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دوئل دولت و طالبان در میدان 
جنگ و تبلیغات

چه کسی بهای جمهوریت آینده ی مبهم صلح
را پرداخته است؟
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تنور جنگ فزیکی و تبلیغاتی بین نیروهای امنیتی و طالبان در روزهای گذشته 
نسبت به ماه های گذشته داغ تر شده است. ماشین جنگی دولت افغانستان در برابر 
طالبان پس از آن روشن شد که رییس جمهور کشور در دیدار از فرماندهی عملیات 
خاص نیروهای ویژه ارتش، از آنان خواست که »شمشیر از نیام برکشند« و قوت 
نیروهای خاص را به آنان نشان دهند. تغییر موضع رییس جمهور کشور در قبال 
طالبان، پای نیروهای امنیتی را به میدان کشاند و آنان هم با حمایت از تصمیم 
جدید دولت و با اشاره به حمله هفته پیش در کابل و ننگرهار، طالبان را متهم به 
استفاده از روش »حمله و تکذیب« کردند. از آن طرف برخی تحلیل گران امریکایی 
وضعیت موجود را به ضرر افغانستان می دانند و از دو طرف خواهان تالش برای 

دست یابی به صلح اند.

به  رسیدن  راستای  در  معموال  بنیادگرا  گروه های 
هدف با یک دیگر همکاری و هم پوشانی دارند که گاه 
روی منابع با یک دیگر دچار اختالف می شوند و علیه 
یک دیگر موضع می گیرند. طالبان و داعش نیز نمونه 
خوب این نوع دوستی و دشمنی اند. این دو گروه از 

مخالفت با هم به سوی دوستی و...

شفاخانه ی  خدماتی  و  اداری  کارمندان  و  پزشکان 
»کووید شماره یک« هرات، در اعتراض به پرداخت 
نشدن معاش های شان، روز شنبه، بیست وهفتم ثور، 
برای چند ساعت اعتصاب کاری کردند. مرکز درمانی 

که بیماران بدحال کرونا در آن بستری هستند.
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اعتصاب کاری کارمندان بهداشتی 
در هرات شکست،

سربازان خط نخست نبرد با کرونا 
جیب شان خالی است

طالبان و داعش؛ 

از رقابت تا همکاری

توافق نامه ارگ و سپیدار 
آماده امضا است

گذرگاه تورخم شش روز در 
هفته شبانه روزی باز می شود

وزارت  سرپرست  احمدی،  اجمل  کابل:  ۸صبح، 
صنعت و تجارت، می گوید که پس از این گذرگاه 
شبانه روزی  صورت  به  ننگرهار  والیت  در  تورخم 

شش روز در هفته باز خواهد بود.
رشته   یک  در  تجارت  و  صنعت  وزارت  سرپرست 
است  گفته  ثور،  بیست وهفتم  شنبه،  روز  توییت 
با  نیز  اسپین بولدک در والیت قندهار  که گذرگاه 
افزایش ساعت های کاری شش روز هفته به روی 

تزانزیت کاالی تجارتی باز خواهد بود.
از جانب دیگر اجمل احمدی گفته است که صدور 
کاالی تجارتی از افغانستان پس از روزهای عید از 

سر گرفته می شود.
و  افغانستان  خصوصی  بخش  از  احمدی  آقای 
با دولت های دو  پاکستان به دلیل همکاری هایش 

کشور سپاس گزاری کرده است.
همه  تا  هستیم  متعهد  »ما  است:  افزوده  او 
سهولت های الزم را جهت استفاده آسان از راه های 
ترانزیتی برای واردات  و صادرات در اختیار بازرگانان 

قرار دهیم.«
این دو گذرگاه منتهی به پاکستان پیش از این به 
از  دلیل شیوع ویروس کرونا بسته شده بود. پس 
تا  رسیدند  توافق  به  پاکستان  و  افغانستان  مدتی 
گذرگاه تورخم و اسیپن بولدک در هفته پنج روز به 

روی ترانزیت کاالی تجارتی گشوده بماند.
این گذرگاه به روی مسافران نیز بسته است. سفارت 
برای  اعالم کرده است که  پاکستان  افغانستان در 
بازگشت مسافران گیرمانده در پاکستان، روز شنبه 
به روی مسافران  پاکستان  به  گذرگاه های منتهی 

باز خواهد بود.
ارزش  پاکستانی،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
 ۲۰۱۰ سال های  در  کشور  این  کاالی  صادرات 
می رسیده  دالر  میلیارد   ۲.۴ از  بیش  به   ۲۰۱۱ -
است. در سال های ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ این رقم به ۱.۳ 
کلی،  صورت  به  است.  یافته  کاهش  دالر  میلیارد 
صادرات پاکستان از بندر تورخم به افغانستان در 
چند سال اخیر نزدیک به میلیارد دالر کاهش داشته 

است.

ترکمنستان ۱۲۶ زندانی 
افغان را آزاد می کند

محمدوف،  بیردی  قربان قلی  کابل:  ۸صبح، 
 ۱۲۶ عفو  فرمان  ترکمنستان  جمهور  رییس 
زندانی افغان را که در زندان های کشورش به 

سر می برند، امضا کرده است.
گفته  خبر  این  اعالم  با  خارجه  امور  وزارت 
است که این زندانیان به دلیل ارتکاب جرایم 
گوناگون زندانی بودند، اکنون براساس فرمان 
مناسبت  به  ترکمنستان  جمهور  رییس 

فرارسیدن عید فطر رها می شوند.
که  زندانیانی  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
ترکمنستان  جمهور  رییس  عفو  فرمان  از 
دوشنبه،  روز  است  قرار  شده اند،  برخوردار 
بیست ونهم ثور، در بندرهای آقینه و تورغندی 

به مسووالن سرحدی افغان سپرده شوند.
وزارت امور خارجه با نشر اعالمیه ای این اقدام 
توصیف  کشور  این  را حسن نیت  ترکمنستان 

کرده و از آن قدردانی کرده است.
وزارت امور خارجه اما در این اعالمیه در مورد 
شمار زندانیان افغان در ترکمنستان جزییات 

نداده است.
افغانستان خواهان  این وزارت گفته است که 
و  »همسایه  کشور  با  بیش تر  روابط  گسترش 

دوست« خود ترکمنستان است.

ملی  امنیت  شورای  کابل:  ۸صبح، 
گروه  دو  داعش  و  طالبان  که  می گوید 
تروریستی اند و هیچ گونه تفاوتی از هم 
افغانستان  مردم  بر ضد  دو  و هر  ندارند 

می جنگند.
امنیت  فیصل، سخنگوی شورای  جاوید 
ملی، روز شنبه، بیست وهفتم ثور، در یک 
نشست گفت که طالبان، داعش و دیگر 
افغانستان  در  که  تروریستی  گروه های 
هم  از  تفاوتی  هیچ  می کنند،  فعالیت 
بر ضد  مشترک  گونه   به  آن ها  و  ندارند 

مرم می جنگند.
شریکان  از  افغانستان  »توقع  افزود:  او 
و  مخالفان  به  تا  است  این  متحدانش  و 
افراد  روزمره  گونه  به  که  تروریستانی 
برائت  افغانستان می کشند،  در  را  ملکی 

ندهند.«
به گفته جاوید فیصل، تروریستان نباید 
به تروریستان »خوب و بد« تقسیم شوند، 
زیرا آن ها »قاتالن« مردم افغانستان اند و 
رحم  وجوان  پیر  کودک،  مرد،  زن،  به 

نمی کنند.
او این سخنان را در حالی مطرح می کند 
که اخیرا در پی حمله بر شفاخانه ی ۱۰۰ 

بستر دشت برچی، نزاعی در مورد عامالن 
این حمله برخاسته است.

طالبان می گویند که در این حمله دست 
ندارند، اما دولت طالبان را بسترساز این 
حمله و مسوول عنوان می کند. مسوولیت 
این حمله را به صورت رسمی فرد و یا 

گروهی برعهده نگرفته است.
در  امریکا  ویژه  نماینده  زلمی خلیل زاد، 
نیز گفته است که  افغانستان  امور صلح 
طبق بررسی ایاالت متحده امریکا، گروه 
داعش حمله های روز سه شنبه در کابل و 
ننگرهار را اجرا کرده است. ارگ ریاست 
سخنان  این  به  گذشته  روز  جمهوری 
عجله  با  که  گفت  و  داد  نشان  واکنش 

نمی توان طالبان را برائت داد.
گفت  فیصل  جاوید  دیگر،  جانب  از 
هفته ای  در  حامیانش  و  طالبان  که 
صورت  به  را  خشونت ها  گذشته  که 

بی پیشینه افزایش داده اند.
به گفته او، در دهه سوم ماه رمضان ۷۹ 
غیرنظامی در کشور کشته شده و ۲۱۸ 
این  برداشته اند.  زخم  دیگر  غیرنظامی 
اجرا شده  در ۲۱ والیت کشور  حمالت 

است.

داعش و طالبان دو گروه تروریستی اند 
و »خوب و بد« ندارند

پایان بن بست سیاسی؛

هشدار از شیوع بیش تر کرونا 
در بلخ و کندز:
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تغییر سیاست دولت امریکا در قبال طالبان سردرگمی و نگرانی را برای مردم افغانستان بار آورده است. ایاالت متحده امریکا برای نابود 
کردن تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرده بود. امریکا تا قبل از امضای توافق نامه صلح با طالبان، از گروه طالبان و شبکه حقانی به اسم 

و هویت هراس افگن، تروریست و وحشی یاد می کرد؛ اما حاال طالبان را تروریست و هراس افگن نمی خواند.



پس از رفع قیود گردش در 
و  کندز  بلخ،  والیت های 
ننگرهار، میزان مبتالیان 
کووید-۱۹  ویروس  به 
بیش تر  والیت ها  این  در 
مسوول  مقام های  و  شده 
سیر  از  والیت ها  این  در 
صعودی گراف مبتالیان به این ویروس نگران اند. 
این مقام های می افزایند که قیود گردش از این 
والیت ها بر اساس یک سلسله شرایط برداشته 
شده بود، اکنون اما دیده می شود که شهروندان 
در این والیت ها نسبت به این شرایط پابند نبوده 
و بدون در نظر داشتن مسایل صحی به رفتارهای 
مقام های مسوول در  اجتماعی شان می پردازند. 
این والیت ها تصریح می کند، در چنین شرایط 
که میزان مبتالیان به ویروس کرونا بیش تر شده، 
آنان روی طرح وضع مجدد قیود گردش در این 

والیت ها رأی زنی می کنند.
در حدود هشت روز قبل، کمیته های اضطراری 
مبارزه با ویروس کرونا در والیت های بلخ، کندز 
و ننگرهار تصمیم گرفتند که برای حل مشکالت 
اقتصادی مردم و تأمین مایحتاج زنده گی آنان، 
قیود گردش را از این والیت ها را بردارند. اکنون 
اما مسووالن در این والیت ها می گوید که مردم 
نسبت به این طرح بی اعتنا هستند و در سطح 
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  بازار  و  شهر 

کرونا توصیه های صحی را مراعات نمی کنند.
والیت  والی  سخنگوی  فرهاد،  منیراحمد 
حدود  در  که  گفت  با ۸صبح  در صحبت  بلخ، 
ویروس کرونا  با  مبارزه  قبل کمیته  روز  هشت 
و شورای والیتی این والیت تصمیم گرفتند تا 
تحت شرایط خاص قیود گردش را از والیت بلخ 
بردارند، اکنون اما دیده می شود که این طرح به 
دلیل مراعات نشدن توصیه های صحی از سوی 
شده  روبه رو  با شکست  والیت  این  باشنده گان 
است. فرهاد بیان داشت که ریاست صحت عامه 
این والیت یک کمیته نظارت از وضعیت شهر را 
ایجاد کرده بود و نظارت های این کمیته نشان 
می دهد که مردم در جریان این روزها به گونه  ی 
عادی و بدون در نظر داشت توصیه های صحی 
که همانا استفاده از دست کش، ماسک و رعایت 
کردن فاصله ی دو متری است، در سطح شهر 

 

سرانجام، دیروز سخنگوی رییس جمهور اعالن کرد که توافق 
سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل به زودی 
امضا می شود. ارگ برخی از تقرری هایی را که یک ماه پیش 
آغاز کرده بود، تا عملی شدن توافق نامه ی سیاسی توقف داد. 
ارگ به زودی روند انتساب افراد در پست های مطرح دولتی را 
آغاز می کند. سپیدار نیز با حلقه ای کالن از سیاسیون پر توقع 
در حال رأی زنی است تا فهرستی از وزیران، معینان، والی ها 

و دیپلمات ها را آماده سازد.
سیاسی  تعیینات  و  تقرری ها  تردید  بدون  سیاسی،  توافق 
همه  که  است  این جا  اساسی  مشکل  دارد.  پی  در  هم  را 
جریان های  سیاسی  منافع  خاطر  به  افغانستان  در  توافقات 
یک  با  سیاسی  نفوذ  با  رهبر  یک  که  زمانی  است.  مختلف 
اساس  می رسد،  تفاهم  به  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
این تفاهم سهم دهی به او در حکومت آینده است. در چنین 
شرایطی، سهمیه بندی موقف های دولتی منحصر به غنی و 
عبداهلل نیست. هواداران پرنفوذ هر دو، در حکومت تازه، سهم 
متحدان سیاسی اش سهم  به  باید  غنی  اردوی  می خواهند. 
از متحدان سیاسی مقتدر  با لشکری  اردوی عبداهلل  بدهد. 
آنان وعده سپرده که  به تک تک  او  روبه رو است.  پرتوقع  و 

سهم شان را در نظر می گیرد.
زمانی که مبنای تقرری های حکومت را سلیقه های سیاسی و 
شخصی افراد، تشکیل دهد معلوم است که خبری از اصالحات 
نخواهد بود. نظام اداری افغانستان بیش از هر زمان دیگری 
به اصالحات نیز دارد. نهادهای حمایت کننده افغانستان نیز 
در طول سال های پسین بر اصالحات در حکومت داری تأکید 
کردند. اما تعیینات آینده در چنین وضعیت ممکن نیست که 

عاری از اثرگذاری سیاسی باشد.
باال  افغانستان  در  مردم  توقعات  سطح  روز،  هر  گذشت  با 
می رود. مردم طی ۱۹ سال گذشته هر روز چشم به راه اعمال 
بر  حاکم  فساد  از  آن ها  بودند.  حکومت داری  در  اصالحات 
از  افغانستان  مردم  شده اند.  خسته  حکومتی  دستگاه های 
فاسد،  کشورهای  فهرست  صدر  در  کشورشان  نام  تماشای 
پر از کشت و قاچاق مواد مخدر و خشونت، خسته شدند. 
مردم افغانستان تنها را عبور از این همه مشکالت را ایجاد 
یک حاکمیت مقتدر می دانند که با اصالحات گسترده، شکل 

گرفته باشد.
وعده  زیادی  سیاسیون  به  عبداهلل  و  غنی  که  است  درست 
به  آنان  وعده های  نباید  را  تقرری ها  اساس  اما  سپرده اند. 
هم تیمی های شان شکل بدهد. غنی و عبداهلل، هر دو دیگر 
نخواهند  را  بعد  سال  پنج  حکومت های  در  حضور  چانس 
داشت. جلو غنی را قانون و جلو عبداهلل افکار عمومی خواهد 
کاری  دوره ی  این  در  باید  سیاسی  رهبر  دو  این  گرفت. 
در  اصالحات  کارشان،  اساس  یک دیگر،  استهالک  به جای 

حکومت داری باشد.
قضاوت  موردشان  در  تاریخ  که  بدانند  باید  عبداهلل  و  غنی 
خواهد کرد و هر نوع بی تفاوتی در مقابل اراده مردم، تنفر 

موجود را چند برابر می سازد.
تغییر  برای  این حکومت  در حکومت وحدت ملی، رهبران 
روی  را  اقداماتی  اصالحات  ایجاد  و  خدمات  عرضه ی  در 
دست گرفتند؛ اولین اقدام آن ها در جهت تأمین اصالحات، 
این حکومت،  از  نیروی کاری آغاز شد. پیش  از جابه جایی 
فاقد  که  بودند  گرفته  قرار  عامه   ادارات  رأس  در  کسانی 
تخصص و مسلک  کاری بودند؛ اکثریت این افراد بر اساس 
سهمیه بندی اقوام انتخاب شده بودند. درست پس از سال 
اول، همه چیز دوباره تغییر یافت. ارگ و سپیدار برای بقای 
سیاسی خودشان دوباره تعیینات را قومی و سیاسی ساختند. 
تقرری های  در  کم رنگی  نقش  پایانی  سال های  در  سپیدار 
اما ارگ در تقرری بست های پایین اداری در سطح  داشت 
واحدهای والیتی و حتا ولسوالی ها هم نگاه انتخاباتی داشت.

غنی و عبداهلل، هر دو، باید بکوشند تا افراد تحصیل کرده را بر 
اساس رشته ی کاری شان در رأس ادارات دولتی قرار بدهند 
و برای تحقق این هدف، اصالحات فراگیر را در کمیسیون 
آن ها  بیاورند.  وجود  به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
برای جذب نیروهای کاری با ظرفیت و با دانش در ادارات 
کشور باید برنامه ریزی کنند؛ رهبران حکومت باید بدانند که 
بیش تر  با اصالحات  عامه  ادارات  به  رضایت عمومی نسبت 

جلب می شود.

قیود  که  روزی  از  گفت  او  می کنند.  گشت وگذار 
گردش از این والیت برداشته شده، میزان مبتالیان 

به ویروس کرونا افزایش یافته است.
آمارهایی که از سوی وزارت صحت عامه دیروز به 
نشر رسید، والیت بلخ با ثبت بیش ترین آمار بعد 
از کابل و ننگرهار در صدر والیت ها قرار گرفت. در 
یک روز گذشته ۳۱ تن در این والیت به ویروس 
تعداد  این  ثبت  با  شدند.  ثبت  مبتال  کووید-۱۹ 
مبتالیان به کرونا به ۴۹۲ تن افزایش یافت. از این 
میان تا کنون ۲۲ تن جان باخته  اند و ۱۲ تن دیگر 

صحت یاب شده اند.
او این وضعیت را خطرناک توصیف کرد. سخنگوی 
والی بلخ بیان داشت که مردم نسبت به توصیه های 
در  تا  است  نیاز  رو  این  از  استند،  بی پروا  صحی 
از  تا  شود  وضع  گردش  قیود  دوباره  بلخ  والیت 

شیوع بیش تر ویروس کرونا جلوگیری شود.
در کندز نیز وضعیت به گونه عادی جریان دارد 
رفت وآمد  شهر  در  واهمه ای  کدام  بدون  مردم  و 
والی  سخنگوی  مرادی،  عصمت اهلل  می کنند. 
گفت  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  کندز  والیت 
که باشنده گان این والیت به گونه عادی سرگرم 
آن چنانی که  و  هستند  عیدی شان  سودای  خرید 
او  نمی کنند.  رعایت  را  صحی  توصیه های  باید، 
گفت که ریاست صحت عامه این والیت از وضعیت 
گشت وگذار مردم در سطح شهر نظارت می کند و 
در صورت لزوم این والیت به وضع دوباره ی قیود 

گردش خواهد رفت.
در  داد،  هشدار  کندز  والیت  باشنده گان  به  او 
رعایت  را  توصیه های صحی  و  اصول  که  صورتی 
بیش تر  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  میزان  نکنند، 
خواهد شد. همین اکنون ۷۳ تن در والیت کندز 
تن   ۲۶ میان  این  از  اند.  مبتال  کرونا  ویروس  به 
تاکنون بهبود یافته اند و ۳ تن دیگر جان های شان 

را از دست داده اند.
به  نسبت  وضعیت  اما  ننگرهار  شرقی  والیت  در 
کندز و بلخ بهتر خوانده شده است. قیود گردش از 
این والیت پیش از کندز و بلخ برداشته شده بود 
و مقام های مسوول در این والیت گفته بودند که 
تمامی اصناف با رعایت اصول و توصیه های صحی 
به کسب وکارشان پرداخته اند و مردم نیز با حفظ 
توصیه های صحی و فاصله گیری معیاری در سطح 
که  وجودی  با  اکنون  شهر گشت وگذار می کنند. 

توافق سیاسی نباید جلو 
اصالحات را بگیرد

دوباره قیود گردش وضع می شود
 یک شنبه
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هشدار از شیوع بیش تر کرونا در بلخ و کندز:

نزدیک به ۱۰ روز از برداشته شدن قیود گردش 
در والیت ننگرهار می گذرد، مقام های مسوول در 
از وضعیت موجود خوش بین به نظر  این والیت، 
می رسند. عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی والیت 
ننگرهار در صحبت با ۸صبح گفت که باشنده گان 
والیت ننگرهار به خوبی با برداشتن قیود گردش 
کنار آمده اند و تمامی اصناف و مردم توصیه های 
صحی در سطح شهر را رعایت می کنند. او گفت، از 
روزی که قیود گردش از این والیت برداشته شده، 
به میزان مبتالیان به ویروس کرونا کدام تغییری 

نیامده است.
از سوی  آمار مبتالیان به ویروس کووید-۱۹ که 
گفته های  با  رسیده،  نشر  به  عامه  وزارت صحت 
والی والیت ننگرهار در تضاد است. در یک شبانه 
به  والیت  این  در  تن  حدود ۳۷  در  گذشته  روز 
این ویروس مبتال شده اند. با ثبت این تعداد، شمار 
مبتالیان به ویروس کووید-۱۹ به ۳۱۰ تن افزایش 
یافته و از این میان ۱۶ تن تاکنون جان باخته اند و 
۱۲ تن دیگر صحت یاب شده اند. با این حال آقای 
خوگیانی نیز تصریح کرد، در صورتی  که وضعیت 
بحرانی شود، محتمل است که والیت ننگرهار نیز 

دوباره قیود گردش وضع شود.
از برداشتن  بارها  با این همه وزارت صحت عامه 
این  است.  داده  در والیت ها هشدار  قیود گردش 
قیود  که  صورتی  در  است،  گفته  همواره  وزارت 
این  برنامه های  نشود،  رعایت  و  تطبیق  گردش 
با  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  وزارت 
شکست مواجه خواهد شد. این وزارت گفته است 
در صورتی که اصول و توصیه های صحی توسط 
به  کرونا  ویروس  شیوع  نشود،  رعایت  شهروندان 
نخواهد  قادر  وزارت  این  و  رسید  خواهد  اوجش 
بود که از شیوع بیش تر آن جلوگیری کند. وزارت 
صحت عامه از شهروندان کشور خواست تا نسبت 
به توصیه های صحی جدی باشند و قیود گردش 

را نقص نکنند.
نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در پنجم حوت 
سال گذشته در والیت هرات به ثبت رسید. پس 
از آن، این ویروس به سراسر کشور گسترش یافت 
و اکنون بیش از شش هزار و ۴۰۲ تن که مبتال 
به این ویروس ثبت شده اند. از این میان تا کنون 
در حدود ۷۷۸ تن بهبود یافته و ۱۶۸ تن دیگر 

جان های  شان را از دست داده اند.

عبداالحمد حسینی

آمارهایی که از سوی وزارت صحت عامه دیروز به نشر رسید، والیت بلخ با ثبت بیش ترین آمار بعد از کابل و 
ننگرهار در صدر والیت ها قرار گرفت. در یک روز گذشته 31 تن در این والیت به ویروس کووید-19 مبتال ثبت 
شدند. با ثبت این تعداد مبتالیان به کرونا به ۴92 تن افزایش یافت. از این میان تا کنون 22 تن جان باخته  اند و 

12 تن دیگر صحت یاب شده اند.

غور  والیت  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
در  امنیتی  پاسگاه  یک  که  می کنند  تأیید 
به  والیت،  این  مرکز  فیروزکوه،  شهر  حومه ی 
عابر،  عارف  است.  کرده  سقوط  طالبان  دست 
سرپرست دفتر رسانه های والی غور، در صحبت 
نیمه های  طالبان  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
پاسگاه  این  بر  ثور،  بیست وهفتم  شنبه شب، 

امنیتی در منطقه ی »گزک« حمله کرده اند.
به گفته ی او، تاکنون از تلفات نیروهای امنیتی 
نیروهای  و  نیست  دست  در  دقیقی  اطالع 
امنیتی در حال بررسی این رویداد هستند، اما 
برخی فعاالن مدنی ادعا دارند که در این رویداد 
سه سرباز پولیس زخم برداشته، یک نفر کشته 

و هفت سرباز دیگر به دست طالبان اسیر شده اند.
هم چنان در یک رویداد دیگر، عصر روز جمعه، 
بیست وششم ثور، یک کارمند امنیت ملی، یک 
غیرنظامی،  یک  و  غور  پولیس  فرماندهی  مأمور 
شهر  حومه ی  در  منطقه ای  به  تفریح  برای  که 
تفنگ دار  مردان  سوی  از  بودند،  رفته  فیروزکوه 

تیرباران و کشته شدند.
سرپرست دفتر رسانه های والی غور، با تأیید این 
رویداد می گوید تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت 
این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیر نورانی، از 
فعاالن مدنی غور، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح، 
وضعیت امنیتی این والیت را نگران کننده می داند.

تحرکات  اخیر  روزهای  طی  طالبان  او،  باور  به 

والیت  مرکز  به  نزدیک  بخش های  در  را  خود 
سقوط  نگران  غور،  ساکنان  و  داده اند  افزایش 
وی  هستند.  طالبان  دست  به  والیت  مرکز 
طالبان،  گروه  به  وابسته  می افزاید، جنگ جویان 
پرچم  فیروزکوه،  شهر  به  نزدیک  روستاهای  در 
طالبان را بلند کرده اند و این مسأله سبب نگرانی 

مردم شده است.
حکومت  و  محلی  حکومت  غور،  مدنی  فعاالن 
مرکزی را، به بی برنامه گی و بی پروایی در تأمین 
امنیت متهم کرده و خواهان اقدام  ریشه ای برای 
هستند.  هراس افگنان  سرکوب  و  امنیت  تأمین 
این در حالی است که به تازه گی، رییس جمهور 
غنی به نیروهای امنیتی دستور داده که از حالت 
دفاعی خارج شوند و عملیات های نظامی را برای 

آماج قرار دادن هراس افگنان آغاز کنند.

دو رویداد امنیتی در فاصله چند ساعت در غور



منابع دخیل در مذاکرات ارگ و 
سپیدار می گویند که توافق نامه 
نهایی  دو طرف  میان  سیاسی 
برای امضا آماده است.  شده و 
روی  گفت وگوها  حال،  این  با 
توافق نامه  جزییات  از  برخی 
است  قرار  و  دارد  ادامه  هم چنان 
پس از توافق دو طرف، به عنوان ضمیمه افزوده شده یا 
به شکل شفاهی پذیرفته شود. این جزییات چگونه گی 
تعدیل  کمیسیون  تشکیل  مکانیسم  و  کابینه  تقسیم 
منبع  یک  گفته  به  است.  شامل  نیز  را  اساسی  قانون 
معتبر در این گفت وگوها، زمان دقیق امضای توافق نامه 
هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد که دو طرف آن را 
در جریان هفته روان امضا کنند. ارگ ریاست جمهوری 
»مسایل  روی  مذاکره  طرف های  که  کرده  تأیید  نیز 
بزرگ سیاسی« تفاهم کرده اند و توافق نامه سیاسی با 
سپیدار قرار است به زودی امضا شود. گفتنی است که 
ارگ و سپیدار پیش تر روی کلیات توافق نامه، از جمله 
ریاست  کرسی  واگذاری  کابینه،  درصدی   ۵۰ تقسیم 
شورای عالی مصالحه ملی به عبداهلل عبداهلل و اعطای 

رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم توافق کرده اند.
پس از دو هفته گفت وگو روی طرح پیشنهادی سپیدار، 
ارگ ریاست جمهوری می گوید که توافق روی مسایل 
توافق نامه  است  قرار  و  آمده  دست  به  سیاسی  مهم 
میان دو طرف نیز به زودی امضا شود. صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه، بیست وهفتم ثور 
گفت که با تالش حکومت برای حل چالش های موجود، 
آمده  دست  به  مذاکرات  این  ادامه  در  پیش رفت هایی 
است و قرار است جزییات آن پس از امضای توافق نامه 
در  دخیل  منبع  یک  حال،  همین  در  شود.  همه گانی 
توافق نامه  متن  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  مذاکرات 

پایان بن بست سیاسی؛

توافق نامه ارگ و سپیدار آماده امضا است

روی  گفت وگو  اما  شده،  نهایی  سپیدار  و  ارگ  میان 
منبع،  این  گفته  به  دارد.  ادامه  آن  از جزییات  برخی 
نیاز است تا جزییات، از جمله زمان اجرا و موارد آن 
روشن شده و سپس این توافق نامه میان دو طرف به 

امضا برسد.
این منبع افزود که گفت وگوها روی جزییات، از جمله 
مشخص شدن کرسی های کابینه و اداره های مستقل 
تعدیل  و مکانیسم تشکیل کمیسیون  برای دو طرف 
قانون اساسی، جریان داشته و قرار است نتیجه آن پس 
از توافق در یک ضمیمه گنجانیده شده یا از سوی دو 
طرف به شکل شفاهی تأیید شود. به گفته این منبع، 
و  ارگ  سوی  از  سیاسی  توافق نامه  که  دارد  احتمال 
است  قرار  شود.  امضا  روان  هفته  جریان  در  سپیدار 
زمان مشخص امضای این توافق نامه از سوی هیأت دو 
طرف نهایی شود. پیش تر، افراد نزدیک به گروه میانجی 
گفته بودند که این توافق نامه در حضور گروه میانجی 

و نماینده گان برخی از کشورها و سازمان های خارجی 
امضا  به  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  میان 
می رسد. با این حال، این منابع تصریح کرده بودند که 
توافق نامه ارگ و سپیدار تنها از سوی گروه میانجی و 

به شکل شفاهی ضمانت می شود.
بر اساس طرحی که دو طرف روی آن توافق کرده اند، 
رهبران  از  متشکل  دولت«  عالی  »شورای  است  قرار 
اجماع  ایجاد  برای  ملی  شخصیت های  و  سیاسی 
مصالحه  عالی  هم چنان شورای  گیرد.  سیاسی شکل 
که  می شود  ایجاد  عبداهلل  عبداهلل  ریاست  با  ملی 
مسوولیت رهبری امور صلح را بر عهده خواهد داشت. 
عالوه بر این، دو طرف روی تقسیم ۵۰ درصدی کابینه 
اساس یک  بر  نیز  والیان  است  قرار  و  توافق کرده اند 
قاعده برخاسته از توافق دو طرف تعیین شود. در این 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  که  است  آمده  توافق نامه 
سابق ریاست جمهوری به رتبه مارشالی ارتقا می یابد 

و هم زمان با آن، عضویت شورای عالی دولت و شورای 
امنیت ملی را نیز به دست می آورد.

از  هیأت  یک  است  قرار  طرف،  دو  توافق  اساس  بر 
توافق نامه  این  از نقض  و  ایجاد شود  بزرگان سیاسی 
جلوگیری کند. گفتنی است که زمان اعتبار توافق نامه 
میان ارگ و سپیدار نیز پایان حکومت کنونی خوانده 
گروه  به  نزدیک  افراد  از  برخی  پیش تر،  است.  شده 
پنج  ضمانت  توافق نامه  این  که  بودند  گفته  میانجی 
و شکل گیری  صلح  برقراری  محض  به  و  ندارد  ساله 
تالش های برای ایجاد حکومت جدید که گروه طالبان 
نیز در آن نقش خواهد داشت، پایان می یابد. پس از 
یک  است  قرار  طرف،  دو  سوی  از  توافق نامه  امضای 
هیأت مذاکره کننده از سوی شورای عالی مصالحه ملی 
برای پیش برد مذاکرات رو در رو با گروه طالبان تعیین 
بن بست  پایان  از  حالی  در  مذاکره  طرف های  شود. 
سیاسی خبر می دهند که روند صلح با گروه طالبان 
نیز با تشدید جنگ از سوی دو طرف در حالتی مبهم 

قرار گرفته است.
تنش های سیاسی میان ارگ و سپیدار پس از شکل 
انتخابات، محمداشرف  مستقل  که کمیسیون  گرفت 
انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده  برنده  را  غنی 
و به وی وثیقه انتخاباتی سپرد. سپیدار که مقر حضور 
عبداهلل عبداهلل است، این نتیجه را برخاسته از تقلب 
دانست و تصریح کرد که »حکومت همه شمول«  شکل 
با ارگ ریاست جمهوری در  می دهد. سپیدار یک جا 
نزدهم حوت سال گذشته مراسم تحلیف برگزار کرد 
این  شد.  طرف  دو  میان  تنش ها  افزایش  سبب  که 
تنش ها اما با تأکید کشورها و سازمان های بین المللی 
و  از جمله حامد کرزی  میانجی،  پا درمیانی گروه  و 
عبدرب الرسول سیاف، سرانجام به گفت وگوها میان دو 

طرف منجر شد.
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تبلیغاتی  و  فزیکی  جنگ  تنور 
بین نیروهای امنیتی و طالبان 
در روزهای گذشته نسبت به 
شده  داغ تر  گذشته  ماه های 
دولت  جنگی  ماشین  است. 
برابر طالبان پس  افغانستان در 
رییس  که  شد  روشن  آن  از 
عملیات خاص  فرماندهی  از  دیدار  در  جمهور کشور 
نیروهای ویژه ارتش، از آنان خواست که »شمشیر از 
نیام برکشند« و قوت نیروهای خاص را به آنان نشان 
قبال  در  کشور  جمهور  رییس  موضع  تغییر  دهند. 
و  کشاند  میدان  به  را  امنیتی  نیروهای  پای  طالبان، 
آنان هم با حمایت از تصمیم جدید دولت و با اشاره به 
حمله هفته پیش در کابل و ننگرهار، طالبان را متهم 

به استفاده از روش »حمله و تکذیب« کردند.
وضعیت  امریکایی  تحلیل گران  برخی  طرف  آن  از 
دو طرف  از  و  افغانستان می دانند  به ضرر  را  موجود 

خواهان تالش برای دست یابی به صلح اند.

ناقوس جنگ به صدا در آمد
توسط  ارتش  خاص  نیروهای  ترغیب  از  پس 
برای حمله  محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
بیش تر بر طالبان و هشدار به این گروه، ناقوس جنگ 
در میدان های نبرد دولت با طالبان به صدا در آمد و 
مواضع این گروه از زمین و هوا مورد حمله نیروهای 

جنگی کشور قرار گرفت.
آقای غنی، رییس جمهور کشور، در دیدار از فرماندهی 
عملیات خاص نیروهای ویژه ارتش از آنان خواست که 
»شمشیر از نیام برکشند« و قوت نیروهای خاص را به 

آنان نشان دهند.
از دید آقای غنی، حمله بر مواضع طالبان برای ایجاد 
عقب  صلح خواهی   از  کشور  این  دولت  و  است  صلح 

نمی نشیند.
پس فرمان اخیر رییس جمهور کشور مبنی بر حمله 
بر اساس گزارش وزارت ملی دفاع کشور  بر طالبان، 
در حدود دست کم یک هفته گذشته نیروهای ارتش 

توانستند ۱۵۷ جنگ جوی طالبان را از پا در بیاورند 
و ۷۷ طالب دیگر را زخمی کنند. گزارش این وزارت 
نیروهای  عملیات های  اکثر  که  است  آن  از  حاکی 
ارتش در والیت های بلخ، کندز، غزنی، هرات، قندهار، 
بادغیس، فراه، ارزگان، ننگرهار و پکتیا علیه مواضع 

طالبان انجام گرفته است.
وزارت داخله کشور هم به این نظر است که جنگ 
با طالبان تا زمانی دوام می یابد که آنان حاضر شوند 
که  می گوید  وزارت  این  بردارند.  جنگ  از  دست 
عملیات های مختلف نیروهای امنیتی در گوشه گوشه 

کشور علیه شورشیان طالب راه اندازی می شود.

تاکتیک »حمله و تکذیب«
نهادهای  انجام می شود که  در حالی  این صحبت ها 
امنیتی کشور با نشر اعالمیه ای مشترک، انکار حمالت 
اخیر توسط طالبان را کتمان فجایع تعبییر کرده اند. 
مسوولیت  نکردن  قبول  امنیتی،  نهادهای  باور  به 
حمالت خونین اخیر از طرف طالبان، به دلیل افزایش 
فشار افکار عامه، نگرانی نهادهای ملی و بین المللی و 

سازمان های حقوق بشری است.
آگاه اند  خوبی  به  »افغان ها  است:  آمده  اعالمیه  در 
که تاکتیک حمله و تکذیب طالبان بر اهداف ملکی 
امنیتی  نهادهای  اعالمیه مشترک  نیست«.  تازه  امر 
بر  طالبان  از حمالت خونین  آمار  ارایه  با  هم چنین 
کرده  ذکر  کشور،  داخل  در  غیرنظامی  نهادهای 
تکذیب،  و  حمله  تاکتیک  از  استفاده  با  طالبان  که 
محکوم کردن و انداختن آن به دوش سایر گروه های 
تروریستی، نمی توانند جنایات و دهشت آفرینی خود 

را پنهان کنند.
اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور، هم 
گفته است که با تغییر رویکرد نیروهای امنیتی در 
برابر طالبان، از این پس باید به فکر رفتن به »النه ها و 
مخفی گاه های« دشمن بوده و ابتکار عمل را به دست 

گرفت.
در همین حال شورای امنیت ملی کشور گزارش داده 
هفته  یک  به  نسبت  رمضان  ماه  اخیر  هفته  در  که 

جلوتر از آن، میزان حمالت طالبان تا ۳۰۰ درصد 
افزایش یافته است.

ملی،  امنیت  دفتر شورای  فیصل، سخنگوی  جاوید 
همکاران  و  طالبان  حمله های  در  که  می گوید 
تروریست این گروه در ۲۱ والیت کشور، طی هفته 
 ۲۱۸ و  کشته  غیرنظامی   ۷۹ رمضان،  ماه  سوم 
دفتر  سخنگوی  شده اند.  زخمی  دیگر  غیر نظامی 
شورای امنیت ملی هم چنان گفت که توقع افغانستان 
و  به مخالفان  تا  است  این  و متحدانش  از شریکان 
را  غیر نظامیان  روزمره  گونه  به  که  تروریستانی 

می کشند، »برائت« ندهند.

واکنش های امریکا، طالبان و جهان
در همین حال امریکا، روسیه و طالبان به پیام جنگی 
دولت افغانستان به گروه طالبان واکنش نشان دادند.

امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  زلمی خلیل زاد، 
حمالت  توقف  که  می گوید  افغانستان،  صلح  برای 
قطر  توافق نامه  شامل  دولتی  نیروهای  بر  طالبان 
»نقض«  را  توافق نامه  »روح«  گروه  این  اما  نیست، 
می کند. آقای خلیل زاد تصریح کرده که طالبان به 
کاهش خشونت ها توافق کرده بودند و بهتر است به 

آن پای بند باشند.
تام مالینوفسکی، یک مقام ارشد پیشین وزارت داخله 
ایاالت متحده امریکا در زمینه حقوق بشر و از اعضای 
حزب دموکرات، هم با اشاره به توافق نامه صلح امریکا 
با طالبان به رویترز گفته است که هیچ چیزی در 
توافق نامه صلح امریکا با طالبان وجود ندارد که آنان 
را از کشتن مردم افغانستان منع کند. او هم چنین 
هشدار داده که در هنگامی که خروج کامل نیروهای 
نیروی  هیچ  افتد،  اتفاق  افغانستان  از  امریکایی 

»بازدارنده  عملی« وجود ندارد.
رویترز هم چنین گزارش داده که براساس داده های 
بررسی شده توسط این منبع خبری، طالبان تا کنون 
ائتالف  و  امریکایی  نیروهای  به  که  بوده اند  مواظب 
از ۴۵۰۰ حمله را در ۴۵  اما بیش تر  حمله نکنند، 
روز اول پس از امضای توافق نامه صلح با امریکا، در 

افغانستان انجام داده اند.
در همین حال گفتنی است که با وجود رهایی صدها 
این گروه  افغانستان،  از سوی دولت  زندانی طالبان 
هنوز حاضر به آغاز گفت وگوهای بین االفغانی نشده 
و خواهان رهایی تمام پنج هزار زندانی است که در 
در  گروه  این  است.  یاد شده  آن  از  توافق نامه صلح 
پاسخ به اعالم تغییر حالت نیروهای امنیتی از سوی 
اعالم  به  متهم  را  جمهور  رییس  افغانستان،  دولت 
از  است که دولت  و گفته  تمام عیار« کرده  »جنگ 
ابتدا در تالش برای سنگ اندازی در روند صلح بوده 

است.
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، 
هم با »تاسف آور« خواندن تغییر موضع جدید دولت 
برای دور  را تالشی  قبال طالبان، آن  افغانستان در 

رفتن پروسه صلح دانسته است.

تداوم حمالت بعد از توافق نامه
نهادهای  ارقام  بر اساس  که  است  گفتنی  هم چنین 
امضای  از  پس  طالبان  گروه  امنیتی،  و  دفاعی 
مجموعا  امریکا  متحده  ایاالت  با  صلح  توافق نامه 
سه هزار و ۷۱۲ حمله تروریستی انجام داده است. این 
حمله ها بر اساس گزارش وزارت داخله کشور، از ۱۰ 
حوت ۱۳۹۸ تا ۲۲ ثور ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. 
این حمله ها عالوه  وزارت داخله گفته است که در 
بر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، ۴۶۹ غیر نظامی 
آمار دقیق  نفر دیگر زخمی شده اند.  کشته و ۹۴۸ 

کشته و زخمیان نیروهای دولتی روشن نیست.
نیروهای  از آن است که  گزارش ها هم چنان حاکی 
امنیتی افغانستان طی این مدت با آن که در حالت 
دفاعی قرار داشتند، اما در مجموع یک هزار و ۵۹۳ 
عملیات دفاعی را راه اندازی کرده اند که در نتیجه آن، 
دو هزار و ۱۳۴ طالب کشته و یک هزار و ۶۹۱ نفر 

دیگر زخمی شده اند.
در همین حال سازمان ملل متحد هم گزارش داده 
که بیش از ۵۰۰ غیر نظامی در افغانستان طی سه ماه 

اول ۲۰۲۰ کشته شده اند.

دوئل دولت و طالبان در میدان جنگ و تبلیغات

سیدحسن حسینی

حسیب بهش

پس فرمان اخیر رییس جمهور کشور مبنی بر حمله بر طالبان، بر اساس گزارش وزارت ملی دفاع کشور در حدود دست کم یک هفته گذشته نیروهای 
ارتش توانستند 157 جنگ جوی طالبان را از پا در بیاورند و 77 طالب دیگر را زخمی کنند. گزارش این وزارت حاکی از آن است که اکثر عملیات های 

نیروهای ارتش در والیت های بلخ، کندز، غزنی، هرات، قندهار، بادغیس، فراه، ارزگان، ننگرهار و پکتیا علیه مواضع طالبان انجام گرفته است.



اغلب  و  داشته  واالیی  جایگاه  تاریخی  تمدن های  در  جنگ 
ستایش اعمال جنگی که خدایان به آن ها مبادرت می ورزند 
یا آن ها را تشویق و حمایت می کنند، به چشم می خورد. در 
از بین تمام صفات،  عهد عتیق هنگام پیدایش یکتا پرستی 
عقاید  داده اند.  نسبت  واحد  خدای  به  را  رزمندگان  صفات 
فلسفی درباره جنگ نیز وجود دارد؛ از جمله این که فیلسوفان 
چینی طی قرون متمادی از ستایش جنگ خود داری کرده اند 
و یونانی ها جنگ را جزو مشیت الهی تلقی می کردند. در قرون 
وسطا حقوق دانان و اخالق گرایان نه در پی ماهیت و چرایی 
قواعدی  و  مقررات  تدوین  پی  در  بلکه  و چگونه گی جنگ، 
بودند که جنگ ها را به سوی نوعی اعتدال بکشانند. هگل، 
خشونت  بی آزرم  ستایش گران  از  آلمانی،  معروف  فیلسوف 
در  که  است  عبارت هایی  از  نیچه سرشار  آثار  بود.  و جنگ 
تمجید جنگ نگاشته شده اند. ماکیاولی از توجیه گران جنگ 
بود و در آثارش تالش کرد جنگ را با قاعده نماید. رقابت و 
ستیزه انسانی در مراحل ابتدایی به رقابت و ستیزه حیوانی 
نیز قوانین تکامل  افرادی مانند هابز و فروید  شبیه است و 
طبیعی را به تکامل انسانی تعمیم می دهند. آنان معتقد اند 
که انسان نیز چون اصلی حیوانی دارد، ذاتاً ستیزه خواه است؛ 
معتقد  جامعه شناسان  است.  متفاوت  حیوان  با  واقع  در  اما 
بلکه  نیست،  پرخاش گرانه  ذاتی  غرایز  نتیجه  که جنگ  اند 
مهم ترین عامل جنگ، ظهور جوامع مبتنی بر دولت است. 
جنگ در دنیایی که دولت ها وسایل اعمال خشونت نظامی را 
در اختیار دارند، احتمالی است که همیشه وجود دارد. جنگ 
هنگامی رخ می دهد که دولت ها باهم برخورد پیدا کنند و 
حل  دیپلماسی  و  قرارداد  مذاکره،  طریق  از  آنان  اختالفات 
نشود. ممکن است حکومتی به دلیل تمایل برای به دست 
آوردن بخش یا تمام یک قلمرو یک کشور و یا به دلیل مبارزه 
بر سر منابع یا در نتیجه برخوردهای ایدیولوژیکی و مذهبی 
به جنگ بپردازد، ولی جنگ آزمون نهایی قدرت در عرصه 
بین المللی است. در جامعه متمدن جنگ معلول عوامل نظری 
و عملی پیچیده و متعددی است که مهم ترین آن را باید در 
اختالفات طبقه ای، قومی و منازعه قدرت، جست وجو کرد. 
طبقه حاکم برای دفع طبقه محکوم جامعه خود و نیز برای 
تاراج جوامع دیگر دست به جنگ می زند و یا هم قوم حاکم 
سایر اقوام و گروه های سیاسی را از قدرت طرد می کند که 
این امر موجب آغاز جنگ می شود. در جامعه ی ما نیز جنگ 
و گونه گونی است که مهم ترین آن ها  معلول عوامل متعدد 
موقعیت ژیوپولتیک، عمق راهبری کشورهای رقیب اقتصادی، 
تضاد سنت و مدرنیته، نبود نظام سیاسی مشروع و مقتدر، 
رقابت های قومی ـ قبیله ای، نهاد های ضعیف حکومتی، سطح 

برای حل منازعه هایی چون منازعه 
گزینه  سه  افغانستان،  کنونی 
قوه ی  از  استفاده  دارد:  وجود 
چنان  طالب  آن  در  که  قهریه 
سرکوب شود که وادار به تسلیم 
به گفت و گو  وادار  یا حداقل  شدن 
برای پذیرفتن صلح در کشور شود. 
در این گزینه هدف غلبه نظامی و پیروزی ارتش در میدان 
نبرد است. دوم، مذاکره رو در روی طرف های جنگ برای 
صلح. این در شرایطی است که دیگر غلبه نظامی یک 
طرف جنگ امکان پذیر نیست. سوم، ترکیبی از این دو 
قرار می گیرند،  مورد حمله  طالبان  که  گزینه: هم زمان 
دروازه های گفت و گو و مذاکره یا همان دیپلماسی فعال 
بن  به  افغانستان  موجود  منازعه ی  باشد.  جاری  دولت 
نظامی  گزینه  با  طالب  یا  دولت  پیروزی  است.  رسیده 
ناممکن است؛ یعنی نه طالب بسیار ضعیف و شکننده 
است و نه دولت کابل قادر است منازعه و شورش گری 
موجود را از راه نظامی خاتمه ببخشد. برای شکست دادن 
دولت  موجودیت  به  نیاز  نبرد،  میدان  در  شورش گران 
قدرت مند است؛ دولتی که ضمن ارایه خدمات اجتماعی 
طالبان  با  موازی  نظامی  عملیات های  شهروندان،  برای 
برای  سیاسی،  و  نظامی  آگاهان  عقیده  به  بدهد.  انجام 
داشتن نیروی موثر که دولت نسبتا قدرتمند به آن متکی 
باشد، ۲۰ نیروی نظامی برای ۱۰۰۰ فرد ملکی نیاز است؛ 
یعنی شش صد هزار سرباز و پولیس برای تامین امنیتی با 
جمعیت سی میلیونی نیاز است. افغانستان در حال حاضر 
تنها نیمی از این نیروی مورد نیاز را دارد. افغانستان ضمن 
صاحب  ندارد،  را  الزم  تجهیزات  و  کافی  نیروی  این که 
دولت به شدت فاسد است. خدمات اجتماعی دولت کابل 
زیاد چشم گیر نیست و این وضعیت به سود طالبان است. 
در پهلوی این ها، عدم اتحاد سیاسی نیروهای ملی چالش 
دیگر برای دولت کابل است. اما طالبان از حمایت محلی-

امضای  و  برخوردار شده اند  و منطقه ای خوبی  قبیله ای 
توافق نامه صلح با ایاالت متحده ی امریکا، به گونه ای به 
طالبان مشروعیت بخشیده و در نتیجه این نیروها را در 
وضعیت بهتری قرار داده است. انگیزه طالبان برای ادامه 

چه کسی بهای جمهوریت را پرداخته است؟
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اداری،  فساد  خارجی،  نیروهای  حضور  آگهی،  پایین 
منازعه قدرت و...، می باشد. اما عوامل جنگ جاری هرچه 
باشند، تبعات آن همه ی سطوح زنده گی شهروندان این 
کشور را درنوردیده و موجب درد و آالم فراوان به مردمان 

این سرزمین شده است.
اسالمی  امارت  سقوط  از  پس  افغانستان  در  خشونت ها 
بهانه حضور  به  مجدداً  اما  یافت ،  کاهش  موقتاً  طالبان، 
و  اسالمی«  »دولت  ایجاد  خاطر  به  و  خارجی  نیروهای 
مردمان  از  روز  و هر  آغاز گشت  با »جمهوریت«،  تضاد 
این  می گیرد.  قربانی  سرزمین،  این  بی دفاع  و  بی گناه 
کشور به رغم تاریخ پر از جنگ و خشونتش، در بیست 
سال اخیر شدیداً درگیر جنگ و منازعه ی خون بار بوده و 
این خشونت  ها اثرات بدی بر وضعیت اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و حتا فرهنگی این کشور گذاشته است. برخی 
از تبعات این جنگ بی فرجام و خونین، چنان ژرف است 
که ممکن اثرات آن تا صدها سال بر روان نسل های آینده 
این  مردمان  دهه  بنابراین، جنگ های چند  بماند.  باقی 
کشور را به شدت پرخاش گر، ماجراجو و ستیزه گر و در 
پاره ای از موارد قصی القلب بار آورده و به روان اجتماعی 
آن ها آسیب جدی وارد کرده است. جنگ ها در این کشور 
تعمیق  موجب  اقتصادی- نظامی،  وابسته گی  بر  عالوه 
اجتماعی- نا برابری  و  بی کاری  فقر،  اغماض  غیر قابل 

 طبقاتی شده و بر مراودات فرهنگی، سنت ها و هنجارهای 
اجتماعی، تاثیر سوء نیز گذاشته است.

هر  در  جنگ  اجتماعی  اثرات  از  یکی  که  است  بدیهی 
در  است.  مرگ ومیر  افزایش  و  جمعیتی  اثرات  کشور، 
تمام جنگ ها خسارت مستقیم را مرگ جوانان تشکیل 
نیز  افغانستان،  جنگ  نامیمون  تبعات  از  یکی  می دهد. 
افزایش  و  جنگ  این  در  جوان  مردان  گسترده  تلفات 
بی رویه زنان بیوه و کودکان یتیم است. در تمامی شهرها 
مقبره  از  است  پر  قبرستان ها  افغانستان،  روستاهای  و 
شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی و یا افراد ملکی که در 
»جنگ« شهید شده اند. هیچ روستا و شهری را در این 
کشور نمی توان یافت که در آن قبر شهید نیروی امنیتی 
وجود نداشته باشد. بخش زیادی از دریوزه گران شهرهای 
این کشور را کودکان یتیم و زنان بیوه نیروهای دفاعی و 
امنیتی تشکیل می دهند که شوهران و پدران شان به خاطر 
در اهتزاز نگهداشتن پرچم سه رنگ کشور و در دفاع از 
ارزش های »جمهوریت« در حوادث تروریستی و حمالت 
و  افغانستان  حکومت  هرچند  شده اند.  شهید  انتحاری، 
نتوانسته اند  امنیتی ـ دفاعی،  نیروهای  حامی  نهاد های 
امکانات بسنده زنده گی و یا زمینه کسب درآمد مشروع 

جنگ هم چنان به قوت روزهای اول خود پابرجا است. 
با توجه به نکات باال، پیروزی یکی از طرف های جنگ 
نیست.  محتمل  نبرد  میدان  در  افغانستان  کنونی 
چنین است که هر دو طرف برای مذاکرات صلح اعالم 
آماده گی کرده اند. اما آیا نیروهای طالب خواهان صلح 

در افغانستان استند؟
طالبان  قبال  در  امریکا  دولت  سیاست  تغییر 
بار  افغانستان  مردم  برای  را  نگرانی  و  سردرگمی 
نابود کردن  برای  امریکا  متحده  ایاالت  است.  آورده 
امریکا  بود.  افغانستان لشکرکشی کرده  به  تروریسم 
تا قبل از امضای توافق نامه صلح با طالبان، از گروه 
طالبان و شبکه حقانی به اسم و هویت هراس افگن، 
را  اما حاال طالبان  یاد می کرد؛  تروریست و وحشی 
تروریست و هراس افگن نمی خواند. اکنون طالبان را 
در جایگاه برابر با دولت کابل قرار داده است. در حمله 
روز سه شنبه طالبان بر یک شفاخانه در غرب کابل 
که در آن زنان در حال زایمان و کودکان تازه تولد 
شده کشته شدند و حمله مرگ بار بر مراسم تشییع 
جنازه یک فرمانده پولیس در ننگرهار، ارگ ریاست 
جمهوری طالبان را عامل آن حمالت دانست. وزارت 
امنیت  مشاور شورای  و  ملی  امنیت  ریاست  داخله، 
ایاالت  اما  دانستند.  حمله  مسوول  را  طالبان  نیز 
دو  این  مسوول  را  داعش  خراسان  شاخه  متحده 
حمله می داند. حتا مسووالن سیاست خارجی ایاالت 
متحده از دولت مردان افغانستان و طالبان خواسته اند 
که عامل رویدادهای خونین اخیر را به پنجه قانون و 
عدالت بسپارند. این نگاه به طالبان، چیزی نیست جز 
قباحت زدایی از تروریست ها و برابر دانستن طالبان و 
دولت. این رویکرد تازه ایاالت متحده امریکا به معنای 

حبیب حمیدزاده

را برای زنان بیوه نیروهای امنیتی و فرصت های مناسب 
کنند،  فراهم  نیروها  این  کودکان  برای  را  آموزشی 
و  شده  شهید  آن  خاطر  به  که  نیروها  این  داعیه ی  اما 
جان شان را فدا کرده اند، غیر قابل معامله و تعویض ناپذیر 
باید باشد. در بیست سال پسین کم تر روزی را به خاطر 
جغرافیایی  از  بخش هایی  در  خونین  حادثه  که  داریم 
دفاعی-امنیتی  نیروهای  باشد.  نیفتاده  اتفاق  افغانستان 
این کشور در بیست سال گذشته بدون حادثه ی خونین 
حمالت  نکرده اند.  سحر  را  و شب شان  را شب  روز شان 
مسلحانه  کمین های  جاده ای،  کنار  ماین های  انتحاری، 
نیروهای  پوسته های  بر  تروریست ها  گروهی  تهاجم  و 
امنیتی و دفاعی کشور، تاکتیک هایی بودند/هستند که از 
این نیروها قربانی گرفته و این نیروها با خون شان درخت 
ثمر  به  و  کرده  آبیاری  سال ها  این  در  را  »جمهوریت« 
رسانیده اند. بر اساس اظهارات رییس جمهور محمد اشرف 
غنی، تنها در چهار سال حکومت وحدت ملی، چهل و پنج 
اگر  نیروهای دفاعی- امنیتی شهید شده اند.  از  نفر  هزار 
نصف شهدای نیروهای امنیتی- دفاعی متاهل بوده باشند، 
بیست و دو هزار و پنج صد نفر همسر این نیروها، تنها در 
چهار سال حکومت و حدت ملی، بیوه شده اند. اگر اوسط 
بیست و دو هزار و پنج صد زن بیوه نیروهای امنیتی مادر دو 
فرزند باشند، پنجاه هزار کودک یتیم از این نیروها باقی 
مانده اند. اگر تعداد شهدای نیروهای دفاعی- امنیتی را از 
سال ۲۰۰۱ تا امروز حساب کنیم، در آن صورت معلوم 
خواهد شد که چه تعداد کودکان یتیم و زنان بیوه از این 
نیروها در هجده سال گذشته باقی مانده اند. پرسشی که 
در این جا مطرح می شود، این است که زنان بیوه نیروهای 
دفاعی- امنیتی که به خاطر از دست دادن شوهران شان 
درد و رنج فراوان کشیده اند، فرزندان شهدای این نیروها 
پاسخی  آن ها چه  به  و  کرده  بزرگ  روحیه ای  با چه  را 
خواهند داد که پدران شان را چه کسی و به چه جرمی و 
چرا شهید کرده است؟ آیا کودکان یتیم نیروهای امنیتی 
کشور، پدران شان را که در دفاع از شرف مردم و در دفاع 
از جمهوریت شهید شده اند، ستایش کرده و به قربانی و 

فداکاری آن ها فخر خواهند کرد؟
این جنگ پیچیده استخباراتی که هردو طرف درگیر آن 
خود را ُمحق می دانند، چنان خونین و وحشتناک است 
آن  رنج  و  درد  افغان،  خانواده های  تمامی  نحوی  به  که 
با گوشت و پوست شان لمس  اثرات آن را  را چشیده و 
با  که  اند  سوگوار  کشور  این  در  مادر  هزار ها  کرده اند. 
مشقت های  و  کرده  بزرگ  فرزند  آرزو  و  امید  هزاران 
زیادی را به جان و دل خریده اند تا فرزندان شان بزرگ 

فراموش کردن جنایت طالبان و نادیده گرفتن خون 
صدها هزار قربانی ای است که این نیروهای بنیادگرا 
طی سال های زیاد از مردم افغانستان گرفته اند. ترمپ 
که  است  کرده  اشاره  خود  اظهارات  تازه ترین  در 
»سرانجام افغان ها باید از کشورشان پاسبانی کنند.« 
او افزوده است که امریکا نمی خواهد نقش پولیس را 
در افغانستان داشته باشد. از نظر مردم افغانستان و 
نیروهای سیاسی کشور، این اظهارات به معنای شانه 
پیمان  در  که  است  مسوولیت هایی  از  کردن  خالی 
موافقت نامه های  دیگر  و  -واشنگتن«  امنیتی »کابل 
دولت  است.  شده  توافق  واشنگتن  و  کابل  میان 
افغانستان و دولت امریکا تعهد و پیمان برای مبارزه 

علیه هراس افگنی تروریسم-طالبان بسته بودند.
از نظر مردم افغانستان طالبان شر مطلق اند. این گروه 
دموکراسی،  مثل  جهان شمول،  ارزش های  تمام  با 
حقوق بشر و برابری میان همه ی انسان ها مخالف اند. 
در سطح داخلی این گروه قانون اساسی افغانستان، 
دیگر  و  مطبوعات  و  بیان  آزادی  زنان،  آزادی 
نسل  فعالیت  سال  بیست  محصول  که  ارزش هایی 
ندارند. در مذاکرات  قبول  را  است  افغانستان  جدید 
در مسکو،  افغانستان  و طرف  امریکایی ها  با  طالبان 
مورد  در  طالبان  نماینده گان  اسالم آباد،  و  دوحه 
و  انتخابات  نکرده اند.  بحث  انتخابات  در  شرکت 
حمایت از روندهای دموکراتیک در آجندای طالبان 
نبوده و نیست. برای همین حمایت از طالبان یا صلح 
و هرگونه توافقی با طالب در غیاب مردم افغانستان که 
قربانی جنایت های و ترورهای طالبان قرار گرفته اند، 
 به معنای حمایت از جنایت و ترورهای بی شمار این 

گروه است.

گروه های  ولی  بخشند،  تحقق  را  آرزوهای شان  و  شوند 
تروریستی و خشونت ها، همه ی آرزوهای این مادران را 
به یأس مبدل کرده و آن ها را در سوگ نشانده اند. هر 
روزی که می گذرد، به مادران سوگوار، به زنان بیوه و به 
کودکان یتیم و تعداد مهاجران و بی جاشده گان در این 
کشور افزوده می شود. همه ی آن هایی که در هجده سال 
گذشته شهید شده اند، در دفاع از جمهوریت و به خاطر 
بلند نگهداشتن »درفش جمهوریت« و ارزش های نهفته 

در دل آن، شهید شده اند.
کشور  این  در  جمهوریت  از  دفاع  و  جنگ  سنگین  بار 
نسبت به سایر اقشار جامعه، کمر قشر فقیر و کم درآمد 
را بیش تر خم کرده و هزینه سنگین این جنگ خونین 
افغان،  خانواده های  فقیر ترین  را  استخباراتی  پیچیده  و 
کم تر  کشور  این  سیاسی  قشر  پرداخته اند/می پردازند. 
بنابراین،  دارند.  و  داشته  قربانی ها  همه  این  در  سهم 
اگر بیوه زنان نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور، مورد 
حمایت دولت قرار نگیرند و آن ها مورد بی مهری و ستم 
قرار گرفته و در نهاد های دولتی به خاطر دریافت حقوق 
شوهران شان بی حرمت شوند، اگر این زنان به خاطر فقر 
و مشکالت اقتصادی و مالی، دست به گدایی بزنند که 
نتیجه جبر روزگار  از آن در  بدتر  و  دردمندانه می زنند 
از آن طریق کودکان یتیم  به بی راهه کشانیده شوند و 
نیروهای دفاعی- امنیتی کشور را بزرگ کنند، در چنین 
بی هیچ  آن،  از  ناشی  حقارت  و  جنگ  چرخ  وضعیتی 
توقفی در حرکت خواهد بود و هریک از کودکان نیروهای 
بزرگ  خانواده  سایه  و  پدر  مهر  از  دور  به  که  امنیتی 
شده اند، عقده مند و کینه دل بزرگ خواهند شد و متنفر 
است.  ساخته  پدری  مهر  از  محروم  را  او  که  نظامی  از 
شرم آور و ننگین خواهد بود که زنان بیوه و کودکان یتیم 
پس کوچه های  و  کوچه ها  در  دفاعی- امنیتی  نیروهای 
شهر تکدی گریی و یا اسپند دود کنند، یا هم در پشت 
را  کمک  انتظار  حقارت،  با  خیریه  نهاد های  دروازه های 
بکشند و یا این که در دروازه های مساجد خیرات جمع 
بفروشند. کودکان  کنند و در جاده های شهرها، ساجق 
یتیم و زنان بیوه نیروهای امنیتی کشور چنان حقارت و 
فقر و محرومیت را با گوشت و پوست لمس کنند که نه 
تنها راه پدر را دنبال نکنند، بل از اهتزاز درفشی که به 
خاطر آن پدران شان شهید شده اند، نفرت داشته باشند. 
این سناریو برای آینده این کشور زمانی وحشتناک تر و 
نیروهای  همسران  قاتالن  که  بود  خواهد  فاجعه آمیزتر 
امنیتی و فرزندان یتیم آن ها، بدون محاکمه و مجازات از 
زندان های کشور آزاد و در میز مذاکره با افتخار از جنایاتی 
که مرتکب شده اند، صحبت کنند و امتیاز بگیرند و بر 
کرسی های بلند حکومتی تکیه زنند. در چنین وضعیتی، 
چرخ جنگ توقف ناپذیر و آسیب های روانی- اجتماعی آن، 

درمان ناشدنی خواهد بود.

محمد اشرف غنی، به ارتش کشور فرمان داده است 
که شمشیرهای شان را از غالف بیرون بکشند و قدرت 
ارتش  به  به دشمن نشان دهند. غنی  را  نهان خود 
دستور داده است که از حالت دفاعی به حالت تعرضی 
هشدار  دولت  به  اعالمیه ای  در  هم  طالبان  دربیاید. 
حمالت  فرماندهی  »مراکز  این  از  پس  که  داده اند 
این گروه  بود.«  ارتش دیگر مصون نخواهد  تعرضی 
را  ارتش  تاسیسات«  »حفظ  ساختمان  ثور   ۲۵ در 
مورد حمله انفجاری قرار داد. حاال نگرانی در تفاوت 
دیدگاه های کابل و واشنگتن در مورد طالبان و پروسه 
صلح میان دولت و طلبان است. اظهارات متفاوت و 
متضاد کابل و واشنگتن در برابر طالبان، تالش های 
اندک کشورهای منطقه و جهان را برای آوردن صلح 
نقشی بر آب می کند. صلح با طالبان نیازمند همکاری 
کشورهای  و  منطقه  کشورهای  جنگ،  طرف های 
متحده  ایاالت  مثل  افغانستان  سیاست  در  ذی نفوذ 
تعرضی  حالت  اعالم  است.  چین  و  روسیه  امریکا، 
جنگ  سرگیری  از  معنای  به  طالبان،  علیه  ارتش 
ایاالت  برای  این  که  است  صلح  پروسه  زدن  دور  و 
پروسه  در  که  کشورهایی  دیگر  و  امریکا  متحده ی 
صلح افغانستان همکاری می کنند، قابل قبول نیست. 
هم چنان عدم کاهش خشونت ها علیه غیرنظامیان و 
نظامیان از جانب طالبان به این معنا است که این 
خواب  و  نیست  کابل  دولت  با  صلح  خواهان  گروه 
نظامی  راه  از  فقط  را  افغانستان  بر  غلبه  و  پیروزی 
می بیند. آن چه روشن است، این است که توافق دوحه 
ماه های  به طور صریح نقض شده است. طالبان در 
جنایت های  و  حمله ها  به  دست  توافق  آن  از  پس 
شنیعی زده اند و دولت هم در جاهایی از سرکوب آنان 
جنگ  طرف های  که  صورتی  در  است.  نکرده  دریغ 
همین گونه موارد توافق شده در توافق نامه دوحه را 
از  آوردن صلح  برای  پیش آمده  فرصت  کنند،  نقض 
دست می رود. مردم افغانستان که قربانی اصلی این 
جنگ و جنایت استند، انتظار دارند که دولت و طالب 
به آتش بس و شروع مذاکراتی که برای مردم وعده 

داده بودند، اقدام کنند.

عباداهلل بهمنش 

تغییر سیاست دولت امریکا در قبال طالبان سردرگمی و نگرانی را برای مردم 
افغانستان بار آورده است. ایاالت متحده امریکا برای نابود کردن تروریسم به 

افغانستان لشکرکشی کرده بود.



یکی از بزرگ ترین تهدیدات معاصر برای امنیت جهانی، 
افراطی  ایدیولوژی های  زیرا  است،  افراط گرایی  پدیده 
مرزهای بین المللی را درنوردیده و تهدیدی برای عموم 
کشورهای جهان است. مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز 
از طریق آموزش، منعکس کننده یک حرکت بین المللی 
به سمت پیش گیری از تروریسم و شناسایی جغرافیای 
افراط گرایان و انتشار آن ها است. »افراط گرایی مخالفت 
فعال و آشکار با ارزش های اساسی، از جمله دموکراسی، 
قانون آزادی فردی، احترام و تحمل ایمان و عقاید دیگران 
دارد.« یاد آوری این نکته حایز اهمیت است که همه ی 
افراطی  راست  خواه  اسالمی،  خواه  افراطی،  گروه های 
خشونت آمیز  یا  تروریستی  اقدامات  مرتکب  غیره،  و 
نخواهند شد )منتها تمام تروریست ها، افراط گرا هستند(. 
برخی از گروه های افراطی نیز به صورت آنالین و آفالین 
تهدیدهای خاصی را مطرح می کنند، که باعث ارعاب، 

وحشت و بی نظمی در جامعه می شود.
جنگ های پی در پی، ناامنی و افراط گرایی خشونت آمیز 
و  وقوع حمالت ۱۱ سپتامبر شد  باعث  افغانستان،  در 
باعث  شدن  جهانی  روند  آورد.  بار  به  را  زیادی  تلفات 
تأثیر پذیری و تأثیر گذاری تمام اتفاقات در جهان می شود 
و هیچ کشوری نمی تواند خود را از پی آمدهای سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مصون نگهدارد. برای 
بشریت  تمام  زنده گی  بر  خاورمیانه  »بحران های  مثال 
تأثیرات سوء داشته، زیرا نفت جهان و هم چنین حجم 
خاصتاً  جهان  مختلف  کاالهای  تجارت  از  چشم گیری 
هرمز،  تنگه  خصوص  به  و  خاورمیانه  منطقه  از  اروپا 
باب المندب و کانال سویز صورت می گیرد.« لذا همه ی 
کشورها باید به فکر پیدا کردن راه حلی برای این مصایب 
و متاعب باشند. چنان چه می دانیم، افراط گرایی باعث به 
وجود آمدن دیدگاه های متفاوت شده و ادیان، مذاهب و 
فرقه های مختلف یکی بر دیگری می تازند تا خود را به 
هر نحو برتر و حق به جانب جلوه دهند، و در این راه از 
هیچ گونه کاری دریغ نمی ورزند. این یک واقعیت است 
که قربانیان تروریسم بیش تر کشورهای در حال توسعه 

گروه های بنیادگرا معموال در راستای رسیدن به هدف با 
یک دیگر همکاری و هم پوشانی دارند که گاه روی منابع 
با یک دیگر دچار اختالف می شوند و علیه یک دیگر موضع 
می گیرند. طالبان و داعش نیز نمونه خوب این نوع دوستی 
سوی  به  هم  با  مخالفت  از  گروه  دو  این  دشمنی اند.  و 
دوستی و هم پوشانی حرکت کرده اند. در این نوشته تالش 
می کنم به این پرسش پاسخ بدهم که این دو گروه با هم 
چه مناسباتی دارند و این مناسبات به کدام سو خواهد 

رفت؟

طالبان:
و  ناظران  میان  طالبان  پیدایش  چگونه گی  مورد  در 
کارشناسان اتفاق نظر وجود ندارد، ولی می توان به چند 

عامل در روی کار آمدن طالبان اشاره کرد.
جهادی  گروه های  میان  درگیری  از  ناشی  بی ثباتی   -۱

افغانستان بر سر قدرت؛
۲- حمایت خارجی کشور منطقه؛

۳- مدارس دینی.
حمله شوروی به افغانستان زمینه ی شکل گیری گروه های 
معتدد جهادی را در افغانستان مهیا کرد. این گروه ها در 
راستای مبارزه با شوروی و دولت چپی وقت عرض اندام 
کردند و پس از سقوط حکومت نجیب اهلل، دولت مجاهدین 
استقرار نظم  ناکامی دولت مجاهدین در  آمد.  روی کار 
و ثبات و جنگ های داخلی زمینه را برای رشد طالبان 
هموار کرد. بیش ترین اعضای طالبان را طلبه های افغان 
در مدارس دینی شمال پاکستان تشکیل می دادند. این 
گروه برای بار اول در ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار 
به دست  را  ظهور کرد و در سال ۱۹۹۶م کنترل کابل 
گرفت و مجاهدین را وادار به عقب نشینی کرد. طالبان 
سال ۲۰۰۱،  در  قدرت  از  کشیده شدن  زیر  به  از  پس 
در  مرکزی  حکومت  معارض  گروه  اصلی ترین  همواره 
افغانستان محسوب شده و از پتانسیل باالیی در حوزه ی 
نیروی انسانی و تأمین سالح در افغانستان برخوردار بوده 
است، تا جایی که پس از کاهش تعداد نیروهای امریکایی 
باراک  جمهوری  ریاست  دوران  اواخر  در  افغانستان  در 
اوباما، این گروه به صورت گسترده  عملیات میدانی خود 
را آغاز کرد و هم اکنون، بنا بر برخی منابع، قریب به پنجاه 
 درصد از خاک افغانستان را تحت کنترل خود درآورده و 

در بسیاری مناطق، با حکومت مرکزی درگیر است.

مبانی فکری طالبان:
به لحاظ مبانی فکری بخش عمده ی ایدیولوژی طالبان 
را اندیشه های مکتب دیوبندی می سازد. نام این مکتب 
دیوبند  شهر  در  که  شده  گرفته  دینی ای  مدرسه ی  از 
هند در سال ۱۲۸۳ هجری قمری متأثر از تعلیمات شاه 
ولی اهلل دهلوی تأسیس شد. گفتمان ایدیولوژیک متشکل 
از مولفه نظیر: اسالم )دال مرکزی( امنیت، شیعه ستیزی، 
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زن ستیزی، حکومت خدا، پشتونیزم، کشت خشخاش و 
امر به معروف )دال پیرامونی/ شناور( می باشد.

دولت اسالمی عراق و شام/ داعش:
داعش پدیده ای است که در عراق متولد شد و در سوریه 
با توجه به تضعیف  به بلوغ زودرس رسید و هم اکنون 
موقعیت آن در سوریه و عراق، به دنبال پایگاه هایی در دیگر 
مناطق جهان اسالم است و کشورهای دارای دولت های 
می آید.  شمار  به  آن ها  برای  مناسبی  مقصد  ضعیف 
کشورهایی نظیر افغانستان، لیبیا و سودان را از زمره ی 
این کشورها می توان به حساب آورد. در این میان با توجه 
به تجربه حضور القاعده و جنگ جویان عرب در افغانستان، 
این کشور ظرفیت بالقوه ای برای مرکزیت فعالیت های این 
گروه در مناطق شرقی خالفت خودخوانده شان و بر طبق 
آن چه داعش ادعا می کند، والیت خراسان را دارد. اما در 
مورد افغانستان نکاتی وجود دارد که داعش نمی تواند در 
پیدایش  و سوریه جوالن دهد.  عراق  افغانستان همانند 
داعش را نمی توان تک علتی دانست، بلکه مجموعه ای از 
قدرت گیری  و  شکل گیری  در  خارجی  و  داخلی  عوامل 

داعش نقش داشتند که عبارت اند از:
۱-  حضور امریکا

۲-  بعثی زدایی
۳-  فرقه گرایی

۴-  رقابت های منطقه ای
از  در سال ۲۰۱۴م پس  اسالمی والیت خراسان  دولت 
بیعت گروه های لشکر التوحید، انصارالخالفت و الجهاد و 

جنداهلل با داعش در افغانستان به وجود آمد.

مبانی فکری ایدیولوژیک داعش:
داعش را می توان نسل چهارم سلفیت پنداشت. پیکره ی 
»سلفی- اندیشه ی  می توان  را  داعش  ایدیولوژی  اصلی 

جهادی« دانست. این تفکر دارای یک منطق منسجم و 
آرمانی  جامعه ی  یک  به  رسیدن  برای  غایی  هدف  یک 

و  پاکستان  سوریه،  نیجریه،  عراق،  افغانستان،  هستند. 
سومالی بیش ترین تاوان ها را می پردازند. در این کشورها 
کشتن انسان ها با ذکر نام خدا، آتش زدن، گردن زدن 
و غیره تنها کاری نیست که افراط گرایان خشن انجام 
می دهند؛ آن ها کودکان و نوجوانان را با ارایه درس های 
مذهبی خشن به جالدهایی تبدیل می کنند که تاریخ 
چنین چهره هایی را در خود ندیده است! روح آن ها و 
هویت شان را می دزدند و از آن ها به عنوان سالح  برای 
پندارهای  و  نشاندن خویش  به کرسی  و  کسب قدرت 

افراطی شان استفاده می کنند.
از  ناشی  کشته گان  تعداد  بیست و یکم،  قرن  ابتدای  از 
افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم، از ۳ هزار و ۳۲۹ نفر 
در سال ۲۰۰۰ به ۳۲.۶۸۵ نفر در سال ۲۰۱۴ افزایش 
را نشان  افزایش  برابر  نه  از  آمار بیش  این  یافته است؛ 
می دهد. سال ۲۰۱۵ کشنده ترین سال برای طالبان در 
ایدیولوژی های  از  اقدامات  این  همه ی  بود.  افغانستان 
متفاوت سرچشمه گرفته بود  که از بنیادگرایی مذهبی 
گرفته تا جداییسم گرایی )تجزیه طلبی( بیگانه هراسی و 
ناسیونالیسم افراطی را شامل می شد. از زمان آغاز جنگ 
سوی  به  زیادی  ۲۰۱۱تعداد  سال   در  سوریه  داخلی 
افراطیت کشیده شدند و به این کشور رفته و با نام جهاد 
و مبارزه در راه خدا، دوام این جنگ را بیش تر کرده اند. 
تنها در نیمه اول سال ۲۰۱۳ بیش از ۶۰۰ جنگنده ی 
تا سال ۲۰۱۵ حدود  خارجی در سوریه کشته شدند. 
۲۵۰۰۰ مبارز خارجی از ۱۰۰ کشور جهان به داعش 
)دولت اسالمی عراق و شام( پیوستند. فرقه های جدید 
سیستم  طریق  از  متفاوت  ایدیولوژی های  با  جهادی 
ادامه می دهند.  به پیش روی های خود کماکان  مکاتب 
از زمان ورود داعش و رشد آن در عراق و گسترش آن 
نگرانی ها  افغانستان،  به خصوص  منطقه  در کشورهای 
با کم شدن حمالت طالبان، گروه  است.  بیش تر شده 

و احیای خالفت اسالمی است. آن چه رشد این تفکر را 
در سال های اخیر شدت بخشیده، پایه های فکری سلفی، 
خشونت دینی و نوعی آرمان گرایی منحصر به  فرد است. 
تفکرات  این گروه،  اندیشه ی سیاسی  واقع جوهره ی  در 
سلفی است که به وسیله ی خشونت طلبی و با استفاده از 
آرمان گرایی خاص خود، توانست به ایجاد نوعی از حکومت 
)هرچند در دایره ی زمانی و مکانی محدود( بینجامد. از 
داعش  رفتار  در  می توان  که  سلفی  مؤلفه های  جمله 
مشاهده کرد، گفتمان ایدیولوژیک داعش با محوریت دال 
شده  بنا  آخرالزمانی«  یوتوپیایی  »موعودگرایی/  مرکزی 
است و دال های شناور یا پیرامون این گفتمان عبارت اند 
از سلفی گری، حذف دشمن نزدیک به جای دشمن دور، 
غرب ستیزی، تکفیرگرایی، بدعت زادیی، اجرای شریعت، 

زن ستیزی، شیعه ستیزی، جهاد و هجرت می باشد.

شباهت های داعش با طالبان:
تشدید  از  پس  گروه  این  دوی  هر  شکل گیری:   -۱
شرایط  از  استفاده  با  و  کردند  ظهور  ملی  بحران های 

منطقه ای رشد کردند.
۲- تفسیر رادیکال از اسالم: هر دوی این گروه ها به شدت 
می دهند.  اهمیت  دینی  ظواهر  به  و  هستند  ظاهرگرا 
اندیشه ی ظاهرگرایی به خوارج و اهل حدیث برمی گردد.

۳- ستیز با بدعت: طالبان و داعش هر دو در مورد بدعت 
آثار  تفکر مشترک دارند. نمونه خوب آن را در تخریب 
در  دید. طالبان  به دست هر دو گروه می توان  باستانی 
بامیان  در  را  بودا  مجسمه های  خود  حکومت  جریان 
تخریب کردند و دولت اسالمی نیز آثار تاریخی را در عراق 

و سوریه از بین برد.
۴- خشونت و توحش: این دو گروه، برای رسیدن به هدف 
از هر وسیله بهره می برند؛ حتا در استفاده از خشونت و 

ارعاب حد و مرز نمی شناسند.
استقرار  دنبال  به  این ها  دوی  هر  آرمانی:  دولت   -۵
خالفت اند و رهبران طالبان و داعش خود را امیرالمومنین 

داعش فعالیت ها و حمالت خود را در افغانستان بیش تر 
کرده است. »گمان می رود این حمالت، منشعب از گروه 
طالبان باشد که هنوز خواهان ادامه جنگ هستند، و یا 
بدون  از سوی همسایه گان مان.«  دیگر  تحفه ای  این که 
و  دوانده  ریشه  مختلف  والیات  در  داعش  گروه  شک 
پایگاه هایی را ایجاد کرده و از بین مردم نیز اشخاصی را 
به سوی خود جلب کرده است که به راحتی می توانند از 
دروازة شهرها عبور کرده و در شهرها گشت و گذار کنند 

و اهداف خود را بر گزینند.
روش های  از  نوجوانان  و  کودکان  جذب  برای  داعش 

مختلفی استفاده می کند. برای مثال:
۱. بهره کشی از کودکان و نوجوانان خانواده های فقیر و 
اغفال والدین آن ها و پرداخت پول ماهانه بین ۳۰۰ تا 

۵۰۰ دالر.
افراط گرایی  توجیه  در  درسی  برنامه های  تدوین   .۲
مذهبی، خشونت و جنگ، عالوه بر درس هایاختصاصی 
نحوه  و  بریدن  سر  بمب گذاری،  قتل،  جنگیدن،  برای 

انجام عملیات انتحاری.
در  نظامی  فشرده  آموزش  تحت  آن ها  دادن  قرار   .۳

پایگاه های ویژه مبارزه و ترور مستقیم.
به  کودکان  تشویق  و  خشونت  صحنه های  نمایش   .۴

انجام این کارهای مجرمانه و مشارکت در آن.
۵. نشان دادن ویدیوها و تصاویر مربوط به صحنه های 
برای کودکان و  به صالبه کشیدن  بریدن و  اعدام، سر 

نوجوانان.
۶. تفسیر مجدد آیه های قرآن برای کودکان و نوجوانان 

و تأکید بر جهاد و بشارت بهشت.
و  تفکر  به  که  دینی  داستان های  و  جزوه ها  چاپ   .۷

ایده های افراطی این گروه مهر تأیید می زند.
را  اقدامات گسترده و پرهزینه ای  این پدیده،  با  مبارزه 
با  در قبال داشته و دارد. تا سال ۲۰۱۵ هزینه مبارزه 

خطاب می کنند. خالفت از محورهای اصلی گفتمان هر 
دو گروه است.

تفاوت های داعش با طالبان:
طالبان:  قبیله گرایی  مقابل  در  داعش  امت محوری   -۱
طالبان به شدت قبیله گرا هستند و رسوم قبیله بر این 
گروه حاکم است و سر ستیز با قبایل غیر دارند، در حالی 
که داعش به دنبال تشکل امت است و پیکارجویان این 

گروه از اقوام و نژادهای مختلف اند.
۲- خود پنداری طالبان در مقابل دیگر پنداری داعش: 
و  جهادی  گروه های  سایر  با  خوبی  روابط  طالبان 
بنیادگرا دارند، اما داعش در مقابل گروه هایی که به 
این گروه تمکین نکنند، رحم نمی کند و با آن ها درگیر 

می شود.
افراطی  عمل کرد  هر  برای  داعش  فقهی:  استدالل   -۳
خود استدالل دینی می آورد و با خوانش رادیکال از متون 
دینی آن را اثبات می کند، در مقابل طالبان به این موضوع 

اهمیت نمی دهند.
۴- وابسته گی به بیرون: طالبان بدون حمایت مستقیم 
چند دولت منطقه نمی توانست بر افغانستان حاکم شود 
سوی  از  گروه  این  خدمت  در  هنگفت  مالی  منابع  و 
برعکس  قرار می گرفت،  فارس  دولت های حاشیه خلیج 
مورد  دولتی  هیچ  سوی  از  مستقیم  صورت  به  داعش 
حمایت مستقیم نبود و داعش با استفاده ار فروش نفت، 
گروگان گیری، سرقت و غیره مسایل مالی خود را تامین 

 می کرد .

داعش از گروه متمرد تا همکار استراتژیک:
از شکل گیری داعش در افغانستان طالبان در مقابل این 
گروه قرار گرفتند. طالبان، داعش را گروه متمرد خواندند 
و به مبارزه در مقابل این گروه برخاستند. این دو گروه 
شدند.  درگیر  افغانستان  شرق  و  شمال  در  هم  با  بارها 
حتا یک بار طالبان ادعا کردند که آن ها داعش را نابود 
کرده اند، نه دولت افغانستان. با این همه شواهد حاکی از 
آن است که این دو گروه در حال حاضر به سمت همکاری 

و هم پوشانی حرکت می کنند.

گفت وگوهای صلح و تاکتیک نقاب:
طالبان  امریکا،  و  طالبان  میان  توافق نامه صلح  براساس 
می بایست همکاری خود را با سایر گروه های تکفیری قطع 
می کردند؛ اما طالبان با این گروه ها قطع ارتباط نکرده و در 
حال حاضر با استفاده از نام دولت اسالمی والیت خراسان 
دست به حمالت تروریستی در افغانستان می زنند. طالبان 
نقاب داعش، مسوولیت  از  با استفاده  تا  تالش می کنند 
تبرئه  را  بیندازند و خود  این گروه  به گردن  را  حمالت 
کنند، در حالی که دولت اسالمی در افغانستان تضعیف 

شده است و توانایی این حمالت را به تنهایی ندارد.

بر آورد  امریکایی  دالر  تریلیون  پنج  تقریباً  افراط گرایی 
روزانه ۱۱  داعش  علیه  درگیری  سال ۲۰۱۶  از  و  شد 
میلیون دالر امریکایی هزینه داشت. چنان چه می دانید، 
این هزینه ها هنوز هم نتوانسته است افراط گرایی را مهار 
و محو کند. اگر نیم این هزینه برای دو دهه متواتر در 
آموزش و پرورش صرف شود و آگاهی الزم برای مقابله 
بومی  مردم  طریق  از  آن  پی آمدهای  و  افراط گرایی  با 
)استادان هر منطقه( برای دانش آموزان و دانشجویان و 
خانواده های آن ها داده شود، تحکیم تسامح و تساهل، 
کثرت گرایی و فرهنگ احترام به حقوق بشر و پذیرش 
فرهنگ سازی،  با  مرتبط  نهادهای  طریق  از  دیگران 
وزارت های معارف، تحصیالت عالی و هم چنین وزارت 
حج و اوقاف، امور جوانان، ورزش و مؤسسات رسانه ای 
نیز برنامه ریزی و اجرا شود، وضعی تغییر خواهد کرد؛ 
می پیوندند،  افراطی  گروه های  به  که  افرادی  تمام  زیرا 
و  نامعقول  آموزش  یا  و  بوده  دور  آموزش  از  نحوی  به 
متوسل  است.  کشانیده  افراط گری  به  را  آن ها  افراطی 
شدن به روان شناختی و همدردی، پشتی بانی، تحسین 
و باالخره شست وشوی مغزی از آنان آله ای می سازد تا 
اهداف خود را در قالب دین و مذهب پیاده کنند. طبق 
تحقیقات انجام شده، تربیت و آموزش تروریسم و ایجاد 
برای سنین  بیش تر  افراط گرا،  مذهبی  و  دینی  حلقات 
۱۵ تا ۲۵ سال اتفاق می افتد، که متأثر از کمبودی های 
هم  یا  و  جامعه  یا  خانواده  در  روانی  و  روحی  عاطفی، 
آموزش نادرست دوران ۷ تا ۱۵ ساله گی است که اقشار 
مختلف جامعه را در سنین باالتر به کام خود فرو می برد. 
خالصه این که آموزش و پرورش این پتانسیل و قدرت را 
دارد تا با این پدیده مقابله کند. معلمان مکاتب و اساتید 
این کشتی، می توانند  ُسکان داران  عنوان  به  دانشگاه ها 
خشونت  از  عاری  جهانی  و  کنند  مقابله  پدیده  این  با 

بیافرینند.

طالبان و داعش؛ 
از رقابت تا همکاری علی سجاد موالیی

محمد محمدی
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طوری که همه می دانیم، امروزه اکثریت کشورهای جهان با 
چالش جدیدی به نام ویروس کرونا مواجه شده اند. ویروس 
کرونا چالشی است که هنوز دانشمندان و دارو سازان هیچ 
پاسخی برای آن ندارند. این ویروس باعث مشکالت عدیده 
صحی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان شده است.  
شروع این ویروس از شهر ووهان کشور چین بود و مرز های 
تمام کشورها را طی کرد. نظر به آمار های ارایه شده، در 
حال حاضر بیش تر از ۴.۵ میلیون نفر در سراسر جهان به 
این ویروس مبتال شده اند و این ویروس بیش از سه صد 

هزار نفر را به کام مرگ کشانیده است.
به دلیل شیوع ویروس کرونا، فعالیت های کسب و کار در 
تعدادی از کشورها تعطیل شده و این مساله باعث رکود 
اقتصادی  رکود  است.   گردیده  کشورها  تعداد  اقتصادی 
بسیاری  از  غیرمعمول تر  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
طول  در  کشورها  که  است  بانکی  و  اقتصادی  رکودهای 
رشد  باعث  کرونا  کرده اند.  تجربه  خود  اقتصادی  تاریخ 
سطح  افزایش  بی کاری،  نرخ  افزایش  اقتصادی،  منفی 
افزایش  تجاری،  بیالنس  کسر  افزایش  قیمت ها،  عمومی 
بدهی کشورها، افزایش نرخ فقر و در نهایت باعث رکود 

اقتصادی تعدادی از کشورها شده است.
قرار پیش بینی های صندوق بین المللی پول )IMF( اقتصاد 
کشورهای جهان در سال جاری میالدی انقباضی بزرگ تر 
شوک  و  میالدی   ۲۰۰۸ سال  در  جهان  مالی  بحران  از 
نفت در سال ۲۰۱۵ میالدی را تجربه خواهد کرد. نظر به 
پیش بینی های این سازمان، به دلیل فرو پاشی فعالیت های 
می رود  انتظار  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی  اقتصادی 
اقتصاد جهانی در سال جاری میالدی ۳ درصد منقبض 
گردد که شدیدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ 
دهه ۱۹۲۹ خواهد بود. به همین ترتیب سازمان همکاری 
تازه ترین گزارش خود  )OECD( در  اقتصادی  و توسعه 
اعالم کرده که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی در 
پی شیوع ویروس کرونا با کندی شدید روند رشد روبه رو 

خواهد شد.
در این مقاله به دنبال سناریوها و فرضیه های صنعتی بودن 
و  راهکارها  بلکه  نیستیم،  ویروس کرونا  بودن  یا طبیعی 
پالیسی هایی که بتواند اقتصاد را از وضعیت دشوار رکود 

اقتصادی برهاند، به تحلیل گرفته خواهد شد.
که  جهان  کشورهای  از  تعدادی  اقتصاد  حاضر  حال  در 
تولیدی،  بخش های  و  مواجه اند  کرونا  ویروس  شیوع  با 
انتشار  کردن  محدود  منظور  به  را  خدماتی  و  صنعتی 
گرفته  قرار  رکود  وضعیت  در  کرده اند،  تعطیل  ویروس 

این روزها ترس از ابتال به ویروس کرونا یکی از نگرانی های 
اساسی بسیاری از مردم جهان شده است. با توجه به این که 
هر شخصی می تواند به این ویروس مبتال شود، شاید برای 
شما نیز این سوال پیش آمده باشد که آیا واقعاً راهی برای 
چه  اگر  خیر؟  یا  دارد  وجود  بیماری  این  به  نشدن  مبتال 
پاسخ به این سوال سخت است اما رعایت پنج نکته ذیل 
ریسک مبتال شدن شما به این ویروس را به حداقل خواهد 

می رساند.

نکته اول: رعایت مسایل بهداشتی
مسایل بهداشتی ذیل را برای مبتال نشدن به کرونا رعایت 

کنید:
و  آب  با  مرتب  روز  طول  در  را  دست ها  دست ها:  شستن 
صابون بشویید، سعی کنید هر بار به مدت ۲۰ ثانیه این کار 
را انجام دهید و یا از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل برای 

پاک کردن دست ها استفاده کنید.
دست نزدن به صورت: با دستان نُشسته، به دهان، بینی و 

چشم های تان دست نزنید.
و  )دهان  تنفسی  مجاری  تنفسی:  مجاری  نگهداری  پاک 

بینی( را همیشه پاک و تمیز نگه دارید.
دسته  پول،  کیف  موبایل،  چون  وسایلی  آلوده:  وسایل 
دستگیره های  شده،  خریداری  مواد  حاوی  پالستیک های 
دروازه ها و وسایل نقلیه عمومی، اشیا و سطوحی که اغلب 
لمس می شوند، از جمله وسایل آلوده به شمار می روند که 
باید همواره متوجه آن ها باشید و پس از دست زدن به آن، 

دست های تان را حتماً بشویید.
استفاده  خام  گوشت  برای  که  تخته ای  و  چاقو  غذا:  تهیه 
می کنید باید با چاقو و تخته ای که برای پختن غذا به کار 
می رود متفاوت باشد و بین دو مرحله، دست زدن به مواد 

غذایی خام و غذاهای پخته شده دست های تان را بشویید.
پرهیز از تماس:  از تماس با کسانی که مبتال به بیماری اند 
با حیوانات  ناشده  تماس محافظت  از  بپرهیزید، هم چنین 
اهلی و وحشی پرهیز کنید. از دست دادن و بغل کشی نیز 

خودداری کنید.
استفاده از ماسک: در صورتی که از خانه خارج می شوید، 

سیاست های پولی و مالی برای خروج 
اقتصاد از وضعیت رکود ناشی از کرونا

حسیب اهلل ذکی

آرش سالم

در  تعادل  برقراری  جهت  کشورها  مرکزی  بانک های 
اقتصاد و رفع اثرات نا مطلوب رکود، با استفاده از سه 

ابزار ذیل بر مقدار عرضه پول می افزایند:
ضریب  بر  که  بانک ها  قانونی  ذخایر  نرخ  کاهش   .۱
فزاینده پول اثر می گذارد و موجب افزایش قروض و 
اعتبارات بانکی می شود. بانک مرکزی به کاهش نرخ 
ذخایر قانونی که باعث افزایش نقدینه گی بانک ها شده 
و در نتیجه آن زمینه افزایش اعتبارات بانکی را برای 

سکتورهای مختلف فراهم می آورد، اقدام ورزد.
۲. کاهش نرخ تنزیل مجدد که از این طریق میزان 
اثر  پولی  پایه  بر  مرکزی  بانک  از  بانک ها  استقراض 
می گذارد. هم چنان در شرایط نوسانات اقتصادی برای 
گسترش فعالیت های تولیدی و تجارتی، بانک مرکزی 
می تواند حد معینه نرخ تکتانه )مثاًل ۸ تا ۱۰ درصد( 
را در قسمت اعطای قروض باالی بانک ها وضع کند و 
اقتصاد  در  این طریق موجب گسترش کسب و کار  از 

کشور شود.
۳. عملیات بازار باز که بر پایه پولی اثر می گذارد. به 
طور مثال بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، اوراق 
قرضه دولتی را خریداری کند که منجر به انبساط پایه 
پولی و عرضه پول گردیده و سطح تقاضا و قدرت خرید 

مردم را افزایش می دهد.
وضعیتی  چنین  در  پولی  سیاست  ابزار های  معموالً 
قرار  اجرا  مورد  و  و کیفی( طرح  )کمی  به دو شکل 

می گیرند:
ابزار های کیفی به هدف توزیع نقدینه گی و تخصیص 
اتخاذ  اقتصادی  بخش های  میان  بانکی  اعتبارات 
استفاده  در  بخش ها  اولویت  تعیین  یعنی  می شوند؛ 
از اعتبارت بانکی، به کارگیری تذکرات و ترغیب های 
بخش های  برای  ترجیحی  نرخ های  اعمال  اخالقی، 
ضمن  در  بانک ها،  جیره بندی  و  اقتصادی  مختلف 
سیاست های تسهیلی بانک مرکزی از طریق مقررات 
و نظارت بر بانک ها که می تواند باعث گسترش قرضه 
به شرکت های درگیر با مشکالت مالی ناشی از ویروس 
کرونا و هدایت منابع مالی و توسعه مجدد فعالیت های 

شرکت های مذکور نیز می شود.
ابزار های کمی یعنی ابزار هایی که حجم پول را تحت 

مغزها،  در  و  دارد  اساسی  نقش  بدن  ایمنی  سیستم 
بادام و پسته، جوانه ی گندم، روغن کنجد و  چهارمغز، 
زیتون به فراوانی یافت می شود. ویتامین B نیز در ماهی،  
شیر، گوشت، تخم مرغ، سبزیجات، مواد غذایی سبوس دار 
و میوه جات فراوان یافت می شود. کلسیم، فسفر، پتاسیم، 
مهمی  معدنی  مواد  جمله  از  نیز  روی  و  منیزیم  آهن، 
هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند. 
فیبر نقش موثری در سالمت سیستم ایمنی بدن دارد و 
در انواع میوه جات و سبزیجات یافت می شود. پروتین ها 
نیز که بخش قابل توجهی از انرژی بدن را تامین می کنند 
برای تقویت دستگاه ایمنی بدن بسیار مهم هستند و در 

انواع گیاه ها، لبنیات و گوشت ها یافت می شوند.
چه نخوریم: خوردن غذاهای چرب،  سرخ شده، غذاهای 
غذاهای  شب مانده،  غذاهای  باب،  شیرینی  فست فود، 
صنعتی آماده و پرخوری کردن موجب افزایش ابتال به 

بیماری می شود.
باعث  غذایی  تناسب  و  تعادل  تنوع،  غذایی:  برنامه 
سعی  می شود.  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  افزایش 
انواع  از  روز  طول  در  خود  غذایی  وعده های  در  کنید 
غذاهای  گوشت ها،  حبوبات،   سبزیجات،  میوه جات، 
استفاده  میوه های خشک  و  لبنیات  غله جات،  دریایی، 
غذا  وقت  سر  و  نکنید  کم خوری  و  پرخوری  کنید. 
بخورید. کم خوری کردن، رژیم های غذایی سخت گرفتن 
و غذا نخوردن موجب کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن 

می شود و احتمال ابتال به بیماری را باال می بَرد.
ورزش: یکی از مهم ترین راه های تقویت سیستم ایمنی 
بدن ورزش است که موجب کاهش استرس می شود و 
بدن را از ابتال به انواع بیماری ها مانند چاقی، اضافه وزن، 

مرض شکر، و بیماری های قلبی حفظ می کند.
سیستم  روزمره  و  مداوم  استرس  استرس:  از  دوری 
ایمنی بدن شما را ضعیف می کند و موجب ایجاد انواع 
بیماری ها در بدن می شود. سعی کنید در طول روز به 
استرس شما  بپردازید که موجب کاهش  فعالیت هایی 
ورزش،  مدیتیشن،  موسیقی،  به  دادن  گوش  می شود. 
تمرینات تنفسی،  باغبانی، گفت وگو با دوستان، مطالعه، 
به  بسیاری روش های دیگر  و  نقاشی کشیدن  نوشتن، 

تأثیر قرار می دهند، مانند نرخ ذخایر قانونی سپرده های 
بانک  ها و عملیات بازار باز و نرخ تکتانه. اما ابزار های 
اساسی که کارایی نسبی بیش تری دارند، یکی از این 
ابزار ها نرخ تکتانه است که می تواند روی تصمیم مردم 
تصمیم  هم چنین  و  بانک ها  نزد  وجوه  نگهداری  به 
کمپنی ها به گرفتن وام از بانک ها اثر می گذارد و در 
نرخ  در  مردم  است. چون  موثر  پول  بر حجم  نتیجه 
تکتانه پایین وجوه خود را به بانک نمی سپارند، در این 

نرخ کمپنی ها مبادرت به اخذ وام می کنند.
افزایش  موجب  که  مالی  سیاست  طریق  از  دولت ها 
می توانند  شود،  اقتصاد  در  رکود  کاهش  و  تقاضا 
سیاست مالی انبساطی را اعمال کنند. سیاست مالی 
به  انبساطی بیش تر در شرایط عدم اشتغال کامل و 
ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود 
و از طریق افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ مالیات  
به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع رکود اعمال 
سبسایدی،  طریق  از  دولت ها  هم چنان  می گردد. 
قرار  حمایت  مورد  را  اقتصاد  آسیب دیده  بخش های 

می دهند.
از این که در حال حاضر دولت ها درگیر بحران کرونا، 
مسایل اجتماعی و پی آمدهای ناشی از آن می باشند، 
راهی را انتخاب کنند که به حل یا تخفیف آن منتهی 
روبه رو  مالی  منابع  کمبود  با  که  دولت هایی  شود. 
هستند، از طریق دریافت قرضه ها و کمک های مالی 
از نهاد ها و سازمان های بین المللی، می توانند سیاست 
مالی  انبساطی را اعمال کرده و اقتصاد شان را از حالت 

رکود بیرون کنند.
در نتیجه می توان گفت که ویروس کرونا تهدید جدی 
ویروس  است.  مردم شده  و کسب و کار  مال  به جان، 
کرونا باعث کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش سطح 
قیمت ها، کاهش سطح اشتغال، رکود بازار های مالی 
اقتصاد  به  و  بین المللی شده  تجارت  در  و سکته گی 
را  آن ها  اقتصاد  و  کرده  وارد  کشورها ضربه شدیدی 
ناگوار رکود مواجه کرده است. در چنین  با وضعیت 
و  مالی  سیاست  اجرای  و  طرح  با  دولت  ها  حالتی، 
سیاست پولی انبساطی هم آهنگ، می توانند اقتصاد را 

از وضعیت رکود خارج کنند.

کاهش استرس شما کمک می کند.

نکته سوم: فراهم آوردن محیط مساعد زنده گی
محیط استراحت: محیطی که در آن استراحت می کنید 
باید هوای معتدل و مرطوب داشته باشد. همیشه محیط 
اطراف تان را پاک و ضدعفونی کنید. نور آفتاب نیز نقش 
از بین بردن ویروس ها و میکروب ها دارد و  مهمی در 
آفتاب  تابیدن  زمان  این  بر  بنا  است  ضدعفونی کننده 

پرده های اتاق را کنار بزنید.
بگیرید،  کار  خانه  برای  مناسب  تهویه  از  خانه:   هوای 
پنجره ها را باز و از هواکش استفاده کنید. در صورتی که 
مدت زیادی هوای خانه تهویه نشود، این هوا می تواند 
به مراتب سمی تر از هوای بیرون گردد. گل ها و گیاهان 
آپارتمانی نقش خوبی در پاک نگه داشتن هوای خانه 
ایفا می کنند. هم چنین می توانید از دستگاه های تصفیه 
استفاده  اتاق  هوای  مرطوب کننده  دستگاه های  و  هوا 

کنید.

نکته چهارم: نرفتن به بیرون
جهانی  سازمان  تاکید  بمانید:  خانه  در  می توانید  تا 
بهداشت و تمامی حکومت ها در خانه ماندن است. اگر 
شما و یا یکی از اعضای خانواده تان به بیماری کووید-

۱۹مبتال شده اید به بیرون نروید.
خرید: هنگامی که به بیرون برای خرید می روید حتماً 
ماسک بزنید و از افراد دو متر فاصله بگیرید. سعی کنید 

در ساحات شلوغ روز به بیرون نروید.
حضور در تجّمعات:  تا حد االمکان از حضور در تجّمعات 
پرهیز کنید، چرا که در این مکان ها، امکان سرایت و 

شیوع بیماری بسیار زیادتر است.

نکته پنجم: پیروی از دستورهای صحی
برای  خاص شان  تدابیر  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
مقابله با کرونا را دارند و این تدابیر بسته به شهری که 
افغانستان  در  است.  متفاوت  زنده گی می کنید،  آن  در 
عامه،  صحت  وزارت  وب سایت  طریق  از  حکومت 
نشر  اعالنات،  تصویری،  و  صوتی  خبری  رسانه های 
دیگر  گوناگون  و طریقه های  آگاهی  ورق های  تکثیر  و 
سعی در ارائه دستورالعمل هایش برای مقابله با بیماری 
کووید-۱۹ دارد. بنا بر این به این دستورها گوش بدهید 

و از آن ها پیروی کنید.

 )Economic Depression( است. رکود اقتصادی
عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت ها در 
کل اقتصاد که حد اقل چند ماه به طول انجامد . در 
این دوره، اقتصاد حالت انقباضی به خود می گیرد و 
رشد اقتصادی در این دوره منفی است. اگر در زمان 
به  ظاهر شود،  نیز  تورم  یک کشور،  اقتصادی  رکود 
 )Stagflation( این وضعیت در اقتصاد، تورم رکودی
گفته می شود. در واقع کشور ها از یک طرف با افزایش 
سطح عمومی قیمت ها که ناشی از فزونی تقاضا است 
تولید  برای  کافی  توانایی  اقتصاد  وضعیت  این  در  و 
روبه رو  ندارد،  را  تقاضای کل  رفع  منظور  به  بیش تر 
و  اقتصاد  رشد  شدید  کاهش  دیگر  جانب  از  و  اند 
افزایش نرخ بی کاری که منجر به رکود اقتصادی شده 

دامن گیر اقتصاد کشورها شده است.
با در نظرداشت موارد فوق، در چنین وضعیتی دولت ها 
نیاز به یک سلسله تدابیر و راه حل هایی دارند تا اقتصاد 
را از وضعیت رکود خارج کرده به طرف بهبود و رونق 
اقتصادی سمت و سو دهند. یکی از این راه حل ها، طرح 
هم آهنگ  انبساطی  مالی  و  پولی  سیاست  اعمال  و 
کشور های  اقتصادی  مدیران  و  سیاست گذاران  است. 
پیش رفته و در رأس آن ها ایاالت متحده امریکا، بریتانیا 
و جاپان طی سال های اخیر با اعمال سیاست های پولی 
را  اقتصاد کشور های شان  توانستند  مالی هم آهنگ  و 
این که  از  کنند.  خارج  اقتصادی  رکود  وضعیت  از 
تورم رکودی یک وضعیت بغرنج و پیچیده در اقتصاد 
پنداشته می شود، بناً در اجرای سیاست های اقتصادی 
نهایت دقت الزم است تا تطبیق یک سیاست باعث 

دفع اثرات سیاست دیگری نشود.
نوسانات  درنظرداشت  با  عموماً  پولی  سیاست های 
به  که  کرده  پیش بینی  را  تدابیر  نوع  دو  اقتصادی، 
انقباضی  پولی  سیاست  و  انبساطی  پولی  سیاست 
کنونی  قیمت های  افزایش  این که  از  اند.  مشهور 
بلکه  نبوده،  پول  مقدار  افزایش  از  ناشی  بازارها  در 
دولت ها،  بناً  است،  هزینه ها  و  تقاضا  فشار  نتیجه  در 
سیاست پولی انبساطی که موجب افزایش حجم پول 
در اقتصاد می شود و بیش تر در حالت رکود اقتصادی 

قابل تطبیق است را اعمال کنند.

زمانی که ماسک شما  کنید.  استفاده  از ماسک  حتماً 
ماسک  چون  کنید  عوض  حتماً  را  آن  شد  مرطوب 
مرطوب محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و ویروس ها 
بیرون  خانه  از  زیادی  مدت  که  صورتی  در  می باشد. 
باشید.  داشته  خود  با  اضافی  ماسک  حتماً  می مانید، 
بیندازید  زباله دان ها  در  را  مصرف  یک بار  ماسک های 
اما بعضی ماسک های فیلتردار قابل شست وشو هستند 
و بعد از شستن و خشک شدن می توان آن ها را دوباره 

استفاده کرد.
استفاده از دست کش: در صورتی که دست شما زخم 
باید در  از آن،  از دست کش استفاده کنید. غیر  است، 
بدهید.  خرج  به  الزم  احتیاط  دست کش  از  استفاده 
به  دست کش  که  زمانی  می کنند  فکر  افراد  از  خیلی 
دست دارند، اجازه دارند به صورت خود دست بزنند در 
حالی که دست کش نیز مانند دست، آلوده می شود و اگر 
در حالتی که دست کش آلوده شده، به صورت تان دست 
بزنید به بیماری مبتال می شوید. اگر عالقه به پوشیدن 

دست کش دارید آن را روزانه بشویید و عوض کنید.

نکته دوم: باال بردن مقاومت بدن
توجه  مسایل  این  به  بدن تان  مقاومت  بردن  باال  برای 

کنید:
کافی  میزان  به  مایعات  و  آب  بخوریم:  نوشیدن  چه 
نقش اساسی در دفع سموم بدن دارد و سیستم ایمنی 
داشتن  علت  به  سبز  چای  می کنند.  تقویت  را  بدن 
آنتی اکسیدان ها باعث افزایش تقویت سیستم ایمنی بدن 
شده و توصیه می شود. ویتامین های C, D, A, E, B از 
جمله ویتامین های مهم در تقویت سیستم ایمنی بدن 
بازسازی  در حمایت،  مهمی  نقش   C ویتامین  هستند. 
یافت  میوه ها  انواع  در  و  دارد  ایمنی  سیستم  تقویت  و 
از  حفاظت  در  مهمی  نقش  نیز   D ویتامین  می شود. 
به  ماهی  و  آفتاب  نور  در  که  دارد  بدن  ایمنی  سیستم 
فراوان یافت می شود. ویتامین A در تخم مرغ، جگر و 
انواع لبنیات، میوه ها و سبزیجات یافت می شود. زردک 
یکی از منابع سرشار این ویتامین است. ویتامین E یک 
آنتی اکسیدان قوی است که در تنظیم و حفظ عمل کرد 

پنج نکته برای مبتالنشدن به کرونا



و  اداری  کارمندان  و  پزشکان 
»کووید  شفاخانه ی  خدماتی 
در  هرات،  یک«  شماره 
نشدن  پرداخت  به  اعتراض 
شنبه،  روز  معاش های شان، 
چند  برای  ثور،  بیست وهفتم 
کردند.  کاری  اعتصاب  ساعت 
بستری  آن  در  کرونا  بدحال  بیماران  که  درمانی  مرکز 

هستند.
این سو  به  ماه  سه  از  دارند  ادعا  اعتراض کننده گان 
بدون  و  نشده  پرداخت  حکومت  سوی  از  معاش شان 
دریافت معاش، نمی توانند، فعالیت در شفاخانه را ادامه 

دهند.
کاری  اعتصاب  هرات،  داکتران  اتحادیه ی  دید  از 
کارمندان صحی و پزشکان در شرایط اضطرار کنونی، 
به  هرات  برای  خطرناکی  بسیار  پی آمدهای  می تواند 
دنبال داشته باشد و حکومت، باید به مشکالت جامعه ی 

پزشکی رسیده گی کند.
طی  در  اساسی  مشکل  هرات،  والیتی  شورای  باور  به 
مراحل اسناد، و قانون دست وپاگیر تدارکات و استخدام 
کارمندان دولتی است و به همین دلیل، تا کنون معاش 
کارمندان شفاخانه های کووید-۱۹ پرداخت نشده است.

کارمندان  دارد،  تأکید  هرات  عامه  صحت  ریاست 
با پادرمیانی رییس این نهاد، به اعتراض شان  شفاخانه 
پایان داده اند و معاش آنان پیش از عید رمضان پرداخت 

خواهد شد.

بدون معاش کار نمی کنیم 
شنبه،  روز  کرونا،  با  نبرد  نخست  خط  سربازان 
»کووید شماره یک«  در شفاخانه ی  ثور،  بیست وهفتم 
هرات، مرکزی که بیماران بدحال کرونا در آن بستری 
هستند، برای چند ساعت اعتصاب کاری کردند. اعتراض 
پزشکان، پرستاران و کارمندان خدماتی و فنی، پرداخت 

نشدن معاش از سوی حکومت است.
صحبت  در  شفاخانه،  کارمندان  از  شیرزاد،  ولی احمد 
نهاد  این  کارمندان  تمامی  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
درمانی، حدود سه ماه می شود که معاش نگرفته  و بدون 
دریافت یک افغانی، برای بیماران خدمت رسانی کرده اند.

بدحال  بیماران  که  »ای سی یو«  بخش  کارمندان  جز 
کرونایی در آن بستری هستند و با دستگاه های تنفس 
دیگر  کارمندان  می شود،  مراقبت  آن ها  از  مصنوعی 
کار  از  دست  اعتراض  رسم  به  شفاخانه  بخش های 
مقابل  اعتراضی،  تجمع  یک  در  حضور  با  و  کشیدند 
ساختمان شفاخانه، خواستند صدای اعتراض شان را به 

گوش مسووالن برسانند.
جالل عظیمی، از کارمند فنی شفاخانه، که مسوولیت 
برق رسانی آن را بر دوش دارد، در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح می گوید تمامی کارمندان به شمول پزشکان و 
پرستاران از تاریخ پنجم حوت، که در پی ثبت نخستین 
شدند،  استخدام  شفاخانه  در  هرات،  در  کرونا  موارد 

تاکنون معاش دریافت نکرده اند.
مسووالن  از  بارها  این،  از  پیش  آن ها  او،  گفته ی  به 
خواستند برای پرداخت معاش کارمندان شفاخانه های 
تا  بی پروایی حکومت سبب شد  اما  کنند،  اقدام  کرونا 

کارمندان مجبور شوند اعتصاب کاری کنند.
دشوار  شرایط  در  آنان  می گویند  معترضان  کارمندان 
اخیر  ماه های  طی  بیماران،  از  ویروس  انتقال  خطر  و 
کار  نمی توانند  معاش،  پرداخت  بدون  اما  کار کرده اند، 
خودشان را ادامه دهند و ممکن است وظیفه ی شان را 

رها کنند.

هشدار از عواقب خطرناک بی پروایی حکومت 
مرکز  سه  هرات  در  کرونا  بیماران  بستری شدن  برای 
درمانی اختصاص یافته است. شفاخانه های کووید شماره 
یک ، دو و سه، که در سه مکان جداگانه و با فاصله ی 

نسبتاً زیاد از یک دیگر موقعیت دارند.
فرهاد صارم، مسوول شفاخانه ی کووید شماره یک هرات، 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می پذیرد که کارمندان این 

اعتصاب کاری کارمندان بهداشتی در هرات شکست،
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محمدحسین نیک خواه

مرکز درمانی، در اعتراض به پرداخت نشدن معاش، برای 
چند ساعت اعتصاب کاری کرده اند.

 ۱۱۲ یک،  شماره  کووید  شفاخانه  در  او،  گفته ی  به 
و  پرستاران  پزشکان،  شامل  که  دارند  فعالیت  کارمند 
کارمندان فنی و خدماتی می شود و تمام آن ها از سه ماه 

به این سو معاش دریافت نکرده اند.
عامه  رییس صحت  پادرمیانی  دنبال  به  می افزاید،  وی 
هرات، کارمندان شفاخانه حاضر شدند اعتصاب را پایان 
دهند و کارشان را دوباره آغاز کنند، اما حکومت هم باید 

معاش آن ها را پیش از عید رمضان پرداخت کند.
به  هرات،  یک  شماره  کووید  شفاخانه ی  کارمند  یک 
والی هرات،  قتالی،  روزنامه ۸صبح می گوید سیدوحید 
به نماینده گان کارمندان معترض وعده داده است، اگر 
برطرف  حکومت  بودجه ی  از  معاش  پرداخت  مشکل 
را  آنان  معاش  و  می کند  قرض  پول  مقداری  او  نشود، 

می پردازد.
بی پروایی  می دهد،  هشدار  هرات  داکتران  اتحادیه 
و  کووید  شفاخانه های  کارمندان  برابر  در  حکومت 
جامعه ی پزشکی، می تواند پی آمدهای بسیار خطرناکی 
به دنبال داشته باشد و سبب همه گیری بیش تر ویروس 

در جامعه شود.
با  گفت وگو  در  اتحادیه،  این  رییس  مصدق،  نثاراحمد 
روزنامه ۸صبح می گوید افزون بر کارمندانی که معاش 
آنان پرداخت نشده، صدها کارمند دیگر نیز در حالت 

انتظار بدون معاش قرار دارند و بالتکلیف هستند.
ماه ها طول  دولت  کارمندان  استخدام  عادی  حالت  در 
روند  بودجه  تأمین  و  آنان  معاش  پرداخت  و  می کشد 
بسیار طوالنی و پیچیده ی اداری دارد، اما به دلیل حالت 
اضطرار ناشی از کرونا، کارمندان شفاخانه های کووید به 

صورت فوری استخدام شدند.

معاش کارمندان به زودی پرداخت می شود
شماری از اعضای شورای والیتی هرات باور دارند، مشکل 
اساسی به میان آمده در بحران همه گیری ویروس کرونا، 
نبود قانون تدارکات و استخدام در هنگام بحران و حالت 
اضطرار است. مهدی حدید، عضو این شورا، در صحبت با 
۸صبح می گوید قانون دست وپاگیر و پیچیده ی تدارکات 
بهداشتی  کارمندان  معاش  پرداخت  مانع  استخدام،  و 

است.
از سوی دیگر، نماینده گان هرات در مجلس نماینده گان 
برای  مشکلی  مرکزی،  حکومت  سطح  در  دارند  ادعا 
تأمین بودجه و پرداخت معاش کارمندان شفاخانه های 
در  با حضور  مالیه،  وزیر  و شخص  ندارد  وجود  کووید 
والیان  به  مالی  ویژه  از سپردن صالحیت های  پارلمان، 

سخن گفته است.
و  بودجه  و  مالی  کمیسیون  عضو  کبرزانی،  سیدعظیم 
نماینده هرات در مجلس نماینده گان، به روزنامه ۸صبح 
می گوید بودجه در اختیار مقام های محلی قرارگرفته و 
پرداخت  را  بهداشتی  کارمندان  معاش  مکلف اند،  آنان 

کنند.
محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات 
شفاخانه ی  در  حضور  با  عامه،  صحت  رییس  می گوید 
این  کارمندان  با  نزدیک  از  هرات،  یک  شماره  کووید 
مرکز صحبت نموده و مشکل آنان با والی هرات در میان 

گذاشته شده است. 
به گفته ی او، با تعدیل بودجه ی ویژه مصرف کرونا، پیش 
از عید رمضان معاش کارمندان صحی پرداخت می شود، 
اما در صورت زمان بر شدن این روند، از سایر منابع مالی، 

بودجه اختصاص خواهد یافت.
وی می افزاید، کارمندان معترض به وعده های مسووالن 
با  آن ها  معاش  بودجه،  تعدیل  با  و  کرده اند  قناعت 
منبع ۴۰۰  از  هرات،  والیت  و  مالیه  وزارت  هم آهنگی 
میلیون بودجه ی ویژه کرونا در هرات، پرداخت می شود.

پیش از این، سیدوحید قتالی والی هرات، در صحبت با 
۸صبح گفته بود، مصرف بودجه ی ویژه  کرونا، به دستور 
او متوقف شده است و در مواقع ضروری از پول ۴۰۰ 
میلیون بودجه کرونا، نیازمندی جامعه ی پزشکی تأمین 

می شود.
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دعوت به داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
لوازم پروسس سبزیجات، حصه دوم تهیه  اول تهیه وخریداری  تا در پروسه داوطلبی  پروژه: حصه 
وخریداری وسایل باغچه آشپزخانه  ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( اشتراک نموده 
و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات، تعمیر 
معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۱۶ جون 
۲۰۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  شبعه اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات منزل 
اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. 
قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۰۳ جون ۲۰۲۰  ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در 

آدرس یاد شده تدویر می گردد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ )حصه اول: میلغ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰  یکصدوشصت هزار 

افغانی، حصه دوم: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰ یکصد پنجاه هزار افغانی(  اخذ می گردد.
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دعوت به داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وخریداری لوازم واکسین نیشن ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری 
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و 
تدارکات، تعمیر معینیت اداری و مالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفر های خویش 
را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن 
الی تاریخ ۱۷ جون ۲۰۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  شبعه اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست 
تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی 
قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۲ جون ۲۰۲۰  ساعت 

۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد شده تدویر میگردد.
افغانی( اخذ  بانکی مبلغ )مبلغ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰ دوصد ده هزار  تضمین آفر به صورت تضمین خط 

می گردد.
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دعوت به داوطلبی روش باز ملی
شماره دعوت به داوطلبی:

شرکت دولتی تخم های بذری به تعداد )۶۰۰۰۰( شصت هزار تخته بوری پالستیکی ۵۰ کیلویی 

طبق نمونه و مقدار )۶۰۰۰( شش هزار کیلوگرام ادویه تایرام را خریداری می نماید. بنا اشخاص و 

شرکت های خصوصی و مراجع دولتی خواهان رسانیدن دو قلم جنس فوق باشند درخواست های 

خویش را به مدیریت خدمات شرکت واقع بادام باغ کابل سپرده شرطنامه را به شکل سافت در فلش و 

یا سی دی بطور رایگان و تضمین طبق شرطنامه اخذ می گردد. مجلس آفرگشایی بعد از ۲۱ روز کاری 

از نشر اعالن که به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ صورت گیرد تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ مجلس به ساعت دو بجه بعد 

از ظهر در دفتر مدیریت خدمات شرکت دایر می گردد.
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بررسی روند صلح افغانستان از منظر امنیت
از دیر  افغانستان  پایدار در  استقرار یک صلح  تالش ها در جهت 
و  نیات  از  ناقص  درک  بازیگران،  تنوع  است.  شده  شروع  زمانی 
صلح  روند  در  خارجی  و  داخلی  متنوع  بازیگران  عمل کرد های 
درازمدت؛  و  واقعی  یک صلح  استقرار  برای  را  زمینه  افغانستان، 
در  گوناگون  استراتژی های  اتخاذ  است.  ساخته  آسیب پذیر 
افغانستان سوی امریکا نه تنها منجر به تامین صلح در این کشور 
نشده، بل زمینه را برای بروز تنش میان حکومت افغانستان و سایر 
بازیگران داخلی و خارجی هموار ساخته است. دخالت قدرت های 
همسایه ی رقیب به هدف نفوذ، افغانستان را میدان حفظ منافع 
رقبا، بدون مد نظر داشتن به حاکمیت ملی آن قرار داده است. 
و  سیاسی  نهاد های  در  جامعه  مذهبی  و  قومی  تنوع  انعکاس 
نهاد ها  این  بر عمل کرد موفق  تاثیرات مخربی  امنیتی  نظامی – 
داشته است. با بروز تحوالت پیچیده امنیتی که در اکثر مناطق 
این کشور در حال تقویت است، زمینه برای تحلیل موثر امنیتی از 
وضعیت موجود و استقرار صلح دشوار ساخته است. چون موضوع 
بناً منطق بحث  افغانستان یک بحث دولت محور است،  صلح در 
کنونی بیرون شده از تیوری ریالیسم می باشد. زیرا تهدیدات بالقوه 
فعلی برای صلح و امنیت افغانستان، ناشی از موجودیت گروه های 
هویتی و هواداران امنیت فردی نیست بل تالش ها در جهت تهدید 
امنیت ملی و دولت محور است. در ضمن، چنددسته گی در میان 
جهان،  و  منطقه  کشور های  دخالت  و  دولت  مخالف  گروه های 
زمینه ی دست یابی به صلح پایدار حکومت با گروه طالبان شورشی 
را که در حال حاضر در جنگ رو در رو با دولت مرکزی افغانستان 

قرار دارند، دشوارتر از قبل ساخته است.
صلح نیاز مبرم و اساسی برای پیش رفت و ترقی جوامع بشری به 
شمار می رود که انکشاف متوازن، ملت سازی، حکومت داری خوب 
و مدرن، نیازمندی شدید به صلح و ثبات دارد. در کشورهای جهان 
اول، صلح مسأله ی فرامرزی برای امنیت و صلح درونی کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته مورد توجه قرار دارد که به همین لحاظ، 
صلح  حفظ  جهت  سیاسی،  ثبات  دارای  و  قدرت مند  کشورهای 
تروریسم در کشورهای جهان  با  مبارزه  امنیت در کشورشان،  و 
سوم را در دستور کار نهادهای امنیتی و سیاست خارجی شان قرار 
می دهند. امروزه کشورهای جهان سوم نسبت به همه کشورهای 
دیگر، دچار مشکالت و چالش های برهم زننده ی امنیت ملی و صلح 
و ثبات است. افعانستان به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم از 
این امر مستثنا نیست و بیش از یک دهه می شود که در کنار مبارزه 
و جنگ با هراس افگنان داخلی و خارجی، پروسه ی صلح را نیز در 
گفتمان سیاسی خویش دنبال می کند. گفتمان صلح افغانستان 
با فراز و نشیب های جدی مواجه بوده که در این نوشتار سعی بر 
آن است تا به گونه ی فشرده، چالش های موجود بازنمایی شود و 
راه کار بیرون رفت از چالش ها را پیش کش کنم، منطق اصلی این 
بحث نظریه نوریالیسم است که نقش محوری دولت در افغانستان 
خیلی ها بارز است. زیرا ماهیت تهدیدات به گونه ای است که تاثیر 
مستقیم بر دولت داشته و سایر گروه ها را کم تر هدف قرار می دهد. 
بحث امنیت اجتماعی و هستی شناختی امنیت که ریشه در مکاتب 
نظری انتقادی در باب امنیت دارد، نظر به ماهیت تهدید و بحران 
امنیتی ناشی از عدم استقرار صلح متوجه افغانستان نمی توانند در 
آن  و دشواری هایی  بحث صلح  باشند.  داشته  کارایی  زمینه  این 
گرفته  ما  از  را  بی شماری  فرصت های  دارد،  امنیتی  زیربنای  که 
فردی  امنیت  وجود  بر  که  امنیت  هستی شناختی  منطق  است. 
تکیه دارد نمی تواند با وجود نقایصی که در مکتب ریالیسم وجود 
دارد، جای گزین آن در مطالعه موردی افغانستان باشد. بناً منطق 
واقع گرایی در جهت تحلیل مبحث امنیت و پروسه صلح افغانستان 
می تواند زمینه را برای ایجاد راهکاری هایی باز کند که می تواند در 
جهت استقرار امنیت مهم و ارزنده تلقی شوند. موضوع محوری 
نهاد  یک  از  و صیانت  بحث حفظ  امنیت،  واقع گرایی  منطق  در 
سیاسی مشروع مانند دولت است که نبود آن می تواند مشکالت 
جدی را برای امنیت اجتماعی و هستی شناختی امنیت به میان 
آوَرد. موضوع محوری دولت در روند صلح افغانستان بیش تر نشان 
از این واقعیت دارد که تاحال تمام تالش های صلح جویانه در مسیر 
واقع گرایی و مبتنی بر همین منطق استوار بوده است. در حالی که 
در کنار دولت سایر گروه های سیاسی مانند احزاب سیاسی، جامعه 
جزء  همواره  بانفوذ  شخصیت های  سایر  و  جوانان  زنان،  مدنی، 
اساسی این رویکرد محسوب شده اند .با توجه به پیچیده گی منازعه 
در افغانستان و سطح بی اعتمادی که میان جناح های مختلف وجود 
دارد، احتماالً به یک میانجی و یا تسهیل کننده سومی نیاز خواهد 
بود تا مرحله قبل از مذاکره ی روند صلح سروسامان داده شود. با 
توجه به شرایط کنونی، دشوار است که جناح های مختلف در نبود 
یک میانجی، وارد عمل شوند و مراحل قبل از مذاکره را طی کنند.

امنیت اجتماعی
توسط   ،۱۹۹۳ سال  در  کلمه  فنی  مفهوم  به  و  بار  اولین  برای 
 Ole( ال ویور ،)Barry Buzan( اندیشمندانی چون باری بوزان
کپنهاگ  مکتب  عنوان  تحت   )Lemaiter( لمیتر  و   )Waever

در موضوع امنیت نظامی نهفته است. بر اساس این رویکرد امنیت 
به سطوح خاصی از تعامالت توجه دارد، در حالی که منتقدین به 
مکتب ریالیسم امنیت را فراخ تر فرض کرده و موضوعات دیگری 
از جمله اقتصاد، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی را در تحلیل 
امنیت مورد توجه قرار می دهند و به همین دلیل مکتب امنیتی 
ریالیسم را در تحلیل امنیت ناکافی می دانند و از این رو ریالیسم با 
چالش ها و نارسایی های در تبیین مسایل و معضالت امنیتی اعم از 

امنیت داخلی و خارجی مواجه گردیده است.
مطالعات  در چهارچوب های  امنیت،  از  مفهومی  تعبیر  از  با گذر 
امنیتی غربی، تیوری های مختلفی وجود دارد که هر  یک از آن ها 
تیوری ها شامل  این  پرداخته است.  نظر  زوایای مورد  از  به یکی 
مطالعات امنیتی ریالیستی، مطالعات امنیتی لیبرالیستی، مکتب 
امنیتی جهان سوم و مکتب کپنهاگ می شود. این برداشت های 
منسجم از امنیت در قالب راهکارهای اثبات گرایی )پوزیتویستی( 
و سنتی امنیت پنداشته می شود، هر چند مکتب امنیتی کپنهاگ، 
آغاز ایجاد تغییر در تیوری های سنتی امنیت است و مکتب امنیتی 
جهان سوم از زوایه ای دیگر و با تمرکز بر مسایل امنیتی کشورهای 
جنوب یا در حال توسعه را مورد بحث قرار می  دهد. در رابطه به 
مطالعات امنیتی ریالیستی، این رهیافت از قدیمی ترین رهیافت ها و 
نگرش ها در عرصه شرح و تبیین مسایل امنیتی بین الملل و امنیت 
تحلیل های  بیش ترین  در  است  هنوز  که  هنوز  و  است  کشورها 

سیاسی- امنیتی جزء گفتمان های غالب پنداشته می شود.

نقش مردم در روند صلح افغانستان
نقش مردم در صلح در این روند هم چنان الینحل می ماند. زیرا 
تفاوت  نظریه  هر  تطبیق  برای  کشور  هر  خصوصیت  و  ماهیت 
واقعیت های  با  نزدیکش  ارتباط  با  واقع  نظریه  می کند.  فاحشی 
افغانستان می تواند در جهت تحلیل روند صلح افغانستان از منظر 
و  نظامی  ماهیت  افغانستان چون  در  صلح  باشد.  مطرح  امنیتی 
امنیتی دارد می تواند در چهارچوب نظری واقع گرایی مطرح شود. 
از سوی دیگر، چون رسیدن به یک توافق صلح، نیازمند این است 
که در یکی از مراحل، جناح ها در مورد مسایلی که برایشان مهم 
است جر و بحث کنند، با این حال، تا زمانی که فرصتی فرا نرسیده 
است که جناح ها تمایل خود را برای چنین جر و بحث هایی نشان 
بدهند، یکی از مفیدترین اقدامات برای آماده سازی زمینه ها برای 
گفت وگو این است که تالش برای شناسایی یک میانجی مناسب 
صورت گیرد؛ در این روند بازهم نقش دولت خیلی ها بارز است. 
میان  را  ارتباطی  بتواند خطوط  که  نهادی  عنوان  به  دولت  زیرا 
کرده  آغاز  را  اعتمادسازی  روند  یک  کرده،  باز  درگیر  جناح های 
صلح  روند  یک  به  رابطه  در  ملی  گفت وگوی  یک  آغاز  برای  و 
افغانی به  همه شمول، زمینه سازی کند، زمانی که روند مصالحه 
این  باشد.  همه شمول  ممکن  حد  تا  باید  روند  این  بیاید،  وجود 
روند، باید نه تنها عالیق و منافع جناح های درگیر در جنگ، بلکه 
از سایر بخش های جامعه افغانستان را نیز باید در نظر بگیرد. بناً 
تالش ها باید برای افزایش آگاهی در داخل کشور در مورد منافع 
و امتیازات یک روند صلح همه شمول و توافقات همه شمول، در 
تحت سایه یک دولت صورت گیرد که باز هم با تاکید بر مولفه های 
واقع گرایی می تواند انجام شود. یک گفت وگوی ملی در رابطه به 
روند صلح همه شمول می تواند به رسیدن به این هدف کمک کند 
اجتماعی و جامعه مدنی در  تا بحث ها میان گروه های سیاسی، 
سطوح محلی، منطقه ای و ملی، تحقق یافته و در زمینه ی آشنا 
ساختن افغان ها با مدل های متفاوت مشارکت و شمولیت که در 
روندهای مختلف صلح به اجرا گذاشته شده، و هم چنین امتیازات 
برنامه ها،  چنین  این  با  مرتبط  هزینه های  هم چنین  و  منافع  و 
کمک کند. در حالی که گفت وگو در رابطه به روند مشارکتی و 
همه شمول صلح، نمی تواند جاگزین روند صلح باشد، اما می تواند 
زمینه ها را برای روند صلح و مصالحه فراهم کند. مدنظر گرفتن 
خواست های مردم برای تامین صلح یک نیاز فوری است و تنها 
دولت است که می تواند به این خواست ها رسیده گی کرده و از آن 
به عنوان تنها نهاد مشروع سیاسی که نماینده گی تمام مردم را 

می کند، نماینده کند.
در روند مصالحه افغانستان، نظریه واقع گرایی مبتنی بر محوریت 
دولت نسبت بر امنیت اجتماعی که هویت را هدف عمده تهدید 
مطرح  خودی  امنیت  که  امنیت  هستی شناسی  یا  و  می داند 
ماهیت مخاصمه  و  نوعیت  زیرا  است.  واقعیت  بر  بیش تر مقرون 
بیش تر  می شود،  حساب  هم  تهدید  منبع  که  افغانستان  در 
نظامی و دولت محور است، تا این که ماهیت فوق نظامی داشته 
و بر منابعی چون هویت و امنیت خودی تاکید داشته باشد. در 
نظریه واقع گرایی که محوریت دولت، وجود تهدید نظامی محض، 
حمایت از مرز ها و حاکمیت ارضی، ارزش های یک دولت در برابر 
تهدیدات بیرونی مطرح است می تواند، بیش تر در گفتمان صلح 
افغانستان جذابیت داشته باشد. تاکید مکتب واقع گرایی بیش تر بر 
ماهیت نظامی تهدید، واکنش شدید دولت و حفظ وضع موجود 
صلح  فرایند  در  بیش تر  چیزی  دارد.  تاکید  دولت  محوریت  با 
را  امنیت  واقع گرایی در یک کالم  به چشم می خوَرد.  افغانستان 

مطرح گردید. انگیزه ی طرح این عبارت امواج تهدیدآمیزی بود که 
»هویت گروه ها« را در معرض خطر قرار داده بود. بدین معنا که 
از یک سو با رشد فناوری های نوین و مجتمع های صنعتی، هویت 
بعضی گروه ها در هویت های مسلط هضم می شد. و از سوی دیگر 
با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای 
صنعتی و پیش رفته، نوعی آشفته گی و آنومی در تمایزهای هویتی 
پدیدار می گردید. گفتنی است طرح مفهوم Societal به عنوان 
واالی  اهمیت  و  باال  وزن  از  )Security( حاکی  امنیتی  مبحثی 
مفهوم  یک   )Securitization( دیدن  امنیتی  است.  مفهوم  آن 
یا  مفهوم  یک  زیاد  بسیار  اعتبار  از   )Situation( وضعیت  یا 
امنیتی  موضوع عادی هنگامی  وضعیت حکایت می کند. معموالً 
 Vital( دیده می شود که یک یا چند مؤلفه از ارزش های اساسی
Values( در معرض تهدید یا آسیب پذیری قرار گرفته باشد. از 
این رو به خاطر این که موضوع Societal Security، ارزش های 
و  ارضی  تمامیت  اجتماعی،  انسجام  از  عبارت اند  )که  اساسی 
حاکمیت سیاسی( را مورد مخاطره قرار می دهد و با آن ارزش ها 

سروکار می یابد، از اهمیتی فراگیر و مداوم برخوردار می باشد.
در سال ۱۹۹۳ یعنی در پایان رقابت ایدیولوژیک شرق و غرب، 
مرکز ثقل رقابت از ایدئولوژی به تعلقات قومی و مذهبی سرایت 
کرد و هم زیستی اقوام مختلف و رابطه گروه های مذهبی، دینی و 
قومی با دولت به عنوان یک معضل مطرح گردید. فعاالن قومی 
در نقش رهبران رهایی بخش از یک سو و دولت های مرکزی که 
سوی  از  داشتند،  مبرم  احتیاج  شهروندان  سیاسی  مشارکت  به 
دیگر، خواسته و ناخواسته سبب تولید متون قابل توجهی در زمینه 
امنیت اجتماعی شدند. سطح تحلیل این مفهوم نه دولت بود و نه 
یکایک شهروندان، بلکه افراد متشکل در قالب گروهی که دغدغه 
حفظ هستی و خصایص خودشان را داشتند. از نگاه علمای مکتب 
کپنهاگ هم، امنیت مطلق قابل تصّور نیست و وجود درصدی از 

ناامنی و بحران، عامل بالنده گی و پویایی حیات بشری است.
منابع تهدید به تحرکات نظامی، تزلزل سیاسی، دغدغه اجتماعی، 
بی ثباتی اقتصادی و آلوده گی زیست محیطی اطالق می شود که 
شیوه  عمل آن ها از طریق مولفه هایی چون مشخص بودن هویت، 
قریب الوقوع بودن، شّدت احتمال وقوع، عواقب احتمالی و پیشینه 
تاریخی آن ها بررسی می شود. تهدید اجتماعی: تهدید اجتماعی به 

هویت و ارزش های مورد احترام مربوط می شود.

امنیت شناختی
امنیت هستی شناختی تالشی است برای تأمین امنیت »خود«. 
انگیزه قوی برای حفظ هویت در انسان ها وجود دارد. نظریه امنیت 
از نظریه پردازان  هستی شناختی در سال های اخیر توسط برخی 
در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی به کار گرفته شده 
است. جنیفر میتزن از پیش گامان این مسیر است که از این نظریه 
در تحلیل رقابت های دیرینه بین المللی بهره جسته است. به نظر 
فرار  صدد  در  را  دولت ها  که  واقع گرایی  مفروض  خالف  بر  وی، 
استقبال  به  دولت ها  از  بسیاری  می پندارد،  امنیتی  تنگناهای  از 
تنگناهای امنیتی می روند تا از این طریق امنیت هستی شناختی 

خودشان را تأمین می کنند.
امنیت  بر  از درون منطق جدید که مبتنی  بیرون شده  مباحث 
هستی شناختی است در تحلیل همکاری ها و رقابت های بین المللی 
بهره می گیرد، از این منظر، نه تنها افراد، بلکه سایر موجودیت های 
اجتماعی نظیر دولت ها نیز در پی تأمین امنیت هستی شناختی 
هستند. به عبارت دیگر، دولت ها نه تنها در صدد تأمین امنیت 
فیزیکی و مادی یعنی سرزمین و ساختار حکم رانی شان هستند، 
را  حقوقی  متحد  بازیگر  عنوان  به  خویش  هویت  امنیت  بلکه 
و  ثابت  فهم  از  امنیت  احساس  این  می کنند.  جست وجو  نیز 
از هویت، ارجحیت ها، اهداف و منافع خودشان  مستمر دولت ها 
امنیت جویی  محرک  قطعیت،  و  اطمینان  عدم  می شود.  حاصل 
که  هنگامی  است.  دولت ها  خارجی  سیاست  در  هستی شناختی 
دولت ها در شرایط عدم قطعیت و در نتیجه ناامنی هستی شناختی 

قرار می گیرند، در صدد بازتولید درک پیشین از خود بر می آیند.
فیزیکی  امنیت  با  تضاد  در  هستی شناختی  امنیت  است  ممکن 
برای  دولت ها  است  ممکن  که  معنا  این  به  گیرد؛  قرار  دولت ها 
تداوم تعریف از خودشان و دیگران و احساس کارگزاری در نظام 
بین الملل، امنیت فیزیکی خودشان را به خطر انداخته و به استقبال 
منازعه با دیگران بروند تا از این طریق، تعریف تثبیت شده ای از 
دوست- دشمن و خود- دیگری به دست آورند و از شفافیت و 
وضوح این مرزهای هویتی احساس اطمینان کنند. این بدان معنا 
است که امنیت هستی شناختی، هم مانند امنیت فیزیکی، محرک 
و انگیزه ی رفتاری قوی و مهم برای کشورها در عرصه سیاست 

خارجی است.
ریالیست ها امنیت را بر اساس مرجعیت دولت و تالش در جهت 
بین المللی  در صحنه  هم  آن  زور  کارگیری  به  و  قدرت  افزایش 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. بر اساس این رهیافت صحنه 
جهت  در  ستیز  لذا  است  مرکزی  فایقه  قدرت  فاقد  بین المللی، 
دست یابی به قدرت دایمی است. بر این اساس محور تمرکزگرایی 

حفظ و بقای ملی پنداشته و سایر تهدیدات را شعبه های فرعی 
تهدید تلقی کرده و تمام تالش های صلح خواهانه و امنیت محور 
را حول محوریت دولت مهم می پندارد. در نظریه واقع گرایی که 
اتخاذ  به  و  )گروه طالبان(  بدبین است  انسان  ماهیت  بر  بیش تر 
نوعی رویکرد امنیتی تقلیل گرا و ملی گرا تاکید دارد )نقش دولت 
افغانستان در گفت وگو های صلح با طالبان به نماینده گی از تمام 

اقشار جامعه(.
در صورتی که جناح ها به عبور از مرحله اول روند مصالحه موفق 
یا  ایجاد یک چارچوب و  شوند، تالش ها در مرحله ی دوم، روی 
فصل  و  برای حل  توافقات  این  متمرکز خواهد شد.  کلی  توافق 
منازعه  یک  هسته ی  در  که  است  اساسی  و  بنیادی  مسایل 
این  تدابیر موقتی در مورد  به همین شکل، معموالً  دارد.  وجود 
که قدرت چگونه و از سوی چه کسانی اعمال شود، و هم چنین 
ترتیب جدول زمانی برای طراحی قانون اساسی، اصالحات حقوق 
اتخاذ  منازعه  از  پس  عمده ی  مسایل  سایر  و  بازسازی  بشری، 
می شود. اکثریت توافقات صلحی که در زمان پس از جنگ سرد به 
وجود آمده، در برگیرنده ی تدابیری برای تقسیم قدرت سیاسی، 
نظامی، ارضی و اقتصادی میان جناح های درگیر بوده است. شواهد 
فراوانی که نشان می دهد اتخاذ این تدابیر کمک می کند جوامع 
پس از بحران دارای یک صلح دوامدار، دولت داری بهتر و ایجاد 
دموکراسی شوند، تاییدی بر این است که چرا تقسیم قدرت به 
یکی از تدابیر اصلی در میانجی گری های بین المللی بدل شده است 
مانند  کشوری  در  صلح  مشارکتی  روند  یک  تطبیق  برای  البته، 
افغانستان، باید بعضی مسایل عملی در نظر گرفته شود. شناسایی 
عناصر اجتماعی و گروه های ذی نفع که باید در میز مذاکره از آن ها 
نماینده گی صورت بگیرد، احتماالً یک امر پرچالش خواهد بود، 
با توجه به پیچیده گی جامعه افغانستان. شامل ساختن  به ویژه 
یک  به  رسیدن  احتماال  مذاکره،  روند  در  بیش تر  عناصر  و  افراد 
توافق را دشوارتر خواهد کرد. عالوه بر این، به دلیل دشواری در 
آوردن نخبه گان سیاسی-نظامی به دور هم، مذاکرات معموالً به 
این  با  نرم کردن  اگرچه دست وپنجه  آغاز می شود.  شکل محرم 
مسایل می تواند دشوار باشد، اما با توجه به شواهد فراوانی که نشان 
می دهد روندهای مصالحه همه شمول، بقا و دوام صلح به دست 
آمده را افزایش می دهد، همه تالش ها باید صورت بگیرد تا تضمین 
کند که روند مصالحه در افغانستان همه شمول است و شامل طیف 

وسیع از گروه های افغانی شود.

نتیجه گیری
سوی  به  مصالحه  روند  یک  پیش برد  برای  که  عواملی  از  یکی 
تقاضاهای  تشکیل  و  ترتیب  است،  موفقانه ضروری  نتیجه گیری 
است. همان گونه که سوال  منازعه  در  درگیر  سیاسی جناح های 
»چی« نشان می دهد، روندهای مصالحه تالش می کنند تا روی 
مسایل بنیادی به توافق برسند. در شرایط کنونی، طالبان و سایر 
خواست های  هنوز  افغانستان  در  شورشی  جریان های  و  گروه ها 
عدم  که  است  جالب  نکرده اند.  بیان  علنی  طور  به  را  مشخص 
طرح چنین تقاضاها، در ابتدا می تواند ظرفیت برای مذاکرات را 
با تضمین این که موضع گیری های غیرقابل مذاکره که می تواند 
موانعی را برای گفت وگو ایجاد کند وجود ندارد، افزایش دهد. با 
توجه به مشکالت و چالش های فراراه صلح افغانستان، راه کارهای 
شامل  درازمدت،  و  کوتاه مدت  زمانی  برهه ی  دو  در  طرح شده 
اعتماد همسایه گان،  وفاق سیاسی، آتش بس، کسب  برای  تالش 
نیروهای  خودکفاسازی  و  حمایت  افغان ها،  توسط  صلح  رهبری 
امنیتی افغان، اجماع منطقه ای، مبارزه با افراط گرایی، ایجاد مراکز 
مردم  اعتماد  کسب  افغانستان،  دانشگاه های  در  صلح  مطالعات 
برای  فقر و تنگ دستی می تواند من حیث کلیدهایی  با  و مبارزه 
بازکردن قفل بدبختی افغانستان، ختم جنگ و رسیدن به صلح و 
ثبات دایمی در این کشور، در موجودیت اراده ی قوی سیاسی و 

اهداف ملی راه گشا باشند.
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