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دست کم 8 سفارش میک 
به وزارت معارف در زمینه 

آموزش و پرورش پیشرفتی 
نداشته است
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در نبود آرد، توزیع نان در هرات 
متوقف شد

رتبه های نظامی و معیار ترفیع نگرانی هند از توافق صلح با طالبان
آن در افغانستان  ساختار قدرت در جنوب آسیا با محوریت هند و پاکستان شکل گرفته است؛ دو قدرتی که از بدو بنیان گذاری تا حال در تضاد و 

دشمنی با هم قرار دارند و این رویکرد آنان را چند باری در مقابل هم قرار داده است. نقطه مرکزی این منازعه کشمیر است اختالف 
بر سرزمینی که متأثر از نقشه استعماری می باشد.
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با گذشت بیش تر از یک هفته از آغاز روند توزیع نان خشک به نیازمندان در هرات، 
این روند روز دوشنبه، بیست ودوم ثور، متوقف شد. شهرداری هرات می پذیرد که 
علت توقف توزیع نان، نبود آرد و پرداخت نشدن پول شرکت قرارداد ی توزیع آرد، 
از سوی حکومت است. مسوول شرکت توزیع آرد می گوید از ۱۰ روز به این سو، 
حکومت هیچ پولی به شرکت نپرداخته، در حالی که بر اساس تفاهمی که شده، پول 
باید به گونه ی پیش پرداخت، قبل از آغاز روند توزیع نان، داده می شد. اتحادیه های 
»نانوایان و عالفان« هرات باور دارند، مشکالت اداری، سبب تأخیر در پرداخت پول 
و ایجاد سکته گی در توزیع نان و توقف روند شده است. اداره محلی هرات می پذیرد 
که مشکالتی در توزیع نان به نیازمندان وجود دارد و برخی شکایت ها در پیوند به 

آن مطرح شده است.

بحبوحه  در  که  هستند  کسانی  موفق  رهبران 
بحران ها بتوانند هم بسته گی را با تفهیم منافع ملی 
دو  رهبران  که  تاسف  با  کنند.  القا  آنان  به  مردم 
ابرقدرت اقتصادی جهان در عوض شناساندن عمق 
بحران به مردم، در مسیرهای خالف گام برداشته اند.

مردم  به  کردن  کمک  قدرت   - رهبری  کمبریج، 
جهت دسته بندی و به دست آوردن...

مریضی های واگیردار یکی پس از دیگری در مقاطع 
از  و  کشیده  چالش  به  را  ما  جهان  زمانی  مختلف 
نظام جهانی ما سخت آزمون می گیرند. نتیجه این 
آزمون ها زیر سوال بردن ابعاد مختلف جهانی است. 
چنان چه آنفلوانزای سال ۱9۱8 موسوم به آنفلوانزای 
اسپانیایی که برآورد می شود تلفاتش حتا از جنگ 
جهانی اول بیش تر بود و جان حدود پنجاه میلیون 

نفر را در سراسر جهان گرفت...
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جهان پسا کرونا

شکست اسف بار رهبری

حکومت 
روند رهایی 

زندانیان 
طالب را 

متوقف کرد

ارگ: 
طالبان به ادامه ی جنگ و 
افغان کشی پافشاری دارند

می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ  کابل:  ۸صبح، 
افغان کشی  و  جنگ  ادامه ی  به  طالبان  گروه  که 
پافشاری دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست 
حمله  به  واکنش  در  را  مطلب  این  جمهوری 
طالبان به پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی 
علیشنگ والیت لغمان در برگه ی توییترش مطرح 
کرده است.  سخنگوی ریاست جمهوری از جامعه 
لغمان  در  طالبان  حمله  که  است  خواسته  جهانی 
و ادامه ی خشونت این گروه را با شدیدترین الفاظ 

محکوم کند.
گزارش ها  که  است  گفته  هم چنان  صدیقی  آقای 
والیت  در  امنیتی  نیروهای  بر  طالبان  حمله  از 
که  درحالی  او،  گفته  به  است.  متأثرکننده  لغمان 
کرونا  گیر  همه  ویروس  برابر  در  به سختی  کشور 
حمله های  اجرای  با  طالبان  گروه  می کند،  مبارزه 
در  خشونت ها  افزایش  به  »دهشت افگنانه ی شان«، 

ماه مبارک رمضان، ادامه می دهد.
است:  نوشته  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
»حمله های اخیر گروه طالبان، بیان گر پافشاری این 
افغانستان  افغان کشی در  ادامه ی جنگ و  گروه به 
است. انتظار می رود تا جامعه جهانی با شدیدترین 
را  طالبان  خشونت های  ادامه  و  حمله  این  الفاظ 

محکوم کند.«
گروه طالبان شب گذشته به پاسگاه های نیروهای 
امنیتی در لغمان حمله کرده است. وزارت دفاع ملی 
تلفات نیروهای ارتش را در این حمله شش کشته و 
پنج زخمی اعالم کرده است. گزارش های غیررسمی 
شمار تلفات نیروهای دولتی را بیش تر از این نشان 

می دهد.

اعتراض فعاالن مدنی هرات 
در مقابل کنسولگری ایران

۸صبح، هرات: شماری از فعاالن مدنی هرات 
برابر  در  اعتراضی  تجمع  یک  در  حضور  با 
رودخانه  به  شهر،  این  در  ایران  کنسولگری 
انداختن کارجویان افغان از سوی نیروهای مرزی 

ایران را محکوم کردند.
اعتراضی،  راه پیمایی  این  اشتراک کننده گان 
متحد  ملل    سازمان  و  بین المللی  نهادهای  از 
می خواهند که عامالن رویداد را به کیفر برسانند. 
کارجویان  کشتار  شعارهایی،  سردادن  با  آنان 
افغان در مرز مشترک با ایران را جنایت بشری 
می دانند. آرش بشریار، از اشتراک کننده گان این 
تجمع اعتراضی، در صحبت با روزنامه 8صبح از 
حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی خواهان 

تأمین عدالت و کیفر عامالن این رویداد است.
شبنم سلحشور، یکی دیگر از اشتراک کننده گان، 
اقدام نیروهای مرزی ایران در کشتار کارجویان 
افغان را جنایت بشری دانسته و از حکومت ایران 
به حکومت و ملت  این مورد  می  خواهد که در 

افغانستان وضاحت بدهد.
ملی  امنیت  شورای  از  هیأتی  این  از  پیش 
افغانستان و مقام های ارشد محلی هرات، برای 
بررسی این رویداد، از محل غرق شدن کارجویان 
حمید  یک شنبه  روز  کرده اند.  بازید  افغان 
طهماسی، رییس هیأت حکومت افغانستان، در 
و  مدارک  گفت،  خبری  نشست  یک  در  هرات 
اسناد کافی به دست آمده و نیاز است که رهبری 

دولت افغانستان در این زمینه ابراز نظر کند.
و  اسناد  که  می گویند  هرات  محلی  مقام های 
شواهد »کافی و خوب« در پیوند به این رویداد 
به دست آمده، اما ابراز نظر در مورد چگونه گی 

وقوع آن، مسوولیت رهبری کشور است.
هرات،  در  ایران  سرکنسولگری  این همه،  با 
پولیس  نیروهای  فرماندهی  و  خارجه  وزارت 
ایران، دخیل بودن نیروهای مرزی این کشور در 
کشتار کارجویان افغان را رد کرده اند، اما شماری 
این  نکوهش  با  خارجی  کشورهای  و  نهادها  از 

رویداد بر بررسی همه جانبه آن پافشاری دارند.

عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
زودی  این  به  کرونا  ویروس  که  می گوید 
رفتنی نیست و باید تمام شهروندان کشور 
و نهادهای دولتی برای »زنده گی با کرونا« 

برنامه ریزی کنند.
خدمات  عرضه  معین  مجروح،  وحید 
دوشنبه،  روز  عامه،  صحت  وزارت  صحی 
خبری،  نشست  یک  در  ثور،  بیست ودوم 
نشان  علمی  تحقیقات  و  بررسی ها  گفت 
زودی  این  به  کرونا  ویروس  که  می  دهد 
رفتنی نیست و باید برای زنده گی با کرونا 

آماده گی داشت.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت 
برای  که  گفت  نشست  این  در  عامه 
اجتماعی  و  منفی  تأثیرات  از  جلوگیری 
ویروس کرونا بر جامعه، باید »زنده گی به 

رغم کرونا« به یک نورم بدل شود.
وحید مجروح گفت که باید شرایط محیط 
تجارت، آموزش و کار پس از این قسمی 
کرونا  ویروس  وجود  با  که  شود  فراهم 

همه ی این امور ادامه داشته باشد.
صورت  به  آموزشی  نهادهای  از  مجروح 
آرام آرام  صورت  به  که  خواست  مشخص 
برای از سر گیری آموزش برنامه ریزی کنند 
در محیط  را  تدابیر صحی  تمام  آن  در  و 

آموزش در نظر بگیرند.
او اما تأکید که منظورش از فراهم کردن 
به هیچ وجه  آموزش،  و  برای کار  شرایط 

رفع قرنطین نیست.
به گفته او، باید این باور را که کرونا یک 
»مرحله اوج« دارد و به زودی تهدید ناشی 
از آن حل می شود، از میان برداشت و برای 
پیش گیری از شیوع ویروس کرونا هم چنان 

باید فاصله گیری اجتماعی رعایت شود.
کرونا  واکسن،  نشدن  ساخته  تا  افزود  او 
شرایط  همه  و  بود  خواهد  باقی  هم چنان 
رعایت  باید  کرونا  با  زنده گی  الزمه های 

شود.
دیگر  جانب  از  عامه  وزارت صحت  معین 
از شیوع  افغانستان  نجات  کلید  که  گفت 
ویروس کرونا به دست هر شهروند است. 
تدابیر  رعایت  اجتماعی،  فاصله گیری 
بهداشتی و در صورت نیاز در خانه  ماندن، 
به عنوان سه شیوه ای است که معین وزارت 
صحت عامه رعایت آن را کلید جلوگیری از 

شیوع ویروس کرونا عنوان می کند.
این همه در حالی است که وزارت صحت 
عامه در یک شبانه روز گذشته ۲8۵ مورد 
تازه ابتال به ویروس کرونا را شناسایی کرده 
مجموعی  شمار  رقم  این  ثبت  با  است. 
نفر   ۶8۷ و  هزار  چهار  به  کرونا  ویروس 
رسیده است. کابل بیش ترین رقم مبتالیان 

را دارد.
تاکنون ۱۲۲ نفر از بیماران کووید -۱9 در 
کشور جان باخته و ۵۷۴ نفر دیگر بهبود 

یافته اند.

کرونا به زودی رفتنی نیست و باید برای 
»زنده گی با کرونا« برنامه ریزی کنید

ناپدید بودن ۶10 
زندانی؛
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مشترک  مستقل  کمیته 
مبارزه  ارزیابی  و  نظارت 
)میک(  اداری  فساد  با 
در  گزارشش  ششمین 
آسیب پذیری های  مورد 
وزارت  در  اداری  فساد 
رساند.  نشر  به  را  معارف 
براساس این گزارش، کمیته میک بیش از ۱۰۰ 
به  فساد  با  مبارزه  برای  را  اصالحی  سفارش 
وزارت معارف پیشنهاد کرده بود که از این میان 
وزارت معارف توانسته است بیش ۵۰ درصد این 
سفارش ها را عملی کند. کمیته مستقل مشترک 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد با نشر ششمین 
گزارشش گفته است که وزارت معارف نتوانسته 
ارتقای  جهت  در  میک  سفارش های  است 
کیفیت  با  مستقیم  تاثیرات  که  معلم  ظرفیت 
تعلیم و تربیه دارد را به  گونه ی کامل عملی کند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه 
با فساد اداری با نشر ششمین گزارش اصالحی 
وزارت  در  اداری  فساد  محو  به  رابطه  در  خود 
معارف گفته است که این نهاد در حدود ۱۱3 
سفارش اصالحی به وزارت معارف داشته است 
است ۵۷  توانسته  وزارت  این  میان  این  از  که 
به  را  به گونه کامل و ۵۱ سفارش  را  سفارش 
تصریح  نهاد  این  کند.  تطبیق  قسمی  گونه ی 
در  است  نتوانسته  معارف  وزارت  که  می کند 
کند.  تطبیق  را  نهاد  این  سفارش   ۲۰ حدود 
از آن جمله حدود 8 سفارش آن در رابطه به 
به  تاکنون  که  است  معلمین  ظرفیت  ارتقای 
گفته  میک  است.  نشده  تطبیق  کامل   گونه ی 
است که تطبیق نشدن سفارش های این کمیته 
در زمینه ارتقای ظرفیت معلم سبب می شود تا 
به کیفیت تعلیم و تربیه صدمه وارد شود. این 
می بایست  معارف  وزارت  که  داشته  بیان  نهاد 
را  معلمان  از  شمار  آن  آموزش  زمینه  تاکنون 
که تحصیالت نیمه عالی دارند، تا سطح لیسانس 
فراهم می کرد. میک تأکید کرده  است، علی رغم 
سفارش ها  این  از  سال  چهار  از  بیش  این که 
گذشته، اما وزارت معارف نتوانسته است در این 

راستا گام های موثر بردارد.
عالوه بر این اداره میک گفته است که این نهاد 
برنامه ی  عنوان  به  عملی  درس های  گسترش 
به  را  دارالمعلمین  در  تدریس  آماده گی  معتبر 
وزارت معارف سفارش کرده بود، اما این وزارت با 
وجود داشتن فرصت، آن را تطبیق نکرده است. 

 

از نزدهم حوت که دو مراسم همزمان تحلیف در افغانستان برگزار 
شد،  دو ماه و چهار روز می گذرد. یکی از وعده های واضح آقای 
غنی انتخاب کابینه جدید تا دو هفته  بعد از مراسم تحلیف و پایان 
دادن به فرهنگ سرپرستی بود. رییس جمهور غنی در آن روز 
سوگند وفاداری یاد کرد و گفت حکومتش با مردم صادقانه رفتار 
خواهد کرد. غنی گفت که تنها دو هفته ی دیگر به کار با کابینه 
کنونی حکومت وحدت ملی ادامه می دهد. او در آن روز حکومت 
خود را »حکومتی برآمده از دل قانون اساسی« خواند و از مردم 

خواست که از این حکومت حمایت کنند.
غنی در آن روز خطاب به مردم گفت که به تقاضای شورای ملی 
لبیک می گوید، به فرهنگ سرپرستی پایان می دهد و یک تیم 
ملی را بدون تعصب و به اساس ظرفیت تشکیل می دهد. اشرف 
غنی گفت حکومتی که تشکیل می دهد، در انحصار تیم انتخاباتی 
خودش »دولت ساز« نخواهد بود، بلکه »حکومت ما حکومت کل 

افغانستان، همه شمول و همه پسند« خواهد بود.
با گذشت دو ماه و چهار روز از وعده ی آقای غنی مبنی بر گذاشتن 
نقطه پایان به سال ها سرپرستی در اداره های دولتی، دیده می شود 
که او باز هم در تطبیق وعده هایش ناکام مانده است. در همه ی 
پنج سال کار حکومت وحدت ملی نیز کابینه افغانستان تکمیل 
نشد. صحبت های آقای غنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به 
گونه ای برداشت می شد که ظاهراً او از ضعف های حکومت داری اش 
در سال های گذشته درس گرفته است. عمل کرد حکومت وحدت 
مجلس  بود،  قانون  خالف  گذشته  سال  پنج  همه ی  در  ملی 
در  رییس جمهور  تقنینی  فرمان   ۱38۴ سال  در  نماینده گان 
آقای  زمان  را رد کرد. در آن  امنیتی  نهاد های  مورد سرپرستی 
غنی، فرمانی صادر کرده بود که بر اساس آن در قانون سرپرستی 
تغییر بیاید و میعاد سرپرستی در نهادهای امنیتی افزایش یابد. 
نماینده  گان مجلس به این فرمان رای تایید ندادند. مطابق قانون 
اداره های دولتی تنها دو ماه اجازه دارند  سرپرستی، سرپرستان 
سرپرست بمانند و فعالیت های شان پس از آن خالف قانون است.

واضح است که توجیه اصلی ارگ مبنی بر معرفی نشدن اعضای 
آقای عبداهلل است، چنین  با  توافق سیاسی  به  نرسیدن  کابینه، 
دلیلی توجیه سیاسی دارد اما توجیه قانونی ندارد. موارد زیادی از 
قانون شکنی ها در افغانستان تا اکنون با مالحظات سیاسی، موجه 
مالحظات  پایه ی  بر  ملی  وحدت  حکومت  است.  شده  پنداشته 
زمان  از  سال ها  نماینده گان،  مجلس  شد.  پایه گذاری  سیاسی 
کار  میعاد  ختم  از  سال  سه   - دو  کرد.  کار  بیش تر  قانونی اش 
ثبت  دیگر،  قانون شکنی  ده ها  و  است  گذشته  والیتی  شوراهای 
کارنامه ی حکومت وحدت ملی و حکومت فعلی است. حکومت 
برای توجیه همه ی این خالها، بحث مالحظات سیاسی را پیش 
است که مالحظات  است. در چنین شرایطی، مشخص  کشیده 
رأس  در  که  وقتی  می کند.  عوض  قانون  با  را  سیاسی،  جایش 
حکومت، قانون دور زده شود، تردیدی نیست که این قانون شکنی 

به مجموعه های کوچک تر نیز سرایت می کند.
مردم،  که  ندارند  اجازه  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  جمهور  رییس 
حکومت،  قانون، مجلس و همه چیز را به گروگان بگیرند. کشور 
کرونا،  کشنده ی  ویروس  می بَرد.  سر  به  دشواری  شرایط  در 
از هر زمان دیگری دشوار ساخته  برای مردم، بیش  را  زنده گی 
با سال ها تالش به این جا رسیده، دوباره  است. پروسه صلح که 
نواقص اساسی که  از  وارد وضعیت شکننده ای شده است. یکی 
زده  افغانستان  نیم بند  بر دموکراسی  و خطرناک  ضربات مهلک 
پروسه های  از  بعد  تیم های سیاسی  و  رفتارهای حکومت  است، 
انتخابات است. به تازه گی خبرهایی نشر شده که گویا روند رو 
غنی  محمداشرف  میان  سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  جلو  به 
چند  سپردن  سر  بر  دو طرف  و  شده  متوقف  عبداهلل  عبداهلل  و 
وزارت خانه کلیدی به یک دیگر اختالف نظر پیدا کرده اند. تهدید 
بالقوه این است که مباد عمر حکومت فعلی نیز هم چون حکومت 
وحدت ملی با سرپرستان سپری شود. سرپرستان به طور معمول 
از صالحیت های محدودتری برخوردار اند و از این رو نارسایی های 

گسترده در ارائه خدمات دولتی به مردم، به میان می آید.
ببرند که  نکته پی  این  به  واضح  به گونه ی  باید  و عبداهلل  غنی 
کارنامه های  دولتی،  نهادهای  و  وزارت خانه ها  گروگان گیری 
سیاسی شان را بیش از هر زمان دیگری خدشه دار می کند. آن ها 
باید بدانند که دوام این وضعیت مردم را بیش از هر زمان دیگری 
خسته می سازد. آن ها باید بدانند که تداوم کار با سرپرستان منجر 
به افزایش مشکالت مردم می شود. انرژی حکومت همین اکنون 
به جای صرف شدن در مبارزه با بیماری کرونا، فقر ناشی از آن، 
پروسه صلح و مدیریت جنگ، صرف البی گری های سیاسی برای 

به چنگ آوردن وزارت خانه ها می شود.

هم چنان میک تصریح کرده است که سفارش های 
این نهاد در بخش هایی چون مستندسازی مراحل 
میان  نشست   ها  و  جلسات  راه اندازی  نظارت، 
مکاتب و اجتماعات محلی، تطبیق تکنولوژی برای 
رسیده گی به مشکالت غیرحاضران، ایجاد شبکه  
هم آهنگ سازی،  جهت  والیت  هر  در  اصالحی 
اعمال اصالحات، مستندسازی مداخله  نظارت و 
مردم  با  گفت وگوها  راه اندازی  پارلمان،  وکالی 
بودجه  محل و شریک ساختن معلومات مصرف 
با مردم از سوی وزارت معارف تطبیق نشده است. 
در  معارف  وزارت  که هرچند  است  افزوده  میک 
تطبیق این سفارشات در حدود چهار سال زمان 
در اختیار داشته، اما به  رغم داشتن این فرصت 
زمانی، در تطبیق سفارش های اصالحی این نهاد 

موفق نبوده است.
که  است  کرده  خاطر نشان  میک  دیگر  سوی  از 
نهاد  این  سفارش   ۵۷ حدود  در  معارف  وزارت 
در بخش های سهیم سازی نهادهای جامعه مدنی 
روند  از  فعال  نظارت  امر  در  محلی  شوراهای  و 
و  جلسات  از  یادداشت برداری  معلمان،  استخدام 
نشست های شوراهای مدیرت مکاتب، عقد قرارداد 
با مردم محل جهت استفاده از نیروهای کار عادی 
در ساخت و ساز مکاتب، سهیم ساختن اجتماعات 
محلی در امر نظارت از ساخت مکاتب، بازنگری 
پالیسی تعلیمات محلی، استفاده از روش استخدام 
الکترونیک در پروسه استخدام، اعالن بست های 
خالی وزارت معارف در وب سایت این وزارت، نشر 
کمیسیون  وب سایت  در  کار  متقاضیان  فهرست 
در  یاهم  و  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
کاندیدان  فهرست  نشر  معارف،  وزارت  وب سایت 
در  بست ها  استخدام  نتایج  نشر  شده،  انتخاب 
وب سایت، افزایش مشارکت حضور زنان در اداره 
نظارت جهت  عالی  کمیته  ایجاد  معارف،  وزارت 
واگذاری  معارف،  در سکتور  از صالحیت  نظارت 
انکشاف  و  احیا  وزارت  به  ساختمانی  پروژه های 
انکشافی در شهرها  پروژه های  واگذاری  و  دهات 
به وزارت شهرسازی و اراضی به  گونه ی کامل از 

سوی وزارت معارف تطبیق شده است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی تصریح 
نهاد  این  سفارش   3۱ حدود  در  که  است  کرده 
افزوده  است. میک  تطبیق شده  به گونه قسمی 
سال  مدت چهار  از  بعد  معارف  وزارت  که  است 
توانسته است سفارش های این نهاد در بخش های 
سهیم سازی نهادهای جامعه مدنی در امر نظارت 
درسی  نصاب  حجم  کاهش  استخدام،  پروسه  از 

و  سیستماتیک  بازنگری  یک  براساس  مکاتب 
نظام مند، ارتقای دارالمعلمین به سطح لیسانس، 
برنامه  تدوین  اعتباردهی،  سیستم  تطبیق 
دیجیتل سازی  بزرگساالن،  برای  سوادآموزی 
سیستم  یک  ایجاد  دوازدهم،  صنف  شهادت نامه 
ایجاد  سویه،  تثبت  امتحان  اخذ  جهت  معیاری 
کارکنان  به  پاسخ گویی  جهت  شفاف  سیستم 
و  انکشافی  پروژه های  از  نظارت  معارف،  وزارت 
گسترش پرداخت معاشات معلمان از طریق بانک 
را به گونه ی قسمی تطبیق کرده و پیش رفت قابل 

مالحظه ای نداشته است.
از  بیش  که  می گوید  معارف  وزارت  حال  این  با 
نظارت  مشترک  کمیته  سفارش های  از  نیمی 
به گونه ی کامل  اداری  با فساد  ارزیابی مبارزه  و 
تطبیق شده است. نوریه نزهت، سخنگوی وزارت 
معارف، می گوید که بیش از ۵۰ درصد سفارش ها 
نیز  ۱۰۰ درصد تطبیق و عملی شده و متباقی 
در حالی عملی شدن است. او تصریح کرد که در 
قابل  پیش رفت های  نیز  سفاش ها  سایر  تطبیق 
مالحظه ای صورت گرفته است. خانم نزهت بیان 
اصالحات  با کمیسیون  در هم آهنگی  که  داشت 
استخدام  پروسه  در  ملکی  خدمات  و  اداری 
شفافیت کامل به وجود آمده و در آینده نزدیک 

نیز زمینه نظارت جامعه مدنی فراهم می شود.
عالوه بر این سخنگوی وزارت معارف تصریح کرد 
که در قسمت تجدید و اصالح نصاب تعلیمی نیز 
پیش رفت هایی صورت گرفته است. او توضیح داد 
و  تجدید  مرحله  دو  در  را  نصاب  وزارت  این  که 
اصالح می کند. به گفته او چارچوب نصاب تعلیمی 
نصاب  مفردات  قسمت  در  و  شده  آماده  جدید 
خانم  است.  گرفته  صورت  ملموسی  پیش رفت 
نزهت افزود که نصاب درسی دوره ابتداییه تکمیل 
شده و پس از دوره قرنطین روند تطبیق آن در 

مکاتب آغاز می شود.
قسمت  در  که  کرد  خاطر نشان  او  هم چنان 
الکترونیک سازی شهادت نامه های صنف دوازدهم 
نیز گام هایی برداشته شده است. او گفت که هم 
شهادت نامه  توزیع  روند  والیت  پنج  در  اکنون 
الکترونیک آغاز شده است. افزون بر این او یادآور 
این  کارمندان  معاشات  پرداخت  اکنون  که  شد 
وزارت نیز الکترونیکی شده و این وزارت در سال 
مالی ۱399 این طرح را تطبیق می کند. سخنگوی 
بیان داشت که یک  از سویی  هم  وزارت معارف 
استراتژی جدید برای مبارزه با فساد ساخته شده 
که این وزارت را قادر می سازد تا فساد را محو کند.

غنی و عبداهلل باید به 
گروگان گیری پایان دهند

دست کم 8 سفارش میک به وزارت معارف در 
زمینه آموزش و پرورش پیشرفتی نداشته است
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در  پی هم  انفجار  چهار  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
از جمله یک کودک زخم  نفر  کابل، چهار  شهر 

برداشته اند.
ماین های  از  ناشی  را  انفجارها  این  کابل  پولیس 

جاسازی شده در کنار جاده اعالم کرده است.
در  کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
روز  صبح  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
دوشنبه، بیست ودوم ثور، چهار ماین در مربوطات 
پولیس  از حوزه هفدهم  تهیه مسکن  چهارراهی 
انفجار کرده که در نتیجه آن چهار تن به  شمول یک کودک زخم برداشته  اند.کابل 

شفاخانه  به  درمان  برای  زخمیان   او،  گفته  به 
منتقل شده اند.

سخنگوی پولیس کابل گفت که این ماین ها در 
این  مسوولیت  بود.  شده  جاسازی  زباله ها  انبار 
انفجارها را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

فردوس فرامرز اما گفت که پولیس بررسی هایش 
ر ا در این مورد آغاز کرده است.

برای  کابل  پولیس  فنی  تیم های  هم زمان 
محل  به  ناشده  کشف  ماین های  خنثاسازی 

رفته اند.

چهار نفر در پی چهار انفجار پی هم در کابل زخمی شدند

عبداالحمد حسینی



زندانی  هزار  یک  رهایی  از  پس 
از سوی حکومت، شورای  طالب 
با  که  کرد  اعالم  ملی  امنیت 
در  الزم  تناسب  نبود  به  توجه 
امنیتی  نیروهای  زندانیان  تبادله 
تا  زندانیان  رهایی  روند  طالبان،  و 
زندانی   ۲۰۰ کامل  رهایی  زمان 
نیروهای امنیتی متوقف شده است. به گفته ی مسووالن، از 
میان ۱۷۱ زندانی  ای که از سوی گروه طالبان آزاد شده اند، 
تنها ۱۰۵ تن آن مربوط نیروهای امنیتی است. این نهاد 
در  امنیتی  نیروهای  زندانی   ۶۱۰ که  می گوید  هم چنان 
این  به رد فهرست  با توجه  ناپدید شده اند که  این میان 
زندانیان از سوی طالبان، احتمال دارد این افراد کشته یا 
فروخته شده باشند. به گفته این شورا، اگر طالبان خالف 
مکلف  حکومت  کرده اند،  ضایع  را  اسیران  جنگی  اصول 
نیست که مطابق به تفاهم نامه  امریکا و گروه طالبان عمل 
بر  تا کنون  این گروه  اما می گوید که  کند. گروه طالبان 
اساس تفاهم نامه صلح شان با امریکا عمل کرده  است و در 
مقابل، حکومت را به ممانعت در روند صلح متهم می کند. 
به گفته ی گروه طالبان، یک فهرست اعضای مفقودشده 
نیروهای امنیتی پس از شریک شدن توسط حکومت، رد 
شده و به باور این گروه، طالبان مسوولیت پیدا کردن افراد 

ناپدیدشده نیروهای امنیتی را ندارند.
گروه  زندانیان  رهایی  روند  توقف  از  ملی  امنیت  شورای 
طالبان خبر می دهد. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا روز 
دوشنبه، بیست ودوم ثور در یک کنفرانس خبری گفت که 
به دلیل نادیده گرفتن تناسب الزم در روند مبادله زندانیان 
از سوی گروه طالبان، این روند از سوی حکومت متوقف 
شده است. وی افزود که گروه طالبان تا کنون ۱۷۱ زندانی 
را از زندان های شان آزاد کرده اند که از این میان، تنها ۱۰۵ 
زندانی آن عضویت نیروهای امنیتی را داشته اند. به گفته 
موافقت نامه صلحی  اساس  بر  طالبان  گروه  فیصل،  آقای 
که با امریکا در قطر امضا کرده بود، مکلف بود که در بدل 
رهایی یک هزار زندانی این گروه، ۲۰۰ زندانی نیروهای 
امنیتی را آزاد سازد، اما با وجود تکمیل این روند از سوی 
حکومت، گروه طالبان هنوز این تناسب را رعایت نکرده 
زندانی  رهایی ۲۰۰  در صورت  که  کرد  تصریح  او  است. 
نیروهای امنیتی از سوی طالبان، حکومت متعهد است که 
روند رهایی زندانیان را ادامه دهد. به باور شورای امنیت 
ملی، گروه طالبان پیش رفتی در رهایی زندانیان نیروهای 
این  به  این روند  ادامه  نداشته است و مسوولیت  امنیتی 

گروه باز می گردد.
اساس  بر  گفت،  ادامه  در  ملی  امنیت  شورای  سخنگوی 
فهرست زندانیان نیروهای امنیتی که از سوی طالبان به 
حکومت سپرده شده، تنها 98 تن از نیروهای امنیتی در 
که  کرد  تصریح  فیصل  آقای  بوده اند.  شامل  فهرست  آن 
گروه طالبان یک فهرست زندانیان نیروهای امنیتی را به 
دلیل نبودن این افراد در زندان های شان، رد کرده است. 
نیروهای  زندانی   ۶۱۰ حکومت،  فهرست  این  اساس  بر 

ناپدید بودن ۶۱۰ زندانی؛

حکومت روند رهایی زندانیان طالب را متوقف کرد

امنیتی مفقود اند که نیاز است گروه طالبان در مورد آن 
به شهروندان وضاحت دهد. به گفته جاوید فیصل، این 
افراد اکنون در نزد طالبان نیستند و نیاز است این گروه 
زندانی  و  شدن  فروخته  شدن،  کشته  احتمال  مورد  در 
بودن این افراد وضاحت دهد. وی تصریح کرد که در غیر 
این صورت، مشخص می شود که گروه طالبان با کشتن 
اسیران، جنایت جنگی مرتکب شده اند. سخنگوی شورای 
امنیت ملی در ادامه هشدار داد که اگر زندانیان مفقودشده 
از سوی گروه طالبان ضایع شده باشند، حکومت مکلف 
با تفاهم نامه صلح میان امریکا و  نیست که در مطابقت 

طالبان عمل کند.
زندانیان  همه ی  که  خواست  طالبان  گروه  از  شورا  این 
دولت را آزاد کند و در مقابل، دولت نیز متعهد است که 
شماری از زندانیان این گروه را متناسب به اصل توافق دو 
طرف آزاد سازد. آقای فیصل افزود، حکومت تنها افرادی 
را به عنوان زندانی آزاد شده از سوی طالبان می پذیرد که 
زندانی  گروه  این  نزد  صلح  موافقت نامه  امضای  از  پیش 
بوده اند. وی جنگ طالبان را در برابر مردم و غیرنظامیان 
دانست و تصریح کرد که این گروه با کشتن افراد بی گناه 
و از بین بردن زیرساخت ها به خواست بیگانه گان، سبب 
از روند  عقب گرد کشور شده است و امیدهای برخاسته 
صلح را نیز با ُکندی و چالش روبه رو می کند. سخنگوی 
شورای امنیت ملی در ادامه صحبت هایش از گروه طالبان 
را  امنیتی  نیروهای  زندانیان  رهایی  روند  که  خواست 
سرعت ببخشد و با توقف خشونت بر غیرنظامیان و آزادی 
بی قید و شرط زندانیان، زمینه ی سرعت گرفتن روند صلح 
را فراهم سازد. جاوید فیصل هشدار داد که در غیر این 
صورت، گروه طالبان عامالن اصلی ناکامی روند صلح در 

تاریخ خواهند بود.
از سویی هم، حکومت هم چنان تاکید می کند که گروه 

طالبان اراده صلح را نداشته و به جنگش ادامه داده است. 
به گفته سخنگوی این شورای امنیت ملی کشور، طالبان 
رابطه ی فعال شان با سایر گروه های تروریستی در منطقه 
و جهان را ادامه داده اند که به باور وی، یکی از چالش های 
به  می شود.  خوانده  صلح  روند  پیش رفت  راه  فرا  جدی 
گفته ی این مقام حکومتی، نیاز است طالبان در سطح 
منطقه و جهان با گروهای تروریستی، از جمله القاعده، 
دارند،  حضور  پاکستان  در  که  طیبه  لشکر  و  داعش 
ارتباط  شان را قطع کنند تا حکومت اطمینان یابد که این 
گروه در آینده برای حضور گروه های تروریستی در کشور 

کمک و زمینه سازی نمی  کند.
به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، تطبیق تفاهم نامه 
به  امریکا  و  است  طالبان  گروه  و  امریکا  دوش  به  قطر 
عنوان شریک استراتژیک دولت افغانستان که مسوولیت 
محو تروریسم از کشور و برقراری صلح را به دوش دارد، 
باید گروه طالبان را به مسوولیتش متوجه سازد. به گفته 
زندانیان  نشدن  آزاد  دلیل  به  حکومت  فیصل،  جاوید 
سوی  از  خشونت ها  نیافتن  کاهش  و  امنیتی  نیروهای 
گروه طالبان، هنوز موفق به تعیین زمان مذاکرات رو در 

رو با این گروه نشده است.
گروه طالبان اما ضمن رد موقف گیری های شورای امنیت 
می خواند.  صلح  راه  فرا  اصلی  مانع  را  حکومت  ملی، 
با  گفت وگو  در  گروه  این  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
تبادله زندانیان در  با  روزنامه 8صبح گفت که حکومت 
حضور تیم های فنی دو طرف مخالفت کرد و این موضوع 
سبب شده است که روند رهایی زندانیان به شکل بهتری 
به پیش برده نشود. وی افزود که گروه طالبان روند رهایی 
زندانیان نیروهای امنیتی را سرعت بخشیده و هنوز ۲3۰ 
تن از زندانیان را آزاد ساخته است. به گفته سخنگوی 
گروه طالبان، حکومت، فهرست افرادی را به آنان سپرده 

بود که مفقود یا کشته شده بودند، اما به باور وی، این 
و  ندارد  را  مفقودی  افراد  کردن  پیدا  مسوولیت  گروه 
تنها روی افرادی تمرکز می کند که در زندان های آنان 
به سر می برند. به گفته ذبیح اهلل مجاهد، گروه طالبان با 
رهایی زندانیان نیروهای امنیتی، از آنان اقرار گرفته اند 
و مشخص شده است که همه زندانیان پیش از امضای 
سر  به  زندان ها  در  امریکا  با  گروه  این  صلح  توافق نامه 

می بردند.
با  صلح  توافق نامه  به  مطابق  گروه  این  که  افزود  وی 
امریکا پیش رفته است، اما به گفته وی، حکومت در این 
به گفته سخنگوی گروه طالبان،  امر عقب مانده است. 
حکومت هنوز شرایط آغاز مذاکرات بین االفغانی، از جمله 
رهایی پنج هزار زندانی این گروه را تکمیل نکرده است. 
هم زمان با این، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر با نشر رشته توییت هایی از رهایی ۵3 تن 
از زندانیان نیروهای امنیتی از زندان های این گروه خبر 
می دهد. در این توییت ها آمده که این زندانیان امروز و 
روز گذشته در والیت های فاریاب و بادغیس آزاد شده اند. 
به گفته گروه طالبان، با رهایی این شمار از زندانیان، آمار 
زندانیان آزاد شده نیروهای امنیتی از سوی این گروه به 

۲3۰ نفر رسیده است.
حکومت در حالی از توقف روند رهایی زندانیان طالب از 
زندان های حکومتی خبر می دهد که به میزان حمالت 
گروه طالبان در روزهای اخیر افزوده شده است. پیش تر، 
نماینده گان شماری از کشورها و نهادهای خارجی ضمن 
تاکید بر کاهش خشونت از سوی طالبان، خواستار تسریع 
آغاز  برای  و زمینه سازی  زندانیان دو طرف  تبادله  روند 
و  حکومت  چند  هر  بودند.  شده  بین االفغانی  مذاکرات 
سازمان های بین المللی بارها از گروه طالبان خواستند که 
طرح آتش بس را بپذیرد و روند تبادله زندانیان با حکومت 
و  رد  را  پیشنهادها  این گروه کل  اما  بخشد،  را سرعت 
حکومت و ایاالت متحده امریکا را به نقض مواد تفاهم نامه 

قطر و تاخیر در روند رهایی زندانیان طالب متهم کرد.
روند رهایی زندانیان دو طرف در بیستم حمل سال روان 
زندانی گروه  اولین دور، حکومت ۱۰۰  آغاز شد که در 
وضعیت  حبس،  میزان  شرایط  به  متناسب  را  طالبان 
صحی و کهولت سن از زندان های دولت آزاد کرد. هر چند 
روند رهایی افراد گروه طالبان برای سه بار ادامه یافت ، 
فهرست  زندانیان، خالف  که  کرد  تصریح  گروه  این  اما 
آنان از زندان های حکومت آزد شده اند. با این حال، گروه 
طالبان چهار روز پس از آغاز این روند و با رهایی 3۰۰ 
زندانی شان از سوی حکومت، ۲۰ زندانی نیروهای امنیتی 
را از بند آزاد کرد. گفتنی است که طالبان پس از امضای 
تفاهم نامه صلح با امریکا در قطر، خواستار رهایی پنج هزار 
زندانی شان در جریان ۱۰ روز پس از امضای تفاهم نامه 
طالبان  گروه  خواست  این  با  حکومت  اما  بودند،  شده 
زندانی  هزار ۵۰۰  که یک  کرد  تصریح  و  کرد  مخالفت 
این گروه را پیش از مذاکرات بین االفغانی و سه هزار و 
۵۰۰ زندانی دیگر را در جریان این مذاکرات آزاد می کند.
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حسیب بهش

سه  به  عموم  صورت  به  نظامی  رتبه های  افغانستان  در 
افسران ،  عبارت  که  است  شده  تقسیم  عمده  بخش 

بریدمالن و ساتنمنان می باشد .
۱- افسران

بریدمالن و ساتنمنان ،  افسران ،  ذاتی  امور  قانون  مطابق 
افسران در سه ردیف و ده رتبه از باال و پایین به ترتیب 

ذیل تصنیف شده اند:
ذیل  رتبه های  شامل  عالی رتبه  افسران  اول :  ردیف 

می شود:
۱- ستر جنرال یا ستر پاسوال
۲- دگرجنرال یا لوی پاسوال

3- تورن جنرال یا پاسوال
۴- برید جنرال یا مل پاسوال

ذیل  رتبه های  شامل  بلند رتبه  افسران  دوم :  ردیف 
می شود:

۱- دگروال یا سمونوال
۲- دگرمن یا سمونمل
3- جگرن یا سمونیار

ذیل  رتبه های  شامل  جوان رتبه  افسران  سوم:  ردیف 
می شود:

۱- تورن یا سارمن
۲- لومری بریدمن یا لومری سارن

3- دوهم بریدمن یا دوهم سارن
۲- بریدمالن

بریدمالن در دو ردیف و پنج رتبه از باال به پایین به ترتیب 

ذیل تصنیف شده اند:
ردیف اول : بریدمالن بلند رتبه شامل رتب ذیل می شوند:

۱-  سوپر کمشر قدم دار
۲-  معاون سوپر کمشر قدم دار

3-  سوپر کمشر
ذیل  رتب  شامل  پایین رتبه  بریدمالن  دوم :  ردیف 

می شود:
۱-  سوپر کمشر

۲-  پر کمشر
3-  ساتنمنان

به  پایین  به  باال  از  سه رتبه  و  ردیف  یک  در  ساتمنان 
ترتیب ذیل تقسیم شده اند:

۱-  لومری ساتنمن
۲-  دوهم ساتنمن
3-  درییم ساتنمن

شرایط تقرر در صفوف نظامی و دفاعی کشور :
شخصی که به حیث افسر ، بریدمل یا ساتنمن در صفوف 

نظامی و دفاعی تقرر یابد، باید دارای شرایط ذیل باشد :
۱-  تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد؛

۲-  سن ۱8 ساله گی را تکمیل کرده باشد و از 3۰ سال 
بیش تر نداشته باشد؛

3-  از والدین افغان متولد شده باشد؛
۴-  زن یا شوهر تبعه خارجی نداشته باشد؛
۵-  عضویت احزاب سیاسی را نداشته باشد؛

۶-  توانایی جسمی و سالمت روانی داشته باشد؛
۷-  به جرم جنایت محکوم نشده باشد؛
8-  به مواد مخدر و مسکر معتاد نباشد.

ترفیع و شرایط آن
۱-  ترفیع افسران :

مطابق ماده ی 3۷ قانون امور ذاتی افسران ، بریدمل یا 
معینه  میعاد  که  می تواند  کرده  ترفیع  زمان  ساتنمن 

خدمت را تکمیل کرده و بست باالتر موجود باشد.
۱-  دوهم بریدمن یا دوهم سارن دارای درجه لیسانس ، 

اکمال مدت دو سال؛
۲-  لومری بریدمن یا لومری سارن اکمال سه سال؛

3-  تورن یا سارمن اکمال مدت چهار سال و سپری 
نمودن موفقانه کورس عالی افسری؛

۴-  جگرن و دگرمن یا سمونیار و سمونمل اکمال مدت 
چهار سال؛

۵-  دگروال یا سمونوال اکمال مدت پنج سال و داشتن 
تحصیلی  موسسات  از  لیسانس  حداقل  تحصیلی  سند 

نظامی؛
الی  مل پاسوال  یا  استر جنرال  الی  جنرال  برید    -۶
اهلیت ،  تحصیلی ،  سند  داشت  نظر  در  با  سترپاسوال 
و  مساعد  عالی وضع صحی  اداره  و  شایسته گی ، سوق 

اکمال مدت پنج سال.
هر گاه برید جنرال در احتیاط فعال قرار داشته و یا در 
بست پایین تر از رتبه برید جنرال خدمت کند، نمی تواند 

ترفیع کند.
2-  ترفیع بریدمل و ساتنمن

ساتنمن ،  و  بریدمالن  افسران ،  قانون   38 ماده  مطابق 
معیاد ترفیع برای بریدمل و ساتنمن قرار ذیل است :
۱-  پرکمشر و معاون سوپر کمشر اکمال دو سال؛

۲-  سوپر کمشر قدم دار ، معاون سوپر کمشر قدم دار ، 
لومری  و  ساتنمن  دوهم  ساتنمن ،  دریم  کمشر ،  سوپر 

ساتنمن اکمال سه سال .

رتبه مارشالی
استر جنرال  از  باالتر  و  نظامی  رتبه  بلند ترین  مارشالی 
مارشالی در  رتبه  تعداد  است که  دلیل  و همین  است 
کشور و حتا در جهان محدود است. درجه ی مارشالی در 
افغانستان تنها دو بار اعطا شده است. بار نخست در زمان  
اعلی حضرت محمد ظاهر شاه ، شاه ولی خان بدین درجه 
زمان حکومت حامد  در  بار  دومین  برای  یافت.  ترفیع 
کرزی، به جنرال فهیم اعطا شد. مارشال فهیم یکی از 
فرماندهان مقتدر و با صالبت جبهه ی مقاومت به رهبری 
احمدشاه مسعود بود. فهیم، پس از ترور قهرمان ملی، 
مسوولیت پیش برد نبرد را در جبهه های جنگ به دست 
گرفت. محمدقسیم فهیم، در زمان حکومت انتقالی، وزیر 

دفاع شد و در همان وقت، به سمت مارشالی رسید .
این که کدام افسر عالی رتبه یا استر جنرال به این درجه 
سکوت  افغانستان  قوانین  می گردد،  نایل  نظامی  عالی 
سایر  که  معیارهایی  براساس  اما  است،  کرده  اختیار 
کشور های جهان  برای رتبه مارشالی در نظر گرفته اند ، 
عالی  تحصیالت  دارای  باید  مارشال  که  گفت  می توان 
نظامی بوده و هم چنان فاتح جنگ سرنوشت ساز برای 

یک سرزمین باشد.
بسیار  به  را  نظامی  عالی  رتبه های  کشورها  اکثر  در 
افغانستان  در  اما  نمی  کنند،  تفویض  افراد  به  آسانی 
داده  ترجیح  شایسته ساالری  به  نسبت  مصلحت گرایی 
نظامی  عالی  رتبه های  اعطای  موارد  اکثر  در  می شود. 
سمتی  و  زبانی  قومی ،  سیاسی ،  ملحوظات  براساس 

صورت می گیرد .

رتبه های نظامی و معیار ترفیع آن در افغانستان 
هارون اباسین ستانکزی



بس  بود  مقامی  که  باستان  روم  زمان  از  دیکتاتوری  ماهیت 
برای  نیرومند، شجاع و وطن دوست که در شرایط اضطراری، 
رهبری یک جنگ، برای مدت معلوم »دیکته« کننده ی بدون 
چون وچرای یک کشور بود تا امروز که دیکتاتورها به راحتی 
و  زورگویی  چارچوب  مادام العمر  و  می گذرند  قوانین  سر  از 
نکرده  بسیاری  تفاوت  می کنند،  تنگ تر  را  خود  فرمان روایی 

است.
اختیارات  اعطای  به  معتقد  روشنگری،  عصر  فیلسوف  روسو، 
فراقانونی به ریاست عالیه فقط در مواقع خاص بود، اما در عمل 
هیچ کدام از دیکتاتورهایی چون سیمون پولیوار )قرن ۱9( که 
بخش عظیمی از امریکای جنوبی را درنوردید، ناپلیون بناپارت 
و ناپلیون سوم که به شیوه ی دیکتاتور های امروزی با کودتا و 
همه پرسی به خود مشروعیت دادند، دیکتاتوری پرولتاریا که به 
عنوان قدرت انقالبی از متن تفکر سوسیالیستی جوشید، لنین 
که در ۱9۱۷ قدرت را در روسیه به دست گرفت تا به مفهوم 
بدهد، حکومت های  بیش تری  پرولتاریا شاخ و برگ  دیکتاتوری 
دیکتاتوری دست راستی که از ۱9۲۲ به بعد در ایتالیا، اسپانیا، 
ترکیه، لهستان، یونان، پرتغال، اتریش، آلمان و کشورهای کرانه 
دریای بالتیک عرض اندام کردند، مائو تسه تونگ )۱9۴9( که 
با استراتژی متفاوت در چین به قدرت رسید و دیکتاتورهای 
معاصری چون موسولینی، هیتلر، حسنی مبارک، قذافی و بن 
علی، مقبولیت مردمی مطلوب را کسب نکردند و با توسل به 

قدرت مطلقه و استبداد، در افکار عمومی مطرود شدند.
حاشیه ی  که  می راند  سخن  دیکتاتوری  از  نوشتار  این  اما 
طول  در  و  نماند  محدود  کشورش  مرزهای  به  محبوبیتش 
سی و یک سال نخست وزیری آهنینش در جنوب شرق آسیا، یک 
واحه ی جهان سومی، فاقد منابع طبیعی، غرق در فساد، فقر، 
به یک  را  منطقه ای  باالی  تهدیدهای  و  واگیردار  بیماری های 
کشور طراز اول جهان و دولت شهر مرفه، با افزایش درآمد سرانه 
با دیوان ساالری  از فساد،  از ۵۰۰ دالر به ۷8۰۰۰ دالر، عاری 
و  یک  درجه  درمانی  و  آموزشی  مراکز  باال،  امنیت  کارآمد، 

مالکیت خصوصی باالی مسکن تبدیل کرد.
همه ی این ها در سایه »قدرت نرم« دیکتاتوری به نام »لی کوان 
یو« محقق شد که بعد از مرگش در ۲۰۱۵ به عنوان یکی از 
محبوب ترین رهبران جهان »معمار سنگاپور نوین« لقب گرفت. 
او که تحصیل کرده دانشگاه های کمبریج و لندن بود، با باور به 
این که با شعار آزادی نمی توان شکم مردم را سیر کرد، منتقد 
شدید »پوپولیزم« بود، به هیچ وجه از افراد مبالغه گو و چاپلوس 
تا  احزاب فقط  به رسانه ها و  استقبال نمی کرد،  در کنار خود 
برنامه های  اجرای  مانع  که  می داد  اندام  عرض  فرصت  حدی 
دولت نشوند و در عین زمان از خودکامه گی حزب حاکم هم 

جلوگیری کنند.
»اقتدارگرایی خردمندانه ی« لی تبدیل به یک هنر کشورداری 
برای رهبران بسیاری از کشورها چون چین شد، با اصولی بسیار 
ساده: مردم را از رفاه برخوردار کنید، تا دست به طغیان نزنند 

و در تداوم پیش رفت و توسعه، حکومت شان را یاری برسانند.
مبرهن است که سنگاپور مسیر سختی را پشت سر گذاشته، 
تهاجمی  سیاست  برابر  در  دفاع  صرف  را  کالنی  بودجه ی 
اخراج  ماالیا  فدراسیون  از   ۱9۶۱ در  کرده،  مالزیا  و  اندونزیا 
پشتی بانی  از خارج کشور  که  با شورش کمونیست ها  و  شده  
که  بوده  بارزه  »لی« چنان  رهبری  اما  بوده،  مواجه  می شدند 
باعث شده مردم حکومت »پدرساالرانه«ی او - که صدها نفر 
را به جرم کمونیست و یا مخل پیش رفت کشور با استناد به 
قانون امنیت ملی، بدون محاکمه روانه ی زندان کرد - را بر یک 
نظام مردم ساالر ترجیح بدهند، تا از محیط امنیتی باالی کشور 
حتا در نیمه شب ها در خیابان ها برخوردار باشند، تولید ناخالص 
ملی شان از ۱9۶۰ تا ۱98۰ پانزده برابر شود، به تعبیر صندوق 
جهانی پول دارنده ی پاک ترین نظام و شفاف ترین قوانین تجاری 
باشند و از جزیره ی هفت صد کیلومتری سنگاپور روزانه بیش از 

چهار تریلیون دالر کاال عبور کند.
افغانستان نیز با موقعیت مشابه سنگاپور ۱9۶۰، شرایط اسفبار 
اقتصادی و امنیتی را تجربه می کند، با این مزیت که ساختار 
سیاسی دموکراتیک و مشروعیت مشارکت عمومی پشتوانه ی 
و درایت لی در  اگر تجلی مدیریت  ما است.  رهبران سیاسی 
کشورداری را مالک قرار دهیم، توسل به صندوق های پر شده 
رهبری  وقتی  است.  مساله  فقط صورت  افغانستان  در  رای  از 
یک  عنوان  به  مستبد  و  اقتدارگرا  سیستم  یک  از  می تواند 
فرصت استفاده کند تا روی شکم گرسنه ی مردم، عاید سرانه ی 
تاسف انگیز و امنیت اندوه بار کشورش تمرکز کند و نظامی عاری 
از فساد دولتی بنا کند که مقام سوم را از لحاظ درآمد سرانه 
در جهان دارا است، به این سوال جدی می رسیم که چرا ما 
نتوانستیم در دو دهه ی گذشته، در یک جامعه ی به مراتب بازتر 
و با فرصت های بی نظیر، بر چالش های فراوان کشورداری فایق 

آییم؟ )ادامه دارد(

دیکتاتور خردمند

و  هند  محوریت  با  آسیا  جنوب  در  قدرت  ساختار 
بدو  از  که  قدرتی  دو  است؛  گرفته  شکل  پاکستان 
قرار  هم  با  و دشمنی  تضاد  در  حال  تا  بنیان گذاری 
دارند و این رویکرد آنان را چند باری در مقابل هم 
قرار داده است. نقطه مرکزی این منازعه کشمیر است 
استعماری  نقشه  از  متأثر  که  سرزمینی  بر  اختالف 

می باشد.
عنوان  به  و  پاکستان  همسایه  عنوان  به  افغانستان 
رویکرد  از  آسیا،  جنوب  امنیتی  مجموعه  از  عضوی 
امنیتی دو کشور متأثر است، چون پویش های امنیتی 
موجود در جنوب آسیا میان هند و پاکستان، بر اوضاع 

سیاسی-امنیتی افغانستان اثرگذار است.
 ۱۱ تروریستی  حمله  از  آمده  وجود  به  تحوالت 
طالبان  اسالمی  امارت  به سقوط  منجر  که  سپتامبر 
نفع  به  را  سیاسی-امنیتی  معادالت  شد،  کشور  در 
هند در افغانستان تغییر داد و این کشور با حمایت 
را  افغانستان  با  روابطش  از ساختار سیاسی مرکزی، 
بیش تر از پیش گسترش داد ولی پاکستان که حامی 
اصلی امارت اسالمی در افغانستان بود و با استقرار آن 
ساختار در افغانستان می توانست خوب تر و سریع تر به 
اهدافش نایل آید، با تحول جدید، جایگاه قبلی اش را 

از دست داد.
با وجود از دست دادن آن جایگاه، دولت پاکستان اداره 
موقت به رهبری حامد کرزی را به رسمیت شناخت 
از آن حمایت کرد و به دلیل این که جنگ علیه  و 
تروریسم، جنگ ایاالت متحده امریکا بود و پاکستان 
نخواست تا حمایت امریکا را از دست بدهد، این امر 
باعث تداوم روابط اسالم آباد و کابل گردید ولی اعتماد 
به عنوان دو همسایه در روابط دو کشور دیده  الزم 

نمی شد.
به دلیل نبود اعتماد الزم میان افغانستان و پاکستان از 
یک طرف و نفوذ هند در افغانستان از طرف دیگر که 
بارها مقامات بلندپایه پاکستان به آن اشاره نموده اند؛ 
دو  این  که  زد  رقم  گونه ای  به  را  در کشور  وضعیت 
قدرت منطقه ای با حمایت از نیروهای مختلف، باعث 

ایجاد جنگ نیابتی در افغانستان شوند.
تقابل این دو کشور در دوره حکومت انتقالی و انتخابی 
به ریاست حامد کرزی ادامه یافت، در دوره حکومت 
وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی، کوشش ها 
اوج گرفت تا در روابط کشور با پاکستان اعتمادسازی 
الزم صورت گیرد ولی این مهم برآورده نشد و بازی 
ادامه  هم چنان  افغانستان  قبال  در  پاکستان  دوگانه 

یافت. 
امریکا در کشور  ایاالت متحده  تغییر رویکرد  از  بعد 
مبنی بر مذاکره با طالبان و کوشش هایی که در نهایت 
منجر به امضای توافق صلح ایاالت متحده امریکا به 
از سوی  متفاوتی  موضع گیری  شاهد  ما  شد  طالبان 
پاکستان و هند در رابطه با این توافق بودیم؛ استقبال 
گرم پاکستان که وزیر خارجه این کشور گفت: »این 
برخورد  و  می آورد.«  افغانستان  به  را  صلح  توافق، 
که  هند  از طرف  تردید  و  با شک  توأم  و  محتاطانه 
مقامات این کشور بیان کردند که باید صلح با محوریت 
دولت افغانستان شکل گیرد. دلیل این شک و تردید و 
نگرانی هند در رابطه به توافق صلح با طالبان چیست؟ 
را  نوشته حاضر  مرکزی  نقطه  دغدغه،  این  به  پاسخ 

تشکیل می دهد.
در یک دیدگاه کلی به عنوان فرضیه می توان گفت 
که پاکستان مهم ترین و مؤثرترین حامی طالبان در 
دوره استقرار امارت اسالمی در افغانستان بوده است 
و این حمایت و پشتی بانی در یک بازی دوگانه بعد از 
استقرار ساختار نوین سیاسی پس از ۲۰۰۱ نزدیک 
به دو دهه می شود که ادامه دارد؛ به قدرت رسیدن 
چنین نیرویی در افغانستان و حتا شریک شدن آن ها 
در قدرت که روابط نزدیکی با پاکستان دارد برای هند 

به عنوان دشمن پاکستان پذیرفتنی نیست.
قدرت های منطقه ای که احتمال تحقق اهداف آن ها 

نگرانی هند از توافق صلح با طالبان
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به نفع  امر را  این  ایفا کند و دولت پاکستان که 
پاکستان می دید، تعهد نمود که طالبان را حاضر 

به مذاکره با ایاالت متحده امریکا می سازد.
متحده  ایاالت  برای  حتا  اسالم آباد  نقش  بدون 
را  افغانستان  صلح  پروسه  که  بود  مشکل  امریکا 
به  برساند. حاضر شدن طالبان  مرحله  این  به  تا 
عبدالغنی  مال  رهایی  امریکا،  با  رو  در  رو  مذاکره 
برادر از زندان، استقبال گرم و تالش های مقامات 
پاکستانی برای امضای »توافق نامه آوردن صلح در 
افغانستان« از سوی طالبان، همه حکایت از نقش 

اساسی و نفوذ اسالم آباد بر طالبان دارند.
دهلی نو این نفوذ را درک می کند به همین دلیل 
به  با طالبان  امریکا  ایاالت متحده  توافق صلح  از 
هند  خارجه  وزیر  کرد.  حمایت  مشروط  طور 
صریحاً بیان کرد: »دهلی نو همواره از صلحی در 
افغانستان پشتی بانی می کند که ثبات را تضمین 
کند و فضایی را برای دخالت کشورها و گروه های 

هراس افگن وابسته به آن ها باقی نگذارد.«
در بیانیه وزیر خارجه هند به صراحت به گروه های 
هراس افگن و کشور یا کشورهایی اشاره گردیده که 
مانع صلح و ثبات در افغانستان اند و تا زمانی که 
چنین تبانی میان چنین گروه ها و کشورهای به 
قول دهلی »حامی تروریسم« وجود داشته باشد، 
آوردن صلح و تأمین ثبات دایمی در افغانستان کار 

دشواری است.
آغاز  در  نو  دهلی  که  بود  فوق  ملحوظات  بر  بنا 
مذاکرات ایاالت متحده امریکا با طالبان، کوشش 
کرد که با ایجاد هم آهنگی با برخی از قدرت های 
با  صلح  مذاکرات  روند  در  روسیه،  مانند  دیگر 
طالبان طوری نقش ایفا کند که حداقل بتواند از 
افغانستان دفاع کند، ولی  منافع راهبردی اش در 
با وجود تمام کوشش ها، نقش پاکستان در روند 

مذاکرات با طالبان بر نقش هند چیره شد.
با  بارز پاکستان در روند مذاکرات  با وجود نقش 
در  هند  آن چه  از  امریکا  متحده  ایاالت  طالبان، 
طول نزدیک به دو دهه در افغانستان کرده، راضی 
به نظر می رسد به همین دلیل مقامات امریکایی 
برای جلب حمایت هند از توافق نامه صلح با طالبان 
نو سفر کرده اند که آخرین  به دهلی  بار  چندین 
مورد؛ سفر زلمی خلیل زاد به هند است. هدف این 
کامل  تطبیق  برای  نو  دهلی  حمایت  جلب  سفر 

توافق نامه صلح با طالبان گفته شده است.
با تمام این کوشش ها، دهلی نو نسبت به توافق نامه 
امضای  چون  دارد؛  تردید  طالبان  با  امریکا  صلح 
مذاکرات  آغاز  نهایت  در  و  با طالبان  توافق صلح 
خواهد  قدرت  شریک  را  طالبان  بین االفغانی، 
ساخت؛ نیرویی که متحد پاکستان دانسته می شود 
نفوذ  گسترش  به  منجر  امر  این  نهایت،  در  و 
پاکستان در ساختار سیاسی افغانستان می گردد و 
به هر میزانی که این گروه قدرت مندتر ظاهر شود 
و بیش تر در قدرت سهیم گردد، از نفوذ و اثرگذاری 

هند در تحوالت افغانستان کاسته می شود.
اطمینان پاکستان از قضایا و تحوالت افغانستان و 
داشتن گروهی در ساختار سیاسی افغانستان که 
جبهه ی  در  را  کشور  این  باشد،  پاکستان  متحد 
که  توانی  و  نیرو  می سازد.  قدرت مندتر  کشمیر 
در جنگ نیابتی خود با هند در افغانستان صرف 
می نمود، در کشمیر و برای مقابله با هند هزینه 
پذیرش  قابل  هند  برای  که  تحولی  شد.  خواهد 
یک  عنوان  به  همواره  کشور  این  برای  و  نیست 

نگرانی جدی مطرح بوده است.
بناً برای دهلی نو موافقت نامه صلح با طالبان، زمانی 
پذیرفتنی است که ایاالت متحده امریکا به هند 
اطمینان دهد که منافع راهبردی هند در افغانستان 
و سرمایه گذاری ای  نمی  بیند  آسیب  روند  این  در 
که هند در نزدیک به دو دهه اخیر در افغانستان 
است،  کرده  راهبردی اش  منافع  تحقق  خاطر  به 

یک شبه نقش بر آب نمی  شود.

بازدارنده گی  دلیل  به  مستقیم  رویارویی  یک  در 
نیابتی  جنگ های  نیست،  میسر  نظامی  قدرت 
را در قلمروهای دیگر راه اندازی می کنند. هند و 
رویکردی  چنین  از  افغانستان  قبال  در  پاکستان 
اتمی در منطقه که  استفاده می کنند، دو قدرت 
قدرت  دلیل  به  آن ها  میان  مستقیم  رویارویی 

بازدارنده گی سالح های هسته ای میسر نیست.
در  سپتامبر   ۱۱ حادثه  از  پس  که  تحوالتی 
افغانستان رو نما گردید؛ برای هند، فرصتی میسر 
گسترده تر  را  افغانستان  در  خودش  نفوذ  تا  شد 
وسیله  به  مرکزی  دولت  از  حمایت  بسازد، 
کمک های مالی، آموزش افسران جوان قوت های 
نظامی-امنیتی افغانستان در هند، تهیه و تدارک 
ظرفیت  ارتقای  کوتاه مدت  آموزشی  برنامه های 
کشور،  آن  در  افغانستان  دولتی  کارمندان  برای 
اعطای صدها بورسیه تحصیلی، کمک های دارویی 
و غذایی به دولت و مردم افغانستان، مواردی اند که 
برای ساختار سیاسی نوبنیاد افغانستان مهم بودند 
و عواملی از این قبیل باعث گردید تا هند روابط 
خود را با دولت مرکزی افغانستان گسترده تر بسازد 
و به مرحله ای رسید که دولت افغانستان به هند 
اجازه داد تا در برخی از شهرهای کالن افغانستان 

کنسول گری  تأسیس کند.
نفوذ هند در افغانستان تا این سطح برای پاکستان 
مقامات  بارها  دلیل  به همین  نبود  پذیرش  مورد 
را مطرح  انتقاداتی  افغانستان  دولت  از  پاکستانی 
کردند که چرا دولت افغانستان افسران قوت های 
پاکستان  به  آموزش  برای  را  نظامی-امنیتی شان 
ادامه  برای  افغان  محصالن  چرا  نمی  فرستند؟ 
به  پاکستان فرستاده نمی  شوند؟ چرا  به  تحصیل 
هند اجازه داده می شود که در برخی از شهرهای 
به  باشد؟  داشته  کنسول گری  افغانستان  کالن 
این  از  استفاده  با  هند  پاکستانی،  مقامات  گفته 
را  پاکستان  ضد  فعالیت های  کنسول گری ها 

سازمان دهی می کند.
کرزی  حامد  جمهوری  ریاست  دوره  در  گرچه 
تالش هایی صورت گرفت تا میان کابل و اسالم آباد 
دلیل  به  کوشش ها  این  ولی  شود،  اعتمادسازی 
افغانستان  دولت  بر  هند  نفوذ  از  پاکستان  تصور 
بی نتیجه ماند و دوباره در دوره حکومت وحدت 
ملی به ریاست محمداشرف غنی این تالش ها از 
سر گرفته شد ولی باز هم نتیجه ی مثبتی در پی 

نداشت.
نفوذ هند در افغانستان به عنوان واقعیت یا بهانه 
نزد مقامات پاکستانی از یک طرف و تفکر حاکم در 
استخبارات نظامی پاکستان )که باید در تحوالت 
افغانستان جایگاه ویژه داشته باشند( از طرف دیگر، 
باعث شد تا پاکستان در افغانستان بازی دوگانه ای 
دولت  از  حمایت  بحث  ظاهر  در  باشد،  داشته 
مرکزی افغانستان را مطرح می کردند، ولی همواره 
پاکستان به عنوان محل امنی برای نیروهای مسلح 
مخالف نظام افغانستان مطرح بوده است و این امر 
نزد  را  افغانستان  پروسه صلح  در  پاکستان  نقش 
تردید هایی  و  با شک  نیز  افغانستان  دولت مردان 
همراه کرده است؛ چنان که در آخرین مورد محمد 
به  افغانستان  اسالمی  رییس جمهور  اشرف غنی 
با طالبان، خطاب به این  عنوان پیش شرط صلح 
گروه گفت، »به من بگویید چه زمانی از پاکستان 

خارج می شوید.«
مطرح  افغانستان  دولت  بارها  نیز  این  از  قبل 
افغانستان  نظام  مخالف  نیروهای  که  بود  کرده 
استخبارات  و  دارند  امنی  النه های  پاکستان،  در 
همه جانبه  طور  به  گروه  این  از  پاکستان  نظامی 
حمایت می کند. این ادعا وقتی حقیقت ثابت شد 
که پروسه صلح افغانستان به وسیله تغییر رویکرد 
متحده  ایاالت  خورد.  کلید  امریکا  متحده  ایاالت 
تا  خواست  پاکستان  از  گام  نخستین  در  امریکا 
مؤثری  نقش  افغانستان  در  صلح  تأمین  روند  در 

ناهید فرید

1000راه نرفته



سید محمد فقیری
پژوهشگر و استاد دانشگاه

یما هوتک
نویسنده و پژوهشگر

رویکرد  میان  که  اساسی  تفاوت های  از  یکی 
افغانستان و رویکرد  استراتژیست های پاکستانی در قبال 
سیاست مداران افغانستان در قبال پاکستان وجود دارد، این 
از برجسته ترین  استفاده  با  پاکستان  است که رسانه های 
چهره های اکادمیک، استخباراتی و سیاسی پاکستان تالش 
مورد  اهداف  شان  را طبق  افغانستان  تا وضعیت  می کنند 
تحلیل و بررسی قرار دهند و افزون بر آن، اتاق های فکر 
در پاکستان به شدت فعال اند تا وضعیت افغانستان را تحت 
رسانه های  اکثریت  افغانستان،  در  اما  باشند؛  داشته  نظر 
سیاسی  قضایای  به  تقلیل گرایانه  نگاه  چاپی  و  دیداری 
پاکستان دارند و یا از کسانی در میزگردها دعوت می کنند 
که اکثریت مهمانان شناخت حداقلی از مناسبات اجتماعی 
این  نگارنده گان  برای همین،  ندارند.  پاکستان  و سیاسی 
مقاله از سه ماه به این سو به مانیتورینگ دقیق رسانه های 
پاکستانی پرداخته و بیش تر از ۷3 مقاله، تحلیل و مصاحبه 
استخباراتی  چهره های  و  نویسنده گان  سیاست مداران، 
پاکستان را مطالعه و ارزیابی کرده اند. در این بخش تالش 
قبال  در  پاکستان  رسانه های  رویکردهای  تا  است  شده 

افغانستان شناسانده شود.
رویکرد رسانه های پاکستان در مورد افغانستان به شدت 
تحت تاثیر سیاست های رسمی و غیر رسمی این کشور در 

قبال افغانستان بوده است.
نکته مورد توجه این است که بخش بزرگی از جنرال  های 
استراتژی های  به  پاکستانی ،  سیاست مداران  و  بازنشسته 
می دهند.  جهت  افغانستان  پیرامون  کشور  این  رسانه ای 
افکار عمومی در  به  از یک  سو  تاز  آن ها تالش می کنند 
اهداف  دیگر  سوی  از  و  بگذارند  تاثیر  پاکستان  داخل 

سیاست خارجی پاکستان را به پیش ببرند.
سیاسی  وضعیت  مورد  در  که  پاکستانی  نویسنده های 
این کشور  به رسانه های  افغانستان فضاسازی می کنند و 
گذشته  در  که  کسانی اند  اکثریت شان  می دهند،  جهت 
در رده های بلند سیاسی و استخباراتی در این کشور کار 
وزیر  پست های  در  انعام الحق  مثال  گونه ی  به  کرده اند. 
کشورهای  در  پاکستان  سفیر  پاکستان،  پیشین  خارجه 
چین و ترکیه و نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل 
خدمت کرده است. او در مقاله ای که چندی پیش برای 
روزنامه اکسپرس تریبیون نگاشت، از رفتارهای اسامه بن 
الدن قباحت زدایی کرده و نسبت به فعالیت های تروریستی 

رهبران موفق کسانی هستند که در بحبوحه بحران ها 
بتوانند هم بسته گی را با تفهیم منافع ملی مردم به آنان 
اقتصادی  ابرقدرت  دو  رهبران  که  تاسف  با  کنند.  القا 
در  مردم،  به  بحران  عمق  شناساندن  عوض  در  جهان 

مسیرهای خالف گام برداشته اند.
کمبریج، رهبری - قدرت کمک کردن به مردم جهت 
جریان  در  اهداف شان-  آوردن  دست  به  و  دسته بندی 
وینستون  می شود.  محسوب  حیاتی  شدت  به  بحران 
سال  در  را  موضوع  این  بریتانیا  نخست وزیر  چرچیل، 
در  را  آن  ماندال  نلسون  هم چنین  کرد.  عنوان   ۱9۴۰
جریان انتقال قدرت از تبعیض نژادی آپارتاید عملی کرد.

قدرت  دو  رهبران  تاریخی،  معیارهای  این  به  توجه  با 
دونالد  خورده اند.  شکست  کاماًل  جهان  اقتصادی  برتر 
ترمپ رییس جمهوری امریکا و شی جی پینگ، همتای 
چینی اش، ابتدای بحران در عوض آگاهی به مردم نسبت 
به ویروس کرونا با واکنش در بعد داخلی، سعی در انکار 
در  بعداً  نفر  نادیده گرفتن چالش کردند. هر دو  و  آن 
عوض یافتن راه حل، تغییر مسیر داده و انرژی شان را 

صرف سرزنش کردند.
به دلیل کم کاری و یا شکست رهبران، احتمال دارد که 
جهان دریچه پاسخ گویی به بحران را با استفاده از طرح  
مارشال کووید از دست داده باشد.]طرح مارشال اشاره 
به کمک چند میلیارد دالری امریکا در سال ۱9۴8 برای 
کمک به بازسازی اقتصاد ویران شده اروپای بعد از جنگ 
جهانی دوم دارد که از سوی جورج مارشال، وزیر امور 

خارجه وقت این کشور ارائه شد. مترجم[
از دید نظریه پردازان رهبری بین رهبران »تحول گرا« و 
»معامله گر« فرق وجود دارد. دومی تالش می کند که 
مثل همیشه شرایط را با مشاغل اداره کند. در حالی که 
اولی سعی در تغییر شکل وضعیتی دارد که مشاغلش را 

در آن پیدا کند.
موفق  همیشه  تحول گرا  رهبران  که  است  واضح  پر 
پیشین  جمهور  رییس  بوش،  دبلیو  جورج  نمی  شوند. 
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ایاالت متحده امریکا تالش کرد که خاورمیانه را با تجاوز 
به عراق و پی آمدهای فاجعه بار دوباره ترسیم کند. نقطه 
مقابل آن، جورج اچ دبلیو بوش، رییس جمهور پیشین 
و  داشت  معامله گرایی  روش  بوش،  دبلیو  پدر جورج  و 
فنونی را برای مدیریت اوضاع درهم و برهم جهانی پس 

از فروپاشی کمونیسم در اروپا را به کار بست.
در آن زمان، جنگ سرد تمام شده بود، رابطه آلمان با 
گلوله شلیک  و حتا یک  بود  دوباره محکم شده  غرب 

نشد.
رهبران با هر روشی بر هویت گروه - نیرویی که »من« و 
»شما« را به »ما« بدل می کند، قدرت نفوذ دارند. همان 
رهبران  می کند،  پافشاری  موضعش  بر  ترمپ  که  طور 
کم کار با جلب حمایت از خودشان و آسیب زدن به وضع 
موجود، تمایل به دوام شرایط دارند. رهبران تحول گرای 
اثرگذار اما می توانند اثر ژرفی بر اخالق شخصیتی جامعه 

بگذارند.
شالوده ی  می توانست  راحتی  به  ماندال  مثال،  طور  به 
آفریقایی  سیاه پوستان  نماینده  عنوان  به  را  فکری اش 
دهه ها  انتقام  گرفتن  پی  در  سپس  و  کند  تعریف 
بی عدالتی باشد. مشابه به همین، بعد از جنگ جهانی 
به  بار  سومین  برای  سال  طول ۷۰  در  آلمان  که  دوم 
فرانسه حمله کرد، جین مونت، دیپلمات فرانسه ای به 
بازتولید  بر  می تواند  تنها  انتقام  که  رسید  نتیجه  این 
تراژدی موثر واقع شود. وی برای تغییر اوضاع، طرحی را 
برای تولید مشترک زغال سنگ و فوالد در اروپا مطرح 
اروپا  اتحادیه  به تشکیل  نهایت  کرد، تمهیداتی که در 

کمک کرد.
از  فراتر  نگاه  با  نبود.  اجتناب ناپذیر  دست آوردها  این 
هویت های  اکثر  که  می یابیم  در  نزدیکان،  و  خانواده  ها 
انسانی همانی هستند که بندیکت اندرسون، دانشمند 
است.  گذاشته  نام  تخیلی«  »اجتماعات  را  آن  سیاسی 
نفر  میلیون ها  تجربه  در  مستقیم  طور  به  هیچ کس 
دیگر که متعلق به یک ملیت هستند، شریک نیست. 
»ملیت«،  گذشته،  قرن  دو  یکی  برای  حال  این  با 
جامعه ی تخیلی ای بوده که مردم حاضر بودند برای آن 

او شک کرده است. او در بخشی از مقاله خود نوشته است: 
»آیا فراموش کردیم که شبه نظامیان سی آی ای همراه با 
و  نظامی  ماشین های  با  را  طالبان  جنگ ساالران شمالی، 
بمباران جنگنده های B-52 از قدرت راندند، به  ویژه حادثه 
شبرغان که در زیر زنخ شان انجام یافت؟ جرم طالبان این 
بود که به اسامه بن الدن به  عنوان مغز متفکر حمالت ۱۱ 
سپتامبر که تا به حال دخالت وی اثبات نشده است، پناه 

داده بودند.«
سخنگوی  نقش  در  بیش تر  پاکستانی  سیاست مدار  این 
گروه طالبان و شبکه القاعده ظاهر شده و تالش کرده تا 
افکار عمومی در پاکستان را متقاعد سازد که حضور امریکا 
در افغانستان به مثابه یک تجاوز بوده و آن چه طالبان انجام 
داده اند، مبارزه ی آزادی خواهانه بوده است. نکته قابل توجه 
دیگری که آقای انعام الحق به آن اشاره کرده، این است که 
داده که  اطمینان  پاکستان  اعتماد  قابل  به کشورهای  او 
گروه طالبان توانایی حکومت در افغانستان را دارد. او در 

بخش دیگری از مقاله خویش نوشته است:
طالبان  که  می دانند  پاکستان  و  روسیه  چین،  »امریکا، 
توانایی حکومت داری، ثبات و مطیع کردن داعش را دارد. 
هم چنان این موضوع را باید حکومت افغانستان نیز درک 
نیاز  می شود،  همه گیر  دارد  کرونا  ویروس  که  حاال  کند. 
است تا تمام جناح ها، جانب واقعیت را گرفته و به صلح به 

عنوان موضوع محوری رسیده گی کنند.«
را  افغانستان  وضعیت  که  انعام الحق  آقای  بر  عالوه 
جانب دارانه تحلیل می کند، چندین چهره برجسته دیگر 
پاکستانی نیز به شدت فعال اند و اوضاع افغانستان را تحت 
نظر دارند. در این جا به معرفی کوتاه برخی از این چهره ها 

می پردازیم:
شهزاد چودهری از فرماندهان نیروی هوایی پاکستان و از 
چهره های شناخته شده در این کشور است. آقای چودهری 
مقاالت متعددی پیرامون مسایل سیاسی منطقه و به ویژه 
افغانستان نگاشته است. از او به عنوان یک بازی گر و مشاور 

خبره سیاسی در پاکستان یاد می شود.
نجم الدین شیخ از دیگر نویسنده های پاکستانی است که 
او در پست سفیر  است.  متمرکز  افغانستان  روی مسایل 
پاکستان در کشورهای کانادا، آلمان، ایاالت متحده امریکا 
و ایران خدمت کرده است. آقای شیخ نیز از زاویه مشخصی 

به قضایای سیاسی افغانستان نگاه می کند.
یکی دیگر از فعاالن سیاسی پاکستان که پیرامون وضعیت 
سیاسی افغانستان به نوشتن تحلیل ها می پردازد، ملیحه 
استراتژیست  یک  عنوان  به  لودی  خانم  از  است.  لودی 

جان های شان را قربانی کنند.
اقلیمی  تغییرات  و  کووید-۱9  مانند  جهانی  تهدیدات 
قایل به تبعیض ملیتی نیستند. در یک دنیای جهانی 
شده، اکثر مردم صرف نظر از محل، منطقه ، ملیت، قوم، 
مذهب یا مسلک، متعلق به جامعه های تخیلی هستند 
هم بسته گی،  ایجاد  یا  بسیج حمایت ها  برای  رهبران  و 
نیازی به درخواست از ملیت های کم جمعیت ندارند. آغاز 
تحول گرا  رهبران  برای  فرصتی  کووید-۱9  همه گیری 
توضیح  می توانست  اوایل  در  تحول گرا  رهبر  یک  بود. 
دهد که این بحران از نظر ماهیت، جهانی است و هیچ 
کشوری به تنهایی نمی  تواند برنده میدان رقابت نفس گیر 
با آن شود. ترمپ و شی، هر دو این فرصت را از دست 
دادند. هر دو نفر در درک این موضوع که اعمال قدرت 
موثر رهبری تحول گرا، می تواند بازی را منتج به نتیجه 
برد-برد کند، عاجز ماندند. این دو نفر به جای این که از 
منظر قدرت به دیگران نگاه کنند، می توانستند با همین 

قدرت در کنار دیگران باشند.
در بسیاری از مسایل فراملیتی، توان مندسازی دیگران 
می تواند کشوری مانند ایاالت متحده امریکا را در تحقق 
بهداشت  سیستم  چین  اگر  کند.  کمک  اهدافش  به 
عمومی خود را تقویت کند یا حتا استفاده از کاربن را 
کاهش دهد، امریکایی ها و هر فرد دیگری از آن سود 
می برند. شبکه ها جهانی، کلید منابع قدرت به حساب 
دولت ها،  متصل ترین  درهم تنیده،  دنیای  در  می روند. 
همکاری  برای  شرکا  جذب  به  قادر  که  کشورهایی 

هستند، قدرت مندترین ها هستند.
ایاالت  آینده ی  احترام  و  امنیت  کلید  که  آن جایی  از 
با«  یادگیری مفهوم »قدرت  اهمیت  در  امریکا  متحده 
به مثابه مفهوم »قدرت بیش تر از« است، عمل کرد ترمپ 
در دوره همه گیری ویروس کرونا ناامیدکننده محسوب 
»نخست  شعار  سر  بر  بحث  کنونی،  چالش  می شود. 
امریکا« نیست )هر کشوری منافع خود را در اولویت قرار 
می دهد(. چالش این است که ترمپ منافع ملی امریکا را 
چطور تعریف می کند. ترمپ تنها با تمرکز بر سودهای 
کوتاه مدت که از طریق معامالت با کم ترین ضرر به دست 

عنوان  به  او  یاد می شود.  ورزیده  دیپلمات  و یک  نظامی 
در  پاکستان  سفیر  و  ملل  سازمان  در  پاکستان  نماینده 

ایاالت متحده امریکا کار کرده است.
از دیگر چهره های سیاسی پاکستان که وضعیت افغانستان 
را به گونه دقیق تحت نظر دارد، آقای مونس احمر است. 
از او به عنوان متخصص حل منازعات و یک پژوهش گر 

ورزیده یاد می شود.

پاکستان چه می خواهد؟
هرچند در فضای سیاسی افغانستان همواره از خواسته های 
پاکستان سخن زده می شود، اما اکنون به نظر می رسد که 
برای پاکستان تغییر ساختار سیاسی افغانستان در اولویت 

قرار دارد.
کشور  سیاسی  ساختار  تغییر  به  پاکستان  تردید  بدون 
از وضعیت  پاکستانی  می اندیشد و روایت سیاست مداران 

داخلی افغانستان عقده مندانه و نادرست است.
موضع رسانه ها و چهره های استخباراتی پاکستان پیرامون 
وضعیت داخلی افغانستان به تقویت روایت طالبان کمک 
می کند. آن ها حکومت افغانستان را به عنوان یک حکومت 
دست نشانده تعریف می کنند و این ذهنیت را القا می کنند 
افغانستان نماینده گی  از مطالبات مردم  که گروه طالبان 

می کند.
جنگ تبلیغاتی که از داخل پاکستان در برابر افغانستان 
و  صلح  گفت وگوهای  روی  شدت  به  می شود،  مدیریت 
به میان  این موضوع روی  تاثیرگذار است و  پایان جنگ 
آمدن اجماع منطقه ای نیز تاثیرات منفی برجای می گذارد. 
رسانه های پاکستانی این فرضیه را تقویت می کنند که گویا 
مانع  صالح  امر اهلل  و  غنی  اشرف  با  تبانی  در  هندوستان 
این چنینی  ادعاهای  افغانستان می باشند.  تحقق صلح در 
که  می دهد  نشان  پاکستان  معتبر  رسانه های  آدرس  از 
حکومت این کشور نیز در صدد تقویت چنین برداشتی در 
میان کشورهای منطقه است. پاکستان تالش می کند تا با 
اعمال فشار حداکثر بر حکومت افغانستان، تمام مطالبات 

خویش را در افغانستان برآورده کند.
پاکستان مایل نیست تا سایر بازی گران منطقه در پروسه 
صلح افغانستان نقش فعال داشته باشند و خواست پاکستان 

این است تا پروسه صلح در انحصار این کشور باقی بماند.
پیش  با  تا  است  تالش  در  پاکستان  که  می رسد  نظر  به 
کشیدن نقش هندوستان، رقیب این کشور یعنی چین که 
متحد نزدیک پاکستان است را متقاعد بسازد که باید از 
روایت پاکستان در مورد صلح و جنگ افغانستان حمایت 

می آید، توجه کم تری به منافع طوالنی مدت مؤسسه ها، 
اتحادیه ها و روابط متقابل با کشورها داشته است.

پر واضح است که ایاالت متحده امریکا عالیقش را برای 
از  آن  به  بخشیدن  تداوم  و  بلندمدت  آرزوهای  تعقیب 
دست داده است. دولت ترمپ اما هنوز هم می تواند به 
رییس جمهوران  موفقیت های  از  حاکی  که  درس هایی 
امریکای پس از ۱9۴۵ است و در کتاب اخیرم با نام »آیا 
اخالق اهمیت دارد؟ روسای جمهور و سیاست خارجی، 
از فرانکلین .دی. روزولت گرفته تا ترمپ« رجوع کند. در 
حقیقت، ایاالت متحده امریکا هنوز می تواند یک طرح 
پیاده  مارشال  پالن  در  که  را  کووید-۱9  بزرگ  کمک 

شده، اجرا کند.
رهبران  کیسینجر،  هنری  اخیر  استدالل  به  توجه  با 
امروزی باید مسیری را برای همکاری انتخاب کنند که 
منجر به تقویت بین المللی شود. ترمپ در عوض دست 
یازیدن به پروپاگندا، می تواند برای ایجاد چارچوب های 
زمینه ی  فراهم آوری  جهت  چندجانبه،  و  دوجانبه 
نشست  یا   G20 اضطراری  نشست  خواهان  همکاری، 
شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. ترمپ هم چنین 
کووید-۱9  تعقیبی  و  جدید  امواج  که  باشد  آگاه  باید 
کشورهای فقیر را شدیداً متاثر می سازد و شیوع دوباره 
سمت  به  همه  که  هنگامی  جهان  جنوبی  قسمت  در 
شمال در حرکت هستند، به همه آسیب می زند. الزم به 
ذکر است که موج دوم بیماری همه گیر آنفلوانزا در سال 

۱9۱8 موجب کشته شدن تعداد بیش تری شد.
به  که  می فهمانَد  امریکا  مردم  به  تحول گرا  رهبر  یک 
نفع خودشان است تا کمک های سخاوت مندانه شان را 
به کشورهای  به کمک  به صندوق کووید-۱9 مختص 
یا  امریکایی  در حال توسعه، بسیج کنند. اگر چرچیل 
این مسیر  از  استفاده  با  آموزش مردم  دنبال  به  ماندال 
بودند، همه گیری ها منجر به پیدا شدن مسیرهایی برای 

سیاست جهانی بهتر می شد.
با این حال متاسفانه ممکن است که آن لحظه را برای 
تحول رهبری، گم کرده باشیم و ویروس ممکن است به 
ساده گی شرایط پیش از جهان ناسیونالیسم پوپولیستی 
تسریع کند.  را  فناوری  از  اقتدارگرا  و سوءاستفاده های 
همه  از  اما  است  حیف  همیشه  رهبری  شکست های 

تلخ تر، شکست در مقابله با یک بحران است.

همه جانبه بکند.

غنی و صالح از دید رسانه های پاکستانی:
رسانه های پاکستان به شدت به محمد اشرف غنی، رییس 
جمهور افغانستان و امر اهلل صالح، معاون نخست او، بدبین 
این  مقاله های شان  و  تحلیل ها  در  رسانه ها  این  هستند. 
دو چهره سیاسی افغان را از جمله موانع اصلی صلح در 
امراهلل  و  غنی  آقای  از  رسانه ها،  این  می دانند.  افغانستان 
از  می کنند.  یاد  هند  دست نشانده های  عنوان  به  صالح 
دید این رسانه ها، هندوستان به هیچ قیمتی نمی خواهد 
شمار  و  برسد  موفقیت  به  افغانستان  در  صلح  پروسه  تا 
روایت  با  نیز  افغانستان  در  سیاسی  چهره های  از  زیادی 
هند موافق اند. نفس چنین اتهامات به حکومت افغانستان، 
است.  داشته  کشور  برای  را  بسیار خطرناکی  پی آمدهای 
حکومت و سیاست مداران پاکستانی با طرح چنین اتهاماتی، 
به گروه های افراطی آدرس می دهند تا جنگ های شان را 

در داخل افغانستان ادامه دهند.

پروسه صلح افغانستان:
پس از این که توافق نامه صلح میان ایاالت متحده امریکا 
و گروه طالبان به امضا رسید، رسانه های پاکستانی تالش 
تیم  تشکیل  در  افغانستان  حکومت  ناتوانی  از  تا  کردند 
مذاکره کننده با گروه طالبان یک حربه تبلیغاتی بسازند. به 
باور بسیاری از نویسنده گان پاکستانی، حکومت افغانستان 
از  شدت  به  و  می کند  حکومت  شهرها  مراکز  در  صرفا 
پاکستانی  سیاست مداران  می برد.  رنج  اجتماعی  انزوای 
تغییر ساختار سیاسی افغانستان را یک اولویت می دانند 
افغانستان  سیاسی  ساختار  در  تغییر  آن ها،  گفته  به  که 
باید در نتیجه گفت وگوهای میان افغانی محقق شود. به 
نظر می رسد که تغییر نظام در افغانستان برای حکومت 
به هر شکل  آن ها  و  است  با اهمیت  زیاد  بسیار  پاکستان 
این  به  فشار  اعمال  و  تبلیغات  با  تا  می خواهند  ممکن 

خواست شان دست یابند.
جنرال های پاکستانی از طریق رسانه ها تالش می کنند تا 
این  به سمتی هدایت کنند که حکومت  را  پروسه صلح 

کشور می خواهد.
نظامیان پیشین پاکستانی بیش تر در نوشته های شان روی 
این موضوع پافشاری دارند که دولت فعلی افغانستان بدون 
کمک و همکاری های خارجی حتا برای یک روز نمی تواند 
حمایت  بر  متکی  کامال  افغانستان  دولت  و  بدهد  ادامه 

نیروهای خارجی است.

شکست اسف بار رهبری نویسنده: جوزف.نای. جی.آر
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بصیر عادل

مقاطع  در  دیگری  از  پس  یکی  واگیردار  مریضی های 
از نظام  مختلف زمانی جهان ما را به چالش کشیده و 
جهانی ما سخت آزمون می گیرند. نتیجه این آزمون ها 
چنان چه  است.  جهانی  مختلف  ابعاد  بردن  سوال  زیر 
آنفلوانزای سال ۱9۱8 موسوم به آنفلوانزای اسپانیایی که 
برآورد می شود تلفاتش حتا از جنگ جهانی اول بیش تر 
بود و جان حدود پنجاه میلیون نفر را در سراسر جهان 
اپیدمی  بزرگ ترین  کرونا  یا  کووید-۱9  بیماری  گرفت، 
تاریخ ۱۰۰ سال اخیر و بزرگ ترین بحران نسل ما است. 
این بیماری تا هنگامی که شما این مقاله را می خوانید، 
حدود چهار میلیون نفر را در بیش از ۲۰۵ کشور دنیا 
درگیر خود کرده و بیش از سه صد هزار انسان را از پای 

درآورده است.
سیر  مرحله  اولین  اذعان  ما،  نسل  بحران  بزرگ ترین 
مرحله  این  در  است.  اجتماع  در  کرونا  ویروس  تکاملی 
شدن  مصاب  که  دارند  مسوولیت  شهروندان  عمدتا 
معلومات  نهاد های ذی ربط  به  را  ویروس کرونا  به  خود 
دهند. شیوع، دومین مرحله است. در این دوران دولت 
ویروس  گسترش  از  که  دارند  مسوولیت  شهروندان  و 
است.  بیماری  این  اوج  سوم،  مرحله  کنند.  جلوگیری 
خدمات رسانی  مسوولیت  اصلی  بازیگر  من حیث  دولت 
به تمام شهروندان را در این دوران دارد. مرحله چهارم، 
دوران آرامش است. در این مرحله پیک کرونا سیر نزولی 
خود را می پیماید. دولت و ملت هر دو نقش اساسی را در 
این مرحله برعهده دارند. در آخرین مرحله دولت و ملت 

نقش اساسی را در احیای جامعه برعهده دارند.
که  می کردیم  تصور  و  داشتیم  محال  و  پوچ  امید های 
جهان با این همه امکانات می تواند در مقابل این بیماری 
واگیردار پیروز به در آید؛ اما تجربه چهار ماهه مبارزه با 
ویروس کرونا نشان دهنده این است که نظام جهانی با 
تمام ساز و برگش در مقابله با ویروس کرونا در هر یک 
روی  موفقیت  اگر چه  است.  نبوده  موفق  مراحلش  از 
از  که  صورتی  در  می گیرد،  شکل  شکسته  ستون های 
گذشته مان عبرت داشته باشیم و به نظم نوین جهانی 
روی بیاوریم. روند تحوالت در این مرحله را می توان بیش 
از هر چیز به یک انبار بزرگ تشبیه کرد که با توجه به 
میزان ظرفیتی که برایش ایجاد کرده اند، توانسته حوادث 
کند.  ذخیره  خود  در  را  کوچک  و  بزرگ  رخداد های  و 
وقایع مهم گردآمده در این مخزن به سبب ویژه گی هایی 
بنیادین و ماندگار در آینده  که دارند، سر آغاز تحوالت 

خواهند بود.
خارجه  وزیر  و  کار کشته  هنری کسینجر، سیاست گذار 
سابق ایاالت متحده امریکا، می گوید: »امروز مانند اواخر 

جهان پسا کرونا

سال ۱9۴۴ یک احساس خطر خاص و نامشخصی وجود 
دارد، خطری که شخص خاصی را تهدید نمی کند، بلکه 
همه را به شکل اتفاقی، اما ویران گر هدف قرار می دهد. 
زمان حال  و  دور دست  زمان  آن  بین  تفاوت مهمی  اما 
وجود دارد. در آن هنگام استقامت و انسجام جامعه امریکا 
در چهارچوب اهداف ملی تقویت شده بود، اما امروز در 
کارآمد  به یک حکومت  دچار شکاف شده،  یک کشور 
ابعاد  این  با  چالشی  بتواند  که  است  نیاز  روشن بین  و 
گسترده جهانی و بی سابقه را پشت سر بگذارد. برداشتن 
این چالش بسیار مهم با افزایش اعتماد عمومی به چنین 
حکومتی و انسجام کامل اجتماعی می تواند میسر گردد«.

این سیاست گذار کار کشته در قسمت دیگر از سخنان خود 
می گوید: »هنگامی که اپیدمی کووید-۱9 به پایان برسد، 
نهادهای بسیاری از کشورهای جهان شکست خورده و به 
زانو افتاده خواهند بود. واقعیت این است که جهان پس 

از ویروس کرونا، هرگز مانند قبل نخواهد بود«.
نیاز احساس می شود که تمام نهادهای  در این صورت 
در  هدف مند  و  هم آهنگ  شکل  به  بین المللی  و  ملی 
راستای زدودن تصور منفی ناشی از کرونا کار کنند. اما 
همکاری  و  پذیرش  از  چنین سطحی  به  رسیدن  برای 
دو جانبه و چند جانبه، دولت ها بیش از پیش به اعتماد 
مردم نیاز دارند. مردم نیز نیاز به اعتماد به علم، مقامات 
دولتی و رسانه ها دارند. بدیهی است چنان چه اعتماد برای 
سال های متمادی خدشه دار شده باشد، یک شبه بازسازی 
نمی شود. در این شرایط دولت ها باید از اعتماد مردم به 

مستحکم تر  معموال  که  اعتمادی  بجویند.  بهره  دانش 
است و به صورت مستمر باید مراقبت شود و کسانی با 

انگیزه های موهوم به این اعتماد آسیب نرسانند.
نظام  در  بزرگ شهروندی  آزمون  یک  کرونا  همه گیری 
در  را  اطالعات شان  آشکارا  باید  کشورها  است.  جهانی 
کسب  دنبال  به  فروتنی  با  و  بگذارند  یک دیگر  اختیار 
راهکار از یک دیگر باشند و هم چنین باید بتوانند به این 

داده ها و بینش هایی که کسب می کنند، اعتماد کنند.
در نظام مراودات اجتماعی ، کرونا تاثیرات شگفتی خلق 
آدمیان  میان  هراس  با  توام  کنش  نوعی  است.  کرده 
جریان گرفته است. کار به جایی کشانده شده که هرکس، 
ناخودآگاه دیگری را به چشم دشمن نگاه می کند و تالش 
می کند تا با فاصله گیری ، از گزند او در امان بماند! در 
به  کار  دموکراتیک  حکومت های  و  سرزمین ها  برخی 
جایی رسیده است که دولت ها از مداوای همه ی بیماران، 
و  پیرها  میان  درمان  انتخاب  به  مجبور  و  مانده  ناتوان 

جوان ترها شده اند.
این ویروس نامیمون در تمام ابعاد )اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی، نظامی، فرهنگی و...( اثرات مخرب و غیر قابل 
کنترل به جای مانده است. شمار اندکی از اثرات این ها 

است:
- بدترین بحران را از سال ۱9۲9 به این سو برای اقتصاد 

تمام جهان رقم زده است؛
داده   را  افزایش  زنان  علیه  تعرض کالمی  و  - خشونت 

است؛

- زاد و ولد در این دوره رشد چشم گیری خواهد داشت؛
- در این دوره خشونت علیه کودکانی باال رفته که دیروز 
می گفتند هر کودک، گلدانی است که از زیباترین گل های 

معطر، خانه ها را به نزدیک ترین بهارها گره زده است؛
- در بعضی جاها به دلیل گرسنه گی تعداد زیادی از مردم 

به شکار حیوانات روی آورده اند؛
- بسته شدن دروازه های مسجد الحرام برای اولین بار به 

روی نمازگزاران؛
- به دلیل قرنطین طوالنی انسان ها و عدم گشت وگذار 
آن ها، حیوانات وحشی فرصت را مساعد یافته در بعضی 

جاها به شهرها سرازیر شدند؛
- دید و بازدیدهای درون فامیلی الی این تاریخ به حداقل 

خود رسیدند؛
- به جهانیان بیش تر تفهیم کرد که همه چیز به طرف 

جهانی شدن در حال حرکت است؛
- برای همه گان ثابت شد که سالح بیولوژیک می تواند 

کشنده ترین اسلحه در عصر نوین باشد؛
اولین نفس  از جنگ جهانی دوم  بعد  - محیط زیست 

عمیقش را کشید؛
از  هوایی کم درآمدترین حوزه سرمایه گذاری  - خطوط 

تاریخ پیدایش خود شده است؛
- جهان طوالنی ترین رخصتی اش را در عصر نوین تجربه 

کرد؛
در  را  کارش  بیش ترین  و  طوالنی ترین  درمانی  کادر   -

طول تاریخ انجام داد؛
- در این دوران دستگاه تنفس مصنوعی، دستگاه ضد 

عفونی کننده و ماسک بیش از حد معمول تولید شد؛
- نفت در طول تاریخش در بازارهای جهانی ریکورد زد؛

- جهان سینما رکود کم سابقه خود را تجربه می کند؛
- کرونا یگانه کلمه ای است که اکثریت مطلق جهان با 

تمام ابعاد آن آشنا هستند؛
- فلم ها، تیاتر و نمایش نامه ها و حتا تولیدات یک سال 

بعد ما شاید اکثریت کرونایی باشد.
به هر حال این طوفان می گذرد، اما انتخاب های اکنون 
ما می تواند زنده گی ما را برای سال های آینده تغییر دهد. 
به نظر می رسد بسیاری از تعاریف کالسیک از اقتصاد، 
اجتماعی ،  هم بسته گی  روابط  معیشت،  بیماری ،  شغل، 
اجتماعی ، کنش اجتماعی ، جهانی شدن، روابط ملت  - 
دولت و...  دست خوش تغییراتی بزرگ شود و جهان در 
حالت آماده باشی بی پایان برای حمالت پیش بینی ناپذیر 
ریزموجودات شگفت آور خواهد ماند. کرونا ، با روند موجود 
جهان را به دو دوره پیش از کرونا و پس از کرونا تقسیم 

خواهد کرد.
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جاوید حمیدی
استاد دانشگاه تعلیم و تربیه 

شهید استاد ربانی

همه گیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان تمام ابعاد 
زنده گی بشر را با چالش های بزرگ و غیر منتظره مواجه 
ساخته است. اکثریت کشورهای توسعه یافته با گسترش 
این ویروس آموزش از راه دور را جاگزین آموزش حضوری 
کرده اند و با پیشکش بسته های آموزشی، نگذاشته اند تا 
روند آموزش در کشورشان متوقف شود. علی رغم چالش ها 
و مشکالت موجود در افغانستان، وزارت تحصیالت عالی 
به خاطر جلوگیری از ضایع شدن وقت دانشجویان تصمیم 
گرفت تا برای ۴۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه های دولتی 
و خصوصی کشور، زمینه آموزش غیرحضوری را فراهم 

سازد.
بودن  مقطعی  دوردست،  مناطق  در  انترنت  و  برق  نبود 
بودن  پایین  و  قیمت  بودن  بلند  مراکز شهرها،  در  برق 
کیفیت انترنت، ناآشنایی دانشجویان با تکنولوژی آموزشی 
و کمبود امکانات مورد ضرورت از بزرگ ترین چالش های 
فرا راه تطبیق این سیستم خوانده می شود و طبیعی است 
پروسه  این  از  می توانند  دانشجویان  محدود  تعداد  که 
مشکالت  و  نگرانی ها  همه  درک  با  من  شوند.  بهره مند 
عصر  به  نسبت  متفاوت تری  نگاهی  دانشگاهی،  جامعه 
کرونا دارم که به صورت فشرده با خواننده گان عزیز در 

میان گذاشته می شود.
بخش  کشورمان،  در  موجود  بیماری های  شیوع  از  قبل 
وسیعی از دانشگاهیان اعم از استاد و دانشجو با معیار های 
جهانی آموزش، آموزش از راه دور و استفاده از تکنولوژی 
در  حضوری  آموزش  شدن  تعطیل  اما  بودند،  بیگانه 
را  تکنولوژی  کارگیری  به  آموزشی،  نهادهای  تمام 
اجباری ساخته است. وزارت تحصیالت عالی با برگزاری 
کامپیوتر  آموزش  کورس های  و  سیمینارها  ورکشاپ ها، 
بارها سعی کرده بود تا زمینه ی استفاده از تکنولوژی در 
محیط اکادمیک را فراهم سازد، اما آن طوری که ایجاب 
می نمود، مؤثریت نداشت و با ختم برنامه ها به فراموشی 
سپرده می شد. با آغاز پروسه ی آموزش غیر حضوری همه 
با این پدیده جدید در کشور توافق  تالش می کنند که 
اجباری یابند و از سر ناگزیری از آن استفاده کنند، انجام 

کار خیر، حتا از روی اجبار هم، امری پسندیده است.
استفاده از تکنولوژی آموزشی در نظام تحصیالت عالی 

کشور گام موثر در جهت تقریب و هم آهنگی با نهادهای 
تحصیالت عالی در سطح منطقه و جهان شمرده می شود 
و با آغاز آن، صفحه جدیدی گشوده خواهد شد تا اعضای 
خانواده اکادمیک بتوانند از تجربیات و داشته های علمی-

تحقیقی دانشگاه های معتبر جهان به خوبی بهره ببرند. 
اعضای  برای  جهان  علمی  دست آوردهای  از  استفاده 
خواهد  امکان پذیر  صورتی  در  کشور  اکادمیک  خانواده 
بود که توأمیت میان نهاد های تحصیالت عالی افغانستان 
و  منطقه  سطح  در  علمی-تحقیقی  معتبر  نهاد های  با 
جهان وجود داشته باشد. این پروسه زمانی به موفقیت 
می رسد و نتیجه قابل مالحظه ای می دهد که اعضای این 
خانواده با ابزار برقراری ارتباط الکترونیک آشنا باشند و 
به شکل مستقیم با نهادهای متذکره وصل شوند و هر 
کدام بتوانند از تحقیقات علمی جهان استفاده کنند و 
تحقیقات علمی شان را در ژورنال های معتبر بین المللی 

نشر نمایند.
توأم  اجباری«  یا »خانه نشینی  قرنطین  ایام  بدون شک 
با اضطراب، نگرانی، دلتنگی و ناراحتی های فراوانی است 
و نبود مصروفیت مثمر و سالم می تواند به این چالش ها 
مغتنم  فرصت  این  از  می توانند  دانشگاهیان  اما  بیفزاید 
برای مطالعه کتاب و مقاالت، نوشتن اندوخته ها، ایده ها 
و تجربیات شان به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. تا 
کنون کم تر از میان دانشگاهیان توانسته اند افکارشان را 
به  قرنطین  ایام  در  امید می رود که  بیاورند،  کاغذ  روی 
این امر مهم توجه شود و چالش های کرونا را به فرصت 

بدل کنند.
با تعطیل شدن مراکز آموزشی و به تعویق افتادن آزمون 
کانکور اکثریت فارغان مکاتب نگران و بعضاً ناامید شده اند، 
بدون شک با برنامه ریزی دقیق، می توان از هر موقعیت 
کرد. رخصتی های  استفاده  به هدف خود  رسیدن  برای 
با  که  است  طالیی  فرصت  کانکوریان  برای  پیش آمده 
تمرین و تکرار دروس، آماده گی و تقویت مضامینی که در 

آن ضعف دارند، به اهداف شان نزدیک تر شوند.
یک  جامعه،  در  مشکالت  و  نابسامانی ها  همه  میان  در 
سلسله فرصت هایی نیز نهفته است که نخبه گان دانشگاهی 
با همت و پشت کارشان می توانند آن را خلق و به بهترین 
شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند. دانشگاهیان باید 

الگوی خیر و نیکویی برای دیگران باشند، اگر این نسل 
جوان و هدف مند با دید منفی به پدیده های اطراف شان 
داشت.  مثبت اندیشی  توقع  نمی توان  دیگران  از  بنگرند، 
بزرگ ترین  عنوان  به  روانی،  مشکالت  آمدن  میان  به 

تهدید جهانی پساکرونا، خوانده می شود، اما دانشگاهیان 
می توانند با عمل کردشان در ایام قرنطین الگوی سالم و 
موثر در خانواده و اجتماع شان و پیش قراوالن تغییر مثبت 
در جامعه باشند. قرنطین فرصتی برای بازبینی، بازنگری 
و بازسازی افکار گذشته ی ما است تا بتوانیم با مدیریت 
وقت، از اضطراب و افسرده گی جلوگیری کنیم و گامی به 

سوی موفقیت مان برداریم.

کرونا، فرصتی برای دانشگاهیان
Javid.hamidi2013@gmail.com

General Directorate of Admin-Finance

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت

آمریت تدارکات
مدیریت خدمات مشورتی

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د صنعت او سوداگری وزارت

اعالن درخواست برای ابراز عالقمندی



با گذشت بیش تر از یک هفته از 
آغاز روند توزیع نان خشک به 
نیازمندان در هرات، این روند 
روز دوشنبه، بیست ودوم ثور، 
هرات  شهرداری  شد.  متوقف 
توزیع  توقف  علت  که  می پذیرد 
نان، نبود آرد و پرداخت نشدن 
حکومت  سوی  از  آرد،  توزیع  قرارداد ی  شرکت  پول 

است.
مسوول شرکت توزیع آرد می گوید از ۱۰ روز به این سو، 
حالی  در  نپرداخته،  شرکت  به  پولی  هیچ  حکومت 
گونه ی  به  باید  پول  شده،  که  تفاهمی  اساس  بر  که 
پیش پرداخت، قبل از آغاز روند توزیع نان، داده می شد.

دارند،  باور  هرات  عالفان«  و  »نانوایان  اتحادیه های 
مشکالت اداری، سبب تأخیر در پرداخت پول و ایجاد 
سکته گی در توزیع نان و توقف روند شده است. اداره 
محلی هرات می پذیرد که مشکالتی در توزیع نان به 
نیازمندان وجود دارد و برخی شکایت ها در پیوند به آن 

مطرح شده است.
 هم زمان با این، مقام های محلی هرات، به مردم اطمینان 
یافت  نخواهد  افزایش  بازار  در  آرد  بهای  می دهند، 
افزایش  از  پیش گیری  و  بازار  کنترل  برای  و حکومت 

قیمت آرد، به گونه ی جدی اقدام می کند.
شهرداری  مشورتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن 
می خواهند،  محلی  اداره  و  مرکزی  از حکومت  هرات، 
مشکل را به صورت فوری برطرف کند و در توزیع نان 

به نیازمندان، سهولت بیش تری فراهم سازد.

توقف توزیع نان به نیازمندان
دستور  اساس  بر  نیازمندان  برای  خشک  نان  توزیع 
ریاست جمهوری، ۱۰ روز پیش در هرات آغاز شد. قرار 
بود برای بیش تر از ۶۰ هزار خانواده ی نیازمند، روزانه 

نبود  و  کرونا  ویروس  شیوع 
کمبود  کنار  در  مالی  امکانات 
و  بهداشتی  زیرساخت های 
اکثر  که  شد  باعث  درمانی، 
ویروس  این  درگیر  کشورهای 
برخی  کردن  قرنطین  به  اقدام 
کل  مواردی  در  حتا  و  مناطق 
مشکل آفرین  کشور ها  همه ی  در  قرنطین  کنند.  کشور 
بوده، ولی در افغانستان، با وجود ضرورت اشد به رعایت 

آن از سوی تمام هم میهنان، می تواند فاجعه بار شد .
پیش  چندی  که  کابل  در  عمومی  قرنطین  آغاز  از   
اعالم  از  پس  شدند.  خانه نشین  همه  مردم  شد ،  اعالم 
قرنطین عمومی برای مقابله با ویروس کرونا، خیابان های 
بازار ها ،  در  رفت و آمد  شد،  خالی  کابل  پر جنب وجوش 
مغازه ها، مدارس، دانشگاه ها، کلپ های ورزشی، مساجد، 
تفریح گاه ها و ساده تر بگویم تمام اماکن عمومی منع شد.

نسبت  افغانستان  در  قرنطین  که  کنم  اظهار  باید  اما   
به کشور های دیگر پی آمد های بدی با خود دارد؛ چون 
افغانستان یکی از فقیر ترین و جنگ زده ترین کشورها در 
جهان به شمار می رود. قرنطین، با وجود حتمی بودن 
ویژه  به  غم انگیز  پی آمدهای  آن،  بال قید   و شرط  رعایت 
افغانستان کشوری  اقشار آسیب پذیر جامعه دارد.  برای 
ندارد،  کافی  داخلی  تولیدات  که  مصرف کننده  است 
رشد اقتصادی آن سه درصد، نرخ بیکاری  اش باالی ۴۰ 
درصد و فقر باالی ۵۰ درصد است و از همه بد تر این که 
افغانستان فعاًل با یک بحران کالن سیاسی دست و پنجه 
فرصت های  قرنطین  شرایطی،  چنین  در  می کند.  نرم 
امرار  روزانه شان  درآمد های  بنیاد  بر  که  را  افراد  کاری 
حیات می کنند، محدود  و یا ناممکن می سازد و در نتیجه 
می آورد .  پدید  ناک  در   فزونی  مشکالت شان  حجم  بر 
ندارد  را  اقتصادی  افغانستان هم آن چنان قدرت  دولت 

که این درز بزرگ را پیوند کند .
 

منفی  تأثیر  چند  به  می خواهم  خالصه  طور  به 
قرنطین اشاره کنم: 

اختیار  در  افغانی  میلیون   ۴۴ ارزش  به  آرد  تن   ۱۶۵
نانوایی ها قرار می گیرد.

در  آرد  توزیع  قراردادی  مسوول شرکت  ناصری،  ناصر 
هرات، در صحبت با 8صبح می گوید بر اساس تفاهمی 
میان حکومت و این شرکت شده، حکومت در هرات باید 
هر هفته به صورت پیش پرداخت، بیش تر از ۴۰ میلیون 

افغانی به آنان می پرداخت.
به گفته ی او، باوجود پرداخت نشدن پول، به درخواست 
شفاهی والی هرات، او حاضر شد دو روز آرد نانوایان را 
تأمین کند و پس از آن پول از سوی حکومت پرداخت 
افغانی  تا کنون حتا یک  با گذشت ۱۰ روز،  اما  شود، 

دریافت نکرده است.
او می افزاید که یک هفته بدون دریافت پول، به نانوایی ها 
ضمانت  با  هم  دیگر  روز  دو  و  است  کرده  توزیع  آرد 
نان  مردم  به  ذخیره شان  آردهای  از  نانوایان  شرکت، 
دادند، اما به دلیل پرداخت نشدن پول و نبود آرد، توزیع 

نان متوقف شد.
شهرداری هرات هم با نشر اعالمیه ای، از توقف توزیع 
نان در برخی ناحیه ها خبر می دهد. در بخشی از اعالمیه 
تخنیکی،  مشکالت  به  دلیل  نان  »توزیع  است:  آمده 
بررسی مجدد بعضی مناطق و تأخیر تحویل دهی آرد به 
خّبازان، در شماری از نانوایی های نواحی شهری امروز 
متوقف شده است، اما سر از فردا مجدداً روند توزیع نان 
به مستحقین در ۱۵ ناحیه ی شهر هرات آغاز می گردد.«

یک  می افزاید،  آرد  توزیع  قراردادی  شرکت  مسوول 
گمرک  در  قزاقستان  از  وارداتی  آرد  بزرگ  محموله ی 
است و طی روزهای آینده به هرات می رسد، تا مشکل 
تأمین آرد، در صورت پرداخت پول از سوی حکومت، 

برطرف شود.

حکومت مشکالت توزیع نان را حل کند
فعاالن مدنی هرات می گویند، در توزیع نان به نیازمندان 

این که در نتیجه کرونا مخالفان سیاسی تظاهرات چند ده 
هزار نفری را در پایتخت و سایر والیات به راه اندازند، 
فشار اجتماعی را بر دوش دولت جدید کم تر ساخته و 

امکانات اپوزیسیون را هم چنان محدود تر ساخته است.
افراد عادی جامعه فداکاری  از   کرونا همان طوری که 
اقتصادی و تحمل محدودیت ها بر گشت و گذار می طلبد، 
سیاسیون ما هم باید آمال و آرزوهای خود را مطابق به 
شرایط عینی کنونی عیار کنند. در مقطع زمانی کنونی 
که از یک طرف مردم زیر فشار کرونا و از طرف دیگر زیر 
فشار سنگین فعالیت های طالبان قرار دارند، قشر رهبری 
را  بر سر تقسیم قدرت و چوکی  باید جدال ها  سیاسی 
کنار گذاشته و با رعایت روحیه قانون اساسی کشور که 
ایجاد  به سوی  تعدیل گردد، گام های عملی  باید  یقیناً 
دولت کارا بردارند و این یگانه آرزوی ما من حیث تبعه 

کشور است.
 

 3. باال رفتن قیمت ها:
تاثیر  عرصه ها  سایر  مانند  هم  جهانی  تجارت  بر  کرونا 
گذاشته است. افغانستان به مثابه یک کشور وارداتی از 
متأثر  شدید تر  و  زود تر  جهانی  تجارت  بر  محدودیت ها 
آوازه ی  با یک  باشد،  تاجران ما  یار جان  می گردد. خدا 
بسته شدن مرز تورخم، قیمت کاالهای وارداتی را چند 
وارداتی  شدیداً  کشوری  برای  می دهند.  افزایش  برابر 
گزارش  براساس  آن  واردات  که حجم  افغانستان  مانند 
میلیارد   8.3 به   ۱398 سال  در  افغانستان  آمار  اداره 
فاقد ذخایر  و هم چنان  امریکایی در سال می رسد  دالر 
بزرگ استراتژیک کاالهای مصرفی است، باز بودن بنادر 
دارای اهمیت حیاتی است. بد بختانه کرونا نتوانسته تأثیر 
یا آن را مریض  باشد و  قانون عرضه و تقاضا داشته  بر 
حس  و  دینی  اخالقی،  انسانی،  احساس  اما  بسازد، 
دشوار  شرایط  می خواند.  فرا  مروت  به  را  ما  نوع پرستی 
کنونی از همه فعاالن عرصه ی اقتصادی بیداری وجدان 

دوشنبه،  روز  روند  این  اما  توزیع شود،  نان  قرص   ۱۰
بیست و دوم ثور، متوقف شد.

در  هرات،  شهرداری  ناحیه های  گذر  وکیالن  برخی 
صحبت با 8صبح می گویند روزهای شنبه، یک شنبه و 
دوشنبه، بیستم، بیست ویکم و بیست ودوم ثور، آرد برای 

پخت نان در اختیار نانوایان قرار نگرفته است.
ناحیه  گذر  وکیل  و  مشورتی  شورای  عضو  عمر،  سید 
از  8صبح  با  گفت وگو  در  هرات،  شهرداری  هشتم 
مشکالت موجود در توزیع نان شکایت دارد و از نرسیدن 

آرد به نانوایی ها سخن می زند.
محمد اختر، رییس اتحادیه نانوایان هرات، در صحبت 
به  گذشته،  روز  سه  طی  که  می کند  تأیید  8صبح  با 
نانوایی ها آرد توزیع نشد و برخی نانوایان، از آردهایی که 

ذخیره داشتند، برای مردم نان توزیع کردند.
نان،  توزیع  زیاد  نسبتاً  حجم  دلیل  به  او،  گفته ی  به 
به  نان  توزیع  و  آرد  تأمین  توان  نانوایی ها  بیش تر 
نیازمندان را ندارند و به همین علت توزیع نان متوقف 
دلیل  به  که  می پذیرد  هرات  شهرداری  است.  شده 
در  نان  توزیع  آرد،  نشدن  فراهم  و  تخنیکی  مشکالت 
برخی ناحیه ها روز دوشنبه متوقف شد، اما روز سه شنبه 

دوباره آغاز می شود.
هرات،  عالفان  اتحادیه  رییس  واحدی،  عبدالواحد 
میان  گرفته  صورت  تفاهم نامه ی  اساس   بر  می گوید 
حکومت و بخش خصوصی، یک شرکت بازرگانی پس از 
طی مراحل تدارکاتی، مسوول توزیع آرد به نانوایان شد 
و حکومت باید پول خرید آرد را به آن  می پرداخت، اما 

تاکنون هیچ پولی داده نشده است.

ندادن پول شرکت قراردادی آرد
به  نان  توزیع  برنامه  اجرای  برای  افغانستان  حکومت 
نیازمندان ۶.3 میلیارد افغانی بودجه اختصاص داد. از 
این میان، برای توزیع نان خشک در هرات، هر هفته، 

 ۱. اثرات ناگوار ویروس کرونا بر افراد فقیر جامعه: 
بلکه عامل  فقرا کشنده تر،  برای  تنها  نه   ویروس کرونا 
همه گیر سبب  بیماری  این  است.  نیز  آنان  فقر  تشدید 
می شود که بیش تر فقرا روزهای کاری شان را از دست 
بدهند و این موضوع، فقر آن ها را شدیدتر می کند. در 
نهایت از آن جایی که اقشار کم درآمد نیاز به مواد خوراکه 

و درمان دارند، در وضعیت مالی بدتری قرار می گیرند.
 بیش از نیم نفوس کشور ما زیر خط فقر به سر می برند؛ 
از یک دالر امریکایی  این ها کسانی اند که در روز کم تر 
در آمد دارند. این طبقه فقیر کشور برای به دست آوردن 
لقمه نانی هر روز به بازار کار می روند و هر نوع کار شاقه را 
انجام می دهند تا شکم خود و  اطفال شان را سیر نگهدارند. 
قرنطین یا همان در خانه ماندن بیش تر از ویروس کرونا 
برای آن ها دشواری آفرین است. بیش تر آن ها در رسانه ها 
می گویند که از بین رفتن توسط ویروس کرونا، بهتر از 
این است که همراه اوالد خود با شکم گرسنه در خانه 

بمانند.
 

 2. پی آمد های قرنطین برای سیاست کشور: 
صحی  مرض  یک   مثابه  به  )کووید-۱9(  کرونا  ویروس 
است، ولی پی آمد های آن در همه ابعاد جامعه محسوس  
است. این مرض فراگیر روال زنده گی و فعالیت های روتین 
اقتصادی،  تصدی های  آموزشی،  نهاد های  خانواده ها، 
موسسات دولتی، بنگاه های نشراتی، مساجد و معابد را 

به نوعی آسیب رسانده است. 
 در کشور هایی که دارای سیستم سیاسی و حکومت داری 
ثابت و پایدار هستند، از امکانات جامعه به طور درست 
در  می گردد.  استفاده  فراگیر  مرض  این  با  مقابله  برای 
افغانستان توأم با محدود بودن امکانات، چند دسته گی های 
سیاسی، امکانات اندک موجود برای مقابله با این مرض 

فراگیر را محدود می سازد.
 شاید این در نگاه اول غیر اخالقی به نظر رسد، ولی امکان 

در این والیت، برخی مشکالت وجود دارد و حکومت 
به خرج  این روند  برای مدیریت  باید تالش بیش تری 
به  هرات،  مدنی  فعاالن  از  سادات،  سیداشرف  دهد. 
8صبح می گوید شهرداری مکلف است، مشکالت موجود 

در توزیع نان را برطرف کند.
اخیر، مشکالتی در سطح  روزهای  او، طی  به گفته ی 
حکومت مرکزی، اداره محلی و ریاست شهرداری هرات، 
در قسمت توزیع نان به نیازمندان مشاهده شد و تداوم 
آن، ممکن است توزیع نان را با چالشی بزرگ مواجه 

کند.
غالم حضرت مشفق، شهردار هرات، هفته ی گذشته در 
یک نشست خبری گفت، روند توزیع نان شفاف است 
جلوگیری  آن  در  سودجویی  هرگونه  از  شهرداری  و 
می کند. شهرداری هرات، از برکناری یک وکیل گذر، به 

اتهام سودجویی در روند توزیع نان خبر می دهد.
که مشکالتی  می پذیرد  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
در روند توزیع نان و فراهم سازی آرد مورد نیاز نانوایان 
در این والیت وجود دارد. به گفته ی او، تالش می شود 
یک محموله ی بزرگ آرد از قزاقستان، برای توزیع به 

نانوایی ها وارد کشور شود.
نان  تا  دارد  تالش  حکومت  می افزاید،  هرات  والی 
روند  و  بگیرد  قرار  نیازمندان  اختیار  در  خوش کیفیت 
توزیع نان، به گونه ی مداوم از سوی بخش های گوناگون 
تالش  از  هم چنان  محلی،  مقام  این  می شود.  نظارت 
نان در  افزایش شمار دریافت کننده گان  برای  حکومت 

هرات سخن می زند.
پی  در  که  نیازمند  خانواده های  برای  گرم  نان  توزیع 
دستور  به  دیده اند،  آسیب  کشور  در  کرونا  همه گیری 
رییس جمهور در برخی والیت ها آغاز شد و قرار است 
موارد  برخی  در  اما  شود،  اجرایی  والیت ها  تمام  در 
تجمع  و  نان  توزیع  در  شفافیت  نبود  از  شکایت هایی 

نیازمندان در نانوایی ها مطرح شده است.

در نبود آرد، توزیع نان در هرات متوقف شد
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محمدناصر اویانی

انسانی می طلبد. همه باید در پایین نگه داشتن قیمت ها 
تالش کنیم. مصرف کننده گان می توانند با جلوگیری از 
خریداری برای ذخیره چند ماهه، فشار کمبود کاال های 
مصرفی را کم تر سازند . عمده فروشان و خرده فروشان هم 
باید از قیمت های احتکاری دست بر دارند. همه به فکر 
هم دیگر باشیم و با هم دیگر می توانیم بر این ویروس غلبه 

حاصل کنیم .
 

 4. معارف و تحصیالت عالی:
و  مکاتب  تمام  افغانستان  در  کرونا  ویروس  شیوع  با   
دانشگاه های کشور به روی دانش آموزان بسته شد. چون 
حضور فزیکی دانش آموزان و دانشجویان در مراکز تعلیمی 
و تحصیلی خطرزا است، اولیای امور اقدام به استفاده از 
بدیل آموزش حضوری کرده اند. وزارت تحصیالت عالی 
کشور طرح آموزش آنالین را به ریاست جمهوری ارایه 
کرده و خواستار بودجه کافی برای اجرای این طرح شده 
است. وزارت مذکور با آگاهی از بلند بودن نرخ انترنت در 

افغانستان، تقاضای کاهش قیمت آن را نیز کرده است.
 کشورهایی که از تسهیالت خوب انترنت برخوردار اند، 
آموزش آنالین می تواند بدیل خوبی برای آن ها باشد، ولی 
نه در افغانستان؛ چون قیمت بلند و کیفیت پایین انترنت 
در کشور همواره یکی از موضوعات جدی و مورد بحث 
بوده است. سال ها است که شهروندان کشور از کیفیت و 
نرخ انترنت شاکی اند. نرخ انترنت در افغانستان نسبت به 
کشورهای همسایه و منطقه دست کم ده برابر بلند است. 

گذشته از آن، خدمات مخابراتی هم فراگیر نیست . 
  چون قرنطین، بهترین گزینه ی دولت ها برای مدیریت 
میان  فزیکی  فاصله  تا  است  ویروس شناخته شده  این 
را  ویروس  گسترش  سیر  و  داده  افزایش  را  شهروندان 
آهسته کنند، از دولت افغانستان به حیث شهروند کشور 
تقاضا می کنم تا در راستای کمک به خانواده های فقیر 

کشور جدی عمل کرده و آن ها را یاری کند.
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داعیه مشترک نسل نو افغانستان چیست؟
رد  کردن  پیدا  برای  را  کشور  تاریخ  برگ های  که  زمانی 
به  می کنیم،  رو  و  زیر  خودمان  از  پیش  نسل های  پای 
چیز های خوش آیند و ناخوش آیندی در این مورد دست 
پیدا می کنیم. یکی از این موارد هم می تواند داشتن یک 
داعیه مشترک در هر نسلی از نسل های کشورمان باشد. در 
نگاهی گذرا به این که نسل های پیش از ما چی داعیه هایی 
در سر داشتند و به چی نتایجی دست یافته اند و داعیه 
یا چی  بیست ویکم چی است  ما در قرن  نو کشور  نسل 
خواهد بود، مجبوریم تا تاریخچه کوتاه آن را مرور کنیم 
که به این امر مهم دست پیدا کنیم تا پاسخی باشد به 

پرسش های اذهان جست وجوگر نسل نو این کشور.
معاصر  تاریخ  دوران  در  را  کشور  جوانان  نقش  ما  اگر 
این نتیجه می رسیم که  افغانستان به بررسی بگیریم به 
جوانان تا زمان حکومت امیر حبیب اهلل خان سراج الملة، 
در رویداد ها و تغییرات اساسی در نظام و قدرت سیاسی 
نظام های  نفس  زیرا  نداشته اند.  چندانی  نقش  افغانستان 
سیاسی مطلقه شاهی از نوع استبدادی آن، هیچ گاهی به 
ملت و شهروندان نقشی در سرنوشت جامعه قایل نیستند، 
به جز اطاعت و فرمان برداری از حکومت و پادشاه که سایه 

خدا خوانده می شود.
برای  راه  خان،  حبیب اهلل  امیر  آمدن  کار  روی  از  بعد 
و  شد  باز  افغانستان  در  چاپی  رسانه های  و  مطبوعات 
جوانان افغانستان که از هم نسالن امان اهلل خان بودند، از 
جنبش های مشروطه خواهی و تغییر نظام سیاسی جوانان 
این جا  بودند.  متاثر شده  ایران  و  ترکیه  هند،  کشور های 
بود که برای بار نخست در تاریخ سیاسی کشور یک نسل 
و  پایین جامعه، متوسط  از طبقات  و یک دست  یک صدا 
 ) مشروطه خواهی   ( مشترک  داعیه  یک  به  همه  باالیی 
دست یافتند و برای این داعیه برحق و مشترک شان مبارزه 
بودند کسانی  امروز در همان زمان،  اما هم مانند  نمودند 

یکی از دست آوردهای انسان که او را از سایر موجودات 
متمایز می کند، فرهنگ است. فرهنگ هر جامعه ای را 
باید به مثابه مجوز رفتار و کردار اعضای آن جامعه دانست 
و از جانب دیگر فرهنگ برای ما چراغ های سرخ و سبز 
را نشان می دهد که در چه زمانی و چگونه باید واکنش 
نشان دهیم، حرکت کنیم و یا در کجا باید متوقف شویم.

جنگ های چهار دهه اخیر، بیش ترین آسیب را متوجه 
فرهنگ افغانستان کرده است. کج روی های فرهنگی در 
افغانستان به اندازه ای زیاد شده است که امروز پی آمدهای 

تلخ جنگ را محسوس تر ساخته است.  
جنگ نه تنها از لحاظ مادی بر پیکر این سرزمین صدمه 
به عقب  را  ما  دراز  و سالیان  وارد کرده  جبران ناپذیری 
رانده است، بلکه تار و پود اخالقی مان را نیز به یغما برده 

است.
یکی از مسایلی که از دید بسیاری از اندیش مندان غایب 
مانده است، همانا بهداشت کالم و یا ناسزاگویی ها است. 
ما به وفرت شاهد جنگ نرم در دنیای عینی و شبکه های 

اجتماعی در افغانستان هستیم.
انواع  برجسته ترین  از  یکی  دشنام،  و  لفظی  فحاشی 
این  که  پیمانه  همان  به  و  است  اخالقی  خالهای  از 
ناهنجاری در جامعه افغانستان در حال گسترش است، 
به همان پیمانه نیز از قباحتش کاسته می شود و نا گفته 

۱. ماده ۶۷9، فقره دوم قانون جزایی سال ۱39۶ افغانستان.

پرچم(  و  خلق  )احزاب  مسکو  خط  طرف داران  جمله 
طرف داران کمونیسم خط مائو ) شعله ای ها ( طرف داران 
خط کمونیسم انور خواجه. و گروه سومی که در اعتراض 
جوانان  گرفت،  باالیی شکل  گروه  دو  هر  به شکل گیری 
مسلمان بودند که هر دو نوع نظام سیاسی را از نظر اسالم 

مردود می دانستند.
آن چه در باال گفته آمدیم مروری بود بر عمل کرد جوانان 
کشور در قرن بیستم و داعیه های مشترک شان که برای 
این  این که چقدر  پای جان تالش کردند.  تا  آن  تحقق 
داعیه ها برحق بوده و چقدر نسل های پیش از ما در تحقق 
که  می گذاریم  نشدند،  یا  و  شدند  پیروز  داعیه های شان 
تاریخ در حق شان منصفانه قضاوت کند. اما هدف اصلی 
این نبشته بر آن است تا بدانیم که داعیه مشترک جوانان 
نسل قرن بیست و یکم کشور چی خواهد بود؟ ما چی 

داعیه داریم یا داشته باشیم؟
۲۰ سال از قرن بیست ویکم را سپری کردیم و در این 
هم چون  کشور  جدید  نسل  از  برومندی  جوانان  مدت 
در  سوختن  از  پس  که  جنگلی  قدبرافراشته ی  نهاالن 
کرده اند.  راست  قامت  می زند،  جوانه  بزرگ  آتش  یک 
اما هنوز درختان نیم سوخته و زخمی این جنگِل آتش 
آن  از  برافراشته تر  میان  این  در  قامت های شان  گرفته، 
است که نونهاالن تازه رشد کرده را در پهنای خودش 
و  نگهداشته اند  خود  تاریک  سایه  در  و  کرده اند  پنهان 
بزرگ  اما  کوچک  درختان  این  پرشکوه  فرصت حضور 

را گرفته اند.
در قرن بیست ویکم هنوز هم مهره های سوخته قرن بیستم 
که ناکامی های شان شهره دوران است، قدرت سیاسی را 
نو  نسل  از  اند(  کشور  آینده  )جوانان  که  این  حربه ی  با 
گرفته اند و مجال حضور پر قدرت این نسل را در صحنه 
سیاسی کشور با خدعه و نیرنگ سد کرده اند. ناکامی های 

جرم پنداشته می شود.
چندی پیش آقای امراهلل صالح در تارنمای فیس بوکش 
متنی را به اشتراک گذاشت و در آن از معرفی افرادی 

خبر داد که اقدام به ناسزاگویی به آدرس او می کنند.
در تازه ترین مورد در روز پنج شنبه هفته گذشته، معاون 
سخنگوی وزارت امور داخله کشور ویدیویی که توسط 
سربازان کشور از ولسوالی نادعلی هلمند برداشته شده 
این  در  گذاشت.  اشتراک  به  فیس بوکش  صفحه  در  را 
ویدیو ادعا می شود که یکی از سرک های نادعلی از سوی 
طالبان و در نتیجه عملیات »الفتح« تخریب و به صورت 

کامل از بین برده شده است.
این ویدیو هر چند قباحت عمل مخالفان مسلح کشور 
را به وضوح نشان می دهد و نه تنها این سرک بل صدها 
به  گروه  این  دست  از  نیز  دیگر  پخته  سرک   کیلومتر 
این  کردن  و محکوم  زشتی  در  که  درآمده  عین شکل 
عمل مخالفان جای بحث وجود ندارد، اما در این ویدیو 
نثار  را  زیادی  فحش های  می زند،  سخن  که  سربازی 
»الفتح«شان می کند. پخش  نام  زیر  عملیات  و  طالبان 
در  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون  سوی  از  ویدیو  این 
صفحه فیس بوکش بدون سانسور دشنام های گفته شده، 
به خوبی نشان می دهد که قباحت ناسزاگویی لفظی از 
سوی برخی از مقام ها در حکومت نیز دست کم گرفته 

شده است.
و  طالبان  جرایم  دادن  نشان  که  کرد  خاطرنشان  باید 
پرداختن به تبلیغ در برابر این گروه یکی از عمده ترین 
در  اما  است،  امنیتی  نهادهای  سخنگویان  فعالیت های 
کنار آن، سخنگویان حکومتی مسوولیت بزرگ تری نیز 
دارند که همانا اشاعه اخالق در رفتار و گفتار در جامعه 

که از این داعیه مشترک نسل جوان بر موقعیت و موقف 
سیاسی شان در جامعه و بر منفعت های شان احساس خطر 
می کردند. با روی کار آمدن امان اهلل خان جوان، که خود 
متاثر از این نهضت بود، امید تازه ای برای راهیان این داعیه 
اما فکر این که مباد از قدرت شاهانه او  برحق پیدا شد 
کاسته شود، در جهت تحقق این داعیه از دل کار نکرد 

و ناتمام ماند.
تحت  جوانان  رسید،  قدرت  به  خان  نادر  که  این  از  بعد 
داعیه  برای  سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  سخت ترین 
مشترک شان که همانا مشروطه خواهی از نوع دموکراتیکش 
داعیه ی جدید، نسل جوان کشور  این  رزمیدند. در  بود، 
)حق  مدنی  آزادی های  مشروطه،  نظام  برقراری  خواهان 
بیان(،  آزادی  مطبوعات،  آزادی  اعتصاب،  و  اعتراض 
از  پس  بودند.  سیاسی  و  مدنی  جریان های  تشکیل  حق 
مبارزات نفس گیر جوانان، داعیه برحق شان کم کم زمینه ی 
عملی شدن به خود گرفت و در سال ۱3۴3 خورشیدی، 
حکومت دهه ی دموکراسی را آغاز کرد و این گونه جوانان 

این نسل، تا جایی به خواسته های شان دست یافتند.
البته با برقراری دهه ی دموکراسی در کشور و جو حاکم 
و  دموکراسی  لیبرال  )تقابل  جهان  سیاسی  فضای  بر 
و  را در پیش گرفتند  داعیه جدیدی  کمونیسم( جوانان 
آن چیزی نبود جز برقراری عدالت اجتماعی با الگوبرداری 
از نظام سیاسی جدید در جهان که هواداران این داعیه به 

چند گروه تقسیم شدند.
نظام سیاسی حاکم آن زمان، در ظاهر سلطنت مشروطه، 
لیبرالیسم  نوع  از  سیاسی  نظام  یک  محتوا  و  شکل  در 
اسالمی بود که گروه های هم فکر با این نظام، طرف داران 
نظام لیبرالیستی بودند. داوود خان با تغییر رژیم به نوع 
جمهوری آن را تبارز داد. گروه های دومی که طرف داران 
از  می شدند  تقسیم  شاخه  چندین  به  بودند  کمونیسم 

پیدا است که دامنه این خال و میزان قباح آن از طبقه ای 
تا طبقه  ی دیگر متفاوت می باشد.

ویدیوهای  که  نیست  توجه  قابل  ما،  از  بسیاری  برای 
افرادی را می بینیم که در رسانه های اجتماعی یکی بر 
دیگری فحش و ناسزا می گویند و این جنگ واژه ها در 
برخی مواقع از سوی شماری حتا جنبه قومی و سمتی 

به خود می گیرد.
وسعت فحاشی لفظی، تنها دامن گیر افراد عادی جامعه 
نمی شود و شوربختانه برخی از چهره های سیاسی نیز در 

تقویه آن سنگ تمام گذاشته اند.
بسیاری از ما شاهد فحاشی لفظی سیاسیون در محافل و 
حتا کارزارهای انتخاباتی بوده ایم. در میزگردهای رسانه ها 
از مهمانان در برنامه  افتاده که شماری  اتفاق  بارها  نیز 
سیاسی شان  مخالفان  به  دشنام  و  ناسزاگویی  هیچ  از 
و  جا افتاده ترین  از  یکی  » قاق روده«  نمی کنند.  دریغ 
برای  را  آن   می توان  که  است  مثال هایی  برجسته ترین 
درک این موضوع به عنوان یک نمونه مطرح کرد که در 
کارزارهای انتخاباتی سال ۲۰۱۴ از سوی آقای محقق به 

جانب محمد اشرف غنی حواله شد.
از دید جامعه شناسان متوسل شدن به دشنام واکنشی 
اتفاق  هیجان  و  خشم  عواطف،  تاثیر  تحت  که  است 
می افتد. هم چنان پناه بردن به فحش و ناسزاگویی ناشی 
دشنام  از  استفاده  و  است  نیز  و سرخورده گی  از جهل 
کم ظرفیتی  نمایان گر  واکنشی،  حربه  یک  من حیث 

اخالقی دشنام دهنده است.
دشنام و فحش  دادن نه تنها برخالف ارزش های اخالقی 
جامعه قرار دارد، بلکه از دید قانون جزای کشور نیز در 
صورت مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، مصداقی از 

نسل پیش از ما در هر دو برهه ی زمانی مایوس کننده است 
و نسل نو کشور را وامی دارد تا به سوی تصاحب قدرت 

سیاسی از این جمع همیشه ناکام گام بردارند.
این جا است که هم مانند نسل های پیش از خود، باید داعیه 
برای آن  بگیرد و  نو شکل  بین نسل  مشترک جدید در 
مبارزه کنند و در این شرایط یگانه داعیه ای که نیاز است 
برای آن رزمید، انتقال قدرت سیاسی به نسل نو است. نسل 
نو افغانستان به مراتب با دانش تر، آگاه تر، تحصیل کرده و 
جهان دیده تر، پاک و با صداقت تر از نسل گذشته است. نظر 
به تجربه تاریخی کشور های دیگر در جهان، نسل جوان 
کشور می تواند بار مسولیت سیاسی کشور را خیلی خوب تر 

از سیاسیون حاضر در صحنه بدوش بگیرد.
بعد از شکل گیری دولت موقت تا کنون در سرتاسر کشور 
قالب های  در  مدنی  و  فرهنگی  سیاسی،  نهاد  هزار ان  به 
خرد و بزرگ شکل گرفته و همه ی این نهاد ها از سوی 
جامعه ی جهانی حمایت می شوند تا هر چه بیش تر و بهتر 
رشد کنند. نسل جدید کشور در رهبری این نهاد ها در پی 
رسیدن به قدرت سیاسی کشور اند. اما همه با شیوه های 
را  آن  تجربه گذشته ی  که  پراکنده  به شکل  و  گوناگون 

ناکام ثابت کرده است.
یک  در  کشور  جوان  نیروهای  تمامی  تا  است  نیاز  پس 
نسل  به  سیاسی  قدرت  )انتقال  داعیه  با  یگانه  انسجام 
این  و  و سیاسی شوند  مدنی  مبارزه  وارد  جوان( کشور، 
تمامی  برای  مشترک  داعیه ی  یک  به  باید  برحق  داعیه 
که  است  یادآوری  قابل  البته  شود.  بدل  کشور  جوانان 
جامعه جهانی و کشور های کمک کننده به افغانستان نیز از 

این موضوع حمایت می کنند.
تا زمانی که نسل جدید کشور این داعیه ی خود را مشترک 
نسازد و با شعار واحد وارد میدان مبارزه سیاسی نشود، 

بعید می دانیم که این نسل به این داعیه خود دست یابد.

می باشد.
سرباز وطن باید سمبول نمایش اخالق و مجری قانون 
باشد و نباید آگاهانه  و یا ناآگاهانه از آدرس سخنگویان 
تاپه زشت زده  این سربازان  بر جبین  امنیتی  نهادهای 
شود. شاید حتا سربازی که ویدیو را ضبط کرده است به 
این فکر نمی کرد که این ویدیو و دشنام گفتنش سر از 
دریچه فیس بوک معاون سخنگوی وزارت داخله بیرون 

کشد!
کار سخنگویان، تنها اطالع رسانی نیست. باید بدانند که 
از یک کتله بزرگ نماینده گی می کنند و باید با مسوولیت 

وارد میدان اطالع رسانی شوند.
مجری  داخله  وزارت  که  کشور  جزای  قانون  لحاظ  از 
آن است »شخصی که دیگری را با استفاده از تلفن یا 
ایمیل یا فکس یا وسایل الکترونیکی یا ارسال مکتوب 
به  دهد،  دشنام  یا  توهین  دیگری  توسط شخص  یا  و 
جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار افغانی، محکوم 

می گردد«.۱
در پایان باید گفت که عزیزان ما که در جبهه اطالع رسانی 
دست و پنجه نرم می کنند، باید متوجه قباحت موضوع 
باشند و بدانند که اطالع رسانی تنها وظیفه شان نبوده، 
امنیتی  نیروهای  چهره  از  زشتی ها  نقاب  برداشتن  بل 
از  نیز جزوی  باید،  به گونه ای که  نیروها  این  و معرفی 
اطالع رسانی  امر  در  نباید  و  است  مسوولیت های شان 

جنبه های اخالقی و قانونی را نا دیده انگارند.
در نتیجه باید این نکته را نیز  یادآور شد که همه ی ما از 
کوچه و بازار گرفته تا نهادهای اکادمیک و محافل سیاسی 
و رسانه های اجتماعی مسوولیت داریم تا بهداشت کالم را 

به عنوان یک امر اخالقی عایت کنیم.
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