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چرخه اقتصاد ُکند و کندتر 
شده است

آیا ۲۰۲۰ سال صلح برای ترویج پول افغانی چه سودمندی هایی دارد؟
افغانستان خواهد بود؟ پس از جمع شدن گلیم روپیه ی پاکستانی )کلدار( از والیت های ننگرهار، خوست و کنر، میزان استفاده از پول پاکستانی در چهار والیت دیگر 

نیز به حداقل رسیده است. مسووالن در والیت های غزنی، لغمان، پکتیکا و هلمند تأیید می کنند که پس از روزها تالش برای ترویج پول افغانی، 
سرانجام موفق شده اند که پول افغانستان را در بازارهای محلی جای گزین کلدار پاکستانی کنند. 
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محمد یوسف، فروشنده مواد ساختمانی در شهر کابل می گوید، پس از برگزاری 
تا ۷۰  پایتخت  در  ساختمانی  مواد  فروش  کشور  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
درصد افت داشته است. این فروشنده مواد ساختمانی می افزاید که روشن نبودن 
سرنوشت آینده کشور سبب بی اعتمادی مردم شده و از همین رو عالقه مندی به 
کار ساختمانی در کشور کاهش یافته است. هم چنان فروشنده گان مواد ارتزاقی نیز 
به این باور اند که به درازا کشیدن روند انتخابات ریاست جمهوری باالی خرید 
تاثیرات منفی به جا گذاشته است. حفیظ اهلل، دکان دار  اولیه نیز  و فروش مواد 
می گوید که درآمد او از بابت فروش مواد ارتزاقی نسبت به پنج ماه پیش حدود ۶۰ 
درصد کاهش یافته است. این دکان دار خاطرنشان می سازد که فروش روزانه اش از 

پنج هزار به یک ونیم هزار افغانی کاهش یافته است.

65 درصد شهروندان به 
برق دسترسی ندارند
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دانشجویان افغان در ووهان: 

بزرگ ترین  زدم؛  صالحین  شهدای  گورستان  به  سری 
گورستان پایتخت و سند غیر قابل انکار تاریخ پر از رنج 
و اندوه کابل. پس از عبور از ترافیک سفت وسخت کابل، 
وارد کوچه خرابات شدم. در انتهای کوچه خرابات، از کنار 
باال حصار گذشتم  و پس از عبور از باال حصار و به محض 
از  بیش  که  بنایی  نخستین  گورستان،  محوطه  به  ورود 
دیگر بناها جذبم می کند، بنای آرامگاه عالمه صالح الدین 

سلجوقی است.

راه ترانزیتی الجورد، سال گذشته با حضور محمداشرف 
مسووالن  برخی  و  افغانستان  رییس جمهور  غنی، 
کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا )گرجستان( 
و ترکیه با برپایی مراسم بزرگی در هرات گشایش یافت.

راننده گان  راه،  این  گشایش  از  یک سال  گذشت  با 
مشکالت زیادی دارند و...

مرواریدهای خفته در کابل
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پیچ وخم راه  الجورد برای راننده گان افغان؛
موترهای باربری افغانستان اجازه 

تردد ندارند

غنی به نهادهای امنیتی: 
روی تأمین امنیت شاهراه ها 

تمرکز کنید
۸صبح، کابل: نشست سرقوماندانی اعلی قوای مسلح 
پیش  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  ریاست  به 
ریاست  ارگ  در  دلو،  نزدهم  شنبه،  روز  چاشت  از 

جمهوری تشکیل جلسه داده است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعالم کرده 
است که محمداشرف غنی در این نشست به نهادهای 
روی  را  بیش تر  توجه  که  است  داده  دستور  امنیتی 

تأمین امنیت شاهراه ها متمرکز کنند.
نشست  این  در  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
وضعیت  به  رابطه  در  دفاعی،  و  امنیتی  مسووالن 
شمال،  در  امنیت  خصوص  به  و  امنیتی  عمومی 
عملیات نظامی و دست آوردهای نیروهای امنیتی به 

رییس جمهور غنی گزارش داده اند.
رییس جمهور غنی در این نشست تأکید کرده است 
که عملیات نظامی در نقاطی که تهدید وجود دارد، 

باید ادامه پیدا کند.
هم چنان محمداشرف غنی گفته است که باید برای 
حاالت اضطرار حوادث طبیعی، آماده گی کامل وجود 
داشته باشد، زیرا وقوع حوادث طبیعی چون سیالب ها 

محتمل است.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که آقای غنی به 
که  است  داده  دستور  هم چنان  مربوطه  مسووالن 
روی یک پالن واضح کار کنند تا ساحات آسیب پذیر 
مشخص شود و هم آهنگی میان اداره مبارزه با حوادث 
طبیعی و نهادهای امنیتی و دفاعی بیش تر از پیش 

افزایش یابد.
در این نشست هم چنان به اداره مستقل ارگان های 
بلندبردن  برای  که  است  شده  داده  دستور  محلی 

ظرفیت در حکومت داری محلی، تالش کنند.

مسوول کمیسیون نظامی 
والیتی طالبان برای بادغیس 

کشته شد
۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که 
در پی یک حمله هوایی در ولسوالی باالمرغاب 
نظامی  کمیسیون  مسوول  بادغیس،  والیت 
والیتی طالبان برای بادغیس کشته شده است.

فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
جمعه شب  هوایی  حمله  این  که  است  گفته 
ولسوالی  »قروتو«ی  روستای  در  گذشته 
»مال  قرارگاه  بر  بادغیس  والیت  باالمرغاب 
نظامی  کمیسیون  مسوول  جرمی«،  ستار 

طالبان برای بادغیس اجرا شده است.
به گفته امان، در این حمله افزون بر مال ستار 
کشته  طالبان  گروه  دیگر  عضو  هفت  جرمی 

شده  و چهار نفر دیگر زخمی شده اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی از کشته گان 
مال  شریف اهلل،  مال  نام های  به  طالبان  گروه 
خیراهلل،  مال  محب،  مال  عزت،  مال  حمیداهلل، 

غالم رسول و عمری نام برده است.
و  سالم  قاری  حمید،  مال  تور،  مال  هم چنان 
قاری رحیم اهلل به گفته فواد امان در این حمله 

زخمی شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

است.
باالمرغاب در شمال بادغیس واقع شده است. 
این ولسوالی از طرف شمال با ترکمنستان و 
از طرف شرق با ولسوالی های غورماچ و قیصار 

فاریاب سرحد مشترک دارد.

وزارت  معاون  ویلز،  آلیس  کابل:  ۸صبح، 
و  مرکزی  آسیای  امور  در  امریکا  خارجه 
جنوبی از حکومت افغانستان خواسته است 
که قانون را بر مقام های متهم به فساد اجرا 

کنند.
با  دلو،  نزدهم  روز شنبه،  ویلز  آلیس  دفتر 
اشاره به بازداشت شش مقام پولیس کابل 
در  مخدر،  مواد  فروش  و  قاچاق  اتهام  به 
مخدر  مواد  تجارت  که  کرد  اعالم  توییتی 
باعث بی ثباتی می شود و حاکمیت خوب و 
توسعه اقتصاد افغانستان را تضعیف می کند.

که  است  کرده  تأکید  هم چنان  دفتر  این 
علیه  که  است  مهم  قانون  اجرای  برای 

مقام های فاسد اقدام شود.
وزارت امور داخله در هفدهم دلو اعالم کرد 
که شش مقام پولیس از جمله مدیر مبارزه 
به  کابل  پولیس  فرماندهی  مخدر  مواد  با 
بازداشت  مواد مخدر  تکثیر  و  قاچاق  اتهام 

شده اند.
سخنگوی این وزارت گفته است که مدیر 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل 
از »بزرگ ترین قاچاق بران، مافیا و حامیان 

تکثیر مواد مخدر« در شهر کابل بود.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله 
در یک نشست خبری در هفدهم دلو اعالم 
مبارزه  مدیر  احمدی،  میان احمد  که  کرد 
فرار  هنگام  کابل  فرماندهی  مخدر  مواد  با 

پروان  ولسوالی سالنگ  از  میانه  آسیای  به 
بازداشت شده است.

مواد  با  مبارزه  کشف  آمر  اجمل،  هم زمان 
مخدر حوزه پنجم شهر کابل، عبادالرحمان، 
فرمانده تیم عملیاتی مدیریت مبارزه با مواد 
مخدر والیت کابل، اهلل داد، معاون مدیریت 
کنترل مواد کیمیاوی پولیس مبارزه با مواد 
مخدر والیت کابل، فریداهلل، آمر تحلیل و 
ارزیابی مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل، 
لمر، آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر 
بازداشت  اتهام  همین  به  نیز  کابل  والیت 

شده اند.
طبق معلومات رحیمی، میان احمد احمدی، 
رییس گروپ »افغان - سویس« نیز بود و 
مخدر  مواد  کابل  شهر  حوزه های  تمام  در 
را تکثیر می کرد و از فروشنده گان آن باج 

می گرفت.
هم چنان  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
گفته است که پرونده های نسبتی این افراد 
قضایی  و  عدلی  مراجع  به  و  شده  تکمیل 

برای پی گیری محول شده است.
سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود  هم زمان 
وزارت امور داخله به تمام منسوبان پولیس 
تا  است  داده  دستور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
را  مواد مخدر  بلند  قاچاق بران سطح  تمام 
در ظرف دو ماه بازداشت و به پنجه قانون 

بسپارند.

مقام های مفسد در حکومت افغانستان باید 
مجازات شوند

وزارت خارجه امریکا:

انتخابات چهارونیم ماهه شد؛

یافته های یک تحقیق: 

حذف کلدار از دادوستد در مناطق جنوبی و شرقی؛



خواجه بشیر احمد انصاری

سیمای خونین ما 

یکی از عرصه هایی که نیازمند توجه جدی وسایل 
پرورشی،  و  نهاد های  آموزشی  جمعی،  اطالعات 
با  مبارزه  بوده،  روان شناسان  و  دینی  مؤسسات 
از  ناخودآگاه  این جا  در  من  است.  خشونت گرایی 
واژۀ »مبارزه« کار گرفتم که  این خود دلیل دیگری 
بر ادعای من است. ما چنان با تورم مفاهیم خشن 
خشونت  با  ما  خون  و  خاک  گویی  تو  محشوریم 

عجین گردیده است.
اگر ورزش را یکی از عرصه هایی بدانیم که سیمای 
می دهد،  بازتاب  خویش  آیینه ی  در  را  ملت ها 
رنگین تر  روز  هر  آیینه  این  در  ما  خونین  سیمای 

جلوه نمایی می کند. 
وجود  ناگسستنی  پیوندی  ورزش  و  فرهنگ  میان 
دارد و از همین لحاظ در برخی کشور ها چون یونان 
و فنلند فرهنگ و ورزش در چهارچوب یک وزارت 

فعالیت دارند. 
یکی  میالدی،  نود  دهه ی  در  که  می آید  یادم 
به  رابطه  در  را  مستندی  غربی  تلویزیون های  از 
صحنه های  از  یکی  در  که  بود  ساخته  افغانستان 
نشان  را  مرغ جنگی  و  سگ جنگی  حلقه های  آن 
می داد که از سر و روی آن ها خون می چکید. یکی 
از تماشاچیان میدان سگ جنگی می گفت: در این 
سرزمین سگ با سگ می جنگد، مرکب با مرکب، 
با  بودنه  با کبک،  مرغ، کبک  با  مرغ  با شتر،  شتر 

بودنه و انسان با انسان. 
اخیر ما شاهد رواج غیر عادی کشتی  در سال های 
آزاد در درون و بیرون مرز ها هستیم که این ورزش 
بیش تری می یابد.  روزبه روز هوا خواهان  خشونت بار 
را  ورزشی  چنین  چرا  کشور ها  که  نمی دانم  من 
انتحار و  این همه  آیا دیدن  قرار نمی دهند.  ممنوع 
انفجار کافی نیست که برای اشباع بیماری سادیسم 
را  آن  که  خونینی  صحنه های  تشویق  و  تماشا  به 
در  خود شان  که  ما  رو  آوریم.  نامند  آزاد  کشتی 
کوره های جنگ، خون و خشونت سوخته ایم، بیایید 
فضایی  در  تا حدی که می توانیم  را  کودکان شان 

سالم تر پرورش دهیم.
پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا ما چیز 
دیگری نداریم تا به آن بنازیم و با جهانیان همسری 
هنر،  دانش،  عرصه های  قهرمان  ده ها  من  کنیم؟ 
فرهنگ و سیاست را می شناسم که از درون کشور 
می توانند  و  پراکنده اند  جهان  نقاط  اقصا  تا  گرفته 
کسی  ولی  باشند،  مردم  و  سرزمین  این  افتخار 
از کجا  و  افرادی چه می کنند  نمی داند که چنین 

بوده اند. 
ورزش های  به  بی مهری  این همه  نمی دانم چرا  من 
در  ریشه  که  می داریم  روا  پهلوانی  چون  کهنی 
فرهنگ و تاریخ ما دارند. آیا می شود آیین پهلوانی 
را که در فرهنگ ما آمیخته با فتوت و جوان مردی 
از  و  بوده  اخالقی  و  توانایی های جسمی  بیان گر  و 
پذیرش روان جمعی ما نیز برخوردار است، یک بار 

دیگر احیا کنیم؟ 

کاخ سفید: کشت کوکنار در افغانستان 
کاهش، اما تولید تریاک افزایش یافته 

است

۵۰ میلیون افغانی برای بازسازی اماکن 
مذهبی هندوها اختصاص یافته است
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کمیسیون  دیگر  بار  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  فیصله ی 
مستقل انتخابات را در معرض یک آزمون بزرگ قرار داده است. 
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که فیصله ی کمیسیون 
و  فیصله  این  اجرایی کردن  اجرایی کند.  را  انتخاباتی  شکایات 
نیاز دارد. متأسفانه این امر یأس  تطبیق هر مورد آن به زمان 
به  این  از  باید  می سازد.  بیش تر  را  انتخابات  به  نسبت  عمومی 
نتایج  حداقل  بتواند  که  بیاید  وجود  به  انتخاباتی ای  نظام  بعد 
ابتدایی را چند ساعت یا حداقل یک روز بعد از انتخابات اعالم 
عموم  اطالع  به  نهایی  نتایج  شکایات  مرحله ی  از  پس  و  کند 
دیگر  و  سیاسی  احزاب  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  برسد. 
یک  شکل گیری  طرح  روی  باید  انتخابات  به  مرتبط  نهادهای 

نظام انتخاباتی کارا کار کنند. 
مشکل این است که وقتی انتخابات یک برنده ی واضح نداشته 
باشد، نامزدان ناگزیر اند گفت وگو کنند و یک حکومت مشارکتی 
نوع حکومت وحدت ملی  از  تشکیل دهند. حکومت مشارکتی 
توازن  حفظ  حکومت ها  نوع  این  در  است.  ناکام  تجربه ی  یک 
میان نگه داری ایتالف و حکومت داری مؤثر و بی درد سر نا ممکن 
را  و بی درد سر  اگر رهبران حکومت حکومت داری مؤثر  است. 
انتخابات کنند، ایتالف صدمه می بیند و اگر ایتالف را نگه  دارند،  
می توانیم  دلیل  همین  به  می شود.  قربانی  مؤثر  حکومت داری 
وحدت  حکومت  نوع  از  مشارکتی  حکومت های  که  بگوییم 
ریاست  انتخابات  بنابراین  است.  ثابت شده  ناکام  تجربه ی  ملی 
کمیسیون های  کار  شود.  برگزار  شفاف  بسیار  باید  جمهوری 
ایراد  آن  به  کسی  هیچ  که  باشد  شفاف  چنان  باید  انتخاباتی 
گرفته  ایراد  واضح  و  شفاف  کار  به  کسی  هیچ  نتواند.  گرفته 

نمی تواند. 
یا یک  یا یک گروه  انتخاباتی  نیست که یک دسته ی  تردیدی 
در  قومی  گروه  یک  به  متعلق  نخبه گان  حتا  و  سیاسی  حزب 
حکومت  اما  نمی توانند؛  کرده  حکومت  تنهایی  به  دیار  این 
مشارکتی از نوع حکومت وحدت ملی هم که آن را دو تیم رقیب 
انتخاباتی شکل داده باشند، تجربه ی موفق نیست. باید یک راه 
دیگر اختیار شود. راه حل بنیادی این است که انتخابات ریاست 
جمهوری شفاف باشد و بعد در صورت لزوم قانون اساسی کشور 
در  سیاسی  نیروی  هیچ  تا  بگیرد  قرار  بازنگری  و  تعدیل  مورد 
حال  در  نکند.  تلقی  زنده گی  و  مرگ  بازی  را  انتخابات  آینده 
حاضر کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد که شفافیت روند 

انتخابات را تضمین کند. 
فیصله ی  دقیق  بسیار  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کند  ایجاب  اگر  کند.  تطبیق  را  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
که انتخابات به دور دوم برود، باید کمیسیون مستقل انتخابات 
تمام آماده گی های الزم را برای برگزاری دور دوم داشته باشد. 
برای رسانه ها و عموم مردم انتخاباتی به صورت نسبی قابل قبول 
است که نهادهای ناظر بر انتخابات اصل شفاف بودن آن را تأیید 
کنند. نهادهای ناظر بر انتخابات توانایی آن را دارند که به روند 
کمیسیون  کار  که  است  این  مشکل  ببخشند.  اعتبار  انتخابات 
مستقل انتخابات در چند ماه گذشته مورد تأیید نهادهای ناظر 
مستقل  کمیسیون  کار  به  نهادها  این  است.  نبوده  انتخابات  بر 
ناظر  نهادهای  هم  حاضر  حال  در  می گرفتند.  ایراد  انتخابات 
دارند.  انتقاد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کار  به  انتخابات  بر 
نهادهای  نسبی  تأیید  بتواند  اگر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ناظر بر انتخابات را به دست بیاورد، کارش را خوب انجام داده 
است. روشن است که همه ی دسته های انتخاباتی در پایان کار از 
فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات راضی نمی باشند، ولی 
زیر  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کار  هم  ناظر  نهادهای  اگر 
سوال ببرند، هیچ اعتباری به روند انتخابات و کمیشنران برحال 

نمی ماند. 
کمیسیون مستقل انتخابات باید رسالت تاریخی و مکلفیت های 
قانون،  طبق  باید  کمیسیون  این  کند.  درک  را  قانونی خودش 
کند.  عمل  است،  کرده  وضع  خود  که  پالیسی هایی  و   لوایح 
کمیشنران برحال کمیسیون مستقل انتخابات باید هر نوع اعمال 
نفوذ ناروا و نامشروع را خنثا کنند و اجازه ندهند که کسی به 
کمیسیون  به  تکلیف  تعیین  نوع  هر  کند.  تکلیف  تعیین  آنان 
مستقل انتخابات مردود است و کمیشنران برحال باید با آن به 
صورت جدی مبارزه کنند. فیصله ی شفاف کمیسیون مستقل 

انتخابات، کشور را در موقعیت بهتر قرار می دهد. 

۸صبح، کابل: دفتر ملی کنترل مواد مخدر 
کاخ سفید ایاالت متحده امریکا نتایج گزارش 
تولید  و  کوکنار  میزان کشت  سنجش ساالنه 

مواد مخدر در افغانستان را منتشر کرد.
طبق محاسبه دولت امریکا، کشت کوکنار در 
به  نسبت  میالدی  سال ۲۰۱۹  در  افغانستان 
سال قبلش کاهش یافته، اما تولید بالقوه مواد 

مخدر خالص افزایش یافته است.
کوکنار  که  نشان می دهد  کاخ سفید  گزارش 
در سال ۲۰۱۹ در افغانستان ۲۸ درصد کاهش 

یافته است.
براساس این گزارش در همین سال، ۱۶۰هزار 
هکتار زمین و در سال ۲۰۱۸ میالدی ۲۲۱ 

هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
براساس برآورد دولت امریکا، در سال ۲۰۱۹ 
افغانستان  در  خالص  تریاک  تولید  میالدی 
که  حالی  در  است،  بوده  تن   ۷۰۰ و  هزار   ۶
این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۵ هزار و ۵۵۰ تن 

افغانی  میلیون  حکومت ۵۰  کابل:  ۸صبح، 
های  هندو  عبادت گاه های  بازسازی  برای  را 
کشور اختصاص داده است. مسووالن وزارت 
برای  پول  مقدار  این  که  می گویند  مالیه 
اماکن  و  عبادت گاه  ها  مرمت  و  بازسازی 
مذهبی هندوهای افغانستان در سند بودجه 
سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی اختصاص یافته 

و برای این هدف مصرف خواهد شد.
سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی از 
سوی مجلس نماینده گان تصویب شده است 
را  آن  نیز  غنی  جمهور  رییس  است  قرار  و 

توشیح کند.
وزارت  سخنگوی  مسجدی،  شمروزخان 
بودجه وسط  ارزیابی  در  که  می گوید  مالیه، 
بازسازی  برای  نیز  خورشیدی   ۱۳۹۸ سال 
اماکن مذهبی هندوها دو میلیون افغانی در 
سال  در  رقم  این  اما  بود،  شده  گرفته  نظر 
یافته  افزایش  میلیون   ۵۰ به  مالی  جاری 

است.
بازسازی  برای  پول  این  از  است  قرار 
کابل،  والیت های  در  هندوها  عبادت گاه های 
پکتیا،  قندهار،  هرات،  خوست،  ننگرهار، 

لغمان و غزنی مصرف شود.
امور  که  می گوید  مالیه  وزارت  سخنگوی 

می رسید.
سفید،  کاخ  مخدر  مواد  کنترل  ملی  دفتر 
ارزش پایین نرخ کوکنار در زمان کشت را از 
است.  کرده  عنوان  آن  زرع  در  کاهش  دالیل 
تولید  افزایش  که  است  شده  گفته  هم چنان 
بالقوه تریاک، در نتیجه ی آب و هوای مناسب 
و شرایط خوب حاصالت، به میان آمده است.

این دفتر گفته است که کشت کوکنار و تولید 
تریاک به میزان زیاد، دست حکومت افغانستان 
را در اجرای قانون بسته نگه می دارد و ترویج 
است.  کرده  پیچیده تر  را  حکومت داری خوب 
از  ناشی  عواید  که  است  گفته شده  هم چنان 
سبب  شورشی  گروه های  توسط  مخدر  مواد 

افزایش ناامنی و فساد شده است.
کاخ سفید گفته است که امریکا برای تقویت 
مشارکت پایدار و رسیده گی به مشکالت ناشی 
با افغانستان به صورت دوام دار  از مواد مخدر 

کار می کند.

مربوط به بازسازی عبادت گاه های هندوها به 
مشورت و اولویت  خودشان از سوی حکومت 

به پیش برده خواهد شد.
شمروزخان مسجدی به روزنامه ۸صبح گفت 
در صورتی که بازسازی این عبادتگاه ها کم تر 
از بودجه اختصاص یافته هزینه بردارد، پول 
باقی مانده برای اعمار عبادت گاه های جدیدی 

مصرف خواهد شد.
در گذشته جمعیت قابل توجهی از شهروندان 
این  می کردند.  زنده گی  افغانستان  در  هندو 
اقلیت مذهبی و قومی در والیت های کابل، 
ننگرهار، لغمان، غزنی، قندهار، پکتیا، کندز، 
هرات، خوست، ارزگان و برخی از والیت های 

دیگر عبادت گاه های فعال داشته است.
در سال های اخیر در پی هرج ومرج های ناشی 
عبادت گاه های  از  برخی  داخلی،  جنگ  از 
برخی  نیز  و  شده  تخریب  هندو  شهروندان 
از جایدادهای این اقلیت مذهبی غصب شده 

است.
در حال حاضر کم تر از دو هزار خانواده هندو 
افغانستان ساکن هستند، بیش تر در  که در 
قابل  بخش  می کنند.  زنده گی  عبادت گاه ها 
را  افغانستان  مذهبی  اقلیت  این  از  توجهی 

ترک کرده اند.

کمیسیون مستقل 
انتخابات رسالت تاریخی 

خود را درک کند

یک شنبه
شماره 3292
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چرخه اقتصاد ُکند و کندتر شده است انتخابات چهارونیم ماهه شد؛

برگزاری  از  ماه  چهارونیم  حدود 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
نتیجه  اما  کنون  تا  می گذرد، 
روشن  انتخابات  این  نهایی 
نیست. برخی از فروشنده گان و 
از طوالنی شدن  انتقاد  با  بازرگانان 
میزان  می گویند،  انتخابات  روند 
فروش کاالی بازرگانی و مصرفی، 
کمیسیون های  از  آنان  دارد.  مالحظه ای  قابل  کاهش 
انتخاباتی می خواهند برای روشن شدن آینده سیاسی 
زودتر  هرچه  و  دهند  خرج  به  بیش تر  تالش  کشور، 

نتیجه ی نهایی انتخابات را اعالن کنند.
محمد یوسف، فروشنده مواد ساختمانی در شهر کابل 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  می گوید، پس 
 ۷۰ تا  پایتخت  در  ساختمانی  مواد  فروش  کشور  در 
درصد افت داشته است. این فروشنده مواد ساختمانی 
می افزاید که روشن نبودن سرنوشت آینده کشور سبب 
به  از همین رو عالقه مندی  و  بی اعتمادی مردم شده 
کار ساختمانی در کشور کاهش یافته است. هم چنان 
به  که  اند  باور  این  به  نیز  ارتزاقی  مواد  فروشنده گان 
باالی  جمهوری  ریاست  انتخابات  روند  کشیدن  درازا 

جا  به  منفی  تاثیرات  نیز  اولیه  مواد  فروش  و  خرید 
گذاشته است. حفیظ اهلل، دکان دار می گوید که درآمد 
او از بابت فروش مواد ارتزاقی نسبت به پنج ماه پیش 
دکان دار  این  است.  یافته  کاهش  درصد   ۶۰ حدود 
خاطرنشان می سازد که فروش روزانه اش از پنج هزار 

به یک ونیم هزار افغانی کاهش یافته است.
با این حال، اعالم نشدن به موقع نتیجه انتخابات ریاست 
در  سرمایه گذاری  بلکه  دکان داران،  تنها  نه  جمهوری 
اتاق های  مسووالن  است.  ساخته  متاثر  نیز  را  کشور 
از  برخی  چند  هر  می گویند،  کشور  صنایع  و  تجارت 
فعالیت های سرمایه گذاری در کشور نظر به نیاز جریان 
دارد، اما آن چنانی که الزم است سرمایه گذاران حاضر 
نوید،  جان آقا  نیستند.  بزرگ  سرمایه گذاری های  به 
صنایع  و  تجارت  اتاق  نشرات  و  عامه  روابط  مسوول 
کشور  »بازرگانان  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  کشور 
چشم به راه روشن شدن نتیجه نهایی انتخابات ریاست 
جمهوری هستند تا بازار سرمایه گذاری رونق پیدا کند 
در  پول  در چرخش  کامل  اطمینان  با  بتوانند  آنان  و 

بازار سهیم شوند.«
صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن  نزد  موجود  آمارهای 
نشان می دهد که صادرات میوه ی تازه و سبزیجات به 

است.  یافته  کاهش  درصد   ۵۰ تا  همسایه  کشورهای 
تنها   ۱۳۹۸ مالی  سال  در  که  می دهد  نشان  آمارها 
۱۲۸ هزار تن میوه تازه و ۳۰۷ هزار تن سبزیجات به 
پاکستان صادر شده است، در حالی که آمارهای سال 
مالی ۱۳۹۷ نشان می دهد که ۲۵۵ هزار تن میوه تازه 
و بیش از ۶۰۰ هزار تن سبزیجات به این کشور صادر 

شده بود.
مسووالن  و  ساختمانی  ارتزاقی،  مواد  فروشنده گان 
اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در حالی رونق خرید، 
فروش و سرمایه گذاری را در کشور رو به رکود می دانند 
ریاست  انتخابات  برگزاری  از  روز   ۱۴ و  ماه  چهار  که 

کمیسیون های  اما  تاکنون  می گذرد،  جمهوری 
نهایی  نتیجه ی  که  نشده اند  موفق  انتخاباتی 
انتخابات را اعالم کنند. انتخابات ریاست جمهوری 
میزان  ششم  در  روز  یک  برای  کشور  سراسر  در 
سال روان خورشیدی برگزار شد. بر اساس تقویم 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  سوی  از  شده  اعالم 
قرار بود نتیجه ابتدایی این انتخابات در ۲۷ میزان 
شانزدهم  در  پیش  ماه  سه  آن  نهایی  نتیجه ی  و 
که  نیست  روشن  اما  کنون  تا  شود.  اعالم  عقرب 

زعیم آینده کشور چه زمانی معرفی خواهد شد.
شکایات  کمیسیون  مسووالن  که  آن چنانی 
)شنبه،  گذشته  روز  آنان  می گویند،  انتخاباتی 
محل   ۴۱۱ و  یک هزار  فهرست  دلو(  نوزدهم 
رای دهی را برای تفتیش ویژه به کمیسیون مستقل 
انتخابات  انتخابات فرستاده اند. کمیسیون مستقل 
را  زمینه  که  است  کرده  آماده گی  اعالم  هرچند 
فراهم خواهد  رای دهی  این محالت  تفتیش  برای 
کرد، اما تا کنون اعالم نکرده است که تفتیش این 
محالت رای دهی و بازشماری ۲۹۸ محل دیگر چه 

مدت زمان در بر خواهد گرفت.
اعالم  که  نیست  باری  نخستین  این  همه،  این  با 
نتیجه انتخابات در کشور با تاخیر مواجه می شود. 
از این پیش اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
دوره گذشته که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد، نزدیک 
به یک ونیم سال زمان در بر گرفت که در نتیجه 
به  تفاهم نامه  یک  طی  ملی  وحدت  حکومت  آن 
میان آمد. هم چنان انتخابات پارلمانی سال گذشته 
برگزار  کشور  والیت   ۳۲ در  میزان   ۲۸ و   ۲۷ در 
با یک هفته  قندهار  انتخابات در والیت  این  شد. 
تاخیر در پنجم عقرب سال گذشته برگزار گردید، 
والیت  در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان  اما 
غزنی تاکنون روشن نشده است. برگزاری انتخابات  
یک سو  از  کشور  در  پارلمانی  و  ریاست جمهوری 
نتیجه  پذیرش  و  اعالم  دیگر  سوی  از  و  پرهزینه 
بوده  همراه  فراوان  کشمکش های  با  همواره  آن 
نتایج  شدن  روشن  تا  بازار  رونق  هم چنان  است. 

انتخابات ها متزلزل می باشد.

یافته های یک تحقیق:
65 درصد شهروندان به برق دست رسی ندارند

تازه  تحقیق  یک  یافته های 
دیده بان شفافیت افغانستان 
شمار  که  می دهد  نشان 
به  شهروندان  از  زیادی 
حکومت داری  نبود  دلیل 
انرژی،  سکتور  در  خوب 
برق  به  دست رسی  از 
این که  رغم  به  محروم اند. 
اوایل حکومت شان  رهبران حکومت وحدت ملی در 
 ۸۰ از  بیش   ۲۰۲۰ سال  تا  که  بودند  داده  وعده 
می کنند،  پیدا  دست رسی  برق  به  شهروندان  درصد 
اما یافته های این تحقیق نشان می دهد که تنها ۳۵ 

درصد شهروندان به برق دست رسی دارند.
سیداکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان 
روز شنبه، نزدهم دلو، هم زمان با نشر گزارش تحقیقی 
شهروندان  درصد   ۶۵ که  گفت  کابل  در  نهاد  این 
افغانستان به دلیل نبود حکومت داری خوب، به برق 
را  افغانستان  حکومت  او  ندارند.  دست رسی  دولتی 
متهم کرد که یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد 
برای حکومت داری خوب در سکتور انرژی ندارد و این 
زیست محیطی  و  اقتصادی  مشکالت  بروز  باعث  امر 
برق  به  نداشتن  دست رسی  او  گفته  به  است.  شده 

دولتی، سبب ُکندی در رشد اقتصادی شده است.
مشکالت  بروز  سبب  برق  نبود  این،  بر  عالوه 
از  نیز در شهرها شده است. شماری  زیست محیطی 
شهروندان که به برق دولتی دست رسی ندارند، تالش 
استفاده  دست رس  قابل  و  ارزان  منابع  از  می کنند 
شفافیت  دیده بان  رییس  افضلی،  سیداکرام  کنند. 
افغانستان، بیان داشت که استفاده شهروندان از انرژی 
ناپاک در شهرها و استفاده از جنگل ها در روستا  ها، 
شده  کشور  در  زیست محیطی  مشکالت  بروز  سبب 
به  افغانستان جداً  او گفت: »همه ی شهرهای  است. 
آلوده گی هوا دچار اند، به دلیل این که منابع حرارتی 
وجود ندارد و مجبور می شوند از منابع ناپاک استفاده 
کنند که هوا را آلوده می سازد. هم چنان در روستاها 
باعث می شود  این  که  استفاده می کنند  از جنگل ها 
جنگل ها کاهش پیدا کند و مشکالت زیست محیطی 

به بار آورد.«
این گفته های رییس دیده بان شفافیت افغانستان در 
حالی ابراز می شود که امسال شهرهای افغانستان به 
ویژه شهر کابل از نظر سایت »Air Visual« یکی از 
شهرهای آلوده جهان است. هم چنان مسووالن اداره 
شهروندان  به  هوا  آلوده گی  از  بارها  زیست  محیط 
هشدار داده بودند و از شهروندان کشور خواسته بودند 
که در فصل زمستان از انرژی های پاک استفاده کنند؛ 
کاری که به گفته شهروندان غیر قابل اجرا است، زیرا 
در فصل زمستان برق منظم وجود ندارد و هم چنان 
قیمت گاز در این فصل افزایش می یابد، طوری که در 

رییس  حکم  اساس  بر  اما  ندارد،   را  انرژی  پروژه های 
جمهور ارزیابی این پروژه ها به آن اداره سپرده شده است.

با  این، رییس دیده بان شفافیت تصریح کرد،  بر  افزون   
سال  در  برق  انرژی  خدمات  تنظیم  قانون  که  وجودی 
۱۳۹۵ تصویب شده، اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد 
نفت  تنظیم  اداره  این که  رغم  به  هم چنان  است.  نشده 
ایجاد  و گاز بر اساس قانون نفت و گاز در سال ۱۳۹۶ 
شده است، هنوز این اداره به فعالیت های عملی اش شروع 

نکرده است.
افغانستان  شفافیت  دیده بان  رییس  حال،  این  با 
ترتیبات  تا  باعث شده  خاطر نشان ساخت که سه عامل 
اساسی  وظایف  تقسیم  اساس  بر  انرژی  سکتور  نهادی 
تنظیم نشود. آقای افضلی، رییس این نهاد، توضیح داد 
که نبود دیدگاه واضح و واحد برای حکومت داری خوب، 
عدم حمایت دوام دار رهبران حکومت از ایجاد و تطبیق 
ویژه  به  ادارات  ممانعت  و  کم عالقه گی  و  دیدگاه  چنین 
وزارت های انرژی و آب، وزارت معادن و پترولیم، وزارت 
دیدگاه های  تطبیق  بر  مالیه  وزارت  و  تجارت  و  صنعت 
حکومت داری خوب در سکتور انرژی تأثیر منفی گذاشته 
پالیسی،  اگر نقش  بیان داشت که  او  این حال  با  است. 
انتظامی و اجرایی مشخص شود، کشور از چنین وضعیت 
بیرون خواهد شد و مشکالت جدی که شهروندان دارند،  
کارها  این  اگر  او  گفته  به  هم چنان  شد.  خواهد  حل 
و  اقتصادی  مشکالت  که  است  محتمل  نگیرد،   صورت 

اوایل فصل زمستان قیمت گاز به گونه ی سرسام آوری 
باال رفت. در اوایل فصل زمستان و در حین سردی هوا 
یک کیلو گاز در حدود ۱۲۰ افغانی به فروش می رسید. 
با این حال شهروندان به حکومت بارها اعالم کرده اند 
که استفاده از انرژی پاک در صورتی قابل اجرا است که 
قیمت گاز کاهش یابد و دولت برق را به گونه ی منظم 

به شهروندان عرضه کند.
حکومت  از  نیز  افغانستان  شفافیت  دیده بان  رییس 
خواست که در قسمت فراهم کردن برق دولتی توجه 
اقتصادی  و  زیست محیطی  مشکالت  تا  کند  جدی 

کاهش یابد.
از جانب دیگر در این تحقیق آمده است که در سکتور 
انرژی میان صالحیت های پالیسی، انتظامی، اجرایی و 
ارایه خدمات تفکیک واضح نشده و این باعث شده تا 
آقای  باشند.  نداشته  برق دست رسی  به  مردم  بیش تر 
افضلی بیان داشت که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر 
نیست تا شرکت  انجنیری آب و برق که دارای وظایف 
اجرایی است را بر اساس قانون تنظیم خدمات انرژی 
برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت  
انتقال  افغانستان  شهری  کانالیزاسیون  و  آب رسانی 
این که تخصصی  علی رغم  مالیه  وزارت  دهد. هم چنان 
پروژه  کدام  این که  مورد  در  ندارد،  انرژی  سکتور  در 
انرژی تمویل شود، تصمیم می گیرد. به همین ترتیب، 
با وجودی که اداره تدارکات ملی تخصص الزم ارزیابی 

زیست محیطی بیش تر شود.
ارتباطات  و  دادخواهی  مسوول  تیموری،  محمد ناصر 
این نشست گفت که  در  افغانستان،  دیده بان شفافیت 
انتظامی نفت و  ادارات  ایجاد  از  عدم حمایت حکومت 
گاز و اداره تنظیم خدمات شهری سبب شده که یک 
ضربه مهلک به رشد اقتصادی سکتور انرژی وارد شود. 
نمی تواند  انرژی  ادارات، سکتور  این  بدون  او گفت که 
زمینه را برای رشد سکتور خصوصی در سکتور انرژی 
فراهم کند. وی یادآوری کرد، حکومت برای دست رسی 
بود،  کرده  تعیین  که  هدفی  به  برق  انرژی  به  مردم 
را  هدفی  افغانستان  »حکومت  گفت:  او  است.  نرسیده 
که در سال ۲۰۲۰ برای دست رسی مردم به برق تعیین 
کرده بود، نرسیده، حتا نزدیک نشده است. هدف این 
برق  شبکه های  به  افغانستان  مردم  درصد   ۵۶ که  بود 
وصل شوند، در حالی که ]اتصال مردم به شبکه ی برق[ 

اکنون به ۳۵ درصد رسیده است.«
بهبود  برای  افغانستان  شفافیت  دیده بان  حال  این  با 
وضعیت به نهادهای مرتبط پیشنهاد می کند که نقش 
در  برشنا  و شرکت  نهادهای حکومتی  کاری  و حیطه 
یک  و  شوند  ساخته  واضح  افغانستان  انرژی  سکتور 
داشته  آب  و  انرژی  وزارت  از  مجدد  و  واضح  تعریف 
باشند. به همین ترتیب از وزارت انرژی و آب خواسته 

شد که صالحیت های شرکت برشنا را تفکیک کند.
در همین رابطه وزارت انرژی و آب می گوید که مطابق 
مردم  به  ملی  وحدت  حکومت  اول  در  که  وعده هایی 
نیک زاد،  احمدسیر  کرد.  خواهد  عمل  بود،  شده  داده 
روزنامه  با  صحبت  در  آب،  و  انرژی  وزارت  سخنگوی 
وزارت  این  پروژه های  اکنون  همین  که  گفت  ۸صبح 
از  شماری  حتا  و  است  کار  زیر  عماًل  زون  پنج  در 
پروژه ها به بهره برداری سپرده شده است. او گفت که با 
تکمیل شدن این پروژه ها، بیش تر مردم به برق دولتی 
دست رسی پیدا خواهند کرد. او گفت که با تکمیل شدن 
پروژه های این وزارت، ممکن است بیش تر از فی صدی 

تعیین شده،  شهروندان به برق دست رسی پیدا کنند.
ادعای  آب  و  انرژی  وزارت  سخنگوی  دیگر،  جانب  از 
دیده بان شفافیت افغانستان در مورد ایجاد نشدن اداره 
اداره ها  وظایف  نبودن  تفکیک  و  برق  خدمات  تنظیم 
در این وزارت را رد کرد. او گفت،  هر چند قانون اداره 
اما  برق در سال ۱۳۸۵ تصویب شده،  تنظیم خدمات 
این اداره در سال ۱۳۹۷ عماًل در چارچوب وزارت انرژی 

و آب با شش آمریت ایجاد شده و فعالیت دارد.
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شکایات  کمیسیون  مسووالن  که  آن چنانی 
گذشته  روز  آنان  می گویند،  انتخاباتی 
یک هزار  فهرست  دلو(  نزدهم  )شنبه، 
تفتیش  برای  را  رای دهی  محل   ۴11 و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  ویژه 

فرستاده اند. 



هم چنان  و  افغان ها  از  بسیاری 
در  که  بین المللی  جامعه ی 
سال  در  است،  دخیل  افغانستان 
افغانستان  است  ممکن  چطور  دارند.  را  صلح  آرزوی   ۲۰۲۰
یابد، در حالی که برای بسیاری  این سال به صلح دست  در 
از کشورها دهه ها وقت را در بر گرفته است تا یک جنگ را 
خاتمه دهند و یا زخم های آن التیام ببخشند؟ چقدر ما واقعاً 

به صلح نزدیک هستیم؟
بر  در  زمان  سال   ۱۰ اقل  حد  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
می گیرد تا ۶۰ درصد یک توافق نامه ی صلح توسط طرف های 
دخیل در صلح، تطبیق شود که آن هم امکان صلح پایدار را 
افزایش می دهد، نه این که آن را ضمانت کند. توافق نامه صلح 
در اندونیزیا، ایرلند شمالی و سایر کشورها این ادعا را اثبات 
می کند. دستیابی به یک توافق نامه صلح یکی از اولین گام ها 
به سوی صلح پایدار است. راه رسیدن به چنین سندی انجام 
با وجود سال ها  که  است  موفقانه گفت وگوهای رسمی صلح 

تالش هنوز در افغانستان آغاز نشده است.
با وجودی که پیچیده گی های صلح و جنگ در افغانستان از 
جهات مختلفی ویژه گی خاص خود را دارد، حد اقل یک وجه 
دارد:  وجود  صلح  تأمین  و  منازعات  تمام  حل  برای  عمومی 

صلح زمان گیر است. 
در  خون ریزی  ختم  از  عاجل تر  امری  هیچ  دیگر،  جهت  از 
افغانستان وجود ندارد. با آن که پیش بینی و آرزوی به دست 
آوردن صلح در سال ۲۰۲۰ قابل قدر است، مردم باورشان را 
به چنین حرف هایی از دست داده اند، زیرا در سال های اخیر 
خون ریزی  میدان  همواره  افغانستان  صلح  پیام های  وجود  با 

آیا ۲۰۲۰
سال صلح برای افغانستان

خواهد بود؟

که  چیزی  مستمر  قساوت های  و  خشونت ها  علی رغم 
باعث می شود ما به پیش حرکت کنیم دست آوردهای 
اهمیت  پروسه ی صلح  گستره  در  که  است  روزافزونی 

راهبردی دارد.
این دست آوردهای روزافزون چیست که باعث امیدواری 
از  این که بخش زیادی  با  افغانستان می شود؟  در صلح 
کارها هنوز به انجام نرسیده است، بعضی کارهای مهم 
توسط افغان ها و شرکای ما برای دست یابی به صلح به 

خصوص در چند سال پسین به انجام رسیده است. 
نخست، یک آگاهی ملی درباره معنای صلح در افغانستان 
شکل گرفته است. در دو سال گذشته، مردم افغانستان 
گفتمان ملی را درباره هزینه ها و منفعت های صلح آغاز 
برعالوه  بود.  غایب  سال ۲۰۱۸  از  قبل  تا  که  کرده اند 
مباحث فراگیر در لویه جرگه مشورتی صلح، دادخواهی 
»حرکت  چون  ابتکاراتی  طریق  از  صلح  برای  افغان ها 
کمپین های  و  جوانان«،  ملی  »جرگه  صلح«،  مردمی 
به  کشور،  سراسر  در  من«  سرخ  »خط  مانند  مردمی 
خصوص در بین زنان و جوانان - قشری که به تنهایی 

اکثریت نفوس افغانستان را شکل می دهند- آغاز شد.
صلح  درباره  جهانی  و  منطقه ای  اجماع  میزان  دوم، 
از  بیش تر  گذشته  سال  پنج  طول  در  افغانستان  در 
مثل  ابتکاراتی  است.  یافته  افزایش  دیگری  زمان  هر 
عربی،  متحده  امارات  امریکا،  )افغانستان،   »QUAD«
چهارجانبه  هم آهنگی  گروه  سعودی(،  عربستان  و 
سه  نشست  پاکستان(؛  و  چین،  امریکا،  )افغانستان، 
جانبه بین افغانستان، روسیه و امریکا، پروسه کابل به 
عنوان یک پلت فرم چتر، و سایر مکانیزم ها کمک کرده 
است تا پروسه صلح افغانستان به پیش حرکت نماید. 
بازیگران مهم در منطقه و سطح کالن تر جامعه  سایر 
بین المللی شامل هند، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، اوزبیکستان، اتحادیه ی اروپا، ناتو، 

بوده است. 
پس باید بپرسیم که »صلح می آید« واقعاً چی معنا می دهد 
و چی توقعاتی در کوتاه مدت و میان مدت واقع بینانه است؟ 
میان  تا  است  الزم  پرسش ها،  این  به  پرداختن  برای 
»دورنمای  و  کوچک«  سطح  در  صلح  عطف  »نقطه های 
عطف  نقاط  شویم.  قایل  تفاوت  کالن«  سطح  در  صلح 
معموالً مشخص است، در چارچوب زمانی مورد بحث قرار 
نمی رود.  فراتر  پیش آمد  یک  از  بیش تر  اغلباً  و  می گیرد 
این وقایع یا پیش آمدها مهم است چرا که مجموع آن ها 

نتیجه ی بزرگ تری را برای صلح پایدار رقم می زند.
به  است«،  قریب الوقوع  »صلح  می گویند  مردم  که  زمانی 
این معنا است که یک نقطه عطف مهم در پروسه صلح 
»زود« به دست خواهد آمد. این نقطه عطف می تواند آغاز 
ایجاد یک آتش بس درازمدت، آغاز مذاکرات میان افغان ها 

و امضای توافق نامه صلح باشد. 
پروسه  گستره  در  عطف  نقطه های  مثال های  این ها  اگر 
چیست  کالن  سطح  در  صلح  دورنمای  پس  است،  صلح 
و هدف نهایی مذاکرات رسمی صلح افغانی چی می تواند 
باشد؟ من این را فعاًل به خواننده وامی گذارم تا در مورد 

آن فکر کند و بعداً به آن خواهم پرداخت. 
به دست آوردن »دورنمای صلح در سطح کالن« الزمه اش 
و  دیده  را  دهه ها  بتواند  که  است  دیدی  افق  داشتن 
است  ظرفیت هایی  داشتن  به  الزم  هم چنان  و  کند  فکر 
ملی،  محلی،  متقابل  منافع  و  دیدگاه ها  از  که  مجموعی 
این نوع صلح  منطقه ای و جهانی را کنار هم جمع کند. 
که فراگیر و راهبردی است دهه ها وقت را در بر می گیرد. 

سازمان ملل متحد، و سازمان همکاری های اسالمی از 
تالش های دولت افغانستان و مردم آن برای دست یابی 

به صلح حمایت کرده اند.  
تسهیل  با  صلح«  »دیالوگ  دور  یک  در  طالبان  سوم، 
کشور آلمان در قطر در جوالی ۲۰۱۹ اشتراک کردند. 
این دیالوگ به دو دلیل اهمیت دارد: این اولین بار بود 
که مقامات رسمی دولت و نماینده های نسل نو کشور 
در ترکیب یک هیأت نسبتاً همه شمول به طور مستقیم 
با طالبان حرف زدند. این اقدام هم چنان باعث شد تا 
برای صلح روشن  آدرس »رهبری« شبح مانند طالبان 
شود، زیرا همیشه و مخصوصاً قبل از برگزاری »دیالوگ 
برای  آدرس  آن  از  هرگز  قطر  در  طالبان  گروه  صلح« 
جنگ شان  برای  صرف  و  بودند  نکرده  استفاده  صلح 

منابع تمویل جمع می کردند.
نهایتاً، آتش بس سه روزه ملی در سال ۲۰۱۸ به همه 
ما یک درس مهم را آموخت: صلح هم واقعی است و 

هم ممکن. 
انکشاف ها، محتمل است که  و  اتفاقات  این  نتیجه  در 
صلح  توافق  یک  به  نهایتاً  که  افغانی  رسمی  مذاکرات 
بینجامد نزدیک باشد. تعیین تاریخ در تالش های صلح 
دشوار است، ولی، مایه های امید در سال ۲۰۲۰ وجود 
دارد. این نیز مهم است تا به یاد داشته باشیم که آغاز 
توافق نامه  یک  امضای  حتا  یا  و  صلح  گفت وگوهای 
صلح، آمدن صلح پایدار را ضمانت نمی کند. همه این ها 
ما  تالش های  در  مهمی  عطف«  »نقطه های  می تواند 
برای اعمار صلح پایدار باشد. الزم است توقعات مان را 
به درستی تعیین کنیم، برای کوتاه مدت و هم چنان از 
میان مدت- تا درازمدت به طور همه جانبه برنامه ریزی 
کنیم و گام های فعال برای سطح کالن صلح به مالکیت 
افغان ها برداریم که توسط شرکای کلیدی منطقه ای و 

جهانی ما حمایت شود.

این دست آوردهای روزافزون چیست که باعث امیدواری در صلح افغانستان می شود؟ با این 
که بخش زیادی از کارها هنوز به انجام نرسیده است، بعضی کارهای مهم توسط افغان ها و 

شرکای ما برای دست یابی به صلح به خصوص در چند سال پسین به انجام رسیده است. 

عارف دوستیار
 رییس عمومی پیشین روابط بین المللی دفتر 

شورای امنیت ملی ج.ا.افغانستان

حذف کلدار از دادوستد در مناطق جنوبی و شرقی؛

ترویج پول افغانی چه 
سودمندی هایی دارد؟

روپیه ی  گلیم  جمع شدن  از  پس 
والیت های  از  )کلدار(  پاکستانی 
میزان  کنر،  و  خوست  ننگرهار، 
استفاده از پول پاکستانی در چهار 
والیت دیگر نیز به حداقل رسیده 
والیت های  در  مسووالن  است. 
غزنی، لغمان، پکتیکا و هلمند تأیید 
تالش  روزها  از  پس  که  می کنند 
پول  که  شده اند  موفق  سرانجام  افغانی،  پول  ترویج  برای 
افغانستان را در بازارهای محلی جای گزین کلدار پاکستانی 
نیز  نیمروز  و  فراه  هرات،  والیت های  در  باشنده گان  کنند. 
تعهد کرده اند که به کارزار مبارزه با تومان می پیوندند و برای 
ترویج پول افغانی در بازارهای این والیت ها تالش می کنند. 
مزایای  از  اما  بانک(  افغانستان  )د  مرکزی  بانک  مسووالن 
استفاده از پول افغانی سخن می گویند و تأیید می کنند که 
دادوستد با آن، بر اقتصاد افغانستان و ارزش این پول در برابر 

اسعار خارجی اثرگذار بوده است.
و  جنوبی  مناطق  در  پاکستانی  کلدار  استفاده  منع  کارزار 
از  در شماری  است. مسووالن  یافتن  پایان  در حال  شرقی 
این والیت ها تأیید می کنند که استفاده از کلدار پاکستانی 
این  بازارهای  افغانی در  پول  تنها  اکنون  و  را منع کرده اند 
مناطق دست به دست می شود. وحیداهلل کلیم زی، والی غزنی 
معدود،  موارد  جز  به  گفت  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در 
استفاده از کلدار پاکستانی در بازارهای این والیت به صفر 
تشکیل شده  کمیسیون  که  کرد  تصریح  وی  است.  رسیده 
در  افغانی  پول  ترویج  و  کلدار  از  استفاده  منع  کارزار  برای 
تالش اند تا موارد به خصوصی را در این والیت پی گیر باشند 

و نرخ های اجناس را نیز کنترل کنند.
آقای کلیمزی افزود که پیش از این ۸۰ درصد دادوستد در 
والیت غزنی با پول پاکستانی انجام می شد، اما این میزان 
صورت  در  آنان  و  است  رسیده  حداقل  به  حاضر  حال  در 
به  را  مشکوک  فرد  پاکستانی،  پول  با  دادوستد  تشخیص 
سارنوالی معرفی می کنند. والی غزنی در ادامه تصریح کرد 
که برای رفع نیازها به پول ُخرد، میزانی از این پول را در 
بر  نیز  را  دیگر  مقداری  و  تزریق  کارمندان  ماهانه  معاشات 
اساس نیاز به صرافی ها وارد کرده اند. وی گفت که شهرداری 
آن والیت برای کنترل نرخ ها، نرخ نامه ای را ایجاد کرده است 
تا کارزار ترویج پول افغانی بر نرخ اجناس در سطح بازارهای 

غزنی تاثیر نگذارد.
هم زمان با این، مسووالن شهرداری پکتیکا نیز از حذف کلدار 
خبر  والیت  این  بازارهای  در  دادوستد  از چرخه  پاکستانی 
می دهند. عبدالکریم کتوازی، شهردار این والیت در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح گفت که به جز ولسوالی های دوردست و 
افغانی  با  دادوستد  آن  نقاط  بیش تر  در  والیت،  این  مرزی 
پول  کامل  برای حذف  را  تالش ها  آنان  و  می گیرد  صورت 
پاکستانی از بازارهای این والیت متمرکز کرده اند. وی افزود 

که بر اساس نیاز بازارها، مقداری از پول ُخرد به بازارهای این 
والیت تزریق شده که به بیش از ۶۰ میلیون افغانی می رسد. 
شهردار پکتیکا در ادامه گفت که برای حل مشکالت تورم 
نرخ، کمیسیون زیر اداره وی تمام تالش هایش را منسجم 
بدون  و  کامل  شکل  به  افغانی  پول  ترویج  روند  تا  کرده 

تاثیرگذاشتن بر نرخ  اجناس، صورت بگیرد.
صفر  به  نیز  لغمان  در  پاکستانی  کلدار  از  استفاده  میزان 
در  لغمان  والی  سخنگوی  دولت زی،  اسداهلل  است.  رسیده 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت که اکنون در بازارهای این 
والیت به شکل کامل با پول افغانی دادوستد می شود و تورم 
تأیید  است. وی هرچند  نیز کنترل شده  بازارهای  در  نرخ  
کرد که کارزار منع استفاده از کلدار پاکستانی و ترویج پول 
افغانی در اوایل بر نرخ ها تاثیر داشته، اما افزود که پس از 
تالش ها موفق شده اند که این معضل را نیز حل کنند. آقای 
دولت زی گفت که با توجه به تزریق پول  ُخرد در بازارهای 

این والیت، مشکل نبود پول افغانی نیز رفع شده است.
تایید  هلمند  والیت  در  محلی  مسووالن  این،  بر  افزون 
می کنند که کارزار مبارزه با کلدار پاکستانی در این والیت 

پایانش نزدیک شده است. عصمت اهلل صمدی، شهردار  به 
این والیت افزود که با وجود درصد باالی استفاده از پول 
از  کلدار  پول  حذف  برای  تالش ها  والیت،  این  در  افغانی 
حلقه دادوستد بازارها نیز به شدت جریان دارد. وی گفت 
که پول کلدار بیش تر در محل های فروش موتر، پمپ های 
تیل و مندوی ها به کار می رفت که پس از منع استفاده از 
حال  در  والیت  این  از  کلدار  کامل  حذف  روند  پول،  این 
به نقش  با توجه  تکمیل شدن است. وی تصریح کرد که 
تورم  مشکل  والیت،  این  بازارهای  در  افغانی  پول  ارزنده 
ُخرد،  به پول  نیازها  برای حل  اما  نیامده،  به وجود  نرخ ها 

آنان خواستار کمک شده اند.
و  پکتیکا  لغمان،  غزنی،  والیت های  در  محلی  مسووالن 
هلمند در حالی از حذف کلدار پاکستانی در حلقه دادوستد 
در این والیت خبر می دهند که پیش از این، گلیم کلدار از 
والیت های ننگرهار، خوست و کنر نیز برچیده شده است. 
کارزار مبارزه با استفاده ی پول پاکستانی برای ترویج پول 
شرقی  و  جنوبی  والیت های  در  بدین سو  ماه  دو  از  افغانی 
مرکزی  بانک  در  مسووالن  شد.  انداخته  راه  به  کشور 

افغانستان تایید می کنند که بر اساس تعهد باشنده گان 
هرات، فراه و نیمروز، قرار است روند مبارزه با پول ایرانی 
نیز در این والیات به زودی آغاز شود. باشنده گان نیمروز 
پیش تر در گفت وگو با ۸صبح گفته بودند که جنازه تومان 

ایرانی را دفن خواهند کرد.

ترویج پول افغانی چه سودمندی هایی دارد؟
هم زمان با پیش رفت قابل مالحظه کارزار »منع استفاده از 
کلدار پاکستانی و ترویج پول افغانی«، مسووالن افغانستان 
بانک از تاثیر قابل مالحظه ترویج پول افغانی بر اقتصادی 
پولی خبر می دهند. شریف اهلل شگیوال، سخنگوی بانک 
مرکزی در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت که ترویج پول 
افغانی بر ارزش این پول در بازارها تأثیر گذاشته و اکنون 
و  پاکستانی  کلدار  امریکایی،  دالر  برابر  در  افغانی  ارزش 

تومان ایرانی تا حدودی افزایش یافته است.
آقای شگیوال افزود که پیش از این بیش تر پول افغانی 
در شماری از والیت ها، از جمله ننگرهار دوباره به بانک 
مرکزی برگشتانده می شد، اما پس از ترویج پول افغانی 
این والیت،  بازارهای  افغانی  موجود در  بر گردش  عالوه 
نیازها به این پول افزایش یافت و بانک مرکزی افغانستان 
بازارهای  وارد  را  افغانی  میلیون ها  این معضل  برای حل 
محلی کرد. وی افزود که در گذشته افغانی در برابر دالر 
امریکا به نرخ ۷۸ تا ۷۹ افغانی مبادله می شد، اما این نرخ 
پس از ترویج پول افغانی به ۷۷ افغانی رسیده است. آقای 
شگیوال تصریح کرد که ارزش پول افغانی در برابر کلدار 
قابل مالحظه ای  به شکل  نیز  ایرانی  تومان  و  پاکستانی 

افزایش یافته است.
سخنگوی بانک مرکزی افزود که گردش پول افغانی در 
بازارهای کشور سبب ثبات پول ملی شده و عالوه بر آن، 
ارزش گذاری به پول ملی دانسته می شود. وی تصریح کرد 
کاهش  احتمال  ضررهای  افغانی،  پول  از  استفاده  با  که 
نرخ پول های خارجی نیز برای شهروندان از بین می رود. 
باعث  افغانی  پول  به  نیازهایی  که  گفت  شگیوال  آقای 
شده تا بانک نوت های ۱۰، ۲۰ و ۵۰ افغانی گی وارد بازار 
شود و مشکل نبود پول ُخرد را نیز رفع کند. مسووالن 
بانک مرکزی پیش تر گفته بودند که برای ترویج افغانی، 
بیش از یک ونیم میلیارد افغانی پول خرد را وارد بازارهای 

والیت های شرقی کرده اند.
این مسووالن تصریح کرده بودند که ۸۵۰ میلیون افغانی 
در دو مرتبه به ننگرهار، ۶۲۵ میلیون افغانی در دو مرتبه 
به خوست و ۱۶ میلیون افغانی به والیت غزنی فرستاده 
شده و این روند بر اساس نیازهای بازار این والیت ها ادامه 
مرکزی،  بانک  مسووالن  معلومات  بنیاد  بر  است.  یافته 
بازارهای  در  حاضر  حال  در  افغانی  میلیارد  حدود ۲۵۹ 
از آن در دادوستد  کشور دست به دست می شود و مردم 

استفاده می کنند.
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حسیب بهش



خلیل اسیر

مسووالن مطبوعاتی وزارت امور خارجه می گویند که بر اساس حکم ریاست جمهوری، مسوولیت تصمیم گیری درباره 
انتقال دانشجویان افغان از چین برعهده وزارت صحت عامه است. آن ها هم چنان در پیوند به انتقاداتی که دانشجویان 
افغان در شهر ووهان از سفارت افغانستان در چین داشتند، نیز پاسخ ندادند. با این حال، در نخستین نشست کمیته 
حکومتی که برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به افغانستان روز شنبه، نوزدهم دلو، به ریاست وزیر صحت عامه 
برگزار شده بود، روی چگونه گی انتقال این دانشجویان بحث شده است. تا کنون تاریخ دقیق انتقال این دانشجویان 

مشخص نشده است.

5

یک شنبه
شماره 3292

20 دلو 1398
9 فبروری  2020
قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

دانشجویان افغان در ووهان:

 نترسید، آلوده نیستیم

شهر  در  افغان  دانشجویان 
ووهان، مرکز والیت هوبی 
دارند  شکایت  چین، 
افغانستان  سفارت  که 
کنون  تا  بیجینگ  در 
به  آن ها  انتقال  برای  اقدامی 
این  است.  نکرده  کشورشان 
ویروس  بیش تر  گسترش  نگران  که  دانشجویان 
کرونا در این شهر هستند، زیر فشار شدید روانی 
دیگری  مشکل  غذایی  مواد  کمبود  دارند.  قرار 
پنجه  و  دست  آن  با  افغان  دانشجویان  که  است 
شدن  قرنطین  پی  در  مشکل  این  می کنند.  نرم 
مردم در شهر ووهان توسط دولت چین به میان 

آمده است.
شمار  دلو  پنجم  در  کشور  خارجه  امور  وزارت 
در  افغان  دانشجویان  و  شهروندان  مجموعی 
اما  بود؛  اعالم کرده  نفر  را ۶۱  شهر ووهان چین 
این شهر زنده گی می کنند و  دانشجویانی که در 
با هم در ارتباط هستند، شمار دانشجویان افغان 
از آن ها  را حدود ۳۰ نفر اعالم کرده اند. تعدادی 
زنده گی  شهر  این  در  شان  خانواده های  با  همراه 
می کنند. به این ترتیب، به گفته دانشجویان، رقم 
مجموعی دانشجویان و شهروندان افغان مقیم در 

شهر ووهان از ۴۵ نفر تجاوز نخواهد کرد.
که  کابل  طب  دانشگاه  استاد  عالمی،  احمدخالد 
دانشگاه  در  دکترا  مقطع  در  تحصیل  سرگرم 
طبی هوبی است، همراه با زن و کودکش در یک 
او می گوید که  زنده گی می کند.  دولتی  آپارتمان 
بیرون  آپارتمان  این  از  می شود  هفته  دو  مدت 
آلوده گی  احتمال  از  ترس  آن  دلیل  است.  نرفته 
به ویروس کشنده کرونا است. عالمی می گوید که 
دوستانش  از  یکی  کمک  به  کرد  تالش  باری  او 
مواد غذایی مورد نیاز خانواده اش را فراهم کند، اما 
دوستش نتوانست آن را فراهم کند. به گفته این 
شهر  در  پرچون فروشی ها  طب،  رشته  دانشجوی 
ووهان بسته است و سوپرمارکیت ها نیز با کمبود 
مواد غذایی روبه رو شده است. او گفت که آن ها در 
حال حاضر تنها از برنج استفاده می کنند، اما برای 

پخت آن مواد کامل ندارند.
این دانشجویان افغان از جانب دیگر ادعا دارند که 
سفارت افغانستان در بیجینگ از مدت چهار روز به 
این طرف به پیام ها و تماس های آن ها پاسخ نداده 
است. او گفت که آن ها در این پیام ها و تماس ها 
خواستار انتقال شان به افغانستان شده اند. عالمی 
غذایی  بسته های  کمک  خبر  که  گفت  هم چنان 
صحی به دانشجویان افغان در شهر ووهان کذب 
است. او افزود که تا کنون برای هیچ دانشجویی 

سفارت  طرف  از  هم  نه  و  چین  دولت  طرف  از  نه 
افغانستان کمک غذایی صورت نگرفته است.

نکرده  مراجعه  داکتر  به  تا حال  که  عالمی می گوید 
است؛ چون هیچ یکی از عالیم ابتال به ویروس کرونا 
در  فرزندش هم  و  زن  او،  گفته  به  است.  نداشته  را 
تیم های صحی دولت  به سر می برند.  سالمت کامل 
چین هم از باب احتیاط این سه تن را مورد آزمایش 

قرار نداده اند.
سلیمان منان یکی دیگر از دانشجویان افغان در رشته 
طب در همین دانشگاه است. او پنج سال پیش برای 
از وعده هایی  نیز  تحصیل به چین رفته است. منان 
برای دانشجویان  بیجینگ  افغانستان در  که سفارت 
افغان داده اما عمل نکرده است، انتقاد دارد. به گفته 
او، سفارت در پیام های مکرر به آن ها گفته بود که 
نگران نباشند و »امروز یا فردا« از شهر ووهان بیرون 
کشیده خواهند شد. منان افزود که این وعده اما تا 

کنون عملی نشده است.
درس  هوبی  دانشگاه  در  که  نیز  جمال زی  مشعل 
او وعده های »دروغین« سفارت  از آن چه  می خواند، 
گفته  به  کرد.  انتقاد  خواند،  بیجینگ  در  افغانستان 
به  بارها  بیجینگ  در  افغانستان  سفارت  جمال زی، 
اما  داده ،  اطمینان  افغانستان  به  انتقال شان  از  آن ها 
نگران  که  گفت  نیز  او  است.  نکرده  کاری  عمل  در 
برای دومین  گسترش بیش تر ویروس کرونا است و 
هفته پی هم موفق نشده است از خوابگاه بیرون برود. 
قادر  سفارت  چنان چه  اگر  که  کرد  تأکید  جمال زی 
هم  امیدوارکننده  وعده های  نیست،  آن ها  انتقال  به 

برای شان ندهد.
شهر  در  افغان  دانشجوی  سه  این  معلومات  طبق 
ووهان، بسیاری از کشورها دانشجویان و شهروندان 
آن ها،  گفته  به  داده اند.  انتقال  را  شهر  این  از  شان 
و یک کشور  افغان  دانشجویان  تنها  در حال حاضر 
نشده اند.  شهر  این  از  خروج  به  موفق  آفریقایی 
و  شهروندان  که  کشورهایی  آن ها،  معلومات  طبق 
برده اند،  بیرون  ووهان  شهر  از  را  شان  دانشجویان 
عربستان  بنگله دیش،  پاکستان،  ایران،  شامل 
سعودی، سوریه، عراق و چند کشور دیگر می شوند. 

احمدخالد عالمی بیان داشت که وضعیت افغانستان 
از  را  شهروندانش  نتواند  که  نیست  سوریه  از  بدتر 

خطر مرگ دور نگه  دارد و برای انتقال آن ها دست 
به کاری بزند. او افزود که از عربستان سعودی تنها 
چهار دانشجو در شهر ووهان زنده گی می کردند، اما 
دولت این کشور برای آن ها یک هواپیما فرستاد و 
انتقال داد. عالمی  این دانشجویان را به کشورشان 
خاطرنشان ساخت که آن ها بدون حمایت دولت هم 
قادر به بازگشت به افغانستان هستند، اما این کار 
بیجینگ ممکن  در  افغانستان  اجازه سفارت  بدون 
نیست. او گفت که دولت چین با خروج آن ها از شهر 
ووهان مشکلی ندارد، اما برای این کار نیاز است تا 
افزود  افغانستان حاصل شود. عالمی  اجازه سفارت 
که سفارت افغانستان در بیجینگ تا کنون نه اجازه 
خروج مستقالنه برای آن ها داده است و نه هم خود 

برای انتقال دانشجویان کاری کرده است.
دانشجویان افغان در چین از اظهارات اخیر وزارت 
به  از مردم در پیوند  صحت عامه و نگرانی بخشی 
بازگشت آن ها به کشور، انتقاد دارند. سلیمان منان 
آلوده  کرونا  ویروس  با  هنوز  تا  آن ها  که  می گوید 
نشده اند و مردم نباید از بازگشت آن ها به افغانستان 
عالمی  احمدخالد  ارتباط  همین  در  باشند.  نگران 
گفت که هرچند نگرانی مردم به جا است، اما آن ها 
با ویروس کرونا آلوده نیستند. او از مردم افغانستان 

خواست که با بازگشت آن ها مخالفت نکنند.
گفته  عامه،  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین  اخیراً 
است که دولت برای انتقال دانشجویان و شهروندان 
افغان از چین آماده گی کامل دارد، اما در عین حال 
نگران سالمت سی میلیون جمعیت دیگر در کشور 
رابطه احمدخالد عالمی گفت  نیز است. در همین 
که وزیر صحت عامه اظهارات نادرست داشته است 
مردم  بین  در  را  ترس  و  هراس افکنی  نوعی  به  و 
اشاعه کرده است. او افزود که اگر چنان چه آن ها به 
افغانستان انتقال داده شوند، مستقیم وارد اجتماع 
در  روز  چهارده  دست کم  برای  بلکه  شد،  نخواهند 
گفت  عالمی  ماند.  خواهند  قرنطین  صحی  مراکز 
وحشت افکنی  به  نیازی  تدبیر،  این  به  توجه  با  که 
نیست و نباید مردم را از بازگشت دانشجویان نگران 

ساخت.
عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  مایار،  وحیداهلل 
تا  دارد  کامل  آماده گی  وزارت  این  که  می گوید 

دانشجویانی را که به کشور برمی گردند، مورد 
مراقبت های صحی قرار دهد. او گفت که وزارت 
صحت عامه در کنار توظیف تیم های صحی در 
بخش های  کشور،  بنادر  و  هوایی  میدان های 
ویژه ای را برای کنترل ویروس کرونا در کابل و 
والیات ایجاد کرده است. طبق معلومات مایار، 
از  افغان  دانشجویان  انتقال  برای  رای زنی ها 
آن  بر  تصمیم  که  افزود  او  دارد.  جریان  چین 
است تا دانشجویانی که از شهر ووهان به کشور 

برمی گردند، برای چهارده روز قرنطین شوند. 
عامه، در جریان  وزارت صحت  معلومات  طبق 
کنون(  تا  کرونا  شیوع  زمان  )از  اخیر  ماه  دو 
برگشته اند که  افغانستان  به  از چین  نفر   ۵۰۰
در هیچ یک از آن ها عالیم کرونا مشاهده نشده 
تا کنون عالیم کرونا در  مایار گفت که  است. 

افغانستان مشاهده نشده است. 
خارجه  امور  وزارت  مطبوعاتی  مسووالن 
می گویند که بر اساس حکم ریاست جمهوری، 
انتقال  درباره  تصمیم گیری  مسوولیت 
وزارت  برعهده  چین  از  افغان  دانشجویان 
صحت عامه است. آن ها هم چنان در پیوند به 
انتقاداتی که دانشجویان افغان در شهر ووهان 
از سفارت افغانستان در چین داشتند، نیز پاسخ 
ندادند. با این حال، در نخستین نشست کمیته 
حکومتی که برای جلوگیری از انتقال ویروس 
دلو،  نوزدهم  شنبه،  روز  افغانستان  به  کرونا 
بود،  شده  برگزار  عامه  وزیر صحت  ریاست  به 
بحث  دانشجویان  این  انتقال  چگونه گی  روی 
این  انتقال  دقیق  تاریخ  کنون  تا  است.  شده 

دانشجویان مشخص نشده است.
در  ووهان  شهر  کرونا  کشنده  ویروس  منشای 
شهری  است؛  شده  اعالم  چین  هوبی  والیت 
که در آن ده ها شهروند و دانشجوی افغان نیز 
 ۵۴۶ و  هزار   ۳۴ کنون  تا  می کنند.  زنده گی 
به ویروس کرونا در چین مبتال شده اند و  نفر 
دست کم ۷۲۴ نفر در پی ابتال به این ویروس 
این ویروس که دو ماه پیش در  جان داده اند. 
شهر ووهان مشاهده شد، تا کنون به ۳۰ کشور 

دیگر سرایت کرده است.
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شهدای  گورستان  به  سری 
بزرگ ترین  زدم؛  صالحین 
سند  و  پایتخت  گورستان 
از  پر  تاریخ  انکار  قابل  غیر 
رنج و اندوه کابل. پس از عبور 
کابل،  سفت وسخت  ترافیک  از 
در  شدم.  خرابات  کوچه  وارد 
باال حصار گذشتم  و  از کنار  انتهای کوچه خرابات، 
پس از عبور از باال حصار و به محض ورود به محوطه 
بناها  دیگر  از  بیش  که  بنایی  نخستین  گورستان، 
صالح الدین  عالمه  آرامگاه  بنای  می کند،  جذبم 

سلجوقی است.
سلجوقی اهل هرات و شاعری زبردست و مترجمی 
توان مند بود، مطالعات فلسفی عمیقی داشت و یک 
روزنامه نگار حرفه ای نیز به شمار می رفت. سلجوقی 
در کل یک دایره المعارف بود. او جدای از زبان مادری، 
به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه ای، آلمانی و اردو 
هم تسلط داشت و به خاطر همین وزن علمی بود 
که امان اهلل خان او را به عنوان منشی مخصوص خود 
برگزید و بعدها نیز به عنوان کنسول افغانستان در 
ممبئی، وزیر مختار در دهلی، سپس کراچی و قاهره 

برگزیده شد.

خیلی عالقه داشتم تا پس از ده سال و برای دومین بار، 
به آرامگاه احمد ظاهر بروم؛ همان آواز خوانی که برایم 

بی بدیل ترین  نمی شود.  کهنه  آهنگش  هیچ  هرگز 
احمد  آرامگاهی که هزاران هوادار  آواز خوان کشور، 
ظاهر از تاجیکستان تا اوزبیکستان، ایران و اقصا نقاط 

افعانستان عالقه دیدار آن را دارند.
ده  می گذشتیم.  سلجوقی  عالمه  مرقد  کنار  از  باید 
سال پیش زمانی  که به گورستان شهدای صالحین 
از  مجموعه ای  نبود.  امروز  شبیه  اصاًل  بودم،  رفته 
خانه های تازه ساخته شده در گوشه وکنار گورستان 
تقریباً همه چیز را متفاوت ساخته بود. عالوه بر آن 
۱۰ سال پیش در گورستان شهدای صالحین، کم تر 
محجر و قبرهای احاطه  شده را می توانستیم ببینیم؛ 
اما حاال میلیون ها افغانی صرف محجرهای عادی و 
لوکسی شده که هر کدام شان از یک قبر تا چندین 

قبر را احاطه کرده اند.
 ممکن نبود آرامگاه احمد ظاهر را به ساده گی بتوانم 
پیدا کنم. پرس وجو کردم. کنار غرفه کوچک آهنی را 
آدرس دادند که باید موترم را آن جا پارک می کردم. 
همان جا موترم را پارک کردم و به سمت بنای تازه 
ساخته شده ای رفتم که شکل  و شمایلش آشنا اما 

محجر و محوطه اش کاماًل ناآشنا به نظر می رسید.
پیرمردی الغر اندام در کلبه ای کوچک، درست کنار 
مقبره احمد ظاهر با توله سگی سفید و زیبا )پاپی( 
زنده گی می کرد. پس از احوال پرسی از من پرسید که 
اگر به آرامگاه احمد ظاهر می روی، قفل محجر را باز 

کنم. با تأیید من قفل را باز کرد.
با محجری با سنگ های زیبای مرمر روبه رو شدم. از 
نگهبان پرسیدم که قباًل مرقد احمد ظاهر این گونه 

نبود، چه وقت تغییر یافته است؟
گفت: ماه رمضان سال گذشته.

مرقد احمد ظاهر در زمان طالبان، انفجار داده شده 
بود و حاال توسط شماری از هواداران و عالقه مندان 
آوازش بازسازی و زیبا سازی شده است. در ضلع غربی 
آرامگاه احمد ظاهر، دو سنگ به تازه گی حکاکی شده 
سنگ،  دو  هر  که  است  این  من  تصور  البته  است. 

حکاکی ماشینی شده است، نه دستی...
در یکی از سنگ ها تصویر احمد ظاهر نقش بسته و 
در سنگ دیگر شعری از سعدی شیرازی. زیر شعر، 

عطااهلل  نمی دانم  من  امین«.  »عطااهلل  است:  نوشته 
امین کیست، اما کسی  که با شعر سعدی شیرازی 
آقای  شعر  این  شاعر  می کند  گمان  نباشد،  آشنا 

عطااهلل امین است.
 

خیلی عالقه داشتم تا پس از ده سال و برای دومین بار، 
به آرامگاه استاد ساربان سر بزنم.  ده سال پیش باری 
به آرامگاه ساربان سر زده بودم. در آن زمان، یکی 
از معدود مقبره هایی که محجر کهنه آهنی داشت، 
مقبره استاد ساربان بود. هر چقدر گشتم، نتوانستم 

پیدایش کنم.
از چندین نفر سراغ آرامگاه ساربان را گرفتم، تقریباً 
هیچ کس نمی دانست و همه شان می گفتند که مقبره 
احمد ظاهر آن جا است، اما ساربان را نشنیدیم که 
از آن ها گفت که  این جا دفن شده باشد. حتا یکی 
آرامگاه استاد سرآهنگ کمی نزدیک به کوه است، اما 

ساربان این جا نیست.
من که مطمین بودم اشتباه نمی کنم، به تالشم برای 

یافتن آرامگاه ساربان ادامه دادم.
چند رهگذر که ظاهراً از موظفان گورستان شهدای 
از  نرم نرم کردن چرس،  با  بودند، هم زمان  صالحین 
از آن ها سراغ قبر ساربان را  کنارم عبور می کردند. 
گرفتم. یکی از آن ها دقیقاً فاصله ی شاید ۵۰ متری 
ما را نشان داد؛ جایی  که سه بیرق سبز رنگ، کنار  ۳ 

قبر احتماالً ۳ شهید نصب شده بود.
پیش رفتم، ذهنم دنبال مقبره متروکه ای می گشت 
بازهم  داشت.  کهنه ای  آهنی  سبز رنگ  محجر  که 

هرگز پیدایش نکردم.
ناامید تصمیم به برگشت گرفتم. چند قدمی به موترم 
همان  برخوردم.  نفر  آن ۳  با  دوباره  که  بود  نمانده 
کسی   که آدرس داده بود، پرسید که قبر ساربان را 

یافتی؟ گفتم: نه.
این بار با من همراه شد و مرا کنار قبری برد  که همین 
چند دقیقه پیش رفته بودم، اما متوجه نشده بودم 

از  آرامگاه ساربان است. گوری متروک تر  این جا  که 
بود:  نوشته  کهنه اش  سنگ  روی  که  دیگر  قبر  هر 

»عبدالرحیم محمودی ساربان«.
 

دعایی کردم و برگشتم. دلم به ساربان سوخت، کسی  
و  آرزوهایش رسید  به  زنده گی اش  نه در دوران  که 
نه پس از مرگ کسی حداقل گوری در شأن نامش 

ساخته است. 
هنرمندی چون ساربان با آن سبک و سیاق هنری 
منی  کرد.  نتوان جست وجو  دیگر  شاید  را  خاصش 
را  زیادی  هنرمندان  آرامگاه های  این  از  پیش  که 
دنبال  همیشه  بودم،  دیده  افغانستان  از  بیرون  در 
نمادهای ویژه  ی هنری و سنگ نبشته های ویژه کنار 
کشور  فقید  شده  شناخته  هنرمندان  آرامگاه های 

بوده ام. 
ساربان در زمان حیاتش عاشق دختری از نواده های 
ظاهر شاه شده بود، ولی به وصال نینجامید. کارش 
 ۱۳۶۸ سال  در  ساربان  کشید.  خرابات خانه ها  به 
خورشیدی دچار بیماری فلج شد، به طوری که دیگر 
پس  دهد.  ادامه  هنری اش  فعالیت  به  نمی توانست 
از سال ۱۳۷۱ خورشیدی که درگیری های گروهی 
سبب ویرانی کابل شد، همراه با خانواده به پیشاور 

پاکستان مهاجرت کرد.
ساربان در ۶۵ ساله گی درگذشت. در ابتدا در شهر 
پیشاور پاکستان دفن شد، ولی بعدها پیکر وی توسط 
مسووالن تلویزیون ملی افغانستان و شخص نجیب 
روشن، رییس پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان، 
آرامگاه  در  اینک  او  مدفن  یافت.  انتقال  کابل  به 

شهدای صالحین کابل است.
آن  کمی  برگشتم.  خرابات  کوچه  سمت  به  دوباره 
 طرف تر از آرامگاه عالمه سلجوقی، راهی بود که به 
سمت مسجد می رفت. در دامنه کوه آسمایی و کنار 
گورستان شهدای صالحین، مسجدی زرد رنگ شبیه 
امام زاده هایی که اکثراً در ایران دیده بودم، خودنمایی 
است.  نوساخته  ای  بود که مسجد  می کرد. مشخص 
کابلی ها معتقد اند که آرامگاه تمیم انصار و جابر انصار 
از صحابی پیامبر اسالم در این  جا است و این مسجد 
نیز کنار آرامگاه این دو صحابی ساخته شده است. 
از  این دو پس  آمده است،  روایت ها  آن گونه که در 
شهید  آسمایی  کوه  از  دره ای  انتهای  در  نبرد،  یک 
صالحین«  »شهدای  به  که  گورستان  این  شده اند. 
شهرت یافته، نیز به دلیل حضور این دو شخص است.

در محوطه زیارت تمیم انصار و جابر انصار باغچه ای 
با حوض آب و گل خانه با چند گنبد و مقبره سنگ 
مرمر به چشم می خورد که در اطراف آن هم اهالی 
کابل حضیره ها و قبرهای رفته گان شان را ساخته اند.

شمایل  شکل  و  که  آرامگاه هایی   از  یکی  هم چنان 

تاریخی دارد، آرامگاه پیر محمد امیر عالم خان منغیت 
آخرین امیر بخارا و از نواده گان چنگیز است که پیش 
از چیره گی کامل حکومت اتحاد جماهیر شوروی  بر 
ماوراءالنهر، حکمرانی داشت. دلیل عالم خوانده شدن 
این امیر، درس خواندنش در دانشگاه استراسبورگ و 

تحصیل کرده بودنش عنوان شده  است.
روز ۲ سپتامبر ۱۹۲۰ میالدی نیروهای ارتش سرخ 
به  فرونزه  میخائیل  جنرال  فرماندهی  به  شوروی 
بخارا حمله کردند. پس از چهار روز نبرد ارگ امیر 
ویران شد و پرچم سرخ بر فراز مناره کلیان به اهتزاز 
درآمد. امیر ناچار به دوشنبه و از آن جا به کابل آمد 
و در همین جا درگذشت. او را در گورستان شهدای 

صالحین به خاک سپردند.
بود  چنگیز  مستقیم  نواده ی  آخرین  عالم خان  امیر 
که به سلطنت رسید و با برکناری اش دودمان مغول 

خاتمه یافت. 
خیلی سردم شده بود و حین پایین شدن از مسجد، 
نشانم  را  سرآهنگ  استاد  مرقد  طرف تر،  آن   کمی 
دادند. از دور دعایی خواندم و به سمت موتر برگشتم.

شهدای  گورستان  از  دیدار  از  پس  را  آن چه  اما 
کرد،  فراموش  نمی توان  روز  دو   - یکی  تا  صالحین 
قبرهای متروکه و ویران صدها هزار جوانی است که 
شده  میزبان شان  گورستان  این  اخیر،  دهه   ۴ طی 

است.
هم چنان گورستان شهدای صالحین، محل دفن اکثر 
از جمله  است،  افغانستان  معاصر  و  گذشته  بزرگان 
»میراکبر  مورخ،  و  نویسنده  غبار«  »میرغالم محمد 
خیبر« از مهم ترین نظریه پردازان حزب دموکراتیک 
»ملک الشعرا  سلجوقی«،  صالح الدین  »عالمه  خلق، 
از  عشقری«  »صوفی  بیتاب«،  »عبدالحق  صوفی«، 
از  راتب زاد،  آناهیتا  فارسی،  ادب  و  شعر  چهره های 
احمد  افغانستان،  در  زن  سیاست مداران  نخستین 
ظاهر، ساربان و استاد سرآهنگ، آوازخوانان مشهور 
من  که  است  دیگری  بسیاری های  شاید  و  کشور 

نمی دانم و نمی شناسم.

آرامگاه ساربان

آرامگاه امیر عالم خان

وحید پیمان

مرواریدهای خفته در کابل

سلجوقی اهل هرات و شاعری زبردست و 
مترجمی توان مند بود، مطالعات فلسفی عمیقی 
داشت و یک روزنامه نگار حرفه ای نیز به شمار 

می رفت. سلجوقی در کل یک دایره المعارف 
بود. او جدای از زبان مادری، به زبان های عربی، 
انگلیسی، فرانسه ای، آلمانی و اردو هم تسلط 

داشت و به خاطر همین وزن علمی بود که 
امان اهلل خان او را به عنوان منشی مخصوص 

خود برگزید و بعدها نیز به عنوان کنسول 
افغانستان در ممبئی، وزیر مختار در دهلی، 

سپس کراچی و قاهره برگزیده شد.



محمدحسین نیک خواه 
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» دعوت به ابرازعالقمندی موسسات«

شماره دعوت به ابراز عالقمندی
آبیاری و  وزارت زراعت،   SNAPP2 اولویت دوم برنامه های ملی دارای  از  برنامه حمایت 
مالداری از تمام موسسات و نهادهای بررسی کننده واجد شرایط دعوت مینماید تا اسناد ابراز 
عالقمندی خویش را برای تفتیش و بررسی برنامه انسجام ساحوی وزارت انکشاف دهات  
RPCO/MRRD مطابق به الیحه وظایف ارایه شده در درخواست اسناد ابراز عالقمندی 

خویش ارایه نموده، اسناد درخواست برای اظهار عالقمندی REOI را می توانند در فلش 
دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNAPP2 و یا از ویب سایت اداره 
www.mail. ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.npa.gov.af تدارکات ملی

gov.af و ویب سایت اکبر بدست بیاورند، موسسات و نهادهای بررسی کننده می توانند اسناد 

ابراز عالقمندی خویش EOI را مطابق به الیحه وظایف ارایه شده  به زبان انگلیسی طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن ۲۰ دلو ۱۳۹۸  الی ۵ حوت ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعد از ظهر به 
آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، اسناد ابراز عالقمندی ناوقت رسیده 

و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

MAIL/IFAD/SNaPP2/24042020/CQS

سال  الجورد،  ترانزیتی  راه 
با حضور محمداشرف  گذشته 
غنی، رییس جمهور افغانستان 
کشورهای  مسووالن  برخی  و 
آذربایجان،  ترکمنستان، 
جورجیا )گرجستان( و ترکیه با 
هرات  در  بزرگی  مراسم  برپایی 

گشایش یافت.
راننده گان  راه،  این  گشایش  از  یک سال  گذشت  با 
مشکالت زیادی دارند و از چندی به این سو موترهای 
الجورد  راه  عضو  کشورهای  از  نمی توانند  افغانستان 
مرزی  بندر  در  آن ها  محموله ی  و  کنند  رفت وآمد 
موترهای  با  و  تخلیه  ترکمنستان  »سرحدآباد« 
رسانده  ترکیه  به  ترکیه  و  آذربایجان  ترکمنستان، 

می شود.
کشورهای  در  موترها  توقف  ویزا،  در صدور  مشکالت 
مسیر، مشکالت جواز سیر و جواز راننده گی راننده گان 
و از همه مهم تر امضا نشدن تفاهم نامه های دوجانبه و 
پنج جانبه با کشورهای عضو، سبب شده موترهای افغان 

نتوانند از این مسیر تردد کنند.
ریاست ترانسپورت هرات حاضر نیست در مورد مشکالت 
تجارت  و  صنعت  ریاست  اما  بگوید،  چیزی  راننده گان 
وجود برخی مشکالت را تأیید می کند و بر پی گیری آن 

از سوی مقام های حکومت مرکزی سخن می زند.
یک مقام ارشد در وزارت خارجه کشور گفته بود برای 
ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده از راه الجورد 
در  زیرساخت ها  این  باید  و  است  نیاز  دالر  میلیون ها 

خاک افغانستان ایجاد شود.
باور  نماینده گان  مجلس  در  مردم  نماینده گان  برخی 
سوی  از  کمپینی  اقدامی  بیش تر  الجورد  راه  دارند 
رفع  برای  باید  و حکومت چنان که  بود  رییس جمهور 
مشکل راننده گان و ایجاد سهولت برای آنان اقدام نکرده 

است.

اهمیت الجورد چیست؟
برای کشوری مانند افغانستان که در محاصره ی خشکی 
است و به دریا راه ندارد، جست وجوی راه های متفاوت 
برای وصل شدن به دریا و گسترش روابط تجارتی با 
امریکا  و  اروپایی  به ویژه کشورهای  کشورهای جهان 

اهمیت فراوانی دارد.
افغانستان از دو طریق می تواند محموله های صادراتی اش 
را به آب های آزاد بین المللی برساند تا از طریق کشتی 
بندر  و  عباس  بندر  شود.  صادر  مقصد  کشورهای  به 
راه های  پاکستان  در  کراچی  بندر  و  ایران  در  چابهار 

اتصال افغانستان به بحر است.
در برخی موارد کش وقوس های سیاسی یا تنش میان 
قدرت های جهانی با این دو کشور خواسته یا ناخواسته 
بر مسایل تجارتی و ترانسپورتی آن ها با افغانستان سایه 

می اندازد.
به ادعای حکومت افغانستان پاکستان بارها در پی باال 
گرفتن تنش های سیاسی مرزش را بر روی ورود کاالی 
افغانستان بسته و یا در تردد موترهای باربری کارشکنی 

کرده است.
و  اروپایی  معتبر  شرکت های  برخی  دیگر  سوی  از 
ایران  برابر  در  امریکا  تحریم های  دلیل  به  امریکایی 
نمی خواهند محموله های صادراتی افغانستان از مسیر 
ایران برای آن ها فرستاده شود و در برخی موارد عبور 
کاالی صادراتی افغانستان از خاک ایران به مقصد اروپا 

برای صادرکننده گان درد سرساز شده است.
بنا بر این به ساده گی می توان نتیجه گرفت که یافتن 
راهی که افغانستان را به اروپا و آب های آزاد وصل کند 
چقدر  نگذرد  پاکستان  و  ایران  کشورهای  خاک  از  و 

اهمیت دارد.
را  افغانستان  که  است  مسیری  همان  دقیقاً  الجورد 
از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی وصل می کند و 
کاالی صادراتی کشور از خاک ایران برای رسیدن به 

اروپا عبور نمی کند.

مشکالت و مزیت ها 
کوتاه ترین،  الجورد  راه  افغانستان،  حکومت  دید  از 
مطمین ترین و ساده ترین راه برای این کشور است و 
کاالی صادراتی با استفاده از زیرساخت های ترانسپورتی 

فساد،  و  گمرکات  در  »تی آی آر«  جهانی  ترانسپورت 
بیان  راننده گان  سوی  از  که  است  مشکالتی  دیگر 

می شود.
اداره محلی هرات نیز پافشاری دارد که نهادهای محلی 
در هرات نمی توانند به مشکالت راننده گان رسیده گی 
کنند و باید چالش های موجود در سطح کالن و میان 
مقام های ارشد حکومت های عضو مسیر پی گیری شود.

تأخیر در صدور ویزا برای راننده گان و توقف طوالنی 
موترها در کشورهای مسیر الجورد مشکالتی است که 
این  با  با آن دست به گریبان هستند.  افغان  راننده گان 
این  در  نشد  حاضر  هرات  ترانسپورت  ریاست  وجود 
تماس های  به  نهاد  این  رییس  و  بگوید  چیزی  مورد 

مکرر روزنامه ۸صبح پاسخ نداد.

الجورد نمایش کمپینی رییس جمهور
راه الجورد طی مراسمی بزرگ و تبلیغات نسبتاً گسترده 
با حضور مقام ها و نماینده گان کشورهای ترکمنستان، 
آذربایجان، گرجستان و ترکیه در حضور محمداشرف 
تاریخ بیست ودوم قوس  به  غنی، رییس جمهور کشور 
رسمی  گونه  به  هرات  در  خورشیدی   ۱۳۹۷ سال 

گشایش یافت.
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مانند خط  آهن، خطوط کشتی رانی و خطوط هوایی 
کشورهای  به  می تواند  مسیر  کشورهای  در  »کارگو« 

گوناگون جهان ارسال شود.
یک محموله  از مبدای افغانستان با گذر از مرز زمینی 
»سرحدآباد«  مرزی  بندر  به  هرات  در  »تورغندی« 
ترکمنستان می رود و مقصد بعدی، بندر »ترکمن باشی« 
در مرز دریایی میان ترکمنستان و آذربایجان است و 
خزر«  »دریای  کاسپین  بحیره  از  کشتی  با  سپس 
و  )گرجستان(  جورجیا  به  آذربایجان  از  و  می گذرد 

سرانجام به ترکیه می رسد.
از گشایش  بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیش 
رسمی راه الجورد هر محموله کاال باید دست کم طی 
۱۴ روز از مبدای افغانستان به مقصد ترکیه برسد، اما به 
دلیل مشکالت موجود کاالی افغانستان حتا تا ۱۰ روز 
در هر کشور مسیر می ماند و این، از مهم ترین مشکالت 

راه الجورد به شمار می رود.
در کنار این، هزینه ی اقامت برای راننده گان افغان در 
کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه 
در مقایسه با کشورهای ایران و پاکستان بسیار باال است 
و آشنا نبودن راننده گان افغان با زبان و قوانین ترافیکی 

کشورهای مسیر از دیگر مشکالت مهم است.
کاالی  الجورد  راه  از  که  راننده گان  برخی  روایت  به 
افغانستان را به ترکیه انتقال داده اند، پولیس ترافیک 
کشورهای مسیر جواز سیر و جواز راننده گی افغانستان 
را قبول نمی کند و آنان در راه با مشکالت زیاد دچار 

می شوند.
رییس جمهور غنی در مراسم گشایش رسمی راه الجورد 
انگور هرات و  در هرات گفت که از طریق این مسیر 
به  فرصت  زودترین  در  کشاورزی  فرآورده های  دیگر 
بازارهای جهانی و کشورهای اروپایی فرستاده می شود، 
اما ظاهراً مشکالت موجود در مسیر، مانع بزرگی است 

که این راه را برای راننده گان افغان سد کرده است.

موترهای افغانستان نمی توانند از مسیر الجورد 
تردد کنند

بر اساس معلومات ارایه شده از سوی مسووالن شرکت 
راه  رسمی  گشایش  زمان  از  هرات  در  »افغان تیر« 
این  طریق  از  کشور  محموله ی   ۲۵ کنون  تا  الجورد 

مسیر به ترکیه فرستاده شده است.
به  هرات  در  این شرکت  رحیمی، مسوول  نظیراحمد 
روزنامه ۸صبح می گوید از ۲۵ محموله ی ارسالی ۱۰ 
محموله را موترهای باربری افغانستان و ۱۵ محموله ی 

دیگر موترهای خارجی انتقال داده اند.
به گفته ی او مشکالت موجود در مسیر و امضا نشدن 
تفاهم نامه های دوجانبه و پنج جانبه میان افغانستان و 
کشورهای عضو، سبب شده موترهای باربری افغانستان 
اضافه  رحیمی  آقای  کنند.  تردد  راه  این  از  نتوانند 
سرحدآباد  بندر  در  هرات  از  صادراتی  کاالی  می کند 
ترکمنستان تخلیه و از کشور ترکمنستان با موترهای 

باربری ترکیه و آذربایجان به ترکیه ارسال می شود.
او می افزاید حکومت افغانستان در امضای تفاهم نامه با 
کشورهای عضو الجورد و ایجاد سهولت برای راننده گان 
ضعیف عمل  کرده و از دید آنان راه الجورد به صورت 
رسمی گشایش نیافته و فقط چند موتر باربری به گونه 

آزمایشی از آن به ترکیه رفته اند.
مشکالت گمرکی در افغانستان، نبود اسکنرهای بزرگ 
قوانین سازمان  نکردن  رعایت  کانتینرها،  اسکن  برای 

باور  نماینده گان  مجلس  در  هرات  نماینده گان  برخی 
کمپینی  نمایش  الجورد  راه  رسمی  گشایش  دارند 
با رفتن چند موتر  و  بود  از سوی رییس جمهور غنی 
باربری به صورت آزمایشی حکومت افغانستان دیگر به 

آن توجه نکرد.
مجلس  در  هرات  نماینده  کبرزانی،  سیدعظیم 
نماینده گان در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید پیش 
از گشایش رسمی راه الجورد برخی استادان دانشگاه 
هرات اعالم کردند مشکالت زیادی در این مسیر وجود 

دارد که باید برطرف شود.
می تواند  راه الجورد  از  استفاده  کبرزانی  آقای  دید  از 
مزیت های زیادی برای افغانستان داشته باشد و یافتن 
اقدامی  دیگر  به کشورهای  اتصال  برای  بدیل  راه های 
باید  دپیلماسی  و دستگاه  اما حکومت  است،  مناسب 

مشکالت راننده گان را در این مسیر برطرف کنند.
مرکزی  از حکومت  نیز  هرات  والیتی  شورای  اعضای 
را  مسیر  این  در  موجود  چالش های  که  می خواهند 
توریالی  کند.  اقدام  آن  بردن  میان  از  برای  و  بررسی 
روزنامه ۸صبح می گوید  به  این شورا  معاون  طاهری، 
مردم از گشایش الجورد خوشحال شدند، اما حکومت 

باید زمینه استفاده از آن را فراهم کند.
در این میان ریاست صنعت و تجارت هرات وجود چالش 
می پذیرد  را  الجورد  راه  مسیر  در  راننده گان  برابر  در 
برای رفع آن  و می گوید وزارت های مسوول در کابل 
تالش می کنند. میرعارف صادق، سرپرست این نهاد به 
روزنامه ۸صبح می گوید صادر نشدن ویزا، هزینه ی باال 
و توقف موترهای باربری در کشورهای مسیر الجورد 
مشکالتی است که از سوی راننده گان مطرح شده است.

حسن سروش، مسوول پیشین همکاری های اقتصادی 
وزارت خارجه کشور گفته بود برای ایجاد زیرساخت های 
دالر  میلیون ها  الجورد  راه  از  استفاده  خاطر  به  الزم 
بودجه نیاز است و افغانستان باید این پول را فراهم کند.

از  بزرگ  آینده چند محموله  روزهای  است طی  قرار 
هرات با عبور از راه الجورد به ایتالیا فرستاده شود، اما 
افغانستان به دلیل مشکالت موجود  باربری  موترهای 

نمی توانند این کاال را انتقال دهند.

پیچ وخم راه  الجورد برای راننده گان افغان؛

موترهای باربری افغانستان اجازه تردد ندارند
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یک تیم حقوقی کانادا از جانب شماری از بازمانده گان قربانیان 
نزدیکی  در  که  اوکراین  هوایی  شرکت  مسافربری  هواپیمای 
گرفت،  قرار  پاسداران  سپاه  پدافند  موشک  دو  هدف  تهران 

شکایتی به دادگاه ارائه کردند.
به گزارش دویچه وله، متهمان این پرونده از جمله علی خامنه ای، 
از  و شماری  قوا  فرمانده کل  و  ایران  مذهبی  رهبر  عنوان  به 
فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مانند امیرعلی حاجی زاده که 
سه روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مسوولیت این اقدام 

را بر عهده گرفت، هستند.
بامداد ۱۸ جدی  تهران ـ کی یف،  پرواز شماره ۷۵۲  هواپیمای 
اندکی پس از برخاستن از فرودگاه هدف قرار گرفت و سرنگون 
شد. در این حادثه تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما، از جمله ۵۷ 

شهروند کانادا جان خود را از دست دادند.
اصابت  که  گزارش هایی  و  شواهد  رغم  به  ایرانی  مقامات 
آن  را علت سقوط  هواپیما  این  به  هوایی  پدافند  موشک های 
عنوان می کردند، تا ۲۱ جدی و به رغم آگاهی دقیق از علت 
وقوع حادثه، این گزارش ها را به شدت تکذیب می کردند و به 

ارایه اطالعات خالف واقع می پرداختند.
پاسداران  هوافضای سپاه  نیروی  فرمانده  امیرعلی حاجی زاده، 
سه روز پس از سرنگون شدن این هواپیما در یک گفت وگوی 
تلویزیونی مسوولیت این خطای فاجعه بار را بر عهده گرفت و 
پدافند هوایی سپاه، هواپیمای مسافربری  مامور سامانه  گفت 
اوکراینی را »اشتباهاً موشک کروز تشخیص داده« و به سمت 

آن شلیک کرده است.
پس  ماه  یک  درست  دلو،   ۱۸ جمعه،  روز  رویترز  خبرگزاری 
حقوقی  تیم  شکایت  ارایه  از  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  از 

کانادایی به دادگاه خبر داد.
کانادایی،  مشهور  وکیل  آرنولد،  مارک  را  تیم  این  سرپرستی 
پرونده  در  بود  شده  موفق  نیز  این  از  پیش  که  دارد  بر عهده 
دیگری حکم محکومیت ایران و توقیف دو ساختمان متعلق به 

آن را از دادگاه بگیرد.
از  نگرانی  و  امنیتی  مالحظات  خاطر  به  کانادایی  وکیالن 
تهدیدهای دولت ایران نام واقعی موکالن خود را فاش نکرده و 
شاکی پرونده را »جان داو«، از اعضای درجه یک خانواده »جک 
داو« معرفی کرده اند. آن ها خواستار دریافت یک و نیم میلیارد 

دالر کانادا )۱/۱ میلیارد دالر امریکا( غرامت شده اند.
کانادا،  ایران،  شهروندان  تهران ـ کی یف   ۷۵۲ پرواز  مسافران 
اوکراین، سویدن، افغانستان و بریتانیا بودند. بسیاری از ایرانیان 
جان باخته در این هواپیما شهروندان دوتابعیتی ایرانی تبار بوده اند 

که دولت ایران تابعیت دوم آن ها را به رسمیت نمی شناسد.
در  ایران  هواپیمایی  سازمان  حوادث  و  سوانح  بررسی  دفتر 
گزارشی که ۳۰ جدی منتشر شد، گفته است از ۱۷۶ سرنشین 
هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ۱۴۶ نفر گذرنامه ایرانی و پنج 

نفر گذرنامه کانادایی داشته اند.
بر این اساس ۵۲ نفر از قربانیان شهروندان دو تابعیتی ایرانی 
سرنگونی  کانادایی  بازمانده گان  وکیالن  بوده اند.  کانادایی 
هواپیمای اوکراینی را یک اقدام تروریستی »آگاهانه و عمدی« 

ارزیابی می کنند.
دولت های ایران و سوریه تنها کشورهایی هستند که کانادا آن ها 
را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. مطابق 
قوانین کانادا دارایی های این کشورها در صورت محکومیت در 

دادگاه می تواند توقیف و فروخته شود.
با این همه هنوز مشخص نیست که حکومت ایران آن قدر دارایی 
در کانادا داشته باشد که در صورت محکومیت در دادگاه بتوان با 
فروش آن ها غرامت ۱/۱ میلیارد دالری را پرداخت کرد یا خیر.

مسأله دریافت غرامت از سوی کشورهای دیگر، از جمله اوکراین 
نیز پی گیری می شود. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، 
به تازه گی گفته است که ایرانی ها اعالم آماده گی کرده اند تا به 
خانواده های هر یک از قربانیان ۸۰ هزار دالر غرامت بپردازند، 
اما این مبلغ خیلی کم است و کی یف برای افزایش آن بر تهران 

فشار می آورد.

با مرگ یک شهروند امریکایی و یک شهروند جاپانی بر اثر 
ابتال به ویروس کرونا در ووهان چین، شمار افرادی که تاکنون 
بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست داده اند، به 

۷۲۴ نفر رسید.
ایاالت متحده امریکا در چین،  به گزارش یورونیوز، سفارت 
شام گاه جمعه، ۷ فبروری، مرگ یک زن ۶۰ ساله تبعه این 
کشور در شهر ووهان را تأیید کرد. این زن ۶۰ ساله نخستین 
شهروند امریکایی است که بر اثر کرونا در چین جان خود را 
از دست داده است. مرگ این بیمار یک روز پیش از انتشار 

بیانیه سفارت امریکا گزارش شده، اما رسما تأیید نشده بود.
در همین روز وزارت امور خارجه جاپان نیز اعالم کرد یک 
شهروند این کشور به دلیل تنگی نفس در شفاخانه ووهان 
نیست که  است. هنوز مشخص  داده  از دست  را  جان خود 
تنگی نفس این مرد جاپانی ناشی از ورود ویروس کرونا به 
بدنش بوده یا نه، اما داکتران می گویند که به احتمال زیاد او 

نیز قربانی کرونا شده است.
دسامبر  ماه  اواخر  در  بار  نخستین  جدید  کشنده  ویروس 
گذشته در شهر ۱۱ میلیونی ووهان در مرکز چین مشاهده 
شد و از آن جا به سایر نقاط این کشور و نیز بیش از ۳۰ کشور 
دیگر سفر کرد. دولت چین از همان روزهای نخست رفت و آمد 
به ووهان و چند شهر دیگر را ممنوع کرد و کشورهای مختلف 

جهان نیز محدودیت های پروازی به چین وضع کردند.
شمار افرادی که در هفته های اخیر بر اثر ابتال به کرونا جان 
باخته اند، به شمار قربانیان بیماری واگیردار مشابه آن یعنی 

سارس در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نزدیک شده است.
با  مقایسه  در  ماه  دو  کرونا ظرف  ویروس  قربانی  آمار ۷۲۴ 
سارس که در چین ظهور کرد، سرعت زیاد شیوع کرونا را 
نشان می دهد. سارس در آن زمان در طول هشت ماه ۷۷۴ 

قربانی به جا گذاشت.
تاکنون ۳۴ هزار و ۵۴۶ نفر در چین به ویروس کرونا مبتال 
این  به  ابتال  اثر  بر  این کشور  نفر در  شده  و دست کم ۷۲۴ 
ویروس جان خود را از دست داده اند. اکثریت نزدیک به تمام 
موارد گزارش شده از ابتال به این بیماری در چین در والیت 

هوبی به مرکزیت ووهان بوده است.
هم چنین تا این زمان در خارج از چین و دیگر قلمروهای این 
کشور یعنی هانگ کانگ و ماکائو، بیش از ۳۰۰ مورد ابتال به 

بیماری ویروسی کرونا گزارش شده است.

سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛ 
درخواست غرامت ۱/۱ 

میلیارد دالری

ترمپ دو شاهد کلیدی ماجرای استیضاح 
خود را اخراج کرد

مرگ یک امریکایی در ووهان؛
 شمار قربانیان کرونا در چین 

از ۷۲۰ نفر گذشت

در حالی که الکساندر ویندمن، از شاهدان کلیدی 
پرونده اوکراین در روند دادرسی استیضاح ترمپ 
در کنگره امریکا، روز جمعه به بیرون از کاخ سفید 
هدایت شده بود، گوردون ساندلند، سفیر ایاالت 
از  نیز طی اطالعیه ای  اروپا،  اتحادیه  متحده در 

کنار گذاشته شدن خود از این مقام خبر داد.
ویندمن،  الکساندر  دویچه وله،  گزارش  به 
امور  در  امریکا  ملی  امنیت  شورای  کارشناس 
روز  وکیلش  پرسمن  دیوید  گفته  به  اوکراین، 
کاخ  حراست  مأموران  توسط  دلو،   ۱۸ جمعه، 
سفید به خارج از این مجموعه هدایت شد. آقای 
پرسمن این اقدام را مورد انتقاد قرار داد و گفت 
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، از این کارمند 
بلندپایه به خاطر بیان حقیقت انتقام گرفته است.

ویندمن سال گذشته میالدی تماس تلفنی ۲۵ 
اوکراینی اش ولودیمیر  با همتای  جنوری ترمپ 
نگرانی  و  کرده  ارزیابی  »نامعقول«  را  زلنسکی 
خود از آن را با وکیل شورای امنیت ملی امریکا 

در میان گذاشته بود.
در پی این ماجرا اپوزیسیون حزب دموکرات روند 
محاکمه استیضاح ترمپ را به اتهام »سوءاستفاده 
از قدرت« و مانع تراشی در برابر تحقیقات کنگره 
اما  انداخت. جمهوری خواهان  به جریان  امریکا، 
سنای  در  خود  اکثریت  با  گذشته  چهارشنبه 

امریکا، ترمپ را از این اتهامات تبرئه کردند.
انجام  برای  را  زلنسکی  که  بود  متهم  ترمپ 
رقیب  بایدن،  جو  فرزند  علیه  قضایی  تحقیقات 
انتخاباتی بالقوه اش از حزب دموکرات، تحت فشار 
قرار داده تا بتواند از این موضوع برای تأثیرگذاری 
به  امریکا  ریاست جمهوری ۲۰۲۰  انتخابات  بر 

نفع خود بهره برداری کند.
در حالی که دموکرات ها می گفتند ترمپ کمک 
اوکراین  به  امریکا  دالری  میلیون   ۳۹۱ نظامی 
توسط  بایدن  علیه  تحقیقات  راه اندازی  به  را 
اکثریت  و  ترمپ  بوده،  کرده  وابسته  کشور  این 
جمهوری خواهان با وجود تمامی اسناد و شواهد، 

این اتهام را رد می کردند.

برادر  یوگنی  امریکایی،  رسانه های  گزارش  به 
دوقلوی ویندمن نیز که از کارکنان ارشد شورای 
امنیت ملی امریکا است، اخراج شده است. ران 
وایدن، سناتور دموکرات، در پیامی توییتری این 
بیان  تالفی  به  تنگ نظرانه«  »انتقام  را  اخراج ها 

حقیقت از سوی افراد مزبور ارزیابی کرد.
اطالعیه  از  بخشی  نیویورک تایمز  روزنامه 
گوردون ساندلند، سفیر امریکا در اتحادیه اروپا 
اخراج  از  او  می دهد  نشان  که  کرده  منتشر  را 
خود مطلع شده است. ساندلند نیز در جریان 
دادرسی استیضاح ترمپ در کنگره امریکا تأیید 
کرده بود که پذیرش رییس جمهور اوکراین به 
کاخ سفید و نیز کمک های نظامی به این کشور 
به راه اندازی تحقیقات علیه بایدن وابسته شده 

بوده است.
ساندلند تأکید کرده بود که او و دیگر دیپلمات ها 
هیچ  به  را  اوکراین  به  کمک ها  نمی خواسته اند 
مأمور  عنوان  به  او  اما  کنند،  مشروط  شرطی 
منصوب ترمپ، مجبور بوده به »دستورات رییس 
جمهور« عمل کند. به گفته ساندلند، از جمله 
این دستورات این بوده که او و دیگر دیپلمات ها 
رودی جولیانی،  با  اوکراین  با  رابطه  در  بایستی 
می کردند.  همکاری  ترمپ،  شخصی  وکیل 
ساندلند با تأکید بر این که آن ها با اکراه به این 
راضی  بود: »ما  افزوده  دستورات عمل کرده اند، 
نبودیم درباره دستورالعمل های رییس جمهور با 

رودی صحبت کنیم.«
سفیر امریکا در اتحادیه اروپا در عین حال تأکید 
شخصاً  هرگز  او  برابر  در  ترمپ  که  بود  کرده 
کمک های نظامی به اوکراین را به تحقیقات در 
مورد بایدن پیوند نزده، بلکه او خود به این نتیجه 

رسیده که چنین ارتباطی وجود دارد.
گوردون  که  اند  معتقد  ناظران  از  بسیاری 
ساندلند، هتل دار ثروتمند، باالترین مقام سفارت 
امریکا در بروکسل را به عنوان پاداش کمک مالی 
میلیونی اش برای برگزاری مراسم تحلیف ترمپ 

گرفته است.

وزارت مالیه ایاالت متحده امریکا شرکت هواپیمایی 
 )CONVIASA( کونویاسا  نام  به  ونزوئال  دولتی 
شرکت  این  هواپیمای  هم چنین ۴۰  کرد.  تحریم  را 

مسافربری هم در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.
به گزارش صدای امریکا، استیون منوشن، وزیر مالیه 
امریکا، در بیانیه ای گفت که رژیم نامشروع مادورو به 
این شرکت هواپیمایی نیاز دارد تا سران فاسد خود 
از  حمایت  برای  و  کرده  منتقل  جهان  سراسر  به  را 

تالش های ضد دموکراتیک، سوخت پیدا کند.
مادورو  به  ترامپ  دولت  که  افزود  امریکا  مالیه  وزیر 
و نیابتی هایش اجازه نمی دهد که به دزدی از مردم 
ونزوئال ادامه دهند و از دارایی های دولتی سوءاستفاده 
خود  برهم زننده  و  فاسد  فعالیت های  برای  کرده 

استفاده کنند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، هم با صدور بیانیه ای 
از  استفاده  جای  به  مادورو  اطرافیان  »حلقه  گفت: 
مردم،  بین  ارتباط  برقراری  برای  هوایی  شرکت  این 
آن را وسیله ای برای ارتباط با دیکتاتورها، رژیم های 
اقتدارگرا و دیگر خالف کاران در سراسر جهان کرده 

است.«
دفتر مرکزی کونویاسا در کاراکاس است و این شرکت 
انجام می دهد.  بین المللی  و  داخلی  پروازهای  هوایی 
وزارت مالیه امریکا اعالم کرد که این تحریم ها برای 
پرواز و مسافرت مردم ونزوئال اخاللی ایجاد نمی کند و 
فقط جلو سوء استفاده از این شرکت  هوایی را توسط 
از  مادورو  رژیم  مثال،  برای  می گیرد.  مادورو  رژیم 

کونویاسا برای پیش برد اهداف سیاسی خود از جمله 
کوریای  به کشورهایی چون  رژیم  مقامات  فرستادن 

شمالی، کوبا و ایران استفاده کرده است.
هواپیمای   ۴۰ مشخصات  تحریم ها  این  فهرست  در 

تحریم شده هم ذکر شده است.
خوان  گذشته  سال  دلو  اوایل  ترمپ  دونالد  دولت 
گوایدو، رییس مجمع ملی ونزوئال و رهبر مخالفان این 
کشور امریکای التین را به عنوان رییس جمهور موقت 
ونزوئال به رسمیت شناخت و حکومت نیکالس مادورو 

را »غاصب قدرت« و »نامشروع« خواند.
ساالنه  سخنرانی  مراسم  میهمانان  از  گوایدو  خوان 
امریکا  رییس جمهور  با  سفید  کاخ  در  و  بود  ترمپ 

دیدار کرد.

وزارت مالیه امریکا شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئال را تحریم کرد


