت: ما کسی را به 

سوریه منی فرستیم، اما برادران ما برای باورهای خود به 

این جنگ می روند. این دروغ زمانی فاش شد که ظریف 

فاطمیون  لشکر  بخواهد،  اگر  افغانستان  گفت که دولت 

می تواند به خوبی در برابر داعش در افغانستان بجنگد. 

بخواهد،  چنین  افغانستان  دولت  اگر  این همه  با 

داشت  خواهد  دنبال  به  را  بین املللی  تند  واکنش های 

زیرا امریکا و بسیاری از کشورها، لشکر فاطیمون را  گروه 

تروریستی می دانند. 

یادداشت: این گزارش توسط خبرنگاران داخلی افغانستان 
افشا نشده  به دالیلی هویت شان  بنا  اما  تهیه شده است 

است.

داده بود ) و از هند آشنایی قوی داشت( گفت؛ »روابط 

حکومت  تحت  ارساییل  و  امریکا  با  نو  دهلی  فزاینده 

نریندرا مودی برای ایران زیاد خوشایند  نبوده است. به 

نظر او دیگر برای احیای مناسبات آن چنانی ایران و هند 

به میزان اولی کمی دیر شده بود.

زاویه مهم دیگر:

به خاطر  چندجانبه  پیامن های  همه  که  می رسد  نظر  به 

کشورهای  متنوع  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی  منافع 

چالش های  و  مشکالت  با  توام  همیشه  آن،  در  دخیل 

تجاری- توافقنامه  باشد.  می  پیش بینی شده  غیر 

کدام  راستا  این  در  هم  پاکستان  و  افغانستان  ترانزیتی 

امر استثنایی نیست. اکنون پرسش این است که چگونه 

باید به این مشکالت فایق آمد و چگونه این توافقنامه می 

تواند عامل مهمی برای منافع جیوپلیتیکی/ اقتصادی و 

نیز تضمین کننده رفاه مردم هر دو کشور باشد.

به  از صادرات هند  الذکر  اگرچه پاکستان به دلیل فوق 

افغانستان جلوگیری کرد، اما راه برای صادرات کاالهای 

افغانستان به هند از طریق مرز زمینی واگه، همیشه باز 

افغانستان در صادرات  توافقنامه،  این  یعنی  طبق  بوده 

خود به هند از طریق پاکستان مشکل ندارد.

سبزی  تازه  و  میوه  برای  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 

افغانستان که یک بخش مهم صادرات افغانستان است، 

پاکستان یک بازار مطمین بوده است. بر اساس گزارش 

سکتور میوه و سبزی تازه که یکی از نرشات وزارت تجارت 

و  میوه ها  از ۹0 درصد  بیش  است،  افغانستان  و صنایع 

در  و  می رسد  مرف  به  پاکستان  در  افغانستان  سبزی 

سال های آینده تا ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت. طبق 

افغانستان  سبزیجات  و  میوه  صادرات  نرش شده  گزارش 

به پاکستان به ارزش حدود 71.۵ میلیون دالر در سال 

برای  بزرگ  بازار  پاکستان  این  بر  افزون  است.   بوده 

تنها یک  بطور منونه   است.  افغانستان هم  زغال سنگ 

 Fauji Cement رشکت پاکستانی به نام »سمنت فوجی

زغال  تن   3۲۴000 حدود  ساالنه   »)).Company Ltd

سنگ از افغانستان نیاز دارد. حاال کمی به دو مساله مهم 

دیگر می پردازیم که دارای اهمیت ویژه است و تاکید بر 

رضورت متدید مجدد این توافق نامه دارد.

1. بی گامن بندر چابهار از بندرهای مهم در منطقه است 

و افغانستان و هند بدون گذر از پاکستان هم می توانند، 

باید یادآور  اما بازهم  با هم دوام دهند؛  به مبادالت کاال 

شد که این همکاری های متقابل به چگونگی روابط ایران 

و هند بستگی دارد که تا هنوز با همه ناهآمهنگی ها در 

سیاست منطقه، آسیب ندیده است. البته، در آینده مسیر 

تحوالت در منطقه قابل پیش بینی نیست. هامن گونه که 

در گذشته یادآوری گردید، یکی از اهداف هند از طریق 

بندر چابهار دسرتسی به افغاسنتان است. اما هند هدف 

از  عبارت  آن  که  دارد  نظر  در  را  افغانستان  از  بزرگ تر 

افراد تازه وارد را ثبت می کرد تا در صورتی که کشته شوند 

بدهند.  افغانستان خرب  در  آنان  و خانواده ی  بستگان  به 

چیزی که به قول علی رضا؛ هیچ گاه پیش نیامد.  

علی رضا و ده ها تن از  مهاجران  دیگر افغانستانی مدت 

۲1روز در یک مرکز نظامی در تهران آموزش های نظامی 

اسلحه  با  درست  آشنایی  آن  از  پیش  او  گرفتند.  فرا  را 

نداشت و تنها گرفنت اسلحه را به دست بلد بود. دوره ی 

آموزش در مقایسه با افغانستان، خیلی مختر بود. علی 

رضا گفت: »در حقیفت این مانند خودکشی بود.« در این 

مدت کوتاه، شامر زیاد  از همراهان او حتا روش استفاده 

از تجهیزات را منی دانستند، اما چاره ای نبود.   

داده  اختصاص  نظامی  آموزش  به  که  هفته ای  سه  در   

تازه  افراد  شده بود، درس های دینی برای تحریک ذهن 

استخدام شده  ی افغانستانی به شدت عملی می شد تا از 

نگاه عقیده نیز افکار افراد را به این جنگ آماده کنند. 

تاثیرگذار  و  به صورت گسرتده  پروپاگند،  و  پخش شایعه 

سوق  طرف  یک  به  را  ما  افکار  »آنان  می گرفت:  صورت 

افکار  تغییر   دچار  را  ما  ذهنی  نگاه  از  و  می دادند 

باورهای  آموزشی  دوره ی  اخیر  روزهای  در  می ساختند.  

ما به حقانیت جنگ – جنگ لشکر فاطمیون  در سوریه 

برای  که  می رسیدیم  عقیده  این  به  ما  شد؛  برابر  دو   –

دفاع از زیارت بزرگان مذهب مان – زیارت حرضت زینب 

را  آن چه  بود،  دروغ  یک  این  اما  می کنیم،  مبارزه  )س(– 

که از آن در جنگ دفاع می کردیم، کامال متفاوت با عقاید 

مذهبی مان بود.  

جنگیدن با دست های خالی و چشم های بسته 

علی و دوستانش پس از پایان دوره ی کوتاه آموزشی اولین 

گام خود را به میدان جنگ گذاشتند، اما مانند شامر زیاد 

را  درستی  تجهیزات  فاطمیون  لشکر  پیشین  اعضای  از 

در اختیار نداشتند؛ در حالی که خود نیروهای ایرانی با 

دسرتسی به آسیای میانه، روسیه و اروپا است.

۲000م  سپتامرب  در  که  شد  یادآور  باید  رابطه  این  در 

ایران در شهر سان پرتزبورگ، یک  و  میان روسیه، هند 

سازش نامه دیگر بازرگانی-ترابری – زیر نام »دهلیز حمل 

 The International(شامل-جنوب بین املللی  نقل  و 

امضا رسیده  به   »  )North-South Corridor- INSTC

بود. این مسیر زمینی و دریایی، هند را به همه مناطق یاد 

شده بدون گذشنت از افغانستان، پیوند می دهد. 

اکنون پرسش عمده این است که چرا هند از افغانستان 

به عنوان یک مسیر ترانزیتی استفاده کند، در حالی که 

بزرگراه های  و  بهرت، جاده ها  زیرساخت های  دارای  ایران 

بهرت، خطوط راه آهن منظم و ارگان های مدیریتی بهرت 

است؛ و همچنان مسیر ترانزیتی ایران در همه فصل های 

سال قابل استفاده است و نه تهدید امنیتی دارد و نه از 

مناطق دشوار  کوهستانی می گذرد.

چهار  -ترانزیتی  بازرگانی  دیگر  سازش نامه  یک   .۲

حمل ونقل  جانبه  چهار  »سازش نامه  عنوان  زیر  جانبه 

 The Quadrilateral Traffic in Transit( ترانزیتی 

چین،  پاکستان،  میان   »)Agreement-QTTA

قرغیزستان و قزاقستان به تاریخ ۹ مارچ 1۹۹۵م به امضا 

 »APTTA-رسیده که حدود یک ونیم دهه پیش تر از »اپتا

از طریق  افغانستان و  با دور زدن  نهایی شد. این مسیر 

بزرگراه قراقرم که پاکستان )گلگت بلدستان( را با چین 

چهار  این  دهنده  پیوند  می کند،  وصل  )سینکیانگ( 

کشور است. گرچه این نزدیک ترین مسیر نیست اما راه 

مطمین تجاری-ترانزیتی پاکستان به چین و آسیای میانه 

و مناطق دورتر از آن است.

 این مسیر هم در فصل زمستان مشکالت معین خود را 

دارد که کمرت از مشکالت کوه های سالنگ در مسیر میان 

کابل و مزار رشیف نیست. این جاده از سال ها به این 

سو فعال است و جز پروژه »سی پیک- CPEC « به شامر 

می رود. در سال ۲017م تاجیکستان هم متایل خود را 

و در 8 می ۲0۲0م  اعالم کرد  پروژه  این  به  پیوسنت  به 

از  نیز  زاقف«  عمر  »رسدار  ازبیکستان،  نخست  معاون 

توافق نامه  این  عضویت  به  کشور  آن  رسمی  درخواست 

خرب داد. این دهلیز قرغیزستان، تاجیکستان، قزاقستان 

و  چین  بازارهای  به  تا  سازد  می  قادر  را  ازبیکستان  و 

پاکستان و نیز همزمان به بندرهای دریایی پاکستان هم 

دسرتسی پیدا کنند.

برآیند :

نشیب  و  فراز  با  توام  و  ناهم گون  مناسبات  از  جدا   .1

در  کشور  دو  و صالح  خیر  پاکستان،  و  افغانستان  میان 

حل مشکالت دو جانبه نهفته است و گرنه این مناسبات 

درشت و نامطلوب و غیر دوستانه همه عرصه های زندگی 

و  سیاسی  ثبات  و  برده  سایه   زیر  را  کشور  دو  هر  در 

اقتصادی هر دو کشور، به ویژه افغانستان به شدت  رضبه 

اسلحه های پیرشفته، تا دندان مسلح بودند. در میان گروه 

و  با تجهیزات مکمل  تن  ایرانی، ۲۹  نیروهای  نفری   30

دوربین شب مجهز بودند، اما برای گروه 1۵0 نفری لشکر 

فاطمیون افغانستان، یک دوربین شب و یک کالشینکوف 

وجود  انداز  نارنجک  میل  یک  و  دیگر  اسلحه   میل  و سه 

بودیم  جنگ  مقدم  خط  در  که  ما  گروه  به  »این  داشت. 

فراهم شده بود. ما در خط مقدم جبهه بودیم اما؛ نیروهای 

داشتند،  قرار   - دوم  خط   – ما  عقبی  خط  در  که  ایرانی 

تجهیزات خیلی عالی داشتند.«  

بیشرت اسلحه هایی که برای لشکر فاطمیون توزیع شده 

مرتی   ۵0 در  تالش  متام  با  نبود؛  استفاده  قابل  بود 

می توانستی دشمن را هدف قرار دهی، با چنین اسلحه ای 

باید هم با داعش و  هم مخالفان حکومت سوریه ]حکومت 

جنگ  این  در  کشته شدن  می جنگیدی؛  االسد[  بشار 

حتمی بود، اما برخی ها چانس می آوردند.

ما  برای  زیرا  کردیم،  شکایت  تجهیزات  نبود  از  »ما 

وعده های بهرت سپرده شده بود. یک شب ناگهانی همه 

ما را به میدان نربد بردند، تجهیزاتی برای ما ندادند و ما 

منی دانستیم که کجا هستیم و هنوز به فکر این بودیم که 

به جنگ روز بعد آمادگی می گیریم.«

 شدت جنگ سوریه در ۲01۹ کم شد، علی رضا و شامر 

زیادی از لشکر فاطیمون که از جنگ سوریه زنده بدر شده 

او  بر گردند.  افغانستان  و  ایران  به  تا  یافتند  بودند اجازه 

چهار ماه در یک مغازه شیرینی فروشی پیش از برگشت 

به افغانستان کار کرد، اما چیزی به دست نیاورد، جز قصه 

غم انگیز جنگ و  زخم های چره   در وجودش! 

مجبوری و بیکاری در افغانستان 

شامر زیادی از اعضای لشکر فاطمیون پس از برگشت به 

افغانستان در ناامنی شدید قرار دارند. آنان این حقیقت 

دولت  قانون  به  نظر  زیرا   منی توانند،  کرده  آشکار  را 

 برگردان: ابوبکر صدیق
نویسنده: دانیال دایان

منبع: ایران وایر 

علی رضا ۲7 ساله، نیم از عمرش را برای دفاع از منافع 

جمهوری اسالمی ایران در سوریه، تحت پرچم فاطمیون 

جنگیده است. 

کابل  در حومه ی  هزاره نشین  - ساحه ی  برچی  در  که  او 

ایران مهاجرت  به  فقر  و  بیکاری  به دلیل  زندگی می کرد 

کرد تا خانواده اش را حامیت کند.

نیز به صورت غیر  افغانستانی، علی  مانند صدها مهاجر 

به همراه  رسمی  مدرک  هیچ  و  شد  ایران  وارد  قانونی 

نداشت.

 علی رضا چندین مرتبه از طرف پولیس ایران بازداشت شده 

بود. در آخرین مورد، منسوبان پولیس ایران به محل  کار 

او و برخی از مهاجران غیر قانونی دیگر آمدند ومتام شان 

را جمع کرده و به پاسگاه پولیس بردند.  جایی که مسئول 

پاسگاه به علی رضا  و دوستانش می گوید: شام یک فرصت 

فاطمیون در سوریه ملحق  به گروه  یا  این که  آن  و  دارید 

شوید یا به افغانستان برگشت داده می شوید.

اگر  می گوید؛  همراهانش  و  علی رضا  به  ایرانی  افرس 

بجنگید،  سوریه  در  فاطمیون  گروه  در  می خواهید 

را  اقامت  قانونی  مدرک  شام  برای  اسالمی  جمهوری 

دیگر  از  برخی  و  علی رضا  که  بود  این جا  فراهم می کند. 

همراهانش تصمیم می گیرند که به لشکر فاطمیون ملحق 

شوند و  به جنگ بروند؛ یک روز بعد موتر آمد و همه را به 

مرکز آموزش نظامی انتقال داد.  

احساس عقیدتی 

به اساس گفته های شامر زیادی از اعضای پیشین لشکر 

جزئیات  معمول  صورت  به  اسالمی  جمهوری  فاطمیون، 

داککتر حسین یاسا
نویسنده و تحلیل گر

کستان یتی افغانستان   و    پا ابعاد   سیاسی    توافق نامه    تجاری-ترانز
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غـزال حـارس، رییـس اداره ی بـازرس، می گوید که 

در جریـان سـال مالـی 13۹۹ خورشـیدی، ۲3۲ 

نفـر در کابـل و سـایر والیت هـا، بـه اتهـام اختـالس 

معرفـی  کل  دادسـتانی  بـه  کرونـا،  بودجـه ی 

شـده اند.

در  دلـو(،   1۹( یک شـنبه  روز  کـه  حـارس  بانـو 

سـخن  ملـت«  بـه  دولـت  »حسـاب دهی  برنامـه ی 

سـال  یـک  در  بـازرس  اداره ی  کـه  گفـت  مـی زد، 

گذشـته، بیشـرت رسگـرم بازرسـی بودجـه ی کرونـا 

اسـت. بـوده 

بـه گفتـه ی او، در حـال حـارض، بازرسـی بودجـه ی 

کرونـا در ۲۴ والیـت تکمیـل شـده اسـت.

بانـو حـارث گفـت: »در نتیجـه ی بازرسـی منابـع و 

بودجـه ی اختصـاص یافتـه بـرای مبـارزه بـا کرونـا 

در ۲۴ والیـت، تـا اکنـون ۲3۲ نفـر کـه در سـطح 

وزیـر، معیـن، والـی، معـاون والـی، روسـای ادارات 

بـه  بودنـد،  تدارکاتـی  کمیته هـای  اعضـای  و 

شـدند.« معرفـی  کل  دادسـتانی 

او افـزود کـه در والیت هـای بازرسـی شـده، یکی از 

مـوارد جـدی حیـف و میـل، خریداری هـا بـه قیمت 

بـه مراتـب بیشـرت از نـرخ بـازار در آن زمـان بـوده 

است. 

بانـو حـارس گفـت: »در سـطح ۲۴ والیـت، رونـد 

مـرف ۹07۲۴6068 افغانـی مـورد بازرسـی قرار 

گرفـت کـه حـدود 30 تـا ۴0 درصد افزایـش قیمت 

و یـا قیمـت باالتـر از نـرخ بـازار را نشـان مـی داد.«

بـه گفتـه ی او، خریداری هـای غیر مرتبـط و تفاوت 

قیمـت در خریـداری عیـن جنـس در والیت هایـی 

کـه مـورد بازرسـی قـرار گرفتـه، از دیگـر یافته هـای 

اداره ی بـازرس اسـت. 

شـفافیت  عـدم  کـه  کـرد  تریـح  حـارس،  بانـو 

شـیوع  اول  دور  در  کمکـی  بسـته های  توزیـع  در 

در  نـادار  و  درآمـد  کـم  افـراد  بـه  کرونـا  ویـروس 

اداره ی  مصاحبه هـای  و  داشـته  وجـود  والیت هـا 

گفتـه  کـه  والیت هـا  در  نفـر  هـزار   7 بـا  بـازرس 

کمکـی  بسـته های  دریافت کننـدگان  از  می شـد 

بودنـد، نشـان می دهـد کـه تنهـا 3۲ درصـد آن هـا 

از ایـن کمک هـا مسـتفید شـده اند؛ امـا ۴3 درصـد 

نکرده انـد. دریافـت  کمکـی  هیـچ  دیگـر 

ــر »گــروه تحلیــل و  وزارت خارجــه، از گــزارش اخی

نظــارت از تعزیــرات شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

متحــد« در بــاره ی ادامــه ی روابــط طالبــان بــا 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک ــده، اس ــبکه ی القاع ش

در اعالمیــه ای کــه روز یک شــنبه )1۹ دلــو(، از 

ســوی وزارت خارجــه نــرش شــده، آمــده اســت کــه 

دولــت افغانســتان ضمــن اســتقبال از یافته هــای 

ــر  ــر موضــع برحــق خــود مبنــی ب ــن گــزارش، ب ای

عــدم پابنــدی طالبــان بــه تعهداتــی کــه کرده انــد، 

ــد. ــد می کن تاکی

ــی،  ــه آمــده اســت: »از رشکای بین امللل در اعالمی

کــه  می خواهیــم  ملــل،  ســازمان  بــه  شــمول 

پذیــرش  بــه  وادار  را  حامیان شــان  و  طالبــان 

قطــع  و  قتل هــای هدف منــد  آتش بــس، ختــم 

رابطــه بــا گروه هــای تروریســتی کننــد، تــا زمینــه 

ــرای گفت وگوهــای معنــادار صلــح و دســت یابی  ب

ــح  ــراری صل ــور برق ــه  منظ ــی ب ــل سیاس ــه راه ح ب

ــود.« ــم ش ــتان فراه ــدار در افغانس پای

گفتنــی اســت کــه چنــد روز پیــش، گــروه تحلیــل 

و نظــارت از تعزیــرات شــورای امنیــت ســازمان 

ــه در آن  ــرد ک ــرش ک ــی را منت ــد، گزارش ــل متح مل

ــده  ــبکه ی القاع ــا ش ــان ب ــط طالب ــه ی رواب از ادام

برداشــته  پــرده  تروریســتی  گروه هــای  ســایر  و 

شده اســت.

طالبــان  رابطــه ی  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

گروه هــای  از  برخــی  و  داعــش  القاعــده،  بــا 

تروریســتی دیگــر، هنــوز هــم پابرجــا و محکــم 

ــده ی القاعــده  ــن فرمان ــوده و کشته شــدن چندی ب

بــه  معــروف  عبدالرئــوف،  حســام  بــه  شــمول 

زیــر کنــرتل  مناطــق  ابومحســن املــری، در 

طالبــان، گــواه ایــن ادعــا اســت.

و  تهدیــدات  از  هم چنــان  گــزارش،  ایــن  در 

ــای  ــتان، گروه ه ــان پاکس ــان طالب ــی می هامهنگ

تروریســتی منطقــه ای و گــروه جهــاد اســالمی 

ــت و  ــت حامی ــال تح ــوی فع ــد جنگ ج ــا ص ــه ب ک

ــدز  ــاب و کن ــای فاری ــان در والیت ه ــرتل طالب کن

ــت. ــده اس ــادآوری ش ــز ی ــد،  نی ــت دارن فعالی

گــروه تحلیــل و نظــارت از تعزیــرات شــورای امنیت 

ــای  ــه یافته ه ــاره ب ــا اش ــد، ب ــل متح ــازمان مل س

ــش  ــتان را چال ــت در افغانس ــزارش، وضعی ــن گ ای

گروه هــای  تهدیدهــای  معــرض  در  و  برانگیــز 

ــت. ــته اس ــتی دانس تروریس

نخسـتین محمولـه ی واکسـین کرونا سـاخت هند که 

از سـوی این کشـور به افغانسـتان کمک شـده است، 

به کابل رسـید. 

سـوی  از  دلـو(،   1۹( یک شـنبه  روز  محمولـه،  ایـن 

راگـورا، شـارژدافیر سـفارت هنـد در کابـل، بـه وحید 

مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت تحویـل داده شـد. 

ایـن محمولـه، شـامل ۵00 هـزار دوز واکسـین کرونا 

بـوده و قـرار اسـت بـا اسـتفاده از آن، ۲۵0 هـزار نفـر 

وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد  شـوند.  واکسـین 

صحـت، هنـگام تحویل گیـری ایـن محمولـه، گفـت: 

»ایـن کمـک، در راسـتای مبـارزه بـا ویـروس کرونا در 

افغانسـتان بسـیار موثـر و ارزنـده اسـت.«

واکسـین،  ایـن  تطبیـق  چگونگـی  بـه  اشـاره  بـا  او، 

گفـت که قـرار اسـت در مرحله ی نخسـت، کارمندان 

صحـی ای کـه در خـط مقـدم نـربد بـا ویـروس کرونـا 

قـرار دارنـد، واکسـین شـوند.

آقـای مجـروح افـزود: »بـرای ۲0 درصد نفوس کشـور 

واکسـین کرونـا تـدارک شـده و قـرار اسـت بـرای ۴0 

کمـک  از سـوی رشکای صحـی  نیـز،  دیگـر  درصـد 

شود.«

بـه گفتـه ی او، قـرار اسـت یـک سیسـتم آنالیـن در 

وبسـایت وزارت صحـت ایجـاد شـود تـا از طریـق آن، 

کارمنـدان صحـی در والیت هـا بتواننـد نـام خـود را 

درج کـرده و شـامل برنامـه ی واکسـین شـوند.

پیـش از ایـن، مسـئوالن وزارت صحـت، گفتـه بودنـد 

کـه قـرار اسـت بـرای 60 درصـد جمعیت افغانسـتان 

در سـه مرحلـه واکسـین کرونـا تهیـه و تطبیق شـود.

محمدنعیـم حقمـل، رییـس عمومـی اداره ی عالـی 

 13۹۹ مالـی  سـال  در  کـه  می گویـد  تفتیـش، 

بخش هـای  در  تفتیـش  مـورد   ۴۲3 خورشـیدی، 

مختلـف در رسارس افغانسـتان، انجـام شـده اسـت.

در  دلـو(،   1۹( یک شـنبه  روز  کـه  حقمـل  آقـای 

سـخن  ملـت«  بـه  دولـت  »حسـاب دهی  برنامـه ی 

مـی زد، گفـت که در یک سـال گذشـته، ۴۲3 مورد 

تفتیـش در بخش هـای رعایـت قوانیـن و مقـررات 

سیسـتم های  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  اداری،  و  مالـی 

عامـه،  سـکتور  مراجـع  در  معلوماتـی  تکنالـوژی 

انجـام شـده اسـت. 

دریافـت  اقـدام،  ایـن  از  هـدف  او،  گفتـه ی  بـه 

اطمینـان از رعایـت قوانیـن، مقـررات و اطمینـان 

از موثریـت اجـراآت و عمل کـرد اداره هـای سـکتور 

اسـت. بـوده  عامـه 

تفتیـش،  نتیجـه ی  در  کـه  گفـت  حقمـل،  آقـای 

عامالن ۲6 پرونده ی سوءاستفاده از صالحیت های 

بـه  زمیـن،  غصـب  و  تذویـر  اختـالس،  وظیفـوی، 

دادسـتانی کل معرفـی شـده اند. او افـزود، عامـالن 

ایـن ۲6 پرونـده  وزرا، مسـئوالن امنیتـی والیت هـا، 

شـهردارها، روسـای اداره هـای محلـی و کارمنـدان 

سـطوح مختلـف حکومتـی هسـتند. 

پرونده هـا، 6۹8  ایـن  آقـای حقمـل گفـت کـه در 

میلیـون افغانـی بـه دولت خسـاره وارد شـده اسـت.
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خبرونه

د بلخ پخوانی ښاروال 
په بند محکوم شو 

د اداري فساد له لویو جرمونو رسه د مبارزې عديل او قضايي مرکز ابتدایه 

محکمې د بلخ پخوانی ښاروال محمد نصیر عیني له دندې څخه د ناوړه 

ته د  او دولت  بند  تنفیذي  او شپږ میاشتو  یو کال  په  په تور  استفادې 

پینځو میلیونو افغانیو زیان په ورکولو محکوم کړ.  

لویه څارنوايل وایي د محاکمې دا غونډه د یکشنبې په ورځ د ۱۳۹۹ کال 

د سلواغې په ۱۹مه  د دواړو لورو د مدافع وکیالنو په حضور کې جوړه 

شوې وه. د لویې څارنوالۍ په وینا د محاکمې په دې غونډه کې د بلخ 

ښاروالۍ د محاسبې مايل مدیر نورانشاه  بېګنا وبلل شو.

محکمې دغه راز حکم کړی چې د بلخ پخواين وايل محمد اسحق رهګذر، 

د ښاروالۍ مايل او اداري آمر جان محمد  او د  ذبیح الله په نامه یو کس 

دې تر عديل تعقیب الندې ونیول يش.

ننګرهار کې چاودنو پولیسو 
ته مرګ ژوبله واړوله

ننګرهار کې دوو چاودنو یو پولیس وواژه او اوه نور کسان یې ټپیان کړل. 

دا چاودنې د یکشنبې په ورځ یوه د ننګرهار په کامه ولسوالۍ او بله 

جالل آباد ښار کې په امنیتي ځواکونو وشوې.

خوږیاڼیو  د  ننګرهار  د  بجو  پنځو  په  سهار  د  وایي  مسوولین  محيل 

ولسوالۍ کې د چمتلې ښارګوټي په امنیتي پوسته موټر بم برید وشو.

د ننګرهار وايل د رسنیو دفرت وایي:» په دغه موټر بم برید کې یو رستیري 

ژوند له السه ورکړی او دوه نور ټپیان دي.« په دغه پیښه کې د ملکي 

مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. 

په همدې وخت کې له دې چاودنې څو ساعته وروسته په نهو بجو د 

والیت په مرکز جالل آباد ښار کې د پولیسو په موټر چاودنه وشوه. د 

ننګرهار د امنیې قوماندانۍ ویاند فریدخان وایي: »د سړک غاړې ماین 

دا چاودنه د ښار د درېیمې حوزې په مربوطاتو کې د پولیسو په موټر 

ټپیان شوي دي.« بلخوا د پیښې په  امله یې دوه پولیس  له  شوې چې 

په دې چاودنه کې درې ملکي کسان  ځای کې ځینو کسانو ویيل چې 

هم ټپیان شوي دي. 

هرات کې ۶۰ زره نیالګي 
کېنول کیږي

په هرات او ننګرهار والیتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پيل شو. په 

دې لړ کې به په دواړو والیتونو کې ۶۵ زره نیالګي کینول يش.

د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست  دا کمپاین هرکال  د سمسورتیا او 

هوا د ککړتیا د مخنیوي په موخه د هرات ښار په مرکز او ولسوالیو کې 

پلی کیږي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رییس عبدالصبور رحامين وایي 

ټاکل شوې په مرکز او نولسو ولسوالیو کې د په پام کې نیول شوې ونډې 

له مخې څه باندې شپېته زره میوه لرونکې او زینتي نیالګي کېنول يش. 

په دې لړ کې به د کرنې ریاست له خوا هم ۲۰ زره نیالګي کینول يش. 

مسوولین وایي اړونده ادارې چې نیالګي کینوي د هغه د خړوبولو او 

ساتنې مسوولیت هم پرغاړه لري.

ورې  د  به  برنامه  دا  کېنولو  د  نیالګیو  د  وایي  چارواکي  کې  هرات  په 

ترپنځلسمې نیټې دوام وکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې » زما 

ښوونځی او زما نیالګی« تر نامه الندې په ښوونځیو کې د ۵ زره نیالګیو 

د کینولو کمپاین د یکشنبې په ورځ پیل شو. محيل مسوولین وایي دا 

نیالګي د کرنې ریاست له خوا چمتوشوي او د پوهنې ریاست ته ورکول 

کیږي، ترڅو په ښوونځیو کې کینول يش.

او  شینواري  الله  رییس حسیب  پوهنې  د  ننګرهار  د  موخه  همدې  په 

کرنې او مالدارۍ رییس انعام الله ساپي ترمنځ هوکړه لیک السلیک شو.

 د ننګرهار وايل ضیاالحق امرخېل وویل سږ کال په دې والیت کې ۲.۳ 

او  د خصويص سکتور  بوټي  زینتي  او  مېوې  بې  لرونکي،  میوه  میلیونه 

کرنې ریاست له خوا چمتو شوي دي.

نورخصويص  او  ریاست  کرنې  د  زره   ۲۲۸ کې  دې  په  وینا  په  هغه  د   

سکتور برابرکړي دي.   ننګرهار وايل له خلکو وغوښتل چې پخپلو سیمو 

کې د یو یو نیالګي په کینولو او پالنې رسه د چاپېریال کې په سمسورتیا 

کې ونډه واخيل. 

بیا کرنې  تېره  په  او  ادارو  د هېواد په ډېرو سیمو کې هرکال د دولتي 

نیالګي کینول کیږي، خو دا چې  او مالدارۍ ریاست له خوا میلیونونه 

خړوبولو او ساتنې ته یې پام نه کیږي ډېر یې وچ او له منځه ځي. خلک 

وایي دولت د نیالګیو د کېنولو ترڅنګ باید د هغه ساتنې ته هم پام 

وکړي ، ځکه له یوې خوا به دې بیځایه لګښت مخنیوی شوی وي او له 

بلې خوا په نیالګي هم شنه کیږي.

وزارت خارجه: جامعه ی جهانی گروه طالبان را وادار به پذیرش آتش بس ککند!

اداره ی بازرس: تا اککنون ۲3۲ نفر به اتهام اختالس بودجه ی کرونا به دادستانی کل معرفی شده اند

نخستین محموله ی واکسین کرونای ساخت هند به کابل رسید

اداره ی عالی تفتیش: در یک سال گذشته ۲6 پرونده ی فساد به دادستانی کل فرستاده شده است

جهــــان

قیمت رحم اجاره ای در ایران به 1۰۰ میلیون تومان رسیده است

نوشـته  گزارشـی  در  ایـران،  همشـهری  روزنامـه ی 

اسـت کـه رحـم اجـاره ای همچنـان در ایـران بـازار 

دارد و در حـال حـارض، قیمـت آن بـه 100 میلیـون 

تومـان رسـیده اسـت.

در  دلـو(   1۹( یک شـنبه  روز  کـه  گزارشـی  در 

روزنامه ی همشـهری به نرش رسـیده، آمده اسـت که 

هزینـه ی رحـم اجـاره ای معمـوال ۵0 تـا 70 میلیـون 

تومـان اسـت؛ اما گاهـی این هزینه تـا 100 میلیون 

تومـان هـم می رسـد.

بـر اسـاس گـزارش، این هزینه ها، شـامل آزمایشـات 

پیـش از بـارداری، کاشـت تخـم بـه روش مصنوعـی 

در آزمایشـگاه، کمـک هزینـه در هـر مـاه بـه خاطـر 

خـوب تغذیـه کـردن و سـایر مصـارف، می شـود.

»قیمـت  اسـت:  آمـده  گـزارش،  ایـن  از  بخشـی  در 

هـر رحـم اجـاره ای معمـوال بیـن ۵0 تـا 70 میلیـون 

تومـان می رسـد، البتـه ایـن عـدد گاهـی باالتـر هـم 

مـی رود؛ مثـال آن هایـی کـه در مطالبـات شـان، قد، 

وزن و سـن و قیافـه را هـم رشط می گذارنـد.«

گزارشـی در مورد رحم اجاره ای در سـال 13۹۴ نیز 

بـه نرش رسـید کـه در آن زمان، قیمـت آن به بیش از 

۲0 میلیون تومان می رسـید. 

مشـکل ناباروری در زنان و مردان، یکی از مشـکالت 

رایج در میان زوج ها در رسارس جهان اسـت.

مشـکل  بـا  زوج  میلیـون   80 از  بیـش  جهـان  در 

نابـاروری روبـه رو انـد. در بعضی از کشـورها، زوج ها 

بـه دنبـال زنانی انـد که رحم خود را بـه خاطر آوردن 

طفـل بـه اجـاره می گذارنـد و پـس از بـه دنیـا آوردن 

طفـل، آن را تسـلیم خانـواده ی مـرد می کننـد.

معمـوال دو روش مصنوعـی برای بـه دنیا آوردن طفل 

وجـود دارد کـه رایج تریـن آن، روش القـاح خـارج از 

رحـم اسـت و به نام VIF یاد می شـود کـه در رسارس 

جهـان بیشـرت از همیـن روش کار گرفتـه می شـود 

کـه معمـوال ۴0 تـا 60 هـزار دالر هزینـه دارد.

خبرهای داخلی
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یا  مردم ساالری  نشان گر  مردم؛  با  حاکمیت  نسبت 

استبداد در جوامع است.  انتخابات شفاف، حرکت هایی 

آزادی  دادخواهی،  مساملت آمیز،  تظاهرات  مردمی، 

رشایطی  تحت  مردم  که  می سازد  آشکار  رسانه ها،  

استبدادی زندگی می کنند و یا هم از حقوق شهروندی 

برخوردار هستند.  

ثبات  عدم  بر  بنا  افغانستان  در  دموکراتیک  فرایند های 

اجتامعی-سیاسی با فرازونشیب روبرو بوده است، ولی با 

وجود حامیت های گسرتده، طی چه فرایندی افغانستان 

جز ۵0 کشور مستبد جهان قرار گرفته است؟ 

را  مردم ساالر  کشور  شاخصه های  دگر  نوشته،  این  در 

در  که  می روم  مردمی ای  حرکت های  دنبال  کرده،  رها 

افغانستان از سوی حکومت رسکوب شده اند و حاال نظام 

در دفاع از جمهوریت، تحرکاتی را راه می اندازد که جز 

مسخ شدن مردم ساالری، منایان گر چیز دگری نیست. 

حکومت در برابر مردم

نامطلوب  را چنان  افغانستان وضع   گفت وگوهای صلح 

رییس مجلس خواهان دولت موقت شده  کرده که حتا 

گسرتش  شامل  والیت های  سایر  در  آینده  روزهای  در 

خواهند داد و در کنار آن، بندرهای سمت شان را مسدود 

می کنند. 

گذشته  روز   9:00 ساعت  حوالی  مردم  گردهم آیی 

نهادهای  و  دولت  به  روز  سه شبانه  معرتضان  شد.  آغاز 

داده اند  فرصت  امنیتی 

آزاد  را  عبدالرئوف  که 

بندر  آن،  غیر  در  کنند 

فاریاب،  والیت  در  آقینه 

و  بلخ  در  حیرتان  بندر 

والیت  در  شیرخان بندر 

کندز به روی عبور و مرور 

کاالهای تجاری و مردم از 

سوی آن ها مسدود خواهد 

شد. 

از  یکی  آیدین،  نظرمحمد 

روزنامه ی  به  معرتضان، 

می گوید  کابل  صبح 

و  امنیتی  نهادهای  که 

طالبان افرادی را در پیوند 

عبدالرئوف  ربوده شدن  به 

هیچ  اما  کردند  بازداشت 

طرف معلوماتی در مورد هویت آن ها منی دهند و شامری 

از افراد بازداشت شده، دوباره آزاد شدند. 

خواهر  و  مادر  پدر،  پیش،  روز  »چند  می گوید:  آیدین، 

سخنان  دربرابر  قدرت   صاحبان  جز  هیچ کسی  و  بود 

نکرد.  دفاع  جمهوریت  از  و  ایستادگی  مجلس  رییس 

دولت در برابر یکی از رسان سه قوه تنی چند را با پول به 

تظاهرات کشانید که از کوچک ترین مفاهیم جمهوریت 

پیدا  حضور  آن جا  نانی  لقمه  برای  و  نداشتند  آگاهی 

کرده بودند. چرا دولت با پیشوند جمهوری از پشتیبانی 

و ضامنت مردم برخوردار نیست؟ چه چیزی باعث شده 

است که مردم از مفاهیمی مانند جمهوریت بیزار باشند 

همراهی  فروپاشی  آستانه ی  در  را  جمهوریت  ساختار  و 

نکنند؟

در تحـرکات جمعـی و تظاهـرات، تعهـد و منافـع میـان 

افـراد تظاهرکننـده و ماهیـت خواسـته ها، الزامـی اسـت، 

اگـر ماهیـت تظاهـرات روشـن نباشـد و منافـع جمعـی 

تجمـع  باشـد،  نداشـته  وجـود  تظاهرکننـدگان  میـان 

بـه  را  تظاهـرات  شـده ی  تعریـف  و  سـاختاری  مفهـوم 

خـود منی گیـرد و ایـن یعنـی تجمـع بـرای منافـع افـراد 

مشـخص شـکل گرفتـه اسـت. 

در تجمعـی کـه کارگرهـا و معتادان در مقابـل در پارملان 

اول  صاحب  معاون  پیش  آمدند،  کابل  به  عبدالرئوف 

رفتند. صالح وعده داد که تا 1۵ روز او را آزاد می کند. 

رییس جمهور هم گفته بود که مقام های امنیتی را برکنار 

می کند.  مقام ها در چوکی است، معاون صاحب هم 18 

رقم گوشت خورده رایی است.«

به  دست  بلخ  والیت  در  گذشته  روز  که  معرتضانی 

گردهم آیی زدند، هشدار می دهند که در ادامه، همه ی 

مسدود  کشور  شامل  سمت  در  را  تجاری  بندرهای 

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک ککنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانشجویان و خانواده ها 

کابل، کارته سه300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
+93774002604

نتیجه ی گلوله  در برابر دادخواهی است  یت  تنهایی جمهور

؛ معترضان: سه  بندر شمال را بسته می کنیم بایان له در بند آدم ر عبدالرئوف 9سا

تحلیل

گزارش

نصیر ندیم

الزامی حرکت های  گام نخست دادخواهی و پیش  رشط 

آن  ظرفیت  گسرته ی  و  ماهیت  بودن  شفاف  اجتامعی، 

است. یعنی ابهام در تحرکات، زمینه سازی سوءاستفاده 

از سوی کسانی  است که نفع می برند. 

میان  تعهد  باشد،  روشن  تحرکات  ماهیت  اگر گسرته ی 

با  استفاده  سوی  زمینه ی  و  می گیرد  شکل  اجتامع 

درنظرداشت موقعیت افراد تشکیل دهنده خنثا می شود. 

یعنی همگی  متعهد به ماهیت تحرک می شوند و تفاوت 

منزلت میان افرادی که در تجمع حضور یافته اند از میان 

منفعت  و  تعهد  اساس  بر  تجمع  زیرا  می شود،  برداشته 

عمومی شکل گرفته و سوء استفاده در وضعیتی که جمع 

وجود دارد، به حداقل می رسد.

و  جمعی  خواست های  زاییده ی  اجتامعی  تحرکات 

منایش اراده ی سیاسی-اجتامعی توده ها در برابر قدرت 

است و بر مبنای حق طلبی و دادخواهی شکل می گیرد. 

اعالمیه حقوق برش حق تجمع را برای شهروندان فارغ از 

مکان تجمع و ماهیت آن در نظر گرفته است؛ با این وجود 

زمانی که تحرکات دادخواهانه به تظاهرات منجر می شود، 

در  و  نیست  یا حاکمیت  و  قدرت   برای  وضعیت مطلوب 

برابر خواست  توده ها، دولت ها ایستادگی می کنند،  حتا 

اگر دولت ها به گونه ی دموکراتیک شکل گرفته باشند.

باوجود حامیت قاطع جامعه جهانی و حامیت ناتو از نظام 

در افغانستان، فضا به گونه ی فی البداهه رهربی می شود 

و شاخصه های الزمی ثبات را ندارد. با این که دولت دو 

دهه اخیر افغانستان به اساس شاخصه های دموکراسی 

بنا شده، اما بازهم از سوی مرکز پژوهشی واحد اطالعات 

جایگاه  در  جهان  مستبد  کشور  جز۵0  اکونومیست 

سی چهارم قرار دارد. 

حدود  ریاست جمهوری،  نخست  معاون  صالح،  امرالله 

20 روز پیش به خانواده ی عبدالرئوف وعده سپرده بود 

که تا پانزده  روز آینده، او را از نزد آدم ربایان آزاد کرده و 

عامالن این رویداد را به پنجه ی قانون می سپارد اما تا 

هنوز عبدالرئوف 9ساله آزاد نشده است. 

در پیوند به همین موضوع، روز گذشته )یک شنبه، 19 

دلو(، هزاران معرتض ترک تبار در والیت بلخ  با شعار »ما 

مادرش  آغوش  در  را  عبدالرئوف  منی خواهیم،  سیاست 

آزادی  خواهان  و  ریختند  خیابان  به  می خواهیم!« 

عبدالرئوف شدند.

کابل  صبح  روزنامه ی  به  عبدالرئوف،  پدر  نبی،  حاجی 

هنوز  تا  زیاد  وعده های  وجود  با  حکومت  که  می گوید 

به  کند.  آزاد  آدم ربایان  نزد  از  را  است پرسش  نتوانسته 

گفته ی او، به دلیل این که حکومت نتوانست وعده هایش 

را عملی کند، تظاهرات از رسگرفته شده است. 

حاجی نبی، می گوید: »در تظاهرات ما تقریبا 50-40 

عبدالرئوف  رهایی  ما  خواست  کردند.  رشکت  نفر  هزار 

بوده است. از حکومت کلش گپ است و عمل نیست.«

روز  گردهامیی  سازماندهان  از  شامری  هم،  سویی   از 

گذشته در والیت بلخ، می گویند؛ در صورتی که حکومت 

را  گردهامیی شان  آن ها  کند،  آزاد  را  عبدالرئوف  نتواند 

حـارض شـده بودنـد، نبـود تعهـد و آرمـان، مسخ شـدگی 

تظاهـرات را بـه منایـش گذاشـت کـه بـا برخـورد همیـن 

حکومـت در مقابـل شـهروندان آگاه شـکل گرفتـه اسـت.

کـه  اسـت  در شـامر کشـورهایی  افغانسـتان  این کـه  بـا 

تجربـه ی تاریخـی راه رسـیدن بـه مردم سـاالری را طـی 

نکـرده و یک بـاره از وضعیـت سـنتی-افراطی وارد فضـای 

دموکراتیـک شـده اسـت امـا؛ مهم تریـن عاملی کـه مردم 

در آسـتانه ی فروپاشـی نظـام را تنهـا گذاشـته، بی بـاوری  

اسـت. صاحبـان نظـام، در سـال های گذشـته چندیـن 

بـار دادخواهـی مسـاملت آمیز مـردم را بـا گلولـه پاسـخ 

دادنـد و حـاال کـه سـاختار جمهوریـت، نیـازی بـه مـردم 

دارد، مـردم را بـا خـود نـدارد و صاحبـان جمهوریـت از 

مجبـوری نیازمندهـا را بـرای دادخواهی و پایـداری نظام 

می کننـد. جمـع 

در گذشـته نه چندان دور، مردم برای خواست های شـان، 

بـرای  و  راه  انداختنـد  را  جمعـی  حرکت هـای  پی هـم 

حقوق شـان در خیابان هـا رسازیـر شـدند، زیـرا تصـور بـر 

ایـن بـود کـه در نظـام مردم سـاالر، دولـت مرشوعیت اش 

بـرای  می تواننـد  نیـز  مـردم  و  می گیـرد  مـردم  از  را 

بریزنـد.  خیابان هـا  در  حقوق شـان 

مابانـه،  دیکتاتـور  واکنـش  بـا  امـا  افغانسـتان  دولـت 

خیمه هـای  در  شـبانه  گرفـت،  کانتیـر  را  خیابان هـا 

تحصـن حجـوم آورد، روی کسـانی که بـرای کیفرخواهـی 

و دادخواهـی در خیابان هـا ریختـه بودنـد شـلیک کـرد و 

بـه  تابـع تقلیـل داد.  را  جایـگاه شـهروند 

حـاال کـه نظـام نیـاز بـه شـهروندان آگاه دارد، بـا مشـتی 

تابع روبرو اسـت و شـهروندان، نظر به گذشـته ی رفتاری 

برقـراری  بـرای  حتـا  قـدرت  صاحبـان  کنـار  در  دولـت 

واکنش هـای  و  اسـرتاتیژی  نبـود  منی ایسـتند.  نظـام 

بی مـورد حکومـت در مقابـل مـردم سـبب شـده اسـت که 

افغانسـتان جـزء کشـورهای مسـتبد باشـد و از حامیـت 

مردمـی برخـودار نشـود.

می کنند. 

این در حالی است که رییس جمهور غنی، یک روز پس 

از وعده ی امرالله صالح، به مقام های امنیتی والیت بلخ 

آدم ربایان  نزد  از  اگر عبدالرئوف 9ساله  هشدار داد که 

آزاد نشود، همه ی آن ها را برکنار خواهد کرد اما با توجه 

به حرف های پدر این کودک خردسال و معرتضان، حتا 

یک نفر از مسئوالن در این پیوند، از کارشان سبک دوش 

نشده اند.

با این حال، رضوان مراد، رییس روابط عامه ی معاونت 

اول ریاست جمهوری، به روزنامه ی صبح کابل می گوید 

که نیروهای امنیتی به »رسنخ های بسیار مهمی« دست 

عبدالرئوف  فرصت  زودترین  به  امیدواراند  که  یافته اند 

دوباره به آغوش خانواده اش برگردد. 

آزاد  باید  حتام   روز   1۵ که  »این  گفت:  مراد،  آقای 

دقیق  چیزی  ما  مورد  هیچ  در  نشد،  چرا  و  می شد 

را  خود  تالش های  امنیتی  نیروهای  منی توانیم.  گفته 

به دلیل عملیاتی  را  می کنند. رسنخ های به دست آمده 

گفته منی توانیم.«

گفتنی است که دست  کم 110 روز پیش، آدم ربایان با 

لباس های نظامی، عبدالرئوف ۹ ساله را از مسیر مکتب 

نظامی  عملیات  چندین  اکنون،  تا  زمان  آن  از  ربودند. 

برای رهایی او در نقاط مختلف شهر مزار انجام شده اما 

همه به ناکامی انجامیده است. آدم ربایان در بدل رهایی 

از  دالر  میلیون  یک ونیم  از  بیش  کودک خردسال،  این 

خانواده اش خواسته اند. 

www.subhekabul.com
fb.com/subhekabul

Year 02 Issue 315, Monday Feb 8, 2021

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر


