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در یک هفته ۳۰ غیرنظامی، ۴۲ نیروی 
امنیتی و ۲۷ طالب کشته شده اند

افغانستان در معرض تهدیدات فقر جامعه شناسی آموزش و پرورش در افغانستان
حوادث طبیعی قرار دارد
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بر اساس معلومات منابع امنیتی، حمله های گروه طالبان پس از امضای توافق نامه صلح 
با امریکا افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که مقام های حکومت افغانستان 
برای آغاز مذاکرات صلح، می کوشند. حکومت تاکنون حدود سه هزار زندانی طالب 
را رها کرده و در نظر دارد که به زودی دو هزار طالب زندانی دیگر را نیز رها سازد. 
هم چنان حکومت اعالم کرده که برای رسیدن به صلح پایدار با گروه طالبان در حالت 
آتش بس اعالم ناشده قرار دارد و به تمام نیروهای امنیتی دستور داده که در حالت فعال 
دفاعی قرار داشته باشند. وضعیتی که از سوی طالبان شکسته شده و این گروه به این 
خواست وقعی نگذاشته است. اما با آن هم حکومت افغانستان متعهد به این طرح بود 
است. با این حال گروه طالبان پس از امضای توافق نامه صلح با امریکا بیش از سه هزار 

و ۵۰۰ حمله بر سنگرهای نیروهای امنیتی راه اندازی کرده است.

یک  حقوقی  سند  عالی ترین  اساسی،  قانون 
جایگاه  ساختار،  سیاسی،  اصول  که  است  کشور 
و  تعیین می کند  را  دولت  قدرت سیاسی  و حدود 
تضمین کننده حقوق شهروندان می باشد. به مفهوم 
اداره  چگونه گی  و  کیفیت  برتر،  هنجار  این  دیگر، 

کشور را معّین می کند.

در  تازه گی  به  عامه،  صحت  وزارت  سرپرست 
نشستی خبری بیان کرد که عدم حضور پزشکان 
از  کرونا،  شفاخانه های  در  »داخله«  متخصصان  و 
هرات  در  درمانی  مراکز  این  مشکالت  مهم ترین 
بی پروایی  از  انتقادها  اخیر،  روزهای  طی  است.  

برخی پزشکان متخصص در مهار...
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بیماران جان می دهند، متخصصان 
»داخله« به شفاخانه های کرونا نمی روند

ویژه گی های حکومت داری خوب 
در قانون اساسی افغانستان

سرپرست وزارت صحت عامه: 
روند ابتال به ویروس کرونا در 

کشور رو به کاهش است
۸صبح، کابل: احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت 
این  بر اساس بررسی های  صحت عامه می گوید که 
به  رو  کشور  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  روند  وزارت 

کاهش است.
آقای عثمانی که روز یک شنبه، یکم سرطان در یک 
وزارت  که  گفت  می کرد،  صحبت  خبری  نشست 
ابتال به ویروس کرونا  صحت عامه وضعیت عمومی 

را در سه شاخص بررسی کرده است.
به گفته او، این سه شاخص عبارت از مطالعه سطح 
شدن  بستر  درجه  البراتواری،  نتایج  بودن  مثبت 
و  کووید-۱۹  اختصاصی  شفاخانه های  در  بیماران 
مشاهده اعراض و عالیم کلینیکی بیماری کووید-۱۹ 

در نزد افراد بوده است.
این  بر  کرد: »گمانه  عثمانی خاطرنشان  احمدجواد 
زده می شود که تعداد واقعات ابتال به ویروس کرونا 
در سطحی رسیده است که آهسته آهسته در حال کم 
شدن است.«پ او کاهش موارد ابتال به ویروس کرونا 
را یک نوید خوش برای مردم خواند، اما در عین حال 
تأکید کرد که باید توصیه های صحی برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا، به صورت جدی رعایت شود.

سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست خبری 
گفت که علیه کارمندان صحی شایعاتی نادرست در 
گویا  که  است  رسیده  نشر  به  اجتماعی  شبکه های 
اعضای بدن بیماران را بیرون می کنند و یا با تزریق 

دارو بیماران را می کشند.
روحیه  که  تبلیغات  نوع  این  علیه  که  افزود  او 
کارمندان صحی را آسیب می رساند، به صورت جدی 
به  دست  که  خواست  نیز  مردم  از  و  می کند  اقدام 
این چنین شایعات نزند. بر اساس آخرین آمار رسمی 
وزارت صحت عامه که روز یک شنبه نشر شد، با ثبت 
۴۰۹ مورد تازه ابتال به ویروس کرونا در یک شبانه روز 
گذشته، شمار مجموعی بیماران کووید-۱۹ در کشور 

به ۲۸ هزار و ۸۳۳ تن افزایش یافته است.
تاکنون هشت هزار و ۷۶۴ تن از بیماران کووید-۱۹ 
در کشور صحت یاب شده اند و ۵۸۱ بیمار دیگر نیز 

جان باخته اند.

حمله طالبان به ولسوالی نهرین 
بغالن؛ 

دو سرباز پولیس و هشت 
طالب کشته شدند

که  می گوید  بغالن  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
در پی حمله طالبان بر پاسگاه های نیروهای 
امنیتی در ولسوالی نهرین بغالن، هشت طالب 
سخنگوی  بشارت،  جاوید  شده اند.  کشته 
پولیس بغالن گفت که در این حمله دو سرباز 

پولیس ملی نیز کشته شده اند.
۸صبح  روزنامه  به  بغالن  پولیس  سخنگوی 
گفت که گروه طالبان ساعت ۱:۰۰ بامداد روز 
حمالت  رشته  یک  سرطان،  یکم  یک شنبه، 
تهاجمی را بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در 

ولسوالی نهرین راه اندازی کردند.
نیروهای  مقاومت  با  حمله  این  که  افزود  او 
امنیتی روبه رو شد و درگیری حدود سه چهار 

ساعت ادامه داشت.
این  در  که  کرد  خاطرنشان  بشارت  جاوید 
درگیری ها هشت عضو گروه طالبان کشته و 

هفت عضو دیگر این گروه زخمی شدند.
سخنگوی پولیس بغالن کشته شدن دو سرباز 
سرباز  چهار  شدن  زخمی  و  محلی  پولیس 
تأیید  را  این حمله  در  و محلی  ملی  پولیس 

کرد.
بشارت از جانب دیگر گفت که به دکان داران 
و مردم محل نیز خسارت مالی در این حمله 

وارد شده است.
ولسوالی نهرین در ۷۵ کیلومتری شمال شرق 

شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن قرار دارد.

اتمر،  محمدحنیف  کابل:  ۸صبح، 
روز  که  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
گذشته در راس یک هیأت بلندپایه دولتی 
به تهران رفته بود، با علی شمخانی، دبیر 
شورای امنیت ملی ایران دیدار و گفت وگو 

کرد.
طبق اعالم وزارت خارجه، در این دیدار که 
انجام شد، دو  روز یک شنبه، یکم سرطان 
قانون مندسازی  برای  تالش ها  روی  طرف 
حضور مهاجران افغانستان در ایران، رعایت 
تحقیقات  پی گیری  آن ها،  بشری  حقوق 
برای  اخیر  حادثه  دو  درباره  دوجانبه 
شبکه های  با  مشترک  مبارزه  و  مهاجران 
قاچاق و مبارزه با تروریسم گفت وگو کرده 

است.
که  است  آمده  وزارت خارجه  در خبرنامه 
مشارکت و حمایت کشورهای همسایه به 
ویژه ایران نیز بخشی از اجندای مورد بحث 

این نشست بوده است.
حنیف اتمر در این دیدار تأکید کرده است 
که صلح در افغانستان کلید ثبات و امنیت 

منطقه است.
او مشارکت و تفاهم  کشورهای همسایه به 

ویژه ایران را در روند صلح دولت افغانستان 
با طالبان مهم خوانده است.

افغانستان  دولتی  بلندپایه  هیأت  سفر 
برای  مرگ بار  حادثه  دو  از  پس  تهران  به 
مهاجران افغان در مرز و والیت یزد ایران 
صورت گرفته است. در ایجاد این حوادث 

نیروهای نظامی ایران متهم شده اند.
راه های  افغانستان  حکومت  آن،  دنبال  به 
در  را  مهاجران  قانون مند  حضور  بررسی 
توزیع تذکره  بررسی کرد که شامل  ایران 
الکترونیک به مهاجران، توزیع پاسپورت و 

تثبیت هویت مهاجران افغانستان می شد.
قرار شد که هیأتی به ریاست محمدحنیف 
راه حل  یافتن  روی  و  برود  ایران  به  اتمر 
برای حضور قانون مند مهاجران افغانستان با 
مقام های ایرانی گفت وگو و تصمیم حکومت 
افغانستان را با دولت ایران در میان بگذارد.

این هیأت روز یک شنبه به ایران سفر کرد. 
هیأتی که آقای اتمر را در این سفر همراهی 
هفت  نماینده گان  از  متشکل  می کند، 
مشاوریت  مستقل،  ریاست  پنج  وزارت، 
شورای  دفتر  و  جمهوری  ریاست  حقوقی 

امنیت ملی است.

حنیف اتمر درباره قانون مند سازی حضور 
مهاجران افغان با دبیر شورای امنیت ملی ایران 

گفت وگو کرد

افغانستان کشوری است که سالیان مدید را با جنگ سپری کرده و ریشه های عمیق آن بعد از گذشت بیست سال )از زمان حکومت انتقالی( تا 
حال با کمک چندین کشور اروپایی و امریکایی هنوز خشکانیده نشده است. افغانستان تاکنون نتوانسته است بر جنگ و خون ریزی غلبه کند. 

سیاست مداران و سیاست گذاران تا حال نتوانسته اند راه حل درستی برای مقابله با این معضالت پیش کش کنند...
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در دو راهی جنگ و صلح؛

فهرست نامزدوزیران سپیدار  
هنوز به ما نرسیده

ارگ:



اجتماعی،  نهاد  یک  عنوان  به   پرورش  و  آموزش 
ُطرق  به  که  است  افرادی  و  مکتب  از  ترکیبی 
با یک دیگر در کنش  مختلف در چارچوب مکتب 
و واکنش اند. بدین ترتیب، بخشی از فرایند آموزش 
 و پرورش در چارچوب نهاد اجتماعی مکتب صورت 
می گیرد، ولی بخشی دیگر خارج از آن. بر همین 
پرورش  و  آموزش  معموالً  جامعه  شناسان  اساس، 
را با »جامعه پذیری« یا »اجتماعی شدن« مترادف 
مترادف  می دانند. یان رابرتسون، آموزش را تقریباً 
بر  در  واژه  دو  زیرا هر  با »جامعه پذیری« می داند، 
دارنده ی مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروهی 
وی،  عقیده  به  است.  دیگر  گروهی  یا  شخص  به 
»آموزش عبارت است از انتقال منظم و سازمان یافته 
دانش، مهارت ها و ارزش ها «. از نظر امیل دورکیم، 
یک  و  است  اجتماعی  امر  یک  پرورش  و  آموزش 
می شود.  محسوب  نیز  جامعه  شناسی  اصلی  عنصر 
آگوست کنت، آموزش و پرورش را به منزله ی فرایند 
تهذیب و تزکیه آدمی می دانست. از نظر اسپنسر، 
زنده گی  تأمین  و  تدارک  پرورش  و  آموزش  غایت 

بهتر برای فرد در جامعه است.
بخش های  در  پرورش  و  آموزش  جامعه شناسی 
مختلف به پژوهش های جامعه شناختی آموزشی و 
تأثیرات آن بر رفتار مردم و سوق دادن جامعه به 
یا فرش می پردازد. در بخش جامعه  شناسی  عرش 
مکتب و تمامی رویدادهایی که در چارچوب مکتب 
رخ می دهند، مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرند. 
تدریس  روش  مانند  آن  موضوعات  از  بعضی  حتا 
معلمان یا برنامه ریزی درسی، به تنهایی می توانند 
تخصص »خاص« باشند. در این حوزه مطالعات و 
ارتباط  مدیریت،  روی عمل کرد مکتب،  پژوهش ها 
نهادهای  و  دفاتر  با  ارتباط مدیریت  و مدیر،  معلم 
تعلیم و تربیه و برخورد با آیین نامه ها، روش تدریس 
معلم، ارتباط معلم و شاگرد و در نهایت چگونه گی 
فضای فزیکی مکتب متمرکز است. یکی از مسایل 
نهاد  دیگر  نوعی بخش  های  به  که  این حوزه  مهم 
آموزش  و پرورش را درگیر کرده، شکست تحصیلی 
تعدادی از شاگردان است که هر ساله شاهد ناکامی، 
ترک تحصیل و پایین بودن سطح سواد آنان هستیم. 
این افراد که دارای سواد کافی نیستند، نمی توانند 
تصمیمات درستی را اتخاذ کنند؛ این که از کدام راه 
امرار معیشت کنند، در کدام گروه ها قرار بگیرند، 
اوضاع  بر  یا تحلیلی  به کدام شخص رأی دهند و 

برشنا بل دوره ی اول مشترکانش در کابل را صادر 
کرده است.

یک شنبه،  روز  کابل  والی  حیدری،  محمدیعقوب 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در  سرطان  یکم 
شرکت  مسووالن  با  که  تفاهم نامه هایی  براساس 
پول  است،  شده  امضا  برشنا  شرکت  و  آب رسانی 
صرفیه برق خانواده هایی که واجد شرایط هستند، 

پرداخته می شود.
والی کابل گفت خانواده هایی که پول صرفیه آب و 
برق دوره ی اول را پرداخته اند و مصرف شان کم تر 
از یک هزار افغانی بوده است، در دور دوم به اندازه 
مصرف دور اول شان از سوی کمیته اضطرار مبارزه 

با ویروس کرونا پرداخته می شود.
احمدخالد استانکزی، رییس تجارتی شرکت برشنا 
گفت که در دوره ی اول در شهر کابل ۶۶۰ هزار بل 
صرفیه برق را صادر کرده است. به گفته او، از این 
میان پول صرفیه برق ۳۱۱ هزار مشترک شرکت 

سیاسی، اقتصادی، دینی و... داشته باشند.
محتوای  پیرامون  محتوا،  جامعه  شناسی  بخش  در 
رسمی و غیررسمی مکاتب پژوهش صورت می گیرد. 
الف: محتوای رسمی، به ارزش ها و هنجارهای مطرح 

در کتاب های درسی، توجه دارد. 
ب: محتوای غیررسمی، مستقیماً اثر نوشتاری ندارد 
تابلوها و  به  صورت غیر مستقیم عرضه می شود؛  و 
تصاویری که بر در و دیوار مکتب آویخته شده اند. 
انتخاب نوع کتاب های کتابخانه، مثال  هایی که معلم 
در خالل درس برای فهم موضوعی مطرح می کند، 
تأکید معلم بر نکته ای و یا گذشت سریع از نکته 
نوع  نهایت  در  و  پرسش شاگرد  مقابل  در  دیگری 
پوشش و رفتار اجتماعی معلم سر صنف، هر یک 
به  صورت پنهان فرهنگ خاصی را ترویج می کند. 
این فرهنگ به مرور زمان در اکثر شاگردان نهادینه 

می شود.
فقر  با  افغانستان  در  ما  این که  سخن  فرجام 
عدم  مواجه ایم.  پرورش  و  آموزش  جامعه شناسی 
سالیان  طی  در  آموزش  نوعیت  و  جامعه  شناخت 
متمادی ضربه های محکمی بر پیکر افغانستان وارد 
کرده است. امروزه نهاد آموزش و پرورش را با یک 
رویکرد نمی توان نگریست؛ باید برای آن برنامه ریزی 
کرد و مشکالت و موانع آن را از میان برداشت تا 
توسعه  و  پیش رفت  به  بتواند  جامعه  ترتیب  بدین 
پایدار نایل آید. از این رو است که ما در دانشگاه های 
معتبر دنیا با رشته ها و گرایش های جامعه شناسی 
تربیتی(،  )جامعه شناسی  پرورش  و  آموزش 
روا  ن شناسی تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت، اقتصاد 
آموزش و پرورش، سیاست آموزش و پرورش و حتا 
انسان  شناسی آموزش و پرورش رو به رو هستیم که 
هر یک در تالش است این دستگاه عظیم جامعه را 
جامعه پذیری،  ببرد.  پیش  به  موفقیت  و  پویایی  با 
و  مشترک  هنجارهای  و  ارزشی  زمینه های  ایجاد 
و  آموزش  که  سازوکارهایی اند  اجتماعی،  کنترل 
می دهد  سامان  را  جامعه  آن ها  واسطه  به  پرورش 
عمل  به  جلوگیری  و خشونت ها  ناهنجاری ها  از  و 
خواهد آورد. اگر در افغانستان مدعیان و برنامه ریزان 
به صورت درست با کمک جامعه شناسی آموزشی 
تدابیری را روی دست گیرند، بدون شک در آینده 
این مشکالت را نخواهیم داشت؛ زیرا شناخت جامعه 
و تالش در آموزش و پرورش، می تواند بهترین راه 

برای بیرون رفت از وضعیت فعلی باشد.

برشنا کم تر از یک هزار افغانی بوده است.
تنها  که  کرد  خاطرنشان  نشست  این  در  او 
مشترکانی که مصرف شان تا یک هزار افغانی بوده 
است، هزینه برق شان بر اساس تفاهم نامه پرداخته 

شده و دیگران باید پول شان را پرداخت کنند.
حمیداهلل یالنی، رییس عمومی آب رسانی کشور نیز 
در نشست خبری مشترک با والی کابل و مسووالن 
بر اساس تفاهم نامه  شرکت برشنا تأکید کرد که 
تنها پول مصرف آب آن شمار از خانواده هایی که 
کم تر از یک هزار افغانی مصرف کرده اند، در یک 

دوره پرداخته می شود.
مسووالن کمیته اضطرار مجادله با ویروس کرونا در 
کابل می گویند که تصمیم برای معافیت پول یک 
دوره آب و برق ۳۵۰ هزار خانواده در شهر کابل را 
به هدف کمک به خانواده هایی گرفته اند که از وضع 
قرنطین به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 

متضرر شده اند.

را  مدید  سالیان  که  است  کشوری  افغانستان 
آن  عمیق  ریشه های  و  کرده  سپری  جنگ  با 
حکومت  زمان  )از  سال  بیست  گذشت  از  بعد 
انتقالی( تا حال با کمک چندین کشور اروپایی و 
امریکایی هنوز خشکانیده نشده است. افغانستان 
خون ریزی  و  جنگ  بر  است  نتوانسته  تاکنون 
تا  سیاست گذاران  و  سیاست مداران  کند.  غلبه 
مقابله  برای  درستی  راه حل  نتوانسته اند  حال 
قبول  مورد  که  کنند  پیش کش  این معضالت  با 
واقع  و مذهبی  قومی  گروه های سیاسی،  همه ی 
برای  راه ها  بزرگ ترین  از  یکی  نظر من  به  شود. 
حل »مشکل«، شناختن آن است. چنان چه پیدا 
شناسایی  درستی  به  افغانستان  مشکالت  است، 
دنبال  به  که  کسانی  از  عده ای  است.  نشده 
از جامعه  شناخت مشکل  هم هستند، شناختی 
و نهادهای تربیتی آن ندارند. شناخت یک جامعه 
زمانی صورت می گیرد که با بینش جامعه شناسانه 
اقدام شود. شناخت جامعه و  نواقص آن  به رفع 
پرورش نسل جدید دوام و بقای جامعه را تضمین 

خواهد کرد. 
بقای هر جامعه  مستلزم آن  از آن جا که دوام و 
و  دانش ها  ارزش ها،  باورها،  مجموع  که  است 
مهارت  های آن ها به نسل  های جدید منتقل شود و 
اعضای جدیدی نظر به تکامل جوامع بشری متولد 
و تربیت شوند تا ُسکان دار جامعه ی آینده باشند و 
این مسوولیت عظیم را به پیش ببرند، ضروریات 
حیاتی مردم را تولید و توزیع کنند، نظم اجتماعی 
این  در  شک  بدون  بدارند،  محفوظ  و  برقرار  را 
زمینه نقش اساسی را آموزش  و پرورش بر عهده 
دارد. آموزش و پرورش به معنای اعم، مترادف با 

»جامعه  پذیری« است.
اولویت  در  را  پرورش  و  آموزش   جامعه  ای  هر 
برنامه های کاری و توسعه ای خود قرار می دهد تا 
و  پرورش دهد  را  نسل  های جدید  آن،  از طریق 
را تضمین کند.  اجتماعی و فرهنگی خود  بقای 
افغانستان  در  افراد  فرهنگی  و  اجتماعی  پرورش 
باید طوری باشد که به اعضای فعال جامعه  نیز 
از  خود  مردم  پرورش  برای  جامعه  شوند.  مبدل 
چند نهاد استفاده می کند که اهم آن ها عبارت اند 
از: آموزش و پرورش، خانواده و دین. این نهادها 
به  ویژه  جامعه،  افراد  تربیت  مختلف  جنبه  های 
کودکان و جوانان را بر عهده دارند. به طور کلی، 
نهاد آموزش و پرورش، به نظام آموزشی جامعه 
اشاره می کند. این نظام مرکب است از دانشگاه ها 
آموزشی،  فعالیت های  و  برنامه ها  آموزشگاه ها،  و 
اعضای آموزشی و دانش آموزان، که به امر تدریس 

و تحصیل مشغول اند.
رشته ای  که  پرورش«  و  آموزش   »جامعه  شناسی 
آثار  در  ریشه  است،  جدید  نسبتاً  علمی 
مطالعه  به  و  دارد  نوزدهم  قرن  جامعه شناسان 
روابط میان آموزش  و پرورش و جامعه، از طریق 
روش ها  نظریه ها،  مفاهیم،  دانش،  منظم  کاربرد 
برای جامعه ی  فنون جامعه شناسی می پردازد.  و 
نوپایی چون افغانستان نیاز مبرم است تا در این 
زمینه )جامعه شناسی آموزش و پرورش( پژوهش 
ترویج  از طریق دیدگاه جامعه شناسانه و  تا  کند 
کمک  با  هم دیگر پذیری  و  کثرت گرایی  فرهنگ 

نهادهای آموزشی بر مشکالت فایق آید. 

۸صبح، کابل: کمیته اضطرار مجادله با ویروس 
کرونا در کابل با امضای دو تفاهم نامه با شرکت 
آب رسانی و شرکت برشنا، پول صرفیه آب و برق 
هزار  حدود ۳۵۰  جاری  سال  دوره  یک  دولتی 
تفاهم نامه ها  این  پرداخت.  کابل  در  را  خانواده 
محمدیعقوب  بین  سرطان،  یکم  یک شنبه،  روز 
حیدری، رییس کمیته اضطرار مبارزه با ویروس 
رییس  استانکزی،  احمدخالد  کابل،  در  کرونا 
رییس  یالنی،  حمید  و  برشنا  شرکت  تجارتی 

عمومی آب رسانی امضا شد.
هشتم  در  کابل  والی  حیدری،  محمدیعقوب 
جوزا اعالم کرده بود که کمیته اضطرار مبارزه با 
ویروس کرونا در کابل پول برق و آب یک دوره ی 
خانواده هایی را که مصرف شان تا یک هزار افغانی 
باشد، پرداخت می کند و به این ترتیب ۳۵۰ هزار 
خانواده در کابل از پرداخت پول برق و آب معاف 

می شوند.
این تصمیم اما تا کنون اجرایی نشده بود و دلیل 
آن نیز عدم پرداخت پول از سوی کمیته اضطرار 
مبارزه با ویروس کرونا خوانده شده بود. شرکت 

 

ویروس  با  مبارزه  در  هنگفت  بودجه های  اختصاص  از  پس 
واگیردار کرونا، اینک اسنادی وجود دارد که نهادهای ذی دخل 
در امر مبارزه با این ویروس در کارهای شان شفافیت را رعایت 
در  مبارزه  این  در  یافته  اختصاص  مالی  وجوه  به  و  نکرده اند 
شماری از نهادها دست برد شده است. به اساس سندهایی که 
به دست ۸صبح رسیده است تنها در چهار والیت، کم تر از ۱۵۰ 
ملیون افغانی در خریداری تجهیزات طبی از بودجه اختصاص 
یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در مقایسه به نرخ بازار تناقض 
وجود دارد و این اسناد نشان می دهند که بخش هایی از این 

بودجه حیف ومیل شده است.
مالیه درباره چگونه گی  با آن که وزارت صحت عامه و وزارت 
کرونا  با  مبارزه  امر  در  دولت  بودجه  مصرف  و  اختصاص 
اطالع رسانی کرده اند، اما مجلس نماینده گان از اقدام مقامات 
ذی دخل ناراضی است. سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون 
مالی و بودجه مجلس به این باور است که هنوز شفافیت الزم 
در مورد مصرف بودجه در والیت ها و حتا در مرکز وجود ندارد. 
او هم چنان گفته است که از چگونه گی مصرف بودجه نگران اند. 
دیده بان شفافیت افغانستان نیز با انتقاد از نحوه اطالع رسانی 
نهادهای ذی دخل، به شفافیت در این پروسه بی باور است و این 
نهاد به نبود مکانیسم مشخص برای واضح ساختن حساب دهی 

اجتماعی اشاره می کند.
به قول شفیق اهلل شهیم معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، 
حکومت ۱۵ ملیون دالر را برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای 
مبارزه با ویروس کرونا در اختیار این وزارت قرار داده است. او 
هم چنان گفته است که از این پول تجهیزات پزشکی از داخل 
و خارج کشور جهت مبارزه با ویروس کرونا خریده شده است. 
با  مبارزه  اختصاصی  است که در شفاخانه های  این در حالی 
ویروس کرونا همواره کمبود وسایل ضروری برای رسیده گی به 
بیماران حاد گزارش می شود. شمروز خان مسجدی، سخنگوی 
وزارت مالیه گفته است که وزارت مالیه برای مبارزه با کرونا تا 

کنون دست کم ۱۶ میلیارد افغانی هزینه کرده است.
که  پولی  کنون  تا  که  می کند  اضافه  مالیه  وزارت  سخنگوی 
والیت های  مصارف  و  نیازمندان  به  خشک  نان  توزیع  برای 
کشور مدنظر گرفته شده بود، مصرف شده است. وزارت مالیه 
از تالش های الزم برای تامین شفافیت برای حساب دهی خبر 
بودجه  مصرف  در  هم  که  می رسانند  گزارش ها  اما  می دهد، 
والیتی و هم در توزیع نان برای شهروندان بی بضاعت شفافیت 

الزم وجود ندارد.
از شروع همه گیری ویروس کرونا در کشور، متاسفانه نهادهایی 
که مسوولیت مستقیم مهار این بیماری را داشتند، در اجرای 
وظایف شان مسووالنه برخورد نکردند. در اوایل این بحران در 
کشور، وزارت صحت عامه، بی برنامه بود و هر روز دستورالعمل 
تازه ای برای شهروندان صادر می کرد. از سوی دیگر ناتوانی این 
وزارت در اطالع رسانی درست، باعث شد تا هراس بی پیشینه ای 
ایجاد شود و مردم نیز در فقدان رهبری درست این بحران و 

فقدان امکانات با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کنند.
از همان آغاز، شفاخانه های اختصاصی با کمبود امکانات روبه رو 
بودند، این در حالی است که وجوه مالی کافی در اختیار این 
وزارت صحت  معین  که  وجودی  با  است.  داشته  قرار  وزارت 
عامه خریداری وسایل مورد ضرورت برای رسیده گی بیماران 
اما در عمل، شفاخانه های مرکز  تایید می کند،  کووید-۱۹ را 
و  آکسیجن  ماشین های  و  آزمایش  ابزار  کمبود  با  والیات  و 
کمبود ظرفیت های الزم برای پذیرش بیماران روبه رو بودند. 
در این شفاخانه ها مردم به صورت کتله ای هجوم می بردند و 
شماری از آن ها که پذیرفته نمی شدند، با ناامیدی و هراس به 
خانه بر می گشتند، تجربه مدیریت بحران کرونا در افغانستان 
نشان دهنده ضعف آشکار رهبری در سکتور صحی افغانستان 
با  صحت  سکتور  رهبری  در  جدید  تغییر  امیدواریم  است. 
گردد.  همراه  وزارت  این  عملکرد  و  برنامه ها  در  تغییراتی 
داروهای  ورود  اداری،  گسترده  فساد  ساختاری،  ناکارآمدی 
بی کیفیت به کشور و عدم نظارت از شفاخانه های خصوصی از 
چالش های عمده، پیش روی رهبری جدید وزارت صحت است.

مجموع  بر  تا  می رود  انتظار  صحت  وزارت  جدید  رهبری  از 
فعالیت های صحی در کشور نظارت جدی اعمال کند و علیه 
فساد و ناکارآمدی فراگیر در یکی از حیاتی ترین بخش ها مبارزه 

جدی کند.

نبود شفافیت در مصرف 
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ارگ ریاست جمهوری می گوید 
نامزدوزیران  فهرست  که 
جناح سپیدار را هنوز دریافت 
در  مقامات  است.  نکرده 
می خواهند  سپیدار  از  ارگ 
را  نامزدوزیرانش  فهرست  که 
به  و  کند  نهایی  زودتر  هرچه 
ارگ ریاست جمهوری بسپارد. به گفته این مقامات، 
فهرست نامزدوزیران سهم ارگ در حال نهایی شدن 
است و تنها بحث ها روی یکی یا دو پُست ادامه دارد 
که به زودی تکمیل می شود. این در حالی است که 
گفت وگوها روی نامزدوزیران در سپیدار هم چنان ادامه 
یافته است. هرچند فهرستی از نامزدوزیران سپیدار در 
رسانه های اجتماعی نشر شده بود، اما منابع می گویند 
که تغییراتی اندک در آن اعمال شده است. بر اساس 
نامزدوزیران  رده  از  منابع، مصطفی مستور  معلومات 
خارج شده و قرار است به عنوان وزیر دولت در امور 
صلح مقرر شود. هر چند سهم برخی از احزاب سیاسی 
با آن هم  اما  نیز در فهرست سپیدار مشخص شده، 
گفت وگوها روی برخی از پست ها هم چنان ادامه یافته 
است. بیش از یک ماه از امضای توافق نامه میان ارگ و 
سپیدار زمان می گذرد، اما دو طرف هنوز نتوانسته اند 
فهرست نامزدوزیران را آماده کنند تا ارگ به مجلس 
نماینده گان بفرستد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ 
به  سرطان  یکم  یک شنبه،  روز  جمهوری  ریاست 
سهم  نامزدوزیران  فهرست  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
ارگ در حال نهایی شدن بوده و گفت وگوها تنها روی 
یکی دو پُست ادامه یافته است. وی افزود که احتمال 
دارد این گفت وگوها تا امروز نهایی شود. با این حال،  
آقای صدیقی گفت که فهرست سپیدار هنوز به ارگ 
ریاست جمهوری نرسیده، اما ابراز امیدواری کرد که 
این فهرست به زودی با ارگ ریاست جمهوری شریک 
شود تا هرچه زودتر در اختیار مجلس نماینده گان قرار 

گیرد.
گفت وگوها  می گویند  منابعی  اما  سپیدار  جناح  در 
در  است.  یافته  ادامه  هنوز  پُست ها  از  برخی  روی 
حالی که سهم سپیدار ۱۱ وزارت است، یک فهرست 
قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  جناح  این  نفری   ۱۴
گرفته که قرار است ۱۱ نامزدوزیر از میان آن انتخاب 
شوند. در این فهرست نام های مولوی شهزاده شاهد، 
بشیراحمد  مستور،  مصطفی  اخالقی،  نوررحمان 
ته ینج، سیدسعادت منصور نادری، فضل احمد معنوی، 
انوارالحق  خاوری،  معصومه  اندرابی،  محمدمسعود 

بودجه مصرف  بحث ها در مورد 
برای  دولت  سوی  از  شده 
روزها  این  کرونا  با  مبارزه 
دنبال  حرارت  با  رسانه ها  در 
و  صحت  وزارت  می شود. 
پیرامون  آن که  با  مالیه  وزارت 
بودجه  مصرف  چگونه گی 
اطالع رسانی کرده، اما مجلس نماینده گان و دیده بان 
شفافیت افغانستان با انتقاد از نحو اطالع رسانی، دولت 
را به بی باوری به اصل شفافیت متهم می کنند. مجلس 
می گوید که نگران چند و چون مصرف بودجه است، 
مکانیسم  نبود  به  هم  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
اجتماعی  حساب دهی  ساختن  واضح  برای  مشخص 

اشاره می کند.

بودجه مصرفی وزارت صحت عامه 
برای  افغانی  میلیون ها  مصرف  از  عامه  وزارت صحت 

مبارزه با کرونا در کشور خبر می دهد.
صحت  وزارت  اداری  و  مالی  معین  شهیم،  شفیق اهلل 
قبل در نشست خبری گفت که  عامه کشور چندی 
با ثبت نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در کشور، 
خرید  برای  را  دالر  میلیون   ۱۵ دست کم  حکومت 
تجهیزات مورد نیاز جهت مبارزه با ویروس کرونا در 
اختیار وزارت صحت عامه قرار داد. آقای شهیم ادامه 
داد که از این پول، تجهیزات پزشکی از داخل و خارج 
کشور جهت مبارزه با ویروس کرونا خریداری شد. آقای 
شهیم افزود که عالوه بر این، بانک جهانی دست کم ۵۱ 
میلیون دالر امریکایی را برای مبارزه با ویروس کرونا به 
وزارت صحت اختصاص داد و قرار شد که این مبلغ 

ارگ:

فهرست نامزدوزیران سپیدار 
هنوز به ما نرسیده

نارضایتی مجلس نماینده گان و دیده بان شفافیت 
از چگونه گی مصرف بودجه مبارزه با کرونا

حسن  ذکی،  قدرت اهلل  ترکستانی،  کنشکا  احدی، 
چشم  به  فهیم  اقا  نجیب  و  بصیر  عباس  عبداللهی، 
مسعود  ابقای  پیش تر  که  است  گفتنی  می خورد. 
منابع  سوی  از  داخله  امور  وزارت  سمت  در  اندرابی 

معتبر در سپیدار تایید شده بود.
منابع آگاه در سپیدار اما می گویند که از میان فهرست 
نامزدوزیر  بود  قرار  که  مستور  مصطفی  نفری،   ۱۴
به  و  شده  خارج  فهرست  از  شود،  صنایع  و  تجارت 
عنوان وزیر دولت در امور صلح مقرر می شود. گفتنی 
است که این وزارت در حال حاضر به عنوان داراالنشای 
شورای عالی مصالحه ملی نیز فعالیت می کند. با این 
حال، منبع می افزاید که عباس بصیر و حسن عبداللهی 
نیز از فهرست خط زده شده اند و به این ترتیب، احزاب 
وحدت اسالمی به رهبری محمد محقق و کریم خلیلی 
کابینه خواهند  در  وزیر  نامزد  به سهم خود یک یک 
داشت. از سویی هم، به نقل از منبع، احتمال معرفی 
مولوی شهزاده شاهد نیز بنابر دالیلی در شک وتردید 

طی سال جاری به این وزارت پرداخت شود. 
تا  هم  آسیایی  انکشاف  بانک  که  گفت  هم چنین  او 
کنون ۴۰ میلیون دالر امریکایی را برای خرید تجهیزات 
پزشکی، دارو و سایر مواد مورد نیاز برای مبارزه با کرونا 

مدنظر گرفته است.

اختصاص میلیون ها افغانی
در همین حال وزارت مالیه هم با حساب دهی در مورد 
چگونه گی مصرف بودجه برای مبارزه با کرونا، به این 
باور است که تالش های الزم برای تامین شفافیت وجود 

دارد.
به  مالیه  وزارت  سخنگوی  مسجدی،  خان  شمروز 
روزنامه ۸صبح می گوید که این وزارت برای مبارزه با 
کرونا تا کنون دست کم ۱۶ میلیارد افغانی هزینه کرده 

است.
آقای مسجدی می گوید که از مجموع این مبلغ، پنج 
ریاست  امور  اداره  عمومی  ریاست  به  افغانی  میلیارد 
جمهوری تخصیص داده شد تا از طریق شرکت انکشاف 
بیماران  درمان  شفاخانه های  ساخت وساز  برای  ملی 
آگاهی رسانی  و  گندم  انتقال  تجهیزات،  خرید  کرونا، 
به  افغانی  میلیارد   ۱.۷ که  می افزاید  او  شود.  هزینه 
عامه مدنظر گرفته شد و دست کم دو  وزارت صحت 
میلیارد افغانی هم به والیت های مختلف کشور فرستاده 
شد. به همین ترتیب آقای مسجدی اضافه می کند که 
به  نان  توزیع  برای  افغانی هم  میلیارد  در حدود ۲.۸ 
شده  داده  اختصاص  کشور  والیت   ۳۴ در  نیازمندان 

است.
سخنگوی وزارت مالیه اضافه می کند که تا کنون پولی 
مصارف  و  نیازمندان  به  خشک  نان  توزیع  برای  که 

قرار دارد.
یک منبع در حزب جنبش اما می گویند که این حزب 
نام سه نامزدوزیر را به عبداهلل عبداهلل سپرده و با وجود 
مالحظاتی،  در مورد معرفی آنان اطمینان دریافت کرده 
است. به نقل از این منبع، بشیراحمد ته ینج به عنوان 
نامزدوزیر زراعت، کنشکا ترکستانی به عنوان نامزدوزیر 
مهاجرین و عودت کننده گان و قدرت اهلل ذکی به عنوان 
نامزدوزیر ترانسپورت و هوانوردی سهم این حزب در 
کابینه آینده خواهد بود. این در حالی است که منبع 
آگاه در سپیدار می گوید، سهم حزب جنبش ملی تنها 
دو نامزد وزیر در کابینه آینده است. به گفته این منبع، 
اسم قدرت اهلل ذکی به تازه گی جای گزین راحله دوستم 
و  ته ینج  بشیراحمد  نامزدوزیری  اما  شد،  بحث ها  در 
کنشکا ترکستانی پیش تر از آدرس این حزب مطرح 
مجلس  که  می یابد  ادامه  حالی  در  بحث ها  این  بود. 
نماینده گان منتظر دریافت فهرست نامزدوزیران است 

تا تکلیف کابینه را روشن سازد.

والیت های کشور مدنظر گرفته شده بود، مصرف شده، 
اما هنوز گزارش مصرف وزارت صحت عامه و ریاست 
مالیه  وزارت  به  جمهوری  ریاست  امور  اداره  عمومی 

نرسیده است.
وی تاکید می کند که هشت میلیارد افغانی هم برای 
پروژه های تولیدی زراعتی در افغانستان در سند بودجه 
تعدیل به میان آمده اما مجلس با آن موافقت نکرده و 

یک میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است.

نارضایتی دیده بان شفافیت
نگاه  افغانستان  شفافیت  دیده بان  اما  وصف،  این  با 
خاص خودش را به مصرف بودجه دولت در مبارزه با 

کروناویروس دارد.
ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده بان 
کرونا  با  مبارزه  بودجه  مصرف  که  می گوید  شفافیت 
اداره های محلی  از طریق  و گزارش دهی در مورد آن 
او  ایجاد شفافیت شمرده می شود.  مثبتی جهت  گام 
تصریح می کند که این موضوع می تواند نقش مهمی 
تمرکز  کاهش  و  محلی  اداره های  ظرفیت سازی  در 
دولت مرکزی بر مصرف بودجه داشته باشد اما ساختار 
نظارتی بر مصرف بودجه به گونه درست تطبیق نشده 
مدنی،  نهادهای  نظارت  برای  که  می گوید  وی  است. 
شوراهای والیتی، خبرنگاران و سایر نهادهای نظارتی 

بر مصرف بودجه کرونا، زمینه سازی الزم نشده است.
آقای تیموری اضافه می کند که با وجود گزارش دهی 
اداره های محلی از مصرف بودجه کرونا، اطالعات مورد 
به  است.  نشده  نشر  اجتماعی  حساب دهی  برای  نیاز 
باور وی، اطالعات حساب دهی اجتماعی شامل فیات 
و قیمت اجناس خریداری شده در والیت ها است که 

مهدی راسخ، عضو این مجلس به روزنامه ۸صبح گفت 
یک شنبه،  روز  نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت  که 
بیست وپنجم جوزا در دیدار با رییس جمهور غنی و 
رییس شورای عالی مصالحه ملی، خواستار تسریع این 
حال  در  اداره ها  وی،  گفته  به  زیرا  بودند،  روند شده 
حاضر از سوی سرپرستان مدیریت می شود که »خالف 
دیدار  در  غنی  افزود، محمداشرف  است. وی  قانون«  
تصریح کرده بود که فهرست در سهم وی نهایی است 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  است  نیاز  و 
مصالحه ملی در این مورد گفت وگو شود. آقای عبداهلل 
اما در دیدار با هیأت اداری مجلس وعده کرده بود که 

نامزدوزیرانش را به زودی به ارگ معرفی می کند.
آقای راسخ گفت که ادامه این شرایط »حاکمیت قانون 
را آسیب پذیر می سازد« و به این ترتیب کابینه ای بر 
قانون وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد،  مبنای 
نامزدوزیران  معرفی  خواهان  پیش تر  مجلس  اعضای 
شده اند تا کار در اداره ها را قانون مند سازند. مسووالن 
در داراالنشای مجلس نماینده گان می گویند که تاکنون 
تنها اسناد پنج نامزدوزیر به این مجلس فرستاده شده 
پالیسی و مسلکی  امور  است. رحیم اهلل غالب، معاون 
به  نماینده گان  مجلس  داراالنشای  عمومی  ریاست 
روزنامه ۸صبح گفت که اسناد نامزدوزیران وزارت های 
امور خارجه، اطالعات و فرهنگ، صحت عامه، مالیه 
این در  این نهاد فرستاده شده است.  به  امور زنان  و 
حالی است که ارگ به تازه گی هارون چخانسوری را 
به عنوان نامزدوزیر معادن و پترولیم و رنگینه حمیدی 
را به عنوان نامزدوزیر معارف به مجلس معرفی کرده 

است.
محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در بیست وهشتم 
از  تا کنون  را امضا کردند که  توافق نامه سیاسی  ثور 
آن یک ماه و چهار روز زمان می گذرد. بر اساس این 
کابینه  در  دو طرف  درصدی  پنجاه  سهم  توافق نامه، 
تثبیت شده است. پیش تر منبعی گفته بود که سپیدار 
قصد داشت فهرست تمامی پُست هایش را یک جا به 
بحران  دلیل  به  میانجی  گروه  یک  اما  بسپارد،  ارگ 
معرفی  تسریع  خواستار  کنونی،  وضعیت  و  کرونا 
از سوی سپیدار شد که تأییدی عبداهلل  نامزدوزیران 
اساس  بر  که  است  گفتنی  داشت.  پی  در  را  عبداهلل 
و  تجارت  اقتصاد،  داخله،  امور  وزارت های\  معلومات، 
صنایع، زراعت، ترانسپورت و هوانوردی، اقوام و قبایل، 
و  مهاجرین  تکنولوژی،  و  مخابرات  عالی،  تحصیالت 
عودت کننده گان و دو وزارت خانه دیگر سهم عبداهلل 

عبداهلل در کابینه آینده است.

از  مرکز  در  که  بزرگی  قراردادهای  و  نشد  نشر  اصاًل 
طریق روند تدارکات ملی تطبیق شده بود هم از آن 

پیروی کرد.
او حتا با اشاره به رد شدن تعدیل بودجه دولت از سوی 
مجلس می گوید که دخیل نشدن کمیسیون مالی و 
مصرف  به  مربوط  روندهای  تمام  در  مجلس  بودجه 
بودجه، از دالیلی است که مجلس رای موافق به تعدیل 

بودجه نداده است.

نگرانی مجلس نماینده گان
بودجه  رسیدن  مصرف  از  هم  نماینده گان  مجلس 

مربوط به کرونا راضی نیست.
سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه 
در  الزم  شفافیت  هنوز  که  است  باور  این  به  مجلس 
مورد مصرف بودجه در والیت ها و حتا در مرکز وجود 
ندارد. او می گوید که برخی از والیان برخی از والیت ها 
در صحن  با حضور  که  نشدند  هرات حاضر  از جمله 
علنی مجلس، از شفافیت الزم در مورد مصرف بودجه 
کبرزانی  آقای  دهند.  اطمینان  رسانه ها  و  مردم  به 
تصریح می کند که مجلس نماینده گان هنوز در مورد 
به کرونا  مربوط  بودجه  به مصرف رسیدن  چگونه گی 
و بودجه اضطراری آن نگران است و دولت مکلف به 

پاسخ گویی شفاف به مردم است.
گفتنی است که عواید داخلی دولت در اوایل سال مالی 
حدود ۲۰۸ میلیارد افغانی برآورد شده بود اما بحران 
کرونا سبب شد که ۴۸ میلیارد افغانی کسر عواید در 
بودجه به وجود آید. دولت برای جبران کسری، روی 
به تنقیص بودجه آورد و درخواست قرضه از صندوق 

بین المللی پول کرد.

حسیب بهش

سیدحسن حسینی



بلندپایه ی  مقام های  آن که  با 
به  که  گفته اند  حکومتی 
قطر  در  صلح  مذاکرات  زودی 
طالبان  گروه  می شود،  آغاز 
این  است.  افزوده  حمالتش  به 
 ۱۵ در  اخیر  هفته  یک  در  گروه 
والیت، حمله هایش را راه اندازی و 
ماین های کنار جاده ای اش را کارگذاری کرده است که 
در پی آن، ۳۰ غیرنظامی کشته و ۱۷ غیرنظامی دیگر 

زخمی شده اند.
هم چنان در حمله های گروه طالبان بر مواضع نیروهای 
امنیتی، در حدود ۴۲ سرباز کشته و ۹ سرباز دیگر زخمی 
متقبل  را  تلفاتی  نیز  طالبان  گروه  مقابل،  در  شده اند. 
شده اند؛ طوری که در حمله های تدافعی نیروهای امنیتی 

حدود ۲۷ طالب کشته شده اند.
بر اساس معلومات منابع امنیتی، حمله های گروه طالبان 
یافته  افزایش  امریکا  با  صلح  توافق نامه  امضای  از  پس 
است. این افزایش در حالی است که مقام های حکومت 
افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح، می کوشند. حکومت 
تاکنون حدود سه هزار زندانی طالب را رها کرده و در نظر 
دارد که به زودی دو هزار طالب زندانی دیگر را نیز رها 
سازد. هم چنان حکومت اعالم کرده که برای رسیدن به 
صلح پایدار با گروه طالبان در حالت آتش بس اعالم ناشده 
قرار دارد و به تمام نیروهای امنیتی دستور داده که در 
از  که  وضعیتی  باشند.  داشته  قرار  دفاعی  فعال  حالت 
سوی طالبان شکسته شده و این گروه به این خواست 
افغانستان  حکومت  آن هم  با  اما  است.  نگذاشته  وقعی 
متعهد به این طرح بود است. با این حال گروه طالبان 
پس از امضای توافق نامه صلح با امریکا بیش از سه هزار 
راه اندازی  امنیتی  نیروهای  بر سنگرهای  و ۵۰۰ حمله 

کرده است.
هم چنان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارشش گفته 
است که خشونت ها از سوی گروه طالبان پس از امضای 
توافق صلح با امریکا دو درصد افزایش یافته است. در این 
گزارش تصریح شده که گروه طالبان در سه ماه گذشته 
راه اندازی  کشور  سراسر  در  را  حمله   ۵۴۳ و  هزار  پنج 
نیز  کشور  امنیت  شورای  حال  همین  در  است.  کرده 
گفته است که در یک هفته گذشته ۴۲ غیرنظامی کشته 
ملی،  امنیت  شورای  سخنگوی  فیصل،  جاوید  شده اند. 
روز یک شنبه، یکم سرطان در توییتی نوشته است، در 
از غیرنظامیان به شمول  هفته ای که گذشت ۱۰۵ تن 
کودکان و زنان در حمالت طالبان زخمی شده اند. وی 
برای  تعهداتش  به  است که گروه طالبان  تصریح کرده 
کاهش خشونت و تالش برای صلح عمل نکرده است و در 
هفته گذشته، ۱۸ والیت شاهد حمالت مرگ بار این گروه 
بوده است. این در حالی است که تنها در هفته گذشته 
این گروه بر والیت های هرات، کابل، لوگر، غور، بادغیس، 
فاریاب، بدخشان، کندز، میدان وردک، غزنی، جوزجان، 

تخار، پکتیا، خوست و نیمروز حمله کرده است.

افغانستان در حالی با ویروس کرونا یا کووید-۱۹ مبارزه 
می کند که شدیداً در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر و 

با آن درگیر است.
حوادث طبیعی زمان، جغرافیا و یا هم کشوری خاصی را 
نمی شناسد؛ بلکه در سراسر جهان و در هر موقعی از سال 

بروز می کند.
جهان با انواع حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، لغزش 
زمین، برف کوچ، خشک سالی، طوفان، گردباد، رعد و برق، 
سونامی، تغییرات شدید درجه حرارت و آتش فشان مواجه 

است.
حوادث  مخصوصاً  حوادث،  انواع  فهرست  گذشته ها  در 
تراکم  با  هم زمان  اکنون  اما  بود،  مختصر  بسیار  طبیعی 
نفوس و استفاده بی رویه از مزایای طبیعت، این فهرست 
روزبه روز در حال پندیدن و افزایش است. به پیمانه ای که 
جهانیان ساالنه از آدرس حوادث طبیعی قربانیان زیادی 
می دهند، سال ها پیش بشر نمی  دانست و یا نمی  توانست 
چگونه با حوادث طبیعی مقابله کند. برای همین، از روی 
ناگزیری و ناتوانی به مرگ و ویرانی تن می داد. اما انسان 
علوم  به  دست یابی  با  تا  می کند  تالش  همواره  امروزی 

در دو راهی جنگ و صلح؛
در یک هفته ۳۰ غیرنظامی، ۴۲ نیروی امنیتی 

و ۲۷ طالب کشته شده اند
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طبیعی قرار دارد
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گروه طالبان اما حمله بر مراکز صحی و غیرنظامیان 
گروه  مجاهد، سخنگوی  ذبیح اهلل  است.  کرده  رد  را 
گروه  این  که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  طالبان 
حمالتش را پس از امضای توافق نامه صلح با امریکا 
شورای  گزارش  او  این  بر  عالوه  است.  داده  کاهش 
بود ۴۲  را که در آن گفته شده  امنیت ملی کشور 
تن از غیرنظامیان در حمالت طالبان کشته و ۱۰۵ 
این  را رد کرده است. وی  تن دیگر زخمی شده اند 
بار تصریح کرده که در قتل های غیرنظامیان دست 

ندارند.
با این همه شماری از والیات شاهد حمالت تهاجمی 
و انفجاری بود. در هفته گذشته والیت کابل شاهد 
انفجار دو ماین بود. در این انفجارها شش تن کشته و 
شش تن دیگر زخمی شدند. در ۲۳ جوزا یک انفجار 
در داخل مسجد شیرشاه سوری در ساحه کارته چهار 
کابل راه اندازی شد که در نتیجه آن عزیزاهلل مفلح، 
خطیب این مسجد و سه نمازگزار دیگر کشته شدند. 
وزارت امور داخله اعالم کرد که در این انفجار هشت 
نمازگزار دیگر زخم برداشته اند. عالوه بر این در سی ام 
این  پغمان  ولسوالی  در  مقناطیسی  ماین  جوزا یک 
والیت انفجار کرد که در نتیجه آن دو تن کشته و 
ضمن  کابل  پولیس  شدند.  زخمی  دیگر  تن  شش 
تایید این رویداد گفته است که در نتیجه انفجار ماین 
مقناطیسی در ولسوالی پغمان والیت کابل دو نفر به 
شمول یک زن کشته و شش غیرنظامی دیگر زخم 
برداشته اند. تا کنون مسوولیت این دو حمله را کسی 

به عهده نگرفته است.
والیت های غربی هرات، بادغیس، نیمروز و غور نیز 
هفته خونینی را پشت سر گذاشتند و شاهد حمالت 
معلومات  اساس  بر  بوده اند.  طالبان  گروه  تهاجمی 
منابع محلی، گروه طالبان در ۲۳ جوزا بر نیروهای 
مرزی در والیت هرات حمله کرد که در نتیجه آن 
پنج نیروی امنیتی کشته و ۶ تن دیگرشان زخمی 
کنار  ماین  یک  انفجار  نتیجه  در  هم چنان  شده اند. 
جاده در این والیت سه سرباز امنیتی کشته و سه تن 
دیگر زخمی شده اند. این حادثه زمانی رخ داده است 
که موتر  هاموی نیروهای امنیتی با ماین کارگذاری 
عین  در  کرد.  برخورد  طالبان  گروه  سوی  از  شده 
حال مقام های محلی در والیت بادغیس نیز تصریح 
کرده اند که در نتیجه حمله گروه طالبان بر ولسوالی 
امنیتی کشته  نیروهای  از  این والیت دو تن  قادس 
۸صبح  روزنامه  به  محلی  منابع  از  شماری  شده اند. 
گفته اند که در این حمله چهار نیروی امنیتی دیگر 
زخم برداشته اند. مقام های امنیتی اما این ادعا را تأیید 

نکرده اند.
حمله  امنیتی  نیروهای  بر  طالبان  نیز  نیمروز  در 
کرده اند که در نتیجه آن چهار نیروی امنیتی کشته 
شده اند. مقام های محلی گفته اند که این گروه در ۲۵ 
جوزا بر ولسوالی خاشرود نیمروز حمله کرده است که 

جدید و تکنولوژی های نوین راه های مقابله عقالنی و 
تخنیکی با حوادث  طبیعی را دریافت کند و خود را از 
مرگ و ویرانی نجات بدهد. هر چند تا حاال نتوانسته 
به موفقیتی حتمی، دست یابد، اما به نتایجی دست 

یافته است.
میزان  کاهش  و  آسیب ها  از  وقایه  میان  این  در 
آسیب پذیری در برابر حوادث در کشور های جنگ زده 
و توسعه نیافته مثل افغانستان، بسیار دشوار و پرهزینه 

است.
افغانستان از جمله کشور هایی است که در برابر انواع 
حوادث، حوادث طبیعی، غیر طبیعی و حتا حوادث 

بیولوژیکی شدیداً آسیب پذیر است.
حوادث  برابر  در  افغانستان  مردم  آسیب پذیری 
است.  بیش تر  فقر  و  اقتصادی  لحاظ  به  بیولوژیکی 
حدی  به  ما  جامعه  در  تنگ دستی  و  فقر  دامنه ی 
افزایش یافته است که برای شهروندان حاال جز زنده 

ماندن، چیز دیگری معیار و مالک نیست.
مردم در چنین شرایط، ترجیح می دهند تا در جاده ها 
از اثر کرونا جان دهند، نه این که در خانه در پی فقر و 

منجر به کشته شدن چهار نیروی امنیتی شده است. 
هم چنان گروه طالبان در ۲۴ جوزا بر ولسوالی پسابند 
غور نیز حمله کرده که در نتیجه این حمله هفت تن 
از نیروهای امنیتی کشته شده اند. در مقابل نیروهای 
امنیتی اعالم کرده اند که یک ولسوال نام نهاد طالبان 
برای ولسوالی تیوره، در ضد حمله نیروهای امنیتی در 

والیت غور کشته شده  است.
والیت لوگر نیز در هفته گذشته شاهد حمله خونینی 
چهار  شناخته نشده  تفنگ داران  حمله  یک  در  بود. 
احمدزی،  شاه پور  شدند.  کشته  خانواده  یک  عضو 
سخنگوی پولیس لوگر گفته است که این حمله در 
بیست چهارم جوزا رخ داده و تفنگ داران ناشناخته 
مادر، دو  و یک  وارد یک خانه شده  نیمه های شب 
دختر و یک پسر را به رگبار بسته اند. در این حادثه 
دو عضو دیگر این خانواده زخمی شده و برای درمان 
به کابل منتقل شده بودند. مسوولیت این رویداد را 

هنوز کسی به عهده نگرفته است.
در  دلخراش  حادثات  از  نیز  ننگرهار  شرقی  والیت 
ماین  یک  جوزا  بیست وپنجم  در  است.  نمانده  امان 
کنار جاده در این والیت انفجار کرد که در نتیجه آن 
یک غیرنظامی کشته و سه غیرنظامی دیگر زخمی 
شدند. مقام های محلی ننگرهار گفته اند که این ماین 
داده  رخ  والیت  این  گمرک  ریاست  روی  پیش  در 
این  که  است  گفته  ننگرهار  والی  سخنگوی  است. 
انفجار ناشی از ماین کنار جاده ای بوده و یک موتر 

نوع »التو« را هدف قرار داده است.
هم چنان والیت های فاریاب، کندز، جوزجان و تخار در 
شمال کشور نیز شاهد حمالت گسترده گروه طالبان 
بوده اند. گروه طالبان در ۲۵ جوزا دو تن از باشنده گان 
والیت بدخشان را در ولسوالی خان آباد والیت کندز 
تیرباران کردند. مقام های محلی گفته اند که این افراد 
در یک موتر مسافربری نوع »۴۰۴« از بدخشان به 
سوی کابل در حرکت بودند که در مسیر خان آباد با 
»چیک پاینت« گروه طالبان روبه رو شدند. افراد گروه 
طالبان این دو نفر را از موتر پیاده و تیرباران کرده اند. 
هم چنان مقام های امنیتی کندز تصریح کرده اند که 
در پی حمله گسترده و شب هنگام گروه طالبان بر 
یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی آقتاش کندز 
سه نیروی خیزش مردمی کشته شده اند. رسانه های 
این  با  نفر را گزارش داده اند.  اما مرگ هفت  محلی 
اعزام  با  که  کرده اند  تصریح  محلی  مقام های  حال 
نیروهای امنیتی این حمله دفع شده و حدود ده تن 

از جنگ جویان طالب نیز کشته شده  اند.
فاریاب نیز در هفته گذشته شاهد حمالت تهاجمی 
منابع  گفته های  اساس  بر  است.  بوده  طالبان  گروه 
امنیتی گروه طالبان در یک هفته گذشته سه بار بر 
ولسوالی قیصار والیت فاریاب حمله کرده اند که در 
نتیجه پنج تن از نظامیان و ۲۱ تن از جنگ جویان 
گروه طالب کشته شده اند. عالوه بر این در یک رویداد 

دیگر، افراد گروه طالبان یک بزرگ قومی را در این 
تیرباران  افغانی  هزار  نپرداختن ۱۰  دلیل  به  والیت 

کردند.
جوزجان نیز در هفته گذشته از حمالت گروه طالبان 
بر  جوزا  بیست وهشتم  در  گروه  این  نماند.  امان  در 
ولسوالی آقچه این والیت حمله کردند که در نتیجه 
دیگر  تن  پنج  و  کشته  امنیتی  نیروهای  از  تن   ۱۲
طالبان  که  گفته اند  محلی  مقام های  شدند.  زخمی 
جبارشهید  و  باالحصار  پاسگاه های  بر  شب هنگام 
ولسوالی آقچه حمله کردند که در این حمالت پنج 
نیروی امنیتی کشته و چهار تن دیگر را گروه طالبان 

با خود برده اند.
تخار نیز یک هفته خونین را پشت سر گذاشت. بر 
اساس گفته های منابع امنیتی، یک سرگلوله ی هاوان 
در یک مدرسه دینی انفجار کرده که در نتیجه آن 
دیگر زخمی شده اند.  نفر  و هشت  نفر کشته  هفت 
قربانیان این رویداد را دانش آموزانی تشکیل می دهند 

که عموماً زیر ۱۸سال دارند.
سوی  از  فجیع  حمالت  شاهد  نیز  خوست  والیت   
که  است  گفته  پولیس خوست  بود.  ناشناخته  افراد 
پنج عضو یک خانواده در ولسوالی اسماعیل خیل این 
والیت از سوی تفنگ داران ناشناخته کشته شده اند. 
بر اساس معلومات پولیس خوست، افراد شناخته نشده 
شب هنگام در روستای دیگان ولسوالی اسماعیل خیل 
خانواده  یک  عضو  پنج  و  می شوند  خانه  یک  وارد 
سه  و  زن  یک  رویداد  این  کشته گان  می کشند.  را 

کودک اند. 
حمالت  شاهد  نیز  میدان وردک  مرکزی  والیت 
بود. گروه طالبان شب هنگام  تهاجمی گروه طالبان 
جلریز  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه  بر 
میدان وردک حمله کرد که در نتیجه آن سه تن از 

نیروهای امنیتی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
دو  اصابت  پی  در  کودک  پنج  نیز  غزنی  والیت  در 
سرگلوله ی هاوان کشته شدند. مقام های محلی غزنی 
گفته اند که در پی اصابت دو  هاوان در دو منطقه از 

مربوطات این والیت پنج کودک کشته شده اند.
هم چنان مقام های محلی در والیت پکتیا گفته اند که 
ولسوالی  در  ماین جاسازی شده  انفجار یک  پی  در 
اعضای  از  کودک  دو  و  زن  یک  والیت،  این  زرمت 
این زن، یک کودک  از  یک خانواده کشته شده اند. 
سه ماهه مانده است که در این رویداد به شدت زخم 

برداشته است.
این حمله های طالبان در حالی شدت گرفته است که 
دارد.  جریان  گفت وگوهای صلح  آغاز  برای  تالش ها 
حکومت اعالم کرده است که هیأت مذاکره کننده اش 
آماده است تا با گروه طالبان گفت وگو کنند. هر چند 
برخی  اما  نشده،  روشن  مذاکرات  آغاز  زمان  هنوز 
منابع طالبان گفته اند که این مذاکرات در قطر برگزار 

می گردد.

گرسنه گی شاهد جان باختن خودشان و عزیزان شان 
باشند.

با جمعیت نزدیک به ۳۳ میلیونی اش در  افغانستان 
نرم  دست وپنجه  کرونا  واگیر  ویروس  با  حاضر  حال 
می کند که شدیداً در برابر حوادث طبیعی آسیب پذیر 

است.
حوادث طبیعی شبیه سیالب ها، لغزش زمین، زلزله، 
طبیعی/ غیر  حوادث  و  خشک سالی  و  برف کوچ 

جنگ های داخلی روزانه و ساالنه از مردم افغانستان 
سال  در  قسمی که  می گیرد،  بی شماری  قربانی های 
۱۳۹۷ مردم افغانستان اوج خشک سالی  بی پیشنه را 

تجربه کردند.
خشک سالی جدا از این که به کشاورزان کشور صدمه 
بروز  و  دسته جمعی  بی جاشد ن  به  منجر  رسانید، 
خشونت های محلی شد و نزدیک به ۶۰۰ هزار خانواده 

از اثر آن متضرر شدند.
ناگوار  پی آمد های  کشور ها  سایر  در  خشک سالی 
اقتصادشان  که  کشور هایی  مخصوصاً  دارد  زیادی 
برجسته ترین  از   یکی  اما  باشد؛  استوار  زراعت  روی 

پی آمدهای منفی آن بی کاری است. بی کاری یکی از 
عوامل خشونت و ناامنی به شمار می رود. حتا زمینه ی 
سربازگیری برای مخالفان را بیش تر مساعد می سازد، 
به گونه ای که در سال ۱۳۹۷ در والیات مختلف کشور 
به ویژه والیات ناامن، شاهد آن بودیم که صد ها جوان 
امرار معیشت شان  بابت  به صفوف گروه های مخالف 

پیوستند.
دست کم با این راه ها، می توان با حوادث طبیعی مقابله 

کرد:
از  قبل  فعال جهت هشداردهی  ایجاد سیستم      -

وقوع حوادث،
-    تشخیص و تثبیت محالت آسیب پذیر در برابر 

حوادث،
-    مقاوم سازی و تحکیم کاری محالت آسیب پذیر،

و  انستیتوت تحقیقاتی در مورد حوادث  ایجاد      -
راه های جلوگیری از آن،

-    آموزش های مسلکی برای کارگران حوزه مدیریت 
حوادث،

و  حوادث  مدیریت  آموزش های  کردن  شامل      -
راه های مقابله با آن در نصاب تعلیمی کشور،

-    حفظ جنگل ها و باغ ها و مقاوم سازی آن ها،

احمدتمیم عظیمی
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث

عبداالحمد حسینی



 Good( خوب  حکومت داری  اصطالح 
Governance( از دهه ۱۹۹۰ به این سو، به طور 
اساسی مورد توجه صاحب نظران و اندیش مندان قرار 
مقابل  نقطه  در  خوب  حکومت داری  است.  گرفته 
و  حاکمیت  اعمال  به  و  شده  طرح  بد  حکومت داری 
مدیریت بر مبنای شاخص هایی چون: تعامل دو سویه 
حکومت با شهروندان، گروه ها و تشکالت اجتماعی و 
تصمیم سازی  فرآیند  در  آن ها  دادن  مدنی، مشارکت 
پاسخ گویی،  قانون،  حاکمیت  تصمیم گیری ها،  و 
گسترش  حکومت،  فسادناپذیری  مسوولیت پذیری، 

عدالت و مانند آن اطالق می شود.
قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی یک کشور است 
قدرت  حدود  و  جایگاه  ساختار،  سیاسی،  اصول  که 
سیاسی دولت را تعیین می کند و تضمین کننده حقوق 
شهروندان می باشد. به مفهوم دیگر، این هنجار برتر، 
کیفیت و چگونه گی اداره کشور را معّین می کند و با 
به خوبی  بررسی آن در حوزه نظر و عمل می توانیم 
معین کنیم که ویژه گی های حکومت داری خوب به چه 
میزان کاربردی شده است. به نظر می رسد هر یک از 
قانون  در  نحوی  به  شاخصه های حکومت داری خوب 

اساسی افغانستان مورد تاکید قرار گرفته است.
استاندارد  نسخه  یک  نمی تواند  خوب،  حکومت داری 
باشد. در این جا الگوی یک سایز، اندازه همه مطلوب 
نیست چرا که حکم رانی خوب در کشورهای مختلف 
فرهنگی  شرایط  و  احوال  و  اوضاع  اساس  بر  بایستی 
حکمرانی  بنیادین  اصول  حال  هر  به  باشد.  آن ها 
ارزیابی  به  ادامه  در  است.  و همه گانی  خوب، جهانی 
اساسی  قانون  در  خوب  حکومت داری  ویژه گی های 

افغانستان پرداخته می شود.

۱- حاکمیت قانون
هر  انجام  یعنی  قانون،  حاکمیت  بیان،  ساده ترین  در 
در  افراد  برابری  و  تساوی  باشد.  قانون  مطابق  عملی 
برابر قانون یکی از ابزارهای حاکمیت قانون می باشد. 
یکی از دیدگاه های حاکم در حقوق اساسی مدرن که 
تقریباً تمامی صاحب نظران حقوق و علوم سیاسی بر 
آن اجماع دارند، اصل حاکمیت قانون است. پیشینه 
اصل محدودیت حکم رانان را می توان از زمان ارسطو 

یاد کرد.
در قانون اساسی افغانستان بر این اصل تاکید اساسی 
بین  امتیاز  و  تبعیض  نوع  ماده ۲۲: »هر  است.  شده 
اتباع افغانستان ممنوع است.« از جمله مبانی حاکمیت 
قانون، شناخت مسوولیت زمام داران در صورت تخطی 
از قوانین می باشد که در اصول متعددی به آن اشاره 

وقتی نام افغانستان را می شنویم، بدون شک در ذهن 
جغرافیای  کشور  این  می کند.  خطور  مساله  هزار  ما 
پهن و هموار، معادن زیاد و بکر، زمین های حاصل خیز، 
آب های فراوان و ده ها مزیت دیگر را در درون خود 

دارد ، اما همه ی این ها دست نخورده و بکر مانده اند. 
ده ها  و  طبیعت سرشار  جغرافیای خوب،  این همه  با 
مزیت دیگری که دارد، متاسفانه با هزاران گرفتاری و 
مصایب دست و پنجه نرم می کند. این کشور، بدبختانه 
گرفتاری اش  کدام  از  نمی دانم  دارد.  زیادی  مصایب 
می بینیم،  اقتصادی اش  رشد  به  وقتی  کنم.  صحبت 
واردات  و  می کنیم  مالحظه  را  بی کاری  باالی  نرخ 
بیش از حدش را مرور می کنیم که همه و همه دچار 

مشکل اند. 
از نیم جمعیت  این ها که بگذریم، بیش تر  از همه ی 
این کشور زیر خط فقر زنده گی می کنند؛ کسانی که 
حتا نان خشک برای خوردن ندارند. بی کاری و نبود 

اشتغال همه ی مردمان ما را درگیر کرده است. 
یکی از مهم ترین چالش ها، بی کاری است. این پدیده ی 
زنده گی  در  زیاد  مشکالت  با  را  انسان  می تواند  بد 
رو به رو سازد. در جامعه ی ما بی کاری عوامل زیاد دارد، 
از نبود کارخانه گرفته تا نبود صلح و امنیت. بی کاری 
در جامعه باعث شده است که عده ای زیاد از نیروهای 
هر  ببرند.  پناه  دیگر  به کشورهای  انسانی  متخصص 
روز شاهد فرار مغز های متفکر از کشور هستیم. نبود 
و  نیاز  تأمین  برای  افراد  شده  باعث  اشتغال  و  کار 

حقوقی  مسوولیت  خصوص  در   ۱۲۹ ماده  هم چنین 
محکمه در صدور رای و ماده ۳۳ در رابطه با مسوولیت 
جزایی و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف 
افغانستان  اساسی  قانون  ماده  است.  توجه  جالب  نیز 
۱۲۹: »محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر 
اساسی  قانون  ماده  کند.«  ذکر  فیصله  در  می نماید 
جنایت  ارتکاب  به  قاضی  گاه  »هر   :۱۳۳ افغانستان 
به  قانون  احکام  به  مطابق  ستره محکمه  شود،  متهم 
حالت قاضی رسیده گی نموده، پس از استماع دفاع او،  
در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد 
عزلش را به رییس جمهور تقدیم و با منظوری آن از 
طرف رییس جمهور،  قاضی متهم از وظیفه معزول و 

مطابق به احکام قانون مجازات می شود.«

2- امنیت
و  مادی  مختلف  جلوه های  در  انسانی  افراد  امنیت 
معنایی قابل تصور می باشد که قانون اساسی ضرورت 

احترام به آن ها مکرراً مورد تاکید قرار داده است.
ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان: »آزادی حق طبیعی 
انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه 
که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی 
و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام 

و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.«

نیازها را شناسایی می کند و آن ها را برآورده می سازد؛
فرصت ها را به دست آوردها تبدیل می کند؛

منابع و امکانات را به سوی هدف سوق می دهد؛
برای تقاضاهای بالقوه محصول می آفریند؛

و ایده خالق را به ثروت تبدیل می کند.
مزیت های کارآفرینی بسیار است، اما به طور خالصه 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد)گرین، ۲۰۱۱(:
استقالل: کارآفرینان، رییس خودشان هستند. آن ها 
دستور  کسی  از  و  گرفته  تصمیم  خود  برای  خود 

نمی گیرند.
به  توجه  با  می توانند  کارآفرینان  عالیق:  پی گیری 
آن ها  کنند.  انتخاب  را  خود  کسب و کار  عالیق شان، 
می توانند آرمان های خود را دنبال کنند، در حالی که 
کارگران باید تحت امر و عالقه کارفرمایان شان عمل 

کنند.
کارهای خالقانه: کارآفرینان برای بهبود عمل کرد به 
صورت مداوم دست به خالقیت می زنند و می توانند 
خالقانه عمل کنند. باید توجه داشت که خالقیت تنها 
و  اختیار  کارآفرینان  اما  ندارد،  وجود  کارآفرینان  در 

قدرت بروز و پرورش خالقیت خود را دارند.
ایجاد درآمد برای خود: کارآفرین سود کسب و کار را 
کارآفرینان در  به عبارت دیگر  بر می دارد؛  برای خود 
از  حاصل  منافع  کنند،  کسب  موفقیتی  که  صورتی 
موفقیت را برای خود می دانند، نه برای فردی دیگر. 
در  اما  است،  ریسک  دارای  کارآفرینی  هرچند  پس 

شده است؛ مثاًل در ماده ۶۹: »رییس جمهور در 
برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده 
مسوول می باشد.« در خصوص مسوولیت سیاسی 

رییس جمهور در برابر ملت، توجه شده است.
نیز در ماده ۷۷: »وزرا  مسوولیت سیاسی وزیران 
واحدهای  آمرین  حیث  به  را  خود]شان[  وظایف 
قانون اساسی و  این  اداری در داخل حدودی که 
سایر قوانین تعیین می کنند، اجرا می نمایند. وزرا 
از وظایف مشخص خود]شان[ نزد رییس جمهور و 
ولسی جرگه مسوولیت دارند.« و مسوولیت جزایی 
آنان در ماده ۷۸: »هر گاه وزیر به ارتکاب جرایم 
متهم  جرایم  سایر  یا  و  ملی  خیانت  بشری،  ضد 
گردد،  قضیه با رعایت ماده یک صدوسی و چهارم این 
قانون اساسی به محکمه خاص محول می گردد.« 

مورد توجه قرار گرفته است.
اساسی کشور مسوولیت جزایی  قانون  ماده ۱۰۲ 
وکالی ملت را بیان می کند: »هر گاه عضو شورای 
ملی به جرمی متهم شود،  مأمور مسوول از موضوع 
به مجلسی که متهم عضو آن است، اطالع می دهد 
و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند. در 
مورد جرم مشهود، مامور مسوول می تواند متهم را 
بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت 

تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.«

ضرورت های زنده گی خود به کشورهای همسایه 
با هزاران مشکل پناه ببرند. 

و  فردی  زنده گی  در  بدی  پی آمدهای  بی کاری 
اجتماعی به وجود می آورد. این مشکالت می تواند 
کاهش تولید، تورم، کاهش تقاضا برای محصوالت، 
ارزش پول ملی، کاهش صادرات، جنگ،  کاهش 
اعتیاد،  ملی،  روحیه  آمدن  پایین  دزدی،  قتل، 
مشکالت خانواده گی و فامیلی، مهاجرت بی رویه، 

خشونت های ملی و ده ها مشکل دیگر باشد.
نا بود  را  بد  پدیده ی  این  تا  کرد  باید  چه  حال، 
ساخت؟ آیا کارآفرینی می تواند یک راه حل جهت 

برون رفت از وضعیت موجود باشد؟ 
کشورهای  به  مغزها  فرار  و  بی رویه  مهاجرت 
است.  کشور  این  درونی  مشکالت  از  ناشی  دیگر 
با این همه نابه سامانی، آیا کارآفرینی می تواند راه 

حل مناسب باشد؟
دانشمندان کارآفرین را این گونه تعریف کرده اند:

کارآفرین کسی است که:
کار و شغل جدید ایجاد می کند؛

خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد می کند؛
ارزش افزوده ایجاد می کند؛

محصوالت یا خدمات جدید به وجود می آورد؛
خالقیت و نوآوری کاربردی دارد؛

با قبول خطر فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام 
می دهد؛

هم چنین امنیت حقوقی مانند تامین آزادی بیان 
در ماده ۳۴: »آزادی بیان از تعرض مصون است، 

مورد حمایت قرار گرفته است«.

3- نظارت و کنترل پذیری
در ارتباط با نظارت قوه قضایی بر سایر قوا، ماده 
می دارد:  مقرر  افغانستان  اساسی  قانون   ۱۲۱
»بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات 
بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و 
تفسیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، 
از صالحیت ستره محکمه  قانون  احکام  به   مطابق 

می باشد.«
شورای ملی دارای صالحیت های ذیل برای نظارت 
و کنترل پذیری است: ماده ۹۰: »تصویب، تعدیل یا 
لغو قوانین و یا فرمان های تقنینی؛ تصویب بودجه 

دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه.«

4- مشارکت
سرنوشت شان  تعیین  در  شهروندان  مشارکت 
محسوب  عمومی  حقوق  بنیادین  اصول  از  یکی 
فرایند  در  شهروندان  سیاسی  مشارکت  می شود. 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای آن، شامل 
فعالیت شهروندان به صورت نماینده مردم یا یک 

مقام حکومتی و یا یک شهروند عادی می شود.
اتباع  )ماده۳۳(:  انتخابات  راه  از  مشارکت 
را  انتخاب شدن  و  کردن  انتخاب  افغانستان حق 
و  در تشکیل جمیعت ها  دارا می باشند، مشارکت 
افغانستان حق  اتباع  )ماده۳۵(:  عضویت در آن ها 
دارند، به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنایی، 
مطابق به احکام قانون، جمیعت ها تاسیس نمایند، 
مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی )ماده 
۱۰(: دولت،  سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی 
احکام  به  مطابق  بازار،  اقتصاد  نظام  بر  مبتنی  را 
قانون،  تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین 

می نماید.
حکم رانی  مؤلفه های  از  یک  هر  می شود  مشاهده 
افغانستان  اساسی  قانون  در  گونه ای  به  خوب 
ویژه گی های  اما در عمل تحقق  بوده  تاکید  مورد 
در  بیش تر  تالش  مستلزم  خوب  حکومت داری 

کشور است.

منافع  کسب و کار  صاحب  برای  موفقیت،  صورت 
زیادی ایجاد می کند.

یک  اداره  چالش های  و  هیجان  رضایت مندی: 
کسب و کار به زنده گی کارآفرینان پویایی می بخشد 

و رضایت مندی و احساس انگیزه روانی. 

نوآور  و  خالق  افراد  ما  کشور  در  شک،  بدون 
هستند،  سازمان  تأسیس  فکر  در  آن ها  هستند؛ 
نداشته  وجود  دروازه ای  هیچ  که  کشوری  در  اما 
کارآفرین می تواند سرمایه گذاری کند؟  آیا  باشد، 
همه ی  که  کشوری  است.  نه  جواب  شک  بدون 
است،  باز  خارجی  کاالهای  روی  به  دروازه هایش 
کشوری که هر روز یک سرمایه گذار دزدی شده و 
از بین می رود، کشوری که امنیت شهروندانش را 
تأمین کرده نمی تواند، به نظرم محال است که در 
آن کارآفرین با چنین وضعیتی ایده خالق خود را 

به کسب وکار تبدیل کند.
و  کسالت بار  وضعیت  از  برون رفت  حل  راه  یگانه 
صلح  آوردن  وجود  به  امنیت،  تأمین  فاجعه آور، 
کردن  قفل  سرمایه گذاران،  حمایت  سراسری، 
دروازه های باز، ایجاد بستر پذیرش مغزهای متفکر، 
حمایت ایده ی نو و خالق، تشویق افراد خالق و 
دولت  حمایت  با  افراد  این  است.  ایده  صاحب 
تبدیل  کسب وکار  به  را  خود  ایده های  می توانند 
کرده و افراد زیادی را در سازمان خود استخدام 
کنند. بدون شک، استخدام افراد بی کار در تشبثات 
کوچک و متوسط، زمینه شکوفایی اقتصاد را مهیا 
ساخته و به زودی زمینه پیش رفت آماده خواهد 

شد.

ویژه گی های حکومت داری خوب 
در قانون اساسی افغانستان

  کارآفرینی؛ 

راه حل بی کاری در کشو ر 
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از جنگ  از یک صد و شش  سال  بیش  امروز که حدوداً 
آن  از  زیادی  اثرات  و  تاثیرات  ولی  گذشته،  اول  جهانی 

باقی مانده است. 
سارایو  شهر  در   ۱۹۱۴ جون   ۲۸ یک شنبه،  روز  دقیقاً 
)sah ra-yeh-voh( پرچم ها افراشته شدند. سارایو مرکز 

بوسنی در جنوب امپراتوری اطریش-مجاور بود. 
دوک اعظم فرانسیس فردیناند، وارث تاج و تخت امپراتور 
علت  فردیناند  فرانسیس  کشتن  که  بود  اطریش-مجار 
اروپا  بود که  بود. شراره ای  اول  باالواسطه جنگ جهانی 

را شعله ور ساخت.
شد  موجب  که  داشت  هم  دیگر  بنیانی  علل های  ولی 

اروپایی ها به جنگ روی آورند. 

وجود  اول  جهانی  جنگ  برای  مؤکد  علت  چهار 
داشت:. 

 .۴ امپریالیسم؛   .۳ نظامی گرایی؛   .۲ اتحادیه ها؛   .۱
ملی گرایی.

- اتحادیه های رقیب ایجاد شد. قبل از جنگ جهانی اول 
اروپا بین دو گروهِ ملل قدرت مند و از نظر نظامی رقیب 
بزرگ متحدانی  از قدرت های  بود. هر یک  تقسیم شده 

داشت که در صورت بروز جنگ به آن کمک می کرد . 
- نظامی گرایی فراخوانی بود برای مسلح شدن. در سال 
۱۹۱۴ بعضی از مردم به سوی جنگ پیش می رفتند. آنان 
»درگیری ها  نوشت:  که  بودند  موافق  اطریشی  مورخ  با 
بین ملل نباید سر میز مذاکره حل شود، بلکه باید روی 
با  با قلم نه، بلکه با شمشیر. نه  جبهه جنگ حل شود. 
جوهر، بلکه با خون«. برای این افراد جنگ هیجان انگیز و 

شرافت مندانه بود. 
- ملی گرایی برانگیزنده ی احساسات قوی بود؛ عشق 
به وطن و نفرت/خصومت نسبت به کشور های دیگر. 

نتیجه جنگ جهانی اول: 
بود  تاریخ  وخیم  و  دوران سخت  اول  جهانی  جنگ 
که اثرات و تأثیر گذاری آن جنگ تا به امروز نیز باقی 

مانده است. نتیجه آن جنگ بزرگ چه بود؟ 

استنباط:
دو  حدود  شد.  زیان بار  انسانی  تلفات  موجب  جنگ 
میلیون سرباز در آن جنگ کشته و حدود بیست و یک 
از  بیش  مجموع  در  شدند.  زخمی  دیگر  میلیون 
بیست و دو میلیون نظامی و غیر نظامی در آن جنگ 
شد.  تبدیل  عظیم  گورستان  به  اروپا  شدند.  کشته 
آن پس  از  برگشتند،  به خانه  نفر  هزاران  زمانی که 

معلول جسمانی/روحی بودند. 
ساخت.  منقلب  را  جنگ  رویه ی  اول  جهانی  جنگ 
رویه های  در  را  بسیاری  تغییرات  اول  جهانی  جنگ 
زیر دریایی،  نیرو های  تانک،  شد.  موجب  جنگی 
در  بار  اولین  برای  گاز های سمی  و  هوایی  نیرو های 
جنگ جهانی اول به کار گرفته شد. جنگ  جهانی اول 

آغاز گر عصر جنگ های فرا گیر بود. 

مورخ امریکایی، گودون کریگ، یادآور می شود: 
تاریخ بود، بدین  اولین جنگ فراگیر  »جنگ ۱۹۱۴ 
مفهوم که تعداد کمی از افرادی که در کشور دیگر 

زنده گی می کردند، از تأثیر آن در طول جنگ مصون 
ماندند. در گذشته چنین نبود. حتا در دوران ناپلیون 
بسیاری از مردم می توانستند زنده گی خود را به همان 

ترتیب دوران صلح ادامه دهند. 
وقتی بالون ها روی لندن بمب ریختند و زیر دریایی ها 
فضای  به  جنگ  کردند،  غرق  را  تجاری  کشتی های 

غیر نظامی سرایت کرد و خط جبهه همه  جا بود«.
در نقشه ی اروپا تغییرات زیادی ایجاد شد. کشور های 
زیادی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و امپراتوری 
اطریش-مجار و از بین رفتن روسیه ترازی و شکست 

آلمان، تشکیل شدند. 
لیتوانی  لتونی،  لهستان،  چک وسلواکی،  یوگسالوی، 
و  روسیه  از  فنلند  استقالل  شدند.  خلق  استونی  و 
جدا شدن مجارستان از اطریش تغییرات اساسی در 

نقشه ی جغرافیایی اروپای شرقی بود. 
فرانسه،  تحت الحمایه ی  »لبنان«  جمله  از  سوریه 
»عراق«  بین  النهرین  و  »اردن«  جمله  از  فلسطین 
نقشه  در  تغییرات  این  شدند.  بریتانیا  تحت الحمایه 
امروز  به  تا  که  داشت  پایدار  اثر  میانه  خاور  و  اروپا 

رویداد بر انگیز است. 
داده  آموزش  شاگردان  برای  مکاتب  در  وقت  آن  در 
می شد که پیروزی در جنگ برای یک ملت بزرگ ترین 
پیروزی است و مردن در میدان جنگ برای یک سرباز 

مرگی باشکوه و بزرگ وارانه است. 

آیا کشور خاصی را می توان مسوول بروز/شروع 
جنگ دانست؟ 

بعضی از مورخان امپراتوری اطریش-مجار را به خاطر 
خواست خرد کردن صربستان پس از قتل فرانسیس 
فردیناند و بی عالقه گی به مذاکره، مسوول می دانند. 
برای  آلمان  دیگران استدالل می کنند که جاه طلبی 
سلطه بر اروپا علت قابل تأکید بروز جنگ بود. آنان 
بر  حمله  به  ترغیب  را  اطریش  آلمان  که  می گویند 
صربستان کرد. آن ها آلمان هم همانند اطریش-مجار 
اطریش-مجار  می دانند.   روسیه  با  جنگ  مسوول 
می دانست که حمله بر صربستان می تواند به مفهموم 
مطمین  آلمان  یاری  از  اگر  باشد؛  روسیه  با  جنگ 

نمی بود، احتماالً از آغاز جنگ  خود داری می کرد.
مورخ آلمان، فرتیس فیشنر، می نویسد: »چون آلمان 
خواستار جنگ اطریش و صربستان شد و با اطمینان 
بر برتری نظامی خود، آگاهانه مخاطره   درگیر شدن 
با  روسیه و فرانسه را پذیرفت، بنابراین رهبران آلمان 
آغاز جنگ  در مسوولیت  قابل مالحظه ای  هم سهم 

عمومی ۱۹۱۴ داشتند. 
روسیه و فرانسه هم مسوول جنگ شناخته شده اند. 
بسیج نیروهای روسیه جنگ محدود اطریش-مجار با 

صربستان را به جنگ عمومی/جهانی عوض کرد. 
یک نکته دیگر هم باید تذکر داده شود. جنراالن و 
و  می گفتند  را خوش آمد  بعضی جنگ  دولت مردان، 
کنند.  جلوگیری  آن  شیوع  از  جدی  نمی کوشیدند 
انتظارشان جنگ کوتاه بود که برای کشورشان مفید 
باشد. در واقع به ذهن هیچ کسی خطور نمی کرد که 
جنگ جهانی اول تبدیل به جنگ  چهار ساله و خونین، 

مخرب و وحشیانه شود.

مروری بر جنگ جهانی اول
اصیل لعل زاده
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اگر جنگ ها را از نگاه توان و قدرت نظامی و تکتیک های 
مورد استفاده تحلیل و ارزیابی کنیم، می توانیم بگوییم 
که جنگ ها می توانند متعارف )متقارن( باشند و می توانند 

نامتعارف )نامتقارن( باشند.
به  برنامه  و  پالن  کالسیک،  و  متعارف  جنگ های  در 
قوت  نقاط  ارزیابی  و  نظامی دوست  توانایی های  اساس 
و ضعف دشمن، تحلیل، ارزیابی و ترتیب می گردد. برای 
کسب پیروزی و موفقیت در این نوع از جنگ، به صورت 
عموم، سه نوع طرز فعالیت از جانب پالن گذاران تهیه و 
به قوماندانان جنگ پیشکش می گردد. افزون بر آن در 
هر سه نوع طرز فعالیت، بر عالوه پالن اصلی، در صورت 
مقاومت دشمن و عدم تطبیق پالن اصلی، پالن فرعی یا 
نمبر دو نیز وجود می داشته باشد. قوماندان جنگ بعد 
از شنیدن تشریح هر سه طرز فعالیت از جانب مادونان، 

یکی آن را انتخاب و به منصه ی اجرا قرار می دهد.
به نظر من، روش جنگ در شرق و غرب تفاوت ندارد، 
بلکه روش جنگ به اساس توانایی های نظامی دو طرف، 
از  که  قدرت مند  جانب  می گردد.  مشخص  و  تعیین 
است،  برخوردار  خوب  نظامی  و  اقتصادی  توانایی های 
برای تحمیل اراده خود، اشغال اراضی دشمن و کاهش 
تلفات نیروی بشری و ضایعات سالح و تخنیک جنگی با 
طرح و دیزاین برنامه های جنگی دقیق در مقابل دشمن 
از شیوه جنگ متعارف استفاده می نماید. برعکس، جانب 
ضعیفی که نمی  تواند در یک جنگ کالسیک و متعارف 
در مقابل دشمن ایستاده گی کند، با در نظر داشت نقاط 
استفاده  )نامتقارن(  نامتعارف  شیوه  از  دشمن  ضعف 

می کند.
تکتیک جنگ های متعارف هم در شرق و هم در غرب 
یک سان است. در این نوع جنگ ها، در قدم نخست، اگر 
از استعمال راکت های دوربرد استراتژیک بگذریم و در 
مقیاس کوچک آن را ارزیابی کنیم، بمباران هوایی در 
عمق خطوط مدافعه و بر مراکز تجمع دشمن، دیپوها 
بعد،  می گیرد.  صورت  دشمن  مواصالتی  خطوط  و 
انداخت های توپچی و ریاکتیف بر خطوط مدافعه دشمن 
اجرا می شود. در اخیر قطعات پیاده با حمایه تانک ها و 
بناً، در شرق و غرب  هلیکوپترها به تعرض می پردازند. 
همین شیوه ای است که در جنگ های کالسیک از آن 

استفاده صورت می گیرد.
در افغانستان بعد از انقالب ثور نیز همین شیوه به کار 
گرفته می شد. من که از سال ۱۳۶۱ در فرقه ۱۲ قول 
آن  قوماندانان  می کردم،  وظیفه  اجرای  پکتیا  اردوی۳ 
فعالیت  طرز  نوع  همین  از  شوروی ها  هم چنان  زمان، 
استفاده  )چریک ها(  مجاهدین  مقابل  در  متعارف 
به  نظامی  قطعات  که  زمانی  مثال،  طور  به  می کردند. 

نباشد. اگر دور نرویم و بیش تر تجارب کشور خودمان را به 
بحث و ارزیابی قرار دهیم، نظام های سیاسی بعد از سال 
۱۳۵۲ و کودتای ۲۶ سرطان به خصوص بعد از هفتم ثور 
۱۳۵۷ و انقالب ح.د.خ افغانستان، از مشروعیت سیاسی 
برخوردار نبودند. مردم در سراسر کشور با ابزار های بسیار 
کهن نظامی علیه جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان 
قیام کردند. این مردم که بعد ها به نام مجاهدین مسمی 
گردیدند، چون با ابزار های کهن نظامی نمی  توانستند در 
مقابل توپ، تانک و طیاره دولت وقت به جنگ متعارف 
بپردازند، مجبور بودند از جنگ نامتقارن استفاده کنند. 
و این که، »چریک در مقابل افسر« نه تنها در افغانستان، 
بلکه در ویتنام مقابل امریکا، در چین مائو در مقابل دولت 
جهانی چریک های  دوم  در جنگ  کشور،  آن  زمان  آن 
به همین  مقابل جرمن ها،  در  و شوروی  اروپای شرقی 
ترتیب در کیوبا و سایر کشورهای امریکای التین و در 
یگانه  می شدند،  پیروز  چرا  افریقایی،  کشورهای  بعضی 
علت آن نبود مشروعیت در نظام های سیاسی آن کشورها 
بود که مشروعیت خودشان را از مردم خود نگرفته، بلکه 
به حمایه کشورهای خارجی باالی ملت های شان تحمیل 

گردیده بودند.
اگر باز هم دور نرویم و در کشور خود به ارزیابی رشد 
دولت  مقابل  در  نیز  آن ها  بپردازیم،  طالبان  تکامل  و 
افغانستان و نیروهای بین المللی از جنگ های نامتعارف 
آن ها  ندارد،  امکان  که  این خاطر  به  استفاده می کنند. 
و  امریکا  مقابل  نظامی شان در  داشته  امکانات دست  با 
یا دولت افغانستان در یک جنگ متعارف درگیر شوند. 
در جنگ های متعارف قسمی که معمول است، خطوط 
مقدم جبهات و خطوط مدافعه دوست و دشمن معلوم 
دولت  آتش  مقابل  در  نمی  توانند  هرگز  طالبان  و  است 
افغانستان و امریکا ایستاده گی کنند، بناً، مجبور بودند به 

جنگ چریکی )نامتقارن( بپردازند.
دولت هایی که مشروعیت شان را از مردم خود نگرفتند 
شدند،  تحمیل  مردم شان  بر  خارجی ها  حمایت  با  و 
همیشه ناکام بودند. در ویتنام، حکومت ویتنام جنوبی 

برای  می رسیدند،  پکتیا  والیت  احمدخیل  ولسوالی 
رفتن به ولسوالی های زازی آریوب و یا چمکنی، در 
آسیب پذیر  نقاط  شکاری،  میگ های  نخست،  قدم 
قطعات  بمباران،  ختم  از  بعد  می کردند.  بمباران  را 
در  می پرداختند.  فعالیت  به  »ریاکتیف«  و  توپچی 
ختم انداخت های توپچی و »ریاکتیف«، قطعات پیاده 
با حمایت تانک ها و زره پوش ها داخل دره می شدند، 
نقاط آسیب پذیر را در کوه ها و تپه ها اشغال و مسیر 
متباقی  اخیر،  قدم  در  و  امنیت می کردند  تامین  را 

قطعات داخل دره، به حرکت ادامه می داند.
باید می کردند؟ مجاهدین که  حال، مجاهدین چی 
از نیرو و امکانات بهتر نظامی برخوردار نبودند، باید 
)نامتقارن(  متعارف  غیر  جنگ  تکتیک  و  شیوه  از 
تکتیک های  از  استفاده  با  آن ها  می کردند.  استفاده 
جنگ چریکی، با استفاده از »هنر جنگ« اثر سانتزو 
و تکتیک های جنگ های چریکی مائو رییس جمهور 
در  می کردند.  استفاده  چین  خلق  جمهوری  اسبق 
به  آسیب پذیر،  کم تر  نقاط  سایر  و  کوه ها  قلعه های 
بهترین  می شدند،  جابه جا  محدود  نفر  چند  تعداد 
کنار  ماین های  راه ها،  در  می نمودند،  اخفا  و  سطر 
جاده یا فشاری و یا هم الکتریکی فرش می کردند. 
آخر  در  یا  و  می شدند  نیم  وقتی  نظامی،  قطار های 
بر  مجاهدین،  قدرت  و  توان  به  نظر  می رسیدند، 
همزمان  می شد،  داده  انفجار  ماین  وسایط  از  یکی 
سبک  سالح های  و  سرشانه ای  راکت  انداخت های 
شروع می شد. هرج ومرج و گریزگریز میان پرسونل 
قطار به وجود می آمد، تلفات و ضایعات را نیروهای 
از  یکی  هم  این  بناً  می شدند.  متحمل  زمان  آن 
قدرت مند  جانب  که  است  شده  آموخته  درس های 
همیشه از جنگ متعارف و جانب ضعیف از جنگ نا 

متعارف استفاده می کنند.
»افسر در مقابل چریک« و یا جنگ متعارف در مقابل 
نامتعارف زمانی شکست می خوَرد که نظام سیاسی 
در یک کشور از »مشروعیت کامل سیاسی« برخوردار 

تحت حمایت امریکا و در افغانستان حکومت داکتر 
و  کردند  سقوط  شوروی ها  حمایت  تحت  نجیب اهلل 
به  »افسران«  به  نسبت  »چریک ها«  رفتند.  بین  از 
خود  با  را  مردم  حمایت  که  بودند  موفق  خاطری 
داشتند. از مورال و انگیزه ی عالی که همانا از جنگ 
آن ها  دست نشانده  حکومات  و  متجاوزان  مقابل  در 
سرچشمه می گیرد، برخوردار بودند. در مقابل »افسر« 
با وجودی که از امکانات بهتر نظامی و تعلیمات عالی 
مسلکی برخوردار است، به خاطری شکست می خورد 
که از متجاوز و حکومت نامشروع دفاع می کند. در 
نه  و  دارد  رزمی  عالی  مورال  نه  افسر  صورت  این 
انگیزه برای جنگ کردن و به شکلی خود را مالمت 
می شمارد که از متجاوز و حکومت دست نشانده ی آن 

حمایت می کند.
مورال  نامتعارف  جنگ های  در  که  است  ذکر  قابل 
دارد  اساسی  نقش  کردن،  جنگ  برای  انگیزه  و 
است،  داده  نشان  جنگ ها  تجارب  قسمی که  و 
»چریک ها« نسبت به »افسران« همیشه بیش تر از 
بسیار  فرد  یک  برای  برخوردار هستند.  اوصاف  این 
مشکل است تا در زیر بمباران B52 و یا MIG29  به 

فعالیت های نظامی ادامه بدهد. 
برنده  »افسر«  مقابل  در  همیشه  »چریک«  این که، 
است به معنا این نیست که تکتیک جنگ نامتعارف 
برنده جنگ متعارف است، یا این که جنگ شیوه های 
شرقی و غربی دارد و یا در شرق و غرب استعمال 
آتش مرکزی و یا پراکنده وجود دارد، نیست، بلکه 
از  دفاع  در  آن ها،  بودن  برحق  در  »چریک« ها  برد 
تمامیت ارضی و ارزش های کشورشان است و باخت 
»افسر« در نبود مشروعیت نظام سیاسی کشورش و 

به نحوی حمایت از متجاوز خارجی است.
برای موفقیت در جنگ های متعارف استعمال انواع 
سالح های دست داشته بدون ترحم بر دشمن و برای 
پیروزی در جنگ های نامتعارف، عملیات های روانی و 

استخباراتی اصول اساسی است.

جنگ های متعارف و نامتعارف؛
جنگ »افسر« و »چریک«  عصمت اهلل احمدی

ماستر علوم استراتژی امنیت ملی
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به  عامه،  صحت  وزارت  سرپرست 
بیان  خبری  نشستی  در  تازه گی 
پزشکان  حضور  عدم  که  کرد 
در  »داخله«  متخصصان  و 
مهم ترین  از  کرونا،  شفاخانه های 
در  درمانی  مراکز  این  مشکالت 

هرات است. 
پزشکان  برخی  بی پروایی  از  انتقادها  اخیر،  روزهای  طی 
متخصص در مهار بیماری کووید-۱۹و بسته شدن عمدی 
دروازه معاینه خانه ها از سوی آنان، وجود داشته است. این 
مساله با واکنش برخی ساکنان هرات رو به رو شده و آنان در 
شبکه های اجتماعی صدای اعتراض شان را بلند کرده اند. 

افزون بر این، شورای والیتی هرات، از بی تجربه گی برخی 
کووید-۱۹  شفاخانه های  در  که  پرستاران  و  پزشکان 
اعضای  برخی  ادعای  به  است.  شاکی  شده اند،  استخدام 
این شورا، در مواردی »قابله ها« در عوض »پرستارها« در 

شفاخانه های کووید-۱۹ استخدام شده  اند. 
فعاالن مدنی هرات، خواهان بسیج عمومی به هدف تشویق 
و فشار وارد کردن بر متخصصان داخله اند تا آنان در کنار 
کدر درمانی، برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی، در 

شفاخانه های کووید-۱۹ حاضر شوند. 

نبود پزشکان و متخصصان »داخله« در میدان نبرد 
با کرونا 

نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه، چند روز پیش 
برای بررسی وضعیت مهار کرونا به هرات سفر کرد. او در 
نبود پزشکان متخصص  اعتراف کرد که  نشستی خبری 
»داخله« در شفاخانه های کووید-۱۹ از مهم ترین مشکالت 

این مراکز درمانی در هرات است. 
جانبی  بیماری های  کرونایی  افراد  بیش تر  او،  گفته ی  به 
دیگر هم دارند و علت اصلی مرگ ومیر، وجود بیماری های 
ضمیمه ای در مبتالیان است و از همین  رو نیاز است تا 
بیماران، در شفاخانه های  برای درمان  متخصصان داخله 

کرونا حضور داشته باشند. 
افزود  عامه،  وزارت صحت  احمدجواد عثمانی، سرپرست 
فوری  نیاز  وجود  با  داخله،  متخصصان  و  پزشکان  که 
به  نیستند  حاضر  دریافت خدمات صحی،  برای  بیماران 

برای مهار بیماری تالش کرده اند. داکتر میرابراهیم بسیم، 
او در گفت وگو  افراد است.  از این  انتانی، یکی  متخصص 
متخصصان  است  نیاز  که  می پذیرد  ۸صبح  روزنامه  با 
ویژه  شفاخانه های  در  کرونا،  بیماران  درمان  برای  داخله 
کووید-۱۹ حضور داشته باشند، اما برخی مشکالت مانع 

حضور آنان شده است. 
آقای بسیم می افزاید که برخی پزشکان به دلیل سن وسال 
زیاد و بیماری های جانبی مانند دیابت و بیماری های قلبی، 
بیش تر در معرض خطر کرونا قرار دارند و به همین دلیل 
از حضور در شفاخانه های کووید-۱۹ خودداری می ورزند. 

شماری از پزشکان نیز از مشکالت در شفاخانه های کرونا 
برای پزشکان و  امکانات  انتقاد دارند و عدم فراهم سازی 
کدر درمانی از سوی حکومت را، دلیل اصلی حاضر نشدن 

متخصصان به این مراکز درمانی عنوان می کنند. 
اعضای »مجمع عمومی مبارزه با کرونا« در هرات، بر بسیج 
عمومی برای حضور پزشکان داخله در شفاخانه های کرونا 
به  مجمع،  این  عضو  صالحی،  عبدالقدیر  دارند.  پافشاری 
۸صبح می گوید که حکومت در مدیریت کرونا، عمل کرد 
مناسبی ندارد و این امر سبب مشکالتی در روند درمان 

بیماران شده است.
در  داخله  متخصصان  و  پزشکان  نبود  در  همه،  این  با 
مراکز درمانی ویژه کرونا، جمعی از پزشکان با ایجاد یک 
طریق  این  از  »وتس اپ«  ارتباطی  برنامه  در  کاری  گروه 
برای پزشکان و کدر درمانی شفاخانه های کرونا، مشورت 
می گیرند.     سهم  بیماران  درمان  روند  در  و  می دهند 

شفاخانه های کووید-۱۹ بروند و نبود آنان در میدان 
نبرد با کرونا، مشکل ساز شده است. 

هرات،  در  ویروس  همه گیری  روزهای  نخستین  در 
برخی پزشکان، پرستاران و کارمندان سکتور صحی به 
کووید-۱۹ گرفتار شدند. جان باختن داکتر عبدالواحد 
رازی، از کدرهای برجسته ی طبی کشور، به دلیل ابتال 
به کرونا، ترس بزرگی میان پزشکان هراتی ایجاد کرد. 
هراتیان با انتقاد از خالی ماندن میدان نبرد با کرونا، 
مشهور  پزشکان  و  داخله  متخصصان  برخی  از سوی 
عمدی  شدن  مسدود  از  نشان«  و  »نام  دارای  و 
کرونا،  به  ابتال  ترس  از  پزشکان  معاینه خانه های 

شاکی اند.
کاربران  از  سادات،  حسیب اهلل  و  تیموری  اسداهلل 
در  مطالبی  نشر  با  هرات،  در  اجتماعی  شبکه های 
نسبت  را  اعتراض شان  صدای  موضوع،  این  به  پیوند 
حساس  شرایط  در  پزشکان  از  شماری  بی مهری  به 
بلند  اجتماعی  از طریق شبکه های  همه گیری کرونا، 

کرده اند.

کمک گرفتن از نرم افزار »وتس اپ« برای درمان 
بیماران 

حضور  عدم  و  کرونا  شفاخانه های  مشکالت  کنار  در 
درمانی،  مراکز  این  در  داخله  متخصصان  و  پزشکان 
نخستین  از  پزشکی  برجسته ی  کدرهای  برخی  اما 
روزهای ثبت موارد مثبت ویروس، در خط مقدم نبرد 

انتقاد از بی تجربه گی کدر درمانی شفاخانه های 
کووید-۱9

اعضای شورای والیتی هرات از بی تجربه گی و ناتوانی 
ارایه ی  در  کووید-۱۹  شفاخانه های  درمانی  کدر 
خدمات به بیماران ابراز نگرانی  می کنند. غالم حبیب 
با  در صحبت  هرات،  والیتی  شورای  عضو  هاشمی، 
روزنامه ۸صبح ادعا دارد که در سفر ماموسی  زیور، 
کدر  هرات،  به  عامه  صحت  وزارت  پیشین  معین 
پزشکی و پرستاران مراکز ویژه کرونا بدون در نظر 

گرفتن شایسته گی استخدام شده اند. 
به  عامه،  وزارت صحت  پیشین  معین  او،  ادعای  به 
مقام های صحی هرات گفته بود: »کرونا تداوی ندارد، 
تنها راه پیش گیری آن قرنطین شدن مردم در خانه  
است و به همین دلیل استخدام پزشکان کارآزموده 
و تجربه دار در شفاخانه های کووید-۱۹ مهم نیست.«

این عضو شورای والیتی که عضویت »کمیته مبارزه با 
کرونا« در هرات را دارد، می افزاید که به دلیل ناتوانی 
کدر پزشکی در ارایه خدمات درست به بیماران، مردم 
نسبت به شفاخانه های کووید-۱۹ بی اعتماد شده اند. 
روایت آقای هاشمی از شفاخانه های کرونا در هرات 
عوض  به  درمانی،  مراکز  این  در  که  است  چنین 
پرستار، قابله استخدام شده، برخی پزشکان حتا یک 
استفاده  درمانی   کدرهای  ندارند،  کاری  تجربه  روز 
همه ی  و  نمی دانند  را  مصنوعی  تنفس  دستگاه  از 
بیماران  این موارد کنار هم سبب شده که در حق 
او تأکید می کند که  نابخشودنی صورت گیرد.  ظلم 
کرونا  شفاخانه های  پزشکان  استخدام  بررسی  برای 
شفاخانه ی  نماینده گان  حضور  با  هیأتی  هرات،  در 
حوزه ای تشکیل شده تا اسناد آنان بررسی شود، اما 
تاکنون این اقدام نتیجه ی مشخصی به دنبال نداشته 

است. 
صحت  ریاست  و  محلی  مقام های  دیگر،  جانب  از 
کووید-۱۹،  شفاخانه های  تجهیز  بر  هرات،   عامه 
بهبود  و  آن ها  در  موجود  مشکالت  شدن  برطرف 
عرضه خدمات به بیماران سخن می گویند، اما بازهم 
در  خدمات  عرضه  به  پیوند  در  زیادی  شکایت های 

مراکز ویژه درمان کرونا، وجود دارد.

بیماران جان می دهند، متخصصان »داخله« 
به شفاخانه های کرونا نمی روند

محمدحسین نیک خواه
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از  است  عبارت  اقتصادی  توسعه  شومپیر،  دیدگاه  از 
به کارگیری ترکیبات جدید ابزار های تولید، به  گونه ای  که 
شرایط  کاال های موجود دگرگون شود و یا کاالی جدیدی 
تازه ای  بازار های  یا  عرضه  جدید  منابع  یا  و  گردد  ارایه  

گشوده شود.
و  جدی  مباحث  از  و  توسعه نیافته گی  توسعه یافته گی 
پر مناقشه ای است که بعد از تحوالت مربوط به مدرنیته در 
غرب روی داد. توسعه یافتن و یا توسعه نیافتن به شاخص 
بزرگی مبدل شده بود که مکاتب و  ایدیولوژی های غالب 
بحث  بیستم  و  نوزدهم  قرون  در  ویژه  به  دوره  هر  در 
پیرامون آن را یکی از الزمی ترین مباحث و از اولویت های 

فکری و تیوریک خود می دانستند. 
تالش  علی رغم  سوم  جهان  به  موسوم  کشورهای  در  
کاهش  جهت   عمرانی  برنامه های  قالب  در  که  فراوانی  
لیکن  گرفته،  صورت  نابرابری  و  فقر  توسعه نیافته گی، 
مشکالتی چون فقر و نابرابری به قوت خود باقی است. 
به  تعبیری ، جریان توسعه اقتصادی جدا از نابرابری های 
به خودی خود غالباً طوری است  از پیش،  مانده  به جا  
که طی آن عده ای وضعیت بهتری پیدا کرده اند، در  حالی 
 که سایرین در  نهایت اگر وضعیت بدتری پیدا نکنند، در 

 همان سطح باقی می مانند.
کشور  ما نیز  که در ردیف  کشور های  توسعه نیافته است، 
بر  علمی  نظرگاه  از  دامنه دار  و  جدی  بررسی  نیازمند 
امر  این  بدان می باشد.  تاثیرگذار  و عوامل  توسعه  محور 
وقتی صورت جدی تر به خود می گیرد که دیده می شود 
ظرفیت های الزم برای توسعه افغانستان در ابعاد مختلف 

وجود دارد.    

منشأ پیدایش اقتصاد و توسعه در کشور های جهان 
سوم

آن گونه  که امروز می دانیم، منشأ پیدایش اقتصاد و توسعه 
به امریکای التین در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و نیز در 
در  شمالی  امریکای  و  انگلستان  ویژه  به  غربی  اروپای 

سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۴۳ باز می گردد.
بیش تر   ۱۹۵۰ ۱۹۴۰و  دهه های  در  حال،  همین   در 
اقتصاددان اروپای غربی و امریکای شمالی  که توجه خود 
را به مناطق توسعه نیافته )به لحاظ اقتصادی( و عقب افتاده 
جهان معطوف کرده بودند، شامل بخش وسیعی از آسیا، 
شرایط  که  مناطقی  می شد؛  التین  امریکای  و  آفریقا 

امضای توافق نامه صلح میان طالبان و ایاالت متحده در 
قطر گمانه زنی های فراوان را در مورد آینده جنگ جویان 
آورد. آن چه  به وجود  آن ها  و مشروعیت جنگ  طالب 
به جنگ چندین ساله  ی طالبان مشروعیت می بخشید، 
طالبان  بود.  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور 
عنوان  به  متحده  ایاالت  حضور  موضوع  از  استفاده  با 
یک کشور غیر اسالمی در خاک یک کشور مسلمان و 
افراد زیاد را توانستند  از متون دینی  افراطی  با قرائت 
جذب خود کنند و به جنگ چند ساله شان در افغانستان 
ایاالت  با  صلح  توافق نامه  امضای  بخشند.  مشروعیت 
در  را  خود  مخالفان  و  طرف داران  طالبان،  و  متحده 
میان گروه طالبان داشت. عده ای بر این عقیده بودند 
مشروعیت  رفتن  دست  از  با  طالبان  جنگ جویان  که 
یا هم گروهی  جنگ، شاید جذب گروه دیگری شوند 
دیگر را تشکیل بدهند و یا این که ترک میدان جنگ 
کنند. به نظر می رسد طالبان ناراضی از موافقت نامه صلح 
با ایاالت متحده گروه جدیدی را تحت عنوان »حزب 

والیت اسالمی« تشکل داده اند. 

امضای موافقت نامه صلح با ایاالت متحده از مشروعیت 
جنگ طالبان کاسته است. از سوی دیگر عالمان دینی 
معتدل و میانه رو نیز می توانند مزید بر علت باشند و 

مشروعیت دینی جنگ طالبان را زیر سوال ببرند. 

داشته باشد.

تعلیم و تربیه
از  یکی  کار  نیروی  شدن  تخصصی  و  آموزش  موضوع 
مباحث بسیار عمده و اساسی هر جامعه است که همین 
طبقه یعنی اهل معارف و تخصص می توانند  کشور را از 
لحاط مادیات و معنویات به درجات عالی برسانند؛ اما این 
مانند دیگر موضوعات در سطح  موضوع در جهان سوم 
خیلی پایین قرار دارد. هزینه های مصرفی برای تعلیم و 
تربیه در کشورهای صنعتی چندین برابر کشورهای جهان 
کشورها  آن  بودن  صنعتی  دالیل  از  یکی  و  است  سوم 
اقتصادی، سیاسی،  امور صنعتی،  را نیروی تخصصی در 
فرهنگی و اجتماعی تشکیل می دهد که باعث شده در هر 
زمینه تخصص داشته باشند و خود را از وابسته گی برهانند 

و مدیریت و ابتکار عمل را به دست خود بگیرند.

مسایل جمعیتی در کشور های جهان سوم
تقریباً تمامی  کشور های موسوم به جهان سوم طی نیم 
قرن گذشته با پدیده افزایش جمعیت مواجه اند. ضریب 
دهه های  طی  کشور ها  این  از  برخی  در  جمعیت  رشد 
اخیر، گاهی از ۴ درصد  که پیش بینی می کردند، نیز باالتر 
رفته است. ارقام مربوط به میزان رشد جمعیت کشور های 
ارقام  با  را  آن  که  می شود  معنا دارتر  زمانی  کم توسعه 
مربوط به کشور های پیش رفته صنعتی مقایسه کنیم؛ چرا 
کشور های  تمامی  در  رشد جمعیت  متوسط ضریب  که 
پیش رفته صنعتی در دهه های اخیر هیچ گاه از ۱.۵ درصد 
باالتر نرفته است و میزان رشد آن در برخی از این کشور ها 

نزدیک به صفر، صفر و یا حتا زیر صفر بوده است.

علل افزایش سریع جمعیت
افزایش سریع جمعیت در  کشور های جهان سوم پدیده 
سو،  این  به  بیستم  قرن  نیمه ی  از  و  نیست  جدیدی 
خود را نشان می دهد. علت اصلی این پدیده را باید در 
کاهش مرگ و میر در این کشور ها جست وجو کرد. نسبت 

است و برای مهار آن نیز قرائت معتدل از متون دینی 
شاید کارساز باشد. عالمان و روحانیون معتدل در این 
و  کنند  بازی  را  برجسته ای  نقش  می توانند  قسمت 
کنند.  ضعیف  و  را سست  بنیادگرایان  دینی  مبناهای 
از  را  بیش تر  نیروی  موتور جذب  ایدیولوژیک  تضعیف 
کار می اندازد و آنگاه است که فشار نظامی می تواند موثر 

واقع شود. 
حذف عالمان میانه رو و معتدل

و  عالمان  همان طوری  می دانند  بنیادگرا  جریان های 
روحانیون می توانند برای آن ها مشروعیت ایجاد کنند، 

سیاسی ، اجتماعی و  اقتصادی متفاوتی بر  آن  حاکم بود.
عوامل ضعف در خود کفایی اقتصادی د ر کشور های جهان 

سوم

 شبکه های ارتباطی
شبکه ی ارتباطی  که به موضوع سیستم ارتباطی سمعی و 
بصری برمی گردد، در  کشورهای جهان سوم محدود است. 
امکانات  عدم  قبیل  از  چالش هایی  با  مخابرات  سیستم 
سبب  این  است.  مواجه  تماس  هزینه های  بودن  و  بلند 
شده تا مردم آن را در اولویت ضروریات شان قرار ندهند. 
هم چنین  کنترل شدید دولت بر رسانه ها و مطبوعات در 
این کشورها باعث شده تا این ابزار  در  اختیار  گروه حاکم 
این مساله  فعالیت کند که  به صورت یک طرفه  و  باشد 

محدود و معدود بودن آن ها را می رساند.

انرژی 
از  سوم  جهان  از  کشورهای  تعداد  یک  این که  وجود  با 
منابع غنی انرژی خصوصاً نفت و  گاز برخوردار اند، اما به 
صورت کل میزان استفاده از منابع انرژی در این کشورها 
به مراتب کم تر از کشورهای صنعتی است. عدم امکانات 
مناسب و نبود سیاست درست برای استفاده از این منابع، 
باعث شده تا کشورهایی  که از منابع غنی نیز برخوردار اند، 
نتوانند از این منابع درست استفاد کنند. البته در خیلی 
از کشورهای جهان سوم منابع انرژی به ویژه سوخت، کم 

است و در سطح تولید نازل قرار دارد.
نبود منابع کافی انرژی )نفت، گاز و برق( در  کشورهای 
از  برای سوخت  این کشورها  تا  جهان سوم سبب شده 
منابع دیگری مانند چوب، زغال سنگ و امثال آن استفاده 
کنند که این مساله در جای خود عواقب دیگری به دنبال 
نشان می دهد که در  اخیر  آمارهای منشتر شده ی  دارد. 
 کشورهای جهان سوم ساالنه بیش از ده میلیون هکتار 
جنگل جهت سوخت از بین می رود که این مساله می تواند 
عواقب ناگواری عالوه بر به هم خوردن محیط زیست، در 
کاهش مواد سوخت و محدود شدن این نعمت نیز در پی 

پنقش عالمان میانه رو در مهار بنیادگرایی
سنتی  قشر  میان  در  بنیادگرا  و  افراطی  جریان های 
جامعه جایگاه و پایگاه مردمی نیرومند دارند و به همین 
جنگ(  و  )سرکوب  سخت  ابزار  از  استفاده  تنها  دلیل 
نمی تواند برای نابودی این جریان ها کافی باشد. گاهی 
سرکوب نیروهای بنیادگرا باعث می شود تا این نیروها 
در  نویسنده  زعم  به  شوند.  منسجم تر  و  قدرت مندتر 
کنار کاربرد زور و ابزار نظامی، وجود نیروهای معتدل 
و میانه رو ضروری است. بنیادگرایی اسالمی با تکیه بر 
گرفته  شکل  دینی  متون  از  رادیکال  و  افراطی  قرائت 

دادن افزایش جمعیت در این کشور ها و افزایش زاد ولد 
می باشد. بیش ترین زاد ولد را خانواده های کشاورز در این  
نعمت  نوعی  برای آن ها  به خاطری که  کشور ها دارند، 
بزرگ محسوب می شود؛ زیرا این فرزندان از سنین پایین 
می کنند.  کار  خانواده  معیشت  و  کار  نیروی  عنوان  به 
قدیمی  روند  یک  ناخواسته  گاه  و  ناگهانی  تقارن  پس 
بومی )میزان باالی زاد ولد( با یک روند جدید )کاهش 
این  در  جمعیت  افزایش  نام  به  پدیده ای  مرگ و میر(، 

کشور ها به وجود آورده است.

 آثار افزایش جمعیت بر رشد اقتصادی
یکی از اولین و مهم ترین آثار رشد جمعیت در  کشور های 
مربوط، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. برای فهم 
این موضوع، کافی است به این نکته ساده ولی مهم توجه 
داشته باشیم که جمعیت اضافه شده، هم نیازمند کاالها 
و خدمات جدید و هم محتاج اشتغال )فرصت های شغلی 
جدید( است و هر دوی این ها در  گرو سرمایه گذاری های 
جدید است؛ اما کشور های  کم توسعه در تامین سرمایه های 

مورد نیاز خود با مشکالت زیادی مواجه اند.

آثار جمعیت بر اشتغال و بی کاری
افزایش سریع جمعیت  پی آمد های  و  آثار  از  دیگر  یکی 
است.  بی کاران  تعداد  افزایش  در  کشور های  کم توسعه، 
معلول  را  کشورها  این  در  اقتصادی  رشد  میزان  اگر 
کار آمد  و  مفید  شغلی  فرصت های  محدودیت  یا  فقدان 
این  بر  نوبه خود  به  نیز  افزایش سریع جمعیت  بدانیم، 
مشکل می افزاید و به این وسیله بر میزان انواع بی کاری 
نخست  افزوده می شود.  نیز  این کشورها  در  و کم کاری 
آن هایی را که فاقد کاراند، در فقر غوطه ور می سازد، سپس 
از طریق تاثیری که بر سطح دست مزد ها می گذارد، بر فقر 

تعدادی از شاغالن این کشور ها نیز می افزاید.
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به همان ترتیب مشروعیت آن ها را نیز می توانند سلب 
کنند. به همین سبب وجود عالمان معتدل که قرائت 
از اسالم و متون اسالمی دارند، در امر مبارزه  معتدل 
میانه رو  روحانیون  و  عالمان  است.  الزم  بنیادگرایی  با 
بنیادگرا  افراد به گروه های  می توانند جلو جذب شدن 
نقش  گروه های  این  ساختن  بی نقاب  در  و  بگیرند  را 
اساسی خواهند داشت. طالبان به این موضوع به خوبی 
پی برده اند و از همان آغاز روحانیون مخالف اندیشه خود 
متعددی  گزارش  اخیر  سالیان  در  می کردند.  را حذف 
وجود دارد که طالبان به وسیله ترس و ارعاب به عالمان 
میانه رو و معتدل هشدار داده و آن ها را تهدید کرده اند. 
مخالف  که  را  برجسته  روحانی  سه  طالبان  میان  در 
اندیشه های آن ها بود یا به عبارت دیگر اندکی متمایل 
به سمت دولت بوده اند را حذف کردند. دکتر ایاز نیازی، 
معتدل تر  مراتب  به  قرائت  مصر،  االزهر  دانش آموخته 
نسبت به طالبان از اسالم داشت و چندین بار از طالبان 
خواسته بود که به جنگ پایان ببخشند. مولوی عزیزاهلل 
مفلح نیز در یک سخنرانی خود بیان کرده بود روزی 
بیاید که تمام عالمان و روحانیون به صف ارتش ملی 
شیوه  منتقد  نیز  ریحان  سمیع اهلل  مولوی  بپیوندند. 
این سه مهره  ی  با حذف  بود. طالبان  مبارزات طالبان 
درشت که جایگاه بلند در افغانستان داشتند، مشروعیت 
جنگ شان را حفظ کرده و خالی جبران ناپذیری را میان 

نیروهای معتدل و میانه رو به وجود آورده اند.

موانع فراروی توسعه اقتصادی در کشورهای 
جهان سوم

توسعه اقتصادی

سیدیاسر حسینی
دانش آموخته ی اقتصاد و همکار بخش تحقیق شورای 

متخصصان هرات

علی سجاد موالیی


