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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

اقدامات واکنش برانگیز؛ 

میانگین روزانه تلفات جنگ 
افغانستان دوباره افزایش یافته است

۷5 کشته در روز؛

۳
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چاره اندیشی نابهنگام سرقوماندان اعلی
آقای غنی که هفت سال قبل با تکیه بر کرسی ریاست جمهوری، خود را تک بازی گر شطرنج قدرت می دید، حاال باید قاعده 
بازی را از نو مرور کند. توهم همه چیز دانی او که دیگران را سرباز بی ارزش تخته شطرنج می دید، تفرقه و تعصب قومی را به 

شدت افزایش داد، قدرت طالبان را بیش تر ساخت، نیروهای امنیتی را در سطح بی پیشنیه ای قربانی کرد، فساد را بیش تر ساخت، 
ثبات کشور را در معرض تهدید جدی قرار داد و همه چیز را به سوی آشفته گی سوق داد.
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نشست  توسعه یافته«  »ترویکای  به  موسوم   ۱+۳ گروه  عضو  کشورهای 
نوبتی خود را با محوریت بحث درباره »مصالحه ملی افغانستان« در ۲۸ 
حوت در مسکو برگزار می کنند. کشورهای عضو این گروه از غنی و عبداهلل 
خواسته اند که هر کدام نماینده گان خود را برای شرکت در این نشست 
معرفی کنند. طبق دعوت نامه رسمی گروه ۳+۱ که توسط ضمیر کابلوف، 
فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان، به محمداشرف غنی سپرده شده 
است، در نشست نوبتی این گروه در مسکو، دو کرسی برای نماینده گان 

ارگ و دو کرسی هم برای نماینده گان سپیدار در نظر گرفته شده است. 
سیاسی  جریان های  و  احزاب  رهبران  از  شماری  دعوت نامه،  این  طبق 
افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده اند. تعداد آن ها در 
پنج  هم چنان  است.  شده  عنوان  نفر  هفت  تا  بین شش  دعوت نامه  این 
کرسی برای نماینده گان گروه طالبان در نشست مسکو در نظر گرفته شده 
است. از قطر - کشوری که میزبان گفت وگوهای امریکا با طالبان و دولت 
افغانستان با این گروه بود - نیز خواسته شده است که در نشست نوبتی 

»ترویکای توسعه یافته« نماینده بفرستد. 
در دعوت نامه گروه ۳+۱ موضوع و هدف نشست ۲۸ حوت در مسکو روشن 
»ترویکای  نوبتی  نشست  موضوع  این دعوت نامه،  است. طبق  بیان شده 
توسعه یافته«، مسایل مرتبط به مصالحه ملی افغانستان است و هدف آن 
هم بخشیدن تحرک بیش تر به روند مذاکرات بین االفغانی دوحه در راستای 
پایان منازعه مسلحانه جاری در افغانستان است. این نشست آن گونه که 
گفته شده است، توسط سرگی الوروف، وزیر خارجه روسیه، افتتاح می شود.

چیزی که الزم است باید درباره نشست ۲۸ حوت مسکو بدانیم، اهمیت این 
نشست و جایگاه شرکت کننده گان آن است. متاسفانه در رسانه های داخلی، 
تصویر دقیق از نشست پیش رو در مسکو ارایه نشده است و افکار عمومی در 

یک سوء تفاهم نسبت به این نشست به سر می برد. 
گروه ۳+۱ در ابتدا شامل قدرت های بزرگ امریکا، روسیه و چین بود که 
به نام ترویکا )سه تایی( شناخته می شد. این گروه حدود هفت ماه پس 
از شروع ماموریت زلمی خلیل زاد به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور 
صلح افغانستان از واشنگتن به کارش آغاز کرد. اعضای دایمی این گروه 
یا نشست ترویکا نماینده گان ویژه این سه کشور بزرگ جهانی در امور 
افغانستان هستند. نشست نخست آن ها در ماه حمل ۱۳۹۸ در مقر وزارت 
خارجه امریکا در واشنگتن برگزار شده بود. نشست دوم این گروه در ماه 
ثور همان سال با میزبانی مسکو برگزار شد. سومین نشست نماینده گان 
ویژه امریکا، روسیه و چین را در سرطان ۱۳۹۸ پکن میزبانی کرد. درست 
در همین نشست نماینده پاکستان نیز شمال این گروه شد. به همین علت 
نام گروه ترویکا به »ترویکای توسعه یافته« یا گروه ۳+۱ تغییر کرد. به نظر 
می رسد که کشورهای عضو این گروه تا کنون چهار نشست برگزار کرده اند 
که پاکستان تنها در دو نشست آن حضور داشته است. نشست ۲۸ حوت 
امسال، احتماالً پنجمین نشست این گروه خواهد بود که با میزبانی مسکو 

برگزار می شود. 
البته اعضای این گروه دوست دارند زیر نام »مکانیسم ترویکای توسعه یافته« 
شناخته شود، نه گروه ۳+۱ یا سه قدرت بزرگ جهانی عالوه بر پاکستان. 
اهداف عمده این گروه، زمینه سازی برای خروج مسووالنه نیروهای خارجی 
از افغانستان، به موفقیت رساندن مذاکرات بین االفغانی و پایان دادن به 
جنگ چهار دهه این کشور است. آن ها تعهد کرده اند که برای دست یافتن 
به این اهداف، در مشورت و هماهنگی با هم تصمیم بگیرند و با رضایت هم 

در زمین افغانستان رفتار کنند. 
نشست ۲۸ حوت مسکو یک نشست نوبتی است که بین اعضای این گروه 
این  واقع  در  برگزار می شود.  افغانستان  ملی  با محوریت مساله مصالحه 
نشست، ادامه نشست های قبلی این گروه است و یک ابتکار بدیع و تازه 
نیست. تنها تفاوت نشست پیش رو با نشست های قبلی، در وجود مهمانانی 

است که از کابل و دوحه برای شرکت در آن دعوت شده اند. 
کسانی که قرار است از افغانستان و قطر در نشست ۲۸ حوت مسکو شرکت 
کنند، با عنوان »مهمانان افتخاری« در این نشست شناخته خواهند شد. 
این موضوع در دعوت نامه ضمیر کابلوف که به نماینده گی از این گروه به 
مهمانان فرستاده شده، به صورت کاماًل روشن آمده است. از این رو، نباید 
بین االفغانی  نشست  یک  توسعه یافته«  »ترویکای  نشست  که  کرد  تصور 
و  است  روسیه  تنها  نشست  این  تدویرکننده  که  کنیم  تصور  یا  است، 
کشورهای امریکا، چین و پاکستان صرفاً برای شرکت در آن دعوت شده اند. 
در نشست ۲۸ حوت مسکو روی طرح دولت مشارکتی - انتقالی با مهمانان 
افتخاری این نشست بحث و مشورت خواهد شد. طرح دولت مشارکتی - 
انتقالی، تنها طرح امریکا نیست. فرستاده ویژه روسیه پیش از آن که طرح 
تازه فرستاده امریکا به کابل برسد، از این طرح سخن به میان آورده بود. 
افغانستان  راه حل قضیه  تنها  را  انتقالی  باری عمران خان هم حکومت 
عنوان کرده بود. مقام های چینی تا کنون با احتیاط با این مساله برخورد 
کرده اند. از این رو، تردیدی نیست که طرح دولت انتقالی صلح یا طرح 
گذار  برای  کشور  چهار  این  مشترک  طرح  انتقالی،   - مشارکتی  دولت 

افغانستان به یک نظم جدید سیاسی است. 
دیدگاه های  تا  کرد  خواهند  تالش  مسکو  نشست  در  گروه ۱+۳  اعضای 
مهمانان افتخاری خود را پیش از برگزاری نشست استانبول مورد ارزیابی 
قرار دهند. هم چنان تالش آن ها این خواهد بود که راه های خروج مسووالنه 
نیروهای خارجی از افغانستان را برای این مهمانان توضیح بدهند و از آن ها 
بخواهند که فوریت این مساله را درک کنند. هدف آن ها در نهایت کاستن 
از میزان حساسیت به میان آمده در برابر طرح دولت مشارکتی - انتقالی 
است. نماینده گان این چهار کشور تالش خواهند کرد که ذهنیت عمومی 
را برای پذیرش این طرح آماده کنند تا در نشست استانبول که هند و ایران 

هم در آن شرکت خواهند کرد، با مقاومت روبه رو نشوند.

نشست گروه ۳+۱ در مسکو؛ 
ارزیابی طرح دولت 

انتقالی در افغانستان 
با مهمانان افتخاری
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اعالم  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  کابل:  8صبح، 
ماه  در  افغانستان  صلح  نشست  که  است  کرده 

اپریل در استانبول برگزار می شود.
مولود  ترکیه،  آناتولی  خبرگزاری  گزارش  به 
این  ترکیه  خارجه  امور  وزیر  چاووش اوغلو، 
اظهارات را روز جمعه، بیست ودوم حوت مطرح 

کرده است.
ترکیه، در  آر تی«  در همین حال، شبکه »تی 
گزارشی به نقل از وزیر امور خارجه این کشور 
نوشته است که کشورش مورد اعتماد طرف های 
افغانستان است و دولت و طالبان  مذاکرات در 
پیش از این از ترکیه خواسته بودند که چنین 

نشستی را برگزار کند.
وزیر امور خارجه ترکیه هم چنان گفته است که 
نشست استانبول جایگزین نشست دوحه نیست، 
بلکه مکمل آن است و این نشست در هم آهنگی 

با قطر برگزار می شود.
وزیر امور خارجه ترکیه هم چنان گفته است که 
نماینده ویژه در  کشورش در همین راستا یک 

امور افغانستان تعیین خواهد کرد.
متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  
امریکا در امور صلح افغانستان نیز روز چهارشنبه 
با سادات اونال، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، 
گفت وگو  افغانستان  صلح  روند  درباره  و  دیدار 

کرده بود.
این در حالی است که منابع دولتی به روزنامه 
پیشنهاد  طبق  است  قرار  که  گفته اند  ۸صبح 
امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
صلح افغانستان، نشست مشابه با نشست بن در 

۲۷ مارچ میالدی در استانبول ترکیه به ریاست 
نامه ای که  در  برگزار شود.  متحد  ملل  سازمان 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا به رییس 
جمهور غنی فرستاده بود، نیز به نشستی تحت 
ریاست سازمان ملل متحد در ترکیه اشاره شده 

بود.
امریکا طرحی را به حکومت، طالبان و سیاسیون 
سپرده است که در آن سناریوهای احتمالی برای 
شده  پیش بینی  صلح«  انتقالی  »دولت  ایجاد 

است.
زلمی خلیل زاد در جریان شریک سازی این طرح، 
به دولت و گروه طالبان تنها چند روز فرصت داده 

است که در مورد آن تصمیم بگیرند.
نیز  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
گفته  سپیدار،   و  ارگ  به  نامه  یک  فرستادن  با 
سریع  راه حل  به  رسیدن  برای  امریکا  که  است 
تالش  جامع،  و  دایمی  آتش بس  برقراری  و 
دیپلماتیک سطح باال را با طرف های دخیل در 
ملل  سازمان  و  منطقه  کشورهای  افغانستان،  

متحد دنبال می کند.
وزیر امور خارجه امریکا گفته است که این کشور 
را در  بلند  آینده نزدیک یک نشست سطح  در 
دو  میان  صلح  توافق  کردن  نهایی   برای  ترکیه 
غنی  جمهور  رییس  از  و  می کند  برگزار  طرف 

دعوت کرده که در این نشست شرکت کند.
در  سیاسی  رهبران  وحدت  بر  نامه اش  در  او 
آقای غنی خواسته  از  و  تأکید کرده  افغانستان 
است که فوریت لحن وی در این نامه در مورد 

کار جمعی را درک کند.

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  جمهور 
عبدالعظیم  پیروزی  ملی  مصالحه  عالی 
بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد کشور را در 
برابر حریف آذربایجانی اش، تبریک گفته اند.
عبدالعظیم بدخشی در مسابقه ای که شام 
بود،  شده  برگزار  بحرین  در  گذشته  روز 
گیشن بابایوف، حریف آذربایجانی اش را در 

روند اول »نک اوت« کرد.
همین  به  پیامی  در  غنی  محمداشرف 
مناسبت گفته است که عبدالعظیم بدخشی 
نماینده گان  کشور،  ورزشکاران  سایر  و 
ارزش های  حافظان  و  نوین  افغانستان 
میدان های  در  که  پسین هستند  دهه  دو 
نماینده گی  افتخار  با  ملت  از  مختلف 
می کنند و بیرق سه رنگ کشور را به اهتزاز 

در می آورند.

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی نیز گفته است ورزشکاران ما علی رغم 
و  قابلیت  فراوان،  و چالش های  دشواری ها 
ظرفیت رقابت در سطح جهانی را یافته اند.

او افزوده است: »باور داریم اگر یک شرایط 
بهتر امنیتی، اجتماعی و سیاسی در کشور 
به وجود آید، جوانان ورزشکار ما بیش تر از 
پیش در میدان های جهانی می درخشند.«

باخت  سه  و  برد  بدخشی ۱۱  عبدالعظیم 
او  پیروزی  دارد.  خود  ورزشی  کارنامه  در 
استقبال  با  آذربایجانی اش  برابر حریف  در 

گسترده روبه رو شده است.

8صبح، کابل: فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز 
در مجلس نماینده گان درگذشته است.

خانواده فاطمه عزیز در صحبت با روزنامه ۸صبح 
این خبر را تأیید کرده است.

نیلوفر جاللی کوفی، نماینده مردم کندز نیز در 
صحبت با روزنامه ۸صبح درگذشت فاطمه عزیز 

را تأیید کرده است.
فاطمه عزیز از مدتی به این سو بیمار بود و در 

شفاخانه ای در سویس زیر درمان قرار داشت.
روزنامه  به  عزیز،  فاطمه  خانواده  اعضای  از  یکی 
حوت(   ۲۱( پنج شنبه شب  او  که  گفت  ۸صبح 

درگذشته است.

فاطمه عزیز در رشته طب جراحی نسایی والدی 
تحصیالت عالی داشت.

او در سال ۱۳۵۲ در کندز به دنیا آمد.
پیامی  در  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
مرگ فاطمه عزیر را »ضایعه بزرگ« خوانده و به 
خانواده، دوستانش، اعضای مجلس نماینده گان و 

مردم کندز تسلیت گفته است.
غنی در این پیام افزوده است که فاطمه عزیز تمام 
عمرش را در خدمت مردم سپری کرد و در عرصه 
طبابت خدمات برجسته را به مردم به ویژه زنان 
انجام داد و صدای رسای مردم آن  والیت کندز 
والیت منحیث نماینده منتخب  مردم در دوره های 

پانزدهم و شانزدهم مجلس نماینده گان بود.

وزیر خارجه ترکیه: 
نشست صلح افغانستان در ماه اپریل 

در استانبول برگزار می شود

غنی و عبداهلل پیروزی 
عبدالعظیم بدخشی در 

برابر حریف آذربایجانی اش 
را تبریک گفتند

فاطمه عزیز نماینده مردم 
کندز در مجلس نماینده گان 

درگذشت

8صبح، کابل: پس از رسانه ای شدن تصمیم 
وزارت معارف در مورد ممنوعیت ترانه خوانی 
و  عمومی  محافل  در  سال   ۱۲ دختران 
که  است  کرده  اعالم  بریتانیا  دولت  مردانه، 
این موضوع را در مکاتبی که به کمک این 

کشور ساخته شده است، بررسی می کند.
از سخنگوی وزارت  روزنامه تلگراف به نقل 
خارجه  بریتانیا گزارش داده است که دولت 
وزارت  سوی  از  وضاحت  خواهان  بریتانیا 
معارف درباره این موضوع و نیز پی آمدهای 
احتمالی آن به امور آموزش و پرورش که با 

حمایت بریتانیا صورت می گیرد، است.
است  شده  نشر  پنج شنبه  روز  گزارش  این 
چهارشنبه  روز  معارف  وزارت  تصمیم  و 

همه گانی شد.
وزارت معارف روز چهارشنبه تأیید کرد که 
بزرگ تر  دختران  که  است  گرفته  تصمیم 
 - مردانه  و  عمومی  محافل  در  سال  از ۱۲ 
گرفته  قرار  استثنا  زنانه  فیصد  صد  محافل 

است - اجازه ترانه خوانی را نداشته باشند.
گفته  معارف  وزارت  تصمیم  این  توجیه  در 
است که حجم درس در دوران متوسطه و 
لیسه زیاد است و خانواده ها و دانش آموزان 
به هدف  این محافل  از شرکت دختران در 

ترانه خوانی شکایت داشتند.
این وزارت هم چنان گفته است که مجلس 
سنا نیز در نامه ای درخواست کرده بود که به 
دختران باالتر از ۱۲ ساله اجازه ترانه خوانی 

داده نشود.
معارف که در آن گفته  وزارت  این تصمیم 
شده بود، مریبان و استادان مرد به تیم های 
ترانه آموزش ندهند، واکنش های گسترده را 
در قبال داشته است و مورد نقد قرار گرفته 
است. از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و حق  اساسی  قانون  را خالف  تصمیم  این 

کودکان عنوان کرده  است.
همه گانی  را  نامه ای  رسانه ها  تازه گی  به 
کرده اند که از ریاست معارف شهر کابل به 

هدف توضیح نامه قبلی منتشر شده است.
که  است  شده  داده  توضیح  نامه  این  در 
کابل  شهر  معارف  ریاست  قبلی  هدایت 
دانش آموزان  وقت  از ضیاع  جلوگیری  برای 
امتحان  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
ساالنه براساس هدایت رهبری وزارت معارف 
صادر شده بود، اما از مفهوم آن به دلیل عدم 

وضاحت سو تعبیر شده است.
ترانه خوانی  بر  دیگر  بار  نامه  این  در 

دانش آموزان دوره ابتدایی تأکید شده است.

بریتانیا ممنوعیت ترانه خوانی دختران بزرگ تر از ۱۲ سال 
در مکاتب مورد حمایتش در افغانستان را بررسی می کند



نفر   ۷۵ از  بیش  به  روزانه  گونه  به  کشته شده گان 
می رسد. پس از افغانستان، یمن با ثبت یک هزار و ۲۷۸ 
رویداد و سه هزار و ۲۳۳ کشته در رده دوم و سوریه 
و ۳۲۷  هزار  یک  و  رویداد  و ۸۴۷  هزار  یک  ثبت  با 
کشته در مقام سوم قرار گرفته است. میانگین روزانه 
کشته  های جنگ یمن در سال جاری میالدی حدود 
از جنگ سوریه به حدود ۲۰ نفر می رسد.  نفر و   ۵۰
گفتنی است که اکلد آمارهای جنگ افغانستان را با اتکا 
بر آمارهای وزارت دفاع ملی و گروه طالبان جمع آوری 
و پس از دقیق سازی آن توسط رسانه ها و تیم کاری اش، 
به گونه هفته وار ُکدگزاری و ثبت می کند. این نهاد در 
مجموع تنها آمار کشته شده گان را گزارش می دهد و 
در جزییات رویدادها، به آمار زخمیان و افراد بازداشت 
شده می پردازد. گفتنی است که اکلد همه رویدادها را با 
درج ُکد اختصاصی، زمان رویداد، محل رویداد و شمار 

کشته های آن ثبت می کند. 

نیز  افغانستان در ۲۰۲۰  تلفات؛  اندک در  کاهش 
مرگ بارترین کشور جهان بود

افزون بر ثبت این آمارها در سال ۲۰۲۱،  افغانستان در 
بوده است.  نیز خونین ترین کشور جهان  سال ۲۰۲۰ 
بررسی های اکلد از جنگ سال گذشته میالدی نشان 
با وجود مذاکرات صلح، ۲۰ هزار و ۷۶۰  می دهد که 
و  انفجارها  درگیری ها،  نتیجه  در  افغانستان  شهروند 
حمالت هوایی کشته شده اند. این تلفات در پی وقوع 
شش هزار و ۹۹۵ رویداد ثبت شده که چهار هزار و 
۵۹۹ درگیری، یک هزار و ۹۶۷ انفجار و حمله هوایی، 
۴۲۲ مورد خشونت مستقیم علیه غیرنظامیان و هفت 
مورد شورش را در بر می گیرد. خشونت ها در ۲۰۲۰ 
بیش تر در حوزه جنوب کشور رخ داده است. قندهار 
با ۳۵۵ درگیری، ۱۹۶ انفجار و حمله هوایی، ۲۳ مورد 
خشونت مستقیم علیه غیرنظامیان و یک مورد شورش 
فهرست  در صدر  و ۹۲۲ کشته  هزار  دو  با  زندان  در 
مرگ بارترین والیات کشور در ۲۰۲۰ قرار گرفته است. 
در این فهرست، هلمند، ارزگان و زابل در رده های دوم 

تا چهارم قرار گرفته اند. 
به  کشور  والیت های  همه  اکلد،  آمارهای  بر  مبتنی 
بوده اند.  خشونت   شاهد   ۲۰۲۰ در  پنجشیر  شمول 
آرام  والیت  در  تلفات  از  موردی  هیچ  حال،  این  با 
بامیان  این والیت،  از  است. پس  نشده  ثبت  پنجشیر 
با ۳۰ نفر، نورستان با ۴۷ نفر و دایکندی با ۶۷ نفر، 
مجموع  در  دارند.  را  کشته شده گان  آمار  کم ترین 
میانگین کشته شده گان جنگ افغانستان در ۲۰۲۰ به 
۵۷ نفر کاهش یافته بود. این آمار در سال ۲۰۱۹  به 
به ۹۶  نفر و در ۲۰۱۶  به ۱۱۷  نفر، در ۲۰۱۸   ۱۱۳
آمار کشته شده گان  میانگین  مقایسه  با  نفر می رسید. 
افغانستان،  یمن و سوریه پس از سال ۲۰۱۶، می توان 
دریافت که افغانستان در چهار سال از پنج سال اخیر، 
را داشته  بیش ترین میانگین روزانه کشته گان جنگی 
است. تنها سوریه در سال ۲۰۱۶ بیش ترین میانگین 
روزانه کشته  گان را در میان کشورهای جنگ زده ثبت 
کرد. در آن زمان میانگین روزانه کشته گان در آن کشور 

به ۱۴۴ نفر می رسید. 

حسیب بهش

مبتنی بر آمارها، باشنده گان قندهار، ننگرهار، هلمند 
و بلخ از یکم جنوری سال روان میالدی تا پنج مارچ، 
در  بوده اند.  انفجار  و  درگیری   موارد  بیش ترین  شاهد 
مجموع ۳۴ والیت، در ۳۳ والیت مواردی از درگیری، 
والیت  در  تنها  و  شده  ثبت  انفجار  و  هوایی  حمله 
میالدی  سال  اول  ماه  دو  در  رویدادی  هیچ  پنجشیر 
رخ نداده است. براساس آمارهای تلفات، قندهار با یک 
هزار و ۵۱ نفر، هلمند با ۴۹۹ نفر، ننگرهار با ۳۸۹ نفر، 
ارزگان با ۲۷۵ نفر، کندز با ۲۶۳ نفر و بلخ با ۲۶۱ نفر 
به ترتیب در صدر فهرست بیش ترین میزان قربانیان 
نیز ۲۶ مورد درگیری، ۴۷ مورد  دارند. در کابل  قرار 
انفجار و ۱۳ مورد خشونت مستقیم علیه غیرنظامیان 
ثبت شده است که در نتیجه آن، دست کم ۱۲۱ تن 

کشته شده اند. 

میالدی،   ۲۰۲۱ سال  اول  روز   ۶۴ در  آمارها  ثبت  با 
کشورهای  مرگ بارترین  صدر  در  دیگر  بار  افغانستان 
میانگین  ترتیب  بدین  است.  گرفته  قرار  جهان 

آمارهای ثبت شده در میدان های جنگ نشان می دهد 
که میانگین روزانه کشته گان جنگ افغانستان در سال 
در  می یابد.  افزایش  روز  هر  گذشت  با  میالی   ۲۰۲۱
گونه  به  روزانه  نرسیده،  جنگ  فصل  هنوز  که  حالی 
میانگین ۷۵ تن از نیروهای امنیتی، جنگ جویان طالب 
و غیرنظامیان در نتیجه درگیری ها، حمالت هوایی و 
انفجارها کشته می شوند. بدین ترتیب تنها در ۶۴ روز 
اول سال ۲۰۲۱ میالدی، نزدیک به پنج هزار نفر در ۳۳ 
والیت کشته شده اند. این آمار در مجموع سال گذشته 
میالدی به حدود ۲۰ هزار تن می رسید. میانگین روزانه 
کشته شده گان جنگ افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود 
۵۷ نفر تشخیص داده شده بود. براساس آمارها، حوزه 
جنوب به ویژه والیت های قندهار و هلمند بیش ترین 
اوایل  و  را در سال ۲۰۲۰  تلفات  و  میزان درگیری ها 
۲۰۲۱ داشته است. پیش تر وزارت امور خارجه ایاالت 
متحده امریکا در نامه ای به مقام های افغان، در مورد 
وخامت اوضاع کشور و احتمال سقوط مناطق بیش تر 
به دست طالبان، هشدار داده بود. طالبان نیز در جریان 
بودند  کرده  تصریح  دوحه  توافق نامه  ساله گی  یک 
اند و در صورت  با فناوری پهباد و موشک مجهز  که 
خالف ورزی امریکا از توافق نامه صلح، خشونت ها را به 
شکل بی سابقه ای افزایش می دهند. گفتنی که امریکا 
اکنون  هم  افغانستان  جنگ  در  دخیل  کشورهای  و 
تالش ها برای برگزاری نشست استانبول را ادامه داده اند 
انتقالی صلح، زمینه را برای کاهش  ایجاد دولت  با  تا 

خشونت  و تسریع روند صلح فراهم کنند. 
درگیری  نقاط  و  رویدادها  داده های  پروژه  آمارهای 
مسلحانه یا »ACLED« نشان می دهد که آتش جنگ 
افغانستان در سال ۲۰۲۱ با گذشت هر روز شعله ورتر 
می شود. براساس آمارهای این نهاد، دست کم یک هزار 
و ۷۷۷ رویداد از درگیری، انفجار، حمله هوایی و شورش 
در ۶۴ روز اول سال جاری میالدی رخ داده است. این 
انفجار و حمله  آمار یک هزار و ۱۵۱ درگیری، ۵۰۳ 
هوایی، ۱۲۱ مورد خشونت مستقیم علیه غیرنظامیان و 
دو مورد شورش را شامل است. بدین ترتیب در نتیجه 
افغانستان  در  تن  و ۸۳۴  هزار  چهار  خشونت ها،  این 
کشته شده اند. کشته گان نیروهای امنیتی، جنگ جویان 
در  تلفات  این  برمی گیرد.  در  را  غیرنظامیان  و  طالب 
غیرنظامیان  و  به طرف های درگیر جنگ  فصل سرما 

وارد شده است.
 

نقشه اکلد که براساس میزان آمار رویدادها ترسیم شده است

شنبه
شماره 3560

23 حوت 1399
13 مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

3

اکلد با  آغاز سال ۲۰۱۶ میالدی آمار رویدادها و تلفات 
جنگ افغانستان را ثبت کرده است. براساس آمارهای 
رسمی این نهاد، از ۲۰۱۶ تا حال بیش از ۱۴۵ هزار 
نفر در جنگ افغانستان کشته شده اند. باید تصریح کرد 
که با توجه به پیچیده گی  ابعاد جنگ افغانستان، تالش 
طرف ها برای پنهان  کردن آمارها و هم چنان احتمال 
قربانیان  شمار  است  ممکن  زخمیان،  از  برخی  مرگ 
و  رویدادها  داده های  پروژه  باشد.  آمار  این  از  بیش تر 
سازمان  یک   »ACLED« یا  مسلحانه  درگیری  نقاط 
غیردولتی است که از سال ۱۹۹۷ بدین سو در امر ثبت 
داده های رویدادها و نقاط درگیری فعالیت می کند. این 
نهاد رویداد، نوعیت رویداد، تاریخ رویداد، عامل رویداد، 
درج  با  را جمع آوری،  رویداد  مکان  و  رویداد  قربانیان 
ُکد مشخص ثبت و در ادامه تجزیه و تحلیل می کند. 
پوشش  را  جهان  کشور   ۱۹۱ حاضر  حال  در  اکلد 
میلیون  یک  حال، حدود  تا  کارش  آغاز  از  و  می دهد 
مورد از درگیری ها را ثبت کرده است. این درگیری ها، 
اعتراضات و خشونت های کوچک سیاسی در کشورهای 

مختلف را نیز شامل است. 
هم زمان با افزایش میانگین روزانه کشته شده گان جنگ 
افغانستان، امریکا برای آغاز یک نشست شبیه بن اول 
در استانبول مقدمه چینی می کند. آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه این کشور، در نامه ای عنوانی محمداشرف 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  کشور  جمهور  رییس  غنی، 
شورای عالی مصالحه ملی، پیرامون دیدگاه اداره بایدن 
در مورد روند صلح افغانستان وضاحت داده است. او با 
تأکید بر ضرورت به نتیجه رسیدن روند صلح، درباره 
نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  وضعیت  وخامت 
امریکایی به مقام های حکومت هشدار داده است. پیش 
از این، سراج الدین حقانی، معاون گروه طالبان، در یک 
نوار صوتی به جنگ جویانش اطمینان داده بود که در 
صورت نقض توافق نامه دوحه از سوی امریکا، با استفاده 
از امکانات دست  داشته  شان به ویژه پهباد و موشک، 
می دهند.  افزایش  بی سابقه ای  شکل  به  را  خشونت ها 
جریان  در  امنیتی  نهادهای  که  است  حالی  در  این 
ماه های گذشته بارها از آماده گی ها برای فصل جنگ 
خبر داده اند. بدین ترتیب احتمال دارد که در صورت 
ورود دو طرف به فصل جنگ، شمار تلفات و میانگین 
قربانیان در مقایسه با ۶۴ روز اول سال ۲۰۲۱ میالدی 

به مراتب افزایش یابد.  
لینک سایت اکلد در اخیر گزارش مانده شود. اکلد این 

کار را بخشی از حق کاپی رایتش می داند:
https://acleddata.com/#/dashboard

۷۵ کشته در روز؛
میانگین روزانه تلفات جنگ افغانستان 

دوباره افزایش یافته است

نوت: این آمار هفت مورد شورش را نیز شامل می شود 
که در زندان های هرات، قندهار، غزنی، غور، پکتیا و 

پکتیکا رخ داده است.

نوت: این آمار هفت مورد شورش را نیز شامل می شود 
که در زندان های هرات، قندهار، غزنی، غور، پکتیا و 

پکتیکا رخ داده است.

آمارهای پروژه داده های رویدادها و 
 »ACLED« نقاط درگیری مسلحانه یا

نشان می دهد که آتش جنگ 
افغانستان در سال 2021 با گذشت 
هر روز شعله ورتر می شود. براساس 

آمارهای این نهاد، دست کم یک 
هزار و ۷۷۷ رویداد از درگیری، 
انفجار، حمله هوایی و شورش در 

6۴ روز اول سال جاری میالدی رخ 
داده است. این آمار یک هزار و 

151 درگیری، 503 انفجار و حمله 
هوایی، 121 مورد خشونت مستقیم 
علیه غیرنظامیان و دو مورد شورش 

را شامل است. بدین ترتیب در 
نتیجه این خشونت ها، چهار هزار 
و ۸3۴ تن در افغانستان کشته 

شده اند. کشته گان نیروهای امنیتی، 
جنگ جویان طالب و غیرنظامیان را 

در برمی گیرد. این تلفات در فصل 
سرما به طرف های درگیر جنگ و 

غیرنظامیان وارد شده است.



فرشته عباسی

من یک زن جوان انگلیسی - 
افغانستانی هستم که در بریتانیا 
بزرگ شده ام و با توجه به این که 

بیش تر عمر خود را در انگلیس 
سپری کرده ام، به عنوان یک زن 

افغان هرگز ناچار به تحمل واقعیت 
تلخ زن بودن در افغانستان 

نبوده ام. با این حال، باور دارم 
که استفاده صحیح و به موقع از 

بسترهای مبارزه برای حقوق زنان 
در افغانستان و پی گیری و آگاهی 
مستمر از مبارزات بانوان در این 

کشور، وظیفه من است.

موضع  است.  التهاب  پر  افغانستان  در  سیاسی  فضای 
جدید دولت امریکا به رهبری بایدن در رابطه به روند 
صلح افغانستان بر گمانه زنی ها در باب جنگ و صلح در 
این کشور افزوده است و همه چیز خبر از رویدادهای 
صلح  دراماتیک  بازی  است  قرار  که  می دهد  جدیدی 
دیگر شتاب  بار  قاعده جدید  و  را در شکل  با طالبان 

ببخشد.
کابل بیش از هر زمانی در تالطم سیاسی است. دولت 
افغانستان که به بازنگری توافق صلح امریکا - طالبان 
توسط دولت بایدن چشم دوخته بود، با طرح تقسیم 
پاره اش  کاغذ  غنی  اشرف  که  خلیل زاد  زلمی  قدرت 
آن  امراهلل صالح  که  امریکا  وزیر خارجه  نامه  و  خواند 
را هم ردیف بمب، دسیسه و غوغا خواند، غافل گیر شده 
برای  افغانستان  جمهور  رییس  میان،  این  در  است. 
ایستادن بر موضع اخیرش در برابر طرح تقسیم قدرت 
خلیل زاد و موضع جدید دولت امریکا این روزها در پی 
چاره اندیشی برآمده است. در این نوشته، به این نکته 
آقای غنی  نابهنگام  پرداخته می شود که چاره اندیشی 
چقدر می تواند درد بی پناهی سیاسی او را در این وهله 
پرآشوب درمان کند و گفت وگوهای صلح افغانستان را 
در مسیر درست قرار دهد. آقای غنی از زمان به قدرت 
رسیدن در سال ۲۰۱۴ تاکنون، هیچ گاهی چنین تنها 
او و نزدیکانش را  این بی پناهی  نبوده است.  و بی پناه 
حتا معاون اولش به تنهایی امام حسین در دشت کربال 
تشبیه کرده است. سوال اما اینجا است که این تنهایی و 
بی پناهی از کجا می آید؟ آقای غنی که ۷ سال قبل، در 
آغاز دور اول ریاست جمهوری اش، حمایت خارجی ها 
به شمول تعهد مالی کشورهای کمک کننده و حمایت 
و  دانش  به  افغان ها  امریکا، دل بسته گی  و  ناتو  نظامی 
کشورهای  نسبی  همراهی  و  همکاری  و  تجربه اش 
منطقه در تامین صلح و ثبات در افغانستان را به همراه 

داشت، چرا امروز خود را در دشت کربال می بیند؟
احتماالً  و  خارجی ها  حمایت  از  سرخورده  غنی  آقای 
ماه های  در  خود،  وحشتناک  اشتباهات  از  پشیمان 
کانون های سنتی قدرت  اخیر در صدد جلب حمایت 
در افغانستان برآمده است. او با وجود این که در طول 
زمان ریاست جمهوری اش دیوار بی اعتمادی میان خود 
از  را  افغانستان  از رهبران قومی - سیاسی  و بسیاری 
دیوار ارگ باالتر برده بود، بار دیگر از سر ناگزیری دست 
از  است. محمد محقق  دامان همین چهره ها شده  به 

من یک زن جوان انگلیسی - افغانستانی هستم که در 
بریتانیا بزرگ شده ام و با توجه به این که بیش تر عمر 
زن  یک  عنوان  به  کرده ام،  سپری  انگلیس  در  را  خود 
بودن در  تلخ زن  واقعیت  به تحمل  ناچار  افغان هرگز 
استفاده  که  دارم  باور  حال،  این  با  نبوده ام.  افغانستان 
صحیح و به موقع از بسترهای مبارزه برای حقوق زنان 
مبارزات  از  آگاهی مستمر  و  و پی گیری  افغانستان  در 

بانوان در این کشور، وظیفه من است.
متأسفانه باید بگویم که براساس رتبه بندی شاخص صلح 
و امنیت زنان در سال ۲۰۱۹، بدترین مکان در جهان 
برای زن بودن، افغانستان تعیین شده، کشوری که نرخ 
بی سوادی در میان بانوان آن ۸۲ درصد است. واقعیت 
این است که تصویر تلخی که در حال حاضر از افغانستان 
می بینیم، بیست سال پیش برای جامعه جهانی یا حتا 

مردم افغانستان قابل تصور و پیش بینی نبود.
به نظر می رسد که به طور تقریبی تاریخ در حال تکرار 
شدن است؛ زیرا در حالی که هنوز افغانستان با مشکالت 
حال  در  روز  هر  خشونت  و  گریبان  به  دست  متعدد 
افزایش است و از طرفی، مذاکرات صلح بین گروه های 
ایاالت  مانده،  نتیجه  بدون  تاکنون  افغانستان،  رقیب 
افغانستان  از  خود  خروج  برای  را  می  ماه  نیز  متحده 

تعیین کرده است.
هنگامی که رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ توسط ائتالف 
جامعه  شد،  داده  سقوط  متحده  ایاالت  رهبری  تحت 
بین الملل برای اجرای عدالت، یک صدا شد و اصرار بر 
قبلی  رژیم  در  که  داشت  کسانی  مجازات  و  محاکمه 
پاسخگویی،  هم چنین،  و  بودند  شده  جنایات  مرتکب 
برابری و عدالت در اولویت قرار گرفت؛ اما به هر حال 
جرم، جرم است و اگر قرار است با افرادی که به صورت 
یک  مورد  در  می کشند،  و  کشته اند  را  افغان ها  روزانه 
توافق سیاسی مذاکره کنیم، حداقل کاری که می توانند 
انجام دهند، این است که طلب بخشش کنند و از لحاظ 
ذهنی به سمت افغانستان پیش رو و مترقی تر که زنان 

در آن نقش فعالی دارند، تغییر یابند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، افغانستان برای اطمینان 
از تحقق وعده های داده شده و نظارت بر آتش بس به 

مشارکت جامعه جهانی نیاز دارد.

امر  در  داد،  ارجحیت  چیزی  هر  بر  را  قومی  سیاست 
مبارزه با فساد بازی سیاسی - قومی کرد، انرژی و وقت 
دستگاه اجرایی دولت را صرف رقابت های داخلی نمود 
و در آخر هم جمهوریت را به چهار فرد اطراف خودش 

خالصه کرد.
افغانستان بسیار  توهم همه چیز دانی آقای غنی برای 
لطف  به  امروز  طالبان  گروه  است.  تمام شده  سنگین 
او با یک افغانستان چند پارچه و ضعیف روبه رو است. 
ندارند.  اعتماد  آقای غنی  به  قومی   - رهبران سیاسی 
متحدان بین المللی از او ناامید شده اند و دست آوردهای 
مردم افغانستان در دو دهه گذشته با مخاطرات جدی 

روبه رو است.
دست بردن آقای غنی به دامان کانون های سنتی قدرت 
و نزدیک شدن به رهبران سیاسی - قومی آشکارا از سر 
ناچاری است. آقای غنی خیلی دیر به فکر چاره اندیشی 
هفت  اگر  مسلح  قوای  اعلی  سرقوماندان  است.  افتاده 
بسیج  با  و  ملی  سطح  در  اعتماد  ایجاد  با  قبل  سال 
کردن جبهه ضد طالب در کنار اردوی ملی به تقویت 
موضع نیروهای امنیتی افغانستان می پرداخت، نیروهای 
امنیتی کشور گوشت دم تیغ طالبان نمی شدند. خود 
سال  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  نشست  در  غنی  آقای 
۲۰۱۹ در داووس سویس گفت که از زمان به قدرت 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  تن  او ۴۵۰۰۰  رسیدن 
از  پس  است.  درشتی  بسیار  رقم  این  شده اند.  کشته 
۲۰۱۹ نیز رقم تلفات نیروهای امنیتی بسیار باال بوده 
است. اکنون، پس از رفتن هزار راه غلط، سرقوماندان 
اعلی ظاهراً چاره جبران اشتباهات را در آغوش کشیدن 
رهبران قومی - سیاسی می بیند. بعید به نظر می رسد 
ببرد.  جایی  به  ره  نابهنگام  چاره اندیشی های  این  که 
رهبری خیال پردازانه که با از دست دادن فرصت های 
مردم  و حفظ دست آوردهای  ثبات  تامین  برای  کالن 
چاره اندیشی های  با  کرد،  ضایع  را  سال   ۷ افغانستان 
برد.  نخواهد  جایی  به  ره  فرصت طلبانه  و  کوتاه مدت 
آنچه جای نگرانی دارد، این است که افق آینده برای 
مردم افغانستان تاریک و مه آلود است، قربانی های مردم 
افغانستان انگار برای هیچ بوده است و انگار ما این همه 
سال به دور خود چرخیده ایم تا پس به نقطه اول برسیم. 
در میان عوامل متعدد ناکامی ما، در مورد یک عامل 
مهم اما نمی توان تردید کرد و آن رهبری بد آقای غنی 

است.

پشت میز مذاکرات صلح حضور دارند که طالبان و دولت 
افغانستان برای یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ 
دور آن نشسته اند. اما این دست آوردها شکننده است و 
فعاالن حقوق بشر دشمنان زیادی در افغانستان دارند 
که می خواهند منتقدان یا موانع سر راه خود را به طور 

کامل حذف کنند و از بین ببرند.
دست یابی به امنیت، عدالت و برابری در افغانستان بسیار 
براساس  تبعیض  زیرا  است،  چالش برانگیز  و  بر  زمان 
دارد؛  وجود  گسترده  طور  به  هنوز  و جنسیت  قومیت 
اما این آرزو دست یافتنی است، زیرا با وجود چالش های 

مداوم، افغانستان ۲۰۲۱ متفاوت است.
در حال حاضر حداقل حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق 
اقلیت ها در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته 
است و دست کم اکنون در مورد خشونت علیه زنان در 
کشور صحبت می کنیم. در گذشته، این قبیل مسایل در 

کشور مطرح نمی شد.
حمله  از  پس  انگلیس  و  متحده  ایاالت  اروپا،  اتحادیه 
اتحاد جماهیر شوروی به مدت ۴۲ سال دوست نزدیک 
افغانستان بوده اند. ما جنگ سرد را به کمک هم انجام 
دادیم و در نهایت پیروز شدیم و واضح است که نقش 
افغانستان در دست یابی به این پیروزی کاماًل برجسته و 
موثر است. بنابراین، مردم افغانستان پس از پشت سر 
گذاشتن تمام این دشواری ها و همکاری موثر با جامعه 

جهانی، سزاوار و شایسته صلح و آرامش اند.
افغانستان  تاریخ،  در طول  که  گفت  باید  متأسفانه  اما 
بارها درست در زمانی که برای مقابله با دشمنان خود 
به کمک و پشتیبانی نیاز داشته، تنها رها شده است و 
بسیار مهم و حیاتی است که این رویداد دوباره تکرار 
افغانستان آسیب جدی  به  این که  بر  نشود؛ زیرا عالوه 
و عمیق و جبران ناپذیری وارد خواهد کرد، جهان و به 
خصوص امنیت منطقه نیز از عواقب منفی و خطرناک 

آن دور نخواهد ماند.

ن اعلی سرقوماندا
جمله چهره های سیاسی که رابطه پر تنش با آقای غنی 
عنوان  به  اواخر  همین  در  یک سازش  پی  در  داشت، 
مشاور ارشد سیاسی او منصوب شد. آقای محقق اندکی 
قبل یا بعد از منصوب شدنش در این سمت، در یکی از 
مصاحبه هایش با یک رسانه داخلی، رهبران مجاهدین 
را به درخت تشبیه کرده بود و گفته بود هرکسی درخت 
را با تکیه به زورش بیش از حد کش کند، نافش می رود. 
اندازه  واضح است که در سال های اخیر هیچ کسی به 
آقای غنی در صدد کش و قوس با رهبران مجاهدین 
نبوده است. چند ماه قبل، نظام الدین قیصاری، فرمانده 
نیز  فاریاب  والیت  در  مردمی  خیزش  نیروهای  اسبق 
از طرف دولت به کابل دعوت شد. آقای قیصاری قباًل 
یک بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر و زندانی شده 
بود. نیروهای دولتی هم چنان به تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۸ 
مجهز با سالح سبک و سنگین بر خانه آقای قیصاری 
در شهر مزار شریف حمله نموده بودند تا او را دستگیر 
ریاست  ارگ  در  تاریخ ۱۹ حوت  به  آقای غنی  کنند. 
کرده  گفت وگو  و  دیدار  دوستم  مارشال  با  جمهوری 
است. آقای دوستم پس از دو سال از جوزجان به کابل 
برگشته است. همین دوری مارشال جدید افغانستان از 
از کش و قوس آقای  مرکز قدرت خود نشان دیگری 
غنی با رهبران مجاهدین است. آقای دوستم که معاون 
نخست آقای غنی در دور اول ریاست جمهوری او بود، 
به  ریاست جمهوری،  معاون  مقام  ماندن در  به عوض 
دست غنی از کابل رانده شد و مدتی را در ترکیه در 
تبعید به سر برد. حاال پس از این همه سال دیدار غنی 
با مارشال دوستم و اصرار بر گرفتن او در آغوش خود 
در ارگ ریاست جمهوری، بدون شک بی ربط به حکایت 

»رفتن ناف« که آقای محقق روایت کرده بود، نیست.
آقای غنی که هفت سال قبل با تکیه بر کرسی ریاست 
جمهوری، خود را تک بازی گر شطرنج قدرت می دید، 
حاال باید قاعده بازی را از نو مرور کند. توهم همه چیز 
شطرنج  تخته  بی ارزش  سرباز  را  دیگران  که  او  دانی 
افزایش  شدت  به  را  قومی  تعصب  و  تفرقه  می دید، 
امنیتی  نیروهای  را بیش تر ساخت،  داد، قدرت طالبان 

مطابق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
در طول سال گذشته، تعداد قتل های هدفمند در این 
فرهنگ،  ذبیح اهلل  گفته  به  است.  برابر شده  کشور سه 
سخنگوی این کمیسیون، ۶۵ زن در حمالت هدفمند 
شدند.  زخمی  دیگر  تن   ۹۵ و  کشته   ۲۰۲۰ سال  در 
مهاجمان، یک زایشگاه را مورد هدف قرار دادند، مادران 
را به قتل رساندند و به نوزادان تازه متولد شده حمله 
موسسات  به  مسلحانه  حمله  با  بار  دو  آن ها  کردند. 
دانشجو  آن ها  بیش تر  که  را کشتند  نفر  آموزشی، ۵۰ 

بودند.
چندین نفر از قربانیان روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر، 
قضات جوان و وکال بوده اند و روشن است که برای ایجاد 
هرگونه صلح می بایست هدف قرار دادن و کشتار پیوسته 

جامعه مدنی متوقف شود.
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را در سطح بی پیشنیه ای قربانی کرد، فساد را بیش تر 
ساخت، ثبات کشور را در معرض تهدید جدی قرار داد 

و همه چیز را به سوی آشفته گی سوق داد.
محمد اشرف غنی هفت سال قبل وقتی حمایت مالی و 
نظامی متحدان بین المللی افغانستان را داشت و چشم 
امید مردم افغانستان پس از یک دوره طوالنی رهبری 
جای  به  بود،  شده  دوخته  او  به  کرزی  آقای  ضعیف 
جبران فرصت های از دست رفته و پیشه کردن درایت 
در رهبری با پاسخ به انتظارهای مردم افغانستان، تالش 
طالب  ضد  جبهه  تقویت  همبسته گی،  و  اتحاد  برای 
در سطح ملی، مبارزه جدی، موثر و صادقانه با فساد، 
موضع  تقویت  برای  فعال  دیپلماسی  یک  راه اندازی 
بحث  به  وارد شدن  و  بین المللی  در سطح  افغانستان 
صلح از راه اقتدار و مشروعیت، دل نگران توازن قومی 
کرد،  پیشه  مدارا  طالبان  با  شد،  کشور  زندان های  در 

به  متحده،  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
زن  شش  به  زن،  جهانی  روز  بزرگداشت  مناسبت 
افغان که در سال گذشته در میان کشته شده گان اند، 
جایزه بین المللی شجاعت را اهدا می کند. حال با توجه 
روند  دهنده  نشان  دلخراش  قتل های  این  این که  به 
نگران کننده افزایش حمله بر زنان در افغانستان است، 
سوال مهم و اساسی این است که چرا باید برای قدردانی 
از این زنان، منتظر کشته شدن آن ها بمانیم و پیش از 
روی دادن چنین جنایات غیرانسانی، از آن ها محافظت 

نکنیم؟
پس  جهانی،  جامعه  تأسف  اظهار  به  نیازی  افغانستان 
از کشتار مردمش ندارد. من از آن ها می خواهم قبل از 
این که این جنایات رخ دهد و ادامه یابد و راه برگشتی 
کشتار،  این  به  دادن  پایان  برای  باشد،  نداشته  وجود 
از  را  آن ها  که  عادی  مردم  بر  و وحشت حاکم  ناامنی 
زنده گی همراه با آرامش محروم کرده است، کاری انجام 

دهند.
را  ایاالت متحده، طرحی  بلینکن، وزیر خارجه  آنتونی 
برای کمک به ادامه یا شروع مجدد روند صلح، پیشنهاد 
نامه ای به رهبران حکومت خواستار  او در  کرده است. 
کمک  به  کنفرانس  یک  برگزاری  برای  طرفین  اجماع 
از  نماینده گانی  و  با وزرای خارجه  سازمان ملل متحد 
روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و ایاالت متحده برای 
بحث در مورد یک روی کرد واحد برای حمایت از صلح 

در افغانستان شده است.
با توجه به این که که صلح همان چیزی است که کشور 
نباید  است،  بوده  امیدوار  آن  به  طی ۴۲ سال گذشته 

اجازه دهیم که این کار، شتاب زده انجام شود.
براندازی حکومت طالبان  از  در طول بیست سالی که 
آمده  دست  به  توجهی  قابل  دست آوردهای  می گذرد، 
زنان  است،  باز  دختران  روی  به  مکاتب  دروازه  است. 
وارد نیروی کار، سیاست و قضاوت شده اند. آن ها حتا در 

با خروج امریکا از افغانستانشبنم نسیمی
تاریخ برای زنان این سرزمین تکرار خواهد شد

چاره اندیشی نابهنگام
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت 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.
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گروه طالبان یک جریان تروریستی است که با چندین 
ارتباط  در  بین المللی  و  منطقه ای  تروریستی  گروه 
است. این گروه حدود دو دهه می شود که با نیروهای 
امنیتی افغانستان در جنگ است. طالبان نه تنها این که 
بلکه هم زمان  در جنگ اند،   نیروهای شجاع کشور  با 
چتر محافظتی بزرگی را برای سایر شبکه های جرمی 
و تروریستی در مناطق تحت اداره خود پهن کرده و 
در ائتالف با این گروه ها با استفاده از روش های جنگی 
نیروهای خارجی به  افغانستان و  با دولت  غیرمتعارف 
رهبری ایاالت متحده برای بیست سال تمام جنگیدند. 
در این نوشته، کوشش کرده ام تا در قدم اول مفاهیم 
راهبرد و تاکتیک را توضیح بدهم و بعد به شرح راهبرد 

و شیوه های جنگی طالبان بپردازم.

راهبرد/استراتژی چیست؟
فنون  و  علوم  در  قدیمی  موضوع  عنوان  به   استراتژی 
هدایت کننده  و  راه گشا  که  است  قرن ها  نظامی، 
استراتژی  نظامی - سیاسی است.  بزرگ ترین رهبران 
و  تغییر  و  جنگ ها  سرشت  و  ماهیت  با  ارتباط  در 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی جهان از اوایل قرن بیستم 
استراتژی  چون  عناوینی  با  و  یافت  گسترده  کاربرد 
فرهنگی  استراتژی  کنار  در  بزرگ  استراتژی  و  ملی 
استراتژی در سطوح  به  امروز  اقتصادی مطرح شد.   -
نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توجه می شود و 
عالوه بر تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی  عالی، 
گروه های مطالعاتی و موسسات تخصصی در این حوزه 
فعالیت می کنند و به  صورت مراکز مستقل حتا بر اتخاذ 
سیاست های دولت ها تأثیر می گذارند. این مراکز غالباً 
ضمن انتشار نشریات که حاصل مطالعات و طرح های 
بررسی  را  استراتژی  گوناگون  ابعاد  است،  پژوهشی 
و هرگونه تحول و دگرگونی در آن را به  طور مستمر 
پیش  نخست،  وهله  در  استراتژی  می کنند.  پی گیری 
به   نظامی  اصطالح  شود،  تلقی  سیاسی  واژه  آن که  از 
نظر می رسد. به  طور کلی، علوم نظامی، یعنی مطالعه 
و کاربرد قواعد و اصول جنگی که برای نیل به موفقیت 
در عملیات نظامی طراحی می گردد، از دو شاخه اصلی 
استراتژی و تاکتیک ساخته می شود. استراتژی در این 
مفهوم خاص، عملیات نظامی در سطح وسیع و تاکتیک 
می کند.  داللت  محدود  سطح  در  نظامی  عملیات  به 
»واژه استراتژی از ریشه یونانی Strategema است که 
خود از واژه Strategos به معنای جنرال ارتش، مشتق 
شده است. Stratos به معنای ارتش و ago به معنای 
هدایت است«. بنابراین، این واژه به معنای هدایت ارتش 
است. لذا در سطح نظامی »استراتژی را هنر علم و به 
کارگیری منابع در جنگ در راستای تامین بیش ترین 
حمایت از سیاست ملی در جهت افزایش احتمال نیل 
به پیروزی و پیامدهای مساعد آن تعریف می کنند«. نه 
تنها این که دولت ها از استراتژی برای رسیدن به هدف 
استفاده می کنند، بلکه گروه های تروریستی - شورشی 
نیز از آن سود می برند. شورشیان برای پیشبرد مبارزات 
خود استراتژی های جنگی، چون شهری، نظامی گرایی، 
هویت،  بر  متمرکز  طوالنی،   - متداوم  جنگ های 

توطیه آمیز و ترکیبی - ائتالفی را انتخاب می کنند.

تاکتیک چیست؟
اگر استراتژی را هنر به کاربردن زور و جبر برای نیل به 
بیش ترین نتیجه در رسیدن به اهداف سیاسی تعریف 
جنگ  هنر  کلی  مفهوم  به  استراتژی  تعریف  کنیم، 
نزدیک می شود. اما هنر جنگ در کل، خود از دو رشته 
جداگانه استراتژی و تاکتیک تشکیل شده است. تا پیش 
ایتالیایی  نویسنده گان  قرن هجدهم،  آخر  از دهه های 
علم،  واژه های  ترکیب  از  رنسانس  عهد  اسپانیایی  و 
هنر یا تاکتیک به جای استراتژی استفاده می کردند. 
برای مثال، فورتی یر از »عمل استحکامات« به معنای 
تاکتیک مقدماتی و از »هنر جنگ« به معنای تاکتیک 
عالی یاد می کند. اما با گذشت زمان، به  ویژه در اواسط 
قرن بیستم، تفکیک استراتژی از تاکتیک قطعی شد و 
استراتژی به  عنوان علم جنگ مرز خود را با تاکتیک 
مشخص کرد، تا جدا از آن و در عین حال با استفاده 
عمل کردهای  تأثیر  تحت  بگشاید.  را  خود  راه  آن  از 
انقالبی کارنو و کوشش های او در جهت ایجاد ارتباط 
بین نفرات، تحرکات و قدرت آتش و هم چنین متأثر 
از مکتب آلمان و پیوند دادن نیروهای اخالقی و نظریه 
نظریات  در  جنگ  هدایت  در  تشنج  نزول  و  صعود 
کالزویتس و برن هورست، این تفکیک بین استراتژی 
و تاکتیک اعتبار خود را حفظ کرده و تا به امروز هم 
به قوت خود باقی مانده است. در این راستا، در تعریف 
استراتژی می گویند که »استراتژی تعیین می کند که با 

و  قبیله ای  خاندانی،  مذهبی،  هویتی،  مشترکات 
گروه های قومی است. در این روش، شورشیان معموالً 
مشروعیت و حمایت را از گروه های قومی که متعلق به 
زمان  از  طالبان  گروه  می آورند.  به  دست  آن هستند، 
پیداش تا امروز همواره کوشش کرده است که حمایت 
مطلق جامعه پشتون را به  دست بیاورد. این روش در 
از  اما پس  بود؛  الی ۲۰۰۱ جواب گو  سال های ۱۹۹۴ 
کامل  به  طور  نتوانسته اند،  طالبان   ۲۰۰۱ تحوالت 
- هرچند  بیاورند  به  دست  را  پشتون  حمایت جامعه 
در بعضی از موارد با استفاده از اختالفات درون قومی 
موفق شده اند که حمایت یک کتله را به  دست بیاورند. 
به  طور مثال، اختالف میان نورزایی ها و اچکزایی ها در 
قندهار، تعداد کثیری از رهبران قوم نورزایی را به سوی 

طالبان کشاند.

صدد  در  توطیه آمیز  استراتژی  توطیه آمیز:   .5
با  را  کار  این  و  است  درون  از  حکومت  واژگون سازی 
نفوذ نمودن در داخل دستگاه حکومت انجام می دهند. 
فعالیت های نفوذی و درون واژگونی در استراتژی شهری 
استراتژی  در  دارد.  کاربرد  نیز  و طوالنی سازی جنگی 
فعالیت های  تا  می گیرد  صورت  کوشش  توطیه آمیز 
کاهش  را  نظامی  فعالیت های  و  گسترش  را  سیاسی 
دهند. این کار را برای به  دست آوردن مشروعیت انجام 
شامل  بتوانند  مشروع  و  قانونی  شکل  به  تا  می دهند 
به  دست  را  حکومت  اداره  و  شوند  سیاسی  دستگاه 
در دستگاه سیاسی، شورشیان  داخل شدن  با  گیرند. 
به دنبال استحکام پایه های حکومت نیستند، بلکه آن ها 
کوشش می کنند به این شیوه دولت را سرنگون و نظام 
دلخواه خود را تأسیس کنند. در حال حاضر، برداشت 
طالبان از نتیجه نهایی گفت وگو های صلح همین است. 
طالبان به این باور اند که آنان می توانند دوباره قدرت را 

به  دست گیرند و امارت اسالمی را تأسیس  کنند.
طالبان در استراتژی توطیه آمیز به این شیوه ها مبادرت 

می ورزند:
با حکومت  تا  - شورشیان در جست وجوی راه های اند 

مذاکره و درباره آتش بس گفت وگو کنند.
- با اعمالی چون هدف قرار دادن تأسیسات و زیربناهای 
کردن  بی اعتبار  و  آوردن  در  پا  از  تالش  در  حکومتی 

حکومت اند.
دولت های  و  گروه ها  با  جدید  اتحادهای  تشکیل   -
مختلف با وجودی  که از دید ایدیولوژیک و اهداف با هم 

تفاوت دیدگاه دارند.
افزایش  و  چریکی  فعالیت های  دادن  کاهش   -

فعالیت های سیاسی.
- سرعت بخشیدن در فعالیت های شان برای به دست 

آوردن حمایت داخلی و بین المللی.

6. استراتژی ترکیبی/ائتالفی
گروه های  که  دارد  کاربرد  زمانی  ائتالفی  استراتژی 
یک  و  کنند  اتحاد  هم  با  متفاوت  اهداف  با  مختلف 
ائتالف را تشکیل دهند. این نوع ائتالف ها معموالً سست 
و شکننده است؛ زیرا این اتحاد به طور موقت به میان 
آمده است، چون جناح هایی که ائتالف را شکل داده اند 
دارای اهداف مشترک نیستند، بلکه در مواردی با هم 
دیدگاه مشترک دارند. به طور مثال، مبارزه مشترک با 

نیرو های خارجی.
نیروهای شورشی که با هم ائتالف را تشکیل داده اند، 
با وجودی که با نیروهای ضدشورش درگیر اند، در بین 
از  مثال  بهترین  دارند.  شدید  درگیری های  نیز  خود 
راهبرد ترکیبی/ائتالفی، القاعده در عراق و طالبان در 

برای گروه های  افغانستان است که منحیث یک چتر 
افراطی چون دولت اسالمی، شبکه حقانی، لشکر طیبه، 
جیش محمد، سپاه صحابه، حرکت اسالمی ترکستان 
شرقی و جنبش اسالمی اوزبیکستان باقی مانده اند. در 
صورتی که گروه طالبان سالح خود را بر زمین بگذارد و 
به پروسه صلح بپیوندد، این ائتالف از هم می پاشد و به 

دشمن درجه یک هم دیگر مبدل می شوند.

تاکتیک/شیوه های جنگی طالبان
آوردن  به  دست  برای  طالبان  گروه  معمول،  طور  به  
اهدافش از دو شیوه بیش تر سود می برد؛ تاکتیک قاهرانه 
شامل  شورشیان  قاهرانه  تاکتیک های  غیرقاهرانه.  و 
حمالت  ترور،  قتل،  انتحار،  تروریسم،  از  کارگیری  به 
چریکی و ده ها شیوه دیگر است و تاکتیک غیرقاهرانه 
درون واژگونی،  فعالیت های  بر  بیش تر  شورشیان 

نفوذگذاری و تبلیغات استوار است.

تاکتیک قاهرانه
هراس افگنی  معنای  به  لغت  در  »تروریسم  تروریسم: 
است. در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی 
ترساندن  و  خود  مخالفان  سرکوب  برای  حکومت ها 
مبارزی  گروه های  کردار  نیز  و  می گویند  ترور  آن ها 
به  دست  خود  سیاسی  اهداف  به  رسیدن  برای  که 
کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند، ترور نامیده 

می شود.«
با استفاده از حمالت تروریستی، به کارگیری  طالبان 
غیرنظامیان،  علیه  بر  زور  و  دهشت  ایجاد  خشونت، 
کاهش  و  مردم  آسیب پذیری های  افزایش  صدد  در 
آنان  که  را  شیوه هایی  شهروندان اند.  امنیتی  درک 
اعمال  ترور، بمب گذاری و  کار می گیرند، شامل قتل، 
کوشش  وسیله  این  به  و  است  دیگر  خشونت آمیز 

می کنند تا مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرند.

تاکتیک های غیرقاهرانه
و  اتصال  در  غیرقاهرانه  تاکتیک های  از  طالبان 
استفاده  خشونت آمیز  تاکتیک های  با  همبسته گی 

می کنند. دو شکل مهم این تاکتیک عبارت است از:
درون واژگونی/انهدام درونی  درون واژگونی/انهدام درونی: 
اقتصادی،  نظامی،  توانایی های  که  است  شیوه  یک 
روانی و سیاسی یک رژیم را به تحلیل می برد و خراب 

می سازد.
از  استفاده  با  شورشی  و  تروریستی  گروه های   -
شیوه هایی مانند نشرات مخفی رادیویی، تشویق مردم 
به نافرمانی مدنی، نشریات و اخبار، مردم را به ایستادن 

در مقابل حکومت تشویق می کنند.
- یکی از شیوه های قابل دید درون واژگونی، آشوب های 
اعترضات،  سازمان دهی  چون  غیرنظامی  یا  مدنی 
کاهش  باعث  که  است  و...  اعتصاب ها  تظاهرات، 
مشروعیت و اعتماد مردم به دولت می شود و هر نوع 
موفقیت در این شیوه ها باعث باال رفتن پرستیژ مخالفان 

می گردد.
سازمان های  در  نفوذ  درون واژگونی،  دیگر  وسایل   -
گروه های  کارگران،  اتحادیه  سیاسی،  احزاب  دولتی، 

اجتماعی، دانشگاه ها و سازمان های خیریه است.
پروپاگاندا - تبلیغات: »پروپاگاندا در لغت به معنای 
ترویج  برای  از کوشش  تبلیغات و در اصطالح عبارت 
نظرات خاص سیاسی از طریق بیان نمودن واقعیت یا 
گزارش های غیرواقعی به قصد تأثیر گذاشتن بر ذهن 
عمل  این  است.  او  رفتار خاص  به  ترغیب  و  مخاطب 
می گیرد  صورت  گروه ها  و  احزاب  دولت ها،  وسیله  به 
القای  و  عمومی  افکار  جهت دهی  آن  اصلی  هدف  و 
اندیشه ها و افکار خاص و مقبولیت بخشی عمل کردها 
در نزد توده های مردم و افکار جهانیان است. تبلیغات 
بیان واقعیت ها یا رویداد هایی است که معموالً سیاسی 
است، یا جعل گزارشی درباره آن ها به قصد اثر نهادن بر 

ذهن شنونده برای کشاندن او در جهت رفتار خاص«.
پروپاگاندا  از  استفاده  با  طالبان  گروه  عموم،  طور  به  
از  از خود و کاهش حمایت  افزایش حمایت  در صدد 
نیروهای امنیتی  است. با این وسیله و نفوذ در فکر و 
ذهن، احساسات و نگرش ها یا رفتار گروه ها می خواهد 
به  طور مستقیم و یا هم غیرمستقیم حمایت مردم را 
به  دست آورد. از این جهت با استفاده از تبلیغات منافع 
گروهی خویش را تعقیب می کند. هم چنان با استفاده 
از نشرات مخفی رادیویی، اینترنت، استفاده گسترده از 
دیوارها،  در  تبلیغات  نصب  روزنامه ها،  مجازی،  فضای 
نشریه های آموزشی و فنی به طور آشکارا مشروعیت 

دولت را به چالش می کشد.

منبع ها
۱. داریوش  آشوری، دانشنامه سیاسی.

استراتژیک  و  نظامی  مسایل  روشندل،  و  ازغندی   .۲
معاصر.

۳. سید علی رضا ازغندی، جنگ و صلح.
.Carl Von Clausewitz, On War .۴

چه نیرو و چه موقع باید جنگید، در حالی که تاکتیک 
اجرای جنگ را بر عهده دارد و به عبارت دیگر می گوید 
که چگونه باید جنگید.« کالزویتس در تفکیک میان 
تاکتیک و استراتژی، »تاکتیک را دکترین به  کارگیری 
نیروهای نظامی بر علیه دشمن می داند؛ اما استراتژی 
را وجود و جوهر هنر جنگ و استفاده نیروهای آموزش 
می داند«.  جنگ  اهداف  دست آوردن  به  برای  دیده 
بنابراین، می توان استراتژی و تاکتیک را سطوح مختلف 
به  را  تاکتیک  نتیجه  در  و  کرد  تلقی  واقعیت  یک 

کارگیری استراتژی در سطح پایین تر دانست.

راهبرد و روش های جنگی طالبان
۱. جنگ چریکی: جنگ های چریکی از لحاظ قدمت 
اجرای  بنابراین،  است.  جنگ  خود  مثل  هم  تاریخی 
در  می پذیرد.  تأثیر  مکان  و  زمان  شرایط  از  عملیات 
از  چریکی  جنگ های  و  چریک  اصطالح  حال  عین 
وارد  نظامی  فرهنگ  به  در سال ۱۸۰۷  ناپلئون  زمان 
شد و لغت چریک به معنای جنگ کوچک است. در 
جنگ های چریکی از تعرض، تمرکز نیرو، صرفه جویی 
قوا، تحرک، غافل گیری و ارتباط استفاده می شود؛ ولی 
بنا به مقتضیات زمان و شرایط، برخی اصول می تواند 
یابد. استراتژی و چگونه گی  تغییر  به نحوی توسعه و 
بیستم  قرن  در  که  است  پدیده ای  چریکی  هدایت 
به  شد،  گرفته  کار  به  منظم  جنگ های  در  هم زمان 
خصوص در جنگ جهانی دوم از سوی نیروهای روسی.
دشمن اند.  محاربوی  و  رزمی  نیروهای  چریک ها، 
استراتژی جنگی را که چریک ها استفاده می کنند، در 
می دانند  مجاز  را  سالح  و  نیرو  هرنوع  از  استفاده  آن 
و به هیچ وجه عالقه ای به جنگ های منظم رو در رو 
با دشمن ندارد، بلکه فعالیت آن ها بیش تر غافل گیری، 
جنگ و گریز و وارد کردن ضربات نابودکننده از پشت 
چون  تاکتیک هایی  از  معموالً  چریک ها  است.  جبهه 
ضربه و فرار، افراز کمین، حمالت راکتی، هاوان و دیگر 

شیوه ها کار می گیرند.

۲. استراتژی شهری: راهبرد شهری توسط سلول های 
به  کم  بسیار  و  می شود  برده  پیش  به  آزاد  و  کوچک 
حمایت مردم نیازمند است و یا هیچ به حمایت مردم 
ضرورت ندارد. هرچند براساس شواهد تاریخی چنین 
نبوده    موفق  محلی  وسیع  حمایت  بدون  فعالیت هایی 
است، ولی همان گونه که جوامع بیش تر به شهری شدن 
گراییده، گروه های تروریستی و شورشی نیز شبکه های 
پیش رفته را صاحب شده اند و این تحوالت اهمیت این 

شیوه را نیز افزایش داده است.
را  ذیل  تاکتیک های  شهری،  شیوه  در  طالبان  گروه 
جهت تحقق اهداف شان به  کار می برند: تعمیم ناامنی، 
نژادی،  و  لسانی  فرقه ای،  خشونت های  برانگیختن 
به قتل رساندن رهبران  تهدید مردم،  تضعیف دولت، 

سیاسی، متنفذین و روحانیون.

۳. جنگ های متداوم: منازعات متداوم و فرسایشی 
و  است  دولت  ضد  مسلح  گروه های  نفع  به  همیشه 
هیچ روشی بهتر از آن بوده نمی تواند. کمونیست های 
چین، ویتنامی های شمالی و الجزایری ها از این شیوه 
القاعده  رهبران  بعضی  امروز  حتا  می کردند.  استفاده 
در نوشتارهای خود جنگ های طوالنی و خسته کننده 
را پیشنهاد می کنند. تعدادی از گروه های شورشی به 
 شمول طالبان به  طور همه جانبه از این شیوه استفاده 

می کنند.
مائو  تیوری  بر  استوار  طوالنی  جنگ های  استراتژی 

زیدانگ است. این راهبرد دارای سه مرحله است:
- دفاع استراتژیک: زمانی مورد اجرا قرار می گیرد 
که تفوق و برتری نیروهای دولتی بیش تر باشد. در این 
حالت، شورش گران کوشش می نمایند تا حمایت مردم 

را به  دست بیاورند.
برنامه  یک  روی  بن بست  آوردن  به  وجود   -
استراتژیک: وقتی نیروی های دولتی و شورشیان در 
قرار گیرند، آن زمان فنون جنگ چریکی  یک سطح 

اهمیت خاص خود را پیدا می کند.
که  می دهد  رخ  زمانی  استراتژیک:  حمله  ضد   -
شورش گران نسبت به قوای ضد شورش گری تفوق و 
برتری داشته باشند. در آن  صورت، آن ها به هدف از 
عملیات  به  دست  دولت  نظامی  قابلیت های  بین بردن 

عرفی و جبهه ای می زنند.

بر  استوار  راهبرد  نوع  این  هویت:  به  متمرکز   .4

زاهد آریا، نامزد دکترای دفاع و مطالعات استراتژیک

راهبرد و شیوه های جنگی طالبان
؟چگونه است



بخش چهارم

داکتر یوسف )۱۹۶۳ - ۱۹۶۵(، محمد هاشم میوندوال 
)۱۹۶۵ - ۱۹۶۷(، نور احمد اعتمادی )دو دوره: ۱۹۶۷ 
- ۱۹۷۱(، داکتر عبدالظاهر )۱۹۷۱ - ۱۹۷۲( و موسی 

شفیق )۱۹۷۲ - ۱۹۷۳(. )انصاری، ۱۳۹۲: ۲۰۱(
اساسی  قانون  تسوید  یوسف،  داکتر  مهم  دست آورد 
جدید  در  اساسی  قانون  بعضی ها،  نظر  از  بود.  جدید 
از  است.  بوده  بی نظیر  زمان(  آن  )در  اسالم  جهان 
می نویسد  غربی  افغانستان شناس  دوپری،  لوی  جمله 
محمد  )دولت  موقت  دولت  دست آورد  »مهم ترین  که 
یوسف( تصویب قانون اساسی جدید بود که به باور من 
در جهان اسالم بهترین است.« فقط ماده پانزدهم قانون 
اساسی اشکال بزرگ دانسته می شد. در ماده پانزدهم 
هیچ  مقابل  در  »پادشاه  که  است  آمده  اساسی  قانون 
فردی مسوول نخواهد بود و باید مورد اعتماد همه قرار 
گیرد.« به تعبیر دیگر، فقط این ماده از قانون اساسی 
پادشاه صالحیت های  بلکه  نبود،  بزرگ  اشکال  دارای 
دیگری داشت که سبب می شد حاکم مطلق همه امور 
کشور باشد. صباح الدین کشککی،  نویسنده کتاب »دهه 
قانون اساسی« مطابق ماده )۹( قانون اساسی ۱۳۶۴، 
حقوق و وظایف پادشاه را این گونه فهرست کرده است: 
»۱- قیادت اعالی اردوی افغانستان، ۲- اعالن حرب و 
متارکه، ۳- دایر کردن و اختتام لوی جرگه، ۴- افتتاح 
افتتاح اجالس  اجالس عادی شورا، ۵- دایر نمودن و 
اصدار  و  شورا  ساختن  منحل   -۶ شورا،  فوق العاده 
فرمان انتخاب مجدد، ۷- توضیح قوانین و اعالم انفاذ 
اعتبارنامه  اعطای  تقنینی، ۹-  فرامین  اصالح  آن، ۸- 
برای عقد معاهدات بین الدول، ۱۰- توضیح معاهدات 
بین الدول، ۱۱- تعیین صدراعظم و قبول استعفای او، 
۱۲- تعیین اعضای غیرانتخابی مشرانو جرگه و تعیین 
رییس جرگه مذکور از جمله اعضای آن، ۱۳- تعیین 
قاضی القضات و اعضای استره محکمه، ۱۴- تعیین و 
تقاعد قضات و تعیین و تقاعد ماموران و صاحب منصبان 
نماینده گی های سیاسی  تعیین سران  عالی رتبه، ۱۵- 
نماینده گان  تعیین  خارجی، ۱۶-  دول  نزد  افغانستان 
قبول  و  بین المللی  موسسات  نزد  افغانستان  دایمی 
 -۱۷ خارجی،  سیاسی  نماینده گان  اعتمادنامه های 

تخفیف و عفو مجازات.« )کشککی، ۱۳۷۵: ۲۱(
دموکراسی  دهه  صدراعظم  دومین  میوندوال،  هاشم 
سهم بزرگی در تسوید قانون اساسی جدید نداشت؛ ولی 
از روی اظهار وفاداری به پادشاه و فصاحت و بالغتش 
در گفتار توانسته بود نظر و اعتماد ظاهر شاه را جلب 
کند. میوندوال تالش می کرد تا قانون اساسی تطبیق 
شود و مدیریت ادارات دولتی براساس شایسته ساالری 
به  مطابق  که  بود  میوندوال  کند. حکومت  پیدا  ادامه 
جراید  مجوز  مطبوعات  قانون  و  اساسی  قانون  احکام 
خلق، پرچم، وحدت، روزگار، جبهه ملی، پیغام امروز، 
سبا، کاروان، افغان ملت، شعله جاوید و گهیز را صادر 
کرد. هم چنان وی به  طور غیررسمی حزب »دموکرات« 
مترقی را ایجاد کرد. میوندوال مردم را به یک انقالب 
آرام فرا می خواند. برای همین، وقتی ظاهر شاه دریافت 
که نفوذ و محبوبیت او رو به افزایش است، برای این که 
حمایت  و  تشویق  به  یابد،  رهایی  میوندوال  خطر  از 
میونداوال  وقتی  کرد.  اقدام  کابینه  اعضای  از  تعدادی 
به بهانه بیماری استعفا کرد، ظاهر شاه از تمام امکانات 
کند.  پاک سازی  را  وی  نفوذ  تا  کرد  استفاده  خودش 
روزنامه حزب »دموکرات مترقی« )مساوات( به تدریج 

»دهه  نام  به  شاه،  ظاهر  پادشاهی  آخر  سال  ده 
دموکراسی« یا »دهه قانون اساسی« یاد می شود. این 
دوران  است؛  افغانستان  خروش  و  جوش  دوران  دهه 
و  چپ  سیاست مداران  و  مبارزان  خروش  و  جوش 
راست، دوران تغییر پی در پی حکومت ها و متصدیان 
وزارت خانه ها و ریاست ها در اثر تظاهرات های گسترده 
مردم. در این دوره بود که پس از چند سده استبداد 
و خودکامه گی، برای نخستین  بار آزادی های سیاسی، 
شد.  فراهم  مردم  برای  اندکی  و...  اجتماعی  مدنی، 
احزاب سیاسی  و  یافتند  مطلب  نشر  اجازه  مطبوعات 
به  طور آشکار اجازه فعالیت. احزاب مهم و تأثیرگذاری 
کشور  سیاسی  سرنوشت  در  پررنگ  نقش  بعدها  که 
داشتند، در دهه دموکراسی یا دهه قانون اساسی روی 
جاوید،  شعله  خلق،  دموکراتیک  حزب  آمدند.  صحنه 
زحمت کشان  انقالبی  سازمان  )بعداً  انتظار  محفل 
در  که  بودند  احزابی  و...  »سازا«(  مساوات  افغانستان 
دهه دموکراسی به خویش شکل و صورت بخشیدند. 
در دهه دموکراسی، از سال ۱۹۶۵ الی ۱۹۷۱، حکومت 
مجوز ۳۱ جریده غیرحکومتی را صادر کرد. هم چنان 
برای نخستین  بار در این دهه اعضای کابینه از میان 
تکنوکرات ها و خارج از اعضای خاندان سلطنتی انتخاب 

 شدند.
قانون اساسی »دهه دموکراسی« سکوالر بود؛ چون مواد 
را  قوانین سکوالر  بودن  ارجح  قانون،  این  و ۱۰۲   ۶۹
قوانین دینی و محاکم شرعی دین اسالم که حق  بر 
حاکمیت را از آن خداوند می دانستند، تأکیده کرده بود. 
افزون بر این، در ماده ۲۴ قانون اساسی دهه دموکراسی 
شاهی  خاندان  »اعضای  که  است  آمده  صراحت  به 
عبارت اند از پسران، دختران، برادران و خواهران پادشاه 
با شوهران،  خانم ها، پسران و دختران شان - به شمول 
اعضای خاندان  ]این[  پادشاه.  و پسران عموی  عموها 
شاهی در احزاب سیاسی شمولیت نداشته و نمی توانند 
وظایف صدراعظم، وزیر، عضویت پارلمان و یا کرسی 

قضاوت در استره محکمه را احراز کنند.«
»سامان  مشهورش  کتاب  در  هانتینگتون  ساموئل 
سیاسی در جوامع دست خوش دگرگونی« آورده است 
که »]در دهه ۱۹۶۰[ افغانستان را باید تنها کشوری در 
تاریخ دانست که نیمی از اعضای یکی از کابینه هایش 
بودند.«  داده  تشکیل  دکترا  درجه  دارنده گان  را 

)هانتینگتون، ۱۳۸۰: ۲۷۱(
با تمام این ها، این ده سال تجربه یک دموکراسی واقعی 
و موفق را نشان نمی دهد؛  چون »پارلمان جدید ظاهراً 
به عنوان مکانی برای بحث های آزاد در نظر گرفته شد،  
اجازه فعالیت نداشت  اما در واقع هیچ حزب سیاسی 
و قدرت واقعی هم چنان در دستان شاه و بسته گانش 
یک  کردن  تکمیل  برای  بود  آغازی  ولی  ماند«.  باقی 
تجربه جدید نسبتاً دموکراتیک و مدنی که متأسفانه 
چنین نشد. در نهایت ظاهر شاه مورد قبول مخالفان 
سیاسی و مردم قرار نگرفت. تا جایی که هنگام کودتای 
سردار محمد داوود خان »هیچ مقاومت عمومی ای برای 
حمایت از شاه مخلوع یا پارلمان »دموکراسی جدید« 
در برابر حکومت نو صورت نگرفت.« )بارفیلد، ۱۳۹۶: 

۲۸۳ و ۲۸۸(

حکومت های دهه دموکراسی
کردند:  اجرا  وظیفه  دموکراسی  دهه  در  پنج حکومت 

قرار  تعقیب  تحت  میوندوال  حامیان  و  شد  مصادره 
گرفتند. )صیقل، ۱۳۹۴: ۳۲۲(

به  اعتمادی  احمد  نور  میوندوال،  استعفای  از  بعد 
کابینه  تشکیل  هنگامی  او  مأمور شد.  کابینه  تشکیل 
شاه  میان  سیاسی  و  خانواده گی  اختالفات  که  داد 
بود.  پابرجا  شاه  فامیل  اعضای  بقیه  و  داوودخان  و 
اعتمادی به  طور پنهانی هم با داوودخان بود و هم با 
شاه. حتا برای رضای خاطر داوودخان از شاه تقاضای 
منصرف شدن از قانون اساسی جدید را داشت. صدیق 
فرهنگ در خاطرات خودش، از نور احمد اعتمادی به 
عنوان یک انسان غیرفعال و تنبل یاد کرده است. به 
نظر فرهنگ، اعتمادی »در هیچ حال مسافرت تفریحی 
اخیر هفته اش را از دست نمی داد. دوره حکومت او برای 
ماموران و کارمندان دولت در حکم یک دوره استراحت 
و تنفس بود که در آن ترتیب برنامه تفریحی اخیر هفته 
می شد.«  شمرده  مقدم  هفته  داخل  در  کار  برنامه  بر 
از  بعد  اعتمادی  احمد  نور  فرهنگ،  دیدگاه صدیق  از 
ختم مسوولیتش تالش کرد با غرق کردن خود در آب 
دریاچه ای قرغه به زنده گی خود پایان بخشد، اما موفق 

نشد. )فرهنگ، ۱۳۹۴: ۴۱۰(
داکتر عبدالظاهر، چهارمین صدراعظم دهه دموکراسی 
پادشاه  داوود،  محمد  سردار  استعفای  از  پس  است. 
پیشنهاد  عبدالظاهر  داکتر  برای  را  مسوولیت صدارت 
نتیجه  در  و  بود  آورده  پیش  عذر  او  ولی  بود؛  کرده 
برای داکتر یوسف پیشنهاد  را  پادشاه وظیفه صدارت 
کرده بود. داکتر عبدالظاهر شخصیت مورد اعتماد شاه 
و دربار بود؛ اما بعدها، به افتخار سرنگونی ظاهر شاه و 
آمدن نظام جمهوری و کمونیست ها در افغانستان، در 
هتل »آشوکا« در دهلی جدید ضیافتی ترتیب داد و 
خودش »اتن« کرد، )در هنگامی که داوودخان کودتا 
کرد، داکتر عبدالظاهر سفیر افغانستان در دهلی جدید 
بود(. به هر صورت، پس از استعفای نور احمد اعتمادی، 
ظاهر شاه که از مخالفان قانون اساسی مأیوس شده بود، 
تصمیم گرفت تا مسوولیت مدیریت دولت را به داکتر 

عبدالظاهر بسپارد.
مهم  مورد  چند  عبدالظاهر،  داکتر  صدارت  دوره  در 
افتاد که حکومت کوتاه آن را لرزاند. یک مورد  اتفاق 
و پشتو  پارسی  زبان  بر سر  درگیری ها و کشمکش ها 
بود. نماینده گان پشتو زبان در مجلس، خواهان برتری 
کامل زبان پشتو و تقویه ای این زبان بودند. برای همین، 
داشتند،  قرار  اقلیت  در  که  غیرپشتون  نمایند ه گان 
اعتصاب کردند. پیش آمد دیگر در حکومت عبدالظاهر، 
حالت قحطی در غرب و شمال کشور بود. در سال های 
بارنده گی دچار  کمبود  با  افغانستان  و ۱۹۷۱،   ۱۹۷۰
شد که محصول گندم و سایر مواد خوراکی در مناطق 
یاد شده کاهش یافت. تا جایی که مردم غور، بادغیس 
و بدخشان به شهرها آمدند و فرزندان خود را به فروش 
رساندند. در ضمن، چند رویداد دیگر پایه های حکومت 
عبدالظاهر را سست کرد؛ یک دانشجو از طرف جوانان 
چهار   ۱۹۷۲ سال  می  در  رسید،  قتل  به  مسلمان 
فرانسوی در قندهار به قتل رسیدند و  در مسیر کابل 
- قندهار یک انگلیسی با خانمش روی جاده عمومی 
کشته شدند. این موارد باعث شد که داکتر عبدالظاهر 
بود.  دربار  و  اعتماد شاه  مورد  او شخص  کند.  استعفا 
برای همین، شاه نخست استعفای او را نپذیرفت. ولی 
بار دوم، شاه استعفای او را پذیرفت و موسی شفیق را به 

جای او گماشت. )دانش بختیاری، ۱۳۹۵: ۱۳۳(
موسی شفیق، آخرین صدراعظم دهه دموکراسی است. 
دموکراسی  دهه  و  افغانستان  تاریخ  نیک نام  آدم  او 
زرنگی   و  بر  هشیاری  »عالوه  گویا  می شود.  شمرده 
این  به  کرد؛  او کمک  با  نیز  زمان  و  وقت  پرکاری،  و 
پایان دوره سیزدهم  با  او  آغاز دوره صدارات  معنا که 
برنامه  چند  شفیق  موسی  بود.«  نزدیک  ولسی جرگه 
عمده را در نظر داشت برای افغانستان تحقق ببخشد. 
یکی، آوردن امنیت عمومی که در نتیجه کشمکش های 
پدیدار  صدراعظم  عنوان  به  او  شدن  انتخاب  از  قبل 
در  او  که  خارجی  سیاست  بازتعریف  دوم،  بود.  شده 
نظر داشت با گرفتن کمک از ایران و کشورهای عربی، 
برساند. سوم، حل  به حداقل  را  افغانستان  وابسته گی 
کردن مسأله آب هلمند با ایران. او کار خود را با مورد 
سوم )از بین بردن اختالفات با کشور همسایه - ایران( 
شروع کرد. مطابق این توافق، در عوض مقدار مازاد آب 
برای  ایران  ایران می ریزد،  به خاک  دریای هلمند که 

از  یکی  هلمند  رودخانه  بپردازد.  پول  باید  افغانستان 
موارد مشکل آفرین میان افغانستان و ایران بود. محمد 
میان دو کشور  این مورد مطرح بحث  موسی شفیق، 
وزیر  نخست  هویدا،  عباس  امیر  با  سال ۱۹۷۲  در  را 
وقت ایران که مورد رضایت هر دو طرف بود، حل کرد. 

)طنین، ۱۳۸۴: ۱۶۵(

احزاب سیاسی در دهه دموکراسی
اشتباهات  بزرگ ترین  از  یکی  افغانستان  تاریخ نگاران 
سیاسی ظاهر شاه در دهه دموکراسی را امضا نکردن 
قانون احزاب می دانند. این عمل کرد ظاهر شاه دلیلی 
شد برای احزاب چپی آن زمان تا شاه را متهم کنند 
ندارد. هرچند در دهه  باور  بنیاد  از  به دموکراسی  که 
دموکراسی قانون احزاب امضا نشد، ولی تعداد زیادی از 
احزاب،  سازمان ها و انجمن ها به صورت مخفی و آشکار 
داشتند.  نشریه  و  بودند  سیاسی  فعالیت های  مصروف 
از  عبارت   دموکراسی«  »دهه  سازمان های  مهم ترین 
انتظار  محفل  خلق،  دموکراتیک  حزب  جاوید،  شعله 
که به غلط »ستم ملی« معروف شده است )نام اصلی 
این گروه بعد از مدتی »سازمان انقالبی زحمت کشان 
افغانستان« نهاده شد(، حزب دموکرات مترقی، زرنگار 

و... بودند.
در  و  مبارزان  روشن فکران،  دموکراسی  دهه  در 
حزب  درون  در   - اجتماعی  انقالب  طرف داران  کل 
دموکراتیک خلق، محفل انتظار به رهبری طاهر بدخشی 
و شعله جاوید جمع شده بودند. هر سه گروه سیاسی با 
داشتن نشریه و فعالیت های سیاسی در مراکز شهرها و 
روستاها با تبلیغ و سخنرانی میان دهقانان،  کارگران و 
مردم، آرا، عقاید و برنامه های اقتصادی خویش را بیان و 
پخش می کردند. حضور این گروه ها و مقاومت شان برای 
پادشاه و دولت های »دهه دموکراسی« همیشه آشکار 
بود. حضور این گروه ها سبب اصلی تغییر پی در پی 
دولت ها و وزرای کابینه دولت ها بود. تا جایی که تنها در 
سال ۱۹۶۳ در نتیجه حرکت های اعتراضی دانشجویان 
دهه  در  کرد.  تغییر  کابل  دانشگاه  رییس  نوبت  هفت 
و  دانش آموزان  را  بزرگ  اعتراض  چندین  دموکراسی 
دانش جویان برپا کردند. به طور مثال، در سال ۱۹۶۵ 
را  یوسف(  )داکتر  صدراعظم  استعفای  دانش آموزان 
باالی شاه قبوالندند، در سال ۱۹۶۸ حکومت را وادار 
کردند که قوانین معارف و دانشگاه را فسخ کند، در سال 
۱۹۷۲ استعفای وزیر معارف، دانشگاه و تمامی روسای 
دانشکده های دانشگاه ]کابل[ را سبب شدند. )کشککی، 

)۱۶۳ ،۱۲۷ :۱۳۷۵
برای  فرصت  بهترین  دموکراسی«  »دهه  بی تردید 
به دلیل توشیح  بود که  تاریخ معاصر کشور  مردم در 
ظاهر  خانواده گی  درگیری های  احزاب،  قانون  نشدن 
و...  شوروی  مداخله  داوودخان،  محمد  سردار  و  شاه 
فروپاشید. دهه دموکراسی یکی از فرصت های طالیی 
افزایش  به  رو  منافع  پای  اگر  که  بود  افغانستان  برای 
اتحاد شوروی در افغانستان و منطقه به میان نمی آمد 
و  اختالفات  نزاکت ها،  رقابت ها،  شاه  ظاهر  خاندان  و 
درگیری های خانواده گی خویش را کنار می گذاشتند، 
و  برسد  واقعی  دموکراسی  به  می توانست  افغانستان 
ادامه  بیاورد.  وجود  به  تأثیرگذار  و  قدرتمند  نهادهای 
یافتن دهه دموکراسی و موفقیت قانون اساسی جدید، 
جریان و سیر تاریخ افغانستان معاصر را عوض می کرد. با 
ادامه دهه دموکراسی، احتماالً افغانستان به دامن افراط 
 گرایی دینی و مرحله  خون ریزی و جنگ های داخلی که 

هستی مادی کشور را به باد فنا داد، نمی افتاد.
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نایجریا، سودان و عراق وجود دارد که شاهد جنگ های 
داخلی بوده اند. در کنار عوامل دیگر، استخراج صنایع 
معدنی نقش بسیار فعال در این جنگ ها داشته است؛ 
چیزی که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند. 
فساد و ناامنی هایی که ریشه در معدن کاری دارد، عامل 

بسیاری از تخلفات حقوق بشری در افغانستان است.
در دهه های اخیر، محدود کشورهای توانسته اند ثروت 
منابع طبیعی شان را به پیش رفت های مداوم در راستای 
انکشاف بشری یا افزایش عواید ساالنه شان بدل کنند. 
این  جمله  از  عربی  متحده  امارات  و  شیلی  بوتسوانا، 
دنبال  به   ۱۹۸۰ دهه  اواسط  از  بوتسوانا  اند.  کشورها 
کشف الماس در این کشور و افزایش قیمت بین المللی 
آن، سرمایه گذاری های خوبی در زمینه صحت و تعلیم 
و  صحی  شاخص های  نتیجه،  در  است.  داده  انجام 
است.  یافته  افزایش  توجهی  قابل  طور  به  آن  تعلیمی 
نفتی  منابع  کاهش  پیش بینی  با  عربی  متحده  امارات 
نیز پیش رفت های بزرگی را در زمینه صحت، تعلیم و 
در  است.  داشته  غیرنفتی  بخش های  انکشاف  و  تربیه 

دانش آموزان دختر باالتر از سن ۱۲ در محافل عمومی 
این  ترانه خوانی ندهند. نشر  اجازه اشتراک و  و مردانه 
از واکنش ها  با موجی  مکتوب در رسانه های اجتماعی 
به  پاسخ  در  معارف  وزارت  در  مسووالن  شد.  روبه رو 
انتقادها،  گفتند که این تصمیم براساس تقاضای مکرر 
دانش آموزان، والدین شان و مجلس سنا گرفته شده و 
در همه کشور تعمیم می یابد. نجیبه آرین، سخنگوی 
وزارت معارف، در آن زمان به روزنامه ۸صبح گفت که 
این تصمیم به دلیل زیاد بودن حجم درس های دوره های 
متوسطه و لیسه گرفته شده است تا وقت دانش آموزان با 
اشتراک در محافل عمومی برای ترانه خوانی هدر نرود. 

جمعه،  روز  کابل  معارف  ریاست  مکتوب  دومین 
شد.  نشر  اجتماعی  صفحات  در  حوت،  بیست ودوم 
مورد  در  وضاحت  ارایه  با  ریاست  این  در  مسووالن 
تصمیم  شان، گفتند که شماری از مردم از مکتوب قبلی 
این ریاست »سوءتعبیر« کرده اند. با این حال مسووالن 
اندکی تفاوت، بر همان موقف پیشین شان  با  بار دیگر 
تأکید کردند. براساس این مکتوب، دانش آموزان ابتداییه 
می توانند در تفاهم با والدین  شان و در نظر گرفتن لوایح 
وزارت معارف، ترانه های شان را ترتیب و ارایه کنند. در 
مکتوب ریاست معارف کابل که به آمریت حوزه تعلیمی 
اول نوشته شده، آمده است که آموزش و پرورش کودکان 

صنعت استخراجی باعث رشد اقتصادی و تسریع روند 
خودکار  طور  به  کار  این  اما  می شود؛  بشری  انکشاف 
که  دارند  وجود  بسیاری  کشورهای  نمی گیرد.  صورت 
قرار  معدنی  مواد  استخراج  تسلط  تحت  اقتصادشان 
درگیری های  و  ناامنی ها  افزایش  شاهد  است،  گرفته 
مسلحانه بوده اند و از »مصیبت منابع« رنج می برد. تعداد 
کمی از افراد جامعه از مزایای استخراج صنایع مستفید 
شده اند، در حالی که تعداد بیش تری از آن ها از اثرات 
منفی و ناگوار معدن کاری رنج می برند. انکشاف بشری 
نسل  اساسی  آزادی های  برای گسترش  روندی  پایدار، 
امروز و در عین حال تالش های معقوالنه برای جلوگیری 
از به خطر انداختن نسل های فردا است. انکشاف بشری 
مبتنی بر اصول عدالت اقتضا می کند که محیط و منابع، 
باید  معقول  طور  به  اساسی،  طبیعی  منابع  جمله  از 
اقشار محروم مهیا  برای  را  تا فرصت ها  مدیریت شود، 
کند. هم چنان، ایجاب می کند که نسل امروز، از منابع 
به گونه ای استفاده کند که حقوق اساسی نسل های فردا 
از  پایینی  افغانستان که در سطح  نیندازد.  به خطر  را 
نیاز  دیگر  زمان  از هر  بیش  دارد،  قرار  بشری  انکشاف 
مبرم به دانستن تجربه های بسیاری از کشورهای غنی 

از منابع طبیعی دارد.
امنیت  و  اقتصادی  تنوع  رشد،  کشورها،  از  برخی  در 
غذایی به طور منفی تحت تأثیر سکتور استخراج مواد 
معدنی قرار گرفته است. در نایجریا در دهه ۱۹۸۰ و در 
یمن در دهه ۱۹۹۰، استخراج و واردات نفت در مقیاس 
بود.  همراه  زراعت  سکتور  در  تولید  کاهش  با  بزرگ 
یمن از خودکفایی در تولید مواد غذایی به یک کشور 
وابسته به واردات مواد غذایی بدل شد. نمونه های زیادی 
کلمبیا،  آنگوال،  الجزایر،  مانند  نفت خیز،  کشورهای  از 

محدودیت  وضع  بر  مبنی  معارف  وزارت  اخیر  اقدام 
روبه رو  واکنش هایی  با  ترانه خوانی،  در  دختران  باالی 
شده است. این وزارت اعالم کرد که پس از این دختران 
عمومی  محافل  در  نمی توانند  سال   ۱۲ سن  از  باالتر 
مسووالن  انتقادها،  از  پس  و  ادامه  در  بخوانند.  ترانه  
و  دادند  وضاحت  تصمیم شان  پیرامون  معارف  وزارت 
تصریح کردند که این تصمیم به دلیل »حجم درسی« 
و »اعتراض برخی از خانواده ها« گرفته شده است. این 
وزارت با فرستادن مکتوبی به نهادهای ذی ربط، گفت 
با  تفاهم  در  می توانند  ابتداییه  دوره  دانش آموزان  که 
خانواده های شان و با در نظر گرفتن لوایح وزارت معارف 
بر  حال،  این  با  کنند.  ارایه  و  ترتیب  را  ترانه های شان 
تصمیم این وزارت در مورد دوره های متوسطه و لیسه 
بدون اجبار مسووالن هم چنان تأکید شده است. تصمیم 
این وزارت واکنش هایی را در پی داشت و حتا برخی 
از فعاالن حقوق زن در رسانه های اجتماعی با اعتراض 
ترانه خوانی کردند. برخی دیگر  این وزارت،  به تصمیم 
اقدام  این  و کودکان،  زنان  فعاالن حقوق  و  کاربران  از 
برگشتن  برای  زمینه سازی  را  معارف  وزارت  مسووالن 
به عقب عنوان کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
این تصمیم را وضع محدودیت بر آزادی کودکان خالف 
قانون حمایت از کودک دانست و دولت بریتانیا از وزارت 
معارف خواستار وضاحت در این مورد شد. این سومین 
رنگینه  حضور  آغاز  از  معارف  وزارت  جنجالی  اقدام 

حمیدی در سطح رهبری این وزارت شمرده می شود. 
بر  محدودیت  وضع  مورد  در  معارف  وزارت  مکتوب 
دانش آموزان دختر در مکاتب شهر کابل روز چهارشنبه، 
همه  به  مکتوب  این  در  شد.  همه گانی  حوت،  بیستم 
مکاتب دولتی و خصوصی دستور داده شده بود که به 

کنار این کشورها، اندونیزیا، مالیزیا و تایلند با استفاده از 
سکتور منابع شان، چندین دهه است که دارای رشد و 
سرمایه گذاری های پایداری بوده اند. کشورهای سنگاپور 
و کوریا که »ببر«های اقتصاد آسیای شرقی اند، با وجود 
به  صادرات،  برای  طبیعی  منابع  از  کم تر  برخورداری 

معیارهای بلند زنده گی دست یافته اند.
منابع  از  غنی  کشورهای  از  بسیاری  ضعیف  تجربه 
طبیعی به عنوان »مصیبت منابع« توصیف شده است. 
کشورهای دچار»مصیبت منابع« یا »نفرین منابع« به 
منابع  داشتن  وجود  با  که  می شود  گفته  کشورهایی 
بشری  انکشاف  از  پایینی  سطح  در  طبیعی،  ارزشمند 
قرار داشته باشند. توضیحات مختلفی در این باره وجود 
دارد، اما من می خواهم به دو مولفه اساسی دخیل در 

آن اشاره کنم.

سیاست ورزی نادرست
افزایش عواید، افزایش مالیات را در پی دارد که در تبانی 
کاهش  پاسخ گویی  تجارتی،  و  سیاسی  نخبه گان  بین 

و  قوانین  پرتو  و »در  معارف«  وزارت  پالیسی  »مطابق 
مقررات« برای رشد استعدادها و تربیه سالم از »وظایف 
اساسی« این ریاست است و سهم گیری دانش آموزان در 
این وزارت یک  به الیحه  نشست های آموزشی مرتبط 
»اصل اساسی« پنداشته می  شود که ریاست معارف کابل 
»همیشه متعهد به رعایت این اصل می باشد«. به گفته 
مسووالن، هدایت پیشین این  ریاست با در نظر داشت 
»شکایات و سفارشات شاگردان، والدین و بزرگان محل« 
جریان  کرونا،  وضعیت  درسی،  وقت  کمبود  دلیل  به 
آزمون ساالنه مکاتب و وضعیت امنیتی شهر کابل تکثیر 
شده بود تا دانش آموزان متوسطه و لیسه با درنظرداشت 
مکتوب و حجم درس ها، در نشست های تشریفاتی خارج 

از مکاتب اشتراک نکنند. 
روبه رو  واکنش ها  از  با موجی  معارف  وزارت  اقدام  این 
شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر اعالمیه ای، 
این اقدام را وضع محدودیت بر آزادی کودکان و خالف 
قانون حمایت کودک خواند. برخی از کاربران رسانه های 
اجتماعی این اقدام را برگشت به گذشته خواندند. فرهاد 
دریا، هنرمند افغان، در صفحه فیس بوکش نوشت که 
وزارت معارف وظیفه دارد به نوجوانان و نسل های نو یاد 
بدهد که چگونه دید باز و نظر فراخ در مورد زنده گی 
چند  دل  خشنودی  برای  این که  »نه  باشند،  داشته 

باعث  امر  این  می شود.  فراهم  فساد  زمینه  و  می یابد 
تضعیف ادارات دولتی می شود که مدیریت عواید مالی را 
به طور روزافزون دشوارتر می سازد. این مشکالت بیش تر 
با بی ثباتی عواید منابع و تاراج مقادیر زیادی از عواید 
توسط مقامات فاسد دولتی همراه است. ادارات ناکارا، 
توانایی دولت را در اخذ مالیات از سرمایه گذاران منابع 
پایگاه های  در  منافع  اکثراً  می کنند،  تضعیف  طبیعی 
مالیاتی منحرف می شود. دولت هایی با ادرات ناکارا، طی 
رونق و شکوفایی منابع نیز می توانند از اثر »پرخوری یا 
ولع« رنج ببرند که در آن گروه های قدرتمند در راستای 
افزایش  باعث  که  می کنند  رقابت  بادآورده  ثروت های 
از منابع مشترک طبیعی می شود.  ثروت های شخصی 
شخصی،  منافع  بر  مبتنی  و  نادرست  سیاست های 
ثروت منرالی را به طرف »ضیاع منابع« سوق می دهد. 
قراردادهای  عقد  غیرمسلکی،  و  غیرقانونی  استخراج 
فرمایشی و فساد گسترده اداری برخاسته از سیاست ها 
نادرست و ضعف مدیریت ادارات مسوول است که کشور 

را در جمع »مصیبت زده گان منابع« قرار می دهد.

خشونت و منازعه
کشورهای زیادی تجربه افزایش درگیری و خشونت های 
براساس  داشته اند.  را  معدنی  مواد  استخراج  از  ناشی 
گزارش ها، منابع طبیعی حداقل در بیش از ۴۰ درصد 
جنگ های داخلی نقش داشته است. براساس تحقیق ها، 
به طور مثال کشف یک میدان نفتی در یک کشوری 
درگیری های  بروز  سیاسی،  خشونت های  پیشینه  با 
می دهد.  افزایش  درصد  هشت  تا  را  داخلی  مسلحانه 
در افغانستان که دهه ها است از خشونت و نا امنی رنج 
می برد، بخش قابل توجهی از این منازعات برخاسته از 
معدن کاری بوده است و این احتمال وجود دارد که در 
آینده نیز استخراج مواد معدنی آتش منازعه را شعله ورتر 

سازد.
افغانستان برای دست یابی کامل به ظرفیت های بالقوه 
صنایع استخراجی جهت کمک به انکشاف بشری باید 
به  رسیدن  و  جنگ  دهه  چهار  به  دادن  پایان  پی  در 
برای  فرصت  این  قطع  به طور  باشد.  پایدار  یک صلح 
بخشیدن  پایان  به  تمرکز  با  که  دارد  وجود  افغانستان 
به درگیری ها، مدیریت منابع طبیعی خود را در دست 
گیرد و از آن در جهت رشد اقتصاد و خودکفایی استفاده 
در  دولت  توانایی  به  بسته گی  امر  این  میزان  که  کند 
برقراری صلح پایدار و در آوردن سکتور معدن کاری زیر 

کنترل خود دارد.

بنیادگرا و افراط گرا، این کودکان و نونهاالن را به عصر 
حجر برگرداند.« او افزود: »امروز مردم در کوچه و بازار 
هم می دانند چنین تصامیمی از گلوی رهبری معارف 
امروز، چاق تر است و از جای دیگری آب می خورد!« به 
باور فرهاد دریا، رهبری وزارت معارف به تعقیب تصمیم 
و  متعصبان  برای  را  جوال  »دهن  دیگر  بار  پیشینش، 

افراط گرایان بازتر گرفته است.« 
شماری  دیگر از فعاالن حقوق زن و کودک در اعتراض 
به این تصمیم، ترانه خوانی کردند. ویدا ساغری، فریحه 
تصویری شان  نوار  فعاالن،  این  از  دیگر  برخی  و  ایثار 
کردند.  نشر  اجتماعی  رسانه های  در  را  ترانه خوانی  از 
دولت بریتانیا نیز اعالم کرد که تصمیم وزارت معارف 
پیش  کشور  این  کمک  به  آن  امور  که  مکاتبی  در  را 
امور  وزارت  سخنگوی  کرد.  خواهد  بررسی  می رود، 
خارجه بریتانیا گفته است که دولت این کشور خواهان 
و  موضوع  این  به  پیوند  در  معارف  وزارت  از  وضاحت 
پیامد احتمالی آن بر مکاتبی است که خدمات آموزش و 
پرورش در آن ها به کمک دولت بریتانیا صورت می گیرد. 
این سومین اقدام جنجالی وزارت معارف پس از حضور 
تالش  است.  وزارت  این  رهبری  در  حمیدی  رنگینه 
انتقال صنف اول تا سوم  برای لغو معینیت اسالمی و 
که  بود  وزارت  این  اقدامات  دیگر  مساجد،  به  مکاتب 
واکنش برانگیز شد؛ اقداماتی که سبب شد بانو حمیدی 
از مجلس نماینده گان رای اعتماد نگیرد. پیش تر منابع 
به شرط نگرفتن نام شان به روزنامه ۸صبح گفته بودند 
غنی،  محمداشرف  سوی  از  اقدامات  این  از  برخی  که 
رییس جمهور کشور، به سرپرست وزارت معارف توصیه 
می شود. به گفته این منابع، بحث لغو معینیت اسالمی 
در یکی از نشست ها به رهبری این وزارت توصیه شد و 
انتقال صنوف اول تا سوم مکاتب به مساجد نیز بخشی 
از برنامه های آقای غنی در راستای نزدیک کردن مکاتب 

به مساجد بوده است.

درسی از تجربه های جهانی در صنایع استخراجی

اقدامات واکنش برانگیز؛ 
فعاالن حقوق زنان و کودکان در برابر تصمیم 

وزارت معارف بسیج شدند

صنعت استخراجی باعث رشد اقتصادی و تسریع روند انکشاف بشری می شود؛ اما این کار به طور خودکار صورت نمی گیرد. 
کشورهای بسیاری وجود دارند که اقتصادشان تحت تسلط استخراج مواد معدنی قرار گرفته است، شاهد افزایش ناامنی ها و 
درگیری های مسلحانه بوده اند و از »مصیبت منابع« رنج می برد. تعداد کمی از افراد جامعه از مزایای استخراج صنایع مستفید 

شده اند، در حالی که تعداد بیش تری از آن ها از اثرات منفی و ناگوار معدن کاری رنج می برند. انکشاف بشری پایدار، روندی برای 
گسترش آزادی های اساسی نسل امروز و در عین حال تالش های معقوالنه برای جلوگیری از به خطر انداختن نسل های فردا است. 

انکشاف بشری مبتنی بر اصول عدالت اقتضا می کند که محیط و منابع، از جمله منابع طبیعی اساسی، به طور معقول باید مدیریت 
شود، تا فرصت ها را برای اقشار محروم مهیا کند. هم چنان، ایجاب می کند که نسل امروز، از منابع به گونه ای استفاده کند که 

حقوق اساسی نسل های فردا را به خطر نیندازد.

حسین پیشتاز

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی
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دشاروالیو معینیت
کارموندنه پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه تدارک خدمات انترنتی برای ۱۲ والیات برنامه اشتغالزائی     

شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها ازتمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی خریداری خدمات انترنتی برای دفاتر والیتی برنامه اشغالزائی و 
برنامه ملی میثاق شهروندی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی 
ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر 
به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ 

۱۷ حمل ۱۴۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۶۰,۰۰۰  شصت هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
۱۰:۰۰  قبل از ظهر ۱۷ حمل ۱۴۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

a.wardak@ccnpp.org,  t.safi@ccnpp.org,  procurement.idlg@ccnpp.org :ایمیل آدرس
شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱۴۰۱۲
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امید حقجو در کودکی به دلیل بیماری دو پایش فلج شد، 
اما ناتوانی در راه رفتن مانع رسیدن به هدف هایش نشد 
و او مسیر زنده گی را با وجود محدودیت فزیکی ادامه 
داد. افزون بر انجام فعالیت های ورزشی و اجتماعی، در 
آستانه فصل بهار و سال نو، تالش می کند در زیباسازی 
از چوک های  تازه گی یکی  شهر هرات سهم بگیرد. به 
مرکزی شهر که به مرور زمان از رنگ و رو رفته بود را 
رنگ آمیزی کرد و داخل باغچه هایش گل های رنگارنگ 
داد  تغییر  توانمندان«  به »چوک  را  نام چوک  کاشت. 
هم  معلولیت  دارای  افراد  که  دهد  نشان  خواست  و 

می توانند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند. 
سرگرم  هرات،  مرکزی  مناطق  از  شهرنو،  چوک  در 
به  همان جا  و  بود  ُگل کاری  برای  باغچه   آماده سازی 
مالقاتش رفتم. هدف امید حقجو این است که بتواند با 
همکاری مردم و بازرگانان هرات، چهره شهر را دگرگون 
و چوک ها و خیابان های مرکزی را رنگ آمیزی کند. ابتدا 
داستان زنده گی خود را تعریف کرد که چگونه پاهایش 
دلیل  به  و  شد  بیماری  دچار  کودکی  در  او  شد.  فلج 
به  پاهایش  پیچکاری،  تزریق  در  معالج  پزشک  اشتباه 

مرور زمان ناتوان شد.
امید با حسرت و درد از روزهایی قصه کرد که کودکان 
هم سن و سالش به دلیل مشکالت فزیکی و ناتوانی در راه 
رفتن، مسخره اش می کردند و با واژه های نامناسب مثل 
»لنگ«، »شل«، »معیوب« و...، او را خطاب می کردند. 
وقتی هفت ساله شد، تصمیم گرفت راهی مکتب شود. 
در مکتب هم بسیاری از صنفی ها تمسخرش می کردند و 
حضور یک فرد دارای معلولیت در صنف درسی، برای شان 
عجیب و دور از انتظار بود. امید تصمیم گرفت با تمام 
مشکالت مبارزه کند و تا رسیدن به اهداف بزرگی که 
در ذهن داشت، دست از نبرد برندارد. پس از پایان دوره 
مکتب، یکی از بزرگ ترین آرزوهایش این بود که رشته 
از  می خواست  شود.  خبرنگار  و  بخواند  روزنامه نگاری 
طریق رسانه ها، توانمندی افراد دارای معلولیت را نشان 
دهد و برای از میان رفتن مشکالت این قشر دادخواهی 
برای  را  گام  نخستین  سرانجام  کند.  اطالع رسانی  و 
رسیدن به این هدف برداشت و در یکی از دانشگاه های 
غیردولتی، به دانشکده روزنامه نگاری جذب و موفق شد 

دوره چهار ساله لیسانس را به پایان رساند.
در جریان کار روزنامه نگاری دل باخته هنر عکاسی شد. 
هنوز دانشجو بود که یک دوربین حرفه ای با چند لنز 

و طی چند سال اخیر فعالیت هایی در این بخش داشته 
بسته های  روزگار دشوار همه گیری کرونا،  او در  است. 
مواد غذایی را با همکاری بازرگانان و افراد نیکوکار تهیه 
می کرد و به دروازه خانه افراد دارای معلولیت می رساند. 
خانه به خانه  می رفت  و  کوچه به کوچه  موترسایکل،  با 
به  بتواند  تا  ابتال به کرونا را به جان می خرید  و خطر 
همه گیری  روزگار  در  معلولیت  دارای  افراد  مشکالت 

کرونا و قرنطین شهر هرات، رسیده گی کند.
را  ورزش  اجتماعی،  کار های  انجام  کنار  در  این جوان 
رشته های  در  او  می کند.  دنبال  حرفه ای  گونه  به  نیز 

کنار  و  از گوشه  به عکس گرفتن  و شروع کرد  خرید 
هرات. سوژه های متفاوت را از طریق لنز دوربین خود 
اهداف مهم، رساندن مشکالت  از  و یکی  نشر می کرد 
انعکاس  و  مسووالن  گوش  به  معلولیت  دارای  افراد 
عکاسی  دنیای  غرق  چنان  بود.  قشر  این  توانایی های 
و  گرما  رخصتی، سرما،  روزهای  حتا  که  حرفه ای شد 
شب و روز، سرگرم عکاسی بود. حاال افرادی که پیش از 
این، او را به نام »امید معلول« می شناختند، وی را »امیِد 

عکاس« خطاب می کنند.
امید حقجو، از فعاالن حقوق افراد دارای معلولیت است 

آب بازی  »واترپلو/  ویلچر،  با  بسکتبال  نشسته،  والیبال 
به گونه  ورزشی  دیگر  و چند رشته  توپ«، شطرنج  با 
حرفه ای فعالیت می کند و عضویت تیم ملی افغانستان 
ورزشی  بین المللی  مسابقات  در  حضور  برای  دارد.  را 
تاکنون به کشورهای ایران، ترکمنستان، هندوستان و 
آینده  قرار است در  و  امارات متحده عربی سفر کرده 
برای اشتراک در مسابقات جهانی، راهی تایلند و جاپان 
شود. افزون بر این، او عاشق عکاسی از طبیعت و رشته 
کوه نوردی است و با کمک عصا به کوه های اطراف هرات 

صعود می کند.
به  نسبت  افغانستان  دیدگاه جامعه  دارد که  باور  امید 
افراد دارای معلولیت منفی است و مردم فکر می کنند 
در  است  مجبور  داشت،  فزیکی  محدودیت  فردی  اگر 
کنج خانه زندانی شود و یا اگر از خانه بیرون شد، در 
با  او می خواهد  اما  بزند،  به گدایی  کنار خیابان دست 
منفی  دیدگاه  اجتماعی،  فعالیت های  در  سهم گیری 
ثابت  و  دهد  تغییر  را  معلولیت  دارای  افراد  به  نسبت 
کند که معلولیت ناتوانی نیست و این قشر هم می توانند 
در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و مانند دیگران 

زنده گی کنند.
و  جسمی  مشکالت  تسلیم  کودکی  در  حقجو  امید 
فزیکی نشد. در ابتدا نمی توانست بدون عصا راه برود، 
اما کم کم تالش کرد و سرانجام موفق شد عصا را کنار 
بگذارد و با گام های لرزان روی پاهایش ایستاد شود و 
راه برود. او آرزو دارد روزی بتواند جواز راننده گی بگیرد 
با  اما  کند،  راننده گی  هرات  خیابان های  در  و خودش 
مراجعه به مدیریت ترافیک، به دلیل مشکالت فزیکی و 

معلولیت، برایش مجوز راننده گی ندادند.
رنگ آمیزی و زیباسازی چوک های مرکزی شهر هرات، 
راهی است تا از طریق آن عماًل ثابت کند که افراد دارای 
معلولیت هم می توانند پابه پای سایر افراد جامعه فعالیت 
کنند و حتا کارهایی را انجام دهند که افراد عادی از پس 
اجرایش برنمی آیند. این جوان می خواهد با رنگ آمیزی 
و کاشت ُگل در باغچه های چوک های هرات، چهره شهر 
را دگرگون کند و حس وحال مردم را هم زمان با رسیدن 
با تغییر فضای شهر، عوض کند. او عقیده  فصل بهار، 
دارد که مردم تنها نباید از حکومت توقع داشته باشند، 

بلکه خودشان هم در زیباسازی شهر سهم بگیرند.
امید حقجو باور دارد که به افراد دارای معلولیت نباید 
را  قشر  این  مردم  باید  بلکه  شود،  گفته  »معلوالن« 
رسیدن  انتظار  که  جوانی  کنند.  خطاب  »توانمندان« 
در  صلح  برقراری  و  جنگ  پایان  با  که  دارد  را  روزی 
افغانستان، به والیت های گوناگون سفر کند و از طبیعت 
به  رسیدن  تا  کند؛  عکاسی  افغانستان  سرسبز  و  زیبا 
فعالیت های  می خواهد  هم چنان  او  بزرگ،  آرزوی  این 

اجتماعی خود را در بخش های گوناگون ادامه دهد.

جوانی که می خواهد چهره 
هرات را دگرگون کند 



انگیزه، هدفمندی و تحرک کاری از 
عوامل مهم در پیشبرد وظایف محوله 
مامور دولتی یا غیردولتی است و در 
مباحث اداره و مدیریت نیز به نقش 
انگیزه در موفقیت اداره تأکید صورت 
می گیرد؛ زیرا در فقدان انگیزه و 
هدفمندی و نبود مشوق ها و افق های 
روشن برای کارکن اداره، نهاد به 
سوی فلج شدن و ناکارآمدی سوق 
داده می شود. یک رابطه مستقیم و 
ناگسستنی میان فضای مساعد کاری 
و شکل گیری انگیزه و هدفمندی در 
مامور وجود دارد و یک ارتقا یا تعیین 
غیرمسلکی، غیرقانونی و سلیقه ای، 
انگیزه صدها مامور هدفمند، دل سوز و 
با برنامه یک اداره را از بین می برد. یک 
اداره ضعیف و ناتوان به لحاظ رهبری به 
یک کشتی شکسته می ماند که هر لحظه 
با خطر نابودی روبه رو است.
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اداره فاسد و مامور بی انگیزه

مقام های امنیت ملی امریکا و 
در اسراییل درباره ایران دیدار کردند مهم  عوامل  از  کاری  تحرک  و  هدفمندی  انگیزه، 

پیشبرد وظایف محوله مامور دولتی یا غیردولتی است و 
در مباحث اداره و مدیریت نیز به نقش انگیزه در موفقیت 
و  انگیزه  فقدان  در  زیرا  می گیرد؛  صورت  تأکید  اداره 
هدفمندی و نبود مشوق ها و افق های روشن برای کارکن 
ناکارآمدی سوق داده  و  فلج شدن  به سوی  نهاد  اداره، 
می شود. یک رابطه مستقیم و ناگسستنی میان فضای 
مساعد کاری و شکل گیری انگیزه و هدفمندی در مامور 
وجود دارد و یک ارتقا یا تعیین غیرمسلکی، غیرقانونی و 
سلیقه ای، انگیزه صدها مامور هدفمند، دل سوز و با برنامه 
ناتوان  و  ضعیف  اداره  یک  می برد.  بین  از  را  اداره  یک 
به لحاظ رهبری به یک کشتی شکسته می ماند که هر 

لحظه با خطر نابودی روبه رو است.
محمد اشرف غنی در کتابش »ترمیم دولت های ناکام«، 
نهادسازی و موثریت نهادها را چاره و راهکار فایق آمدن 
بر ناکامی دولت ها عنوان کرده، این در حالی است که 
هیچ گونه  که  می دهد  نشان  حکومت داری اش  کارنامه  

باورمندی به اداره و نهاد سازی نداشته است.
گذشته  سال  بیست  دست آوردهای  یکی  نهادسازی 
معنادار  و  اساسی  صورت  به  نهاد  اما  می شود؛  گفته 
نهاد  به  رهبران حکومت  و  متولیان  زیرا  نگرفت؛  شکل 
و  ادارات  بزرگ ترین  و  نداشتند  باورمندی  بروکراسی  و 
سپرده  افراد  ناکام ترین  و  ضعیف ترین  دست  به  نهادها 
شکل گیری  دنبال  به  و  گذشته  سال  هفت  در  شدند. 
حکومت وحدت ملی و حکومت فعلی که شکل دیگری از 

به  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
هموطنان خود اطمینان داده است که 
این کشور تا ماه جوالی بر پاندمی کرونا 

غلبه می کند.
 به گفته بایدن، از اول ماه می هرگونه 
کرونا  واکسین  تزریق  برای  محدودیتی 
در  واکسین  این  و  می شود  برداشته 

اختیار همه گان قرار می گیرد. 
رییس  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
جمهور امریکا در اولین بیانیه تلویزیونی 
امید داده  امریکایی  به شهروندان  خود 
بر  جوالی  ماه  تا  کشور  این  که  است 

پاندمی کرونا چیره خواهد شد.
می،  ماه  اول  از  دارد  قصد  بایدن 
واکسین  به  همه گان  برای  دسترسی 
که  افزود  او  سازد.  امکان پذیر  را  کرونا 
امریکا  شهروندان  واکسیناسیون  روند 
در حال حاضر با سرعتی پذیرفتی پیش 
می رود و در برابر رسانه ها، از هموطنان 
واکسین  را  خود  که  کرد  دعوت  خود 

کنند. 
بایدن ابراز امیدواری کرد که تا چهارم 
امریکا،  استقالل  جشن  روز  جوالی، 

حکومت وحدت ملی است، مسوولیت ادارات و وزارت ها 
افراد سپرده شد که  غیرمسلکی ترین  و  به ضعیف ترین 
نتیجه اش نبود انگیزه در سطوح میانی و پایینی ادارات و 

ناکارآمدی نهادها است.
تعیینات غیرشفاف در نهادها و نگاه سلیقه ای و سیاسی 
ادارات را بی انگیزه و  ماموران تمام  به مقرری ها، تقریباً 
فاقد هدف ساخته است. کنار زدن انگشت شمار وزرای 
با طرح و با برنامه از وزارت معارف و مالیه در این اواخر 
حاکی از این واقعیت است که رییس جمهور و رهبری 
فعلی به جای تأکید بر شایسته گی و تخصص به وفاداری 
وزرا،  از  بسیاری  است.  قایل  ارزش  سیاسی  تعهد  و 
امور یک  پیشبرد  توانمندی  والی ها  و  معینان، سفیران 
بست پایین را ندارند و صدها فرد با انگیزه و سابقه دار در 
نبود چشم انداز رشد و ارتقای کاری، بی انگیزه شده اند و 
ظرفیت شان هدر می رود. اکنون به دلیل نگاه فراقانونی 
براساس  نهاد ها  ساختار  و  تشکیل  تغییر  نهادها،  به 
و  کاری  بازدهی  لحاظ  به  وزارت ها  سیاسی،  مالحظات 
پایین ترین  در  خدمات  فراهم سازی  عرصه  در  موثریت 
کادری،  عدالت  فقدان  در  ماموران  و  دارند  قرار  سطح 
عدالت در  پرداخت معاشات و عدم داشتن آینده بهتر 
کاری، به جای پرداختن به وظایف و انجام موثر آن، در 
شبکه های اجتماعی مصروف اند و در یوتیوب فلم تماشا 
اداره و مراجعه کننده  رسیده گی  نیازهای  می کنند و به 
درست صورت نمی گیرد. وزرا، معینان و مقامات نیز کار و 
فعالیت شان را از طریق مالقات های مجهول و بی محتوا به 
نمایش می گذارند. حاکم شدن فضای تملق و چاپلوسی 

او  باشد.  شده  مهار  کشور  در  پاندمی 
امریکا  ملت  است  امیدوار  که  گفت 
بلکه  کشور،  استقالل  تنها  »نه  امسال 
استقالل از این ویروس« را جشن بگیرد.

بایدن در عین حال تأکید کرد که پیکار 
با پاندمی هنوز پایان نیافته و شهروندان 
باید هم چنان پروتکل های پیش گیرانه را 

رعایت کنند.
خود  جمهوری  ریاست  آغاز  در  بایدن 
از  پس  روز  صد  تا  که  بود  داده  قول 
۱۰۰میلیون  سفید  کاخ  به  ورودش 
امریکایی واکسین کرونا دریافت کنند. 
به گفته کاخ سفید با این که تنها نیمی 
تاکنون  است،  گذشته  مقرر  فرصت  از 
واکسین  امریکایی  میلیون   ۸۱ حدود 

دریافت کرده اند.
حدود  امریکا،  پزشکی  منابع  گفته  به 
میلیون   ۳۳۰ کشور  این  یک چهارم 
نفری دست کم اولین دوز واکسین کرونا 

را دریافت کرده اند.
در میان افراد باالی ۶۵ سال نیز بیش 
واکسین  کامل  طور  به  درصد   ۳۰ از 

شده اند.

متأثر  شدت  به  را  نهادها  صالبت  و  هیبت  ادارات،  در 
ساخته است و فردی که براساس تملق و نه شایسته گی 
در راس یک اداره قرار می گیرد، تالش می کند هنرهای 
و  اخالق  گذشته ها،  در  بیاموزد.  را  چاپلوسی  کارآمدتر 
وجدان انسان ها بیدارتر از امروز بود و با ادارات و نهادها 
برخورد و بازی طفالنه صورت نمی گرفت و افراد غیرواجد 
شرایط در صورت پیشنهاد در یک کرسی بزرگ تر اخالقاً 
قبول نمی کردند، اما در حال حاضر رهبری مهم ترین و 
بزرگ ترین نهادها به کم سوادترین افراد سپرده می شود. 
مقامات ارشد حکومت با دیده  درایی تمام متأسفانه چنان 
می کنند  اداره  یک  در  سلیقه ای  و  غیرشایسته  برخورد 
که گویی اداره و نهاد در بست مال و میراث پدری شان 
ندارد. حکومت  را  انتقاد  و  باشد و هیچ کس حق سوال 
بزرگ  دست آورد  یک  را  ادارات  شکل گیری  افغانستان، 
ناشایسته،  فاسد،  افراد  به  مهم  کرسی های  اما  می داند، 
این که  مسلم  قدر  می شود.  داده  غیرمسلکی  و  بی تعهد 
یک نهاد تنها چهار دیواری و چند میز و چند دوسیه 
نیست که ساخته شود، بلکه جایگاه و صالبت مسلکی، 
اخالقی و اداری دارد که باید نهاد و اداره به معنای واقعی 

آن شکل گیرد.

مقام های بلندپایه امنیت ملی دولت  های امریکا و اسراییل در 
جریان یک کنفرانس ویدیویی از راه دور، درباره ایران و سایر 

مسایل منطقه گفت و گو کرده اند.
رای زنی  »گروه  دیدار  اولین  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
سالیوان،  ِجیک  شرکت  با  اسراییل«  و  امریکا  استراتژیک 
مشاور امنیت ملی امریکا و مئیر بن شبت، همتای اسراییلی 

او، انجام شد.
گفته می شود این تالشی از سوی دولت جو بایدن، رییس 
سیاست  زمینه  در  اسراییل  با  تعامل  برای  امریکا،  جمهور 
امریکا در قبال ایران و احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵ برجام 
قبلی  در شکل  برجام  به  امریکا  بازگشت  با  اسراییل  است. 

مخالفت می کند.
جیک  که  است  داده  گزارش  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
سالیوان پیش از این دو تماس مفصل دیگر با مئیر بن شبت 

داشته است.
امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی، در بیانیه ای گفت 
که »دو طرف نقطه نظرات خود را در مورد مسایل امنیتی 
منطقه که مورد عالقه و باعث نگرانی دو طرف است، از جمله 
ایران، در میان گذاشتند و عزم مشترک خود برای رویارویی 
با چالش ها و تهدیدهایی که منطقه با آن ها روبه رو است را 

بیان کردند.«
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه در جلسه 
کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان کنگره گفته بود که 
دولت بایدن به رای زنی با اسراییل و سایر کشورهای خلیج 
با  ارتباط  در  است  کارهایی که ممکن  فارس »درباره همه 

توافق با ایران انجام دهیم« متعهد است.
او گفت که اقدامات امریکا در این زمینه بر اسراییل و سایر 
است  الزم  بنابراین  می گذارد،  اثر  فارس  خلیج  کشورهای 

واشنگتن با آن ها مشورت کند.
وزیر خارجه عربستان قباًل از دولت جدید امریکا خواسته بود 
که پیش از بازگشت به توافق هسته ای با ایران با کشورهای 
خلیج فارس رای زنی کند، چون به گفته عربستان، »این تنها 

راه رسیدن به موافقت نامه پایدار است«.
توافق نامه  امضای  زمان  در  اسراییل  و  واشنگتن  روابط 
هسته ای دولت اوباما با ایران در ۲۰۱۵ متشنج شد. در آن 
بریتانیا، فرانسه و آلمان در چارچوب  توافق، روسیه، چین، 

گروه ۵+۱ حضور داشتند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، بارها از برجام انتقاد 
کرده است و اکنون دولت بایدن سعی دارد از تکرار تنشی 

مشابه با اسراییل خودداری کند.
دونالد  جمهوری  ریاست  دوران  در   ۲۰۱۸ سال  در  امریکا 
از سر  را  ایران  علیه  تحریم ها  و  برجام خارج شد  از  ترمپ 
گرفت. ترمپ می گفت که خواستار توافقی »جامع تر« با ایران 
است، به طوری که مسایلی مثل »رفتارهای بی ثبات کننده 
اما هرگز موفق به آوردن  ایران در منطقه« را در بر گیرد، 

ایران پای میز مذاکره نشد.
آقای بایدن ماه پیش اعالم کرد که دولتش حاضر است با 
ایران و سایر طرف های برجام برای احیای آن وارد گفت و گو 
می گوید  و  است  کرده  رد  را  پیشنهاد  این  ایران  اما  شود، 
امریکا ابتدا باید تحریم ها را لغو کند تا این کشور حاضر به از 

سرگیری تعهداتش در برجام باشد.

بایدن: امریکا تا چهارم جوالی بر پاندمی کرونا غلبه می کند

سادات


