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و  ماندن  زنده  تقالی  در  مردم 

فرزندان  گرسنگی،  از  فرار  برای 

تا  فروختند  را  گرده های شان  و 

این  با  آیا  شود،  سیر  شکم شان 

فردای بهرت  امید داشنت برای  حال 

مضحک نیست؟

سیستم  درون  در  این که  از  جدا 

از  مردم  می گذرد،  چه  حکومت 

افغانستان  صلح  و  جنگ  داستان 

به گونه ی کامل واقف شده اند. کافی 

است رسی بزنید به سخرنانی معاون 

صالح  امرالله  رییس جمهوری،  اول 

قسیم  محمد  مارشال  سالیاد  در 

حساسی  افشاگری های  که  فهیم 

و  پاکستان  نیت  و  آورد  زبان  به  را 

طالبان را آشکار ساخت.

واضح  سخنانش  در  صالح  امرالله 

و  پاکستان  طالبان،  که  ساخت 

امریکا در حقیقت چه می خواهند و 

به دنبال چه...

ل نبو ستا ا
حه و د ین  یگز جا

کمیته ی مصونیت خبرنگاران:

ن  ن شد بیرو ند  رو  
نه ها  رسا ز  ا ن  زنا

ست ا ه  ن کنند نگرا

؛ رت ما ا به  ر  کا یت  ر جمهو ز  ا مزد 
زنان علیه افراطیت در وزارت معارف با ترانه ایستادند

تشکیل  ز  ا سـیه  رو
ر  د قت  مو مـت  حکو

م  عال ا ن  نسـتا فغا ا
کرد یت  حما

»شب است و داد بزن بانو!  سکوت سرد سترون چیست؟/صدا، 
صداست که می ماند!  دلیل حنجره بستن چیست؟«...

؛  نمی رسد یی  به جا بد  فق  ا تو
بایدن باید دنبال نقشه ی جدید 

در افغانستان باشد

اداره ی بایدن برای اجرایی شدن توافق نامه  ی 
دونالد ترامپ و طالبان که یک سال �پیش 

امضا شد، �افشاری دارد و...

وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست  تدارکاتی  قراردادهای  از  شماری  که  می دهد  نشان  کابل  صبح  روزنامه ی  یافته های 
مالیه از سال 1394 تا 1396 شفاف نبوده و حتا برخی از این قراردادها، خیالی بوده است...

اشاره  با  امریکا   رییس جمهور  بایدن،  جو 

بیامری  اثر  از  این کشور  قربانیان  به شامر 

این  قربانیان  شامر  که  کرده  اعالم  کرونا، 

جنگ  دو  قربانیان  شامر  از  فراتر  بیامری 

جهانی، جنگ ویتنام و حمالت 11 سپتامرب 

است.

اعالم  سال روز  مناسبت  به  که  بایدن  جو 

که  گفت  می کرد،  کرونا صحبت  همه گیری 

پاندمی کرونا هنوز هم پایان نیافته است و 

باید توصیه های صحی مراعات شود.

خواست  امریکا  شهروندان  از  بایدن  آقای 

که واکسین کرونا  دریافت کنند و در عین 

حال از مقام های این کشور نیز خواست که 

تا ماه می، متام بزرگ ساالن را برای دریافت 

واکسین کرونا واجد رشایط اعالم کنند.

روز  تا  که  کرد  امیدواری  ابراز  بایدن  جو 

به  زندگی  جون-  امریکا-4  استقالل  جشن 

در  را  آن  شهروندان  و  برگردد  عادی  حالت 

کنار خانواده و دوستان خود تجلیل کنند.

هم  هنوز  کرونا  پاندمی  که  کرد  تاکید  او 

شهروندان  همه  از  و  است  نیافته  پایان 

خواست استفاده از ماسک، شسنت دست ها 

برای  و  رعایت  را  اجتامعی  فاصله گذاری  و 

دریافت واکسین کرونا ثبت نام کنند.

روند  کرد  اعالم  امریکا،  رییس جمهور 

با  کشور  این  در  را  کرونا  واکسین  تطبیق 

با  قرارداد  واکسین،  تطبیق   مراکز  ایجاد 

توزیع  برای  داروسازی  تولیدی  رشکت های 

بخش های  پژشکان  از  استفاده  و  واکسین 

از  منظور  همین  به  ببخشد،  رسعت  دیگر، 

روز اول ماه می، وبسایتی راه اندازی خواهد 

نزدیک ترین  آسانی  به  خواهد شد که مردم 

مرکز تزریق واکسین کرونا در محل خود را 

پیدا کنند.

آثار بد کرونا اشاره  به  آقای بایدن در ادامه 

دست  از  را  خود  شغل  »شام  گفت:  و  کرد 

با  کردید،  تعطیل  را  خود  تجارت  دادید ، 

دست  از  و  خانه  کردن  خالی  گرسنگی، 

دادن امید روبه رو شدید. این ویروس ما را 

از هم دور کرده است؛ کارهایی که پیش از 

آن انجام می دادیم، به کارهایی تبدیل شده 

است که منی توانستیم انجام دهیم. خیلی 

وقت ها در برابر هم دیگر قرار گرفته ایم.«

سخنان،  این  از  پیشرت  ساعتی  بایدن  جو 

که  را  دالری  تریلیون   1.9 اقتصادی  طرح 

مجلس  و  سنا  مجلس  سوی  از  تازگی  به 

امضا  بود،  شده  تصویب  امریکا  منایندگان 

کرد.

بر اساس این طرح، برای کسانی که درآمد 

کرونا  همه گیری  زمان  در  آن ها  ساالنه ی 

 400 و  هزار  یک  چک های  یافته،  کاهش 

میلیون   9.5 برای  می شود،  داده  دالری 

دالر   300 شده اند  بیکار  که  امریکایی 

 350 و  می شود  داده  هفتگی  هزینه ی 

میلیارد دالر برای نهادهای دولتی و فدرال 

بودجه  کرس  کرونا  همه گیری  زمان  در  که 

شده اند، در نظر گرفته شده است.

مسوولین  امنیتي  کې  کاپيسا  په 
جنایي  د  والیت  دغه  د  وایي 
د  مبارزې  د  پروړاندې  جرمونو 
کشف آمر مستقیم خان د جمعې 
په  والو  وسله  ناپېژاندو  د  ورځ  په 

برید کې ترورشو.
د کاپيسا د امنیې قوماندانۍ ویاند 
شایق شورش صبح کابل ورځپاڼې 
ته وایي دا پيښه د جمعې ورځې 
راقي  محمود  د  دقیقو   ۰۲:۳۰ په 
اړوند  حوزې  امنیتي  لومړۍ  ښارد 
په » سیدخان« کلي کې شوې ده.

دوه  بریدګر  وایي  شورش  ښاغلی 
کسان وو چې له موټر سایکل څخه 
په استفادې یې د جنایي جرمونو 
په  کشف  د  مبارزې  د  وړاندې  پر 
آمرد هغه کورته نیژدې ډزې کړې 
چې له امله یې هغه ژوند له السه 

ورکړی او ورور یې ټپي شوی دی.

سرچینې د برید ګرو د هویت په 
زیاتوي  خو  ویلي،  دي  نه  څه  اړه 
چې دواړه له امنیتي ځواکونو سره 
شوي  وژل  کې  نښته  متقابله  په 

دي.
په ورته وخت کې ځینې سرچینې 
وروسته  کېدو  وژل  تر  چې  وایي 
د  خوا  له  اوسیدونکو  د  سیمې  د 
ځړول  کې  ونه  په  مړي  بریدګرو 

شوي دي.
دغه  د  تراوسه  هم  څه  که     
دی  نه  چاپرغاړه  مسوولیت  برید 
ارګانونه  دولتي  خو  اخیستی، 
پر  ځواکونو  دفاعي  او  امنیتي  د 
بریدونو  دا ډول  منسوبینو د ډېرو 

مسول وسله وال طالبان ګڼي.
کاپیسا د کابل په شمال کې نسبتا 
نا امن والیت دی چې طالبان یې 

په ځینو ولسوالیو کې حضورلري.

یکا  مر ا ر  د نا  کرو ن  نیا با قر ر  شما  : ن ید با
ست ا بیشتر  یکا  مر ا نی  جها جنگ  و  د ز  ا

د کاپیسا د جنایي جرمونو پروړاندې 
د مبارزې د کشف آمر ترور شو

تحلیل
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جهان خبر

استانبول در ماه اپریل 
ميزبان نشست صلح 

افغانستان خواهد بود

ی  تژ ســترا ا نقش 
مت  حکو ــى  منیت ا

صلح ميــن  تأ ر  د

بخش سوم

عوامل منطقه ای

نخستین جرقه های عوامل منطقه ای 

بحران کشور را می توان در مشکالت 

ایران  با  آب  و  پاکستان  با  مرزی 

با دخالت  جست وجو کرد که بعدها 

نظامی روس ها و پیروزی کودتای 7 

ثور 1357 کمونیستی، ابعاد جهانی 

به خود گرفت.

تهاجم  از  بعد  پیش آمده  وضعیت 

مهاجرت  و  شوروی  جامهیر  اتحاد 

و  ایران  به  افغان  میلیون ها 

ساخت  فراهم  را  فرصتی  پاکستان، 

اسرتاتژی های  کشورها  این  تا 

مداخله جویانه شان را در امور داخلی 

کشور توسعه دهند.

امریکایی ها که هنوز خاطره شکست 

بود،  تازه  برای شان  ویتنام  جنگ 

حضور روس ها در...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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بی نظمی هادر ریاست تدارکات وزارت مالیه؛
از قراردادهای خیالی تا نبود شفافیت در قراردادهای تدارکاتی

4

وزارت خارجه ی ترکیه، اعالم 
کرده که نشست...
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فعاالن  از  دیگر  یکی  موسوی،  زهرا  هم چنان  به جان« 

حقوق زن، رسود مشهور »برابری« را خوانده و آن را در 

زخم  روی  »به  است:  کرده  همگانی  توییرتش  برگه ی 

زنم/ چو  زنم،  زنم،  بودنم که من  به حکم  تنم، فقط  بر 

پابه پای هم رویم و دست به دست هم  و  هم صدا شویم 

دهیم و از ستم رها شویم«

و  افغانستان  برش  حقوق  کمیسیون  هم  سویی  از 

سفارت بریتانیا در کشور نیز، واکنش نشان داده است. 

کمیسیون حقوق برش در اعالمیه ای که دیروز ۲۲ حوت 

نرش کرد، گفته است که دسرتسی به مهارت های هرنی 

از حقوق اولیه  و اساسی همه ی کودکان، بدون تبعیض 

مبتنی بر سن و جنس است. »ایجاد هر نوع محدودیت 

اصول عمومی  آزادی های کودکان، خالف  و  بر حقوق 

ملی  قوانین  و  کودک  حقوق  کنوانسیون  برش،  حقوق 

از  حامیت  قانون  و  اساسی  قانون  به ویژه  افغانستان، 

حقوق طفل، است.«

نرش  با  نیز  حوت(   ۲۲( کابل،  در  بریتانیا  سفارت 

توسط  ترانه خوانی  ممنوعیت  که  گفته  اعالمیه ای 

کرد  خواهد  بررسی  فوراً  را   1۲ سن  از  باالتر  دخرتان 

که چنین محدودیت هایی در مکتب هایی که با کمک 

بریتانیا ساخته شده، هم اعامل شده است.

ترانه  خانواده شان  و  خود  رضایت  با  دانش آموزان 

می خوانند

ریاست  افغانستان،  شهروندان  واکنش های  از  پس 

نگرانی  به دنبال  این تصمیم  معارف کابل می گوید که 

امنیتی و شکایت خانواده های دانش آموزان  از مسایل 

گرفته شده است.

ضمیر گوارا، به رسانه ها گفته است؛ زمانی که گروه های 

چندین  می گیرند،  آمادگی  نشست ها  در  ترانه خوانی 

از درس های شان  هفته و روز را در بر می گیرد و آن ها 

و  دانش آموزان  دلیل  همین  به  می مانند.  عقب 

خانواده های شان در این زمینه شکایت داشتند: »حیات 

دانش آموز برای ما مهم است و تطبیق نصاب تعلیمی 

والدین،  شکایت  نظرداشت  با  دارد،  اولویت  ما  برای 

ضایع  از  جلوگیری  برای  و  معارف دوستان  و  شاگردها 

شدن درس های شاگردان، این تصمیم را گرفتیم تا در 

قبال خانواده ها و شکایت آن ها پاسخ گو باشیم.«

شهال کاظمی که ترانه هایی در لیسه ی عالی معرفت و 

پگاه اجرا کرده، می گوید که همواره از سوی خانواده اش 

در  اکنون  که  او  است.  شده  تشویق  ترانه خوانی  به 

رشته ی دلخواهش به دانشگاه نیز راه پیدا کرده، اضافه 

نبوده  آموزش وپرورشش  مانع  ترانه خوانی  که  می کند 

پدرم  دادم،  نشان  پدرم  به  را  ترانه ای  »یک بار  است: 

بسیار خوش شد و گفت که هر وقت خواندی مرا هم 

ترانه خوانی ات را بشنوم و  خرب کن. چون دوست دارم 

ببینم.«

شهر  مکتب های  مدیران  از  شامری  با  این حال،  با 

خانواده ی  که  می گویند  آن ها  کردم؛  صحبت  کابل 

سرتون  رسد  بانو!  سکوت  بزن  داد  و  است  »شب 

حنجره  دلیل  می ماند!   که  صداست  چیست؟/صدا، 

است  سعیدی  رشیف  شعر  از  تکه ای  چیست؟«  بسنت 

که منیره هاشمی، یکی از کاربران فضای مجازی، در 

بر  مبنی  کابل  شهر  معارف  ریاست  فرمان  به  اعرتاض 

ممنوعیت ترانه خوانی دخرتان باالی 1۲ سال، خوانده 

در  را  زمزمه اش  این که  کنار  در  هاشمی  خانم  است. 

»امیدوارم  نوشته است:  برگه ی فیس بوکش نرش کرده، 

پیش از آن که فرمان ریاست معارف مبنی بر ممنوعیت 

دست به دست  همه  شود،  اجرایی  دخرتان  آوازخوانی 

صدای  که  ظاملانه  ای  فرمان  این  برابر  در  و  داده  هم 

دخرتان را حرام می داند و حنجره ی آن ها را می بندد، 

بایستیم.«

ریاست معارف کابل، در مکتوبی که  گفتنی است که 

نسخه ای از آن به رسانه ها درز کرده، به متام  مکتب های 

باالی  دخرتان  رشکت  از  که  داده  دستور  والیت،  این 

1۲ سال در گروه های ترانه خوانی در هر نوع نشستی 

مامنعت کنند.

 در این مکتوب که با امضای ضمیر گوارا، رییس معارف 

کابل، صادر شده، آمده است: »به متام مکاتب دولتی، 

خصوصی و سواد حیاتی شهر کابل، هدایت جدی داده 

می شود تا من بعد، به گروه های ترانه ی شاگردان اناث 

و  اجرا  جهت  باشد،  باالتر  سال   1۲ از  آنان  سنین  که 

خواندن ترانه های شان در هر نوع مجالس و برنامه های 

عمومی اجازه ی اشرتاک داده نشود؛ البته مجالسی که 

اشرتاک کنندگان آن صد درصد اناث باشند، از این امر 

مستثنا می باشند.«

زیادی  واکنش های  کابل،  معارف  ریاست  دستور  این 

مجازی  فضای  کاربران  از  شامری  داشت؛  به دنبال  را 

بار  خواند،  خواهم  رسود  »من  چون:  هش تگ هایی  با 

آواز  مامنعت  به  »نه  هستم«،  صدایم  »من  آزادی«،  بار 

دخرتان« و... اعرتاض شان را ابراز کردند.

نرش  با  زن  حقوق  فعال  و  خربنگار  فروتن،  فرحناز 

حوت(   ۲1( کابل  معارف  ریاست  مکتوب  از  تصویری 

نامتام  پرونده های  به  اشاره  با  فیس بوکش  برگه ی  در 

مکتب های خیالی و گسرتش فساد و ادامه ی جنگ 4۲ 

ساله ی افغانستان، نگاشته است: »حاال با دست درازی 

گلوی دخرتان ما را می فشارند.«

واکنش های  نیز  برش  حقوق  کنشگران  از  شامری 

مشاور  مظهر،  رامین  کرده اند.  مطرح  را  جدی ای 

افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  فرهنگی 

همه  انگار  که  است  نوشته  فیس بوکش  برگه ی  در 

نیروی شان را به کار می برند تا صدای ما را بگیرند؛ این 

از کنار هم چیدن تیرتهای خربهای شش ماه گذشته، 

فهمیده می شود.

تلویزیون  خربنگار  سه  ترور  از  ادامه  در  مظهر،  آقای 

زن  کارمندان  شدن  خانه نشین  ننگرهار،  در  انعکاس 

زنان  درصد   15 کردن  شغل  ترک  انعکاس،  تلویزیون 

خربنگار و همچنان از ترور ۸ نفر از خربنگاران نام برده 

و نگاشته است: »می خواهند بگویند همه باید خاموش 

باشند، مگر یک نفر: دیکتاتور.«

فعاالن  از  دیگر  برخی  اعرتاض ها،  این گونه  کنار  در 

خواندن  با  مجازی،  فضای  کاربران  و  زن  حقوق 

می خوانند،  مکتب ها  در  دانش آموزان  که  ترانه هایی 

ساغری،  ویدا  گفته اند.  »نه«  معارف  وزارت  تصمیم  به 

گذشته ها  در  که  ترانه ای  خواندن  با  زن،  حقوق  فعال 

کرده  را همگانی  اعرتاضش  دانش آموزان می خواندند، 

روزها  تو  رنِگ  قشنگ/  هست  تو  رنگ  »آسامن  است. 

داریم  دوست  ترا  ما  آسامن/  تویی  پُرستاره  آبی رنگ/ 

نکرده اند.  شکایتی  باره  این  در  اکنون  تا  دانش آموزان 

در  که  می گوید  مکتب ها  از  یکی  مدیر  پدرام،  ودود 

مکتبش سه گروه ترانه از دخرتان و پرسان دانش آموز، 

ترانه خوانی  از  مادری  و  پدر  هیچ  اکنون  تا  اما  دارد؛ 

بسیار  »برعکس،  است.  نکرده  شکایت  دخرتان شان 

راضی هم هستند؛ زیرا این گونه استعداد فرزندان شان 

مکتب  هیچ گاه  او،  گفته ی  به  می شود.«  بارورتر 

ترانه خوانی منی کند، همه ی  به  را مجبور  دانش آموزی 

داوطلب  دانش آموزان  از  متشکل  ترانه،  گروه های 

هم  و  دارند  را  وقتش  هم  که  دانش آموزانی  هستند؛ 

استعدادش را.

را  از فعاالن حقوق زن، دستور ریاست معارف  شامری 

این گونه  این که  از دو حالت منی دانند؛ نخست  بیرون 

از  افغانستان  و حکومت  واکنش برانگیز است  دستورها 

اعرتاض های پس ازآن، به نفعش در گفت وگوهای صلح، 

برای  دارد،  تالش  حکومت  یعنی  می کند؛  استفاده 

افغانستان  بفهامند که جامعه ی  و همفکرانش  طالبان 

قوانین سخت طالبانی را منی پذیرد؛ دوم این که وزارت 

طالبان  آمدن  برای  کابل،  معارف  ریاست  و  معارف 

آمادگی می گیرند.

عطیه مهربان، فعال حقوق زن، در صحبت با روزنامه ی 

شهروندان  حکومت  گامن  به  که  می گوید  کابل  صبح 

افغانستان هامنند طالبان می اندیشند: »به این دلیل، 

طالبان  کارهای  همه ی  که  بگوید  مردم  به  می خواهد 

را ما عملی می کنیم، دیگر به آن ها نیاز نیست و شام 

به جای طالبان از ما حامیت کنید.«

را مطرح می کند:  پرسش هایی  ادامه  در  مهربان  خانم 

می کند؟  ضایع  را  دخرتان  وقت  تنها  ترانه خوانی  »آیا 

پرسان باالی 1۲ سال چه؟ اگر وقت را ضایع می کند، 

ادامه گفته است که می توانند در مجلس های  چرا در 

زنان ترانه بخوانند؟ اگر پدر و مادری که دوست ندارد، 

به  چه کاری  نگذارند،  خب  بخواند،  ترانه   دخرتشان 

دخرتان دیگران دارند؟ گفته های رییس معارف شهر، 

تنها توجیه  است برای دستور غیرمنطقی اش.«

از صدور  روز پس  نه  معارف شهر،  ریاست  این همه،  با 

در  دخرتان،  ترانه خوانی  ممنوعیت  بر  مبنی  مکتوب 

شد،  رسانه ای  حوت(   ۲۲( دیروز  که  دیگری  مکتوب 

اولی سوء تعبیر شده است.  از مکتوب  نوشته است که 

همه ی  که  است  آمده  رصاحت  با  دومی  مکتوب  در 

پرسان-  و  -دخرتان  ابتدایی«  »دوره ی  دانش آموزان 

می توانند با رضایت خانواده شان در روشنی هدایت های 

وزارت معارف، بدون این که در درس های شان سکتگی 

رومنا نشود، در »مکتب های«شان ترانه بخوانند.

معارف  وزارت  دستور  که  نیست  باری  نخستین  این 

دارد،  به دنبال  را  افغانستان  شهروندان  واکنش های 

روان،  سال  قوس  ماه  در  معارف  وزارت  پیش ازاین، 

دستور داده بود که دانش آموزان دوره ی ابتدایی –صنف 

اول تا سوم- در مسجدها، آموزش ببینند. از این دستور 

و  مهم  »تغییر  وزارت  این  فیس بوک  رسمی  صفحه  در 

بزرگ« یاد شده و آمده بود: »در سه سال نخست تعلیم 

و تربیه، رفنت به مسجد یک هویت قوی اسالمی را در 

شاگردان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسالم 

را برای شاگردان ما برجسته خواهد کرد.«

اعرتاض هایی  افغانستان  شهروندان  دستور،  پس ازاین  

معارف،  وزارت  آن،  نتیجه  در  که  دادند  انجام  را 

لغو کرد. شامری  را  در مساجد  آموزش وپرورش  دستور 

شهروندان در آن زمان نیز ادعا داشتند که وزارت معارف 

راه را برای طالبان هموار می کند.

با همه ی این  واکنش ها، وزارت معارف در دو مکتوب، 

تأکید داشته است که دخرتان باالی 1۲ سال- دوره ی 

مجلس های  در  منی توانند  مکتب-  عالی  و  متوسطه 

راه اندازی  با  شهروندان  اما  بخوانند؛  ترانه   عمومی 

هشتک عمومی »من رسود خواهم خواند بار بار آزادی« 

بر این دستور وزارت معارف »نه« گفته اند.

سرمقاله

افغانسـتان  جهانـی  جامعـه  گفـت؛  ارشف غنـی  کـه  زمانـی 

بایـد  بـه صلـح و ثبـات دور نگـه داشـته اسـت  از رسـیدن  را 

تحـت  جمهـوری  پایـان  بـه  چیـزی  دیگـر  کـه  می فهمیدیـم 

حامیـت سـازمان ملـل و کشـورهای عضـو آن، باقـی منانـده 

اسـت. اخبـار و ابـراز نظرهـای مقام هـای کشـورهای جهـان، 

برگشـت  دورانـی  بـه  همه چیـز  کـه  می دهـد  نشـان  چنیـن 

اسـالمی  »جمهـوری  عنـوان  تحـت  نظامـی  کـه  شـده  داده 

افغانسـتان«، دارای قانون اساسـی نسـبتاً دموکراتیک در حال 

تشـکیل بـود. امـروز نیـز در چنیـن زمانـی قـرار گرفته ایـم؛ در 

آسـتانه برپایـی نظـام مـورد حامیـت جامعـه جهانـی امـا بدون 

دموکراتیـک. و  مردمـی  خاصیـت  هیچ گونـه 

بـا مطرح شـدن طـرح امریـکا بـرای توافـق صلـح افغانسـتان، 

مـردم  دادن  قربانـی  و  کشـتار  سـال  بیسـت  فراموشـی 

کـرد.  پیـدا  تحقـق  کامـالً  جهانـی  جامعـه  نـزد  افغانسـتان، 

اکنـون، می خواهنـد نظامـی را علیـه متـام ارزش هـای نوپـای 

بقبوالننـد. مـا  بـه  و صلـح،  ثبـات  بـرای  کمـک  به نـام  مـردم 

مشـخص اسـت که حکومت افغانسـتان، مسـئول رشایط فعلی 

اسـت امـا حـرف زدن در این مورد دیگر خیلی دیر شـده اسـت 

و بایـد بـه مـواردی پرداخـت کـه بتوانـد حکومـت آینـده را بـه 

تعهـد نسـبی بـه آزادی  و ارزش هـای مردمـی، وادار کند.

حامیـت کشـورهای مختلـف از حکومـت اشـرتاکی بـا طالبـان 

و تغییـر مؤلفه هـای نظـام امـروزی افغانسـتان، مجـال هـر نوع 

ایسـتادگی را از مـا گرفتـه اسـت. طبـق اخبـار منتـرش شـده، 

روسـیه از چنیـن حکومتی دفـاع کرده اسـت و می خواهد برای 

رسـیدن بـه آن، تسـهیل گری کنـد.

فرصتـی کـه ارشف غنـی می توانسـت بـا اسـتفاده از آن، موضع 

و  طالبـان  علیـه  منطقـه  کشـورهای  اتحـاد  بـا  را  مشـخصی 

افغانسـتان  اگـر  اسـت.  رفتـه  دسـت  از  بسـازد،  آن  حامیـان 

می توانسـت بـا منافع کشـورهایی مثل روسـیه مشـرتک شـود، 

امـروز ارصاری بـرای به وجـود آوردن نظامـی با حضـور طالبان، 

منی داشـت. وجـود 

روسـیه بـر اسـاس روابطـی کـه ایـران و خـود ایـن کشـور بـا 

طالبـان برقـرار کرده انـد، منافعـش را در حامیـت از حکومـت 

انتقالـی می بینـد. چنیـن حامیتـی در یـک نـگاه کلـی، چیزی 

کـه مشـخصاً  امریکایی هـا  از طالبـان.  مگـر حامیـت  نیسـت 

دارنـد بـرای طالبـان راه سـازی می کننـد. پاکسـتان، ترکیـه و 

بـا اسـتقبال های مسـتقیم  بسـیاری از کشـورهای دیگـر نیـز 

طالبـان  از  حامیـت  بـه  نیـز  امریـکا،  طـرح  از  غیرمسـتقیم  و 

داده انـد. مرشوعیـت 

حامیـت  مشـخصی  چارچـوب  در  جهانـی  جامعـه  بـه زودی 

جهانـی را از ایـن طـرح، اعالم خواهـد کرد. پـس نتیجه چیزی 

جـز ایـن نیسـت کـه اکنـون جهـان متحـد شـده تـا طالبـان 

رأس  در  افغانسـتان،  سیاسـت  بـر  مسـلط  گـروه  به عنـوان  را 

حکومتـی  مؤلفه هـای  به عنـوان  را  آنـان  نگـرش  و  داده  قـرار 

ببخشـد. اسـتحکام  افغانسـتان، 

حکومـت افغانسـتان کـه متهـم بـه مترکزگرایـی در سیاسـت 

داخلـی بـود اکنـون طـوری در دام خـود گرفتـار افتـاده اسـت 

کـه حتـا یـک مـورد را هـم منی تـوان مبنـا بـر منافـع مشـرتک 

نتوانسـت،  افغانسـتان،  حکومـت  یافـت.  آن  در  خارجـی 

سیاسـت گذاری کند و کشـورهای منطقه را به سـمتی بکشاند 

کـه نفعـی مشـرتک در آن تقویـت پیـدا کنـد.

یـک  به عنـوان  نـه  رشایـط،  ایـن  گفـت،  می تـوان  نحـوی  بـه 

مغرضانـه  سیاسـی  طرز العمـل  یـک  به عنـوان  بلکـه  ناکامـی 

بایـد مـورد تحلیـل قـرار بگیـرد. همه چیـز طـوری چیـده شـده 

کسـی  را  ایـن  و  منانـد  باقـی  نجـات  بـرای  راهـی  هیـچ  کـه 

جـز ارشف غنـی طراحـی نکـرده اسـت. حکومـت افغانسـتان، 

بـودن  ناراضـی  اسـت.  کـرده  عمـل  خـود  رضر  بـه  درون  از 

سیاسـت مداران از سیاسـت های داخلـی غنـی، عـدم منافـع 

مشـرتک بـا کشـورهای منطقـه، ناکامـی در ایجاد امنیـت و در 

نهایـت معـرتض بـودن مـردم، همه و همـه چنان طراحی شـده 

بـه نظـر می رسـد کـه منی تـوان آن را ناکامـی در اداره حکومت 

نـام داد.

بهرت اسـت، بـر این همه عنـوان برازنـده ی »سیاسـت مغرضانه« 

را بدهیـم و روشـن بسـازیم کـه ارشف غنـی نـه بـرای جمهوری 

کار می کنـد و نـه اهمیتـی برایـش قایل اسـت.

از  جهانـی  حامیـت  بـه  منی توانسـتند  به تنهایـی  طالبـان 

خواسـت های خـود دسـت بیابنـد؛ رفتـار حکومت- حتـا اگر آن 

را ناکامـی حکومـت نـام بدهیـم- تأثیر بسـیاری در قـدرت آنان 

داشـت. آزادی طالبـان زندانـی، متکیـن به فرمان هـای امریکا 

و همـه ایـن مـوارد، نشـان می دهـد کـه حکومـت افغانسـتان، 

دقیقـاً چیـزی را اجرایـی می کند که قبل از قبل طراحی شـده 

اسـت. ممکـن نیسـت، همـه ایـن مـوارد را اتفاقـی یـا ناکامـی 

بخوانیـم؛ هیـچ ناکامی ای در کار نیسـت؛ ارشف غنی ماموریت 

خـودش را کـه وارد سـاخنت برادران ناراضی و مخالفان مسـلح 

در نظـام حکومتـی بـود، بـا موفقیت متام بـه پایان می رسـاند.

جهانی متحد در حمایت از 
طالبان؛ ماموریتى که غنى 

به عهده دارد

شماری از فعالان حقوق زن، دستور 
ریاست معارف را بیرون از دو حالت 

نمی دانند؛ نخست این که این گونه 
دستورها واکپنش برانگیز است و 

حکومت افغانستان از اعتراض های 
�س ازآن، به نفعش در گفت وگوهای 

صلح، استفاده می کپند؛ یعنی حکومت 
تالش دارد، برای طالبان و همفکرانش 

بفهماند که جامعه ی افغانستان قوانین 
سخت طالبانی را نمی �ذیرد؛ دوم این که 

وزارت معارف و ریاست معارف کابل، 
برای آمدن طالبان آمادگی می گیرند.

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

؛ رت ما ا به  ر  کا یت  ر جمهو ز  ا مزد 
زنان علیه افراطیت در وزارت معارف با ترانه ایستادند
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نهـاد  و  می کنـد  تأمیـن  را  کشـور  امنیـت  اولـی  نهـاد 

و  تربیـت  را  کشـور  رسمایه هـای  و  نویـن  نسـل  دومـی 

می سـازد. آمـاده 

1۲: آب هـای کشـور، معـادن و آثـار تاریخـی به عنـوان 

بایـد  افغانسـتان  رسمایه هـای  اصلـی  فاکتورهـای  سـه 

حفـظ، مدیریـت و تقویـت شـود.

و  مطبوعـات  بیـان،  آزادی  ادبیـات،  عرصـه  در   :13

اشـتغال زایی بایـد توجـه جـدی و جـدی صـورت بگیرد، 

داشـت. نخواهنـد  و  ندارنـد  بدیـل  این هـا 

14: بایـد بـا قوت هـای بـزرگ نظیـر روسـیه و چیـن و 

قدرت هـای منطقـه ای نظیـر هندوسـتان و ایـران بایـد 

نشسـته ای متعـدد برگـزار شـود جهـت گشـایش فصـل 

و  حسـاس  موقعیـت  بـر  مبتنـی  خارجـی  روابـط  نویـن 

بی نظیـر جغرافیایـی افغانسـتان و اهمیـت وجـود ایـن 

متوسـط. و  بـزرگ  قدرت هـای  کشـورهای 

15: حریـم هوایـی و زمینـی کشـور بایـد بـه گونـه بـی 

پیشـینه حراسـت و رصـد شـود.

در  بایـد  قانونـی  گونـه  بـه  مخـدر  مـواد  1۶: صـادرات 

طریـق  ایـن  از  افغانسـتان  بگیـرد،  قـرار  دولـت  کنـرتل 

ثـروت بزرگی به دسـت مـی آورد. مواد مخـدر بزرگ ترین 

عامـل جنـگ افغانسـتان تـا اینجـای کار بـوده اسـت.

17: دسـتگاه اطالعاتـی کشـور به مثابـه چشـم و گـوش 

و اعصـاب هـامن کشـور اسـت، باید در این قسـمت کار 

بنیـادی صـورت بگیرد.

1۸: ارزش هـا و خطـوط رسخ بایـد ترسـیم شـود و عبـور 

از آن بایـد بـه معنـی حملـه بـه کشـور تلقی شـده و همه 

بایـد بـه مقابلـه برخیزند.

19: در مـورد خـط تحمیلـی دیورنـد بـر ضـد پاکسـتان 

مـورد  در  و  بگیـرد  صـورت  جهانـی  البی گـری  بایـد 

ترسـیم مجـدد مـرز میان ایـن دو کشـور مذاکـره صورت 

گیـرد، سـپس قطـع روابـط دیپلامتیکـی و قطـع روابـط 

اقتصـادی بـا ایـن کشـور روی دسـت گرفتـه شـود تـا به 

تولیـدات داخلـی و خودکفایی داخلی رسـیدگی صورت 

. بگیرد

چه اتفاقی در رشف وقوع است؟

اگـر میـان قدرت هـا پیامنی در اسـتانبول در کار باشـد، 

می کنـم  فکـر  بـود.  نخواهـد  نیـاز  صالـح  امضـای  بـه 

جـای ایـن انقالبی گری هـای آقـای صالـح هـامن زمـان 

انتخابـات بـود. آقـای صالح این فرصت را داشـت که در 

بزنـگاِه تاریخ تقلـب را نپذیرد تا چرخش قدرت سیاسـی 

در تاریـخ اتفـاق بیفتـد؛ امـا او نه تنها در پـای یک تقلب 

تاریخـی امضـا کـرد، بلکـه حتـا در سـخرنانی انقالبـی 

اکنـون خـود آن تقلـب تاریخـی را انکار کـرد. دردناک تر 

منجـی  ایـن  در  تحصیل کـردگان  و  فرهنگی هـا  این کـه 

منایـی پیشـگام اند و آن قـدر بـی حافظه عمـل می کنند 

کـه حتـا دیروز خـود را هم بـه یاد منی آورنـد. به اصطالح 

و  ندارنـد  فکـری  اسـتقاللیت  امـروز،  سـاده تر: جوانـان 

منی تواننـد مسـتقالنه عمـل کننـد.

کشور در حساس ترین لحظاتش قرار دارد

می کنم،  فکر  افغانستان  باالی  که  سالی  سالیان  از 

از  را  اعاملش  کدام  تاوان  افغانستان  منی دانم 

زیادی  پرسش های  می پردازد.  حاال  تا  دور  گذشته های 

در ذهنم خطور می کند که مرا می هراسانند و هرازگاهی 

که  می شوم  خیره  تاریخی ای  داستان های  و  موارد  به 

دارند.  حقیقت  اما  می شوند،  متام  سخت  برایم  باورش 

به خاطر  حدقه  از  برادر  چشم  کشیدن  و  کردن  کور  از 

قدرت تا حیله و نیرنگ قرآنی و ُمهر باالی قرآن و سوگند 

شکنی های وحشتناک و نابخشودنی که هرکدام محور 

قتل های زنجیره ای بودند که گذشت و متام شد.

بسیار  که  داریم  قرار  موقعیتی  در  بگویم  می خواهم 

حساس و رسنوشت ساز است. خیلی ها ناامید شده اند، 

اما اگر هر چیزی از دل این بحران بیرون شود ضامنتی 

بود؟  خواهد  مردم  آرامش  حداقل  آن  در  آیا  که  نیست 

که  را  افغانستان  تاریخ  میگویم؟  را  چیزی  چنین  چرا 

تا  را  مرحله  این  به  رسیدن  به هیچ عنوان  کنیم  مطالعه 

حال تجربه نکرده ایم،

پای  افغانستان  جغرافیایی  حساسیت برانگیز  موقعیت 

قدرت های بزرگی مانند بریتانیای کبیر، شوروی سابق 

و حاال ایاالت متحده امریکا را به افغانستان کشاند.

افغانستان وارد یک فضای جدید سیاسی شده است

که دوست دارید  طوری  هر  را  آینده  وضعیت  حاال اسم 

نام بگذارید؛ مشارکت متعادل، رشاکت سیاسی، تقسیم 

عادالنه قدرت، حذف سیاسی، جنگ داخلی و...

با ورود طالبان به قدرت آینده افغانستان، صفحه جدید 

سیاسی  دنیای  یک  وارد  افغانستان  و  شد  خواهد  باز 

و  دیدگاه  افکار،  متغیرها،  تعاریف،  شد.  خواهد  جدید 

باورها در حالی که در صدسال تغییر نکرده بودند، این 

بار یک رسه و یک شبه تغییر می کنند.

دیر یا زود خائن و صادق به وطن را زمان و تاریخ یکجا 

باهم آشکار خواهد ساخت.

خواهد شـد.

دسـت  از  مهـم  نهایـت  فرصت هـای  متـام  پیش ازایـن 

حکومـت رفـت، دیگـر گزینـه ای بـرای حکومـت منانـده 

اسـت، حـاال اگـر بعـد از مذاکـرات اسـتانبول، طالبـان 

بازهـم بـه جنـگ ادامـه دادنـد، حکومـت بایـد اقدامات 

ذیـل را روی میـزش بگـذارد:

1: بـرای همیشـه درب گفت وگوهـا با طالبـان را ببندد و 

هیئت هـای گفت وگـو کننده اش را فـرا خواند.

۲: باقیامنـده زندانیـان طالـب را در جاده هـا حلقـه آویز 

. کند

3: مدرسـه های گشـایش یافته پاکسـتان و عربسـتان را 

ببندد.

4: جلو تبلیغ مالهای افراطی را بگیرد.

5: توده هـا را مسـلح بسـازد، برایشـان واقعیـت را بازگـو 

کنـد و از مـردم بخواهـد تـا در مقابلـه بـا طلـب و متـام 

گروه هـا برخیزنـد و بـا دولـت همسـو باشـند.

۶: بـه مـردم هشـدار داده شـود کـه از حامیـت، جا، نان 

و پنـاه دادن بـه طالبـان دسـت بردارنـد یا تـوأم با طالب 

نابود شـوند.

7: حمـالت هوایـی و زمینـی گسـرتده را بر ضـد طالبان 

کنند. سـازمان دهی 

۸: هـر جنـاح و هر مقامی که همسـو و همدسـت طالب 

اسـت را بی مـدارا محکوم به مـرگ کنند.

تهاجمـی  و  آماده بـاش  حالـت  بـه  بایـد  حکومـت   :9

درآیـد.

ایاالت متحـده  بـا  اسـرتاتژیک  روابـط  پهلـوی  در   :10

نزدیکـی  جهانـی،  درجه یـک  قـدرت  به عنـوان  امریـکا 

هرچه بیشـرت با هندوسـتان و روسـیه نیـز می تواند برای 

منافـع ملـی افغانسـتان علیـه پاکسـتان کارسـاز باشـد؛ 

امـا امریـکا بـرای افغانسـتان بایـد اولویـت باشـد و در 

حلقـه اول سیاسـت خارجـی اش باشـد.

11: بیشـرتین بودجه های هنگفت برای دو نهاد کشـور 

آموزش وپـرورش.  دوم  و  ارتـش  اول  شـود:  هزینـه  بایـد 

کـه هیچ کـدام مدل هـای بیرونـی جهـت یافـنت راه حـل 

بـرای افغانسـتان کارا و مفیـد نبوده انـد الـی یافـنت یک 

مـدل داخلـی و ملـی.

اما نشست ترکیه چگونه یک نشست خواهد بود؟

رسنوشت سـازترین  از  یکـی  ترکیـه  در  صلـح  نشسـت 

بـود. خواهـد  افغانسـتان  بـرای  نشسـت 

ایـن نشسـت را ترکیـه بـا حضـور رسان طالبـان و رسان 

می کنـد.  برگـزار  مـارچ   ۲7 در  امریـکا  جمهوریـت 

مسـئولیت برگـزاری و مدیریـت ایـن نشسـت را سـازمان 

ملـل متحـد بـه عهـده دارد تـا کشـورهای همسـایه بـا 

افغانسـتان و قدرت هـای منطقـه دخیـل در رونـد صلـح 

نشسـت  ایـن  در  چیـن  هنـد،  روسـیه،  شـامل  کشـور 

رشکـت کننـد. اتحادیـه اروپا در پهلـوی امریـکا مطمئناً 

از رشکت کننـدگان نشسـت پیرشو در اسـتانبول خواهد 

بود.

توافـق بر رس یـک دولت مشـارکتی از همه طرف، هدف 

اصلـی این نشسـت اسـت. بنیـاد و تهداب ایـن توافق را 

طـرح ارایـه شـده از سـوی خلیـل زاد و امریـکا تشـکیل 

می دهـد کـه در اختیـار طالبـان و سیاسـتمداران زیـر 

چـرت جمهـوری اسـالمی بـه شـمول رییس جمهـور غنی 

گذاشـته شـده بود.

کشـور ترکیـه نقـش تسـهیل کننده و میانجـی را در ایـن 

نشسـت ایفـا می کنـد. ایـن کشـور بـا داشـنت رابطـه ی 

نزدیـک بـا قطر و پاکسـتان به عنـوان کشـورهای میزبان 

تعیین کننـده  و  قابل مالحظـه  نقـش  می توانـد  طالبـان 

داشـته باشـد امـا پرسـش اینجاسـت کـه آیـا ایـن رابطه 

می توانـد نشسـت را به سـوی توافـق بـربد یـا خیـر؟

امریکایی هـا بـرای انجـام و نتیجـه ایـن توافـق، مصمـم 

هسـتند تـا راه بیـرون شدن شـان از جنـگ افغانسـتان 

بـرای  امریـکا  کل.  به صـورت  نـه  البتـه  شـود  مسـاعد 

دولـت  بـر  به خصـوص  توافـق  ایـن  رسـاندن  نتیجـه  بـه 

افغانسـتان سـه ابـزار فشـار در دسـت دارد:

1: فشار دیپلوماتیک

۲: فشار از طریق کاهش کمک های مالی

3: فشـار از طریـق کاهـش و حتـا توقـف حامیت هـای 

نظامـی.

اگـر امریـکا افغانسـتان را تـرک کنـد، آیـا کـدام کشـور 

دیگـر جـای امریـکا را در کمک هـای مالـی و نظامـی بـا 

آن هزینه هـای هنگفـت پـر خواهـد کـرد؟

نه چنـدان  اقتصادهـای  بـا  ایـران  و  روسـیه  هنـد،  آیـا 

حـد  بـه  تـا  شـد  خواهنـد  حـارض  قابل مالحظه شـان 

امریـکا بـرای دولـت افغانسـتان کمـک مالـی و نظامـی 

کمک هـای  ادامـه  بـر  تضمینـی  آیـا  کننـد؟  فراهـم 

دارد؟ وجـود  افغانسـتان  بـه  همیشگی شـان 

یک توصیه اصولی و راهربدی

افغانسـتان در یک محارصه گیر مانده اسـت، این حلقه 

محـارصه به مـرور زمـان تنـگ و تنگ تـر می شـود. چیزی 

کـه بسـیار مهـم اسـت ایـن اسـت که اگـر حکومـت نامه 

امریـکا را کورکورانـه بپذیـرد، کشـور وارد جنـگ خواهـد 

شـد و همین طـور اگـر حکومـت کورکورانـه جـواب رد به 

امریـکا بدهـد بازهـم کشـور وارد یـک جنگ وحشـتناک 

حکومت وحدت ملی در �نج 
سال اولش طرحی را برای نجات 

از وضعیت بحران، روی کاغذ 
نداشت و یا هم روی کاغذ 

نمی آورد و به قانون اساسی ای 
که بربادرفته بود متکی بود. 

تقلب سال ۲۰14 آقای غنی را به 
صحنه آورد و تقلب سال ۲۰۲۰ 

مراسم تحلیف دو سره را به 
میان آورد. دیری نپایپید که بحث 

صلح روی کار آمد و مردم قبل 
از قبل، از ورود طالبان به قدرت 
نگران بودند. خلیل زاد از همان 

اول صحنه در کمین نشسته 
بود.

تحلیل

مـردم در تقـالی زنـده مانـدن و بـرای فرار از گرسـنگی، 

شکم شـان  تـا  فروختنـد  را  گرده های شـان  و  فرزنـدان 

سـیر شـود، آیـا بـا این حـال امیـد داشـنت برای فـردای 

بهـرت مضحـک نیسـت؟

چـه  حکومـت  سیسـتم  درون  در  این کـه  از  جـدا 

می گـذرد، مـردم از داسـتان جنـگ و صلـح افغانسـتان 

رسی  اسـت  کافـی  شـده اند.  واقـف  کامـل  به گونـه ی 

رییس جمهـوری،  اول  معـاون  سـخرنانی  بـه  بزنیـد 

امراللـه صالـح در سـالیاد مارشـال محمـد قسـیم فهیـم 

نیـت  و  آورد  زبـان  بـه  را  حساسـی  افشـاگری های  کـه 

سـاخت. آشـکار  را  طالبـان  و  پاکسـتان 

امراللـه صالح در سـخنانش واضح سـاخت کـه طالبان، 

و  می خواهنـد  چـه  حقیقـت  در  امریـکا  و  پاکسـتان 

به دنبـال چـه هسـتند، صلـح آمرانـه بـه گفتـه خـودش 

کـه در نامـه آنتونـی بلینکـن نوشـته شـده بـود و صلـح 

یک طرفـه بـا طالبـان کـه خـاک افغانسـتان را بـه حـوزه 

نفـوذ پاکسـتان مبـدل خواهند سـاخت. خالصـه این که 

وی چیزهایـی را بـه زبـان آورد کـه امریکایی ها انتظارش 

را نداشـتند. رصاحـت لهجـه و فوریـت دیپلوماتیکـی در 

نشـان  کم کـم  هـم  امریـکا  خارجـه  وزارت  نوشـته های 

می دهـد کـه امریکایی هـا حوصله شـان رس رفتـه اسـت. 

پیام های شـان  همیـن حـاال  از  هـم  منطقـه  کشـورهای 

صلـح  نقشـه  این کـه:  آن هـم  رسـانده اند  امریـکا  بـه  را 

بـرای افغانسـتان بـر طبـق میـل شـام و پاکسـتان پیش 

نخواهـد رفـت.

چرا حکومت انتقالی و مشارکتی این قدر 

حساسیت زا شده است؟

حکومـت وحـدت ملـی در پنـج سـال اولـش طرحـی را 

بـرای نجـات از وضعیـت بحـران، روی کاغـذ نداشـت و 

یـا هـم روی کاغـذ منـی آورد و بـه قانـون اساسـی ای کـه 

آقـای   ۲014 سـال  بـود. تقلـب  متکـی  بـود  بربادرفتـه 

مراسـم   ۲0۲0 سـال  تقلـب  و  آورد  صحنـه  بـه  را  غنـی 

تحلیـف دو رسه را بـه میـان آورد. دیـری نپاییـد که بحث 

صلـح روی کار آمـد و مـردم قبل از قبـل، از ورود طالبان 

بـه قـدرت نگـران بودنـد. خلیـل زاد از هـامن اول صحنه 

در کمیـن نشسـته بـود.

کلیـد  و  شـد  داخلـی  بندهـای  و  زد  مـروف  حکومـت 

اعـالم  بـا  طالبـان  نچرخانـد.  را  منطقـه  بـا  هامهنگـی 

موجودیت شـان رفتنـد از نام افغانسـتان ایـن هامهنگی 

تـا  دادنـد  انجـام  چیـن  و  ایـران  و  روسـیه  سـطح  تـا  را 

آنکـه مسـکو و سـپس دیگـر کشـورهای منطقـه از آنـان 

میزبانـی کـرد، ضمیـر کابلـوف و عبـاس عراقچـی پیـام 

گفتنـد. آنـان  بـرای  را  دولت شـان 

قفل هـای  بـا  را  ارگ  حصارهـای  رییس جمهـور  وقتـی 

اسـالم آباد  بسـت،  انحصارطلبـی  و  قومیـت  سـنگین 

شـاه  کشـاند.  خـود  به طـرف  را  کابـل  سیاسـت مداران 

شـد. عمـل  وارد  حساب شـده  بسـیار  قریشـی  محمـود 

یـک  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  روی  حساسـیت ها  متـام 

تـا  افغانسـتان  داخـل  در  نظـر  مـورد  و  ملـی  اتحـاد 

چـرا  اینکـه  دوم  و  اسـت؟  نیامـده  وجـود  بـه  هنـوز 

و  عینـک  از  را  افغانسـتان  واقعیت هـای  امریکایی هـا 

کفـش پاکسـتانی ها بـه تحلیـل می گیرنـد؟ حساسـیت 

تخریـب  و  برانـدازی  در  امریـکا  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر 

در  امـا  دارد،  باالیـی  اسـتعداد  سـاخنت  تجدیـد  و 

بازسـازی و ملت سـازی از اسـتعداد چندانـی برخـوردار 

نیسـت. البتـه در مـورد دوم پرسـش ها و اسـتدالل های 

بی شـامری مطـرح اسـت یکـی هـم آنکـه: امریـکا بـرای 

ملت سـازی نیامـده، بلکـه برای حفظ جایـگاه و حضور و 

قدرت منایـی خـود را وارد کشـورهای مـورد نظرش شـده 

اسـت. افغانسـتان  آن  از  یکـی  کـه  اسـت 

و   ۲001 افغانسـتان  تجربـه  افغانسـتان  نویـن  نسـل 

عـراق ۲003 را کامـالً بـه یـاد دارند. آن چه بـا نظام های 

مقتـدر افغانسـتان و عـراق صـورت گرفـت، از یـاد مـردم 

نیسـت. فراموش شـدنی 

سیاسـت آنـان افغانسـتان را چنـد تکـه کـرد، تکه هایـی 

کـه ممکـن اسـت هیچ وقـت رس جایشـان برنگردنـد.

نشست استانبول ۲۷ مارچ برگزار می شود

دکمـه رضب االجـل خلیـل زاد بـرای حکومـت از همیـن 

حـاال زده شـد، رسانجـام کشـورهای اصلـی و محـوری 

شـدند:  شـناخته  افغانسـتان  صلـح  رونـد  در  دخیـل 

و  ترکیـه  ایـران،  هندوسـتان،  چیـن،  روسـیه،  امریـکا، 

بـه  را  نهایی شـان  حرفـه ای  کشـورها  ایـن  پاکسـتان. 

گفـت. خواهنـد  همدیگـر 

جمهوریـت در مقابـل طالبانـی کـه از سـوی کشـورهای 

شـدند،  داده  مرشوعیـت  پاکسـتان  شـمول  بـه  منطقـه 

دوحـه  نشسـت.  خواهـد  مذاکـره  بـه  دیگـر  یک بـار 

می خواهنـد  مسـکو  و  اسـتانبول  و  می بـازد  رنـگ 

رومنایـی  افغانسـتان  آینـده  بـرای  را  نقشه های شـان 

تأمیـن  یک طرفـه  جنبـه  شـاید  کـه  نقشـه هایی  کننـد. 

منافع را داشـته باشـد تـا اینجای کار تاریخ نشـان داده 

حه و د ین  یگز جا ل  نبو ستا ا

ایمان نوری – دانشجوی روابط بنی الملل
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خریـداری شـده اسـت و حکـم یـاد شـده ضـم حوالـه منی باشـد.«

گم بودن میلیون ها افغانی از وضع جریمه ی رشکت ها

یافته هـای ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در کنـار نبود اسـناد حامیه ای برخـی قراردادهـا، طرزالعمل تـدارکات در مورد جریمـه ی تأخیر نیـز در اجرای 

پـروژه عملـی نشـده اسـت. بـه اسـاس مـاده ی 39 قانـون تـدارکات و حکـم شـامره 108 طرزالعمـل تـدارکات، بایـد بـر رشکت هایـی کـه پـروژه را در وقت 

معیـن آن بـه پایـان نرسـاند، جریمه وضع  شـود.

یافته هـای روزنامـه ی صبـح کابـل نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل وضـع  نشـدن جریمـه ی تأخیـری در 11 قـراردادی کـه بـه اسـاس قانـون تدارکات شـامل 

وضـع جریمـه می شـوند، نزدیـک بـه 93 میلیـون و ۲31 هـزار و 913 افغانـی، بـه خزانـه ی دولـت خسـارت وارد شـده اسـت.

جزییـات در مـورد چگونگـی دریافـت جریمه هـای تأخیـری از 11 رشکـت قـراردادی کـه بـه اسـاس قانـون تدارکات بایـد بر آن هـا جریمه وضع می شـد در 

ایـن جـدول آمـده، امـا سـندی کـه نشـان دهنده ی انتقال ایـن جریمه هـا به خزانـه ی دولت باشـد، وجـود ندارد.

مالحظاتمبلغ جریمهمبلغ قراردادرشکت قراردادیتوضیح تدارکاتشامره

تهیه دو پایه سیستم ویدیو 1
کنفرانس سال 1396

تاریخ آغاز قرارداد 96/2/30 2786 دالر امریکایی99500 دالر امریکاییرشکت کوزین
و ختم آن 96/3/28 بوده 

درحالی که قرارداد به تأخیر 
28 روزه به تاریخ 96/4/25 

ختم شده است. جریمه 
تأخیر، 0.1 درصد مجموع 
قیمت قرارداد در بدل هر

روز است.

قرارداد تهیه و2
نصب کمره های امنیتی

وزارت مالیه

اسامرت آیز و توایلف 
اسامرت

تاریخ آغاز قرارداد 95/6/31 131835 افغانی1318354 افغانی
و ختنم آن 95/8/15 بوده اما 
قرارداد به تأخیر 10//96/2 

ختم شده که جریمه ی آن 10 
درصد است

قرارداد تهیه تعداد 88 پایه3
کمپیوتر دسکتاپ

 4086000273,762 افغانیرشکت کاپیر
افغانی

تاریخ قرارداد 94/7/21 تاریخ 
 ختم 94/9/3.

اما به تاریخ 94/9/21 
اجناس معاینه شده و در 

94/10/22 ریاست تکنالوژی 
از تهیه ی ویندوزهای 

غیرمعیاری و عدم تهیه انتی 
ویروس خرب داده است.

قرارداد تدارک4
تعداد 4 عراده
وسایط کانتیرن
بردار 45 تن
و یک عراده

کرن 40

رشکت قراردادی یک عراده 171,945,0003,438,900رشکت امین قسیم
کرن 45 تنه دارای انجن 
منرب 35332014 تاریخ 
96/6/26 )توضیح هیئت 
به تاریخ 5 سنبه 1396( 
بعد از تأخیر بیست یوم از 
تاریخ فرم ACCD تسلیم 
منوده که مطابق بند اول 
ماده ۲7 رشایط عمومی 

قرارداد، 0.1 درصد از مجموع 
قیمت قرارداد هر روز مبلغ 

171945 افغانی رضب ۲0 
روز جمعاً 343۸900 افغانی 
از رشکت مذکور قابل تحصیل 

است.

قرارداد 519
قلم اجناس و

لوازم تکنالوژی
رضورت ریاست

امالک

رشکت سیس نت
گلوبل ای تی

سلوشنز

رشکت قراردادی می بایست 662,988 افغانی10,523,620 افغانی
اجناس را به تاریخ 

1395/6/30 به اداره تسلیم 
می داد، اما به رؤیت توضیح 

هیئت معاینه این رشکت 
اجناس را به تاریخ با 36 روز 

تأخیر در 95/9/3 تسلیم 
داده است.

شـامری  کـه  می دهـد  نشـان  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  یافته هـای 

تـدارکات وزارت مالیـه  از قراردادهـای تدارکاتـی ریاسـت تهیـه و 

ایـن  از  برخـی  حتـا  و  نبـوده  شـفاف   139۶ تـا   1394 سـال  از 

اسـت. بـوده  خیالـی  قراردادهـا، 

بـر بنیـاد یافته های روزنامه ی صبح کابل، شـامری از این قراردادها 

بدون »اسـناد حامیه ای« اسـت و سندی که نشـان دهنده ی مرف 

پـروژه باشـد، وجـود نـدارد. از سـویی هـم در برخـی از قراردادهـا، 

طرزالعمـل تـدارکات نقـض شـده و حتـا از رشکت هـای قـراردادی 

جریمـه ی تأخیـری در اجـرای پـروژه گرفتـه نشـده اسـت. مدیریـت 

ناسـامل و نبـود کار و سـاز درسـت تثبیـت نیازمنـدی، از مشـکالت 

میلیون هـا  ضایـع   شـدن  سـبب  کـه  بـوده  اداره  ایـن  در  دیگـری 

افغانـی دارایـی عامه شـده اسـت.

پروژه های خیالی

ریاسـت تـدارکات وزارت مالیـه، قـرارداد ارایـه ی خدمـات مشـورتی 

حقوقـی را بـا رشکـت دال پایپـر )DLA Piper( بـه ارزش 500 هزار 

دالـر امریکایـی بـه اسـاس وقـت یـا »Time base« از ۲۲ اکتوبـر 

امـا  اسـت؛  کـرده  عقـد  واحـد  منبـع  از  سـال  یـک  بـرای   ۲01۶

پرداخت هـای پولـی آن نشـان می دهـد کـه »انوایس ها«ی ارسـالی 

ایـن رشکـت، بـدون مهـر و امضـا بـوده و قابل فهـم نیسـت.

از سـویی هـم هیـچ »سـند حامیـه ا ی« ای کـه نشـان دهنده ی طـی 

مراحـل و تطبیـق ایـن پـروژه باشـد، وجـود نـدارد. نبود سـند معترب 

از اجـرای ایـن پـروژه، شـفافیت پـروژه را زیـر سـوال بـرده و احتامل 

فسـاد در ایـن پـروژه را نشـان می دهـد.

بـر بنیـاد مـاده 45 قانـون تـدارکات، اسـناد حامیـه ای تـدارکات از 

قبیـل پیشـنهاد ها، منظـوری آمـر اعطاکننده و گزارش هـای موجود 

باید در دوسـیه هر قرارداد عقدشـده به شـکل منظم، تنظیم شـود.

هم چنـان بـر اسـاس ایـن قانـون، تـدارک اجنـاس و خدمـات، پس 

و  توسـط هیئـت خریـداری  اصولـی  مراحـل  و طـی  نرخ گیـری  از 

بـه رؤیـت بل هـا و اسـناد قانونـی و  تصدیـق هیئـت تعیین شـده، 

ایـن  بـا  اسـت.  شـده  پنداشـته  قابل اجـرا  باصالحیـت  آمـر  تأییـد 

حـال، پرداخت هایـی که بـه رشکت قـراردادی انجام می شـود، باید 

دارای اسـناد حامیـه ای باشـد؛ امـا یافته هـای ایـن گـزارش نشـان 

می دهـد، مرجعـی کـه حتـا بـه دوران افتـادن ایـن پـروژه را تصدیق 

کنـد، وجـود نداشـته اسـت.

»انوایس هـا«ی  دارد،  وجـود  قـرارداد  ایـن  از  کـه  گزارشـی  تنهـا 

رشکـت بـه رؤیـت مکتوب های ریاسـت »بـورد حقوقـی« وزارت مالیه 

اسـت کـه بـه ریاسـت تـدارکات راجـع شـده و از آن طریـق به خاطر 

پرداخت هـای پولـی به ریاسـت مالی حسـابی ارسـال شـده اسـت.

پولـی اش  پرداخـت  بـرای  نیـز  تـدارکات  ریاسـت  هـم  سـویی  از 

اسـنادی کـه از طـرف مسـئوالن مربـوط تصدیـق شـده باشـد ارایـه 

نکـرده و تنهـا بـه اسـتناد مکتوب هـای ریاسـت حقوقـی، خواهـان 

بـه  حالی کـه  در  شـده اند؛  مالـی  ریاسـت  از  پول شـان  پرداخـت 

اسـاس طرزالعمـل تـدارکات، بایـد کارکـرد و مشـخصات، توانایی و 

ظرفیـت رشکـت قراردادی از طریـق مرجع مربوط تصدیق می شـد.

هم چنـان در یـک قـرارداد دیگـر ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت 

مالیـه کـه نزدیـک بـه 1 میلیـون و 3۶5 هـزار و 37۲ افغانـی بـرای 

خریـداری نرم افـزار رضورت بخـش پالیسـی تـدارکات ملـی در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت، هیـچ نرم افـزاری خریـداری نشـده اسـت.

بـر بنیـاد حوالـه ی شـامره ۲054 تاریـخ 94/3/1۶ ایـن مبلغ برای 

خریـداری نرم افـزار تـدارکات ملـی به طـور مـرف قطعـی در وجـه 

رشکـت »مدینـه فرنیچـر« از بودجـه انکشـافی حوالـه شـده اسـت؛ 

امـا بررسـی های ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در واقـع هیـچ 

خریـداری نرم افـزاری انجـام نشـده و در عـوض، شـش قلـم فرنیچـر 

از سـوی رشکـت »مدینـه فرنیچـر« بـه بـل رسـید شـده اسـت.

ایـن قـرارداد بـر اسـاس حکم شـامره ۶00 بـه تاریـخ 94/7/۲ مقام 

وزارت مالیـه بـرای خریـداری نرم افـزار دفرتهـای ریاسـت پالیسـی 

تـدارکات  بخـش  در  ظرفیت سـازی  پـروژه  بـرای  ملـی  تـدارکات 

منظـور شـده؛ امـا در عـوض آن شـش قلم فرنیچـر از رشکـت مدینه 

فرنیچـر خریـداری شـده اسـت.

ریاسـت تـدارکات وزارت مالیـه در مـورد قـرارداد تـدارک خدمـات 

حقوقـی بـا رشکـت دال پایپـر، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد 

ذریعـه ی  کـه  »انوایس«هایـی  نظرداشـت  در  بـا  اداره  ایـن  کـه 

مکتـوب رسـمی ریاسـت حقوقـی وزارت دریافـت کـرده و هم چنـان 

و سـپس  کـرده  مراحـل  را طـی  آن  تأییدشـده،  »انوایس«هـای  از 

به خاطـر پرداخـت پـول بـه ریاسـت مالـی و حسـابی، راجـع شـده 

اسـت.

پالیسـی  ریاسـت  بـرای  نرم افـزار  خریـداری  مـورد  در  هم چنـان 

اسـت:  نوشـته  خـود  پاسـخ  در  ریاسـت  ایـن  ملـی،  تـدارکات 

»خریـداری نرم افـزار رضورت بـرای ریاسـت پالیسـی تـدارکات ملی 

نظـر بـه حکم شـامره ۲90۶ تاریـخ 94/1/۲۲ مقـام وزارت، فرنیچر 

خریـداری شـده اسـت. حوالـه ی موصـوف نظـر بـه حکـم، فرنیچـر 

علی شیر شهیر
گزارشگر

تنها گزارشی که از این قرارداد وجود دارد، »انوایس ها«ی شرکت به رؤیت مکپتوب های ریاست »بورد حقوقی« وزارت 
مالیه است که به ریاست تدارکات راجع شده و از آن طریق به خاطر �رداخت های �ولی به ریاست مالی حسابی ارسال 

شده است.
از سویی هم ریاست تدارکات نیز برای �رداخت �ولی اش اسنادی که از طرف مسئوالن مربوط تصدیق شده باشد ارایه 

نکرده و تنها به استناد مکپتوب های ریاست حقوقی، خواهان �رداخت �ول شان از ریاست مالی شده اند؛ در حالی که به 
اساس طرزالعمل تدارکات، باید کارکرد و مشخصات، توانایی و ظرفیت شرکت قراردادی از طریق مرجع مربوط تصدیق 

می شد.
هم چنان در یک قرارداد دیگر ریاست تهیه و تدارکات وزارت مالیه که نزدیک به 1 میلیون و 365 هزار و 37۲ افغانی برای 

خریداری نرم افزار ضرورت بخش �الیسی تدارکات ملی در نظر گرفته شده است، هیچ نرم افزاری خریداری نشده است.

؛ لیه ما رت  وزا ت  ارکا تد یاست  ر در  بی نظمی ها 
تا نبود شفافیت در قراردادهای تدارکاتی از قراردادهای خیالی 
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قرارداد 6171
قلم لوازم و
سامان آالت
البراتوار برای

گمرکات

 42,628,019نوی سادات
افغانی

4,262,801 
افغانی

رشکت نوی سادات می بایست 
مطابق قرارداد اجناس را 

به تاریخ 94/4/23 تسلیم 
اداره می کرد، درحالی که به 

تعداد 12 پایه یخچال را با 3 
سال تأخیر به تاریخ 97/3/1 

تحویل داده است.

قرارداد سیستم7
زیربنایی
تکنالوژی

معلوماتی و
وصل منودن

مستوفیت ها و
گمرگات با

مرکز

رشکت های
مشرتک سیس نت
گلوبل سلوشنز و

بهار تی آرتیل

3,633,315 
دالر امریکایی

363,331.5 
دالر امریکایی

رشکت قراردادی نتوانسته 
مطابق میعاد قرارداد که 
از تاریخ 96/3/28 الی 

96/9/28 با اضافه 45 روز 
متدید، زمان ختم پروژه 

97/7/18 تعیین شده است. 
رشکت قراردادی اما بیشرت 
از 100 روز تأخیر داشته 

که تابع جریمه 10 درصدی 
است.

قرارداد ترمیم8
ریاست انسجام،
پالن و مراقبت
سال 1396

رشکت
ساختامنی کابل

پامیر

301,968 
افغانی

72,480 
افغانی

رشکت قراردادی می بایست 
قرارداد را به تاریخ 96/5/17 

آغاز و به تاریخ 96/5/29 
تکمیل می کرد، این رشکت 
با تأخیر 24 روزه به تاریخ 

97/6/22 ختم کرده که تابع 
جریمه 1 درصدی است.

قرارداد9
خریداری
اجناس

تکنالوژی
ریاست خزاین
سال 1396

رشکت
لوژستیکی آسیا

گرین

2,197,100 
افغانی

169,176 
افغانی

قرارداد طبق موافقت نامه به 
تاریخ 96/5/16 آغاز و به 

تاریخ 96/6/14 ختم می شد. 
این رشکت با تأخیر 77 روزه، 
تابع جریمه 0.1 درصد است.

قرارداد تهیه10
وسایط سه

عراده هایلکس
و یک عراده

کروال

رشکت نشنل

موتورز

11,727,552 
افغانی

این رشکت با تأخیر ده روز در 21,395
ختم قرارداد، تابع جریمه 0.1 

درصدی است.

قرارداد تدارک11
تعداد 4500000

جلد پاسپورت
ماشین خوان

 7,656,114رشکت گارسو
دالر امریکایی

727,330.83 
دالر امریکایی

این رشکت با تأخیر 19 هفته، 
تابع جریمه 0.5 درصدی 

است.

مجموع جریمه تأخیر مبلغ 9,033,337 افغانی و مبلغ 1,093,448 دالر امریکایی است.12

نبود شفافیت در قراردادهای تعمیر وسایط

یافته هـای روزنامـه ی صبـح کابـل نشـان می دهـد کـه در بخش هـای مالـی، تدارکاتـی و خدماتـی وزارت مالیـه، رونـد و مکانیـزم مشـخصی بـرای تثبیـت 

عـوارض وسـایط نقلیـه وجـود نـدارد. ایـن خـال در بخش تشـخیص و تثبیت عوارض وسـایط، زمینـه ی سوءاسـتفاده ها و فسـاد را در ایـن اداره فراهم کرده 

است.

یافته هـای ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه در برخـی مـوارد، »انوایـس« ی قـراردادی، پیـش از تاریـخ فـرم درخواسـتی عـوارض، صـادر شـده و یـا فـرم 

درخواسـتی عـوارض موتـر، بـدون مهـر راننـده، اداره ی اسـتفاده کننده وسـایط و بـدون تثبیـت تاریخ عـوارض موتر اسـت. چنیـن اجراآتی، شـفافیت امور 

مالـی و اداری وزارت مالیـه را زیـر پرسـش بـرده و احتـامل فسـاد را در آن نشـان می دهـد. در ایـن گـزارش بـه چهـار منونـه ی ایـن قراردادها اشـاره شـده 

است:

یکـم. فـرم درخواسـتی هفـت موتـر بـدون مهـر راننـده، تصدیـق مرجـع اسـتفاده کننده ی موتـر و هم چنـان بـدون تاریـخ تثبیـت عـوارض از طـرف هیئـت 

فنـی، بـرای تعمیـر بـه ورکشـاپ-تعمیرگاه- معرفـی شـده کـه نشـان می دهد اسـناد آن به صورت درسـت طی مراحل نشـده و احتـامل سوءاسـتفاده در آن 

دارد. وجود 

ایـن واسـطه ها شـامل پـرادوی سـفید مـدل 2004 دارنـده پلیـت منـرب 12648، کـروال مـدل 1997 دارنـده پلیـت 9327، واسـطه هایس مـدل 2005 

دارنـده پلیـت 494، واسـطه کـروال مـدل 2007 دارنده پلیت، 9326، واسـطه نیسـان مـدل 2002 دارنده پلیت 5776، واسـطه لندکـروزر مدل 2005 

دارنـده پلیـت 18919 و هم چنـان واسـطه پیکـپ مـدل 2003 دارنـده پلیت 7275 می شـود.

دوم. قـرار فـرم درخواسـتی دریور واسـطه ی فلنکـوچ، دارنده پلیـت 166 فاقد 

مهـر دریـور، تصدیـق مرجـع و هم چنـان فاقـد تاریـخ تثبیـت عـوارض از طرف 

هیئـت فنـی اسـت و به رؤیـت مکتوب صـادره 170 )مورخ 96/6/1(، واسـطه 

غرض تعمیر به ورکشـاب معرفی شـده اسـت. این در حالی اسـت که رشکت، 

انوایس-بـل مبلـغ تعمیر موتر- شـامره 2451-تاریـخ 96/4/20 خویش را 41 

روز قبـل از تعمیـر بـه اداره ارسـال کرده اسـت که تزویر بودن اسـناد را نشـان 

می دهـد و نیـز مبلـغ 42500 افغانـی به جانـب رشکـت پرداخـت شـده کـه 

نشـان دهنده فاقـد اعتبار بودن اسـناد اسـت.

سـوم. قـرار فـرم درخواسـتی راننـده واسـطه پیکپ مـدل 2004 دارنـده پلیت 

2924 فاقـد مهـر دریـور، تصدیـق مرجـع و هم چنـان فاقـد تثبیـت عـوارض 

)مـورخ  مکتـوب صـادره 189  رؤیـت  بـه  اسـت.  نیـز  فنـی  هیئـت  طـرف  از 

94/5/24(، واسـطه برای تعمیر به ورکشـاپ معرفی شـده اسـت. درحالی که 

رشکـت بـه رؤیت انوایس بدون شـامره مـورخ 96/4/20، خواهان مبلغ 4 هزار 

افغانـی بابـت تعمیـر واسـطه شـده اسـت. ایـن سـند، 26 روز قبـل از این کـه 

سـند درخواسـتی تعمیـر موتـر صـادر شـود، ارایـه شـده کـه نشـان دهنده ی 

عـدم شـفافیت در اجـراآت اسـت.

دارنـده  مـدل 2002  رنجـر  واسـطه  راننـده  فـرم درخواسـتی،  قـرار  چهـارم. 

به عنـوان  ترانسـپورت  مدیـر  تصدیـق  دریـور،  مهـر  بـدون   ،7321 پلیـت 

اسـتفاده کننده و هم چنـان فاقـد تاریـخ تثبیـت عـوارض از طـرف هیئـت فنی 

اسـت. بـه رؤیـت صـادره 380 تاریـخ 1397/1/11، واسـطه بـرای تعمیـر بـه 

ورکشـاب معرفـی شـده اسـت. در حالـی کـه رشکـت به رؤیـت انوایس شـامره 

2445 تاریـخ 96/6/20 کـه مـدت شـش مـاه و بیسـت روز قبـل 

از معرفـی واسـطه را نشـان می دهـد، مبلـغ 14 هـزار افغانـی بـه 

رشکـت پرداخـت شـده اسـت. ایـن اجـراآت نیـز نشـان دهنده ی 

عـدم اعتبـار اسـناد اسـت.

وزارت مالیـه در ایـن مـورد، بـه صبـح کابـل می گویـد: »وسـایط 

وزارت عنداملوقـع ترمیـم می گـردد و بـل رشکـت بعـد از ترمیـم 

طـی مراحـل گردیـده اسـت. وسـایط اول ترمیـم گردیـده اسـت و 

بعـداً اسـناد آن طـی مراحـل گردیـده، بـه خاطـری  کـه در امـور 

یومیـه کـدام سـکتگی بـه وجـود نیایـد.«

مدیریت ناسامل و نبود میکانیزم امکان سنجی

نبـود مدیریـت سـامل و نبـود کارشـیوه ی تثبیت دقیـق نیازمندی، 

از چالش هـای دیگـر در ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت مالیـه 

بـوده اسـت. ایـن مسـئله سـبب شـده کـه از منابـع اسـتفاده  غیر 

مؤثـر شـده و میلیون هـا افغانـی از دارایی عامه به هـدر برود. این 

در حالـی اسـت که به اسـاس احـکام قانون، طرزالعمـل تدارکات 

و پالیسـی عامـه ی افغانسـتان، اداره هـای دولتـی رصفه جویـی را 

در مـرف وجـوه عامـه بایـد به صـورت جـدی در نظـر بگیرند.

»تونرهـا«ی  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  ایـن  یافته هـای 

ماشـین های چـاپ بـه گونـه ی بی شـامری خریـداری شـده و در 

انبـار –دیپـو- نگـه داری می شـود کـه بـه اسـاس مکتـوب ریاسـت 

امـر  ایـن  نیسـت.  اداره  قابل اسـتفاده  و  نبـوده  نیـاز  خدمـات، 

نشـان می دهـد کـه دارایی عامـه در مـوارد غیـررضوری به مرف 

می رسـد و اصـل مثربخشـی موارد اسـتفاده، در تـدارکات در نظر 

گرفتـه نشـده اسـت.

بـه اسـاس یافته هـای ایـن گـزارش، 13 قلـم تونرهـای مختلف به 

ارزش 5 میلیـون و ۲1۲ هـزار و ۲۶0 افغانـی در انبـار ریاسـت 

تـدارکات وزارت مالیـه وجـود دارد کـه قابل اسـتفاده نیسـت.

ریاسـت تـدارکات وزارت مالیه، می گوید: »رونـد تدارکات ۸3 قلم 

کارتریـج، قبـالً به اسـاس مکتوب آی.تی شـامره 973415 تاریخ 

آغـاز  بـوده،  9۶/۸/۶ کـه شـامل مقـدار و مشـخصات تخنیکـی 

گردیـده بـود. ریاسـت محـرتم خدمـات مکتـوب خویـش را زمانـی 

بـه ایـن اداره ارسـال منـود کـه رشط نامه قبـالً توزیع و حدود سـه 

روز، مهلـت آفرگشـایی باقی مانـده بـود و ضمنـاً مکتـوب متذکـره 

بـدون هامهنگـی مسـئول تخنیکـی پـروژه )ریاسـت تکنالـوژی(

صـادر گردیـده بود.«

یافته های این گزارش نشان 
می دهد که در برخی موارد، 

»انوایس« ی قراردادی، �پیش از 
تاریخ فرم درخواستی عوارض، 

صادر شده و یا فرم درخواستی 
عوارض موتر، بدون مهر 

راننده، اداره ی استفاده کپننده 
وسایط و بدون تثبیت تاریخ 

عوارض موتر است. چنین 
اجراآتی، شفافیت امور مالی 

و اداری وزارت مالیه را زیر 
�رسش برده و احتمال فساد 

را در آن نشان می دهد.

گزارش تحقیقی
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اداره ی بایدن راهکار ترامپ را دنبال می کند که تکرار 

تکرار  نظام  در  طالبان  ادغام  است؛  گذشته  تجربه  

تجربه ی بن خواهد بود و با شکست روبه رو است. 

بازسازی  برای  که  کرزی  جانشین  ارشف غنی  محمد 

ترامپ  اداره ی  می گیرد.  تصمیم  تنها  دارد،  تقال  بیشرت 

غنی را دور زد و به دنبال توافق  مستقیم با طالبان برآمد. 

ظاهراً اداره ی بایدن نیز در این مسیر رویکرد گذشته را 

دنبال می کند.

این که نتیجه ی آن مشخص شود  این کار ممکن بدون 

نتیجه  به  با رهربان قومی در مورد چگونه  یا  یابد  ادامه 

کند،  صحبت  امریکا  صلح،  گفت وگوهای  رسیدن 

موفقیت  و  صلح  تأمین  برای  است  ممکن  که  شیوه ای 

رسیدن روند مذاکرات صلح کمک کند.

پیش  در  رویکردی  چه   که  می دانند  افغانستانی ها    

بگیرند. فرهنگ و ارزش ها و دولت مشرتک دارند و هر 

گروهی که به آنان ملحق شود می تواند در راستای ایجاد 

مرکزی  دولت  که  در حالی  کند.  بهرت کمک  نظام  یک 

و  است  شده  متمرکز  داخلی  تنش های  روی  کابل  در 

گرو ه های قومی می تواند آن را بیشرت قدرمتند سازد.

و  دارند  بیشرتی  قدرت  دست  دور  ساحات  در  طالبان 

راهکارهای پیشنهادی

درس  هایی  فراگیری  با  افغان، حداقل  اسرتاتژیست های 

تا حال، بر مجسم سازی  از بدو پیدایش  از پاکستان که 

ادامه  آن کشور  نظامیان  و  بوده  استوار  تخیلی  دشمنان 

دشمنی و درگیری با هند را در راستای وحدت داخلی و 

بقای پاکستان رضوری می دانند و مطالعه تاریخ معارص 

یک  با  درگیری  یا  تهاجم  تنها  می دهد  نشان  که  کشور 

کشور خارجی می تواند منجر به منسجم سازی افغان ها 

ایجاد  و  کشور  بقای  برای  گردد؛  واحد  جبهه  یک  در 

وحدت میان اقوام ساکن آن، با توجه به اختالفات مرزی 

زیرا  پاکستان، دشمنی دست وپا کنند؛  و  ایران  با  آبی  و 

ایران حتا در مقیاس کوچک،  و  پاکستان  با  درگیرشدن 

با وجود تفاوت در توانایی نظامی کشور و همسایگانش، 

می تواند فرصت گفت وگو با آن کشورها را فراهم ساخته 

گروه های مورد حامیت آن ها در کشور را تحت فشار افکار 

نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان با طالبان در حالی 

نیروی  هزار  از 100  درصد  از 97  بیش  که  می جنگند 

امریکایی از این کشور کاهش یافته است و تنها ۲500 

حضور  کشور  این  در  حارض  حال  در  امریکایی  نظامی 

دارد.

با  دلیل همکاری  به  امریکایی  نیروهای  از  تعداد کمی 

نیروهای افغانستان باقی  مانده اند و هدف مبارزه  امریکا 

با تروریزم دنبال می کنند.

اهداف  پیشربد  تالش  در  بایدن  اداره ی  این همه،  با 

افغانستان  در  تروریزم  برابر  در  مبارزه  برای  امریکایی 

است که چند دهه پیش روی دست گرفته شده.

جامعه ی  در  پیگیر  تالش های  با  امریکا  خارجه  وزارت 

بین املللی برای حامیت از افغانستان، می تواند در بخش 

دیپلومات های  شود.  متام  مؤثر  خوب  حکومت داری 

را  روند  این  که  می دانند  ملکی،  کارمندان  و  امریکایی 

و  بالکان  عراق،  در  که  قسمی  کنند،  مدیریت  چگونه 

جاهای دیگر عمالً آن را نشان دادند. افغان ها به منابع، 

صالحیت و حامیت نظامی بیشرتی، نیاز دارند.

جنگ نافرجام به دلیل خروج نیروهای امریکایی نیست. 

آن  در  که  حمالتی  به  امریکایی  نیروهای  که  زمانی  تا 

افراد ملکی قربانی می شوند، نقطه ی پایان نگذارد، این 

جنگ ادامه دارد.

گروه های مورد حمله  قرار گرفته به طرف طالبان نزدیک 

گروه  به  سوریه  و  عراق  در  که  کسانی  مانند  می شوند؛ 

القاعده  با  دیگر  جا های  در  و  دولت  مخالف  و  داعش 

ملحق شدند.

توافق  اداره ی ترامپ یک نگرانی را افزایش داده است: 

قدرت گرفنت طالبان و ضعیف ساخنت دولت افغانستان. 

برگشت دوباره طالبان به قدرت، جنگ داخلی را میان 

گرو های مخالف و طالبان افزایش می دهد.

استقبال  متحدشان  به عنوان  القاعده  از  دوباره  طالبان 

می کنند و این جرقه  ای برای موفقیت تروریزم بین املللی 

است.

توافق  میان طالبان و ایاالت متحده ی امریکا سبب شد 

نیروهایش  خروج  برنامه ی  اشتباهی  به صورت  امریکا  تا 

نتیجه  توافق بدی که هیچ  اعالم کند.  افغانستان  از  را 

اداره ی  که  دارد  احتامل  نداشت.  به دنبال  را  ملموسی 

رویکرد  و  کند  متوقف  را  نیروهای  خروج  روند  بایدن 

تازه ای را روی دست گیرد که در آن منافع امنیت امریکا 

در افغانستان تأمین شود.

تهدید  پروژه ی  مسئول  کاگن،  فردریک  یادداشت: 

اثر  صاحب  او  است،  واشنگنت  انرتپرایز  انستیتوت  در 

)Choosing Victory( و نیز راهربد نظامی را در 
عراق تدوین کرده است.

امور  در  آن ها  مداخالت  به ختم  منجر  و  داده  قرار  عامه 

داخلی کشور گردد.

برای درگیر  افغانستان، در کنار ظرفیت های داخلی که 

شدن با این کشورها دارد، در ضمن می تواند از گروه های 

پاکستان  و  ایران  در  بلوچ  جدایی طلبان  و  تروریستی 

که  هم چنان  کند.  استفاده  برنده  برگ های  به عنوان 

با اتخاذ یک سیاست  اسرتاتژیست های افغان می توانند 

فعال، با توجه به وضعیت موجود منطقه و جهان، از ادامه 

ایاالت متحده  فشارهای  پاکستان،  و  هند  میان  دشمنی 

امریکا بر ایران، تقابل بر رس رهربی اقتصادی و سیاسی 

جهان میان ایالت متحده امریکا و جمهوری خلق چین، 

متحده  ایالت  میان  منطقه ای  و  بین املللی  اختالفات 

امریکا با روس ها و دشمنی ایدیولوژیک ایران و عربستان 

امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  متویل  راستای  در  سعودی، 

کشور استفاده اعظمی کنند.
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قدرت و راه حل سیاسی می سازد، همین است.

هر دوی این شیوه ها خطرآفرین است. افغانستان امروز 

به یک راحل مناسب نیاز دارد. امریکا منی تو اند متحد 

با  باشد؛ شبکه ا ی که رهربش  القاعده  برابر  طالبان در 

فرماندهی جدید طالبان بیعت کرده است.

اداره ی  و  دارند  تنگاتنگی  رابطه ی  القاعده  و  طالبان 

ترامپ ظرفیت شکسنت این رابطه ی را نداشت. شواهد 

کرده اند،  تعهد  طالبان  که  حالی  در  می دهد؛  نشان 

اما  می کنند؛  قطع  القاعده  شبکه  با  را  خود  رابطه ی 

افراد این شبکه در ساحات تحت قلمرو طالبان، فعالیت 

می کنند.

جنگ جویان  دارای  و  قوی  خیلی  گروه  یک  طالبان 

ناکامی حکومت  اما  نیستند،  افغانستان  قدرمتندی در 

شود.  بزرگ منایی  طالبان  قدرت  از  تا  شد  سبب  فعلی 

نبود خدمات عامه در میان مردم و نارضایتی ها از کارکرد 

دولت سبب شد تا طالبان بیشرت در میان مردم به ضد 

استفاده  دولت  علیه  نارضایتی ها  از  و  کنند  النه  دولت 

کنند و نبض جامعه را مانند موم در دست خود داشته 

باشند.

 امریکایی ها به دلیل ناکارایی و فساد، از سیاست مداران 

حکومت افغانستان انتقاد می کنند که در تأمین امنیت 

مردم عملکرد موفقی نداشته اند. این کار انگیزه  طالبان 

را افزایش می دهد.

پساطالبان-   –  ۲000 سال  در  شده  پایه ریزی  نظام 

به صورت شکننده ای روی کار آمد؛ البته قانون اساسی 

اساس  به  شده  پی ریزی  نظام  اما  ندارد،  مشکل  خود 

نگاه های قبیله ای مشکل زا است.

یک  ایجاد  برای  گفتار  در  تنها  بین املللی  جامعه ی 

ایجاد  راستای  در  اما  کرد؛  پافشاری  همه شمول  نظام 

نظامی که چگونه گروه های قومی در آن حضور داشته و 

حکومت کنند،  کنشی از خود نشان نداده است.

بازسازی  برای  بین املللی  جامعه   که  را  منابعی 

از وضعیت،  با استفاده  افغانستان اختصاص داده بود، 

استفاده کردند.  نفع شخصی  به  بیشرت  تفنگ ساالران، 

نزدیک  طالبان  به  و  دور  دولت  از  بیشرت  محروم  افراد 

قدرت  برای  فاصله  این  از  تروریستی  گروه  شدند، 

بخشیدن خود سود جستند.

ترکستان  اسالمی  جنبش  و  ازبیکستان  اسالمی  حرکت 

در  امریکایی  نیروهای  حفاظتی  چرت  محصول  را  رشقی 

شامل کشور دانسته مبارزه نیروهای امریکایی و متحدان 

آن را با تروریزم و مواد مخدر صادقانه منی دانند.

منطقه ای،  بازیگران  شد،  داده  تذکر  آن چه  بر  توجه  با   

منافع  تأمین  جهت  را  کشور  داخلی  امور  در  مداخله 

ملی شان، یک امر الزامی می دانند، مگر این که حکومت 

با تدوین اسرتاتژی امنیتی مؤثر و شناخت منافع مرشوع 

بازیگران منطقه  ای و بین املللی، مانع جنگ های نیابتی 

و استخباراتی در کشور شود.

عوامل جهانی

در  شد،  گفته  که  هامن گونه  کشور،  در  منازعه  و  جنگ 

کنار عنوان داخلی و منطقه ای، زاییده یک سلسله عوامل 

جهانی نیز است که روسیه، چین و ایالت متحده امریکا 

بازیگران عمده آن اند.

تقابل اقتصادی، سیاسی و نظامی این قدرت ها در سطح 

لیبیا،  سوریه،  عراق،  منازعات  در  به خصوص،  جهانی، 

اخیر  درگیری های  و  کشمیر  اوکراین،  رشق  فلسطین، 

ایالت  حضور  به  توجه  )با  آذربایجان  و  ارمنستان  میان 

تأثیر  ناتو در همسایگی چین و روسیه(  متحده امریکا و 

و  روس ها  زیرا  دارد؛  کشور  امنیتی  وضعیت  بر  مستقیم 

نقاط  سایر  در  وارده  فشارهای  موارد  اکرث  در  چینی ها 

جهان از سوی ایالت متحده امریکا و ناتو در میدان کشور 

را جواب می دهند.

می تواند  حکومت  موجود،  وضعیت  از  برون  رفت  برای 

زیرمجموعه ای  که  فعال  خارجی  سیاست  اتخاذ  با  تنها 

منافع  آن  در  و  باشد  شده  تدوین  امنیتی  اسرتاتژی  از 

مرشوع قدرت های جهانی در امور کشور، به صورت واضح 

تعریف شده باشد، به صلح و امنیت دایمی دست یابد؛ 

به  با توجه  تفاهم قدرت های جهانی در مورد کشور  زیرا 

وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی بازیگران منطقه ای 

به آن ها، می تواند نقش مفیدی در اجامع منطقه ای برای 

تأمین صلح در کشور داشته باشد.

دونالد  توافق نامه  ی  شدن  اجرایی  برای  بایدن  اداره ی 

ترامپ و طالبان که یک سال پیش امضا شد، پافشاری 

دارد و گفت وگو با طالبان به هیچ عنوان منی تواند منافع 

امنیتی امریکا را تضمین کند. گروه طالبان برای گرفنت 

رویکردهای  مذاکره  میز  در  بیشرت  امتیازات  و  قدرت 

نقض کننده ی  که  گرفت  دست  روی  را  خشونت آمیزی 

حقوق برشی بود. با این حال اداره ی بایدن به اجرایی 

کردن آن تعهد کرده است.

این گروه هنوز رابطه ی نزدیکی با شبکه ی القاعده دارد. 

هم چنان رویکردهای این گروه –پس از توافق نامه دوحه 

از  جلوگیری  و  رابطه  قطع  برای  که  منی دهد  نشان   –

پناه  گرفنت القاعده در افغانستان از خود، تعهدی نشان 

از  حتا  و  افغانستانی ها  از  آنان  که  است  روشن  دهند. 

پشتون ها منایندگی منی کنند.

مستلزم  افغانستان  جنگ  به  گذاشنت  پایان  نقطه ی 

امریکایی  ارزش های  یک رسی  از  دفاع  و  منافع  تأمین 

مبارزه  آن  برای  متامدی  سال های  طول  در  که  است 

صورت گرفته است.

که  می کند  حامیت  قرشی  از  امریکا  ایاالت متحده ی 

و شالوده ی یک  ایستاد  امریکا  در طول ۲0 سال کنار 

افغانستان،  کنونی  نظام  در  کرد.  پایه گذاری  را  نظام 

اقلیت های قومی حضور  و  اقشار مختلف  از  منایندگان 

طالبان  ذهنیت  و  میان  در  ظرفیت  این  اما  دارند، 

قابل پذیرش نیست.

برای  زمینه هایی  و  مسیرها  کنیم،  کمک  آن ها  به  باید 

افغانستان  آینده  برای  و  شود  فراهم  مشرتک  کار 

باید در  اما  بگیرد. طالبان  ظرفیت سازی بهرتی صورت 

عمل ثابت کنند که مواد توافق را قبول می کنند یا مسیر 

دیگر را در پیش  می گیرند.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه  امریکا، به رییس جمهور به 

نظامیان  است که خروج  گفته  گونه ی غنی هشدارآمیز 

افغانستان  دولت  میان  مذاکرات  فصل  در  امریکایی 

رسیدن  نتیجه  به  برای  کمکی  منی تواند  طالبان  و 

امریکا  که  ندارد  وجود  اما هیچ مدرکی  کند؛  مذاکرات 

برای طالبان نیز چنین اخطاریه ای صادر نکرده باشد.

ایاالت متحده ی امریکا با همکاری سازمان ملل؛ پس از 

افغانستان فرستاده که  برای دولت  را  ۲0 سال طرحی 

خرب از حکومت موقت و اشرتاکی با طالبان می دهد؛ اما 

بن بست حضور  به عنوان  روند  اجرایی شدن  برای  غنی 

دارد و به نظر می رسد، تنها مسیری که طالبان را رشیک 

بخش سوم

عوامل منطقه ای

را  کشور  بحران  منطقه ای  عوامل  جرقه های  نخستین 

ایران  با  آب  و  پاکستان  با  مرزی  مشکالت  در  می توان 

و  روس ها  نظامی  دخالت  با  بعدها  که  کرد  جست وجو 

پیروزی کودتای 7 ثور 1357 کمونیستی، ابعاد جهانی 

به خود گرفت.

اتحاد جامهیر شوروی  تهاجم  از  بعد  پیش آمده  وضعیت 

پاکستان،  و  ایران  به  افغان  میلیون ها  مهاجرت  و 

اسرتاتژی های  کشورها  این  تا  ساخت  فراهم  را  فرصتی 

مداخله جویانه شان را در امور داخلی کشور توسعه دهند.

ویتنام  جنگ  شکست  خاطره  هنوز  که  امریکایی ها 

برای شان تازه بود، حضور روس ها در افغانستان را بهرتین 

فرصت برای تسویه حساب نامتام جنگ ویتنام و بهرتین 

مکان جهت جلوگیری از گسرتش روزافزون نفوذ کمونیزم 

در منطقه و جهان دانسته در حامیت از مجاهدین قرار 

باوجود  ـ  ایران  و  گرفتند. هم چنان که عربستان سعودی 

تفاوت های ایدیولوژیک ـ حضور روس ها در افغانستان با 

حریم  به  تجاوز  را  مسلامن  درصد   99 از  بیش  جمعیت 

با  مبارزه  در جهت  را  توانایی شان  و متام  دانسته  اسالم 

کمونیزم و حامیت از گروه های مجاهد بسیج کردند.

و  کرده  تغییر  منطقه ای  معادالت  اکنون  آن که  با 

امریکایی ها، جای خالی روس ها را در کشور پر کرده اند، 

تا  پابرجاست؛ زیرا  اما هنوز عوامل منطقه ای درگیری ها 

حال مشکل مرزی خط دیورند با پاکستان حل نگردیده 

با توجه  را  افغانستان  و  رابطه هند  پاکستان،  و نظامیان 

امنیت  علیه  تهدید  کشمیر،  در  مرزی شان  اختالفات  به 

سهم  به  ایرانی ها،  هامن طوری که  می دانند.  ملی شان 

حضور  و  نداشته  قناعت  کشور  آب های  از  دریافتی شان 

ایالت متحده امریکا در افغانستان را تهدیدی برای منافع 

ملی شان تلقی می کنند. روس ها و چینی ها نیز از حضور 

نظامی ایالت متحده امریکا و ناتو در افغانستان خشنود 

نیستند و استقرار تروریستان خارجی وابسته به داعش، 

برگردان

؛  نمی رسد یی  به جا بد  فق  ا تو
بایدن باید دنبال نقشه ی جدید در افغانستان باشد

صلح مين  تأ ر  د ــت  م حکو ــى  منیت ا ی  تژ ــترا س ا نقش 
مضراب الدین نظری

افغانستان امروز به یک راحل 
مناسب نیاز دارد. امریکا نمی تو اند 

متحد طالبان در برابر القاعده باشد؛ 
شبکه ا ی که رهبرش با فرماندهی 

جدید طالبان بیعت کرده است.

جامعه ی بین المللی تنها در گفتار برای 
ایجاد یک نظام همه شمول �افشاری 

کرد؛ اما در راستای ایجاد نظامی که 
چگونه گروه های قومی در آن حضور 

داشته و حکومت کپنند،  کپنشی از خود 
نشان نداده است.
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وزارت خارجه ی ترکیه، اعالم کرده که نشست صلح 

در  میالدی  روان  سال  اپریل  ماه  در  افغانستان 

استانبول برگزار می شود.

شامری از رسانه های ترکی گزارش داده که اظهارات 

خارجه ی  وزیر  چاووش اوغلو،  مولود  را  مورد  این  در 

ترکیه روز جمعه )۲۲ حوت(، مطرح کرده است.

وزیر خارجه ترکیه، با اشاره بر این که کشورش برای 

دولت افغانستان و طالبان مورد اعتامد است، تأکید 

کرده که از همین جهت، دو طرف خواستار برگزاری 

چنین نشستی در ترکیه شده اند.

آقای اوغلو، تأکید کرده که در مورد چگونگی برگزاری 

این نشست، یک مناینده ی ویژه تعیین خواهد شد.

استانبول  نشست  ترکیه،  خارجه ی  وزیر  گفته ی  به 

این  با  هامهنگی  در  و  است  دوحه  نشست  مکمل 

کشور برگزار خواهد شد.

امریکا  تازه  دولت  به تازگی  که  است  حالی  در  این 

پیش نویس  از  نسخه ای  بایدن،  جو  رهربی  به 

صلح  »توافق نامه ی  عنوان  زیر  را  توافق نامه ای 

از سیاست مداران  با حکومت و شامری  افغانستان« 

کشور در میان گذاشته است.

وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی  پیش نویـس،  ایـن  کنـار  در 

خارجـه ی امریـکا در نامـه ای بـه رییس جمهـور غنـی 

گفتـه اسـت پـس از موافقت طرح ارایه شـده از سـوی 

افغانسـتان و گـروه طالبـان از ترکیه خواهد خواسـت 

برگـزار  بلندپایـه  مقام هـای  سـطح  در  نشسـتی  کـه 

کنـد تـا طـی آن دو طرف توافق نامه ی صلـح را نهایی 

. کنند

پیـش از ایـن گزارش هایـی مبنـا بر این وجود داشـت 

کـه ایـن نشسـت در ۲7 مـاه مـارچ؛ کمـرت از 15روز 

دیگـر برگزار می شـود.

روند  که  کرده  اعالم  خربنگاران،  مصونیت  کمیته ی 

افغانستان  رسانه های  از  خربنگار  زنان  بیرون شدن 

نگران کننده است.

این کمیته ، روز جمعه )۲۲حوت(، در تویتی گفته است 

حضور  از  اطمینان  برای  باید  افغانستان  حکومت  که 

زنان در رسانه  ها متام اقدام های الزم را انجام دهد.

کاهش  از  کرده  تأکید  خربنگاران  مصونیت  کمیته ی 

حضور زنان در رسانه ها به شدت نگران است.

حوت(،   ۲1( پنج شنبه  روز  که  است  حالی  در  این 

سازمان گزارشگران بدون مرز، در گزارشی گفته است 

که بیش از 300 خربنگار زن در ماه های اخیر به دلیل 

نگرانی های امنیتی، وظایف شان در  رسانه ها را ترک 

کرده اند.

این سازمان خشونت های اخیر علیه خربنگاران زن در 

کشور را محکوم کرده است.

اخیرا مرکز خربنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع 

نامه ی  در  جهان،  رسارس  از  رسانه ها  و  بیان  آزادی 

از  متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  رسگشاده ای 

افغانستان  در  خربنگاران  هدف مند  قتل های  افزایش 

نامه،  این  امضاکنندگان  است.  کرده   نگرانی  ابراز 

ضمن هشدار به تاثیر مخرب این روند بر فضای مدنی 

آسیب پذیر، آزادی رسانه ها و حقوق دموکراتیک مرتبط 

متحد  ملل  امنیت  شورای  از  افغانستان،  در  آن  با 

خواسته اند که در این راستا به گونه ی فوری اقدام کند.

افغانستان  خربنگاران  مرکز  سوی  از  که  نامه  این  در 

نوشته شده، آمده است که پس از امضای توافق نامه ی 

 11 حداقل  قطر،  در  امریکا  و  طالبان  میان  صلح 

خربنگار و کارمند رسانه ای در افغانستان کشته شده اند 

عمدی  گونه ی  به  و  کارشان  خاطر  به  آن ها  اکرث  که 

هدف قرار گرفته اند.

سـفارت امریـکا در کابـل، گفتـه اسـت کـه در جریان 

1۸ سـال گذشـته، بیش از ۸50 دانشـجوی افغان از 

برنامـه ی فولربایـت فارغ شـده اند.

در خربنامـه ای کـه روز جمعـه )۲۲ حـوت(، از سـوی 

ایـن سـفارت به نرش رسـیده، آمده اسـت کـه برنامه ی 

از  نفـر   10 رشکـت  بـا   ۲003 سـال  در  فولربایـت 

افغانسـتان آغـاز شـده و اکنون به یکـی از بزرگ ترین 

برنامه هـا در جهـان مبـدل شـده اسـت.

در خربنامه آمده اسـت: »طی 1۸ سـال گذشته بیش 

مسـتفید  برنامـه  ایـن  از  افغـان  دانش آمـوز  از ۸50 

شـده اند. تقریبـاً یک چهـارم فارغ التحصیـالن برنامه 

فولربایـت را زنان تشـکیل مـی دهند.«

کـه  اسـت  گفتـه  ادامـه  در  امریـکا  سـفارت 

در  تنهـا  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  دانشـگاه های 

دالـر  هـزار   ۸00 از  بیـش  میـالدی،   ۲0۲0 سـال 

امریـکا را بـرای بورسـیه های تحصیلـی جهـت کمـک 

بـه دانشـجویان افغـان در برنامـه ی فولربایـت فراهـم 

اسـت. کـرده 

بـه  افغانسـتان  آمـده اسـت: »صلـح در  در خربنامـه 

معنـای افغان هـای روشـن فکر بیشـرتی بـرای ایجـاد 

ارتبـاط بـا سایرکشـورهای جهـان اسـت.«

از  روسیه  که  داده  اند  گزارش  خارجی  رسانه های 

تشکیل حکومت موقت و فراگیر در افغانستان اعالم 

حامیت کرده است.

به نقل از خربگزاری فرانسه، ماریا زاخاروا، سخنگوی 

 1۲ حوت/   ۲۲( جمعه  روز  روسیه  خارجه  وزارت 

از  کشورش  که  است  گفته  نشست  یک  در  مارچ(، 

گروه ها  همه  مشارکت  با  فراگیر  حکومت  تشکیل 

به شمول طالبان در افغانستان حامیت می کند.

خانم زاخاروا، تأکید کرده که مسکو طرفدار تشکیل 

یک  »تشکیل  است.  طالبان  با  مشارکتی  حکومت 

ادغام  برای  منطقی  حل  راه  فراگیر  و  موقت  دولت 

شامر  به  افغانستان  سیاسی  حیات  در  طالبان 

اظهارات در حالی مطرح می شود که  این  می رود.« 

از یک هفته ی دیگر نشستی در  تا کمرت  قرار است 

مسکو،  در  روسیه  میزبانی  به  افغانستان  مورد صلح 

پایتخت این کشور برگزار شود.

عالی  شورای  رهربی  از  کابل،  در  روسیه  سفارت 

مصالحه ی ملی، برای رشکت در نشست ترویکای که 

در مسکو با حضور چین، امریکا، پاکستان و روسیه، 

برگزار می شود، دعوت کرده است.

الوروف،  رسگئی  را  آن  میزبانی  که  نشست  این  در 

از  نفر   ۲ دارد،  دوش  به  روسیه،  خارجه ی  وزیر 

حکومت، ۲ نفر از شورای عالی مصالحه ی ملی، ۲ یا 

سه نفر دیگر از رهربان سیاسی افغانستان که جمعاً 

قرار است 5  نفر می شوند، دعوت شده است.   ۶-7

نفر از گروه  طالبان نیز در این نشست دعوت شوند 

و یک مهامن از قطر نیز جز اشرتاک کنندگان این 

نشست خواهد بود.

همزمان با این وزارت خارجه ی ترکیه نیز، اعالم کرده 

که نشست صلح افغانستان در ماه اپریل سال روان 

میالدی در استانبول برگزار می شود.

اشاره  با  ترکیه،  خارجه ی  وزیر  چاووش اوغلو،  مولود 

بر این که کشورش برای دولت افغانستان و طالبان 

مورد اعتامد است، تأکید کرده که از همین جهت، 

دو طرف خواستار برگزاری چنین نشستی در ترکیه 

شده اند.
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خبرونه

د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یوڅارنوال 
په خپل کور کې وژل شوی

د پکتیا د استیناف څارنوالۍ د جزا او تعقیب برخې مسول څارنوال محمد 

په ډزو  په مربوطاتو کې  امنیتي حوزې  یارپه ګردیزښار د لومړۍ  حسن 

وژل شوی دی. د پکتیا وايل محمد حلیم فدایي وایي څارنوال حسنیار د 

جمعې په شپه وژل شوی دی.

ښاغيل فدایي صبح کابل ورځپاڼې ته وویل: » شهید حسنیار د پکتیا د مرکز 

ګردیز ښار په خطابه سیمه کې په خپل کورکې د شپې په ۱۱:۰۰ بجو د 

ترهګرو له خوا په شهادت رسیدلی دی.«

هغه وایي کشفي او امنیتي ارګانونه هڅه کوي د حسنیار د قتل عاملین 

پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. 

د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویاند محمد لعل امیري وایي څارنوال حسنیار 

د خپل کور په دروازه کې په ډزو وژل شوی دی.

امیري وویل:» دوه بریدګر د شپې په لسو بجو یې کورته ورغيل یوبام ته 

ختلی او بل دروازه ورټکولې ده چې کله څارنوال راوتلی له بام څخه یې 

پرې ډزې کړې دي.«

محمد حسنیار د پکتیا په استیناف څارنوالۍ کې د جزا او تعقیب څانګې 

مسول و.

په ننګرهار کې د »مروارید« 
دوهم کانال بشپړشو

په ننګرهار کې د مروارید د دوهم کانال د جوړولو چارې بشپړې شوې. 

د اوبو چارو د تنظیم ميل ادارې رییس خان محمد تکل وایي دا کانال د 

اوبو چارو د تنظیم د ميل ادارې له خوا د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو 

د ډېروايل په موخه د ننګرهار په خيوې ولسوالۍ کې جوړ شوی دی.

د اوبو چارو د تنظیم ميل اداره وایي:» د دې پروژې په بشپړېدو رسه د 

دغه کانال د اوبو لګولو ظرفیت ۴۹۳ هکټاره ځمکې ته لوړشوی، چې ټول 

ټال به ۸۵۰ هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او له دغه کانال څخه به ۳۳۵۰ 

کورنۍ ګټه پورته کوي.«

دا د مروارید دوهم کانال دی هغه چې شاوخوا شل کاله مخکې کاکا مراد 

)تیتسوناکامورا( بشپړکړی و.

مروارید کانال د ننګرهار والیت د کوز کونړ یا خېوې په ولسوالۍ کې د 

کونړ له سیند څخه پورته شوی دی.

جاپانۍ  د  مرشۍ  په  ډاکټرناکامورا  د  چارې  جوړولو  د  کانال  دغه  د 

او ۲۰۱۰م کال  پيل  په ۲۰۰۳م کال  کې  له خوا  ام اس(  ) پي  موسسې 

کې بشپړې شوې .

د مروارید کانال چې د کونړ له سیند څخه پورته شوي د خېوې ولسوالۍ 

په ګمبیري دښته او بهسودو ولسوالۍ زرګونه هکتاره ځمکې خړوبوي.

کاکا مراد د کونړ له سیند څخه د کانالونو د پورته کولو د پروژو په لړ کې 

د مروارید د دوهم کانال د جوړولو چارې هم پیل کړې، خو تر بشپړېدو 

وړاندې هغه په جالل آباد کې په یوه ترهګریز برید کې ووژل شو. هغه 

برید چې تراوسه یې په اړه د څیړنو جزیات نه دي خپاره شوي.

ډاکټر  د  وړاندې  کاله  دوه  چارې  جوړولو  د  کانال  دوهم  د  مروارید  د 

ناکامورا په مرشۍ د جاپانۍ موسسې) پي ام اس(  له خوا پیل شوې وې. 

د دغه پروژې د پیل پروخت مسوولینو ویيل وو:» په دې کانال دوه نیم 

میلیون ډالره لګښت راځي چې په بشپړېدو به یې درې نیم زره هکتاره 

ځمکه خړوبه يش.«

د مروارید د دوهم کانال د جوړلو چارې په ۱۳۹۷ کال کې پیل شوې، 

دغه  پر  چې  وو  ویيل  حیات  الله  حیات  وايل  وخت  هغه  ننګرهارد  د 

د  جاپان  د  چې  کیږي،  لګښت  دالره  میلیون  دوه  کانال  جوړیدونکي 

پرمختیايي ادارې  له خوا ورکول کېږي.

د هغه د مالوماتو له مخې د کانال چارې به په دوه کالونو کې بشپړې 

يش، چې وررسه به ۳۳۵۰ کسانو ته کار هم پيدا يش.

د جاپان د پرمختیایي ادارې) پی ام اس( رییس ډاکټرناکامورا د مروارید د 

دوهم کانال د جوړلو د اړتیا په اړه ویيل و چې د کونړ د سیند اوبه هرکال 

ښکته کیږي چې له امله یې له دغه سیند څخه خړوبیدونکي ځمکې بې 

فصله پاتې کیږي، نو اړتیا ده چې بل کانال ترې وغځول يش، ترڅو د وخت 

په تېریدو دا ستونزه حل يش.

له سینده وچو  کونړ  د  ده چې  دا  یې هڅه  وو:» هرکال  ویيل  ناکامورا 

ځمکو ته اوبه پورته کړي او د کرنې له الرې د افغانانو په ژوند کې مثبت 

بدلون رامنځته يش.«

او  نورستان  کونړ،  سیمو،  نورو  شمېر  یو  په  ننګرهار  د  غوښتل  ناکامورا 

لغامن کې هم دې ته ورته کانالونه جوړکړي.

د ډاکټر ناکامورا په مرشۍ د پي ام امس موسسې د ننګرهار په خېوه 

او  کانالونه  کوچني  یوولس  سینده   له   کونړ  د  کې  ولسوالیو  کامه   او 

ځمکه  هکتاره  زره   شل  شاوخوا  یې  پرمټ  چې  کړي،  پورته  رسبندونه 

خړوبېږي.

استانبول در ماه ا�ریل میزبان نشست صلح افغانستان خواهد بود

کمیته ی مصونیت خبرنگاران: روند بیرون شدن زنان از رسانه ها نگران کپننده است

افغانستان در 1۸ سال گذشته ۸5۰ دانشجوی فولبرایت داشته است

روسیه از تشکیل حکومت موقت در افغانستان اعالم حمایت کرد

خبرهای داخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری 
ریاســـت تدارکات

آمریت تدارکات امورساختمانی

ت رکا ا تد ن  عـال ا
موضوع: اعالن پروژه اعامر دو الت چکدم در والیت فراه:

اداره ملــی تنظیــم امــور آب از متــام داوطلبــان واجــد رشایــط دعــوت مــی منایــد تــا در پروســه داوطلبــی پــروژه اعــامر چکــدم ســایت ســوم 

اوداگ قریــه شــورآب، مرکــز شــهر والیــت فــراه و اعــامر چکــدم رشافــت کــوه، قریــه شــیوان ولســوالی بــاال بلــوک والیــت فــراه اشــرتاک منــوده 

و ســافت رشطنامــه مربوطــه را در حافظــه یــا فلــش دســک از ریاســت تــدارکات و یــا از ویــب ســایت هــای اداره ملــی تنظیــم امــور آب  و  اداره 

تــدارکات ملــی بــه دســت آورده، آفــر هــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات طــور رسبســته 

از تاریــخ نــرش اعــالن الــی ســاعت 10:00 قبــل از ظهــر تاریــخ 1400/01/14بــه آمریــت تــدارکات امــور ســاختامنی - ریاســت تــدارکات 

بــالک پنجــم منــزل اول رسک داراالمــان – ســناتوریم، اداره ملــی تنظیــم امــور آب تســلیم مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرتنتــی قابــل 

پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر بصــورت تضمیــن بانکــی  مبلــغ 5۶,000 پنجــاه و شــش هــزار افغانــی بــرای الت اول و مبلــغ 1۲5,000 یــک صــد و بیســت و 

پنــج هــزار افغانــی بــرای الت دوم بــوده جلســه آفرگشــایی مــورخ 1400/01/14 ســاعت 10 قبــل از ظهــر در محــل مذکــور تدویــر مــی گــردد.
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در  اسالمی  جهادی  جریان های  با  درگیر  نجیب  حکومت 

کشور بود که اساس شباهت دوره غنی را نیز می سازد؛ زیرا 

گروه  یک  به  حکومت  تحویل  آستانه ی  در  نیز  غنی  اکنون 

داخلی  جنگ  نجیب،  حکومت  شکست  با  است.  اسالم گرا 

آغاز شد و ارشف غنی که شباهت اساسی با آن زمان را یافته 

است، می گوید اگر او از قدرت کنار برود، جنگ شدیدی در 

افغانستان در می گیرد.

بی خود نیست که طالبان می گویند؛ ارشف غنی مانع اصلی 

صلح است. در واقع، ارشف غنی دارد زمینه سازی می کند و 

می خواهد، طوری رفتار کند که اگر حکومت او از بین رفت، 

جنگی در بگیرد که حکومت آینده را درگیر خود سازد.

با اداره موقت،  روشن است که هر نوع حکومتی باید ابتدا 

رشوع شده و خود را مستحکم بسازد. جنگی که غنی و یاران 

خواهد  دوام  را  انتقالی  حکومت  می کنند،  را  صحبتش  او 

آینده  ارتش  در  که  نیروهایی  برای  تازه ای  دشمنان  و  داد 

می جنگند به وجود خواهد آورد.

کنم،  روشن  که  بود  دلیل  این  به  موضوعی  یادآوری چنین 

هدف اصلی حتا تغییر نظام نیست. هدف اصلی، تغییر نظم 

از  ارشف غنی  که  شوم  یادآور  هم  را  این  باید  است.  جنگ 

مدیران ارشد این طرح است.

چطور  که  می کند  روشن  اعتدال،  و  صلح  دسته  شکست 

گروهش  برابر  در  خود  گروهی،  رهرب  یا  عضو  است  ممکن 

نقشه کشی کند. این ترفند، یک الگوی مشهور دارد: »اسپ 

تروجان یا تروآ«.

یونانی ها  که  برمی گردد  زمانی  به  اسپ،  این  ماجرای 

شهری را به نام »تروآ« محارصه کرده بودند؛ پس از محارصه  

تا  ساختند  اسپ  از  عظیم  پیکره ای  یونانی ها  بی مثر، 

این طور  یونانی ها  پنهان کنند.  را درونش  مردانی جنگ جو 

صورتی  در  یعنی  کرده اند؛  ترک  را  میدان  که  دادند  نشان 

که شکست را می پذیرفتند چنین اسپی را برای شهری که 

باید ترکش می کردند، می ساختند. اهالی تروآ و مبارزان آن، 

اسپ را به عنوان نشان پیروزی به داخل شهر بردند. این گونه 

جنگ جویان پنهان یونانی از اسپ خارج شدند و دروازه های 

شهر را برای باقی ارتش یونانی که در تاریکی شب بازگشته 

بودند، گشودند.

است.  نفوذی  نقش  تروجان،  ماجرای  در  ارشف غنی  نقش 

قبلی  انتخابات  هنگام  در  امتر  که  کاری  به سان  چیزی 

انجام داد؛ با ورود میان مخالفان غنی، توانست راهی برای 

از  نوعی  تروجان،  که  بگویم  باید  کند.  فراهم  آنان  شکست 

نفوذ در  با  بدافزارهایی که  نیز شامل می شود؛  را  بدافزارها 

تخریب  درون  از  را  آنان  امنیتی،  ساختارهای  و  کامپیوترها 

می کنند.

حکومت  و  نظام  تغییر  رسسخت  دشمن  را  خودش  غنی 

خالف  داده  انجام  آن چه  اما  می دهد؛  نشان  غیرانتخابی، 

ادعای اوست. محمد ارشف  غنی، خلیل زاد و طالبان، مثلث 

شومی است که سیاست مشخصی را دنبال می کند. اضالع 

این مثلث، هرچند در نخست مرتبط به هم معلوم منی شوند، 

اما سخت در ارتباط هستند.

راه سفیر  از  تروریزم، یکی  و حتا  راه مخالف مسلح  از  یکی 

اساسی،  قانون  مدافع  راه  از  نیز  دیگری  و  امریکا  صلح 

آن،  اساس  بر  که  انداخته اند  راه  را  زدوخوردی  و  گفت وگو 

بیشرت  که  مواضعی  البته  بگیرد.  شکل  مختلفی  مواضع 

که  کسانی  اکنون،  است.  آنان  خود  کنرتل  تحت  همه،  از 

کنرتل  تحت  هستند،  انتقالی  حکومت  برپایی  خواهان 

در کنرتل  که طرفدار جمهوری هستند،  آنانی  خلیل زادند. 

که  طالبان اند  یعنی  تغییر،  اصلی  عنر  آن طرف  و  غنی 

آخرین رضبه را به عنوان لشکر مخفی وارد می کنند و با باز 

شدن درب ها وارد شهر خواهند شد.

از دور که ببینیم، این سه ضلع، برخالف هم هستند و درست 

سهم  مثلث  یک  تشکیل  در  سه  هر  که  منی رسد  نظر  به 

عبدالله سالحی

تشکیل  را  انتخاباتی خودش  دسته  امتر،  که حنیف   زمانی 

محمد  سوی  از  او  که  بودند  نشده  متوجه  بسیاری ها  داد، 

ارشف غنی گامشته شده تا چنین دسته ای را ایجاد و رهربی 

نیرنگ های  از  یکی  و  نپرداخت  آن  به  نیز کسی  بعداً  کند. 

ابداعی امتر و غنی، این گونه از دید خارج ماند.

شکست  یک  که  امتر  انتخاباتی  دسته  شکست  از  پس 

که  سیاست مدارانی  از  بسیاری  بود؛  خودخواسته 

صحنه  از  باشند،  غنی  برابر  در  خوبی  حریف  می توانستند 

روزهای  در  سیاسی  دخالت های  و  انتخاباتی  مبارزات 

و  بود  نیرنگ  یک  این  شدند.  زده  پس  انتخابات،  حساس 

امتر، ماموری که می بایست، افراد  از قبل انتخاب شده ای را 

به بهانه ساخنت گروه اپوزیسیون، به دام اندازد.

به عهده  ماموریتی که  اعتدال« امتر در  و  با شکست »صلح 

برای  که  رهربی  است؛  وارونه  بسیار  شد.  پیروز  داشت 

شکست گروهش کار می کند.

شکست دسته انتخاباتی صلح و اعتدال را باید به عنوان یک 

ترفند سیاسی بررسی کرد. ترفندی که ارشف غنی بار بار از 

آن سود می برد و با برپایی هیاهوی سیاسی از بین بسیاری 

از سیاست مداران سنتی، برای خود و اهداف سیاسی خود، 

قدرت می آفریند.

برای این که بتوانیم، ترفند سیاسی امتر را به عنوان منونه و 

مورد  مسئله،  به عنوان  را  رییس جمهوری  اخیر  فعالیت های 

بررسی قرار بدهیم، نیاز است تا به یک رسی از موارد دیگر 

نیز اشاره هایی داشته باشیم.

ریاست  دوره  دادن  شباهت  به  فراوانی  گرایش  ارشف غنی   

زمانی  دارد.  نجیب الله  داکرت  حکومت  با  خود  جمهوری 

می سنجیم،  را  هرکدام  کار  نتیجه ی  وقتی  باشند.  داشته 

در  حکومتی  می گوید،  ما  به  که  می شود  رو  طوری  قضیه 

کار نیست؛ چه بسا متام دوره غنی و شاید حتا حامد کرزی، 

طالبان  ادغام  به  باید  نهایت  در  که  بود  سیاسی ای  روند 

حکومت های  هدف  می انجامید.  حکومت،  ساختار  در 

افغانستان در بیست سال قبل، هرگز مبارزه با تروریزم نبوده، 

بلکه راه سازی برای حضور آنان در قدرت بوده است.

پیدا  نجیب  داکرت  به رسنوشت  نیز  که شباهتی  ارشف غنی 

به طرف  حکومتش،  عمر  اواخر  در  او  هم چون  است  کرده 

بود؛  آنان  به  وابسته  نیز  او  الگوی  که  است  رفته  اقوامی 

مارشال دوستم اکنون، دقیقاً در جایگاهی قرار گرفته است 

نیز مثل  که سال ها قبل در کنار نجیب الله داشت؛ محقق 

او سهیم بودند،  هزاره هایی که در زمان نجیب در حکومت 

اکنون شخص خاصی در حکومت غنی شده است.

غنی، حتا با طرح انتخابات زودهنگام می خواست شباهتش 

مجاهدین  به  خطاب  نیز  نجیب  بدهد؛  شدت  نجیب  با  را 

و من کنار  انتخابات اشرتاک کنید  بیایید در  بود که  گفته 

خواهم رفت.

ساخنت  از  منی توان  و  نیست  مشخص  چندان  غنی  هدف 

چنین شباهتی به درک خاصی رسید مگر این که این رفتار 

افراد نزدیک به  را به گونه ای تحلیل کنیم که بیشرت متوجه 

به  تذکر  یک  بیشرت  را  غنی  شباهت سازی  مثالً؛  باشد.  او 

منایندگان  به  می خواهد  غنی  بگوییم؛  و  بدانیم  دیگران 

اگر  که  کند  روشن  آمده اند،  جمع  او  دور  حاال  که  اقوامی 

دست  از  نیز  قدرت  در  شام  سهم  برود،  دست  از  جمهوری 

در  من  از  حامیت  با  می توانید  شام  اکنون  رفت.  خواهد 

به دست  برای  آینده، مجبورید  اما در  باشید؛  قدرت سهیم 

برای  را  غنی  که  است  ترفندی  این  بجنگید.  قدرت،  آوردن 

ساخنت اسپ تروجان، کمک می کند و او نیز می تواند درون 

آن پنهان شود.

پوشالی  قدرت  به خاطر  بسیاری ها  که  است  مشخص 

اعطاشده از سوی غنی، از او حامیت می کنند و غنی نیز هر 

روز سعی می کند از این افراد طوری استفاده کند که از همه 

ماجراهای کلیدی صلح افغانستان دور مبانند. پشتیبانی از 

غنی، کسی که شکستش صددرصدی است و حتا خودش 

نیز در تالش شکست جمهوری بوده و هست؛ یعنی از دست 

کلیت  است  قرار  که  جلسه هایی  در  اشرتاک  فرصت  دادن 

نظام کشور را تغییر دهد.

محقق، صالح، دوستم و شاید بسیارهای دیگر که به زودی 

در صف غنی می ایستند، به عنوان افراد مخالف با طرح صلح 

در  که  اصلی  داستان  در  را  نقش آفرینی  فرصت  خلیل زاد، 

ترکیه نوشته می شود، از دست می دهند و این چیزی است 

که ارشف غنی در پی آن است.

مثلث  تروجان  اسپ  در  پنهان  نفوذی  به عنوان  ارشف غنی 

از  بخشی  وارد  طالبان«،  غنی،  »خلیل زاد،  فاشیسم؛  شوم 

سیاست مداران شده که پیش از آن همیشه مخالف حکومت 

و در کل نگرش فاشیستی او در سیاست بوده اند.

موقعیت  با  هم سان  دقیقاً  زمانی،  چنین  در  غنی  جایگاه 

بین  در  جمهوری  ریاست  پیشین  انتخابات  در  امتر  حنیف 

امتر  حیله ی  غنی  است؛  حکومت  مخالف  سیاست مداران 

را دوباره به کار بسته است. او می خواهد با صف بندی ای از 

مخالفان طرح امریکا آنان را از محور گفت وگوها و تغییرات 

سیاسی دور کند تا نیروهای طالبانی را به کمک خلیل زاد، 

وارد افغانستان-تروآ- سازد.
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8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانش جویان و خانواده ها 

300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
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جمهوری و دسته انتخاباتی صلح و اعتدال؛ 

شید پا و فر ن ها  جا و تر با  که  تی  تشکیال


