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برق آسا،  به صورت  طالبان  که  روزهایی  در 
می کردند،  تصرف  دیگر  پی  یکی  را  ولسوالی ها 
نیروهای  کرد.  سقوط  ناگهان  عمومی  روحیه ی 
امنیتی، یا با عقب نشینی، پاسگاه ها و قرارگاه ها 
واگذار  نظامی  برجامانده ی  با تجهیزات  اکثرا  را 
از  پس  تنگنا،  در  گرفتن  قرار  با  یا  می کردند 
سرعت  می کردند.  ترک  را  قلمرو  تسلیم شدن، 
که  بود  حدی  به  طالبان  حمالت  گستردگی  و 
گروه  این  جنگ جویان  جلودار  نیرویی  گویی 

نیست.
سریع  پیشروی  و  طالبان  پیروزی های  اوج  در 
بسیج های  از  موجی  گروه،  این  جنگ جویان 
برافراشت.  مردمی در گوشه-گوشه ی کشور قد 
نیروهای مقاومت مردمی در برابر طالبان شکل 
این  صفوف  به  روز،  هر  گذشت  با  و  گرفت 
نیروهای بومی افزوده شد. به پا خاستن نیروهای 
بسیج مردمی، عالوه بر این که به لحاظ نظامی، 
را  ملی  امنیتی  نیروهای  جنگی  توان  و  روحیه 
می داد،  افزایش  طالبان  حمالت  با  مقابله  برای 

مهم تر از آن،...
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به بسیج های مردمی، 
در سطح محلی صالحیت 

رهبری جنگ را بدهید
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وزیر حج: 
عالمانی که دشمن را 
علیه ملت تقویت می کنند، 
سرکوب و زندانی شوند

فرصِت تاریخ برای غنی

حمالت طالبان بر سه شهر 
بزرگ افغانستان عقب زده شد

دو رویداد ترافیکی در شاهراه 
کابـل – جالل آباد 20 کشته 
و 18 زخمی بر جای گذاشت

اسرائیل ایران را به 
حمله مرگبار به یک 

نفتکش متهم کرد

ارتش بریتانیا اولین 
مرکز فرماندهی فضایی 
را راه اندازی کرد

اطالعات روز: محمدقاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج 
و اوقاف کشور می گوید آن تعداد از عالمان دین که 
نماز جنازه ی نیروهای امنیتی و...
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گزارش تحقیقی؛ 

روند تدارکات برنامه مبارزه با کرونا چگونه بوده است؟
جلوگیری  جهت  اضطراری  تدارکاتی  اقدامات  اجرایی 
رعایت نشدن  قانونی،  نواقص  با  کرونا«  ویروس  شیوع  از 
مواد طرزالعمل و رهنمود اجرایی، و حیف ومیل بودجه ی 

اختصاص یافته برای مبارزه با کرونا به همراه بوده است.
»سوءاستفاده از صالحیت های...

با  مبارزه  اضطراری  برنامه های  تدارکات  روندهای 
همه گیری ویروس کرونا در افغانستان و چگونگی مصرف 
بودجه توسط ادارات دخیل در امر مبارزه با این همه گیری 
با وصف موجودیت طرزالعمل مصرف بودجه ی منظورشده 
»رهنمود  و  کرونا«  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  جهت 
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پس از ۲۰ سال؛ 

رونق دوباره  ی چادری 
در شهر کابل

زنان  حضور  نه  تنها  طالبان،  آمدآمد  همهمه  ی  با 
یک  بهای  بلکه  شده،  گرم  تر  کابل  شهر  در  چادری  پوش 
چادری )بُرقه( در بازارهای پایتخت کشور نیز تا سه برابر 

در مقایسه با سال   پار افزایش یافته است...

از اختطاف سلسله علی خیل 
چه می دانیم؟

 25 جمعه،  بعدازظهر  در  پیش،  هفته  دو  حدود 
سرطان، سلسله علی خیل، دختر نجیب اهلل علی خیل، 
این  شد.  ربوده  اسالم آباد،  در  افغانستان  سفیر 
افغانستان  در  را  گسترده ای  واکنش های  رویداد 
به  طالبان  گروه  حتا  و  مردم  تا  سیاستمداران  از 
آن  از  و  پاکستان  ارشد  مقامات  داشت.  دنبال 
اعالم کردند که  فورا  جمله نخست وزیر عمران خان 
تحقیقات همه جانبه برای بررسی این رویداد را روی 

دست می گیرند.
با پایان یافتن مهلت تعیین شده ی عمران خان برای 
شیخ  علی خیل،  سلسله  اختطاف  پرونده ی  پی گیری 
 29 تاریخ  در  پاکستان  داخله  وزیر  احمد،  رشید 
سرطان گفت که خانم علی خیل اختطاف نشده است، 
بلکه حادثه برای »بدنام سازی« پاکستان چیده شده 

است.
او توضیح داده است که تحقیق کنندگان...

همزمان با افزایش حمالت طالبان و تالش این گروه برای تصرف شهرهای بزرگ کشور، رییس جمهور 
اشرف غنی با بزرگان سیاسی و جهادی در ارگ ریاست جمهوری جلسه ی مشورتی برگزار کرده است.

رهبران سیاسی و جهادی از نیروهای امنیتی 
و دفاعی کشور اعالم حمایت کردند

صفحه 2
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دو رویداد ترافییک در شاهراه کابل – جالل آباد 20 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت
صبـح دیـروز شـنبه در منطقـه ی »عزیز خـان« ولسـوالی قرغـه ای رخ داده اسـت. این 
حادثـه در پـی برخـورد یـک عـراده موتـر »تـودی« با دو عـراده موتـر نوع سـراچه رخ 

است. داده 
اسداهلل دولت زی گفت که در این حادثه 12 نفر جان باخته و هشت نفر دیگر شدیدا 
زخمی شده اند. به گفته ی او، قربانیان هر دو رویداد به شفاخانه شهر مهترالم و شفاخانه 

حوزوی ننگرهار منتقل شده اند.
او گفت که این حادثات از اثر بی احتیاطی رانندگان اتفاق افتاده است.

شاهراه کابل جالل آباد که از والیت لغمان می گذرد یکی از شاهراه های مرگبار از لحاظ 
حادثات ترافیکی است. در کنار بی احتیاطی رانندگان، کم عرض بودن جاده نیز عامل 

وقوع حادثات ترافیکی دانسته می شود.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت لغمان می گویند که در نتیجه ی دو حادثه  ترافیکی 
جداگانه در ولسوالی قرغه ای این والیت، دست کم 20 نفر جان باخته و 18 نفر دیگر 

زخمی شده اند.
حادثه ی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  لغمان  والی  سخن گوی  دولت زی،  اسداهلل 
نخست ناوقت دو شب پیش )جمعه، 8 اسد( در منطقه ی »نارنج باغ« ولسوالی قرغه ای 

در مسیر شاهراه کابل – جالل آباد رخ داده است.
در این حادثه یک عراده موتر کاستر با یک عراده موتر نوع سراچه برخورد کرده است.

زخمی  دیگر  نفر  ده  و  باخته  نفر جان  حادثه هشت  این  در  که  گفت  دولت زی  آقای 
شده اند. در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز شاملند.

همین طـور، سـخن گوی والـی لغمـان گفـت کـه حادثـه ی دومـی حوالی سـاعت 6:00 

و  رسانه ای  روایت  سیاسی  به لحاظ 
حمالت  این  جریان  در  طالبان  تبلیغاتی 
ادعا  طالبان  می کردند.  مخدوش  نیز  را 
با  گروه،  این  جنگ جویان  که  می کردند 
نیروهای  تسلیمی  محل،  مردم  استقبال 
به  ملت  گسترده ی  درخواست  و  امنیتی 
اکثرا  و  کرده  پیشروی  حکومت  قلمرو 
را  ساحات  این  جنگ،  و  درگیری  بدون 
بسیج های  پا خاستن  به  کرده اند.  تصرف 
چالش  به  را  طالبان  روایت  این  مردمی، 
برای  آن  اهمیت  که  روایتی  کرد.  مواجه 

طالبان بیش از پیروزی های نظامی بود.
جبهات  که  گزارش هایی  و  اطالعات 
جنگ مخابره می شود، نشان می دهد که 
شکل گیری  از  هفته  چندین  گذشت  با 
بسیج های مردمی، هنوز هم، پالیسی های 
جدی، همه جانبه و کافی برای حمایت و 
تجهیز این نیروها در دستور کار نهادهای 
هرچند  است.  نگرفته  قرار  امنیتی 
صورت  حمایت هایی  پراکنده  به صورت 
گرفته است اما حمایت های صورت گرفته، 
روشن  پالیسی  یک  از  برخاسته  کافی، 
حکومت در خصوص حمایت از این نیروها 

و گسترده نبوده است.
و  حمایت  عدم  در  مشکالت  بر  عالوه 
تجهیز کافی این نیروها، مطرح کردن بحث 
ملیشه و افراد مسلح غیرمسئول از طرف 
برخی از مقامات حکومت در خصوص این 
مانند زهری عمل می کند که  به  نیروها، 
باعث می شود انگیزه  ی این نیروها در دفاع 
مخدوش  طالبان  برابر  در  محالت شان  از 
بدون  که  نیروهایی  ملیشه خواندن  شود. 
رسمی،  مالی  امتیازات  و  مسئولیت  هیچ 
از حکومت دست به سالح  برای حمایت 
تبر  دسته کردن  و  غیرمسئوالنه  می برند، 

به جان خویشتن است.
در  گسترده ای  مشکالت  این که  از  فارغ 
نیروها وجود دارد،  این  حمایت و تجهیز 
توزیع  و  تقسیم  چگونگی  خصوص  در 
صالحیت جنگی به این نیروها نیز به نظر 
می رسد دست کم تاکنون خالهای جدی 
بسیج  نیروهای  تاکنون،  دارد.  وجود 
مردمی در هیچ نقطه ی کشور، هیچ گونه 
جنگ  رهبری  در  اتکایی  قابل  صالحیت 
که  صورتی  در  ندارند.  محالت شان  در 
بدون  و  خودجوش  به صورت  نیروها  این 
عمال  و  مالی  امتیازات  به  چشم داشت 
نیروهای رضاکار، حاضر شده اند  به عنوان 
در دفاع از محالت شان و نظام جمهوری 
اسالمی افغانستان تفنگ به دوش بگیرند، 
در  جنگ  رهبری  در  هیچ صالحیتی  اما 
سطح محالت نداشته باشند، دشوار است 
که انتظار داشته باشیم، این نیروها بدون 
داشتن هیچ نقش و صالحیتی در رهبری 

جنگ، به مقاومت شان ادامه دهند.

نیروهای  محلی،  سطح  در  باید  حکومت 
بسیج مردمی را در رهبری جنگ مشارکت 
رهبری  صالحیت های  از  بخشی  و  داده 
جنگ در سطح محالت را به این نیروها 
این  به  که  برابر سهمی  در  کنند.  واگذار 
واگذار می شود،  نیروها در رهبری جنگ 
به صورت خودکار این نیروها مجبورند در 
برابر صالحیت های واگذارشده، مسئول و 

پاسخگو باشند.
بـدون حمایـت و تجهیـز کافـی از ایـن 
نیروهـا، نبـود حمایـت سیاسـی از آن هـا 
و غیبت شـان در تصمیم گیـری و رهبـری 
رونـد  نه تنهـا  جنـگ در سـطح محلـی، 
دسـت رفته  از  قلمروهـای  بازپس گیـری 
نخواهـد  توجهـی  قابـل  پیشـرفت  بـه 
رسـید که ممکـن بـه زودی، شـاهد زوال 
روحیـه، انگیـزه و صفـوف ایـن نیروها در 
سـطح محـالت باشـیم. چنیـن اتفافی در 
وضعیـت کنونـی بـرای نیروهـای امنیتی 
کشـور یـک چالـش و شکسـت مخرب و 

تعیین کننـده خواهـد بـود.

ماست«.
با  غنی  رییس جمهور  مشورتی  نشست  در 
کرزی،  حامد  جهادی،  و  سیاسی  رهبران 
ربانی،  صالح الدین  پیشین،  رییس جمهور 
و  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  رییس 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی حضور 

نداشته اند.

و نهادهای ملی، ارزش های مشترک، حقوق 
در  که  آزادی هایی  و  حقوق  دیگر  و  زنان 
قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است، 
از  افغانستان  دولت  و  است  دولت  مکلفیت 
دفاع  تعرض  نوع  هر  مقابل  در  ارزش ها  این 

می کند.
در  غنی  رییس جمهور  حال،  همین  در 
صفحه ی رسمی فیسبوک خود نوشته است 
که بزرگان مطرح سیاسی، رهبران جهادی، 
نمایندگان جامعه مدنی، زنان و علمای دین 
همه یک صدا در حضور رهبری سکتورهای 
قوای  از  را  حمایت شان  دفاعی،  و  امنیتی 

مسلح کشور اعالم کرده اند.
آقای غنی نوشته است که همه در زیر چتر 
و  کردند  تأکید  صلح  تأمین  بر  جمهوریت 
حق  مشروع  »دفاع  که  گفتند  یک صدا  با 

نیروها قدردانی و اعالم حمایت کرده اند. این 
رهبران سیاسی و جهادی تأکید کرده اند که 
برای  مردم  بیشتر  بسیج  برای  توان  تمام  با 

دفاع از افغانستان تالش خواهند کرد.
اسد(   9 )شنبه،  دیروز  که  اعالمیه  این  در 
و  جنگ  قطع  که  است  آمده  شده،  منتشر 
اولویت  پایدار  و  عادالنه  صلح  به  رسیدن 
برای  و  بوده  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
رسیدن به این مرام بلند قربانی های زیادی 

را متقبل شده است.
عالی  شورای  تالش های  اعالمیه،  طبق 
مذاکره کننده ی  هیأت  و  ملی  مصالح ی 
روند  و  است  قدر  قابل  راستا  این  در  صلح 
گفت وگوهای صلح کماکان دنبال خواهد شد.

براساس آنچه که در اعالمیه آمده است، دفاع 
از مردم و تمامیت ارضی افغانستان، نوامیس 

حمالت  افزایش  با  همزمان  روز:  اطالعات 
تصرف  برای  گروه  این  تالش  و  طالبان 
بزرگ کشور، رییس جمهور اشرف  شهرهای 
ارگ  در  جهادی  و  سیاسی  بزرگان  با  غنی 
برگزار  مشورتی  جلسه ی  ریاست جمهوری 

کرده است.
جلسه ی  این  پایان  در  که  اعالمیه ای  در 
مشورتی از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر 
ایستادگی  و  شهامت  که  است  آمده  شده، 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل 
»تجاوز« و حمالت تروریستی و ایستادگی و 
بسیج ملی مردم افغانستان در این راستا قابل 

ستایش است.
جهادی  و  سیاسی  رهبران  حال،  این  با 
امنیتی  نیروهای  مشروع  دفاع  از  افغانستان 
و دفاعی و بسیج مردمی در حمایت از این 

رهربان سیایس و جهادی از نریوهای امنییت و دفاعی کشور اعالم حمایت کردند

گروه طالبان دو روز پیش ادعا کرده بودند 
که ولسوالی های گذره و انجیل والیت هرات 
را تصرف کرده اند. وزارت های دفاع و داخله 
بودند.  کرده  رد  را  ادعا  این  زمان  آن  در 
طالبان همچنین ادعا کرده اند که در جریان 
درگیری ها در شهرهای هرات و لشکرگاه بر 

نظامیان دولتی تلفات وارد کرده اند.

تأکید کرده است که حمالت طالبان بر شهر 
قندهار با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و 

دفاعی مواجه شده و شکست خورده است.
استانکزی گفته است که پیش روی نیروهای 
امنیتی و دفاعی در شهر قندهار ادامه دارد 
و به زودی این شهر به گونه ی کامل از وجود 

طالبان پاکسازی خواهد شد.
داخله،  وزارت  سخن گوی  اظهارات  طبق 
طالبان در شهر لشکرگاه والیت هلمند نیز 
با شکست جدی روبه رو شده و به این گروه 

تلفات سنگین وارد شده است.
شهر  مصونیت  »به خاطر  است:  گفته  او 
شده  تقویت  امنیتی  کمربندهای  لشکرگاه 
نیروهای  استانکزی،  به گفته ی  است.« 
امنیتی و دفاعی به مردم اطمینان می دهند 
که به دشمن اجازه ی پیش روی را نخواهند 

داد.

نیروهای  مقاومت  نتیجه ی  در  هرات  شهر 
و  هوایی  نیروهای  به ویژه  دفاعی  و  امنیتی 
قطعه خاص پولیس، با شکست جدی مواجه 

شده است.
از  هرات  در حال حاضر شهر  او،  به گفته ی 
تهدیدات بلند محفوظ است و تلفات دو شب 
پیش ی طالبان در هرات بیشتر از تلفات این 

گروه در تمام افغانستان بوده است. 
مورد  در  داخله  وزارت  سخن گوی 
ولسوالی های انجیل و گذره که در نزدیکی 
شهر هرات موقعیت دارد، نیز گفته است که 
ولسوالی تحت  دو  این  بیشترین بخش های 

کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد.
استانکزی در مورد شهر قندهار، گفته است 
امنیتی  خاص  توجه  و  جدی  تدابیر  که 
به خاطر شهر قندهار روی دست گرفته شده 
و تمرکز جدی باالی این شهر وجود دارد. او 

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید 
شهر  سه  به  طالبان  تهاجمی  حمالت  که 
طالبان  است.  شده  زده  عقب  کشور  بزرگ 
غرب  در  هرات  شهرهای  بر  پیش  شب  دو 
افغانستان  جنوب  در  لشکرگاه  و  قندهار  و 

حمله کرده بودند.
وزارت  سخن گوی  استانکزی،  میرویس 
است  گفته  اسد(   9 )شنبه،  دیروز  داخله 
که پیش روی نیروهای امنیتی و دفاعی در 
ادامه  لشکرگاه  و  قندهار  هرات،  شهرهای 

دارد.
در  را  تلفات  بیشترین  او، طالبان  به گفته ی 
شهر  سه  این  در  گذشته  شبانه روز  جریان 
تلفات  از  مشخص  آمار  او  شده اند.  متقبل 

طالبان ارایه نکرده است.
برنامه ی  که  است  گفته  استانکزی  آقای 
دشمن به خاطر فشار باالی شهر و حومه های 

حمالت طالبان بر سه شهر بزرگ افغانستان عقب زده شد

یر حج:  وز
عاملاین که دشمن را علیه ملت تقویت می کنند، رسکوب و زنداین شوند

سری نزویل موج سوم 
ویـروس کـرونـا در 

افغانستان آغاز شده است
اطالعات روز: وزارت صحت عامه می گوید 
مریض   ۳19 گذشته  ساعت   2۴ در  که 
نفر  جدید کرونایی شناسایی شده و 28 
مریضان  مجموعی  شمار  داده اند.  جان 
نفر  به 1۴۷ هزار و ۴۷۳  به کرونا  مبتال 
و تعداد جان باختگان به شش هزار و ۷۳6 

نفر افزایش یافته است.
در  که  است  گفته  همچنین  وزارت  این 
از  نفر   559 گذشته  ساعت  بیست وچهار 
مریضان مبتال به کرونا سالمتی شان را باز 
یافته اند. شمار بهبودیافتگان به 98 هزار 

و ۷۳ نفر افزایش یافته است.
نظری،  دستگیر  حال،  همین  در 
می گوید  عامه  صحت  وزارت  سخن گوی 
که سیر نزولی موج سوم ویروس کرونا در 
اما  کشور به صورت کلی آغاز شده است، 
در شماری از والیات هنوز هم میزان آمار 

مثبت کرونا بلند است.
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  نظری 
کشور  والیات  تمامی  در  است  نیاز  که 
اهتمامات و تدابیر وقایوی بیشتر تقویت 
شود تا »شاهد صعود دوباره ی موج سوم 

کرونا نباشیم«.

این درحالی است که مجیب الرحمان انصاری 
و شماری دیگر از عالمان دین از اسماعیل 
خان که رهبری نیروهای بسیج مردمی علیه 
طالبان در هرات را به عهده دارد، خواسته اند 

که جنگ علیه طالبان را متوقف کند.
آنان  درخواست  این  به  اما  خان  اسماعیل 

پاسخ مثبت نداده است.
در روزهای گذشته، جنگ جویان طالبان در 
شهر  جمله  از  هرات  والیت  از  بخش هایی 
کرده  راه اندازی  سهمگین  حمالت  هرات 
بودند. دو روز پیش ولسوالی گذره به دست 
این گروه سقوط کرد، اما ساعاتی پس از آن 
دولت افغانستان اعالم کرد که این ولسوالی 

را دوباره در کنترل گرفته اند. 

محمدقاسم حلیمی افزود: »هر آن شیطانی 
ایستاد  و  درآمده اند  عالم  جامه ی  در  که 
می کنیم.«  پایینش  )دولت(  ما  می شوند، 
معاش  که  دین  علمان  این  او،  گفته ی  به 
برای طالبان  تبلیغات  و  از دولت می گیرند 

می کنند، دیگر در دولت جای ندارند.
همچنین آقای حلیمی با اشاره به اظهارات 
اخیر مجیب الرحمان انصاری، خطیب مسجد 
جامع گازرگاه شهر هرات در مورد بسیج های 
مردمی علیه طالبان در این والیت، گفت که 

این عالم دین دیگر نمی تواند خطابت کند.
او مجیب الرحمان انصاری را »فروخته شده«، 
کرد:  تأکید  و  خواند  »رذیل«  و  »منافق« 
علما  در جامه ی  که  )انصاری(  »این جهال 
نشسته است، ما جواب شان را گفتنی استیم. 
در  که  بخیزد  جاهلی  دیگر  که  نمی مانیم 
منبر علیه ملت ما به شمشیر دشمن دست 

ببرد.«
وزیر ارشاد، حج و اوقاف همچنین راجع به 
صحبت های او در مورد استقرار طالبان گفت 
که اکنون هم نظام اسالمی در کشور حاکم 
اسالمی حاکم  نظام  اگر  که  افزود  او  است. 
اجازه  هم  انصاری  مجیب الرحمان  نمی بود، 

نمی یافت که خطابت و امامت کند.

وزیر  حلیمی،  محمدقاسم  روز:  اطالعات 
ارشاد، حج و اوقاف کشور می گوید آن تعداد 
نیروهای  جنازه ی  نماز  که  دین  عالمان  از 
امنیتی و دفاعی را نمی خوانند و »دشمن را 
به ضد ملت« تقویت می کنند، باید سرکوب 

و زندانی شوند.
آقای حلیمی که دیروز )شنبه، 9 اسد( در 
یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، 
که  اند  کسانی  دین  عالمان  این  که  گفت 
معاش از دولت می گیرند و برای تقویت گروه 
طالبان کار می کنند. همچنین به گفته ی او، 
از  شماری  ولسوالی،  چند  سقوط  به دنبال 
طالبان  به  تا  تالشند  در  دین  عالمان  این 

خودشان را نزدیک کنند.
وزیر ارشاد، حج و اوقاف کشور این عالمان 
دین را »رذیل«، »خبیث« و »ترسو« خواند 
و تأکید کرد: »هر عالم دین که با دشمن یک 
جا است، من کارش ندارم؛ ]که[ اگر توطئه 
می کند، تبلیغ می کند، موعضه می کند و یا 
سوگند  ]ولی[  می کند،  ]دیگیری[  کار  هر 

خورده ام که ]دیگر[ نمی مانمش.«
افغانستان  مساجد  در  دیگر  که  گفت  او 
»حرام« است که این عالمان دین امامت و 

خطابت کنند.



جمعه،  بعدازظهر  در  پیش،  هفته  دو  حدود 
25 سرطان، سلسله علی خیل، دختر نجیب اهلل 
علی خیل، سفیر افغانستان در اسالم آباد، ربوده 
شد. این رویداد واکنش های گسترده ای را در 
افغانستان از سیاستمداران تا مردم و حتا گروه 
طالبان به دنبال داشت. مقامات ارشد پاکستان 
فورا  خان  عمران  نخست وزیر  جمله  آن  از  و 
برای  همه جانبه  تحقیقات  که  کردند  اعالم 

بررسی این رویداد را روی دست می گیرند.
عمران  تعیین شده ی  مهلت  یافتن  پایان  با 
خان برای پی گیری پرونده ی اختطاف سلسله 
داخله  وزیر  احمد،  رشید  شیخ  علی خیل، 
پاکستان در تاریخ 29 سرطان گفت که خانم 
حادثه  بلکه  است،  نشده  اختطاف  علی خیل 
برای »بدنام سازی« پاکستان چیده شده است.

تحقیق کنندگان  که  است  داده  توضیح  او 
پرونده ۷00 ساعت ویدیوی کمره های امنیتی 
را دیده و 200 تاکسی را جست وجو کرده اند، 
اما هیچ شواهدی مبنی بر اختطاف را نیافته اند.

دیپلماتیک  تنش  احمد،  رشید  اظهارات  این 
طرف  دو  و  داده  افزایش  را  کشور  دو  میان 
همدیگر را به اظهارنظرهای غیرمسلکی متهم 
از  استفاده  با  دیپلماتیک  روابط  کاهش  به  و 
تهدید  دیپلماتیک شان  مأمورین  فراخواندن 

کردند.
شد؟  ربوده  چگونه  کیست؟  علی خیل  سلسله 
آیا  بود؟  چگونه  او  اختطاف  به  واکنش ها 
است؟  غیرمسلکی  پاکستان  مقامات  اظهارات 
افغانستان  خارجه ی  وزارت  اقدام  آخرین  و 
چیست؟ در این گزارش سعی شده با استفاده 
در  آگاه  منابع  توسط  ارائه شده  معلومات  از 
پرسش ها  این  به  افغانستان  خارجه ی  وزارت 

پاسخ داده شود.

سلسله کیست؟
علی خیل،  دخترنجیب اهلل  علی خیل،  سلسله 
او  است.  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر 
آموزش های دوران مکتب را در کابل و اتریش 
آزمون  کردن  سپری  با  و  رسانیده  پایان  به 
علوم  و  حقوق  رشته  به  کانکور،  سراسری 

سیاسی دانشگاه کابل راه یافت. 
که  بود  قرار  و  دارد  سن  سال   26 سلسله 
اما  برساند،  پایان  به  کابل  در  را  تحصیالتش 
با سفیر شدن پدرش در هنگری، وارد دانشگاه 
کارشناسی،  دوره ی  ختم  با  شد.  کاروینوس 
در  را  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  سلسله 
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سکینه امیری

از اختطاف سلسله عیل خیل 
چه یم دانیم؟ معلومات ارائه شده از سوی منابع 

در وزارت خارجه نشان می دهد که 
پولیس و افراد مسئول تحقیق 
پرونده ی سلسله علی خیل، دختر 
سفیر افغانستان در پاکستان، 
بدون مستندکردن وضعیت او، 
با طرح کردن پرسش های تکراری 
و بی ربط، دختر سفیر را مورد 
بازجو�یی غیرمسلکی قرار داده اند.

بدون  پاکستان،  در  افغانستان  سفیر  دختر 
طرح کردن  با  او،  وضعیت  مستندکردن 
را  پرسش های تکراری و بی ربط، دختر سفیر 

مورد بازجویی غیرمسلکی قرار داده اند.
تیم شش نفره ی مسئول تحقیق پرونده ی خانم 
زیر  با  که  کرده اند  تالش  همچنان  علی خیل 
فشار قراردان قربانی، اصل قضیه ی اختطاف و 
شکنجه شدن سلسله را نادرست و آن را وارونه 

جلوه دهند.
واقعیت،  خالف  که  می دهد  نشان  معلومات 
بررسی هایش  نتیجه ی  در  تحقیق کننده  تیم 
آورده است که خانم علی خیل روز جمعه )25 
در  درجه ای   ۴5 تا   ۴0 گرمای  در  سرطان( 
عین ساعات و زمان در جاهای مختلف حضور 
داشته و برای پنج ساعت در شهر با سه تاکسی 
گردش کرده است. چیزی که خانم علی خیل 
آن را رد کرده و گفته است که برای خرید یک 
کلید بند به برادر کوچکش تنها به بازار محلی 
نزدیک به محل اقامت دیپلمات ها رفته و این 

خرید ده دقیقه زمان برده است. 
سلسله علی خیل با داشتن مصونیت دیپلماتیک 
از منطقه  ی امن ربوده شده است. این امر به 

اختالف افغانستان و پاکستان افزوده است.

اعزام هیأت از کابل به اسالم آباد
وزارت خارجه ی کشور ضمن تأکید مجدد بر 
تسریع روند پی گیری حادثه ی اختطاف سلسله 
علی خیل، در اعالمیه ای گفته که قرار است در 
جریان هفته ی جاری، هیأت جمهوری اسالمی 
مشترک  تحقیقات  انجام  جهت  افغانستان 
قضیه ی  مورد  در  معلومات  شریک سازی  و 

اختطاف سلسله علی خیل، به اسالم آباد برود.
سایر  و  طبی  گزارش های  اعالمیه،  این  طبق 
که  می دهد  نشان  به دست آمده  مدارک 
از  پس  سرطان   25 تاریخ  در  علی خیل  خانم 
و  و خشونت جسمی  مورد شکنجه  اختطاف، 

روحی قرار گرفته است.
دلیلی  هیچ  که  است  کرده  تاکید  وزارت  این 
نمی تواند وقوع جنایتی را که بنابر گزارش های 
طبی و مدارک موجود به اثبات رسیده است، 

توجیه کند. 
وزارت خارجه افزوده است که دولت پاکستان 
آن  بین المللی  تعهدات  و  میثاق ها  به  مطابق 
نمایندگی های  امنیت  است  مکلف  کشور 
سیاسی و مصونیت کامل دیپلمات های افغان و 

اعضای خانواده ی شان را تأمین کند.

امن ترین مکان
جهان  شهرهای  امن ترین  از  یکی  اسالم آباد 
به شمار می رود و دیپلمات های خارجی در این 
شهر در امن ترین محل )F7-2( اقامت دارند. 
سفیران و خانواده های شان به شمول دیپلماتان 
بدون  شهر  محل  این  در  اروپایی  کشورهای 

محافظ   اند.
پارک ها،  رستوان  ها،  بازارها،  در  حتا  آنان 
محالت ورزشی داخل شهر و اطراف آن بدون 
با  شماری  و  می  کنند  پیاده گردی  محافظ 
بایسکل رفت و آمد دارند. دیپلماتان افغان نیز 

از این امر مستثنا نیستد. 
کنون،  تا  گذشته ها  از  افغان  دیپلمات های 
به  میزبان  کشور  هم  نه  و  نداشته اند  محافظ 
این امر تأکید کرده است. مقام ها در افغانستان 
خانم  اختطاف شدن  مسأله،  این  به  توجه  با 
و  دانسته  سازمان یافته  جنایت  را  علی خیل 
خواهان تحقیقات همه جانبه از سوی پاکستان 

اند.

از  و  پارک های شهر می رود  از  یکی  به  وضع، 
آنجا به سکرتر سفیر افغانستان تماس می گیرد 
و برای برگشت به محل اقامت کمک می طلبد. 
از سوی منابع در  ارائه شده  براساس معلومات 
پزشکی سلسله  آزمایش های  و  وزارت خارجه 
انجام  ترکیه  و  پاکستان  کشورهای  در  که 
شده، ربایندگان دست و پای سلسله را درحال 

بی هوشی بسته و او را شکنجه کرده  اند. 
لباس های  کردن  پاره  با  از شکنجه،  بعد  آنان 
سلسله، دست و پایش را باز و او را در منطقه ی 
متروکه، مملو از کثافات در میان ِگل و الی با 
یک تلفن بدون سیمکارت و یک نوت پنجایی 
کلدار که باالی آن به پشتو نوشته اند که »دا 
ظاهرا  که  تو(  نوبت  بار  )این  نوبت«  ستا  ځل 
اخطارش به شخص سفیر است، رها می کنند.

براساس معلومات ارائه شده ی پزشکی، با آن که 
کرده ،  پاره  را  سلسله  لباس های  ربایندگان 
آزمایش ها  نکرده اند.  جنسی  تعرض  او  به  اما 
علی خیل  خانم  که  می دهد  نشان  همچنین 
از  و  است  حادثه  از  بعد  ترومای  درگیر  هنوز 
رنج  وحشتناک،  خواب های  و  عصبی  شوک 

می برد.

واکنش ها
بعد از نشر خبر اختطاف و شکنجه شدن خانم 
محمد  دستور  به  خارجه  وزارت  علی خیل، 
و  سفیر  کشور،  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 

دانشگاه  در  بین الملل  امنیت  رشته های 
جنگ  مطالعات  و  پاریس   Science Po
صلح در دانشگاه Freice University آغاز 
به  علی خیل  آقای  سفیرشدن  با  سلسله  کرد. 
قرنطین شدن  و  کرونا  گسترش  و  پاکستان 
شهرها، به دیدار خانواده اش به پاکستان آمده 
از  بود و تحصیالتش را به صورت غیرحضوری 
پاکستان دنبال می کرد. قصد برگشت به اروپا 
را داشت، اما اختطاف شدنش، برنامه های او و 
روابط افغانستان و پاکستان را وارد فاز جدید 

و تنش آلود کرد.

»این بار نوبت تو«
 25( جمعه  روز  بعدازظهر  دو  ساعت  حوالی 
سرطان(، خانم علی خیل برای خریداری به یک 
بازار محلی نزدیک به محل اقامت دیپلمات ها 
می رود. او بعد از ده دقیقه خرید، سوار تاکسی 
می شود. راننده با توقف در مسیر راه، فردی را 
به عنوان مسافر سوار می کند. کاری که سبب 
براساس  می شود.  علی خیل  خانم  اعتراض 
معلومات ارائه شده، این اعتراض اما با دشنام و 

ُکتک کاری فرد تازه وارد پاسخ می یابد.
مسافر تازه وارد با الفاظ رکیک سلسله را دشنام 
ساعت  حوالی  می زند.  کتک  را  او  و  می دهد 
شش بعدازظهر، سلسله خودش را با لباس های 
پاره و ِگل آلود، در محل متروکه مملو از ِگل و 
الی و کثافات می یابد. خانم علی خیل با همان 

دیپلماتان ارشد کشور را از پاکستان به کابل 
آمده  خارجه  وزارت  اعالمیه ی  در  فراخواند. 
تهدیدات  کامل  رفع  تا  اقدام  این  که  است 
محاکمه ی  و  گرفتاری  به شمول  امنیتی 
روی دست  افغانستان  سفیر  دختر  ربایندگان 

گرفته شده است.
سفیر  همچنین  افغانستان،  خارجه ی  وزارت 
خواستار  و  کرد  احضار  را  کابل  در  پاکستان 
اختطاف  مورد  در  توضیحات  و  پی گیری 
در  افغانستان  سفیر  دختر  شکنجه شدن  و 

پاکستان شد.
نخست  معاون  صالح،  امراهلل  این،  به  افزون 
ریاست جمهوری در تویتر خود نوشت که آزار 
اولین مورد نیست،  و اذیت سلسله علی خیل، 
کار  دستور  در  دیپلمات ها  اذیت  و  آزار  بلکه 
ادامه  در  صالح  آقای  است.  پاکستان  دولت 
نوشته است که دولت پاکستان، دیپلمات هایی 
را که مطابق با سیاست این کشور رفتار نکنند، 

مورد آزار و اذیت قرار می دهد.
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ی 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  و  افغانستان  ملی 
و  خوانده  تکان دهنده  را  رویداد  این  پیشین 

به شدت نکوهش کرده اند.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  عبداهلل  آقای 
خانواده های شان  و  دیپلمات ها  امنیت  تأمین 
براساس کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی 
وظیفه ی دولت های میزبان است و در شرایط 
به  رویدادها  چنین  کنونی،  حساس  و  دشوار 

مغشوش سازی اذهان عمومی می انجامد.
و  اطالعات  مرکز  رییس  مینه پال،  دواخان 
خود  تویتر  در  افغانستان  حکومت  رسانه های 
است.  دانسته  رویداد  این  مسئول  را  طالبان 
عبدالسالم ضعیف، عضو پیشین گروه طالبان 
سفیر  دختر  شکنجه شدن  و  اختطاف  نیز 
تمام  عزت  موضوع  را  پاکستان  در  افغانستان 

افغان ها دانسته است.
سیاسی  دفتر  سخنگوی  نعیم،  محمد  داکتر 
»یک  اختطاف  تویتی  در  دوحه،  در  طالبان 
علیه  »اقدامی  را  پاکستان  در  افغان«  دختر 
به شدت  را  آن  و  خواند  بشریت«  و  اسالم 
پاکستان  از  گفت  نعیم  آقای  کرد.  محکوم 
می خواهد تالش اش برای دستگیری و مجازات 

عوامل این رویداد را تسریع کند.
پس از رسانه ای شدن اختطاف و شکنجه شدن 
افزایش  و  پاکستان  در  علی خیل  سلسله 
واکنش ها، عمران خان، نخست وزیر این کشور 
پاکستان  داخله  وزیر  احمد،  رشید  شیخ  به 
بود که عامالن ربودن  ۴8 ساعت مهلت داده 

سلسله علی خیل را بازداشت کند. 
وزیر داخله ی پاکستان به دستور عمران خان، 
رییس هیأت تحقیق کننده تعیین شد. با پایان 
یافتن مهلت تعیین شده، وزیر داخله پاکستان 
خبری  نشست  یک  در  سرطان   9 تاریخ  در 
گفت که خانم سلسله علی خیل اختطاف نشده 
است، بلکه حادثه برای »بدنام سازی« پاکستان 

چیده شده است.
اما محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه ی کشور در 
قریشی،  شاه محمود  با  که  تلفنی  تماس  یک 
اظهارات  این  داشت،  پاکستان  خارجه ی  وزیر 
را نظرهای غیرمسلکی و قضاوت های پیش از 

وقت تحقیقات خواند.

چرا اظهار نظرها غیرمسلکی است؟
وزارت  در  منابع  سوی  از  ارائه شده  معلومات 
افراد  و  پولیس  که  می دهد  نشان  خارجه 
علی خیل،  سلسله  پرونده ی  تحقیق  مسئول 

فرصِت اتریخ برای غین
ایستادگی کند این منتقدان از حکومت حمایت خواهند کرد. سخیداد هاتف

را  حکومت  این  کسی  آن  در  که  است  آمده  پدید  فرصتی 
حتا به خاطر فسادها و کژرفتاری   های گذشته   ی آن مواخذه   ی 
اخالقی نمی   کند. تمام نگاه   ها متوجه دفع خطری   اند که بقای 

کشور را مورد تهدید قرار داده است. 
به وضعیت  بین   المللی نسبت  به دلسردی جامعه   ی  توجه  با 
افغانستان، واضح است که از این پس جنگ مردم افغانستان 
با طالبان یک جنگ »افغانی« خواهد بود. در این جنگ افغانی 
یک طرف مردم هستند و طرف دیگر یک گروه خشونت   گر 
مستظهر به حمایت آی اس آی که به هیچ یک از قواعد جنگ و 
نیازهای صلح در دنیای امروزی پابند نیست. حکومت می   تواند 
در کنار مردم بایستد یا به تدریج به طالبان تسلیم شود. اشرف 
یک  و شهامت  قاطع  اراده   ی  روشن،  دیدی  با  می تواند  غنی 
رهبر ملی از افغانستان و مردم افغانستان و آینده   ی این وطن 
دفاع کند. از آن سو، می   تواند )حتا اکنون که در صلح   ستیزی 

و جنگ   طلبی طالبان هیچ ابهامی نمانده( همچنان به شیوه   ی 
معمول گفتاردرمانی و خیالبافی سیاسی متوسل شود و این 
فرصت بسیج عمومی علیه بازگشت امارت طالبانی را ضایع کند. 
طالبان در داخل کشور حمایت مردمی خود را از دست داده   اند و 
در بیرون از کشور )مخصوصا در مناطق صوبه سرحد پاکستان( 
در حال از دست دادن پشتوانه   های جنگی خود هستند. هیچ 
این   قدر مساعد نبوده  وقت زمان برای شکست دادن طالبان 
است. فرصتی تاریخی پیش آمده که افغانستان از شر تروریسم 
طالبانی رها شود و مرحله   یی از ثابت و توسعه عبور کند که خود 
رییس  جمهور غنی پیوسته از آن سخن می   گوید. این فرصت از 
این جهت نیز اهمیت دارد که اردوی ملی افغانستان ) با حمایت 
مردم کشور( مسئولیت جنگیدن با طالبان را برعهده خواهند 
داشت و نه نیروهای خارجی. مجالی پیش آمده تا افغانستان 
پس از نیم قرن دوباره خود را »کشور« ببیند. آیا رییس  جمهور 

غنی از این فرصت استفاده خواهد کرد؟

امارت  بازگشت  نگران  را  افغانستان  مردم  دیگری  زمان  هر 
در  گروه  این  که  وحشتناکی  ستم   های  است.  کرده  طالبان 
مناطق تصرف   شده   ی خود بر مردم روا داشته اند، برای هیچ 
کسی تردیدی باقی نگذاشته که طالبان همان نیروی ویرانگر 
منهدم  غیرنظامیان،  کشتن  بودند.  که  هستند  خونریزی  و 
به  دختران  و  زنان  کردن  وادار  اقتصادی،  تاسیسات  کردن 
این  ورزیدن  تاکید  و  طالب  جنگجویان  با  اجباری  ازدواج 
شده   ی   شان  آزموده  سیاست   های  کامل  اجرای  بر  گروه 
نشان  که  نمونه   هایی هستند  پیش  سال  اندی  و  بیست  در 
می   دهند امارت طالبان چیزی جز دستگاهی برای سرکوب 
مردم و ویران کردن کشور نخواهد بود. بسیاری از مردم در 
از حکومت  برای حمایت  آمادگی خود  برابر چنین خطری 
را اظهار کرده   اند. حتا منتقدانی که نقدهای بسیار شدید بر 
حکومت   داری رییس  جمهور و تیمش داشتند، امروز به روشنی 
برابر طالبان  با عزم راسخ در  اگر اشرف غنی  می   گویند که 

محمد اشرف غنی، رییس  جمهور افغانستان، در کنار منتقداِن 
بسیار محبان سرسختی هم دارد. محبانش او را »غنی بابا« 
می   خوانند. روشن است که رییس  جمهور نیز از این که »بابا«ی 
او خود نسل جوان   تر مردم  ملت بخوانندش، خشنود است. 
افغانستان را »فرزند« خود می   خواند و اخیرا بانوی اول کشور 

نیز جایگاه خود را به عنوان »مادر« معنوی ملت بیان کرد. 
فرصت   های  خود  ریاست  دوره   ی  در  غنی  رییس  جمهور 
بسیاری را ضایع کرده است. اما امروز فرصت تاریخی دیگری 
بهتری هدایت  به مسیر  را  افغانستان  تا  فراهم شده  برایش 
کند و نقش خود را در آغاز این قرن به عنوان یک رهبر قوی 
و آینده   نگر تثبیت کند )و در آن صورت اگر کسانی او را بابا 

خواندند نیز ماللی نیست(. 
آن فرصت تازه چیست؟

بعضی کامیابی   های نظامی طالبان در ماه   های اخیر بیشتر از 



روندهای تدارکات برنامه های اضطراری مبارزه 
و  افغانستان  در  کرونا  ویروس  همه گیری  با 
چگونگی مصرف بودجه توسط ادارات دخیل در 
امر مبارزه با این همه گیری با وصف موجودیت 
طرزالعمل مصرف بودجه ی منظورشده جهت 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا« و »رهنمود 
جهت  اضطراری  تدارکاتی  اقدامات  اجرایی 
نواقص  با  کرونا«  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
قانونی، رعایت نشدن مواد طرزالعمل و رهنمود 
اجرایی، و حیف ومیل بودجه ی اختصاص یافته 

برای مبارزه با کرونا به همراه بوده است.
وظیفوی  صالحیت های  از  »سوءاستفاده 
»طی  اعطا«،  آمران  یا  محلی  مقامات  توسط 
مراحل روند تدارکات قراردادها برخالف قانون، 
»خریداری های  نافذه«،  لوایح  و  طرزالعمل 
غیرمرتبط که به برنامه مبارزه با کرونا ارتباط 
نداشته است«، »عدم میکانیزم اصولی نظارتی 
نرخ  در  »تفاوت  و  تدارکات«  اداره ی  توسط 
اجناس، داروها و سایر خریداری های ادارات از 
بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با همه گیری 
کرونا« از جمله ی مشکالت و نواقص برجسته 

در روند تدارکات کرونا است.

تهیه ی  با  اضطراری  وضعیت  با  مقابله 
طرزالعمل و رهنمود 

به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان و ثبت 
اولین بیمار مبتال به آن در ماه حوت 1۳98، 
حکومت افغانستان تدابیر الزم برای جلوگیری 
از گسترش ویروس کرونا در کشور و نیز مهار 
آن را روی دست گرفت. یکی از اقدامات اساسی 
این  با شیوع  مقابله  برای  افغانستان  حکومت 
همه گیری، تهیه طرزالعمل و رهنمود اجرایی 
برنامه ی  تدارکاتی  امور  پیشبرد  برای  ویژه 

اضطراری مبارزه با شیوع ویروس کرونا بود. 
»طرزالعمل مصرف بودجه ی منظور شده جهت 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید 19(« 
و »رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید 
ملی،  تدارکات  اداره  از سوی  19( در کشور« 
وزارت مالیه و اداره مستقل ارگان های محلی 
امر  در  دخیل  و  مسئول  ادارات  تا  شد  تهیه 
بودجه ی  بتوانند  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
اختصاص یافته برای مقابله با همه گیری کرونا 
را بهتر مدیریت کنند. افزون بر این، هدف از 
ایجاد این طرزالعمل و رهنمود، »ایجاد سهولت 
و تسریع در پروسه های تدارک وسایل، لوازم، 
اجناس، ادویه و دیگر ضروریات به منظور مقابله 
با شیوع ویروس کرونا )کووید 19( در کشور« 

عنوان گردیده است. 
از آن جایی که برای مهار همه گیری کرونا در 
جهان و افغانستان به اقدامات ویژه و فوری نیاز 
بود، قوانین، طرزالعمل ها و لوایح تدارکاتی که 
برای حالت های عادی تهیه و ترتیب شده است، 
پاسخ گوی شرایط اضطراری موجود در کشور 
نبود. برای پاسخ گویی به این شرایط و رسیدگی 
مؤثر و بهتر امور مربوط به برنامه های مقابله با 
کرونا، حکومت و ادارات مسئول سازوکارهای 
طرزالعمل  دادند.  ترتیب  را  ویژه ای  حقوقی 
و  ادارات  مسئوالن  به  ترتیب شده  رهنمود  و 
است  داده  صالحیت  ادارات  اعطای  آمران  یا 
و  ذی ربط  ادارات  نیازمندی های  رفع  برای  تا 
تطبیق فوری برنامه های مقابله با ویروس کرونا، 
با استفاده از مفاد این اسناد حقوقی به گونه ی 

سریع اقدام کنند. 
شده  منظور  بودجه ی  مصرف  »طرزالعمل 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید 
19(« از سوی اداره مستقل ارگان های محلی 
است.  شده  تهیه  افغانستان  مالیه  وزارت  و 
»هدایت  براساس  ماده ای   11 طرزالعمل  این 
مبارزه  امر  در  ریاست جمهوری  عالی  مقام 
به منظور  کرونا،  ویروس  انتشار  مهارسازی  و 
در  آن  حساب دهی  و  مصارف  بهتر  مدیریت 
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محمدنعیم حقمل، رییس اداره عالی تفتیش 
مورخ   ۳1۷/29۷1 شماره  مکتوب  طی 
امور  اداره  به  را  گزارش  این   1۳99/8/۳
این  در  است.  کرده  ارسال  ریاست جمهوری 
گزارش آمده است که وزارت مالیه 6 میلیارد 
و 500 میلیون افغانی را جهت تهیه 1۷۴ هزار 
برای شش ماه جهت  نان  برای طبخ  آرد  تُن 
توزیع نان خشک در شهر کابل تخصیص داده 

بود. 
تاریخ  از  تفتیش،  عالی  اداره  گزارش  براساس 
نان  توزیع  شروع  )زمان   1۳99 ثور   10
خشک در کابل( اال 18 جوزای 1۳99 مقدار 
خبازی   1610 برای  آرد  تُن   »۳0562.۷5«
تعداد 11۷  و  توزیع  اتحادیه عالفان  از سوی 
برای  نان  قرض  و 5۳0  هزار  و 65۳  میلیون 
سوی  از  مستحق  فامیل   2۳0 و  هزار   ۳11
خبازی ها در 22 ناحیه شهر کابل طبخ و توزیع 

شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: »معلوماتی 
که از جانب ریاست مالی و اداری شاروالی کابل 
در رابطه به تادیه پولی به جانب اتحادیه عالفان 
و مصارف ترمیماتی ارائه گردیده است، مبلغ 
۳۳ میلیون و 9۴5 هزار و 268 افغانی به منظور 
امور ترمیماتی شاروالی کابل و مبلغ 1 میلیارد 
افغانی   ۴00 و  هزار   505 و  میلیون   2۴0 و 
غرض توزیع نان خشک از جانب وزارت مالیه 
تخصیص داده شده که نظر به جدول ارائه شده 
ریاست مالی و اداری از مجموع مبلغ اختصاص 
داده شده غرض تهیه نان خشک، مبلغ 8۴۷ 
میلیون و ۴59 هزار و 99 افغانی درک قیمت 
مقدار »2065۳.۳0« تُن آرد به جانب اتحادیه 

عالفان تادیه شده است.«
با  که  است  گفته  تفتیش  عالی  اداره 
قرنطین،  از  ناشی  »محدودیت های  وصف 
توزیع  ساحه  وسعت  و  زمان  محدودیت های 
در  روند  اسناد  موجودیت  عدم  خشک،  نان 
مرکز شهرداری کابل و عدم همکاری به موقع 
مسئوالن در ارائه اسناد و پاسخ ها« روند توزیع 
نان خشک را به رویت اسناد موجود در مرکز 
»به طور  نواحی  از  شماری  اسناد  و  شهردای 
درنظرداشت  با  ناحیه   22 مجموع  از  قیدی 
سه اصل تفتیش عملکرد )موثریت، مفدیت و 

اقتصادیت( بررسی کرده است. 
براساس بررسی های این اداره، یک قرض نان 
خشک از سوی شهرداری کابل بلندتر از قیمت 
یک قرص نان در بازار به نیازمندان توزیع شده 
است. در بازار قیمت یک قرص نان 180 گرامه 
10 افغانی است اما یک قرص نان 1۷0 گرامه 

و  طرزالعمل ها  قانون،  نقض  چالش ها،  کرونا 
مسئوالن  و  مقامات  سوءاستفاده ی  و  لوایح، 
ادارات دخیل در روندهای تدارکاتی از بودجه ی 

اختصاصی وجود داشته است. 
مورد  چهار  نمونه  به صورت  گزارش  این  در 
مشخص در خصوص روند تدارکاتی برنامه های 
اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در والیت های 
بلخ، هرات، کابل و میدان وردک بررسی شده 
تفتیش،  عالی  اداره ی  اسناد  مرور  است. 
ریاست جمهوری  امور  اداره  و  کل  دادستانی 
والیات  این  در  که  می دهد  نشان  افغانستان 
برنامه های  به  مربوط  امور  تدارکاتی  روندهای 
اضطراری مقابله با ویروس کرونا با نقض قانون، 
طرزالعمل و حیف ومیل بودجه ی اختصاص یافته 

به همراه است.

توزیع نان خشک در کابل: روندی که به 
دولت ضرر وارد کرده است

اعمال  افغانستان و  به دنبال وضع قرنطین در 
ویروس  همه گیری  مهار  برای  محدودیت ها 
شهرداری  ثور 1۳99  ده  در  کشور،  در  کرونا 
نیازمندان  برای  نان خشک  توزیع  روند  کابل 
را در شهر کابل شروع کرد. این برنامه بخشی 
شهروندان  از  حمایت  برای  حکومت  طرح  از 
شهرداری  آن  براساس  که  بود  آسیب پذیر 
کابل از طریق نانوایی ها روزانه به خانواده های 
می کرد.  توزیع  رایگان  نان خشک  بی بضاعت 
شهرداری کابل چهل روز به باشندگان نیازمند 

شهر کابل نان خشک توزیع کرد. 
به دنبال توقف روند توزیع نان خشک در کابل، 
چند ماه بعد گزارش هایی منتشر شد که ادعا 
می کرد میلیون ها افغانی از بودجه ی اختصاص 
یافته برای توزیع نان خشک در کابل اختالس 
شده است. یک گزارش تحقیقی روزنامه هشت 
صبح که در ماه سرطان 1۳99 منتشر شد، ادعا 
پول  از  افغانی  میلیون  از 800  بیش  کرد که 
اختصاص یافته برای توزیع نان خشک در کابل 
از سوی مسئوالن شهرداری کابل، اتحادیه مواد 
ارتزاقی و خبازان شهر کابل زیرنام دست مزد 

حیف ومیل شده است. 
عالوه بر این نهادهای دولتی نیز مدعی بودند 
که در برنامه ی توزیع نان خشک در کابل فساد 
وجود داشته است. اداره ملی احصاییه در ماه 
اسد 1۳99 به رسانه ها گفته بود که بررسی های 
این اداره از چگونگی توزیع نان خشک در شهر 
کابل نشان می دهد که در این روند فساد وجود 
داشته و خانواده های خیالی به عنوان مستحق 

دریافت نان خشک ثبت و شناسایی شده اند. 
یک سال بعد از نشر این گزارش ها، شهرداری 
کابل حیف ومیل بودجه اختصاص یافته برای 
در  و  کرد  رد  به نحوی  را  خشک  نان  توزیع 
جوابیه ای که براساس فیصله کمیسیون بررسی 
شکایات و تخلفات رسانه ای در روزنامه هشت 
این  گزارش  محاسبه  گفت  شد،  نشر  صبح 

روزنامه »بی بنیاد بوده است.«
اداره  جمله  از  دولتی،  ادارات  بررسی های  اما 
توزیع  روند  که  می دهد  نشان  تفتیش  عالی 
از سوی شهرداری  کابل  نان خشک در شهر 
و  است  بوده  به همراه  نواقصی  و  با مشکالت 
براساس اسناد این اداره، »عدم اقتصادی بودن« 
برنامه ی توزیع نان خشک در کابل حدود 15۳ 
وارد  افغانستان ضرر  دولت  به  افغانی  میلیون 

کرده است.
امر  در  مصرف  اسناد  بازرسی  نتایج  »گزارش 
خشک  نان  توزیع  و  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
توسط  که  کابل«  شاروالی  در  شهروندان  به 
معاونیت تفتیش در امور مالی و تفتیش رعایت 
ماه های  در  تفتیش  عالی  اداره  تقنینی  اسناد 
سرطان و اسد 1۳99 انجام شده است، نشان 
می دهد که برنامه ی توزیع نان خشک در کابل 
اقتصادی  بر  عالوه  و  داشته  زیادی  مشکالت 
نیز وجود نداشته  نبودن آن، شفافیت در آن 

است.

از سوی شهرداری کابل به قیمت 10.68 افغانی 
توزیع شده است. 

براساس حکم جز )1( بند )2( ماده )6( قرارداد 
میان شهرداری کابل و صنف خبازان، خبازان 
نان را به  مکلف گردیده بودند تا 192 قرص 
وزن 1۷0 گرام از یک بوری آرد 50 کیلویی 
برای فامیل های مستحق در کابل طبخ و توزیع 
تفتیش،  عالی  اداره  محاسبه  براساس  نمایند. 
این مقدار نان ۳2.6۴0 کیلوگرام آرد می شود و 
1۷.۳60 کیلوگرام آرد باقی مانده از یک بوری 
در مصارف پخت وپز خباز محاسبه گردیده و 
با  گرام  وزن 1۷0  به  نان  قرص  یک  »قیمت 
 10.68 مبلغ  به  خباز،  مصارف  درنظرداشت 

افغانی تمام شده است.«
اداره عالی تفتیش در گزارش خود گفته است: 
»هرگاه دولت یک قرص نان را در وزن 180 
قیمت  می نمود،  توزیع  مستحقین  برای  گرام 
دولت  برای  گرام   180 وزن  نان  قرص  یک 
در  که  می شود  تمام  افغانی  مبلغ 11.۳0  به 
مجموع  در  افغانی   1.۳ مبلغ  نان  قرص  هر 
توزیع  نان  قرص   11۷،65۳،5۳0 تعداد 
مبلغ  جمعاً  مستحق،  فامیل های  برای  شده 
)152،9۴9،589( یک صد و پنجاه و دو میلیون 
و نُه صد و چهل و نه هزار و پنج صد و هشتاد و 
نُه افغانی به دولت ضرر وارد شده است، از این رو 
واضع است که توزیع نان خشک به وزن 1۷0 
گرام برای دولت غیراقتصادی تمام شده است.«

اداره عالی تفتیش در بررسی هایش قیمت آرد 
در بازار کابل را نیز بررسی کرده است. این اداره 
گفته است که به رویت بل های به دست آمده 
در ماه ثور سال 1۳99، حد اوسط قیمت یک 
قرنطین  قزاقی در کابل در دوره ی  آرد  بوری 
یک  درحالی  است  بوده  افغانی   1890 مبلغ 
بوری آرد قزاقی اول مطابق شرایط قرارداد »با 
درنظرداشت حداوسط قیمت ها در طی ۴0 روز 
به نرخ بندر حیرتان و افزودی قیمت انتقاالت و 
8 فیصد مفاد به اتحادیه عالفان برای دولت به 

مبلغ 2095 افغانی تمام شده است.« 
از  اداره عالی تفتیش  یافته های  از  یکی دیگر 
روند بررسی توزیع نان خشک در شهر کابل 
»عدم مفیدیت پروسه توزیع نان در شهر کابل« 
است. این اداره گفته است که هدف از توزیع 
نان خشک از سوی دولت، دست گیری آن عده 
خانواده هایی بود که در نتیجه ی اعمال قرنطین 
نمی توانستند تأمین معیشت کنند. اما بررسی 
اسناد در شش ناحیه شهر کابل نشان داده است 
که آن چه را دولت توقع داشت، »عملی نشده 
معین  مشخصات  با  که  فورم  این که  به دلیل 
برای تشخیص مستحق واقعی که شامل اسم، 
ولد، دلیل مستحق بودن، تعداد اعضای فامیل، 
ناحیه، گذر و شماره تماس طرح و ترتیب شده 

است، کامال تطبیق نگردیده.«
به صورت نمونه اداره تفتیش دریافته است که 
بیش از 50 درصد شماره های لیست های توزیع 
نان خشک در ناحیه 15 درج نشده و هیأت این 
اداره نتوانسته با کسانی که به حیث مستحق 
انتخاب شده، تماس بگیرد. در گزارش تفتیش 
آمده است که »نماینده های مربوطه با بهانه های 
مختلف که گویا در خانه نیستند، طرف اطراف 
سفر کرده اند و یا هم فاصله دور است، خواستند 
تا از مصاحبه با مستحقین به شکلی از اشکال 

جلوگیری نمایند.«
مشکالت  که  است  گفته  تفتیش  عالی  اداره 
توسط  الزم  نظارت  عدم  نتیجه  در  موجود 

ماده ی دوم  ترتیب شده است.  سطح کشور« 
در  مثمریت  و  موثریت   -1« طرزالعمل  این 
از  جلوگیری  شده ی  منظور  بودجه ی  مصرف 
شیوع ویروس کرونا )کووید 19( در کشور، 2- 
شفافیت، حساب دهی و پاسخ گویی در مصرف 
بودجه ی منظور شده، ۳- تنظیم هرچه بهتر 
امور مالی و حسابی تخصیص منظور شده و 
۴- حصول اطمینان از مصرف بودجه ی منظور 
شده به گونه ی مثمر و موثر« را به حیث اهداف 

طرزالعمل فوق الذکر تعریف کرده است.
بودجه ی  استفاده  و  مصرف  ساحه ی 
براساس  کرونا  با  مبارزه  برای  اختصاص یافته 
این طرزالعمل، »تدارک ادویه جات، سامان آالت 
با  مبارزه  مخصوص  ابزار  و  اجناس  طبی، 
اشتهارات  و  اعالنات  مصارف  کرونا،  ویروس 
کرونا،  ویروس  از  جلوگیری  و  وقایه  به منظور 
یا  و  قرنطین  جهت  اماکن  کرایه گیری  به 
معالجه ی مبتالیان به ویروس کرونا، کمک به 
افراد و خانواده های بی بضاعت که در قرنطین 
قرار دارند، اجرای مدد معاش یا امتیاز مادی 
جهت تشویق داکتران و افرادی که در مبارزه 
و  دارند،  قرار  مقدم  در خط  ویروس  با شیوع 
استفاده در سایر موارد ضروری و جدی که در 
این طرزالعمل به آن ها اشاره نشده و به تأیید 
کتبی کمیته ی نظارت به مصرف رسیده باشد« 

تعریف شده است.
تدارکات  کمیسیون  طرزالعمل،  این  بر  عالوه 
اجرایی  »رهنمود   1۳99 حمل  ماه  در  ملی 
اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا )کووید 19( در کشور« را 
منظور کرد. همزمان با منظوری این رهنمود، 
مصرف  صالحیت  اعطا  آمرین  به  کمیسیون 
10 میلیون افغانی را نیز منظور کرد. هدف از 
تهیه ی این رهنمود، ایجاد سهولت و تسریع در 
روندهای تدارک وسایل، لوازم، اجناس، دارو و 
دیگر ضروریات الزم برای مقابله با ویروس کرونا 

گفته شده است.
براساس طرزالعمل و رهنمود موجود، ادارات و 
آمرین اعطا صالحیت داشتند با استفاده از مواد 
مندرج این اسناد حقوقی، روندهای تدارکاتی را 
طی مراحل کنند. با استفاده از این طرزالعمل 
و رهنمود و برخالف حاالت عادی که در قانون 
تدارکات، طرزالعمل ها و لوایح موجود تعریف 
و  والی ها  ادارات،  اعطای  آمران  است،  شده 
ملی صالحیت  تدارکات  اداره  عمومی  رییس 
طی مراحل، منظوری و عقد قرارداد و اکماالت 
تدارکاتی  شیوه ی  و  طریق  هر  از  موقع  »به 
بنابر لزوم دید آمر اعطا را در حیطه ی بودجه 
دست داشته بدون درنظرداشت قیمت مجموعی 

قرارداد دارند.«
احمدرامین ایاز، سخن گوی اداره تدارکات ملی 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که این رهنمود 
به منظور تدارک نیازمندی های مورد ضرورت 
برای ادارات تذکر رفته در رهنمود متذکره در 
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا و اقدامات 
جهت تداوی مصاب شدگان اال رفع خطر شیوع 
ویروس مذکور ترتیب گردیده است. او گفت: 
تجارب  از  رهنمود  این  ترتیب  در  »همچنین 
و اسناد نهادهای بین المللی پیرامون مبارزه با 
حاالت اضطراری، قانون و طرزالعمل تدارکات 
و در مشوره با ادارات ذی دخل استفاده گردیده 
است. ادارات مختلف تا الحال 52 قرارداد را به 
ارزش 8.8 میلیارد افغانی با نظرداشت رهنمود 

متذکره طی مراحل و عقد نموده است.«
تدارکاتی  روندهای  بر  ناظر  نهادهای  هرچند 
می گویند  افغانستان  ملی  تدارکات  اداره  و 
شرایط  در  حقوقی  اسناد  این  ترتیب  و  تهیه 
مسئول  ادارات  و  حکومت  توانست  اضطراری 
را در امر مبارزه با ویروس کرونا کمک کرده 
را  تدارکاتی  امور  در  موجود  چالش های  و 
اطالعات  روزنامه  بررسی های  اما  مرفوع سازد 
امور  تدارکات  روند  در  که  نشان می دهد  روز 
با همه گیری ویروس  برنامه مبارزه  به  مربوط 

گزارش تحقییق؛ 

روند تدارکات برانمه مبارزه 
اب کروان چگونه بوده است؟

الیاس نواندیش

از آن جا�یی که برای مهار 
همه گیری کرونا در جهان و 

افغانستان به اقدامات و�ژه 
و فوری نیاز بود، قوانین، 

طرزالعمل ها و لوا�ح تدارکاتی 
که برای حالت های عادی 

تهیه و ترتیب شده است، 
پاسخ گوی شرا�ط اضطراری 

موجود در کشور نبود.



تشخیص  قسمت  در  نظارتی  گروپ های 
محالت  در  خشک  نان  توزیع  و  مستحقین 
به وجود آمده است و »این امر سبب شده است 
تا پروسه به شکلی که توقع بود، عملی نشود.«

»افزایش تعداد مستحقین به تناسب جایدادهای 
ثبت شده در برخی از نواحی« یکی از مشکالت 
دیگر در توزیع نان خشک در شهر کابل بوده 
است. اداره عالی تفتیش در گزارش خود گفته 
است که در برخی از نواحی شهر کابل تعداد 
افرادی که مستحق دریافت نان خشک شناخته 
شده اند نسبت به تعداد جایداد ثبت شده در 
همان ناحیه بیشتر بوده است. این افزایش بین 

۳ تا ۳5 درصد بوده است. 
براساس یافته های اداره عالی تفتیش از اسناد 
موجود در شهرداری کابل، به صورت نمونه در 
 6۷۷ و  هزار   9 تعداد  کابل  شهر  اول  ناحیه 
جایداد به شمول ۳۴6 جایداد مختلط )رهایشی 
سروی  هبیتات  مؤسسه  سوی  از  تجارتی(  و 
شده است اما تعداد فامیل های مستحق دریافت 
نان خشک که توسط وکالی گذر به ریاست 
هزار   1۳ است،  شده  داده  لیست  اول  ناحیه 
و 6۴ فامیل بوده است. در این گزارش گفته 
شده است: »یعنی تعداد مجموعی فامیل های 
مستحق 1۳5 فیصد تشخیص گردیده که ۳5 
در  شده  سروی  جایدادهای  از  بیشتر  فیصد 

ناحیه می باشد.«
نشان  همچنان  تفتیش  عالی  اداره  یافته های 
خشک  نان  توزیع  روز  چهل  در  که  می دهد 
به  آرد  بوری   ۳1۴ کابل  در  نیازمندان  به 
خبازی هایی توزیع شده است که شامل لیست 
توزیع نان خشک نبوده اند و یا به خبازی هایی 
توزیع شده است که در برخی تاریخ ها اصال نان 

توزیع نکرده اند. 
تفتیش  عالی  اداره  یافته های  از  دیگر  یکی 
توزیع شده  آرد  بوری  تفاوت ۷۷0.8۴  بیانگر 
در مقایسه با استحقاق روزانه ۳8 خبازی است. 
این اداره گفته است که در ناحیه پانزدهم شهر 
کابل از مجموع 16۴۷ بوری آرد توزیع شده به 
۳8 خبازی، 8۷6.16 بوری آن مطابق استحقاق 
از  آن »اضافه تر  بوری  و ۷۷0.8۴  بوده  روزانه 

استحقاق توزیع شده می باشد.«
براساس میکانیزم توزیع نان خشک، کارمندان 
نبوده اند.  خشک  نان  دریافت  مستحق  دولت 
خانواده اش  که  بوده اند  کسانی  مستحق  افراد 
وابسته به معاش روزمزد سرپست خانواده بوده 
است. اما اداره عالی تفتیش دریافته است که در 
گذر 25 ناحیه 15 شهر کابل از مجموع 215 
 1۳9 خشک،  نان  دریافت  لیست  شامل  نفر 
نفر آن )6۴ درصد( کارمندان دولت، پولیس، 
معلم، درایور، مال امام، دکاندار و اشخاص به نام 
شغل آزاد »برخالف حکم مانده 12 میکانیزم 
معیوب،  بیوه،  خانواده های  را  مستحق  که 
دست فروش مستحق، معلولین، کارگر روزمرد 
توصیف کرده اند،« بوده و نان خشک دریافت 

کرده اند.
اداره عالی تفتیش یک کاپی این گزارش خود 
را به اداره امور ریاست جمهوری نیز ارسال کرده 
مورخ  شماره 110۴6  مکتوب  براساس  است. 
1۳99/8/25، ولی خان شبگیر، رییس تعقیب 
تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین معاونیت 
اداره، گزارش  این  قانون  از  نظارت و حراست 
هدایت شماره  »تعقیب  موضوع  با  را  تفتیش 
۳۴51 مورخ 1۳99/8/2۴ ریاست جمهوری« به 
ریاست امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور 
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عامه حالت اضطرار«، »اعمار شفاخانه یک صد 
شکل  به  گازرگاه  واقع  کرونا  با  مبارزه  بستر 
غیرمعیاری« و »اعطای قرارداد از منبع واحد 
بدون توجه به تجربه مشابه و حجم معامالت 
ساالنه« از دیگر موارد برجسته نقض قانون و 
طرزالعمل های تدارکات در خصوص روندهای 
تدارکات در والیت هرات در گزارش اداره عالی 

تفتیش ذکر شده است.
کل  دادستانی  گزارش  از  نسخه ای  یک 
معاونت  و  ریاست جمهوری  به  که  افغانستان 
نیز  است،  شده  ارسال  ریاست جمهوری  دوم 
نشان می دهد که دادستانی کل در خصوص 
پرونده های ارسالی از سوی اداره عالی بازرس 
و اداره عالی تفتیش در مورد چند والیت، از 
این  است.  کرده  تحقیق  هرات  والیت  جمله 
مورخ   2582/۳105 شماره  مکتوب  در  اداره 
1۳99/9/1۷ گزارش اجراآت خود در رابطه به 
چگونگی مصرف بودجه کرونا در هشت والیت 
را به معاونت دوم ریاست جمهوری ارسال کرده 

است. 
در این گزارش که اطالعات روز به آن دست 
هرات  والیت  مسئوالن  که  است  آمده  یافته، 
برای خریداری یک پایه دستگاه سی تی اسکن 
 ۳0 ارزش  به  قراردادی  فارما  آسیا  شرکت  با 
اما  افغانی عقد کرده اند.  میلیون و 800 هزار 
واقعی  ارزش  شده،  انجام  تحقیقات  براساس 
این دستگاه 1۷ میلیون و 9۴۳ هزار و 91۷ 
افغانی بوده است. در این گزارش آمده است: 
»مسئولین فوق الذکر بعد از گذشت ۷ یوم از 
جانب  از  سی تی اسکن  تهیه  از  قبل  و  انعقاد 
قراردادی و تسلیم دهی آن به جانب مقام والیت 
طور خیالی سی تی اسکن ۳2 سالیس توسط 
مسئولین آن والیت تشریح، معاینه و تسلیم 
تسلیمی  از  قبل  آن را  م)۷(  فورم  و  شده اند 
)والی  فعلی  والی  به شمول  جنس  حقیقی 
پیشین هرات در سال 1۳99( و رییس صحت 
عامه آن والیت امضا و طی مراحل نموده اند.« 

برای  کل،  دادستانی  تحقیقات  براساس 
خریداری شش قلم تجهیزات طبی در والیت 
به  افغان  السید  شرکت  با  قراردادی  هرات 
اما  است  افغانی عقد شده  میلیون  ارزش ۳0 
عقد  تاریخ  در  مذکور  اجناس  واقعی  ارزش 
قرارداد براساس معلومات اتحادیه دوافروشان، 
بوده  افغانی  و ۳60  و ۳89 هزار  میلیون   22
است. تفاوت میان قیمت قرارداد و قیمت واقعی 
تجهیزات براساس نرخ همان زمان، ۷ میلیون و 

610 هزار و ۴60 افغانی است. 
در گزارش دادستانی کل آمده است: »در قبال 
دو قرارداد فوق الذکر به تعداد 21 تن مسئولین 
آن والیت به شمول والی برحال والیت هرات 
)والی پیشین هرات زیرا والی برحال این والیت 
متن  به  توجه  با  است.  شده  مقرر  تازگی  به 
گزارش دادستانی، والی برحال در سال 1۳99 
فرد دیگر بوده است( کسب الزامیت نموده و 
در مورد شان اتهام نامه و صورت دعوا ترتیب 

گردیده است.«
قضیه  اوراق  که  است  گفته  کل  دادستانی 
اختالس و سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی 
به اتهام 21 نفر به دادگاه ابتداییه رسیدگی به 
جرایم سنگین فساد اداری ارسال شده و برای 
افراد متهم، »بر وفق صراحت مواد ۳88، ۳9، 
5۷، ۷۳ و ۷5 کود جزا مطالبه مجازات صورت 

گرفته« است.
کل  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 
افغانستان به روزنامه اطالعات روز گفته است 
که دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین 
را دوباره »ذریعه  اداری دوسیه متذکره  فساد 
اخذ  نسبت   1۳99/11/9 مورخ   89 صادره 
مجدد نظریه اهل خبره« به دادستانی ارسال 
از  خبره  اهل  »نظریه  گفت:  او  است.  کرده 
وزارت صحت عامه مواصلت ورزیده کار روی 
عنقریب  دارد.  جریان  محکمه  قرار  تحلیل 
قرار محکمه تحلیل دوباره غرض طی مراحل 
گردیده  ارسال  ابتداییه  سارنوالی  به  قانونی 
است. اخیرا وکیل مدافع متهمین طی عریضه 
خویش خواهان اخذ نظریه اهل خبره در مورد 
شده  قضیه  شامل  طبی  تجهیزات  قلم  شش 
که موضوع دوباره طی قرار غرض اخذ نظریه 
اهل خبره به وزارت محترم صحت عامه ارسال 

گردیده است.«

وردک:  میدان  والیت  در  تدارکات  روند 
نقض قانون و امضای اجباری

براساس یافته های اداره عالی تفتیش، مجموع 
صحت  ریاست  عادی  بودجه  بخش  مصارف 
شیوع  زمان  از  وردک  میدان  والیت  عامه 
خریداری  برای   1۳99/۴/۴ تا  کرونا  ویروس 

نقض کرده اند.
بررسی های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد 
تدارکات  روند  بازرس  عالی  اداره  آغاز  در  که 
در والیت هرات را بررسی نموده و یافته های 
خود را با نهادهای عدلی و قضایی شریک کرده 
است. اداره عالی بازرس در یک مورد 11 نفر از 
مسئوالن محلی والیت هرات را به حیث مظنون 
به دادستانی کل معرفی کرده است. اداره عالی 
بازرس مدعی است که در »خریداری شش قلم 
تجهیزات طبی به ارزش ۳0 میلیون افغانی«، 
سی تی اسکن  دستگاه  پایه  یک  »خریداری 
و  افغانی«  میلیون و 800 هزار  ارزش ۳0  به 
به  غیرضروری  و  غیرمرتبط  »خریداری های 
ارزش 2 میلیون و ۷69 هزار و ۴0 افغانی« از 
بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، قانون 

و طرزالعمل تدارکات نقض شده است.
عالوه بر این اداره عالی تفتیش نیز چگونگی 
)هرات،  والیت  چهار  در  کرونا  بخش  مصارف 
میدان وردک، تخار و نورستان( را بررسی کرده 
و در خصوص والیت هرات دریافته است که 
قوانین  تدارکاتی  روندهای  در  محلی  مقامات 
نافذه را نقض کرده اند. اعطای قرارداد با استفاده 
از روش منبع واحد بدون درنظرداشت شرایط 
تخنیکی ارزیابی ها آفرها، پرداخت معاش خالف 
در  موظف  صحی  کارمندان  امتیازات  طرح 
بخش مبارزه با ویروس کرونا و اکمال تجهیزات 
سوی  از  تخنیکی  مشخصات  خالف  طبی 
قراردادیان از جمله موارد نقض قانون است که 
در گزارش اداره عالی تفتیش به صورت برجسته 

دیده می شود.
یک نسخه ی این گزارش که با روزنامه اطالعات 
نشان می دهد که در  است،  روز شریک شده 
والیت هرات 59۴ هزار و 620 افغانی اجناس 
غیرمرتبط و غیرضروری شامل تلویزیون، کمره 
و ... از پول مصارف کرونا خریداری شده است 
درحالی که تهیه ی وسایل متذکره هیچ ربطی 
»جهت جلوگیری از شیوع مرض کرونا ندارد.«

این گزارش همچنان مدعی است که در مجموع 
»مبلغ 50 میلیون و ۷۷0 هزار و ۴۳2 افغانی 
اجرا گردیده درحالی که  پول  قراردادیان  برای 
قراردادیان اموال و اجناس را اصال اکمال ننموده 
و پول متذکره در عدم اکمال مکمل اجناس 

وجه قراردادیان تادیه گردیده است.«
دریافته  تفتیش  عالی  اداره  نمونه،  به صورت 
سی تی اسکن  دستگاه  پایه  یک  که  است 
هزار   800 و  میلیون   ۳0 ارزش  به  زیمنس 
افغانی با شرکت آسیا فارما قرارداد شده است. 
طبق موافقت نامه، آخرین تاریخ برای تحویلی 
اداره  اما  است  بوده  این دستگاه 1۳99/۴/10 
تفتیش دریافته است که مقامات محلی هرات 
پیش از تسلیم شدن این دستگاه، بر روی ورق 
از دریافت دستگاه اطمینان داده و وجه حساب 
قرارداد پرداخت شده است. در گزارش تفتیش 
آمده است: »در نتیجه به مالحظه رسید که اال 
دستگاه  قراردادی  تاریخ 1۳99/۴/11 شرکت 
یاد شده را تسلیم ریاست صحت عامه والیت 
هرات ننموده است، این درحالی است که در 
هیأت  متذکره،  ماشین  قراردادی  بل  عقب 
موافقت نامه ی  طبق  آن  مشخصات  از  معاینه 
قرارداد اطمینان داده و ذریعه م۷ شماره 50 
مورخ 1۳99/2/16 ثبت دفتر جنسی شده و به 
رویت فورم م16 شماره 2۷6 مبلغ ۳0 میلیون 
و 800 هزار افغانی مبلغ مجموعی قرارداد در 

وجه حساب شرکت انتقال یافته است.«
اداره عالی تفتیش گفته است که عدم اکمال 
اجناس و ادویه جات توسط قراردادیان و ارائه 
اطمینان کاذب از جانب هیأت معاینه، تحویلدار 
و سایر مسئوالن مربوط مبنی بر اکمال آن و 
»نشان دهنده ی  قراردادیان  به  پول  پرداخت 
)مریضان  شهروندان  جان  به  خطر  افزایش 
کرونایی( را نشان داده است و موضوع براساس 
 1۳99/5/29 مورخ   )99-۳6( شماره  فیصله 
بورد عالی تفتیش به اداره دادستانی کل محول 

شده است.
برای  هرات  محلی  اداره  دیگر  مورد  یک  در 
شرکت  با  را  قراردادی  طبی  تجهیزات  تهیه 
السید افغان به ارزش ۳0 میلیون افغانی عقد 
کرده است. اداره عالی تفتیش گفته است که 
دو قلم تجهیزات طبی توسط شرکت قراردادی 

برخالف مشخصات قرارداد اکمال شده است. 
»اکمال 5 قلم تجهیزات طبی خالف مشخصات 
به  کامل  به صورت  پول  اجرای  و  تخنیکی 
قراردادی«، »اضافه پرداخت ۳ میلیون و ۳12 
هزار و 55۷ افغانی معاش پرسونل مسلکی و 
حمایوی پولیکلینیک«، »عدم ثبت 2 میلیون 
و ۷00 هزار مساعدت های نقدی و جنسی«، 
»حیف ومیل 895 هزار و ۳1۴ افغانی از وجوه 

دارو و روغنیات در مجموع 1 میلیون و 282 
هزار و 600 افغانی بوده است. مجموع مصارف 
بخش بودجه انکشافی مقام این والیت تا همین 
تاریخ از بابت خریداری مواد غذایی، اجناس و 
وسایل طبی، پول امتیازی برای تشویق علما و 
پول امتیازی برای تشویق داکتران و کارمندان 
صحی 16 میلیون و 899 هزار و 890 افغانی 

بوده است.
یافته های اداره عالی تفتیش نشان می دهد که 
در روندهای تدارکاتی برنامه مبارزه با ویروس 
کرونا در والیت میدان وردک نواقص قانونی و 
تفاوت در قیمت های شامل قرارداد وجود داشته 
است. مقام والیت میدان وردک دو قرارداد را 
از  استفاده  با  موضوع«  »استعجالیت  زیرنام 
روش تدارکاتی منبع واحد طی مراحل و عقد 
کرده است. قرارداد شماره 002 برای خریداری 
با شرکت ساختمانی و خدمات  وسایل طبی 
ارزش 9  به  احمدزی  احمد شاکر  لوژستیکی 
افغانی و قرارداد  میلیون و 882 هزار و 890 
با  غذایی  مواد  خریداری  برای   001 شماره 
 5 ارزش  به  میالد  گربت  لوژستیکی  شرکت 

میلیون و 850 هزار افغانی عقد شده است.
اداره عالی تفتیش در بخش مشاهده گزارش 
خود در مورد این دو قرارداد نوشته است: »در 
پروسه های تدارکاتی به شمول استفاده از روش 
منبع واحد، ارزیابی تخنیکی آفر شرط اساسی 
برای تشخیص منبع معتبر و توانا می باشد ولی 
در پروسه های تدارکاتی فوق الذکر اصال شرایط 
تخنیکی مانند تجربه مشابه، توانمندی مالی و 
حجم معامالت مالی در نظر گرفته نشده است 
و در راپور ارزیابی تحریر گردیده که به شرایط 

متذکره نیاز نیست.«
برخالف  میدان وردک  مقام والیت  اقدام  این 
اقدامات  اجرایی  رهنمود  پنجم  ماده  مفاد 
تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا )کووید 19( در کشور است. جز 
این رهنمود »تشخیص و  الف ماده 5  بند   ۴
شناسایی منبع )داوطلب( که توانایی اکمال و 
انجام تدارکات مربوطه را داشته باشد« شرط 
طی مراحل تدارکات از روش منبع واحد قرار 

داده است.
سفارش  خصوص  این  در  تفتیش  عالی  اداره 
چون  متذکره  قراردادهای  که  است  کرده 
بدون درنظرداشت شرایط تخنیکی ارزیابی با 
استفاده از شیوه منبع واحد طی مراحل و عقد 
شده است، خالف روند تدارکات است و »بنأ 
مقررات  و  قوانین  طبق  بر  مربوطه  مسئولین 

مربوط مورد تادیب قرار گیرند.«
اداره بازرس نیز در خصوص چگونگی مصرف 
میدان  در  کرونا  با  مبارزه  اختصاصی  بودجه 
نتایج  اداره  این  است.  کرده  تحقیق  وردک 
تحقیق خود در مورد دو قرارداد یاد شده و چند 
مورد دیگر را به دادستانی کل فرستاده است. 
براساس یافته های این اداره، در خریداری 11 
قلم وسایل و تجهیزات طبی به ارزش 9 میلیون 
و 882 هزار و 890 افغانی تفاوت فاحش نرخ 
مواد  قلم  در خریداری ۷  است.  داشته  وجود 
خوراکی شامل آرد، روغن، برنج و ... به ارزش 
5 میلیون و 850 هزار افغانی نیز تفاوت نرخ 
وجود داشته است. این تفاوت نرخ در قرارداد 
 5۳5 و  هزار   950 خوراکی،  مواد  خریداری 
افغانی و در قرارداد خریداری 9 قلم تجهیزات 

طبی، ۳15 هزار و 690 افغانی بوده است. 
در گزارش دادستانی کل به ریاست جمهوری و 
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است 
بازرس  اداره  یافته های  که یک هیأت موظف 
را تحقیق کرده است. براساس اسناد و مدارک 
به دست آمده، اتهام نامه و صورت دعوای دوسیه 
مذکور را به دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم 
سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی ارسال 

کرده است.
دادستانی کل دریافته است که در طی مراحل 
هیأت  متذکره،  قراردادهای  تدارکات  روند 
عمال  نظارت  کمیته  و  ارزیابی  خریداری، 
حضور نداشته و بعدا براساس »سفارش و فشار 
مسئولین والیت میدان وردک امضای شان در 
اسناد اخذ گردیده است.« در بخشی از گزارش 
شماره  »مکتوب  است:  آمده  کل  دادستانی 
مقام  دفتر  ریاست   1۳99/1/26 مورخ   6۳
مراجع  منجانب  هیأت  وردک،  میدان  والیت 
ذی ربط مطالبه گردیده درحالی که طی مراحل 
و 1۳99/1/2۴  تاریخ های 2۳  به  خریداری ها 
قبال صورت گرفته و مطالبه نماینده های ادارات 
فقط به خاطر روپوشی به اجراآت غیرقانونی و 

جلوه دادن قانونی بودن اجراآت خویش بوده.«
دادستانی کل در خصوص رسیدگی به این دو 
پرونده، ...      ادامه در صفحه 6

فرستاده است. در این مکتوب از این ریاست 
خواسته شده است تا در زمینه ی گزارش اداره 
عالی تفتیش نظر مسلکی خود را به بورد عالی 

تصمیم گیری ارائه کند. 
اداره  قضایی  و  تقنینی  حقوقی،  امور  ریاست 
مورخ  یادداشت شماره 598/162۷  امور طی 
را  تفتیش  عالی  اداره  گزارش   1۳99/9/9
عالی  مقام  عنوانی  را  خود  نظریات  و  تحلیل 
به صورت  است.  کرده  ارائه  ریاست جمهوری 
گزارش  دریافت  پاسخ  در  ریاست  این  نمونه، 
اداره عالی تفتیش مبنی »عدم اقتصادی بودن 
توزیع نان خشک در شهر کابل« گفته است که 
»ضرر عایده باید از جانب اداره عالی تفتیش، 
بررسی و گزارش آن به ریاست عمومی اداره 
امور ریاست جمهوری ارایه گردد. درصورتی که 
نتایج بررسی نشان دهد که ضرر عایده 152 
میلیون افغانی به دولت در نتیجه عدم تجربه 
عالی  اداره  سفارش  باشد،  ارزیابی  و  قبلی 
در  درصورتی که  اما  است  تأیید  قابل  تفتیش 
این خصوص سوءنیت و قصد تطبیق کنندگان 
برنامه دخیل باشد، ماهیت جرمی دارد و قابل 

احاله به لوی سارنوالی است.«

نقض  هرات:  والیت  در  کرونا  تدارکات 
صالحیت های  از  سوءاستفاده  و  قانون 

وظیفوی
همسایگی  در  کرونا  ویروس  شیوع  به دنبال 
افغانستان، حکومت تدابیر احتیاطی الزم برای 
جلوگیری از شیوع این همه گیری را در کشور 
اختصاصی  شفاخانه  یک  گرفت.  دست  روی 
با ویروس کرونا در شهر کابل و  برای مبارزه 
یک شفاخانه اختصاصی برای مبارزه با ویروس 
کرونا در والیت هرات ایجاد کرد. نخستین بیمار 
مبتال به ویروس کرونا نیز در ماه حوت 1۳98 
در والیت هرات ثبت و وضعیت اضطراری در 

این والیت اعالم شد.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت 
و مقابله با شیوع همه گیری کرونا برای والیت 
بودجه اختصاص داد.  افغانی  هرات میلیون ها 
تجهیز  نیازمندان،  به  برای کمک  بودجه  این 
کرونا،  با  مبارزه  اختصاصی  بیمارستان های 
مورد  مواد  دیگر  و  کارمندان صحی  استخدام 
نیاز برای مقابله با کرونا درنظر گرفته شده بود. 
اما حاال یافته های اداره عالی تفتیش، اداره عالی 
بازرس و دادستانی کل افغانستان نشان می دهد 
که مسئوالن محلی در والیت هرات در روند 
تدارکاتی قراردادهای مرتبط به برنامه ی مبارزه 
با کرونا، قوانین و طرزالعمل های تدارکاتی را 

اداره عالی تفتیش گفته 
است که مشکالت موجود در 
نتیجه عدم نظارت الزم توسط 
گروپ های نظارتی در قسمت 
تشخیص مستحقین و توز�یع 
نان خشک در محالت به وجود 
آمده است و »ا�ن امر سبب 
شده است تا پروسه به شکلی 
که توقع بود، عملی نشود.«
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با همهمه  ی آمدآمد طالبان، نه  تنها حضور زنان چادری  پوش 
در شهر کابل گرم  تر شده، بلکه بهای یک چادری )بُرقه( در 
بازارهای پایتخت کشور نیز تا سه برابر در مقایسه با سال   پار 

افزایش یافته است. 
شماری از زنان چادری  پوش در شهر کابل، به  این باورند که 
حاال همه از وحشت و زن  ستیزی طالبان آگاه  اند. بنابراین 
پیش از آن  که خطر و تهدیدی ازسوی افراد این گروه متقبل 

شوند، از همین  حاال باید یک چادری بدل  پوش هم بخرند.
هراتی،  و  مزاری  به  مشهور  وطن  ساخت  چادری  های 
پاکستانی، چینایی و... که ارزان  ترین آن تا 500 افغانی و 
گران  ترین آن تا 2500 افغانی در بازارهای عمده و پرچون 

شهر کابل خریدوفروش می  شود. 
که  کابل  شهر  مندوی  پیشینه  کار  دکان  دار  شبیراحمد 
به  گفته  ی خودش از چندین دهه به   این  سو با خریدوفروش 
به    دارد،  سروکار  زنانه  چپن  و  حجاب  و  چادری  و  بُرقه 

پس از ۲۰ سال؛ 

رونق دوابره  ی چادری در هشر کابل

وارد ساخته، از این که مقدار کلورین وارد شده توسط شرکت با 
مقدار قرارداد یکسان می باشد، موضوع تبانی را نشان می دهد.«
اداره عالی تفتیش در خصوص این قرارداد نوشته است که عدم 
تعیین قیمت ابتدایی، باعث شده است تا قیمت واقعی کلورین 
تثبیت نگردد و در جریان خریداری، »غبن فاحش« به وجود 
آید. این اداره سفارش کرده است: »باتوجه بر این که در قسمت 
تهیه و تثبیت کلورین از قبل پالن تدارکاتی و نیازسنجی دقیق 
صورت نگرفته و از سوی دیگر نسبت عدم نرخ گیری ابتدایی 
باعث گردیده تا کلورین به قیمت بلندتر تهیه گردد، بنأ موضوع 

ایجاب تعقیب و پیگیری را از مجرای قانونی می نماید.«
»اضافه پرداخت مبلغ ۷۷۷ هزار و 60 افغانی بابت پول اغذیه«، 
»خریداری های غیرمرتبط به ارزش یک میلیون و 260 هزار و 
۳16 افغانی«، »اضافه پرداخت مبلغ ۳10 هزار و ۷5۳ افغانی 
برای پخت و توزیع نان خشک«، »عدم ترتیب فورم ف س ه 
)تکت توزیع( برای برخی تجهیزات«، »خریداری ها و اجرای 
رییس  پولی  صالحیت  درنظرداشت  بدون  پولی  حواله های 
صحت عامه« و »تفاوت های جنسی ناشی از موجودی فیزیکی« 
از جمله سایر موارد برجسته در یافته های اداره عالی تفتیش 

از بررسی تدارکات برنامه مبارزه با کرونا در والیت بلخ است. 

نبود نظارت از روند تدارکات
حکومت افغانستان با تهیه طرزالعمل و رهنمود اجرایی، زمینه 
را برای پیشبرد امور تدارکات برنامه های اضطراری مبارزه با 
بودجه ی  ماده هفتم طرزالعمل مصرف  فراهم ساخت.  کرونا 
منظور شده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید 
19(، موضوع نظارت، ارزیابی و کنترل و تفتیش وجه منظور 

شده را تعریف کرده است.
براساس مفاد این ماده، برای نظارت و تایید از انجام مصارف، 
اعضای  یا  والیتی  شورای  اعضای  از  متشکل  نظارت  شورای 
مجلس نمایندگان، جامعه مدنی، شهرداری یا ناحیه ها، والیت، 
مستوفیت، سکتور خصوصی و یک تن از رسانه های محلی ایجاد 
می گردد. افزون بر این، بررسی و تفتیش از اسناد مصرفی در 
حیطه صالحیت تمام ارگان های تفتیش و کنترلی دانسته شده 

است.
اما پژوهشگران امور تدارکات و نهادهای جامعه مدنی به این 
باورند که نبود یک میکانیزم نظارتی مشخص در اسناد حقوقی 
که برای پیشبرد امور مربوط به تدارکات برنامه های اضطراری 
مبارزه با کرونا تهیه شده است، زمینه را برای سوءاستفاده های 
مقامات از بودجه ی اختصاصی فراهم کرده است و تعریف یک 
میکانیزم روشن نظارتی و به صورت مشخص نقش دادن به اداره 
تدارکات ملی، می توانست از حیف ومیل گسترده ی بودجه ی 

اختصاص یافته برای مقابله با کرونا جلوگیری کند.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت 
افغانستان به این باور است که یکی از مزیت های طرزالعمل 
انجام  چگونگی  مورد  در  که  است  این  اضطراری  تدارکات 
تدارکات، سقف مصرف و صالحیت ادارات وضاحت داده است 
اما یکی از نواقض عمده ی آن این است که اداره تدارکات ملی 

در مورد نظارت از روند تدارکات چیزی نگفته است. 
گفت:  روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  تیموری  آقای 
»اداره تدارکات ملی یک اداره انتظامی است. یعنی قوانین و 

طرزالعمل ها را وضع می کند و هم از تطبیق آن نظارت می کند. 
از صالحیت اولش خوب استفاده کرده و از صالحیت دومش به 
شکل درست استفاده نکرده است. از یک طرف اداره تدارکات 
است، در طرزالعمل چیزی در  نظارت  ملی چون وظیفه اش 
مورد نظارت نیاورده است. این یک خالی بسیار کالن است. 
دوم ممکن است اداره تدارکات ملی عمدا از این مسئولیت و 

مکلفیت شانه خالی کرده باشد.«
طرزالعمل  در  نظارت  نیاوردن  تبعات  تیموری،  آقای  باور  به 
این بود که زمینه برای سوءاستفاده فراهم شد و یکی از موارد 
سوءاستفاده خریداری اجناس به قیمت بلندتر از نرخ بازار بود. 
او گفت: »اداره تدارکات ملی کامال خود را از این پروسه بیرون 
کشید. در رسانه ها حاضر نشد، کار نظارتی خود را انجام نداد، 
هیأت به والیات روان نکرد که نظارت انجام دهد، اسنادی را 
که والیات تدارکات خود را انجام داد بررسی نکرد و گزارش 
در این مورد نشر نکرد. نحوه عملکرد اداره تدارکات ملی در 
این مورد به صورت بسیار پرسش برانگیز است که چرا از یک 
پروسه ای که کامال از حیطه ی صالحیت و مکلیتش بود، خود 

را عقب کشید.«
عبدالرحمان یاسا، پژوهشگر و افسر پالیسی در شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید 
طرزالعمل تهیه شده مهم بود اما مشکل در عرصه عمل بود. به 
این معنا که سیستم و طرزالعمل ممکن بسیار خوب باشد اما در 
عمل فساد اداری سیستماتیک شده و قانون دور زده می شود. 

او با اشاره به مفاد ماده هفتم طرزالعمل ایجاد شده برای پیشبرد 
امور تدارکات برنامه های مبارزه با کرونا گفت: »طرزالعمل در 
وضعیت اضطراری ایجاد شد و ممکن است جامعیت الزم را 
برای  ما  زیادتر در عمل است. مثال  اما مشکل  باشد  نداشته 
در  والیات،  سطح  در  کرونا  بودجه  مصرف  چگونگی  بررسی 
جریان هفت ماه نتوانسته ایم از وزارت صحت عامه یک نوع 
موافقت نامه ای دریافت کنیم که زمینه نظارت در سطح والیات 

را فراهم کند.«
به  پاسخ  در  ملی  تدارکات  اداره  ایاز، سخن گوی  احمدرامین 
سوال های اطالعات روز در خصوص موجودیت مشکالت در 
روندهای تدارکات برنامه های مبارزه با ویروس کرونا و ادعای 
فساد و حیف ومیل در قراردادها، می گوید که »هر پالیسی که 
وضع می گردد، ادعاهایی همواره در مورد آن وجود خواهد داشت 
ولی اثبات نشده باقی می مانند.« او گفت: »این اداره بدین باور 
است که این موضوع همان گونه که شما یادآور شده اید »ادعا« 
بوده و صحت آن تأیید نشده است. همچنان از نظر این اداره 
مشکالت در مفاد رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید 19( در کشور 
پروسه های  در  مشکالتی  و  کاستی ها  بعضی  ممکن  نبوده، 
اجرایی و تطبیق آن از سوی نهادهای تدارکاتی موجود باشد.«

اداره تدارکات ملی در روند  آقای در پاسخ به نقش نگرفتن 
اضطراری  برنامه  تدارکات  قراردادهای  مراحل  از طی  نظارت 
مبارزه با ویروس کرونا افزود که »نقش نظارت اداره تدارکات 
تمام  از  و  گردیده  تصریح  تدارکات  قانون  ماده 5۷  در  ملی 
پروسه های تدارکاتی به گونه ی مستمر نظارت صورت می گیرد. 
از آن جایی که این رهنمود هم در روشنی مفاد قانون تدارکات 

ترتیب گردیده، از پروسه های نظارتی مستثنا نمی باشد.« 

بخش بودجه عادی برای مبارزه با ویروس کرونا از طریق اداره 
مستقل ارگان های محلی به مقام والیت بلخ تخصیص داده شده 
اما از این میان ۷9.۷۴ درصد یا 68 میلیون و ۷9 هزار و 699 
افغانی به مصرف رسیده است. این مقدار پول برای خریداری 
آرد جهت پختن نان برای مستحقیق از طریق شهرداری شهر 

مزارشریف به مصرف رسیده است.
عالوه بر این در بخش بودجه انکشافی، 50 میلیون افغانی از 
طریق اداره مستقل ارگان های محلی برای والیت بلخ اختصاص 
یافته است که از این مقدار تا 1۳99/5/2۳ مبلغ ۴2 میلیون و 
502 هزار و 699 افغانی به مصرف رسیده است. از این مبلغ 
برای خریداری آرد، روغن، ماسک، پودر کلور، کلور مایع، لباس 
محافظتی، عینک، تب سنج و مصرف تبلیغات رسانه ها و مزد دو 

نفر دواپاش استفاده شده است.
بررسی های اداره عالی تفتیش از روند تدارکات برنامه ی مبارزه 
با کرونا در والیت بلخ نشان می دهد که در طی مراحل روند 
کرونا  با  مبارزه  برنامه های  سایر  اجرای  و  قراردادها  تدارکات 
در این والیت قانون و طرزالعمل تدارکات و رهنمود اجرایی 
اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از شیوع ویروس 

کرونا رعایت نشده است.
به صورت نمونه، مقام والیت بلخ و شهرداری شهر مزار شریف 
شش قرارداد مشابه را بنابر »استعجالیت موضوع« با استفاده از 
روش منبع واحد طی مراحل و عقد کرده اند. اداره عالی تفتیش 
پالن  و  »ضرورت  متذکره،  قراردادهای  در  که  است  دریافته 
موجه )تدارکاتی( کتبی جهت خریداری و تهیه مواد مذکور 
وجود نداشته«، »لیست ضروریات، مشخصات و شرایط اکمال 
تهیه و ترتیب نگردیده«، »قیمت تخمینی تدارکات توسط اداره 
تدارکاتی تعیین و تثبیت نگردیده است«، »اداره صرف منبع 
واحد را انتخاب نموده اما در مورد قیمت، کمیت و کیفیت مواد 
مذاکرات با منبع صورت نگرفته است« و »تجربه مشابه و حجم 
معامالت ساالنه )توانایی مالی(« در نظر گرفته نشده است. اداره 
عالی تفتیش علت این کار را »ضعف سیستم کنترل داخلی 
و عدم آگاهی الزم کارمندان از قانون و طرزالعمل تدارکات و 
رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری جهت جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا« گفته است. 
در یک نمونه ی دیگر اداره عالی تفتیش دریافته است که در 
قرارداد تهیه کلورین، مبلغ ۷ میلیون و 55۴ هزار و 5۷۴ افغانی 
تفاوت قیمت وجود داشته است. این تفاوت قیمت در قرارداد 
تهیه 20 تُن کلورین »65 درصد« به ارزش 10 میلیون و 550 

هزار افغانی دیده شده است. 
اداره عالی تفتیش به رویت اسناد گمرکی و انوایس شرکت 
قراردادی دریافته است که فی تُن کلورین »65 درصد«، 1۳۳ 
هزار و 896 افغانی و مقدار 20.۴1 تُن کلورین جمعا، 2 میلیون 
و ۷۳2 هزار و 828 افغانی توسط گمرک قیمت گذاری شده 
است. با وضع پنج درصد محصول گمرکی، دو درصد مالیه ثابت 
و چهار درصد مالیه انتفاعی، قیمت مجموع کلورین خریداری 
شده، ۳ میلیون و 56 هزار و 8۳2 افغانی سنجش شده است. 

اما کمیته ی تدارکات والیت بلخ فی تُن کلورین را به مبلغ 52۷ 
هزار و 500 افغانی خریداری نموده است. اداره تفتیش نوشته 
است: »در فی تُن مبلغ ۳۷۷ هزار و ۷28 افغانی و در بیست 
تُن مبلغ ۷ میلیون و 55۴ هزار و 5۷۴ افغانی به دولت ضرر 

برای 1۷ نفر متهم در »جرم غدر و سوءاستفاده از صالحیت 
وظیفوی« براساس مواد ۳95 و با رعایت مواد 1۴ و 58 کود جزا 
از دادگاه مطالبه مجازات کرده است و متهمان را »علی السویه 

مکلف به پرداخت 5۳5 هزار و 950 افغانی« دانسته است. 
خصوص  در  کل  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 
پیشرفت این پرونده ها گفته است که دادگاه طی قرار قضایی 
شماره 19 مورخ 1۳99/8/1۳ دوسیه را برای دریافت نظر اهل 
خبره دوباره به دادستانی فرستاده است. او گفت که کمیته 
موظف پس از دریافت نظریه اهل خبره و تحلیل قرار قضایی، 
پرونده را دوباره برای طی مراحل قانونی و محاکماتی توسط 
صادره 2019 مورخ 1۴00/۳/15 به ریاست سارنوالی ابتداییه 
قانونی  و  فیصله شرعی  »از آن طریق غرض  و  محول کرده 
به جرایم سنگین  ابتداییه رسیدگی  ریاست محکمه  محول 
فساد اداری گردیده است.« این قرار تحلیلی از سوی دادگاه 
تأیید نشده و دوباره به ریاست سارنوالی ابتداییه ارسال شده 
سارنوالی  ریاست  کار  زیر  پرونده  این  حاضر  حال  در  است. 

ابتدایی قرار دارد. 
وجود مشکالت قانونی در روند تدارکات برنامه های مبارزه با 
ویروس کرونا در والیت میدان وردک تنها به همین دو قرارداد 
خالصه نمی شود. اداره عالی تفتیش در گزارش خود مشکالت 
بیشتری را فهرست کرده است. یکی از موارد برجسته ی دیگر 
تفاوت قیمت در خریداری ها است. براساس گزارش اداره عالی 
تفتیش، والیت میدان وردک وسایل طبی و مواد خوراکی را با 
تفاوت مبلغ ۳ میلیون و ۴9 هزار و 90 افغانی معادل 19.6۳ 
درصد بلندتر از نرخ بازار خریداری نموده است. در یک مورد 
دیگر دو پایه ماشین التراسوند یکسان اما با دو قیمت متفاوت 
خریداری شده است. چنانچه یکی از این ماشین ها به قیمت 
۳01 هزار و ۴55 افغانی و ماشین دومی به قیمت 1۷6 هزار 
و ۷15 افغانی خریداری شده است. اداره تفتیش گفته است: 
و  )کاهش  تغییر  باعث  طرف  یک  از  متفاوت  آفر  دو  »ارایه 
افزایش( در قیمت ها می گردد و از طرف دیگر شفافیت و اعتبار 
را مهیا ساخته  برده زمینه فساد  بین  از  را  پروسه تدارکاتی 

می تواند.«
یک نمونه ی دیگر از یافته های اداره عالی تفتیش پرداخت پول 
تشویقی به علما است. این اداره گفته است که اداره محلی 
به  تشویق  جهت  را  افغانی  هزار   16۷ مبلغ  وردک  میدان 
»علمای غیررسمی« توزیع کرده ولی مقدار پول پرداخت شده 
برای هر نفر در جدول ذکر نشده و »اکثر نشان های انگشت 

موجود در این جدول مشابه و مکرر به نظر می رسد.«

روندهای  در  اشکال  بلخ:  والیت  در  تدارکات  روند 
تدارکاتی و وجود »غبن فاحش« در قرارداد

والیت بلخ در شمال افغانستان یکی از پرجمعیت ترین والیت ها 
به شمار می رود. براساس معلومات مندرج گزارش اداره عالی 
تفتیش که در ماه های اسد و سنبله 1۳99 تهیه شده است، 
برای مبارزه با ویروس کرونا از بودجه ریاست صحت عامه والیت 
بلخ مبلغ ۳1 میلیون و 6۴ هزار و 590 افغانی به مصرف رسیده 
است. به همین ترتیب مبلغ 85 میلیون و ۳۷۴ هزار افغانی در 

گزارش تحقییق؛ روند تدارکات برانمه...

از سویی   هم، زرمینه باشنده  ی ناحیه یازدهم شهر کابل که 
را تجربه نکرده،  به  گفته  ی خودش هنوز پوشیدن چادری 
دیدگاه متفاوت از دیگران دارد. او با نیش  خندی از پُشت 

ماسک صورت  اش، گفت:
ماسک  کرده  مجبورمان  کرونا  ویروس  »همین  طوری  که 
وقایه  با چادری  را هم  ویروس طالب  است  بپوشیم، خیر 

می  کنیم«.
اما شریفه  ی چادری  پوش که به تاز  گی از خانه  ی آبایی  اش 
به  دلیل جنگ و ناامنی در والیت لوگر بی  جا شده و به   کابل 
آمده، می  گوید که او در خانواده  ی چادری  پوش به  دنیا آمده، 
کالن شده و بدون جبر طالب هم، با چادری عادت کرده 

است.
آنچه که به   باور شهال فرید، آگاه مسایل سیاسی و حقوقی و 
استاد دانشگاه کابل، بدون جبر طالب نه، بلکه متاثر از نظام 
با شخصیت مظطرب، محروم و محصور در خانه  طالبانی 

خوانده شده است.
خانم فرید می  افزاید که محصورشدن زن در خانه به  معنای 
واقعی »ُکشتن معنوی زن« است و این  همه برخالف قانون 
اساسی کشور، میثاق  های جهانی حقوق بشر و ناپذیرفتنی 

برای نیمی از جمعیت )زنان( افغانستان است.
لیال نورانی فعال مدنی و رسانه  ای هم، با تاکید بر حقوق 
افغانستان،  زنان  ساله  ی  بیست  دست  آوردهای  و  اساسی 
می  افزاید که هرگونه عقب  گرد و محدودیت بر آزادی  های 

حقوقی و قانونی زنان در هر نظامی ناممکن است.  
هرچند برخی  ها پیشینه و تاریخچه  ی چادری )بُرقه( را در 
افغانستان به   دوره  ی استعمار انگلیس و انتقال آن از هند 
به افغانستان و برخی  هم به زمان ورود اسالم از عربستان 
به افغانستان و حتا فرهنگ چندین هزارساله  ی این کشور 
پوشیدن  دین،  عالمان  از  برخی  به  باور  اما  داده  اند،  نسبت 

چادری هیچ  گونه اجبار و الزامیتی در دین اسالم ندارد. 
به   گفته  ی موالنا بهرالدین جوزجانی، عالم دین، اگر یک زن 
لباس مناسب اسالمی به تن داشته باشد، هیچ  گونه الزامی 
برای پوشیدن چادری و یا هر حجاب دیگری وجود ندارد 
بینش یک  و  نداشتن دانش  به  برمی  گردد  اجبار آن  هم  و 

شخص که از دین و مذهب چیزی نمی  داند. 
و  چادری  رونق  با  پیوند  در  بدبینی  ها  و  خوش  بینی  ها 
آمدآمد طالبان درحالی ابراز می  شود که به  تاز  گی، مسئوالن 
شدن  بسته  از  افغانستان  حقوق  بشر  مستقل  کمیسیون 
مکتب  ها و نهادهای آموزشی در ولسوالی  های زیر حاکمیت 
طالبان، ترور، شکنجه و تدابیر سخت  گیرانه  ی این گروه در 

برابر مردمان ملکی اظهار نگرانی کرده است. 
که  می  گوید  کمیسیون  این  سخن  گوی  فرهنگ،  ذبیح  اهلل 
براساس تازه  ترین یافته  های این نهاد، طالبان در هر ولسوالی 
که تصرف کرده  اند، محدودیت  های سنگینی به  ویژه پوشیدن 
چادری یا بُرقه باالی زنان وضع کرده  اند که حتا بدون محرم 

شرعی، اجازه  ی بیرون شدن از خانه  های شان  را ندارند. 
انتقاد از عدم  با  بااین  حال، وزارت امورزنان افغانستان نیز، 
حضور حداقل یک زن در صف گفت  وگو کننده  های طالبان 
در قطر، به  این باوراست که ذهنیت 20 سال پیش این گروه 

در برابر زنان، هنوز پابرجاست.
از  نگرانی  با  وزارت،  این  سخن  گوی  رضایی،  کبرا  خانم 
چادری  به  سوی  زنان  روآوردن  به  ویژه  پیش  آمده  وضعیت 
درصورت  که  می  گوید  طالبان،  تهدید  بیم  و  ترس  از 
مدنظر نگرفتن حقوق و آزادی  های زنان و رفع ممنوعیت 
و محدودیت  های جاری در برخی از مناطق زیر حاکمیت 
طالبان، زنان افغانستان بار دیگر در چهاردیوار خانه  های شان 
محروم  مدنی  شان  آزادی  های  و  حقوق  همه  از  و  محصور 

خواهند شد.

تقاضای  و  اواخر، عرضه  این  پَیک می  گوید: »در  خبرنگار 
یافته  افزایش  این  ها  و  چپن  و  حجاب  به  نسبت  چادری 
چادری    تنها  ما  روزمره  فروشات  درصد   80 تقریبا  است. 

است...«
بهار  از  پیش  تا  روز  ُمد  چادری  بهترین  که  می  افزاید  او 
امسال 800 افغانی بود، اما اکنون به 2500 افغانی رسیده 
و  عرضه  افزایش  و  تغییر  این  دلیل  وی،  به  گفته ی  است. 
تقاضای چادری در بازار کابل، بلندرفتن بهای دالر، شدت 
گرفتن خشونت  ها در کشور و آمدآمد طالبان با دولت است.

بااین  هم، برخی از زنانی  که در بیرون از خانه شاغل اند، حتا 
سوگند می  خورند که در هیچ  گونه شرایط سخت و استبداد 

طالبانی، چادری نخواهند پوشید. 
و  خصوصی  مکتب  های  از  یکی  آموزگار  شیرزاد  سکینه 
باشنده  ی ناحیه چهارم شهر کابل، می  گوید: »اگر طالبان 
هم بیایند، درست با همین لباس و قیافه به کار خود ادامه 

می  دهم و این حق من است.«

کابل – َپیک، فاطمه امانی
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هدایت شونده یواس اس میتسچر نفتکش مرسر را به سوی 
یک بندر امن اسکورت می کنند.

برخی گزارش ها حاکی از استفاده از پهپاد در این حمله 
از  به تنش ها در منطقه بیش  این رویداد می تواند  است. 

پیش دامن بزند.
یک سخن گوی دولت بریتانیا گفته است تحقیقات در این 
ابراز  بریتانیا ضمن  دولت  بیانیه  در  است.  شده  آغاز  باره 
است:  آمده  شده  کشته  بریتانیایی  خانواده  با  همدردی 
بین  قوانین  طبق  آزاد  حرکت  به  مجاز  باید  »کشتی ها 

المللی باشند«.
شـرکت زودیـاک در بیانیـه خـود گفته اسـت ایـن حمله 
بـه جـز دو کشـته، زخمـی  نداشـته اسـت. ایـن شـرکت 
افـزود کشـتی در حـال حاضـر »در کنتـرل خدمـه خود« 

ارسائیل ایران را به حمله مرگبار به یک نفتکش متهم کرد
حرکـت می کنـد و بـا اسـکورت نیـروی دریایـی امریکا به 

مکانـی امن مـی رود.
وزارت امور خارجه امریکا هم از این حمله »به شدت ابراز 

نگرانی« کرده و گفته است اوضاع را زیر نظر دارد.
شمال  در  حرکت  حال  در  شد،  حمله  آن  به  که  کشتی 
گفته  به  بود.  فجیره  عازم  دارالسالم  از  و  هند  اقیانوس 
در  محموله ای  هیچ  حامل  نفتکش  این  زودیاک،  شرکت 

زمان حمله نبود.
ایـن سـومین حادثـه از ایـن دسـت بـرای یـک کشـتی 
مرتبـط بـا اسـرائیل در شـش مـاه اخیـر اسـت. در یـک 
سـال اخیـر هم اتفاقـات امنیتی در ایران روی داده اسـت 
کـه بـه طـور گسـترده اسـرائیل عامـل آن قلمـداد شـده 

. ست ا

حملـه اسـرائیل بـه فـرودگاه ضبعـه منطقه قصیر سـوریه 
گرفت. صـورت 

واکنش،  در  اسرائیل  خارجه  امور  وزیر  الپید،  یائیر 
فقط  گفت«ایران  و  کرد  محکوم  را  ایرانی«  »تروریسم 
رفتار  اسرائیل نیست، یک مشکل جهانی است و  مشکل 

آن به آزادی کشتیرانی و تجارت نیز لطمه می زند.«
وزیر امور خارجه اسرائیل تاکید کرده »جهان نباید سکوت 

کند.«
با این حال، جزئیات حمله به نفتکش با پرچم لیبریا که 
در تملک شرکت جاپانی است مبهم است. ایران هنوز به 
طور رسمی در مورد این اتهامات اظهار نظری نکرده است.

بیانیه ای  در  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان 
ناوشکن موشکی  ناو هواپیمابر رونالد ریگان و  اعالم کرد 

یک  به  حمله  مسئول  را  ایران  اسرائیل  روز:  اطالعات 
نزدیکی  در  اسرائیلی  شرکت  مدیریت  تحت  نفتکش 
سواحل عمان معرفی کرده است. در این حمله دو خدمه 
بریتانیایی و رومانیایی نفتکش مرسر استریت کشته شدند.
به گزارش بی بی سی فارسی، شرکت اسرائیلی زودیاک 
در لندن، گفته است به نفتکش ام تی مرسر استریت« روز 
پنج شنبه ۷ اسد در نزدیکی سواحل عمان حمله شد. ایال 

اوفر، میلیاردر اسرائیلی مالک شرکت زودیاک است.
شـبکه تلویزیونـی العالـم وابسـته بـه ایران سـاعاتی پیش 
گفـت نیروهـای »مقاومـت« در سـوریه مسـئول حمله به 
یـک نفتکـش بـا مدیریـت شـرکت اسـرائیلی بودنـد. بـر 
اسـاس گـزارش سـایت ایـن شـبکه خبـری عرب زبـان، 
حملـه بـه ایـن نفتکـش در دریـای عمـان در واکنـش به 
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بدینوسیله بتأسی از فقره )2( ماده )43( قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری لوازم حفظ و مراقبت تحت چهار الت )اول، دوم و سوم( ضرورت 
سال مالی 1400 دارای کدنمبر NWARA/PD/G004,5,6 -1400/NCB را با شرکت خدمات لوژستیکی نگین بهار دارنده جواز نمبر )D-57689( واقع )چهارراهی انصاری شهرنو، مرکز کابل( الت اول به قیمت 
حداقل مبلغ )342,075( و حداکثر مبلغ )3,698,475( افغانی، الت دوم به قیمت حداقل مبلغ )413,285( و حداکثر مبلغ )1,257,696( افغانی، الت سوم به قیمت حداقل مبلغ )838,313( و حداکثر مبلغ 
)2,853,880( افغانی، اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست 

تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک داراالمان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده )50( قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم براعطای قرارداد«

اعالن تدارکات! 
ESRA/G/2-1400/NCB پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل دارای شماره داوطلبی

اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری دو قلم تیل پطرول و دیزل اشتراک نموده نقل چاپ شده شرطنامه و اسنادهای مربوطه را از مدیریت 
انرژی و وب سایت اداره محترم تدارکات ملی )https://ageops.net/da/procurement-procedure/announcement/bidding( بدست آورده. آفرهای  عمومی تدارکات، وب سایت اداره تنظیم خدمات 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی مدت )21( یوم تقویمی به مدیریت عمومی تدارکات، منزل چهارم تعمیر نمبر )6( اداره تنظیم خدمات 

انرژی واقع سرک داراالمان، مقابل سناتوریم ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول نمی باشد.
تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی به مبلغ )112000( یک صد و دوازده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه به وقت و زمان تعیین شده مندرج شرطنامه مربوطه برگزار می گردد. 

است و چنین رفتاری است که جامعه بین المللی 
باید به آن توجه داشته باشد.«

از معرفی  را پس  این سخنان  نظامی  فرمانده  این 
فرماندهی  مرکز  این  نفره  هشت  گروه  اولین 
فضایی و همچنین ارائه نشان این مرکز در مراسم 

بازگشایی بیان کرد.
بریتانیا می گوید که هیچ برنامه ای برای پرتاب سالح 
فرماندهی  مرکز  این  از  دارد  و قصد  ندارد  فضا  به 
جدید برای ردیابی بهتر تهدیدها استفاده کند. این 
دریایی  و  هوایی  نیروهای  ارتش،  با  مشترکا  مرکز 

سلطنتی همکاری می کند.
های  قدرت  که  گرفته  صورت  حالی  در  امر  این 
افزایش  حال  در  جهان  سراسر  در  مهم  نظامی 

حضور و قدرت خود در فضا هستند.
رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد   ،2019 سـال  در 
فضایـی  نیـروی  تاسـیس  قانـون  امریـکا،  سـابق 
ایـن کشـور را امضـاء کـرد کـه جدیدتریـن نیروی 
نظامـی ارتـش امریـکا در هفتـاد سـال گذشـته به 

شـمار مـی رود.
قلمرو  »فضا  که  بود  این  ترامپ  آقای  استدالل 
جدید جنگی جهانی است« و حفظ برتری امریکا 

بر روسیه و چین »بسیار حیاتی« است.

اطالعات روز: ارتش بریتانیا اولین مرکز فرماندهی 
خود را با هدف حفاظت از منافع این کشور در فضا 

راه اندازی کرد.
که  گفته  دولت  فارسی،  سی  بی  بی  از  نقل  به 
هوایی  نیروی  مرکز  در  واقع  فرماندهی  مرکز  این 
سلطنتی در ویکامب، به بریتانیا در این حوزه که 
خواهد  کمک  است،  افزایش  حال  در  آن  اهمیت 

کرد.
بریتانیا 1.۴ میلیارد پوند دیگر در ده سال آینده بر 

روی توانایی فضایی هزینه می کند.
این اقدام در حالی از سوی بریتانیا صورت می گیرد 
از  کشور  این  نظامی  ارشد  فرماندهان  از  یکی  که 
رفتا رهای »بی پروای« روسیه و چین در فضا انتقاد 

کرده است.
به  هوایی  فرمانده  مارشال  ویگستون،  سرمایک 
اسکای نیوز گفت: »در حال حاضر کشورهایی مانند 
روسیه و چین در حال آزمایش و نمایش تسلیحات 
ضد ماهواره و ماهواره هایی با تمام ویژگی های یک 

سالح برای استقرار در فضا هستند.«
» ما آن ها را در حال تمرین و مانور می بینیم که 
نابودی  هم  آن  و  دارند  هدف  یک  تنها  صراحتا 
ما  برای  واقعی  نگرانی  یک  این  است.  ماهواره ها 

یتانیا اولنی مرکز فرماندهی فضایی را  ارتش بر
راه اندازی کرد

خود مفتخر باشند و به نیازمندی های اولیه زندگی، 
کوبا  کمونیست  حزب  شکست خورده  سیستم  که 
نتوانسته برای آنها مهیا کند، دسترسی پیدا کنند.«
کوبا،  مردم  با  همبستگی  ابراز  ضمن  بیانیه  این 
افزود: »ما به وضوح مشخص می کنیم که هر کس 
به نیروهای بی رحم پولیس کوبا، گردان ویژه ملی، 
وزارت کشور یا هر شخص یا نهاد کوبایی که تحت 
این تحریم ها قرار دارد، چیزی عرضه کند، با خطر 

تحریم مواجه خواهد شد.«
وزارت خارجه امریکا تاکید کرد که به اقدامات خود 
برای هرچه بیشتر پاسخگو کردن حکومت کوبا در 

قبال نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد.
نیز  سرطان،   ۳1 جوالی،   22 در  پیشتر  امریکا 
تحریم هایی را علیه فرمانده ارتش کوبا و گارد ویژه 

وزارت کشور اعمال کرده بود.
اعتراضـات کوبـا در حالـی رخ داده اسـت کـه این 
کشـور با بدترین بحـران اقتصادی از زمان سـقوط 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و افزایش بی سـابقه موارد 
ابتـال بـه کرونـا دسـت و پنجه نـرم می کنـد و مردم 
از کمبـود اقـالم ضـروری، محدودیـت  آزادی هـای 
شـهروندی و نحـوه مدیریـت همه گیـری کرونـا به 

آمده اند. خشـم 

اطالعات روز: وزارت خارجه امریکا اعالم کرد ایاالت 
متحده در واکنش به سرکوب تظاهرات کنندگان در 
کوبا، »پولیس انقالبی ملی« این کشور و دو نفر از 

فرماندهان آن را تحریم کرده است.
این  شد،  منتشر  جمعه  روز  که  بیانیه  این  طبق 
سرکوب  در  نهاد  این  اقدام  دلیل  به  تحریم ها 
جوالی،   11 از  که  بوده  مسالمت آمیزی  تظاهرات 

20 ماه سرطان، در این کشور آغاز شده است.
به گزارش ایران اینترنشنال، وزارت خارجه امریکا 
خاطرنشان کرد: »ایاالت متحده به دنبال این است 
که به منظور جلوگیری از اقدامات عناصر مخرب و 
افزایش پاسخگویی این مقام ها در ارتباط با موارد 
و  ملموس  پیامدهای  بشر،  حقوق  نقض  جدی 

چشمگیری را متوجه آنها کند.«
تحت  کوبا  ملی  انقالبی  پولیس  بیانیه،  این  طبق 
نظر دو فرمانده تحریم شده به تظاهرات کنندگان 
کتک  را  آنها  و  می کردند  حمله  مسالمت آمیز 

می زدند.
وزارت خارجه امریکا با تقدیر از »شجاعت« مردم 
برای  کشور  این  در  تظاهرات کنندگان  و  کوبا 
کوبا،  پولیسی«  »حکومت  برابر  در  ایستادگی 
خاطرنشان کرد: »مردم کوبا حق دارند به سرزمین 

یکا، پولیس کوبا و فرماندهان آن را به دلیل  امر
یم کرد رسکوب تظاهرات مردم این کشور تحر



آغاز  در  تاشکند،  در  گذشته  هفته  کنفرانس 
قرار بود بر اتصال منطقه ای در آسیای جنوبی 
طالبان  طغیان  اما  باشد.  متمرکز  مرکزی  و 
را  این کنفرانس منطقه ای  در هفته های اخیر 
به هم ریخت و اکنون بسیاری از افراد در منطقه 
نسبت به آینده نگران هستند. هم زمان با کاهش 
افغانستان،  در  ناتو  و  امریکا  نظامی  نیروهای 
همسایگان شمالی این کشور شاهد بوده اند که 
شمال  روستایی  مناطق  طالبان  جنگ جویان 
افغانستان را به سرعت تسخیر کرده و کنترل 
افغانستان  مرز  مایل   500 و  هزار  یک  تقریبا 
با ترکمنستان، ازبیکستان و تاجیکستان را در 
کشورهای  نشانه ها،  همه  طبق  دارند.  اختیار 
یک  برای  آماده سازی  حال  در  میانه  آسیای 
واقعیتی  افغانستان هستند؛  واقعیت جدید در 
که از سوی طالبان کنترل می شود و این گروه 
آن را  بیشتر قسمت های  نه همه ی کشور،  اگر 

در اختیار دارند.
تسخیر  به شمول   – موارد  این  همه ی 
پاکستان  و  ایران  با  مرزی  اصلی  پوسته های 
توسط طالبان- در عرض چند هفته اتفاق افتاد 
تغییر  یک  نشان دهنده ی  حاضر  حال  در  اما 
آسیای  برای  ژئواستراتژیک  زمینه  در  عمده 
میانه است. واکنش قدرت های بزرگ، طالبان 
و خود آسیای مرکزی نسبت به این تحوالت 
این  چگونه  است.  بوده  سریع  اندازه  همان  به 
همکاری  و  اختالف  حساب  می تواند  تغییرات 
قدرت های  و  میانه  آسیای  کشورهای  بین 
منطقه اند،  در  منافع  عین  دارای  که  را  بزرگ 

تغییر دهد؟

خروش طالبان
سریع  فروپاشی  و  نظامی  تحوالت  سرعت 
ولسوالی های شمال کشور، بسیاری ها از جمله 
آسیای  و  افغانستان  در  نظامی  برنامه ریزان 
میانه را متحیر کرد. در برخی از مناطق مرزی، 
پرسنل نظامی و غیرنظامیان افغانستان مجبور 
شدند از مرز عبور کنند و تحت فشارهای نظامی 
فوری طالبان، در تاجیکستان یا ازبیکستان به 
دنبال امنیت باشند. این تالش هماهنگ به نظر 
می رسید و برخی ها حدس می زنند که این کار 
پیش گامانه ی  تصرف  برای  تالش ها  از  بخشی 
مقاومت  اصلی  منبع  که  است  مناطق شمالی 

مسلحانه در دوران طالبان بودند.
طالبان بر نیروهای آسیای میانه در مرز شلیک 
به  برعکس  نکردند.  تهدید  را  آن ها  و  نکردند 
نظر می رسد که آن ها به طور هم زمان حمله ی 
جذاب دیپلماتیک را با هدف اطمینان بخشیدن 
هیئت های  کرده اند.  آغاز  خود  همسایگان  به 
از  هفته های گذشته  در  طالبان  دفتر سیاسی 
مسکو، تهران و عشق آباد بازدید کردند تا این 
کشورها را نسبت به احترام به تمامیت ارضی 
شان با تعهد به حفظ جنگ در داخل مرزهای 
به چین  آن ها حتا  اطمینان دهند.  افغانستان 
چین  حمایت  مقابل  در  که  دادند  اطمینان 
اویغورهای  از سرکوب  افغانستان،  بازسازی  در 
مسلمان در سین کیانگ چشم پوشی می کنند.

واکنش های آسیای میانه
کشورهای خط مقدم -ترکمنستان، ازبیکستان 
و تاجیکستان- همه با انعطاف پذیری نمایشی 
نشان  واکنش  مرزها،  امنیت  تقویت  و  نظامی 
دادند. رابطه ی طالبان با آسیای میانه، به ویژه 
قبل  سال های  به  ازبیکستان،  و  ترکمنستان 
کنسولگری  ترکمنستان  واقع  در  می گردد.  بر 
خود در هرات را در زمان حاکمیت طالبان در 
اواخر دهه 1990 باز نگه داشت. ازبیکستان در 
حالی که در حمایت از روند صلح افغانستان به 
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افغانستان  در  موجود  وضع  حفظ  به  خاصی  عالقه ی  میانه  آسیای  رهبران 
که  ندارند  کابل  فاسد  و  پراکنده  ضعیف،  دولت  از  حما�ت  برای  انگیزه ای  و 
است.  کشور  در  امنیت  و  صلح  تأمین  به  قادر  نه  و  است  صلح  در  خود  با  نه 
افغانستانی درگیر جنگ داخلی می تواند چالش های جدی امنیتی و اقتصادی 

را برای آسیای میانه ا�جاد کند.

آسیای میانه برای حاکمیت طالبان آماده یم شود
ات زماین که جنگ در مرزهای افغانستان ادامه دارد، خودکامه های منطقه ممکن است به زندیگ اب یک افغانستان تحت کنرتل طالبان رایض ابشند

درگیری در منطقه بوده است.
• پویایی منطقه ای: یک سوال مهم با پایان 
روابط  بر  امر  این  چگونه  که  است  این  باز 
می گذارد.  تأثیر  میانه  آسیای  کشورهای  بین 
قدیمی  نسل  عبور  با  گذشته  سال  چند  طی 
وجود  تمایل  این   ، میانه  آسیای  در  رهبری 
بلوک  یک  به عنوان  کشورها  که  است  داشته 
با هم همکاری کنند و نفوذ قدرت های بزرگ 
قوی  روند  یک  حال،  این  با  کنند.  متعادل  را 
سیاسی  شعارهای  هم زمان  افزایش  متقابل، 
است.  منطقه  در  ملی گرایی  و  ناسیونالیستی 
آخرین مورد به طور آشکار در اولین درگیری 
آسیای  کشورهای  بین  یافته  سازمان  نظامی 
بین  اجتماعی  رسانه های  درگیری  در  میانه، 
نظر  به  داد.  رخ  تاجیکستان  و  قرقیزستان 
در  کمک  دریافت  برای  تاجیکستان  می رسد 
مرز خود با افغانستان، به پیمان امنیت جمعی 
در آسیای میانه مراجعه کرده و مشکالت در 
مرز قرغیزستان نیز برطرف شده است. باید دید 
که پیکربندی مجدد نفوذ قدرت های بزرگ و 
پویایی های  این  در  طالبان  مشترک  تهدید 

منطقه ای چگونه بازی می کند.

زندگی دوباره با طالبان
یکی از آشنایان ازبیکی یکی از نویسندگان این 
مقاله خاطرنشان کرده است: »ما قبال با طالبان 
زندگی می کردیم، می توانیم  به عنوان همسایه 
توافق  دوباره سازگار شویم.« در حالی که یک 
از  افغانستان  دولت  و  طالبان  میان  سیاسی 
طریق یک مذاکره سیاسی، می تواند بازی نهایی 
برای افغانستان باشد،  دولت مردان خودکامه ی 
یک  با  زندگی  به  است  ممکن  میانه  آسیای 
در  طالبان  رهبری  به  محدود  دینی  حکومت 
کابل بسنده کنند ، به ویژه اگر طالبان در خارج 

از مرزهای خود درست رفتار کند.
رهبران آسیای میانه عالقه ی خاصی به حفظ 
برای  انگیزه ای  و  افغانستان  در  موجود  وضع 
حمایت از دولت ضعیف، پراکنده و فاسد کابل 
ندارند که نه با خود در صلح است و نه قادر به 
تأمین صلح و امنیت در کشور است. افغانستانی 
درگیر جنگ داخلی می تواند چالش های جدی 
امنیتی و اقتصادی را برای آسیای میانه ایجاد 
کند. سقوط در هرج و مرج می تواند افغانستان 
و  جهادی  سازمان های  برای  مرکزی  به  را 
زیادی  بی ثباتی های  که  برگرداند  جنایت کار 
پیشرفت  مانع  و  می کند  ایجاد  منطقه  در  را 
و  تجارت  اقتصادی،  ارتباطات  در  اقتصادی 

ترانزیت آسیای جنوبی و مرکزی می شود.
را  خود  کرده اند  سعی  طالبان  دیگر،  سوی  از 
افغانستان  برای یک دولت متمرکز و قوی در 
آسیای  رهبران  چیزی که   – کنند  معرفی 
مرکزی با آن آشنایی زیادی دارند. تا زمانی که 
دولت  گروه  با  جنگ  به  قادر  و  مایل  طالبان 
اسالمی باشد و دیگر گروه های افراطی خشن 
فراملیتی مانند القاعده و بقایای جنبش اسالمی 
ازبیکستان را از بین ببرد یا مهار کنند، مرزهای 
خود را حفظ کند و امکان عبور و مرور مصئون 
کاال و تجارت بین آسیای مرکزی و جنوبی را 
احتماال  میانه  آسیای  کشورهای  کند،  فراهم 
برای کار مجدد با آن ها سازگار می شوند. مرور 

زمان نشان خواهد داد.

آسیای  ارشد  کارشناس  هلف  گاوین  دکتر 
متحده  ایاالت  صلح  انستیتیوت  برای  مرکزی 
– میانه  آسیای  کشور  پنج  در  که  است 

تاجیکستان،  قرغیزستان،  قزاقستان،  به شمول 
ترکمنستان و ازبیکستان- کار می کند.

کمک های  ارشد  مسئول  پژواک  برمک 
متحده  ایاالت  صلح  انستیتیوت  اولویت دار 

مربوط به افغانستان و پاکستان است.

قدرت های موجود
در  تغییر عمده  مرزی، یک  از مشکالت  فراتر 
نقش ایاالت متحده، چین و روسیه در منطقه، 
در حال انجام است. ایاالت متحده به طور فعال 
به دنبال راه حل دیپلماتیک است اما با توجه به 
پیش روی طالبان در صحنه ی جنگ، پیشامد 
این گروه برای حل و فصل ]از طریق[ مذاکره 
بعید به نظر می رسد. با خروج نیروهای ایاالت 
را  قدرتی  خال  متحده  ایاالت  ناتو،  و  متحده 
ایجاد کرده است که دیگران به دنبال پر کردن 

آن و یا جذب شدن در آن هستند.
روسیه در حالی که با تالش های ایاالت متحده 
مرزها«های  از  بیرون  »در  نیرو  استقرار  برای 
مخالفت  فعاالنه  میانه  آسیای  در  ]افغانستان[ 
پیمان  متحدان  از  محافظت  برای  می کند، 
امنیت جمعی در آسیای میانه، به تعهد سخت 
نظامی  تهدید  هرگونه  برابر  در  خود  نظامی 
که از افغانستان وارد می شود، بار دیگر تأکید 
طالبان  با  علنی  به طور  همچنین  مسکو  کرد. 
اعتمادن و  به دنبال  وارد معامله شده است و 
اطمینان از این موضوع است که طالبان اجازه 
امنیتی  مشکل  یک  به  افغانستان  نمی دهند 
برای روسیه و آسیای میانه تبدیل شود. مسکو 
در واقع بدون موضع گیری صریح در مورد حل 
مشکالت داخلی افغانستان، نقش بیش از حد 
خود را در مسائل امنیتی ایفا می کند. همچنین 
تا  می کند  ترغیب  را  متحده  ایاالت  صریحا 

منطقه را ترک کند.
با  خود  تعامل  نیز  چین  منوال  به همین 
است.  داده  افزایش  را  نخست  کشورهای خط 
ماه  در  چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ 
]گذشته[ تور عالی رتبه ترکمنستان، ازبیکستان 
و تاجیکستان را در راه برگزاری اجالس سازمان 
طالبان  تالش  کرد.  آغاز  شانگهای  همکاری 
سختی  شرایط  در  پکن  ترانه  خواندن  برای 
آنان  که  می دهد  نشان  دارند،  اویغورها  که 

بوده است،  ایاالت متحده بسیار فعال  رهبری 
]این  خارجه  امور  وزیر  کمیلوف،  عبدالعزیز 
همه  به  جون  ماه  در  مصاحبه ای  در  کشور[ 
کشوری  اولین  »ازبیکستان  که  کرد  یادآوری 
بود که با رهبران طالبان تماس مستقیم برقرار 
عنوان  به  آن را  ناظران  از  بسیاری  که  کرد«، 
گروه  یک  قبال  در  سازش گریانه تر  روشی 
شورشی در نظر گرفتند. علی رغم موضع گیری 
سیاسی  اسالم  مورد  در  تاجیکستان  شدید 
دولت  می رسد  نظر  به  کشور،  این  داخل  در 
تاجیکستان در هفته های اخیر موضع خود را 

در برابر طالبان نرم تر کرده است.
پذیرفته  را  افغان  پناه جویان  قبال  تاجیکستان 
فراری،  افغان  صدها  برای  می شود  گفته  و 
اردوگاه هایی برای چادر زدن ایجاد کرده است. 
دولت تاجیکستان همچنین با پیش بینی جریان 
بیشتر پناهندگان در مرزهای این کشور، برای 
برخورد با پناهندگان از سازمان پیمان امنیت 
جمعی به رهبری روسیه )CSTO( درخواست 
ازبیکستان  دیگر،  سوی  از  است.  کرده  کمک 
برای  ترکمنستان در گشودن مرزهای خود  و 
کرده اند  عمل  محتاطانه  بسیار  پناهندگان 
نظامی  پرسنل  حتا  ازبیکستان  مقامات  و 
افغانستان را که پس از تصرف پایگاه های  شان 
توسط جنگ جویان طالبان به ازبیکستان فرار 

کرده بودند، برگرداندند.
پذیرفتن  به  تمایلی  کشورها  این  از  یک  هیچ  
پناهندگان در مقیاس وسیع را نخواهند داشت. 
کرونا  همه گیری  به دلیل  دولت ها  ظرفیت  
کاهش یافته است که با ادامه انتشار نوع دلتا 
در آسیای جنوبی و مرکزی، اکنون دوباره احیا 
شده است و بر منطقه ای که با سطح باالیی از 
فقر و بیکاری روبه رو است، فشاری بیشتر ایجاد 
می کند. پاسخ آسیای میانه دست کم در ظاهر، 
باز  و  نوردهی  دیدبانی دیوارها، محدود کردن 

نگه داشتن خطوط ارتباطی است.

و سازمان  دیرینه ی چین  تعهد  از  می خواهند 
امور  برای عدم مداخله در  همکاری شانگهای 
این  به  تا  استفاده کنند  داخلی سایر کشورها 
دستاوردهای  که  دهد  اجازه  شبه  نظامی  گروه 

خود در افغانستان را تحکیم کنند.

چه چیزی برای دیدبانی
با نزدیک شدن به پایان مراحل خروج نیروهای 
بین المللی، در اینجا سه مسئله وجود دارد که 
مسیر درگیری افغانستان و واکنش کشورهای 

آسیای میانه به آن را شکل می دهد:
• شبه  نظامیان شمالی: یک سوال آشکار این 
است که با توجه به ظهور گروه های شبه  نظامی 
محلی در سراسر کشور برای مقاومت در برابر 
جنگ  در  گروه ها  این  از  بسیاری  که  طالبان، 
در  و   بوده اند  فعال  شوروی  جماهیر  اتحاد  با 
دهه 1990 علیه طالبان جنگیده اند، کشورهای 
در  قومی  پویایی  درگیر  چقدر  میانه  آسیای 
مرز های شان خواهند بود. هر سه دولت خط 
دارند.  افغانستان  در  قومی  برادران  نخست 
تاجیکستان و ازبیکستان در گذشته از رهبران 
افغانستان  شمال  در  ازبیک  و  تاجیک  محلی 
حتا  و  مالی  پشتیبانی  طالبان  با  مبارزه  برای 
جناح های  شامل  امر  این  می کردند.  نظامی 
و  ازبیک  قوم  از  دوستم،  عبدالرشید  به  وفادار 
شبه  نظامیان هم سو با پسر مجاهد فقید و رهبر 
به لحاظ  اتحاد شمال، احمد شاه مسعود، که 
زمینه  این  در  می شود.  است،  تاجیک  قومی 
کشورهای آسیای میانه احتماال از روسیه پیش 
به  تمایلی  زیاد  احتمال  به  اما  می شوند  قدم 

جنگ داخلی افغانستان ندارند.
طالبان  که  باری  آخرین  کوکنار:  تجارت   •
که  کردند  اعالم  گرفتند،  دست  به  را  قدرت 
اجرا  موفقیت  با  را  کوکنار  کشت  ممنوعیت 
سیاسی  دفتر  مشترک  بیانیه ی  در  کرده اند. 
طالبان و وزارت امور خارجه روسیه در مسکو 
پس از مالقات اخیر آن ها، طالبان با »ریشه کن 
موافقت  کشور«  در  مخدر  مواد  تولید  کردن 
کردند. گرچه این موافقت تأثیر فوری بر تجارت 
مواد مخدر و امور مالی طالبان نخواهد داشت، 
زیرا باید ذخایر کافی تریاک و سایر محصوالت 
افزایش  باعث  امر  این  اما  باشد،  داشته  وجود 
و  غرب  درگیری  سهولت  طالبان،  مشروعیت 
گرم شدن روابط با همسایگان شمالی، از جمله 
در  موضوع  این  حال،  این  با  می شود.  روسیه 
دراز مدت می تواند تأثیر قابل توجهی بر جرایم 
سازمان یافته و فساد در آسیای مرکزی داشته 
و  سمی  سیاسی  دخالت های  منبع  که  باشد 

دکتر گاوین هیلف  و برمک پژواک
مترجم: فاطمه فرامرز


