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 هم زمان با پیش رفت ها در گفت وگوهای صلح، اقلیت های کشور خواهان تضمین 
حقوق شان در این روند شدند. این نتیجه پس از یک سروی به دست آمده است. 
به باور این اقلیت ها، حقوق شان در سال های جاری چنان چه باید ، تأمین نشده، 
از این رو باید این حقوق  در گفت وگوهای صلح در نظر گرفته شود. در عین حال 
شماری از مقام های حکومتی نیز اعتراف می کنند که به  رغم برداشتن گام هایی 
در چند سال اخیر برای احقاق حقوق بشر و تأمین حقوق اساسی شهروندان، 
هنوز هم در زمینه تطبیق ارزش های حقوق بشری با چالش هایی مواجه است. 
این مقام ها تأکید می کنند که تأمین حقوق اقلیت ها از مکلفیت های اساسی دولت 
است و به هیچ بهانه ای نباید در تمامی بخش ها به ویژه در گفت وگوهای صلح، 
این حقوق نادیده گرفته شود. موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان در 
یک تحقیق دریافته است که بیش تر اقلیت ها به دلیل عدم حضورشان در روند 
صلح و تضمین نشدن حقوق شان در این روند، نگران اند. این تحقیق در مدت 10 

ماه در نُه والیت انجام شده است.
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کرونا در افغانستان 
بی سروصدا قربانی می گیرد
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شعرخوانی اردوغان »از گریبان سر برآر«
و خشم ایران وقفه سه هفته ای در مذاکرات، برای حوزه جمهوریت فرصت خوب و طالیی است. در این بازه زمانی، کارگزاران این حوزه با مرور 

کارنامه سراسر اشتباه شان در دو سال اخیر، می توانند ضعف های شان را شناسایی کنند و با آغاز دور بعدی مذاکرات در 16 جدی 
سال روان، ابتکار عمل در میز مذاکرات و میدان جنگ را در دست گیرند. 

یک تفاوت بزرگ در میان بود، او علوم اسالمی را در کابل 
خوانده بود، نه در مدارس اسالمی پاکستان. شاید همین 
سبب شد که در میانه  راه به دلیل اختالف نظر در بسیاری 
از مسایل با طالبان، از این گروه جدا شود. هر چند برای 
مدتی در دوران حاکمیت طالبان به حیث »معاون اداره 

امر به معروف و نهی از منکر« فعالیت...
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 »مولوی بلیغ«؛ 
از معاونت امر بالمعروف طالبان 
تا نماینده گی جمهوریت در دوحه

ادعای قتل یک جوان توسط افراد وابسته 
به مولوی انصاری در هرات

معاونت دوم ریاست جمهوری: خبر انتقال 
حوزه هژدهم به ده سبز صحت ندارد

۸صبح، کابل: دفتر سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری خبر انتقال حوزه هژدهم امنیتی پولیس 

از دشت برچی به ولسوالی ده سبز را تکذیب کرد.
این  در  ریاست جمهوری  دوم  معاونت  اعالمیه  در 
باره آمده است: »مردم شریف برچی مطمین باشند 
که چنین خبری صحت ندارد. ساحه ده سبز از خود 

یک ناحیه جداگانه و حوزه مستقل است.«
جمهوری،  ریاست  دوم  معاونت  دفتر  اعالم  طبق 
وزارت امور داخله اکنون در حال بررسی است که 
نیازهای امنیتی منطقه ده سبز را به گونه مناسب 

حل کند.
معاونت دوم ریاست جمهوری گفته است که در این 
بررسی تنها ممکن است در نام یا شماره حوزه ها 
 1۸ ناحیه  قباًل  ده سبز  در  چون  بیاید،  تغییراتی 

در  جوان  یک  وابسته گان  کابل:  ۸صبح، 
مولوی  به  وابسته  افراد  که  دارند  ادعا  هرات 
انصاری، خطیب مسجد جامع  مجیب الرحمان 
گازرگاه هرات، او را به قتل رسانده اند. این افراد، 
چاشت روز یک شنبه، بیست وسوم قوس، جسد 
والیت  ساختمان  دروازه  مقابل  به  را  زمری، 

هرات انتقال دادند.
به  »امر  گروه  افراد  از  یکی  دارند  ادعا  آنان 
می باشد،  انصاری  مولوی  اقوام  از  که  معروف« 
رسانده  قتل  به  گلوله  شلیک  با  را  جوان  این 
حکومت  از  جوان  این  خویشاوندان  است. 

خواهان گرفتاری و مجازات قاتل هستند.
امیرجان، پدر فرد کشته شده، روایت می کند 
بیست ودوم  شنبه،  شام  پنج  ساعت  فردی  که 
قوس، با پسرش تماس گرفت و از او خواست 
از  پس  او،  گفته  به  بیاید.  گازرگاه  عیدگاه  به 
تماس این مرد، جسد پسرش ساعت 10 شب از 
کوه های اطراف منطقه گازرگاه پیدا شده است.

محمدناصر، برادر فرد کشته شده، از حکومت 
می خواهد تا اجازه ندهد خون برادرش پای مال 
شود و عامل قتل را مجازات کند. او ادعا دارد 

که فرد قاتل، دوست برادرش بوده و انگیزه قتل 
تاکنون برای آنان مشخص نیست.

جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، می گوید 
شماری از ساکنان منطقه گازرگاه، در دیدار با 
قضیه  این  به  رسیده گی  خواهان  هرات،  والی 
پولیس هرات مکلف شده  او می افزاید،  شدند. 

تا ادعای این افراد را پی گیری کند.
که  دارند  ادعا  باخته  جان  فرد  وابسته گان 
مولوی  کاکای  پسر  قتل  به  مظنون  فرد 
در  انصاری می باشد. خواستیم  مجیب الرحمان 
نیز داشته  انصاری را  این مورد دیدگاه مولوی 
باشیم، اما نزدیکان آقای انصاری حاضر نشدند 

در پیوند به این قضیه چیزی بگویند.

شهرداری فعال شده است.
پیش تر گزارش شد که فرماندهی پولیس کابل در 
صدد انتقال آمریت حوزه هژدهم از غرب کابل به 

ولسوالی ده سبز است.
مقر حوزه هژدهم در منطقه قعله  نو دشت برچی 

موقعیت دارد و در یک ساختمان کرایی است.
ساحه  یک  که  برچی  دشت  است  حالی  در  این 
غیر پالنی و پرجمعیت است، بنا بر اعالم نهادهای 

مسوول با تهدید امنیتی روبه رو است.
حوزه  هژدهم پولیس کابل پس از اجرای یک رشته 
براساس  برچی،  دشت  منطقه  در  خونین  حمالت 
وعده رییس جمهور غنی در اوایل سال 1۳۹۷ ایجاد 
شد. قباًل ساحه  مسوولیت حوزه هژدهم، بخشی از 

حوزه سیزدهم بود.

اقلیت های آسیب پذیر، خواهان تضمین 
حقوق شان در روند صلح شدند
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آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



۸صبح، کابل: پولیس بدخشان تأیید کرده است 
منسوبان کندک چهارم سرحدی  از  تن  که چهار 
جان  سرما  دلیل  به  بدخشان  اشکاشم  ولسوالی 

باخته اند.
روز  بدخشان،  پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثناءاهلل 
۸صبح  روزنامه  به  قوس،  بیست وسوم  یک شنبه، 
چهارم  کندک  سربازان  از  چهارتن  که  گفت 
سرحدی روز جمعه از راه »آغرده« ولسوالی شهدا 
می خواستند به اشکاشم بروند که بر اثر طوفان و 

۸صبح، کابل: پولیس بدخشان می گوید که در پی 
تصادم دو موتر و سقوط یکی از آن ها به رودخانه  

کوکچه پنج تن کشته شده اند.
روز  بدخشان،  پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثناءاهلل 
۸صبح  روزنامه  به  قوس،  بیست وسوم  یک شنبه، 

گفت که این حادثه روز گذشته رخ داده است.
به  بهارک  از ولسوالی  او توضیح داد که یک موتر 

۸صبح، کابل: مسووالن در اداره والیت کابل 
از استرداد ۳00 جریب زمین غصب شده دولتی 
در مربوطات ولسوالی کلکان کابل خبر داده اند.

ناصر مهری، سخنگوی والی کابل می گوید که 
این زمین ها طبق مفاد برنامه ی میثاق امنیتی 

از چنگ »غاصبان« بیرون شده اند.
در  دولتی  غصب شده  زمین های  او،  گفته  به 
ولسوالی کلکان در نتیجه ی هم آهنگی مسووالن 
شده  استرداد  از  ولسوالی  این  ملکی  و  نظامی 

است.
این زمین ها در روستای »ذمه« ولسوالی کلکان 

از نزد غاصبان پس گرفته شده است.
خانه های  که  گفت  مهری  ناصر  حال،  این  با 
ساخته شده در اطراف این  زمین ها تخریب و دو 

۸صبح، کابل: طبق اعالم پولیس کابل، در پی 
انفجار ماین مقناطیسی در ناحیه پانزدهم شهر 
کابل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.

یک شنبه،  روز  صبح   ۷:۵۴ ساعت  انفجار  این 
بیست وسوم قوس، یک موتر لندکروزر متعلق به 
توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده گان را هدف 
قرار داده است. راننده و محافظ توفیق وحدت در 
این انفجار کشته و دو نفر دیگر به شمول برادرش 

زخمی شده اند.
گفته  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 

۸صبح، قندهار: فرمانده پولیس محلی ولسوالی 
ژری قندهار در نتیجه »درگیری میان خودی« 

نیروهای پولیس کشته شده است.
محلی  پولیس  فرمانده  اچکزی،  شمس اهلل 
عبدالرازق  به  نزدیک  افراد  از  ژری  ولسوالی 

اچکزی، فرمانده پیشین پولیس قندهار بود.
از  ۸صبح  روزنامه  خبرنگار  شاداب،  احمدشاه 
نتیجه  در  او  که  است  داده  گزارش  قندهار 
»درگیری میان خودی« نیروهای پولیس کشته 

شده است.
در  طالبان  گروه  ضد  چهره های  از  شمس اهلل 
ولسوالی ژری بود و این گروه بارها برای کشتن 

او تالش کرده بود.
سایر  در  بلکه  ژری،  ولسوالی  در  تنها  نه  او 

ولسوالی های همجوار نیز با طالبان در نبرد بود.
چندی پیش در نزدیکی مهمان خانه او نیز یک 

۸صبح، کابل: وزارت معادن  و پترولیم اعالم 
با  کرد که به هدف ایجاد اداره »موثر، کارا  و 
ظرفیت که بتواند تحرک الزم را به هدف تغییر 
ایجاد کند، یک  زنده گی مردم«  اقتصادی در 

رشته اصالحات را روی دست گرفته است.
در  پترولیم،  و  معادن  وزارت  اعالم  طبق 
راستای همین اصالحات، ۲0۵ تن از کارمندان 
این وزارت که در بست های  غیرواجد شرایط 
در  لیاقت شان  براساس  می کنند،  کار  فنی 

بخش های دیگر توظیف می شوند.
تشکیل وزارت معادن و پترولیم در سال 1۳۹۹ 

دو هزار و 666 تن اعالم شده است.
از این میان، ۵1۲  این وزارت گفته است که 
با  شمال  تفحصات  آمریت  کارمندان  از  تن 
درنظرداشت ساحه کاری آن ها، به اداره تنظیم 

نفت وگاز افغانستان انتقال می یابند.
از  بست   66۷ که  است  گفته  معادن  وزارت 
به  ضرورت  و  است  خالی  سو  این  به  سال ها 

استخدام در این بست ها نیست.
 از این میان، وزارت معادن می گوید که ۷۸ تن 
را که دوره خدمت خود را تکمیل کرده اند، به 

تقاعد با عزت سوق می دهد.
برابر  در  اعتراضات  از  گذشته  روزهای  در 
وزارت معادن و پترولیم نیز گزارش شد. این 
اعتراضات از سوی کارمندان این وزارت شکل 
گرفته بود و مدعی بودند که از سوی وزارت 

معادن و پترولیم برکنار شده اند.
که  می گوید  اما  پترولیم  و  معادن  وزارت 
بخش  به  بخش  یک  از  کارمندان  جابه جایی 
با  کادرهای  به  دادن  اولویت  و  تقاعد  دیگر، 

ظرفیت، یک امر طبیعی است.
این وزارت تأکید کرده است که در گام نخست 
سنجی ها،  نیاز  و  همه جانبه  بررسی های  با 
چالش ها و عوامل عدم تحرک در این سکتور را 

شناسایی کرده است.
نبود  پترولیم  و  معادن  وزارت  خبرنامه  در 
و  ماموریت  وظایف،  تفکیک  و  تعریف 
وظیفه ای،  ابهام  و  تداخل  آن،  مسوولیت های 
توجه الزم  عدم  به ظرفیت سازی،  توجه  عدم 
امور حقوقی جهت  به  به کیفیت، عدم توجه 
قانون مند سازی اجراات، فقدان تفکیک وظایف 
و تورم تشکیالتی و عدم موثریت از چالش های 

این وزارت خوانده شده است.

برف باری شدید ناپدید شدند.
روحانی افزود که سه شبانه روز پس از ناپدیدشدن 
این سربازان، اجسادشان روز یک شنبه یافت شده 

است.
این  اجساد  که  گفت  بدخشان  پولیس  سخنگوی 
و  ولسوالی شهدا  پولیس  نیروهای  توسط  سربازان 
باشنده گان این ولسوالی از زیر برف بیرون کشیده 
شده است و به خانواده های شان تسلیم داده شده 

است.

در  بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد،  شهر  سمت 
حرکت بود و با موتر دومی که در سمت مقابل او 

می رفت، تصادم کرده است.
این  پی  در  که  گفت  بدخشان  پولیس  سخنگوی 
سقوط  رودخانه  داخل  به  موترها  از  یکی  حادثه، 
کرده است که در پی آن پنج تن از سرنشینان آن 

کشته شده اند.

روستای  در  محلی  پولیس  سرباز  علی،  قدم 
نیز  بدخشان  والیت  زیباک  ولسوالی  »شنگوک« 

چندی پیش به دلیل سرمازده گی جان باخته بود.
نام »شخ  قدم علی در چهارم قوس در سنگری به 
باال«  دچار سرماه زده گی شده بود و چند روز پس از 
آن در مرکزی صحی ولسوالی اشکاشم جان باخت.

بدخشان در شمال شرق از والیت های سردسیر به 
والیت  این  ولسوالی های  از  برخی  و  می رود  شمار 

زمستان طوالنی را تجربه می کند.

کنار  در  مرگ بار  رویدادهای  از  ترافیکی  حادثات 
جنگ و رویدادهای تروریستی در کشور به شمار 
حادثات  وقوع  پی  در  تن  هزاران  ساالنه  می رود. 
علت  می شوند.  زخمی  و  کشته  ترافیکی  پرشمار 
عمده حادثات ترافیکی، غیرمعیاری بودن جاده ها، 
عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی احتیاطی راننده گان 

عنوان می شود.

تن در پیوند به آن بازداشت شده اند.
چندی پیش دفتر والی کابل اعالم کرده بود که 
مهاجران  وزارت  به  متعلق  زمین  ۲۵0 جریب 
در ولسوالی بگرامی از چنگ غاصبان آزاد شده 

است.
است.  جدی  معضل های  از  یکی  زمین  غصب 
برآورد می شود که هزاران جریب زمین در شهر 

کابل غصب شده است.

در  پروان  هتل  منطقه  در  انفجار  که  است 
مربوطات ناحیه پانزدهم رخ داده است.

ماین  انفجار  از  ناشی  رویداد  این  که  گفت  او 
مقناطیسی بوده است.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده گان می گوید 
که تاکنون نوعیت انفجار برای او مشخص نیست.
او به صورت مشخص نگفت که این انفجار توسط 
اما  است،  اجرا شده  و  چه کسانی سازمان دهی 
آن را به »دشمنان قسم خورده« مردم افغانستان 

نسبت داد.

انفجار به وقوع پیوست.
خبر  به  تاکنون  قندهار  در  پولیس  مقام های 

کشته شدن او واکنش نشان نداده اند.
این فرمانده پولیس محلی، 1۵ عضو خانواده اش 
را در جنگ با طالبان از دست داده بود، اما چندی 
پیش در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفته بود که 
در صورت پیوستن این گروه به روند صلح، حاضر 

است جنگ  جویان طالبان را ببخشد.

 

زیر نام اصالحات به برکناری  شماری از ادارات افغانستان اخیراً 
انبوه کارمندان دولت دست زده اند. البته چنین برکناری هایی در 

حکومت های افغانستان پیش از این نیز انجام شده است. 
جای  به  برکناری ها  این  از  بسیاری  که  است  داده  نشان  تجربه 
آن که ریشه در نیت اصالح ادارات افغانستان داشته باشد، ریشه 
در تغییرات سلیقه ای متصدیان ادارات دارد. منطق شماری از این 
افراد و اشخاص وفادار به وزیران و  برکناری ها جا به جایی دوباره 

رییسان تازه مقررشده ادارات دولتی است.
تجارت  وزارت  تصدی  زمان  در  احمدی  اجمل  نمونه،  گونه  به 
افغانستان شمار زیادی از رییسان آن اداره را بدون در نظرداشت 
به  را  دیگری  افراد  و  کرد  برکنار  ملکی  خدمات  کارکنان  قانون 

جای شان با حکم رییس جمهور گماشت. 
پس از آن که او ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد، شماری از 
افراد بلندپایه این اداره تا سطح معاونان و رییسان عمومی  را بدون 

دلیل موجه برکنار و به جای آنان افراد تازه ای مقرر کرد.
در روزهای گذشته، شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم 
به خاطر آن چه برکناری کارمندان این وزارت می گفتند، دست به 
اعتراض زدند. هرچند وزارت معادن و پترولیم در اعالمیه ای گفته 
است که آنان به هدف ایجاد اداره موثر و کارا دست به سلسله ای از 
تبدیلی ها زده و شماری از کارمندان را نیز به تقاعد سوق داده اند؛ 
اما ما پیش از این نیز از همین افراد و اشخاص شاهد برخوردهای 
سلیقه ای بوده ایم و هیچ معلوم نیست که چند درصد این اقدامات 

با در نظرداشت قانون کارکنان خدمات ملکی انجام یافته است.
چرا که این افراد و اشخاص با تکیه بر پشتوانه های مطمین در 
مرکز قدرت، خود را صاحب صالحیت های بی حد و حصر می دانند 
و در ادارات مربوطه شان با دست باز اقدام می کنند. در بسا موارد 
این اقدامات سلیقه ای و مخالف قانون کارکنان خدمات ملکی بوده 

است.
سرپرست وزارت معارف نیز اخیراً از حضور مشاوران در این وزارت 
از  به ۸صبح گفته اند که شکایات  منابعی  و  است  شکایت کرده 
شمار  است  قرار  و  است  مسأله  روکش  پرشمار،  مشاوران  وجود 

زیادی از کارمندان وزارت معارف زیر نام اصالحات برکنار شوند.
در گزارش دیگری نیز شماری از کارمندان ریاست اجراییه ادعا 
می کنند که آنان نُه ماه کار کرده اند و با شکل گیری شورای عالی 
مصالحه ملی نه تنها معاشات ماهایی که در ریاست اجراییه کار 
جدید  تشکیل  شامل  آنان  بلکه  است؛  نشده  پرداخت  کرده اند 

شورای مصالحه ملی نشده و بی کار شده اند.
که  می دهد  انجام  زمانی  در  را  اقدامات  این  افغانستان  حکومت 
بازار کاروبار کساد است.  و  فقر گسترده روبه رو هستند  با  مردم 
آنانی که بی سرنوشت شده اند لقمه نان ماحصل کار دولتی شان را 
از دست می دهند. از سوی دیگر گزارش های اخیر رسانه ها نشان 
می دهد که اراکین بلندرتبه دولتی از امتیازات و معاشاتی برخوردار 
هستند که با وضعیت اقتصادی کشور ما هم خوانی ندارد. در واقع 
یک اقلیت امروز در رفاه کامل و با امتیازات بلند از بودجه دولتی 
زنده گی می کنند، این در حالی است که اکثریت مردم افغانستان 

در فقر به سر می برند.
طرح های  از  حاضر  شرایط  در  افغانستان  حکومت  است  بهتر 
بلندپروازانه و شعار اصالحات دست بکشد و لقمه نان شماری از 

فرزندان فقیرترین مردم دنیا را قطع نکند.
با  بلندپروازی ها  این  از  شماری  که  می شود  دیده  متأسفانه 
هم خوانی  کشور  اقتصادی  وضعیت  و  دولت داری  واقعیت های 
ندارد و نتیجه آن تنها و تنها بی کارشدن صدها تن در سخت ترین 

شرایط اقتصادی کشور است.
بهتر بود این طرح های بلندپروازنه اصالحات در سال های گذشته 
انجام  می کردند،  اداره  را  مملکت  امور  تمام  آقایان  همین  که 
می یافت؛ در آن زمان هم بودجه این کار وجود داشت و هم مردم 

در وضعیت معیشتی بهتری قرار داشتند.
اصالحات در افغانستان بیش تر به یک افسانه شباهت داشته است، 
تا به یک واقعیت. ما در جریان حکومت وحدت ملی شاهد بودیم 
و  انجام می یافت  و گزینشی  با روحیه جانب دارانه  مقرری ها  که 
شماری از افراد بدون داشتن تخصص و تجربه کاری به کارهای 
مهم دولتی گماشته می شدند. محصول کار تقرری ها در حکومت 
وحدت ملی، اداراتی است که از انجام وظایف شان در ارایه خدمات 

عاجز اند و کشور با ناامنی و فقر فراگیر رو به رو است.
وزیران  از  که شماری  بودیم  آن  در همین حکومت، شاهد  حتا 
تحصیل کرده از کار برطرف شدند و شماری از افرادی که لیاقت و 
شایسته گی وزارت های کلیدی حکومت را نداشتند، به جای آنان 

گماشته شدند.
در شرایط کنونی که فقر و ناامیدی کشور را فرا گرفته است، بهتر 
است حکومت مسوولیت های کنونی اش را به خوبی انجام دهد و 

مردم را با نام اصالحات بی کار و بی سرنوشت نسازد.

برکناری انبوه کارمندان خدمات 
ملکی زیر نام اصالحات
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سرما جان چهار سرباز را در بدخشان گرفت

پنج نفر در پی سقوط یک موتر به رودخانه ای در بدخشان کشته شدند

استرداد ۳۰۰ جریب زمین غصب شده دولتی 
در ولسوالی کلکان کابل

انفجار در کابل؛ راننده و نگهبان یک عضو 
مجلس نماینده گان کشته شدند

صدها کارمند وزارت فرمانده پولیس محلی ولسوالی ژری قندهار کشته شد
معادن و پترولیم به تقاعد 
سوق و تبدیل می شوند



آمار مرگ ومیر کرونا در موج دوم 
بیش تر  هفته  هر  گذشت  با 
هفته  دو  جریان  در  می شود. 
بیمار   ۲0۸ دست کم  اخیر، 
کرونایی جان باخته اند. این آمار 
پیش تر  هفته های  با  مقایسه  در 
حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان 
که  می گیرد  سیر صعودی  حالی  در  آمار  این  می دهد. 
هنوز کم تر از یک هفته به فصل زمستان باقی مانده و 
آلوده گی هوا هنوز به حد پیش بینی شده نرسیده است. 
مسووالن در وزارت صحت عامه از مردم می خواهند که 
مراعات  را  ماسک  پوشیدن  ویژه  به  توصیه های صحی، 
کنند، زیرا هم زمان با موج دوم کرونا، آلوده گی هوا نیز در 
کمین است. این وزارت معتقد است که اگر وضعیت از 
کنترل خارج شود، ممکن است هر طرحی حتا قرنطین 
در  کرونا  قربانیان  آمار  شود.  گرفته  دست  روی  دوباره 
حالی دوباره افزایش می یابد که رییس جمهور غنی خود 
رهبری استراتژیک موج دوم این ویروس را عهده دار شده 
فرد  با  مداوم  دیدارهای  که  اند  معتقد  مسووالن  است. 
اما  با کرونا کمک می کند،  رده اول حکومت به مبارزه 
با وجود این ، توقع می رود که مردم توصیه های الزم را 

نادیده نگیرند.
در حالی که تنها یک هفته به فصل زمستان باقی است، 
آمارهای مربوط به کرونا، به  ویژه ارقام مرگ ومیر به شکل 
چشم گیری افزایش می یابد. مبتنی بر آمارها، ۲0۸ بیمار 
کرونایی در دو هفته اخیر جان باخته اند. هم چنان در این 
مدت، دو هزار و ۸۲۸ فرد نیز مبتال به کرونا شناسایی 
شده اند. با ثبت این آمار، مجموع واقعات مثبت در کشور 
به ۴۹ هزار و ۲۷۳ تن رسیده است. این در حالی است 
که در این دو هفته، تنها یک هزار و 6۵1 بیمار کرونایی 
بهبودیافته گان  شمار  ترتیب  بدین  یافته اند.  بهبود 
آمارهای  می رسد.  تن   ۳۸۴ و  هزار   ۳۸ به  کووید-1۹ 
رسمی نشان می دهد که هم اکنون هشت هزار و ۳1۲ 
بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارند و این ارقام با 

پیش رفت ها   با  هم زمان 
صلح،  گفت وگوهای  در 
خواهان  کشور  اقلیت های 
این  در  حقوق شان  تضمین 
روند شدند. این نتیجه پس از 
یک سروی به دست آمده است. 
به باور این اقلیت ها، حقوق شان 
از  نشده،  تأمین  باید ،  چنان چه  جاری  سال های  در 
در  صلح  گفت وگوهای  در  حقوق   این  باید  رو  این 
از مقام های  نظر گرفته شود. در عین حال شماری 
برداشتن  به  رغم  که  اعتراف می کنند  نیز  حکومتی 
حقوق  احقاق  برای  اخیر  سال  چند  در  گام هایی 
بشر و تأمین حقوق اساسی شهروندان، هنوز هم در 
زمینه تطبیق ارزش های حقوق بشری با چالش هایی 
تأمین  که  می کنند  تأکید  مقام ها  این  است.  مواجه 
است  اساسی دولت  از مکلفیت های  اقلیت ها  حقوق 
نباید در تمامی بخش ها به ویژه  بهانه ای  و به هیچ 
در گفت وگوهای صلح، این حقوق نادیده گرفته شود.
موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان در یک 
تحقیق دریافته است که بیش تر اقلیت ها به دلیل عدم 
حضورشان در روند صلح و تضمین نشدن حقوق شان 
در این روند، نگران اند. این تحقیق در مدت 10 ماه 
در نُه والیت انجام شده است. عبدالودود پدرام، رییس 
یک  در  قوس،  بیست وسوم  یک شنبه،  روز  نهاد،  این 
اقلیت های کشور هم چنین  نشست خبری گفت که 
تضمین  نبود  آن چه  دلیل  به  جنگ  تداوم  مورد  در 
بین المللی و شکننده گی وضعیت پس از صلح خوانده  
و  نگرانی ها  که  کرد  تأکید  او  نگران اند.  می شود، 
روند صلح مد  باید در  اقلیت های کشور  دیدگاه های 
نظر گرفته شود و هویت قومی، فرهنگی و زبانی آن ها 
پدرام گفت که در  آقای  این روند تضمین شود.  در 
این تحقیق با ۵۵0 تن از اقلیت های قومی مصاحبه 
شده و از این میان ۸0 درصد آنان گفته اند که باید در 
روند صلح سهم داشته باشند. به گفته او، ۲0 درصد 
هیأت  که  بوده اند  نظر  این  به  مصاحبه شوند ه گان 
مذاکره کننده از آنان در گفت وگوهای صلح نماینده گی 
نمی کند. به همین ترتیب، ۹۸ درصد تاکید کرده اند 
که باید حقوق اقلیت ها در پروسه صلح تضمین شود. 
در  که  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور 
یک نشست خبری زیر نام »اقلیت های آسیب پذیر و 
روند جاری صلح« صحبت می کرد، گفت با وجودی  

حسیب بهش

دو شنبه
شماره 3498

24 قوس 1399
14 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

3

گذشت هر روز بیش تر می شود.
نگران اند  موجود  وضعیت  از  بخش صحی  در  مسووالن 
و می گویند که توقع می رود مردم توصیه های صحی را 
رعایت کنند. وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی 
قوس،  بیست وسوم  یک شنبه،  روز  عامه،  صحت  وزارت 
به روزنامه ۸صبح گفت که وضعیت در افغانستان هنوز 
وزارت  این  توصیه های  که  در صورتی  اما  نشده،  وخیم 
جدی گرفته نشود، مردم همکاری نکنند و نظارت دقیق 
از شرایط درون و برون کشور وجود نداشته باشد، وخیم 
شدن وضعیت کرونایی دور از تصور نیست. این وزارت 
حتا بحث قرنطین را نیز به عنوان گزینه برای روزهای 
سخت در نظر دارد. با این حال، مسووالن می گویند که 
با  را  کشور  وضعیت  هنوز  نمی توان  گراف ها،  اساس  بر 
»فاجعه« سایر کشورهای منطقه و جهان مقایسه کرد. 
می رود  توقع  وضعیت،  بدتر شدن  به  توجه  با  گفت،  او 
که مردم توصیه های صحی، به  ویژه پوشیدن ماسک را 

تأمین  و  بشر  حقوق  راستای  در  که  پیش رفت هایی 
هم  هنوز  گرفته ،  صورت  شهروندان  اساسی  حقوق 
افغانستان در زمینه تطبیق ارزش های حقوق بشری با 
چالش هایی مواجه است. او عدم رسیده گی مناسب به 
مشکالت و حقوق اقلیت ها را از چالش های اصلی در 
راستای تطبیق ارزش های حقوق بشری عنوان کرد. 
معاون دوم رییس جمهور گفت که در افغانستان بستر 
حقوقی مناسب برای تأمین حقوق اقلیت های قومی، 
قانون اساسی کشور  زبانی و فرهنگی فراهم شده و 
تنوع و تکثر قومی، زبانی، فرهنگی و حقوق اقلیت ها را 
به رسمیت شناخته ، اما تاکنون به مکلفیت های دولت 

در این زمینه به درستی عمل نشده است.
آقای دانش بیان کرد که در قانون اساسی کشور از 
اقوام اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پشه  ای، نورستانی، ایماق، 
عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوي و اقوام پامیری 
نام برده شده، اما برای رشد و تقویت زبان، ادبیات، 
فرهنگ و تاریخ این اقوام کاری نشده است. او گفت 
که این اقوام ممکن است از نگاه مذهبی مورد تبعیض 
از  کاماًل  فرهنگی  نگاه  از  ولی  نباشند،  محرومیت  و 
افزود که هنوز هم  مانده اند. وی  حقوق شان محروم 
در کشور ذهنیت برخی از افراد و حلقات طوری است 
که اگر از حقوق یک اقلیت و هویت فرهنگی و زبانی 
صحبت شود، فوراً گفته می شود که این سخن مخالف 
و  به هویت  احترام  که  در حالی  است،  ملی  وحدت 
و  است  ملی  عین وحدت  اقوام کشور  همه  فرهنگ 
موجب تحکیم هم بسته گی و هم دلی می شود. دانش 
با وجود  به روند جاری صلح کشور گفت،   اشاره  با 
صلح  پروسه  از  افغانستان  مردم  و  حکومت  این که 
به تمام معنا حمایت می کنند، اما اقلیت های کشور 
در مورد حقوق شان به گونه جدی نگران اند. به باور 
اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی حق دارند  دانش، 
و  باشند  داشته  قرار  صلح  مذاکرات  جریان  در  که 
در  غیر مستقیم  یا  به طور مستقیم  نماینده گان شان 
روند مذاکرات صلح دخیل باشند. معاون اول رییس 
و  زنان  اطمینان داد که حقوق بشر، حقوق  جمهور 
حقوق اقلیت ها در مذاکرات صلح جزو اصول ا ساسی 
او گفت:  تنازل است.  افغانستان و غیرقابل  حکومت 
برویم و  به عقب  بار دیگر  نمی خواهیم که یک   »ما 
زنان و اقلیت های این سر زمین را به حاشیه برانیم و 
یا یک حکومت استبدادی مطلق العنان انحصار گرا و 

مرد ساالر حاکم کنیم.«

رعایت کنند، زیرا آلوده  شدن هوا به لزوم آن می افزاید.
می کنند  تصریح  وزارت  این  در  مقام ها  این،  بر  افزون 
و  کرونا  مثبت  موارد  افزایش  اخیر،  هفته های  در  که 
ارقام مرگ ومیر آن به وضوح دیده شده است. معصومه 
به ۸صبح گفت  وزارت،  این  معاون سخنگوی  جعفری، 
که بر اساس پیش بینی وزارت صحت عامه، اگر وضعیت 
این گونه ادامه یابد، احتمال می رود شرایط در هفته های 
مبارزه  او گفت که کار روی طرح  آینده وخیم تر شود. 
و  ظرفیت ها  بردن  باال  )آگاهی دهی،  کرونا  دوم  موج  با 
برنامه های مراقبت خانه ای و شفاخانه ای( هم چنان ادامه 
افزایش  از  برای پیش گیری  نیز  از موارد  برخی  و  یافته 
که  افزود  بانو جعفری  است.  پیشنهاد شده  ابتال  میزان 
نیز در حد  دولتی  کارمندان  بحث حضور ۵0 درصدی 
پیشنهاد مطرح شده، اما این وزارت منتظر است که یک 
طرح از سوی کمیسیون اصالحات اداری آماده شود تا 
مشخص شود که پیشنهاد کاهش کارمندان دولتی در 

در همین حال سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق 
حقوق  تأمین  که  گفت  بین المللی،  روابط  و  بشر 
اقلیت ها از مکلفیت های اساسی دولت است و به هیچ 
بهانه ای، نباید نادیده گرفته شود. او گفت اقلیت های 
کشور حق دارند که در روند صلح شامل شوند و باید 
مکانیزمی تعریف شود تا حضور و مشارکت آن ها را 
بر  هم چنین  سمر  خانم  کند.  تضمین  روند  این  در 
ارایه خدمات و فراهم سازی زمینه تعلیم و آموزش به 
کودکان و زنان اقلیت های کشور تأکید کرد و افزود به 
هر اندازه ای که صدای اقلیت ها بیش تر شنیده شود، به 

همان میزان دموکراسی بهتری خواهیم داشت.
به همین ترتیب وزیر دولت در امور حقوق بشر بیان 
کرد که هر قدر خشونت در برابر اقلیت ها و زنان بیش تر 
افزایش می یابد. او  شود، به همان میزان خشونت ها 
که  دارند  حق  افغانستان  مردم  »اقلیت های  گفت: 
در پروسه صلح و یا غیر پروسه صلح مثل برنامه های 
اجتماعی اقتصادی، سیاسی و انکشافی شرکت کنند. 
باید مکانیزمی ساخته شود که اشتراک شان حتمی 
اجتماعی  اقتصادی  مسایل  در  سمبولیک.  نه  باشد، 
را دولت  راه هایش  باشد و  افغانستان سهیم  سیاسی 

افغانستان باید پیدا کند.«
عالمه بلخی، معین وزارت دولت در امور صلح که در 
این نشست حضور داشت، گفت صلح واقعی توأم با 
عدالت اجتماعی و دسترسی تمام شهروندان به حقوق 
در  دولت  وزارت  که  گفت  او  می آید.  وجود  به  برابر 

دوره موج دوم تا چه اندازه عملی  است.
با این حال، مسووالن در وزارت صحت عامه معتقد اند 
که مبارزه با کرونا با برگزاری جلسه ۸:۳0 صبح بهتر شده 
است. وحید مجروح افزود که هرچند حمایت حکومت 
در دور اول کرونا موثر بود، اما حضور محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، در این جلسه سبب شده که جدیت کار 
افزایش یابد. به گفته وی، حضور ادارات دخیل در مبارزه 
با کرونا، به ویژه وزارت مالیه، اداره تدارکات و ارگان های 
راستا  این  در  اجرایی  امور  تا  می کند  نیز کمک  محلی 
تسریع یابد. از سویی هم، او افزود که یکی از مزیت های 
جلسه ۸:۳0 صبح، مطرح کردن بحث های مفید است که 
این نشست  به دست می آید.  بیرونی  نظارت  نتیجه  در 
غنی  جمهور  رییس  که  می شود  برگزار  آن  از  پس 
مسوولیت رهبری استراتژیک مبازره با موج دوم ویروس 
کرونا را برعهده گرفت . گفتنی است که جلسه ۸:۳0 صبح 
روزهای یک شنبه و چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری 

برگزار می شود.
آقای غنی پیش تر در نشست ها پیرامون بحث روی مبارزه 
با موج دوم کرونا، بر رساندن خدمات صحی به والیت های 
حالت های  باید  که  بود  گفته  کرده  تأکید  صعب العبور 
عاجل ویروس کرونا در والیت ها تعریف شود. او هم چنان 
بر توسعه منظم و دقیق آگاهی عامه در این راستا تأکید 
از  رسمی  گونه  به  آمارها  که  است  گفتنی  است.  کرده 
سوی وزارت صحت عامه اعالم می شود، اما پیش از این 
تصریح شده که شمار مبتالیان و ارقام مرگ ومیر بیش تر 

از آمارهایی است که از سوی این وزارت ارایه می شود.

امور صلح تالش می کند تا دیدگاه های اقوام مختلف 
کشور را در روند صلح در نظر بگیرد و زمینه شمولیت 
دیدگاه ها و نظرات آن ها را در پالیسی ها و برنامه های 

خود بگنجاند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  معاون  نظری،  نعیم 
افغانستان، در این کنفرانس بر تضمین حقوق اقلیت ها 
در روند صلح تأکید کرد و گفت که مردم افغانستان 
صلح با عزت و عادالنه می خواهند، نه توافق بین دو 
افغانستان  »مردم  گفت:  او  هم چنان  سیاسی.  گروه 
با کرامت  عدالت محور، صلح  قربانی محور، صلح  صلح 
همه  در بر گیرنده  که  همه شمول  صلح  با عزت،  و 
افزود،  او  می خواهند.«  باشد،  افغانستان  بخش های 
سلسله  یک  که  می رسد  صلح  به  زمانی  افغانستان 
رویکردها را در نظر گیرد. او توضیح داد که عالوه بر 
آتش بس، باید حقوق زنان، قربانیان و حقوق اقلیت ها 
در نظر گرفته شود. به باور او، صلح سیاسی در میان 
برای  قبول  قابل  پی آمد  نمی تواند  سیاسی  گروه  دو 

افغانستان داشته باشد. 
رونالد کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، در این نشت 
تاریخ،  تنوع  نگاه  از  افغانستان  که  کرد  بیان  خبری 
فرهنگ، اقلیت قومی و زبانی غنی است. او گفت که 
شمولیت و حضور معنا دار اقلیت های قومی و مذهبی 
باید  از صلح،  در روند صلح و ساختار حکومت پس 
برطرف شود.  آن  از  برخاسته  نگرانی های  و  تضمین 
در  اقلیت ها  شمولیت  بر  اروپا  اتحادیه  ویژه  نماینده 
که  گفت  و  کرد  تأکید  دولت  ساختار  و  صلح  روند 
تضمین حقوق اقلیت ها در روند صلح، یک عامل مهم 
خاطرنشان  او  است.  صلح  مذاکرات  پیش رفت  برای 
کرد که حکومت های تک هویتی نمی توانند بقا داشته 
باشند، زیرا هیچ گروه قومی نمی پذیرد که از حقوق  
اساسی اش محروم شود. با این حال او اطمینان داد که 
اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان حمایت می کند.

گفتنی است که مذاکرات صلح در بیست ودوم سنبله 
سال جاری در دوحه، پایتخت قطر، آغاز شد. هرچند 
زود  طالبان خیلی  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
بحث ها را آغاز کردند، اما جنجال بر سر تعیین مبنای 
پیش برد مذاکرات سبب شد که نهایی سازی کارشیوه 
مذاکرات نزدیک به سه ماه زمان ببرد. در حال حاضر 
سه  رخصتی  در  طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های 
هفته ای به سر می برند و قرار است برای آغاز دور دوم 
مذاکرات صلح دوباره راهی دوحه شوند. یکی از دالیل 
احتمال  و  است  این رخصتی، مشوره ها عنوان شده 
دارد هیأت مذاکره کننده دولت با قربانیان جنگ نیز 

دیدار و گفت وگو کند.

2۰8  فوتی در دو هفته؛ 

کرونا در افغانستان بی سروصدا 
قربانی می گیرد

اقلیت های آسیب پذیر، خواهان تضمین 
حقوق شان در روند صلح شدند

زهرا عطایی
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از کش و قوس های سه  گفت وگوهای صلح دوحه، پس 
ماهه، برای مدت سه هفته تعطیل شد. به دنبال توافق 
بر سر کارشیوه مذاکرات در جریان هفته گذشته، تبادله 
فهرست ابتدایی موضوعات آجندا و بحث های نخستین 
جاری،  هفته  در  موضوعات  این  درباره  توضیحی 
ضرورت  به  توجه  با  طرف  دو  قوس،   ۲۲ یک شنبه، 
در  هفته ای  سه  وقفه  روی  آجندا،  مورد  در  مشورت 

مذاکرات توافق کردند. 
با توجه به این که حوزه جمهوریت بر خالف ادعاهای 
مدل  و  فرمول  یک  روی  َدم  این  تا  کارگزارانش 
توافق  طرف ها  تمامی  برای  قبول  قابل  و  همه شمول 
نکرده است، فرصت پیش آمده برای طرح دیدگاه واحد 
و ارایه آلترناتیف برای ساختار پساصلح، مهم و ارزشمند 

است.
جمهوریت  حوزه  در  دیدگاه ها  که  است  این  واقعیت 
جریان های  و  چهره ها  است.  بوده  پراکنده  تاکنون 
آینده  و  حال  به  نسبت  حکومت،  شمول  به  سیاسی 
متفاوتی  برنامه های  و  دیدگاه ها  صلح،  گفت وگوهای 
دارند. تالش ها برای انسجام صف جمهوریت، هرچند به 
صورت فیزیکی حکومت، جریان ها و چهره های سیاسی 
روایت  یک  خلق  در  اما  است؛  داده  قرار  هم  کنار  را 
مورد پذیرش همه و تعریف ساختار و مدل حاکمیِت 
پساصلح ناکام و بی نتیجه بوده است. این خود می رساند 
از  بیرون  و  داخل  در  جمهوریت  حوزه  کارگزاران  که 

حکومت، از فضا بسیار پرت هستند. 
میزان غافل بودن حکومت، احزاب و چهره های سیاسی 
مشاهد  خوبی  به  زمانی  صلح  به  مرتبط  تحوالت  از 
می شود که به سیر و سفر دوساله پروسه صلح کشور 
توجه شود. از آغاز گفت وگوهای مستقیم میان امریکا 
و گروه طالبان تا ختم آن که هژده ماه زمان را در بر 
تنها  سیاسی،  چهره های  و  جریان ها  گرفت؛ حکومت، 
نظاره گر اوضاع بودند و کم ترین تأثیر بر چند وچون این 

گفت وگوی مسأله دار نداشتند.
پس از امضای توافق نامه صلح میان گروه طالبان و ایاالت 
امریکا در دهم حوت سال 1۳۹۸ خورشیدی  متحده 
در دوحه، با وصف آن که رفتن به سوی گفت وگوهای 
حوزه  کارگزاران  اما  بود؛  شده  قطعی  بین االفغانی 
جمهوریت برای توحید دیدگاه ها و خلق اجماع، اقدامی 
روی دست نگرفتند. کل کار و تالش رهبری حکومت 
در مشوره با عده ای از سیاسیون و احزاب، به تشکیل 
هیأت مذاکره کننده خالصه شده بود. پس از آن نیز در 
مدت نزدیک به ده ماه، حکومت و جریان های سیاسی 

با استفاده از فضای خالی و هموار، از انزوا بیرون آمد 
و به مشروعیت جهانی دست یافت. اقدامات طالبان در 
این مدت برای رسیدن به اهداف شان، برنامه ریزی شده 
امریکا و پس  با  بوده است. دورزدن دولت در مذاکره 
نخستین  کشور،  این  با  صلح  توافق نامه  امضای  آن  از 
دست آورد بزرگ طالبان بود. آزادسازی پنج هزار زندانی 
در برابر آغاز مذاکرات با دولت، دومین دست آورد این 
گروه بود که با تشدید جنگ بر حکومت تحمیل کرد. از 
این رهگذر، اعالم آتش بس در برابر توافق بر روی یک 
ساختار مورد نظر طالبان، سومین هدف بزرگی است که 

رهبران این گروه در سر دارند. 
وقفه سه هفته ای در مذاکرات، برای حوزه جمهوریت 
زمانی،  بازه  این  در  است.  طالیی  و  خوب  فرصت 
کارگزاران این حوزه با مرور کارنامه سراسر اشتباه شان 
در دو سال اخیر، می توانند ضعف های شان را شناسایی 
کنند و با آغاز دور بعدی مذاکرات در 16 جدی سال 
را  ابتکار عمل در میز مذاکرات و میدان جنگ  روان، 
در دست گیرند. رهبری حکومت، رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی، جریان ها و چهره های سیاسی می توانند 
فرمول  یک  روی  سازنده،  مشوره های  و  گفت وگوها  با 
و مدل مبتنی بر واقعیت های جنگ و صلح افغانستان 
توافق کنند و با ارایه یک آلترناتیف دقیق، قبل از آن که 
)اعالم  مهم شان  و  اساسی  هدف  سومین  به  طالبان 

دنبال کننده  بیش تر 
تحوالت  و  رخدادها 
متأسفانه  و  بوده اند 
سمت وسودهی  برای 
و مدیریت فضا به نفع 
حوزه جمهوریت تالش 

نکرده اند.
هر  در  ضعف،  این 
جایی که ریشه داشته 

سپری شدن  با  شود.  برطرف  و  شناسایی  باید  باشد، 
هر روز، فرصت برای خلق اجماع و توافق بر سر یک 
مردم ساالری،  ارزش های  و  اصول  بر  مبتنی  آلترناتیف 
سال  دو  اگر  بدون شک  می شود.  محدودتر  و  محدود 
میان  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز  با  هم زمان  پیش، 
امریکا و گروه طالبان، دولت افغانستان در این زمینه 
کار موثر و نتیجه بخش می کرد؛ موقف و جایگاه نظم 
جمهوری به مراتب بهتر از امروز  بود و دولت می توانست 
از موضع قدرت با گروه طالبان برخورد کند. جایگاه برابر 
طالبان با دولت افغانستان در میز مذاکرات صلح، نتیجه 
غفلت و بی مسوولیتی دوام دار رهبری حکومت و قشر 
سیاسی است. هرگاه این غفلت و بی مسوولیتی صورت 
گفت وگوهای  میز  بر  حاکم  فضای  اکنون  نمی گرفت، 
صلح بدون شک به نفع نظام جمهوریت  بود. مضاف بر 
این، با اقدام به موقع و مبتنی بر منافع ملی نه منافع 
تیمی، دولت می توانست در ازای آغاز مذاکرات، طالبان 
را وادار به آتش بس کند و نگذارد این گروه از تشدید 
جنگ و خشونت، به عنوان اهرم فشار و برگ برنده در 

میز گفت وگوهای صلح استفاده کند. 
در  موجود  ضعف های  و  خالها  از  استفاده  با  طالبان 
نفع شان مدیریت کردند. در  به  را  رهبری دولت، فضا 
و  بود  برده  فرو  گریبان  در  که حکومت سر  سالی  دو 
مصروف حفظ و بقای حاکمیت اش بود؛ گروه طالبان 

آتش بس در ازای توافق بر سر ساختار مورد نظر آنان( 
برسند، گفت وگوهای صلح را به نفع حوزه جمهوریت 

سمت وسو دهند. 
این کار در صورتی ممکن است که کارگزاران قدرت 
و سیاست از تعارفات غیرضروری و گمراه کننده عبور 
و با متانت و از خودگذری روی ساختار همه شمول و 
حکومت،  سوی  از  تأییدشده  فرمول  و  همه پذیر/مدل 
جریان های سیاسی و شورای عالی مصالحه ملی توافق 
آن که  به  مشروط  است؛  ممکن  توافقی  چنین  کنند. 
این طرف ها از الک شان بیرون شوند و با آینده نگری، 
احترام  و  گذشته  از  پند  هم دیگرپذیری،  هوشیاری، 
بایستند  هم  کنار  سرزمین،  این  مردم  نظر  و  رأی  به 
هرگاه  باشند.  داشته  نتیجه  به  معطوف  گفت وگوی  و 
آغاز  برای  پر  با دست  مذاکره کننده جمهوریت  هیأت 
دور بعدی مذاکرات به قطر برود و حکومت در میدان 
جنگ حمایت مردم را با خود داشته باشد، بدون شک 
گفت وگوهای صلح در راستای ارزش های نظم جمهوری 
به پیش خواهد رفت و به نتیجه دل خواه مردم افغانستان 

خواهد انجامید.

»از گریبان سر برآر«

رییس  اردوغان،  طیب  رجب  سوی  از  شعری  خوانش 
آذربایجان،  به کشور  در جریان سفرش  ترکیه   جمهور 
رییس  است.  داشته  ایران  در  گسترده ای  واکنش های 
جمهور ترکیه که به عنوان مهمان ویژه در مراسم رژه 
کشور  این  پایتخت  باکو،  در  آذربایجان  ارتش  پیروزی 

اشتراک کرده بود، با خواندن شعری جنجال بر پا کرد.
امور  در  مداخله  شعر  این  از  ایرانی  مقام های  تفسیر 
داخلی کشور آذربایجان و تشویق مردم آذری زبان ایران 
به جدایی طلبی و پیوستن به ساکنان آن سوی مرز است. 
به گزارش رسانه های ایرانی، اردوغان در قالب این شعر، 
مرز  »ارس،  رودخانه  سوی  دو  آذری های  به  خطاب 
جدا  شما  از  »ما  کرد:  اعالم  آذربایجان«  و  ایران  میان 

نمی شدیم، ما را به زور از شما جدا کردند.«
»تحریک آمیز«  را  اردوغان  سخنان  ایرانی  مقام های 
نشان  تندی  نسبتاً  واکنش  آن  به  نسبت  و  خواندند 
دادند. حتا کار به جایی رسید که وزارت خارجه ایران، 
سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران به این سخنان واکنش تندی داشت و گفت: 
»هیچ کس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت 

کند.«
اگر نگاهی به تحوالت اخیر در منطقه قره باغ و جنگ 
آذربایجان و ارمنستان بیندازیم، واضح می شود که آن چه 
در این درگیری خون بار به وقوع پیوست، به سود ایران 
بزرگ  بازنده  »ایران  باید گفت که  زبان ساده  به  نبود. 

نبرد قره باغ بود.«
با  ترکیه  که  نیست  این  در  شکی  دیگر،  جانب  از 
موضع گیری های  و  آذربایجان  از  همه جانبه  پشتیبانی 
علنی در حمایت از این کشور، پیروز اصلی جنگ میان 
روزهای جنگ،  آغازین  در  بود.  ارمنستان  و  آذربایجان 
ترکیه از آذربایجان حمایت و شخص اردوغان پافشاری 
کرد که سرزمین های اشغالی قره باغ باید دوباره با خاک 

آذربایجان یک جا شود.
در میدان نبرد هم ترکیه آذربایجان را تنها نگذاشت و 

گزارش های موثق از ارسال نیروهای نظامی و جنگ افزار 
به خط نخست نبرد از سوی ترکیه، نشر شد. ارمنستان 
با  سوریه  اهل  از جنگ جویان  برخی  که  کرد  ادعا  هم 
آذربایجان  به سود  و  نبرد شدند  وارد  ترکیه  پشتیبانی 

جنگیدند.
در اوضاعی که ترکیه از همان ابتدای نبرد از آذربایجان 
حمایت می کرد، ایران در یک بازی دوگانه، هم به گونه ای 
از آذربایجان که یک کشور مسلمان است، حمایت  کرد و 
هم گزارش هایی از ارسال جنگ افزار و مهمات نظامی از 

خاک ایران به ارمنستان نشر شد.
نبرد  در  ایران  دیپلماسی  دستگاه  سردرگمی  میان  در 
آذربایجان و ارمنستان، کار به جایی رسید که تر ک تباران 
در برخی از والیت های غربی این کشور و حتا در تهران، 
به حمایت از آذربایجان در جنگ قره باغ تظاهرات کردند.
در  ایران  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل  نماینده گان 
زیر فشار مردم  ایران  و آذری زبان  والیت های ترک تبار 
از آذربایجان اعالمیه صادر  مجبور شدند در پشتیبانی 
کنند. علی اکبر والیتی، وزیر خارجه پیشین و مشاور امور 

بین المللی رهبر ایران نیز از آذربایجان حمایت کرد.
بخشی  در  ایرانی،  رسانه های  از  ملی،  آرمان  روزنامه 

کرده  اشاره  بود  نگاشته  مورد  در همین  که  مطلبی  از 
ارس  که  می گوید  سخنرانی اش  در  »اردوغان  است: 
به زودی قدرت می گیرد و این یعنی تحریک جنبش های 
مشغول  اردوغان  که  ظاهراً  ایران.  داخل  پان ترکیست 

پختن آش تازه - این بار برای ایرانیان است.«
ظاهراً چیزی که سبب شد ایران به گونه آشکار در نبرد 
قره باغ از آذربایجان حمایت نکند، نگرانی از قوت  گرفتن 
جنبش های پان ترکیست در خاک این کشور و گروه های 
کشور  به  پیوستن  خواهان  که  ترک تبار  جدایی طلب 

آذربایجان هستند، بود.
ترکیه تالش کرده  اخیر  اوضاعی که طی سال های  در 
است در بازی های سیاسی منطقه ای نقش پُررنگ تری 
داشته باشد و »نفوذ و حضورش« در کشورهای گوناگون 
را تقویت کند؛ این زنگ خطر برای ایران به صدا آمده 
است که مبادا افزایش نقش ترکیه در تحوالت منطقه ای، 

منافع ایران را تهدید کند.
دیگری  چیز  هر  از  بیش تر  را  ایرانی  مقام های  آن چه 
نگران کرده است، تالش اردوغان برای زنده کردن اقتدار 
در  است.  »نئوعثمانی«  همان  یا  عثمانی«  »امپراتوری 
سال های اخیر ترکیه تالش کرده است تا نقش پُررنگی 

در تحوالت سیاسی منطقه  ایفا کند.
قطر،  و  عراق  لیبیا،  سوریه،  تحوالت  در  دخالت 
منابع  سر  بر  جدال  و  مدیترانه  دریای  در  ماجراجویی 
انرژی نفت و گاز، تنش با کشورهای یونان و قبرس و 
در آخرین مورد دخالت در نبرد آذربایجان و ارمنستان؛ 
همه نشان دهنده تالش ترکیه برای نقش آفرینی بیش تر 

در تحوالت منطقه است.
تالش های ترکیه برای نقش آفرینی و گسترش نفوذ در 
منطقه، برای ایران قابل قبول نیست. ایران خود را یکی 
انقالب  از  پس  و  می داند  منطقه ای  مهم  قدرت های  از 
اسالمی در این کشور، تالش کرده است تا سیاست های 

خود را در کشورهای گوناگون عملی کند.
ایران کوشیده با »صدور انقالب« به کشورهای دیگر و 
را در  اسالمی، حضورش  نظام  از  قرائت خودش  ترویج 
کشورهای گوناگون تقویت کند. پشتیبانی از شبه نظامیان 
حزب اهلل در لبنان، گروه های مسلح فلسطینی، گروه های 
شبه نظامی عراقی، دخالت در جنگ های سوریه و یمن، 
در  نقش آفرینی  برای  کشور  این  تالش های  از  بخشی 

تحوالت منطقه است.
چند روز پیش وقتی ارتش آذربایجان موفق شد بخشی 
از سرزمین های اشغالی در قره باغ را دوباره تصرف کند، 
باکو  شهر  خیابان های  در  حضور  با  کشور  این  مردم 
کنار  در  و  پرداختند  شادمانی  به  آذربایجان،  پایتخت 
به  خود  با  هم  را  ترکیه  پرچم  آذربایجان،  پرچم های 

همراه داشتند.
حضور نیروهای نظامی ترکیه در کنار نظامیان روسیه 
در منطقه قره باغ، نشان می دهد که حکومت اردوغان در 
سیاست افزایش نفوذ و نقش آفرینی در بازی های سیاسی 
منطقه، موفق عمل کرده است و شاید بتوان گفت که 
پیروزی ترکیه در تحوالت منطقه ای، به گونه ای معنی 

شکست ایران را دارد.
در حالی که اردوغان سرمست از پیروزی اخیر در نبرد 
آذربایجان  ارتش  پیروزی  مراسم  در  حضور  با  قره باغ، 
شعرخوانی می کند، این مسأله خشم حکومت ایران را 
به دنبال داشته و مقام های ایرانی را از گسترش بیش تر 

نفوذ ترکیه در منطقه نگران کرده است.

شعرخوانی اردوغان و خشم ایران

وقفه سه هفته ای در مذاکرات، 
برای حوزه جمهوریت فرصت خوب 
و طالیی است. در این بازه زمانی، 
کارگزاران این حوزه با مرور کارنامه 
سراسر اشتباه شان در دو سال 
اخیر، می توانند ضعف های شان را 
شناسایی کنند و با آغاز دور بعدی 
مذاکرات در 16 جدی سال روان، 
ابتکار عمل در میز مذاکرات و 
میدان جنگ را در دست گیرند. 
رهبری حکومت، رهبری شورای 
عالی مصالحه ملی، جریان ها و 
چهره های سیاسی می توانند با 
گفت وگوها و مشوره های سازنده، 
روی یک فرمول و مدل مبتنی بر 
واقعیت های جنگ و صلح افغانستان 
توافق کنند و با ارایه یک آلترناتیف 
دقیق، قبل از آن که طالبان به 
سومین هدف اساسی و مهم شان 
)اعالم آتش بس در ازای توافق بر 
سر ساختار مورد نظر آنان( برسند، 
گفت وگوهای صلح را به نفع حوزه 
جمهوریت سمت وسو دهند. 
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



عملی برداشته شود.

۱-۲. انکشاف سکتور زراعت
افغانستان کشور زراعتی است و تقریباً ۸0 - ۸۵ درصد 
جمعیت آن در بخش زراعت و مال داری مشغول اند. با 
این حال سهم این جمعیت در تولیدات ملی کم تر از 
۲۷ درصد است. قسمت اعظم مواد غذایی و سایر مواد 

ضروری مردم از خارج وارد می شود.
ناقص بودن سیستم زمین داری، توزیع غیرعادالنه زمین، 
سطح پایین پس انداز و سرمایه گذاری نسبت پایین بودن 
عاید کشاورزان، عدم استفاده از تکنولوژی مدرن، عدم 
استفاده از تخم های بذری اصالح شده و ادویه جات ضد 
کریدت  تسهیالت  موجودیت  عدم  آفات،  و  حشرات 
برای دهقانان، نبود سیستم آبیاری منظم و وابسته گی 
باران، نبود سیستم  قسمت اعظم تولیدات زراعتی به 
حمل و نقل منظم و عدم موجودیت زیربناها در سکتور 
زراعت باعث شده است تا این سکتور ضعیف باقی بماند. 
این در حالی است که قسمت اعظم صادرات افغانستان 
را محصوالت زراعتی تشکیل می دهد. لذا به هر اندازه 
اندازه  همان  به  باشد،  محدود  زراعتی  محصوالت 

صادرات نیز کم خواهد بود.

بنابراین الزم است جهت رشد و انکشاف سکتور زراعت، 
دولت یک سلسله تدابیر را به منظور اصالحات ارضی 
جهت مولد و موثر ساختن زمین داری روی دست گیرد. 
هم چنان دولت باید تخم های بذری اصالح شده را که با 
محیط تطابق داشته باشد، برای دهقانان عرضه کند. به 
همین ترتیب، باید در قسمت ایجاد و انکشاف سیستم 
تسهیالت  ایجاد  نقل،  و  بهبود سیستم حمل  آبیاری، 
نگه داری  امکانات  تسهیل  کشاورزان،  برای  کریدتی 
داخل کشور،  در  آن  بسته بندی  و  زراعتی  محصوالت 
عرضه ادویه ضد حشرات و آفات و برنامه های آموزشی 
برای آگاهی دهقانان سرمایه گذاری صورت گیرد. یکی 
در  را  الزم  موثریت  می تواند  که  دیگری  روش های  از 
توسعه اقتصاد زراعتی ایجاد کند، راه اندازی برنامه های 
برای  فرصت سازی  و  کشاورزان  میان  سالم  رقابتی 
از کشور است.  بیرون  بازاریابی محصوالت زراعتی در 
افزایش  کشور  داخل  در  زراعتی  تولیدات  کار،  این  با 
کاهش  همسایه  کشورهای  به  گسترده  وابسته گی  و 
خواهد یافت، هم چنان صادرات کشور بیش تر خواهد 

شد.

اقتصاد یک کشور، قوام جامعه است و همانند ستون میانی خیمه عمل می کند. پس اگر اقتصاد خودکفا و مستقل وجود داشته باشد، جامعه از ستون اصلی و میانی 
برخوردار و توان ایستاده گی و مقاومت آن نیز بیش تر است.

خودکفایی اقتصادی، عبارت از 
تولیدات امتعه و خدمات مورد 

ضرورت در داخل یک کشور جهت رفع 
نیازمندی ها و برطرف ساختن معضالت 
ناشی از وابسته گی؛ با در نظرداشت 

فرضیه مزیت نسبی است. خودکفایی 
اقتصادی نه تنها به این گفته می شود 

که یک کشور تمام ضروریات اقتصادی 
خود را در داخل تهیه کند و در داخل 

به مصرف برساند؛ بلکه هرگاه یک 
کشور قادر باشد که میزان واردات و 

صادرات خود را در یک حد تعادل حفظ 
کند، به خودکفایی کامل رسیده است.

دو شنبه
شماره 3498

24 قوس 1399
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قیمت: 20 افغانی
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بخش اول

اقتصاد یک کشور، قوام جامعه است و همانند ستون 
میانی خیمه عمل می کند. پس اگر اقتصاد خودکفا و 
و  اصلی  ستون  از  جامعه  باشد،  داشته  وجود  مستقل 
نیز  ایستاده گی و مقاومت آن  توان  برخوردار و  میانی 

بیش تر است.
و  امتعه  تولیدات  از  عبارت  اقتصادی،  خودکفایی 
جهت  کشور  یک  داخل  در  ضرورت  مورد  خدمات 
از  ناشی  معضالت  برطرف ساختن  و  نیازمندی ها  رفع 
وابسته گی؛ با در نظرداشت فرضیه مزیت نسبی است. 
خودکفایی اقتصادی نه تنها به این گفته می شود که 
یک کشور تمام ضروریات اقتصادی خود را در داخل 
هرگاه  بلکه  برساند؛  به مصرف  داخل  در  و  کند  تهیه 
یک کشور قادر باشد که میزان واردات و صادرات خود 
را در یک حد تعادل حفظ کند، به خودکفایی کامل 

رسیده است.
به  رو  گذشته  دهه  دو  در  افغانستان  اقتصاد  هرچند 
بهبود بوده و حمایت جامعه جهانی را نیز با خود داشته 
است؛ اما بازهم این کشور در صف فقیرترین کشورهای 
به طور  آن  اقتصاد  در حال حاضر  و  دارد  قرار  جهان 
نگران کننده ای به کمک های کشورهای خارجی وابسته 
است. این نوع کمک ها قطعاً همیشه گی نیست؛ طوری 
که همه شاهد هستیم کمک های جهانی سال به سال 
گذشته  از  بیش تر  ادامه  در  و  است  کاهش  حال  در 
خاطر  به  وضعیتی،  چنین  در  یافت.  خواهد  کاهش 
به صورت  مورد،  سه  اقتصادی  خودکفایی  به  رسیدن 

جدی در نظر گرفته شود: 

1. افزایش تولیدات داخلی.
۲. حمایت از تولیدات داخلی. 

۳. مدیریت واردات. 

اقتصاد کشور  اساسی  و  اصلی  اولویت های  فوق  موارد 
را تشکیل می دهد. الزم است در موارد فوق، طرح ها و 
پالن های کارآمد و بلندمدت روی دست گرفته شود، تا 

کشور به خودکفایی اقتصادی برسد.

۱. افزایش تولیدات داخلی
یک  اقتصادی  عمل کرد  سنجش  معیار  اساسی ترین 
کشور، تولید ناخالص داخلی GDP ساالنه آن است که 
بر اساس آن، درجه رشد و انکشاف یک کشور سنجش 

و ارزیابی می شود.

سوال: افغانستان چگونه می تواند تولید ناخالص 
داخلی اش را تقویت کند؟

بر اساس این معیار، با آن که اقتصاد افغانستان رو به رشد 
است؛ اما بازهم اقتصاد این کشور وابسته به کشورهای 
خارجی است. به دلیل شیوع ویروس کرونا، الزم است 
روش ها و راهکارهایی در عرصه اقتصاد و تجارت کشور 
دنبال شود که وابسته گی اقتصادی افغانستان را کاهش  
دهد. بنابراین سرمایه گذاری  باید روی مواردی صورت 
گیرد که بتواند در درازمدت فقر موجود در کشور را از 

بین ببرد و استقالل اقتصادی کشور را تضمین کند.
داخلی  تولیدات  افزایش  راه های  مهم ترین  از  برخی 

کشور قرار ذیل است:

۱-۱. حاکمیت قانون
تردیدی وجود ندارد که حاکمیت قانون یکی از مهم ترین 
شاخص های انکشاف اقتصادی محسوب می شود. به هر 
اندازه سطح حاکمیت قانون در یک کشور بیش تر شود، 
اندازه زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی  به همان 
مساعدتر می شود. دلیل آن این است که سرمایه گذاران 
در کشوری سرمایه گذاری می کنند که جان و مال شان 
در خطر نباشد و دارایی شان تحت حمایت دولت قرار 
و  حقوقی  مشکالت  فصل  و  حل  نیز  و  باشد  داشته 
تجارتی شان از روی عدل و انصاف صورت گیرد. اما در 
افغانستان، یکی از دالیل عمده کاهش سرمایه گذاری و 
تولیدات در این اواخر، افزایش ناامنی و زورساالری و 
در معرض خطر قرارداشتن جان و مال سرمایه گذاران 
سطح  داخلی،  تولید  بهبود  روند  بر  امر  این  است. 
استخدام و رشد صنایع نوبنیاد کشور صدمه شدید وارد 
کرده است. برای این که بتوان زمینه رشد تولید داخلی 
را مهیا ساخت، باید در راستای حاکمیت قانون و تأمین 
امنیت جانی و مالی سرمایه گذاران گام های درست و 

۱-3. افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات 
آن

باعث  یک طرف  از  داخلی  محصوالت  کیفیت  افزایش 
می شود که مردم به جای استفاده از کاالهای وارداتی، 
استفاده  از آن  و  را خریداری  محصوالت داخل کشور 
محصوالت  تولیدکننده گاِن  دیگر  طرف  از  و  کنند 
داخلی باکیفیت، می توانند با محصوالت وارداتی رقابت 
هم  سویی  از  کنند.  صادر  دیگر  کشورهای  به  آن را  و 
دولت مسوولیت دارد که از محصوالت داخلی حمایت 
حمایت  به  داخلی  محصوالت  کیفیت  باالبردن  کند. 
دولت وابسته است. باید یادآور شد که حمایت دولت 
واردات  از  جلوگیری  معنای  به  داخلی  محصوالت  از 
نیست. افغانستان در شرایط فعلی به دو دلیل به تشویق 
تولیدات  مقدار  این که  اول  دلیل  دارد؛  نیاز  واردات 
داخلی، تقاضا و نیاز کشور را مرفوع ساخته نمی تواند، 
دلیل دوم این که تولیدات داخلی فعاًل از نظر کیفی، در 
وضعیت خوبی قرار ندارد. از همین جهت، اکثراً مورد 
به  تا  نمی گیرد  قرار  خارجی  مصرف کننده گان  قبول 
بیرون صادر شود. از طرف دیگر، چون مصرف کننده گان 
داخلی، این محصوالت را از لحاظ کیفیت با محصوالت 
وارداتی مقایسه می کنند، بنابراین تقاضای داخلی آن 

کم است.
فراوان  کار  نیروی  داشتن  با  افغانستان  که  می دانیم 
به  زراعتی،  محصوالت  از  بسیاری  تولید  در  ارزان  و 
مثاًل  است.  برخوردار  مطلق  مزیت  از  میوه  خصوص 
انگور،  چون  میوه هایی  تولید  داخلی  تمام شد  قیمت 
انار، کشمش و... نسبت به قیمت تمام شد خارجی به 
مراتب پایین تر است و از لحاظ کیفیِت طعم خود نیز بر 
میوه جات اکثر کشورهای جهان برتری دارد. با افزایش 
صادرات آن افغانستان مفاد قابل مالحظه حاصل خواهد 
کرد و تولید داخلی به شکل چشم گیری ازدیاد خواهد 
نبود  نسبت  که  است  این  در  اساسی  مشکل  یافت. 
این  بهتر،  محل نگه داری مناسب و زمینه بسته بندی 
نمی شود،  بسته بندی  و  نگه داری  به خوبی  محصوالت 
تا پروسه انتقال و صدور آن با حفظ کیفیت اولی شان 
موفقانه صورت گیرد. به طور مثال، مشکل عمده عدم 
در  تاکنون  نیز  خارجی  بازارهای  به  زعفران  راه یابی 
کیفیت جمع آوری و بسته بندی آن بوده است. بنابراین 
به منظور رشد تولیدات داخلی کشور، باید در قسمت 
کیفیت و معیاری سازی این محصوالت توجه مسووالنه 

و دقت کارشناسانه شود.

۱-4. بلندبردن سطح اشتغال با سیاست های پولی
می توان  مناسب،  پولی  سیاست های  کارگیری  به  با 
تولیدات داخلی را به خصوص در سکتور زراعت رونق 
کشور  بانکی  قانون  که  می شود  مثال،  طور  به  داد. 
برای فعالیت های  قسمتی از قرضه های بانکی را لزوماً 
دولت  یا  و  دهد  تخصیص  زراعت  به ویژه  تولیدی، 
کشور،  دهقانان  برای  زراعتی  کریدت های  وسیله  به 
آن را  قیمت  و سپس  کند  توزیع  زراعتی  ماشین آالت 
به شکل قسط بعد از برداشت محصوالت، از آن ها پس 
بگیرد. کشور هند حتا بعد از قبولی نظام بازار به حیث 
نظام اقتصادی اش، تخصیص یک  درصدی از قرضه های 
نتیجه  و  ساخت  اجباری  زراعت  سکتور  به  را  بانکی 

مطلوبی از این سیاست نیز حاصل کرد.

۱-۵. بلندبردن سطح تعلیم و تربیه
نقش و اهمیت نیروی انسانی، امروز در فرآیند تولید 
مهم ترین  عنوان  به  بشری  جوامع  در  ارایه خدمات  و 

عامل  که  نیست  شکی  است.  شده  مشخص  عامل، 
توسعه جوامع است.  و  انسانی مهم ترین بخش تحول 
با نگاهی به مراحل تمدن بشری، مشخص می شود که 
نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده )قدرت بازو و 
کار مکانیکی( به سرمایه انسانی )دانش و مهارت( که 
یافته  تکامل  می رود،  شمار  به  تولید  عامل  مهم ترین 
است، چرا که اگر انسان ها نتوانند از ابزارها و تجهیزات 
عماًل  کنند،  مطلوب  استفاده  تکنولوژی  و  پیش رفته 

پیش رفت تکنولوژیکی فاقد کارایی الزم خواهد بود.
تعلیم و تربیت به عنوان بارزترین نماد سرمایه گذاری 
انسانی، نقش اصلی در بهبود بهره وری نیروی انسانی 
بازدهی  به  یک طرف  از  تربیت  و  تعلیم  می کند.  ایفا 
را شکوفا  استعدادها  و  می افزاید  کار  نیروی  توانایی  و 
می سازد، از جانب دیگر زمینه به کارگیری تکنولوژی 

برتر و باالتر را برای نیروی کار فراهم می کند.
امروز دیگر کار به عنوان یک عامل کمی در تولید و 
بلکه توجه به کیفیت و کارایی  توسعه مطرح نیست؛ 
نتایج  و  آثار  دلیل  به  بهره وری  افزایش  و  کار  نیروی 
به  نگاهی گذرا  با یک  زیاد است.  بسیار  سودمند آن، 
اکثر  که  می یابیم  در  امروز،  جهان  مدرن  اقتصادهای 
آن ها در قسمت پرورش نفوس تحصیل کرده و افزایش 
کمی و کیفی سطح تحصیالت در جهان پیش قدم اند. 
به هر اندازه ما بتوانیم نیروی انسانی خود را به علوم و 
نسبت می توانیم  به همان  فنون جدید مجهز سازیم، 
کار  به  موثر  و  کارا  شکل  به  را  خود  تولیدی  منابع 
اندازیم و در نتیجه سطح کارایی و بهره وری و تولیدات 
داخلی خود را از لحاظ کمی و کیفی به گونه چشم گیر 
افزایش دهیم. زیرا بلندبردن هرچه بیش تر سطح سواد 
و تحصیل، منتج به رشد روزافزون نیروی کار فعال و 

تولید داخلی می شود.
عمده  مشکالت  از  یکی  کشور  در  سواد  پایین  سطح 
را  کشور  اقتصادی  انکشاف  و  رشد  روند  که  است 
بطی می سازد. یکی از عواملی که افغانستان نتوانست 
از کمک های هنگفت خارجی طی نزدیک به دو دهه 
گذشته در تسریع جریان انکشاف اقتصادی به طور موثر 

استفاده کند، نبود نیروی انسانی متخصص است.

۱-۶. تشویق سرمایه گذاری  خارجی
تشویق سرمایه گذاری خارجی، یکی از راه های دیگری 
است که می تواند تولیدات ملی را افزایش دهد. با این 
افزایش می یابد  عاید  و  تولید  از یک طرف مقدار  کار 
و از جانب دیگر تکنولوژی جدید و چگونه گی کاربرد 
به  خارجی  مجرب  و  ورزیده  متخصصان  توسط  آن 
داخل کشور منتقل می شود. از آن جایی که افغانستان 
برخوردار  تولید  بخش  در  زیادی  نسبی  مزیت های  از 
است، گسترش تجارت خارجی برایش مفید است و هر 
قدر که اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی نزدیک تر شود، 
این  در  تقویت می شود.  داخلی  تولید  اندازه  به همان 
اقدامات الزم را در جهت  باید تدابیر و  قسمت دولت 
تشویق سرمایه گذاری خارجی و برداشتن موانع از سر 
راه آن روی دست گیرد و زمینه الزم را برای افزایش 

این سرمایه گذاری مساعد سازد.

۱-7. از بین بردن فساد اداری 
در چند سال اخیر، فساد اداری و فرهنگ رشوه خواری 
در کشور رشد سرسام آور داشته است. می توان گفت 
که وضعیتی به این پیمانه در تاریخ افغانستان رخ نداده 
است. از آن جایی که فساد اداری و رشوه خواری مصارف 
فعالیت های تولیدی و تجارتی را افزایش می دهد، انگیزه  
کار و سرمایه گذاری بیش تر و بهتر در چنین سرزمینی 
معرفی  می شود.  سرکوب  و  محدود  خودکار  شکل  به 
افعانستان از سوی سازمان شفافیت بین المللی به عنوان 
فاسدترین کشور جهان، موضوع بس نگران کننده است. 
محو و ریشه کن کردن فساد با ایجاد یک نهاد ضد فساد 
و یا توصیه و اعالنات ممکن نیست، محو فساد اداری 
اقدامات جدی و عزم راسخ  نیازمند  و مالی در کشور 

دولت مردان است.

۱-۸. بازاریابی تولیدات داخلی در بیرون از کشور
یکی از مسایل مهم در عرصه تقویت تولیدات داخلی، 
و  تجارت  وزارت  زمینه،  این  است. در  بازاریابی  مقوله 
صنایع باید بیش از پیش تالش و بازار مناسبی را برای 
تولیدکننده گان داخلی در جهان ایجاد کند. با این کار، 

محصوالت کشور به جهان معرفی خواهد شد.
ادامه دارد...

اقتصاد افغانستان؛ 

راهکارهای خودکفایی



مسعود نوید

رشد  اخیر  دهه  چند  طی  بنیادگرایی  و  اسالم گرایی 
درون  در  تنها  نه  پدیده ها  این  است.  داشته  بسیاری 
کشورها؛ بلکه در سطح منطقه و جهان نیز مورد بحث 
است و مناسبات بین المللی را تحث تأثیر قرار داده است. 
جنبش های اسالمی از سال 1۹۸0 به بعد سیر صعودی 
را پیمودند. القاعده که یک جنبش اسالمی است، نقش 
عمده در تعامالت منطقه ای داشته است. القاعده به عنوان 
یک گروه مذهبی، به این عقیده است که دنیای امروز از 
اسالم واقعی فاصله گرفته است. به باور این گروه، دوری از 
ارزش های دقیق و قوانین شرعی، جامعه را ناقص ساخته 
است. برای دورساختن این نقص، برپایی دولت اسالمی 
با ارزش های اصیل اسالم، به جای دولت هایی که از دید 
آنان کافر هستند، حتمی است. در باور آنان جهاد، ابزار و 
روش مهم در راستای احیای دولت اسالمی و بازگشت به 

اصول اولیه اسالم )قران و سنت( است. 
گروه القاعده در دهه ۹0 میالدی سیر تکاملی داشت و به 
صورت تدریجی، به یک شبکه جهانی مبدل شد. القاعده 
با سایر گروه های رادیکال اسالمی، ارتباط برقرار و آنان را 

به همراهی با خود ترغیب کرد.

رشد القاعده در افغانستان قبل از ۲00۱
به  شرق  متضاد  قطب  دو  تقابل  شدت گرفتن  پی  در 
رهبری اتحاد شوروی و غرب به رهبری ایاالت متحده 
و  شکل گیری  به  امریکا  متحده  ایاالت  طرف  امریکا، 
شدت  منطقه  در  القاعده  و  بنیادگرا  گروه های  تقویت 
حمایت  به  عربی،  کشورهای  تبانی  با  امریکا  بخشید. 
پرداخت.  پاکستان  طریق  از  بنیادگرا  گروه های  مالی 
بنیادگرا  گروه های  گسترده  فعالیت  بهر  از  پاکستان 
گروه  تقویت  و  تأمین  در  بسزایی  نقش  کشور،  آن  در 
با روی کار آمدن حکومت متکی  القاعده داشته است. 
به اتحاد شوروی در افغانستان، به فعالیت گروه  القاعده 
از سوی  افغانستان  اشغال  با  افزوده شد.  آن  و حامیان 

مذاکره کننده  هیأت  اشاره: 
آن ها  دارد.  عضو   ۲1 صلح 
مسوولیت سنگینی در زمینه 
افغانستان  صلح  و  جنگ 
آشنایی  گرفته اند.  بر عهده 
مردم با آن ها بسیار مهم است. 
در  ۸صبح  روزنامه  رو،  این  از 
مذاکره کننده  اعضای هیأت  از  تا هر یک  دارد  نظر 
معرفی  مردم  به  آن ها  شناس نامه  تهیه  با  را  صلح 
کند. این کار به نوبت و در شماره های مختلف انجام 

خواهد شد.

منافع  برای  کسانی  چه  مذاکرات  میز  در 
افغانستان چانه می زنند؟

یک تفاوت بزرگ در میان بود، او علوم اسالمی را در 
کابل خوانده بود، نه در مدارس اسالمی پاکستان. 
دلیل  به  راه  میانه   در  که  شد  سبب  همین  شاید 
از  طالبان،  با  مسایل  از  بسیاری  در  نظر  اختالف 
این گروه جدا شود. هر چند برای مدتی در دوران 
به  امر  اداره  »معاون  حیث  به  طالبان  حاکمیت 
نامش  و  داشت  فعالیت  منکر«  از  نهی  و  معروف 
درج  گروه  این  سوی  از  شده  صادر  احکام  ذیل 
شده بود، اما او حاال به یکی از منتقدان سرسخت 
طالبان تبدیل شده که در قالب هیات ۲1 نفره به 
نماینده گی از »جمهوریت« در مقابل »امارت« قرار 
گرفته است. او از تقابل با طالبان در دوحه این گونه 
می گوید: »در چانه زني های میز مذاکره روی تعیین 
که  کردم  پیشنهاد  مذاکرات،  پیش برد  مبنای 
گیرد.  قرار  مبنا  اسالم«  پیامبر  »سنت  و  »قرآن« 
طالبان اما در سهم شان »توافق نامه صلح دوحه« را 
پیشنهاد کردند. پس از مطرح شدن بحث قرآن به 
عنوان مبنای مذاکرات، طالبان صبغه دینی شان را 
از دست دادند و همین سبب شد تا علمای اسالم 
در کشورهای مختلف عدم مشروعیت جنگ طالبان 

را اعالن کنند.«

دو شنبه
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خورشیدی به حیث رییس اداری در این وزارت خانه 
فعالیت داشت. هم زمان با تاسیس اداره امر به معروف 
و نهی از منکر به فرمان ربانی، در مقام معاون مسلکی 

این اداره آغاز به کار کرد.
سال 1۹۹6 میالدی پرچم های طالبان در گوشه های 
شهر افراشته شد. کابل پس از حمالت متعدد بر چهار 
روزهای  بود.  درآمده  طالبان  تصرف  به  دروازه اش، 
ابتدایی حاکمیت این گروه بود و اداره امر به معروف 
و نهی از منکر توسط طالبان ارتقا یافت. مولوی بلیغ 
احکام  داد.  ادامه  کار  به  اداره  این  معاون  عنوان  به 
1۷ ماده ای این اداره که به اعالن این گروه »مطابق 
شده  تنظیم  حنفی«  فقه  و  محمدی  غرای  شریعت 
بود، در همان دوران منتشر و  اجرایی شد.  طالبان 
در 1۷ ماده این احکام، مجازات شدیدی را در رابطه 
اصالح  اجتماع،  در  زنان  حضور  چون  موضوعاتی  با 
موی سر به سبک کشورهای غربی و تراشیدن ریش، 
خیاطی  در  زنان  محافل، حضور  در  آواز  و  موسیقی 
حتا  و  فروش مجسمه   و  عکاسی  و حمام های شهر، 
کاغذپران بازی وضع کرده  بودند. این 1۷ ماده توسط 
و  نام  نیز  آن  و در مکتوب  اعالن شد  رادیو شریعت 

امضای مولوی عنایت اهلل بلیغ به چشم می خورد.
به  امر  اداره  احکام  پای  بلیغ  امضای  و  نام  هر چند 
معروف و نهی از منکر ثبت شده بود، اما او نتوانست 

در چوکات فعالیت های طالبان طاقت بیاورد. علتش 
این بود که بلیغ در آن دوران شاهد تناقضات بسیاری 
بود. پس از مدتی، از گروه طالبان جدا شد و به والیت 

شمالی کاپیسا بازگشت. 
به رسول سیاف در کنار عضویت  نزدیک  این چهره  
در شورای اجراییه دعوت اسالمی افغانستان، خطیب 
مسجد جامع پل خشتی و وزیرمشاور رییس  جمهور 
این که  ضمن  بلیغ  هم چنین  است.  دینی  امور  در 
البیرونی در کاپیسا است،  از موسسان دانشگاه  یکی 
و  می کند  تدریس  نیز  کابل  شرعیات  دانشکده  در 
فعالیت  کشور  علمای  سراسری  رهبری  شورای  در 
مکه،  اندونیزیا،  صلح  کنفرانس های  در  وی  دارد. 
اتحاد العالمی  علمی  کنفرانس های  قطر،  و  اسالم آباد 
لعلماءالمسلمین در استانبول، نهضت های اسالمی در 
استانبول، کنفرانس الوسطیه در کویت و شماری دیگر 
از کنفرانس های علمی و سیاسی شرکت کرده است. 

سال  در  بلیغ  مولوی  اقدامات  جنجالی ترین  از  یکی 
عضو  عنوان  به  او  وقتی  خورد،  رقم  میالدی   ۲00۸
شورای علمای افغانستان اعالم کرد که »شورای علما 
در حال کار روی طرحی است که به اصالح برنامه های 
تلویزیونی در این کشور می انجامد. این طرحی است 
که بر اساس آن باید به جای کارهای منفی، کارهای 
مثبت انجام شود. سریال هایی که مخالف ارزش های 
سریال های  شوند(،  )پخش  باشند  نیست،  اسالمی 
نباشند، آن را  افغانی که مخالف دین مقدس اسالم 
هم اجازه می دهند، ولی سریا  ل هایی که مخالف دین 
و مخالف اخالق اسالم باشند، سریال هایی که در آن 
طبقه نسوان به شکل عریان نشان داده شود، سخنانی 
علما  شورای  را  آن  باشد،  تحریک آمیز  و  جاذب  که 

اجازه انتشار نمی دهد.« 
و  کرد  برپا  جنجالی  زمانی  مقطع  آن  در  طرح  این 
این  تلقی  شد.  رسانه ها«  »محدودسازی  منزله  به 
موضوع زمانی که نام مولوی بلیغ به حیث عضو هیات 
مذاکره کننده در دوحه منتشر شد، در اذهان تداعی 
از  با نماینده گی وی  یافت و نگرانی جدی در رابطه 
جمهوریت شکل گرفت. هرچند او سالیان پیش صف 
خود را از صف طالبان جدا کرد و امروز  می تواند با 
احاطه ای که بر علوم قرآنی و حدیث دارد، عمل کرد 
به  حدیث  و  قرآنی  مستندات  بر اساس  را  گروه  این 

چالش بکشد.
متوقف شده  روز  برای ۲0  مذاکرات  در حال حاضر 
روند  پیش برد  بر  میزان  چه   وقفه  این  دید  باید  و 
مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود. شروع مذاکرات پس از 
این وقفه به  طور حتم آزمون بزرگ تری برای اعضای 
هیات مذاکره کننده و قدرت چانه زنی آن ها در دفاع از 

جمهوریت خواهد بود. ببینیم چه خواهد شد.

مولوی عنایت اهلل بلیغ کیست؟
سال 1۳۳۴ خورشیدی در قریه ده بابی مرکز والیت 
متولد  فرزندی  ضیاالحق  قاضی  خانواده  در  کاپیسا، 
شد که نامش را عنایت اهلل گذاشتند. او در خانواده ای 
تاثیر  آن  فضای  که  خانواده ای  آمد؛  به  دنیا  مذهبی 
اشتیاق  و  اسالمی  گرایش های  تقویت  در  به سزایی 
به تحصیل در این بخش را در وجودش ایجاد کرد. 
دارالعلوم  در  را  دوازدهم  صنف  تا  بلیغ  عنایت اهلل 
عربي کابل خواند و سپس تحصیالتش را در مقطع 
لیسانس و ماستري در دپارتمنت فقه و قانون دانشکده 
شرعیات کابل تکمیل کرد. از آن جا که از خانواده های 
مطلوبی  اقتصادی  موقعیت  و  بود  کاپیسا  سرشناس 
داشت ، دوران کودکی و جوانی آرامی را سپری کرد. 
در سال 1۳۵6 ازدواج کرد که حاصل آن چهار پسر و 

پنج دختر است.
اوایل دهه 60 خورشیدی بود و مولوی بلیغ در این 
مقطع زمانی، فعالیت های جهادی را نیز در کارنامه اش 
در  جهادي  فعالیت هاي   1۳۷1 سال  تا  کرد.  اضافه 
مرکز کاپیسا و فعالیت هاي دفتري در ادارات مرکزي 
اتحاد اسالمي افغانستان را که در راس آن عبدالرب 
رسول سیاف قرار داشت، پی گیری می کرد. در دولت 
مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی، مولوی بلیغ به 
وزارت مسکن و شهرسازی راه یافت و تا سال 1۳۷۵ 

 »مولوی بلیغ«؛ 

از معاونت امر بالمعروف طالبان 
تا نماینده گی جمهوریت در دوحه

نزدیک  رابطه  مصر  اخوان المسلمین  گروه  و  عربستان 
مناطق  در  عربی  کشورهای  از  افراد جذب شده  داشت. 
سازمان های  سوی  از  پاکستان،  و  افغانستان  سرحدی 
استخباراتی آموزش می دیدند. جنگ جویان این گروه در 
کنار مجاهدین در مقابل حکومت افغانستان می جنگیدند. 
با آن که جنگ در برابر اتحاد شوروی جهاد خوانده شده 
این  افغانستان،  از  نیروهای شوروی  از خروج  بود؛ پس 
جنگ هم چنان ادامه پیدا کرد. القاعده که به یک شبکه 
تأثیرگذار تندرو مبدل شده بود، فعالیت های خود را در 

برابر امریکا ادامه داد.

وضعیت القاعده در افغانستان بعد از ۲00۱
حادثه یازده سپتامبر ۲001، به عنوان یک رخداد مهم 
از  پیش  تا  القاعده  است.  مطرح  بین الملل  روابط  در 
یازدهم سپتامبر به مثابه یک سازمان منطقه ای فعالیت 

داشت. به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر و ورود امریکا به 
افغانستان، اعضای گروه القاعده در سراسر جهان پراکنده 
بین المللی  تروریستی  شبکه  یک  به  القاعده  و  شدند 
با  مبارزه  منظور  به  امریکا  متحده  ایاالت  شد.  تبدیل 
تروریسم و بنیادگرایی، ائتالف جهانی را شکل داد. در پی 
عملیات نیروهای امریکایی با هم کاری کشورهای منطقه 
که پاکستان نیز شامل آن بود، بساط القاعده از افغانستان 
برچیده شد. در این میان پاکستان نقش دوجانبه داشت. 
این کشور از یک سو به رهبران القاعده پناه گاه داده بود و 
از جانب دیگر در امر مبارزه با تروریسم با امریکا هم کاری 
رشد  برای  را  زمینه  پاکستان،  عمل کرد  این  می کرد. 
دوباره القاعده فراهم ساخت. از آن زمان تاکنون القاعده 

به صورت منظم با طالبان هم کاری داشته اشت. 
پاکستان  در  افغانستان  از  فرار  از  بعد  الدن  بن  اسامه 
پاکستان،  در  زنده گی  جریان  در  او  می کرد.  زنده گی 
همواره با زیردستان خود در تماس بود و به آنان دستور 
در  او  این که  تا  می کرد.  صادر  تروریستی  فعالیت های 
نتیجه عملیات نیروهای دریایی امریکا، در سال ۲011 
در پاکستان به قتل رسید. با مرگ اسامه بن الدن، در 

میان گروه القاعده چنددسته گی به وجود آمد.
به لحاظ تاریخی رشد تکاملی القاعده و بنیادگرایی در 
زمان  در  می گردد.  بر  میالدی   ۸0 دهه  به  افغانستان، 
رویارویی دو قطب متخاصم شرق و غرب، از بنیادگرایی 
ابزار در جهت مغلوب ساختن طرف  مثابه  به  القاعده  و 
با ارسال  مقابل استفاده شد. امریکا و کشورهای عربی 
پول و اسلحه به القاعده و گروه های ضد شوروی، زمینه 
را برای رشد القاعده فراهم کردند. پاکستان تسهیل کننده 
با  القاعده  گروه  رهبر  الدن،  بن  اسامه  بود.  کمک ها 
پایان یافتن جنگ در مقابل شوروی، تشکیالت این گروه 
را حفظ کرد و به فعالیت های تروریستی در منطقه ادامه 
داد. در حال حاضر، این گروه در افغانستان فعال است و 

گفته می شود که با طالبان رابطه سازمانی دارد.

القاعده هموارتر  برای رشد گروه  زمینه  اتحاد شوروی، 
شد. گروه القاعده وجود خود را مدیون اسامه بن الدن، 
میلیونر سودانی االصل سعودی می داند. بن الدن تبلیغات 
وسیعی را در کشورهای عربی راه اندازی کرد و جنگ در 
این در حالی بود  برابر شوروی را جهاد مقدس خواند. 
که کشورهای عربی، مناسبات عمیقی با غرب و امریکا 
کمک های  و  آورد  رنگ  تبلیغات  حال،  هر  به  داشتند. 
گرفت.  صورت  شوروی  ضد  گروه های  به  مالی  فراوان 
در کنار این، عبداهلل عزام، یکی چهره های تأثیرگذار بر 
افکار القاعده، در سال های 1۹۸۲ و 1۹۸۳، دفتر مکتب 
الخدمه یا خدمات مجاهدین را تأسیس کرد. حامی اصلی 
این دفتر، شخص اسامه بن الدن بود. اسامه در سفر خود 
به کشورهای عربی، توانست کمک های فراوان مالی را 
برای گروه القاعده از طریق دفتر مکتب الخدمه جذب 
کند. این دفتر با سازمان استخباراتی امریکا، شاه زاده گان 

القاعده در افغانستان

آسیه حمزه ای



اهمیت مشارکت سیاسی جوانان
سنجر سادات

اجازه نمی دهد تا مانند گذشته برای مخارج زنده گی 
شلوغی  در  ناچاری  روی  از  اما  کند،  تکسی رانی 
خیابان های شهر چند ساعت در روز با تکسی اش کار 

می کند.
با  هرات،  والی  گوش  به  مشکالتش  رساندن  برای  او 
سیدوحید قتالی دیدار کرد، از لغو بست و بیکاری به 
والی قصه کرد و سرانجام به عنوان »کارگر تنظیف« در 
شهرداری هرات مقرر شد و از شهرداری ماهانه چهار 

هزار و ۵00 افغانی معاش دریافت می کند.
فریدون فکوری، مدیر تیاتر ریاست اطالعات و فرهنگ 
هرات، از روزگاری برایم قصه کرد که در سال 1۳۸0 
خورشیدی، مدیریت تیاتر ۴0 بست ممثل داشت، اما 
حاال تعداد این بست ها از انگشتان دست هم کم تر است.

اخراج  و  لغو بست  اصلی  دارد که مقصر  ادعا  فکوری 
سرخوش از مدیریت تیاتر، ریاست اطالعات و فرهنگ 
هرات و مقام های وزارت اطالعات و فرهنگ در کابل 
ارشد ریاست اطالعات  او، مقام های  به گفته  هستند. 
و فرهنگ هشدار دادند که نباید مشکالت هنرمندان 

تیاتر به سرپرست وزارت گزارش شود.
روایت ریاست اطالعات و فرهنگ هرات از این ماجرا 
چیز دیگری است. جاوید ضرغام، آمر فرهنگ و هنر 
این ریاست، پافشاری دارد که بست سرخوش حدود 
دو سال پیش لغو شد و آنان در تالش اند تا در سال 
آینده مالی برایش بست جدیدی در ریاست اطالعات و 

فرهنگ فراهم کنند.  
از دید او، وزارت اطالعات و فرهنگ و ریاست اطالعات و 
فرهنگ هرات در لغو بست و اخراج غالم فاروق سرخوش 
لغو  از  که پس  می افزاید  آقای ضرغام  نیستند.  مقصر 

بست، حدود شش ماه معاش سرخوش پرداخت شد.
با  سرخوش  غالم فاروق  مشترک  نمایش نامه های 
مشهور  هنرمند  و  محلی خوان  حسین زاده،  نعمت اهلل 
آن ها  دوستی  و  کرد  پیدا  بسیاری  هواداران  هراتی، 

مشارکت سیاسی تنها در روابط افراد با یک دیگر که با 
هم وصلت کرده اند، خالصه شده است که این امر آینده 
دقیق  نمی کند.  ترسیم  سیاسی  نظام  برای  را  خوبی 
آن چیزی که روسو در قرن هژدهم در کتاب قرارداد 
اجتماعی بیان می کند. به باور او »افرادی که با هم دیگر 
روابط دارند و با یک دیگر وصلت می کنند و تحت اوامر 
عالیه رییس دولت در یک محل جمع می شوند؛ هنر 
لیاقت محو می شود، فضایل پنهان می ماند و مردم  و 
به  فاسد مجازات نمی شوند. در یک مملکت، رییسان 
دلیل کثرت مشاغل، شخصاً به کارها نمی رسند و پشت 
میز نشینان کوچک، مملکت را اداره می کنند. باالخره 
اقدامات الزم برای نگه داشتن قدرت دولت که بسیاری 
یا  می کنند،  خالی  شانه  آن  بار  زیر  از  کارمندان  از 
می خواهند در آن اعمال نفوذ کنند، تماِم وقت حکومت 
به سعادت ملت  فکرکردن  برای  و مجالی  را می گیرد 
دفاع  فکر  در  که  ندارند  را  این  فرصت  حتا  نمی ماند. 
کشور از خطر حمله دشمن باشند. به این طریق جثه ای 
که نسبت به بنیه خود بسیار بزرگ است، از پای در 
می آید و در زیر وزن خود له شده و هالک می گردد«. 
چنین عصاره نه تنها ضعف ساختار مشارکتی سیاسی را 
نشان می دهد؛ بلکه می تواند تهدید نیز در فرآیند صلح 

افغانستان پنداشته شود.
مشارکت  رهگذر  از  افغانستان  سیاسی  پیچیده  نظام 
از کشورهایی که  الگو  با گرفتن  اما  آسیب پذیر است؛ 
برخوردار هستند،  باالی  مشارکت  فرهنگ سیاسی  از 
می توان راه حل مناسبی ارایه کرد. در این جا منظور از 
پاول  و  آلموند  دید  همان  مشارکت،  سیاسی  فرهنگ 
است که در جوامع بسیار پیش رفته وجود دارد و در 
می کنند.  مشارکت  سیاسی  زنده گی  در  مردم  آن ها 
از  که  هستند  افرادی  سیاسی،  مشارکت کننده گان 
ساختار و روند نظام سیاسی و خواست ها و نظام سیاسی 

خود آگاه اند و در کار تصمیم گیری دخالت می کنند. 
پیرامون  اروپا  شورای  و  کمیسیون  این،  به  پیوند  در 
جوانان در سال ۲01۹ چهار راهکار نظری را در مورد 

اجرای نمایش نامه های هنری شد. او تا کنون در صدها 
خود حدود  و  کرده  هنرنمایی  فلم  و ۳0  نمایش نامه 

۲۷0 نمایش  نامه کوتاه و بلند نوشته است.
این مرد سال ها با اجرای نمایش های هنری و بازی گری 
لب  به  را  خنده  تلویزیونی،  نمایش های  و  فلم ها  در 
هزاران مخاطب نشاند. حاال که موهای سرش سفید 
شده و نقد جوانی را در راه هنر گذاشته است، با لغو 
بست کاری اش در ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، 

خانه نشین و بیکار شده است.
در  کوتاه  مطلبی  نشر  با  پیش،  روز  چند  همین  او 
مدت 1۷  محترم  »دولت  نوشت:  فیس بوکش  صفحه 
ماه می شود که بست بنده را از طریق وزارت اطالعات 
فعاًل خانه نشین می باشم،  و  داده  قرار  ملغا  فرهنگ  و 
اگر کدام دفتر و یا کدام شرکتی به صفاکار و نگهبان 

ضرورت دارد، لطف کرده برای بنده به تماس شود.«
اخراج  و  بست  لغو  دلیل  مورد  در  از سرخوش  وقتی 
از مدیریت تیاتر ریاست اطالعات و فرهنگ پرسیدم، 
چشم هایش با اشک تر شد و با صدای لرزان و گلوی 
پربغض، حرف هایش را ادامه داد و از بی مهری حکومت 

گالیه کرد.  
در  ممثل  بست  لغو  با  که  می شود  ماه   1۷ حدود 
مدیریت تیاتر هرات، غالم فاروق سرخوش پس از ۳0 
سال فعالیت هنری، از کارش اخراج شد. او در این مدت 
سکوت کرده بود و نمی خواست در مورد بی سرنوشتی و 

مشکالت زنده گی اش چیزی بگوید.
که  بود  هویدا  آشفته اش   چهره  و  خسته  صدای  از 
ناگفته های زیادی در دل دارد و از بی مهری حکومت 
در برابر هنرمندان، شاکی است. از ته دل آگاهی کشید 
این مردم زخمت  برای خوشی  و گفت: »من سال ها 

کشیدم، چرا حاال مرا رها کرده اند؟«
برای  و  کرد  سکته  پیش  سال  دو  حدود  سرخوش، 
دیگر  سن  کهولت  و  بیماری  رفت.  ایران  به  درمان 

سیاست و نظام باز سیاسی است. وی در کتاب »سامان 
سیاسی در جوامع دست خوش دگرگونی« به این باور 
میزان  به  جامعه  یک  سیاسی  رشد  سطح  که  است 
سیاسی،  نهادهای  به  گروه ها  و  افراد  تعلق  احساس 
نهادهای  نهادمندی  و  جامعه  با  همبسته گی  احساس 

مدنی مرتبط است. )هانتینگتون، 1۳۷۵: 1۹(.
می رسد،  مشاهده  به  وضوح  به  ما  کشور  در  آن چه 
احساس تعلق افراد و گروه ها به نهادهای سیاسی است 
که از هم گسسته به نظر می رسد. ساختارهای عملی 
برای مشارکت جوانان ملموس نیست؛ زیرا برای آنان 
تاکنون فرصت مباحثه و ارایه راه حل داده نشده است 
و همه موارد در ابعاد سیاسی وابسته به روابط سیاسی 
در  را  این جامعه  اکثر جوانان  امر  این  که  است  شده 
از  را  و روحیه دلبسته گی  نگه داشته  پیرامون  محیط 
آنان گرفته است. به عنوان مثال، می توان از پروسه صلح 
افغانستان یاد کرد. این پروسه در حقیقت آغاز تازه برای 
آینده افغانستان را رقم خواهد زد؛ اما جوانان، که آینده 
این سرزمین را تشکیل می دهند، از این پروسه دور نگه 

داشته شده اند. 
در دموکراسی، مردم در تعیین سیاست و کارویژه های 
سیاسی نقش بزرگی دارند. )عبدالرحمان عالم، 1۳۷۳: 
۳۹(. جوانان به عنوان نیمه بزرگی از پیکر جامعه، در 
قبال سرنوشت جمعی و کشور شان احساس مسوولیت 
می کنند تا بقای جامعه مطلوب شان را تضمین کنند. 
به دلیل این که جوانان امروز از آگاهی سیاسی خوبی 
سیاسی  امور  در  می توانند  نیک  هستند،  برخوردار 
برای  مناسب  بستر  باید  بنابراین  کنند.  نقش آفرینی 
مشارکت آنان در سیاست میسر شود. از آن جایی که 
برخوردار  اجتماعی   - سیاسی  آگاهی  از  جوانان  اکثر 
شده اند و به سمت ارزش ها و باورهای دموکراتیک مانند 
نظارت  پاسخ گویی،  شفافیت،  انتقادپذیری،  مشارکت، 
فرصت های  یافته اند،  سوق  مسوولیت پذیری  و  مدنی 
واقعی برای مشارکت سیاسی آنان بسیار مهم و ضروری 

پنداشته می شود.

سوار یک موتر تکسی شدم که 
زیادی  ناگفته های  راننده اش 
روایت  برای  داشت.  دل  در 
را  موتر  حرف هایش،  کردن 
راننده  داد.  توقف  کنار خیابان 
سرخوش،  غالم فاروق  تکسی، 
یکی از سابقه دارترین هنرمندان 
اولین بار  برای  ساله گی،  شش  سن  از  که  بود  هرات 
از  پدرش  کرد.  هنرنمایی  و  رفت  تیاتر  صحنه  روی 

پیش کسوتان تیاتر در هرات بود.
غالم فاروق  توسط  فیس بوک  در  کوتاهی  مطلب  نشر 
سرخوش، به تازه گی در هرات سروصدای زیادی به پا 
کرد. او از لغو بستش در مدیریت تیاتر هرات، بیکاری 
و خانه نشینی شکایت کرده و گفته بود اگر در جایی 

»صفاکار و نگهبان« نیاز باشد، حاضر است کار کند.
در  خورشیدی   1۳۴0 سال  در  سرخوش  غالم فاروق 
سال  در  شد.  زاده  هرات  شهر  ملک«  »درب  منطقه 
1۳۴6 خورشیدی، زمانی که هنوز کودکی شش ساله 
کودک  نقش  و  رفت  روی صحنه  اولین بار  برای  بود، 

مردی فقیر را بازی کرد.
پدر  و  عسکرزاده  غوث محمد  نمایش نامه،  آن  در 
بازی گری  برای  او  و  کردند  اجرا  نقش  هم  سرخوش 
افغانی«   10« زمان  آن   پول  به  نقش،  این  در  موفق 
پاداش دریافت کرد. لذت حضور در صحنه و دریافت 

پاداش، سبب شد که غالم فاروق عالقه مند هنر شود.
سرخوش وقتی به سن هشت ساله گی رسید، در سال 
1۳۴۸ خورشیدی، پدرش عبدالرحیم سرخوش، از دنیا 
رفت. پدرش هنرمندی سابقه دار و از بنیان گذاران تیاتر 
اعضای  که  بود  کرده  وصیت  اما  بود،  هرات  در  نوین 

خانواده اش دنبال هنر تیاتر نروند.
خالف  غالم فاروق  تنها  خانواده،  اعضای  میان  در 
اصلی اش  و شغل  رفت  تیاتر  هنر  دنبال  پدر،  وصیت 

از  بخشی  عنوان  به  امروزه  جوانان  سیاسی  مشارکت 
گفتمان شهروندی مدرن در بسیاری از دموکراسی ها، 
اجتماعی  مهم  بازی گران  تلقی می شود. جوانان،  مهم 
هستند و ایجاد فرصت های واقعی در راستای مشارکت 
ارتباطی،  مهارت های  به گسترش  بیش تر شان  هرچه 
آگاهی  و  استقالل  اثربخشی،  به نفس،  اعتماد  افزایش 
عنوان  به  خود  مشارکت  می انجامد.  آنان  سیاسی 
و  دموکراسی  محتوای  در  ریشه  تغییر،  مفهوم  یک 
حکومت داری دارد. مشارکت و رقابت سیاسی نیروهای 
اجتماعی، دو نشانه مهم دموکراسی است و سطح فعل 
نوع  تبیین گر مهم چون  با متغیرهایی  انفعاالت آن  و 
فرهنگ سیاسی، سطح آگاهی سیاسی - اجتماعی و 
دارد. سطح  تنگاتنگ  ارتباطی  قدرت سیاسی  ساخت 
در  با  است.  متفاوت  جامعه  هر  در  سیاسی  مشارکت 
نظرداشت این که جامعه افغانستان، یک جامعه جوان 
معقول  و  ضروری  خواسته های  به  کم توجهی  است، 
جوانان، ضعف ساختارهای مشارکتی و عدم اثربخشی 
برای  چالش های جدی  می تواند  مشارکتی  کنش های 
نظام سیاسی ایجاد کند. علی رغم این که جوانان بیش 
از ۵0 درصد نفوس کشور را تشکیل می دهند؛ اما در 
که  حالی  در  دارند،  قرار  سیاسی  تصمیم های  حاشیه 
ثبات  برای  خاصی  اهمیت  جوانان  سیاسی  مشارکت 

سیاسی و پویایی جامعه دارد.
نقش  ایفای  فراگرد  سیاسی،  مشارکت  از  منظور 
مشارکتی افراد و بازی گران اجتماعی به منظور تعیین 
سرنوشت خود، بیان مطالبات یا حمایت ها و تأثیر بر 
تصمیم گیری های حکومتی است. )خلیل  اله سردارنیار، 
اشتراک  و  انتخابات  در  رأی دادن  تنها   .)1۸0 :1۳۹0
در همه پرسی و کسب عضویت در احزاب، شرط کافی 
 .)۲۵  :1۳۵1 )رودی،  نیست.  سیاسی  مشارکت  برای 
مشارکت سیاسی هرنوع فعالیتی که محیط سیاسی را 

متأثر می سازد، شامل می شود.
جوامع  بارز  تفاوت های  از  یکی  هانتینگتون،  باور  به 
در  شهروندان  حداکثری  اشتراک  مدرن،  با  سنتی 

از سر  دارد. سرخوش  ادامه  کنون  تا  پیش  از سال ها 
ناگزیری و به دلیل مشکالت اقتصادی، مدتی به عنوان 
دلیل  به  اما  شد،  همکار  حسین زاده  با  »مزدورکار« 

بیماری نتوانست این کار را ادامه دهد.
در سال ۲00۷ میالدی، وقتی سرخوش و حسین زاده 
همراه برخی محلی خوان ها و هنرمندان موسیقی برای 
اجرای نمایش نامه های تیاتر به آلمان، فرانسه و هالند 
سفر کردند، با دیدن جمعیت زیادی که با دسته های 
گل به میدان هوایی آمده بودند، با خود گفتند: »خوش 

به حال کسی که این مردم به استقبالش آمده اند.«
وقتی از ترمینال میدان  هوایی خارج شدند، در کمال 
ناباوری فهمیدند که این جمعیت با دسته های گل برای 
استقبال آنان حاضر شده اند. در سفر آلمان و کشورهای 
اروپایی، برخی مهاجران ساکن اروپا از این دو هنرمند 

خواستند به افغانستان نروند و در اروپا بمانند.
سرخوش برایم روایت کرد که دلیل برگشتن از اروپا و 
دست رد زدن به زنده گی آرام و بی دردسر در آلمان، 
برای  او  بود«.  تیاتر  هنر  و  مردم  به  عالقه  و  »عشق 
دل خوشی مردم، اقامت در اروپا را رد کرد و به کشور 
بازگشت، اما حاال همین مردم، او را در روزگار پیری 

فراموش کرده اند.  
در  پدری اش  خانه  تا  شد  سبب  اقتصادی  مشکالت 
منطقه »درب ملک« شهر هرات را به کرایه دهد و در 
خانه ای کوچک تر با کرایه ای کم تر در منطقه »نوآباد« 
را  بیت  این  صحبت هایش  پایان  در  او  شود.  ساکن 
خواند: »صراف خزر گوهر چه  داند/ جاهل ز هنر، هنر 

چه داند«.
با پایان حرف های غالم فاروق سرخوش، از موتر تکسی 
بیرون شدم و او برای پیدا کردن یک لقمه نان برای 
خانواده اش، موتر را روشن کرد تا در خیابان های شلوغ 
برای سوار  هرات،  روزهای  این  راه بندان های شدید  و 

شدن مسافران جدید انتظار بکشد.

مشارکت سیاسی آنان ارایه کردند. نخست مشارکت بر 
مبنای حق که در مطابقت با کنوانسیون حقوق کودک، 
جوانان از یک سلسله حقوق برخوردار می شوند، مانند 
اشتراک در مسایل و تصامیم سیاسی. اشتراک به عنوان 
مکانیسم توانمندسازی جوانان که تصویر از پیش رفت 
آنان را به نمایش می گذارد تا صدای آن ها در جامعه 
شنیده شود و از انزوا بیرون آیند. اشتراک که متضمن 
مثمریت سیاست، عمل کرد و خدمات می شود، جوانان 
از نیازهای خویش آگاه اند و از نظریات تازه برخوردار؛ 
بنابراین اشتراک جوانان می تواند تصمیم گیرنده گان را 
آگاه  آنان  عینی  واقعیت  از  تا  دهد،  قرار  روشنایی  در 
باشند، سیستم سیاسی را جوان سازند و سیاست ها و 
خدمات بهتر را طرح و تدوین کنند. اشتراک به مثابه 
انکشاف جوانان؛ یعنی نقش آفرینی آنان در تصمیم گیری 
که در آن جوانان از روندهای سیاسی جامعه می آموزند 
و در عین حال به انکشاف ضروری مهارت های خویش 
و  گفت وگو  مهارت  به نفس،  اعتماد  مانند  می پردازند، 

حس اقتدار. 
می تواند  دولت  ارایه شده،  راهکارهای  چارچوب  در 
تعامل  دهد،  گسترش  را  جوانان  مشارکتی  بسترهای 
مسووالن را با نهادهای مشارکتی جوانان بیش تر کند، 
باور و اعتماد به نسل جوان را باال ببرد و خواست های 
بدون  که  نیست  شکی  بپذیرد.  را  آنان  معقول 
نهادهای مشارکتی واقعی برای جوانان، پاسخ گویی به 

خواسته های آن ها ممکن نخواهد بود.
به  بازتر  دید  با  حکومت  که  است  مهم  خیلی  این 
توجه  جوانان  اجتماعی  و  سیاسی  موجود  چالش های 
تعامل  و  جوانان  دیدگاه های  از  استفاده  دارد.  مبذول 
حکومت  دقیق  شناخت  افزایش  به  آنان  با  نزدیک 
را  آنان  هم کاری  می انجامد،  جوانان  چالش های  از 
توجه  نظام  به  آنان  دل گرمی  و  مطالبات  به  و  جلب 
برای مشارکت سیاسی جوانان  باید  می کند. حکومت 
همه شمول  و  دموکراتیک  ارزش های  نظرداشت  در  با 

زمینه سازی کند.
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ناخوشی سرخوش از حکومت؛

هنرمندی که 
تکسی وان و کارگر 
تنظیف شهرداری شد

محمدحسین نیک خواه



عوامل روان شناسانه جنگ طالبان

در تازه ترین مورد، ویروس کرونا 
نشان داد که بدون همکاری جهانی 

نمی توان با این تهدید مقابله 
کرد. به دالیل مختلف، از جمله 

لزوم کاهش آسیب پذیری ها، 
پیچیده شدن حوادث، انسان  

دوستانه بودن موضوع، 
فرامرزی بودن علل و اثرات 

حوادث طبیعی مانند )سونامی، 
گرد و غبار، زلزله های فجیع، 

سیالب های مدهش، امراض واگیر 
مانند کرونا و گرمایش زمین(، به 
اشتراک گذاشتن دانش و تجارب 
و پرهیز از خطا به دلیل تبعات و 

هزینه های سنگین انسانی و مالی، 
همکاری، تعامل و وابسته گی میان 
کشورها و سازمان های بین المللی، 

اجتناب ناپذیر شده است.

و  طبیعی  بحران  با  همواره  خلقت  ابتدای  از  بشر 
حتا  است.  بوده  گریبان  به  دست  کنترل  غیرقابل 
و  ریشه  روان شناسان  و  جامعه شناسان  از  بسیاری 
مبانی دین را بر ترس از طبیعت و ویران گری های 
به  پیش رفت های  رغم  به  دانسته اند.  طبیعی 
دانش،  زمینه  در  اخیر  دهه های  در  دست آمده 
تکنولوژی، تبدیل شدن جهان به دهکده و وابسته گی 
ملت ها در حوزه های مختلف زنده گی انسانی، نه تنها 
از تعداد، میزان و اثرات حوادث طبیعی کاسته نشده 
جهان،  سطح  در  طبیعی  حوادث  روند  بلکه  است؛ 
حکایت از قربانی های عظیم انسانی و خسارات بلند 
اقتصادی دارد. حتا در بسا موارد، مدیریت حوادث 
از مباحث جدی  اولویت اساسی دولت ها و  طبیعی 
امنیت ملی بوده است که دولت افغانستان نیز در پالن 
سال 1۴00 خویش مدیریت و کاهش خطرپذیری را 
از اولویت های مهم خود دانسته است. تجربه نشان 
داده است که در این رهگذر، اقدامات کشورها به هر 

بررسی  مورد  نیز  روان شناسی  منظر  از  جنگ  علل 
قرار گرفته  است. نویسنده گانی چون زیمل، السول و 
اریش فروم نقش عوامل روان شناسانه ای چون ناکامی، 
بروز  در  را  اضطراب   و  ترس    فرافکنی،  همانند سازی، 
تصمیم گیرنده گان  کرده اند.  بررسی  و خشونت  جنگ 
فشار  تحت  ممکن  عادی  افراد  چون  نیز  سیاسی 
تاثیر  تحت  اکثراً  آن ها  بگیرند.  قرار  عواملی  چنین 
می گیرند.  قرار  ناخودآگاه  و  غیر عقالنی  انگیزه های 
چنین انگیزه هایی ممکن است تحت شرایط مختلف 
فعال  ملی  احساس حقارت  و  بحران  ، جنگ   از جمله  

شود)آموزش دانش سیاسی، ۲۲۷: 1۳۸۴(. 
مختلف  به  بخش های  شخصیت  تعادل  مکانیزم های 
تقسیم شده که از شاخص ترین آن ها فرافکنی، جبران 
و همانند سازی می باشند. هر »من« دوست دارد بین 
زیادی  راه های  کند.  برقرار  تعادل  »فرامن«  و  »نهاد« 
برقرار  تعادل  و  دوطرف  خواست  های  ارضای  جهت 
کردن شان وجود دارد که مهم ترین شان در فوق ذکر 

شد. 
فرافکنی یعنی این که فرد کمبودها و کاستی هایش را 
به  دیگران نسبت می دهد. به  عنوان نمونه، فرد متعصب 
همیشه دیگران را متعصب می پندارد و متعصب خطاب 
می کند. فردی  که نواقص ظاهری، باطنی و یا تاریخی  
دارد، از طریق  مکانیزم جبران در پی حل این مشکل 
و یا بهتر بگویم در پی روپوشی است. مثاًل دختری  که 
از نگاه صورت خیلی زیبا نباشد، این کمبود را با درس  
خواندن بیش از حد که جلب توجه نماید، می خواهد 

جبران کند. 
فردی  که از درون رنج کمبود و نرسیدن به  خواست  های 
مطلوب را می کشد، خود را همانند فردی مطلوب تصور 
کرده و رفتار می کند. جوانی  که عاشق هنرپیشه شدن 
را  واقعی  توانایی  و  امکانات  آن  اما  باشد،  شهرت  و 
نداشته باشد، در جامعه مثل یک هنرپیشه خاص رفتار 
به  این ها توهمات فکری است که  البته  می کند. صد 
خاطر روپوشی از حقارت های فردی، مورد استفاده قرار 
می گیرد؛ اما از درون، آتش حقارت، فرد را در خفا بین 

شعله هایش می سوزاند.  
رهبران سیاسی و تاریخی نیز از این امر مستثنا نیستند. 
آن ها هم انسان  اند. تامل و نگرش ژرف به  سوابق تاریخی 
به  عمق خالها ی شخصیتی  را  ما  سردم داران جنگ، 
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به مدیریت بحران بالیای طبیعی توجه جدی صورت 
برنامه ریزی  آن  تحدید  راستای  در  هم چنان  گیرد. 
بین المللی  تعامالت  و  بدون شک همکاری ها  شود. 
جامعه  راهبردهای  و  سیاست ها  هم سویی  موجب 
جهانی و جمهوری اسالمی افغانستان و کاهش اثرات 

اسالم  بر  دین  که  کسانی  به  حتا  داشتند.  فعالیت 
تعرض نمی کردند، اجازه داشتن آزادی عقیده در زیر 
سایه اسالم داده بود. اما مردم افغانستان به  هیچ وجه 
هم  تعرض  پی   در  و  ندارند  اسالمی  فعالیت های ضد 

نیستند. 
دوم، تعریف منحرفانه از اسالم و ربط دادن آن  از طریق 
قیاس با جعل احادیث به  رفتار جنگی اسالم نو ظهور 
در سرزمین عرب، یکی دیگر از استراتژی های ماندگار 
انتحار کلید بهشت  طالبانیزم است. در اسالم واقعی، 
نیست. ریختن خون مسلمان هم  جواز ندارد. باید باور 
کنیم که ایدیولوژی اسالمی طالبان را هدایت نمی کند، 
بلکه طالبان ایدیولوژی اسالمی را با خلق بدعت های 
ساختاری و فکری به  نفع خود هدایت می کنند که باید 
به  آن »اسالم طالبانی« نام نهاد. در بین طالبان دو گونه  
از افراد به  برجسته گی قابل دید هستند. نخست، آن  
عده افرادی که به  شدت تحت تاثیر ID یا نهادشان قرار 
دارند و منحرفانه عمل می کنند. گونه  دوم را کسانی 
 Super Ego شکل می دهند که به  شدت تحت تاثیر
وجدان گرایی  هم  باز  دارند.  قرار  خویش  »فرامن«  یا 
افراطی زمینه  انحراف را مساعد ساخته و یک تعریف 
جدید و من درآوردی از اسالم ارایه کردند. در هردوی 
این گونه ها، Ego یا »من« شخصیتی شان ضعیف شده 
و کارایی خود را از دست داده است. تنها راه جبران 
حقارتی به  این بزرگی، همانند سازی خود تعریف شده 

 است. 
تمام  حد  بیش  از  فرافکنی  با  طالبان  فرافکنی:   .۲
فسادهای اخالقی را به  گردن حکومت انداخته و خود 
را از این امر مستثنا می دانند، در  حالی  که مولوی ها 
و جنگ جویان بسیاری در صفوف طالبان نیز به انواع 
با  آن ها  هستند.  مبتال  اخالقی  فساد  جمله  از  فساد 
دادن »کلید چوبین بهشت« به  دست بچه  های نادانی 
که مدت ها باالی آن ها کار کرده و آن ها را مست شراب 
بهشتی و حوری کرده اند، آن ها را به  میدان مثاًل جهاد 
می فرستند. در چنین وضعیتی وقتی آن ها حکومت را 
اشتباه  مطلق  می خوانند،  فاشیست  و  متعصب  فاسد، 
جبران  راه  از  امروز  طالبان  است!  فرافکنی  مطلق  و 
به  معنای روان شناسانه، می خواهند نگاه شان را باالی 
به   رفتن  فریِب  را  جوانان  و  کنند  تحمیل  دیگران 
بهشت بدهند. حتا در تمام دوران مذاکرات های صلح، 

حوادث طبیعی شده است.
عرصه  فعاالن  بین المللی،  جامعه  اساس،  این  بر 
و  طبیعی  بالیای  مدیریت  دانشمندان  دیپلماسی، 
انسان ها  اقلیم جهت کاهش رنج  تغییر  متخصصان 
ترتیباتی  طبیعی،  بالیای  زیان بار  آثار  و  پیامدها  از 
و  جهانی  نشست های  برگزاری  با  تا  کردند  اتخاذ 
تدوین  و  تهیه  منظور  به  تخصصی  کنفرانس های 
دستورالعمل هایی مانند کنوانسیون ها و راهکارهای 
اجرایی شدن آن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها 
در زمینه مدیریت بحران، سمت وسوی نو ببخشند و 
مدیریت بحران را از آماده گی برای بازسازی به سمت 
از  آسیب دیده  افراد  تا  دهند،  تغییر  »پیش گیری« 
بحران و بالیای طبیعی، فرصت زنده گی پرمنزلت و 

مصون داشته باشند.
هرچند در سال های اخیر و خصوصاً در جریان سال 
جاری در امر مدیریت حوادث و کاهش خطرپذیری 
و  مهم  بحث  این  به  دولت  توجه  طبیعی،  بالیای 
جغرافیای  افغانستان  اما  است؛  بوده  جدی  حیاتی 
آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی است و الزم است 
کار جدی برای مدیریت حوادث و وقایه در برابر آن 
صورت گیرد تا مصونیت انسان این سرزمین حفظ 
بالیای  از  دور  به  اجتماعی،  رفاه  سایه  در  و  شود 

طبیعی زنده گی کند.

افغانستان  در  صلح  مشورتی  لویه جرگه  نخستین  از 
این  اما  نمانده اند،  وفادار  تعهد شان  به  هیچ  اکنون،  تا 
متعهد نبودن شان را باز هم به   گردن حکومت انداخته 
ابراز کرده اند که حکومت متعهد نیست. در همین  و 
نزدیکی، شش هزار و چندصد زندانی شان تعهد نرفتن 
به  میدان های جنگ را به  دولت سپردند، اما نتیجه چه 

شد؟ آن ها متعهد نماندند. 
بعد  طالبان  عظیم.  ناکامی  یک   جبران  جبران:   .3
پیش رفت  تندروانه  به  شدت  افغانستان،  در  ظهور  از 
کردند. بیش از ۸0-۹0 درصد خاک کشور را زیر تسلط 
برای  طالبان  در آوردند. یک خار چشم کالن  خویش 
وجود داشت که آن هم احمدشاه مسعود بود. وی به 
 طالبان سر تعظیم فرود نیاورد و طالبان هم در پی از 
میان برداشتن وی برآمدند. از جزییات بیش تر جهت 
کوتاه کردن مطلب حذر می کنم. خالصه کالم این که 
طالبان قدرت مطلق را به دست آورده نتوانستند. آن ها 
به  حدی  که  مختلف شکست خوردند،  از سمت های 
مجبور به  فرار و ترک کشور شدند، اما دست از رسیدن 
به  قدرت نکشیدند. در پی تجهیز نیرو و قوی ساختن 
همسایه  کشورهای  توانایی های  از  استفاده  با  خویش 
برآمده، گروه گروه با تغییر شکل های زیاد وارد کشور 
شدند و حمله های مرگ بار را راه  انداختند. آن ها هنوز 
به  قدرت مطلقی  که می خواستند، نرسیده اند. اکنون 
بهترین گزینه جهت رسیدن  به  قدرت و جبران شکست 
عظیم شان را شریک شدن در  قدرت می بینند. راه های 
مختلفی را سنجیده  ، اما ناکام شده اند. راه حل نظامی 
جهت به  دست آوردن حکومت، دیگر برای آن ها میسر 
نیست. تنها گزینه  آن ها، شریک شدن در   قدرت است 
که اکنون از آن می خواهند استفاده کنند. در کنار آن، 
از روش  نظامی جهت تنگ کردن عرصه بر  حکومت، 

استفاده  می کنند. 
آن ها با »من« آگاه شان مدیریت نمی شوند، بلکه ذهن 
ناخودآگاه شان آن ها را به  سمت و سوهای منحرف اما به 
 ظاهر درست هدایت می کند. باربران هدایات ناخودآگاه، 
زود  سنجیده  پالن های  با  اما  باشند،  مضر  می توانند 

بلعیده می شوند.

پیمانه ای که باشد، به تنهایی دست آورد قابل توجهی 
به همراه ندارد. 

در تازه ترین مورد، ویروس کرونا نشان داد که بدون 
همکاری جهانی نمی توان با این تهدید مقابله کرد. به 
دالیل مختلف، از جمله لزوم کاهش آسیب پذیری ها، 
موضوع،  دوستانه بودن  انسان   پیچیده شدن حوادث، 
مانند  طبیعی  حوادث  اثرات  و  علل  فرامرزی بودن 
)سونامی، گرد و غبار، زلزله های فجیع، سیالب های 
مدهش، امراض واگیر مانند کرونا و گرمایش زمین(، 
از  پرهیز  و  تجارب  و  دانش  اشتراک گذاشتن  به 
خطا به دلیل تبعات و هزینه های سنگین انسانی و 
مالی، همکاری، تعامل و وابسته گی میان کشورها و 

سازمان های بین المللی، اجتناب ناپذیر شده است. 
در این مجال و شرایط حساس کشور، ایجاب می کند 
تا ضمن بررسی اهمیت و ضرورت موضوع حوادث 
طبیعی و اثرات آن بر جوامع انسانی و کشورها، تالش 
صورت گیرد تا با استفاده از روش علمی و تخصصی 
مدیریت  امر  در  بین المللی  حمایت های  جلب  و 
این حوادث،  و کاهش خطرپذیری  حوادث طبیعی 

آن ها سوق داده و رهنمایی می کند. زنده گی رهبرانی 
چون استالین، چنگیز، هتلر و امثالهم را اگر با دقت 
مورد بررسی و وارسی قرار بدهیم، به  حقارت های درون 
شخصیتی آن ها پی  برده دلیل قدرت طلبی شان را به 
 خوبی می دانیم. عالوه  بر این، خیلی از رهبران پرآشوب 
بودند.  نیز  روانی  امراض  نوع  بدترین  به  مبتال  تاریخ 
سادیزم یکی از خطرناک ترین و آشوب برانگیزترین نوع 
مرض روانی  است که در بین رهبرانی چون استالین، 
چنگیز و سلسله  اش و هتلر و اطرافیانش جا گرفته بود. 
اما بر می گردیم به  تاریخ سیاه طالبان و حاکمیت شان. 
طالبان از سه گزینه برجسته جهت تعادل شخصیتی 
جبران.  و  فرافکنی  همانند سازی،  می کنند:  استفاده 
طالبان، طالب چیستند؟ حق؟ عدالت؟ علم و دانش؟ 
یا اسالمی زیستن؟ هیچ یک! هسته گروه طالبان از دو 
بخش مهم ساخته شده  است: شورای رهبری و پیروان 
کوردلی که چشم شان به امیران است. تیر حقارت های 
خودخوانده  امیران  سمت  به  بیش تر  گروه  این  کلی  
پرتاب می شود که ناکامی های پی در پی و نرسیدن به 
 خواست  های مطلوب در دوران حاکمیت شان، از دست 
دادن نزدیکانی  که فلسفه شکل گیری این گروه را از 
پی  مهاجرت های  می دهند،  تشکیل  سال های 1۹۹۴ 
 هم و نفس کشیدن در خاک بیگانه گان، دانستن این که 
از  خوردن  خنجر  و  می گیرند  قرار  سوءاستفاده  مورد 
دوستانی که  منفعت کشور خودشان را می خواستند، 
مهره قرار گرفتن در یک جنگ طرح  شده و استراتژی 

دقیق و... از وجوه شخصیتی شان است.

سه  مکانیزم مهمی  که طالبان به مثابه روپوشی بر 
حقارت های  شان استفاده  می کنند:

جنگ های  اساس  مکانیزم،  این  همانند سازی:   .۱
طالبان را شکل می دهد و با این مکانیزم به جنگ و 
آن ها  می بخشند.  دینی  مشروعیت  خشونت های شان 
از  کرده،  مقایسه  اسالم  پیامبر  زمان  با  را  زمان شان 
خود نیز تصویری چون پیامبر در اذهان گروه ترسیم 
کرده اند؛ این که گویا آن ها حکومت خداوند را در زمین 
اما  هستند.  پیامبر  راه  ادامه دهنده  و  می کنند  پیاده 
با زمان  این نیست. نخست، زمان  ما  دیدگاه منطقی 
نیستیم.  کافر  ما  دارد.  بسیاری  تفاوت  اسالم  پیامبر 
پیامبر با کفار و ملحدانی می جنگید که خالف اسالم 

حوادث طبیعی و 
همکاری های بین المللی

مهدی افضلی
مشاور وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث

جالل محسنی بهشتی
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امریکا  فدرال  پولیس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
مرموز  پیام  یک  توانسته اند  رمزگشایان  که  کرده  تایید 
شده  ادعا  آن که  از  پس  سال   ۵1 را  کاراکتری   ۳۴0
روزنامه  به  را  آن  »زودیاک«  به  معروف  زنجیره ای  قاتل 

سانفرانسیسکو کرونیکل فرستاده بود، بگشایند.
این قاتل که هرگز بازداشت نشد، در اواخر دهه 1۹60 
پنج نفر را با ضربات چاقو و تیراندازی به قتل رساند و 

باعث وحشت در خلیج سانفرانسیسکو شد.
روزنامه ها  به  ارسال شده  پیام  از چندین  یکی  پیام  این 
توسط  رمز  زبان  به  پیام  این  کود  بود.  قتل ها  زمان  در 
شد.  باز  استرالیا  و  بلژیک  امریکا،  کشورهای  از  نفر  سه 
در این پیام رمزگشایی شده بدون اشاره به هویت قاتل 
گفته شده: »امیدوارم که تالش برای گرفتن من برای تان 
مرا  این  نمی ترسم،  گاز  اتاق  از  من  باشد.  سرگرم کننده 
زودتر به بهشت می فرستد، چرا که من اکنون برده کافی 

دارم که برایم کار کنند.«
در ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده، دیوید اورانچاک، 
طراح وب سایت، می گوید که همراه سام بلیک، ریاضی دان 
استرالیایی و یارل وان ایکه، مهندس نرم افزار در شکستن 

کود از بلژیک، توانسته اند این پیام را رمزگشایی کنند.
در این پیام که آقای اورانچاک آن را »بیش تر شبیه همان 
چیزهای بی معنای مورد توجه زودیاک« توصیف کرده، 

ردیف هایی از حروف بزرگ و نمادها دیده می شود.
این تیم رمزگشا که از خالقیت و نرم افزار برای دست یافتن 
وقف  را  تالش هایش  کرده،  استفاده  پیام  این  کود  به 
قربانیان و بسته گان شان کرده است. اف بی آی با تایید این 
دست آورد در رمزگشایی، گفته که برای تحقق عدالت به 

تجسس ادامه می دهد.
روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل گفته که این اولین پیام 
داده  نسبت  قاتل  این  به  که  نیست  شده ای  رمزگذاری 
می شود. دو پیام دیگر برای رمزگشایی هست که یکی از 

آن ها ممکن حاوی نام قاتل باشد.
تیراندازی  با  دسامبر 1۹6۸  در  زنجیره ای  قتل های  این 
و کشتن یک زن و مرد در داخل موتر شان آغاز شد. در 
جنوری 1۹6۹، زن و مرد دیگری هدف گلوله قرار گرفتند 

که مرد زنده ماند.
در اواخر همان سال، بر یک زوج در کنار دریاچه با چاقو 
حمله شد که فقط مرد از این حمله جان سالم به در برد. 
در اکتبر 1۹6۹، یک راننده تاکسی در سانفرانسیسکو به 

ضرب گلوله کشته شد.
قاتل که هرگز شناسایی نشد، در نامه هایی که به رسانه ها 
ارسال می کرد، ادعا کرده بود که ۳۷ نفر را به قتل رسانده 
قربانی  هفت  براساس  مجموع  در  تحقیقات  اما  است؛ 

صورت گرفته که پنج مورد آن قتل بوده است.
این قتل ها دست مایه دو فلم بود: »زودیاک« محصول سال 
و  دانی جونیور و جیک جیلنهال  رابرت  بازی  با   ۲00۷
فلم »هری کثیف« محصول سال 1۹۷1 با بازی کلینت 
ایستوود در نقش یک کارآگاه سرسخت در سانفرانسیسکو.

زودیاک؛ 
پیام مرموز قاتل زنجیره ای 
بعد از ۵۱ سال به کمک 

علم ریاضی رمزگشایی شد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته 
در جریان نشستی در پنجمین سالگرد معاهده اقلیمی 
پاریس، از تمامی کشورهای جهان خواست تا در زمینه 

تغییرات اقلیمی »وضعیت اضطراری« اعالم کنند.
این نشست به میزبانی سازمان ملل، فرانسه و بریتانیا و با 
حضور کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس به صورت 

ویدیو کنفرانس برگزار شد.
نشست  این  رویترز،  گزارش  به  و  فردا  ردایو  از  نقل  به 
برای  تازه ای  چشم انداز  های  که  شد  برگزار  حالی  در 
بر  است؛ چین  گرفته  پاریس شکل  معاهده  از  حمایت 
تاکید کرده  این معاهده  اجرای تعهداتش در چارچوب 
و با توجه به اظهارات جو بایدن، رییس جمهور منتخب 
امریکا، این امیدواری وجود دارد که ایاالت متحده دوباره 
از  تن  این گزارش، ده ها  بپیوندد. طبق  این معاهده  به 
رهبران جهان در این نشست بر ضرورت اجرای تعهدات 
کنونی در چارچوب معاهده پاریس قبل از مذاکرات مهم 

گالسکو در سال ۲0۲1 تاکید کردند.
آنتونیو گوترش در سخنرانی اش پرسید: آیا کسی هنوز 
هم می تواند انکار کند که ما با یک وضعیت اضطراری 
ویژه روبه رو هستیم؟ وی اضافه کرد که به همین دلیل 
می خواهم  جهان  سراسر  در  رهبران  همه  از  من  امروز 

تا زمان به صفر رساندن انتشار گاز دی اکساید کاربن، 
وضعیت اضطراری اقلیمی در کشورهای شان اعالم کنند.

بریتانیا، یکی از میزبان اجالس روز گذشته، اعالم کرد که 
حمایت مستقیم دولت از پروژه های سوخت فسیلی در 

خارج از کشور را متوقف می کند.
بر  فشار  تشدید  کشورها  این  هدف  می گوید،  رویترز 
کشورهای عضو گروه ۷ است تا فعالیت شرکت های نفت 

و گازشان را محدود کنند.
بر  هم  چین،  جمهور  رییس  جین پینگ ،  شی 
از  استفاده  توسعه  برای  تازه کشورش  هدف گذاری های 
انرژی بادی و خورشیدی تاکید کرد. شی جین  پینگ 
کرده  رعایت  را  تعهداتش  همواره  که چین  کرد  تاکید 
است. رویترز اما می گوید، شواهدی در دست نیست که 
نشان دهد چین به درخواست دبیرکل سازمان ملل برای 

کاهش سوخت فسیلی پاسخ مثبت بدهد.
که  کردند  توافق  اروپا  اتحادیه  اعضای  حال،  همین  در 
تا سال ۲0۳0 حدود  را  گل خانه ای شان  گازهای  تولید 
۵۵ درصد نسبت به سال 1۹۹0 میالدی کاهش دهند. 
بدین ترتیب، انتظار می رود تولید گازهای گل خانه ای که 
علت عمده گرمایش زمین عنوان شده، تا ده سال آینده 

در اروپا به کم تر از نصف برسد.

سازمان ملل: کشورهای جهان وضعیت اضطراری اقلیمی اعالم کنند

روسیه از نقض آتش بس در قره باغ خبر داد

اعتراضات در واشنگتن؛ 
2۳ بازداشتی و چهار 

زخمی، حاصل 
درگیری های خشونت بار 

طرف داران ترمپ

روسیه  ارتش  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
روز گذشته از نقض آتش بسی خبر داد که در 
ماه نوامبر به درگیری ها بین نیروهای نظامی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه 

قره باغ پایان داده بود.
وزارت دفاع روسیه که در امضای این آتش بس 
نقش داشت و در منطقه، صلح بانانی را مستقر 
کرده است، روز گذشته در بیانیه ای گفت: »یک 
مورد نقض آتش بس در تاریخ 11 دسامبر در 

منطقه هادروت گزارش شده است.«
این نخستین نقض آتش بس از زمان الزم االجرا 
 10 در  درگیری ها  خاتمه  توافق نامه  شدن 
که  هفته ای  شش  درگیری های  است؛  نوامبر 
دست آوردهای مهم ارضی برای باکو به همراه 

داشت.
نیروهای  حمالت  از  نیز  ارمنستان  ارتش 
منطقه  در  روستا  دو  سمت  به  آذربایجانی 
هادروت خبر داد که تحت کنترل جدایی طلبان 

ارمنی باقی مانده است.
با این حال، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
در بیانیه ای »تحرکات« ارمنی ها را محکوم کرد 
و افزود: »اقدامات مقابله ای به حد کافی انجام 

شده است.«
در  آذربایجان،  جمهور  رییس  علی اف،  الهام 
مسوول  را  ارمنستان  موضوع،  این  به  واکنش 
درگیری های جدید عنوان و تهدید کرد: »سر 

خود را با مشت آهنین خواهید شکست.«
جدایی طلبان ارمنی در قره باغ اوایل امروز اعالم 
کردند که سه نفر از نیروهای آن ها در حمله 

جمعه شب ارتش آذربایجان زخمی شده اند.
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که در حال حاضر 

آتش بس ادامه دارد.
از سوی دیگر سخنگوی نیروهای حافظ صلح 
سالح های  با  آتش  »تبادل  شنبه  روز  روسیه 
خودکار« را تایید کرد. وی افزود: »درخواست 
رعایت آتش بس به سرعت برای هر دو طرف 

ارسال شد.«
و تسهیل  توافق صلح  بر  نظارت  برای  روسیه 
هزار   ۲ به  نزدیک  پناهنده گان،  بازگشت 
صلح بان را برای پنج سال در این منطقه مستقر 

کرده است.
دور جدید درگیری ها در منطقه قره باغ از روز 
۲۷ سپتامبر )6 میزان( آغاز یافت و پس از ۴۴ 

روز نبرد، توافق آتش بس امضا شد.
آذربایجان هفته گذشته شمار تلفات نظامی اش 
وزارت  کرد.  اعالم  را  روزه   ۴۴ جنگ  این  در 
داخله جمهوری آذربایجان گفت که ۲ هزار و 
۷۸۳ سرباز در این جنگ کشته شدند و بیش 
از 100 نفر هم چنان مفقود هستند. دولت این 
کشور هم چنین گفته است که ۹۴ غیرنظامی 
شهرهای  به  ارمنی  نیروهای  حمالت  اثر  در 

آذربایجان کشته شده اند.
آمار دقیق تری  نیز  ارمنستان  بهداشت  وزارت 
از شمار تلفات نیروهای ارمنی در این جنگ 
ارایه کرد و گفت دست کم ۲ هزار و ۷1۸ نفر 
شده اند  کشته  جنگ  در  ارمنی  نیروهای  از 
که دست کم ۵۵ غیرنظامی در میان قربانیان 

بوده اند.

به گزارش یورو نیوز، واشنگتن، پایتخت ایاالت متحده امریکا، 
عصر روز گذشته صحنه  درگیری گروه های راست افراطی با 
مخالفان شان در جریان راهپیمایی علیه پیروزی جو بایدن در 

انتخابات امریکا بود.
شکل  به  ابتدا  در  بایدن  جو  پیروزی  مخالفان  راهپیمایی 
شعارهایی  سردادن  ضمن  آن ها  شد.  برگزار  مسالمت آمیز 
درباره تقلب در انتخابات، راهی کنگره و دادگاه عالی امریکا 
شدند. پولیس در این روز بسیاری از راه های منتهی به کنگره 

و دادگاه عالی را بسته بود.
بر شمار اعضای گروه های  به تدریج  اما  تاریک شدن هوا  با 
 Proud( مفتخر  پسران  ویژه گروه خشن  به   افراطی  راست 
Boys( افزوده شد. حدود ۲00 نفر از اعضای »پسران مفتخر« 
که پیش از آغاز این راهپیمایی، تجمعی را در نزدیکی هتل 
مسالمت آمیز  تظاهرات  این  به  بودند،  کرده  برگزار  ترمپ 
شدند.  درگیر  »انتیفا«  گروه  در  مخالفان شان  با  و  پیوستند 
آن ها ضمن فریاد علیه مخالفان شان در گروه انتیفا، پرچم های 

»زنده گی سیاهان مهم است« را آتش زدند.
استفاده  حتا  و  پولیس  مداخله  وجود  با  طرف  دو  درگیری 
نیروها از اسپری مرچ برای متفرق کردن معترضان، تا پاسی 

از شب ادامه داشت.
در پی این درگیری ها ۲۳ نفر توسط نیروهای پولیس بازداشت 
روانه  و  زخمی  چاقو،  با  پی حمله  در  نفر  و دست کم چهار 
شفاخانه شدند. رسانه های محلی واشنگتن می گویند که یک 

نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
از  ایالت های امریکا  در این روز اعتراضات مشابهی در دیگر 
و  نوادا  ویسکانسین،  میشیگان،  پنسیلوانیا،  جورجیا،  جمله 
ترمپ  طرف داران  که  ایالت هایی  در  شد؛  برگزار  نیز  آریزونا 
همواره سعی داشتند شمارش آرای انتخابات را متوقف کنند.

انتخابات  در  شکست  پذیرش  از  هم چنان  ترمپ  دونالد 
خودداری می کند و بدون ارایه شواهد روشن، از تقلب سخن 

می گوید.


