
خلیل زاد دور تازه سفرهایش را در 
پیوند به صلح افغانستان آغاز کرد

پلوسی در دیدار با عبداهلل: 
امریکا نمی خواهد 

افغانستان بار دیگر به پناه گاه 
دهشت افگنان تبدیل شود

»ثبات و هم گرایی« در خمیر موی می پالد

کشتار  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  آماری 
غیرنظامیان در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی 
نشر کرده وحشت ناک است. این آمار نشان می دهد که 
به  افغانستان  در  نبرد  طرف های  سوی  از  جنگ  قواعد 
فراموشی سپرده شده است. بر مبنای این آمار، یک هزار 
و ۶۱۱ غیر نظامی از ابتدای ماه حمل تا آخر ماه سنبله 
در نتیجه نبردها، ماین های کارگذاری شده و خشونت های 

فزاینده در کشور جان باخته اند.

توپ جنگی سال ها پیش از وسایل ارتباط جمعی به حساب 
می آمد. زمانی که استفاده از ساعت میان مردم رایج نبود 
حکومت برای مدیریت زمان و اعالم زمان های مختلف توپ 
شلیک می کرد. شلیک توپ در شهرهای بزرگ کشور مانند 
کابل، هرات، مزار، بلخ، قندهار، کندز و جالل آباد هم مرسوم 
بوده است. توپ های جنگی از جنگ افزارهای قدیمی اند و 
و  بریتانیا  ارتش  زمان  افغانستان  در  دارند.  نظامی  کاربرد 

قاجار این جنگ افزار وارد شد.
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شماره 3216
سال یازدهم

سه شنبه
30 میزان 1398
22 اکتوبر 2019

قیمت: 20 افغانی

در شش ماه گذشته 1611 
غیرنظامی در کشور کشته شده اند

 هفت محور داخلی حرف حساب برنده گان نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ چه بود؟
صلح ساز در افغانستان

چرا غیر نظامیان را می ُکشید؟

صدای »توپ چاشت« 
به گوش نمی رسد
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امریکا در  نماینده ویژه  زلمی خلیل زاد،  ۸صبح، کابل: 
امور صلح افغانستان، دور تازه ای از سفرهایش در پیوند 
به روند صلح افغانستان را به کشورهای اروپایی آغاز کرده 

است.
با پخش خبرنامه ای روز دوشنبه،  امریکا  وزارت خارجه 
بیست ونهم میزان، اعالم کرد که دور جدید سفرهای آقای 
خلیل زاد از بیستم ماه جاری میالدی به فرانسه، روسیه و 

بلجیم آغاز شده است.
با  بحث  بروکسل  و  پاریس  در  آقای خلیل زاد  مأموریت 
متحدان اروپایی امریکا، ناتو و سازمان ملل متحد، روی 
و  افغانستان  در  صلح  به  رسیدن  برای  تالش ها  تسریع 

جلب حمایت آن ها از این روند خوانده شده است.
هم چنان نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در 
مسکو با هماتایان روسی و چینی خود دیدار خواهد کرد 
تا در مورد منافع مشترک در قبال پایان دادن به جنگ 

افغانستان بحث و گفت وگو کند.
را  طالبان  گروه  با  صلح  مذاکرات  گذشته  سال  امریکا   
مسالمت آمیز جنگ  مذاکرات حل  این  کرد. هدف  آغاز 

افغانستان و خروج سربازان امریکایی خوانده می شد.
مذاکره  میز  دور  باهم  دور  نُه  طالبان  گروه  و  امریکا 
نشستند که هر دو جانب از پیش رفت در مذاکرات سخن 
می گفتند. دو طرف زمانی که در آستانه امضای توافق نامه 
نهایی قرار داشتند، مذاکرات توسط دونالد ترمپ متوقف 

شد.
دونالد ترمپ در شانزدهم سنبله مذاکرات با گروه طالبان 
را متوقف کرد. دلیل این اقدام حمله مرگ بار گروه طالبان 
در کابل خوانده شد که در آن ۱۲ نفر از جمله یک سرباز 
امریکایی کشته شدند. ترمپ بعدها عدم پذیرش آتش بس 

از سوی طالبان را دلیل توقف مذاکرات خواند.
هم زمان با این وزیر دفاع امریکا و یک هیأت از مجلس 
روز  جداگانه  سفرهای  در  کشور  این  نماینده گان 
یک شنبه، بیست ونهم میزان، به کابل آمدند و با رهبران 
حکومت وحدت ملی دیدار و گفت وگو کردند. محور این 
و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  صلح،  روند  گفت وگوها 

انتخابات بوده است.

۸صبح، کابل: نانسی پلوسی، رییس مجلس 
عبداهلل  با  دیدار  در  امریکا،  نماینده گان 
عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، 
دیگر  بار  نمی  خواهد  امریکا  که  است  گفته 
تبدیل  دهشت افگنان  پناه گاه  به  افغانستان 

شود.
سپیدار در خبرنامه ای گفته است که دیدار 
شام  امریکا  کنگره  هیأت  با  اجرایی  رییس 
شده  انجام  میزان،  بیست وهشتم  یک شنبه، 

است.
این دیدار گفته است که  نانسی پلوسی در 
به  دیگر  بار  افغانستان  نمی خواهد   امریکا 
به  و  شود  تبدیل  دهشت افگنان  پناه گاه 
نظر  زیر  نزدیک  از  را  وضعیت  دلیل  همین 
دارد. او تأکید کرده است که فعالیت های دو 
کشور برای مقابله با دهشت افگنی به صورت 

هم آهنگ ادامه پیدا کند.
رییس مجلس نماینده گان امریکا با اشاره به 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم 
میزان، تأکید کرده است که تأمین شفافیت 
برای اعتباربخشی به دموکراسی و مشروعیت 
حکومت برخاسته از انتخابات، نقش اساسی 

دارد.
در خبرنامه  ریاست اجرایی آمده است: »خانم 
پلوسی در بخشی از صحبت هایش خطاب به 
رییس اجرایی گفت: با شما از زمانی که وزیر 
امور خارجه افغانستان بودید، آشنایی دارم. 
ما می خواهیم در افغانستان صلح به به کمک 
افغان ها تحقق  به رهبری و مالکیت  شما و 
افغانستان  اقتصاد  شود،  برقرار  امنیت  یابد، 
بهبود یابد و مردم افغانستان در امنیت و رفاه 

زنده گی کنند.«

اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
تیم انتخاباتی محمداشرف غنی گفته است 
گندم  خرمن  »در  انتخاباتی  تیم  یک  که 
در  »موی  و  و خشک«  زرد  برگ  ذره های 

خمیر« می پالد.
بیست ونهم  دوشنبه،  امروز  صالح  آقای 
فیس بوکش  رسمی  صفحه ی  در  میزان 
هم چنان گفته است که در آن گروه ]ثبات 
و هم گرایی[ هر چیز است به جز از ثبات، اما 
برای فعاًل هم گرایی نیز دارند تا اگر شود در 
»اثر غوغا اپندکس یا ضمیمه گگ ساختار 

بعدی باشند«.
تیم  ادعای  از  پس  را  گفته ها  این  صالح 
درباره ی  هم گرایی«  و  »ثبات   انتخاباتی 
کمیسیون  دیجیتالی«  »مرکز  به  حمله 
است.  کرده  مطرح  انتخابات  مستقل 
انتخاباتی  ستاد  رییس  عثمانی،  علی احمد 
یک  در  دوشنبه  روز  عبداهلل،  عبداهلل 
نشست خبری اعالم کرد که یک شنبه شب 
پولیس  ویژه  نیروهای  از  شماری  گذشته 
از تیم های خاص«  با »یکی  در هم آهنگی 
مستقل  کمیسیون  داراالنشای  اعضای  و 
کمیسیون  دیجیتالی  مرکز  به  انتخابات، 
وزارت  کرده اند.  حمله  انتخابات  مستقل 
کمیسیون  و  کرده  رد  را  ادعا  این  داخله 
مستقل انتخابات، قول رسیده گی به آن را 

داده است. 
ادامه ی  در  صالح  امراهلل  حال،  این  با 
واکنش اش به این ادعای تیم عبداهلل عبداهلل 
بی ثبات،  تیم  این  »بهانه های  است:  نوشته 

مانند این است که کسی در خرمن گندم 
شده  خشک  و  زرد  برگ  ذره های  دنبال 

بگردد. این ها موی در خمیر می پالند.«
انتخابات  در  غنی  محمداشرف  اول  معاون 
که  است  کرده  تأکید  جمهوری  ریاست 

افغانستان و منافع بزرگ آن مقدس است.
صالح هم چنان نوشته است که دلش برای 

»یک تعداد سرگردان ها می سوزد«.
که  »این ها«  آرمان شهر  صالح،  گفته  به 
ظاهراً مورد اشاره آقای صالح، اعضای تیم 
انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« است، »مانند 
ظهور آدم بالدار است که این معجزه اتفاق 

نخواهد افتاد«.
صالح هم چنان گفته است: »چه انسان هایی 
دایره  در  افتادن  گیر  و  افسرده گی  در  که 

منفی عمر عزیزشان، هیچ می شود.«
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
این  ابتدایی  نتایج  برگزار شد. قرار بود که 
اما  شود،  اعالم  میزان   ۲۷ در  انتخابات 
کمیسیون آن را تا زمان نامعلومی به تأخیر 

انداخته است.
و  ثبات  انتخابات  دسته  دیگر،  جانب  از 
هم گرایی پس از طرح ادعای حمله به مرکز 
دیجیتالی، خواستار تعلیق وظایف خوشحال 
امور  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  سعادت، 
رییس  ننگ  حبیب الرحمان  و  داخله 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشانی 
انتخاباتی، این  شده است. به باور این تیم 
دو مقام  »متهمان« اصلی »حمله به مرکز 
دیجیتالی« کمیسیون مستقل انتخابات اند. 

با رای گیری اعضای کمیته نوبل، آکادمی علوم سلطنتی سویدن جایزه نوبل اقتصاد ۲0۱9 را به دلیل »رویکرد تجربی و آزمایش محور 
در کاهش فقر جهانی« یا به عبارت دیگر وارد کردن آزمایش های میدانی )field experiments( در مباحث اقتصاد توسعه به 

آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو، اساتید مؤسسه تکنولوژی ماساچوست )MIT( و مایکل کرمر استاد دانشگاه هاروارد اهدا کرد.

حکومت تالش های مرتبط به صلح 
را از سر گرفته است

بیست ونهم میزان، گزارش خود درباره  کمیسیون مستقل حقوق بشر روز دوشنبه، 
تلفات افراد ملکی در شش ماه گذشته در کشور را اعالم کرد. طبق این گزارش، از 
آغاز ماه حمل تا پایان ماه سنبله )شش ماه(  ۶ هزار و 48۷ غیرنظامی کشته و زخمی  
شده اند. از این میان یک هزار و ۶۱۱ غیرنظامی در جریان خشونت ها کشته و 4 هزار 
و 8۷۶ غیرنظامی دیگر در این مدت زخمی شده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
می گوید که این رقم نشان دهنده افزایش 8.3۶ درصدی در تلفات غیرنظامیان نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته است. در نیمه نخست سال گذشته در جریان خشونت ها 

یک هزار و 49۶ غیرنظامی کشته و ۲ هزار و 99۲ غیرنظامی نیز زخمی شده بودند.
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گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر:
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وزارت دولت در امور صلح می گوید که سرگرم مشورت با گروه های 
مختلف اجتماعی و سیاسی برای تقویت و تحکیم »اجماع ملی« 

در زمینه صلح است. 

امراهلل صالح: 

صدها میلیون افغانی پول دولت که 
گزارش مصرف آن وجود ندارد 



حقوق  مستقل  کمیسیون 
دوشنبه،  روز  بشر 
بیست ونهم میزان، گزارش 
افراد  تلفات  درباره  خود 
ملکی در شش ماه گذشته 
در کشور را اعالم کرد. طبق 
این گزارش، از آغاز ماه حمل 
تا پایان ماه سنبله )شش ماه(  
شده اند.  زخمی   و  کشته  غیرنظامی   487 و  هزار   6
جریان  در  غیرنظامی   611 و  هزار  یک  میان  این  از 
خشونت ها کشته و 4 هزار و 876 غیرنظامی دیگر در 
حقوق  مستقل  کمیسیون  شده اند.  زخمی  مدت  این 
افزایش 8.36  این رقم نشان دهنده  بشر می گوید که 
درصدی در تلفات غیرنظامیان نسبت به زمان مشابه 
نیمه نخست سال گذشته در  در  است.  سال گذشته 
جریان خشونت ها یک هزار و 496 غیرنظامی کشته و 

2 هزار و 992 غیرنظامی نیز زخمی شده بودند.
که  می رساند  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش 
تلفات افراد ملکی به ویژه کودکان و زنان در این مدت 
به گونه ی بی سابقه افزایش داشته است. ارقامی که از 
می دهد  نشان  است،  شده  ارائه  کمیسیون  این  سوی 
که از میان مجموع تلفات افراد ملکی، 4 هزار و 176 
مرد، 576 زن و 163 طفل در این مدت زمانی کشته 
و یا زخمی  شده اند. هم چنان جنسیت 101 تن دیگر 
از کشته  گان که در نزد این کمیسیون ثبت شده است، 

روشن نیست.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون  نظری،  نعیم 
هم زمان با نشر گزارش »تلفات افراد ملکی در جریان 
منازعات مسلحانه در نیمه نخست سال جاری« گفت 
که در شش ماه نخست امسال آمار تلفات زنان نسبت 
 16.8 تن(   576( گذشته  سال  در  مشابه  زمان  به 
که  است  حالی  در  این  است.  داشته  افزایش  درصد 
زنان  تلفات  میزان  گذشته  سال  در  مشابه  زمان  در 

به تعداد 493 تن در این کمیسیون ثبت شده بود. 
تلفات  کمیسیون  این  گزارش  طبق  این،  بر  عالوه 
کودکان در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته 
کمیسیون  معاون  است.  داشته  چشم گیری  افزایش 
مستقل حقوق بشر گفت که در نیمه نخست امسال 
یک هزار و 643 کودک در جریان خشونت ها کشته 
رقم  این  که  افزود  نظری  آقای  شده اند.  زخمی  و 
کودکان  تلفات  درصد   26.47 افزایش  نشان دهنده 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است. در شش 
ماه نخست سال گذشته در جریان این خشونت ها یک 

هزار و 292 کودک زخمی و کشته شده بودند.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون  نظری،  نعیم 
می گوید که به دلیل پای بند نبودن طرف های درگیر 
اصول  و  بین الملل  بشردوستانه ی  حقوق  به  جنگ 
جنگی، تلفات افراد ملکی افزایش داشته است. آقای 
طالبان  خشونت ها  این  جریان  در  که  گفت  نظری 
گفت  او  بوده اند.  ملکی  افراد  تلفات  بیش ترین  عامل 
که طالبان عامل کشته و زخمی شدن 75 درصد از 
غیرنظامیان در شش ماه نخست امسال بوده است. او 
در ادامه گفت: »گروه داعش عامل 3 درصد،  نیروهای 
امنیتی کشور 11 درصد و حمالت راکتی »پاکستان« 

باعث 10 درصد تلفات افراد ملکی شده  است.« 
براساس یافته های این گزارش در نیمه نخست سال 
گروه  حمالت  در  غیرنظامی   878 و  هزار   4 جاری 
این میان یک  از  طالبان کشته و زخمی شده اند که 
هزار و 51 تن کشته و 3 هزار و 827 تن دیگر زخمی 
شده اند. در حمالت گروه داعش در شش ماه گذشته 
181 تن از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند که از 
این میان در حمالت این گروه 114 غیرنظامی کشته 

و 67 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
باعث  خارجی  و  امنیتی  نیروهای  حمالت  هم چنان 
آقای  گفته  به  است.  شده  غیرنظامی   711 تلفات 
نظری در جریان حمالت این نیروها 310 غیرنظامی 
کشته و 401 تن دیگر زخمی شده اند. افزون بر این 
راکت پراگنی های پاکستان بر بخش هایی از والیت کنر 

نیز قربانی گرفته است. براساس گزارش  کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در راکت پراگنی های این کشور 
ده غیرنظامی کشته و 22 غیرنظامی دیگر زخمی 

شده اند.
این  که  می گوید  نظری  نعیم  دیگر  سوی  از 
کمیسیون نتوانسته است عامل تلفات 685 تن از 
غیرنظامیان را شناسایی کند، زیرا به گفته او هیچ 
یک از طرف های درگیر جنگ مسوولیت این تلفات 

را برعهده نگرفته  است.
با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر این 
جنگی  شیوه های  از  استفاده  که  می گوید  گزارش 
منفجره، حمالت  مواد  و  ماین ها  استفاده  گذشته، 
زمینی، حمالت  درگیری های  انتحاری،  پیچیده ی 
راکتی، ترور و کشتار سیستماتیک، حمالت هوایی 
افراد  تلفات  و حمالت شبانه سبب شده است که 
ملکی افزایش یابد. این کمیسیون با تفکیک نوعیت 
ماه گذشته  در جریان شش  که  حمالت می گوید 
در اثر انفجار ماین های کنار جاده ای 2 هزار و 23 
و 164  هزار  انتحاری یک  در حمالت  غیرنظامی، 
غیرنظامی، در درگیری های زمینی یک هزار و 384 
غیرنظامی، در حمالت راکتی 810 غیرنظامی، در 
در  غیرنظامی،   475 سیستماتیک  کشتار  و  ترور 
حمالت هوایی 459 غیرنظامی و در عملیات شبانه 

175 غیرنظامی کشته و زخمی شده اند. 
با  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  حال  همین  در 
نشر گزارش »تلفات افراد ملکی در جریان منازعه 
طرف های  از  نخست«  ماه  شش  در  مسلحانه 
افزایش  به  توجه  با  که  خواست  جنگ  درگیر 
بشردوستانه ی  حقوق  موازین  غیرنظامیان،  تلفات 
تلفات  باعث  تا  کنند  رعایت  را  بین المللی 

غیرنظامیان نشوند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  این،  کنار  در 
حکومت  میان  صلح  گفت وگوهای  شروع  خواهان 
با  که  گفت  کمیسیون  این  شد.  طالبان  گروه  و 
حقوق  از  حمایت  تضمین  و  عدالت  درنظرداشت 
آغاز  بین االفغانی  گفت وگوهای  شهروندان،  بشری 

و هرچه زودتر آتش بس برقرار شود. 
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هم چنان 
به  را  جنگ  که  خواست  جنگ  درگیر  طرف های 
محالت مسکونی نکشانند و افراد ملکی را به حیث 
سپر انسانی در درگیری های شان قرار ندهند؛ زیرا 
افزایش  باعث  کار  این  کمیسیون،  این  گفته  به 
است  حالی  در  این  می شود.  غیرنظامیان  تلفات 
قراردادن  سپر  از  همواره  امنیتی  نیروهای  که 
کرده اند.  انتقاد  طالبان  گروه  از سوی  غیرنظامیان 
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  این،  بر  افزون 
تلفات  از  جلوگیری  برای  که  خواست  حکومت 
بازنگری  غیرنظامیان، طرزالعمل جنگی خویش را 
اقدامات  ملکی  افراد  تلفات  کاهش  برای  و  کند 

جدی را روی  دست گیرد. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی از افزایش 
خبر  امسال  نخست  نیمه  در  غیرنظامیان  تلفات 
می دهد که چندی پیش یوناما نیز از افزایش تلفات 
غیرنظامیان در 9 ماه نخست سال 2019 میالدی 
گزارش داده بود. دفتر نماینده گی سیاسی سازمان 
نٌه  در  که  بود  گفته  )یوناما(  کابل  در  متحد  ملل 
ماه اول سال جاری میالدی 8 هزار و 239 تن از 
غیرنظامیان در جریان خشونت ها آسیب دیده اند. 
از این میان 2 هزار و 563 غیرنظامی کشته و 676 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. 
مسلح  مخالف  گروه های  یوناما،  گزارش  براساس 
دولت سبب تلفات پنج هزار و 117 تن ) 1207 
کشته و 3910 زخمی( شده که از نظر این نهاد، 
این گروه ها مسوول 62 درصد تلفات غیرنظامیان 
طرف دار  نیروهای  هم چنان  شده اند.  شناخته 
 348 و  2هزار  زخمی شدن  و  کشته  باعث  دولت 
نیروهای  یوناما  گزارش  طبق  شده اند.  غیرنظامی 

دولتی عامل 26 درصد تلفات غیرنظامان بوده اند.

در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
هم گرایی  و  ثبات   انتخاباتی  تیم  ادعای  به  اعالمیه ای 
به  پولیس«  ویژه  نیروهای  »حمله  ادعای  مورد  در 
این  داد.  نشان  واکنش  این کمیسیون  مرکز دیجیتال 
اظهارات  و  شده  نشر  »شایعات«  که  گفت  کمیسیون 
»گویا  این که  مورد  در  انتخاباتی«  ستادهای  از  »یکی 
قفل دروازه ورودی اتاق اطالعات ماشین های بایومتریک 
است«،  شده  شکستانده  شب هنگام  مرکزی،  سرور  به 
ستادهای  از  کمیسیون  این  است.  بی بنیاد  شایعه ی 
اتهامات شان  با اظهارات و  انتخاباتی خواسته است که 
اذهان مردم را مغشوش نسازند و به زحمات کمیسیون 

مستقل انتخابات به دیده ی قدر ببینند. 
عبداهلل  رهبری  به  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  تیم 
پولیس  ویژه  قطعات  که  است  کرده  اعالم  عبداهلل 
برخی  و  خاص«  تیم های  از  »یکی  با  هم آهنگی  در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای  اعضای  از 
یک شنبه شب گذشته به »مرکز دیجیتالی« کمیسیون 
مستقل انتخابات حمله کردند و قفل های این مرکز را 
شکستانده اند. این دسته انتخاباتی، خوشحال سعادت، 
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، حبیب الرحمان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای  رییس  ننگ، 
متهم می کنند که  را  این کمیسیون  امنیتی  و مشاور 
داخله  امور  وزارت  داشته اند.  دست  »حمله«  این  در 
مرکز  به  پولیس  ویژه  قطعات  توسط  ادعای حمله  اما 
دیجیتالی را رد کرده است. تیم انتخاباتی دولت ساز نیز 
را شایعه  ثبات و هم گرایی  از سوی  ادعای طرح شده 

می خواند.
دوشنبه،  روز  شام  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دفترهای  عمومی  دروازه های  گفت  میزان  بیست ونهم 
سیل  توسط  همه روزه  موظف،  افراد  توسط  کاری 
گشوده  دوباره  کاری  روز  آغاز  با  و  قفل   »SEAL«
است:  کرده  تصریح  کمیسیون  این  می شوند. 
»یک شنبه شب گذشته با ختم روز کاری دروازه عمومی 
ساختمان آموزش های انتخاباتی که در آن اتاق انتقال 
اطالعات ماشین های بایومتریک به سرور مرکزی قرار 
دارد، پس از اتمام کار، اتاق انتقال اطالعات بایومتریک 
با حضور ناظران قفل فلزی شده است و ناظران نمبر آن 

را یاداشت کرده اند.«
با  که  است  کرده  تأکید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
توجه به تهدیدات بلند امنیتی، یک شنبه شب گذشت 
این  بخش  هر  در  را  پهره داری شان  امنیتی  نیروهای 
بر سردی  »بنا  نیروها  این  و  دادند  افزایش  کمیسیون 
هوا خواهش کردند که به داخل دهلیز پهره داری کنند 
که صرف دروازه عمومی به این منظور با حضور شخص 

مسوول و مسووالن پولیس ملی باز شده است«.
است:  آمده  انتخابات  اعالمیه ی کمیسیون مستقل  در 
»اتاق/ مرکزی که در آن ماشین های بایومتریک قرنطین 
شده، تحت کار تخنیکی قرار دارد. تمام روند کاری آن 
با حضور ناظران و مشاهدان پیش می رود و در ختم هر 
شیفت کاری، دروازه ی آن با حضور ناظران و مشاهدان 
قفل فلزی می گردد. نمبر قفل دروازه این اتاق/ مرکز در 
نزد ناظران تیم های مختلف انتخاباتی موجود است و با 

حضور آنان باز و بسته می شود.«
کمیسیون مستقل انتخابات توضیح داده است که برای 
تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حساب کاربری 
خاص داده است که هر گونه تغییرات در سرور مرکزی 
جمع بندی و بررسی معلومات دیجیتالی برای آنان قابل 

مشاهده است.
دریافت  از  پس  است،  گفته  هم چنان  کمیسیون  این 
ثبات  تیم  برای  تفاهم  سوء  سبب  که  گزارش هایی 
همان  در  ستاد  این  ارشد  ناظران  شده،  هم گرایی  و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  یک شنبه شب  آغاز 
رسیده اند و سه نفر آن ها از جمله، رییس ستاد ثبات 
و هم گرایی همراه مسووالن نیروهای امنیتی، قفل اتاق 
و  مشاهده  را  بایومتریک  ماشین های  اطالعات  انتقال 
شماره های آن را در حضور ناظران مقایسه کرده اند که 

هیچ گونه تفاوتی نداشته است. 
و  بررسی  که  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  دیگر  بار  میزان  سی ام  سه شنبه،  روز  آرا  شمارش 
شیوه معمول در حضور ناظران و رسانه ها از سر گرفته 
می شود. روند شمارش آرا به دلیل این ادعای ثبات و 

هم گرایی روز دوشنبه متوقف بود. 
دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی توضیحات مسووالن 
دسته  این  است.  ندانسته  قناعت بخش  را  امنیتی 
آن چه  درباره ی  تحقیق  و  بررسی  خواهان  انتخاباتی 
شده  می خوانَد،  دیجیتالی«  مرکز  بر  نظامی  »حمله 
هم چنان  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد  است. 
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  وظایف  تعلیق  خواستار 
مشاور  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
امنیتی این کمیسیون و خوشحال سعادت معین ارشد 
و  ثبات   نظر  از  است.  شده  داخله  امور  وزارت  امنیتی 
هم گرایی »حمله« به مرکز دیجیتالی توسط این افراد 
سازمان دهی شده  است. ثبات و هم گرایی هشدار داده 
است که در صورت تحقیق نشدن درباره ی این موضوع، 

نظارتش از روند شمارش آرا را متوقف می کند.

گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر:

در شش ماه گذشته 1611 غیرنظامی
 در کشور کشته شده اند

سه شنبه
شماره ۳۲۱۶

۳۰ میزان ۱۳98
۲۲ اکتوبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی
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پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات 
باید موضوع را بررسی کنند

کمیسیون مستقل انتخابات:

حمله به مرکز انتقال 
اطالعات بایومتریک 
شایعه ی بی بنیاد است

از  بخشی  که  دارد  ادعا  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  دسته ی 
نیروهای خاص وزارت امور داخله که به باور این تیم، از معین 
هم آهنگی  در  بودند  گرفته  دستور  وزارت  این  امنیتی  ارشد 
به  از طرف شب  غنی  محمداشرف  انتخاباتی  ستاد  ناظران  با 
انتخابات رفتند و وارد محلی شدند  حریم کمیسیون مستقل 
قرار  کمیسیون  این  مرکزی  اطالعاتی/سرور  بانک  آن  در  که 
دارد. این ادعا را دسته ی انتخاباتی آقای غنی رد کرده است، 
ولی دسته ی انتخاباتی عبداهلل خواستار تعلیق وظیفه ی رییس 
دبیرخانه ی کمیسیون مستقل انتخابات شده است و به معین 
ارشد امنیتی وزارت داخله هم اتهام بسته است. وزارت داخله 
رییس  که  است  ضروری  بسیار  می کند.  رد  را  اتهام  این  هم 
جمهور غنی از جایگاه رییس دولت همکاری کند که پارلمان 
با گماشتن یک هیات این موضوع را به صورت بی طرفانه مورد 
بررسی قرار دهد و اگر این امر یک اتهام محض باشد دسته ی 
به  این موضوع  اگر  بگوید.  پاسخ  باید  داکتر عبداهلل  انتخاباتی 
رییس  شخص  و  داخله  وزارت  باشد  داشته  واقعیت  نحوی 

جمهور باید پاسخ گو باشند.
پارلمان در همین مواقع به درد می خورد. پارلمان باید از طرف 
انتخاباتی  دسته ی  اتهام های  تا  کند  موظف  را  هیأتی  خود 
داکتر عبداهلل را بررسی کند و بعد تصمیم بگیرد. این احتمال 
هم باید جدی گرفته شود که شاید شخصی بدون در جریان 
قراردادن وزیر داخله یا رییس جمهور نیروی خاص پولیس را 
به عنوان وسیله استفاده کرده باشد. پارلمان وظیفه دارد که 
به کار نهادها و وزارت ها نظارت داشته باشد و اجازه ندهد که 
بگیرد.  صورت  شخصی  استفاده ی  نهادها  منابع  و  امکانات  از 
کسی حق ندارد از نهادها استفاده ی شخصی و سیاسی کند. 
کند،  بررسی  را  موضوع  تا  نگذارد  پیش  پا  رییس جمهور  اگر 
باید پارلمان دست و آستین باال بزند و موضوع را مورد بررسی 

قرار دهد. 
از  برخی   2014 سال  مثل  که  است  این  دیگر  تلخ  واقعیت 
بی  طرفی  نتوانستند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بلندپایه گان 
کمیسیون  استقالل  اصل  بگذارند.  نمایش  به  را  سیاسی شان 
این  بلند پایه گان  تمام  که  می کند  ایجاب  انتخابات  مستقل 
متأسفانه  کنند.  حفظ  را  سیاسی شان  بی طرفی  کمیسیون، 
بلندپایه گان  از  شماری  به  انتخاباتی  دسته های  از  برخی 
انتخاباتی  دسته ی  ندارند.  باور  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رییس  ننگ  آقای  وظیفه ی  تعلیق  خواستار  عبداهلل  داکتر 
دسته ی  اما  است.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی 
کمیسیون  کمیشنران  از  شماری  به  غنی  آقای  انتخاباتی 
به کمیسیون مستقل  این ضعف  ندارد.  باور  انتخابات  مستقل 
انتخابات  انتخابات بر می گردد. کمیشنران کمیسیون مستقل 
یک  که  می دادند  نشان  باید  کمیسیون  این  داراالنشای  و 
به صورت مشترک  به یک هدف  برای رسیدن  تیم هستند و 
تالش می کنند. موضوع و هدف بسیار واضح است. کمیسیون 
جمهوری  ریاست  انتخابات  که  دارد  وظیفه  انتخابات  مستقل 
را برگزار کند و بعد نتیجه ی آرای شهروندان جمهوری را به 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  برساند.  عموم  اطالع 
صالحیت پالیسی سازی دارند. آنان باید پالیسی مثاًل شمارش، 
تدوین  و  طراحی  را  رأی دهی  نحوه  یا  بایومتریک  از  استفاده 
کنند و دبیرخانه  مکلف است که آن پالیسی ها را عملی بسازد. 
را  پالیسی  همان  دبیرخانه  و  بسازند  پالیسی  باید  کمیشنران 
کمیسیون  دبیرخانه ی  کار  از  باید  کمیشنران  کند.  تطبیق 
و  کنند  نظارت  باید  آنان  کنند.  نظارت  هم  انتخابات  مستقل 
را  کمیشنران  توسط  شده  طرح  پالیسی  دبیرخانه   که  ببینند 
تطبیق می کند یا خودسرانه پیش  می رود. اگر مثاًل دبیرخانه 
مسیر  را  آن  دوباره  باید  کمیشنران  برود،   پیش  خودسرانه 

بدهند. 
وجود  ظرفیت  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  متأسفانه 
ندارد که همه ی بلندپایه گان آن برای خودشان هویت بی طرفانه 
و حرفه ای بسازند و از همان جایگاه با نامزدان برخورد کنند. 
این  دبیرخانه ی  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
کنند  به صورت جداگانه صحبت  نامزد  هر  با  باید  کمیسیون 
بی طرف هستند.  لحاظ سیاسی  به  که  بسازند  قانع  را  آنان  و 
اگر کمیشنران و دبیرخانه ی کمیسیون خود اقدام نکنند و به 
قناعت نامزدان مبادرت نورزند، مشکل انتخابات زیاد می شود. 
قانع  را  همه  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بلندپایه گان 

بسازند و به همه ی نامزدان بباورانند که مستقل هستند.

عبداالحمد حسینی



1397، ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه وجوه اوپراتیفی برای 
ریاست عمومی امنیت ملی را یک میلیارد و 760 میلیون افغانی 
امنیت  اما اسناد نشان می دهد که ریاست  بود.  در نظر گرفته 
و 980  میلیون  و 795  میلیارد  مالی، 2  سال  همین  در  ملی 
هزار افغانی وجوه اوپراتیفی از سوی وزارت مالیه دریافت کرده 
است. به این ترتیب ریاست عمومی امنیت ملی یک میلیارد و 
35 میلیون و 980هزار افغانی را بیش از سقف تعیین شده پول 

اوپراتیفی دریافت کرده است.
اداره عالی بررسی در گزارش قطعیه سال مالی 1397 در این 
مورد نوشته که این امر در مخالفت با ماده 15 اصول نامه اجرای 

روزنامه  اختیار  در  که  اسنادی 
8صبح قرار گرفته نشان می دهد 
که وزارت مالیه در جریان سال 
صدها   ،)1397( گذشته  مالی 
اختیار  در  را  افغانی  میلیون 
قرار  دولتی  نهادهای  از  برخی 
از  و سندی  گزارش  هیچ  اما  داده 
این  ندارد.  وجود  پول ها  این  مصرف 
پول ها از سوی وزارت مالیه به سفارت 
دفتر  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  امریکا،  در  افغانستان 

ریاست جمهوری سپرده شده است.
هم چنان سند نشان می دهد که در سال مالی گذشته، 44 
اجرای  افغانی پول »اوپراتیفی« خالف اصول نامه ی  میلیون 
پیش بینی  قانون  در  که  اداراتی  از  برخی  اختیار  در  بودجه 

نشده، قرار گرفته است.
قرار  روزنامه 8صبح  اختیار  در  که  سندهایی  این،  کنار  در 
به  گرفته، نشان می دهد که در جریان سال مالی گذشته، 
صورت مجموعی یک میلیارد و 128 میلیون و 397 هزار 
مشخص  ادارات  کارمندان  از  تعداد  یک  به  افغانی،  و 347 
که  است،  داده شده  امتیازی  معاش  مالیه،  وزارت  از سوی 
این امتیازات »تابع کدام طرزالعمل، الیحه و نورم مشخص 

نمی باشد«.
در گزارش قطعیه سال مالی 1397 که از سوی اداره عالی 
بررسی تهیه شده و یک کاپی آن در اختیار روزنامه 8صبح 
قرار گرفته، آمده که این اجراات مالی خالف اصول نامه اجرای 
بودجه صورت گرفته و این موضوع نگرانی های را مبنی بر 

حیف ومیل شدن این پول ها به بار آورده است.
نقض  از  درشتی  موارد  قطعیه،  گزارش  در  این ها  کنار  در 
اصول نامه اجرای بودجه و گزینش های غیرقانونی و هم چنان 
تخلف های دیگر مالی نیز مستندسازی شده است. هم چنان 
پیشکی«  عنوان »پول  دیگر که تحت  افغانی  میلیون  ده ها 
و »وجه سردستی« به اداره های دولتی داده شده، حسابات 
برخی از آن از سال 1381 تا کنون تصفیه نشده است. اما 
مالی  گزارش  دریافت  بدون  و  قانون  برخالف  مالیه  وزارت 
حسابات گذشته، مبالغ جدیدی را در اختیار این اداره ها قرار 

داده است.
در زیر به هر یک از موارد به صورت جداگانه پرداخته شده 

است:
صدها میلیون افغانی که گزارش مصرف ندارد 

در گزارش قطعیه سال مالی 1397 که از سوی اداره عالی 
افغانی  میلیون   800 از  بیش  که  آمده  شده  تهیه  بررسی 
دفتر  ملی،  امنیت  ریاست عمومی  به  مالیه  وزارت  از سوی 
طور  به  امریکا  در  افغانستان  سفارت  و  جمهوری  ریاست 
عالی  اداره  گفته  به  که  است.  شده  اجرا  قطعی«  »مصرف 
بررسی » اجرای وجوه طور مصرف قطعی هیچ سند مصرف 
قبال  در  نیز  را  احتمالی  استفاده های  و سوء  نداشته  بعدی 

دارد.«
اداره ی عالی بررسی در ادامه توضیح بیش تر داده و نوشته 
که مبالغ یاد شده ایجاب می نمود تا »طور تحویل« اجرا و 

گزارش مصرف را نیز در پی می داشت.
جزییات این مصارف قرار ذیل است:

مبلغ  اجرای  ریاست جمهوری،  احکام  قطعه  اساس 14  به 
737 میلیون افغانی وجوه اوپراتیفی سال مالی 1397ریاست 
عمومی امنیت ملی طور مصرف قطعی اجرا گردیده است و 
بر اساس گزارش اداره عالی بررسی هیچ سند مصرف از این 

پول در دست نیست.
هم چنان اسناد نشان می دهد که در جریان سال مالی 1397، 
وزارت مالیه مبلغ 16 میلیون و 877 هزار و 856 افغانی را به 
سفارت افغانستان در امریکا سپرده است اما پس از گذشت 

یک سال هیچ گزارشی از مصرف آن نیست.
این پول بر اساس پیشنهاد شماره 64 مورخ 25-1-1397 
وزارت مالیه و حکم شماره 242 مقام ریاست جمهوری به 
سفارت افغانستان در امریکا داده شده است. هدف از پرداخت 
این پول »تامین مصارف مراسم دعوت ها و برنامه ها جهت 
کسب توجه تاجران، سرمایه گذاران و گسترش روابط با ایاالت 

متحده« گفته شده است.
هم چنان بر اساس فورم ب 23 شماره 791 مورخ 1397-
مورخ 11-1396- شماره 3150  حکم  اساس  به   ،30-11

11 مقام عالی ریاست جمهوری، اجرای مبلغ چهار میلیون 
امور  اداره  عمومی  ریاست  مستور«  »مصارف  بابت  افغانی 
ریاست جمهوری طور مصرف قطعی اجرا گردیده و گزارش 

مصرف ندارد.
 در کنار این، به مالحظه فورم ب 23 شماره 4054 مورخ 
1397-5-15، به اساس حکم شماره 1129 مورخ 1397-

افغانی  هزار   500 مبلغ  اجرای  جمهوری،  ریاست   ،10-5
بازرسی ورود غیرقانونی  بابت مصارف جانبی هیأت موظف 
و بی کیفیت بودن تیل از بندرهای کشور طور مصرف قطعی 

اجرا شده است.
اداره عالی بررسی با توجه به این موارد در گزارشش نوشته 
و  اجرا  ایجاب می نمود طور تحویل  که »مبالغ متذکره که 
به رویت اسناد مصرف، مجرایی حاصل می نمود، طور  بعداً 
مصرف قطعی اجرا گردیده که هیچ گونه اسناد مصرفی بعدی 

و حساب دهی را در قبال ندارد«.
ریاست عالی بررسی گفته »به توجه به این که پرداخت های 
هم چو  ندارد،  قبال  در  را  بعدی  مصرفی  سند  کدام  قطعی 
را  زمینه  تدارک خدمت،  و  تهیه جنس  از  قبل  پرداخت ها 

برای حیف و میل دارایی عامه مساعد می سازد.«

اجرای ۴۴ میلیون افغانی پول  اوپراتیفی خالف قانون 
وجوه  که  اداراتی  بودجه،  اجرای  اصول نامه  در  که  آن  با 
اوپراتیفی برای شان قابل پرداخت می باشد، مشخص گردیده 
است اما به برخی از ادارات بر خالف ماده 15 اصول نامه، از 

سوی وزارت مالیه اجرای بودجه صورت گرفته است.
محافظت  ریاست  به  افغانی  میلیون   30 اسناد،  اساس  بر 
رییس جمهور، چهار میلیون افغانی به ریاست دفتر ریاست 
خالف  اجرایی  ریاست  به  افغانی  میلیون   10 و  جمهوری 
اصول نامه، بودجه اوپراتیفی داده شده است. به این ترتیب 
44 میلیون افغانی به اداراتی که در قانون پیش بینی نشده اند، 

پول اوپراتیفی داده شده است.
این در حالی است که بر اساس قانون، ریاست عمومی امنیت 
ملی، دفتر مشاوریت امنیت ملی، وزارت های دفاع و داخله 
حق برخورداری از پول اوپراتیفی را دارند و بس. مقدار پول 

اوپراتیفی ادارات یادشده قرار ذیل اند:
سال  مالی  گزارش  اساس  بر  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 

فورم ب ۲۳ شماره ۷۶ مورخ ۱۳۹۷-۱-۵ تعدیل مبلغ 
۱۵ میلیون افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی به کود ۲۱۰ و 
۲۲۰ غرض اجرای معاشات و مصارفات کمیسیون حل 

منازعات کوچی ها و ده نشین ها اجرا گردیده است.
اداره عالی بررسی در گزارش خود آورده  که » مبالغ یادشده 
معاشات  و  مصارف  امنیت جهت  شورای  پیشنهاد  اساس  به 
اجرا  نمی باشند،  بودجه ای  واحدهای  که  یادشده  نهادهای 
گردیده است. متن پیشنهاد بیانگر عدم رعایت اصول و موازین 
حسابی در اجرای وجوه متذکره بوده اما مورد اعتراض وزارت 

مالیه قرار نگرفته است.«

چگونه گی وضعیت پروژه ها
در گزارش اداره عالی بررسی آمده که به تعداد 23 پروژه که 
تمام آن اختیاری می باشد، طی دو سال متوالی کدام فعالیت 
نداشته و مصرف آن صفر وانمود گردیده که از جمله 16 پروژه 
به سال بعدی نیز انتقال یافته است. هم چنان 29 پروژه نیز 
فعالیت مطلوب نداشته و مصرف آن کم تر از 50 درصد گزارش 

شده است.
اداره عالی بررسی با اشاره به این پروژه ها در گزارش قطعیه 
مدرک  از  انکشافی  بودجه  اعظم  قسمت  این که  »از  نوشته: 
می گردد،  تمویل  قروض(  و  )بالعوض  مساعدت های خارجی 
بناً مصرف نشدن بودجه انکشافی به هر دلیلی که باشد، سبب 
و  باقی مانده  دونرها  تعهد شده در حساب  تا وجوه  می گردد 
احتمال  و  برود.  دست  از  وجوه  این  از  استفاده  فرصت های 
انکشافی در زمان تعیین  بنا بر مصرف نشدن بودجه  این که 
آینده  در  شده  تعهد  وجوه  پرداخت  به  حاضر  دونرها  شده، 

نباشند، وجود دارد.«
یاد  پروژه های  نشدن  تکمیل  بررسی،  عالی  اداره  گفته  به 
و  بازداشته  تعیین شده  اهداف  به  از رسیدن  را  دولت  شده، 
پی آمدهای ناگواری را برای دولت و مردم در پی خواهد داشت.

هم چنان در این گزارش آمده است که وجوه مربوط به 189 
پروژه انکشافی به مراتب بیش تر از حد تعیین شده در بند یک 
ماده 47 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده 25 مقرره 
تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه تعدیل و به دیگر پروژه ها 
از سند  یاد شده  پروژه های  از  برخی  و وجوه  انتقال گردیده 

بودجه حذف گردیده است.

پیشکی های محسوب ناشده 
درصد  که 49  می دهد  نشان  اسناد  یاد شده،  آنچه  کنار  در 
از مجموع پیشکی های اجرا شده از بودجه عادی و انکشافی 
نامحسوب شده باقی مانده است. این در حالی است که مجموع 
پیشکی های اجرا شده بودجه عادی و انکشافی در سال مالی 
1397، مبلغ 11 میلیارد و 609 میلیون و 587 هزارو 898 
و  677میلیون  و  میلیارد   5 مبلغ  جمله  از  که  بوده  افغانی 
نشده  محسوب  درصد   49 حدود  یا  افغانی   155 و  30هزار 
است. که 22.7 درصد مصارف عادی و 82.35 درصد مصارف 

انکشافی را شکل می دهد.
این در حالی است که در ماده 25 اصول نامه اجرای بودجه 
سال مالی 1396 آمده است که »تمام وزارت خانه ها و ادارات 
مکلف  اند، تا پول های پیشکی شان را تا ختم سال مالی تصفیه 
نمایند... در صورت عدم تصفیه در بودجه عادی در سال بعدی 

مستحق پیشکی نمی شوند.«
اما در گزارش اداره عالی بررسی آمده که »مبالغ هنگفتی از 
بابت حواله های طور تحویل بودجه عادی و انکشافی ذمت یک 
باقی  تصفیه  بدون  این طرف  به  از سال 1381  ادارات  تعداد 
مانده، که رقم هنگفتی از این پیشکی ها به خصوص باقیات 
سنوات ماضیه، اکنون به باقیات غیرقابل تحصیل بدل گردیده 
تصفیه  عدم  در  ادارات  از  تعداد  یک  به  آن  بر  عالوه  است. 
پیشکی، بودجه عادی سال مالی 1397، بدون توجه به هدایت 
اصول نامه اجرای بودجه در سال مالی 1398 نیز پیشکی اجرا 

گردیده است.«
مطابق به اسناد در سال مالی 1398 خالف ماده 25 اصول نامه 
و  میلیون   506 و  میلیارد  یک  مبلغ  جمعا  بودجه  اجرای 
شده  اجرا  پیشکی  دولتی  ادارات  به  افغانی   960 499هزارو 

است.
عدم تصفیه وجه سردستی

وجه سردستی مبلغی است که برای مصارف کوچک استفاده 
می شود، این مبلغ توسط واحدهای اول بودجه ای برای مصارف 
کوچک غیرمترقبه پرداخت می گردد. هدف از اجرای این وجه 
چک های  ساختن  محدود  و  اداری  امور  موثریت  افزایش 
کوچک بانکی توسط ریاست خزاین و مستوفیت های وزارت 

مالیه می باشد. 
از  بیش تر  نباید  سردستی  وجه  مبلغ  عمومی،  قاعده  طبق 
250هزار افغانی باشد. مبلغ وجه سردستی الی ارایه محسوبی 
طور پیشکی ثبت سیستم پرداخت وزارت مالیه می شود. این 
مبلغ باید در جریان سال محسوب گردیده و یا در ختم سال 
دوباره بازپرداخت گردد. از سویی هم تا زمانی که وجه قبلی 

تصفیه نشود، وجوه بعدی قابل اجرا نمی باشد.
با توجه به توضیحاتی که داده شد، اسناد نشان می دهد که در 
سال مالی 1397، به صورت مجموعی 191 میلیون و 35هزار 
افغانی برای 45 واحد بودجه ای دولت طور پیشکی اجرا شده 
که از این شمار مبلغ 76 میلیون و 300هزار یا 40 درصد آن 
مربوط دفتر ریاست جمهوری و مبلغ 76 میلیون و 850هزار، 
40 درصد دیگر آن مربوط اداره امور ریاست جمهوری و 20 

درصد آن مربوط دیگر ادارات می باشد.
اجرا شده تحت عنوان وجه  از جمله وجوه  اسناد  به  مطابق 
سردستی مبلغ 169 میلیون و 299هزارو 674 افغانی محسوب 
خالف  دیگر،  افغانی  735هزارو326  و  میلیون   21 مبلغ  و 
اصول نامه اجرای بودجه و تعلیمات نامه محاسبات نقدی، بدون 
محسوبی باقی مانده است. که از این شمار بیش از 21 میلیون 
افغانی، 97 درصد آن مربوط دفتر ریاست جمهوری و متباقی 

مربوط ادارات دیگر است.
نبود اسناد کافی در پرداخت وجوه به برشنا و شهرداری 

کابل 
از  افغانی  میلیارد   2 مبلغ  جمعا   ،1397 مالی  سال  طی 
پرداخت  بابت  و  تنقیص  ادارات  داشته  دست  تخصیصات 
برشنا  و شرکت  کابل  از شهرداری  دولتی  ادارات  مقروضیت 
به کود 22 وزارت مالیه تزیید گردیده که از جمله مبلغ 1.5 
میلیارد افغانی به شرکت برشنا و مبلغ 500 میلیون افغانی به 

شهرداری کابل انتقال داده شده است.
اما بر اساس گزارش اداره عالی بررسی، این که وجوه متذکره 
بابت مقروضیت کدام ادارات پرداخت گردیده و سهم هر اداره 
در وجوه پرداخت چه مبلغ را احتوا می نماید، در اسناد صراحت 

ندارد.

دارد که  ماده صراحت  این  از  دارد: »بخشی  قرار  بودجه 
فصول  به  بودجه  داخل  کودهای  فصول  سایر  از  تعدیل 
 )1.035.980.000( مبلغ  لذا  نیست.  مجاز  اوپراتیفی 
افغانی اضافه مصرف ریاست عمومی امنیت ملی که از سایر 
گردیده، خالف  مصرف  و  تعدیل  بودجه  داخل  کودهای 

اصول نامه اجرای بودجه می باشد.«
هم چنان در سال مالی 1397، دفتر شورای امنیت ملی 
مبلغ 408 میلیون افغانی، وزارت دفاع ملی 300 میلیون 
افغانی و وزارت امور داخله نیز 300 میلیون افغانی پول 

اوپراتیفی از وزارت مالیه دریافت کرده اند.
اداره عالی بررسی معتقد است »در رابطه به این که سقف 
وجوه اوپراتیفی سال مالی 1397 چگونه تعیین و به رویت 
چه نوع سند به ادارات مربوطه و ریاست عمومی خزاین 
اطالع گردیده هیچ نوع سند به دسترس کمیسیون موظف 

بازرسی حساب قطعیه قرار داده نشد.«
به باور اداره عالی بررسی، »وجوه اوپراتیفی ادارات به شکل 
شفاهی در کمیته بودجه مطرح و کمیته بودجه به شکل 
شفاهی بودجه اوپراتیفی ادارات را تثبیت و طور شفاهی 
به ریاست عمومی بودجه ملی هدایت و ریاست عمومی 
طور  ادارات  اوپراتیفی  وجوه  منظوری  اصل  نیز  بودجه 
شفاهی به ریاست خزاین و ادارات مربوطه اطالع می دهد 
که سوال برانگیز و قابل دقت است. زیرا هیچ نوع معامله 

حسابی در عدم موجودیت سند قابل پذیرش نمی باشد.«
هم چنان در صفحه 156 گزارش قطعیه سال مالی 1397 
در همین مورد آمده که »هدف ماده پانزدهم اصول نامه 
اجرای بودجه این حقیقت را می رساند که وجوه اوپراتیفی 
)محرم( باید در اصل بودجه ادارات فوق الذکر پیش بینی و 
منظور گردد، در غیر آن، ادارات به هیچ وجه نمی توانند 
تعدیل آن را از سایر فصول و کودهای بودجه مطالبه و 
مصرف کنید. هم چنان وجوه اوپراتیفی به اداراتی که در 
سند بودجه مشخص شده، در سند بودجه قابل اجرا است 
و سایر ادارات به هیچ وجه نمی توانند از وجوه اوپراتیفی 

مستفید شوند.«

نبود طرزالعمل جهت پرداخت معاشات امتیازی 
از سویی هم اسناد نشان می دهد که طی سال مالی 1397 
به صورت مجموعی مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون و 
463 هزار و 477 افغانی از کود 900001 پالیسی و مبلغ 
123 میلیون و 933 هزار و 870 افغانی از کود 900005 
رتب و معاشات مامورین خدمات ملکی و معلمان که در 
مجموع یک میلیارد و 128 میلیون و 397 هزار و 347 
افغانی را در بر می گیرد، به یک تعداد از ادارات مشخص 

معاش امتیازی اجرا گردیده است.
کدام  »تابع  امتیازات  این  بررسی  عالی  اداره  گفته  به 
هم چو  نمی باشد.  مشخص  نورم  و  الیحه  طرزالعمل، 
پرداخت های امتیازی نه تنها سبب نامتوازن شدن معاشات 
و  سلیقه ای  برخوردهای  بلکه  گردیده،  دولتی  کارکنان 
امتیازات  و  معاشات  از  استفاده  در  را  ادارات  غیرعادالنه 
نیاز  که  کرده  اداره سفارش  این  می دهد.«  نشان  دولتی 

است یک طرزالعمل مشخصی در این زمینه ایجاد شود.

از  غیربودجه ای  واحدهای  مالی  امتیازات  اجرای 
بودجه ملی

سال  طی  در  که  می دهد  نشان  اسناد  این ها  کنار  در 
مالی 1397 به صورت مجموعی 125 میلیون افغانی از 
بودجه دولت بابت معاشات و مصارفات نهادهای خارج از 
تشکیالت دولت، پرداخت گردیده است که جزییات آن 

قرار ذیل است:
 2-11-1396 مورخ   823 شماره  پیشنهاد  اساس  به 
و حکم  ملی  امنیت  دفتر شورای  اداری  عمومی  ریاست 
جمهوری،  ریاست   12-12-1396 مورخ   3399 شماره 
مبلغ 110 میلیون افغانی از کود 900001 پالیسی جهت 
و  منازعات  حل  کمیسیون  مصارفات  و  معاشات  اجرای 
ارتباط مردم با دولت به کود 210 و 220 بودجه عادی 
ریاست مذکور تزیید و وجوه متذکره ذریعه فورمه های ب 
23 شماره 51 مورخ 1396-12-16، 86 مورخ 1-1396-
18، 135 مورخ 1397-4-4 و شماره 227 مورخ 1397-

7-9، اجرا گردیده است.
عالوه بر آن به اساس پیشنهاد شماره ۱۲۴۸ مورخ 
شماره  حکم  و  امنیت  شورای  دفتر   ۱۸-۱۱-۱۳۹۶
۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ریاست جمهوری قرار 

صدها میلیون افغانی پول دولت که 
گزارش مصرف آن وجود ندارد

سه شنبه                             
شماره ۳۲۱۶

۳۰ میزان ۱۳98
 ۲۲ اکتوبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم
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تاریخ  همزاد  تاریخی  جنگ 
که  حالی  در  دارد  انسان 
از  منازعه  حل  و  صلح 
طریق مذاکره محصول فکر 
اقوام،  است.  مدرن  انسان 
تجربه،  ادیان  و  فرهنگ ها 
تخصص و توان مندی زیادی 
در  دارند.  جنگ سازی  برای 
و  تخصص  تجربه،  بشر  صلح سازی  برای  که  حالی 
برای  قهریه  قوه ی  اعمال  ندارد.  را  الزم  توان مندی 
رسیدن به هدف در جامعه های توسعه نیافته معمول 
است، اما کاربرد آن در جامعه های توسعه یافته نشان 
تاریخی اش  عادت  نتوانسته  هنوز  بشر  که  می دهد 
تاریخ  که  است  کشوری  افغانستان  کند.  تعدیل  را 
پهلوانان  و  یالن  قهرمانان،  از  سرشار  فرهنگش  و 
است، و برای بقا، روایتی جز شجاعت، غازی گری و 
قهرمانی ندارد، مبرهن است که روایت سازی جنگ 
برای مردمانش آسان، مقبول و در عین حال جذاب 

است.
مفهوم  این  می دهد  نشان  صلح  خواهی  تاریخچه 
بسیار نوزاد است چنان که اولین حرکت صلح خواهی 
به نام »دوستان صلح« در سال 1790 میالدی در 
صورت  به  که  مراکزی  اولین  شد.  ایجاد  انگلستان 
سال های  در  پرداختند  صلح  ترویج  به  نظام مند 
در  میالدی   1830 و  پاریس  در  میالدی   1821
ژنیو تأسیس شدند. جاپان اولین کشور آسیایی بود 
کایرا  نیونهیوا  صلح  انجمن  میالدی   1889 در  که 
را تأسیس کرد. در تاریخ اسالمی افغانستان به جز 
تیوری های غیر تعمیم یافته عرفان نظری که از صلح 
گونه  دیگر هیچ  و هم دیگرپذیری حمایت می کند، 
اکنون  تا  صلح  ترویج  برای  عملی  و  نظری  حرکت 
جنبش  نزدیک ترین  شاید  است.  نگرفته  شکل 
صلح خواهی به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به مردم 
مدنی(  )نافرمانی  جنبش خشونت پرهیز  افغانستان؛ 
مهاتماگاندی و خان عبدالغفار خان در دهه دوم تا 

پنجم قرن بیستم میالدی باشد.
افغانستان پس از فروپاشی امارت طالبانی در 2001 
گسترده ای  و  عمیق  تغییرات  دست خوش  میالدی 
شد. سیاست حل منازعه ی افغانستان در 2001 با 
استفاده از روش قوه ی قهریه پی ریزی شد. قوانین، 
در  حکومت داری  روح  و  تشکیالت  نظام،  ساختار 
قهریه  قوه  از  استفاده  اساس سیاست  بر  افغانستان 

برای رسیدن به صلح شکل یافتند و برای صلح سازی 
)Peacebuilding( اقدامات قابل مالحظه ای انجام 
نشد. بین سال های 2001 تا 2003 میالدی انتباه این 
بود که طالبان نابود شدند و یا در مرز نابودی قرار دارند. 
طالبان در 2004 میالدی دو باره به گونه ضعیف احیا 
شدند و دست به خشونت زدند و کم کم هویدا شد که 
روش قهریه کارساز نیست و می باید گفت وگو و مذاکره 
با طالبان نیز آغاز گردد. از آن زمان تا اکنون به دالیل 
به روایت  نتوانستند  افغانستان  زیادی کارگزاران صلح 
جامع و قابل قبولی از استقرار صلح دست یابند. از نظر 
من کارگزاران داخلی زیر برای صلح سازی، صلح پروری 
افغانستان مهم  و استقرار صلح به نماینده گی از نظام 

و تأثیرگذار اند:

وزارت  ایجاد  از  پیش  افغانستان:  1- حکومت 
نهادهای  حکومت  بدنه  در  صلح  امور  در  دولت 
و  صلح پروری  صلح سازی،  روند  برای  مختلفی 
اجراآت  گاهی  که  داشتند  وجود  صلح،  استقرار 
اقدامات شان  حال  عین  در  و  داشتند  موازی 
باید  صلح  امور  در  دولت  وزارت  نبود.  هم آهنگ 
مسوولیت جامع اقدام حکومت در روند صلح را بر 
عهده دارد و هم چنان بر هم آهنگی و هم سوسازی 
اقدام  صلح ساز  هفت محور  تالش های  مجموع 
نماید و در عین حال با جمع آوری و تدوین آرای 
این هفت محور، از آنان من حیث روایت و نقشه ی 
گروه  با  صلح  مذاکرات  در  افغانستان  دولت  راه 

طالبان استفاده نماید. 

ملی  شورای  مجلسین  اعضای  ملی:  2- شورای 
و  کمیته ها  باید  مردم،  نماینده گان  من حیث  کشور، 
کمیسیون های برای تشخیص خشونت و تعمیم صلح 
ایجاد کرده و حکومت افغانستان را برای رسیدن به 

صلح یاری رسانند.
3- احزاب سیاسی: احزاب و جریان های سیاسی باید 
مرز میان رقابت های سیاسی و حفظ ارزش های 18 
ساله را تشخیص دهند و برای ساختن روایت مبتنی 
شهروندمحوری  و  جمهوری  نظام  دموکراسی،  بر 
پیدا کنند و در گفت وگو،  بین شان مخرج مشترکی 
و  واضح  صورت  به  طالبان  با  موافقت  و  مذاکره 

نظام مند دولت افغانستان را کمک کنند.
بنیادها،  اتحادیه ها،  مجمع ها،  مدنی:  جامعه   -4
اجتماعی   – انتفاعی  مؤسسات  و  شوراها  انجمن ها، 
اهداف  به  را  صلح پروری  و  صلح سازی  موضوع  باید 
در  را  مؤثرشان  نقش  و  کنند  اضافه  تشکیالت شان 
ایفا  صلح  پیرامون  مردم  آگاهی  و  ظرفیت  ارتقای 

کنند.
باید  دانشگاه ها  پژوهشی:  و  آکادمیک  5- مراکز 
مراکز پژوهش های صلح و حل منازعه را ایجاد کنند. 
در عین حال تدریس درس حل منازعه بسیار مفید 
است تا دانش محصلین پیرامون ابعاد روند صلح باال 
برود. مراکز تحقیقاتی هرچند که همین اکنون نیز به 
مطالعات  و  تحقیقات  صلح  پیرامون  ابتدایی  صورت 
دارند، اما نیاز به کار جدی تر و جامع تر در این حوزه 

حس می شود.
6- رسانه ها: ژورنالیسم صلح، پاسداری از ارزش های 
18 ساله و در عین حال ژورنالیسم تحقیقی از مواردی 
است که باید رسانه ها و خبرنگاران به آن مجهز شوند. 
اولیه  اصطالحات  خبرنگاران  برخی  حاضر  حال  در 
صلح و حل منازعات را نمی دانند و اکثراً یکی را بر به 

جای دیگری به کار می برند.
منابر  خطیبان  و  دین  علمای  نقش  7- روحانیون: 
بسیار مهم و ارزنده است، این قشر روحانی می بایست  
مذمت  و هم چنان  بر صلح  اسالم  تأکید  به  توجه  با 
دیدگاه های  اسالم،  در  مسلمان  خون  شدن  ریخته 
خشونت زدا و صلح جویانه را در مدارس و منابر تبلیغ 

نموده و آن را ترویج دهند.
برای رسیدن به صلح پایدار و با عزت به ظرفیت سازی، 
اعتمادسازی و انسجام ملی نیاز است و با هم آهنگی 
به  رسیدن  شده  یاد  محور  هفت  هم سوسازی  و 

کالن روایت صلح و استقرار صلح امکان پذیر است.

 هفت محور داخلی صلح سازدر افغانستان
تاریخچه صلح  خواهی نشان می دهد این مفهوم بسیار نوزاد است چنان که اولین حرکت صلح خواهی به نام »دوستان 
صلح« در سال 1790 میالدی در انگلستان ایجاد شد. اولین مراکزی که به صورت نظام مند به ترویج صلح پرداختند در 
سال های 1821 میالدی در پاریس و 1830 میالدی در ژنیو تأسیس شدند. جاپان اولین کشور آسیایی بود که در 1889 
میالدی انجمن صلح نیونهیوا کایرا را تأسیس کرد. در تاریخ اسالمی افغانستان به جز تیوری های غیر تعمیم یافته عرفان 
نظری که از صلح و هم دیگرپذیری حمایت می کند، دیگر هیچ گونه حرکت نظری و عملی برای ترویج صلح تا اکنون 
شکل نگرفته است. شاید نزدیک ترین جنبش صلح خواهی به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی به مردم افغانستان؛ جنبش 
خشونت پرهیز )نافرمانی مدنی( مهاتماگاندی و خان عبدالغفار خان در دهه دوم تا پنجم قرن بیستم میالدی باشد.

فرار  آکادمیک،  فضای  در  فقر  با  مبارزه  شیوه های  در  بنیادین  تغییر   
ناکارآمد  برنامه های  حذف  و  مرسوم  الگو های  و  مدل ها  باز تکرار  از 
سیاست گزاران  می نماید.  اجتناب ناپذیر  امری  را  تکراری  و  قبلی 
نتایج  بر  مبتنی  برنامه ریزی های  سمت  به  آوردن  روی  با  بایستی 
بپیچند  فقیر  اقتصاد  برای  اجرا  قابل  نسخه های  میدانی،  آزمون های 
بگذارند. را  فقر  کاهش  سنگ بنای  کاربردی،  رویکرد های  اتخاذ  با  و 

حرف حساب برندهگان نوبل 
اقتصاد 2019 چه بود؟

در  واکسین  از  استفاده  عدم  موضوع  که  می یابد  در  او 
جهت کاهش بیماری ها، ریشه در عدم آموزش والدین 
است؛  آن ها  ارزش گذاری  از سیستم  ناشی  بلکه  ندارد، 
فقرا  مصرفی  سبد  در  را  رایگان  واکسین های  که  چرا 
بی ارزش جلوه می دهند، لذا برای استفاده از آن رغبتی 
نشان نمی دهند، در حالی که دوفلو با یک ارزش گذاری 
جلب  )واکسین(  دارو  به  را  آن ها  توجه  ساده  قیمتی 

می کند.
فضای  در  فقر  با  مبارزه  شیوه های  در  بنیادین  تغییر   
مرسوم  الگو های  و  مدل ها  باز تکرار  از  فرار  آکادمیک، 
امری  را  تکراری  و  قبلی  ناکارآمد  برنامه های  حذف  و 
با  بایستی  سیاست گزاران  می نماید.  اجتناب ناپذیر 

درهم تنیده  مسایل  و  فقرا  پیچیده  بسیار  زنده گی   جزئیات 
آن مانند سطح پایین خدمات صحی و تحصیالت در مناطق 
فقیر نشین کشورهای در حال توسعه را در کتاب »اقتصاد 
فقر جهانی3«   با  مبارزه  در شیوه  بنیادین  بازاندیشی  فقیر، 

گنجانیدند.
هم زمان  اقتصادی  مسایل  از  غیر  به  فقر  که  آن جایی  از 
این  لذا  برمی انگیزاند،  نیز  را  اخالقی  و  فکری  چالش های 
رویکرد، لزوم توجه به مسایل روان شناختی، جامعه شناسانه 
رفتاری  اقتصاد  اعمال  دیگر  عبارت  به  یا  هر دو  تلفیق  و 
از هر زمان دیگری به  با فقر را بیش  در شیوه های مبارزه 
اقتصاددانان گوش زد می کند. از سوی دیگر نیاز های مسأله 
فقرزدایی را چند سوال کالن و کلی ارضا نمی کند، هم چنین 
راهکارهای مبارزه با فقر نیز ریشه در هزاران پاسخ کوچک 
دارد. در نتیجه نبوغ دوفلو در طرح سواالت کوچک مانند 
»چگونه با ماالریا مبارزه کنیم یا تأثیر پشه بند بر کاهش نرخ 
ابتال به ماالریا چگونه است و یا چگونه تعداد کودکانی که به 
مدرسه می روند را افزایش دهیم« به جای طرح سواالت کلی 
مثل »بازارآزاد در مقابله با کاهش فقر چه میزان کارا است 
یا کمک های جهانی در کمک به مسأله  فقر چه جایگاهی 
از  نگاه  شیوه ی  این  واقع  در  می شود.  مشخص  دارند4«  
در  لذا  است،  دوفلو  تحقیقات  عطف  نقطه ی  کل  به  جزء 
مسأله مبارزه با فقر تنها یک جواب طالیی در سطح کالن 
وجود ندارد. در نتیجه این اقتصاددانان مثل انسان شناسان 
برای لمس زنده گی فقرا به دوردست ها می روند و پا به پای 
آن ها  زنده گی  نشده ی  دیده  گوشه های  محالت،  ساکنان 
را مشاهده می کنند و با به کارگیری روش های فوق الذکر، 
و  می کنند  مطالعه  را  فقرا  تصمیم گیری های  و  ترجیحات 
در نهایت با گریز از استدالل های فرضی و داده های آماری 
پیشین، خودشان آزمایش های میدانی را طراحی می کنند 
روایتی  شده  جمع آوری  خرد  داده های  همین  مبنای  بر  و 
تجربه محور، تحقق پذیر و واقع بینانه در بحث چگونه گی 
سیاست-گذاری برای مبارزه با فقر ارائه می کنند. برای مثال 

رای گیری  با 
کمیته  اعضای 
آکادمی  نوبل، 
سلطنتی  عل م 
جایزه  سویدن 
اقتصاد  نوبل 
به  را   2019
تجربی  »رویکرد  دلیل 
در  آزمایش محور  و 
یا به عبارت دیگر وارد کردن آزمایش های  کاهش فقر جهانی« 
توسعه  اقتصاد  مباحث  در    )field experiments(میدانی
تکنولوژی  مؤسسه  اساتید  دوفلو،  استر  و  بنرجی  آبهیجیت  به 
ماساچوست)MIT(  و مایکل کرمر استاد دانشگاه هاروارد اهدا 

کرد. 
همواره  دم  این  تا  توسعه  مهم  مباحث  و  اقتصاد  جوان  علم 
و  فقرزدایی  حوزه  در  مشخصاً  و  داشته  نظریه پردازانه  نمایه ی 
مدل های  ارایه  با  بیش تر  جهانی  فقر  کاهش  برای  راهکارجویی 
تئوریک و مبتنی بر نتایج برآمده از دل مدل های اقتصادسنجی 
حضور داشته است تا اینکه این سه دانشمند با کاربسِت رویکرد 
اقتصاد  مسایل  حل  در  میدانی  آزمایش های  تزریق  و  تجربی 
آن جا  تا  آوردند،  وجود  به  اقتصاد  در  را  عظیمی  تحول  توسعه، 
که این شاخه از علم اقتصاد از یک رشته ی پشت میز نشینی، 
ترغیب می نماید. در  به شیوه های عملی تحقیق  را  اقتصاددانان 
تحلیل  از  اساسی،  نگرش  تغییر  با یک  اقتصاددانان  رویکرد  این 
نتایج حاصله از روش های پیچیده ی آماری و اقتصادسنجی روی 
به تحلیل داده های پیشین حاصل از نتایج آزمایش های میدانی 
به  میدانی  آزمایش های  تزریق  ایده ی  امتیاز  هرچند  می آورند. 
مباحث اقتصادی به مایکل کریمر می رسد، اما آبهیجیت بِنرجی 
هندی و اِستر دوفلو فرانسوی بیش از دو دهه از عمر خویش را 
با همین رویکرد صرف بررسی زنده گی فقرا در روستاهای هند، 
حال  در  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  و  اندونیزیا  کنیا،  مراکش، 
بررسی  برای  میدانی  پژوهش  و ماحصل سال ها  توسعه کرده  اند 

نتایج  بر  مبتنی  برنامه ریزی های  سمت  به  آوردن  روی 
آزمون های میدانی، نسخه های قابل اجرا برای اقتصاد فقیر 
بپیچند و با اتخاذ رویکرد های کاربردی، سنگ بنای کاهش 

فقر را بگذارند.

-----------------
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سه شنبه                             
شماره ۳۲۱۶

۳۰ میزان ۱۳98
 ۲۲ اکتوبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

صلح  امور  در  دولت  وزارت 
سرگرم  که  می گوید 
گروه های  با  مشورت 
و  اجتماعی  مختلف 
و  تقویت  برای  سیاسی 
در  ملی«  »اجماع  تحکیم 
زمینه صلح است. این مشورت ها 
در سطح بین المللی نیز به گفته 
ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت، در جریان است. 
خانم انوری در صحبت با روزنامه 8صبح، هم چنان 
این  دیگر  هدف  صلح،  راه  نقشه  تدوین  که  گفت 

مشورت ها است. 
از  پیش  را  صلح  به  مرتبط  تالش های  حکومت 
انتخابات در بیست وهشتم سنبله رسماً متوقف کرد. 

هشت روز پیش از آن امریکا نیز گفت وگوهایش با 
طالبان را متوقف و لغو کرده بود. صدیق صدیقی، 
بیست وهشتم  در  جمهوری،  ریاست  سخنگوی 
سنبله در یک نشست خبری اعالم کرد که پس از 
این اولویت حکومت تنها انتخابات است و تالش های 
کار  روی  و  انتخابات  برگزاری  تا  صلح  به  مرتبط 
آمدن حکومت جدید، متوقف شده است. به دنبال 
آن، وزارت دفاع ملی اعالم کرد که حمالت نیروهای 
مواضع  کوبیدن  درهم  برای  هوا  و  زمین  از  ارتش 
تا سطح  گروه  این  و سرکوب جنگ جویان  طالبان 
محمداشرف  بعدتر  است.  یافته  افزایش  درصد   35
غنی در یک همایش انتخاباتی با یادآوری از تشدید 
حمالت بر ضد طالبان گفت که در یک هفته حدود 
دو هزار جنگ جوی این گروه کشته شده اند. ادعایی 

که توسط گروه طالبان تکذیب شد.
برگزاری  زمان  از  روز  بیست وچهار  که  حاال 
است،  شده  سپری  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بودن  جاری  از  صلح  امور  در  دولت  وزارت 
اجماع  تحکیم  و  تقویت  برای  مشورت هایش 
انوری،  ناجیه  می دهد.  خبر  صلح  زمینه  در 
روز  صلح،  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
وزارت  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  دوشنبه 
دولت در امور صلح این روزها سرگرم مشورت 
و  سیاسی  و  اجتماعی  مختلف  گروه های  با 
صلح  روند  در  تأثیرگذار  کشورهای  همین طور 
افغانستان به هدف تقویت و تحکیم اجماع ملی 
انوری  است. خانم  زمینه صلح  بین المللی در  و 
جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  که  گفت 
کشور، نیز در سخنانش بارها بر ضرورت تقویت 
تأکید  زمینه صلح  در  بین المللی  و  ملی  اجماع 
کرده است و وزارت دولت در امور صلح تالش 

می کند تا این هدف به دست آید. 
حکومت پیش از توقف رسمی تالش های مرتبط 
لویه جرگه  فیصله  بود که مطابق  به صلح گفته 
مشورتی صلح در راستای دست یافتن به صلح 
از  برای پنج روز  این جرگه  پیش خواهد رفت. 
نهم تا سیزدهم ثور 1398 برگزار شده بود. در 
محمداشرف  صلح،  مشورتی  لویه جرگه  پایان 
غنی اعالم کرد که قطع نامه این جرگه را برنامه 
»عمل« حکومت در زمینه صلح قرار خواهد داد.

در لویه جرگه مشورتی صلح بیش از سه هزار نفر 
از سراسر کشور شرکت کرده بودند. در قطع نامه 
تأکید  جنگ  پایان  بر  جرگه  این  ماده ای   23
بود که دو  این جرگه پیشنهاد کرده  بود.  شده 
گفت وگوها،  شروع  و  اعتمادسازی  برای  طرف 
زندانیان یکدیگر را تبادله و رها و فوراً آتش بس 
کنند. هم چنان این جرگه خواستار ایجاد دفتر 
تهیه  و  کشور  داخل  در  طالبان  برای  سیاسی 
از  خارجی  سربازان  خروج  برای  زمانی  جدول 
آن که  ضمن  طالبان  البته  بود.  شده  افغانستان 
این جرگه را »فرمایشی« خوانده است، هیچ یک 

از پیشنهادات آن را نپذیرفته است. 
وزارت  سخنگوی  انوری،  ناجیه  حال،  این  با 
وزارت  این  که  می گوید  صلح،  امور  در  دولت 
در پی این مشورت ها، »نقشه راه صلح« را نیز 
صلح«  راه  »نقشه  این که  کرد.  خواهد  تدوین 
ویژه گی هایی  چه  دارای  وزارت  این  نظر  مورد 
قدر  اما  نیست.  روشن  هنوز  باشد،  می تواند 

مسلم این است که حکومت این بار، »آتش بس« را 
مقدم بر هر نوع گفت وگو در زمینه صلح قرار داده 
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  پیش تر  است. 
برای  که  بود  گفته  8صبح  روزنامه  به  جمهوری، 
شروع گفت وگوهای صلح بین دولت و طالبان، الزم 

است تا آتش بس جامع و سراسری برقرار شود.
وزارت دولت در امور صلح در نهم اسد اعالم کرد که 
نتیجه رأی زنی های  هیأت گفت وگوکننده صلح در 
داخلی  دخیل  طرف های  با  همه جانبه  و  مستمر 
در  وزارت،  این  اعالم  طبق  است.  شده  تشکیل 
سیاسی،  تنوع  نفری،  پانزده  هیأت  این  ترکیب 
است.  شده  رعایت  افغانستان  قومی  و  اجتماعی 
نام های اعضای این هیأت تا کنون فاش نشده است. 
ناجیه انوری اما می گوید که هنوز در باره حفظ و 
تغییر اعضای این هیأت تصمیمی اتخاذ نشده است. 
او گفت که با پیش رفت تالش ها در زمینه صلح، این 

موضوع هم روشن خواهد شد.
امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی  معلومات  طبق 
صلح، به تازه گی، نماینده گان چین، آلمان و ناروی 
با حکومت افغانستان برای همکاری در زمینه صلح 
در تماس شده اند. به گفته او، هدف این تماس ها، 
و  گفت وگوهای صلح  برای شروع  زمینه ها  تسهیل 
ناجیه  است.  بوده  روند  این  پیش رفت  همین طور 
تالش های  پی  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  انوری 
بین االفغانی  گفت وگوهای  صلح،  زمینه  در  جاری 
صورت  به  هنوز  که  کرد  تصریح  او  اما  شود.  آغاز 
زمانی  چه  گفت وگوها  این  این که  مورد  در  دقیق 
آغاز خواهد شد، چیزی گفته  تابع چه شرایطی  و 

نمی تواند.
برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده  کوبیا،  روالند 
بیست وهشتم میزان، در  افغانستان، روز یک شنبه، 
سرگیری  از  خواستار  کابل  در  خبری  نشست  یک 
همزمان  او  شد.  طالبان  و  امریکا  بین  گفت وگوها 
باید به  این گفت وگوها  برای شروع  تأکید کرد که 
»آتش بس« اولویت داده شود. کوبیا از جانب دیگر 
»امارت«  بازگشت  نتیجه صلح  اگر  که  داد  هشدار 
را  افغانستان  به  کمک هایش  اروپا  اتحادیه  باشد، 
قطع خواهد کرد. نماینده ویژه اروپا برای افغانستان 
هم چنان خاطرنشان ساخت که این اتحادیه حاضر 
کند.  تضمین  را  افغانستان  صلح  توافق نامه  است 
سرگیری  از  برای  این  از  پیش  که  طالبان  گروه 
گفت وگوها با جانب امریکا اعالم آماده گی کرده بود، 
است.  نیاورده  زبان  به  زمینه  این  در  تازه ای  حرف 
موضع دولت امریکا در این باره تا کنون مبهم است.

حکومت تالش های مرتبط 
به صلح را از سر گرفته است

خلیل اسیر

کمیسیون  که  آماری 
از  بشر  حقوق  مستقل 
در  غیرنظامیان  کشتار 
سال  نخست  ماه  شش 
نشر  خورشیدی  جاری 
کرده وحشت ناک است. این 
آمار نشان می دهد که قواعد 
به  افغانستان  در  نبرد  از سوی طرف های  جنگ 
فراموشی سپرده شده است. بر مبنای این آمار، 
یک هزار و 611 غیر نظامی از ابتدای ماه حمل 
ماین های  نبردها،  نتیجه  در  سنبله  ماه  آخر  تا 
در  فزاینده  خشونت های  و  شده  کارگذاری 
کشور جان باخته اند. به این ترتیب و با احتساب 
 477 و  هزار  شش  رویدادها،  این  زخمی های 

غیرنظامی »کشته و یا زخمی« شده اند.
با آن که سال گذشته نیز یکی از خشونت بارترین 
اما  بود  افغانستان  در  نظامیان  غیر  برای  سال ها 
سال  در  درصد   8.36 گزارش،  این  مبنای  بر 

منجر به کاهش قتل عام مردم شود استفاده 
نمی کنند. چند روز پیش معتصم آغا جان، از 
اعضای پیشین رهبری طالبان در گفت وگو با 
8صبح گفته بود که طالبان عوض شده اند اما 
آمار و ارقام کشتار غیر نظامیان و نقش طالبان 
در این کشتار نشان می دهد که طالبان عوض 
معنای  به  تنهایی  به  شدن  عوض  نشده اند. 
با  موافقت  یا  و  تلویزیون  با  نکردن  مخالفت 
سند  مهم ترین  نیست.  زنان  خواندن  درس 
تغییر در رویکرد این گروه پایان دادن به نقض 
اخیر  سال های  در  طالبان  است.  بشر  حقوق 
متمایز  گروهی  را  خودشان  تا  کرده اند  تالش 
از گروه هایی چون القاعده و داعش نشان دهند. 
نشان  اما  طالبان  توسط  نظامیان  غیر  کشتار 
جنبه  بیش تر  طالبان  تالش های  که  می دهد 
قواعد  اساس  بر  دارد.  ظاهری  یا  و  تبلیغاتی 
بشردوستانه بین المللی،  حمالت و تهدیدهایی 
که هدف اصلی آن اشاعه ترور و وحشت میان 

جمعیت غیرنظامی است، رسماً ممنوع است.
گروه های مسلح مخالف، ملزم به رعایت قواعد 
این  نقض  صورت  در  و  هستند  بشردوستانه 
قواعد از سوی آنان، مسوولیت کیفری دارند. این 
تکالیف و تعهدات بر همه افراد اعمال می شود، 
چه آنانی که به عنوان جنگ وجوی رسمی در 
باشند  بین المللی  یک مخاصمه مسلحانه غیر 
باشد.  جامعه  عادی  فرد  یک  که  و چه کسی 
طالبان با انجام حمالت انتحاری، سنگر گرفتن 
از  در مناطق غیر نظامی در جهت جلوگیری 
کشتار غیرنظامیان، احتیاط الزم را روی دست 
افزایش  دالیل  عمده ترین  از  این  و  نگرفته اند 

کشتار مردم توسط این گروه بوده است.
بر اساس گزارش نشر شده از سوی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، 11 درصد کشتار 
غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی و حامیان 

است.  گرفته  باال  غیرنظامیان  کشتار  آمار  جاری، 
وحشتاک ترین قسمت این گزارش افزایش چشم گیر 
قربانی شدن زنان و کودکان در نتیجه افزایش نبردها 

در افغانستان است.
جنگ دردناک ترین پدیده در یک کشور است، جنگ 
را  انسانی  و کرامت  او می گیرد  از  را  بشری  حیات 
خدشه دار می کند اما با همه این  ها توجه به قواعد و 
مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و رعایت دقیق 
پذیرفته  قاعده  یک  مسلحانه  زدوبندهای  در  آن ها 
شده از سوی دولت ها و گروه های متخاصم در همه 
واقع، طرف های  قواعدی که در  است.  جای جهان 
جنگ در آن باید با به کار گیری روش های جنگی، 
هر نوع آسیب رسیدن به غیرنظامیان را به صفر یا 

به حداقل برسانند.
بر اساس این گزارش، طالبان عامل 75درصد تلفات 
می دهد  نشان  وضوح  به  آمار  این  شده اند،  عنوان 
قواعد  بر  مبتنی  طالبان  جنگی  تاکتیک های  که 
بشردوستانه نیست. آن ها از روش های جنگی ای که 

دولت افغانستان صورت گرفته است. با وصف آن که 
آموزش  دالر صرف  میلیون ها  افغانستان  حکومت 
مسلکی نظامیان در افغانستان کرده است اما هنوز 
قرار  هدف  برای  احتیاط  راه های  کشور  نظامیان 

ندادن غیرنظامیان را به خوبی فرانگرفته اند.
حکومت افغانستان همواره گفته است که مصونیت 
غیرنظامیان یکی از اولویت های نیروهای امنیتی و 
دفاعی این کشور است، متأسفانه بسیاری از ادعاها 
در افغانستان تنها بُعد ظاهری، تبلیغاتی و رسانه ای 
دارند. کشته شدن 11 درصد از کل غیرنظامیان 
نیروهای  دست  به  افغانستان  در  شده  کشته 
امنیتی، یک آمار وحشت ناک است. تردیدی نیست 
که بخشی از نفوس گروه های جنگ جو در میان 
مردم روستایی در افغانستان به تلفات غیرنظامیان 

توسط نیروهای امنیتی باز می گردد.
براساس کنوانسیون ژنیو، با کسانی که مستقیماً در 
جنگ شرکت ندارند، به انضمام افراد مسلحی که 
سالح به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت 
بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگر قادر به 
جنگ نباشند، باید در همه احوال بدون هیچ گونه 
تبعیضی که ناشی از نژاد، رنگ، عقیده، اصل ونسب 
یا ثروت و یا هر علت دیگر مشابه آن باشد، با اصول 

انسانی رفتار شود.
رعایت  به  ملزم  را  خودشان  معموالً  دولت ها 
افغانستان  دولت  می دانند،  کنوانسیون  این 
بدهد.  بیش تر  آموزش  امنیتی  نیروهای  به  باید 
کشتار  را  نظامی  نیروهای  که  کنوانسیون هایی 
امنیتی  نیروهای  برای  می سازد  منع  غیرنظامیان 
داده  آموزش  آن ها  با  جنگ  قواعد  شود.  خوانده 
شود. نیروی هوایی که عامل بخش بزرگی از این 
نبرد  شیوه  در  باید  می شوند  خوانده  درصد   11
بشردوستانه  قواعد  اساس  بر  کنند.  نظر  تجدید 
بین المللی، حمالتی که آثار آن به یک هدف خاص 
نظامی محدود نمی شود، یا هدف نظامی را دنبال 
را  قاعده  این  از  منظور  است.  ممنوع  نمی کند، 
اکثر حقوق دانان، بمباردمان های بی هدف توسط 
کشتار  به  منجر  اکثراً  که  دادند  توضیح  دولت ها 

غیرنظامیان می شود.

چرا غیر نظامیان را می ُکشید؟

وحید پیمان



پایان یک رکود

از آشنایی من و محبوبه تیموری سه سال بیش تر نمی شود. از برکت شبکه اجتماعی 
فیس بوک یک دیگر را شناختیم. گفت نقاشی می کند. یکی از نقاشی های خود را 

برایم فرستاد. زنی در حالت رقصیدن بود. پیراهن سرخی داشت که با چرخیدن 
به هوا رفته بود و در کنار پیانو چشم انداز زیبایی خلق کرده بود. گفت نام این 

تابلو »فالمینگو« است. بعدها در باره فالمینگو که رقص مشهوری در امریکای التین 
است نیز برایم معلومات داد. چون من هم زمانی نقاشی می کردم و هنوز هم عاشق 
نقاشی ام، از تابلوی او تمجید کردم و از خودم برایش قصه کردم که در نوجوانی 

استادی داشتم که با رهنمایی او به رمزوراز رنگ ها پی بردم و چند تابلو کشیدم که 
هنوز هم در خانه ی پدری ام بر دیوار آویخته اند.
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محبوبه  و  من  آشنایی  از 
بیش تر  سال  سه  تیموری 
شبکه  برکت  از  نمی شود. 
اجتماعی فیس بوک یک دیگر 
نقاشی  گفت  شناختیم.  را 
نقاشی های  از  یکی  می کند. 
زنی  فرستاد.  برایم  را  خود 
داشت  سرخی  پیراهن  بود.  رقصیدن  حالت  در 
که با چرخیدن به هوا رفته بود و در کنار پیانو 
چشم انداز زیبایی خلق کرده بود. گفت نام این 
باره فالمینگو  بعدها در  تابلو »فالمینگو« است. 
که رقص مشهوری در امریکای التین است نیز 
نقاشی  برایم معلومات داد. چون من هم زمانی 
تابلوی  از  نقاشی ام،  و هنوز هم عاشق  می کردم 
او تمجید کردم و از خودم برایش قصه کردم که 
در نوجوانی استادی داشتم که با رهنمایی او به 
رمزوراز رنگ ها پی بردم و چند تابلو کشیدم که 
هنوز هم در خانه ی پدری ام بر دیوار آویخته اند. 
با  می توان  چطور  که  کردم  قصه  برایش  بعد 
کلمات نقاشی کرد و از طریق داستان چه مناظر 
زیبایی را برای خواننده ترسیم کرد. او که از کار 
اثر  داستان نویسی ام آگاه بود، گفت که یکی دو 
مرا خوانده است و خیلی به دلش چنگ زده اند. 
گفت که او هم گاه گاهی می نویسد و تا حال چند 
داستان کوتاه و بلند نوشته است. از او خواستم 
تا یکی از داستان هایش را برایم بفرستد تا به آن 
نگاهی بیندازم و ببینم چه دسته گلی به آب داده 
است. او داستان »آن سر دنیا« را برایم فرستاد. 
چند روز بعد به سراغ خوانش این داستان رفتم. 
باورم نشد که این بانو چنین شیوا، گیرا و متفاوت 
بنویسد. ما در داستان نویسی سبد پری نداریم. 
داستان نویس های ما را هرچه بشماری از صد نفر 
باال نمی روند که بیش تر این صد نفر هم زاده ی 
است که  این  یاس تر   پر  و  اند.  اخیر  چهل سال 
در میان این صد نفر داستان نویس تعداد کمی 
انگشتان دست. خیلی  بانو داریم؛ در حد تعداد 
کاری که  زنانه نویسی کردند،  و  رفتند  مردها  از 
هیچ وقتی هم کامل و واقعی نیست. دنیا را هیچ 
مردی نمی تواند از چشم یک زن ببیند. دغدغه های 
مردان و زنان خیلی متفاوت و مجزای هم اند، در 
کنار هم و حتا در آغوش هم زنده گی می کنند، 
اما نگاه و سلیقه و درک شان متفاوت است. زن و 
اما  باشند،  زیادی داشته  مرد ممکن مشترکاتی 
این بدان معنا نیست که هم سان باندیشند و دنیا 
را هم سان ببینند. زنان داستان نویس افغانستان 
هر کدام سبک و شیوه نوشتاری خود را دارند، 
نمی خواهم دیگر زنان داستان نویس را نقد کنم؛ 
دکتری  چند  و  داشتن  خوب  نثر  همیشه  اما 
داشتن و در اکثر محافل نقل مجلس بودن به معنا 
داستان نویسی  نیست.  خوب بودن  داستان نویس 
معیارهای زیادی دارد که عمده ترین آن، داشتن 
ذهن قصه ساز و پر تخیل است. ذهنی که از کاه، 
که  ذهنی  همه چیز...  هیچ  از  و  بسازد  کاهدان 
زاویه ی دید متفاوتی داشته و دنیا را طوری برای 
تو به تصویر بکشد که برای دیگران حتا تصورش 
هم محال باشد. همان طوری که در شعر می و 
ساقی و شمع و گل و پروانه دیگر کهنه شده اند 
و تکراری، قصه های لیلی و مجنون و شیرین و 
فرهاد، یوسف و زلیخا، امیر ارسالن رومی و... هم 
برای نسل فعلی چنگی بر دل نمی زنند. در عصر 
مدرنیته، لیلی ها و مجنون ها، یوسف ها و زلیخاها، 
شیرین ها و فرهادها جای شان را برای کسانی که 
با هواپیما سفر می کنند، پیزا، مک دوالن و شرمپ 
می خورند، گوشی های آیفون و گلکسی دارند، در 
فضای  در  حتا  و  می شوند  عاشق  دیسکوتیک ها 

مجازی دل به کسی می دهند، خالی کرده اند.
من روسیه، فرانسه، ایتالیا، برازیل، بریتانیا، امریکا 
و خیلی کشورهای دیگر را بدون این  که به آن ها 
رمان ها  و  داستان ها  روی  از  باشم  کرده  سفری 
و  زنده گی  سطح  آداب،  فرهنگ،  با  و  شناختم 
خیلی  همین طور  شده ام.  آشنا  دغدغه های شان 
سوای  را  کشورمان  نیز  دیگران  دارم  دوست 
جعل  از  پر  آن ها  اکثر  که  تاریخی  کتاب های 
اند، از البالی داستان ها و رمان ها بشناسند. فکر 
می کنم که ما نیاز جدی به داستان نویسی داریم، 

کوچه و بازارشان، بر سرزمین های شان و در جای 
از  بوش  این جا  و  می شوند...  کشته  خواب شان 

حقوق بشر و دموکراسی می گوید... شت...( 
موهوم«،  »سایه های  مجموعه  داستان  دومین 
»آه! رنگ سفید« نام دارد. این داستان روایتی از 
تفاوت دو نسل است. نسلی که حتا در امریکا و 
غرب در تالش است فرزند شان راه و رسم آن ها را 
پی گیرد و نسلی که در گریز از این راه ورسم است:

)پسر عمه ام مرا به رستورانت ایتالیایی می برد. 
از  لبخندی  با  می نشینیم.  پشت  میزی  در 
دارم.  دوست  را  غذایی  چه  که  می پرسد  من 
»شرمپ«  مایکل  با  همیشه  که  می آید  یادم 
می گویم:  بی اختیار  می خوردم.  »پاسته«  و 
می پرسد:  حیرت زده  و  می خندد  او  »شرمپ« 
»شرمپ؟!« »ها مگر چه شده است؟ شرمپ را 
دوست دارم.« قهقهه می خندد. خنده اش توام با 

تمسخر است...(
سومین داستان »سایه های موهوم«، »بال پرواز« 
مجبوری  دختر  روایت  داستان  این  دارد.  نام 
به رقص داده است، هنری که در  است که تن 
افغانستان هنوز در پارادوکس دست و پا می زند 
و از یک سو مایه ی ننگ و از سوی دیگر مایه ی 

طرب و عشرت مردان است:
درهم  تماشاچیان  نگاه های  زیر  و  )می رقصی 
می شکنی و ریزریز می شوی، مانند ظرف نازک 
چینی که بر زمین می افتد و ریزریز می شود. تو 
باربار می افتی و می شکنی و واپس تکه هایت را 
جمع می کنی، تن می لرزانی و پا می کوبی؛ شرنگ 

شرنگ...(
»بیست وچهارم حوت« یکی از داستان های جذاب  
دیگر این مجموعه است. بانو تیموری بعد از این 
 که اقبال خود در سورریالیزم و ریالیزم جادویی 
در چند داستان می آزماید به سراغ ریالیزم می رود 
و بر مبنای یک داستان واقعی شگفتی می آفریند: 
)تکانی می خورم و می کوشم دوباره نفس بکشم. 
هوای دود اندودی را می بلعم و از الی پلک های 
خورشید  حضور  از  سرخی  خط  فروافتاده ام 
می بینم. ابرها تکه پاره شده اند و دوباره آسمان 
پایم  اما  برخیزم؛  است. می کوشم  نیلگون  جاجا 
زیر بدن تکه و پاره ای که از آن خون جاری است 

و هنوز گرم است، گیر کرده است...(
محبوبه تیموری که در امریکا زنده گی می کند، 

داستان هایی که بتوانند گوشه های تاریک تاریخ ما 
را روشن کنند و به آینده گان ترسیمی از زنده گی 
تیموری  بانو  باشند.  امروزی ما داشته  و شرایط 
یکی از این ها است. داستان های او که زوایه ی دید 
نامتعارفی دارند و متفاوت روایت شده اند ما را به 
تفکر وا می دارند و ته نشین ذهن مان می شوند و 
این درست همان چیزی است که یک نویسنده 

به آن نیاز دارد.
داستان »آن سر دنیا« روایت سربازی است که 
او  است.  بازگشته  امریکا  به  افغانستان  از جنگ 
به زنده گی عادی برگشته؛ اما هیچ چیزی برایش 
عادی نیست. او جنگ را از یاد نمی بَرد. در اصل 
او نمی تواند چیزی که بر او و ماحولش گذشته 
افغانستان  به  لحظه  هر  او  کند.  فراموش  است، 

پرت می شود: 
گوشه ی  به  را  گیتارش  بانی  آمد.  نزدیک  )پسر 
انداخت و از تانک پایین پرید و از پسرک پرسید 
به  را  فلزی  که گرسنه هستی؟ پسرک کاسه ی 
سوی بانی دراز کرد. لبان خشک و خاکستری او 
برای تبسمی باز شدند. تبسم... انفجار... پسرک 
شعله ور شد و بانی پرواز کرد و در هوا چرخید. 
چیزی  اما  گشودم؛  چشم  مرگبار...  چرخشی 
مذاب  قیر  چشمانم  به  که  کردم  فکر  ندیدم. 
کردم  تالش  هرچه  لحظه  چند  برای  ریخته اند. 
دید  تا  دیری سوختند  ندیدم. چشمانم  جایی را 
یافتم. آن گاه ساق پایی را دیدم که غرق خون از 
الی پاچه  پاره ی پتلون عسکری اش نمایان بود. 
پلک ها روی چشمم سنگینی کردند و سرم دور 
زد... شیت. پای جدا مانده از او، پای تنها، آه! پای 

بانی بود...(
پابه پای  که  هست  هم  مادری  داستان  این  در 
از  فرزند  رهایی  امید  به  و  برمی دارد  گام  فرزند 
و  تار  در  شده  ته نشین  جنگ  و  ذهنی  اسارت 
او است. دوست دارد فرزندش همه چیز را  پود 
فراموش کند و آن سرو روشن دل و فارغ بال پیش 

از جنگ باشد که نیست: 
افغانستان کجاست؟ مادرش  )مادر تو می فهمی 
جوابی نداد و با چشمانی که اشک در آن ها حلقه 
نمی فهمی...  نه  کرد.  نگاه  فرزند  به  زار  بود  زده 
پر  دامنش  و  دشت  و  کوه  است...  دنیا  سر  آن 
از مرگ است. مردمانش در میان خون و آتش 
زنده گی می کنند. در عروسی ها، مهمانی ها و در 

مثل آن سربازی که جنگ و انفجار را نمی تواند 
نیز  را  خود  زادگاه  افغانستان،  کند،  فراموش 
غرب  در  همین طور  و  نمی تواند  کرده  فراموش 
او همین که  است.  آمد  و  افغانستان در رفت  و 
به  فوری  می کند  روایت  غربت  از  را  داستانی 
سرزمین آبایی خود می پرد و روایتی را از آن جا 
بر روی کاغذ می ریزد. روایت تکان دهنده ی دیگر 
که  است  خسته  ی  مجاهد  برگشت  از  این بار  او 
پشت دروازه ی خانه اش با حقیقت تلخی مواجه 

می شود:
)دختری نوجوان و زیبا سر از شانه ی مرد بلند 
می کند: »کیست بابه؟« زانوهایم می لرزند، کمرم 
پشتم  مهره های  از  سردی  عرق  و  می شود  خم 
می چکد. با صدایی که نمی دانم کسی می شنود 
یا نه می گویم: »ببخشید اشتباه آمدم.« دو باره به 
سان روح بی کالبدی به سینما بهارستان که دیگر 
سینما نیست برمی گردم. هوا خاکستری شده و 
باد، دانه های ریز بارانی را در هوا می چرخاند و به 
در و دیوار می کوبد. پاهای آدم ها در مه شکسته 

می نماید...(
داستان نویس  و  نقاش  تنها  تیموری  بانو  اما  و 
نیست، طبع شعری هم دارد که در چند داستان 
از  و گل می کند.  این مجموعه می شکفد  کوتاه 
آن جایی  که من شاعر نیستم و به اوزان و قافیه 
نمی توانم  او  شعر  ناب بودن  باب  در  نمی فهمم، 
داوری کنم؛ اما می توانم بگویم که ایما و تصاویری 
که در قالب واژه ها به خورد این اشعار داده است 

واقعاً شگفتی انگیز اند.
محبوبه تیموری در داستان دیگری فریاد دختری 
می شود. دختری که نمونه هزارها دختر بی صدا 
است. قهرمان قربانی تجاوز پدر است، پدری  که 
کودکی فرزندش را از او می گیرد و کار می کند 
بکشد.  عذاب  و  زجر  عمر  تمام  دخترش  که 
زنی در  بکری است که کم تر  »تلنگار« داستان 
افغانستان حاضر به نوشتن آن می شود. تلنگار آه 
و درد جان کاهی است که زنان زیادی را به خاک 

سپرده است. 
دارد.  من  دنیای  با  شباهتی  چه  شب  که  )آه 
و  دل هره زا  اما  سنگین؛  و  آرام  خوف ناک، 
عمری  صدا  این  که  آه  صدا...  صدا...  کابوس زا... 
صدای  صدا  این  می کند.  شکنجه  مرا  است 
کیست؟ تُن و آهنگش خیلی آشناست... این صدا 
از حلقوم یکی که هم شکل من است، برمی خیزد... 
و  می پیچد  من  در  صدا  کی ام؟...  من  منم؟  آن 
مرا به دردهای کودکی ام می برد. می گوید که تو 
خوب بشو نیستی، تمام عمر دچار درد و نفرت 
خواهی بود. تمام عمرت با سه نفر از خودت سر 
خواهی کرد و با آن ها در کش وگیر خواهی بود، 
میان شش دست... شش بازو و تن کابوس زده و 

گریزان...(
زاویه دید بانو تیموری در داستانی تحت عنوان 
»در دوسوی چشمان آبی« مردانه می شود. پسر 
عاشق پاک باخته ای می شود که به خاطر مسلمان  
بودن و اعتقادات خانواده، دختر دوست داشتنی اش 

را از دست می دهد. 
)مادرم گرم تعارف غذاهای دست پخت خود بود 
و آن ها هم با اشتیاق سرگرم چشیدن که ناگهان 
صدای اذان از تلیفون دستی پدرم در خانه پیچید: 
»اهلل و اکبر« پدرم با احترام و تبسم سکوت کرد. 
از روی  رنگ  و  ماند  مادرم  غذا در دست  ظرف 
پدر و مادر الیسا پرید. آن ها با حیرت به هم نگاه 
کردند. اهلل و اکبر برای آن ها معنا دیگری داشت. 
برای آن ها شاید یادآور یازدهم سپتامبر بود و آغاز 
پیام  من  مادر  و  پدر  برای  اما  و...  بریدن ها  سر 

عشق و صلح داشت...(
»سایه های  مجموعه ی  در  تیموری  محبوبه 
از  و  امروز  از  است  کرده  تالش  موهوم« 
دغدغه های امروزی بنویسد. شیوه نگارش، زاویه 
صراحت  با  است.  بی بدیل  او  قصه گویی   و  دید 
می توان گفت که مجموعه ی »سایه های موهوم« 
پایان رکود چندین ساله ی به داستان نویسی زن 

افغانستان است. 
چاپ »سایه های موهوم« را به محبوبه تیموری 
عرض  تبریک  داستان  دوست داران  تمامی  و 

می کنم.

سیامک هروی
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صدای »توپ چاشت« 
به گوش نمی رسد

شدن  دوامدار  از  نگرانی ها 
شاهراه   مسیر  مسدودی 
غور-کابل  و  هرات-غور 
افزایش یافته است.  اخیراً 
مجلس  اعضای  از  برخی 
نماینده گان و شورای والیتی 
غور با ابراز نگرانی از وضعیت 
موجود، اداره ی محلی را متهم به کم کاری کرده و 
به وضعیت  توجه جدی  از دولت مرکزی خواهان 
حال  همین  در  هستند.  والیت  این  شاهراه های 
اداره ی محلی غور مسدود شدن شاهراه های منتهی 
به والیت غور و در پی آن افزایش نرخ مواد غذایی، 
مواد سوختی و دارو را می پذیرد و منتظر اجرایی 
کشور  مرکزی  مقام های  دستور  به  عملیات  شدن 
است. با این وصف زمستان زودرس در والیت غور 
مردم این والیت را نگران کرده است که اگر عملیات 
اجرا نشود، فاجعه ی  به زودی  پاکسازی شاهراه ها 

انسانی در این والیت رخ می دهد. 

ماین گذاری مسیرها
منتهی  این سو مسیرهای  به  روز  از چند  طالبان 
جلو  ممکن  حد  تا  و  کرده   فرش  ماین  را  غور  به 
انتقال مواد غذایی، مواد سوختی و دارو به مرکز این 
والیت را گرفته اند. چند نقطه از مسیر اصلی شاهراه 
هرات-غور ماین گذاری شده و بخش های دیگر آن 
که در کنار صخره ها قرار دارد، در پی ریزش کوه 
با دخالت اعضای گروه طالبان، به طور کل به روی 
مردم مسدود شده است. هم اکنون موترهای باربری 
و مسافربری مجبور اند مسیر دشوار گذری را که در 
گذشته ها استفاده می شد، با پذیرفتن خطرات باالی 
امنیتی و جانی قبول کرده و در رفت و آمد به این 

والیت باشند.
دارد  زودرس  زمستان  کشور  غرب  در  غور  والیت 
باران در مناطق  بارش  و نشانه های ریزش برف و 

دوردست آن از همین حاال دیده می شود. 
غور،  والیتی  شورای  معاون  عطشان،  عبدالرحمن 
راه های  شدن  مسدود  به  توجه  با  که  می گوید 
مواصالتی و نزدیک شدن فصل زمستان، فاجعه ی 
انسانی در کمین ساکنان این والیت نشسته است. 
آقای عطشان می افزاید حاال که مسیر اصلی شاهراه 
هرات-غور ماین گذاری شده است، با شروع شدن 
ولسوالی های  و  مرکز  مردم  کل  طور  به  زمستان، 
این والیت در تحریم جغرافیایی  به مرکز  نزدیک 
و انسانی از طرف طبیعت و طالبان قرار می گیرند. 

بنا بر گزارش ها به دلیل دور شدن راه و زیاد شدن 
کرایه ی انتقال کاال از بیرون به داخل والیت غور، 
هم اکنون قیمت مواد سوختی، غذایی و دارو در 
مرکز و ولسوالی های دور و نزدیک این والیت دو 

برابر شده است.
شکایت ها از مسدودی مسیرهای منتهی به مرکز و 
ولسوالی های والیت غور به مجلس نماینده گان هم 

کشیده شده است.
کرام الدین رضازاده، نماینده ی مردم غور در مجلس، 
در صحبت با روزنامه ی 8صبح هشدار می دهد که 

توپ جنگی سال ها پیش از وسایل 
حساب  به  جمعی  ارتباط 
از  استفاده  که  زمانی  می آمد. 
نبود  رایج  مردم  میان  ساعت 
زمان  مدیریت  برای  حکومت 
توپ  مختلف  زمان های  اعالم  و 
توپ  شلیک  می کرد.  شلیک 
مزار،  هرات،  کابل،  مانند  کشور  بزرگ  شهرهای  در 
بلخ، قندهار، کندز و جالل آباد هم مرسوم بوده است. 
از جنگ افزارهای قدیمی اند و کاربرد  توپ های جنگی 
نظامی دارند. در افغانستان زمان ارتش بریتانیا و قاجار 

این جنگ افزار وارد شد. 
هنگام شلیک توپ مردم از اوقات مختلف خبر می شدند 
هنگام  توپ  صدای  شنیدن  با  نیز  دولت  کارکنان  و 
و  زمان  گذشت  با  می کشیدند.  کار  از  دست  چاشت 
در  توپ ها  گوناگون  انواع  مدرن،  آمدن جنگ افزارهای 
ارتش های دنیا استفاده می شود. در ارتش افغانستان هم 
توپ های پیش  رفته وجود دارد و از آن در نبردها برای 

هدف قرار دادن مواضع دشمن استفاده می شود. 

توپ چاشت در هرات 
قدیم ها شهرها کوچک و جمعیت اندک بود و همه ی 
مردم شهر صدای توپ را می شنیدند. در هرات توپ از 
جایی به  نام »تنده توپ چاشت« شلیک می شد. »تنده« 
در گویش هراتی جایی است که از سطح زمین بلندتر 

باشد. 
به  هنوز  تا  پنجم شهر هرات  ناحیه ی  مناطق  از  یکی 
نام »تنده توپ چاشت« یاد می شود. در گویش هراتی 
»تنده« به مکانی گفته می شد که از سطح زمین ارتفاع 
جاده ی  در  چاشت«  توپ  »تنده  باشد.  بیش تر  آن 
لیسه ی مهری موقعیت دارد و زمانی توپ از همان جان 

شلیک می شد.
در گذشته مثال معروفی در هرات رایج بود که »شکم 
با  یعنی  است.«  بسته  چاشت  توپ  به  دولت  ماموران 
خوردن  غذا  برای  دولت  ماموران  چاشت  توپ  شلیک 

می روند و اداره های دولتی تعطیلی می شود.
است  نگاشته  مطلبی  در  فرهنگی  فعال  بهره،  ولی شاه 
را  نیز غذای چاشت  عام  مردم  کارکنان دولت  از  جدا 
با نواختن توپ چاشت تنظیم کرده بودند و با شنیدن 

صدای توپ غذای چاشت را میل می کردند.
توپ در اوقات دیگر نیز شلیک می شد. مثاًل ماه رمضان 
هنگام افطار و سحر صدای توپ بلند می شد تا مردم از 
زمان آغاز افطار و سحر آگاه شوند. در عیدها نیز برای 

آگاه کردن مردم توپ شلیک می شد. 
»انبنچه ی  کتاب  نویسنده ی  اسیرهروی،  غالم حیدر 
گپ هرات« می گوید فرد مشهوری در نزدیکی »تنده 
مردم  میان  و  داشت  پرزه فروشی  دکان  توپ چاشت« 
به حاجی حسین توپ خانه، شهرت یافته بود. معلومات 
بیش تری در مورد حاجی حسین توپ خانه وجود ندارد 

و فرزندانش هم افغانستان را ترک کرده اند.
ملی  رادیوی  زمانی  چاشت،  توپ  شلیک  کنار  در 
افغانستان از طریق بلندگوهای قوی در نقاط پر ازدحام 
مشکالت  دلیل  به  مردم  زمان  آن  می شد.  نشر  هرات 

سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه 

فشار رو به افزایش طالبان بر ساکنان ولسوالی های 
مختلف و مرکز والیت غور، آرام آرام مردم را عاصی 

می کند. 
این  بار  چندین  که  می کند  تاکید  رضازاده  آقای 
گرفته  بحث  به  مجلس  علنی  صحن  در  موضوع 
وزارت  و  دفاع  وزارت  آن  بر  عالوه  و  است  شده 
داخله از تمام جزییات و تحرکات طالبان در منطقه 
آگاه است. این نماینده ی مردم تصریح می کند که 
عملیات چند ماه قبل بر مواضع گروه طالبان موثر 
تمام شده بود، اما نتوانست ریشه ی حضور آن گروه 

را به کلی از این والیت برچیند. 

عملیات نظامی در راه است
در  غور،  والی  سخنگوی  خطیبی،  محی الدین 
گفت وگو با روزنامه  ی 8صبح می پذیرد که طالبان 
کرده اند.  ماین گذاری  را  هرات-غور  شاهراه  مسیر 
و  باربری  موترهای  که  می گوید  خطیبی  آقای 
مسافربری به دلیل بند بودن راه، مجبور اند مسیر 
بیش تری را پیموده و از منطقه ی کوتل »غوک« و 
»کمنج« عبور کرده و با گذشتن از منطقه ی »جام« 

وارد فیروز کوه شوند. 
به گفته ی سخنگوی والی غور مسیر شاهراه غور-

»دولت یار«  ولسوالی  از  بخش هایی  در  هم  کابل 
هر از گاهی  است،  به شاهراه  متصل  که  والیت  این 
ماین گذاری می شود که به مردم آسیب جانی و مالی 

می رساند. 
او تاکید می کند که نیازمندی های ساکنان والیت 
افراز  با  طالبان  و  می شود  تامین  هرات  از  غور 
پاسگاه ها در بخش های مختلف از راننده گان اخاذی 
که  می کند  تصریح  غور  والی  سخنگوی  می کنند. 
اداره ی محلی این والیت با وزارت داخله و وزارت 
دفاع گفت وگو کرده و منتظر اجرای عملیات نظامی 
برای سرکوب و راندن طالبان از مسیر شاهراه های 

هرات-غور و غور-کابل است.

هم دستی طالب با قهر طبیعت
قبل  سال  ده  دست کم  هرات-غور  جدید  شاهراه 
مسیر  این  رسید.  بهره برداری  به  و  شده  ساخته 
نسبت به راه قبلی سهولت های بیش تری را به مردم 
و عابران فراهم کرده بود، اما حاال با توجه به حضور 
گسترده ی طالبان در اطراف آن و ماین گذاری مسیر 
و حتا خراب کردن بخش هایی از آن، مردم مجبور 

اند که مسیرهای دشوارگذر و دوری را بپیمایند.
درد والیت غور تنها به این خالصه نمی شود. برخی از 
ولسوالی های این والیت از جمله پسابند، چهارسده 
و تیوره از دو سال به این طرف زیر تحریم اقتصادی 
بر  کنترل شدید  با  گروه  این  و  دارند  قرار  طالبان 
شاهراه ها، کم تر اجازه ی انتقال مواد اولیه ی غذایی، 

دارو و مواد سوختی را به این مناطق می دهد.
برای فشار  را  این وصف حاال که طالب عزمش  با 
و  است  کرده  جزم  غور  والیت  مردم  بر  بیش تر 
طبیعت هم آرام آرام دست همکاری به سمت وی 
ساکنان  رنج  صدای  که  شود  دیده  می کند،  دراز 

والیت غور در مرکز کشور خریدار دارد یا خیر.

مالی دست رسی به رادیو نداشتند. 
در  قوی  بلندگوهای  نصب  با  منتظم،  نام  به  فردی 
نشرات  سینما  چوک  و  شهرنو  شهرکهنه،  چهارسوق 
رادیو را برای عام مردم پخش می کرد. بلندگوها با سیم 
به هم دیگر وصل شده بود و هم زمان نشرات رادیو ملی 
از اوضاع و احوال کشور و جهان  نشر می شد تا مردم 

خبر شوند. 

توپ چگونه شلیک می شد؟
زمان  جنگی  توپ های  تاریخی  روایت های  اساس  بر 
قدیم ها  شد.  وارد  افغانستان  به  قاجارها  و  انگلیس ها 
از توپ های جنگی در نبردها میان دو طرف متخاصم 
کارگرفته می شود. در جنگ های دریایی نیز توپ  داخل 
کشتی ها جای داده شد و از آن ها برای تخریب کشتی ها 

استفاده می شد.
بر اساس معلوماتی که در سایت »ویکی پدیا« در مورد 
که  )توپ هایی  توپ های سرپُر  آماده،  توپ های جنگی 
سپس  و  منفجره  مواد  ابتدا  و  بود  بسته  آن ها  انتهای 

گلوله در آن ها قرار می گرفت(.
اوقات مختلف یکی  از  برای آگاهی مردم  شلیک توپ 
پیش  سال ها  بود.  افغانستان  در  قدیمی  رسم های  از 
که وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت، حکومت برای 
آگاهی مردم از زمان های گوناگون اقدام به شلیک توپ 

می کرد.
توپ های  با  می شد  اعالم  زمان  که  توپ هایی  تفاوت 
به جای گلوله ی  توپ  نوع  این  بود که در  این  جنگی 
فلزی از »لته« تکه های کوچک پارچه ای استفاده می شد. 
بر اساس معلومات ولی شاه بهره، مردی کهن سال سوار 
بر االغش نزدیک ساعت ۱۲ ظهر به محل شلیک توپ 
منتظر  توپ  داخل  باروت  کردن  پر  از  پس  و  می آمد 

می ماند و راس ساعت ۱۲ توپ را شلیک می کرد.
روش شلیک توپ طوری بود که اول داخل لوله ی توپ 
تکه های  فلزی  توپ  به جای  پر می شد، سپس  باروت 

کوچک پارچه  داخل می شد.
بود  توپ  لوله ی  آتش زدن طنابی کوچک که روی  با   
آتش به باروت می رسید و در نهایت توپ به صدا می آمد. 
شلیک توپ و صدای بلند آن سبب شکستن دیوار صوتی 

شده و صدایی بسیار قوی ایجاد می شد. 
منازل  آن  اطراف  که  می شد  شلیک  جایی  توپ ها 
مناطق  با  آن  فاصله ی  اما  نداشت،  وجود  مسکونی 
مسکونی زیاد نبود تا به این ترتیب همه ی مردم صدای 

شلیک آن را بشنوند. 
در گذشته شهرها کوچک، شمار نفوس کم و خانه ها 
و مراکز تجارتی فاصله ی اندکی داشت؛ از همین سبب 

صدای توپ به گوش همه ی مردم می رسید. 
نوراحمد کریمی، فعال فرهنگی می گوید با افزایش شمار 
نفوس در منطقه ی جاده ی لیسه ی مهری، توپ چاشت 
از این محل به منطقه ی »نقطه ی هفت« در شمال شهر 

هرات انتقال یافت. 
شلیک توپ برای مدیریت زمان نشان گر اهمیت وقت 
برای مردم و حکومت در قدیم بود، اما با گذشت سال ها 
فرهنگ شلیک کردن توپ رفته رفته کم رنگ شده و 

مردم این رسم را از یاد برده اند.

سه شنبه
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دورنمای پروسه صلح پس از 
اعالم نتایج انتخابات چگونه 
خواهد بود؟ پاسخ دادن به 
این پرسش با درنظرداشت 
افغانستان  سیاسی  وضعیت 
رییس  احتمالی  تصامیم  و 
دشوار  بسیار  امریکا  جمهور 
رییس  ترمپ،  آقای  توییت  که  همان گونه  است. 
تعلیق  مورد  در  امریکا،  متحده  ایاالت  جمهور 
مذاکرات نماینده این کشور با گروه طالبان منجر به 
توقف گفت و گوهای صلح گردید، این احتمال وجود 
دارد که فرایند مذاکرات یک بار دیگر با توییت آقای 

ترمپ از سر گرفته شود.
دید و باز دید های مقام های خارجی با ارگ و سپیدار، 
نیز به خوبی نشان دهنده اراده برای آغاز دوباره روند 
و  دور  کشورهای  است.  طالبان  با  صلح  مذاکرات 
نزدیک و هم چنان سازمان های بین المللی، حکومت 
و گروه طالبان با ابراز نظرهای شان در واقع نشان 
داده اند که از روند آغاز دوباره مذاکرات پشتی بانی 

می کنند.
دیدارش  در  پاکستان،  صدر اعظم  خان،  عمران 
از سرگیری  خواهان  امریکا  از  خلیل زاد،  زلمی  با 
ظاهر  در  و  شده  طالبان  با  صلح  گفت و گوهای 
تا  است  تالش  در  پاکستان  که  است  داده  نشان 
افغانستان را در امر رسیدن به صلح کمک کند. سفر 
نماینده های طالبان به روسیه و اظهارات مقام های 
روسی نیز نشان می دهد که این کشور از مذاکرات 
دوباره طالبان با امریکا و رسیدن به توافق نامه صلح 

پشتی بانی می کند.
برای حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و حلقه 
نزدیک سیاسی  اش، صلح در اولویت قرار دارد. آقای 
کرزی خواهان شروع هرچه سریع تر مذاکرات صلح 
از  پیش  که  می کند  فکر  شاید  و  است  طالبان  با 
روی  باید  آمده،  وجود  به  جو  گراییدن  سردی  به 
شکل گیری نشست های مرتبط با صلح تمرکز شود.

دیدگاه های  سپیدار  و  ارگ  حکومت،  بدنه  در 
متفاوت نسبت به صلح دارند. ظاهراً سپیدار روی 
پیش شرط  بدون  روند  این  دوباره  آغاز  به  خوش 
نشان داده و ارگ خواهان ادامه این روند بوده است، 
اما یک سلسله مالحظات در پیوند دارد. آتش بس و 
یا کاهش خشونت در میدان جنگ، از خواست های 
با  که  ببیند  عمل  در  می خواهد  ارگ  است.  ارگ 
با  بعد  و  امریکا  و  طالبان  دوباره  مذاکرات  شروع 

دورنمای پروسه صلح پس از اعالم نتایج انتخابات چگونه خواهد بود؟ پاسخ دادن به این پرسش با درنظرداشت وضعیت سیاسی 
افغانستان و تصامیم احتمالی رییس جمهور امریکا بسیار دشوار است. همان گونه که توییت آقای ترمپ، رییس جمهور ایاالت 
متحده امریکا، در مورد تعلیق مذاکرات نماینده این کشور با گروه طالبان منجر به توقف گفت و گوهای صلح گردید، این احتمال 

وجود دارد که فرایند مذاکرات یک بار دیگر با توییت آقای ترمپ از سر گرفته شود.

حشمت صمیم احمدزی

نویسنده و روزنامه نگار

صدها میلیون افغانی پول دولت که 
گزارش مصرف آن وجود ندارد 

اضافه پرداخت مصارف افتتاح خط آهن الجورد
به   ،۱۶-8-۱۳۹۷ مورخ   ۱۴۴۶ شماره   ۲۳ ب  فورم  مالحظه  به 
اساس حکم شماره ۶۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷-8-۱۶ وزارت مالیه، مبلغ 
۴۳۰هزار و ۱۹ افغانی از کود ۹۰۰۰۵۰ وجوه احتیاطی برای حفظ 
و مراقبت تنقیص و بابت پرداخت اضافه مصرف افتتاح خط آهن 
الجورد به کود ۲۲ وزارت مالیه تزیید گردیده و به اساس معلومات 
به حساب مربوط  یاد شده  مالی و حسابی وزارت، وجوه  ریاست 

انتقال گردیده است.
اضافه مصرف در جدول مصارف  است که مجموع  این در حالی 
افتتاح خط آهن الجورد مبلغ ۲۳۰هزار و ۱۹ افغانی وانمود گردیده 
است که با رقم تعدیل شده مبلغ ۲۰۰هزار افغانی تفاوت را نشان 

می دهد.

چگونه گی مصارف بودجه
گزارش اداره ی عالی بررسی نشان می دهد که در سال مالی ۱۳۹۷، 
مصارف مجموعی دولت از بودجه ملی به مبلغ ۳8۵میلیارد و ۵۶۹ 
میلیون و ۲۶۴هزار و ۳۳۰ افغانی می رسد. که در مقایسه با سال 

مالی ۱۳۹۶، 8 درصد افزایش را نشان می دهد.
از این شمار مبلغ ۲۵۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۳۴۱ هزارو ۹۷۰ 
افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۲۶میلیاردو ۷۲ میلیون و ۹۲۳ هزار 
و ۳۶۰ افغانی بودجه انکشافی را تشکیل می دهد. در این گزارش 
آمده که مصارف بودجه عادی در سال مالی گذشته، ۲.۳ درصد در 
مقایسه با سال مالی ۱۳۹۶ افزایش نموده و مصارف بودجه انکشافی 
نیز در سال مالی ۱۳۹۷، ۲۲.۶ درصد افزایش را نسبت به سال مالی 

قبلی نشان می دهد.
عواید از منابع داخلی در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱8۹ میلیارد و ۹۰۷ 
میلیون و ۷۲۰هزارو ۵۰۲ افغانی می رسد که ۱۲.8۴ درصد مجموع 
تولید ناخالص داخلی را در سال مالی ۱۳۹۷ در بر می گیرد که 
۷۳.۲ درصد مصارف بودجه عادی را تشکیل می دهد که هنوز هم 
در برآورده کردن مصارف بودجه عادی ۲8.8 درصد کاهش وجود 
دارد. با در نظر داشت مصارف عادی و انکشافی بودجه اصلی ملی 

۴۹.۳ درصد در سال مالی گذشته کسر داشته است.
از  درصد   ۷۵.۲ دولت  انکشافی  بودجه   ،۱۳۹۷ مالی  سال  در 
از  درصد   ۰.۷ دیگر،  منابع  و  کمک ها  از  درصد  مساعدت ها، ۲۴ 
قرضه های انکشافی و ۰.۱ درصد از عواید متفرقه تمویل شده است.

بودجه عادی و انکشافی دولت در سال  مالی گذشته روی موارد 
زیر هزینه شده است: ۴۷.۶ درصد مجموع بودجه روی مزدها و 
معاشات، ۲۰.۹ درصد روی استفاده اجناس و خدمات، ۲۳.۲ درصد 
و  مساعدت ها  سب سایدی ها،  روی  درصد   ۷.8 دارایی،  کسب  در 

منفعت اجتماعی، ۰.۵۲ درصد روی بازپرداخت قرضه ها و تکتانه.
در کتگوری های کسب  به صورت عمده  انکشافی  بودجه  مصرف 
و  و خدمات، سب سایدی ها، مساعدت ها  اجناس  استفاده  دارایی، 

منفعت اجتماعی صورت گرفته است.

گزارش زیر بررسی مجلس 
در  اکنون  همین  قطعیه  یا  مالی  نهایی  گزارش  این ها،  همه  با 
قرار  بررسی  زیر  نماینده گان  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون 
دارد. سیدعظیم کبرزانی، منشی این کمیسیون می گوید که آن ها 
همه روزه اداراتی را که مشکالت مالی در آن نهاد وجود دارد، به این 
کمیسیون فرا می خوانند و توضیحات شان را پیرامون این مشکالت 

می پرسند.
او نیز از وجود تخّطی های گسترده در سند قطعیه یادآوری کرد 
و گفت که پس از بررسی همه ی موارد، قرار است این سند جهت 

رأی گیری به مجلس آورده شود.
در  نیز  نماینده گان  داخلی مجلس  امنیت  معاون  عارف رحمانی، 
است:  نوشته  چنین   ۱۳۹۷ مالی  سال  قطعیه  درباره  یادداشتی 
این  قطعاً  اشکال.  و  آفت وآسیب  از  پر  بود.  وحشت ناک  »گزارش 
گزارش و این قطعیه از نظر نماینده گان مردم مردود است. حکومت 
وحدت ملی، در رأس نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های امنیتی 
بیش ترین تخلف های مالی و قانونی را انجام داده اند و نماینده گان 
واقعی مردم نباید در برابر این جرایم و تخلف های سنگین و ننگین 
و حیف ومیل ها سکوت کنند. این نماینده گان باید حساب مبالغ 
حیف و میل شده مالی ملت و تخلفات مالی را از حکومت بازستانند 

و در پاسخ گویی حکومت جدی و کوشا باشند.«
خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در پیوند به این گزارش داشته 

باشیم، اما موفق به تماس نشدیم.

حکومت افغانستان، این گروه در عمل نشان دهد 
که از ادامه خشونت ها در کشور اجتناب می ورزد. 

طوری  که دیده شد، ظاهراً کمیسیون های انتخاباتی 
فرصت  به  نیاز  نهایی  و  ابتدایی  نتایج  اعالم  برای 
مستقل  کمیسیون  چنان که  دارند،  بیش تری 
سه  الی  یک  خواهان  مورد  تازه ترین  در  انتخابات 
ابتدایی  نتایج  تا  است  شده  زمانی  فرصت  هفته 
ابتدایی  از این نتایج  انتخابات را اعالم کند. پیش 
قرار بود در بیست و هفتم ماه میزان همه گانی شود. 
در این میان اما شماری از سیاسیون خواهان به دور 
دوم کشانیدن انتخابات شده و دلیل آن را پذیرفته 
نشدن نتایج دور اول از سوی تیم های پیش تاز این 

دور انتخابات افغانستان گفته اند. 
شماری از کاندیدان بدون توجه به نهادهای رسمی 
برنده  را  خودشان  ضمنی،  پیش قضاوت های  با  و 
نشان دهنده  ظاهر  در  که  کرده اند  اعالم  انتخابات 
نپذیرفتن نتایج رسمی از سوی کمیسیون ها است. 
به هر صورت اکنون اما صلح در درون کشور میان 
زمان بر  و  است  مانده  گیر  انتخاباتی  نتایج  غالف 
شدن اعالم رسمی برنده انتخابات و یا هر فرضیه 

دیگری صلح را ممکن است به حاشیه ببرد. 
صلح، تنها شروع مذاکرات نیست و نیاز به برداشتن 
افغانستان  یک  به  رسیدن  برای  نظام مند  گام های 
عمده  گام  سه  به  نوشته  این  در  که  دارد  با ثبات 
چارچوب  و  زمان  نیازمند  هر گام  و  می پردازیم 

ویژه ای است.
۱. پیش نیاز مذاکرات صلح: نه ماه و ده روز مذاکرات 
طالبان با امریکا، چند دسته گی میان سیاسیون و 
حکومت افغانستان را به خوبی به نمایش گذاشت. 
دیدهای  با  کابل  نخبه گان  و  سیاسیون  حکومت، 
شخصی دور میز با طالبان قرار گرفتند و بحث های 
اساسی و خواست های مردم تحت شعاع تبلیغات و 

زد و بند های درونی قرار گرفت.
اگر بار دیگر این مذاکرات شروع شود، حکومت و 
سیاسیون به ساده گی نمی توانند از شکاف موجود 
گذار کنند. بنابراین الزم است تا از فرصت فراهم 
آمده سیاسیون نخبه، کاندیدان پیش تاز و حکومت 
از زد و بند هایی که دارند، روی یک چارچوب  جدا 

جامع به توافق برسند .
آقای  با  مذاکرات شان  ماه  نه  جریان  در  طالبان 
خلیل زاد نشان دادند که به مراتب سازمان یافته تر 
و هم آهنگ تر نسبت به حکومت و سیاسیون داخلی 

استند.

پیش نیاز  عنوان  به  می توان  را  زیر  موارد  بنابراین 
مذاکرات صلح بر شمرد:

میان  بی اعتمادی  جزیره  های  بردن  بین  از   -
سیاسیون و حکومت؛

به چگونه گی  پیوند  اختالف های نظری در  - حل 
رسیدن به مذاکرات صلح؛

- مشخص کردن خطوط سرخ؛ 
- مشخص شدن بده و بستان ها؛

- ترکیب هیأت همه شمول. 
نزدیک  در  و  است  دومی  گام  صلح:  مذاکرات   .۲
باید  آینده  جمهور  رییس  تحلیف  از  بعد  روزهای 
گفته اند  پیش تاز  تیم  دو  هر  چنان که  یابد.  آغاز 
آینده شان خواهد  اولویت حکومت  از  پروسه صلح 

بود، بنابراین از همین اکنون باید آستین باال زنند.
و  است  سرنوشت ساز  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
آینده کشور و چگونه گی یک صلح را رقم خواهد 
زد. این فرصت نباید با تنگ نظری ها و کوته بینی ها 
در گرو گرفته شود. در مذاکرات بین االفغانی باید 
نقش  و  حکومت  طالبان،  شود.  مشخص  نقش ها 
حیاتی  و  مهم  راستا  این  در  خارجی  کشورهای 
است. هیچ چیزی نباید در غالف باقی بماند و صاف 

و ستره پا پیش گذاشته شود. 
شدن  مشخص  از  بعد  سوم  گام  مجدد:  ادغام   .۳
نقش طرف ها و کشور های کتلست شروع می شود. 
بعد از رسیدن به یک توافق که نه تنها خواست، بل 
نیاز مردمی است، روند ادغام مجدد باید زمان بندی 

شود. 
ما تجربه پنج دور ادغام مجدد را زیر نام های متفاوت 
غیر قانونی،  گروه های  تجزیه  برنامه  )دی دی آر، 
تحکیم صلح، صلح و اتحاد مجدد افغانستان و صلح 
از  حکمتیار(  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب  با 
سال های ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۶ داشته ایم و باید با در 
نظر داشت که نقاط قوت و ضعف روند ادغام طالبان 
به پیش برده شود و نباید اشتباه های گذشته را بار 
نه تنها وجهه ملی ما را نزد  دیگر تکرار کنیم که 
جهانیان خدشه دار می کند، بل صالبت مردم ساالری 
و دولت به کلی نزد افکار عمومی از بین خواهد رفت. 
در اخیر باید گفت که نیاز است تدابیر جدی برای 
وضعیت احتمالی پس از انتخابات روی دست گرفته 
به شدت تحت  پروسه صلح  شود. در حال حاضر 
تأثیر انتخابات و اعالم نتایج آن است و باید نقشه 
راه صلح در حاشیه توجه حکومت و سیاسیون قرار 

نگیرد.
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