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امضای  با  جدید  بانک نوت های  چاپ  از  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
اجمل احمدی ابراز نگرانی می کنند. به باور این اعضای مجلس، اجمل احمدی 
از سوی نماینده گان مردم رد صالحیت شده و هیچ نوع مسوولیت قانونی در قبال 
کارکردهایش ندارد. به باور این نماینده گان، در صورتی که بانک نوت های جدید 
با امضای اجمل احمدی تکثیر شود، در ارزش و اعتبار آن صدمه وارد می شود. 
در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که به تازه گی 
بانک مرکزی به این نگرانی ها نقطه پایان گذاشته و در نامه ای اطمینان داده است 
که بانک نوت های جدید با امضای آقای احمدی به چاپ نمی رسد. بانک مرکزی نیز 
با نشر اعالمیه ای گفته است که بخشی از بانک نوت های جدید چاپ شده و بخشی 

دیگر در سال آینده به چاپ می رسد.

اجمل احمدی روی بانک نوت ها 
امضا نمی کند

۴ ۴

کلی گویی طالبان؛ کفن به تن و تفنگ به دست
ابهام پشت ابهام نیروهای امنیتی، نخستین و آخرین امید نظام جمهوری و حکومت اند. نیروهای امنیتی افغانستان در بیست سال پسین پاسبانان 

قانون،  نگه دارنده  نظم و ثبات، امین مال و جان مردم افغانستان بودند و هر روز قربانی های فراوان و مشقت های بی شماری را 
متحمل شدند.

۷

۸

نگرانی هراتیان از تقابل 
کامران و سلطان

اجراآت رنگینه در معارف؛ 
تصفیه کاری یا اصالحات؟

عبداهلل عبداهلل: هیچ چیزی در غیاب مردم فیصله شده نمی تواند
شبکه ۱۱ نفری به اتهام 

فعالیت تروریستی در هرات 
بازداشت شد

 ۸صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
چیزی  هیچ  که  می گوید  ملی  مصالحه  عالی 
در روند صلح در غیاب مردم افغانستان فیصله 
شده نمی تواند. او گفت: »هیچ چیزی در غیاب 
مردم افغانستان فیصله شده نمی تواند که کسی 
برای طالبان وعده بدهد که این کار آینده شما 
را تضمین می کند و یا آینده کشور را به شما 

می سپارد. این حق مردم افغانستان است.«
روز  که  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
افتتاح  مراسم  در  دلو  چهاردهم  سه شنبه، 
کمیسیون زنان این شورا سخن می گفت، آینده 

کشور را متعلق به مردم عنوان کرد.
که چه کسی  کردند  دور خطاب  »از  افزود:  او 
باشد و چه کسی نباشد. هر بحثی که دارید، در 
افغانستان  مردم  کنید.  مطرح  مذاکره  میز  دور 
صلح می خواهند. در جمهوری اسالمی افغانستان 
افکار وجود دارد، فکر و نظر  تنوع وجود دارد، 
وجود دارد. مردم حق و حقوقی دارند و امروز 
چون مساله بحث زنان کشور است - کسی به 
زنان حقوق و آزادی ها را تحفه نداده اند، در تمام 
دوره حیات معاصر کشور زنان در صحنه بودند و 
در ۲۰ سال گذشته تبارز دادند و قدرت توانایی 

از  هرات  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
تروریستان  نفری   ۱۱ شبکه  یک  بازداشت 
حرفه ای در این والیت خبر می دهند. سیدوحید 
قتالی، والی هرات، روز سه شنبه، چهاردهم دلو، 
در یک نشست خبری گفت که این افراد از سوی 
کارمندان ریاست عمومی امنیت هرات بازداشت 

شده اند.
بخش  اعضای  شده  گرفتار  افراد  او،  گفته   به 
استخبارات گروه طالبان بودند و در چندین مورد 
حمله  و  مقناطیسی  ماین های  کارگذاری  ترور، 
پولیس دست  امنیتی  پاسگاه های  و  سربازان  بر 
دارند. والی هرات می افزاید این افراد قصد داشتند 
شماری از مقام های امنیتی را نیز ترور کنند، اما 

پیش از  رسیدن به این هدف، گرفتار شدند.
بر اساس معلومات مقام های محلی هرات، اعضای 
این شبکه در ۱۱ رویداد هراس افگنانه به شمول 
در  امریکا  متحده  ایاالت  کنسول گری  بر  حمله 
هرات دست دارند. این حمله حدود هشت سال 

پیش در شهر هرات رخ داد.
بمب های  جنگ افزار،  مقداری  افراد  این  نزد  از 
دستی، تفنگ چه و کالشینکوف های خفه ُکن دار، 
دست ساز،  بمب های  مغناطیسی،  ماین های 
فیوزهای انفجاردهنده، ماین های ریموت کنترل، 
مواد انفجاری با قدرت تخریبی زیاد، و مهمات به 

دست آمده است.
مجلس  هیأت  یک  اعضای  این،  از  پیش 
نماینده گان مدعی شدند که در هرات ۱۶۸ گروه 
تروریستی فعالیت دارد و از این میان ۲۲ گروه 
کشورهای  سوی  از  که  است  خطرناک  بسیار 

همسایه پشتی بانی می شوند.

خود را تمثیل کردند.«
عبداهلل عبداهلل گفت که شواهد بسیاری وجود 
دارد که نشان می دهد، طالبان پشت ترورها و 

کشتارهای هدف مند قرار دارند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی افزود که »میز 
و محل« مذاکرات مشخص است و گروه طالبان 
در  می خواهند«  که  را  هرچیزی  و  »بحث  هر 

آن جا مطرح کنند.

عبداهلل عبداهلل تأکید کرد که مردم به این نتیجه 
رسیده است که جنگ، کشتار و هدف  قراردادن 

مردم راه حل نیست.
به گفته او، هر طرفی که مسوولیت ادامه جنگ 
نیز  را  آن  عواقب  باید  می گیرد  دوش  بر  را 
بسنجد؛ زیرا یگانه درس از چهل سال جنگ در 
افغانستان این است که کسی نمی تواند به زور 

اراده خود را بر مردم تحمیل کند.
کس  هیچ  که  کرد  تأکید  عبداهلل  عبداهلل 
نمی تواند اراده خود را بر زنان تحمیل و حقوق 
آن ها را سلب کند. به گفته او، حقوق و آزادی ها 
را زنان تحفه نگرفته اند و در مذاکرات صلح نیز 

این حقوق و آزادی ها مورد توجه قرار می گیرد.
رییس شورای عالی مصالحه، تنوع فکری را از 
که  افزود  اما  متمدن خواند،  جامعه  الزمه یک 
مردم،  ترور  تروریسم،  طریق  از  فکر  این  نباید 

جنگ و کشتار مردم در جامعه پیاده شود.
به نظر می رسد که عبداهلل عبداهلل در سخنان 
زنان شورای  افتتاح کمیسیون  مراسم  خود در 
عالی مصالحه ملی به صورت تلویحی به اظهارات 
ایران  و  روسیه  به  طالبان  اعزامی  هیأت های 
به  طالبان  اعزامی  هیأت های  است.  داده  پاسخ 
این دو کشور اعالم کرده اند که حکومت کنونی 
افغانستان در نتیجه مذاکرات و طبق توافق نامه 
دوحه از بین می رود. هیأت هایی از طالبان که 
به مسکو و تهران سفر کرده اند در نشست های 
خبری شان گفته اند که در توافق نامه دوحه که 
با امریکا امضا کرده اند، حکومت جدید  طالبان 

اسالمی جای گزین حکومت کنونی می شود.
شورای امنیت ملی نیز به این اظهارات واکنش 
نشان داده و گفته است که بحث روی میکانیسم 
و ساختار نظام پیش از وقت است و در ابتدا باید 
آتش  جنگ خانمان سوز کشور خاموش شود. این 
توافق نامه دوحه  شورا هم چنان گفته است که 
همه  باره  در  تصمیم گیری  برای  مطلق  مرجع 

مسایل بین االفغانی نیست.
توافق نامه دوحه در دهم ماه حوت سال گذشته 
جدید  دولت  شد.  امضا  طالبان  و  امریکا  بین 
امریکا در حال بررسی این توافق نامه و تعهدات 

طالبان به مفاد آن است.

پایان جنجال مجلس و بانک مرکزی؛

۳

افراد ناشناس انستیتوت تجارتی »صلح و آزادی« 
را در ننگرهار آتش زدند

و  »صلح  تجارتی  انستیتوت  کابل:  ۸صبح، 
آزادی« در ولسوالی مومندره والیت ننگرهار 
دوشنبه شب )۱۳ دلو( از سوی افراد ناشناس 

به آتش کشیده شده است.
ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاءاهلل 
این آتش سوزی دو صنف و  اثر  گفت که در 

تجهیزات این انستیتوت سوخته است.
ساحه  در  آزادی  و  صلح  تجارتی  انستیتوت 
دکه ولسوالی مومندره والیت ننگرهار موقعیت 

دارد.
را  آتش   مسووالن،  که  است  گفته  خوگیانی 
به موقع مهار کرده اند و تالش برای شناسایی 

و بازداشت عامالن آتش  زدن این انستیتوت 
جریان دارد.

به  اشاره  بدون  ننگرهار  والی  سخنگوی 
و  علم  »دشمنان  که  است  گفته  گروهی، 
انستیتوت تجارتی صلح و آزادی را  توسعه« 
به آتش کشیده اند.حدود یک سال پیش لیسه 
ایمل خان بابا نیز در همین ولسوالی از سوی 

افراد ناشناس آتش زده شد.
ننگرهار در شرق از والیت های ناامن به حساب 
می رود که در آن گروه داعش و طالبان هر دو 
تأسیسات  تخریب  گذشته  در  دارند.  فعالیت 

عامه به این دو گروه نسبت داده شده است.

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



کرد  اعالم  ملی  امنیت  شورای  کابل:  ۸صبح، 
که هیأت بررسی کننده حکومت که به ولسوالی 
است،  شد  اعزام  میدان وردک  بهسود  حصه اول 
کارش را آغاز کرد. هیأت حکومتی روز دوشنبه، 

سیزدهم دلو به بهسود رسید.
عباداهلل عباد، معاون دفتر شورای امنیت ملی در 
مستقل  اداره  معاون  دارد.  قرار  هیأت  این  راس 
ارگان های محلی، معاون ریاست عمومی امنیت 
امنیتی، عضو  ارشد  معینیت  ارکان  رییس  ملی، 
شورای والیتی میدان وردک، مشاور رییس جمهور 
میدان وردک  والیت  متنفذان  و  مردمی  امور  در 

عضویت این هیأت را دارند.
اعزامی  هیأت  ملی،  امنیت  شورای  اعالم  طبق 
چگونه گی  بررسی  مصروف  هم اکنون  حکومت 
حادثه و دیدار با مقامات محلی، مردم و متضرران 

حادثه است.
بهسود  به  روز یک شنبه  که  بود  قرار  این هیأت 
نبودن  »مساعد  آن چه  دلیل  به  اما  کند،  سفر 

وضعیت« خوانده شد، دوباره به کابل برگشت.
مردم  و  نماینده گان  مجلس  عضای  از  شماری 
می گویند که تجمع اعتراضی باشنده گان ولسوالی 
پولیس  سوی  از  میدان وردک  بهسود  حصه اول 
هدف تیراندازی قرار گرفته است، اما وزارت امور 
تظاهرات«  نام  زیر  »آشوب  که  می گوید  داخله 
به  مربوط  غیرمسوول«  مسلح  »افراد  سوی  از 
عبدالغنی علی پور به خشونت کشیده است. طارق 

می گوید  ملی  امنیت  شورای  کابل:  ۸صبح، 
مطلق  مرجع  طالبان  با  امریکا  توافق نامه  که 
بین االفغانی  مسایل  همه  درباره  تصمیم گیری 

نیست.
ملی  امنیت  شورای  سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل 
روز سه شنبه، چهاردهم دلو گفت که بحث روی 
ساختار نظام پیش از وقت است و طالبان پیش از 
تبصره درباره مکانیسم نظام، مسوول خون مردم 

است.
این در حالی است که هیأت های اعزامی طالبان 
براساس  که  کرده اند  اعالم  تهران  و  مسکو  به 
با امریکا به امضا  توافق نامه دوحه که این گروه 
رسانده است و در نتیجه مذاکرات بین االفغانی، 
بین  از  غنی  محمداشرف  رهبری  به  حکومتی 
افغانستان«  اسالمی  جدید  »حکومت  و  می رود 

جای گزین آن می شود.
اما می گوید که بحث  ملی  امنیت  دفتر شورای 
مردم  و  است  وقت  از  پیش  نظام  ساختار  روی 
آتش  جنگ در کشور خاموش  دارند که  انتظار 

شود.
رحمت اهلل اندر گفت که جمهوریت معنایش این 
است که هر نهاد و تشکیل سیاسی در آن شامل 

شده می تواند.
و  جنگی  گروه  یک  از  طالبان  اگر  او،  گفته  به 

می کند  تأیید  مالیه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
که هدایت ریاست جمهوری درباره برکناری 
کرده  دریافت  را  وزارت  این  کارمند   ۱۳۸
است. افرادی که از سوی ریاست جمهوری 
بیش تر  شده ،  صادر  برکناری شان  هدایت 
کار  مالیه  وزارت  درآمدزای  بخش های  در 

می کنند.
فرید نوست، آمر مطبوعات وزارت مالیه به 
روزنامه ۸صبح گفت که کمیته ای در حال 
حاضر توظیف شده و روی تمام تقرری هایی 
که در سال مالی ۱۳۹۹ در بخش عوایدی 

صورت گرفته است، کار می کند.
بررسی،  این  نتیجه  در  که  افزود  نوست 
داشته  قانونی  مشکالت  که  تقرری هایی 
باشد، مشخص می شود و مطابق اصول کار، 

افراد برکنار خواهند شد.
به گفته او، کارکنانی که تقرری شان مشکل 
ادامه  کارشان  به  باشند،  نداشته  قانونی 

خواهند داد.
آمر مطبوعات وزارت مالیه در ادامه گفت که 
گزارش کار کمیته مذکور بعد از تکمیل به 

ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.
برکناری  از  پس  هفته  یک  اقدام  این 
مالیه  پیشین  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 

صورت می گیرد.
محمداشرف غنی در چهارم جدی ارغندیوال 

را از سمتش برکنار کرد.
اداره امور ریاست جمهوری دالیل برکناری 
عواید،  جمع آوری  در  تعلل  را  مالیه  وزیر 
بررسی  مشترک  هیأت  با  همکاری  عدم 
مقرری های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع 

شدن از این بررسی ها عنوان کرده است.
ارزش های  به  تعهد  عدم  مدیریتی،  ضعف 
ماده  نکردن  رعایت  و  خوب  حکومت داری 
قانون اساسی کشور در وظایف محوله   ۷۷
و سرپیچی از احکام و هدایات مقام ریاست 
جمهوری، از دالیل دیگر برکناری وزیر مالیه 

عنوان شده است.
از  شده  ارائه  دالیل  ارغندیوال  عبدالهادی 
سوی حکومت را برای برکناری اش را رد و 
ارگ  در  را  حلقاتی  او  است.  کرده  تکذیب 
خودش  علیه  توطیه  به  جمهوری  ریاست 
متهم کرده که در برکناری او نقش داشته 
است. ارغندیوال گفته بود که تمام تقرری ها 
در زمان او مطابق قانون صورت گرفته است.

..

..

آرین، سخنگوی این وزارت گفته است که »افراد 
پولیس  و  مردم  بر  علی پور  غیرمسوول«  مسلح 
آتش گشوده اند. اظهاراتی که باشنده گان محل را 
خشم گین کرده است.  این حادثه پس از چاشت 

روز جمعه رخ داد.
را  پولیس  هوایی  تیراندازی  داخله  امور  وزارت 
تأیید کرده است. در این تیراندازی بیش از ۱۰ 
نفر کشته و حدود ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند که 

کودکان و کهن ساالن شامل آن هستند.
گسترده  حضور  برابر  در  مردم  اعتراضی  تجمع 
نیروهای امنیتی به شمول اهلل داد فدایی، فرمانده 
پولیس والیت  میدان وردک بوده است. او از چند 
روز به این سو با شمار قابل توجهی از نیروهای 
و  دارد  حضور  بهسود  ولسوالی های  در  امنیتی 
پولیس  جدید  فرماندهان  معرفی  نیز  آن  هدف 
این ولسوالی ها و تحکیمات پاسگاه های نیروهای 

پولیس خوانده شده است.
هم زمان با این، سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری گفته است که »رویداد تلخی« که روز 
جمعه اتفاق افتاد باید به صورت مسالمت آمیز حل 

شود.
او از هیأت اعزامی حکومت خواسته است که ضمن 
آسیب دیده گان،  وضعیت  به  جدی  رسیده گی 
بررسی  و همه جانبه  عادالنه  به صورت  را  قضیه 
کند و نتیجه بررسی خود را به رهبری حکومت 

گزارش دهد.

تبدیل شود،  به یک جریان سیاسی  تروریستی 
طبیعی است که شامل جمهوریت شده می تواند.

می کنند  تأکید  طالبان  که  است  حالی  در  این 
که براساس توافق نامه دوحه که یکی از مبناهای 
حکومت  است،  بین االفغانی  مذاکرات  پیش برد 
محمداشرف  رهبری  به  افغانستان  اقتدار  برسر 
غنی از بین می رود و به جای آن طبق پیش بینی 
تشکیل  اسالمی  حکومت  یک  دوحه  توافق نامه 

خواهد شد.
محمدعباس استانکزی، عضو هیأت مذاکره کننده 
استعفای  پیشنهاد  حتا  مسکو  در  طالبان 
محمداشرف غنی را نیز پیش کش کرد. او گفت 
که اگر اشرف غنی کنار برود، طالبان آماده اند که 
برای تشکیل حکومت جدید مذاکره  و صلح کنند.

حکومت  تشکیل  با  بارها  غنی  جمهور  رییس 
مخالفت  زودهنگامش  کناره گیری  و  موقت 
کرده است. تشکیل حکومت موقت از بحث های 
حاشیه ای اما جدی محافل سیاسی این روزها در 
کشور است. غنی گفته است که تجربه حکومت 
موقت در افغانستان »ویرانی و خون ریزی« بوده 

است.
گفته  نیز  او  ملی  امنیت  مشاور  حمداهلل محب، 
است که حکومت موقت به معنای فرصت دایمی 

برای مداخله بیگانه گان در امور افغانستان است.

 

دو روز پس از اعالمیه مشترک نماینده گی اتحادیه اروپا، امریکا، 
مهم ترین کشورهای جهان،  از  و شماری  ناتو  ملکی  نماینده گی 
کشور  والیت های  از  شماری  و  کابل  در  از حمالت  تازه ای  موج 
به راه افتاد. در آن اعالمیه، طالبان مسوول این حمالت خوانده 
شده بودند و همچنان از آن ها به گونه روشن خواسته شده بود 
که حمالت بر خبرنگاران، فعاالن مدنی، قاضیان و زیرساخت های 

شهری را متوقف کنند و به خشونت ها نقطه پایان بگذارند.
دو روز پیش چهار تن در شهر کابل ترور شدند و همچنان موتر 
حامل خوشنود نبی زاده، رییس دفتر وزارت دولت در امور صلح 
مورد حمله ماین چسبکی قرار گرفت. دیروز، سه انفجار در نواحی 
دوم، سوم و چهارم شهر کابل رخ داد که در اثر آن شماری از افراد 

غیرنظامی کشته شدند.
اثر  در  نیز  بلخ  و  قندهار  فاریاب، کندز،  در والیت های  همچنان 
حمالت طالبان یا انفجار ماین چسبکی و کنارجاده ای، تلفاتی به 
غیرنظامیان و نظامیان وارد شده است. کمیسیون حقوق بشر نیز 
هفته پیش با نشر تحقیقی، تلفات غیرنظامیان در سال جاری را 
بیش از ۸ هزار تن اعالم کرد که عامل بیش از 5۰ درصد آن طالبان 
خوانده شده بود. همچنان براساس این گزارش در ۱5 درصد این 

تلفات، نیروهای حکومتی و حامیان آن ها نقش داشته اند.
باز  سر  این حمالت  مسوولیت  گرفتن  از  طالبان  که  وجودی  با 
می زنند، اما در اعالمیه مشترک نماینده گی اتحادیه اروپا و بسیاری 
از کشورهای اروپایی، عامل این حمالت طالبان خوانده شده بودند.

حمله  از  پس  کابل،  در  امریکا  سفارت  شارژدافیر  ویلسن،  راس 
بر خشنود نبی زاده، در رشته توییت هایی از نادیده گرفته شدن 
خواست جامعه جهانی مبنی بر پایان خشونت ها انتقاد کرده و از 
عامالن این حمالت بار دیگر خواسته است که چنین حمالتی را 
متوقف کنند. هرچند آقای ویلسن از عامل این حمالت نام نبرده 
است، اما این توییت به اعالمیه ای اشاره دارد که در آن طالبان 

مسوول این حمالت خوانده شده بودند.
به نظر می رسد که میان تحوالت اخیر جهانی در پیوند با مسأله 
صلح افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و افزایش 
امریکایی ها  آن که  از  پس  دارد.  وجود  مستقیم  پیوند  حمالت، 
تصمیم به بازنگری توافق نامه دوحه گرفتند و ناتو از پیوند کاهش 
خشونت ها و پروسه صلح با مسأله خروج نیروهای بین المللی سخن 

گفت، طالبان واکنش نشان دادند.
روز پیش در کنفرانس خبری در مسکو  استانکزی چند  عباس 
به  آن ها  نیروهای خارجی،  بود که در صورت عدم خروج  گفته 
ادامه خواهند داد و سالح بر زمین نخواهند گذاشت. در  جنگ 
ادامه این سخن ها، موج تازه ای از خشونت ها افغانستان را فرا گرفته 

است.
خواستار  بایدن  رهبری  به  امریکا  جدید  حکومت  آن که  از  پس 
شد،  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  شده  امضا  توافق نامه  بررسی 
طالبان دیگر به میز مذاکره برنگشتند و به جای آن، به اظهار نظر 
درباره مواضع شان در سفرهای شان به کشورهای منطقه پرداختند.

حمالت اخیر همزمان با اعتراض های طالبان در پاسخ به مواضع 
توافق نامه دوحه،  بازنگری  از  بایدن و سخن زدن  جدید حکومت 

سازمان دهی شده است.
مراسم  برگزاری  از  پیش  متحده حتا  ایاالت  وزیر خارجه جدید 
سوگند بایدن گفته بود که امریکا مسایلی چون چگونه گی روابط 
طالبان با القاعده و داعش، چگونه گی مشارکت معنادار طالبان در 
پروسه صلح و چگونه گی کاهش خشونت ها را از جانب طالبان در 

این بررسی در نظر خواهد داشت.
مسوولیت  آن  در  که  جهان  کشورهای  جدید  نظرهای  ابراز  با 
ناامنی ها و خشونت های اخیر بر دوش طالبان گذاشته شده، این 
گروه فشار جهان برای تغییر رویه شان را حس کرده است؛ اما در 
عمل دیده می شود که خشونت ها ادامه دارد و کابل هر روز شاهد 

چندین حمله خشونت بار است.
چیزی که مشخص است، این است که بعید است با ادامه چنین 
حمالتی، جهان مواضعش در برابر طالبان را تغییر بدهد، نه تنها 
حال  در  ترمپ  دوران  در  که  کشورهایی  بلکه  امریکا،  حکومت 
استیصال به سر می بردند، حاال از اتخاذ مواضع جدید در برابر این 

گروه سخن می گویند.
با واقع بینی بیش تر به سیاست های شان تجدید  باید  طالبان نیز 
نظر کنند، با جهان وارد گفت وگوی عقالنی و منطقی شوند و در 
هماهنگی با جهان برای خود در افغانستان آینده ای را رقم بزنند. 
جهان و مردم افغانستان از طالبان توقف خشونت های جاری را 
می خواهد. با ادامه خشونت ها امکان صلح و همزیستی با طالبان 

در افغانستان و جهان به صفر تقرب خواهد کرد.

ادامه حمالت؛ 
پاسخ به اعالمیه کشورهای جهان 

برای پایان خشونت

چهار شنبه
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هیأت اعزامی حکومت برای بررسی حادثه 
بهسود کارش را آغاز کرد

شورای امنیت ملی: 
توافق نامه امریکا با طالبان مرجع مطلق 

تصمیم گیری برای همه مسایل بین االفغانی نیست

رییس جمهور برای 
برکناری ۱۳۸ کارمند 
وزارت مالیه دستور داد

در شبانه روز گذشته یک 
بیمار کرونایی در کشور 

جان باخته است

صحت  وزارت  اعالم  طبق  کابل:  ۸صبح، 
بیمار  یک  گذشته  شبانه روز  در  عامه، 
بیمار  و 5۳  باخته  کرونایی در کشور جان 

جدید شناسایی شده اند.
وزارت صحت عامه گزارش داده است که در 
دیگر  کرونایی  بیمار   ۷5 گذشته  شبانه روز 

صحت یاب شده اند.
کرونا  ویروس  به  ابتال  روزانه  آمار  براساس 
شد،  نشر  دلو  چهاردهم  سه شنبه،  روز  که 
در شبانه روز گذشته یک هزار و ۸۸۸ نمونه 

مشکوک به کرونا آزمایش شده است.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به 
کرونا در کشور به 55 هزار و ۱۷۴ تن رسیده 

است.
از این میان، دو هزار و ۴۰۶ تن جان باخته و 
۴۷ هزار و ۷۹۸ تن دیگر صحت یاب شده اند.

وزارت صحت عامه می گوید که در روزهای 
اخیر شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور 

کاهش یافته است.



8صبح، کابل

پایتخت  مصون نیست
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برخی از اعضای مجلس نماینده گان 
جدید  بانک نوت های  چاپ  از 
ابراز  احمدی  اجمل  امضای  با 
این  باور  به  می کنند.  نگرانی 
احمدی  اجمل  مجلس،  اعضای 
رد  مردم  نماینده گان  سوی  از 
نوع  هیچ  و  شده  صالحیت 
باور  به  ندارد.  قبال کارکردهایش  قانونی در  مسوولیت 
این نماینده گان، در صورتی که بانک نوت های جدید با 
اعتبار  و  ارزش  در  تکثیر شود،  احمدی  اجمل  امضای 
آن صدمه وارد می شود. در همین حال برخی دیگر از 
اعضای مجلس نماینده گان می گویند که به تازه گی بانک 
مرکزی به این نگرانی ها نقطه پایان گذاشته و در نامه ای 
با امضای  بانک نوت های جدید  اطمینان داده است که 
آقای احمدی به چاپ نمی رسد. بانک مرکزی نیز با نشر 
اعالمیه ای گفته است که بخشی از بانک نوت های جدید 
چاپ شده و بخشی دیگر در سال آینده به چاپ می رسد. 
اجمل  امضای  مورد  در  رسانه ها  گزارش  مرکزی  بانک 
احمدی روی این بانک نوت ها را رد کرده و گفته است 
که واحداهلل نوشیر، سرپرست سابق بانک مرکزی، روی 

بانک نوت ها امضا کرده است. 
به تازه گی برخی رسانه ها گزارش هایی به نشر رساندند 
بانک نوت های  بانک مرکزی  این که قرار است  بر  مبنی 
جدید را با امضای اجمل احمدی، سرپرست این بانک، 
مجلس  تند  واکنش های  با  اما  خبر  این  کند.  چاپ 
مجلس  اعضای  از  برخی  شد.  روبه رو  نماینده گان 
آقای  امضای  با  بانک نوت های جدید  نماینده گان چاپ 
احمدی را خالف قانون دانستند و از حکومت خواستند 
که جلو تکثیر این بانک نوت ها را بگیرد. نسیم مدبر، عضو 
مجلس نماینده گان، گفت که قرار است که بانک نوت های 
جدید با امضای اجمل احمدی، سرپرست طرد شده این 
بانک، به چاپ برسد. او افزود که در آینده نزدیک یک 
»تیم غیرمسوول« به اروپا سفر و به روی واحد پول امضا 
می کند. وی بیان کرد که امضای سرپرست بانک مرکزی 
مشروعیت ندارد و وی یک شخص غیر مسوول است. او 
گفت: »در این جا رییس بانک هم مشروعیت ندارد و یک 
را هم حذف کرده  تا معاون  آدم غیر مسوول است. دو 

انفجارهای  اخیر شاهد  روزهای  در جریان  کابل  شهر 
پی هم است. چهار انفجار در یک روز، دو کشته و هفت 
زخمی برجا گذاشت. هرچند پیش از این انفجارها به 
گونه پراکنده رخ می داد، اما در جریان روزهای اخیر، 
انفجارهای پی هم آغاز  با  دوباره صبح پایتخت نشینان 
می شود. در جریان یک هفته اخیر،  دست کم نُه انفجار 
در شهر کابل رخ داده که در مجموع، چهار کشته و ۱۱ 
زخمی برجای گذاشته است. وزارت امور داخله می گوید 
این حمالت  در  داعش  و  القاعده  طالبان، حقانی،  که 
دست دارند که بیان گر ادامه روابط میان این گروه ها 
از  برخی  در  وزارت،  این  در  مسووالن  گفته  به  است. 
حمالت گروه طالبان و داعش به گونه مشترک عمل 
تصریح  نیز  جمهوری  ریاست  اول  معاونت  می کنند. 
از  طالبان  رهایی »سهل«  و  دوحه  توافق  که  می کند 
زندان ، این گروه را »اعتماد به  نفس کاذب« داده است 
و نیروهای امنیتی »مصروف جمع کردن تروریستانی«  
هستند که »به  صورت حشرگونه« از سوی طالبان و 
می شوند.  فرستاده  کالن  شهرهای  به  حامیان شان 
طالبان اما پیش تر تنها دست داشتن شان در انفجارها 
حلقات  کار  را  آن  و  کرده   رد  را  غیرنظامی  اهداف  بر 

درون حکومتی خوانده اند.
کابل در جریان روز سه شنبه، چهاردهم دلو، شاهد چهار 
نوع  موتر  یک  ساعت ۷:۳5 صبح،  حوالی  بود.  انفجار 
»اورست« در ساحه جوی  شیر از مربوطات ناحیه دوم 
هدف انفجار ماین قرار گرفت. در نتیجه این انفجار،  دو 
تن زخمی شدند و برای مداوا به شفاخانه انتقال یافتند. 
تنها حدود یک ساعت پس از این انفجار، دومین انفجار 
در ساحه سلیم کاروان، از مربوطات ناحیه چهارم، رخ 
داد. در این انفجار نیز یک موتر نوع »فرونر« هدف قرار 
گرفت که در نتیجه آن، دو سرنشین این موتر کشته و 
دو تن دیگر زخمی شدند. لحظاتی پس از این رویداد، 
کرد  اعالم  اصالح  جمعیت  به  مربوط  انترنتی  پایگاه 
که محمد عاطف، رییس شورای مرکزی این نهاد، در 

نتیجه این رویداد کشته شده است.
انفجار  سومین  دوم،  رویداد  از  پس  ساعت  دو  حدود 
از  دهمزنگ،  نوآباد  ساحه  در  انفجار  این  داد.  رخ  نیز 
مربوطات ناحیه سوم شهر کابل، یک موتر نوع »کروال« 

است. بانک در یک حالت بی سرنوشتی است.«
اشاره کرد و  مالیه  به وزارت  آقای مدبر  از سوی دیگر 
گفت که رییس جمهور وزیر مالیه را نیز سلب صالحیت 
مالیه  وزارت  و  مرکزی  بانک  که  گفت  او  است.  کرده 
بانک نوت های  چاپ  روند  و  ندارند  مشروعیت  اکنون 
جدید باید متوقف شود. این در حالی است که عبدالهادی 
ارغندیوال، وزیر مالیه، در ششم دلو از سوی ارگ ریاست 
جمهور برکنار شد. ریاست جمهوری دلیل برکناری آقای 
ارغندیوال را تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری با 
هیأت مشترک بررسی مقرری های غیرقانونی در وزارت 
مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، عدم 
تعهد به ارزش های حکومت داری و رعایت نکردن ماده 
۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از 
احکام و هدایات مقام ریاست جمهوری عنوان کرده بود. 
مجلس  در  پروان  مردم  نماینده  سالنگی،  عبدالظاهر 
از  مرکزی  بانک  رییس  که  کرد  بیان  نیز  نماینده گان، 
نوع«  اکنون »هیچ  و  سوی مجلس رد صالحیت شده 
صالحیت قانونی ندارد. او گفت که حکومت نیز فرمان 
مجدد نداده که براساس آن وی بتواند کارهایش در این 

را هدف قرار داد که غیرنظامیان را حمل می کرد. در 
و  شد  زخمی  غیرنظامی  یک  نیز  رویداد  این  نتیجه 
برای مداوا به شفاخانه انتقال یافت. سرانجام سه شنبه 
پایتخت با چهارمین انفجار پایان یافت. حوالی ساعت 
۳:5۰ پس از چاشت،  یک موتر نوع »فورتینر« در ساحه 
کابل،  شهر  هشتم  ناحیه  مربوطات  از  فامیلی،  دوصد 
در  که  گفت  پولیس  گرفت.  قرار  ماین  انفجار  هدف 

نتیجه این رویداد،  دو تن زخمی شده اند.
رویدادها، گفت  این  به  واکنش  در  داخله  امور  وزارت 
که گروه های متعدد در انفجارهای کابل دست دارند. 
که  کرد  تصریح  وزارت،  این  سخنگوی  آرین،  طارق 
گروه های طالبان،  حقانی، القاعده و داعش در حمالت 
پایتخت نقش دارند و شماری از این انفجارها از سوی 
گروه های طالبان و داعش به گونه مشترک سازمان دهی 
می شود. آقای آرین معتقد است که با توجه به دست 
این  با  روابط شان  طالبان  مختلف،  گروه های  داشتن 
گروه ها را پایان نداده اند. او گفت که هرچند حمالت 
این گروه ها در هفته های اخیر ادامه دارد؛ اما نیروهای 
امنیتی تالش شان را برای خنثا کردن این گونه حمالت 
و بازداشت عامالن آن تسریع بخشیده اند. این وزارت 

بانک را ادامه دهد. سالنگی خاطر نشان کرد، زمانی که 
آقای احمدی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمد و 
مجلس نیز به او رأی اعتماد نداد، فرمان قبلی رییس 
جمهور لغو شده است. به باور او ادامه کار اجمل احمدی 
روحیه  و  حکومت داری  روال  خالف  مرکزی  بانک  در 
قانون اساسی است. او گفت: »از نظر روال حکومت داری 
و روحیه قانون اساسی او نه سرپرست بانک مرکزی و نه 
رییس بانک مرکزی است. هر نوع فعالیت او در مخالفت 

با روحیه قانون اساسی و حکومت داری است.«
او در ادامه بیان کرد که در مکتوب ها و نامه های اداری 
کسی امضا می کند که صالحیت دارد و پاسخ ده است. به 
باور او، آقای احمدی از آن جایی که رد صالحیت شده و 
کدام مسوولیت قانونی ندارد، امضایش در بانک نوت های 
که  در صورتی  داد،  او هشدار  ندارد.  مشروعیت  جدید 
با امضای احمدی به چاپ برسد،  بانک نوت های جدید 
به ارزش واحد پول افغانی در بازارهای ملی و بین المللی 

اثرات منفی برجای خواهد گذاشت. 
مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری  حال  همین  در 
نامه ،  بانک مرکزی طی یک  نماینده گان می گویند که 

می گوید که در جریان ماه های اخیر،  ده ها ماین گذار را 
در کابل و والیات بازداشت کرده است. گفتنی است که 
براساس آمارها، تنها در جریان یک هفته اخیر نُه انفجار 
در شهر کابل رخ داده است که در نتیجه آن،  چهار تن 

کشته و ۱۱ تن زخمی شده اند.
معاونت اول ریاست جمهوری که هم چنان مسوولیت 
موقتی تامین امنیت کابل را عهده دار است، می گوید 
طالبان  برای  طالبان،  و  امریکا  میان  دوحه  توافق   که 
ایجاد  پیروزی«  »هیجان  و  کاذب«  به  نفس  »اعتماد 
کرده است. امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، 
فیس بوکش  صفحه  در  دلو،  چهاردهم  سه شنبه،  روز 
صلح  امید  به  را  طالبان  زندانیان  حکومت  که  نوشت 
توافق نامه  از  تعبیر دیگری  این گروه  اما  آزاد ساخت؛ 
صلح و »نیت خیر و نیک« حکومت داشته است. او که 
اعتراف یک فرد بازداشت شده در پیوند به ماین گذاری 
امنیتی در حال  نیروهای  افزود که  را همه گانی کرد، 
افرادی اند که »حشر گونه  حاضر مصروف جمع کردن 
از جانب طالبان و حامی  بیرونی اش« به شهرهای کالن 

فرستاده می شود. 
که  مدنی خواست  نهادهای  و  رسانه ها  از  صالح  آقای 

رد  را  جدید  بانک نوت های  در  احمدی  اجمل  امضای 
کرده است. سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی 
و بودجه مجلس، گفت که قرار بود هیأتی جهت امضای 
بانک نوت های جدید به اروپا سفر کند و این کمیسیون 
طی یک مکتوب نگرانی اعضای مجلس را با بانک مرکزی 
در میان گذاشت. او گفت که بانک مرکزی در مکتوبی 
جوابیه، نگرانی های مجلس را رفع کرده است. به گفته 
او در این مکتوب، بانک مرکزی اطمینان داده است که 
سفر هیأت به اروپا لغو شده و در ضمن امضای اجمل 
است.  نشده  گرفته  جدید  بانک نوت های  در  احمدی 
کبرزانی تصریح کرد که به  جای امضای احمدی، امضای 
واحداهلل نوشیر، سرپرست سابق این بانک، در واحد پولی 

درج شده است. 
بانک مرکزی اما با نشر اعالمیه ای، به نگرانی های مجلس 
نقطه پایان گذاشته است. بانک مرکزی گفته است که 
یک تعداد بانک نوت های جدید چاپ شده و قرار است که 
باقی مانده آن طی سال آینده به چاپ برسد. با این حال 
این بانک مشخص نکرده است که به چه مقدار پول قرار 
است چاپ شود. این بانک در این اعالمیه گزارش  برخی 
رسانه ها مبنی بر امضای اجمل احمدی در بانک نوت های 
در  احمدی  آقای  که  است  گفته  و  کرده  رد  را  جدید 
مرکزی  بانک  است.  نکرده  امضا  جدید  بانک نوت های 
تصریح کرده که به  جای آقای احمدی، واحداهلل نوشیر، 
سرپرست سابق این بانک، امضا کرده است. بانک مرکزی 
از رسانه ها خواسته است که شایعه پراگنی و اذهان عامه 

را مغشوش نکنند. 
پیش تر اجمل احمدی نتوانست در مجلس نماینده گان 
رای اعتماد به دست بیاورد. هرچند مجلس بارها تاکید 
به مجلس  زودتر  باید هرچه  نامزد جای گزین  که  کرد 

فرستاده شود، اما این مهم هنوز انجام نشده است.

کنند  مطالعه  را  طالبان  علیه  اثباتیه  مدارک  و  اسناد 
آقای  گفته  به  بشناسانند.  جهانیان  به  را  گروه  این  و 
آغاز  نیست«  »علیه هرچه طالب  صالح، جنگ طالب 
شده و نیاز است که »هرکه طالب نیست«، بر ضد این 
گروه بسیج شوند. معاون اول ریاست جمهوری پیش از 
این نیز گفته بود که گروه  طالبان در حمالت انفجاری 
کابل دست دارد. گفتنی است که در حال حاضر نشست 
۶:۳۰ اعترافات افرادی که در پیوند به حمالت انفجاری 
اول  معاونت  می کند.  همه گانی  را  شده اند  بازداشت 
ریاست جمهوری برای جلوگیری از ترورهای هدفمند، 
تردد »موترسایکل های دو پشته« را ممنوع اعالم کرده 
و گفته است که موترسایکل ها را به همین دلیل »فلج« 

می کند.
ایاالت  سفارت های  اروپا،  اتحادیه  هیأت  این  از  پیش 
متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیان، آسترالیا، 
کانادا، چک، دنمارک، فنلند، هالند،  اسپانیا، سویدن و 
اعالمیه ای  در  افغانستان  در  ناتو  ملکی  ارشد  نماینده 
ادامه ترورها، آدم ربایی ها و تخریب زیربناها را محکوم 
بیش ترین  مسوولیت  طالبان  که  بودند  گفته  و  کرده 
خشونت ها را بر عهده  دارند. در این اعالمیه تصریح شده 
بود که طالبان می خواهند با این کار، نهادهای دولتی 
را ضعیف و با ایجاد محیط ناامن، زمینه تحرک برای 
گروه های تروریستی را فراهم کنند. طالبان اما پیش تر 
مسوولیت ترور عالمان دین، خبرنگاران و شخصیت های 
سیاسی و اجتماعی را به دوش نگرفته اند و می گویند که 
حلقاتی در درون حکومت این حمالت را سازمان دهی 

می کنند. 
گفتنی است که مسوولیت چهار انفجار روز سه شنبه، 
نگرفته  بر عهده  گروهی  یا  فرد  هیچ  را  دلو  چهاردهم 
را  این گونه حمالت  نیز مسوولیت  این  از  پیش  است. 
تلفات  نُه ماهه  گزارش  در  نمی گرفت.  برعهده  کسی 
غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰، یوناما تصریح کرده بود که 
شمار حمالت هدفمند،  به ویژه حمالتی که مسوولیت 
آن را هیچ گروه عهده دار نمی شود، رو به افزایش است. 
یوناما در آن زمان گفته بود که این حمالت بیش از ۴۰ 
درصد افزایش یافته است؛ اما پس از نشر این گزارش، 

میزان انفجارها بیش تر شد.

پایان جنجال مجلس و بانک مرکزی؛  

اجمل احمدی روی بانک نوت ها 
امضا نمی کند

عبداالحمد حسینی 



اسحق علی احساس

متأسفانه تا اینجای کار، حرف و 
عمل طالبان یکی نبوده است. این 

گروه از یک طرف اقدامات آینده 
را به مذاکرات بین االفغانی دوحه 

بخیه می زند و از جانب دیگر 
براساس ادعای هیأت دولت، میز 

مذاکره را ترک کرده و به سفرهای 
خارجی روی آورده است. تأکید 
روی »حکومت اسالمی جدید«، 

سفرهای منطقه ای، موضع گیری های 
غیرمنعطف در میز مذاکره و 

»ترک مذاکره«، قابل جمع نیست. 
عقل سلیم نمی تواند بپذیرد، 
در شرایطی که مذاکرات هیچ 

پیش رفتی نداشته است، تشکیل 
حکومت اسالمی جدید ممکن باشد.

ابهام پشت ابهام
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از آغاز مذاکرات بین االفغانی تاکنون، طالبان همواره 
سخن  اسالمی«  جدید  »حکومت/نظام  تشکیل  از 
گفته اند. این گروه می گوید که از شکل گیری چنین 
حکومتی، در »توافق نامه دوحه« که میان طالبان و 
امریکا در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ امضا شد، تذکر رفته 
است. در روزهای گذشته، هیأت های اعزامی طالبان 
نیز در کنفرانس های خبری شان  به تهران و مسکو 
افغانستان«  اسالمی  جدید  »حکومت  که  گفتند 
دفتر  اعضای  شد.  خواهد  فعلی  حکومت  جایگزین 
با  گذشته،  سیاق  و  سبک  به  طالبان،  سیاسی 
انحصار  دنبال  به  آنان  که  افزودند  تمام  کلی گویی 
و  فراگیر  اسالمی جدید،  و حکومت  نیستند  قدرت 
مورد قبول همه خواهد بود. این در حالی است که 
در مورد جزئیات طرح چنین حکومتی، سخن گفته 

نشده است.
جدید،  اسالمی  حکومت  از  طالبان  منظور  اگر 
ماه  یک  به  نزدیک  آن  طرح  که  باشد  ساختاری 

و  نخستین  امنیتی،  نیروهای 
جمهوری  نظام  امید  آخرین 
نیروهای  حکومت اند.  و 
افغانستان در بیست  امنیتی 
قانون،   پاسبانان  پسین  سال 
امین  ثبات،  و  نظم  نگه دارنده  
افغانستان  مردم  جان  و  مال 
مشقت های  و  فراوان  قربانی های  روز  هر  و  بودند 
بی شماری را متحمل شدند. آنان با تحمل فشار همه 
روزه جنگ توانستند جلو تسخیر شهرهای بزرگ را 
بگیرند و در کل نظام جمهوری را سر پا نگه دارند. 
در حالت های جنگی )حالتی که اکنون افغانستان با 
آن در گیر است(، حکومت در واقع نیروهای امنیتی 
یک کشور اند. برای همین پابرجا ماندن جمهوری 
اسالمی افغانستان وابسته به تحکیم پایه های ارتش 
نیروهای  میان  اتفاق  و  اتحاد  نگه داشتن  کل  در  و 
در  کشور  امنیتی  نیروهای  است.  کشور  امنیتی 
می کنند  عمل  نظام  حافظان  مثابه  به  حاضر  حال 
ناگوار  و هرگونه برخورد سلیقه ای یا سمتی، پیامد 
اول برای جمهوری و بعد از آن برای کل افغانستان 
دارد. افغانستان یک تجربه تلخ از برخورد سلیقه ای 
و سمتی با ارتش را از دوران روزهای آخر حکومت 
به دلیل  افسران و نظامیانی که  داکتر نجیب دارد. 
رنجیدند، در  او  از  نجیب،  داکتر  قومی  برخوردهای 
پهلوی دشمن حکومت او قرار گرفتند و در سقوط 
آن حکومت نقش اساسی بازی کردند. افغانستان و 
جمهوری، اکنون به نیروهای امنیتی که کفن به تن و 
تفنگ به دست در برابر خشن ترین نیروی زنده جهان 

می جنگند، بیش تر از هر وقت دیگر نیاز دارد.
توسط  سهم شان  غارت  از  سربازان  شکایت  بارها 
مافوق ها و مقامات حکومت به بیرون درز کرده است. 
بارها شکایت شده است که جسد سربازان از میدان 
بارها  نمی شود.  منتقل  خانوادها ی شان  به  جنگ 
زمان  در  آنان  اکرامیه   پول  که  است  شده  شکایت 

و نمی توان روی آن چیزی جز پروپاگاندای سیاه و 
کلی گویی ابهام آمیز نام گذاشت. اگر طالبان ساختار 
نظم سیاسی پساصلح را به توافق نامه دوحه که میان 
آنان و امریکا امضا شد، پیوند بزنند، معنای آن این 
دور  متحده،  ایاالت  قبلی  دولت  و  طالبان  که  است 
افغانستان و در غیاب شهروندان آن، برای آینده  از 
و  بریده  گرفته ؛ خودشان هم  تصمیم  این سرزمین 
هم دوخته اند. در این صورت، مذاکرات بین االفغانی 

معنایی ندارد و جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
اما اگر منظور طالبان از »حکومت جدید اسالمی« 
بین االفغانی  مذاکرات  از  باید  که  باشد  ساختاری 
بیرون آید و مورد توافق تمامی طرف ها باشد، باید 
را  گفت وگو  میز  و  برگردند  دوحه  به  زودتر  هرچه 
گرم کنند. موضع گیری های مبهم و کلی گویی های 
غیرشفاف، ره به جایی نمی برد. توافق از گفت وگوهای 
فشرده و شفاف روی جزئیات موضوعات مورد بحث، 
به دست می آید. در مذاکره، چند و چون هر مسأله ای 
باید روشن باشد. هر زوایه تاریک، دردسر ساز است 
را  نظر  مورد  روی موضوع  دو طرف  توافق  امکان  و 

ساختن ارتش مسلکی کار یک روزه و یک ساله نیست. 
و  میسر شود  است  با گذر سال ها ممکن  مهم  این 
افغانستان در این زمینه طی سال های پسین گام های 
مهمی برداشته و اکنون صاحب نیروی امنیتی نسبتاً 
مجهز است. افغانستان همیشه به این نیروهایی که در 
بیست سال اخیر برای بقای این کشور خون داده اند، 
نیاز دارد. این نیروها در بیست سال اخیر با طالبان 
شجاعانه جنگیده اند و بدون شک اگر اختیار جنگ 
در  مستقر  تروریستی  نیروهای  کل  در  و  طالب  با 
افغانستان به دست نیروهای دلیر امنیتی می بود )اگر 
حامد کرزی و محمد اشرف غنی، طالبان را برادران 
ناراضی و مخالفان سیاسی خویش نمی خواندند و با 
آنان از راه تضرع داخل نمی شدند(، بی گمان در همان 
روزهای نخست ظهور مجددشان با زور ارتش از پای 

تشنه  افغانستان  مردم  این که  در  می کند.  محدود 
صلح و از جنگ خسته اند، شکی نیست؛ اما مذاکره 
را  باید خودشان  افغانستان  مردم  باشد.  روشن  باید 
در گفت وگوها و همین طور توافقی که از رهگذر آن 
به دست می آید، ببینند. هیأت های دو طرف، به ویژه 
طالبان باید بدانند که هیچ گونه »ضمیمه  محرمانه«، 
در روند صلح کنونی برای مردم این سرزمین قابل 

قبول نیست. همه چیز باید شفاف باشد.
متأسفانه تا اینجای کار، حرف و عمل طالبان یکی 
نبوده است. این گروه از یک طرف اقدامات آینده را به 
مذاکرات بین االفغانی دوحه بخیه می زند و از جانب 
دیگر براساس ادعای هیأت دولت، میز مذاکره را ترک 
کرده و به سفرهای خارجی روی آورده است. تأکید 
روی »حکومت اسالمی جدید«، سفرهای منطقه ای، 
موضع گیری های غیرمنعطف در میز مذاکره و »ترک 
نمی تواند  سلیم  عقل  نیست.  جمع  قابل  مذاکره«، 
پیش رفتی  هیچ  مذاکرات  که  شرایطی  در  بپذیرد، 
نداشته است، تشکیل حکومت اسالمی جدید ممکن 

باشد.
جنگ  به  دادن  پایان  برای  که  است  این  واقعیت 
جز  راهی  افغانستان  دیرپای  و  فرسایشی  پیچیده، 
نظامی  حل  راه  اگر  منازعه  این  نیست.  گفت وگو 
نمی کشید.  درازا  به  سال  چهل  از  بیش  می داشت، 
جنگ افغانستان راه حل سیاسی دارد. بدون مذاکره 
تمامی  برای  قبول  قابل  ساختار  یک  روی  توافق  و 
طرف های درگیر، استقرار صلح و ثبات در این کشور 
ممکن نیست. باید تمامی طرف ها پس از نزدیک به 
پنج دهه جنگ و ویرانی، به این نتیجه رسیده باشند 
که انحصارگری، زورگویی و خشونت ورزی چیزی جز 
رفتن از جنگی به جنگ دیگر نیست. طرف ها و به ویژه 
افغانستان توقع  بالغ شده باشند. مردم  باید  طالبان 
دارند که هیأت های دو طرف عقالنیت سیاسی شان را 
نشان دهند و بدون فوت وقت، گفت وگوی معطوف 
به نتیجه را در دوحه آغاز کنند. کلی گویی ها و فرار 
باور  این که  جز  آن،  به  بی اعتنایی  یا  و  گفت وگو  از 
مردم به مذاکره را صدمه بزند، نتیجه دیگری ندارد. 
بهتر است که طالبان دست از حاشیه سازی بردارند، 
به میز مذاکره برگردند و اراده شان را برای برقراری 
صلح نشان دهند. تنها با گفت وگوی شفاف می توان 

ابهام زدایی و سوءتفاهم ها را برطرف کرد.

در می آمدند و نابود می شدند. آنچه شایسته است که 
در مذاکرات صلح هر دم به عنوان خط قرمز عنوان 
شود، قدردانی، حفظ و تقویت نیروهای امنیتی است 
که بار سنگین جنگ در تمام سال های اخیر بر دوش 

آنان بوده است.
جانب داری  که  کنند  توجه  است همه  طرف ها  نیاز 
از حکومت موقت، بدون سنجش بنیادی و توافق بر 
سر حفظ بنیادها و ویژه گی های جمهوری، ایستادن 
آنان  هم فکران  دیگر  و  پاکستان  طالبان،  صف  در 
حفظ  سر  بر  توافق  بدون  موقت،   حکومت  است. 
دست آوردهای بیست سال اخیر، نگه داشتن نهادهای 
حفظ  این ها،  همه  از  مهم تر  موجود،  دموکراتیک 
مردم  مال  و  جان  امین  مثابه  به  ارتش  نگه داری  و 
است.  جبران  قابل  غیر  و  اشتباه محض  افغانستان، 
بیش تر از هر زمان دیگری، اکنون به دوراندیشی و 
غنی  رفتن  کنار  یا  موقت  است. حکومت  نیاز  حزم 
از قدرت، در نهایت یکی از راه های حل برای جنگ 
جاری در کشور است؛ اما حکومت موقت مورد نظر 
طالبان غیر از آن چیزی است که عده ای در داخل 
طالبان،  نظر  مورد  موقت  حکومت  می کنند.  تصور 
ممکن است همه دست آوردهای بیست سال پسین 
را به باد فنا و نیستی بسپارد. طالبان می گویند که 
نظام  باالی  مذاکره  آن  از  بعد  موقت،  اول حکومت 
پس از منازعه و تشکیل حکومت فراگیر. تبعیت از 
سود  به  فقط  طبل،  این  بر  کوبیدن  یا  و  طرح  این 
موقت  ایجاد حکومت  است.  آنان  و حامیان  طالبان 
قبل از توافق بر سر بنیادها و اصول یک جمهوری 
و یا سیستم باز و دموکراتیک،  به معنای ملغاکردن 
همه چیز از جمله ارتش، نهادهای سیاسی، قوانین و 
مقرره ها است. تن دادن به این خواست طالبانی به 
نتیجه اش  که  است  طالبان  به  تسلیم شدن  معنای 

چیزی دیگری جز فروپاشی و ویرانی نیست.

باقی  بحث  برای  جایی  کرد،  درز  رسانه ها  به  پیش 
که  نظام  جمهوریِت  طرح،  آن  براساس  نمی ماند. 
حفظ آن خط سرخ کارگزاران حوزه جمهوری گفته 
شده، زیر سوال است. در آن طرح، ساختار حکومت، 
مبهم  افراد،  گزینش  چگونه گی  و  نهادها  صالحیت 
است. همچنان، در طرح همه گانی شده ی »حکومت 
اسالمی آینده«، نهادهای غیرانتخابی دیده می شوند 
که حدود صالحیت شان را شریعت تعیین می کند و 
مشروعیت شان را از دین می گیرند. اگر هدف طالبان 
از حکومت مورد نظرشان چیزی است که در آن طرح 
و  زیرا ساختارها  بیش تر می شود؛  ابهام  است،  آمده 
نهادهای شامل آن طرح، پرسش برانگیز است و بدون 
شک، هیأت دولت و در کل حوزه جمهوری، بدون 

هیچ بحثی با آن مخالف هستند.
ادامه  در  حکومتی،  ساختار  روی  است  قرار  اگر 
میز  از  باید  توافقی  چنین  شود،  توافق  مذاکرات 
نظام های  از  نیز  آن  مدل  و  آید  به دست  گفت وگو 
دموکراتیک و مردم ساالر، واقعیت شناسی شده باشد. 
هیچ طرحی بیرون از میز مذاکره، پذیرفتنی نیست 

تعیین شده و به طور کامل به خانواده های آن داده 
نمی شود. با این همه، چشم امید مردم در نهایت به 
سوی آنان دوخته شده است. زیرا فقط آنان هستند که 
در میدان های جنگ، دشمن افغانستان را زمین گیر 
می کنند. این نیروهایی که در دشوارترین روزها، برای 
بقای نظام و افغانستان سینه سپر می کنند،  سزاوار 

تحقیر و فراموشی نیستند.
مصروف  طالبان  است.  متوقف  دوحه  در  مذاکرات 
یعنی  این  هستند.  منطقه  کشورهای  با  چانه زنی 
آمده  پیش  گفت وگوها  روند  در  معضلی  و  اشکالی 
است. مذاکرات دوحه در حالت تعلیق به سر می برد و 
معلوم نیست که طالبان روی چه گزینه های دیگری 
پیشینه  به  توجه  با  می کنند.  فکر  مذاکره  از  غیر 
طالبان، گزینه ادامه جنگ از سوی آنان به قوت خود 
باقی است و ممکن است هر لحظه از سر گرفته شود. 
همین حاال نیز جنگ جویان آنان در تمام والیت های 
نیروهای  علیه  جنگ  و  حمله  مصروف  افغانستان 
مواضع شان  هنوز  طالبان  آن که  با  هستند.  امنیتی 
نکرده اند،  روشن  آن  نتیجه  و  مذاکرات  قبال  در  را 
بعضی از احزاب و رهبران سیاسی در داخل به صف و 
جبهات جداگانه تقسیم شده  و به روایت های تازه ای 
ایمان آورده اند. عده ای از سیاست مداران صاحب نام 
در داخل، خواستار حکومت موقت اند. عده ای همانند 
طالبان، راه حل را استعفای غنی می دانند. متأسفانه، 
عده ای اصطالح کلی »حکومت موقت« را بدون هیچ 
توضیح اضافی و جانبی مطرح می کنند. هزاران مورد 
است که قبل از طرح حکومت موقت باید باالی آن 
بحث صورت بگیرد و توافق نظر طرفین حاصل شود. 
یکی از هزاران مورد، موضوع ارتش و نیروهای امنیتی 
میلیاردها  آنان  برای مسلکی شدن  است که  کشور 
کنونی  احوال  و  اوضاع  در  و  است  هزینه شده  دالر 

منجی و نجات دهنده شمرده می شوند.

کیل گو�ی طالبان؛

کفن به تن و تفنگ به دست

حبیب حمیدزاده
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محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0۷۷520۷۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6۴65 - 0۷00۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



قدرتمندترین زلزله ای که تا حاال در افغانستان به وقوع پیوسته، زلزله سال 1505 با مرکزیت شکست چمن - مقر است؛ زلزله ای که با قدرت 
7.3 درجه ریشتر در نزدیک شهر کابل رخ داد و در حدود 50 کیلومتر شکسته گی سطحی و عمودی ایجاد کرد. شهر پغمان به کلی از بین رفت و در 

حدود 70 تا 80 کشته برجای گذاشت. این زلزله باعث تخریب دیوارها و قلعه های زیادی در شهر کابل شد.

»شکست چمن - مقر« 
و بلندمنزل های بی بنیاد کابل

هژمون غیرپارادایمی؛ 
چرا لیبرالیسم پایان تاریخ است؟

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی

علی عمر فروزش

با قدرت ۷.۳ درجه ریشتر  - مقر است؛ زلزله ای که 
در نزدیک شهر کابل رخ داد و در حدود 5۰ کیلومتر 
شکسته گی سطحی و عمودی ایجاد کرد. شهر پغمان 
به کلی از بین رفت و در حدود ۷۰ تا ۸۰ کشته برجای 
گذاشت. این زلزله باعث تخریب دیوارها و قلعه های 
 N. Abraseys and R.( .زیادی در شهر کابل شد

.)2003 ,Bilham, London
به دور از تصور نیست که زلزله 5۰۰ سال قبل، دوباره 
اتفاق بیفتد که اگر چنین شود، شهر کابل که در این 
آسیب پذیر  بسیار  طبیعی  حوداث  مقابل  در  اواخر 
شده است، به کلی از بین خواهد رفت. عمودی سازی 
شهر کابل و افت ذخایر آب های زیرزمینی که زمینه 
فرونشست این شهر را فراهم می کند، آسیب پذیری آن 

را در مقابل زلزله بیش تر کرده است.
در سال های ۱۸۷۴ و ۱۹۶5، زلزله هایی با قدرت ۶.۶ 
سال  در  شد.  ثبت  کابل  در  ریشتر،  درجه   ۷.۴ الی 
۱۹۹۹ زلزله ای با قدرت 5.۸ الی ۶.5 درجه ریشتر در 
کابل اتفاق افتاد. در سال های ۱۹۹۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ 
تا 5.۷ درجه، در شهر  با قدرت بین ۴.۹  زلزله هایی 

در  موسولینی  بنیتو  فاشیسم  حزب  توتالیتاریانیستی 
آلمان  در  سوسیال  ناسیونال  کارگری  حزب  و  ایتالیا  
یافت. توتالیتاریانیسم، مبتنی بر مفهوم »هژمون« آنتونیو 
گرامشی، در خط و مشی پروپاگاندایستی نازیسم تحت 
انقیاد گوبلز و پوپولیسم موسولینی که امتداد و تحقق 
به  بود، در جهت رسیدن  افالطونی  منطقی آرمان شهر 
برای  نژاد«  و  »ملت  واژه گان  در  روم  امپراتوری  آرمان 
لنینیسم،   - مارکسیسم  یافت.  تبلور  توده ها  بسیج 
پیش قراوالن  عنوان  به  نازیسم  و  فاشیسم  مائوئیسم، 
توتالیتاریانیسم با ترسیم چارچوب تک حزبی، پلورالیسم 
دولت،  نهاد  در  فرد  موضوعیت  تعریف  با  سیاسی، 
نیروهای   « تجویز  عنوان  به  مارکسیسم  و   فردگرایی 
عنوان  به  فاشیسم  دیالکتیک«،  ماتریالیسم  تاریخی 
تجویز مذهبی در هیأت عالی ترین نمود دولت و نازیسم 
به عنوان تجویز تاریخی برای آپارتاید، اصالح و اتحاد قوم 
به سوی  را حذف و دستاویزی  واقعیت اخالقی  ژرمن، 

پارادایم های جزمی با رویکردی هژمونیک را بنا نهادند.
سیاسی  دکترین  سیاسی،  آموزه های  بحبوحه  در 
لیبرالیسم با دخالت حداقل دولت، ذیل لوای قانون و 
با اتکا بر واقعیات اجتماعی ظهور یافت. تمثیل ابتدایی 
حداقل حکومت در لوایاتان هابز با تکلمه تأسیسی بودن 
حصول  جهت  اجتماعی  قرارداد  زیربنای  با  حکومت 
امنیت، تمثیل ثانوی آن در آرای الک با تفکیک حقوق 
اندیشه  در  »فردگرایی«  بنیان گذاری  و  ثانویه  و  اولیه 
سه گانه  قوای  تفکیک  در  آن  سوم  تمثیل  سیاسی، 
منتسکیو و ژان ژاک روسو و تمثیل چهارم آن در تلفیق 
که  »لیبرال دموکراسی«  قالب  در  دموکراسی  آموزه   با 
عالی ترین مظهر نظام سیاسی در آرای پوپر است، قوام 
یافته است. تطور تیوریک این آموزه سیاسی در ایتالیا، 
فرانسه و بریتانیا و بعدها در ایاالت متحده خط السیری 
»عقل گرایی  مرجعیت  حفظ  با  کرد.  طی  را  متفاوت 
روشنگری«، »آزادی« و »فردگرایی«، کم تر دو لیبرالی 
همگون  آرای  که  دریافت  تاریخ  پهنه  در  می توان  را 
داشته باشند؛ این در حالی است که جز کائوتسکی و رزا 
لوکزامبورگ و آن ها نیز در جزئیات، کم تر مارکسیستی 
نداشته  مارکس  موافق  آرای  که  دریافت  می توان  را 
باشد. ساخت متکثرانه لیبرالیسم، تلفیق این آموزه را 
با پلورالیسم سیاسی هموار می نماید و وجه پارادایمی 

جنوب و جنوب شرق آن پلیت هند، سمت غرب آن 
پلیت افغانستان مرکزی و سمت شمال و شمال غرب 
آن پلیت اروپا - آسیا قرار دارد. شکست چمن - مقر، از 
جمله شکست های فوق العاده فعال است که ساالنه ۱۰ 
ملی متر لغزش دارد. این شکست با ۱۰۰۰ کیلومتر 
طول، ۶5۰ کیلومتر آن در خاک افغانستان قرار دارد 
و از ۱۰ کیلومتری غرب شهر کابل می گذرد که در 
مسیر خود با شکست گردیز، شکست مکران و شکست 
پغمان در ولسوالی پغمان یک جا می شود، از آنجا به 
با شکست  راه  مسیر  در  که  ایران می رود  مرز  طرف 
فعال »هریرود« نیز یک جا می شود. شکست چمن - 
مقر در خاک افغانستان موقعیت های مختلف را بین 
کوردینات های ۲۹ الی ۳۶ درجه شمالی و ۹۶ الی ۷۱ 
 USGS( .درجه طول البلد شرقی اتخاذ نموده است

.)2005 ,open file report

زلزله های ناشی از شکست چمن - مقر
قدرتمندترین زلزله ای که تا حاال در افغانستان به وقوع 
پیوسته، زلزله سال ۱5۰5 با مرکزیت شکست چمن 

این اشاره، دیالکتیک تاریخی هگل با تغییر در ماهیت 
صورت بندی چپ و راست افراطی را ترسیم نمود. با ابتنا 
بر این مهم و تغییر وجه دیالکتیک از ذهنی به مادی، 
مارکسیسم با بسترسازی ماتریالیسم تاریخی و سوگیری 
آن به نفع نبرد طبقاتی، پارادایم انتقادی با رویکرد سلبی 
عوامل  بر  غالب  نیرویی  شرح،  این  در  کرد.  تشریح  را 
تولید مادی تصور می شد که در سلسله  منظم از کمون 
نخستین به کمون ثانویه و یوتوپیای مارکسیستی اعتال 
می یافت. قوام این ایده در دترمنیسم انتزاعی ماتریالیسم 
دیالکتیک مارکس نهفته بود. ممکن بزرگ ترین بسترساز 
امتداد مفهوم طبقه در تمامی آرای مارکسیستی، ریشه 
در دترمنیسم »انتزاعی« ماتریالیسم دیالکتیکی که به 
زعم مارکس و انگلس و ممکن بین الملل اول »علمی« 
تلقی می شد، نهفته باشد. این دترمنیسم، نبرد طبقات را 
امر حتمی می دانست که با زوال سرمایه داری از درون 
ختم می شود. ابتنای این دترمنیسم بر »نبرد طبقاتی«، 
که  شد  مارکسیسم  در  پارادایمی   جزم اندیشی  موجب 
از معرفت شناسی تا هستی شناسی و  تمامی وجوه آن، 
زیباشناسی را ذیل تأثیر آن تعریف و مارکس را علم دار 
این پارادایم می دانست. این داعیه با شرح چهار ساحت 
در  مارکس  آرای  ساحت،  نخستین  در  می یابد؛  قوام 
مسأله یهود و فیمینیسم، در دومین ساحت توجیهات 
لنین و مارکسیست - لنینیست ها برای صنعتی نشان 
دادن امپراتوری روسیه تزاری و حکومت سوسیالیستی 
از  ارجاع  امتداد جزمیت  در سومین ساحت  کرنسکی، 
مارکس به لنین در آرای »سوسیالیسم در یک کشور« 
و  تروتسکی  لئون  پیگیر«  »انقالب  و  استالین  ژوزف 
نهایت  در  و  خروشچف  نیکیتای  استالین زدایی  پروسه 
سیاست های گالسنوست و پروسترویکای گورباچفیسم 
به  بازگشت  و  فرانکفورتیان  ساحت  چارمین  در  و 
معرفت شناسی  حتا  که  طوری  مارکسیسم،  ریشه های 
به  توسل  با  هابرماس  تا  هورکهامیر  از  فرانکفورتیان 
نبرد طبقاتی مارکسیسم توجیه می شود و مارکوزه در 
دست یابی  امکان  پازیتیویستی،  معرفت شناسی  نقد 
به حقیقت فارغ از ارزش ها را به دلیل تأثیر معرفت از 
مصداق،  همین  به  نمی داند.  ممکن  اجتماعی  موقعیت 
تمکین از فردستیزی هگلی در رکاب با نقش قدرتمند 
دولت با شالوده تفکر روسو، تسلسل منطقی در رژیم های 

در کنار تمام نابسامانی های موجود در افغانستان، در 
شهر کابل هر روز بلندمنزل های زیادی سر به آسمان 
می کشند؛ بلندمنزل هایی که باالی خانه های آدم های 
چون »من«، سایه سنگینی انداخته و بسیاری ها را از 
نعمت چند ساعت خورشید در روز محروم ساخته اند. 
اکثر این بلندمنزل ها به گونه خودسر و خارج از پالن 
که   ۲۰۰۱ سال  از  پس  است.  شده  ساخته  شهری 
از  مهاجران  هجوم  برگشت،  کشور  در  ثباتی  اندک 
خارج و روی آوردن جمعیت داخلی به سوی شهرها، 
شهر کابل را با رشد جمعیتی بی سابقه مواجه ساخت. 
نیازمندی  افزایش  آن  دنبال  به  و  جمعیت  افزایش 
سرعت  را  ساختمان سازی  روند  مسکن،  و  خانه  به 
بخشید که در این میان، پول های هنگفتی نیز برای 
بلندمنزل ها صرف شد. اما اینک، شهر کابل با خطرات 
فوق العاده جدی جیولوجیکی روبه رو شده که ممکن 
است، هزینه های غیرقابل جبران را بر این شهر وارد 
کند. در این نوشتار، یکی از این خطرات مورد بررسی 

قرار گرفته است.

شکست چمن - مقر
بی جایی دو  به معنای  در دانش جیولوجی، شکست 
کتله یک حجر در مقابل همدیگر و یا از همدیگر نسبت 
به یک سطح را می گوید. در مقیاس بزرگ تر، گسست 
کتله های بزرگ قشر زمین نسبت به همدیگر، باعث 
تکانه های خفیف یا شدید سطح زمین می گردد که به 
آن زلزله گفته می شود. شکست چمن - مقر، در واقع 
سرحد اتصال پلیت )صفحه قشر زمین( شبه قاره هند، 
افغانستان - ایران و پلیت اروپا - آسیا است که سمت 

نهاد تأسیسی دولت با زیربنای »قرارداد اجتماعی« در 
قرارداد  است.  حادث  امری  سیاسی،  واژه گان  گستره 
اجتماعی، گریز از ساختار سلسله مراتبی و امتداد خطی 
این مهم دولتی در پهنه وسیع تاریخ با طلیعه »دولت 
محدود« و آزادی در لوای قانون بوده است. این طلیعه، 
به تأسی از قرارداد اجتماعی هابز، دولت را نهاد تأسیسی 
که وجه ضروری آن امنیت، به تأسی از قرارداد اجتماعی 
آن  ضروری  وجه  که  طبیعی   - تأسیسی  نهاد  الک، 
با تسامح  نهادی  راولز،  نوین  قضاوت و دکترین راست 
تأسیسی که پهلوی ضروری آن حفظ عدالت به مثابه 
انصاف است، می داند. به فحوای تاریخ اما، دولت نهادی 
با شمایل موسومی بوده است که منتها الیه این پوشش 
انقالب ها،  قالب  در  بیست  و  نوزده  سده  در  چندگانه 
سوسیالیستی،  آنارشیستی،  نظام های  و  سازمان ها 
با  نازیسم  و  فاشیسم  لنینیستی،   - مارکسیسم 
سوسیال دموکراسی،  توتالیتاریانیستی،  بن مایه های 
محافظه کاری، چپ جدید،  لیبرال دموکراسی و راست 
جدید در هم پوشی با کاپیتالیسم تبلور یافته است. در 
دریافت فوکویامایی و هانتینگتونی، نمایش کاریکاتوری، 
سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و موتلفین 
جهان  در  هژمونیک  وجه بخشی  برای  روزنه ای  را،  آن 
مدرنیته،  آموزه   منحیث  لیبرالیسم،  برای  مدرن  پست  
هرزگونه  توصیف  بر  متمرکز  شرح،  این  کرد.  تشریح 
را  لیبرالیسم است که روایت هژمونیک آن  از ساختار 
امتداد لقلقه سلطه پارادایمی و بروکراسی های رعب انگیز 
سده بیستم می داند. اکنون داعیه این نوشتار اما، توضیح 
لیبرالیسم در قالب آموزه غیرپارادایمی با عطف تمرکز 
را  آن  هژمونیک  وجه  که  است  سیاسی  پلورالیسم  بر 
»برتری اخالقی« لیبرالیسم به عنوان موضوع تاریخی، 
»برتری ساختاری« به عنوان آموزه منعطف و تلفیقی و 
»برتری تیوریک« به عنوان ایسم غیرانتزاعی معطوف بر 

واقعیت های اجتماعی، تمثیل می کند.
پسا  دنیای  در  روشنگری  عصر  قشقرق  ایجابی  وجه 
بود.  سیاسی  آموزه های  پروار  و  تکثر  در  رنسانس، 
هگل گرایی،  داروینیسم،  با  هم رکابی  و  هم پوشی  در 
مرکانتلیسم  دکترین  از  گذار  و  روشنگری  عقل گرایی 
مارژینالیستی  و  کالسیک  دکترین  با  آن  تعویض  و 
شرایط بالقوه ظهور آموزه های سیاسی پرورانده شد. در 
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قدرت  با  زیادی  زلزله های  همچنان،  شد.  ثبت  کابل 
۴ تا ۴.۸ درجه ریشتر هرازگاهی شهر کابل را به لرزه 
 J.W. Dewey, “seismicity of( است.  آورده  در 
 .Afghanistan and vicinity”. Open file rep

.)2006 ,12-1
در آخرین مورد، در ماه جوالی سال گذشته میالدی، 
کابل شاهد تکانه نسبتاً شدیدی بود. زلزله ای با قدرت 
۴.5 درجه ریشتر و در عمق ۸ کیلومتری با مرکزیت 
شکست پغمان، خواب از چشمان پایتخت نشینان ربود. 
هرچند این لرزش زمین خسارات جدی وارد نکرد، اما 
به عنوان یک زنگ خطر، این را واضح ساخت که هر 
آن ممکن است، شهر کابل با زلزله شدید و ویرانگر 

روبه رو شود.

سخنی با مسووالن و پایتخت نشینان
اداره های مسوول، به حوادث طبیعی توجه بنیادی و 
اساسی نداشته اند. هنوز دستگاه زلزله سنج دقیق وجود 
ندارد. تا هنوز هیچ طرحی که توانسته باشد، حوادث 
طبیعی، از جمله زلزله های ناشی از شکست های فعال 
افغانستان را به گونه ریشه ای بررسی و راه حل ارایه 
کند، وجود ندارد. سکوت لرزه ای شکست چمن - مقر 
برای 5۰۰ سال، به آرامش قبل از توفان می ماند. باید 
بررسی شود که بازگشت زلزله های شدید روی شکست 
چمن - مقر چقدر است. براساس آن می توان پیش بینی 
کرد که زلزله بعدی چه زمانی سراغ ما خواهد آمد. از 
طرفی هم، دولت هیچ کنترلی روی ساختمان سازی 
و بلندمنزل های که هر روز قد می کشند، ندارد. عدم 
در نظر گرفتن خطر زمین لرزه در ساختمان سازی در 
شهر کابل، ریسکی است بسیار خطرناک. همچنان، به 
صورت قطع می توان گفت که پایتخت نشینان از قرار 
اما  دارند؛  آگاهی  زلزله خیزی  حوزه  در  کابل  داشتن 
متأسفانه همه به صورت بی رویه، گراف این خطر را 
باال می برند. استفاده بی رحمانه از آب های زیرزمینی، 
چاه های  حفاری  و  غیرمعیاری  ساختمان سازی های 
بی توجهی  بارز  مصادیق  از  خودسر،  گونه  به  عمیق 

مردم به خطر وقوع زلزله است.

آرای  در  مهم  این  تمثال  می زداید.  آن  از  را  جزمی  و 
علم داران کثرت گرایی چون سرآیزیا برلین و جان راولز 
برلین در  نهفته است.  بودند،  نیز  لیبرال  که متفکرین 
ادامه تفکیک بنژامین کنستان، میان آزادی عصر باستان 
و عصر جدید به تفکیک میان مهم ترین اصل لیبرالی، 
با  منفی  و  مثبت  آزادی  شمایل  در  »آزادی«  یعنی 
انعطاف عظیم که منافی هر وجهی از وحدت گرایی است 
و راولز با طرح قرارداد نوین اجتماعی مبتنی بر عدالت 
به مثابه انصاف، جستار نوین در راست امریکایی را ایجاد 
از ضرورت  بهره گیری  با  عدالت  نظریه  با  راولز  کردند. 
قرارداد  در  عقالنیت  شرط  نخستین  منحیث  عدالت 
اجتماعی، کارمایه ساختار تلفیقی لیبرالیسم را با تمرکز 
دیگر،  سوی  در  گستراند.  عدالت  بر  اجتماعی  قرارداد 
تلفیق لیبرالیسم سیاسی با دکترین اقتصاد کینزی در 
از  لیبرالیسم  تاریخی  دیگر  ممیزه  بزرگ،  پسابحران 
سایر آموزه های سیاسی در قالب غیرپارادایمی و متکثر 
و  تفکیک سپهر خصوصی  انعطاف،  تعریف می کند.  را 
عمومی، ممانعت از استبداد اکثریت بر اقلیت با تلفیق 
در دموکراسی و کثرت گرایی و ساختار بالقوه تلفیقی و 
قاعده گریز لیبرالیسم، منادی برتری اخالقی آن است و 
ساخت غیرپارادایمی و ساده آن، بیش از پیش نمایان گر 
هژمونی متمرکز بر واقعیات اجتماعی و عدم انحرافات 
یافت  وفرت  به  مارکسیسم  متن  در  آنچه  انتزاعی، 
می شود، است. در نتیجه نهایی، با ابتنا بر موارد فوق، 
لیبرالیسم نه فرجام تاریخ پسا جنگ سرد، بلکه فرجام 
تاریخ برای ایسم های تک حزبی و جزمی تلقی می شود.
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کابل را نجات دهید. امنیت را قربانی بازی های سیاسی نکنید. تبعیض و تبارگرایی را کنار بگذارد. 
به شایسته ساالری برگردید. امنیت انتخاب اول مردم است. نان انتخاب دوم آن ها شده است. اگر 

اوضاع تحت کنترل نیاید، کابل به جهنم تبدیل خواهد شد. کسانی  که پایی برای فرار داشته، از این 
شهر کوچیده اند. کسانی  که مانده ، نتوانسته اند بروند. مردم در اینجا از روی ناگزیری خیمه زنده گی 

برافراشته اند. اگر نه، کابل مکان امن برای زنده گی نیست.

والیتی  شورای  رییس  میان  جنجال  روز  چند  از  پس 
والیت  این  محلی  مقام های  هرات،  پولیس  فرمانده  و 
می پذیرند که فرمانده پولیس به کابل فراخوانده شده 
است. رییس شورای والیتی هرات تأکید دارد که همه 
آماده گی ها برای تظاهرات گسترده ضد فرمانده پولیس 
انجام شده بود، اما با رفتن سلطان داوود به کابل، مردم 
هم چنان  او  کردند.  خودداری  تظاهرات  برگزاری  از 
افزود که حدود »یک  هزار فرد مسلح« برای محاصره 
فرمانده  اگر  و  شدند  آماده  هرات  پولیس  فرمان دهی 
از  افراد مسلح  پولیس بر معترضان تیراندازی می کرد، 
یک  هزار  تمام  که  دارد  ادعا  او  می کردند.  دفاع  مردم 
و هیچ کدام شان  داشتند  فرد مسلح جواز حمل سالح 
می پذیرد  نیز  هرات  والی  ندارند.  غیرقانونی  جنگ افزار 
که فرمانده پولیس این والیت پس از بررسی دو هیأت 
کابل  به  امنیتی،  وضعیت  مورد  در  مرکزی  حکومت 
فراخوانده شد و عصر روز دوشنبه، سیزدهم دلو، هرات را 
ترک کرد؛ اما او پافشاری دارد که هنوز در مورد برکناری 

این مقام امنیتی تصمیم گرفته نشده است.
پولیس  فرمانده  و  والیتی  شورای  رییس  بین  جنجال 
هرات چند روز پیش اوج گرفت و آنان یک دیگر را به 
»قانون شکنی و دست  داشتن در فساد« متهم کردند. 
پولیس  فرمانده  ضد  والیتی  شورای  رییس  هواداران 
دست به اعتراض زده و از »اعتصاب عمومی« و تظاهرات 
گسترده هشدار دادند. کامران علی زایی، رییس شورای 
می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والیتی 
راه اندازی تظاهرات گسترده  برای  که تمام آماده گی ها 
و »محاصره فرمان دهی پولیس« هرات نهایی شده بود و 

مردم خواهان برکناری فرمانده پولیس هستند.
آقای علی زایی، سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات را به 
ناکامی در مهار جرایم و »توهین به هراتیان« متهم کرده 
و هشدار می دهد که چنین شخصی نمی تواند کارش را 
ادامه می دهد. او دلیل عدم برپایی تظاهرات را فراخوانده 
حکومت  از  و  می داند  کابل  به  پولیس  فرمانده  شدن 
می خواهد که وی را برکنار کند. رییس شورای والیتی 

دیگر  کابل  در  ترور  و  انفجار 
نیست.  کسی  تعجب  مایه 
خون آلود  شهر  این  ساکنان 
پذیرفته اند که روزی در تقویم 
بدون  که  نیست  زنده گی شان 
تصور  به  شود.  سپری  حادثه 
مردم، کابل شهری است که هر 
و  انفجار  با  و  آغاز شود  ترور  و  انفجار  با  باید  آن  روز 
ترور به پایان برسد. اگر روزی، حادثه ای رخ ندهد شاید 
در  احتماالً  و حیرت شوند.  اکثریت مردم در شگفت 
پشت  معجزه ای  که چه  بپرسند  از خود  تعجب  عالم 
که  چیزی  بنابراین،  است!  داشته  قرار  آرام  روز  این 
ساکنان کابل را این روزها متعجب می کند، انفجار و 
ترور نیست، بلکه نبود صدا و دود انفجار و صدای تیر 
ترور است؛ زیرا زنده گی در این شهر، مثل زنده گی در 

وسط جنگ است.
از  مردم  که  باشد  آشفته  خیلی  باید  کابل  در  اوضاع 
شنیدن صدای انفجار دیگر متعجب نشوند، یا ترور کسی 
خمی به ابروی آن ها نیاورد و اندوهی در دل شان نکارد. 
آری، اوضاع در کابل آشفته است؛ آن قدر که هیچ کسی 
نیست که بگوید قربانی بعدی او نیست. همه یکسان 
در صف مرگ ایستاده اند. همین که انفجار می شود و 
می بیند که هنوز زنده است، به زنده گی لبخند می زند. 
زیر لب با خود می گوید که بخیر گذشت، این بار نوبت 
او نبود. البته دقایق بعد دوباره به صف مرگ برمی گردد. 
این بار اما با این تصور که نوبت مرگ او رسیده است و 
هدف انفجار بعدی کسی نیست جز او. این داستان، هر 
روز و هر لحظه در زنده گی ساکنان کابل تکرار می شود.

دولت اما در برابر این وضعیت آشفته چه کار می کند؟ 
بعد هر واقعه ماشین حساب خود را باز و شمار مرده گان 
و زخمی ها را جمع و تفریق می کند. در فرجام، گزارش 
می دهد که محل حادثه فالن نقطه شهر کابل است. 
هدف ترور و انفجار فالن شخص ملکی یا نظامی بوده 
است. چند نفر کشته شده  و چند نفر هم زخمی اند. 
است.  کرده  انسداد  را  حادثه  محل  اطراف  پولیس 

پولیس  فرمانده  برکناری  مسأله  که  می گویند  ۸صبح 
هرات از حدود یک  ماه پیش مطرح شد و احتمال دارد 
او از وظیفه اش برکنار شود. آوازه هایی مبنی بر گماشته 
شدن حسیب اهلل قریشی، عبدالرقیب مبارز و برخی افراد 
به عنوان فرمانده پولیس هرات هم مطرح شده  دیگر 

است.
از  تظاهرات  برگزاری  از  پیش  روز  یک   دوشنبه،  روز 
تصاویر  نشر  هرات،  پولیس  فرمانده  مخالفان  سوی 
رییس  دفتر  نزدیکی  در  لباس شخصی  با  افراد مسلح 
به  زیادی  نگرانی های  و  واکنش  شورای والیتی هرات، 
دنبال داشت. در واکنش به حضور این افراد، والی هرات 
هشدار می دهد که حکومت هیچ گونه »رفتار مسلحانه« 
را از سوی هیچ  شخصی نمی پذیرد، در هر موردی که 
سرکشی و زورآزمایی باشد، با آن برخورد می کند و برای 
بزند،  برهم  را  جامعه  نظم  باشد  قرار  که  پدیده ای  هر 

برنامه دارد.
از سوی دیگر، رییس شورای والیتی هرات، در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح ادعا دارد که افراد مسلح مجوز حمل 
سالح داشتند و شمار زیادی از آنان محافظان شخصی 
بازرگانان بودند و افراد مسلح غیرمسوول نبودند. او تأکید 
دارد که آنان با شخص فرمانده پولیس مشکل دارند، اما 
امنیتی حمایت می کنند. همین چند روز  نیروهای  از 
پیش، عبدالستار حسینی، عضو هیأت اعزامی مجلس 
نماینده گان به هرات، مدعی شد که فرمانده پولیس و 
فساد گسترده دست  در  رییس شورای والیتی هرات، 
دارند. او کامران علی زایی را به »زورگویی و باج گیری« 
و فرمانده پولیس را به »دست داشتن در فساد« متهم 

تکسی وان تا قاف قیامت شناسایی و بازداشت نمی شود. 
اگر بازداشت هم شود، مطابق انتظار این خانواده به جزا 
محکوم نخواهد شد. شاید در یک معامله سیاسی تازه از 

بند رها شود، تا خون بیش تری به زمین بریزد.
بدهد.  واقعیت  به  تن  است  ناگزیر  تکسی وان  خانواده 
واقعیت برای این خانواده چیزی جز پذیرش مرگ عزیز 
از دست رفته نیست و دیگر این که دولت دروغ می گوید 
و برای بازداشت عامل انفجار کاری نکرده است. پس 
باید به زنده گی برگردد که  انتظار  از روزها و هفته ها 
در تقدیر این خانواده رفته است. با درد و اندوه و رنج 
جای  به  نماند.  عقب  اجتماع  قافله  از  که  بیاید  کنار 
چشم داشت از دولت به نیروی انباشته خود تکیه کند و 

کرد.
براساس ادعای عبدالستار حسینی، کامران علی زایی در 
»5۰ درصد ناامنی ها« دست دارد و خودش را »رییس 
ادعای عبدالستار حسینی،  به  جمهور هرات« می داند. 
و  غیرقانونی  ادویه  تیل،  قاچاق  در  علی زایی  کامران 
سنگ مرمر دست دارد و هر فردی که مخالفش باشد را 
حذف می کند. به ادعای این عضو مجلس نماینده گان ، 
شورای  رییس  که  می دهد  نشان  هیأت  یافته های 
والیتی هرات در  »باج گیری« دست دارد و از هر موتر 
دالر   ۱5۰ اسالم قلعه  و  تورغندی  مرزی  بندرهای  در 

»حق الحساب/باج« می گیرد.
داوود،  سلطان  که  دارد  ادعا  هم چنان  حسینی  آقای 
فرمانده پولیس هرات، در فساد گسترده مالی دست دارد 
و برخی حوزه های امنیتی را خریدوفروش می کند. به 
ادعای او، سلطان داوود از دروازه های ورودی میرداوود، 
اسالم قلعه و مسیر بزرگ راه ها به گونه مجموعی هفته وار 
غیرقانونی  عواید  افغانی  هزار«   ۷۰۰ و  میلیون   ۳۰«
کامران  اتهام ها،  این  به  پاسخ  در  می کند.  گردآوری 
عبدالستار  سوی  از  شده  مطرح  موارد  تمام  علی زایی، 
حسینی را بی اساس دانسته و تأکید دارد که اگر در این 
مورد مدرکی موجود باشد، او حاضر است به نهادهای 
عدلی و قضایی پاسخ بدهد؛ اما فرمانده پولیس هرات 

حاضر نیست در این مورد چیزی بگوید.
با این همه، به نظر می رسد رویارویی میان رییس شورای 
از  این والیت، بیش تر  والیتی هرات و فرمانده پولیس 
همه به زیان مردم است و اگر آتشی در این میان در 

بگیرد، دودش به چشم مردم خواهد رفت.

اسب زنده گی را به تنهایی به پیش بتازد.
این  و وضعیت در  بدین سان دشوار  کابل  زنده گی در 
شهر بسیار آشفته است. مقامات هر روز نسخه تازه ای 
می پیچند تا شاید اوضاع و احوال این شهر بهبود یابد. 
در مقام عمل اما هیچ نسخه ای را پیاده نمی کنند. گفته 
بودند که پولیس کابل دو برابر می شود، هنوز کاری در 
این زمینه نکرده اند. گفته بودند که شهر را با کمره های 
برنداشته اند.  قدمی  هنوز  تا  می کنند،  مجهز  امنیتی 
را  طالبان  زندانیان  که  بودند  گفته  همه،  از  جالب تر 
اعدام می کنند؛ اما به دلیل آن که این اقدام می توانست 
مسکوت  را  طرح  این  فعاًل  شود،  تمام  خطرناک تر 
مانده اند. گفته بودند که جلو ورود کود کیمیاوی امونیم 

نایتریت را می گیرند؛ اما تاکنون موفق نشده اند.
سال ها پیش دهل و کرنا کردند که دروازه های ورودی 
بعدتر  است.  مجهز شده  امنیتی  دستگاه های  با  کابل 
معلوم شد که این دستگاه ها به دلیل ناآشنایی پولیس 
با نحوه استفاده از آن، دست نخورده مانده است. بعدتر 
پوسته های ثابت پولیس را برچیدند. به جای آن گشت 
سیار ایجاد کردند؛ اما تغییری به میان نیامد. چند ماه 
پیش زیر نام میثاق امنیتی، پای مردم را در امر تأمین 
اما این کار هم سودی نداشت.  امنیت دخیل کردند؛ 
زمان  هر  از  بیش  مسووالن  که  می رسد  نظر  به  حاال 
دیگری درمانده شده اند. آن ها حتا نمی توانند برای یک 
روز، کابل را شهری بسازند که خالی از واقعه ترور و 

انفجار باشد.
بازی های  قربانی  را  امنیت  دهید.  نجات  را  کابل 
بگذارد.  کنار  را  تبارگرایی  و  تبعیض  نکنید.  سیاسی 
به شایسته ساالری برگردید. امنیت انتخاب اول مردم 
است. نان انتخاب دوم آن ها شده است. اگر اوضاع تحت 
کنترل نیاید، کابل به جهنم تبدیل خواهد شد. کسانی  
کوچیده اند.  شهر  این  از  داشته،  فرار  برای  پایی  که 
کسانی  که مانده ، نتوانسته اند بروند. مردم در اینجا از 
روی ناگزیری خیمه زنده گی برافراشته اند. اگر نه، کابل 

مکان امن برای زنده گی نیست.

فرد مسلح« قصد  تأکید می کند که »یک  هزار  هرات 
داشتند ساختمان فرمان دهی پولیس هرات را محاصره 
کنند و به فرمانده پولیس اجازه کار ندهند. او قباًل نیز 
اشتراک  افراد مسلح  تظاهرات  بود که در  داده  هشدار 
می کنند و  اگر آنان وارد ساختمان فرمان دهی پولیس 

شوند، تمام پی آمدهایش بر دوش حکومت است.
»اعتراض کننده گان  می گوید:  علی زایی  کامران  
می خواستند اطراف فرمان دهی پولیس را بگیرند و به 
فرمانده پولیس اجازه کار ندهند. مردم آماده گی مسلح را 
داشتند. ما گفتیم اگر جنگ هم شد، بشود و اگر فرمانده 
پولیس حرکت بی جایی کرد، جوابش را بدهند.« روزنامه 
۸صبح خواست دیدگاه سلطان داوود، فرمانده پولیس 
هرات، را نیز در پیوند به گفته های رییس شورای والیتی 
هرات جویا شود، اما او در چند کلمه کوتاه تأیید کرد که 
»در وزارت امور داخله حضور دارد« و نخواست در این 

مورد چیزی بگوید.
از جانب دیگر، سیدوحید قتالی، والی هرات، در صحبت 
فرمانده  با روزنامه ۸صبح می پذیرد که سلطان داوود، 
پولیس هرات، عصر روز دوشنبه، سیزدهم دلو، هرات را 
ترک کرده و به درخواست مقام های حکومت مرکزی، 
به کابل رفته است. والی هرات افزود که تا هنوز در مورد 
نشده،  داده  آنان  به  اطالعی  پولیس  فرمانده  برکناری 
عضویت  با  بلندپایه  هیأت  دو  اخیر  روزهای  طی  اما 
نماینده گان نهادهای امنیتی به دستور رییس جمهور 
و  کردند  سفر  هرات  به  امنیتی  وضعیت  بررسی  برای 
با ریاست جمهوری در میان  را  یافته های شان  گزارش 

گذاشتند.
حتماً  بود،  »شکایت هایی  می گوید:  قتالی  سیدوحید 
فرمانده پولیس هرات برای خواستن وضاحت به کابل 
نهادهای  تحقیقات،  بر اساس  و  است  شده  فراخوانده 
تصمیم  به  بگذارید  را  این  می گیرند.  تصمیم  امنیتی 
حکومت افغانستان؛ هرچه به خیر مردم باشد، رهبری 

حکومت تصمیم می گیرد.« 
روزنامه  با  در صحبت  نام شان  ذکر  بدون  معتبر  منابع 

بسته گان قربانیان با تابوت به شفاخانه بیایند. تحقیق 
انفجار و ترور  پیرامون حمله آغاز شده است. عامالن 

بازداشت و مجازات خواهند شد.
نتایج  هفته ها پشت سر هم سپری می شود.  و  روزها 
تحقیقات دولت اما روشن نمی شود. خانواده تکسی وانی 
که هفته ها پیش تنها نان آور خود را از دست داده است، 
انفجار است.  بازداشت عامل  چشم به راه شناسایی و 
چون دولت در اولین اعالمیه خود وعده داده است که 
درباره حادثه تحقیق و عامل انفجار را گرفتار می کند 
و به پنجه قانون می سپارد. خانواده تکسی وان همچنان 
چشم به راه خبر تازه از سوی دولت است. در فرجام 
متوجه می شود که وعده دولت دروغ بوده است. قاتل 
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کامران و سلطان
نگرانی هراتیان از تقابل

زنده گی در کابل مثل زنده گی 
در وسط جنگ است

8صبح، هرات

خلیل اسیر



در ارزیابی ریاست تفتیش داخلی 
بر وفق »پالن مجوزه« سال مالی 

1399 که در بخش امور مالی، اداری 
و حسابی سال مالی 1398 انجام 

شده است، مدیریت عمومی تفتیش 
مالی تهیه و تدارکات مرکز وزارت 

معارف از کارکرد خالد ارشد تحسین 
کرده است. در بخشی از گزارش 

تفتیش آمده است: »از نحوه مدیریت 
محمدخالد ارشد، رییس عمومی آن 
اداره محترم ابراز سپاس نموده و 

از شه کاری، فعالیت و وظیفه شناسی 
ذوات فوق ابراز تشکر و امتنان 

نموده، موفقیت روزافزون ایشان را 
در روند وظیفه داری شان از بارگاه 

ایزد منان می خواهیم.« آقای ارشد 
پیش تر به عنوان »رهبر برتر منابع 

بشری« در میان وزارت خانه ها و 
اداره ها نیز انتخاب شده است.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، به  تازه گی 
وزارت  در  اصالحات  و  بازنگری  نام  زیر  را  روندی 
پُست های  جریان  این  در  است.  کرده  آغاز  معارف 
۱۲ مشاور این وزارت تنقیص شده و پُست رییس 
عمومی منابع بشری این وزارت که متصدی آن از 
طریق رقابت آزاد برنامه CBR انتخاب شده بود، به 
اعالن رفته است. معلومات و اسناد اما نشان می دهد 
که این روند بیش تر شبیه تصفیه کاری قومی-حزبی 
است؛ زیرا افراد تازه تنقیض شده و رییس عمومی 
منابع بشری وزارت معارف پیش تر توسط شماری 
از کارمندان وزارت معارف در هم سویی با برخی از 
معرفی  متعصب  دیگر،  مختلف  نهادهای  کارمندان 
که  بود  گفته  رییس جمهور  این  از  پیش  شده اند. 
ساختار وزارت معارف به گونه بنیادی تغییر می کند 
و باید به یک وزارت غیرسیاسی بدل شود. منابع اما 
می گویند که مبنای اصالحات اخیر رنگینه حمیدی، 
در  دارد.  سلیقه ای«   »شکل  و  است  »زبان گرایی« 
جریان این اصالحات، رنگینه حمیدی بین »مشاور«  
تفکیک  قراردادی«  حق الزحمه ای  »کارمند  و 
نتوانسته و هفت هزار کارمند را زیر نام »مشاور« به 
خورد مجلس سنا داده است. هرچند وزارت معارف 
به قانونی بودن این روند استدالل می کند، اما آگاهان 
حقوقی معتقد اند که کار سرپرست وزارت معارف از 
مبنا »غیرقانونی« است و حکومتی که هر فرد در 
آن کسی دیگر را با خودسری برکنار کند، تفاوتی با 

دیکتاتوری ندارد.

سرچشمه  کجا  از  معارف  وزارت  در  تغییرات 
می گیرد؟

براساس معلومات، شماری از سرپرستان برکنار شده 
وزارت معارف با استفاده از روابط با نهاد های مختلف 
آن  در  که  کرده اند  درج  را  یی  نامه  شکایت  دیگر 
به رهبری پیشین وزارت معارف )میرویس بلخی و 
برخی دیگر( اتهام بسته اند و حساسیت های قومی را 
مطرح کرده اند. در بخشی از این شکایت نامه گفته 
شده است که »تقریباً همه مشاورین سرپرست وزیر 
به یک قوم و گروه خاص مربوط اند و ترکیب قومی 
در آن در نظر گرفته نشده است«. در این شکایت 
حتا فهرست کامل ۱5 مشاور وزارت معارف، معاش، 
قوم، حزب و مالحظات پیرامون شان درج شده است. 
براساس این فهرست،  ۱۱ مشاور تاجیک، سه مشاور 
پشتون و یک مشاور ازبیک خوانده شده است. افزون 
بر این ۱۳ تن از این مشاوران از افراد وابسته به حزب 

»جمعیت« عنوان شده اند. 
محمدشریف  شکایت نامه،  این  موارد  مهم ترین  در 
ابراهیمی که از ملیت ازبیک و پسر کاکای عبدالرووف 
ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نماینده گان است 
را نیز در میان ملیت تاجیک جا داده اند. هم چنان 
یک مشاور دیگر که »تاجیک« و »جمعیتی«  عنوان 
شده است، پشتون تباری از قوم درانی است و تمایل 
حزبی ندارد. در کنار این موارد،  نام برخی دیگر از 
مشاوران که پشتون تبار اند  نیز زیر نام »تاجیک« در 

شکایت نامه درج شده اند.
 

اعمال تغییرات و هزینه سنگین
علیه  معارف  وزارت  کارمندان  از  بخشی  ادعاهای 
ادامه  هم چنان  کاری اش  تیم  و  بلخی  میرویس 
از  داشته است. منابع معتبر می گویند که در یکی 
نشست های رییس جمهور که در اواخر سال ۱۳۹۸ با 
مدیران مکاتب نواحی کابل داشت، سه کارمند برکنار 
مدیران  میان  در  را  خودشان  معارف  وزارت  شده 
مکاتب جا زده  و میرویس بلخی و تیم کاری اش را 
به مواردی متهم کرده اند. آنان حتا گفته بودند که 
معارف سیاسی شده است و توسط سه فرد جداگانه 
محمداشرف   ،۱۳۹۸ دلو  هژدهم  در  می شود.  اداره 
مردم  با  نشستی  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی، 
ناحیه های ۳ و ۱۴ شهر کابل و ولسوالی پغمان، گفت 
تغییر  بنیادی  به صورت  معارف  وزارت  که ساختار 
مربوط  وزارت  این  به  کودکان  آینده  زیرا  می کند؛ 

است و باید به یک وزارت غیرسیاسی بدل شود. 
ارگ ریاست جمهوری سرانجام در بیست ویکم جوزای 
۱۳۹۹ طی دو فرمان جداگانه، رنگینه حمیدی را به 
عنوان نامزدوزیر و سرپرست وزارت معارف انتخاب 
کرد؛ انتخابی که با واکنش گسترده ای روبه رو شد. 
رنگینه حمیدی در بیست وششم جوزای سال روان 
کارش را به عنوان سرپرست وزارت معارف آغاز کرد 
و میرویس بلخی، سرپرست پیشین، با کارمندانش 

اجراآت رنگینه در معارف؛
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جدی از ریاست عمومی انکشاف منابع بشری این 
وزارت خواسته است که فهرست هفت هزار مشاور را 

در اختیار مسووالن قرار دهد. 
در  معلوماتی  نوع  هیچ  منابع،  گفته های  براساس 
این راستا وجود ندارد که سخنان رنگینه حمیدی 
در مجلس سنا را به مردم و رسانه ها توجیه کند. 
نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، اما به روزنامه 
۸صبح می گوید که هدف از مشاور در این صحبت ها، 
است.  بوده  قراردادی«  حق الزحمه ای  »کارمندان 
بدین ترتیب رنگینه حمیدی بدون داشتن تعریف 
با  آن  تفکیک  و   »Advisor »مشاور  واژه  از  واضح 
بیش تر  قراردادی«،  حق الزحمه ای  »کارمندان 
را در کتگوری هفت هزار  کارمندان وزارت معارف 

مشاور جا داده است. 

آغاز اصالحات رنگینه حمیدی در معارف
بیست ویکم  در  سرانجام  معارف  وزارت  سرپرست 
و  فرستاد  مکتوب  وزارت  این  مشاور  به ۱۲  جدی 
 ۱5 میان  در  داد.  خبر  آنان  پُست های  تنقیص  از 
مشاوری که در باال ذکر شد، تنها سه مشاور در کنار 
رنگینه حمیدی باقی ماندند. محمدشریف ابراهیمی، 
نثاراحمد سعیدی و زینب موحد سه فردی اند که 
معارف  وزیر  هرچند  شدند.  ابقا  پُست های  شان  در 
این کار را بخشی از اصالحات خوانده بود، اما منابع 
که  می گویند  نام شان  نشدن  فاش  شرط  به  آگاه 
محمدشریف ابراهیمی به دلیل حمایت عبدالرووف 
مجلس،  رای دهی  در  رنگینه حمیدی  از  ابراهیمی 
نثاراحمد سعیدی به دلیل قرابت با رنگینه حمیدی 
و زینب موحد به دلیل داشتن حمایت رییس جمهور 

و بانوی اول، ابقا شده اند. 
در نتیجه اصالحات رنگینه حمیدی در پُست های 
مشاوریت، از میان ۱۱ مشاوری که برچسب »تاجیک 
بودن«  داشتند، تنها زینب موحد باقی ماند. هم زمان 
با این، از میان سه مشاوری که به ملیت »پشتون« 
وابسته خوانده شده بودند، دو نفر آن ها ابقا شدند. در 
مکتوب تنقیص مشاوران آمده است: »طوری که در 
جریان قرار دارید، به اساس هدایات مستقیم رییس 
جامع  و  وسیع  پالن  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
ریفورم و بازنگری تشکیالتی وزارت معراف زیر کار 
است که تغییرات چشم گیری در ساختار و تشکیل 
موجود این وزارت رونما خواهد گردید که در نتیجه 
گردیده  موثر  و  کوچک  وزارت  این  اداری  تشکیل 
منابع  عادالنه  توزیع  و  کیفیت  به  بیش تر  توجه  و 
صورت خواهد گرفت تا وزارت معارف به یک اداره 
مسلکی و فعال در عرصه خدمات تعلیمی باکیفیت 

مبدل گردد.« 
بست های  »شامل  مشاوران  بست  مکتوب  این  در 
تنقیص شده و قابل تبدیل به بست های مورد نیاز 
منابع  عمومی  ریاست  به  و  شده  خوانده  دیگر« 
بشری هدایت داده شده تا این مشاوران را مطابق 
هدایت قانون کارکنان خدمات ملکی شامل حاضری 
منتظران سازد. بدین ترتیب برخی از این مشاوران، 
از جمله غالم دستگیر منیر که تجربه سه دهه کار 
در سکتور معارف را داشتند و پیش از آغاز فرهنگ 
سپری  براساس  کابینه  کرسی های  تقسیم بندی 
بودند،  کرده   باز  جا  برای شان  سلسله مراتب  کردن 
برکنار شدند. در یکی از موارد دیگر، رنگینه حمیدی 
بست خالد ارشد، رییس عمومی منابع بشری وزارت 

معارف را نیز به اعالن داد.

اعالن  به  پُستش  چرا  و  کیست  ارشد  خالد 
رفت؟

محمدخالد ارشد از ملیت تاجیک و والیت کاپیسا 
در سال ۱۳۹5 براساس رقابت آزاد برنامه CBR در 
بست رتبه اول به عنوان رییس عمومی منابع بشری 
وزارت معارف استخدام شد. او دارنده سند ماستری 
است و سابقه تدریس در دانشگاه البیرونی و کار در 
کمیسیون اصالحات اداری را در کارنامه دارد. رییس 
جمهور غنی در بیستم عقرب ۱۳۹5 حکم تقرر وی 
آغاز  معارف  وزارت  در  ارشد  کار  و  کرد  منظور  را 
شد. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح 
قرار گرفته است، خالد ارشد با توجه به معیارهای 
برنامه CBR و در ادامه Change هر ساله ارزیابی 
شده است. در بیش تر ارزیابی ها، در حالی که نتیجه 
ارزیابی مثبت خوانده شده، از رییس عمومی منابع 
بشری به دلیل اجراآتی که برای تنظیم بست های 
معلمان، ترتیب اداره منابع بشری و هم چنان عملی 

کردن برنامه ها داشته، تقدیر  شده است.
»پالن  وفق  بر  داخلی  تفتیش  ریاست  ارزیابی  در 
مجوزه« سال مالی ۱۳۹۹ که در بخش امور مالی، 
اداری و حسابی سال مالی ۱۳۹۸ انجام شده است، 
مدیریت عمومی تفتیش مالی تهیه و تدارکات مرکز 
از کارکرد خالد ارشد تحسین کرده  وزارت معارف 
است. در بخشی از گزارش تفتیش آمده است: »از 
عمومی  رییس  ارشد،  محمدخالد  مدیریت  نحوه 
از شه کاری،  و  نموده  ابراز سپاس  اداره محترم  آن 
و  تشکر  ابراز  فوق  ذوات  وظیفه شناسی  و  فعالیت 
امتنان نموده، موفقیت روزافزون ایشان را در روند 
می خواهیم.«  منان  ایزد  بارگاه  از  وظیفه داری شان 
منابع  برتر  »رهبر  عنوان  به  پیش تر  ارشد  آقای 
بشری« در میان وزارت خانه ها و اداره ها نیز انتخاب 

شده است.
با این حال پس از حضور رنگینه حمیدی در پست 
سرپرستی وزارت معارف، منابع در این وزارت بارها 
از خالد ارشد خواسته اند که از سمتش استعفا دهد. 
پس از استدالل آقای ارشد به اصل رقابت آزاد و طرح 
قانون اجراآت اداری، وزارت معارف در اواخر جدی 
اسناد،  براساس  است.  داده  اعالن  به  را  وی  بست 
آقای ارشد به نهادهای مختلف، از جمله معاونت اول 
ریاست جمهوری، درخواست داده است تا این قضیه 
را پی گیری کنند. هرچند مسووالن در کمیسیون 
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به روزنامه 
۸صبح گفتند که روند انتخاب کاندیدان این پُست از 
سوی وزارت معارف متوقف شده است، اما به گفته 
برای وضاحت، وزارت  با وجود درخواست ها  منابع، 
روند  اداری  اصالحات  و کمیسیون مستقل  معارف 

انتخاب کاندیدان را سرعت داده اند. 
در سیزدهم جدی سال جاری، معاونت اول ریاست 
جمهوری در مکتوب شماره ۴۲۹۸ از وزارت معارف 
خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  و 
ملکی خواسته است که در مورد مطالبه استعفا و 
منفک شدن خالد ارشد دالیل مستدل ارایه کنند؛ 
اما به گفته منابع، هنوز هیچ پاسخی به معاونت اول 
ریاست جمهوری ارایه نشده و بست ریاست عمومی 
رفته  اعالن  به  سلیقه ای«  گونه  »به   بشری  منابع 
است. خالد ارشد در عرایضی همه دست آوردهایش 
در جریان چهار سال را تذکر داده و گفته است که 
منابع  مدیریت  واحد  ایجاد  زمینه  جریان  این  در 
بشری )HRMIS( و تطبیق بایومتریک ۲۲۳ هزار 
آموزگار، شامل ساختن ریاست های کلیدی وزارت 
اعالن سپردن ۳۴  به   ،Change برنامه  معارف در 
بست ریاست معارف والیات و استخدام کادرها به 
سویه ماستر و دکترا و تطبیق طرح افزایش زنان در 
سطح رهبری )از جمله ۲۰ زن در ریاست های تربیه 
معلم ۲۰ والیت و تعیین ۳۳ زن به عنوان معاونان 

ریاست معارف( را فراهم کرده است.
ادامه در صفحه ۹

از  خداحافظی کرد. هرچند در آن زمان خبرهایی 
تغییرات گسترده در بخش هایی از وزارت معارف، به 
ویژه بخش نشرات نشر شد، اما روند کاری رنگینه 
حمیدی با آرامش دنبال می شد تا این که وی برای 

کسب رای به مجلس نماینده گان رفت. 
در  حمیدی  رنگینه  جاری،  سال  قوس  دهم  در 
جریان ارایه برنامه هایش به مجلس، از تغییرات در 
چوکات اداری وزارت معارف خبر داد که در نتیجه 
آن، معینیت تعلیمات اسالمی به عنوان زیر مجموعه 
در می آمد.  معارف  وزارت  تربیه  و  تعلیم  معینیت 
را  اقدام  این  مردم  و  نماینده گان  مجلس  اعضای 
حذف معینیت تعلیمات اسالمی تلقی کردند و به 
آن واکنش نشان دادند؛ هرچند وزارت معارف یک 
روز پس از این بحث ها در مورد تغییرات معلومات 
داد و گفت که تشکیالت معینیت تعلیمات اسالمی 
نمی شود.  حذف  وزارت  این  تشکیالتی  ساختار  از 
هم چنان گفته شد که این معینیت مدغم نشده و 
نمی یابد.  انتقال  نیز  اوقاف  و  ارشاد، حج  وزارت  به 
این بحث ها اما سبب شد که چانس حضور رنگینه 
در  مجلس  و  شود  کم رنگ  کابینه  در  حمیدی 
رای  حمیدی  رنگینه  به  قوس  دوازدهم  رای دهی 

اعتماد نداد.
وزارت معارف تنها چند روز پس از این روند، اعالم 
دانش آموزان  همه  طرح،  یک  براساس  که  کرد 
آموزش  مساجد  در  مکاتب  سوم  تا  اول  صنف های 
خواهند دید و هدف از آن، تغییر ساختار وزارت برای 
جایگاه محوری دادن به اسالم است. این طرح نیز 
وزارت  سخنگوی  شد.  روبه رو  انتقادها  از  موجی  با 
معارف اما در شانزدهم قوس گفت که طرح انتقال 
تطبیق  مناطقی  در  تنها  مساجد  به  دانش آموزان 
همه  حال  این  با  ندارد.  وجود  مکتب  که  می شود 
این مسایل سبب شد که اعضای مجلس سنا رنگینه 

حمیدی را برای وضاحت بیش تر فرا بخوانند.

»کارمند  و  »مشاور«  میان  که  سرپرستی 
قراردادی« تفکیک نمی تواند

بانو حمیدی در نشست شانزدهم قوس مجلس سنا 
زمانی  که  گفت  موارد،  دیگر  روی  بحث  بر  افزون 
»هفت هزار مشاور« با معاش بلند حضور داشتند، اما 
حاال نیستند. به گفته او، با آن هم »حدود ۱۰۰ تا 
۱۲۰ مشاور« دارد که معاش بلند می گیرند و در پنج 
ماه حتا آنان را به چشم ندیده است. به گفته او، وقتی 
که حرف از اصالحات شود، فرد سرکوب می شود که 
گویا مضر است. سرپرست وزارت معارف معتقد است 
که این وزارت به اصالحات زیادی نیاز دارد و اگر یک 
مشاور برطرف شود، افراد زیادی سروصدا می کنند 
که چرا او برطرف می شود. رنگینه حمیدی گفت که 
بهتر است به جای مشاوران جدید، معاش آن ها به 
معلمان اختصاص یابد و او در طرحش برای وزارت 

معارف تنها سه مشاور را در نظر گرفته است.
روزنامه ۸صبح هرچند در همان زمان بارها در مورد 
این  مسووالن  از  معارف  وزارت  مشاور  هزار  هفت 
وزارت معلومات خواست، اما مسووالن این بحث را 
تصدیق نکردند. با آن هم برخی از رسانه ها با ثبت 
هزار  هفت  فهرست  خواستار  اطالعات،  درخواست 
مشاور برای روشن کردن صحت و سقم حرف های 
رنگینه حمیدی شدند. اکنون منابع در وزارت معارف 
می گویند که بحث هفت هزار مشاور و حتا ۱۰۰ تا 
۱۲۰ مشاور »اشتباه« بوده است و وزارت در مجموع 
۱5 مشاور اصلی و حدود ۲۰ مشاور پروژه ای داشته 
است. در مکتوبی که ۸صبح به آن دست یافته، آمده 
است که آمریت مطبوعات وزارت معارف در پانزدهم 

تصفیه کاری یا اصالحات؟
حسیب بهش



سخنگوی وزارت معارف هدف از 
گفته های وزیر معارف در مورد 

هفت هزار مشاور را »کارمندان 
حق الزحمه ای قراردادی« خواند که 

»در سال های گذشته رفته رفته کم 
شده اند.« نجیبه آرین در واکنش 

به نبود سایکل تشکیالتی گفت: 
»دقیقاً که تغییرات تشکیالتی یک 

سایکل دارد که دست کم شش ماه 
یا بیش تر از آن را در بر می گیرد. 

تشکیالتی که در وزارت در حال 
تغییر است،  این مدت را طی کرده، 

یعنی از زمانی که وزیر صاحب 
آمده، یک چند مدت بعدش این 

موضوع وجود داشت که تغییرات 
تشکیالتی باید به وجود بیاید.« او 
تصریح کرد که تشکیالت از سوی 

رییس جمهور منظور شده است.

فصل دوم قانون اساسی زیر نام 
»حقوق اساسی و وجایب اتباع«، 

در مورد کار اتباع روشنی انداخته 
است. در بند دوم از ماده پنجاهم 

قانون اساسی آمده است که اداره ها 
اجراآت شان را باید با بی طرفی کامل 
و مطابق به احکام قانون عملی کنند. 

خالد ارشد در شکایت نامه هایش گفته 
است که »ریاست عمومی خدمات 
ملکی و ریاست تشکیالت و اصالح 
اداره عامه مرجع ترتیب، تصدیق 
و منظوری لوایح وظایف بست های 

خدمات ملکی است و بدون گرفتن 
تاییدی این ریاست ها، بست اعالن 

شده نمی تواند.« او هم چنان تصریح 
کرده است که »بست ریاست عمومی 

منابع بشری وزارت معارف بدون 
کارشناسی روی تغییر لوایح وظایف 

و بدون موجودیت دالیل موجه مبنی 
بر تغییر الیحه وظیفه، با استفاده از 

الیحه وظیفه ریاست منابع بشری 
وزارت صحت عامه، به اعالن رفته 

است.« آقای ارشد این امر را 
»قانون شکنی« خوانده و گفته است 
که نهادهای مربوط به گونه بی طرفانه 

عمل نکرده اند.
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هم چنان طرح و تطبیق گردش وظیفه ای در سطح 
مدیریتی مکاتب، مدیریت و استخدام ۲۰ هزار معلم 
از طریق امتحان جمعی، الکترونیک سازی ۲5۷ هزار 
و  هزار  تقاعد ۱۰  دفتر سوانح ۳۰ صفحه ای، سوق 
5۶ آموزگار و کارکن در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، 
ارزیابی ۱5۰ هزار آموزگار، تصحیح ماهیت ۸۲ هزار 
بست آموزگاران، ایجاد پنج صنف ماستری، مدیریت 
معارف،  وزارت  کارمندان  و  آموزگاران  تقاعد  موثر 
ایجاد کمیته واحد استخدام و جلوگیری از مداخله 
در روند، تطبیق سفارشات میک برای مبارزه با فساد، 
تقویت  و  امور  بهبود  برای  اصالحی  طرح های  ارایه 
روحیه ملی و خدمت رسانی یک سان و عادالنه برای 
آموزگاران و کارکنان را نیز به انجام رسانده است. او 
در نامه ها خواستار اجرای عدالت در راستای خودش 

شده است. 
بست  هزار  هشت  ناعادالنه  تقسیم  بحث  پیش تر 
اما  بود؛  شده  داده  ربط  ارشد  خالد  به  آموزگاران 
براساس اسناد، این بست ها از طریق برنامه تعلیمات 
معین  شینواری،  محمدابراهیم  سوی  از  و  عمومی 
برای والیات تقسیم شده است و  تعلیمات عمومی 
خالد ارشد به جز بحث تنظیم بست ها، در تشکیل 
از  برخی  است که  است. گفتنی  نداشته  صالحیتی 
این  نیز پیش تر در نشست عمومی  اعضای مجلس 

مجلس، با برکناری خالد ارشد مخالفت کرده اند.

قانون چه می گوید؟
و  اساسی  نام »حقوق  زیر  اساسی  قانون  دوم  فصل 
انداخته  روشنی  اتباع  کار  مورد  در  اتباع«،  وجایب 
اساسی  قانون  پنجاهم  ماده  از  دوم  بند  در  است. 
آمده است که اداره ها اجراآت شان را باید با بی طرفی 
خالد  کنند.  عملی  قانون  احکام  به  مطابق  و  کامل 
ارشد در شکایت نامه هایش گفته است که »ریاست 
عمومی خدمات ملکی و ریاست تشکیالت و اصالح 
لوایح  و منظوری  ترتیب، تصدیق  عامه مرجع  اداره 
وظایف بست های خدمات ملکی است و بدون گرفتن 
تاییدی این ریاست ها، بست اعالن شده نمی تواند.« 
ریاست  »بست  که  است  کرده  تصریح  هم چنان  او 
عمومی منابع بشری وزارت معارف بدون کارشناسی 
موجودیت دالیل  بدون  و  وظایف  لوایح  تغییر  روی 
از  استفاده  با  وظیفه،  الیحه  تغییر  بر  مبنی  موجه 
صحت  وزارت  بشری  منابع  ریاست  وظیفه  الیحه 
را  امر  این  ارشد  آقای  است.«  رفته  اعالن  به  عامه، 
نهادهای  که  است  گفته  و  خوانده  »قانون شکنی« 

مربوط به گونه بی طرفانه عمل نکرده اند.
نیز  ملکی  کارکنان خدمات  قانون  نوزدهم  ماده  در 
آمده است: »مامور و کارکن قراردادی حین اجرای 
وظیفه دارای مصونیت های ذیل می باشند: ۱. عدم 
محرومیت از حق کار بدون مجوز قانونی؛ ۲. حفظ 
اذیت  و  آزار  از  مصونیت  تامین  انسانی،  کرامت 
در  اما  ارشد  آقای  روانی.«  و  اخالقی  جسمانی، 
نامه هایش به اداره ها، گفته است که این مواد در حق 
ارشد،   آقای  گفته  به  هم چنان  است.  نقض شده  او 

که در وزارت در حال تغییر است،  این مدت را طی 
کرده، یعنی از زمانی که وزیر صاحب آمده، یک چند 
مدت بعدش این موضوع وجود داشت که تغییرات 
او تصریح کرد که  بیاید.«  باید به وجود  تشکیالتی 
تشکیالت از سوی رییس جمهور منظور شده است. 
بانو آرین گفت: »براساس همو )منظوری تشکیل از 
سوی رییس جمهور( آغاز به کار کردیم و چون در 
هیچ وزارت خانه ای شاید به این تعداد مشاورینی که 
در این جا بودند، نباشد. بنابر این شماری از بست ها 

تنقیص شده است.« 
نجیبه آرین در مورد غیرقانونی بودن روند تنقیص 
و به اعالن رفتن بست ریاست عمومی منابع بشری 
وزارت معارف گفت: »این تشکیالت از سوی رییس 
شود،   منظور  که  وقتی  است.  شده  منظور  جمهور 
مساله تطبیق پروسه می ماند که این را فکر می کنم 
سرپرست اگر در کدام وزارت باشد، آن هم می تواند 
که انجام دهد و اگر حتا شاید معین ها هم وقتی که 
یک تشکیل از طرف رییس جمهور منظور و تایید 
کار  رویش  مشترکاً  اداری  اصالحات  با  و  می شود 
صورت می گیرد. پس از این مساله تطبیقش از نظر 
پروسه  این  وزیر  آیا کدام  که  ندارد  قانونی مشکلی 
را تطبیق می کند،  سرپرست تطبیق می کند یا کدام 
لحاظ  این  از  بنابر این  دیگر  می کند.  تطبیق  معین 

مشکلی ندارد.«

بنیاد  از  سرپرست وزیر  کارکرد  حقوق دانان: 
غیرقانونی است

آگاهان حقوقی معتقد اند که پیش از بحث تخصصی 
روی تنقیص و به اعالن رفتن بست ها، کار رنگینه 
آگاه  فرزه یی،  وحید  است.  غیرقانونی  حمیدی 
در  سرپرست وزیری  فرهنگ  که  گفت  حقوقی، 
به  کارها  و  شده  نهادینه  قانون  خالف  افغانستان 
از  پیش  امور  اگر  که  گفت  او  می شود.  برده  پیش  
مسووالن صرفاً  باشد،  انجام شده  کابینه  رای گیری 
می توانند توجیه »فرهنگی« برای آن ارایه کنند. با 
این حال او تصریح کرد که اگر این کار پس از رد 
سرپرست وزیر انجام شده باشد، »هرکاری که انجام 
همان  براساس  حتا  است.  قانون  باشد،  خالف  داده 
فرمان تقنینی ای که رییس جمهور غنی امضا کرده 
و خود آن خالف احکام قانون است، ولی بر مبنای 
همان فرمان هم همین آدم به عنوان سرپرست وزیر 
فرزه یی  آقای  نمی تواند.«  داده  انجام  را  کاری  کدام 
گفت که در بحث مشاوران، باید صالحیت تایید آنان 
دیده شود تا مشخص شود که مشاوران توسط وزیر 
رییس  از طرف  یا  معرفی شده اند  مشاور  عنوان  به 
صالحیت  سرپرست وزیر  او،  گفته  به  زیرا  جمهور؛ 

برکناری مشاوران را نداشته است. 
وی افزود که در ُکل اجراآت اخیر در وزارت معارف، 
»تدام خالف رفتاری حکومت وحدت ملی است که در 
حکومت فعلی هم سرایت کرده است.« او گفت: »یک 
موضوع مهم را ما در سطح حقوق داریم که ما برای 
مصونیت  که  زمانی  می گوییم.  شغلی  مصونیت  آن 
شغلی وجود نداشته باشد و همین روز وزیر تصمیم 
مصونیت  این  کند،  پس  را  کارمند  فردا  که  بگیرد 
کارمند  به  بار  یک  حداقل  نمی تواند.  شده  شغلی 
توصیه داده می شود، تذکره داده می شود، اطالع داده 
و  ارزیابی  شود  داده می شود،  معاش  می شود، کسر 
براساس ارزیابی تصمیم گرفته می شود. روی همین 
ملحوظات، ما فکر می کنیم که این تصمیم کسی که 
در راس وزارت قرار دارد و به عنوان سرپرست وزیر از 

آن یاد می شود،  غیرمنطقی است.« 
او در بحث به اعالن رفتن پُست رییس عمومی منابع 
بشری وزارت معارف گفت: »در صورتی که ارزیابی 
باشد،  شده  انجام  مثبت  صورت  به  ساالنه  کارمند 
وزیر نمی تواند شخص را تحت هر عنوانی که باشد، 

تا این که شخص خودش استعفا بدهد  برکنار کند. 
یا عوامل جدیدی مبنی بر این که این شخص جرم، 
تخطی یا تخلفی را از نگاه اداری مرتکب شده باشد. 
یا حتا زمانی که رییس جمهور بر اثر پیشنهاد یک 
وزیر تصمیم بگیرد، این باید دالیل موجه، قانونی و 
غیرقابل برگشت خود را به رییس جمهور پیشنهاد 
کند و آن هم تصمیم با خود رییس جمهور است؛ 
جمهوری  ریاست  سوی  از  که  پُست هایی  چون 
براساس رقابت آزاد تایید می شود، این ها را براساس 
ارزیابی دوباره می تواند برکنار کند. این که سر به خود 
هرکس این را برکنار کرده بتواند، دیگر یک حکومت 
که  تصمیمی  هر  و  است  غیرقانونی  و  دیکتاتوری 
باید مطابق احکام  خواستند، می گیرند. در غیر آن 
قانون تصمیم بگیرند و هر تصمیمی که مطابق احکام 
قبول  قابل  کسی  هر  برای  می شود،  گرفته  قانون 

خواهد بود.« 
کرد  تصریح  تشکیالتی  تغییر  بحث  به  رابطه  در  او 
که تغییر تشکیالتی در شروع سال هجری شمسی 
در  را  ماه  شش  و  سال  یک  زیرا  می آید؛  میان  به 
تا در ظرف این مدت تشکیالت جدید  بر می گیرد 
ساخته شود. تشکیالت گذشته نیز تا زمانی که امکان 
دارد، از کارمندان موجود استفاده کند. این معنا را 
ندارد که یک اداره تشکیالت خود را در وسط سال 
تغییر بدهد و بگوید که چون نیاز بود، ما تشکیالت 

خود را تغییر دادیم. 
معارف  وزارت  در  تغییرات  بحث  که  است  گفتنی 
در  است.  کرده  ایجاد  سروصداهایی  زمانی  دیر  از 
جریان هفته گذشته، رییس جمهور غنی چگونه گی 
اصالحات در این وزارت را بررسی کرد و گفت که 
اداری  و  سیاسی  کامل«  »حمایت  معارف  وزارت 
نمی خواهد »هیچ  ارگ  و  دارد  را  ریاست جمهوری 
اداره ای در  روند اصالحات این وزارت مداخله کند.« 
به گفته رییس جمهور، کمیسیون مستقل اصالحات 
اداری باید تخصص و رشته را در اصالحات در نظر 
رییس  شود.  نهادینه  باید  اصالحات  این  و  بگیرد 
جمهور گفته بود که »معارف طوری عیار شود که 
بزرگی  شخصیت های  و  دهد  تغییر  را  نسل  پنج 
موالنا  البیرونی،  ابوریحان  بلخی،  ابن سینای  مانند 
بزرگان و مشاهیر  بلخی و سایر  جالل الدین محمد 

کشور از آن برای اعتالی جامعه تقدیم شوند.«

اداره های  همه  در  بشری  منابع  ریاست  بست های 
وظایف  الیحه  دارای  و  »مشترک«  ملکی  خدمات 
یک سان است که استخدام، تشکیل، آموزش ارتقای 
ظرفیت، سوانح و دیتابیس، تقاعد، HRMIS، ارزیابی 
اجراآت، روابط کارکنان و سایر وظایف را شامل است 
و تنها تغییر الیحه منابع بشری وزارت معارف توجیه 

قانونی ندارد. 

وزارت معارف چه می گوید؟
روزنامه  به  معارف،  وزارت  سخنگوی  آرین،  نجیبه 
۸صبح گفت که دلیل برکناری مشاوران، »تغییرات 
تشکیالتی است«؛ زیرا قرار است در تشکیل جدید 
حداقل سه مشاور حضور یابند. او هدف از این کار را 
»اصالحات« دانست و گفت که تالش بر این است تا 
»تشکیالت منسجم تر و منطقی تر« شود. بانو آرین در 
پاسخ به این که چرا پُست رییس عمومی منابع بشری 
وزارت معارف )با وجود انتخاب وی از طریق رقابت  
اعالن رفته ،  گفت که عنوان بست ریاست  به  آزاد( 
عمومی منابع بشری و الیحه وظایف آن در تشکیل 
جدید تغییر کرده است. نجیبه آرین اما تصریح کرد 
که سرپرست این وزارت هیچ گاه تقاضای استعفای 

خالد ارشد را مطرح نکرده است. 
وزیر  گفته های  از  هدف  معارف  وزارت  سخنگوی 
»کارمندان  را  مشاور  هزار  هفت  مورد  در  معارف 
سال های  »در  که  خواند  قراردادی«  حق الزحمه ای 
در  آرین  نجیبه  شده اند.«  کم  رفته رفته  گذشته 
واکنش به نبود سایکل تشکیالتی گفت: »دقیقاً که 
دست کم  که  دارد  سایکل  یک  تشکیالتی  تغییرات 
شش ماه یا بیش تر از آن را در بر می گیرد. تشکیالتی 

از صفحه ۸
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هم زمان با آغاز نخستین دور توزیع کمک های مربوط به 
نیازمند در  برای خانواده های  برنامه  »دسترخوان ملی« 
کشور، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به عنوان چتری 
هدف  با  را  طرحی  افغانستان،  در  مدنی  نهادهای  برای 
نظارت بر چگونه گی تطبیق این برنامه روی دست گرفته 
است. در راستای این طرح برای اطمینان از شفافیت روند 
توزیع کمک ها، چگونه گی دسترسی مردم به بسته های 
و  نظارت  مورد  کابل  شمول  به  والیت   ۱۶ در  کمکی 
بررسی قرار می گیرد. بر بنیاد گزارش هماهنگ کننده گان 
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در این ۱۶ والیت، تعداد 
زیادی از خانواده های نیازمند در برخی از این والیت ها از 

کمک ها بی بهره مانده اند.

این در حالی است که هم زمان با آغاز روند توزیع کمک ها 
پس از حدود شش ماه از افتتاح برنامه، روزنامه  ۸صبح به 
نقل از مسووالن گزارش داد که قرار است این کمک ها 
تا سه ماه پس از آغاز روند، در اختیار تمام خانواده های 
نیازمند در کشور قرار گیرد. هم چنین طبق این گزارش، 
دلیل تاخیر در عملی  شدن این طرح، مشکالت امنیتی، 
فهرست  نبودن  کامل  و  والیت ها  از  برخی  بودن  دور 

نیازمندان عنوان شده بود.

بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  هماهنگ کننده گان 
در تالش اند تا از راه های رسمی و غیررسمی اطالعات 
مربوط به توزیع کمک ها را به دست بیاورند، از شفافیت 
مشاهده   در صورت  و  کنند  اطمینان حاصل  روند  این 
هرگونه تخطی و فساد در جریان آن، موضوع را گزارش 
در  شفافیت  عدم  از  مختلفی  موارد  کنون  تا  دهند. 
رساندن کمک ها به خانواده های نیازمند در والیت های 

مختلف گزارش شده که قرار ذیل است:

از  گذشته  روز  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات برجام، بین ایران و امریکا 

نقش میانجی را بازی کند.
به گزارش یورونیوز فارسی،  محمدجواد ظریف روز  گذشته 
خبری  شبکه  خبرنگار  امان پور،  کریستین  با  مصاحبه ای  در 
سی ان ان، گفت: »قطعاً باید سازوکار روشنی برای همگام سازی 
بازگشت کشورها به برجام یا هماهنگی دوباره آن چه در گذشته 
انجام شده، وجود داشته باشد.« محمد جواد ظریف گفت که در 
این میان ژوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
برای  مشترک«  کمیسیون  »هماهنگ کننده  نقش  می تواند 
اقداماتی  ایفا کرده و »هم سازی  را  توافق هسته ای  پی گیری 
را که ایران و امریکا هر کدام باید انجام بدهند« بر عهده بگیرد.

منتقد  و  برجام  طرف دار  همواره  کلی  طور  به  اروپا  اتحادیه 
پیش،  از سه سال  اروپایی ها  است.  بوده  آن  از  امریکا  خروج 
یعنی از ۲۰۱۸ که امریکا به تصمیم رییس جمهور وقت، دونالد 
سر  از  را  ایران  علیه  تحریم ها  و  شد  خارج  برجام  از  ترمپ، 

گرفت، تا کنون موافق احیای برجام بوده اند.
یک مقام اتحادیه اروپا روز دوشنبه قبل از پیشنهاد ظریف در 
زمینه  است  تالش  در  اروپا  »اتحادیه  بود:  گفته  مصاحبه اش 
را به گونه ای فراهم کند که ایاالت متحده به توافق هسته ای 
بازگشته و ایران نیز مجدداً تعهدات خود را به طور کامل رعایت 

کند.«
مسوول دستگاه سیاست خارجی ایران با این حال تأکید کرد 
که امریکایی ها پیش از بازگشت به برجام، باید »حسن نیت 
طرف ها  همه  دعوت  به  هم زمان  ایران  کنند.«  ثابت  را  خود 
این  به  بازگشت  برای  امریکا  که  می گوید  برجام،  نجات  به 
موافقت نامه چندجانبه، ابتدا باید تحریم ها علیه تهران را لغو 

کند.
در  گذشته  روز  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 

والیت لوگر:
- ربوده  شدن یک موتر حامل بسته های کمکی برنامه  

دسترخوان ملی توسط طالبان؛

- سوء استفاده  وکیالن گذر از کمک ها: برخی از وکیالن 
که  متهم اند  لوگر  والیت  »التمور«  روستای  در  گذر 
به  آن  فرستادن  مسوولیت  که  کمکی  بسته    ۱۰۰ از 
خانواده های ساکن در نقاط دورافتاده را دارند، تنها ۱۰ 
بسته  آن را ارسال کرده و ۹۰ بسته  باقی مانده را برای 
خود انبار کرده اند. بر اساس گزارش ها از این والیت، در 
میان فهرست خانواده های نیازمند نام افرادی نیز وجود 
زنده گی  نظر  مورد  مناطق  در  است  مدت ها  که  دارد 

نمی کنند.

والیت خوست:
- سوء استفاده از بودجه  اختصاص داده شده برای کرونا؛ 
بر اساس گزارش هماهنگ کننده  شبکه جامعه مدنی و 
از  حقوق بشر، چندین مقام دولتی در والیت خوست، 
و  والی  عامه، سکرتر  رییس صحت  والی،  معاون  جمله 
بودجه   از  سوء استفاده  به  متهم  ملی  امنیت  نماینده  
اختصاص داده شده برای کرونا هستند. گفته می شود 
این قضیه به صورت رسمی به مقام های والیتی گزارش 

داده شده است.

والیت غور:
و  تولک  ولسوالی های  در  توزیع کمک ها  روند  توقف   -
بر اساس گزارش هماهنگ کننده  شبکه جامعه  شهرک: 

تهدید  با  طالبان  غور،  والیت  در  بشر  حقوق  و  مدنی 
تسهیل کننده گان محلی در این والیت، به آنان دستور 

توقف روند توزیع کمک ها را داده اند.

والیت پکتیا:
ولسوالی والیت  توزیع کمک ها در شش  روند  توقف   -
حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکه  هماهنگ کننده   پکتیا: 
مسوول  طوطاخیل،  صفرمحمد  انجنیر  از  نقل  به  بشر 
برنامه  میثاق شهروندی در والیت پکتیا، می گوید که در 
ولسوالی های احمدآباد، سیدکرم، میرزکه، سمکنی، وزی 
زدران و شواک توزیع کمک های دسترخوان ملی به دلیل 

مشکالت امنیتی متوقف شده است.

والیت هرات:
تعدادی  شرایط:  فاقد  خانواده های  به  کمک  توزیع   -
هرات،  و ۱5 شهر  نواحی ۱۰  در  نیازمند  خانواده های  از 
این  عوض،  در  و  نکرده اند  دریافت  را  کمکی  بسته های 
بسته ها به خانواده هایی که شرایط و مالک های تعیین  شده 

توسط برنامه  دسترخوان ملی را ندارند، توزیع شده است.
قابل یادآوری است که موارد فوق از مهم ترین موضوعات 
شامل در گزارش های دریافت  شده توسط شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر است که نشان می دهد روند توزیع 
نیست  برخوردار  از شفافیت الزم  در والیت ها  کمک ها 
و بسیاری از خانواده های نیازمند، به بسته های کمکی 
به  ملی«  »دسترخوان  برنامه   نکرده اند.  پیدا  دسترسی 
عنوان جای گزینی برای روند توزیع نان خشک، با هدف 
 ۱۳۹۹ سرطان   ۲۸ در  نیازمند  خانواده های  به  کمک 
افتتاح شد که گفته شده است با بودجه  مجموعی ۲۴۴ 
میلیون دالر از سوی بانک جهانی و حکومت افغانستان 

تمویل می شود.

بازگشت  که  گفت  ان بی سی  تلویزیونی  شبکه  با  مصاحبه ای 
ایران به چهارچوب های قانونی »زمان می برد« و مدت زمانی 
هم الزم است تا امریکا »بررسی کند که آیا ایرانی ها به تعهدات 

خود پای بند هستند یا نه.«
اما همتای ایرانی بلینکن در همان روز در مصاحبه اش، در پاسخ 
به این پرسش که ایران در صورت لغو تحریم ها در چه مدت 
زمانی می تواند برنامه غنی سازی یورانیوم خود را در مطابقت 
»زمان بندی«  اصلی  مشکل  که  گفت  دهد،  کاهش  برجام  با 
نیست و ایران می تواند »در کم تر از یک روز« به رعایت برخی 
محدودیت های مورد نظر از جمله بازگرداندن ۳ هزار و ۶۰۰ 

کیلوگرم یورانیوم غنی شده به مقدار قبلی، بازگردد.
گفت:  نیز  دیگر  محدودیت های  به  بازگشت  مورد  در  ظریف 
»بازگشت به برخی )محدودیت های( دیگر ممکن است چند 
روز یا چند هفته زمان ببرد، اما به هر حال کم تر از زمانی خواهد 
بود که امریکایی ها برای طی مراحل موافقت ریاست جمهوری 
به منظور اجرای تصمیم شان )برای برداشتن تحریم ها( الزم 
توافق هسته ای  به  امریکا  بازگشت  افزود: »زمان  دارند.« وی 
نامحدود نیست. فرصت امریکا تنها یک روزنه باز کوچک است 
و رییس جمهور بایدن این گونه که نشان می دهد، قصد ندارد از 

سیاست های شکست خورده دولت ترمپ استفاده کند.«

دسترخوان فراخ دولت و دست کوتاه ملت؛ 
برخی نیازمندان جایی َدور دسترخوان ملی ندارند

ظریف خواستار میانجی گری اتحادیه اروپا برای بازگشت 
ایران و امریکا به برجام شد

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.

برخی از وکیالن گذر در روستای »التمور« والیت لوگر متهم اند که از 100 بسته  کمکی که مسوولیت 
فرستادن آن به خانواده های ساکن در نقاط دورافتاده را دارند، تنها 10 بسته  آن را ارسال کرده و 90 

بسته  باقی مانده را برای خود انبار کرده اند. بر اساس گزارش ها از این والیت، در میان فهرست خانواده های 
نیازمند نام افرادی نیز وجود دارد که مدت ها است در مناطق مورد نظر زنده گی نمی کنند.


