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با وجود رسیدن فصل سرما، طالبان حمالت شان بر بیش تر ولسوالی های تخار 
را شدت بخشیده اند. به گفته برخی از باشنده گان این والیت، جنگ جویان گروه 
طالبان هرازگاهی بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی های تخار حمله می کنند 
و آرامش مردم را به هم می زنند. باشنده گان تخار می گویند که اگر حکومت 
به وضعیت این والیت توجه نکند، احتمال دارد که تخار سال آینده به دست 
طالبان سقوط کند. شورای والیتی تخار نیز تایید می کند که در حال حاضر 
۱۶ ولسوالی این والیت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه رو است. به گفته اعضای 
شورای والیتی تخار، هم اکنون ۸۰ درصد خاک این والیت از سوی گروه طالبان 

کنترل می شود.
۳

برخی از نماینده گان این والیت در مجلس، 
نیروهای مسلح غیرمسوول دارند

حکومت در پی اعدام، 
طالب در پی انتقام

مذاکرات در تنگنا؛ 

۴ ۴

مطرود دولت، بی اعتنایی جمهوری به اعتراض مردم
محبوس طالب یکی از ویژه گی های جمهوری اسالمی کنونی، بی توجهی و بی اعتنایی به خواست، اعتراض و مشکالت شهروندان است. رسیده گی 

به اعتراض، فریاد و فغان مردم عام هیچ گاه در اولویت کاری دولت ها و حکومت های جمهوری افغانستان نبوده است. نه تنها به 
خواست ها و اعتراضات مردم رسیده گی نشده است که چه بسا حرکت های مدنی با سرکوب خون بار روبه رو شده اند.

درصدی   5۰ جاری  سال  در  بادغیس  پسته  حاصالت 
افزایش یافته است، اما بهای این محصول در بازار محلی 
و  آبیاری  زراعت،  ریاست  است.  کاهش  به  رو  به شدت 
مالداری بادغیس، دلیل افزایش برداشت پسته را افزایش 
بارنده گی در سال گذشته می داند. ارزیابی ها از جنگل های 
امسال  که  می دهد  نشان  والیت  این  در  پسته  طبیعی 
نزدیک به ۳۶ هزار و ۴5۶ تُن پسته برداشت خواهد شد.

۷

پسته بادغیس؛ 
به نام دهقان، به کام طالبان

محمدامین احمدی: گروه طالبان تمایل جدی به مذاکره ندارد و در تالش رهایی زندانیانش توسط امریکا است

هیأت  عضو  احمدی،  محمدامین  کابل:  ۸صبح، 
این  در  طالبان  که  می گوید  دولت  مذاکره کننده 
درنظرداشت  بدون  که  هستند  فکر  این  به  روزها 
قطع  بر  مبنی  افغانستان  دولت  و  مردم  خواست 
را  خود  زندانیان  رهایی  آتش بس،  اعالم  و  جنگ 

توسط امریکا عملی کنند.
در  یادداشتی  در  جدی  سی ام  سه شنبه،  روز  او 
جانب  از  طالبان  که  نوشت  فیس بوکش  صفحه ی 
خواست  به  توجه  بدون  که  می کنند  تالش  دیگر 
عمومی برای قطع جنگ، به خشونت و جنگ تحت 
عنوان »جهاد تا تشکیل نظام ناب اسالمی« ادامه 

دهند.
تمایلی  آرزو، طالبان  این دو  میان  او، در  به گفته 
با  مهم  مسایل  روی  اصولی  و  مذاکره جدی  برای 

جانب »جمهوری« ندارند.
او تأکید کرده است که طالبان باید ابتدا خود را برای 
قبول اصول عدالت و انصاف آماده کنند تا صلح در 

کشور تأمین شود.
محمدامین احمدی گفته است که طالبان به صلح 
فکر  به  فقط  و  نمی اندیشند  همه شمول  و  عادالنه 

برآورده شدن آرزوهای شان هستند.
کرده  تأکید  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
به  نخستش  خواست  جمهوری  جانب  که  است 

کنونی طالبان، »جهاد نیست، بلکه چرخه باطل قتل 
و کشتار مسلمانان بوده و لذا حرام قطعی است«.

احمدی افزوده است که جانب جمهوری در گفت وگو 
با جانب مقابل آماده است که این »حقیقت دینی« 

آماده  و  است  آتش بس  از خواست عمومی  پیروی 
است که راجع به تمامی خواست های طالبان بحث 

کنند.
به گفته او، جانب جمهوری معتقد است که جنگ 

را به اثبات برساند.
او از عالمان و مردم خواسته است که خواهان قطع 

جنگ شوند و بر حرمت آن تأکید کنند.
به  اما  است،  شده  آغاز  هرچند  مذاکرات  دوم  دور 

کندی و سردی دنبال می شود.
از سوی دیگر منابع می  گویند که طالبان بر رهایی 
و  افغانستان  دولت  اما  دارند،  اصرار  خود  زندانیان 

امریکا رهایی زندانیان طالبان را رد کرده اند.
در دیدار اخیری که زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
عبدالغنی  مال  با  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 
برادر در دوحه داشته است، جانب طالبان بر رهایی 

زندانیان این گروه تأکید کرده است.
دولت افغانستان پیش از شروع دور اول مذاکرات، 

بیش از پنج هزار زندانی طالبان را رها کرده اند.
طالبان اصرار دارند که براساس توافق نامه دوحه باید 

سایر زندانیان این گروه نیز رها شوند.
پس از شروع دور دوم مذاکرات، جنگ و حمالت 
گروه طالبان بر مواضع نیروهای دولتی شدت گرفته 

است.
در شبانه روز گذشته چندین والیت شاهد درگیری 
گذشته  سال های  در  که  حالی  در  است.  بوده 
میدان های نبرد در فصل سرما چندان گرم نبوده 

است.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

تخار در لبه پرتگاه؛ 
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انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



علی حقمل 

اظهارات خان آقا رضایی، عضو مجلس نماینده گان، 
درباره قرارداد ۱۷ نوع گوشت برای اداره امور ریاست 
جمهوری و عقد قرارداد ۳۰ میلیون دالری برای تهیه 
»ترکاری« برای این اداره، خبرساز شده است. رضایی 
گفته است که برای یکی از دفاتر ریاست جمهوری 
)اداره امور( ۱۷ نوع گوشت از جمله گوشت »بودنه 
و کبک« قرارداد شده است. به گفته خان آقا رضایی، 
را  دالر«  میلیون  ریاست جمهوری »۳۰  امور  اداره 
تنها برای ترکاری باب مصرف و قرارداد کرده است. 
رضایی می گوید که هیچ نوع دست رسی به این نوع 
او  نمی شود.  داده  نماینده گان  به مجلس  قراردادها 
خواستار بررسی این نوع قراردادها از سوی مجلس 
باید عدالت در  است که  و گفته  نماینده گان شده 
ریاست  امور  اداره  شود.  تأمین  قراردادها  عقد 
سبزیجات  تهیه  برای  که  است  پذیرفته  جمهوری 
به  خورشیدی،   ۱۳۹۹ مالی  سال  در  اداره،  چهار 
از  افغانی  و هشت  هزار  و ۸۰۹  میلیون  ارزش ۶۲ 

سوی اداره تدارکات ملی قرارداد شده است.
نهاد  این  که  می گوید  ریاست جمهوری  امور  اداره 
دارای واحدهای جانبی از جمله دفاتر معاونان ریاست 
جمهوری، دفتر حامد کرزی رییس جمهور پیشین، 
استراتژیک،  ارتباطات  اداره  ملی،  تدارکات  اداره 
اداره پالیسی و استراتژی، اداره عملیاتی و حمایتی 
انکشاف ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری و شورای 
عالی مصالحه ملی به رهبری عبداهلل عبداهلل است. 
تهیه و تدارکات تمامی نیازمندهای مصرفی ادارات 
مزبور به گفته مسووالن اداره امور ریاست جمهوری، 
بر عهده این نهاد است. افزون بر این، غذای دفتر 
شورای امنیت ملی، ریاست عمومی دفتر مقام عالی 
ریاست جمهوری و ریاست محافظت رجال برجسته 
نیز از سوی اداره امور ریاست جمهوری تهیه می شود 

که بیش از هشت هزار کارمند در آن کار می کنند.
به این ترتیب، در سال مالی ۱۳۹۹ اداره تدارکات 
ملی برای چهار واحد ریاست جمهوری ۶۲ میلیون 
و ۸۰۹ هزار و هشت افغانی را برای تهیه سبزی جات 
قلم   ۴۳ تدارک  میان،  این  از  است.  کرده  قرارداد 
عالی  مقام  دفتر  عمومی  ریاست  برای  سبزیجات 
ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، 
افغانی  و 5۰5  هزار  و 5۶۴  میلیون  حدود ۲۳  به 

قرارداد شده است.
 هزینه سبزیجات ریاست دفتر ریاست جمهوری در 
سال مالی گذشته بیش از ۲۳ میلیون افغانی بوده 

است.
براساس این قرارداد، ریاست عمومی دفتر مقام عالی 
ریاست جمهوری در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، 
۱۸ هزار و ۱۲5 کیلوگرام کچالو، ۶۳ هزار و ۷۰۰ 
کیلوگرام پیاز، چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام نوش پیاز، 
چهار هزار و ۸۰۰ کیلوگرام ملی سرخک، ۶۰ هزار 
کیلوگرام بادرنگ، دو هزار و 5۰۰ کیلوگرام گشنیز، 
یک هزار و 5۰۰ کیلوگرام نعناع، هشت هزار و 5۰۰ 
کیلوگرام مرچ، یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرام مرچ دولمه 
به رنگ های زرد و سرخ، شش هزار و ۶۰۰ کیلوگرام 
کرم  کیلوگرام  و ۸۰۰  هزار  کرم سبز، چهار  دوبی 
هزار   ۱۹ پالک،  کیلوگرام   5۰۰ و  هزار   ۶۷ سرخ، 
و ۲۰۰ کیلوگرام زردک، ۲۹ هزار کیلوگرام خالل 
زردک، ۱۰ هزار و ۹۰۰ کیلوگرام گندنه، ۷۰ هزار 
کیلوگرام بادنجان رومی، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام 
بادنجان سیاه، دو هزار و 5۰۰ کیلوگرام سیر، ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ کیلوگرام کدوی مزاری، ۲۰ هزار و ۴۰۰ 
لیموی  کیلوگرام  هزار   ۱۴ سبز،  کدوی  کیلوگرام 
نه  خرد دانه،  لیموی  کیلوگرام  هزار   ۱۴ کالن دانه، 
هزار و ۴۸۰ کیلوگرام نارنج، دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرام 

زنجفیل، ۱۶ هزار و 55۰ کیلوگرام فاصلیه، ۳۱ هزار 
و ۹5۰ کیلوگرام بامیه، ۲۸ هزار و ۱۰۰ کیلوگرام 
چهار مغزی،  کرم  کیلو گرام   ۱۰۰ کالن دانه،  گلپی 
کیلوگرام   5۰۰ پشمک،  کچالوی  کیلوگرام   ۱۰۰
سمارق، ۱۴ هزار و ۱۲5 کیلوگرام کاهو، هفت هزار 
و ۷۰۰ کیلوگرام شلغم، ۲۰۰ کیلوگرام براکلی، 5۰ 
هزار  شش  ترایی،  کیلوگرام   5۰ رواش،  کیلوگرام 
تازه پوست، سه  کیلوگرام شبت، ۱۰ کیلوگرام متر 
هزار و ۶۰۰ کیلوگرام متر بدون پوست، یک هزار و 
۲۰۰ کیلوگرام تراتیزک، ۱۰ کیلوگرام برگ ریحان، 
۳۰ کیلو گرام ملی سفید و دو هزار و ۴۰۰ کیلوگرام 

لبلبوی شلغمی مصرف کرده است.
 

برجسته  رجال  محافظت  ریاست  سبزیجات  تهیه 
بیش از پنج میلیون افغانی قرارداد شده است.

برای ریاست محافظت رجال برجسته مربوط دفتر 
شورای امنیت ملی در سال مالی که گذشت، پنج 
طبق  است.  شده  قرارداد  افغانی   ۴۸۸ و  میلیون 
این قرارداد، برای ریاست محافظت رجال برجسته 
سبزی  قلم   ۱۶ ملی،  امنیت  شورای  دفتر  مربوط 
تهیه شده است که شامل کچالو، پیاز، خالل زردک، 
سیر، گلپی، فاصلیه، بادنجان رومی، بادنجان سیاه، 
کرم، پالک، بامیه، کدو، شلغم، زردک، مرچ و لیمو 

می شود.
سبزیجات مورد نیاز اداره امور ریاست جمهوری نیز 
به ارزش حدود ۳۱ میلیون و ۱۱5 هزار و ۳5 افغانی 
قرارداد شده است. برای اداره امور ریاست جمهوری 
۳۰ قلم سبزی از سوی شرکت طرف قرارداد تهیه 
قرارداد  اداره  این  برای  که  سبزیجاتی  است.  شده 
شده، شامل کچالوی اعال، سبزی پالک تازه و اعال، 
فاصلیه،  بامیه،  سیاه،  بادنجان  خرد،  سبز  کدوی 
سفید،  کرم  سبز،  مرچ  لیمو،  تازه،  بادرنگ  زردک، 
کلچه پیاز ،  گندنه،  غوره،  سیر  گشنیز،  رنگه،  کرم 
نعناع، کدوی کالن زرد وطنی، زنجفیل، گلپی بدون 
نارنج،  برگ، مرچ دولمه، شلغم، متر بدون پوست، 
کاهو، ملی سفید، نوش پیاز و خالل زردک می شود. 
ارزش این قرارداد پس از تخفیف دو میلیون افغانی، 

۳۱ میلیون و ۱۱5 هزار و ۳5 افغانی است.
برای اداره امور ریاست جمهوری بیش از ۳۱ میلیون 

افغانی در سال مالی گذشته هزینه شده است.
دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۰ افغانی دیگر نیز در 
مصالحه  عالی  برای شورای  که گذشت  مالی  سال 
برای  است.  شده  قرارداد  ترکاری  و  سبزیج  ملی 
ریاست شورای عالی مصالحه ملی نیز براساس این 
قرارداد، ۳۰ قلم سبزی تهیه شده است. سیر، مرچ 
سبز، گشنیز، خالل زردک، لیمو، پیاز، دوبی کرم، 
بادنجان رومی، بادرنگ، مرچ دلمه، زنجفیل، پالک، 
بامیه، نوش پیاز، ملی سرخک، نعناع، کاهو، شبت، 
لیموی  فاصلیه،  ریحان، شلغم،  برگ  ترایی،  گلپی، 
و  کدو  کچالو،  رنگه،  دلمه  مرچ  گندنه،  خرد دانه، 

کدوی مزاری تهیه شده است.

مالی  سال  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  برای 
گذشته دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۶۰ افغانی سبزی 

خریداری شده است.
ریاست  امور  اداره  سوی  از  که  مصرفی  مجموع 
جمهوری ارائه شده، براساس برآورد این اداره معادل 
چهار  این  می شود.   ۲۸۳ و  هزار   ۸۰۴ دالر  به  آن 
امور  اداره  واحد  نیاز چهار  قرارداد سبزیجات مورد 
لوجستیکی  و  تجارتی  با شرکت  ریاست جمهوری 
موالنا نصیر لمتید عقد شده است. طرف امضا کننده 
و  عملیاتی  اداره  نماینده  قراردادها  این  در  دولت 

حمایتی انکشاف ملی است.
اداره امور ریاست جمهوری در مورد قرارداد گوشت 
مورد نیاز این اداره و واحدهای مربوط آن معلومات 

نداده است.
خان آقا رضایی مدعی است که برای یکی از دفاتر 
ریاست جمهوری ۱۷ نوع گوشت قرارداد شده است. 
امور  اداره  برای  سبزیجات  تهیه  قرارداد  ارزش  او 

ریاست جمهوری را »۳۰ میلیون دالر« گفته است.
سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون امور مالی و 
جزییات  که  می گوید  نماینده گان،  مجلس  بودجه 
قراردادهای مزبور به مجلس نیامده است، اما اجناس 
به شمول غذا از کود ۲۲ بودجه تهیه می شود. این 

کود مصرف نهادهای قضایی را نیز شامل می شود.
طبق معلومات کبرزانی، در پیش نویس بودجه سال 
مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، برای ریاست عمومی دفتر 
افغانی،  میلیون  ریاست جمهوری ۶۸۰  عالی  مقام 
میلیون   ۹۰۰ جمهوری  ریاست  امور  اداره  برای 
افغانی، برای دفتر شورای امنیت ۴۷5 میلیون افغانی 
و برای ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری 
۳۷۴ میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. این 

بودجه مصرف غذا را نیز شامل می شود.
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  کبرزانی  سیدعظیم 
گفت که در سال گذشته نیز مقدار بودجه در کود 
۲۲ برای ادارات مزبور برای خدمات و تهیه اجناس 
پیش بینی شده بود. به گفته او، مواردی نیز اتفاق 
افتاده است که یک اداره بودجه اختصاصی اش را به 
مصرف رسانده و از کودهای دیگر نیز مصرف کرده 

است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفته 
است که کل بودجه خریداری اجناس اداره امور و 
ریاست جمهوری  عالی  مقام  دفتر  عمومی  ریاست 
کنایه  و  طنز  با  او  است.  بوده  افغانی  میلیارد   ۱.5
نوشته است که ۳۰ میلیون دالر معادل ۲.۳ میلیارد 
»بیخی  آن  او، محاسبه  گفته  به  و  افغانی می شود 

تمام همکاران ما را گنگس و گول ساختند.«
گسترده ای  واکنش های  رضایی  خان آقا  اظهارات 
این  به  استناد  با  بسیاری  است.  داشته  قبال  در  را 
سخنان، مصرف بی رویه پول برای تهیه »۱۷ نوع« 
گوشت و »۳۰ میلیون« دالر را برای سبزیجات به 
باد انتقاد گرفته اند، اما اداره امور ریاست جمهوری 
هزینه این مبلغ را برای سبزیجات تأیید نکرده است.

 

افغانستان  اعضای هیأت مذاکره کننده دولت  از تکمیل شدن  پس 
آغاز شوند،  در دوحه، گمان می رفت که جلسات  و گروه طالبان 
اما تاکنون دور دوم جلسات شروع نشده است. گفته می شود که 
نمی دهند.  نشان  تمایلی  مذاکرات  دوم  دور  شروع  برای  طالبان 
گفته اند  تازه گی  به  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  شماری 
که  می زنند  حرف هایی  غیررسمی  گفت وگوهای  در  طالبان  که 
نشانه آشکار افزون خواهی و عدم اعتقادشان به صلح است. از سوی 
دیگر، برخالف سال های گذشته که در فصل زمستان جنگ کاهش 
می یافت، طالبان اما در زمستان امسال خشونت ها را افزایش داده اند 

و در هفته جاری در بیست والیت افغانستان جنگ ادامه داشت.
رهبری هیأت مذاکره کننده طالبان یک هفته پس از زمان تعیین شده 
برای بازگشت اعضای هیأت های مذاکره کننده دو طرف، به دوحه 
رسید. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در تازه ترین مورد گفته 
است که رییسان هر دو هیأت شام روز دوشنبه دیدار داشته اند و 
این دیدار برای توحید آجندا انجام یافته است. او اما تأکید کرده 
است که این دیدار موفقیتی به همراه نداشته و علت آن نیز پیشنهاد 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  جانب  از  خشونت  کاهش  و  آتش بس 

افغانستان بوده است که باید در صدر آجندا باشد.
صفحه  در  نیز  مذاکره کننده  هیأت  عضو  احمدی،  محمدامین 
زندانیان خود  رهایی  پی  در  طالبان  است که  نوشته  فیس بوکش 
گفته  هم چنان  او  ندارند.  آتش بس  درباره  بحث  به  تمایلی  و  اند 
است که طالبان به صلح همه شمول باور ندارند و تنها در پی تحقق 

خواست های افزون خواهانه خود اند.
تاخیرها و بهانه جویی های طالبان نشان می دهد که این گروه هنوز 
تاریخ  باید  این روزها، طالبان  نیاموخته است. در  تاریخ چیزی  از 
معاصر افغانستان را مرور و برپایه درس هایی از آن، راه درست را در 

شرایط حساس کنونی انتخاب کنند.
مردم افغانستان می دانند که اگر حکومت داکتر نجیب و گروه های 
می رسیدند،  توافق  به  دموکراتیک  حکومت  پایان  در  مجاهدین 
داد،  رخ  هفتاد  دهه  آغاز  در  که  مصیبت هایی  شاهد  افغانستان 
نمی بود. بر همه گان معلوم است که نه مفاد موافقت نامه های صلح 
ژنو که آن را پاکستانی ها به نیابت از مجاهدین با دولت نجیب پیش 
می بردند، عملی شد، نه مشی مصالحه ملی داکتر نجیب و نه هم 
بن بست رسیدن طرح هایی  به  نتیجه ای  بنین سیوان.  طرح صلح 
برای صلح، مرگ هزاران هم وطن ما، مهاجرت های میلیونی و ویرانی 

تمام زیرساخت های اندک کشور در آغاز دهه هفتاد بود.
آیا طالبان می خواهند آن مصیبت ها دوباره برسر افغانستان بیاید؟ 
طالبان باید بدانند که حکومت کنونی با همه معایبی که دارد، با 
اواخر حکومت  حکومت داکتر نجیب تفاوت های فراوانی دارد. در 
حکومت  سقوط  خواهان  منطقه  کشورهای  تمام  نجیب  داکتر 
حکومت  فروپاشی  برای  اجماعی  چنین  حاال  اما  بودند؛  کابل 
کابل در منطقه ما وجود ندارد. از سوی دیگر، سه سال پیش از 
افغانستان رفته  از  فروپاشی کامل حکومت داکتر نجیب، روس ها 
در حالی  بود.  بسیار کم شده  نیز  نظامی شان  و کمک های  بودند 
که کشورهای کمک کننده در نشست ژنو کمک ها به افغانستان را 
تمدید کردند و در تازه ترین مورد رییس ناتو از تداوم حمایت از 
حکومت افغانستان گپ زده است و امریکایی ها نیز براساس پیمان 
از  به حمایت  ملزم  را  امضا کرده اند خود  با کابل  استراتژیکی که 

حکومت افغانستان می دانند.
تنها  نه  طالبان  یک دست  حکومت  که  داد  نشان  تاریخی  تجربه 
برای منطقه خطرناک بود، بلکه دورترین نقاط جهان نیز از آسیب 
نیروهای هراس افگنی که در افغانستان در آن زمان پناه گرفته بودند 
در امان نماندند. طالبان باید بدانند که کشورهای مهم جهان، به 
هیچ عنوان خواهان قدرت یک دست آن ها نیستند. تمام کشورهای 
مهم جهان در کنفرانس ژنو گفتند که حفظ دست آوردهای نوزده 
سال اخیر، به ویژه دست آوردهای حقوق بشری در زمینه حقوق زنان 

خط سرخ آن ها است.
سوال این است که طالبان با کدام واقع بینی دم از انحصار قدرت 
می زنند؟ طالبان باید بدانند که کشوری که ۳5۰ هزار نیروی مسلح 
دارد و از حمایت دنیا برخوردار است، به هیچ وجه خواهان پذیرش 

شرایط آن ها نیست.
مردم افغانستان طعم صلح در سایه ارزش های جدید را چشیده اند و 

حاضر نیستند از این ارزش ها به ساده گی بگذرند.
پس بهتر است که گروه طالبان با واقع بینی بیش تر با مسأله صلح 
برخورد کنند. آن ها باید از این فرصت پیش آمده برای ختم جنگ 
استفاده کنند و نگذارند که شماری از کشورهای متخاصم منطقه 

به اهداف شان برسند.
مذاکرات صلح دوحه آزمون گاهی برای همه گروه های سیاسی است؛ 
اما بیش از همه این طالبان اند که با درس عبرت  از تاریخ باید با 
واقع بینی بیش تر به میز مذاکره برگردند و در ختم جنگ و مصایب 

مردم ما تا آن جا که مربوط آن ها می شود، نقش ایفا کنند.

طالبان نیز باید از تاریخ بیاموزند
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»۱۷ نوع گوشت در مینوی غذایی اداره امور و ۳۰ میلیون دالر 

برای سبزیجات«؛ 

ماجرا از چه قرار است؟

والیت  در  محلی  مقام های  قندهار:  ۸صبح، 
انفجار  پی  در  که  کرده اند  اعالم  ارزگان 
موترسایکل بمب گذاری شده در شهر ترینکوت، 

مرکز این والیت ۱۰ نفر زخمی شده اند.
محمدعمر شیرزاد، والی ارزگان، گفت که این 
روز سه شنبه، سی ام جدی رخ  انفجار چاشت 

داده است.
محل انفجار چهارراهی غازی امان اهلل خان در 
ارزگان گفته شده  ترینکوت، مرز والیت  شهر 

است.
این موترسایکل بمب گذاری شده  او،  به گفته 

یک موتر شخصی متعلق به نیروهای پولیس را 
هدف قرار داده است.

پی  در  تلفات  انفجار  این  شیرزاد،  گفته  به 
صورت  به  آن  در  شماری  اما  است،  نداشته 

سطحی زخمی شده اند.
پولیس  نیروی  دو  که  می گوید  ارزگان  والی 
شامل  زخمیان  میان  در  کودک  و  زن  یک  و 

هستند.
اکثر  وضعیت  که  گفت  شیرزاد  محمدعمر 
این رویداد »خوب« است و بسیاری  زخمیان 

از آن ها از شفاخانه مرخص شده اند.

مسوولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده 
نگرفته است.

ارزگان از والیت های ناامن کشور است که گروه 
فعالیت  والیت  این  از  بخشی هایی  در  طالبان 

گسترده دارد.

انفجار موترسایکل بمب گذاری شده در شهر ترینکوت ۱۰ زخمی برجای گذاشت



پرویز کامروز 

حسیب بهش

حکومت  صلح،  مذاکرات  دوم  دور  ادامه  با  هم زمان 
گرفته اند.  یک دیگر سخت  بر  دیگر  بار  یک  طالبان  و 
معاونت اول ریاست جمهوری در واکنش به ترورهای 
اخیر در پایتخت، بر اعدام اسیران طالبان تاکید دارد 
ترورهای  برای کاهش سطح  اساسی  راه حل  را  و آن 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  می داند.  هدف مند 
جمهوری، بر اعدام »تروریستان« تاکید دارد و می گوید 
که این مهم را در نشست شورای عالی حاکمیت قانون 
در میان می گذارد. طالبان هرچند می گویند که در حال 
حاضر زندانی اعدامی ندارند و همه زندانی های اعدامی 
این گروه آزاد شده اند، اما تصریح می کنند که در صورت 
تحرک حکومت در راستای اعدام اسیران شان، اقداماتی 
عواقب خطرناکی خواهد  که  می گیرند  روی دست  را 
در حکومت  مسووالن  که  است  حالی  در  این  داشت. 
صادر  اعدام شان  قرار  که  زندانیانی  از  دقیقی  آمار 
ندارند.  دست  در  است،   مراحل  طی  حال  در  یا  شده 
موقف گیری های تند حکومت و طالبان در حالی شکل 
سردی  به  مذاکره  میز  در  گفت وگوها  که  می گیرد 
مذاکرات  که  می گویند  منابع  هرچند  است.  گراییده 
خشونت ها  دوام  اما  می شود،  آغاز  امروز  از  سر  جدی 

در کشور امیدها به این روند را کم رنگ ساخته است.
قطر، حکومت  در  مذاکرات جدی  به  ورود  آستانه  در 
میدان های  در  فشار  ابزارهای  دیگر  بار  طالبان  و 
جنگ را رو کرده اند. امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جمهوری، روز دوشنبه، بیست ونهم جدی، در واکنش 
به ترورها در کابل، خواستار اعدام اسیران طالبان شد. 
از طریق صفحه  وی در جمع بندی نشست ۶:۳۰ که 
اطمینان  که  کرد  تاکید  می شود،  نشر  فیس بوکش 
طالبان از عفو در واقع »محوری ترین دلیل باال رفتن 
سطح ترور در شهرهای بزرگ« است. او افزود که »یکی 
از  شماری  اعدام  معضله،  این  اساسی  راه حل های  از 
ریاست  اول  معاون  باور  به  است.«  شده گان  بازداشت  
جمهوری، افراد بازداشت شده گروه طالبان باید اعدام 
برای دیگران درس عبرت گردد. آقای صالح  تا  شوند 
اعتراف  »بلبل گونه«  شده  بازداشت   افراد  که  گفت 
می کنند، اما با آن هم امیدوار اند که روزی »بی مجازات 
واقعی« رها می شوند. وی بر حل این معضل به عنوان 
این  که  گفت  و  کرد  تاکید  اساسی«   نکات  از  »یکی 
مهم را در نشست شورای عالی حاکمیت قانون مطرح 

می کند. 

طالبان سرنخ دادند؟
موقف گیری امراهلل صالح سبب شد که طالبان در برابر 

بر  طالبان حمالت شان  با وجود رسیدن فصل سرما، 
به  بخشیده اند.  شدت  را  تخار  ولسوالی های  بیش تر 
جنگ جویان  والیت،  این  باشنده گان  از  برخی  گفته 
در  امنیتی  پاسگاه های  بر  هرازگاهی  طالبان  گروه 
ولسوالی های تخار حمله می کنند و آرامش مردم را به 
هم می زنند. باشنده گان تخار می گویند که اگر حکومت 
که  دارد  احتمال  نکند،  توجه  والیت  این  به وضعیت 
تخار سال آینده به دست طالبان سقوط کند. شورای 
والیتی تخار نیز تایید می کند که در حال حاضر ۱۶ 
ولسوالی این والیت با تهدیدهای بلند امنیتی روبه رو 
است. به گفته اعضای شورای والیتی تخار، هم اکنون 
طالبان  گروه  سوی  از  والیت  این  خاک  درصد   ۸۰
کنترل می شود. این در حالی است که ارتش در جریان 
ماه های گذشته عملیاتی را برای پاک سازی برخی از 
نقاط تخار راه اندازی و برخی از نقاط را دوباره تصرف 
کردند. با این حال شبیخون طالبان بر قرارگاه ارتش 
که  شد  سبب  بهارک،  در  سرباز   ۴۸ شدن  کشته  و 
هیأت  یابد.  افزایش  تخار  وضعیت  مورد  در  نگرانی ها 
مجلس نماینده گان پیش تر گفته بود که اگر نیازهای 
این  نشود،  برطرف  جنگ  فصل  آغاز  تا  تخار  نظامی 

والیت به دست طالبان می افتد.
تخار در جریان ماه های اخیر با تهدیدهای جدی امنیتی 
که  می گویند  والیت  این  باشنده گان  است.  روبه رو 
جنگ جویان طالبان حمالت شان بر برخی از نقاط این 
والیت را یکی پی دیگر سازمان دهی می کنند و بیش تر 
ولسوالی های  کرده اند.  ناامن  را  تخار  ولسوالی های 
دشت  عالءالدین،  چاه آب،  درقد،  اشکمش،  بهارک، 
والیت  این  قلعه  ینگی  و  نمک آب  خواجه غار،  قلعه، 
روزهای  طالبان طی  گروه  که  است  ولسوالی هایی  از 
افزون  داده اند.  افزایش  را  آن ها حمالت شان  در  اخیر 
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آن واکنش تُندی نشان دهند. این گروه می گوید که 
اعدام اسیرانش پایان تلخ و عواقب بدی خواهد داشت. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، تصریح کرد 
و  نیست  تروریستی  حمالت  پس  در  گروه  این  که 
را در  امنیتی  حکومت تالش می کند که کاستی های 
گروه،  این  باور  به  کند.  پنهان  طالبان  به  اتهام  پشت 
معاون اول ریاست جمهوری در پی »سبوتاژ«  روند صلح 
است و به همین دلیل، بر گزینه های قهریه تاکید دارد. 
این گروه پیش تر نیز از عواقب ناگوار اعدام اسیرانش 

هشدار داده بود. 
امراهلل صالح اما می گوید که طالبان در جریان روزهای 
طفره  هدف مند  حمالت  در  داشتن  دست  از  گذشته 
بازداشت  شدن  اعدام  نگران  اکنون  اما  می رفتند، 
سی ام  سه شنبه،  روز  صالح  آقای  هستند.  شده گان 
اخیر  ماه های  در  امنیتی  نیروهای  که  گفت  جدی، 
ده ها عضو گروه طالبان را که »به گونه مستقیم«  در 
قتل اعضای جامعه مدنی،  خبرنگاران و بمب گذاری ها 
دست داشته اند، بازداشت کرده اند. معاون اول ریاست 
نه  »دروغ گو  ضرب المثل  بردن  کار  به  با  جمهوری 
که  کرد  تاکید  شرم«،  نه  و  می باشد  داشته  حافظه 
واکنش طالبان به اعدام بازداشت شده گان، به وضوح 

بیان گر دست داشتن این گروه در حمالت اخیر است. 
آقای صالح تاکید کرده است که »تروریستان« بازداشت  
شده که ثبوت مادی و معنوی علیه آنان وجود دارد،  
باید اعدام شوند. معاونت اول تصریح کرد که تالش ها 

ناامن است و  بر این ولسوالی ها، سایر نقاط تخار نیز 
جنگ جویان طالبان در آن  تحرک دارند. 

که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  تخار،  باشنده  شکیب، 
افزایش  تخار طی سال جاری  در  امنیتی  تهدیدهای 
یافته است. او افزود که با توجه به فصل سرما، میزان 
به  حکومت  اگر  و  است  کم  هنوز  طالبان  حمالت 
وضعیت این والیت توجه جدی نکند، تخار سال آینده 

به دست طالبان سقوط می کند. 
میرویس، دیگر باشنده تخار، می گوید که طالبان در 
جریان ماه های اخیر جنگی شدید را در ولسوالی های 
اشکمش، خواجه غار و درقد به راه انداخته اند. او متعقد 
است که اگر وضعیت این والیت بهبود نیابد، شرایط 

برای مردم در جریان سال آینده بدتر می شود. 
روزنامه  به  می کند،  زنده گی  تخار  در  که  محبوب اهلل 
۸صبح گفت که باشنده گان تخار از وضعیت موجود به 
ستوه آمده اند و خواستار تامین امنیت شان هستند. او 
افزود که وضعیت امنیتی تخار با گذشت هر روز بد تر 
توجه  والیت  این  شرایط  به  حکومت  باید  و  می شود 

جدی کند. 

برای یجاد پرونده های بزرگ حق العبد بر ضد طالبان 
ادامه دارد. طالبان اما دلیل واکنش شان به موقف گیری 
صالح را نام بردن از این گروه در سخنان معاون اول 
ذبیح اهلل مجاهد گفت که  ریاست جمهوری می دانند. 
اعدام  بر  مستقیم  گونه  به   ۶:۳۰ نشست  اعالمیه  در 
اسیران طالبان تاکید شده و این گروه به همین دلیل 
نیز واکنش نشان داده است. او افزود که امراهلل صالح 
تالش دارد تا کاستی های نشست ۶:۳۰ را با فشار روی 

طالبان پوشش دهد.

طالبان: اعدامی ها در جمع پنج هزار زندانی آزاد 
شدند

هم زمان با موقف گیری معاونت اول ریاست جمهوری، 
طالبان می گویند که هیچ زندانی اعدامی در زندان های 
همه  که  گفت  مجاهد  ذبیح اهلل  ندارند.  حکومت 
زندانی  هزار  پنج  میان  در  طالب  زندانی  اعدامی های 
آزاد شده اند. با این حال طالبان هرچند محکومیت به 
اعدام را کار حکومت می دانند، اما تصریح می کنند که 
هیچ طرفی حق  بین المللی،  قوانین  و  اصول  براساس 
اعدام کند.  را  آنان  نمی تواند  و  ندارد  را  اسیران  اعدام 
می خوانند  جنگی«   »اسیران  را  زندانیان شان  طالبان 
باید همانند اسیران جنگی نگه داری  اند که  و معتقد 
شوند. این در حالی است که اداره تنظیم امور زندان ها 
به عنوان نهاد ذی دخل در موضوع زندانیان، هنوز آمار 

دقیق از شمار اعدامیان ندارد.

شورای والیتی تخار نیز وضعیت نابه سامان امنیتی در 
این والیت را تایید می کند. جمعه خان حیدرزاده،  عضو 
شورای والیتی تخار، به روزنامه ۸صبح گفت که تحرکات 
جنگ جویان طالبان در اطراف شهر تالقان ادامه دارد 
و هم اکنون ۸۰ درصد خاک این والیت توسط گروه 
طالبان کنترل می شود. از سویی هم، این عضو شورای 
والیتی تخار ادعا دارد که برخی از نماینده گان تخار در 
مجلس افراد مسلح غیرقانونی دارند که افزون بر آزار 
و اذیت مردم، دست به چور و چپاول می زنند. آقای 
نیروهای  تلفات سنگین  با وجود  افزود که  حیدرزاده 
امنیتی در جریان سال جاری در این والیت، هم اکنون 
قرار  امنیتی  تهدیدهای جدی  زیر  تخار  ولسوالی   ۱۶
دارند. به گفته این عضو شورای والیتی، شاهراه تخار-

کندز از مسیرهای بزرگ تجارتی است که کندز را به 
با  اما می گوید که  او  بدخشان وصل می کند.   و  تخار 
توجه به وضعیت نابه سامان امنیتی تخار، این شاهراه 
نیز ناامن است و طالبان با ایجاد ایست بازرسی، مردم 

را اذیت می کنند.
فعاالن جامعه مدنی در این والیت نیز معتقد اند که 

باید گفت که با وجود رهایی بیش از شش هزار زندانی 
طالبان،  هنوز بیش از هفت هزار زندانی وابسته به این 
گروه در زندان های حکومت هستند. افزون بر این، در 
جریان ماه های اخیر چندین عضو این گروه در پیوند 
به ترورها بازداشت شده اند. با این همه، به نظر می رسد 
که نگرانی اصلی گروه طالبان از موقف گیری معاونت 
اول ریاست جمهوری در بحث اعدام زندانی های طالب، 
ماه های  جریان  در  که  است  افرادی  پیرامون  بیش تر 
بازداشت شده اند. معاونت اول ریاست جمهوری  اخیر 
نیز در موقف گیری اش بر افرادی تاکید کرده است که 
در پیوند به ترورهای اخیر بازداشت شده اند. آقای صالح 
پیش از این نیز گفته بود که »طالبان داعشی« هشدار 
داده اند اگر کسی از زندانیان شان اعدام شود، کابل را به 

مسلخ شیعیان بدل می کنند و ربوده ها را سر می برند.
گفتنی است که در روزهای اخیر ترورهای هدف مند در 
کشور افزایش یافته و حتا نگرانی ها را در میز مذاکرات 
اکنون  باید  برنامه ریزی  براساس  است.  داشته  پی  در 
اما  می شد،  دنبال  سریع  اجندا  تهیه  روی  مذاکرات 
طرف ها هنوز بحث های جدی را آغاز نکرده اند. منابع 
در  طالبان  که  بودند  گفته  روزنامه ۸صبح  به  پیش تر 
که  اند  منتظر  زیرا  می کنند،  تعلل  میز  به  برگشت 
سیاست بایدن در مورد صلح افغانستان را ارزیابی کنند. 
امریکا،  منتخب  جمهور  رییس  بایدن،  جو  است  قرار 
امروز به عنوان جانشین دونالد ترمپ به گونه رسمی 

وارد کاخ سفید شود.

شاهراه تخار-کندز در اختیار طالبان قرار دارد و مسیر 
این والیت منتهی به کندز ناامن شده است. اکمل وارث، 
فعال مدنی در این والیت، گفت که طالبان در مسیر 
را هرازگاهی  بازرسی دارند و مسافران  ایست  شاهراه 
بررسی می کنند. به گفته آقای وارث، مسافران در این 
مسیر مصونیت ندارند و وضعیت امنیتی طی چند ماه 
اخیر بدتر شده است. این فعال جامعه مدنی می گوید 
که با وجود دوام درگیری ها میان نیروهای امنیتی و 
حکومت  تخار-کندز،  مسیر  در  طالبان  جنگ جویان 

توجه جدی ای به آن نکرده است.
برای  امنیتی  نیروهای  بر تالش های  اما  تخار  پولیس 
اسیر،  خلیل  دارد.  تاکید  والیت  این  امنیت  تامین 
که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  تخار،  پولیس  سخنگوی 
مواضع  بر  تهاجمی شان  طالبان حمالت  جنگ جویان 
در  حتا  و  می کنند  سازمان دهی  را  امنیتی  نیروهای 
او  کرده اند.  ایجاد  بازرسی  ایست  تخار-کندز  مسیر 
تحرکات  جلو  امنیتی  نیروهای  که  کرد  تصریح  اما 
طالبان در این والیت را گرفته اند. به گفته آقای اسیر، 
جنگ جویان طالبان هرازگاهی از سمت ولسوالی های 
ارچی و خان آباد کندز کمک دریافت می کنند. با این 
حال سخنگوی پولیس تخار می گوید که هنوز اسنادی 
در  تخار  در  طالبان  با  خارجی ها  همکاری   بر  مبنی 

اختیار نیروهای کشفی قرار نگرفته است.
 تخار در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است و 
هرازگاهی خبرهای جنگ از این والیت نشر می شود. 
این والیت که ۱۶ ولسوالی دارد، در جریان سال روان 
از  پیش  است.  روبه رو  امنیتی  جدی  تهدیدهای  با 
این هیأت مجلس در گزارش بررسی هایش از رویداد 
کشته  امنیتی  نیروی   ۴۸ آن  در  که  بهارک  خونین 
شدند، وضعیت تخار را نگران کننده توصیف کرده بود. 
این هیأت از حکومت خواسته بود که هرچه زودتر برای 
برقراری امنیت در تخار، اقدام و نیازهای نظامی این 
والیت را تامین کند. اعضای مجلس هشدار داده بودند 
که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، تخار با آغاز فصل 

جنگ به تصرف طالبان در خواهد آمد. 

مذاکرات در تنگنا؛ 
حکومت در پی اعدام، طالب در پی انتقام 

تخار در لبه پرتگاه؛ 

برخی از نماینده گان این والیت در مجلس، 
نیروهای مسلح غیرمسوول دارند
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نزدیک به یک هفته می شود که راه مواصالتی سه ولسوالی غزنی )جاغوری، 
مالستان و قره باغ( بسته است. طالبان در آخرین روزهای هفته گذشته، در 

مربوطات ولسوالی قره باغ، مسافران را از موترهای شان پایین کردند و آنان را 
به گروگان گرفتند. دلیل این گروگان گیری، دست گیرشدن دو تن از اعضای این 
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دو تن رها نشود، گروگان ها را آزاد نخواهند کرد.

یکی از ویژه گی های جمهوری 
اسالمی کنونی، بی توجهی و 

بی اعتنایی به خواست، اعتراض 
و مشکالت شهروندان است. 

رسیده گی به اعتراض، فریاد و 
فغان مردم عام هیچ گاه در اولویت 

کاری دولت ها و حکومت های 
جمهوری افغانستان نبوده است. 

نه تنها به خواست ها و اعتراضات 
مردم رسیده گی نشده است که 

چه بسا حرکت های مدنی با سرکوب 
خون بار روبه رو شده اند. نمونه اش 
سرکوب و به خون  کشیدن جنبش 
روشنایی و جنبش تبسم است که 

در تاریخ اعتراض های مسالمت آمیز 
کشور نمونه و بی نظیر بودند. نظام 

کنونی در اسم جمهوری بوده، 
در عمل هیچ گاه نتوانسته است 

جمهوری گونه عمل کند. در حاصل 
حاضر، این جمهوری عبارت است از 
کمیته دزدان و چپاول گران ثروت 

عمومی؛ کمیته ای که بی اعتنا به 
تمام مشکالت مردم است.
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کنونی،  اسالمی  جمهوری  ویژه گی های  از  یکی 
بی توجهی و بی اعتنایی به خواست، اعتراض و مشکالت 
و  فریاد  اعتراض،  به  رسیده گی  است.  شهروندان 
دولت ها  کاری  اولویت  در  هیچ گاه  عام  مردم  فغان 
نه  است.  نبوده  افغانستان  جمهوری  حکومت های  و 
تنها به خواست ها و اعتراضات مردم رسیده گی نشده 
است که چه بسا حرکت های مدنی با سرکوب خون بار 
روبه رو شده اند. نمونه اش سرکوب و به خون  کشیدن 
تاریخ  است که در  تبسم  جنبش روشنایی و جنبش 
اعتراض های مسالمت آمیز کشور نمونه و بی نظیر بودند. 
نظام کنونی در اسم جمهوری بوده، در عمل هیچ گاه 
حاصل  در  کند.  عمل  جمهوری گونه  است  نتوانسته 
حاضر، این جمهوری عبارت است از کمیته دزدان و 
به  بی اعتنا  که  کمیته ای  عمومی؛  ثروت  چپاول گران 

تمام مشکالت مردم است.
جنگ،  افغانستان  اسالمی  جمهوری  واژه گان  کلید 
این  در  که  است  فساد  و  تعصب  تبعیض،  بی عدالتی، 
و  خطرناک  کشتار  و  جنگ  اندازه  به  آخری  میان 
تروریستی  نیروهای  و  طالبان  است.  بوده  تباه کننده 
دیگر در سنگرهای داغ علیه نیروهای امنیتی افغانستان 
قرار  هدف  را  ملکی  مردم  شهرها  در  و  می جنگند 
می دهند. اما جمهوری خواهان )مقامات حکومتی( طی 
۱۹ سال پسین ثروت عمومی و ملی و جیب مردم را 
نشانه گرفته و اموال عمومی را به غارت برده اند. اغلب 
مقامات حکومتی با یک تکت هواپیما از غرب می آیند و 
بعد از ختم دوره کاری شان با عالمی از پول و امکانات 
دوباره به آن جا بر می گردند و زنده گی آرام شان را از سر 
می گیرند. در این میان، بومیان و زحمت کشان داخلی 
آسیب می بینند و تأثیر این چپاول و بی اعتنای عظیم 

باالی زنده گی و معیشت روزانه آنان سایه می افگند.
و  به غارت  نیست که شهروندان  و ماهی  روز و سال 
مقامات  توسط  عمومی  ثروت  حیف ومیل  و  چپاول 
حکومتی اعتراض نکنند، اما هم رییس جمهور کرزی 
و هم رییس جمهور غنی بی تفاوت به این اعتراض ها 
انجام داده اند. کسی  را  و شکایت ها کار میل دل شان 
به یاد ندارد که هر دو رییس جمهور، پس از اعتراض 
مردم گفته باشند که خواست و سخنان معترضان را 
شنیده اند و به آن رسیده گی می شود. رییس جمهور 

سه  مواصالتی  راه  که  می شود  هفته  یک  به  نزدیک 
بسته  قره باغ(  و  مالستان  )جاغوری،  غزنی  ولسوالی 
در  گذشته،  هفته  روزهای  آخرین  در  طالبان  است. 
مربوطات ولسوالی قره باغ، مسافران را از موترهای شان 
این  دلیل  گرفتند.  گروگان  به  را  آنان  و  کردند  پایین 
این  اعضای  از  تن  دو  دست گیرشدن  گروگان گیری، 
گروه از سوی نیروهای دولتی، عنوان شده است. طالبان 
گفته اند تا زمانی که آن دو تن رها نشود، گروگان ها را 
آزاد نخواهند کرد. تعداد مجموعی افرادی که از هفتم 
جدی تاکنون از سوی طالبان گروگان گرفته شده اند به 

۱۶ تن می رسد. 
اکنون ساکنان ولسوالی های جاغوری، مالستان و قره باغ، 
رفت وآمد  برای  صعب العبور  و  سخت  مسیر  یک  تنها 
آنان  دارند.  افغانستان  والیات  دیگر  و  غزنی  شهر  به 
مجبوراند مسیر طوالنی و برف گیر »ناور« را طی کنند. 
برف و  به دلیل ریزش  در زمستان  این مسیر معموالً 
مسیر  دو  است.  مسدود  ترافیک  روی  بر  هوا،  سردی 
و  جاغوری  به  مقر  و  گیالن  ولسوالی های  از  که  دیگر 
مالستان منتهی می شد، در سال های گذشته و به دنبال 
حمالت خزان سال ۱۳۹۷ طالبان بر مربوطات ولسوالی 
جاغوری، از سوی این گروه بسته شد. به نظر می رسد 
که اگر دست طالبان برسد، حتا همین مسیر سخت و 
دشوارگذر »ناور« را نیز بر روی مردم مسدود می کنند.

ایست های  در  مختلف  بهانه های  به  بارها  طالبان 
با  و  کرده  پایین  موترها  از  را  مسافران  بازرسی شان، 
خود برده اند. پس از آن، با اقارب و نزدیکان گروگان ها 
را  آنان  هنگفت،  مبالغ  گرفتن  با  و  شده  مذاکره  وارد 
رها کرده اند. طالبان بدون استثنا از هر گروگان در هر 
پاکستانی  آنان می مانند، یک هزار کلدار  نزد  شبی که 
را زیر نام مصارف غذا می گیرند. هم چنان برای رهایی 
اقتصادی  توانایی  و  وضعیت  به  توجه  با  گروگان ها، 
آنان، روی مقدار پول چانه می زنند.  وارثان  و  خانواده 
امسال،  خزان  در  گروه  این  اعضای  که  می شود  گفته 
تنها در برابر رهایی چند گروگان، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار 
افغانی را از خانواده های آنان گرفته اند. طالبان در کنار 
پولی که در بدل رهایی گروگان ها به جیب می زنند، از 

میله های زندان و دادگاه عالی فرستاد که در هر نوبت 
معلوم شد او مرتکب خطا و خیانتی نسبت به کشور و 

جامعه و ثروت عمومی نشده است.
مصارف  و  معاش  روز  اطالعات  روزنامه  قبل،  چندماه 
عده ای از مقامات حکومتی را برای خواننده گان و مردم 
فقر  بی کاری،  که  در کشوری  کرد.  منتشر  افغانستان 
به  و حتا  بیگانه  به کشورهای  اقتصادی  وابسته گی  و 
دشمنان منطقه ای اش، بیداد می کند و دمار از روزگار 
حکومتی  مقامات  از  عده ای  است،  درآورده  مردم 
دسترخوان،  هزینه  عنوان  تحت  میلیونی،  معاش  با 
کرایه خانه، سفرهای غیرضروری و خوش گذرانی های 
مصرف  به   ۹۱ کد  از  را  افغانی  میلیون ها  شخصی 
بود  گرفته  صورت  حالی  در  مصارف  این  رسانده اند. 
مبلغ  این  از مصرف کننده گان  یکی  که سمیع حامد، 
میلیونی در استعفانامه خود گفته بود که به هیچ یک 
از طرح ها و برنامه هایش توجه نشده است. این به آن 
معنا است که مجموع مبلغ مصرف شده توسط او فقط 
خیر و معیشت شخصی او را تضمین کرده است و بس. 
عموم  برای  ماموریتش  زمان  در  هیچ دست آوردی  او 
مردم نداشت و برای همین از سمت خود کنار رفت. به 

قره باغ  و  مالستان  جاغوری،  ولسوالی های  به  منتهی 
والیت غزنی است.

این در حالی است که دولت در برابر این رفتار طالبان 
در مقابل بخش مشخصی از مردم والیت غزنی، سکوت 
و  دولت  سکوت  است.  نکرده  اقدامی  هیچ  و  کرده 
گروگان گیری هر روزه طالبان، باعث شده است که حتا 

بسیاری از گروگان گیری ها و اخاذی ها رسانه ای نشود.

غنی با وعده مبارزه با فساد وارد کارزارهای انتخاباتی 
شد؛ اما او خودش هم انتخابات را دزدید و هم ارزش های 
دیگر جمهوری را به سود و منافع خود مصادره کرد. 
نه تنها علیه فساد مبارزه نکرده و دست آوردی در این 
زمینه ندارد، بلکه این لکه  جمهوری هر روز بیش تر ورم 

می کند و هر روز بیش تر از قبل چاق می شود. 
آن،  از  بعد  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان  در 
رسانه های معتبر در کابل از فساد و خودسری و کارهای 
غیرقانونی وزیر مالیه، مشاور رییس جمهور غنی، فساد 
اجمل  غیرقانونی  کارهای  ارگ،  در  اخالقی  و  جنسی 
احمدی در بانک مرکزی، رهایی خالف قانون فیروزی 
که  کردند  نشر  را  گزارش هایی  دیگر  مورد  صدها  و 
اجتماعی  فعاالن  و  عام  مردم  تبصره  و  مباحثه  مورد 
این  به  بی تفاوت  غنی  اشرف  محمد  اما  گرفت؛  قرار 
گزارش ها و اعتراض ها فقط به این دلیل که خاطیان 
را  آنان  همه  یا  بودند،  تیم خودش  از  قانون گریزان  و 
ارتقا  در حکومت جدید  را  عده ای  حتا  یا  و  بخشیده 
داده است. محمد اشرف غنی مانور مبارزه با فساد را 
فقط علیه رقیبان خود انجام داده است و در یک مورد 
وزیر پیشین مخابرات را چندین بار استالین وار پشت 

باری،  موترهای  از  و  افغانی  مسافربری ۱۰۰  موتر  هر 
اتفاق  بارها  افغانی حق  عبور می گیرند.  تا ۱۰ هزار   5
افتاده است که جنگ جویان این گروه موترهای باربری 
را که مواد ساختمانی و غذایی انتقال می داده به اتهام 
دولتی بودن توقف داده  و پس از مدتی با دریافت مبلغ 
توهین  و  اخاذی  گروگان گیری،  کرده اند.  رها  هنگفت 
و تحقیر مسافران، روش معمول طالبان در مسیرهای 

همین سان، شاید دیگر مصرف کننده گان این مبلع های 
میلیونی نیز هیچ کاری برای این سرزمین نکرده باشند.

اداره  در  قراردادی  مورد  در  گمان ها  و  حدس  اکنون 
امور، نماینده گان مجلس و مردم را در شوک فرو برده 
است. هرچند هنوز هیچ یک از رسانه ها به آن نپرداخته 
این  گذشته  جمهوری،  کارهای  به  توجه  با  اما  است؛ 
جهان  غذایی  سازمان  که  حالی   در  نیست.  بعید  نیز 
از فاجعه بشری ناشی از عدم دست رسی اغلب مردم 
این  اما  است؛  داده  هشدار  کافی  غذای  به  افغانستان 
هشدار برای جمهوری ضد شهروندان فقیر و مردم عام، 
هیچ اهمیتی ندارد. جمهوری در چنین وضعی اقدام به 

قرارداد های غیرضروری و هزینه بردار کرده است.

برابر  این است که گروه طالبان در غزنی، در  واقعیت 
به  روی کرد  والیت،  این  خاص  ولسوالی های  ساکنان 
تمام معنا قومی دارد. طالبان، دو مسیر رفت وآمد را بر 
روی ساکنان این ولسوالی ها، دو سال پیش مسدود و 
در مسیر قره باغ - جاغوری ایست بازرسی ایجاد کردند 
و به باج گیری، گروگان گیری، آزار و کشتار مردم ملکی 
جرم  به  تن  ده ها  اخیر،  سال  چند  در  آوردند.  روی 
کارمند دولت بودن، هنرمندبودن و... نخست گروگان 
گرفته شده و سپس به رگ بار بسته شده اند. هر زمانی 
که مردم از خودسری ها، آزار و اذیت طالبان به ستوه 
آمده و مجبور به رفت وآمد از مسیر دشوارگذر ناور شده ، 
این گروه آن راه را نیز در منطقه ای به نام »دره قیاق« 
جاری،  سال  جریان  در  تنها  است.  کرده   ماین گذاری 
چندین موتر حامل مسافران در این منطقه با ماین های 
کارگذاری شده طالبان برخورد کرده و سرنشینان آن به 

خاک و خون کشانده شده اند.
ساکنان ولسوالی های جاغوری، مالستان و قره باغ والیت 
غزنی از یک طرف مطرود و فراموش شده حکومت اند و 
از سوی دیگر محکوم و محبوس طالبان. گروه طالبان 
در برابر ساکنان این بخش، به دلیل تعلق آنان به کتله 
هر  و  دارد  غیرانسانی  به شدت  برخورد  خاص،  قومی 
زمانی که خواسته، راه های مواصالتی این ولسوالی ها را 
مسدود کرده است. اخاذی، باج گیری، توهین، تحقیر و 
گروگان گیری کار هر روز طالبان در برابر مردم است. 
این طرف، حکومت اقدامی برای تأمین امنیت راه های 
قره باغ  و  مالستان  جاغوری،  ولسوالی های  مواصالتی 

نکرده است.
دو  میان  که  می کنند  احساس  ولسوالی ها  این  مردم 
دولت  گرفته اند.  قرار  طالبان(  و  )دولت  آسیاب  سنگ 
و  است  بی توجه  آنان  زنده گی  و  سرنوشت  به  نسبت 
طالبان  و  ندارد  را  مردم  مسافرت  و  مال  جان،  پروای 
هم به هر فرد متعلق به این ولسوالی ها به عنوان طعمه 
این مردم  از  اخاذی  با  را  چرب می بینند و جیب شان 
بی توجهی  است،  سرما  فصل  که  اکنون  می کنند.  پر 
نسبت به آن چه بر مردم بخش مشخصی از والیت غزنی 

می گذرد، جفای بزرگ و نابخشودنی است.
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي 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

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



برای پی گیری راهی به سوی صلح پایدار در افغانستان، تیم جو بایدن باید مسیر محتاطی را طی کند. از یک طرف، آن ها باید روشن 
کنند که صلح به معنای تسلیم کردن کشور به طالبان نیست؛ در عوض، این امر مستلزم جلوگیری از پیروزی نظامی طالبان است. از 
طرف دیگر، آن ها و شرکای امریکا باید فشار بر دولت افغانستان را برای مذاکره جدی با طالبان حفظ کنند و حمایت نظامی یا مالی را 

به عنوان مجوزی برای امتناع از سازش تصور نکنند.

راه پیش رفت؛ 
بایدن چگونه می تواند به برقراری صلح پایدار 

در افغانستان کمک کند؟
فهرست  در  مطرح شده  موضوعات  مهم ترین  از 
در  متحده  ایاالت  منتخب  جمهور  رییس  کارهای 
است  افغانستان  در  زمینه سیاست خارجی، جنگ 
اما  می دهد.  ارایه  را  سختی  گزینه های  تنها  که 
افغانستان  اکنون  اشتباهات دونالد ترمپ،  علی رغم 
واقعاً ممکن است، فرصتی برای دست یابی به نوعی 
خشونت  توجه  قابل  کاهش  و  سیاسی  حل وفصل 

داشته باشد.
در  پایدار  صلح  سوی  به  راهی  پی گیری  برای 
افغانستان، تیم جو بایدن باید مسیر محتاطی را طی 
کند. از یک طرف، آن ها باید روشن کنند که صلح 
به معنای تسلیم کردن کشور به طالبان نیست؛ در 
عوض، این امر مستلزم جلوگیری از پیروزی نظامی 
طالبان است. از طرف دیگر، آن ها و شرکای امریکا 
باید فشار بر دولت افغانستان را برای مذاکره جدی 
با طالبان حفظ کنند و حمایت نظامی یا مالی را به 

عنوان مجوزی برای امتناع از سازش تصور نکنند.
تیم بایدن باید همه این کارها را انجام دهد. مذاکرات 
موفق که موجب حفظ حقوق اساسی و حقوق بشر، 
از جمله زنان شود، احتماالً مدت زمان قابل توجهی 

را در بر خواهد گرفت.
تالش برای دست یابی سریع به صلح در افغانستان 
دولت  است.  شده  بی شماری  اشتباهات  به  منجر 
سوی  به  را  افغانستان  دولت  بارها  و  بارها  ترمپ 
گذشتن از امتیازات سوق داده و مواضع خود ایاالت 
متحده را برای غلبه بر بن بست ها گذاشته است. در 
نتیجه، طالبان خواسته های خود را اضافه کرده، هیچ 
امتیازی نداده و به مذاکره کننده گان دولت افغانستان 
گفته اند که تنها نقش آن ها، مذاکره در مورد تسلیم 

دولت است.
با حوصله و عزم راسخ، تیم بایدن باید هر دو طرف را 
به سمت یک توافق پایدار سوق دهد تا به این جنگ 
طوالنی پایان داده شود. در صورتی که این روی کرد 
متحده  ایاالت  امنیتی  منافع  انجام شود،  به خوبی 
تقویت می شود. در صورت  و منطقه  افغانستان  در 
اجرای نادرست، همان طوری که اخیراً دیده می شود، 
افغانستان  تروریست ها در  استقرار  به  این روی کرد 
می انجامد و زنان و مردان افغان را به آینده وحشیانه 

منتقل می کند.
تا  تالش اند  در  طالبان  لحظه،  همین  در  واقع  در 
آن  در  که  کاهش کشور  به  رو  امنیتی  وضعیت  از 
روشن فکران، روزنامه نگاران و رهبران جامعه مدنی 
به طور سیستماتیک کشته می شوند و عدم اطمینان 
عمیق در میان مردم و نخبه گان افغانستان در مورد 

سیاست امریکا، به نفع خود استفاده کنند.
تیم بایدن که به احتمال زیاد مشغول مسایل فوری 
از جمله تهدیدات روسیه، بحران کووید-۱۹ و اقتصاد 
بیمار است، باید یک پاسخ کوتاه مدت ایجاد کند که 
را  طوالنی مدت  گزینه های  می دهد،  فرصت  آن  به 
بررسی کند. اگر دولت جدید امریکا بخواهد تاخیر 
در تمام عقب نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان 
طالبان  شود،  مشخص  که  زمانی  تا  کند،  اعالم  را 
به تعهدات خود عمل کرده اند، این اقدام به دولت 
ایاالت متحده فضا می دهد تا قبل از تصمیم گیری 

درباره برنامه بازی خود، از باخت جلوگیری کند.

میراث دولت ترمپ
به  را  صلح  شرایط  ایجاد  امتیاز  باید  بایدن  تیم 
ریاست  اولین سال  در  ترمپ  بدهد.  ترمپ  دولت 
امریکا در  به نقش  اگرچه نسبت  جمهوری خود، 
به  نهایت  در  اما  داشت،  تردید  بسیار  افغانستان 
مستر  مک  دفاع،  وزیر  متیس  جمیز  توصیه های 
مشاور امنیت ملی و جوزف دانفورد رییس ستاد 
مشترک ارتش توجه کرد. در نتیجه، یک استراتژی 
توجه  مورد  شرایط«  بر  »مبتنی  جنوبی  آسیای 
این  شد.  اجرا   ۲۰۱۷ اگست  در  که  گرفت  قرار 
یک  متحده  ایاالت  که  ساخت  روشن  استراتژی 
سهم استراتژیک را در اطمینان از این که افغانستان 
هرگز دیگر به سکویی برای حمله تروریست ها بر 
امریکا تبدیل نخواهد شد، حفظ کرده است. این 
روی کرد شامل فشار نظامی بر شورشیان طالبان 

از طریق پشتیبانی ایاالت متحده برای مشاوره و 
توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان و تشدید 
حامی  با  به ویژه  منطقه،  در  دیپلماتیک  تعامالت 

اصلی طالبان، پاکستان بود.
این  شد،  گرفته  نظر  در  که  همان طوری  سرانجام، 
مذاکرات  برای  را  شرایط  چندوجهی  روی کرد 
مستقیم میان ایاالت متحده و طالبان در سپتامبر 
زلمی  رهبری  به  مذاکرات  آورد.  وجود  به   ۲۰۱۸
خلیل زاد، فرستاده ایاالت متحده و مال برادر، همتای 
طالبان وی، به توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ منجر شد. 
چهار  شامل  و  کامل  دور  یک  تاریخی،  توافق نامه 
عنصر اصلی ذیل بود: تعهد طالبان برای جلوگیری از 
فعالیت گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش 
در خاک افغانستان، جدول زمانی برای عقب نشینی 
آغاز   ،۲۰۲۱ سال  اوایل  تا  امریکایی  نیروهای 
گفت وگوهای صلح بین مقامات دولت افغانستان و 
طالبان و تعهد در کاهش خشونت با تأکید ایاالت 
متحده و دولت افغانستان به طور جداگانه بر ضرورت 

آتش بس.
این تالش های چشم گیر دیپلماتیک، از جمله آغاز 
گفت گوهای بین االفغانی در دوحه، فرصت بی سابقه 
با  افغانستان  در  درگیری ها  به  پایان دادن  برای  را 
حفظ ارزش های اصلی امنیتی ایاالت متحده فراهم 

کرد.
امنیت  ارشد  مشاوران  توصیه  برخالف  و  متأسفانه 
برای  خود  برنامه  اعالم  با  کرد  سعی  ترمپ  ملی، 
تا  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  تکمیل 
پایان سال ۲۰۲۰، چشم انداز انتخاباتی خود را پیش 
ببرد. توییت های بی پروا و مداخالت نامناسب رییس 
کرد.  تضعیف  را  صلح  شکننده  مذاکرات  جمهور، 
برای  را  افغانستان  تیم ترمپ، دولت  این،  بر  عالوه 
از جمله  داد،  قرار  فشار  امتیازات یک جانبه تحت 
میدان  به  است  ممکن  که  طالبان  زندانیان  آزادی 

جنگ باز گردند.
نشانه های ترمپ باعث جسارت طالبان برای تشدید 
عملیات نظامی، از جمله ترورهای هدف مند مقامات، 
عالوه  شد.  مدنی  جامعه  رهبران  و  روزنامه نگاران 
بر این، گزارش های سازمان ملل، اظهارات مقامات 
به  طالبان  که  می دهد  نشان  تحلیل ها  و  امریکایی 
در  که  آن گونه  القاعده،  قبال  در  خود  تعهدات 
است، عمل  تعیین شده  فبروری ۲۰۲۰  توافق نامه 

نکرده اند. 

فرصت بایدن
وزیر  بلینکن  تونی  بایدن،  دولت  در  خوشبختانه 
خارجه پیشنهادی، لوید آستین وزیر دفاع و جیک 
سالیوان مشاور امنیت ملی تجربه کافی در افغانستان 
دارند. آن ها ارزش پایان یافتن جنگ را با توافق نامه ای 
که فرصت خوبی برای صلح پایدار و وسیله ای برای 
تروریستی  عملیات  حیات  تجدید  از  جلوگیری 

بین المللی ناشی از افغانستان است، می فهمند.
صلح  مذاکرات  از  خود  حمایت  باید  جدید  دولت 
ادامه  روی  باید  دولت  این  کند.  اعالم  را  دوحه 
خارج کردن نیروهای نظامی ایاالت متحده فکر کند 
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تا زمانی که بتواند یک بررسی سریع را انجام دهد. 
این بررسی باید شامل مشاوره با ناتو، اتحادیه اروپا 
و سایر متحدان باشد که با وفاداری با ایاالت متحده 
شامل  باید  این  داشته اند.  مشارکت  افغانستان  در 
بررسی مجدد عقب نشینی های نظامی باشد، نه تنها 
بلکه  سیاسی،  استراتژی  یک  از  بخشی  عنوان  به 
امنیت دیپلمات ها  از  به اطمینان  هم چنین مربوط 

و سایر شهروندان امریکایی نیز شود.
ما معتقدیم که چندین مرحله دیپلماتیک کوتاه مدت 

مشهود خواهد بود.
طالبان  نماینده گان  با  خصوصی  گفت وگوهای  در 
در دوحه، تیم جدید باید تأکید کند که حتا پس 
هیچ  متحده  ایاالت  خود،  سیاست های  بررسی  از 
تعهدی براساس توافق نامه فبروری امریکا و طالبان 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  کامل  تکمیل  برای 
افغانستان ندارد؛ تا زمانی که شواهد ملموس وجود 
تعهدات  به  کامل  طور  به  طالبان  که  باشد  داشته 
خود در مورد القاعده و سایر سازمان های تروریستی 
عمل و در عین حال به طور جدی در مذاکرات صلح 

شرکت می کنند.
نیروهای  کند که سطح  روشن  باید  متحده  ایاالت 
پشتیبانی های  سایر  و  افغانستان  در  امریکایی 
دیپلماتیک و مالی ایاالت متحده به طالبان و دولت 
تا دو طرف گام های  بود،  افغانستان مرتبط خواهد 
قابل  و  توجه  قابل  کاهش  جهت  در  را  معتبری 
کاماًل  آتش بس  اگر  خشونت،  میزان  اندازه گیری 

برقرار نشود، بردارند.
این نقاط احتماالً منجر به تبادالت سخت با طالبان 

می شود.
بایدن و مقامات ارشد دولت او باید همین نکات را 
به مقامات پاکستانی بیان کنند. ایاالت متحده باید 
واضح بگوید که روابط مثبت دو جانبه، از جمله از 
سرگیری روابط بین نظامیان، فقط تا آن جا ممکن 
غیرنظامی  و  اطالعاتی  نظامی،  مقامات  که  است 
پاکستان به طور آشکار از نفوذ خود بر طالبان برای 
کاهش خشونت استفاده کنند و اطمینان دهند که 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  نیت  حسن  با  طالبان 

سیاسی مذاکره می کنند.
تیم جدید ایاالت متحده باید پیام غیرقابل توصیف 
طبقه  و  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  به 
سیاسی گسترده تر در کابل بفرستد که هیچ چک 
پایدار  پشتیبانی  ندارد:  وجود  واشنگتن  از  سفید 
مالی و نظامی ایاالت متحده با دو برابرشدن آن ها 
در یافتن یک سیاست خالق مرتبط خواهد بود. راه 
حلی که می تواند به خصومت ها پایان دهد. رهبران 
حکومت افغانستان، مخالفان و جامعه مدنی در کابل 
باید بر اختالفاتی که توانایی دولت در مذاکره موثر 
و دست یابی به اصالحات حیاتی در زمینه امنیت و 

دولت را تضعیف کرده است، غلبه کنند.
یک ضرورت برای دولت بایدن، درگیرشدن در یک 
دیگر  و  شرکا  متحدان،  با  استراتژیک  جدی  بحث 
بازی گران اصلی )از جمله چین، روسیه و هند( برای 
ترمپ  سال های  از  پس  تفاهم  و  اعتماد  بازسازی 
نیز الزم است. بی اعتمادی  افغان ها  با  است. تعامل 

برای درک  راه هایی  باید  بیداد می کند و هر طرف 
طرف دیگر پیدا کند.

تالش شان  همه  باید  آن  شرکای  و  متحده  ایاالت 
 ۲۰۲۱ سال  اوایل  در  صلح  مذاکرات  آغاز  برای  را 
انجام دهند. این گفت وگوها باید برای پرداختن به 
ساختار  یک  برای  که  اساسی  و  اصلی  موضوعات 
همه  شود.  آغاز  است،  ضروری  جنگ  پسا  دولت 
این ها به صبر نیاز دارد. واکنش به هر بن بست نباید 

قبول کردن خواست های طالبان باشد.
باید به طور  ایاالت متحده  برای تسهیل مذاکرات، 
یک  روی  طرف  دو  هر  که  کند  پیشنهاد  جدی 
سوم  کشور  از  قبول  قابل  و  مستقل  میانجی گر 
کمک  طرفین  به  برنامه ای  چنین  کنند.  موافقت 
می کند تا موضوعات بسیار پیچیده و اختالف نظر 

شان را حل کنند.
در حالی که اولویت امریکا در افغانستان و آسیای 
جنوبی و مرکزی امنیت ایاالت متحده است، دولت 
دوباره  را  امریکایی  ارزش های  رابطه  باید  بایدن 
از  را  خود  حمایت  باید  متحده  ایاالت  کند.  تأیید 
که  افغانستان  لیبرال  اساسی  قانون  اساسی  اصول 
دست آوردهای چشم گیر در طی بیست سال گذشته 
داشته و زمینه حاکمیت دموکراتیک، توانمندسازی 
آزادی  و  قومی  اقلیت های  حقوق  ایجاد  زنان، 
مطبوعات و اجتماعات را ممکن کرده است، تکرار 
کند. این کاماًل با حمایت شدید بایدن از نقش امریکا 
از دموکراسی در سراسر جهان سازگار  در حمایت 

است.
در  پایدار  صلح  که  است  مهم  نکته  این  تشخیص 
یک  این که  مگر  یافت،  نخواهد  تحقق  افغانستان 
و  مردم  حقوق  پیش برد  برای  حکم رانی  چارچوب 
و رشد  اجتماعی  برای تحقق عدالت  ایجاد شرایط 

پایدار اقتصادی ایجاد شود.
نوامبر ۲۰۲۰  ژنو در  همان طوری که در کنفرانس 
حمایت  ادامه  به  اقتصادی  پیش رفت  شد،  گفته 
داشت.  خواهد  بسته گی  افغانستان  از  بین المللی 
کاماًل  باید  آن  بین المللی  شرکای  و  متحده  ایاالت 
توسعه  و  اقتصادی  حیاتی  حمایت  فشار  اهرم  از 
خود برای تأثیرگذاری بر طالبان و عمل کرد دولت 

استفاده کنند.
برای تیم بایدن، این فرصت روشن است: یک روی کرد 
مصمم و صبورانه می تواند نتیجه خوبی برای منافع 
و  اندازه  باشد.  داشته  افغانستان  و  متحده  ایاالت 
هزینه حضور امریکا در افغانستان بسیار کاهش یافته 
است و اکنون دو طرف در حال گفت وگو هستند. 
دیپلماسی ماهر، استفاده موثر از کمک ها و ابزارهای 
نظامی و حمایت از طرف شرکا، می تواند افغانستان را 
برای رسیدن به صلحی کمک کند که اکثریت قریب 
به اتفاق شهروندان آن ضمن تقویت منافع امنیتی 
ایاالت متحده و جایگاه بین المللی امریکا، آرزوی آن 

را دارند.
جیمز بی. کانینگهام به عنوان سفیر در افغانستان، 
اسرائیل و سازمان ملل و هم چنین معاون سفیر در 

کابل خدمت کرده است.
دستیار  هندوراس،  سفیر  عنوان  به  الرنس  هوگو 
در  ویژه  کاردار  و  افغانستان  در  مأموریت  رییس 

افغانستان خدمت کار  کرده است.
رونالد ای. نیومن به عنوان سفیر در الجزایر، بحرین 
و افغانستان )که مرتباً به آن کشورها بر می گردد( 
دیپلماسی  اکادمی  رییس  اکنون  و  خدمت  کرده 

امریکا است.
ریچارد اولسون به عنوان نماینده ویژه در افغانستان 
و پاکستان، سفیر در پاکستان، مدیر امور اقتصادی 
و مساعدت در کابل و سفیر در امارات متحده عربی 

فعالیت کرده است.
ارل آنتونی وین به عنوان معاون سفیر و مدیر امور 
اقتصادی و مساعدت در کابل، سفیر در مکزیک و 
آرژانتین و دستیار وزیر امور خارجه در امور اقتصادی 

و بازرگانی فعالیت کرده است.

منبع: شورای اتالنتیک

نویسنده گان: جیمز کانینگهام، 
هوگو الرنس، رونالد نیومن، 

ریچارد اولسون و ارل آنتونی وین

مترجم: بنفشه یعقوبی



خلیل رسولی 

ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل 

روآوردن احتمالی حکومت افغانستان 
به متحدان راهبردی منطقوی: با توجه 
به آن چه گفته شد، از یک سو حکومت 

افغانستان، نفوذ سیاسی - امنیتی 
انحصاری امریکا در افغانستان را نه 

تنها به سود خود نمی داند که حتا 
ادامه چنین نفوذ را عامل ادامه  جنگ 

و فروپاشی سیاسی تلقی می کند، 
از دیگر سو چین، روسیه و ایران - 

اصلی ترین رقیبان منطقوی امریکا - نیز 
مانند حکومت و مردم افغانستان بر 

صداقت امریکا در مبارزه با تروریسم 
شک دارند و حتا این کشور را متهم 
به حمایت از هراس افگنان با هدف 

ضربه زدن بالقوه به منفعت های امنیتی 
خود ، کرده اند، این نگرش مشترک 

افغانستان و سه  کشور یادشده، سبب 
شده است که حکومت افغانستان 

اطمینان داشته باشد که هرگاه برای 
پرکردن خالی امریکا در افغانستان، به 

این کشورها رو کند، اینان ناگزیراند 
به خواست های معقول افغانستان روی 

خوش نشان دهند. دور از احتمال 
نیست که حکومت افغانستان گام های 

نخستین را برای جاگزین کردن متحدان 
منطقوی به جای امریکا برداشته باشد.

به  نظر می رسد که دولت جدید ایاالت متحد امریکا 
به رهبری دموکرات های آن کشور در چهار سال 
مجال  که  باشد  روبه رو  چالش هایی  با  رو،  پیش 
در  خود  نفوذ  نگاه داشت  برای  بسنده  امکان  و 
باشد. عمده ی  به میزان کنونی نداشته  افغانستان 

این چالش های احتمالی را می توان برشمرد:

همه گیری  از  برخاسته  اقتصادی  دردسرهای   .۱
مصروف  دیگر  زمانی  هر  از  بیش  را  دولت  کرونا، 

گرفتاری های داخلی خواهد کرد.

۲. جنبش ترمپ هر از گاهی به گونه ای پس لرزه های 
سیاسی در داخل آن کشور ایجاد خواهد کرد، به 
 گونه ای  که بیش ترین توان تیم حاکم، خرج مهار 

آن ها خواهد شد.

امریکا در سطح  ایاالت متحد  نظامیان  ۳. کاهش 
دوهزار تن در افغانستان از آن  طرف، و وابسته گی 
به   توان  افغانستان  امنیتی  نیروهای  صددرصدی 
این  از  نظامی  مخالفان  ضد  به   جنگ  در  خودی 
افغانستان  حکومت  که  است  شده  سبب  طرف، 
تمایل زیادی چون گذشته به نفوذ سیاسی - امنیتی 
بی قید و شرط آن کشور در افغانستان نداشته باشد.

۴. کاهش شدید کمک های مالی امریکا به افغانستان، 
به چنان میزانی رسیده است که حکومت افغانستان 
حتا نگران قطع کامل شان نیز نباشد. این وضعیت 
جسارت  بخشیده  افغانستان  حکومت  به  جدید، 
است که در موردهای دل خواه بتواند با امریکا یی ها 

بر سر هر موضوعی چانه زنی کند.

5. تالش ناکام ترمپ برای شامل کردن گروه طالبان 
و  اساسی  قانون  قربانی کردن  به  بهای  قدرت  در 
حکومت  هم  که  است  شده  سبب  مردم ساالری، 

حاصالت پسته بادغیس در سال جاری 5۰ درصدی 
بازار  در  محصول  این  بهای  اما  است،  یافته  افزایش 
زراعت،  ریاست  است.  کاهش  به  رو  شدت  به  محلی 
برداشت  افزایش  دلیل  بادغیس،  مالداری  و  آبیاری 
می داند.  گذشته  سال  در  بارنده گی  افزایش  را  پسته 
والیت  این  در  پسته  از جنگل های طبیعی  ارزیابی ها 
نشان می دهد که امسال نزدیک به ۳۶ هزار و ۴5۶ تُن 
پسته برداشت خواهد شد. باشنده گان بادغیس، دلیل 
کاهش نرخ پسته را در بازارهای این والیت، فروش آن 
توسط طالبان عنوان می کنند که در »بازارهای سیاه/

بر  اندک عرضه می شود.  به قیمت بسیار  غیرقانونی« 
اساس معلومات آنان، بیش تر جنگالت پسته طبیعی 
گروه  این  اعضای  و  است  طالبان  اختیار  در  بادغیس 
می کنند.  تجهیز  را  خود  ملی،  سرمایه   این  فروش  با 
مقام های محلی بادغیس می پذیرند که طالبان بخش 
بزرگی از جنگالت پسته این والیت را در اختیار دارند، 
سرنوشت  شدن  مشخص  زمان  تا  که  می گویند  اما 
گفت وگوهای صلح میان حکومت و طالبان، نیروهای 
اقدام  جنگل ها  بازپس گیری  برای  نمی توانند  امنیتی 

کنند.
 

کاهش شدید بهای پسته
برخی خریداران پسته در بادغیس باور دارند که دلیل 

چهار شنبه
شماره 3525

1 دلو 1399
20 جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

خالی امریکا در افغانستان، به این کشورها رو کند، 
افغانستان  معقول  خواست های  به  ناگزیراند  اینان 
نیست  احتمال  از  دور  دهند.  نشان  خوش  روی 
برای  را  نخستین  گام های  افغانستان  که حکومت 
امریکا  جای  به  منطقوی  متحدان  جاگزین کردن 

برداشته باشد.
فرضیه  این  اگر  امریکا:  برای  فرصت  آخرین 
برای  را  پاکستان  دست  امریکا  که  باشد  درست 
باز گذاشته  اخیر  بیست سال  در  پروردن طالبان 
امنیتی  منفعت های  به  ضد  این گروه  از  روزی  تا 
بعید  بسیار  کند،  استفاده  خود  منطقوی  رقیبان 
چین،  زیرا  فرارسد؛  روز  آن  که  می رسد  نظر  به 
روسیه و ایران برای خنثاکردن چنین ماجراجویی  
خطرناکی، بیش  از هر زمانی دیگر در بیست سال 
اخیر، در موقعیت مناسبی قرار دارند. عامل هایی که 
چنین موقعیتی را مساعد کرده، می توان این گونه 

برشمرد:

سیاست های  از  افغانستان  مردم  سرخورده گی   .۱
مبهم امریکا در مبارزه با هراس افگنی سبب کاهش 
خوش بینی نسبت به امریکا و افزایش خوش بینی به 

هم کاری های منطقوی شده است.

افزاش  چین،  اقتصاد  خیره کننده  رونق   .۲
توانایی های نظامی روسیه و تجربه موفق ایران در 
مهارکردن داعش نشان  می دهد در صورتی که این 
سه گونه توانایی در کنار هم قرار گیرند، امریکا را 
در محقق کردن سیاست جنگ نیابتی علیه رقیبان، 

زمین گیر خواهند کرد.
چیزهایی  تنها  شاید  واقعیت ها،  این  به  توجه  با 
را  افغانستان  در  امریکا  نسبی  نفوذ  نگاه داشت   که 

می تواند استمرار دهد، این  است که این کشور:

۱. دست از حمایت طالبان بکشد تا اعتماد مردم 

 
طالبان با فروش پسته جنگ افزار می خرند

فعاالن مدنی باور دارند که عامل کاهش قیمت پسته 
در بادغیس، فروش این محصول در »بازارهای سیاه/

غیرقانونی« است و طالبان پسته را با بهای بسیار اندک 
بادغیس،  در  مدنی  فعال  انتظار،  محمود  می فروشند. 
بخش های  به  طالبان  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  به 
زیادی از جنگالت پسته دست رسی دارند و از فروش 
تأمین  را  جنگی شان  نیازمندی  های  محصول،  این 
پافشاری  افغانستان،  از حکومت  انتقاد  با  او  می کنند. 
دارد که محمداشرف غنی، رییس جمهور، طی سه  بار 
را  طالبان  وعده سپرد که دست  این والیت،  به  سفر 
از جنگالت پسته کوتاه می کند، اما با گذشت مدت ها 

هنوز این وعده عملی نشده است.
ارزش  بادغیس،  مدنی  فعاالن  معلومات  بر اساس 
حاصالت پسته در این والیت حدود ۱۰۰ میلیون دالر 
است و طالبان با پول فروش این فرآورده کشاورزی، 
برای حمله بر نیروهای امنیتی جنگ افزارهای نظامی 
خریداری می کنند. مقام های محلی بادغیس، می پذیرند 
که بخش هایی از جنگل های پسته در این والیت در 
اختیار طالبان است، اما در گرما گرم گفت وگوهای صلح، 
جنگل های  بازپس گیری  برای  اقدامی  هیچ  حکومت 
پسته انجام نمی دهد و منتظر مشخص شدن سرنوشت 

مذاکرات صلح است. 
با  صحبت  در  بادغیس،  والی  شمس،  حسام الدین 
بخش های  بر  طالبان  که  می پذیرد  ۸صبح  روزنامه 
بزرگی از جنگالت پسته این والیت تسلط دارند، اما 

افغانستان را به  خود جلب کند.

۲. از تالش برای انحصار نفوذ در افغانستان دست 
بردارد و سیاست برد برد را با بازی گران منطقوی بر 
سر نفوذ در  افغانستان روی  دست گیرد. اگر چنین 
نکند، دور نخواهد بود که در ادامه بازی، ناچار به 

خروج از میدان شود.

صلح  مذاکرات  منتظر  حکومت  که  دارد  پافشاری  او 
است و نیروهای امنیتی اجازه ندارند عملیات نظامی 
راه اندازی کنند. این مقام ارشد محلی تأکید می کند که 
در سال های گذشته دولت هیچ گاهی به صورت کامل 
جنگل های پسته را در اختیار نداشته و چیدن پسته از 
جنگل ها به گونه قدیمی انجام و محصوالت گردآوری 

شده در بازارهای داخلی فروخته می شود.

ایجاد کارخانه مغز کردن پسته
والیت  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  ریاست  مقام های 
بادغیس می گویند که محصوالت جنگل های طبیعی 
درصد  از 5۰  بیش  تر  افزایش  با  والیت  این  در  پسته 
نسبت به سال گذشته، نزدیک به ۳۶ هزار و ۴5۶ تُن 
تُن  و ۴۰۰  هزار  است. سال گذشته حدود ۱5  شده 
از جنگل های پسته این والیت برداشت شده بود. به 
تازه گی شرکتی، برای شکستن پسته خام )مغز کردن 
سه  تُن  روزانه  و  یافت  گشایش  بادغیس  در  پسته( 
را  و مغز خالص  از پوست جدا می کند  را  پسته  خام 
در بازارهای داخلی می فروشد. این شرکت با همکاری 
ایجاد  دالر،  زراعت و سرمایه گذاری ۱5۰ هزار  وزارت 

شده است.
مغز  بخش  در  که  شرکتی  رییس  نیازی،  عبدالباقی 
کردن پسته فعالیت دارد، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که به همکاری ریاست زراعت این والیت ۸۶ 
هزار دالر را در بخش مغز کردن پسته سرمایه گذاری 
کرده است. این شرکت می تواند با دستگاه های مدرن، 
روزانه سه تُن پسته خام را بشکند و هفت کارگر در آن 
اکنون »هشت کیلو« پسته   مشغول کار هستند. هم 
خام در بازارهای والیت بادغیس، وابسته به کیفیت آن، 
از یک  هزار و ۲۰۰ افغانی تا دوهزار و ۲۰۰ افغانی به 

فروش می    رسد.
ساکنان  که  داشت  وجود  نگرانی هایی  این  از  پیش 
خودسرانه  پسته،  جنگل های  به  نزدیک  بخش های 
درختان را قطع می کنند، اما ریاست زراعت بادغیس 
مردم  آگاهی دهی،  برنامه های  اجرای  با  که  دارد  ادعا 
ارزش جنگل ها را درک کرده اند و در نگهداری آن ها 
جنگل های  وسعت  پیش  دهه  چند  می کنند.  تالش 
پسته در بادغیس بیش از ۹۰ هزار هکتار بود، اما به 
مرور زمان جنگل ها از بین رفت و حاال بیش از ۳۰ هزار 
هکتار زمین زیر پوشش جنگل های پسته قرار دارد که 

شامل حدوداً ۱۰ میلیون درخت می شود.

استحکام  به  کشور،  این  مردم  هم  و  افغانستان 
دوستی امریکا چندان اعتماد نکنند.

به   نسبت  افغانستان  مردم  بدگمانی  افزایش   .۶
احتمال دست داشتن غیرمستقیم  امریکا در مورد 
زمینه سازی  و  طالبان  گروه  احیای  در  کشور  این 
سال  بیست  در  جنگ  آتش  شعله ورداشتن  برای 
اخیر به  منظور استفاده ابزاری از این گروه به  هدف 
و  روسیه  چین،  امنیتی  منفعت های  به  ضربه زدن 
ایران، جایگاه امریکا  در افکار عمومی را به  شدت 

متزلزل کرده است.

۷. ناکامی امریکا در وادارکردن حکومت افغانستان 
به پرهیز از انتخابات ریاست  جمهوری و تن دادن 
طالبان،   - امریکا  توافق نامه  به  آن  بی چون وچرای 
به این کشور فهماند که دیگر نمی تواند به سیاست 
تحمیل گرایی در افغانستان ادامه دهد. این جسارت 
برای  باشد  سرآغازی  شاید  افغانستان،  حکومت 
جسارت های چالش برانگیز بیش تر در آینده در برابر 

سیاست های امریکا.
به متحدان  افغانستان  احتمالی حکومت  روآوردن 
راهبردی منطقوی: با توجه به آن چه گفته شد، از 
یک سو حکومت افغانستان، نفوذ سیاسی - امنیتی 
انحصاری امریکا در افغانستان را نه تنها به سود خود 
ادامه   را عامل  نفوذ  ادامه چنین  نمی داند که حتا 
جنگ و فروپاشی سیاسی تلقی می کند، از دیگر سو 
چین، روسیه و ایران - اصلی ترین رقیبان منطقوی 
بر  افغانستان  و مردم  مانند حکومت  نیز   - امریکا 
صداقت امریکا در مبارزه با تروریسم شک دارند و 
حتا این کشور را متهم به حمایت از هراس افگنان با 
هدف ضربه زدن بالقوه به منفعت های امنیتی خود ، 
کرده اند، این نگرش مشترک افغانستان و سه  کشور 
افغانستان  که حکومت  است  یادشده، سبب شده 
پرکردن  برای  هرگاه  که  باشد  داشته  اطمینان 

کاهش قیمت آن در بازار، افزایش برداشت محصول در 
بادغیس و دیگر والیت های کشور است. از هر کیلو پسته  
خام ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرام مغز پسته به دست می آید. سال 
گذشته یک کیلوگرام پسته  خام در بازارهای بادغیس 
به ۴۰۰ افغانی به فروش می رسید، اما حاال هشت کیلو 
پسته  خام یک  هزار و ۲۰۰ تا دوهزار و ۲۰۰ افغانی 
فروخته می شود. بهای چهار کیلو پسته شکسته شده 
و ۲۰۰  بادغیس حدود چهارهزار  بازارهای محلی  در 
افغانی است، اما سال گذشته چهار کیلو پسته بیش تر از 
نه هزار افغانی خرید و فروش می شد؛ این یعنی کاهش 

شدید در بهای پسته رونما شده است.
آبیاری  و  مالداری  زراعت،  رییس  نایب،  عبدالتواب 
بادغیس، به روزنامه ۸صبح می گوید که دلیل افزایش 
در  بارنده گی ها  افزایش  پسته،  محصوالت  برداشت 
سال گذشته است. به گفته او، حدود ۳۰ هزار هکتار 
زمین زیر پوشش جنگالت پسته است و ۴۰ انجمن 
زمین های  دارند.  فعالیت  بخش  این  در  جنگل داری 
بادغیس  تمام  در  تقریباً  پسته  جنگالت  پوشش  زیر 
وجود دارد و ولسوالی ها آب کمری، ُمقر، جوند، قادس 
و باالمرغاب به ترتیب بیش تر زیر پوشش این جنگالت 
در  پسته  جنگالت  گسترش  برای  همه ساله  هستند. 
بادغیس از طریق انجمن های فعال در این بخش اقدام 

می شود.

آینده نفوذ امریکا در افغانستان پس از ترمپ

پسته بادغیس؛ 
به نام دهقان، 
به کام طالبان
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احمدشاه شاداب

باشنده گان  صلح،  گفت وگوهای  ادامه  با  هم زمان 
والیت پنجشیر معتقد اند که در صورت برقراری صلح 
در کشور، صنعت گردش گری در افغانستان و به ویژه 
یافت. گردش گری  در والیت پنجشیر رونق خواهد 
جهان  در  مطرح  صنعت های  برجسته ترین  از  یکی 
تاثیرات مهم و  به شمار می رود که در حال حاضر 
اساسی بر اقتصاد کشورها دارد. افغانستان نیز در کنار 
جاذبه های طبیعی، بناها و آثار تاریخی زیادی دارد و 
والیت پنجشیر به دلیل داشتن امنیت بهتر، طبیعت 
کوهستانی  و  خروشان  دریای  گوارا،  هوای  سبز، 
بودن آن، همه ساله شاهد هزارها گردش گر داخلی 

و خارجی است.
به  پنجشیر،  در  فرهنگی  آگاه  پارسی بان،  جرجیس 

پیش  ماه  سه  حدود  عبدالروف  به نام  ساله   ۹ کودک 
ربوده شد.  اختطاف گران  از سوی  مزار شریف  در شهر 
رباینده گان با نشر تصویر ویدیویی این کودک که او را 
برهنه و در غل و زنجیر نشان می داد، خواهان یک ونیم 
میلیون دالر شدند؛ مبلغی که خانواده عبدالروف نتوانست 
بپردازد، یا هم نخواست این پول را به ربایندگان بدهد 
تا مبادا کار آدم ربایی و باج گیری رونق پیدا کند. اعضای 
به  دست  بلخ  والی  دفتر  مقابل  در  عبدالروف  خانواده 
جامعه  فعاالن  سوی  از  نیز  اعتراضاتی  و  زدند  تحصن 
راه  به  شریف  مزار  شهر  در  مردم  اقشار  سایر  و  مدنی 
نتیجه  هیچ کدام  اعتراضات،  و  تحصن  اما  شد.  انداخته 
نداد و عبدالروف هم چنان از قید رباینده گان رها نشد. 
اخیراً اعضای خانواده این کودک به کابل آمده اند تا شاید 
صدای شان به گوش مقام های رده اول حکومت برسد و 
البته که رهبران حکومت فریاد عدالت خواهانه و استمداد 
آنان را شنیده اند و رییس جمهور به مقام های والیت بلخ 
هشدار داده است که اگر کودک اختطاف شده را از چنگ 
رباینده گان آزاد نکنند، از مقام های شان برکنار خواهند 
شد. اما نکاتی چند در این زمینه قابل تأمل است که ذیاًل 

به آن پرداخته می شود.

۱. هشدار رییس جمهوری به مقام های والیت بلخ بسیار 
دیر صادر شده است. این هشدار باید زودتر و به موقع 
عبدالروف  مادر  و  پدر  که  زمانی  درست  می شد؛  صادر 
همراه با سایر اعضای خانواده او تحصن و اعتراضات شان 
را در شهر مزار شریف آغاز کردند. همان زمان، تقریباً 
پدر  این  ضجه های  و  فریاد  افغانستان  مردم  تمامی 
تبع  به  و  هشدار  این  می رود  امید  شنیدند.  را  مادر  و 
نیروهای  و  مقام ها  جست وجوی  و  تالش  تشدید  آن 
به  اختطاف شده،  کودک  رهایی  برای  بلخ  در  امنیتی 
نوش داروی پس از مرگ سهراب نماند. چون بارها ثابت 
شده است که آدم ربایان با نهایت بی رحمی و قساوت با 
رفتار کرده اند؛ در مواردی جان آن ها  گروگان های شان 
را گرفته و یا دست کم فشارهای جبران ناپذیر روانی به 
گروگان ها وارد کرده اند. این بار نیز به احتمال زیاد این 
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را  والیت  این  در  گردش گری  صنعت  برای  منظم 
»گردش گرانی  افزود:  او  کرد.  عنوان  بزرگ  خالیی 
که به پنجشیر می آیند، نمی توانند یک مکان خوب 
برای شب و گذراندن اوقات خود داشته باشند، بناًء 
حکومت محلی باید نهادهای فرهنگی را تقویت کند 

تا باشد که برای گردش گران سهولت ایجاد شود.«
کشورهای  در  کنونی  عصر  در  گردش گری 
انکشاف یافته در حال رشد است و به عنوان عنصر 
مهم عایدات ناخالص ملی در فعالیت های اقتصادی 
آن ها محسوب می شود، اما در کشورهایی که رشد 
خوبی نداشته اند، این صنعت نیز کم رنگ است. به باور 
برخی از باشنده گان پنجشیر، اگر صلح در افغانستان 
را  گردش گری  فرصت های  می تواند  شود،  بر قرار 
بیش تر مهیا سازد و این یک عاید قابل مالحظه   را هم 

برای مردم و هم برای دولت فراهم خواهد ساخت.
میر شریفی، یکی از باشنده گان پنجشیر که کوه نورد 
که  »همان طوری  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  است، 
کشورهای مختلف جهان از گردش گری عاید کالن 
سود  ناحیه  این  از  می تواند  نیز  افغانستان  دارند، 
شود  تامین  صلح  که  صورتی  در  اما  ببرد،  بیش تر 
آقای  کنند.«  احساس  را  خود  مصونیت  سیاحان  و 
شریفی افزود که همه ساله گردش گران زیاد داخلی 
و خارجی که برای کوه نوردی به پنجشیر می آیند را 
همراهی می کند و تنها آروزی آن ها برقراری صلح در 
به بخش های  مانند پنجشیر  بتوانند  تا  کشور است 

دیگر افغانستان نیز سفر کنند.
مانند  تا  است  عالقه مند  سخت  که  افزود  شریفی 
گردش گرانی که به پنجشیر می آیند، او نیز به سایر 
والیات افغانستان سفر کند، اما اکنون به دلیل ناامنی، 
این آرزویش را برآورده نمی تواند. او نسبت به آینده 
و  است  امیدوار  پنجشیر  در  گردش گری  صنعت 
می گوید: »اگر صلح و آرامش در کشور حاکم شود، 
فرصت های  با  مناسب  بسیار  مکان  یک  والیت  این 
گردش گری بیش تری که دارد، برای حضور گسترده 

سیاحان داخلی و خارجی خواهد بود.« 

تصور کنید عبدالروف چه زجر و شکنجه هایی را در این 
مدت متحمل شده و چه صدمات روانی و جسمی بر او 
وارد شده است. بدون شک پدر و مادر و سایر اعضای 
داشته  عبدالروف  خود  از  بدتر  وضعیت  نیز  او  خانواده 
و درد جدایی  را سپری کرده  اندوهی  از  پر  روزهای  و 

فرزندشان را چشیده اند.

۳. به رغم هشدار رییس جمهور، اگر عبدالروف هم چنان 
آزاد نشود، یا اتفاق بد دیگری رخ دهد، برکناری مقام های 
این که  جز  کرد؟  خواهد  دوا  را  دردی  چه  بلخ  محلی 
حکومت از آن برای توجیه ناکارآمدی و بی کفایتی اش 
از  مقامات  برکناری  هشدار  اصوالً  کند.  بهره برداری 

پنجشیر  والیت  محلی  مقام های  هم،  سویی  از 
این  در  بنیادی  کارهای  گذشته  در  که  می پذیرند 
راستا انجام نشده، اما آن ها برنامه های تازه ای را برای 

رشد گردش گری در این والیت روی دست دارند.
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  علی مردان،  عبدالودود 
والیت پنجشیر، به روزنامه ۸صبح گفت: »در پالن 
بزرگ  پروژه  پنج  والیت،  این  استراتژیک  پنج ساله 
ساختن  و  تفریحی  پارک های  ساختن  شمول  به 
صلح  اولنگ  منطقه  در  بزرگ  تفریحی  ساحه  یک 
حکومت  طرف  از  است،  پریان  مرغ دل  در  که 
محلی پنجشیر به مرکز پیشنهاد شده است.« آقای 
علی مردان هم چنان گفت که هر چند تا اکنون هیچ 
گردش گری در پنجشیر مورد تهدید قرار نگرفته ، اما 
اگر صلح و آرامش در کشور بر قرار شود، نه تنها از 
مرکز، بلکه حتا از والیات نا امن و دور دست افغانستان 
نیز گردش گران به این والیت خواهند آمد. او افزود 
برنامه های آگاهی دهی را برای روستانشینان به  که 
هدف غنامندی اقتصاد آنان و پذیرش گردش گران 
با این کار  در والیت پنجشیر روی دست دارند که 
مردم  اقتصاد  رشد  و  گردش گران  برای  بهتر  زمینه 

محل فراهم خواهد شد. 
گفت  پنجشیر  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس 
پنجشیر  والیت  این که  به  توجه  با  بازرگانان  که 
امنیت بهتری دارد، می توانند در بخش هوتل داری 
گردش گران  برای  مهمان خانه  جای  و  رستورانت   و 
که  است  نیاز  وی،  گفته  به  کنند.  سرمایه گذاری 
آگاهی دهی  مختلف  طرق   از  نیز  گردش گران  برای 
انجام  از  دور افتاده،  والیات  به  سفر  هنگام  تا  شود 
کارهای حساسیت برانگیز خودداری کرده و فرهنگ 
باشنده گان بومی والیات به ویژه پنجشیر را مد نظر 

بگیرند.

کار  شروع  و  انتصاب  با  هم زمان  باید  چوکی های شان 
آنان به عنوان والی، ولسوال، فرمانده پولیس و... به آن ها 
گوشزد شود و نیاز نیست رییس جمهوری با بوق و کرنا 
و صدور اخطارهای این چنینی مسووالن و کارگزاران را 

به انجام وظایف شان وادار کند.

خواست  برابر  در  عبدالروف  خانواده  مقاومت   .۴
رباینده گان و باج ندادن به آن ها ستودنی است؛ هرچند 
که زجر و سختی های زیادی را از این بابت و هم چنین 
دوری فرزندشان متحمل شده  است. اعضای این خانواده 
برای  را  روش  مدنی ترین  اعتراض،  و  تحصن  با  بلخی 
بیان خواست و شکایت شان در پیش گرفته اند و به رغم 
از  تنها  دارد،  همراه  به  اقدام  این  که  زیادی  خطرهای 
حکومت و مراجع قانونی کشور خواستار هم کاری اند. در 
حالی که موارد زیادی از اختطاف در کشور رخ داده که 
سرانجام با پرداخت مبالغ هنگفت پول به آدم ربایان و 
بدون درگیرساختن حکومت و کشاندن پای پولیس به 
ماجرا، پایان یافته است. تسلیم نشدن در برابر باج خواهی 
آدم ربایان می تواند در مبارزه با اختطاف و باج خواهی ها 
به جدیت  این کار شدیداً  اما موثریت  واقع شود؛  موثر 
نیروهای امنیتی در کارشان بسته گی دارد. اگر پولیس 
و نیروهای امنیتی نتوانند از عهده مبارزه قاطع و جدی 
با آدم ربایان بر آیند، شهروندان چاره ای جز تسلیمی در 

برابر زورگویی و باج گیری باندهای دزد و تبه کار ندارند.

5. اعضای خانواده عبدالروف هم زمان گفته اند که برای 
نجات جان فرزندشان به هر دری خواهند کوبید و حتا 
به  که  طالبانی  خواست؛  خواهند  کمک  نیز  طالبان  از 
نحوی در به وجود آوردن هرج ومرج، بی نظمی و ناامنی 
در کشور مقصراند و چه بسا گروه های جرایم پیشه در 
تبه کاری  و  جنایت  به  آزادانه  طالبان  گروه  لطف  سایه 

دست می زنند.

۶. آخرین سخن این است که چگونه امکان دارد کودکی 
اختطاف شود و سه  بزرگ کشور  از شهرهای  در یکی 
از این رخداد بگذرد، ولی پولیس و سایر نهادهای  ماه 
امنیتی و استخباراتی نتوانند هیچ سرنخی پیدا کنند؛ نه 
کسی به ظن این کار دست گیر شود و نه هیچ اقدام موثر 
و موفقیت آمیز دیگر صورت گیرد. در چنین وضعیتی، 
پاسخ حاکمان و نهادهای مسوول چیست؟ مهم تر از همه 

در چنین شرایطی مردم به کجا پناه برند؟

روزنامه ۸صبح صلح و امنیت را برای رشد گردش گری 
مهم عنوان کرد و افزود که اگر امنیت وجود نداشته 
باشد، هیچ گردش گری جرات نمی کند که به سفر و 
یا تفریح بپردازد. آقای پارسی بان افغانستان را یکی 
از جذاب ترین کشورها در سطح جهان برای توریزم 
نبود  دلیل  به  که  گفت  اما  دانست،  گردش گری  و 
امنیت ، نه تنها گردش گران خارجی، بلکه شهروندان 
افغانستان نیز این زیبایی ها را تنها در تصاویر دیده 

می توانند و بس.
او گفت که در سال های اخیر شاهد افزایش حضور 
این  آینده  برای  و  بوده  والیت  این  در  گردش گران 
پارسی بان  آقای  است.  امیدوار  پنجشیر  در  صنعت 
اما با انتقاد از اداره محلی پنجشیر، نبود یک برنامه 

کودک مورد شکنجه و آزار زیادی قرار گرفته است. حتا 
اگر زجر و شکنجه ای هم در کار نباشد، جدا کردن یک 
کودک از خانواده اش و نگه داری او در اسارت، آزار کمی 
نیست. نیروهای امنیتی در بلخ بدون شک تالش هایی 
از  اگرچه که  انجام داده اند،  این کودک  برای رهایی  را 
چگونه گی و چندوچون این تالش ها و دالیل ناکامی آن 

دست کم تاکنون مردم چیزی نمی دانند. 

جمهوری،  رییس  هشدار  از  پس  این که  فرض  بر   .۲
نهادهای امنیتی در بلخ جست وجو و تالش ها را بیش تر 
آدم ربایان رها  بند  از  را  کنند و موفق شوند عبدالروف 
آن  در  اما  بود؛  خواهد  عالی  کار  بدون شک  که  کنند 
صورت برداشت عمومی چنین خواهد بود که مقام های 
را  این کار  به خاطر حفظ چوکی های خودشان  محلی 
کردند، نه برای نجات جان یک کودک بی گناه، نه برای 
تطبیق قانون و اجرای عدالت. حکومت موظف است که از 
جان، مال و عزت مردم پاس داری کند، به داد آن ها برسد 
و عدالت را اجرا کند. مسووالن امنیتی حسب وظیفه و 
مطابق به اصول باید به شکایات مردم رسیده گی کنند 
و نیاز نیست برای اجرای وظایف شان، از مقام های باالتر 
اخطار برکناری دریافت کنند. سه ماه، زمان کمی نیست. 

رشد گردش گری در پنجشیر 
در گرو برقراری صلح

»آنچه البته به جایی 
نرسد فریاد است«

مقاومت خانواده عبدالروف در برابر 
خواست رباینده گان و باج ندادن 

به آن ها ستودنی است؛ هرچند که 
زجر و سختی های زیادی را از این 
بابت و هم چنین دوری فرزندشان 

متحمل شده  است. اعضای این 
خانواده بلخی با تحصن و اعتراض، 

مدنی ترین روش را برای بیان 
خواست و شکایت شان در پیش 

گرفته اند و به رغم خطرهای زیادی 
که این اقدام به همراه دارد، تنها 
از حکومت و مراجع قانونی کشور 
خواستار هم کاری اند. در حالی که 
موارد زیادی از اختطاف در کشور 
رخ داده که سرانجام با پرداخت 
مبالغ هنگفت پول به آدم ربایان 
و بدون درگیرساختن حکومت و 

کشاندن پای پولیس به ماجرا، پایان 
یافته است.



رسانه ها را در ساختار دولت های 
نوین، رکن چهارم دانسته اند. 

برای پیش رفت و انکشاف 
افغانستان، ضرورت است تا 

رسانه ها در کنار سه رکن دیگر 
دولت، نقش فعالی در جامعه 

داشته باشند. رسانه ها نه 
تنها باید برنامه های سودمند، 

انکشافی و بشری دولت 
افغانستان را تقویت کنند، بلکه 

باید زمینه را برای تطبیق بهتر 
این برنامه ها مساعد سازند. رسانه ها به عنوان عنصر فعال و پویای جوامع نوین، نقش 

عهده  بر  در حالت های مختلف  را  گوناگونی  وظایف  و 
اجتماعی  و  جمعی  رسانه های  جهان،  در  امروز  دارند. 
مختلف،  زمینه های  در  معلومات  و  اطالعات  انتقال  با 
شرح وقایع گوناگون و تبادل افکار، نقش مهمی را در 
پیش رفت جامعه، رشد فرهنگ و تمدن بشری بر عهده 
ایجاد  افراد،  نزدیکی  در  رسانه ها  هم چنان  گرفته اند. 
احساس تعلق و آماده ساختن زنده گی بهتر بشری، نقش 

بارز و خوبی داشته اند.
چهارم  رکن  نوین،  دولت های  ساختار  در  را  رسانه ها 
دانسته اند. برای پیش رفت و انکشاف افغانستان، ضرورت 
نقش  دولت،  دیگر  رکن  کنار سه  در  رسانه ها  تا  است 
باید  تنها  نه  رسانه ها  باشند.  داشته  جامعه  در  فعالی 
برنامه های سودمند، انکشافی و بشری دولت افغانستان 
را تقویت کنند، بلکه باید زمینه را برای تطبیق بهتر این 

برنامه ها مساعد سازند.
دولت معموالً مسوولیت آن خدمات عمومی را بر عهده 
بیرون است،  توان شهروندان  از  انجام آن  می گیرد که 
مانند تأمین امنیت، ارایه خدمات تعلیمی، ارایه خدمات 
صحی، ارایه خدمات بشری و رسیده گی به افرادی که 
از  بعضی  اما  دارند.  قرار  اضطراری  در حالت  نحوی  به 
خدمات عمومی وجود دارد که شهروندان می توانند آن 
را به صورت فردی یا جمعی در تشکل های مختلف انجام 

تیوری های  با  مکاتب  آموزشی  رهبران  و  مدیران  تا 
مدیریت آموزشی نوین آراسته نشوند، دانش آموز نخبه 

تربیت کرده نمی توانند.
اخیراً رییس جمهور کشور در نشستی، خطاب به هیأت 
تا  کنید  »تالش  است:  گفته  معارف  وزارت  رهبری 

دانش آموزان را نخبه بار بیاورید!«
معارف کشور با وجودی که در دو دهه پسین از لحاظ 
کمی دست آوردهایی داشته، ولی از نظر کیفی  تغییر 
چشم گیر و قابل مالحظه ای در این وزارت اتفاق نیفتاده 

است.
این نقض یا کمبود بر می گردد به این که وزارت معارف 
و  همه جانبه  دقیق،  آسیب شناسی  معیاری  صورت  به 
معتبر نشده است. از سویی هم، نگاه مقامات، به ویژه 
ارگ نسبت به این وزارت کلیدی و مهم، همواره سطحی 

و پروژه ای بوده است تا نگاه پروسه ای و حساب شده.
را  معارف  وزارت  باشیم ضعف های کالن  خواسته  اگر 
برشماریم، ممکن از حوصله این نوشته بیرون باشد و 

برای خواننده مالل آور شود. 
معارف کشور در کنار داشتن مشکالت زیاد و کالن، با 
نبود مدیران مسلکی و کاردان که با زیور دانش مدیریت 

آموزشی آراسته باشند، دست و پنجه نرم می کند.
و  مختلف  راه های  از  افغانستان  مکاتب  مدیران 
تعقیب روش معلم -  راه  از  به خصوص  غیرمعیاری، 
تکیه  مدیریت  ارزشمند  و  مهم  جایگاه  به  شاگردی 
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می گیرند. وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، 
نیز در این اواخر به خاطر مدیریت بهتر حوادث، طرح 
به  که  نموده  ترتیب  را  حوادث  جامعه محور  مدیریت 
استناد آن یک کارشیوه ای را به منظور جذب رضاکاران 
در محالت حادثه خیز تدوین کرده است و تصمیم دارد 
آن را در هم کاری نزدیک با افراد محل به اجرا بگذارد. 
ایجاد تشکیل بزرگ و حفظ آن از طرف دولت، به خاطر 
تخصیص  نیازمند  حوادث،  به  رسیده گی  و  مدیریت 
که  صورتی  در  دیگر  طرف  از  است،  هنگفت  بودجه 
فوری  به صورت  نتوانند  دلیلی  به هر  نهادهای دولتی 
را  اولیه متضررین  نیازمندی های  خدمات، ضروریات و 
مرفوع بسازند، تیم های رضاکار می توانند تا رسیدن این 

نهادها، خالی به وجود آمده را پر کنند.
بنابراین رسانه ها باید با استفاده از نقش متحدکننده ای 
که دارند، گسست های موجود اجتماعی را از بین ببرند 
و از یک طرف در راستای کاهش فاصله دولت با ملت 
کوشش به خرج دهند و از طرف دیگر احساس تعلق و 
روحیه هم کاری و هم دردی را در میان اقشار مختلف 

جامعه ایجاد کنند.

محوله نمی پذیرند.
این مدیران بیش ترین انرژی شان را صرف حفظ وضع 
نقش  که  می کنند  تالش  همواره  و  می نمایند  موجود 

ناظم را ایفا کنند و یک اداره کننده قاهر باشند.
وظایف اساسی مدیران مکاتب در تیوری های مدیریت 
تدریس،  و  آموزش  رهبری  از:  است  عبارت  آموزشی 
نظارت و رهنمایی آموزشی، عامل تغییربودن و تغییر 
برنامه ریزی  ارتقای سازمان آموزشی،  را رهبری کردن، 
درسی، هدایت و سازمان دهی، برآورده کردن انتظارات 

دانش آموزان، آموزگاران، والدین و جامعه.
کرسی  به  شاگردی   - معلم  طریق  از  که  مدیرانی 
مدیریت می رسند، توانایی های فوق را ندارند، به عنوان 
مثال، آن ها نمی توانند تغییرات را رهبری کنند و در 

پرتو آن بتوانند نسل نخبه تربیت نمایند.
خوشبختانه در دانشگاه کابل، دانشگاه استاد ربانی و یکی 
دو دانشگاه خصوصی دیگر، رشته مدیریت آموزشی را 

فرآیند  یک  حوادث،  امور  به  رسیده گی  و  مدیریت 
کاهش دهی،  شامل:  فرآیند  این  است.  مرحله ای  چهار 
آماده گی، پاسخ دهی و بازسازی می شود که رسانه ها در 
بارزی  و  نقش خوب  می توانند  مراحل  این  از  هرکدام 

داشته باشند.

این مرحله شایسته است  ۱. مرحله کاهش دهی: در 
که رسانه ها با استفاده از اطلس خطرات حوادث کشور 
و در هم کاری نزدیک با ادارات مسوول دولتی، ساحات 
آسیب پذیر و محالتی را که در درازمدت احتمال بروز 
کنند.  معرفی  مردم  به  دارد،  وجود  آن ها  در  حوادث 
هم چنان حس هم کاری را در میان ساکنان محالت با 
نهادهای مسوول ایجاد کنند. جلوگیری از غصب حریم 
دریا، منع قطع جنگالت، جلوگیری از تخریب مناطق 
سبز و عدم توسعه شهر در نقاط ممنوع از موارد دیگری 
ممکن  مردم  هم کاری  و  رسانه ها  کمک  با  که  است 

می شود.

2. مرحله آماده گی: این مرحله، حساس ترین مرحله 
است؛ زیرا دیگر بروز حادثه تقریباً محتمل است و رسانه 
ها باید نقش شان را به گونه برجسته ایفا کنند. عمل کرد 
را محدود  تبعات حادثه  می تواند  مرحله  این  در  فعال 
کند. رسانه ها در این مرحله با در اختیار داشتن اطالعات 
وسیع، باید حادثه  ای را که شناسایی شده است به سمع 

مسووالن و مردم برسانند.

این  در  حادثه:  جریان  یا  پاسخ دهی  مرحله   .۳
رسانه ها  است،  افتاده  اتفاق  واقع حادثه  در  مرحله که 
باید اطالعات دقیق را به مسووالن، افکار عامه و نهادهای 
ملی و بین المللی که در عرصه فعالیت های بشری کار 
کنند  مدیریت  شکلی  به  را  فضا  و  برسانند  می کنند، 
هم نوعان شان  کمک  به  تردیدی  هیچ  بدون  مردم  که 

بشتابند.

۴. بازسازی یا بعد از حادثه: در این مرحله، رسانه ها 
می توانند به شیوه های مختلف به تقویت روحی و اعتماد 
و ضعف  دیده، کمک  اثر حادثه صدمه  در  که  جمعی 
مدیران مسوول را در خالل حادثه بازگو کنند. هم چنان 
رسانه ها می توانند با پوشش گسترده ملی و بین المللی 
ابعاد مختلف حادثه، نهادهای مختلف امدادرسان و  از 
به  بیش تر  برای هم کاری  را  حمایت کننده های جهانی 

مردم آسیب دیده، تشویق و ترغیب کنند.

در مقطع ماستری تدریس می کنند که می توان از آن به 
عنوان یک دست آورد در راستای تربیت مدیران ورزیده 

آموزشی یاد کرد؛ اما این بسنده و کافی نیست.
رهبری  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  اگر 
وزارت معارف واقعاً می خواهند نابسامانی موجود را از 
معارف دور کنند، با ظرفیت سازی روی مدیران مکاتب 

می توانند بر این چالش غالب شوند.
تربیت  نهادهای  و  دارالمعلمین ها  کنار  در  باید  دولت 
اختصاصی  کانون های  ایجاد  به  معلمین،  تخصصی 
تربیت مدیران بپردازد و در پهلوی سایر رشته هایی که 
لیسانس تربیت می کنند، مدیریت آموزشی را که سال ها 
است شامل رشته های دانشگاه های غربی و کشور های 
همسایه شده است، ایجاد کند و مدیران باسواد برای 
مکاتب تربیت نماید، تا آنان با دید جدید و مسلکی به 
امور رسیده گی کنند و این گونه به یکی از برجسته ترین 

چالش ها نقطه پایان گذاشته شود.

دهند و یا به صورت مشترک و هم سو با دولت به انجام 
آن مبادرت ورزند. رسانه ها به عنوان یک بخش کالن و 
جدایی ناپذیر جامعه با توجه به نقش بزرگی که دارند، 
باید در امر ارایه خدمات عامه، به صورت همه جانبه نقش 

ایفا کنند.
حوادث طبیعی و غیرطبیعی در هر کجای دنیا می تواند 
شدت  به  افغانستان  جغرافیای  تأسف  با  بیفتد.  اتفاق 
حادثه خیز است و از این رهگذر آسیب پذیری بیش تری 
دارند  را  حوادث  با  مبارزه  مسوولیت  که  اداراتی  دارد. 
باید در این راستا به طور هماهنگ عمل کنند. این کار 
باعث می شود که توان ادارات مسوول در این بخش بلند 
برود، حوادث شناسایی و میزان آسیب رسانی آن کاهش 

داده شود.
کاهش خطرات حوادث زمانی ممکن است که این حوادث 
شناسایی شود و از تمام مهارت ها، تجربه ها و دانشی که 
در زمینه کاهش خطرات، چه به شکل محلی و چه به 
شکل ملی و بین المللی موجود است، استفاده شود. اما 
اکثراً حوادث به گونه ای اتفاق می افتد که مدیریت و مهار 
آن به تنهای توسط نهادهای حکومتی ممکن نیست، 
مدیریت  به  مسوول  نهادهای  تنها  جوامع  اکثر  در  لذا 
حوادث نمی پردازند، بلکه این کار به صورت جامعه محور 
انجام می شود. یعنی مردم و نهادهای غیرحکومتی به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت حوادث نقش 

می زنند. مدیری که براساس روش یادشده به مدیریت 
بیهوده  او  از  نخبه  نسل  تربیت  انتظار  باشد،  رسیده 

است.
روش معلم - شاگردی، روشی است که یک فن و یا 
کار  از  الگوبرداری  یا  و  تعقیب  و  زمان  مرور  با  حرفه 
مدیران  اکثریت  می شود.  فراگرفته  دیگری  فعالیت  و 
با  اگر  بوده اند، سپس  معلم  نخست  در  کشور  مکاتب 
حوصله باشند، به موقف سرمعلم ارتقا می کنند و اگر 
شناخت و ذکاوت شان خوب باشد، به یکی از معاونیت 
با  نزدیک  روابط  و  شناخت  اگر  و  می رسند  مکتب 
مقامات محلی داشته باشند، به کرسی مدیریت مکتب 

تکیه می زنند.
با  را  مکتب  اداری  امور  شاگردی،   - معلم  مدیران 
و  اداری  مسایل  با  و  داده اند  انجام  خشک  بروکراسی 
بروکراسی به مانند وحی منزل بر خورد می کنند و هیچ 
تغییری حتا استفاده از مزایایی تکنولوژی را نیز در امور 

مدیریت جامعه محور حوادث؛ 
رسانه ها چگونه می توانند 

نقش ایفا كنند؟

جای خالی »مدیریت آموزشی« 
در ساختار معارف

معارف کشور با وجودی که در دو دهه پسین از لحاظ کمی دست آوردهایی داشته، ولی از نظر کیفی  تغییر 
چشم گیر و قابل مالحظه ای در این وزارت اتفاق نیفتاده است.
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امور  وزیر  الوروف،  سرگئی  فارسی،  بی بی سی   گزارش  به 
خارجه روسیه، گفته است که این کشور نمی خواهد سوریه 
»میدان نبرد« بین ایران و اسراییل باشد و مسکو آماده گی 
دارد تا تهدیدات امنیتی علیه اسراییل از دورن خاک سوریه 

را »خنثا کند«.
براساس گزارش ها، آقای الوروف در واکنش به حمالت اخیر 
که  سوریه  در  آن  به  نزدیک  گروه های  و  ایران  مواضع  بر 
گفته می شود از سوی اسراییل بوده، گفته است که »ما بارها 
به همکاران اسراییلی خود گفته ایم اگر تهدیدهای مشاهده 

کردید، اطالعات مناسب را به ما بدهید.«
پیش  هفته  لندن،  در  مستقر  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
گزارش داده بود که براثر حمالت هوایی اسراییل بر مواضعی 
در نزدیکی مرز سوریه و عراق، نفراتی از نیروی قدس شاخه 
برون مرزی سپاه پاسداران، افرادی از حزب اهلل لبنان، لشکر 
فاطمیون متشکل از مهاجران افغان در ایران و چند نیروی 

نظامی سوریه کشته شده اند.
یک  در  که  روسیه  خارجه  وزیر  از  نقل  به  »اسپوتنیک« 
کنفرانس خبری سخن می گفت، گفته است که »اسراییل 
قبل از واکنش فوری به تهدیدات امنیتی، باید مسکو را از 
وجود آن مطلع کند.« وی تاکید کرده است که مقام های 
جریان  در  را  روسیه  در  خود  هم تایان  باید  ابتدا  تل آویو 
تهدیدهای امنیتی در سوریه قرار دهند، قبل از این که خود 

فوراً علیه این تهدیدات اقدامی بکنند.
اگر  اسراییلی،  عزیز  »همکاران  است:  گفته  الوروف  آقای 
از  تهدیدهایی  با  دارید که کشور شما  شواهدی در دست 
فوراً  را  خود  مستندات  است،  روبه رو  سوریه  خاک  دورن 
گزارش دهید. ما برای خنثا کردن تهدیدها همه اقدامات 

را انجام خواهیم داد.«
روسیه با هر دو کشور ایران و اسراییل روابط نزدیکی دارد.

اسراییل در ماه های اخیر به شدت حمالت خود بر آن چه 
مواضع نیروهای ایران یا شبه نظامیان وابسته به آن می خواند 

را در خاک سوریه افزوده است.
و  دارد  نظامی  حضور  سوریه  در  که  می کند  تایید  ایران 
می گوید این حضور به درخواست رسمی دولت بشار اسد، 
رییس جمهور آن کشور، است؛ اما هم زمان گزارش ها درباره 
هدف قرار گرفتن مواضعش از سوی اسراییل را رد می کند.

انتشار  با  ایران هفته گذشته  پاسداران  نیروی قدس سپاه 
اطالعیه ای گفته بود که هیچ یک از نیروهای آن در حمله 

اخیر اسراییل کشته نشده است.
نزدیکی  در  ایران  نظامی  حضور  که  می گوید  اسراییل 
از  یکی  ایران  نخواهد کرد.  را تحمل  مرزهایش در سوریه 
اهدافش از حضور در سوریه را »تقویت گروه های مقاومت« 

در برابر اسراییل می خواند.
شیعه  عمدتاً  شبه نظامی  گروه های  »مقاومت«  از  منظور 
هستند که تحت نظارت و حمایت ایران در منطقه فعالیت 

می کنند.
ایران و روسیه هردو حامیان اصلی حکومت بشار اسد در 

سوریه هستند.

الوروف: سوریه نباید میدان نبرد ایران و اسراییل باشد

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


