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بحث ها در مورد تعیین اجندای 
مذاکرات آغاز شد
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هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان بحث ها روی ترتیب مواد اجندا را آغاز 
کردند. به گفته دو طرف، بحث ها روی چگونه گی اجندا و تهیه آن شکل گرفته 
و توافق شده است که این نشست ها در روزهای آینده هم چنان ادامه یابد. با این 
حال طرف ها در دوحه توافق کرده اند که معلومات پیرامون کارشیوه مذاکرات 
را کم تر با رسانه ها شریک کنند. منابع می گویند که قرار بود روی کارشیوه در 
نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی بحث و گفت وگو شود، اما کمیته 
رهبری این شورا به دلیل حضور رسانه ها، بحث ها را به تصمیم گیری در مورد 
هیأت های  اعضای  این  از  پیش  کرد.  موکول  کارشیوه  این  کردن  همه گانی 
مذاکره کننده دولت و طالبان گفته بودند که بحث ها در مورد کارشیوه را ادامه 

می دهند و نتیجه آن را با مردم شریک می کنند.
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تهدیدهای روزافزون امنیتی و ضرورت تدوین 
دکترین دفاعی

برای جامعه ی امروز انسانی، این سوال همواره مطرح بوده است که چه چیزی موجب جنگ می شود و چرا 
نمی توان از بروز خون بارترین درگیری های نظامی جلوگیری کرد؟ آیا تنها اتخاذ سیاست های تدافعی در...

دانش به دادستانی کل هدایت داد تا تخلفات در آزمایش بکارت 
را به صورت جدی بررسی کند

حمله موتربمب طالبان در قندهار؛ 
سه پولیس کشته و پنج سرباز 

نشست دیگر زخمی شدند در  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش داده است که آزمایش 
پرده بکارت در بسیاری از موارد خالف قانون انجام می شود 
و متخلفان از حکم قانون نیز مورد پی گیرد قرار نمی گیرند. 
سرور دانش به دادستانی کابل هدایت داده است که موضوع 

تخلف از قانون در آزمایش پرده بکارت را بررسی کند.
پانزدهم  شنبه،  روز  کابینه  قضایی  و  عدلی  کمیته  جلسه 
ریاست  دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  ریاست  به  قوس، 

جمهوری، برگزار شده است.
نشست،  این  جمهور،  رییس  دوم  معاون  دفتر  اعالم  طبق 
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد انجام معاینات 

اجباری پرده بکارت را بررسی کرده است.
نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست گفته 
است که این نهاد و سایر نهادهای حقوق بشری، خواستار 
بکارت  پرده  آزمایش  کامل  ممنوعیت  و  جزا  کود  تعدیل 

هستند.
معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست گفته است که 
بر اساس آخرین تعدیل کود جزا ، آزمایش پرده بکارت بدون 
حکم محکمه و رضایت زن، به صورت هم زمان، جواز ندارد و 
هیچ نهادی حق ندارد بدون موجودیت این دو شرط، شخصی 

را برای انجام معاینه پرده بکارت به طب عدلی معرفی کند.
بر  که  است  داده  هدایت  کل  دادستانی  به  دانش  سرور 

۸صبح، قندهار: گروه طالبان صبح روز شنبه، 
پانزدهم قوس، یک پاسگاه نیروهای امنیتی را در 
ولسوالی ارغستان این والیت هدف حمله موتر 

بمب گذاری شده قرار داده است.
پولیس قندهار تأیید کرده است که در این حمله 
سه سرباز پولیس کشته شده و پنج سرباز دیگر 

زخمی شده اند.
جمال  بارکزی، سخنگوی پولیس قندهار گفته 
روز  بامداد   ۶:۰۰ ساعت  رویداد  این  که  است 
شنبه در روستایی در ولسوالی ارغستان رخ داده 

است.
مواد  از  مملو  هاموی  یک  توسط  حمله  این 

انفجاری صورت گرفته است.
عهده  بر  را  حمله  این  مسوولیت  طالبان  گروه 

گرفته است.
طبق اعالم این گروه، یک پاسگاه بزرگ نیروهای 
امنیتی توسط »حمله بزرگ تأکتیکی« از بین 

برده شده است.
این گروه مدعی کشته شدن ۱۱ تن از نیروهای 

امنیتی در این حمله شده  است.

اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، مواردی را که 
تخلف از قانون صورت گرفته، بررسی جدی کند. او خواهان 
همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر با دادستانی کل در 

این زمینه شده است.
به گفته دانش، برای ممنوعیت کامل آزمایش پرده بکارت، 
به تعدیل کود جزا نیاز است. او از کمیسیون مستقل حقوق 
بشر خواسته است که در همکاری با دادستانی، شبکه زنان و 
انجمن وکیالن مدافع، روی طرح تعدیل کود جزا کار کنند.

با نشر یک گزارش  کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش تر 
تحقیقی در مورد »معاینات اجباری نسایی زنان« اعالم کرد 
که ۹۲,۳ درصد آزمایش های نسایی زنان بدون حکم محکمه 

و رضایت آزمایش  شده گان صورت گرفته است.
این تحقیق در ۱۳ والیت انجام شده بود و کمیسیون مستقل 
حقوق بشر معاینات اجباری نسایی از جمله معاینات پرده 
بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط 
کرامت  نقض  و  تحقیر کننده  غیرقانونی،  را  می شود  انجام 

انسانی دانسته است.
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کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه  ملی به کارش آغاز کرد

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

مرحله دوم مذاکرات؛ 



۸صبح، بامیان: شماری از باشنده گان و فعاالن 
مدنی بامیان که از ۱۰ روز به این طرف در پی 
خیمه ی  بامیان  در  اخیر  مرگ بار  انفجارهای 
تحصن برپا کرده اند، با انتقاد از حکومت محلی 
می گویند که مسووالن درباره ی چگونه گی این 

رویداد به مردم پاسخ نداده اند.
از  برخی  که  می گویند  هم چنان  معترضان 
خواستن  وضاحت  به دلیل  کننده گان  تحصن 
در مورد چگونه گی انفجارهای چهارم قوس در 
بازار بامیان، از سوی مقام های محلی این والیت 

تهدید شده اند.
فعاالن  شدن  تهدید  بامیان  محلی  اداره ی  اما 
مدنی و معترضان را رد می کنند و از اتخاذ تدابیر 

ویژه ی امنیتی خبر می دهند.
داراب علی ابراهیمی و حیات مهرداد، دو تن از 
تحصن کننده گان می گویند با گذشت بیش از 
۱۰ روز از وقوع انفجارهای بامیان، تاهنوز اداره 
افشای  و  رویداد  این  چگونه گی  درباره   محلی 

عامالن آن به مردم چیزی نگفته است.
معترضان هشدار می دهند در صورتی که اداره 
محلی به خواست های باشنده گان بامیان پاسخ 
آن ها  اعتراض  دامنه ی  ندهد،  قناعت بخش 

تأیید  هرات  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
مرزی  گمرک  امنیتی  مأمور  دو  که  می کنند 
اسالم قلعه و یک فرد غیرنظامی به دنبال گلوله 

باری افراد مسلح کشته شدند.
عبداالحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس 
رویداد  این  می گوید  روزنامه ٨صبح  به  هرات، 
صبح روز شنبه، پانزدهم قوس، در مقابل دروازه 
ورودی گمرک در شهرک اسالم قلعه رخ داده 

است.
بر  سوار  که  کننده گان  حمله  او،  گفته ی  به 
یک موتر کروال بودند، به سوی دروازه گمرک 

تیراندازی کردند.
پس از وقوع این حمله، شماری از اهالی محل 

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه با نشر آمار 
در  که  است  کرده  اعالم  کرونا  به  ابتال  روزانه 
شبانه روز گذشته ۱٨ بیمار کووید-۱۹ در کشور 

جان باخته اند.
طبق اعالم این وزارت، ۲۵۳ مورد تازه ابتال به 

۸صبح، کابل: پولیس پکتیکا تأیید کرده است 
که عیدمحمد از فرماندهان پولیس محلی این 
والیت که به »مملی« مشهور بود، در درگیری 

با گروه طالبان کشته شده است.
در  محلی  پولیس  عمومی  فرمانده  عیدمحمد 

ولسوالی های زون ارگون والیت پکتیکا بود.
پکتیکا  پولیس  سخنگوی  آرین،  شاه محمد 
می گوید که عیدمحمد شب گذشته زمانی که 
کمین  با  ارگون  ولسوالی  پیرکوته  منطقه  در 

طالبان بر خورده بود، کشته شد.
نیروهای امنیتی در صدد رساندن اکماالت به 
ولسوالی گیان والیت پکتیکا بودند که با کمین 
گروه طالبان در منطقه پیرکوته ولسوالی ارگون 

برخوردند.
در  کمین  این  از  پس  عیدمحمد  که  افزود  او 
درگیری با جنگ جویان گروه طالبان جان باخته 

است.
سخنگوی پولیس پکتیکا گفت که عیدمحمد از 
موسسان پولیس محلی در پکتیکا بود و برای 
اولین بار او پولیس محلی را ایجاد و سوق کرد.

دهه  دو  جریان  در  عیدمحمد  که  افزود  آرین 
عمده  نقش  پکتیکا  امنیت  تأمین  برای  اخیر 

بازی کرده است.
شاه محمد آرین گفت که عیدمحمد دست آورد 

چشم گیر در زنده گی نظامی خود داشت.
شده  گفته  »ساتمن«  عیدمحمد  نظامی  رتبه 

است.
از  و  بود  ارگون  ولسوالی  باشنده  عیدمحمد 
پولیس در  این سو در صفوف  به  سال ۱۳٨۱ 

سمت های مختلف کار کرده بود.

که  می گوید  فاریاب  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
با  گروه طالبان یک سرباز را که چندی پیش 
این گروه یک جا شده بود، به قتل رسانده است.
فاریاب،  پولیس  سخنگوی  یورش،  عبدالکریم 
روز شنبه، پانزدهم قوس در صحبت با روزنامه 

٨صبح از مقتول به نام »قدرت اهلل« یاد کرد.
نودری  روستای  باشنده  قدرت اهلل  او،  گفته  به 
پاسگاه  از  پیش  چندی  و  بود  قیصار  ولسوالی 
یک جا  طالبان  با  و  کرد  فرار  امنیتی  نیروهای 

شده بود.
پولیس  سرباز  این  به  طالبان  که  گفت  یورش 
ملی »معافیت خط« نیز داده بود، اما روز جمعه 
و  زن  چشمان  برابر  در  و  شده  او  خانه  وارد 

فرزندانش به گلوله بسته اند.
نودری  روستای  در  پولیس  سرباز  این  خانه ی 

ولسوالی قیصار بوده است.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته 

است.

گسترده تر خواهد شد و در مقابل پارلمان کشور 
نیز خیمه ی اعتراضی برپا خواهند کرد.

معترضان می گویند کسانی که در سازمان دهی و 
اجرای این انفجارها دست دارند، باید شناسایی 
و محاکمه شوند تا در آینده از حمله های دیگر 

جلوگیری صورت گیرد.
در انفجارهای پی هم چهارم قوس در دو ساحه ی 
جان  نفر   ۲۰ دست کم  بامیان،  شهر  پرازدحام 
باختند و نزدیک به ۶۰ نفر دیگر به شمول زنان 

و کودکان زخمی شدند.
تا کنون مسوولیت آن رویداد را هیچ فرد و یا 

گروهی برعهده نگرفته است.
اعالم  پیش  هفته ی  بامیان  محلی  مقام های 
رویداد  این  ظن  به  را  نفر  چهار  که  کردند 
بازداشت کرده و برای انجام تحقیقات بیشتر به 

کابل فرستاده اند.
را  حکومتی  مقام های  بامیان  در  معترضان  اما 
به ضعف مدیریت و بی توجهی در تأمین امنیت 

مردم متهم می کنند.
تدابیر  اخذ  از  اما  بامیان  ادار ه  محلی  مقام های 
ویژه ی امنیتی به خاطر تأمین امنیت باشنده گان 

این والیت خبر می دهند.

با حضور در یک گردهم آیی، دست به اعتراض 
زده اند.

از  هیأت  می افزاید  هرات  پولیس  فرماندهی 
بخش های گوناگون این نهاد برای بررسی قضیه 

به محل اعزام شده است.
به دنبال انتقال گمرک هرات از مرکز شهر به 
امنیتی  رویدادهای  قلعه،  اسالم  مرزی  شهرک 
گوناگون سبب جان باختن کارمندان گمرک و 

افراد کمیشن کار شده است.
کارمندان  از  تن  پنج  نیز،  پیش  ماه  چند 
نماینده گی بانک مرکزی در گمرک مرزی اسالم 
قلعه  اسالم   - هرات  راه  بزرگ  مسیر  از  قلعه، 

ربوده و تیرباران شدند.

ویروس کرونا نیز در کشور شناسایی شده اند.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۴۰۰ نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
هم چنان ۱۳٨ بیمار کووید-۱۹ در کشور بهبود 

یافته اند.
شمار کل مبتالیان به کرونا در کشور به ۴۷ هزار 

و ۶۴۱ تن رسیده است.
از این میان، یک هزار و ٨۶۵ تن جان باخته و 

۳۷ هزار و ۴٨۵ تن دیگر بهبود یافته اند.
و ۳۱۶  هزار  تاکنون ۱۵۷  عامه  وزارت صحت 
آزمایش  و  بررسی  را  کرونا  به  مشکوک  نمونه 

کرده است.
شیوع موج دوم کرونا در ۲٨ عقرب تأیید شد.

از آن زمان تاکنون میزان ابتال و مرگ ومیر ناشی 
از ابتال به کرونا رو به افزایش است.

 

کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته رسماً به کارش 
آغاز کرد. کار این کمیته تعیین نقشه راه برای هیأت مذاکره کننده 
دولت است. یکی از محورهای این نقشه، موضوع »قربانی دادن« برای 

صلح است.
طبق آن چه عبداهلل عبداهلل مطرح کرد، قربانی دادن برای صلح یک 
امر اجتناب ناپذیر است. او حدود و ثغور این قربانی را مشخص نکرد. 
عبداهلل تصمیم گیری در این باره را به کمیته رهبری شورای عالی 

مصالحه ملی واگذار کرد.
نقشه ای که طالبان برای صلح کشیده اند، از حکومت و مردم هر دو 
از  قدرت  انتقال  خواستار  نخست،  گام  در  طالبان  می گیرد.  قربانی 
هیأت حاکمه به گروه/فرد ثالث تا توافق روی نظم سیاسی جدید 
جدید  اساسی  قانون  تدوین  و  کنونی  اساسی  قانون  لغو  هستند. 
خواست دیگر این گروه است. نظم سیاسی و قانون اساسی جدید از 
دید طالبان باید اسالمی باشد و لزوماً قرائت خاص این گروه از دین 
را بازتاب دهد. طالبان روی این موضع خود استوار هستند و از طرف 
مذاکره خود می خواهند که اگر طرف دار صلح است، این مطالبات را 

نیز قبول کند.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در کنار سایر موارد مرتبط 
بگیرد. پاسخ  نیز تصمیم  این مطالبات طالبان  باید درباره  به صلح 
مثبت به این مطالبات به معنای قربانی کردن حکومت و مردم برای 
می تواند  مطالبات  این  به  منفی  پاسخ  است.  طالبان  نقشه  با  صلح 
روند شود.  این  باعث شکست  و شاید  پیچیده تر کند  را  گره صلح 
با این وصف، یافتن پاسخ مناسب برای این مطالبات که بتواند هم 
از قربانی دادن زیاد و هم از شکست مذاکرات جلوگیری کند، بسیار 

دشوار است.
غنی بارها با تشکیل اداره موقت مخالفت کرده است. او همین دیروز 
هم در پایان نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در ارگ 
اعالم کرد که مخالف »انقطاع نظام« است. به گفته غنی، »انقطاع 
نظام باعث بربادی خواهد شد«. او ظاهراً این موضوع را در واکنش به 
اظهارات عبداهلل بیان کرد که در شروع این نشست گفته بود که دادن 
این که مراد عبداهلل  امر اجتناب ناپذیر است.  برای صلح یک  قربانی 
دقیقاً چه بود، به درستی قابل فهم نیست؛ اما واکنش غنی نسبت به 
آن هشدارآمیز بود. بنابراین، اگر انتقال قدرت به فرد/گروه ثالث یکی 
از طرح ها برای ادامه مذاکرات صلح باشد، این طرح با مخالفت غنی 
روبه رو خواهد شد. اما به دلیل آن که تصامیم شورای عالی مصالحه 
ملی در امور صلح الزام آور است، غنی در فرجام چاره ای جز تمکین در 
برابر این طرح نخواهد داشت. با این حساب باید مواظب بود که با این 

کار تهداب یک فروپاشی دیگر برای نظام جمهوری گذاشته نشود.
اگر قربانی صلح تنها این باشد که فرد مورد نظر قدرت را ترک کند، 
قربانی بزرگی نیست. البته با این شرط که خالء قدرت در کشور پیش 
نیاید و این قربانی بتواند زمینه یک نظم سیاسی جدید را تمهید کند. 
قربانی می تواند  این  نباشد،  موجود  در صورتی که چنین ضمانتی 
نتیجه معکوس بدهد و افغانستان را به جای رسیدن به صلح به سوی 
دور تازه ای از جنگ های داخلی سوق دهد. بنابراین، تصمیم گیری 
درباره این که چه کسی باید قربانی بدهد، نباید غرض آلود و از روی 

کینه و عداوت سیاسی و یا نیت بدخواهانه باشد.
اما نهادهای دولتی، اصل جمهوریت نظام و آزادی و حقوق شهروندی 
کلیه مردم، قربانی پذیر نیستند. مبنای تشکیل و فعالیت این نهادها، 
نظم جمهوری و ارزش های مثل آزادی و حقوق شهروندی، قانون 
اساسی کنونی است. این قانون را می توان اصالح و تعدیل کرد؛ اما 
نمی توان به تعلیق و یا لغو کامل آن تصمیم گرفت. از این رو، بردن 
قانون اساسی به قربانگاه یک امر محال است. مردم شاید از بعضی 
حقوق  و  آزادی  به  آن  حکم  به  که  قانونی  از  ولی  بگذرند؛  چیزها 

شهروندی رسیده اند، نخواهند گذشت. 
از  این طرف داری  تردیدی نیست که مردم طرف دار صلح هستند. 
نیست.  همه چیز  از  گذشتن  معنای  به  و عطش صلح خواهی  صلح 
آن ها برای جمهوریت، آزادی فردی و حقوق شهروندی خود سال ها 
است که قربانی داده اند. طبیعی است که برای حفظ آن نیز آماده 
خود  قربانی های  این  از  مردم  این که  توقع  هستند.  قربانی  نوع  هر 
بگذرند، یک توقع بی جا و نادرست است. هرگاه اگر قرار شود که این 
ارزش ها به بهانه صلح به حراج گذاشته شود، واکنش مردم نسبت به 
آن غیرمنظره، سخت و کوبنده خواهد بود. بنابراین، دست کمیته 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی در این زمینه ها کاماًل بسته است 
و باید هم بسته باشد. این کمیته تنها می تواند چیزهایی را به خاطر 
صلح با طالبان به مسلخ ببرد که بقای نهادها و اصل جمهوریت نظام 
و آزادی و حقوق شهروندی مردم لزوماً به وجود آن ها وابسته نیست. 
در صورتی که توافق صلح حقوق، آزادی ها و ارزش های حیاتی فردی 
و جمعی مردم را به مخاطره بیندازد، مردم در برابر آن به پا خواهند 
ایستاد. هرگاه چنین توافقی هم زیر فشار بیرونی و یا عوامل داخلی 
ممکن  داشت.  نخواهد  خوبی  فرجام  شود،  تحمیل  مردم  گرده  بر 
مثبت  رأی  توافقی  پذیرش چنین  به  فشارها  این  تابع  مردم  است 
بدهند؛ اما بدیهی است که با رفع این فشارها علیه آن قرار خواهند 
گرفت. بنابراین، صلح پایدار تنها زمانی به دست می آید که در پرتو 
آن حقوق، آزادی و ارزش های اساسی همه مردم از هر طیف و گروه 

مصون بماند و پاس داشته شود.
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معترضان بامیانی از گسترش دامنه 

اعتراضات هشدار دادند

دو مأمور امنیتی گمرک و یک غیرنظامی 
در هرات کشته شدند

مرگ ۱۸ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته

موسس پولیس محلی 
در والیت پکتیکا در جنگ 

با طالبان کشته شد

پولیس فاریاب: 
طالبان سربازی را که به 

این گروه تسلیم شده بود، 
در برابر چشمان فرزندانش 

کشتند



اروپا  اتحادیه  درخواست  از  پس 
آغاز  برای  جهانی  جامعه  و 
هرچه زودتر کار شورای عالی 
مصالحه ملی، نخستین نشست 
این کمیته در نهایت روز شنبه، 
در  شد.  برگزار  قوس،  پانزدهم 
شورا  این  افتتاحیه  نشست 
رهبران سیاسی، رهبران احزاب، رییسان هردو مجلس 
شورای ملی و نماینده گان زنان و جامعه مدنی اشتراک 
داشتند. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در 
افتتاحیه این نشست سخنرانی و بر ضرورت مشورت 
تأکید کرد. غنی گفت که  به صلح  پیوند  دوام دار در 
حضور اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
در ارگ، پیام واضح برای متحدان افغانستان در منطقه، 
جهان و به ویژه برای هیأت مذاکره کننده دولت دارد. 
او از ورود مذاکرات به مرحله دوم خبر داد و از هیات 
مذاکره کننده به دلیل پیش برد این مذاکرات قدردانی 
کرد. رییس جمهور غنی گفت مرحله اول نشان داد که 
»کار آسان نیست«، اما می تواند به یک نتیجه برسد. 
به گفته وی، برای رسیدن به این مهم، وحدت ضروری 
است و باید روی یک نقشه راه کار شود تا مردم به یک 

صلح پایدار برسند.
در  پیش آمده  وضعیت  جمهور  رییس  دیگر  جانب  از 
روند صلح را »فرصت« و »خطر« هم زمان دانست. او 
گفت که استفاده از این وضعیت ها تعلق به وحدت ملی 
دارد و این رویکرد برای استفاده بیش تر از فرصت ها 
رییس  باور  به  است.  تعیین کننده  مدیریت خطرها  و 
و  است  همه  سرپوش  نظام جمهوریت  غنی،  جمهور 
به کدام فردی تعلق ندارد. وی تصریح کرد که انقطاع 
داخل  در  باید  صلح  و  می شود  بربادی  موجب  نظام 
»روند تنظیم شده« که موجب تداوم نظام جمهوریت 
به  وی  دیگر،  سوی  از  شود.  برده  پیش  به  می شود، 
مرحله پس از صلح اشاره کرد و گفت که تطبیق آن 
بسیار مهم است. به گفته او، مملکتی که ۹۰ درصد 
زنده گی  دالر  دو  از  کمتر  روزانه   درآمد  با  آن  مردم 
تطبیق  را  صلح  آن  در  که  می شود  چگونه  می کنند، 
کرد! غنی افزود، حکومت مسوولیت تاریخی دارد که 
صلح  تا  کند  تحکیم  گونه ای  به  را  دولتی  نهادهای 
تطبیق شود، زیرا به گفته رییس جمهور، انجام این کار 
توسط اداره های بی کفایت صورت نمی گیرد. او گفت: 
»در این ماحول، خودکفایی حرف اصلی است. ماحول 
تغییر کرده است و باالی کمک های دنیایی اتکا کرده 
نمی توانیم. به آن مقیاسی که نیاز داریم، باید آستین 
را بر بزنیم و خود را انسجام دهیم. فضل خدا مملکت 
دارای منابع وسیع هستیم، اما جهت  واضح است که 
باالی  بزرگان  نقشه که شما  است.  انسجام آن ضرور 
آن کار خواهید کرد، هم تدبیر و هم حمایت قاطعیت 
می خواهد و باید به سواالت دشوار پاسخ داشته باشیم 

که ما را به مقصد برساند.«
رییس جمهور  هم چنان گفت که اراده، همت و تعهد 
مردم به صلح بی مانند است و مردم صلح را می خواهند. 

او گفت، وظیفه حکومت این است که صلح بیاورد.
با این حال غنی با تاکید بر این که از راه های رفته شده 
معیار  که  گفت  گرفته شود،  باید درس  بی نتیجه  اما 
برای مردم افغانستان ختم خشونت چهل سال گذشته 
افغانستان صلح سمتی،  مردم  که  بیان کرد  او  است. 
تنظیمی و قومی نه، بلکه صلح ملی می خواهند. از این 
رو وی از مردم خواست که در یک صف قرار بگیرند 
کرد  تاکید  غنی  شود.  قوی تر  دولت  سیاسی  اراده   تا 
را  صلح  برای  اراده   شان  افغانستان  ملت  و  دولت  که 
نشان داده اند و اکنون نیاز است که طالبان نیز اراده 
سیاسی شان را نشان دهند، زیرا تنها گذاشتن این بار 
سیاسی بر شانه های دولت و ملت، کار درستی نیست.

قوانین  که  کرد  بیان  جمهور  رییس  هم  سویی   از 
در  و  باشد  مشخص  صلح  مذاکرات  در  باید  بازی 
او  واضح شود.  باید  آن  در  ملت  اراده   تعدیل،  صورت 
در مورد همکاری های بین المللی و منطقه ای گفت که 
افغانستان دوست و دشمن دایمی ندارد، بلکه منافع 
همه  با  که  ساخته شود  مملکتی  باید  و  دارد  دایمی 
او  نباشد.  کسی«  »هیچ   مخالف  و  کند  ایجاد  منافع 
اجماع منطقه ای برای تطبیق صلح را مهم دانست و 
گفت که از نگاه مناسبات بین المللی معادله  واضح باید 
وجود داشته باشد تا تمام همکاری ها وابسته به تحکیم 
نظام، استقالل و خود اتکایی شود. او به طالبان خطاب 
کرد و گفت: »توپ در میدان شما است. آیا برای فیصله 
دوم  دور  در  تا  دارید  سیاسی  اراده  و  هستید  حاضر 
مذاکرات از مسایل تشریفاتی به مسایل اساسی برویم؟ 
لطفاً خون ریزی را متوقف کنید، زیرا این کار همت و 

اراده می  خواهد و ما در انتظار آن هستیم.«
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علما،  آن جا  در  انعکاس می دهند.  را  افغانستان  امروز 
خواهران و جوانان است. از نهادهای مدنی نماینده گی 
صورت گرفته است. تنها حضورشان نشان می دهد که 
گذشته  به  نسبت  متفاوت  افغانستان  یک  افغانستان 

است.«

انتخاباتی  حوزه  دو  از  صلح  بحث  سیاسیون: 
بیرون شود

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، در نشست 
صلح  که  گفت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  افتتاحیه 
آرزوی دیرینه مردم افغانستان است. او گفت که آوردن 
صلح وظیفه  دینی و انسانی شهروندان به ویژه رهبران 
به  باید  که  کرد  تاکید  کرزی  است.  کشور  سیاسی 
افغان کشی نقطه پایان گذشته شود، از این رو رهبران 
سیاسی باید اتحاد کنند و پروسه صلح را به موفقیت 
برسانند. او گفت: »آرزوی ما کامیابی پروسه و رسیدن 
به صلح است.« وی بیان کرد که مردم افغانستان رنج 
برای آوردن صلح تالش صورت گیرد  باید  و  دیده اند 
»پای  و  بریده«  »دست  شاهد  کشور  شهروندان  تا 
بریده« نباشند. از سوی دیگر وی اعضای شورای عالی 
مصالحه ملی را نا تکمیل خواند و گفت که باید برخی 
به صلح  برای رسیدن  که  دیگر  چهره های سرشناس 
تالش کرده اند، نیز دعوت شوند. او از اسپنتا، عبدالکریم 
خرم و برخی از چهره های سیاسی دیگر نام برد و گفت 

که باید به این شورا دعوت شوند.
محمدیونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین، نیز 
این نشست  از چهره ها در  بیان کرد که جای بعضی 
ترکیب  باقی مانده  افراد  دعوت  با  باید  و  است  خالی 
شورای عالی مصالحه ملی تکمیل شود. این در حالی 
است که پیش از این رییس جمهور با عضویت برخی 
چهره ها از جمله با عضویت رحمت اهلل نبیل، فرخنده 
زهرا نادری و سیداسحق گیالنی مخالفت کرده است. با 
این همه او از افتتاح شورای عالی مصالحه ملی استقبال 
کرد و گفت که در میان انبوهی از خبرهای بد، دو خبر 
گوش مردم افغانستان را نوازش داده است. او از توافقات 
در مذاکرات صلح و افتتاح شورای عالی مصالحه ملی به 
عنوان دو خبر خوش یاد کرد و گفت که این دو خبر 

سبب خوش بینی ها در میان مردم شده است.
قانونی مذاکرات صلح را مساله مهم و جدی خواند و 
که  عبداهلل خواست  عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  از 
روند صلح را از دو حوزه انتخاباتی بیرون کنند. او گفت 
که صلح مساله مهم است و صرفاً کار دولت و شورای 
عالی مصالحه ملی نیست و باید به مردم تعلق داشته 
باشد. وی افزود، این بسیار مهم است که صدای مردم 
از  باشد.  داشته  انعکاس  در طرح صلح  نسل جوان  و 
جانب دیگر قانونی بیان کرد که باید تصمیم گیری به 
شورای عالی مصالحه ملی انتقال داده شود. به گفته 
او زمانی که تصویر از یک جا و تصمیم از جای دیگر 
گفت:  او  می شود.  گرفته  مختلف  تصمیم های  باشد، 
»این دو بخش باید توحید شود. اگر بین تصمیم گیری 
است  ممکن  شویم،  قایل  تفکیک  تصویرگیری  و 

تصمیم های مختلف صورت گیرد.«
ریاست  پیشین  معاون  خلیلی،  محمدکریم  هم چنان 
جمهوری نیز از هیأت مذاکره کننده دولت قدردانی کرد 
و گفت که آن ها وحدت، همدلی، صالبت و نماینده گی 
خود را حفظ کردند. خلیلی تأکید کرد که با وحدت و 
همسویی قشر سیاسی، عقبه جبهه ی هیأت در کابل 
مستحکم شود. او افزود که راه حل صلح عزت مندانه با 

مکانیسم برد-برد است.
در  گفت،  جهادی  رهبران  از  خان  محمداسماعیل 
صورتی که باور به صلح وجود داشته باشد، دست یابی 
به آن ناممکن نیست. او فرصت کنونی را تاریخی خواند 
و گفت که با وحدت سیاسی و دست به دست هم دادن 

می توان به صلح دست یافت.
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق،  محمد 
استقبال  مذاکرات صلح  در  پیش رفت ها  از  افغانستان 

کرد و گفت که در این روند نباید ذوق  زده و احساساتی 
راه  به صلح  برای رسیدن  باور محقق،  به  عمل شود. 
روند  این  در  هم  هنوز  زیرا  است؛  پیش  در  درازی 
نهادها  بر حفظ  است. وی  زیاده طلبی موجود  روحیه 
و دست آوردها تأکید کرد و گفت که صلح در سایه ی 

فروپاشی و هرج و مرج به وجود نخواهد آمد.
از  اسالمی  جمعیت  اجرایی  رییس  نور،  محمد  عطا 
تیم مذاکره کننده قدردانی کرد و گفت که آنان خوب 
درخشیدند. وی نیز مثل سایر رهبران سیاسی بر حفظ 
نهادهای  و  عمومی  تأسیسات  و  نهادها  دست آوردها، 
تأکید کرد و گفت که ترکیب رهبری  امنیتی کشور 
صلح باید جامع و همه شمول باشد و دیدگاه های اقوام 

و شهروندان کشور در روند صلح در نظر گرفته شود.

تأکید بر حفظ نظام جمهوریت در فراز و فرودهای 
صلح

چهره های  از  سیاف،  رسول  عبدالرب   حال  همین  در 
سیاسی کشور، گفت که مردم افغانستان بیش از دو 
میلیون قربانی برای شکل گیری نظام موجود داده اند 
حکومت  رهبران  از  او  بپاشد.  فرو  نظام  این  نباید  و 
خواست که برای آوردن صلح وحدت شان را حفظ و 
نوع  برابر هر  در  تنظیم کنند که  را طوری  صف شان 
ضربات محکم باشد. سیاف تأکید کرد که دولت باید 
را  نزدیک شود و صف داخلی در روند صلح  با مردم 
محکم تر کند. این چهره سیاسی تصریح کرد که دولت 
بیش از گروه طالبان به صلح نیاز دارد، از این رو باید 
آن را مسوولیت دینی و انسانی اش بداند. او گفت که 
دولت باید برای تامین صلح بکوشد که حاکمیت ملی و 
چتر کنونی در چوکات آن حفظ شود. او تاکید کرد که 
با تمام قوا با شورای عالی مصالحه ملی همکار است و 

در راه رسیدن به صلح تالش خواهد کرد.
مردم  که  کرد  بیان  خارجه،  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
افغانستان باید در روند صلح و تشکیل و توسعه اجماع 
ملی شان نقش کلیدی خود را ایفا کنند. او گفت که 
مردم روی مقصد نهایی و روند صلح اجماع دارند، اما 
نگرانی هایی وجود داشت که دولت عین اجماع را دارد 
یا خیر. وزیر خارجه در این مورد گفت که مقصد نهایی 
دولت صلح با عزت و پایدار است. او گفت که دولت در 
نهایی صلح  در مقصد  را  مردم  اجماع  تا  است  تالش 
داشت  ابراز  اتمر  ببخشد.  توسعه  را  آن  و  کند  حفظ 
که افتتاح شورای عالی مصالحه ملی اطمینان خاطر 
برای همکاران و شرکای بین المللی افغانستان و طالبان 
جینوا  نشست  در  جهانی  جامعه  که  افزود  او  است. 
کمک های شان را به برقراری صلح مشروط کرده است 
نهایی آن حفظ نظام و دست آوردهای آن  که مقصد 

است.
در همین حال بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی 
مصالحه ملی، در این نشست گفت که نتیجه نهایی روند 
صلح در تاریخ به نام نسل رهبران سیاسی رقم خواهد 
خورد. او گفت که نسل حاضر تطبیق کننده  هستند و 
نسل آینده نیز از آن مستفید می شوند و به آن افتخار 
می شود،  گرفته  که  تصامیمی  بنابراین  کرد،  خواهند 
باید همه شمول، همه جانبه و بی نهایت سنجیده شده 
باشد. او گفت که مردم نباید آن قدر خوش باور باشند 
که همه ارزش های ملی، مردمی، دموکراتیک و انسانی 
مردم افغانستان قربانی این روند شود و نه آن قدر بدبین 
از دست  نتیجه  بدون  تاریخی  فرصت  این  که  باشند 
برود. فرهمند افزود که در هر دو صورت تاریخ در مورد 
رهبرانی که در این شورا عضویت دارند، قضاوت خواهد 
کرد. او گفت که نسل کنونی ضمن حفظ ارزش های 
ملی و مردم ساالری، تامین عدالت واقعی و مشارکت 
اقوام، زنان، اقلیت ها و همه اقشار جامعه، انتظار دارند 

که صلح پایدار و با عزت در کشور حاکم شود.
براساس  ملی  مصالحه  عالی  که شورای  است  گفتنی 
توافق نامه سیاسی میان دو تکت انتخاباتی »دولت ساز« 
و »ثبات و هم گرایی« ایجاد شد. پس از اعالم نتیجه 
پر چالش انتخابات، هر دو تکت انتخاباتی خود را برنده 
اعالم کردند و هر کدام مراسم تحلیف به جا آوردند. 
مشکل  حل  برای  سیاسی  چهره  ها ی  برخی  سرانجام 
پیش قدم شدند و رهبران دو تیم را قانع کردند تا ریاست 
شورای عالی مصالحه ملی برعهده عبداهلل عبداهلل باشد. 
سرانجام این شورا پس از هفت ماه تاخیر تشکیل شد 
و اعضای آن را رهبران سیاسی و شخصیت های ملی 
تشکیل می دهند. آنان در مسایل مهم ملی به رییس 
جمهور کشور مشوره می دهند. هم چنان قابل یادآوری 
است که شورا روند صلح را مدیریت می کند و هیات 
مذاکره کننده به رهنمایی کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی کار و مطابق مصوبه و رهنمایی آن عمل 

می کند.

عبداهلل: صلح نیازمند قربانی است
ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
را  این شورا  آغاز کار کمیته رهبری  این نشست،  در 
او گفت  برای تقویت اجماع ملی گامی موثر دانست. 
که هیأت مذاکره کننده برای پیش برد مذاکرات صلح 
این  موجودیت  و  دارد  ضرورت  شورا  این  هدایت  به 
شورا برای تأمین صلح در کشور حیاتی است. او فلسفه 
وجودی شورای عالی مصالحه ملی را تصمیم گیری و 
ایجاد اجماع در مورد صلح دانست. او گفت که راه این 
ترسیم  افغان ها  و مصلحت  ملی  منافع  براساس  شورا 
صلح  تالش های  و  مذاکرات  در  مردم  منافع  و  شده 
»خط سرخ« این شورا را تشکیل می دهد. عبداهلل افزود 
عالی مصالحه  رهبری شورای  این کمیته  از  که پس 
ملی به  گونه منظم و هدف مند نشست هایش را برگزار 
می کند. وی خاطر نشان کرد که در این شورا رهبران 
احزاب سیاسی و جامعه مدنی عضو اند و برای این که 
اجماع مردم افغانستان در این شورا حفظ شود، با اقشار 
از  که  کرد  بیان  اما  وی  است.  شده  مختلف صحبت 
حکمتیار  گلبدین  تنها  سیاسی  احزاب  رهبران  میان 
را  شورا  این  در  عضویت شان  ربانی  صالح الدین  و 
نپذیرفته اند. او اما تصریح کرد که آن ها پذیرفته اند تا 

در پروسه صلح با این شورا همکار باشند.
از سوی دیگر رییس شورای عالی مصالحه ملی تاکید 
با عزت،  صلح  یک  خواستار  افغانستان  مردم  که  کرد 
پایدار و سراسری و خواهان حفظ نظام و دست آوردهای 
چند سال  اخیر هستند و این شورا نیز به آوردن آن 
تقاضای  برهه  زمانی  این  او، در  به عقیده  تعهد دارد. 
رفتن  بین  از  یا  و  آتش بس  برقراری  افغانستان  مردم 
دشمنی است. وی بیان کرد که خشونت ها مانع اصلی 
رسیدن به صلح بوده و سبب ناامیدی در میان مردم 
تاکید  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  است.  شده 
کرد که با ادامه خشونت ها بقای هیچ کسی تضمین 
نمی شود و این کار تنها نابودی افغانستان را در قبال 
دارد. او گفت: »به عنوان یک ضرورت برای ختم جنگ، 
کوشش اصلی همه  ما متمرکز به تحقق همین هدف 
خواهد بود. در حالی که حکومت وظایف خود را انجام 
می دهد، ما وعده می دهیم که بدون کم ترین مداخله 
در امور روزمره حکومتی، خود را تنها برای تحقق این 

هدف بزرگ مردم افغانستان وقف کنیم.«
آقای عبداهلل  هم چنان بیان کرد که اکنون برای ختم 
جنگ اراده سیاسی به وجود آمده است. او از شهروندان 
به ویژه کسانی که زیر حاکمیت گروه طالبان زنده گی 
را  اساسی شان  و  کلیدی  نقش  که  می کنند، خواست 
او  کنند.  بازی  کامل  و  گونه جدی  به  صلح  روند  در 
نیست  به گذشته  بازگشت  معنای  به  که صلح  گفت 
و برای تحقق آن باید تالش شود تا همه اقشار مردم 
افغانستان خود را در آن برنده حس و از آن حمایت 
کنند. عبداهلل هم چنان به رهایی زندانیان اشاره کرد و 
افزود که حکومت با رهایی آنان گام بزرگی در راستای 
لویه جرگه مشورتی  از سوی  امر  این  برداشت و  صلح 
کار  این  گفت  او  گرفت.  قرار  مردم  تایید  مورد  صلح 
نشان می دهد که مردم افغانستان برای رسیدن به صلح 

حاضر به دادن قربانی هستند.
از  رییس شورای عالی مصالحه ملی در بخشی دیگر 
سخنانش به اجماع بین المللی و منطقه ای اشاره کرد 
برای رسیدن به صلح، ثبات و  افغانستان  و گفت که 
رفاه، نیازمند اجماع جهانی در حمایت از صلح پایدار، 
توسعه و ثبات سیاسی است. وی خاطر نشان کرد که 
و  به کشورهای همسایه  منطقه ای صلح  اجماع  برای 
منطقه سفر داشته و آنان نیز از روند صلح به رهبری 
حکومت افغانستان حمایت کرده اند. از سوی دیگر وی 
از هیات مذاکره کننده حکومت قدردانی کرد و گفت 
این هیات در مذاکرات صلح ثابت کرده که تعهد واقعی 
دارد.  افغانستان  منافع مردم  و  به صلح  برای رسیدن 
همه شمول  تیم  یک  را  دولت  مذاکره کننده  تیم  او 
خواند و گفت: »آ ن ها تیم همه شمول هستند، تصویر 

کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
به کارش آغاز کرد

عبداالحمد حسینی 



برای جامعه ی امروز انسانی، این سوال همواره مطرح بوده است که چه چیزی موجب جنگ می شود و چرا نمی توان از بروز خون بارترین درگیری های نظامی جلوگیری کرد؟ آیا تنها اتخاذ سیاست های 
تدافعی در درازمدت می تواند از میزان تهدیدهای برخاسته از پویش های امنیتی، منطقه ای و جهانی بکاهد؟ برای این سوال ها، مکتب های مختلف امنیتی و دفاعی پاسخ های متعدد و مطابق به ماهیت 

فکری خود ارایه کرده اند که هرکدام مستلزم بحث جداگانه و تخصصی است.  بعضی از این مکتب های امنیتی، در پی پاسخ به این سوال بوده اند؛ اما بعضی پیش از ارایه پاسخ به این سوال ها، 
تالش کرده اند تا فکر جنگی و تفکر عقالیی را برای مرحله بعد از جنگ ارایه کنند. به همین اساس است که هرکدام طرح نظری و فکری جنگ را در قالب دکترین دفاعی مطرح کرده و استدالل های 

عملی را برای پاسخ گویی به بحران ها پیش بین بوده اند.

عبدالناصر نورزاد، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
مطالعات امنیت ملی
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برای جامعه ی امروز انسانی، این سوال همواره مطرح 
بوده است که چه چیزی موجب جنگ می شود و چرا 
نظامی  درگیری های  خون بارترین  بروز  از  نمی توان 
جلوگیری کرد؟ آیا تنها اتخاذ سیاست های تدافعی 
در درازمدت می تواند از میزان تهدیدهای برخاسته از 
پویش های امنیتی، منطقه ای و جهانی بکاهد؟ برای 
دفاعی  و  امنیتی  مختلف  مکتب های  سوال ها،  این 
خود  فکری  ماهیت  به  مطابق  و  متعدد  پاسخ های 
و  بحث جداگانه  ارایه کرده اند که هرکدام مستلزم 
تخصصی است.  بعضی از این مکتب های امنیتی، در 
پی پاسخ به این سوال بوده اند؛ اما بعضی پیش از ارایه 
پاسخ به این سوال ها، تالش کرده اند تا فکر جنگی و 
تفکر عقالیی را برای مرحله بعد از جنگ ارایه کنند. 
و  نظری  طرح  هرکدام  که  است  اساس  همین  به 
فکری جنگ را در قالب دکترین دفاعی مطرح کرده 
و استدالل های عملی را برای پاسخ گویی به بحران ها 

پیش بین بوده اند.
این نبشته به ضرورت تبیین و تدوین دکترین  در 
دفاعی برای عمل کرد نیروهای امنیتی و هم ضرورت 
در  است.  شده  تاکید  دفاعی  منظم  راهبرد  ایجاد 
ضمن، به دلیل این که پی گیری سیاست های داخلی 
و خارجی هر کشور اساساً تابع دکترین امنیت ملی 
آن کشور است، بحث و تاکید روی این مهم را حتمی 
و الزامی می سازد. اصول دکترین دفاعی که بر مبنای 
ارزش های  اساسی،  قانون  حاکمیتی،  اصول  برخی 
بنیادی و امنیت ملی شکل می گیرد، نقش اساسی 
این  پس  داشت.  خواهد  دفاعی  دکترین  تعیین  در 
چیست  دفاعی  دکترین  که  می شود  مطرح  سوال 
مهم  کشورها  ملی  امنیت  برای  آن  تدوین  چرا  و 

پنداشته می شود؟ 
ساختارهای  میان  روابط  واقع  در  دفاعی  دکترین 
سیاسی، سیاست دفاع ملی و راهبرد دفاع ملی را 
توصیف می کند. می توان گفت که دکترین دفاعی 
نظریه ها،  قواعد،  اساسی،  اصول  از  مجموعه ای 
مورد  بنیادی  اصول  و  فکری  زیربنای  اندیشه ها، 
رهبران  توسط  که  است  ملی  حمایت  و  قبول 
نظامی ـ سیاسی کشور با توجه به دکترین امنیت 
ملی و اندیشه نظامی حاکم بیان می شود. دکترین 
باشد که تحوالت جهانی و  به گونه ای  باید  دفاعی 
مانند  بین المللی  روندهای کالن  به ویژه  منطقه ای، 
جهانی شدن را مد نظر قرار دهد. در تعیین دکترین 
در  شاخص ها،  و  عوامل  برخی  کشور،  هر  دفاعی 
و  تأثیرگذار  و جهانی  داخلی، منطقه ای  سه سطح 
امنیتی  مسایل  تبیین  برای  که  است  تعیین کننده 
قناعت بخش  جهان  و  منطقه  کشور،  در  نظامی  و 
پنداشته می شود. هر کشور با در نظرداشت موقعیت 
از  استفاده  با  تا  می کند  تالش  ژئوپلیتیکی اش 
امنیتی  و  نظامی  موجود  چالش های  به  فرصت ها، 
فایق آید. این کار می تواند در جهت معرفی نمودن 
آن، به عنوان یک کشور قدرت مند و کنش گر فعال 
باز کند.  امنیتی منطقه، نقش موثری  تعامالت  در 
این عوامل نقش اساسی در تعیین دکترین دفاعی 
دفاعی  دکترین  دیگر،  عبارت  به  داشت.  خواهد 
آماده گی دفاع همه جانبه  از  در یک کشور، عبارت 
و  خوداتکایی  و  مردمی  دفاع  راهبرد  بر  تاکید  با 
بر  که  است  نظامی  و  دفاعی  امور  در  خودکفایی 
در  برنامه ریزی  با  و  قبلی  آماده گی  و  احضارات 
استراتژیک  تفکر  یک  قالب  در  نظام  یک  درون 
نیروی امنیتی یک کشور موجود می باشد. دکترین 
دفاعی، در کارکرد دیگرش، سطح بندی از بازی گران 
هم سطح و غیرهم سطح منطقه ای و جهانی را که در 
تعامالت امنیتی در سطح منطقه و جهان نقش بازی 
آن را صرف  حاصل  و  می گیرد  بررسی  به  می کنند 

یک  می کند.  نظامی  هزینه های  و  پتانسیل  توان، 
دکترین دفاعی، در واقع سطح بازدارنده گی تدافعی 
و بعضاً تهاجمی است که همواره در نزد دولت مردان 
و قوت های نیروی مسلح به عنوان یک کارشیوه با در 
نظرداشت واقعیت های موجود در جهت ابهام زدایی 
در  هم  و  دشمن  و  دوست  تفکیک  و  استراتژیک 
پیش بینی نظامی و برآورد آسیب ها مهم و اساسی 

تلقی می شود. 
با  که  است  دهه  چهار  از  بیش  که  کشوری  در  اما 
است،  مواجه  خارجی  ابعاد  با  داخلی  درگیری های 
ضروری  راهبردی،  فکر  چنین  تدوین  ضرورت 
و  امنیتی  اوضاع  پیچیده شدن  می شود.  پنداشته 
تغییر تاکتیک های نظامی در کشور، ضرورت تغییر 
روی کردهای نظامی در کشور را در قالب یک دکترین 
تهدیدهای  با  مبارزه  می سازد.  الزامی  دفاعی،  فعال 
داخلی که حاکمیت ملی را تهدید می کند و تالش در 
جهت تعامل با محیط بیرونی امنیتی، از موارد مهمی 
است که دولت ها بایست برای آن برنامه ریزی منظم 
کنند تا به بن بست های نظامی و سیاسی فایق آیند 
و از ظهور بحران های کالن نظامی در امان باشند. با 
تغییر ماهیت جنگ و توسل به راهکارهای مختلف 
در جهت ایجاد غلبه و شکستاندن بن بست در اوضاع 
نظامی، هر دولت مسوول تالش می کند تا هم زمان 
با واقعیت های عینی میدان جنگ، دکترین دفاعی 
خود را نیز در جهت هم سویی با جو موجود سیاسی 
تحوالت گسترده  دهد. سیر سریع  امنیتی سوق  و 
در نظام امنیتی منطقه و ایجاد دغدغه های جدید، 
اکثر دولت ها را در راستای ایجاد فکر جنگی منظم 
این دولت ها قدرت مانور  تا  و مدون کشانده است، 
بیش تر در جهت مهار تحرکات نظامی داشته باشند 
و از حوادث پیش رو جلوگیری کنند. این جا است که 
الزامی  راهبردی،  و  دفاعی  دکترین  تبیین  ضرورت 
پیچیده گی های  از  طرف  یک  از  تا  می کند  جلوه 
در  و  بردارد  پرده  امنیتی  محیط  در  متحول  نظم 
ساختار های امنیتی منطقه جای پیدا کند و از جانب 
دیگر، قادر به شکستاندن بن بست در میدان جنگ 
شود. در شرایط کنونی که تنها دولت ها بازی گران 
و  سیاسی  تنش های  و  رقابت ها  عرصه  در  اصلی 
نظامی نیستند، ضرورت است تا هر کشور متناسب 
این  از  واضح  تصویر  امنیتی،  خاص  تحلیل های  با 
و  داشته  امنیتی  موجود  نظام های  درهم تنیده گی 
قادر باشد که از پیامدهای نقش آفرینی هر طیفی از 
بازی گران دولتی و غیردولتی در چارچوب معادله ی 
بقا و تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تالش 

کند. 
افغانستان به عنوان کشوری که چهار دهه می شود 
تجربه خونین جنگ ها را دارد، نیاز دارد تا یک تحول 
کیفی و بنیادی را در جهت اتخاذ روی کرد تدافعی 
با قدرت بازدارنده گی و در مرحله بعدی تغییر آن به 
سوی روی کرد تهاجمی و ایجاد تخمین ها از سطح 
و  مطلوب  دفاعی  دکترین  یک  قالب  در  تهدیدها 
در  ایستاده گی  و  بازدارنده گی  دو سطح  در  اثرگذار 

ایجاد  جهت  در  هم  و  بالفعل  و  بالقوه  تهدید  برابر 
نظامی داشته  قابل عمل در عرصه  و  واضح  راهکار 
باشد. تدوین چنین تفکر راهبردی که در هماهنگی 
با واقعیت های عینی در منطقه و جهان و در تالش 
ایجاد فکر راهبردی برای مقابله با این تهدیدها است، 
اساس کار نظامی - امنیتی کشور را شکل می دهد 
و باید به آن به گونه ی جدی پرداخته شود. بنابراین 
نظام مند،  و  هماهنگ  سیستم  چنین  به  دستیابی 
تدوین استراتژی های مطمئن و پایدار و برخورداری 
از دکترین دفاعی مطلوب بر اثرگذاری بازدارنده گی 
این که  ضمن  در  افزود.  خواهد  کشور  دفاعی  توان 
دایمی  تحول  و  همه جانبه  دفاع  دید  با  دکترینی 
موقعیت های راهبردی در سطح منطقه ای و جهانی، 
رهیافت های  اصالح  و  بازبینی  به  ناچار  را  کشورها 
دفاعی می کند. یکی از رهیافت های نسبتاً جدیدی 
کرده  ظهور  اخیر  سال های  طی  زمینه  این  در  که 
است، دفاع همه جانبه است. این رهیافت تحت تأثیر 
کشورهای  از  امنیت  مفهوم  در  ایجادشده  تحوالت 
چون  اروپایی  کشورهای  برخی  و  اسکاندیناوی 
سوئیس آغاز شد. این رهیافت مبتنی بر این فرض 
است که متجاوزان به کشور، عالوه بر اقدامات نظامی 
می توانند از طریق درهم شکستن نظام های اقتصادی، 
هدف قراردادن بافت های اجتماعی و توانایی مقابله 
به شکست  را  انسان ساز، کشور  و  با فجایع طبیعی 
مواجه سازند. رهیافت دفاع همه جانبه، منازعات بین 
کشورها را صرفاً نظامی نمی داند؛ بلکه بر تجاوزها و 
تهدیدات غیرمتعارف که قصد از بین بردن همبسته گی 
اجتماعی و درهم شکستن اقتصاد و تحلیل توان ملی 
به  همه جانبه  دفاع  است.  شده  معطوف  دارند،  را 
معنای آماده سازی و به کارگیری تمامی سرمایه های 
انسانی، امکانات مادی و معنوی به منظور پیش گیری 
و مقابله با هر نوع تهدید و تهاجم دشمنان خارجی 
کاربست  واقع  در  همه جانبه  دفاع  است.  داخلی  و 
مواجهه  برای  موجود  مقدورات  و  تمامی ظرفیت ها 
با تهدیدهای فراروی نظام سیاسی است که از میزان 
خطر آن کاسته و عقبه ی مطمئن سیاسی را برای 
نظام سیاسی مستقر فراهم می سازد. بنابراین دفاع 
دفاعی  دکترین  یک  عنوان  به  می تواند  همه جانبه 
مبتنی بر استفاده از تمامی ظرفیت ها در جهت رفع 
محدودیت ها مورد توجه قرار گیرد، آن چنانی که در 
نهادهای دفاعی و امنیتی کشور بر این مسأله متمرکز 
شده و در حال پی گیری است. در دکترین دفاعی 
کشور باید تئوریسین های دفاعی و نظامی، معیارهای 

ذیل را در نظر بگیرند:
و  امنیتی  نیازهای  با  متناسب  قوی  ارتش  تشکیل 
سطح تهدیدها در دو سطح داخلی و منطقه ای، دفاع 
ایجابی  تخمین  و  آماده گی  بازدارنده گی،  با  همراه 
برای نبرد نامتقارن به مثابه ی ابزار بازدارنده در برابر 
هرنوع تحرک دشمن متجاوز احتمالی، تقویت کامل 
برای  عمومی  نظامی  آموزش  از طریق  ملی  بنیه ی 
کشور،  دفاعی  و  ارضی  تمامیت  و  استقالل  حفظ 
کسب اقتدار و توان دفاعی و برتری در سطح داخلی 

و ایفای نقش متناسب با ظرفیت های نظامی کشور 
در سطح منطقه.

با در نظرداشت تنوع تهدیدات به لحاظ اثرگذاری، 
کشور،  پیرامونی  محیط  در  آن ها  جنس  و  کارایی 
استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های متغیر و متنوع 
برای مقابله با تهدیدات الزامی به نظر می رسد. اتخاذ 
برای  پژوهش ها  انجام  و  احتیاطی  و  فعال  تدابیر 
و  داخلی  از  اعم  تهدیدها؛  سطح  تخمینی  برآورد 
خارجی، نظام امنیتی کشور را قادر می سازد تا با در 
نظرداشت محدودیت ها در عرصه منابع و موجودیت 
تهدیدات بلند از جانب شبکه های تروریستی که در 
هماهنگی  و  پیوسته گی  هم  یک  در  منطقه  سطح 
آن  غیر  برآورد  می کنند،  کار  ایدیولوژیک  و  فکری 
یعنی پیش بینی تحوالت امنیتی در قالب پویش های 
شامل  امنیتی  ایده  یک  قالب  در  نیز  را  منطقه ای 
سازد. پس با در نظرداشت سطح تهدیدات امنیتی 
منطقه ای  محیط  مانند  کشور  پیرامون  دفاعی   -
پیچیده و ناامن، تهدیدات غیرسازمان یافته، مخالفان 
و گروه های تروریستی داخلی و خارجی و پیش رفت 
افزایش مداوم تهدیدات رسمی  از طرفی  فناوری و 
برای امنیت ملی کشور، اتخاذ یک روی کرد مناسب 
تهدیدات ضروری  این  و خنثاسازی  مقابله  برای  را 
دفاعی  دکترین  یک  تدوین  ضرورت  است،  ساخته 
فعال  دفاع  و  پیرامونی  تهدیدات  سطح  با  مناسب 
الزامی جلوه می کند. در واقع تهدیدات امنیت ملی 
کشور، تهدیداتی است که اولین و ضروری ترین شیوه  
و  خنثاسازی  کنترل،  مهار،  منظور  به  آن  با  مقابله 
یا محو آن، بهره گیری از ابزارها و روش های نظامی 
یا نرم افزاری مرتبط در قالب به کارگیری از قدرت 
)نظامی، بازدارنده گی و مهار( است. دکترین دفاعی 
و  راهبردی  سیاست های  اعالم  واقع  در  کشور 
راهبردهای دفاعی است که از طرف دولت افغانستان 
باید مورد توجه قرار گیرد. همه تالش ها در مرحله 
اول به دنبال خنثاسازی تهدیدات نامتقارن دولتی و 
غیردولتی و سپس به تامین امنیت ملی باید معطوف 
باشد. این دکترین باید مشحون از تمام شاخص های 
اثربخش در تامین امنیت و منافع کشور آن چنانی 
که طی دهه های اخیر تجربه شده است، باشد. اتخاذ 
روی کردهایی مناسب تدافعی در مرحله اول و ارتقای 
آن به روی کردهای تهاجمی و بازدارنده گی در واقع 
و  افغانستان  دولت  که  است  دفاعی  سیاست  اعالم 
داشته  توجه جدی  آن  به  باید  امنیتی  سکتورهای 

باشند. 
صحبت  آن  از  حاضر  مقاله  در  که  دفاعی  دکترین 
می شود، در واقع نوعی دفاع پیش دستانه در مقابل 
تهدیدات و بحران های پیش رو است که طی سال های 
اخیر به شکل های مختلف بروز یافته و کشور ما را با 
تهدیدهای متنوع و حتا غیرقابل پیش گیری مواجه 

ساخته است.
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FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین والیت هرات

ظریف صفا بختیاری

آبده های تاریخی، یکی از برازنده ترین نشانه های تمدن 
هر ملت است که قدامت آن بیان گر تاریخ و فرهنگ 
می باشد.  آن  بعدی  نسل های  برای  سرزمین  همان 
مقطع  هر  در  تاریخی  آبده های  بازسازی  و  حفاظت 
تاریخی، یگانه راه ممکن برای بقای آن است. در جهان 
بسیاری از کشورها آبده های تاریخی خویش را بازسازی 
درآمدترین  پر  از  یکی  زیرا  می کنند؛  مرمت کاری  و 
تجارت جهانی، صنعت گردش گری و بازدید از آبده های 

تاریخی و آثار باستانی است.
امروزه، اکثریت کشورها در سراسر دنیا تالش می کنند 
تا تاریخ گذشته گان خویش را به وسیله ی مرمت کاری 
فلم سازی،  تحقیق،  تاریخ نویسی،  تاریخی،  آبده های 
داستان نویسی، سریال ها و سایر فعالیت های فرهنگی 
سعی  هیچ گونه  از  آن  احیای  برای  و  نگه دارند  زنده 
تنها که جایگاه  نه  کار  این  نمی ورزند.  و تالش دریغ 
تاریخی و تمدن یک کشور را به تصویر می کشد؛  بلکه 
از گذشته گان و مرمت کاری  آثار به جامانده  شناخت 
فرهنگ های  داشتن  با  مختلف  ملت های  اتحاد  باعث 
مشترک نیز می شود که همین اتحاد و کنار هم آمدن 
امر  یک  اجتماعی  ثبات  و  صلح  تامین  برای  ملت ها 
از جمله کشورهایی  اما شاید  افغانستان  الزمی است. 
در جهان باشد که برای شناخت تاریخ، آثار و آبده های 
تاریخی خویش کار قابل مالحظه ای انجام نداده است. 
دالیل متعددی در عقب این کم کاری وجود دارد که 
یکی از بزرگ ترین دالیل آن جنگ ویران گر چهل ساله 

است.
بر اساس تحقیقات و سروی هایی که در زمینه صنعت 
معموالً  گردش گران  است،  شده  انجام  گردش گری 
که  می کنند  انتخاب  گردش گری  برای  را  مناطقی 
دارای آثار و آبده های تاریخی کهن و بیش تری باشد. 
که  است  کشور هایی  از  یکی  افغانستان  خوشبختانه 
بیش ترین آبده های تاریخی را در خودش دارد؛ اما به 
اثر بی توجهی و جنگ دوام دار این آثار تخریب شده و 
بیش ترین آن توسط قاچاقبران به بیرون از کشور انتقال 
و  بر عدم شناخت  بنا  این،  بر  داده شده  است. عالوه 
آگاهی از تاریخ، مردم محل نیز در برابر آثار و آبده های 

تاریخی محل خویش بی توجه هستند.
در این نوشته تالش نموده ام تا حداقل یک تعداد آثار 
و آبده های تاریخی والیت فراه را به نماینده گی از آثار 
باستانی زون غرب به معرفی بگیرم و اهمیت نگه داشت 
آن را بیان کنم تا اگر بتوانیم از یک سو به کمک مردم 
و دولت از این میراث گران بهای خویش که در وضعیت 
تاریخ  دیگر  سو  از  و  کنیم  حفاظت  دارد،  قرار  بدی 
گذشته گان خویش را زنده نگه داریم و شهرهای مان 

باور  این  به  رهبری،  حوزه  متخصص  مکسول،  جان 
است که »رهبریت به اتفاقات ممکن فکر می کند، در 
به محدودیت ها مصروف هستند.«  حالی که دیگران 
  Startup Leadership هم چنان با استناد به کتاب
که در حوزه کاری رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی و 
تجارت های نوپا نوشته شده است، نقش رهبری خودی 
از  با شناخت  توجه  با  الزم  مهارت های  از  استفاده  و 
نقاط ضعف و قوت را ارزنده تر نسبت به رهبری دیگران 
کارآفرینی  در حوزه  را  رهبری  نقش  و  است  دانسته 

برای کارآفرینان ارزش مند بیان می کند.
بازار  در  رهبری  مفهوم  به  کارآفرینان  و  افراد  نگرش 
و فعالیت های اقتصادی و تجارتی، نقش خوبی برای 
استفاده از این مفاهم کاربردی داشته و دارد. بازار را 
مجموع فعالیت ها شکل  می دهد و فعالیت ها در کنار 
برای  را  رهبری  نقش  می تواند  محدودیت ها  همه 

پهلوان سرزمین فراداتا )فراه(، کک کهزاد است.
متاسفانه، این بنای تاریخی در معرض خطر قرار دارد و 
تالش ها برای باسازی این قلعه تاریخی تاکنون موثر و 

کارساز نبوده است.

قلعه الش جوین
قلعه الش جوین یکی دیگر از آبده های تاریخی والیت 
فراه است که به نام های مختلفی چون قلعه سفید کوه، 
اسپهبد کوه، سفید دژ و... نیز یاد شده است. این قلعه 
در شمال ولسوالی الش جوین والیت فراه موقعیت دارد 
که یکی از عجایب این قلعه، تونلی است که با طول ۲۰ 

ـ ۲۵ کیلومتر در زیر این قلعه حفر شده است. 
هرچند این قلعه چنان مستحکم اعمار شده که بعد 
از گذشت سال ها هنوز هم کاماًل تخریب نشده است؛ 
اما اگر توجه الزم روی این آبده بزرگ تاریخی صورت 

نگیرد، احتمال نابودی آن به مرور زمان متصور است.

ارگ نوده 
کیلومتری   ۱۷ در  که  است  تاریخی  آبده  نوده،  ارگ 
غرب والیت فراه موقعیت دارد و به شکل خامه اعمار 
شده است. این آبده در سمت غرب قریه نوده موقعیت 

باشند. به بیان دیگر، می توان گفت که دانش رهبری، 
به کارآفرینان می آموزاند تا بازار را با تمام نقاط قوت 
و ضعفش مورد بررسی قرار دهد. به طور مثال، دانش 
تولیدات  کاری شان  حوزه  که  کارآفرینانی  به  رهبری 
تا  می آموزاند  است،  جدید  محصول  یک  ایجاد  و 
محصوالت شان را با روش مناسب، مطابق به خواست 
به  دارد،  وجود  بازار  در  که  ارزش هایی  و  مشتریان 

فروش برسانند.
رهبری به عنوان نفوذ و تأثیرگذاشتن بر افراد و محیط، 
نیز تعریف می شود. دانش رهبری، به مدیران شرکت ها 
با کارمندان و  تا هم سو  انگیزه می دهد  و کارآفرینان 
تعیین  قباًل  که  اهدافی  به  و  کنند  مشتریان حرکت 
با  از مسیر درست و مناسب  استفاده  با  بودند،  کرده 
در نظرداشت تمام ابعاد ذکرشده تالش کنند. هم چنان 
داشتن دانش رهبری، به مدیران عامل و کارآفرینان 

را که دارای اماکن تاریخی است به مکان های توریستی 
دنیا مبدل سازیم.

از  دارد  موقعیت  افغانستان  غرب  در  که  فراه  والیت 
نیمروز،  والیت  با  جنوب  از  هرات،  والیت  با  شمال 
از  و  ایران  کشور  با  غرب  از  غور،  والیت  با  شرق  از 
از  فراه  است.  همسایه  هلمند  والیت  با  جنوب شرق 
آبدات  که  است  ما  سرزمین  باستانی  والیات  جمله 
تاریخی آن نمادی از قدامت فرهنگ و تمدن کشور 
بی شمار  آثار  فراه  والیت  این که  به  توجه  با  است. 
به  این جا  دارد،  را در خود  ادوار مختلفی  آبده های  و 
آن  مشهور  آبده های  از  محدودی  تعداد  یک  معرفی 

می پردازم که قرار ذیل است: 

کافر قلعه )کک  کهزاد( 
تاریخی، در  با حدود دو هزار سال قدامت  قلعه  کافر 
۱۵ کیلومتری جنوب شرق شهر فراه موقعیت دارد. این 
به  و  و گچ ساخته شده  پخته  از سنگ، خشت  قلعه 
اساس روایت شاهنامه فردوسی متعلق به کک کهزاد 
به عنوان  بنا  این  از  بوده است. در شاهنامه فردوسی 
شده  یاد  سیستان زمین  قلعه های  بزرگ ترین  از  یکی 
به  قلعه متعلق  تاریخی، کافر  روایت های  بر  بنا  است. 

کارآفرینان تبارز دهد و به آن ها بیاموزاند که چگونه و 
چطور از شاخص های رهبری برای رشد و فعالیت های 

اقتصادی و تجارتی در بازار استفاده کنند. 
باهم  خیلی  کارآفرینی  و  رهبری  چون  مفاهیمی 
اطالق  فردی  به  کارآفرین  که  طوری  نزدیک اند، 
می شود که یک فعالیت  تجاری و اقتصادی را در بازار 
شروع کرده است و عماًل به عنوان یک محرک برای 
رفع نیازمندی مردم محصول و خدمت جدیدی را به 

بازار عرضه می کند.
اهمیت دانش رهبری در  به عنوان  مورد دیگری که 
می شود،  مطرح  کارآفرینان  برای  و  کارآفرینی  حوزه 
توسعه  و  رشد  است.  آن ها  فردی  توسعه  و  رشد 
تا  می کند  کمک  کارآفرینان  به  فردی  مهارت های 
بیش تر به فعالیت های مورد نیاز شان رسیده گی کنند و 
تمرکز الزم بر بازار و چگونه گی فعالیت در بازار داشته 

دارد که خوشبختانه تا حاال از بین نرفته و پابرجا است.

شهر پشاوران 
شهر پشاوران از جمله آبدات تاریخی سیستان زمین در 
والیت فراه است که در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت 
شده است. این آبده تاریخی در غرب والیت فراه، در 

ولسوالی الش جوین موقعیت دارد.

غار تونل مانند
شمال  سمت  در  زیاد  تاریخی  قدامت  با  تونل  این 
قرار  دارد.  موقعیت  فراه  والیت  جوین  الش  ولسوالی 
گفته های مردم محل، این تونل سه کیلومتر طول دارد. 
غار تونل مانند نیز از جمله آبده های تاریخی است که در 

وزارت اطالعات و فرهنگ به ثبت رسیده است.

تخت رستم 
تخت رستم که به نام رستم زال یاد می شود در غرب 
بین  در  شهر  کیلومتری   ۳۰ در  تقریباً  فراه،  والیت 
زمین های قریه تخت و در نزدیکی سرک عمومی فراه 
الی ولسوالی جوین قرار دارد. این آبده تاریخی هم چنان 

در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت شده است.

که  و شاخص هایی  معیار های جدید  از  تا  می آموزاند 
برای تقویت مهارت ها و توانایی کارمندان شرکت الزم 
است، استفاده و به کارمندان به عنوان محرک و عامل 

موفقیت کسب و کار در بازار نگاه کنند. 
حوزه  و  بازار  در  کارآفرینان  عالقه مندی  و  انگیزه 
تجارت، بحثی مهم برای ادامه فعالیت های کسب وکار 
در بازار است. رهبری و دانش تخصصی رهبری برای 
کارآفرینان و مدیران کمک می کند که با انگیزه تر و با 
اراده بلند برای رونق تجارت تالش کنند؛ زیرا رهبری 
به افراد می آموزاند که چگونه و تحت چه شرایطی از 
مهارت های متفاوت برای رسیدن به اهداف تعیین  شده 

و اجرای ماموریت کار کنند و ناامید نشوند. 
ارتباطات موثر با کارمندان و مشتریان معیار دیگری 
است که از دانش تخصصی رهبری به دست می آید. 
نفوذ  قدرت  رهبری  شد،  ذکر  قباًل  که  همان طوری 
زمینه  افراد  به  و  می گذارد  نمایش  به  را  افراد  باالی 
موثر  ارتباط  آنان  نیازهای  و  مشتری  با  تا  می دهد 
برقرار کنند. هم چنان رهبری به کارآفرینان و مدیران 
می آموزاند که برای فروش محصوالت و خدمات شان از 

استراتژی موثر استفاده کنند.
تمام  در  رهبری  دانش  باال،  موارد  در نظرداشت  با 
از  افراد و حوزه کارآفرینی  حوزه  های کاری، زنده گی 
می توانند  کارآفرینان  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت 
ارتباط  برای رونق کار  و بار، رفع محدودیت ها، داشتن 
موثر با کارمندان و مشتریان، از بین  بردن چالش های 
بازار و ایجاد محصول و خدمت جدید برای مشتریان 
از دانش تخصصی رهبری استفاده کنند. به کارگیری 
این همه  مهارت ، نقش تاثیرگذار در روند رشد و توسعه 

تجارت و توانایی کارآفرینان دارد.

آبدات تاریخی فراه؛ 

نمادی از 
قدامت فرهنگ 
و تمدن 
افغانستان
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بر اساس تحقیقات و سروی هایی که در زمینه صنعت گردش گری انجام شده است، 
گردش گران معموالً مناطقی را برای گردش گری انتخاب می کنند که دارای آثار و آبده های 
تاریخی کهن و بیش تری باشد. خوشبختانه افغانستان یکی از کشور هایی است که بیش ترین 
آبده های تاریخی را در خودش دارد؛ اما به اثر بی توجهی و جنگ دوام دار این آثار تخریب شده 
و بیش ترین آن توسط قاچاقبران به بیرون از کشور انتقال داده شده  است.



برای ساختن یک جامعه ی خوب و ایجاد دولت پاسخ گو اصل مهم، ذهنیت و ارزش هایی است که افراد ساکن در آن جغرافیا بر اساس آن رفتار 
می کنند. تغییر در ذهنیت، موجب تغییر در رفتار و در نهایت منجر به تغییر در کردار می شود. برای داشتن افغانستان خوب باید ارزش هایی چون 

تساهل، مدارا، قانون مداری، اخالق انسانی، اعتدال گرایی دینی - مذهبی و در نهایت فهم درست از کارکرد دولت ایجاد شود. تغییر در اذهان 
مردم موجب تغییر در سامان سیاسی یک جامعه خواهد شد. یکی از عوامل مهم و اساسی که کشتی شکسته ی به نام افغانستان را از حرکت باز 

می ماند، ارزش های نادرست و سنتی حاکم بر رفتار انسان این سرزمین است.

 مهدی افضلی

و  مردم  آرامش  و  ثبات  گرو  در  دولت ها  مشروعیت 
داشتن رفاه معیشتی است. مردم دنیا دولت را از آن جا 
اطاعت می کنند که نیازهای اساسی مردم را تأمین و 
حس آزمندی بشر را برآورده سازد و این مهم در قالب 
دولت های قدرت مند و باثبات ممکن است. دولت های 
باثبات و قدرت مند با مشروعیت و رضایت بلند مردمی 
هم در داخل و هم در نظام بین الملل از جایگاه و اعتبار 
واقع گرایی،  مکتب  نظر  از  هستند.  برخوردار  خاص 
فلسفه وجودی و اهمیت دولت ها در تأمین پنج اصل 
مهم نهفته است که به رفتار دولت ها مشروعیت و فلسفه 
وجودی دولت را تمثیل می کند که رسیدن به آزادی، 

رفاه، برابری، امنیت و صلح است. 
همه ی دولت ها در روابط بین الملل برای رسیدن به این 
اصول بنیادی با هم دیگر رابطه برقرار و تالش می کنند 
مقتدر  دولت های  برسند.  اساسی  ارزش های  این  به  تا 
و  نیکی ها  به  رسیدن  برای  تقال  در  بیدار  ملت های  و 
و  می دهند  هم دیگر  دست به دست  زشتی ها  از  دوری 
تالش می کنند تا در پرتو تعامل و هم گرایی ملی به آن 
اصول پایدار و اساسی که برای بقای ملت ها مهم است، 
برسند. در دنیای مدرن ملت ها و دولت ها در کنار هم و 
با حس مسوولیت پذیری در تالش برای رسیدن به رفاه 
از  آزادی های اساسی مردم و حمایت  هستند و حفظ 
کارآمدی و تخصص، اولویت های اساسی است که منجر 
به شکل گیری دولت ها و نهادهای حکومتی مسوول و 

پاسخ گو برای مردم می شود. 
مردم دولت را تجلی خواست های مهم برای رسیدن به 
توسعه تعریف می کنند و بدون حس تعلقات قومی و 
ارزشی، کارگزاران دولت برمبنای تخصص و شایسته گی 
انتخاب می شوند؛ اما در افغانستان تخصص و شایسته گی 
معیار دولت داری و ارایه خدمات به مردم نیست، بلکه 
این  است.  شخصی  تعلقات  حس  عنصر،  اساسی ترین 
مهم افغانستان را به کالن ده تبدیل کرده و تعریف از 
دولت و حکومت و انتظارات مردم از حکومت را وارونه 
ساخته است. بعد از شکل گیری دولت جدید در نتیجه ی 
بُن و تقسیم قدرت بین رهبران سیاسی، این  نشست 
مهم واضح و آشکار بود که حکومت متشکل از ائتالف 
رهبران و بزرگان قدرت، توانایی ایجاد ساختار پاسخ گو 
را  افغانستان  شهروندان  اساسی  خواست های  تأمین  و 
ناسالم و غیرشفاف در کشور  ندارد. شکل گیری دولت 

زمینه فساد را مساعد ساخت.
از  برآمده  آن  عمده  بخش  یک  تروریسم  دوباره  رشد 
بالنده گی فکری مردم  ناکارآمدی حکومت و عدم  دل 
ابعاد  با  را  داخلی  مشکالت  همواره  است.  افغانستان 
بین المللی گره  زده ایم و تالش کرده ایم تا با فرافکنی و 
سپردن مسوولیت های ملی خویش به گردن بیگانه گان 
حس  همان  که  خویش  حیاتی  و  اساسی  رسالت  آن 

حاشیه رفتن افغانستان در سطح کالن بین المللی شده 
است.  افغانستان برای رسیدن به مسیر رشد و بالنده گی 
ملی نیاز به داشتن پالیسی های اساسی و شفاف دارد 
که بتواند برای مطلوبیت نظام و حفظ دست آوردهای 
اساسی مردم افغانستان مثبت واقع شود. کشورها برای 
رسیدن به توسعه نیازمند ایجاد و نهادینه شدن نهادهای 
رفاه محور در داخل و ایجاد رابطه ی سازنده با کشورهای 
جهان است. نهادهای داخلی باید قدرت تجزیه و تحلیل 
و  باشند  داشته  را  اجتماعی  چالش های  و  مشکالت 
مطابق به انتظارات مردم بتوانند به حل مشکل بپردازند، 
این مهم نیازمند هم گرایی ملی و تخصص محوری است. 
ملت های متمدن که ارزش های انسانی و رفاه اقتصادی 
شهروندان،  جان  امنیت  و  فکری  آسایش  سایه  در  را 
از  حمایت  می داند،  دولت  اساسی  رسالت  و  وظیفه 
دولت را مسوولیت شهروندی و ملی خویشتن می دانند. 
افراد برای رسیدن به زنده گی خوب و سالم به داشتن 
دولت متخصص و پاسخ گو نیاز دارند و این مهم در پرتو 
در  است.  ممکن  قومی  و  تفکر سنتی  از  فاصله گرفتن 
گم شده  که  عنصری  اساسی ترین  همواره  افغانستان 
مردم این سرزمین است، عدم توجه به منافع خود است. 
ابعاد  در  نوسازی  و  توسعه  به  برای رسیدن  افغانستان 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت تنها با عنصر تحول 
در تفکر می تواند این بحران و آشفته گی ملی را مدیریت 
کند. تحول در تفکر منجر به تحول در رفتار می شود و 
تغییر در رفتار عامل تعیین کننده در ایجاد یک جامعه 

باثبات و سازنده دولت پاسخ گو خواهد شد. 
وقتی تعریف مردم از دولت به مثابه یک نهاد خدماتی و 
تأمین کننده نیازهای اساسی مردمان یک کشور درست 
نباشد، تخصص و شایسته گی به جای مناسبات قبیله ای 
و ستنی به وجود می آید. هدف از ایجاد دولت و نظام 
سیاسی، نفع حداکثر مردم و ایجاد بستر مناسب برای 
زنده گی آرام و حمایت از منافع اقتصادی و نظارت بر 
امور زنده گی بشر برای ایجاد نظم و ثبات در یک جامعه 
است و افراد بر مبنای نفعی که از دولت می برند در کنار 
برای حیات  اساسی  عامل  این  و  می گیرند  قرار  دولت 

جمعی و ایجاد دولت است. 
و  دولت  اساسی  رسالت  فکری،  و  سیاسی  مکتب  هر 
درک مردم از ماهیت آن و عامل شکل گیری حکومت 
را نفع مردم و آرامش اجتماعی می دانند. فلسفه اطاعت 
از دولت و مشروعیت حکمرانی دولت ها را رضایت مندی 

گم شده  آن چه  می آورد.  وجود  به  دولت  کارآمدی  از 
کشور ما است، همانا فهم نادرست مردم از دولت داری 
و عدم درک درست از داشتن زنده گی در سایه قانون 
افغانستان برای  و مقررات است. ذهنیت جمعی مردم 
پذیرش قانون و اطاعت از قرارداد اجتماعی از نوع روسو 
شکل  آرام  و  سالم  زنده گی  یک  دست آوردن  به  برای 
ساختار  بر  حاکم  سنتی  قومی  ذهنیت  است.  نگرفته 
باثبات  دولت  ایجاد  افغانستان،  سیاسی  و  اجتماعی 
اتوپیای  را به عنوان یک آرمان و مدینه فاضله از نوع 
افالطون تبدیل کرده است و این ذهنیت سنتی و بسته 
مسلط بر جامعه شناسی سیاسی کشور، سیاست مداران 
و کارگزاران سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و 
فرصت هم گرایی و مشارکت در سایه قانون برای ساختن 
یک دولت پاسخ گو را از بین برده است و افغانستان بعد 
از بیست سال دولت داری و حمایت گسترده بین المللی 
برای ساختن یک جامعه عاری از جنگ و خشونت و 
ملی  نهادهای  ساختن  و  قانون  سایه ی  در  زنده گی 
برای استحکام دولت و انتخابات شفاف برای دوری از 
خشونت سیاسی و مشارکت همه گیر برای رسیدن به 
برای رسیدن  ایجاد ظرفیت های شغلی  و  وحدت ملی 
و  مدرن شدن  کل  در  و  اقتصادی  آسایش  و  رفاه  به 
و  اجتماعی  زنده گی  مختلف  ابعاد  در  قانون مداری 
سیاسی ما برای رسیدن به چنین اهداف بزرگ هنوز 
در خم یک کوچه ایم و فرصت های طالیی اقتصادی و 
حمایت های بی بدیل سیاسی در سطح جهان از دولت و 
مردم افغانستان از بین رفته است و در صدا و سیمای 
حامیان خارجی کشور یاس و ناامیدی به وضوح دیده 

می شود.
برای ساختن یک جامعه ی خوب و ایجاد دولت پاسخ گو 
اصل مهم، ذهنیت و ارزش هایی است که افراد ساکن 
تغییر در  رفتار می کنند.  اساس آن  بر  در آن جغرافیا 
به  منجر  نهایت  در  و  رفتار  در  تغییر  موجب  ذهنیت، 
تغییر در کردار می شود. برای داشتن افغانستان خوب 
باید ارزش هایی چون تساهل، مدارا، قانون مداری، اخالق 
انسانی، اعتدال گرایی دینی - مذهبی و در نهایت فهم 
درست از کارکرد دولت ایجاد شود. تغییر در اذهان مردم 
موجب تغییر در سامان سیاسی یک جامعه خواهد شد. 
یکی از عوامل مهم و اساسی که کشتی شکسته ی به نام 
افغانستان را از حرکت باز می ماند، ارزش های نادرست و 

سنتی حاکم بر رفتار انسان این سرزمین است.

را  است  کشور  هویت  از  پاس داری  و  وطن دوستی 
آماده  خود  کشور  برای  جدید  آفاق  و  کنیم  فراموش 
نکنیم. از دید بسیاری از صاحب نظران فلسفه سیاسی، 
برای داشتن یک حکومت مطلوب نیاز به ملت بیدار و 
خردمند است. انسان ها می توانند برای آینده خویش در 
قالب توافق جمعی و اراده خویش، دولت را به پاسخ گویی 
و ارایه خدمات و تأمین نیازهای انسانی وادار کنند؛ اما 
در افغانستان پس از بُن و شکل گیری دولت جدید با 
الگوی نو و لیبرالیستی در یک جامعه به شدت بسته 
ملی  مسوولیت پذیری  عدم  و  زنده گی سنتی  الگوی  و 
از سوی رهبران افغان، بستر برای ایجاد یک حکومت 
باثبات و توسعه محور آماده نشد. میلیاردها دالر امریکایی 
توسط  افغانستان،  رشد  برای  بین المللی  کمک های  و 
مافیا و غاصبان به یغما رفت و از سوی دیگر قانون به 
بر  تعیین کننده  عامل  و  مدرن  زنده گی  مبنای  عنوان 
رفتار انسان ها نتوانست، نقش تعیین کننده در مناسبات 
قدرت کشور داشته باشد. عدم تمکین به قانون، باعث 
هرج ومرج در صحنه های کالن سیاسی افغانستان شد و 
بستر شکل گیری یک دولت باثبات که با فلسفه وجودی 
این  نشد.  ایجاد  باشد،  داشته  مطابقت  دولت  علمی 
موضوع موجب ناکارآمدی حکومت و عدم رضایت مردم 

افغانستان شده است. 
از دید دانشمندان  در نخست اشاره صورت گرفت که 
موجودیت  اصلی  دلیل  و  فلسفه  اجتماعی  علوم  حوزه 
دولت همان کارایی و ارایه خدمت به مردم است. امروزه 
فقر و گرسنه گی دمار از روزگار مردم افغانستا در آورده 
ما  از  را  آرام  جامعه  یک  مبانی  ناامنی  و  است، جنگ 
گرفته است و از شهرها و شاهراه ها وحشت و بوی خون 
انسان های این سرزمین به مشام می رسد. بحران سیاسی 
و بی ثباتی نظام سیاسی، افغانستان را به شدت آسیب پذیر 
و فرصت را برای شکل گیری نیروهای مرکزگریز مساعد 
و  قدرت  نهاد  به  نسبت  مردم  هم چنان  است.  ساخته 
اتکا  قابل  ناامید شده اند و یک تکیه گاه  رهبری کشور 
برای مردم در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر متحدان 
بین المللی افغانستان دیگر عالقه  جدی برای هم کاری 
با دولت افغانستان ندارند و این مهم دولت افغانستان 
را در برابر طالبان آسیب پذیر ساخته است. نبود اجماع 
سیاسی در بین رهبران افغانستان و نبود پالیسی شفاف 
برای مدیریت کشور در سطح رهبری دولت افغانستان 
به  و  ملت  و  دولت  بین  عمیق  ایجاد شکاف  به  منجر 

جامعه شناسی جنگ افغانستان

دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
و طالبان بحث ها روی ترتیب 
به  کردند.  آغاز  را  اجندا  مواد 
روی  بحث ها  طرف،  دو  گفته 
آن  تهیه  و  اجندا  چگونه گی 
شکل گرفته و توافق شده است 
روزهای  در  نشست ها  این  که 
آینده هم چنان ادامه یابد. با این حال طرف ها در دوحه 
توافق کرده اند که معلومات پیرامون کارشیوه مذاکرات 
با رسانه ها شریک کنند. منابع می گویند که  را کم تر 
شورای  نشست  نخستین  در  کارشیوه  روی  بود  قرار 
اما کمیته  عالی مصالحه ملی بحث و گفت وگو شود، 
بحث ها  رسانه ها،  حضور  دلیل  به  شورا  این  رهبری 
این  کردن  همه گانی  مورد  در  تصمیم گیری  به  را 
اعضای هیأت های  این  از  کارشیوه موکول کرد. پیش 
مذاکره کننده دولت و طالبان گفته بودند که بحث ها در 
مورد کارشیوه را ادامه می دهند و نتیجه آن را با مردم 

شریک می کنند.
میان دو طرف  بحث ها  در دوحه می گویند که  منابع 
پیرامون تهیه اجندای مذاکرات صلح بین االفغانی آغاز 
شده است و اعضای هیأت ها در جریان روز گذشته دو 
هیأت  سخنگوی  نادری،  نادر  کردند.  دیدار  هم  با  بار 
در  قوس،  پانزدهم  شنبه،  روز  دولت،  مذاکره کننده 
برای  مشترک  کمیته  اول  نشست  که  نوشت  توییتی 
این  به گفته وی،  است.  دایر شده  اجندا  مواد  ترتیب 
نشست میان هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان 
برگزار شد و اعضای هیأت های دو طرف در مورد مسایل 
نشست  که  افزود  وی  کردند.  بحث  اجندا  به  مربوط 
کمیته کاری مشترک دو طرف قرار است امروز برگزار 
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در همین حال، قرار بود کارشیوه مذاکرات بین االفغانی 
روز شنبه، پانزدهم قوس، در نخستین نشست کمیته 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی ارایه شود و اعضای 
کمیته در مورد آن بحث کنند. به گفته منابع، اعضای 
این کمیته اما تصمیم گرفتند که با توجه به نشر زنده 
را  آن  و  خودداری  آن  پیرامون  بحث  از  نشست،  این 
به نشست بعدی واگذار کنند. گفتنی است که تاکنون 
مورد  در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
بین االفغانی  صلح  مذاکرات  کارشیوه  کردن  همه گانی 

تصمیم نگرفته اند.
بدین ترتیب، دو طرف پس از ٨۰ روز وارد بحث روی 
اجندا شده اند. محمداشرف غنی، رییس جمهور، نیز در 
نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه، آغاز بحث ها 
روی اجندا را »مرحله دوم« عنوان کرد. در همین حال، 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  احمدی،  محمدامین 
فیس بوکش،  صفحه  در  یادداشتی  نشر  با  دوحه،  در 
نهایی کردن کارشیوه سخن گفته  از سختی های کار 
است. او »تفاوت عمیق و پرچالش دو روایت جمهوریت 

و امارت« را دلیل احتمالی این تاخیر دانسته است، زیرا 
به گفته وی، دو طرف ذره ای عقب نشینی از روایت شان 
را به مثابه از دست دادن مشروعیت و هویت خویش 
پیش نویس  که  است  کرده  تصریح  او  کرده اند.  تلقی 
کارشیوه ارایه شده از سوی هیأت مذاکره کننده دولت 
توجیه  و  شعار  سال ها  دلیل  به  طالبان  اما  بود ،  ساده 
موضع خویش در میان حامیان شان، توافق نامه دوحه را 

به عنوان مبنای مذاکرات مطرح کردند. 
سر  بر  بحث  هفته ها  از  پس  احمدی،  آقای  گفته  به 
وساطت  و  دیپلماسی  »پای  صلح،  مذاکرات  مبنای 
میزبان و کشورهای حامی صلح به میان کشیده شد.« 
از  برخی  روی  که طرف ها  کرد  تصریح  احمدی  آقای 
نقاط توافق کردند، اما این توافق در نگاه نخست از دید 
رهبری حکومت دارای وضاحت کافی نبود و به همین 
دلیل، نیاز بود که اجماع، توافق و رضایت همه شمول در 
حکومت ایجاد شود. با این حال، طالبان »برخالف تعهد 
دو جانبه« توافق ابتدایی را بدون نهایی شدن در نشست 
عمومی مشترک اعالم کردند. آقای احمدی افزود که 
دو طرف سرانجام توضیحات ارایه کرده اند و واکنش ها 
احمدی  این حال، محمدامین  با  است.  مدیریت شده 
گفته است که طالبان در حال حاضر به دالیل مختلف، 
از جمله کسب امتیاز نسبی در موضوع توافق نامه دوحه، 

از بحث مذهب دست کشیده اند.
مذاکرات بین االفغانی در بیست ودوم سنبله سال روان 
در دوحه گشایش یافت. هرچند دو طرف خیلی زود 
شدن  جنجالی  اما  شدند،  مستقیم  نشست های  وارد 
بحث ها در مورد تهیه کارشیوه، از جمله تعیین مبنای 
اختالف ها،  حل  حقوق  مبنای  و  مذاکرات  پیش برد 
یابد.  دوام  ماه  به سه  نزدیک  روند  این  که  سبب شد 
در حال حاضر نیز دو طرف پیرامون اولویت در اجندا 
اختالف دارند، زیرا دولت آتش بس را ترجیح می دهد، 
اما طالبان پیش تر گفته اند که با آن موافق نیستند و 
اولویت  خودشان را دارند. پیش از این امریکا گفته بود 
و حتا  بین االفغانی هفته ها  دارد مذاکرات  احتمال  که 

ماه ها زمان ببرد.

شود. یک منبع از دوحه می گوید که نشست روز شنبه 
میان هیأت های دو طرف »عمومی« بود و به جز تاکید 

بر دوام نشست ها، نتیجه  خاصی در پی نداشت.
دفتر سیاسی طالبان نیز آغاز بحث ها برای تهیه اجندای 
دفتر  سخنگوی  محمدنعیم،  کرد .  تایید  را  مذاکرات 
سیاسی این گروه، در توییتی نوشت که کمیته مشترک 
کاری هیأت های دولت و طالبان نشستی داشته است. 
این نشست روی چگونه گی  او، دو طرف در  به گفته 
افزون  کردند.  بحث  عام«  گونه  »به  آن  تهیه  و  اجندا 
بر این، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تصریح 
می کند که نشست ها در مورد تهیه اجندا بر اساس توافق 

دو طرف ادامه می یابد. 
با وجود پیش رفت در دوحه، جزییات در مورد کارشیوه 
مذاکرات صلح با رسانه ها شریک نشده است. هرچند 
محرمیت«  »اصل  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
عنوان  اصلی  دلیل  را  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  در 
می کنند، اما منابع می گویند که دو طرف هنوز در مورد 
همه گانی کردن مواد کارشیوه مذاکرات توافق نکرده اند. 

مرحله دوم مذاکرات؛ 
بحث ها در مورد تعیین اجندای مذاکرات آغاز شد

حسیب بهش



حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیالت عالی

امنیتی پولیس  آمر دفتر حوزه  
٨صبح  روزنامه   به  بامیان 
هفته   سه شنبه   که  می گوید 
قوس،  یازدهم  گذشته، 
هنگام اجرای وظیفه  رسمی، 
منصوبان  از  شماری  توسط 
و  بدرفتاری  مورد  قطعه خاص 
لت وکوب قرار گرفته است. این افسر پولیس می افزاید 
که سربازان قطعه خاص مستقر در والیت بامیان، تنها 
ِست«  »آمر  دستور  به  و  نکردند  اکتفا  لت وکوب  به 
روی  از  نیز  را  تانک  قطعه(  این  منصوبان  از  )یکی 

پاهایش رد کرده اند.
مورد  شده  مدعی  که  افسری  مهدی یار،  مهدی 
نیروهای قطعه خاص  تانک  قرار گرفته و  لت وکوب 
بر  بنا  که  می گوید  است،  شده  رد  پاهایش  روی  از 
هدایت تازه  فرماندهی پولیس بامیان، از حدود پانزده 
روز به این طرف به  منظور تأمین نظم شهری، یک 
گارنیزیون در بامیان ایجاد شده است. به گفته  وی، 
شهرداری بامیان نیز به همین دلیل در آغاز و انتهای 
شهر دروازه نصب کرده است تا در جریان روز از ورود 
وسایط کالن و باربری به داخل بازار جلوگیری شود.

با نصب دروازه ها توسط شهرداری، موترهای باربری 
و کالن اجازه ندارند در جریان روز وارد بازار شوند. 
مهدی مهدی یار، افسری که حاال پاهایش »بی حس و 
بی حرکت« است، در قالب تشکیل گارنیزیون شهری 
در بازار کوچک شهر بامیان وظیفه اجرا می کرد. عصر 
روز سه شنبه، یازدهم قوس، دو عراده تانک مربوط به 
نیروهای قطعه خاص مستقر در بامیان می خواستند 
که از داخل بازار بیرون شوند. به نقل از این افسر، 
پیش از این که سربازان موظف دروازه را برای تانک ها 
باز کند، با رفتار خشن و نادرست آن ها مواجه می شود 

و سربازان قطعه خاص دست به سالح می برند.

سرمایه  افزایش  عالی،  تحصیالت  هدف  بدیهی ترین 
توسعه  زمینه ساز  منطقاً  که  سرمایه ای  است؛  انسانی 
انسانی متخصص و ماهر،  نیروی  امروزه  انسانی است. 
مهم ترین عنصر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
یک  انسانی  سرمایه  نقش  می شود.  محسوب  کشورها 
اهمیت  آن  اقتصادی  توسعه  و  رشد  میزان  در  کشور 
بیش از گذشته یافته است؛ بنابراین سرمایه گذاری در 
تحصیالت عالی یکی از اساسی ترین راه ها برای دستیابی 
با  می شود.  محسوب  اجتماعی   - اقتصادی  توسعه  به 
توجه به نقش حیاتی تحصیالت عالی در تربیت نیروی 
انسانی، گسترش تحصیالت عالی به لحاظ کمی و کیفی 

در افغانستان ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.
ارایه خدمات تحصیلی برای شهروندان و داشتن جامعه ای 
با افراد متخصص از بخش های مهم انکشاف اجتماعی 
کشورهایی  در  عرصه  این  است.  بشری  کتله های  در 
که از منابع بسیار برخوردار اند و ظرفیت بالقوه رشد 
دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. افغانستان با داشتن 
ظرفیت ها و فرصت های بسیار در محور اقتصاد، چه در 
و  مبرم  نیاز  بین الملل،  در سطح  و چه  منطقه  سطح 
دارد.  دانشمند  و  متخصص  انسانی  نیروی  به  اساسی 
برای داشتن نیروی انسانی متخصص و مسلکی نیاز به 
داشتن نصاب تحصیلی معیاری است و داشتن نصاب 
موضوعات  محوری ترین  از  یکی  معیاری  تحصیلی 
مورد بحث در نظام تحصیلی کشور محسوب می شود؛ 
تحصیلی  نظام  در  کلیدی  و  مهم  عناصر  از  یکی  زیرا 
یک کشور، نصاب تحصیلی است. نصاب تحصیلی در 
حقیقت نقشه راه برای محصالن و تربیه نیروی بشری 
متخصص و مسلکی در یک کشور است. از این جهت 
تطبیق نصاب تحصیلی معیاری از یک سو باعث بهبود 
کیفیت تدریس و آموزش در نهاد های تحصیلی می شود 
و از جانب دیگر نیروی بشری مسلکی و شایسته به بازار 

کار تقدیم می گردد.
و  متخصص  مسلکی،  بشری  نیروی  تربیه  منظور  به 
سریع  پیش رفت های  به  دانشگاه ها  دسترسی  متعهد، 
زمان،  خواست  با  درسی  نصاب  عیارکردن  تکنولوژی، 
و  نوین  اقتصاد  جهانی شدن،  جامعه،  نیاز مندی های 
بلند بردن کیفیت آموزش در تحصیالت عالی، وزارت 
کهنه ی  نصاب  با  تا  گرفت  تصمیم  عالی  تحصیالت 
جدیدی  درسی  نصاب  و  کند  خداحافظی  گذشته 

بامیان 
بامیان،  حوزه ای  شفاخانه   در  موظف  داکتران 
از  پس  ساعت  )چند  قوس  یازدهم  سه شنبه،  روز 
رخ داد(، این افسر را به شفاخانه  چهارصد بستر وزیر 
محمداکبر خان راجع می کنند، زیرا درمان وی از توان 
شفاخانه حوزه ای باالتر بوده است. با این حال اما در 
جریان این پنج روز هیچ اقدامی برای انتقال این افسر 
به کابل صورت نگرفته است. داکتران موظف بار دوم 
روز سه شنبه، پانزدهم قوس، بیمار را به شفاخانه وزیر 
محمداکبر خان راجع می سازند و در نهایت این افسر 

از سوی بسته گانش به خانه منتقل می شود.
پولیس  فرماندهی  »بی توجهی«  از  زخمی،  افسر 
نسبت به درمانش ناراحت است. او ظهر روز شنبه، 

بیست ویکم تعریف شده نیز در جریان مرحله بازنگری 
از جانب  انکشاف نصاب تحصیلی توجه شده است.  و 
دیگر در این مرحله روش های نوین تدریس و آموزش 
معلوماتی که شامل »آموزش  تکنولوژی  از  استفاده  و 
مبتنی بر نتایج، آموزش شاگرد محوری، آموزش مبتنی 
آموزش  قضیه،  بر  مبتنی  آموزش  مشکل،  حل  بر 
الکترونیکی، تولید مواد درسی الکترونیکی و استفاده از 
تکنولوژی و نرم افزار« می شود، نیز برای بهبود کیفیت 
تدریس و دسترسی سریع به منابع مورد استفاده قرار 

می گیرد.
محتوای  و  کریدت  تعداد  اساس  به  مضامین  بازنگری 
اضافه نمودن  و  حذف  جهت  نیازسنجی  مضمون، 
مضامین به اساس اولویت بندی نیازهای همان رشته، 
حتمی،  اساسی،  )مضامین  پیش نیاز  مضامین  ارزیابی 
تخصصی و اختیاری(، تطبیق اهداف آموزشی رشته با 
شیوه ها و مدل های جدید آموزشی مبتنی بر نتایج و 
شاگردمحوری، همسان سازی مضامین، تعداد کریدت ها 
و ُکدگذاری مضامین، مشخص نمودن نتایج متوقعه از 
کریکولم درسی و مطابقت آن با نتایح متوقعه و ازدیاد، 
کشور،  محصالن  نیاز  مطابق  مضامین  ادغام  و  حذف 
معیاری و همسان سازی کریکولم درسی با کشورهای 
منطقه و جهان و نیاز بازار کار از عمده ترین اهدافی اند 

قصد  به  را  بامیان  قوس، شفاخانه حوزه ای  پانزدهم 
گفت،  ٨صبح  روزنامه  به  وی  کرد.  ترک  خانه اش 
هرچند فرمانده پولیس بامیان به وی وعده داد که 
عامالن این رویداد را گرفتار می کند و به پنجه  قانون 
می سپارد، اما با گذشت پنج روز از این قضیه، عامل 
اجرا  وظیفه  و  گشت وگذار  آزادانه  هم  هنوز  اصلی 
می کند و به جای آن، راننده اش بازداشت شده است.

همین طور او با ابراز ناراحتی عالوه می کند در حالی 
که روزها از این رخ داد می گذرد، فرماندهی پولیس 
بامیان در قسمت درمان و انتقال وی به کابل هیچ 
کاری نکرده است. این افسر، فرماندهی پولیس را به 
که  می افزاید  و  می کند  متهم  بی توجهی  و  کوتاهی 
فرماندهی پولیس گفته بود پرواز بامیان- کابل وجود 
به گفته  وی  اما  انتقال دهد،  به کابل  را  او  تا  ندارد 
صورت  برعکس  و  کابل- بامیان  پروازهای  همه روزه 
می گیرد و در این خصوص »هیچ کدام اجراآتی صورت 

نگرفته است.«
فرماندهی پولیس بامیان با گذشت پنج روز از حادثه، 
افسر  می خواسته  قوس،  پانزدهم  سه شنبه،  روز 
زخمی اش را از طریق زمین به کابل انتقال دهد؛ اما 
به دلیل ناامنی مسیر بامیان- کابل، وی سفر زمینی 
پولیس  فرمانده  افسر،  این  گفته   به  نمی پذیرد.  را 
گونه   به  را  موضوع  قضیه،  به  رسیده گی  عوض  در 
»غیرواقعی« به والی گزارش داده است. وی می افزاید 
که فرمانده پولیس یک قضیه  »سوء قصد« را حادثه  

ترافیکی قلمداد کرده است.
این افسر که حدود ده سال می شود در صفوف پولیس 
و  است  عدالت  تأمین  اجرا می کند، خواهان  وظیفه 
از رهبری وزارت داخله می خواهد که موضوع را به 
با  کند.  رسیده گی  آن  به  و  پی گیری  صورت جدی 
این حال، رضا یوسفی، سخنگوی فرماندهی پولیس 
بامیان، در این باره به روزنامه ٨صبح گفت که قرار 
و  به منظور درمان  از طریق هوا  افسر زخمی  است 
رسیده گی بهتر به کابل منتقل شود. او از بازداشت 
حاضر  حال  در  که  افزود  و  داد  خبر  قضیه  عامل 
پرونده نزد مدیریت امنیت داخلی است و به زودی 

به دادستانی فرستاده خواهد شد.

که  در بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی رشته های 
مختلف در نظر گرفته شده است. 

نصاب  بازنگری  برنامه  آغاز  از  عالی  تحصیالت  وزارت 
تحصیلی توانسته است از مجموع ۱۶۵ رشته تحصیلی 
کلستر دور اول ۷۴ رشته تحصیلی را دایر کند که از 
تحصیلی شامل ۱۰  رشته  تحصیلی ۴۲  نصاب  جمله 
رشته زراعت، ۳ رشته شرعیات، ۲ رشته حقوق و علوم 
سیاسی، ۱۹ رشته انجنیری و ٨ رشته تعلیم و تربیه 
نهایی شده است و نصاب تحصیلی ۱٨ رشته تعلیم و 
تربیه، ۶ رشته طبی، یک رشته طب معالجوی و ۷ رشته 
اقتصاد و پالیسی و اداره عامه دور اول را تکمیل کرده 

است و در طی مراحل دور دوم قرار دارد. 
کلستر بازنگری نصاب تحصیلی عبارت از گروپی از افراد 
متخصص، مجرب و ذی دخل در رشته مربوطه، اعم از 
خصوصی،  و  دولتی  دانشگاه های  صاحب نظر  استادان 
خصوصی،  و  دولتی  استخدام کننده گان  نماینده گان 
نماینده  خارجی،  دانشگاه های  از  ورزیده  متخصصان 
کمیسیون  نماینده  و  اخیر  سال های  فارغ التحصیالن 
ملی نصاب وزارت تحصیالت عالی است که بعد از مرور 
نصاب موجود و ریفرنس های بین المللی، نیازسنجی ها 
را  نصاب  و در چندین مرحله  کار شناسی می کند  را 

انکشاف می دهد.
کار باالی رشته های باقی مانده مطابق پالن کاری این 
وزارت جریان دارد و سعی می شود تا نصاب جدید در 
مشوره با تمام نهاد های ذی دخل طوری عیار شود که 
از یک طرف پاسخ گوی کامل بازار کار باشد و از جانب 
و  استاد  ماموریت  و  نقش  از  واضح  تعریف  یک  دیگر 
محصل در نهاد های علمی ارایه کند. با معیاری ساختن 
نصاب و تطبیق آن، اعتبار علمی و اکادمیک دانشگاه های 
دانشگاه های  محصالن  شد،  خواهد  احیا  افغانستان 
بخش های  در  را  تخصصی  و  مسلکی  دانش  کشور 
مختلف فرا خواهند گرفت و فارغان نهادهای تحصیلی 
کشور ظرفیت حضور و رقابت را در مارکیت کار ملی 
و بین المللی پیدا خواهند کرد. از جانب دیگر تطبیق 
این نصاب  ارزش های ملی را تقویت خواهد کرد و نظام 
دنیا همسان  تحصیلی  نظام های  با  را  تحصیلی کشور 

خواهد ساخت.

وی ادامه می دهد که نخست به  عنوان یک میانجی 
عمل می کرد، اما با »زورگویی« و بدرفتاری منصوبان 
مورد  را  او  نهایت  در  و  شد  روبه رو  خاص  قطعه 
لت وکوب قرار دادند. زمانی که به گفته  خودش، مورد 
ضرب وشتم قرار گرفت، مقابل تانک های قطعه خاص 
ایستاد و اجازه نداد تا از ساحه عبور کنند. به گفته  
این افسر، »آمر ِست« به راننده اش دستور می دهد که 
حرکت کند و او را »زیر بگیرد«. این افسر می گوید، 
چه  ندارد  یاد  به  دیگر  شد،  تانک  زیر  که  زمانی   از 
اتفاق افتاد و زمانی که به حال آمد، خود را در بستر 
شفاخانه یافت. در حال حاضر، هر دو پای این افسر 
او  است.  بی حس«  »کاماًل  پایین  به  زانو  قسمت  از 
می گوید که استخوان های پاهایش از چندین ناحیه 

شکسته و گاهی بی حال می شود.
از  یکی  که  است  مدعی  هم چنان  مهدی یار  آقای 
روحیه   برخورد خالف  با وی  منصوبان قطعه خاص 
وحدت ملی داشته و با »دشنام قومی و مذهبی« به 
ملیت و مذهب او نیز توهین کرده است. عبدالمجید 
تالش، فرمانده قطعه خاص در والیت بامیان، اما در 
گفت وگو با روزنامه ٨صبح، ادعای این افسر پولیس را 
رد می کند و می گوید که صرف یک »رویداد ترافیکی« 
رخ داده و این سرباز »افگار« شده است. وی می افزاید 
راننده ای که در این قضیه مقصر بوده، در حال حاضر 
تحت توقیف پولیس قرار دارد. فرمانده قطعه خاص 
هم چنان تأکید می کند که به هیچ یکی از سربازان 
تحت امرش اجازه نخواهد داد تا رفتار و عمل کردهای 
خالف قانون داشته باشد. آقای مهدی یار اما می گوید، 
زیرا  است،  بی تقصیر  شده،  بازداشت  که  راننده ای 
او را شخص دیگری صادر  دستور زیر تانک گرفتن 

کرده و باید آن شخص به پنجه  قانون سپرده شود.

شکایت افسر از »بی توجهی« فرماندهی پولیس 

فرهنگی،  ملی،  اسالمی،  ارزش های  آن  در  که  را 
اجتماعی، معیار های بین المللی، نیاز مندی های ادارات 
گرفته  نظر  در  کار  بازار  و  نهاد های خصوصی  دولتی، 
شود، تهیه کند. برای رسیدن به این هدف، این وزارت 
تحت  را  تحصیلی  نصاب  انکشاف  و  بازنگری  روند 
آغاز کرد.  عنوان »نصاب تحصیلی واحد؛ ملت واحد« 
به روز سازی  پیرامون  کارها  بهتر  پیش برد  منظور  به 
نصاب  تحصیلی، برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب 
به کار کرد.  آغاز  عالی  وزارت تحصیالت  تحصیلی در 
برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی در اولین 
اقدام ۱۶۵ رشته تحصیلی را شناسایی و تشخیص کرد 
تا نصاب  شان مطابق معیارهای جهانی و نیازمندی های 

بازار کار بازنگری و انکشاف داده شود.
در مرحله بازنگری و انکشاف نصاب  تحصیلی، مهارت ها 
تفکر  »طرز  جمله  از  محصالن  برای  توانایی هایی  و 
درست و تحقیق، مهارت استفاده از تکنولوژی معلوماتی، 
محاوره و ارتباطات، کار گروپی و روحیه هم کاری، تقویه 
خالقیت و نوآوری، آگاهی از فرهنگ های مختلف، حس 
نظر  در  نیز  اسالمی«  و  افغانی  روحیه  وطن دوستی، 
برخوردار  مهم  نقش  از  موضوع  این  که  شده  گرفته 
است. هم چنان عالوه بر معیارهای فوق، به معیارهایی 
به عنوان مهارت  های قرن  که توسط سازمان یونسکو 

تانک قطعه خاص چگونه پاهای 
افسر پولیس بامیان را زیر گرفت؟

نصاب تحصیلی؛ 
نقشه راه برای تربیه نیروی بشری مسلکی
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الیاس طاهری



داکتر محمد ابراهیم فروزش

- جناب آقای رییس جمهور احترامانه پیشنهاد می شود: 
یک تعداد از آنانی که در مرکز نشسته اند و برای مردم 
والیات به شیوه موسمی، آن هم به میل خود سرنوشت 
می تراشند، سرمایه منقول و غیرمنقول شان قبل و بعد 

از استخدام  بررسی شود.
- لیسانسه ها در هیچ کشوری از ماستر و داکتر امتحان 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  در  مگر  نمی کنند،  اخذ 
اسالمی  جمهوری  محلی  ارگان های  و  ملکی  خدمات 

افغانستان.
- شناسایی فساد شاخ و دم ندارد. همین که شهروندان 
مجبور می شوند برای امتحان رقابتی به مرکز سفر کنند، 
بروکراتیک، تبعیض آمیز و فسادزا  از یک طرف کارکرد 
است و از جانب دیگر تخصص و دانایی، قربانی معامله 
ندارد،  پول  و  دارد  تخصص  که  شهروندی  می شود. 
چگونه می تواند به امتحان اشتراک و به وطن و مردم 

خود خدمت کند؟
ناامنی  دالیل  به  زمینی  سفر  امکان  که  شهروندی   -
برایش مقدور نیست و از طریق هوایی نیز باید مبلغ ده 
برابر از درآمد خود بپردازد و در کابل تا یک ماه سرنوشت 
شغلی اش مشخص نشود، چرا به فساد مالی روی نیاورد؟

از بیست نفر گزینش  از بین چهل نفر، بیش  - وقتی 
شوند و بعد از بین این بیست نفر یکی هم نتواند در 
امتحان موفق شود، به این معنا است که یا کارشناسان 
غیرقانونی  مطالبات  یا  و  نیستند  کارشناس  گزینش، 
که  می شود  حکومتی  پست های  اشتراک کنندگان  از 

متقاضیان از پرداخت آن عاجز هستند.
- به نظر می رسد که در این عصر منطق، دانش، تجربه و 

پاکی مردم در مقابل زور، رنگ باخته است.
- ولتر جمله مشهوری دارد: »حاضرم جانم را بدهم تا 

تو حرفت را بزنی.« 
می دانم نشر این کوتاه نوشته، حداقل امنیت شغلی مرا 
در حکومت برای چندسال به عقب خواهد انداخت. من، 
اما حاضرم به خاطر حفظ سرمایه های مردم زادگاهم، 
خاطر  به  و  مادری  سرزمین  توسعه  و  رشد  خاطر  به 
پدیدآوردن حکومت داری خوب، امنیت شغلی ام را به 

خطر اندازم.
ماده  ۱۴۱ قانون اساسی بیان می دارد: »برای اداره امور 
اعضای  و  شاروال  می شود.  تشکیل  شاروالی  شهری، 
مجلس شاروالی از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و 

مستقیم انتخاب می شوند.«
قانون  انفاذ  یعنی   ۱۳٨۲/۶/۱۱ تاریخ  از  چرا  پرسش: 
با  انتخابی  حکومت های  از  هیچ یک  تاکنون  اساسی، 

آینده   و  کرونا  ویروس  همه گیری 
صلح ،  گفت وگوهای  نامعلوم 
سبب رکود برخی کسب وکارهای 
دستی  صنایع  از جمله  کوچک 
زنان شده است. شماری از زنانی 
تولید صنایع دستی  بخش  در  که 
بی سابقه  رکود  از  دارند،  فعالیت 

کسب وکار و نبود بازار فروش مناسب نگران اند.
نامعلوم  آینده   کرونا،  ویروس  همه گیری  آنان،  دید  از 
گفت وگوهای صلح و عدم پشتی بانی حکومت سبب شده 
تا بازار صنایع دستی رونق گذشته را نداشته باشد و برخی 
فعاالن اقتصادی در این حوزه حتا تا مرز ورشکسته گی 

پیش  رفته اند.
با این حال، به تازه گی شماری از بانوان فعال در بخش 
صنایع دستی در هرات، با همکاری یک نهاد غیردولتی 
برای  بهتر  فروش  زمینه  فراهم سازی  و  بازاریابی  برای 
می خواهند  و  کرده  برپا  را  نمایشگاهی  محصوالت شان، 

کسب وکارشان را از این طریق رونق دهند.
نمایشگاه  یک  راه اندازی  با  هراتی  بانوان  از  شماری 
نقاشی،  جمله  از  دستی  صنایع  محصوالت  کوچک، 
به  را  مینیاتوری، خامک دوزی، شیشه گری و کوزه گری 
نمایش گذاشته اند. هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، 

بازاریابی برای محصوالت صنایع دستی زنان است.
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برای  شان  یک تعداد  بلکه  نمی آورند؛  زبان  به  سخن 
به  مرکز،  و  محل  در  خود  به  وابسته  افراد  جابه جایی 

عنوان واسطه استخدام نیز ظاهر می شوند.
مثال: این مثال به عنوان مطالعه موردی طرح می شود؛ 
زیرا در کشور ما نظام متمرکز حاکم است. بنابراین، هر 
آن چه در یک والیت از لحاظ حکمرانی تطبیق شود، در 

سایر والیات نیز به شیوه یک سان تطبیق می شود.
وحدت  حکومت  از  قبل  زیرا  نمی رویم؛  پیش  خیلی 
تا سال ۱۳۹۳،  از سال ۱۳٨۲  فعلی،  و حکومت  ملی 
ماده ۱۴۱ قانون اساسی با انتصاب شاروال های متعدد 
اما در سال ۱۳۹۳،  با پوشش های مختلف، نقض شد. 
محمد اشرف غنی، رییس جمهور فعلی کشور سفری 
به هرات داشت. در جریان این سفر مردم هرات از نبود 
امکانات شهری، استمرار فساد در شاروالی و بی توجهی 
شکایت  جمهور  رییس  به  شهری  زیرساخت های  به 
کردند. رییس جمهور نیز از مردم هرات خواست تا پنج 
تن از تحصیل کرده های شهر هرات را به او معرفی کنند 
تا ایشان بعد از مصاحبه با این پنج تن، یک تن را به 

عنوان شاروال استخدام کند.
شورای والیتی هرات طبق حکم شفاهی رییس جمهور 
با هم کاری اداره محلی هرات، نهادهای مدنی، استادان 
امداد  بین المللی  نهادهای  نماینده گان  حتا  و  دانشگاه 
رسان، برنامه رقابتی را تدویر کرد. در این برنامه رقابتی، 
۴۱ تن اشتراک و با ارایه طرح های شان با هم رقابت 
و  انتخاب  نمره  بلندترین  با  تن  پنج  نتیجه  در  کردند. 
به ارگان های محلی معرفی شدند تا برای مصاحبه به 
رییس جمهور معرفی شوند. رهبری ارگان های محلی 
و  هرات  وقت  والی  با  هم کاری  در  اما  در سال ۱۳۹۳ 
یک تعداد از کمیشن کاران، آن برنامه شفاف را دور زد و 
با واسطه وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی در همان 
پنج  انجام مصاحبه ی  مانع  غیرمتعارف  به دالیل  سال 
تن پیشتاز با رییس جمهور شد. از جمع آن پنج تن، 
یک تن را به دالیلی که بعداً مشخص شد، به رییس 
جمهور معرفی کرد و مستقیماً حکم انتصاب وی را از 
رییس جمهور گرفت. برای اثبات آن عمل غیرمتعارف 
دفتر  رییس  که  متنی  و  انتصاب  تاریخ  به  رجوع شود 
رییس جمهور در سال ۱۳۹۳ نوشته بود. »حکم مقام 
عالی که مستقیم گرفته شده است، ثبت و ابالغ شود«. 
آدرس  از  که  بود  معنا  این  به  مستقیم  واژه  کاربرد 
بروکراتیک و سلسله مراتب، شخصی که مورد حمایت 
رییس ارگان های محل و وزیر دولت در امور پارلمانی 

این سو کسب وکار کوچکی آغاز کرده و در ناامیدی از بازار 
فروش مناسب، به امید پیدا کردن مشتری، تولیداتش را 

در نمایشگاه صنایع دستی زنان عرضه کرده است.
معصومه وفایی، یکی دیگر از زنانی است که به تازه گی 
آموزش های حرفه ای را در بخش خامک دوزی  فرا گرفته و 
باید در بازار فروش، برای محصوالت تولیدی خود مشتری 
پیدا کند. او نگران است که همه گیری ویروس کرونا بازار 

فروش تولیداتش را با مشکل رو به رو کند.
برای برخی دیگر از زنان شاغل، نگرانی بزرگ تری از رکود 
بازار پس از شوک همه گیری کرونا وجود دارد، این که با 
توافق احتمالی صلح و سهیم شدن طالبان در حکومت، 
نتوانند از خانه خارج شوند و در کنار مردان به کسب وکار 

و تجارت ادامه دهند.
به  برای فراهم سازی سهولت   نهادهای غیردولتی  برخی 
زنان شاغل، می خواهند زنان تجارت پیشه را پشتی بانی 
کنند. فرامرز حیدری، مسوول بازاریابی یکی از نهادهای 
با  صحبت  در  تجارت پیشه،  زنان  پشتی بان  غیردولتی 
روزنامه ٨صبح می گوید برای پیدا کردن بازار فروش برای 
تولیدات کارآموزانی که از سوی آنان آموزش های فنی و 
حرفه ای را فرا گرفته اند، در سطح بازارهای محلی، ملی و 

بین المللی تالش هایی صورت گرفته است.
او می پذیرد که همه گیری ویروس کرونا در افغانستان و 
سایر نقاط جهان، مانع بزرگی برای گسترش تجارت زنان 

بود، انتصاب نشده بود.
به هر حال، شاروال جدید التقرر هرات بعد از چند ماه 
زندان  در  تاکنون  و  زندان شد  راهی  و  کار، دست گیر 
و  سرپرست  چندین  فراگرد،  این  تعقیب  به  است. 
شاروال برای مدت کوتاهی انتصاب شدند. این افراد به 
استثنای یک نفر که تغییر شغل داد، دیگران یا هنوز 
پشت دروازه ارگان های عدلی و قضایی در بی سرنوشتی 
به سر می برند، یا فراری شدند و یا در زندان آب سرد 

می نوشند.
بودند،  واقعی  بازنده  هرات  مردم  اما  میان  این  در 
شاروالی  به  پول  افغانی  میلیاردها  که  شهروندانی 
ایستگاه  یک  حتا  هنوز  تا  شان  شهر  اما  پرداختند؛ 
ملی بس ندارد. جاده های شهر شان از بین رفته و حتا 
این که  است. کوتاه  نشده  دست شویی در شهر ساخته 
در هم کاری  ارگان های محلی  این طرف  به  دو سال  از 
با کمیسیون  اصالحات اداری و خدمات ملکی، برنامه 
شاروال شهر  گزینش  برای  مرتبه  یک  را سال  رقابتی 
متخصصان  و  جوانان  از  جمعی  می کند.  برگزار  هرات 
هرات را به بهانه  امتحان رقابتی به کابل دعوت می کند. 
در  مدت ها  سنگین  هزینه های  پرداخت  با  جمع  این 
هنگامی  اما  می مانند؛  کابل  هتل های  و  مهمان خانه ها 
که در امتحان اشتراک می کنند، هیچ کدام شان موفق 

نمی شوند.
که  می گوید  محلی  ارگان های  سخنگوی  هم  بعد 
از  یک تعداد  یعنی  نبودند.  شرایط  »واجب«  هیچ کدام 
لیسانسه های عزیرالقدر در ارگان های محلی و کمیسیون 
اصالحات اداری، افرادی را که سند ماستری و داکتری 
همان  دلیلش  شاید  ندانستند.  شرایط  واجد  دارند، 
شهروندان  که   است  شان  نظر  مورد  بودن  »واجب« 
بومی هرات به دلیل  شناخت اجتماعی برآورده کرده 
نمی توانند. بنابراین، این جا است که عنوان این نوشته 
همان طوری  افغانستان  مردم  می کند:  پیدا  موضوعیت 
زور  هم چنان  نمی رسد،  تروریست ها  به  شان  زور  که 
ندارند  کافی  سواد  که  قانون  نقض کننده گان  به  شان 
نیز نمی رسد. بماند این که پست شاروالی هرات به دلیل 
استمرار استبداد و کمیشن کاری از جایگاه گاو شیری به 

جایگاه بز و میش تقلیل یافته است.
آن چه تحریر یافت، درون مایه کارکرد افرادی است که در 
یک تعداد نهادهای مرکز جای خوش کرده اند و در تبانی 
با کمیشن کاران محلی، مانع توسعه و انکشاف شهرهای 

افغانستان، به ویژه شهر باستانی هرات می شوند.

شده و تقریباً راه رسیدن محصوالت آنان به کشورهای 
داخلی هم  بازارهای  در  است.  کرده  را مسدود  خارجی 
توان خرید صنایع دستی  کم تر کسی پیدا می شود که 

باکیفیت را داشته باشد.
پیش از این، سه بار دیگر نیز نمایشگاه های مشابهی از 
سوی یکی از نهادهای غیردولتی پشتی بان زنان شاغل 
بود. صنایع دستی، خامک دوزی،  برگزار شده  در هرات 
و  شیشه گری  مینیاتوری،  خوش نویسی،  نقاشی، 
قبلی  نمایشگاه های  در  که  بود  محصوالتی  سفال گری 

عرضه شده بود.
یکی از اهداف مهم نهادهای پشتی بان زنان شاغل این 
است تا برای زنانی که دارای مهارت های ویژه در صنایع 
آموزش های  زمینه   هستند،  هنری  کارهای  و  دستی 
حرفه ای را فراهم کنند. این یعنی به زنان یاد دهند که 
چگونه خودشان برای رشد اقتصادی و آغاز کسب وکارهای 

کوچک تالش کنند.
مقام های محلی هرات، تأکید دارند که حکومت در حد 
توان برای بازاریابی، فراهم سازی زمینه فروش محصوالت 
تالش  هنری  و  دستی  صنایع  بخش  در  زنان  رشد  و 
هرات،  والی  معاون  حیدری،  نوراحمد  داکتر  می کند. 
نهادهای  تالش   کنار حکومت  در  که  است  باور  این  به 

غیردولتی نیز در این عرصه سودمند بوده است.
با تمام دشواری ای که در راه تجارت زنان وجود دارد و 
نگرانی  از بی ثباتی بازار و آینده  نامعلوم در افغانستان، زنان 
هم چنان میدان تجارت را رها نکرده اند و می خواهند این 
راه را ادامه دهند. هرچند هیچ تضمینی برای آینده ای 
بهتر وجود ندارد و محدود شدن فعالیت های اجتماعی 
زنان، کابوس بزرگی است که بانوان تجارت پیشه نگران 

آن هستند.

شرکای سیاسی شان حاضر نشدند تا انتخابات شاروالی و 
اعضای آن را در والیات کشور برگزار کنند؟ قبل از پاسخ، 

تلنگری به چند مورد زده می شود:

تلنگر
- از نزدیک به دو دهه، شهرها امنیت بهتری از ولسوالی ها 

داشت و دارد، چرا انتخابات شاروالی ها برگزار نشد؟
- چرا در شهرها انتخابات شورای ملی، والیتی و ریاست 
جمهوری برگزار شد؛ اما انتخابات شاروالی  و اعضای آن 

برگزار نشد؟
- نواحی شهری در شهرها کاماًل مشخص است و الزم 
نیست چون ولسوالی ها قلمرو محلی شان مشخص شود. 

بنابراین، چرا انتخابات شاروالی ها برگزار نشد؟
است  مشخص  تقریباً  نفوس  کمیت  حتا  شهرها  در   -
اداره  از سوی  نفوس  تقریبی  ارقام  ارایه  به  و ضرورتی 
قانون  بر  مبتنی  بنابراین،  نیست.  مرکزی  احصاییه 

اساسی، چرا انتخابات شاروالی ها برگزار نشد؟

پاسخ ها
وجود  حکومت  در  عده ای  است:  این  پاسخ ها  از  یکی 
شیوه  به  بروکراتیک  نظام  استمرار  برای  که  دارند 
سنتی، قانون اساسی را نقض می کنند، تا مردم والیات 
را  اقتصادی شان  سرنوشت  در  تصمیم گیری  صالحیت 
بماند.  ابهام  در  پرداختی شان  و سرمایه   باشند  نداشته 
قانون  نقض  آیا  میان می آید:  به  نیز  پرسش  این  حال 
اساسی جرم نیست؟ انتظار می رود که اعضای کمیسیون 
نهادهای عدلی و  یا  قانون اساسی و  از تطبیق  نظارت 
قضایی، پاسخی به پرسش فوق از ناقضان قانون اساسی 

به دست آورند.
پاسخ دوم نیز رفتار غیرمتعارف در حکومت داری است. 
به این معنا که عده ای در مرکز نشسته اند و سرنوشت 
گروگان  به  را  مردم  و  کشور  والیات  شهری  توسعه 
گرفته اند. این گروه به هدف حفظ منافع موسمی شان، 
را  کشور  والیات  بی نظمی  و  توسعه نیافته گی  پروای 
ندارند. این گروه در هم سویی با یک تعداد از گروه های 
اختیار  به خود  رفتار و خوی کمیشن کاری  محلی که 
موسمی  جابه جایی  با  تا  می کنند  تالش  کرده اند، 
اداری شاروالی ها، پیوسته  شاروال ها، معاونین و هیأت 
از پول انکشافی مردم والیات دزدی کنند و به هیچ کس 
هم پاسخ گویی نداشته باشند. بدتر این که نماینده گان 
اساسی  قانون  از نقض ماده ۱۴۱  تنها  نه  شورای ملی 

آن گونه که مسووالن برگزاری نمایشگاه می گویند، همه 
محصوالت عرضه شده در آن، تولیدات و صنایع دستی 
برای  کارآموزان  نمایشگاه،  برپایی  از  پیش  است.  زنان 
سپس  و  شدند  گزینش  دستی  صنایع  ساخت  و  تولید 
طور  به  را  فنی  و  حرفه ای  آموزش های  ماه  چند  برای 

رایگان فرا گرفتند.
حاصل دست رنج و کوشش چندماهه زنان هراتی که آثار 
خوش نقش ونگار و رنگارنگی است، در این جا به نمایش 
درآمده است، به این امید که از دریچه نمایشگاه صنایع 
دستی، به دست مشتریان برسد. با این وجود، برخی زنان 
شاغل در بخش صنایع دستی، از نبود بازار برای فروش 

تولیدات شان شکایت دارند.
تا  شد  سبب  کرونا  ویروس  همه گیری  آنان،  روایت  به 
کاروبار فروش تولیدات صنایع دستی به شدت دچار رکود 
شود و حاال هم که اندکی اثرات منفی همه گیری کرونا 
کاهش یافته، نگرانی از آینده  نامعلوم گفت وگوهای صلح، 

سبب کسادی بازار شده است.
برخی زنان شاغل در بخش صنایع دستی و آثار هنری 
فراهم سازی  و  بازاریابی  در  که  می خواهند  حکومت  از 
و  را پشتی بانی کند  آنان  زمینه فروش محصوالت شان، 
اجازه ندهد کسب وکار صدها زن شاغل در این بخش با 

ورشکسته گی و زیان مالی دچار شود.
فریبا خطیبی، یکی از زنان هراتی است که از چند ماه به 

وقتی زور مردم به ناقضان قانون نمی رسد

کرونا و زمان گیر ی صلح؛ 
زنان شاغل از آینده مبهم و رکود بازار کار نگران اند

خلیل رسولی 
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امریکا استفاده ماری جوانا را قانونی می کند

عربستان: از مذاکره امریکا و ایران حمایت می کنیم، 
اما تهران درهای گفت وگو را بسته است

کویت بین قطر و چهار 
کشور عربی میانجی گری 

می کند
وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، روز گذشته اعالم کرد 
که به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور این کشور، 

نیروهای امریکایی از سومالیا خارج می شوند.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
نیروهای  خروج  برای  پنتاگون  اقدام  که  می گوید 
دونالد  از تصمیم های  از سومالیا، بخشی  امریکایی 
ماموریت های  برای کاهش  انتخابات  از  ترمپ پس 

نظامی ضد تروریزم در مناطق مختلف است.
پنتاگون بدون ارایه جزییاتی اعالم کرده است که 
در  آن ها  تجهیزات  و  امریکایی  نیروهای  اکثریت 

اوایل سال ۲۰۲۱ از سومالیا خارج خواهند شد.
در  امریکایی  نیروی  گفته می شود در حدود ۷۰۰ 
و  آموزش  ارایه  بر  عالوه  که  دارند  حضور  سومالیا 
مشورت های الزم به نیروهای محلی، وظیفه مقابله 
با نیروهای القاعده و گروه الشباب در این منطقه را 

برعهده دارند.
با این حال، پنتاگون تصریح کرده که خروج نیروها 
از سومالیا به معنای پایان اقدامات ضد تروریستی 
دفاع  وزارت  نیست.  منطقه  این  در  متحده  ایاالت 
ممکن  تصمیم،  این  دنبال  به  که  می گوید  امریکا 
به برخی از نیروها ماموریت های جدیدی در شرق 
که  است  کرده  اضافه  پنتاگون  واگذار شود.  آفریقا 
نیروهای باقی مانده از سومالیا به کشورهای همسایه 
منتقل می شوند تا این امکان را داشته باشند که در 
عملیات فرامرزی توسط نیروهای امریکایی و شرکای 
آن ها علیه سازمان های افراط گرای خشونت آمیز در 

سومالیا مشارکت داشته باشند.
دونالد ترمپ ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات 
دستور کاهش شمار نیروهای امریکایی در عراق و 

افغانستان را صادر کرده است.
طبق این دستور شمار نیروهای امریکا در افغانستان 
تا ۱۵ جنوری )شش هفته دیگر( به دو هزار و ۵۰۰ 

نفر کاهش یابد.
شمار  اکنون  این که  به  توجه  با  می گوید،  رویترز 
نیروهای امریکایی در حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر 
است، با کاهش این نیروها پرسش های بی پاسخی 
درباره آینده حضور نظامی امریکایی در افغانستان با 
توجه به روی کار آمدن دولت جو بایدن در کم تر از 

۵۰ روز آینده، مطرح است.
رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده هم اعالم 
را  افغانستان  در  نیرو  کاهش  طرح  پنتاگون  کرد 
تصویب کرده است که براساس آن امریکا هم چنان 

دو پایگاه بزرگ را در این کشور حفظ خواهد کرد.
هم چنان  امریکا  ارتش  گفت،  میلی  مارک  جنرال 
به دو ماموریت اصلی خود یعنی کمک به نیروهای 
و  شبه نظامیان  درگیری  در  افغانستان  امنیتی 
علیه  تروریستی  ضد  عملیات  انجام  هم چنین 
القاعده  و  داعش  اسالمی،  حکومت  شبه نظامیان 

ادامه خواهد داد.
امریکا در سال ۲۰۰۱ و به دنبال حمالت تروریستی 
۱۱ سپتامبر به افغانستان حمله و حکومت طالبان 
را که به گروه القاعده پناه داده بود، سرنگون کرد. 
از آن زمان دولت مورد حمایت امریکا در افغانستان 
قدرت را در دست داشته  است، اما طالبان بخش های 

وسیعی از افغانستان را در کنترل خود دارند.

مجلس نماینده گان کنگره امریکا قصد دارد مصرف ماری جوانا 
ممکن  تصمیم  این  کند.  اعالم  قانونی  امریکا  سراسر  در  را 
در جامعه  آن  تأثیر  باز هم  اما  روبه رو شود،  مخالفت سنا  با 

انکارناپذیر خواهد بود.
دارند،  را  اکثریت  نماینده گان که دموکرات ها در آن  مجلس 
قصد دارد ماری جوانا را از لیست مواد مخدر خطرناک و در 
نتیجه غیرقانونی بیرون آورد. در رأی گیری ۲۲٨ نماینده به 
این الیحه رأی مثبت دادند و ۱۶۴ نماینده رأی منفی، که 

بیش تر آن ها نماینده گان حزب جمهوری خواه بودند.
احتمال می رود الیحه در مجلس سنا که در آن جمهوری خواهان 
با وجود این مبحث قانونی  شدن  اکثریت را دارند، رد شود؛ 

مصرف ماری جوانا بر افکار عمومی تأثیر خواهد گذاشت.
جو بایدن، رییس جمهور منتخب که در بیستم جنوری وارد 
کاخ سفید می شود، گفته است که با قانونی  شدن ماری جوانا و 
جرم زدایی از آن موافق است. کاماال هریس، معاون جو بایدن 
که تا ماه آینده هم چنان عضو مجلس سنا خواهد بود، نیز با 
قانونی  شدن ماری جوانا موافق است. او الیحه مشابهی را به 

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، روز گذشته ایران 
را به اقدامات تروریستی در اروپا متهم کرد و گفت که ریاض از 
گفت وگو بین واشنگتن و تهران حمایت می کند، ولی این ایران 

است که درهای گفت وگو را بسته است.
شبکه  انگلیسی  بخش  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
العربیه، فیصل بن فرحان گفته است که پادشاهی عربستان 
این تهران  اما  ایران حمایت می کند،  امریکا و  از گفت وگوی 

درهای گفت وگو را بسته است.
در مجمع  ویدیو کنفرانس  در یک  عربستان که  وزیر خارجه 
»گفت وگو در حوزه مدیترانه« صحبت می کرد، اظهار داشت 
که شما شاهد دخالت ایران از لبنان تا سوریه و از یمن تا عراق 
هستید، ایران در این مناطق ضمن حمایت مالی و نظامی از 
شبه نظامیان با استفاده از خشونت، از حمالت نظامی به دفاتر 

دیپلماتیک، برنامه سیاسی خود را پیش می برد.
فیصل بن فرحان در ادامه گفته است که ما دست ایران را در 

توطیه های تروریستی در اروپا و دیگر مناطق می بینیم.
دادگاه  موضوع  به  عربستان  خارجه  وزیر  احتمالی  اشاره 
دیپلمات ایرانی در بلجیم است که به اتهام دست داشتن در 
طرح بمب گذاری در یک گردهم آیی سازمان مجاهدین خلق 

بازداشت شده است.
جمهوری اسالمی ایران هر نوع دخالت و آگاهی تهران را از 
تالش برای انفجار در گردهم آیی مجاهدین خلق در سرطان 
می گوید  و  است  کرده  تکذیب  قاطعانه  پاریس،  در   ۱۳۹۷
»نقض  دیپلمات،  این  علیه  شده  طرح  اتهامات  و  پرونده 

مصونیت دیپلماتیک« است.
محسن  ترور  به  اشاره  با  ادامه  در  عربستان  خارجه  وزیر 
فخر ی زاده تأکید کرد که عربستان سعودی از »ترور« حمایت 

نمی کند و این بخشی از »سیاست« ریاض نیست.
محسن فخری زاده مهابادی، از مقام های ارشد برنامه هسته ای -
ایران، روز جمعه، هفتم قوس، در »منطقه آب سرد«  نظامی 

دماوند مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.
وزیر خارجه عربستان هم چنین گفته است که دولت ترمپ 

مجلس سنا ارایه داده است.
شماری از ایالت های امریکا تاکنون ماری جوانا را قانونی کرده اند 
و چندین ایالت در این سمت و سو گام برمی دارند. بایدن که در 
امریکا  جمهور  رییس  عنوان  به  رسمی  طور  به  جنوری   ۲۰
کارش را شروع می کند، می تواند حتا بدون رأی کنگره و تنها 
مجاز  را  ماری جوانا  از  استفاده  خود،  اختیارات  از  استفاده  با 

اعالم کند.
جری نادلر، رییس کمیسیون حقوقی در مجلس نماینده گان 
امریکا، طرح قانونی  شدن ماری جوانا را به مجلس ارایه داده 
بود. این نماینده دموکرات پس از پایان شمارش آرا و تصویب 
الیحه گفت: »مدتی بس طوالنی به عبث مصرف ماری جوانا را 
امری مجرمانه قلمداد کردیم، در حالی  که باید با آن به مثابه 
امری مربوط به تصمیم شخصی و بهداشت عمومی برخورد 

می کردیم.«
 همراه این طرح قانونی باید به افراد بی شماری که در »پیکار با 
مواد مخدر« آسیب دیده اند، یاری رساند. این افراد به ویژه در 

میان اقلیت ها فراوان هستند.

آماده گفت وگو با ایران بود، ولی ایران درهای مذاکره را بست.
فیصل بن فرحان در ادامه تصریح کرد، ما آماده ایم تا درباره 
موضوعات مهمی که مایه نگرانی هستند،  گفت وگوی واقعی 
انجام دهیم، از جمله در خصوص تکثیر تسلیحات هسته ای، 
استفاده از موشک های بالستیک و»مهم تر از همه فعالیت های 

بی ثبات کننده آن.«
به  پرداختن  بدون  که  ادامه گفت  در  عربستان  وزیر خارجه 
گروه های  مالی  تامین  در  ایران  مخرب  نقش  مانند  مسایلی 
مسلح و سازمان های تروریستی در منطقه و تالش برای تحمیل 
اراده خود با زور به سایر کشورها، ما پیش رفت نخواهیم داشت.

عربستان سعودی همانند دولت دونالد ترمپ خواستار توافق 
برنامه  هسته ای،  برنامه  شامل  که  بود  ایران  با  گسترده تری 

موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران بشود.
ایران و عربستان در تعدادی از درگیری ها و جنگ های منطقه 
از جمله یمن و سوریه از طریق نیروهای نیابتی خود در برابر 

هم قرار دارند.

کویت در تالش است تا نقش میانجی  خود را این 
 بار در حل اختالف بین قطر و چهار کشور عربی 
که  کند؛ موضوعی  احیا  امیر جدید خود  با  دیگر 

مورد استقبال قطر و ایران نیز قرار گرفته است.
به گزارش یورونیوز فارسی، فیصل بن فرحان، وزیر 
کرده  خوش بینی  ابراز  سعودی،  عربستان  خارجه 
که تحریم های سه  ساله قطر از سوی چهار کشور 
به  پادشاهی سعودی ممکن است  از جمله  عربی 
پایان برسد. وی در کنفرانس ساالنه مدیترانه گفت: 
چشم گیری  پیش رفت  گذشته  روز  چند  در  »ما 
داشته ایم.« او ابراز امیدواری کرد که این پیش رفت 
نهایی منجر شود که طبق گفته  توافق  به  بتواند 
وی قابل دست یابی است: »می توانم بگویم تا حدی 
که  برسیم  قطع نامه ای  به  که...  هستم  خوش بین 

برای همه راضی کننده باشد.«
با این حال سه کشور بحرین، مصر و امارات متحده 
را تحریم کرده اند، هنوز  عربی که آن ها هم قطر 

نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.
اظهارات فیصل بن فرحان تنها چند ساعت پس 
به  ارشد کویت  از آن صورت گرفت که دیپلمات 
 عنوان کشور واسطه مذاکرات را سازنده و مثمر ثمر 

توصیف کرد.
شیخ احمد ناصر الصباح، وزیر خارجه کویت، روز 
جمعه، چهار دسامبر )۱۴ قوس( گفت: »پیش رفت 
در حل اختالف ها وجود دارد.« الصباح در بیانیه ای 
که در تلویزیون کویت قرائت شد، از جرد کوشنر، 
»تالش های  خاطر  به  سفید،  کاخ  ارشد  مشاور 
بحث های  »اخیراً  گفت:  و  کرد  تشکر  او  اخیر« 
انجام شده است که در آن  همه طرف ها  مفیدی 

برای رسیدن به توافق نهایی ابراز عالقه کرده اند.«
در پی این بیانیه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر، از کویت برای میانجی گری تشکر 

کرد.
جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
امریکا، ۱۰ روز پیش به عربستان سعودی و قطر 
سفر کرده بود. رسانه های امریکایی گفته بودند که 
حلقه  و  قطر  میان  اختالفات  برای حل  سفر  این 

متحدان عربستان سعودی انجام می شود.
ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمد جواد  هم زمان 
در توییتی تصریح کرده که این کشور از تفاهمات 
اعالمی کویت در خلیج فارس استقبال می کند. وی 
دیپلماسی،  ایران  همیشه گی  سیاست  که  افزوده 
گفت وگوی  و  همسایه گان  با  مناسب  روابط 
منطقه ای است. وی ابراز امیدواری کرده که آشتی 
برای همه  اقتصادی  و  توسعه سیاسی  و  ثبات  به 

مردم منطقه کمک کند.
در  مصر  و  بحرین  امارات،  سعودی،  عربستان 
آن چه  دلیل  به  میالدی   ۲۰۱۷ سال  جنوری 
خواندند  تروریستی  سازمان های  از  قطر  حمایت 
ایران و ترکیه،  و هم چنین نزدیکی این کشور به 
قطع  دوحه  با  را  تجاری شان  و  دیپلماتیک  روابط 

کردند و این کشور مشمول تحریم هایی شد.

امریکا نیروهایش را از 
سومالیا بیرون می کند


