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نگرانی از افزایش دزدی های 
مسلحانه در هرات

وضعیتپساکروناوضرورتتوجهآیاپاکستانواقعًاازصلحافغانستانحمایتمیکند؟
بهدولتالکترونیکدرحوزه
رسیدهگیهایعدلیوقضایی
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افزایش دزدی های مسلحانه و جرایم جنایی در شهر هرات، انتقادهای زیادی به دنبال 
داشته است. به تازه گی دزدان مسلح برای دزدیدن یک موترسایکل، جوانی ۲۵ ساله 
را به ضرب گلوله کشتند و برادر و برادرزاده اش را زخمی کردند. افزایش دزدی ها، به 
دنبال رهایی حدود دو هزار مجرم جنایی از زندان مرکزی هرات با دستور رییس جمهور 
به دلیل همه گیری کرونا، نگرانی هراتیان را در پی داشته است. کاربران شبکه های 
کنند.  دادخواهی  امنیت،  تأمین  برای  دارند  تالش  کارزاری،  راه اندازی  با  اجتماعی 
نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان هم هشدار می دهند، اگر سرپرست وزارت 

داخله برای مهار جرایم در هرات اقدام نکند، بر ضد او در پارلمان اقدام می کنند.

حمایت پاکستان از صلح افغانستان به این می ماند که بگوییم طالبان زین پس از دموکراسی، رقص، آزادی زنان، حقوق بشر، آزادی بیان، 
لیبرالیسم و در کل از نظم دموکراتیک حمایت می کنند. حمایت پاکستان از صلح افغانستان حتا از این هم دشوارتر و غیر واقع بینانه تر است؛ به 

این دلیل که این دو کشور همسایه هیچ گاه رابطه نیک نداشته اند.
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بیش تر طرح های جلوگیری از 
گسترش کرونا عملی نشده است

بی توجهی شهروندان یا سهل انگاری مسووالن:

شهر کابل با داشتن بیش از ۵ میلیون نفوس، شاید 
در  شهروندانش  که  باشد  جهان  در  شهری  یگانه 
تعیین و تغییر مسووالن شهری و در راس شهردار، 
هیچ نقشی ندارند و در طی دو دهه گذشته که نظام 
جمهوری دموکراتیک در کشور پیاده شده، علیرغم 

تصریح واضح در قانون اساسی و...

دارد  تالش  ترمپ  سی ان ان،  گزارش  براساس 
تصمیمی را اجرایی کند که بر اساس آن چهار هزار 
سرباز امریکایی تا خزان سال جاری از افغانستان 
مقام  دو  از  نقل  به  سی ان ان  می شوند.  خارج 
امریکایی گزارش داده است که مقامهای امریکایی 

در حال نهایی سازی طرح خروج بیش از...
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نگران نباشید؛ کاهش چهارهزار نیروی  
امریکایی یک حرکت استراتژیک نیست

چالش های مدیریت و حکومتداری 
شهر کابل 

رییس جمهور غنی: 
حرکت خطرناکی برای هدف 
قراردادن آزادی ها و ارزش های 
دو دهه ی پسین آغاز شده است

جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که حرکت خطرناکی برای هدف قراردادن 
آزادی ها و ارزش های نزدیک به دو دهه ی پسین در 
کشور آغاز شده است و حکومت برای جلوگیری از 

این حرکت متعهد است.
آقای غنی این مطلب را روز دوشنبه، نهم سرطان، در 
نشست کابینه در واکنش به کشته شدن دو کارمند 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در انفجاری در کابل 

مطرح کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک 
انفجاری را  آقای غنی  توییت گفته است که  رشته 
که در آن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کشته شدند، حمله »تروریستی و وحشیانه« خوانده 

و آن را محکوم کرده است.
نهادهای  به  غنی  جمهور  رییس  صدیقی،  گفته  به 
امنیتی دستور داده است تا اقدامات ویژه را به هدف 
تأمین امنیت فعاالن حقوق بشری، جامعه مدنی و 

دادستان ها روی دست  گیرند.
کارمند کمیسیون  دو  فوالد  و جاوید  فاطمه خلیل 
در  سرطان،  هفتم  شنبه،  روز  بشر  حقوق  مستقل 

انفجاری در ناحیه دوازدهم شهر کابل کشته شدند.
این رویداد که مسوولیت آن را فرد و یا گروهی بر 
عهده نگرفت، با واکنش های زیادی روبه رو شده است 

و در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
در  اواخر  این  در  نیز  دیگر  تروریستی  رویداد  چند 
به وقوع پیوسته است که مسوولیت آن  شهر کابل 

را گروهی بر عهده نگرفته است.

فرمانده پولیس ولسوالی 
دهراوود ارزگان در حمله 

طالبان کشته شد
والیت  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
شاه،  شاه محمد  که  می کنند  تأیید  ارزگان 
فرمانده پولیس ولسوالی دهراوود ارزگان در یک 

حمله چریکی گروه طالبان کشته شده است.
در  را  خود  چشم  دو  بینایی  شاه  شاه محمد 
با آن هم  جنگ با طالبان از دست داده بود و 
را  دهراوود  ولسوالی  پولیس  فرماندهی  امور 
برجسته  فرماندهان  از  او که  به پیش  می برد. 
پولیس در ارزگان به شمار می رفت، پیش از این 
از چندین حمله طالبان جان سالم بدر برده بود.

به  ارزگان،  والی  سخنگوی  عبادی،  زرگی 
روزنامه ۸صبح گفت که شاه محمد شاه، ساعت 
۸:۰۰ شام روز دوشنبه، نهم سرطان، در حمله 
چریکی طالبان در جنوب شهر ترینکوت، مرکز 

والیت ارزگان کشته شده است.
محافظ  دو  حمله  این  در  که  افزود  عبادی 
زخمی  دهراوود  ولسوالی  پولیس  فرمانده 
شده اند که برای درمان به شفاخانه ی والیتی 

ارزگان منتقل شده اند.
ولسوالی دهراوود در ۳۵ کیلومتری غرب شهر 

ترینکوت، مرکز ارزگان واقع شده است.

از  نماینده گان  مجلس  کابل:  ۸صبح، 
زودتر  هرچه  که  است  خواسته  حکومت 
نامزدوزیران را برای گرفتن رای اعتماد به 
این مجلس معرفی کند تا به سرپرستی ها 
در وزارت خانه ها نقطه پایان گذاشته شود.
میررحمان  سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
نماینده گان،  مجلس  رییس  رحمانی، 
شد،  نشر  سرطان،  نهم  دوشنبه،  روز 
اعضای  خواست  که  است  شده  گفته 
معرفی  حکومت  از  نماینده گان  مجلس 
ممکن  فرصت  زودترین  در  نامزدوزیران 

است.
دستور  براساس  اعالمیه،  این  طبق 
اصول   ۷۸ ماده ی  و  رحمان  میررحمان 
و ظایف داخلی مجلس نماینده گان، پنج 
رحمانی  آقای  ریاست  تحت  کمیسیون 
اسناد نامزدوزیران و شرایط آن ها را برای 

عضویت در کابینه، بررسی می کند.
این پنج کمیسیون شامل کمیسیون های 
امور دینی و فرهنگی، امنیت داخلی، امور 
تفتیش  و  قضایی  و  عدلی  بین المللی، 

مرکزی می شود.
در این اعالمیه گفته شده است که پس از 
نهایی شدن بررسی ها و ارائه آن به ریاست 
رای  دادن  مورد  در  نماینده گان  مجلس، 
خواهند  تصمیم  نامزدوزیران  به  اعتماد 

گرفت.
است  قرار  داخلی  امنیت  کمیسیون 

بررسی  را  نامزدوزیران  شناس نامه  و سن 
کند. هم چنان کمیسیون امور بین المللی 
کمیسیون  و  بودن  دوتابعیتی  موضوع 
جنایی  و  جرمی  سوابق  قضایی  و  عدلی 

نامزد وزیران را بررسی می کند.
وظیفه  مرکزی  تفتیش  کمیسیون 
باقی داری  و  مالیاتی  مسایل  تا  دارد 
کمیسیون  و  کند  بررسی  را  نامزدوزیران 
امور دینی و فرهنگی نیز مسایل مربوط 
به اسناد تحصیلی و دیگر اسناد ارائه شده 

نامزدوزیران را ارزیابی خواهد کرد.
مجلس نماینده گان تأکید کرده است که 
عبور  مرحله  این  از  نامزدوزیران  هرگاه 
نشست  در  رای گیری  مرحله  وارد  کنند، 

عمومی خواهند شد.
تاکنون  حکومت  که  است  حالی  در  این 
تمام اعضای کابینه را معرفی نکرده است.

بین  که  سیاسی  توافق نامه  براساس 
محمداشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل 
عبداهلل در اواخر ماه ثور امضا شد، هردو، 
نامزدوزیران را به صورت مساویانه معرفی 

می کنند.
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
فهرست  تاکنون  که  می گوید  جمهوری 
نامزدوزیران جناح عبداهلل عبداهلل به ارگ 

ریاست جمهوری فرستاده نشده است.
جناح ارگ تاکنون ۱۲ نامزدوزیر را معرفی 

کرده است.

مجلس نماینده گان از حکومت خواست تا هرچه 
زودتر نامزدوزیران را معرفی کند

شهروندانی که قربانی موبایل 
و موترسایکل می شوند:



باسط پیش تر در صحبت با روزنامه ۸صبح شمار 
زخمی  هشت  و  کشته   ۱۰ را  حادثه  این  تلفات 

گفته بود.
طالبان  گروه  که  افزود  ادامه  در  ولسوال سنگین 
ارتش  دوم  لوای  قرارگاه  بر  را  راکت  فیر  چهار 
شلیک کرده بود که دو فیر آن در قرارگاه لوای 
دوم اصابت کرده و دو فیر دیگر آن از این قرارگاه 
گذشته و به ساحه »گنج بازار« اصابت کرده است.

این در حالی است که گروه طالبان نیروهای دولتی 
گنج بازار  منطقه  بر  راکتی  حمله ی  مسوول  را 

ولسوالی سنگین اعالم کرده است.
ولسوال سنگین این ادعا را رد کرد و افزود که گروه 

طالبان مسوول این حمله راکتی است.
روح اهلل باسط گفت که چند فیر راکت دیگر نیز 
لوای دوم  قرارگاه  بر  از چاشت روز دوشنبه  پس 
ارتش در ولسوالی سنگین انداخت شده است که 

تلفاتی در پی نداشته است.
دفتر والی هلمند نیز اعالم کرده است که نیروهای 
امنیتی هیچ گونه تحرکات و عملیات توپ خانه ای 
هم چنان  دفتر  این  نکرده اند.  اجرا  ساحه  در  را 
بر  خود  راکت پراکنی  به  طالبان  که  است  گفته 
قرارگاه ارتش در سنگین ادامه داده اند تا واکنش 
نیروهای امنیتی را در قبال داشته باشد و ادعای 

نادرست شان را از طریق ثابت کند.
شمار  به  ناامن  والیت های  از  جنوب  در  هلمند 
می رود. روز گذشته نیز این والیت شاهد یک روز 

خونین برای غیرنظامیان بود.
در  شده  جاسازی  ماین  یک  انفجار  نتیجه  در 
کشته  غیرنظامی  شش  هلمند،  واشیر  ولسوالی 
شدند. قربانیان سه مرد، دو کودک و یک زن از 

اعضای یک خانواده بودند.

بازار  اصابت یک راکت آن در  شلیک کرده اند که 
ولسوالی سنگین از غیرنظامیان قربانی گرفته است.
پولیس  سخنگوی  همدرد،  زمان  حال،  همین  در 
ولسوالی  بازار  در  انفجار  یک  که  هلمند، می گوید 
سنگین که در آن جا »میله« برگزار می شد، صورت 

گرفته است.
او افزود که تاکنون از نوعیت این انفجار معلوماتی 

در دست نیست.
به گفته او، گفته شده است که در این انفجار ۱۰ 

نفر کشته و حدود ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
قاری یوسف، از سخنگویان گروه طالبان، گفته است 
که در نتیجه حمالت راکتی نیروهای دولتی در بازار 
ولسوالی سنگین چندین غیرنظامی کشته شده اند.

سخنگوی پولیس هلمند این ادعا رد کرد و افزود 
که این رویداد در ساحه زیر کنترل طالبان رخ داده 
است و دولت در آن جا هیچ گونه تحرکات نظامی 

نداشته است.

کرد  اعالم  هلمند  والی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
یک  انفجار  و  طالبان  راکتی  حمله  پی  در  که 
برگزاری یک  در هنگام  بمب گذاری شده  موتر 
ولسوالی سنگین ۲۳  بازار  در  عنعنوی«  »میله 
دیگر  غیرنظامی   ۱۵ و  شده  کشته  غیرنظامی 

زخم برداشته اند.
این دفتر با نشر خبرنامه ای گفته است که گروه 
ولسوالی  بازار  به  را  راکت  چهار  ابتدا  طالبان 
موتر  یک  و سپس  است  کرده  شلیک  سنگین 
شده  منفجر  ساحه  این  در  شده  بمب گذاری 

است.
دفتر والی هلمند به نقل از منابع مردمی گفته 
کشته  غیرنظامی   ۲۳ انفجار  این  در  که  است 
برداشته اند.  زخم  دیگر  غیرنظامی   ۱۵ و  شده 
طبق اعالم دفتر والی هلمند، در این رویداد دو 

عضو گروه طالبان نیز کشته شده اند.
این رویداد در هنگام  این دفتر گفته است که 
آن  در  و  داده  رخ  عنعنوی  میله  یک  برگزاری 
تلف  حیوانات  و  تخریب  خانه ها  از  شماری 

شده اند.
که  می گوید  سنگین  ولسوال  باسط،  روح اهلل 
»گنج بازار یا میله بازار« ولسوالی سنگین والیت 
هلمند ساعت نه صبح روز دوشنبه، نهم سرطان، 
در حالی که جمع زیادی از مردم در آن حضور 

داشتند، مورد اصابت دو فیر راکت قرار گرفت.
ولسوال سنگین در صحبت با روزنامه ی ۸صبح 
گفت که در نتیجه اصابت راکت در این بازار ۲۵ 
نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند که در 

میان شان کودکان و بزرگ ساالن شامل اند.
او احتمال داد که شمار تلفات این حادثه افزایش 

یابد.

در  که  می گوید  لوی سارنوالی  کابل:  ۸صبح، 
شش ماه پسین ۳۹۹ پرونده قاچاق »مسکرات و 

مواد مخدر« را ثبت و بررسی کرده است.
روز  لوی سارنوالی،  سخنگوی  رسولی،  جمشید 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  سرطان،  نهم  دوشنبه، 
که از میان این پرونده ها ۲۲۰ پرونده آن مراحل 
محاکماتی خود را گذرانده و در پیوند به آن ۵۲۵ 
تا ۳۰ سال  افغانی جزای نقدی  از ۲۰ هزار  نفر 

زندان محکوم به مجازات شده اند.
در میان محکومان ۳۵ تن از »موظفان خدمات 
عامه«، چهار زن و یک شهروند خارجی شامل اند.

رسولی افزود که این قضایا در سراسر کشور اتفاق 
افتاده و لوی سارنوالی در ربع چهارم سال ۱۳۹۸ 
آن ها  به  روان  سال  نخست  ربع  و  خورشیدی 

رسیده گی کرده است.
پنج  به شمول  این قضایا ۴۹۰ تن  به  پیوند  در 

خانم و یک شهروند خارجی بازداشت شده اند.
رسیده گی  پی  در  لوی سارنوالی،  معلومات  طبق 
به این قضایا، ۸۱۵.۳۵۵ کیلوگرام هیرویین، ۸۶ 
شیشه،  کیلوگرام   ۳۵۶.۰۵ مورفین،  کیلوگرام 
۵۴ هزار و ۲۹۸.۷۵۸ کیلوگرام چرس، ۱۰ هزار 
 ۷۹۶ و  هزار   ۲۸ تریاک،  کیلوگرام   ۱۴۵.۲۲ و 
کیلوگرام بنگ دانه و یک هزار و ۸۸۴ کیلوگرام 

خشخاش ضبط شده است.
 ۳۱.۹۴۷ قضایا،  همین  به  مرتبط  هم چنان 
لیتر   ۲۷۵ و  هزار  سه  »کا«،  تابلیت  کیلوگرام 
مشروب الکلی، نه هزار و ۸۲۲.۶۵۴ لیتر تیزاب و 
۲۷ هزار  ۴۳۹.۴۶ کیلوگرام مواد کیمیایی جامد، 

نیز ضبط شده است.
سخنگوی لوی سارنوالی گفت که براساس حکم 
محکمه، ۱۱۵ عراده موتر، ۱۷ عراده موترسایکل، 
۵۷ میل سالح مختلف  و ۵۸۷ سیت موبایل نیز 

مصادره شده است.
جمشید رسولی افزود که طبق حکم محاکم، ۱۲ 
هزار  و ۲۳  افغانی  و ۱۴۶  هزار  و ۵۷۰  میلیون 
و ۲۰ دالر امریکایی، نیز به حساب قطعی خزانه 

دولت واریز شده است.
کابل با داشتن ۹۱ قضیه قاچاق مسکرات و مواد 
مخدر و ننگرهار با داشتن ۸۶ مورد باالترین آمار 

جرایم مسکرات و مواد مخدر را داشته اند.
بود  کرده  اعالم  پیش تر  نیز  داخله  امور  وزارت 
که در جریان ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ هزار 
قاچاق بر مواد مخدر را در سراسر کشور بازداشت 

کرده است.

کرد  اعالم  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
که از ۷۶۱ نمونه گیری در یک شبانه روز گذشته 
شده  تثبیت  کرونا  ویروس  به  تن   ۲۷۱ ابتالی 

است.
با ثبت این رقم، شمار مجموعی مبتالیان به کرونا 
یافته  افزایش  به ۳۱ هزار و ۲۳۸ تن  در کشور 

است.
در یک شبانه روز گذشته ۱۲ بیمار کووید-۱۹ در 
شمار  عامه  وزارت صحت  باخته اند.  جان  کشور 
مجموعی قربانیان کرونا را ۷۳۳ تن اعالم کرده 
است. این وزارت روز گذشته اما آمار قربانیان را 
۷۳۷ تن اعالم کرده بود که به این ترتیب، شمار 
مجموعی قربانیان ویروس کرونا در کشور به ۷۴۹ 

تن رسیده است.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز 
در  کووید-۱۹  بیمار   ۳۳۰ و  هزار  یک  گذشته 
مرخص  از شفاخانه ها  از صحت  یابی  کشور پس 

شده اند.
شمار مجموعی بهبودیافته گان در کشور به ۱۳ 

هزار و ۹۳۴ تن رسیده است.
بیمار فعال  در حال حاضر ۱۶ هزار و ۵۷۱ تن 

کووید-۱۹ در کشور وجود دارند.

۸صبح، کابل: ولسوال سنگین هلمند می گوید 
که در نتیجه حمالت راکتی گروه طالبان در بازار 
 ۱۰ دست کم  هلمند،  والیت  سنگین  ولسوالی 

غیرنظامی کشته شده اند.
روح اهلل باسط، ولسوال سنگین هلمند، به روزنامه 
۸صبح گفت که این رویداد پیش از چاشت روز 
دوشنبه، نهم سرطان، در ساحه زیر کنترل گروه 

طالبان رخ داده است.
نفر   ۱۰ ابتدایی،  معلومات  براساس  او،  گفته  به 
نفر دیگر زخمی  رویداد کشته و هشت  این  در 

شده اند.
روح اهلل باسط می گوید که دست رسی مستقیم به 
ساحه ندارد و آمار تلفات این رویداد را از مردم 
محل به دست آورده است و ممکن است در آن 

تغییرات به میان بیاید.
ولسوال سنگین والیت هلمند گفت که طالبان 
چندین راکت را بر یک قرارگاه نیروهای امنیتی 

 

دور تازه سفرهای زلمی خلیل زاد برای تسهیل مذاکرات صلح در 
زمانی انجام می شود که مرحله تازه ای از خشونت ها در آستانه 

مذاکرات صلح آغاز شده است.
حمالت طالبان بر نیروهای امنیتی تشدید یافته است و در شهرها 
انفجار ماین های چسبکی و ماین های کنار جاده از مردم قربانی 

می گیرد.
مستقل حقوق  کمیسیون  کارمندان  حامل  موتر  پیش  هفته ی 
بشر مورد حمله قرار گرفت و در تازه ترین حادثه در پی اصابت 
هلمند،  والیت  در  نظامی  غیر  محل  یک  بر  هاوان  سرگلوله ی 
نیز زخم  زیادی  و شمار  غیرنظامی کشته شده اند  از ۲۰  بیش 

برداشته اند.
امریکا  میان  توافق نامه صلح  امضای  از  که پس  انتظار می رفت 
و طالبان حمالت طالبان کاهش یابد و حکومت نیز حمالتش 
را بر این گروه کم کند. هر چند حکومت همواره از وفاداری به 
اما جنگ میان حکومت و طالبان  آتش بس سخن گفته است، 

قطع نشده است.
ناشده سخن  اعالم  آتش بس  به  تعهد  از  که  وجودی  با  طالبان 
در  ناامنی ها  ادامه  و  جنگ  میدان  واقعیت  اما  می گویند، 

کالن شهرهای افغانستان خالف آن را ثابت می کند.
دور تازه سفرهای زلمی خلیل زاد با هدف کمک به روند مذاکرات 
صلح آغاز شده است. وزارت خارجه امریکا در اعالمیه ای گفته 
است که نماینده ویژه این وزارت در امور صلح، قرار است به قطر، 

پاکستان و ازبیکستان سفر کند. 
در این اعالمیه هدف اصلی این سفرها، طلب همکاری همه ی 
افغان ها برای کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان گفته شده است.

هم چنان در این اعالمیه آمده است که زلمی خلیل زاد و هیأت 
به  کرونا  ویروس  اثر  بر  علت محدودیت های سفر  به  همراهش 
با  ویدیویی  کنفرانس  از طریق  و  نخواهند کرد  افغانستان سفر 

مقامات افغانستان صحبت خواهند کرد.
سرمایه گذاری  شرکت  عامل  مدیر  سفر  این  در  می شود  گفته 
توسعه ی بین المللی امریکا و تیمش خلیل زاد را همراهی می کنند 
و هدف از حضور این مقام تاکید بر پیوند میان صلح و توسعه 
اقتصادی عنوان شده است. وزارت خارجه امریکا در این اعالمیه 
تأکید کرده است که صلح افغانستان با رشد اقتصادی و اتصال 

منطقه ای ارتباط نزدیک و متقابل دارد.
این در حالی است که ادامه جنگ ها و ناامنی های اخیر امید صلح 
و ادامه موفقیت آمیز مذاکرات را در نزد مردم کم رنگ کرده است.

در دو هفته گذشته سخن از آغاز زودهنگام مذاکرات صلح در 
میان بود. شورای مصالحه ی ملی هیات مذاکره کننده را تعیین 
کرده بود و سخنگوی وزارت صلح گفته بود که به زودی مذاکرات 
بین االفغانی آغاز خواهد شد، حتا زمان و مکان این مذاکرات نیز 
روشن شده بود؛ قرار بود جلسه مقدماتی این گفت وگوها در پایان 

جوالی در قطر برگزار گردد.
در یک هفته اخیر که انتظار می رفت بحث صلح با جدیت بیش تر 
دنبال گردد و آماده گی های نهایی برای آغاز این گفت وگوها با 
و  جنگ  خبرهای  بیش ترینه  اما  شود،  گذاشته  میان  در  مردم 
تلفات نظامی و ملکی ناشی از حمالت اخیر طالبان به بحث گرم 

حکومت و طالبان بدل شده بود.
به نظر می رسد که بحث مذاکرات بین االفغانی زیر سایه جنگ و 
ناامنی های اخیر قرار گرفته است و احتماالً دلیل شروع دور تازه 
سفرهای زلمی خلیل زاد نیز؛ از سرگیری آماده گی ها و دعوت از 

حکومت و طالبان برای پی گیری جدی تر این بحث باشد.
زلمی خلیل زاد با عالوه کردن مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
به  می خواهد  همراهش  هیات  در  امریکا  بین المللی  توسعه ی 
پی آمدها و امتیازات اقتصادی ناشی از مذاکرات صلح در منطقه 
تاکید کند. چیزی که آشکار است این است که برخالف آن چه 
جدی ای  چالش های  با  بین االفغانی  مذاکرات  می رفت،  انتظار 

روبه رو شده است و چشم انداز صلح تیره و تار به نظر می رسد.
دور  در  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده ی  که  می رود  انتظار 
تازه ی سفرهایش برای عملی شدن جلسه ی مقدماتی مذاکرات 
بین االفغانی تالش های بیش تری بکند و مشکالت پیش آمده را از 
میان بردارد. این که آقای خلیل زاد می تواند به چنین هدفی برسد، 

هنوز روشن نیست.
مذاکرات بین االفغانی امید بزرگی را برای رسیدن به صلح و پایان 
جنگ در افغانستان در میان مردم ایجاد کرده بود، اما تداوم جنگ 
و ناامنی ها و تلفات انسانی ناشی از این جنگ ها، این امید را در 

دل مردم کم رنگ کرده است.
تاخیر  با  بین االفغانی  مذاکرات  روند  می شود  معلوم  که  طوری 

روبه رو شده است و زمان آغاز این مذاکرات نیز روشن نیست.

دور تازه سفرهای خلیل زاد 
زیر سایه ادامه جنگ ها

دست کم ۱۰ غیرنظامی در نتیجه اصابت راکت 
در بازار ولسوالی سنگین هلمند کشته شدند
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دفتر والی هلمند: 

در حمله راکتی طالبان و انفجار موتربمب 
در بازار ولسوالی سنگین ۲۳ غیرنظامی 

کشته شده اند

لوی سارنوالی: 
در شش ماه اخیر ۵۲۵ 
تن در پیوند به قاچاق 

»مسکرات و مواد مخدر« به 
مجازات محکوم شده اند

شمار بیماران کووید-۱۹ 
در کشور از مرز ۳۱ هزار 

تن گذشت
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مرحله  افغانستان  که  حالی  در 
را  کرونا  ویروس  فالکت بار 
پشت سر می گذارد، بیش تر 
جلوگیری  برای  طرح ها 
ویروس  این  گسترش  از 
نشده  عملی  جامع  شکل  به 
طرح هایی  اساس  بر  است. 
بود،  شده  اعالم  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  که 
پوشیدن ماسک و رعایت فاصله دو متری اجباری و 
تجّمعات بیش از ۱۰ نفر و بیرون رفتن بزرگ ساالن 
از خانه نیز ممنوع شد. با این حال اما بیش تر این 
نشده  پی گیری  و  اجرایی  کامل  شکل  به  موارد 
تدابیری که کمیته  به  از سویی هم، مردم  است. 
مبارزه با کرونا کابل پس از رفع قرنطین در نظر 
گرفته بود نیز، به استثنای چند مورد، توجه جدی 
نکرده اند. در این تدابیر، گشت وگذار موترها به دو 
تردد  و  شده  دسته بندی  طاق«  و  »جفت  بخش 
موترهای بیش از سه سرنشین نیز ممنوع شده بود. 
هم زمان با این، کار وسایل برقی، فروشگاه های مواد 
تعمیرات و ورکشاپ ها، به زمان مشخصی محدود 
و بر بسته ماندن حمام ها و سالن ها و باشگاه های 
وضوح  به  تدابیر  این  اما  بود،  تاکید شده  ورزشی 
در سطح شهر نقض شده است. شهروندان کمیته 
کردن  پی گیری  و  اعمال  در  را  کرونا  با  مبارزه 
با  نیز  مسووالن  می دانند.  ناکام  طرح ها  درست 
استدالل بر بی تفاوتی مردم، می گویند که پی گیری 
و جدیت  مردم  به همکاری  نیاز  موارد  این  کامل 
تصریح  اما  پولیس  دارد.  امنیتی  نیروهای  بیش تر 
می کند که در اعمال این طرح ها نقش قوه ناظر را 
داشته و در مواقع مورد نیاز اقدام کرده است. این 
در حالی است که به گفته آگاهان صحی، شرایط 
بحران کرونا در کشور به تدریج به سمت پیچیده تر 

شدن می رود.
بحران کرونا در کشور وارد پنجمین ماهش می شود. 
شهروندان اما هنوز به توصیه ها و طرح های وزارت 
صحت عامه و تدابیر کمیته مبارزه با کرونا به گونه 
جدی توجه نکرده  اند. کمیته مبارزه با کرونا کابل در 
یکم جوزا تدابیر تازه ای برای بازگشایی اصناف در 
نظر گرفت و تصریح کرد که شهروندان در صورت 
روبه رو  جدی «  »واکنش های   با  قواعد  شکستن 
خواهند شد. اکنون که یک ماه از اجرایی شدن این 
تدابیر می گذرد، به جز موارد معدود، بیش تر قواعد از 
سوی شهروندان نقض شده است. این کمیته اعالم 
کرد که از تردد موترهایی که بیش از سه سرنشین 
را حمل می کنند، جلوگیری خواهد. با این حال اما 
این  به  توجه  بدون  شهریان  و  راننده گان  بیش تر 
سویی  از  می کنند.  رفت وآمد  شهر  سطح  در  اصل 
هم، این کمیته اعالم کرد، موترها را بر اساس نمبر 
آخر پلیت های شان تنظیم کرده تا نمبر  پلیت های 
طاق در روزهای طاق و نمبر پلیت های جفت نیز در 
روزهای جفت به عالوه روز جمعه گشت وگذار کنند. 
توسط  وضوح  به  اول  روزهای  همان  از  قاعده  این 

راننده گان در سطح شهر نقض شده است.

بی توجهی شهروندان یا سهل انگاری مسووالن:
بیش تر طرح های جلوگیری از گسترش 

کرونا عملی نشده است

ذبیح محمدی، باشنده ی کابل روز دوشنبه، نهم جوزا 
با کرونا  به روزنامه ۸صبح گفت که کمیته مبارزه 
در تنظیم رفت وآمد پلیت های طاق و جفت ناتوان 
بوده و مردم بدون توجه به این اصل در سطح شهر 
گشت وگذار می کنند. هر چند مسوولیت بررسی این 
اصل به دوش ریاست ترافیک کابل گذاشته شده، اما 
شهریان معتقد اند که تشخیص آخر نمبر پلیت ها 
و رسیده گی به جرایم این  چنینی زمان بر بوده که 
رسیده گی به آن از توان ترافیک باالتر است. کمیته 
مبارزه با ویروس کرونا هم چنان تصریح کرده بود که 
موترهای تناژ بلند بین ساعت های نُه شب تا پنج 
به  توجه  با  نیز  راننده گان  صبح گشت وگذار کنند. 
این که اصل متذکره در گذشته نیز اعمال شده  بود، 
پابند  اعمال شده   تدابیر  به  و  به آن عمل کرده اند 

مانده اند.
اما نقض صریح تدابیر  از اصناف  در فعالیت برخی 
چند  هر  می شود.  دیده  کرونا  با  مبارزه  کمیته 
کرده  اعالم  کابل  والیت  کرونای  با  مبارزه  کمیته 
نجاری،  فلزکاری،  برقی،  وسایل  دکان های  که  بود 
موبایل فروشی ها، ترمیم گاه های موتر و دست فروشانی 
که در یک محل قرار دارند، فعالیت شان را تنها در 
جریان ساعت دو تا پنج پس از چاشت ادامه دهند، 
اما بیش تر مالکان این اصناف به تدابیر توجه نکرده  و 
به کارهای شان در جریان روز ادامه داده اند. به گفته 
ترمیم گاه های  کابل،  هشتم  ناحیه  باشنده  منصور، 
باز  روز  اوایل  از  سیاه سنگ  نقلیه  جوار  در  موتر 
به کارشان دوام می دهند.  پایان روز  تا  و  می شوند 
این در حالی  است که ریاض احمد، باشنده احمدشاه 
بابا مینه کابل می گوید، همه اصناف در آن نواحی 
در جریان روز باز بوده و هیچ مرجعی تدابیر کمیته 

مبارزه با کرونا را تطبیق نکرده  است.
در  کابل  والیت  کرونای  با  مبارزه  کمیته  چند  هر 
تدابیرش پس از روزهای عید گفته بود که مغازه ها و 
مراکز تولید و عرضه مواد تعمیرات از ساعت هشت 
صبح تا دو بجه ی پس از چاشت می توانند با در نظر 
داشت رهنمود صحی وزارت صحت عامه به کارشان 
ادامه دهند، اما باشنده گان می گویند که این اصناف 
در برخی از نقاط کابل بدون توجه به رهنمودها حتا 
در پایان روز نیز به کارشان ادامه داده اند و کمیته 
زمان  است  توانسته  تنها  کابل  کرونای  با  مبارزه 
کاری عمده فروشی ها را در سطح شهر تنظیم کند. 
از سویی هم، این کمیته گفته بود که رستورانت ها 
تنها  باید  و  پذیرفت  نخواهند  مشتری  هتل ها  و 
خدمات غذایی را پشت درب منزل ارایه می کنند. 
با این حال اما برخی از رستورانت ها در نقاط شهر 
باز بوده و خدمات فزیکی را به گونه واضح یا پنهانی 
به مشتریان شان ارایه می کنند. پیش تر از باز بودن 
برخی از حمام ها و سالن ها و باشگاه های ورزشی نیز 
در شماری از بخش های شهر گزارش شده است، در 
حالی که مسووالن در تدابیرشان، بر بسته ماندن این 

مکان ها تاکید کرده  بودند.
بودن  گفته  کابل  کرونا  با  مبارزه  کمیته  چند  هر 
نیز  می آیند  والیات  از  که  عمده ای  خریداران  که 

صبح  هشت  تا  پنج  ساعت  از  را  خرید های شان 
تکمیل کرده و پس از آن در شهر گشت وگذار نکنند، 
اما این تدبیر نیز از سوی مردم نادیده گرفته شده 
که  افزود  فروشنده گان  از  یکی  لطفی،  مدثر  است. 
مندوی کابل از هشت صبح تا ۱۲ پس از چاشت 
باز بوده و مردم در جریان این ساعت ها خریدشان را 
انجام می دهند. به گفته وی، تشخیص خریدارهای 
عمده برای تنظیم زمان خرید آن ها، کار پیچیده ای 
بوده که از توان کمیته مبارزه با کرونا باال است. با 
این حال وی می گوید که مندوی کابل و مندوی باغ 
قاضی با توجه به نزدیک بودن حوزه ها و پوسته های 
امنیتی، پس از تکمیل شدن زمان معین آن بسته 

شده و از خریدوفروش جلوگیری می شود.
اعالم  هم چنان  کابل  کرونای  با  مبارزه  کمیته 
روزهای  در  کارهای شان  زرگری ها  که  بود  کرده 
تا شش  از چاشت  از ساعت دوی پس  طاق هفته 
اما  فروشنده گان  از  صنف  این  کنند.  تنظیم  شام 
به  شده  تعیین  زمان  بازارهای خالف  از  برخی  در 
خریدوفروش پرداخته اند. در تازه ترین مورد، دزدان 
یک طالفروشی را ساعت ۷:۱۵ صبح روز یک شنبه، 
هشتم جوزا در گوالیی مهتاب قلعه از نواحی ششم 
شهر کابل به سرقت بردند. این رویداد در حالی اتفاق 
افتاد که بر اساس کمیته مبارزه با کرونا، دکان های 
زرگری باید تنها در ساعات محدود پس از چاشت 

باید به کارشان ادامه می دادند.
هم زمان با بی توجهی به تدابیر کمیته مبارزه با کرونا، 
مبنی  عامه  وزارت صحت  طرح  به  حتا  شهروندان 
بر اجباری شدن رعایت فاصله دو متری و پوشیدن 
وزارت  این  چند  هر  نمانده اند.  پابند  نیز  ماسک 
تجّمعات بیش از ۱۰ نفر و بیرون شدن بزرگ ساالن 
از خانه را ممنوع کرده بودند، اما شهروندان می گویند 
سطح  در  طرح ها  این  نقض  شاهد  وضوح  به  که 
از  نگرانی  ابراز  شهروندان ضمن  این  بوده اند.  شهر 
پیچیده تر شدن بحران کرونا، مسووالن را به ناتوانی 
در اعمال تدابیر و طرح های جلوگیری از گسترش 
این ویروس متهم می کنند و می گویند که حکومت 
ابراز الزم برای اجرایی کردن این طرح ها و تدابیر را 
ندارد. مسووالن در وزارت صحت عامه در واکنش 
به این موارد می گویند که هنوز اجرایی شدن این 
طرح ها و تدابیر را ارزیابی نکرده اند تا در مورد نقض 

آن دیدگاه شان را داشته باشد.
کمیته مبارزه با کرونای والیت کابل اما می گوید که 
همه تالش هایش را برای اجرایی کردن و پی گیری 
تدابیر و طرح ها انجام داده و برخی موارد را برخاسته 
مهری،  ناصر  می داند.  شهروندان  بی توجهی  از 
سخنگوی والی کابل به روزنامه ۸صبح گفت که والی 
از  و  اصناف دیدن کرده  از  مواقع  بیش تر  در  کابل 
مراعات کردن تدابیر و توصیه های صحی اطمینان 
یافته است. وی هرچند افزود که مواردی از باز شدن 
غیرقانونی رستورانت ها گزارش شده بود، اما به گفته 
با کرونا دستور بسته شدن آن  وی، کمیته مبارزه 
اصناف را صادر کرده است. با این حال، سخنگوی 
از  والی کابل گفت که گزارش دهی تجّمعات بیش 

مسوولیت های  از  مراسم  کردن  برگزار  و  نفر   ۱۰
کمیته  یا  پولیس  با  را  آن  باید  و  است  شهروندان 
مبارزه با کرونا در میان بگذارند. آقای مهری افزود 
برگزاری  از  ولسوالی ها  سطح  در  کمیته  این  که 

مراسم عروسی جلوگیری کرده است.
وی تصریح کرد که ترافیک و پولیس در برخی از 
مواقع خالف ورزی ها در تدابیر گشت وگذار موترهای 
جفت وطاق را جریمه کرده و از فعالیت آنان جلوگیری 
کرده است. ناصر مهری گفت که مسووالن اصناف 
کمیته  این  به  زمانی  تدابیر  رعایت  باره ی  در  نیز 
اطمینان داده و هیأت کمیته از کارهای آنان نظارت 
در صورتی  کابل  والی  گفته سخنگوی  به  می کند. 
که اصناف خالف قواعد عمل کنند، کارهای شان از 
سوی این کمیته متوقف می شوند. آقای مهری افزود 
که شماری از نهادها، از جمله وزارت صحت عامه، 
امنیت ملی، پولیس ملی و جامعه مدنی، در تطبیق 
جامع این طرح دخیل بوده و نقش اساسی ای در این 
راستا دارند. هر چند وی تصریح کرد که تالش ها در 
اعمال این تدابیر وجود داشته، اما به گفته او، این 
روند به همکاری مردم و جدیت بیش تر مسووالن 

امنیتی نیازمند است.
به  کابل  کرونا  با  مبارزه  کمیته  تاکید  با  هم زمان 
از  جلوگیری  تدابیر  بهتر  اعمال  در  پولیس  نقش 
گسترش ویروس کرونا، وزارت امور داخله می گوید 
که پولیس در صورت نیاز اقدام کرده است. طارق 
آرین، سخنگوی این وزارت به روزنامه ۸صبح گفت 
که وزارت امور داخله یک عضو کمیته مبارزه با کرونا 
عهده  بر  را  تطبیق  مراحل  همه  مسوولیت  و  بوده 
ندارد. وی افزود که شهرداری کابل و ریاست ترافیک 
در برخی از موارد مسوولیت  داشته اند و پولیس در 
به گفته  به دوش دارد.  را  این راستا نقش نظارتی 
آقای آرین، این نقش زمانی آغاز می شود که برخی 
از اصناف تقسیم اوقات را نقض کنند و از پولیس در 
آن راستا کمک خواسته شود. سخنگوی وزارت امور 
داخله گفت که پولیس به عنوان عضو نظارتی در 
راستای اعمال فشارها و هنگام خودداری از پرداخت 
نباید  به گفته وی  اما  اقدام خواهد کرد،  جریمه ها 
مسوولیت  های سایر نهادها به دوش پولیس انداخته 

شود.
جلوگیری  برای  پیش گیرانه  تدابیر  و  طرح  این 
می شود  نقض  حالی  در  کرونا  ویروس  گسترش  از 
که کشور در مرحله اوج فالکت کرونا قرار دارد. بر 
اساس آمارهای رسمی، شمار مبتالیان ثبت شده ی 
کووید-۱۹ از مرز ۳۱ هزار نفر و ارقام ثبت شده ی 
نفر   ۷۳۰ از  بیماری  این  اثر  بر  جان باخته گان 
که  گفته اند  صحی  آگاهان  پیش تر  است.  گذشته 
میزان مبتالیان و جان باخته گان ویروس کرونا در 
کشور به مراتب بیش تر از آمارهایی است که وزارت 
آگاهان  این  می کند.  شریک  مردم  با  عامه  صحت 
شدن  شکسته  صورت  در  که  بودند  کرده  تصریح 
با  مبارزه  صحی،  طرح های  نشدن  عملی  و  تدابیر 
کرونا با گذشت زمان پیچیده تر و دامنه این ویروس 

گسترده تر می شود.

حسیب بهش



صلح  از  پاکستان  حمایت 
که  می ماند  این  به  افغانستان 
از  پس  زین  طالبان  بگوییم 
آزادی  رقص،  دموکراسی، 
زنان، حقوق بشر، آزادی بیان، 
نظم  از  کل  در  و  لیبرالیسم 
می کنند.  حمایت  دموکراتیک 
هم  این  از  حتا  افغانستان  صلح  از  پاکستان  حمایت 
دشوارتر و غیر واقع بینانه تر است؛ به این دلیل که این دو 
کشور همسایه هیچ گاه رابطه نیک نداشته اند. افغانستان 
با شکل گیری پاکستان به عنوان واحد سیاسی جدید 
مخالف بود و برای همین در خزان ۱۹۴۷ در سازمان 
ملل متحد، به پذیرش پاکستان مستقل از هند رای رد 
داده بود. به دنبال آن همیشه از پشتون ها و بلوچ های 
و  آنان  الحاق  و  پاکستان  تجزیه طلب  و  جدایی طلب 
کرده  پشتی بانی  و  حمایت  افغانستان،  به  قلمروشان 
است. افزون بر این بر بخشی از خاک کنونی پاکستان 
نیز دعوای مالکیت دارد. زمانی که کشورهای جهان به 
حمایت دو ادوگاه متضاد پیوستند، افغانستان به جانب 
متحده ی  ایاالت  به  پاکستان  و  انداخت  لنگر  شوروی 
امریکا.  بنا بر این، از زمان شکل گرفتن پاکستان )۱۹۴۷( 
افغانستان(  این سو، رابطه دو همسایه )پاکستان و  به 
همواره پر تنش و در کشا کش بوده است. هر دو کشور 
یک دیگر  از  انتقام گیری  پی  در  سال ها  این  تمام  در 
بوده اند. در این مدت هیچ گاه رابطه دوستانه میان دو 
کشور برقرار نبوده و هر دو کشور از تمام گزینه ها برای 
از کدام  اما مشکل  استفاده کرده اند.  تخریب یک دیگر 
طرف است؟ مقصر اصلی کدام یکی است: پاکستان یا 

افغانستان؟
طرف های  تمام  تقریباً  مجاهدین  آمدن  کار  روی  تا 
از پشتونستان مستقل  یا  افغانستان  سیاسی در داخل 
کنونی  افغانستان  با  پاکستان  پشتون های  الحاق  از  یا 
اعضای حزب  را  روایت  و  ادعا  این  می کردند.  حمایت 
دموکراتیک خلق قبل از به قدرت رسیدن شان و هنگامی 
داوودخان،  سلطنت طلبان،  رسیدند،  قدرت  به  که  هم 
غبار و فرهنگ و بقیه تبلیغ می کردند و خواستار جدایی 
پشتون های آن سوی دیورند از پاکستان بودند. در این 
مرام چپ و راست و حکومت های دهه ی چهل تا پایان 
دهه شصت خورشیدی موافق و همراه بودند. در دهه 
چهل خورشیدی و پنجاه و شصت تمام رهبران و اعضای 
حزب دموکراتیک خلق و پرچم در »روز پشتونستان« 
به  تظاهرات  ماورای دیورند  تبعیدی  با رهبران  یک جا 
دموکراتیک  حزب  رهبری  اعضای  می انداختند.  راه 

همواره  بیکاری  از  بیم  اجتماعی،  دغدغه های  اولویت بندی  در 
یکی از مهم ترین دلواپسی های جوانان بوده است. بدون مبالغه 
بیش تر از ۹۰ درصد درخواست هایی که به آدرس نمایندهگی 
این جانب فرستاده می شود، مربوط به مسایل استخدام در ادارات 
دولتی است. اما آیا میزان تقاضا در ادارات رسمی افغانستان با 
تنها  آیا  است؟  مقایسه  قابل  کشور  در  بشری  نیروی  عرضه ی 
آدرس برای استخدام، ادارات دولتی است؟ آیا بهتر نیست که 
حکومت به جای این که به اندازه ای بزرگ و پرهزینه باشد که 
برای تعدادی از متقاضیان کار ایجاد کند، کوچک و موثر باشد 
تا زمینه ی رشد اقتصادی و اشتغال را در همه ی عرصه ها فراهم 
کند؟ ایده ی دولت حداقلی که در این نوشتار به مزایای آن برای 
افغانستان می پردازم، عمدتاً از همین اندیشه سرچشمه می گیرد. 
است،  فردگرایی  ثمره  و  مدرنیته  محصول  که  حداقلی  دولت 
مکتب  نظریه پرداز  و  نویسنده  آربالستر،  آنتونی  آن چنان که 
لیبرالیسم اشاره می کند، تلقی خود مختاری و نگرش به فرد به 
عنوان موجود واحد انسانی است. در این چارچوب، انسان ذاتاً 
به دنبال حداکثر مطلوبیت برای خود، کنش حکومتی که قصد 
دست برد در سرمایه، حقوق و ارزش هایش را دارد را بر نمی تابد.  
دولت را ریالیست های سیاسی و مارکسیست ها ابزار اجبار تلقی 
کرده و برخی چون بالکستون،حقوق دان انگلیسی، آن را نهاد 
وبر،  ماکس  می کنند .  توصیف  قانونی  قدرت  واجد  و  حقوقی 
به کاربرد مشروع قدرت  نهاد منحصر  را  آلمانی، دولت  متفکر 
در یک سرزمین خاص می داند. اما شیرازه همه ی این تعاریف 
و مهم ترین مولفه ای که دولت را معنا می کند، نهادی است که 

برنامه اش »متحول کردن انسان به سوی توسعه« است. 
ایاالت متحده امریکا را نماد تطبیق موثر و عملی ایده ی حکومت 
کشور  این  در  امروزی  کابینه ی  آن که  با  می دانند.  حداقلی 
سال ها  راستا  این  در  مبارزه  است،  حداقلی  حکومت  سمبول 
است که آغاز شده است. جرالد فورد، رییس جمهور پیشین این 
کشور )۱۹۷۴( در جمله ی مشهورش گفته بود: »اگر حکومت 
به اندازه ای بزرگ باشد تا برای شما آن چه نیاز دارید را فراهم 
کند، به همان اندازه بزرگ خواهد بود که از شما هر آن چه دارید 
را بگیرد«. رونالد ریگان )۱۹۸۱( نیز باور داشت که »حکومت 
راه حل مشکالت مردم نیست، بلکه خود مشکل است.« وقتی 
جورج دبلیو بوش، چهل و سومین رییس جمهور ایاالت متحده 
ریاضت  با  که  داد  قول  گرفت،  دست  به  را  حکومت   )۲۰۰۱(
اقتصادی یک تریلیون دالر کمی به »حکومت غول پیکر« در این 

کشور گرسنهگی بدهد.
از بزرگ ترین دولت ها را در  افغانستان کشوری است که یکی 
مقایسه با جمعیتش دارد، اما با آن که اکنون حدود نیم میلیون 
نفر در ادارات دولتی افغانستان سرگرم کار اند، افغانستان از نگاه 
بانک جهانی قرار  شاخص های بی کاری و فقر در اخیر جدول 
دیلی  روزنامه ی  زعم  به   ، از سال ۲۰۰۱  بعد  افغانستان  دارد. 
کشور  این  در  چون  گرفت،  لقب  کارمندها  کشور  افغانستان، 
بیش ترین میزان شاغالن را کارمندان دولتی تشکیل می دهند 
معاشات  هزینه  کشور  عادی  بودجه  درصد   ۷۰ از  بیش تر  و 
کارمندان دولتی می شود. به گونه مثال از مجموع ۵.۳ میلیارد 
دالر بودجه ملی سال گذشته، بیش از ۳.۶ میلیارد دالر بودجه 

عادی این کشور هزینه حکومت داری و معاشات دولتی است.
با نگاهی گذرا به عمل کرد حکومت، می بینیم که دولت بزرگ و 
کابینه ای با بیش از ۲۵ نفر که معرفی و گرفتن رای اعتمادش 
سال ها طول کشید، در کنار ده ها دلیل سیاسی دیگر که در 
این نوشتار نمی گنجد، از عمده ترین دالیلی بود که باعث شد 
رییس جمهور غنی به حداقل های قول های مهم اقتصادی اش 
در  توسعه  روند  میلیون شغل« که الزمه ی  »ایجاد یک  مانند 
افغانستان است، در یک دوره ریاست جمهوری عمل نکند. شاید 
بی راه نباشد اگر بگوییم از عمده ترین دالیل فساد گسترده در 
را  آن  است که  بودن حکومت  بزرگ  افغانستان همین  ادارات 
ناکارآ و غیر قابل کنترل ساخته است؛ حکومتی که مصارفش 
آن قدر زیاد است که با وجود هزینه ی عواید ملی و میلیاردها 
دالر حمایت های خارجی، ماه گذشته مجبور شد به علت کسر 
بودجه در مصارفش به صدها میلیون دالر قرضه بلندمدت ۱۵ 
الی ۳۰ ساله از بانک جهانی متوسل شود که از سوی مجلس 

نماینده گان رد شد. 
قدر مسلم این است که به جای آن که حکومت به قدری بزرگ 
قدری  به  است  بهتر  ببلعد،  را  ملی  دارایی های  تمام  که  باشد 
بتوان آن را موثر، شفاف و پاسخگو ساخت.  باشد که  کوچک 
توجه به نا امنی و فساد اداری در افغانستان ما را از فساد بزرگ 
که دولت بزرگ است، غافل ساخته است. دولتی که دارایی های 
گزاف  مصارف  تجمل گرایی،  صرف  رسمی  گونه ی  به  را  ملی 
مقاماتش چون خریداری موترهای ضد گلوله، مهمان خانه های 
مجلل و سفرهای باکالس می کند، هرگز به تحول و حکم رانی 
بحث  سیاسی  نهادهای  ناکارآمدی  نمی اندیشد.  توسعه محور 
تازه ای نیست، اما آگاهی ملی از آن چه در نهاد دولت می گذرد، 
دولت  برای  بزرگ  مبارزه ای  به  ما  می طلبد.  اجتماعی  بیداری 
کوچک نیاز داریم؛ مبارزه ای که نگذارد نسل آینده ی افغانستان 

از ما یک مملکت فقیر و مقروض را به ارث ببرد.

دولت حداقلی 
روایتگر توسعه انسان محور

ناهید فرید

1000راه نرفته

حبیب حمیدزاده

شیوع کرونا در جهان فراتر از یک همه گیری )پاندمی( 
مردم  برای  که  مشکالتی  و  سختی  بر  عالوه  زیرا  بود، 
سراسر دنیا به وجود آورد، شیوه و الگوی زنده گی روزمره 
مردم را نیز دچار تغییر کرد. افرادی که گاهی از مبایل 
هوشمند خود تنها برای یک تماس صوتی و یا تصویری 
ساده استفاده می کردند، حال در روزهای دشوار کرونایی 
خرید،  از  اعم  خود  احتیاجات  بیش تر  می کنند  سعی 
پرداخت های مالی، آموزش، کار، ورزش و... را بدون خارج 
شدن از منزل و با یاری و کمک وسایل دیجیتال انجام 
دهند. می توان گفت در این روزها، فضای مجازی بیش تر 
زنده گی  بر همه ی جنبه های  بیرونی  و  واقعی  از فضای 
و  مثبت  پی آمدهای  امر،  این  که  است  حاکم  انسان ها 

منفی به دنبال دارد.  
دولت  به  بیش تر  هر چه  توجه  ضرورت  میان،  این  در 
الکترونیک بر همه گان آشکار شد. رفتن به فضای دولت 
از  یکی  است.  پساکرونا  دوران  الزامات  از  الکترونیک 
آن  به  زیاد  تاکنون  که  روزمره  زنده گی  مهم  بخش های 
توجه نشده، ضرورت بهره گیری از فن آوری های نوین در 
حوزه رسیده گی های عدلی و قضایی است. مسووالن باید 
اختصاص بودجه و کیفیت بخشی به این مهم را در دستور 
کار خود قرار بدهند. عصر پساکرونا عصر تولد مفاهیم و 
نهادهای جدید در حوزه مناسبات اجتماعی و قضایی است.

تشکیل دوسیه به صورت مجازی در حقوق افغانستان 

آیا پاکستان واقعًا از صلح افغانستان 
حمایت می کند؟

وضعیت پساکرونا و ضرورت توجه به دولت الکترونیک 
در حوزه رسیده گی های عدلی و قضایی

سه شنبه
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سوی  آن  تبعیدی های  به  دیگر  طرف های  و  خلق 
خط دیورند و مخالفان مسلح دولت پاکستان پناه 
دولت  با  مبارزه  برای  را  آن ها  و ضرویات  می دادند 
مخفی  و  آشکار  احزاب  می کردند.  فراهم  پاکستان 
حزبی  اساس نامه های  و  مشی  خط  در  دوران  آن 
از  خارجی  سیاست  قسمت  در  سازمانی شان  و 
به  ملحق  یا  و  پاکستان  از  مستقل  پشتونستان 
نوعی  رویکرد  این  می گفتند.  سخن  افغانستان 
بود.  دوران  آن  سیاسی  نیروهای  سیاسی  الزامیت 
اعضای حزب دموکراتیک خلق، به خان عبدالغفار 
خان حرمت خاص قایل بودند، حتا تداوی و دیگر 
مایحتاج او بر عهده اعضای حزب دموکراتیک خلق 
بود. صدها جوان پشتون و بلوچ پاکستانی از جانب 
وزارت اقوام و قبایل برای تحصیل به اتحاد جماهیر 
تحصلی ای  امکانات  از  و  می شدند  گسیل  شوروی 
که سهم فرزندان افغانستان بود، به آن ها بخشیده 
می شد. این برای آن بود که آنان را علیه پاکستان 
و برای جدایی طلبی از پاکستان آماده کنند. ببرک 
کارمل از زمان دانشجویی اش از مبارزات پشتون های 
و  دفاع  پاکستان  حکومت  برابر  در  دیورند  ماورای 
حمایت می کرد. در زمان زمام داری اش دخترش را 
به عقد یکی از جوانان پشتون انقالبی-جدایی طلب 
در آورد.  صفدر  نام  به  پاکستان  حکومت  مخالف  و 
جدا  ) عالقه  عالیق  چنین  روی  از  الیق  سلیمان 
به  را  دخترش  پاکستان(  بدنه  از  پشتون ها  کردن 
پشتون  جوانان  از  یکی  صوفی،  جمعه خان  عقد 
انقالبی و جدایی طلب آن طرف دیورند که سال ها 
برای مخالفتش با حکومت پاکستان در تبعید به سر 
می برد )در کابل اقامت داشت( در آورد. خانواده بوتو 
سال ها در افغانستان بودند و با دولت افغانستان علیه 
بوتو  مرتضی  می کردند.  فعالیت  پاکستان  حکومت 
بوتو، هم در  فرزندان ذوالفقار علی  بوتو،  و شهنواز 
کابل پناه داده شده بودند و با دختران افغانستانی 
ازدواج کردند. آنان نیز در مدت اقامت شان در کابل 
علیه حکومت ضیا الحق فعالیت می کردند. بی نظیر 
خلق  دموکراتیک  حزب  حاکمیت  زمان  در  بوتو 
سفرهای مخفی به کابل داشت و تحایف قیمتی به 
خاطر همکاری اش با حکومت وقت کابل و فعالیت 
علیه حکومت وقت پاکستان، از جانب دولت کابل 
نصیبش می شد. یک بار داکتر نجیب اهلل یک انگشتر 
طال به او هدیه داده بود. مداخله افغانستان در امور 
بلوچ ها و  و  نشنل عوامی  از طریق حزب  پاکستان 
خانواده بوتو، با خروج نیروهای شوروی پایان یافت. 

در حقوق افغانستان برای تشکیل دوسیه به صورت 
مجازی به صورت سیستم های خودکار یا نماینده گان 
در  هم چنین  داریم.  جدی  کمبودهای  الکترونیکی 
مورد محکمه مجازی نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی 
داریم. محکمه مجازی در حقیقت محکمه ای است که 
در آن کاغذی مشاهده نمی شود. ارتباط با شاهدان 
صورت  به  می تواند  نیز  مدعی علیه  و  مدعی  حتا  و 
مجازی باشد. در حالت معمول اجزای ساختار یک 
است:  ترتیب  این  به  اولیه  مجازی  محکمه  سیستم 
نوبت  تعیین  عریضه ها،  تفکیک  عریضه،  دریافت 
یا  و  قرار  صدور  اولیه،  رسیده گی  اولیه،  رسیده گی 
حکم  صدور  اصلی،  محکمه  کارشناسی،  درخواست 
اضافه  اجزا چیزی  این  در  اقدام حکم.  به  دستور  و 
بر یک سیستم اداری مشاهده نمی شود و تمام اجزا 
می کنند  اطالعات  تبادل  دفتر  و  اداری  الیه  در  نیز 
و می توان تمامی آن ها را با یک سیستم نرم افزاری 

بدون واسطه های محیطی به یک دیگر متصل کرد.
مزایا و فواید عمده بهره گیری از تکنولوژی های جدید 

در حوزه رسیده گی های عدلی و قضایی
۱- تسریع در پروسه رسیده گی به دوسیه ها و صدور 
احکام و اصل شفافیت و سرعت؛ از این طریق مردم 
می توانند به سرعت امور قضایی و مسایل مربوط به 
محکمه خود را انجام داده و وضعیت شان را پی گیری 

کنند.
محاکم  و  دوسیه ها  بر  مستمر  و  سریع  نظارت   -۲

قضایی. 
هزینه ها  زیست محیطی،  آلوده گی های  کاهش   -۳
در  ارتباطی  جدید  تکنولوژی های  از  بهره گیری  و... 
دستگاه قضایی به عنوان هدف اصلی دستگاه قضایی، 

با عبدالولی رهبر  نجیب  داکتر  از آن هم  بعد  حتا 
حزب نشنل عوامی پاکستان توافق کرده بودند که  
هم زمان با تکمیل خروج قوای شوروی از افغانستان، 
ده ها هزار از مردمان آن طرف خط دیورند را وارد 
افغانستان کنند تا علیه مداخالت پاکستان ایستاد 
شوند. عبدالولی برای این کار مبلغ سه میلیون دالر 
بود. در ۱۷ جوزای  تقاضا کرده  از داکتر نجیب اهلل 
در  نجیب  اهلل  داکتر  را  پول  این  از  مقداری   ۱۳۶۷

لندن به وی سپرده بود.
با  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  مذاکرات  در 
جنجالی  موارد  از  یکی  ژنیو(  )مذاکرات  پاکستان 
توافق نامه جمله  بود. در متن  دیورند  موضوع خط 
بین المللی«  شناخته شده ی  موجود  »سرحدات 
آورده شده بود که دولت افغانستان آن را نپذیرفت 
در  بود.  برداشته شده  سند  از  به حیث سرحد  و  
آن توافق نامه افغانستان خط دیورند را به رسمیت 
را  یک دیگر«  »سرحدات  موافقت نامه  در  نشناخت. 
ذکر کردند و آن هم به این لحاظ که هر دو طرف 

تعبیر متفاوت از سرحدات خود داشتند. 
اقدامات و انتقام پاکستان در برابر افغانستان را بعد 
از سقوط حزب دموکراتیک خلق حداقل اغلب مردم 
افغانستان شاهد بوده اند که یادآوری اش موی را در 
بدن هر آدم این سرزمین راست می کند. آن اقدامات 
انتقام هایی که بعد از سقوط حکومت مجاهدین  و 
توسط پاکستان در قبال افغانستان روی دست گرفته 

شد، هم چنان به گونه های مختلف ادامه دارد.
با توجه به فراز و فرودهای روابط دو کشور، احتمال 
افغانستان  صلح  از  پاکستان  پشتی بانی  و  حمایت 
وجود ندارد. سعی این روزهای پاکستان به منظور 
افغانستان  دولت  و  طالبان  میان  صلح  برقراری 
نیست، بلکه چانه زنی بر سر حاکم کردن طالبان یا 
حد اقل سهم برجسته ی آنان در ساختار و نظام پس 
از آن طریق اهداف و استراتژي  تا  از منازعه است 
دولت  کند.  برآورده  و  پی گیری  را  خود  بلندمدت 
کابل و مردم افغانستان از همکاری صادقانه پاکستان 
در راستای آوردن صلح باید مطلق نومید باشند. از 
این همسایه بد نیت چنین چیزی بسیار بعید است. 
یک  امر  نهایت  در  پاکستان  تالش  و  هدف  تمام 
و  پاکستان  به  وابسته  زخمی،  شکسته،  افغانستان 
افتاده در منجالب تعصب و تبعیض نژادی و قومی 
پاکستان  و  بدهد  رخ  معجزه ای  این که  مگر  است. 
همه چیز را فراموش کند و در کل سیاست جدید 

منطقه ای اش را تدوین کرده روی دست بگیرد.

و رهایی  به دوسیه ها  موجب تسهیل در رسیده گی 
مردم از سرگردانی می شود، به طوری که دیگر الزم 
مجبور  یا  و  کنند  مراجعه  محاکم  به  مردم  نیست 
شوند.  عریضه  ثبت  برای  شهری  بین  سفرهای  به 
باعث  دیجیتال  قضایی  خدمات  این  ارائه  هم چنین 
می شود بخش قابل مالحظه ای از نیروهای انسانی که 
در محاکم در حال ثبت عریضه بودند تا رسیده گی 
به خدمت گرفته  آزاد و در مراحل دیگری  قضایی، 
شوند که صرفه جویی قابل مالحظه ای از نظر مکان، 

نیروی انسانی و هزینه های جاری می شود.
نسبت  مسووالن  و  مردم  اعتمادپذیری  افزایش   -۴
با شرایط  به تکنولوژی های جدید در حوزه قضایی: 
از  استفاده  جز  چاره ای  مردم  پیش آمده  کرونایی 
وسایل دیجیتال و تغییر شیوه زنده گی خود نداشتند، 
اما بعد از استفاده از آن متوجه شدند که شاید بتوان 
حوزه  در  آن ها  از  و  اعتماد  جدید  سیستم های  به 

قضایی استفاده بهینه کرد.
رفتاری  و  زنده گی  شیوه  در  شده  ایجاد  تغییرات 
تکنولوژی های  از  استفاده  به سمت  مردم و گرایش 
جدید، به نفع دیجیتالی شدن کشور و قدم بلندی به 
سوی دولت الکترونیک است. باید ثبات در استفاده 
از سیستم های نوین در حوزه رسیده گی های قضایی 
این بخش  قوانین و مقررات  تغییر در  از  با حمایت 
و ایجاد مراکز دیجیتالی جدید ایجاد شود. می توان 
با پشتی بانی و حمایت از نوآوری ها و تکنولوژی های 
جدید در زمینه های مختلف به ویژه در عرصه عدلی و 
قضایی، به سمت اصالحات بنیادین و کاربردی حرکت 
کرد که خود زمینه ساز رشد و توسعه روزافزون کشور 

خواهد شد.

مرتضی محقی، استاد دانشگاه 
و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی



افغانستان که زمانی در چوکی راننده گی کابل  طالبان 
امضا  صلح  توافق نامه  امریکا  متحده  ایاالت  با  بودند، 
کرده اند. احتمال این می رود که آن ها راه را برای پایان 
دادن به درگیری ۱۸ ساله و بازگشت شان به قدرت باز 

کنند. 
اما چطور این گروه به یکی از تاثیر گذارترین بازی گران 

سیاسی در این کشور جنگ زده تبدیل شد؟  
پایان اشغال ده ساله اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان 
در سال ۱۹۸۹ میالدی منجر به درگیری بین گروه های 
مجاهدین  نام  به  مجموعی  طور  به  که  شد  متجاوز 

شناخته می شوند. 
جنگ داخلی ۱۹۹۲ کشور را به یک درگیری فاجعه آمیز 
سوق داد. به دلیل بی ثباتی سیاسی، آن وقت حکومت 
زیربنای پیش رفتی صورت  و در بخش  نداشت   وجود 

نگرفت. 
در این فضا، طالبان به فکر ایجاد دولت اسالمی تحت 

»اصول اسالمی« افتادند. 
نام طالبان که معنای تحت اللفظی آن »شاگردان« است، 
به شاگردانی نسبت دارد که در مدرسه ها )مراکز آموزش 
آموزش  افغانستان  جنوب  و  شرق  در  واقع  اسالمی( 
قومی  گروه  از  اکثراً  نواحی  این  باشنده گان  می بینند. 

پشتون می باشند.  
به سنبله  میالدی که مصادف  ماه سپتامبر ۱۹۹۴  در 
شهر  در  را  گروه  این  عمر  مال  می باشد،  ه.ش   ۱۳۷۳
ایجاد  پنجاه عضو  با  افغانستان  واقع در جنوب  قندهار 
کرد. او یکی از مجاهدینی بود که علیه اتحادیه جماهیر 

شوروی جنگیده بود. 
در  را  آموزش  خود  بازداشت،  عملیات  پایان  از  پس 
مدرسه ای به نام سنگ حصار واقع در میوند که به طرف 

شمال غربی قندهار موقعیت دارد، آغاز کرد. 
سیستم  تقاضای  کمونیستی،  رژیم  سرنگونی  از  بعد 
باالخره حرکتی که  بر ارزش های اسالمی کرد.  مبتنی 
با پنجاه نفر آغاز شده بود، در مدت چند ماه پانزده هزار 
عضو پیدا کرد. شاگردانی که در هنگام جنگ آواره شده 

بودند، تعداد زیاد شان به وی پیوستند. 
گفته می شود پاکستان از این سازمان حمایت کرده و به 

طور فراوان از این شاگردان میزبانی کرده است.   

تصرف دولت توسط طالبان
اکتوبر ۱۹۹۴  در یک حمله غافل گیرانه، طالبان در ۳ 
مرکز والیت قندهار را به تصرف خود در آوردند. در سال 

شهر کابل با داشتن بیش از ۵ میلیون نفوس، شاید یگانه 
شهری در جهان باشد که شهروندانش در تعیین و تغییر 
مسووالن شهری و در راس شهردار، هیچ نقشی ندارند و 
در طی دو دهه گذشته که نظام جمهوری دموکراتیک 
قانون  در  واضح  تصریح  علیرغم  پیاده شده،  در کشور 
اساسی و مساعد بودن شرایط امنیتی و تخنیکی، هیچ 
اقدامی برای تدویر انتخابات شهرداری و شورای شهری 
ماده  صریح  نقض  خود  نفس  در  امر  این  است.  نشده 
تاثیر مستقیم در  بوده و در عمل  قانون اساسی   ۱۴۱
نابهسامانی مدیریت امور شهری، افزایش روز افزون فساد 

و در نهایت دوری مردم از دولت داشته است. 
میلیارد   ۴.۵ حدود  جهانی،  بانک  ارزیابی های  مطابق 
انسان در جهان امروز در شهرها زندهگی می کنند و این 
رقم نظر به پیش بینی های آن بانک قرار است الی سال 
۲۰۴۵ به بیشتر از ۶ میلیارد یا دو سوم کل جمعیت 
جهان برسد. بنا برآن حکومتداری و مدیریت امور شهر ها 
از اهمیت روز افزون برخور دار بوده و کشور های جهان اعم 
از توسعه یافته و در حال توسعه به حکومتداری شهری 
و محوری بودن نقش شهروندان در فرایند مدیریت امور 
شهری اهمیت به سزایی قایل اند. ساختن شهر ها، ایجاد 
تولید  شغل، ساختن زیربنا های اساسی، تهیه مسکن، 
انرژی، حفظ محیط زیست و غیره از مسایل اساسی در 
امر مدیریت امور شهری به حساب می روند که بدون در 
نظر داشت نقش شهروندان حکومت ها قادر به تنظیم 
نبوده و در صورت  قانونی و اساسی آن  به شکل  امور 
با  شهری  حکومتداری  فرایند  مردم،  به  نقش  ندادن 
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ظهور، سقوط و تجدید حیات طالبان در افغانستان

توضیحی در مورد حضور ۲۵ ساله این گروه در یک کشور جنگ زده

چالش های مدیریت و حکومتداری شهر کابل  

محاصره  از  قبل  را  افغانستان  والیت   ۱۲ آن ها   ۱۹۹۵
برای  تالش  نخستین  در آوردند.  کنترل خود  زیر  کابل 
تصرف پایتخت توسط نیروهای دولت موقت به رهبری 

احمد شاه مسعود، وزیر دفاع آن زمان، دفع شد. 
طالبان که شکست سنگینی را متحمل شده بودند، سال 

بعد نیرو جمع کردند. 
در ۲۶ سپتامبر  ۱۹۹۶، مسعود و نیرو هایش شهر را به 
مقصد کوه های هندوکش ترک کردند تا در مقابل حمله 

طالبان سازمان دهی مجدد کنند. 
روز بعد طالبان وارد کابل شدند و به دولت موقت پایان 
دادند. طالبان امارت اسالمی اففانستان را اعالم کردند. 
در سال ۱۹۹۸ این گروه ۹۰ درصد خاک افغانستان را 
این  در  به خشکه  محاط  کشور  داشتند.  کنترل  تحت 
زمان به طور جدی جنگ زده شده بود و به نبود آب و 
ارتباطی  راه های  و  ارتباطی  زیر بناهای  بود.  برق مواجه 
لباس،  اساسی چون  نیازهای  نداشت. مردم حتا  وجود 

غذا و ادویه شان را برآورده نمی توانستند. 
جنگ داخلی باعث فروپاشی ساختار اجتماعی آن زمان 
وابسته  قوم شان  و  فامیل  به  بیش تر  مردم  و  بود  شده 

بودند. 
به طور تقریبی یک میلیون غیرنظامی کشته شدند، صد 

هزار زن بیوه و چند صد طفل هم یتیم شده بودند. 
به دلیل مشکالت در دسترسی به مراقبت های صحی، 
میزان مرگ و میر شیرخواران به بیست و پنج درصد رسید 
باالترین درصدی مرگ و میر در جهان  که در آن زمان 

بود. 
مردم افغانستان به شدت به کمک های بشر دوستانه نیاز 

داشتند. 
از  طالبان  اداره  دولتی  اماکن  تصرف  با  صورت،  بدین 
حکومت سخت گیرانه اسالمی پیروی کردند و نسبت به 

خیریه های خارجی به شدت مشکوک بودند.  
تمام  که  داشت  اعالم  گروه  این   ،۱۹۹۸ تابستان  در 
به  و  ببندند  را  نهاد های غیر انتفاعی خارجی دفاتر شان 

فعالیت شان پایان دهند. 

همکاری و مبارزه با تروریسم
رژیم طالبان )۲۰۰۱-۱۹۹۶( به طور دیپلماتیک از طرف 
به  عربی  متحده  امارات  و  عربستان سعودی  پاکستان، 
رسمیت شناخته شده بود. در این زمان این گروه به یک 
بیلیونر عربستانی به نام اسامه بن الدن سرپناه داده بود. 
اسامه بن الدن بعضی از مجاهدینی را که در سال ۱۹۸۰ 

علیه شوروی جنگیده بودند، سازمان دهی کرده بود. 
تروریستی  اقدامات  بن الدن  القاعده،  رییس  عنوان  به 
بین المللی را برنامه ریزی و اداره می کرد و در عین حال 
با  نیز حمایت مالی می کرد. ملیشه هایی که  طالبان را 
این  بودند، در صف طالبان می جنگیدند.  ارتباط  او در 

چالش های بزرگ مواجه می شود. 
 با در نظر داشت این امر، تطبیق اصل اساسی دموکراسی 
که همانا دادن حق انتخاب به مردم و بر گزاری انتخابات 
است، مهمترین بخش حکومت داری شهری به حساب 
را  شهر داری ها  انتخاب  جهان  کشور های  اکثر  می رود. 
حتا مقدم تر از انتخاب رده های باالی حکومتی می دانند؛ 
امور  مسووالن  با  روزمره  محل  سطح  در  مردم  چون 
سر و کار داشته و تاثیر مستقیم عرضه خدمات شهری 
را بر زندهگی خود احساس می کنند. به عبارت دیگر 
شهرداری ها آیینه حکومت ها در سطوح پایین در یک 
جامعه اند. هر قدر کیفیت حکومتداری در سطح محلی 
بهتر باشد و مردم نقش خود را در فرایند حکومتداری 
دریابند، همانقدر مشروعیت نظام در سطح ملی تقویت 
یافته، نظم و قانون به وجود می آید و در نهایت کیفیت 

زنده گی مردم بهتر می شود. 
شورای  موجودیت  شهردار،  بودن  انتخابی  کنار  در 
لوایح  و  بودجه  تصویب  منظور  به  شهرداری  منتخب 
اراکین  سایر  و  شهرداری  عملکرد  از  نظارت  شهری، 
شهرداری  و  مردم  میان  ارتباط  پل  ایجاد  و  نهاد  این 
با  مردم  است.  شده  تصریح  اساسی  قانون  در  نیز 
امور  در  مستقیماً  می توانند  نماینده گان شان،  انتخاب 
به  نماینده گان  و  داشته  سهم  شهری  حکومتداری 
تنظیم  برای  آنان  نظرات  و  آرا  ممثل  مردم،  از  نیابت 
و  نباید شورا های اصناف  اینجا  باشند. در  امور شهری 
یا سایر شورا های انتصابی را با شورای منتخب شهری 
مغالطه کرد. انتخابات شورا ها زمانی می تواند از اهمیت 

ملیشه ها در حمله هایی که باالی غیرنظامیان و حکومت 
صورت می گرفت، شرکت می کردند. 

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  دسامبر ۲۰۰۰،  در 
به  کرد.  تحریم  را  طالبان  رژیم  با حکم شماره ۱۳۳۳ 
دلیل این که طالبان اجازه می دادند مناطق کنترل شده 
آموزش  برای  پایگاه هایی  به عنوان  افغانستان  در  آن ها 
تروریست های خارجی استفاده شود و کمک به بن الدن 

از جمله دالیل دیگر این تحریم بود. 

11/ 9 و حمله امریکا
»عملیات  از  بخشی  عنوان  به    ،۲۰۰۱ سپتامبر  در 
آزادی پایدار«، ایاالت متحده چند هفته بعد از حمالت 
سپتامبر در سال ۲۰۰۱ به افغانستان هجوم آورد. ائتالف 
ناتو به رهبری ایاالت متحده امریکا و با حمایت بخشی 
از افغان ها کنترل والیت های بزرگ کشور را یکی یکی 

به دست گرفت. 
طالبان در ۱۳ اکتوبر از کابل عقب نشینی کردند و سپس 
در اوایل ماه دسامبر از کندهار که به عنوان قلعه آن گروه 
در نظر گرفته شده بود، عقب نشینی نمودند. در نتیجه 
رهبران طالبان و القاعده مجبور به فرار از کشور شدند. 

پس از سرنگونی دولت طالبان، در کنفرانس بین المللی 
افغانستان در بن آلمان، رهبران افغانستان حامد کرزی 
را به عنوان رییس دولت موقت افغانستان انتخاب کردند 

تا بعداً به عنوان رییس جمهور انتخاب شود. 

ظهور مجدد طالبان
به تعقیب تهاجم امریکا، طالبان تحت رهبری مال عمر، 
قوای  ایاالت متحده،  علیه  را  گروه های جنگی چریکی 
آیساف به رهبری ناتو و دولت افغانستان ترتیب داده و 

جنگ چریکی شان را آغاز کردند. 
و  روستایی  مناطق  در  چریکی  حمالت  و  کمین  با 
بمب گذاران انتحاری در شهرها، طالبان به در کنترل 
آغاز  بعد  به   ۲۰۰۶ سال  از  مناطق  از  برخی  آوردن 

کردند. 
قوای ائتالف بین المللی در حالی که طالبان به قدرت شان 
افزوده می شد، تعداد سربازان شان را در افغانستان افزایش 
دادند. در میان سال های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ فرمان دهی 
آیساف ۱۴۰،۰۰۰ سرباز داشت  که ۱۰۰،۰۰۰ نفر آن ها 

از ایاالت متحده بودند.
به عملیاتش در  اعالم کرد که  امریکا  در سال ۲۰۱۲، 
افغانستان در دسامبر ۲۰۱۴ خاتمه می دهد و به بیرون 

کردن سربازانش از کشور شروع کرد . 
در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴، ناتو رسماً عملیات نیروهای آیساف 
)نیروهای همکار امنیت بین المللی( را پایان داد و تمام 
واگذار  افغانستان  به حکومت  را  امنیتی  مسوولیت های 
پشتی بانی  مأموریت  که  شد  اعالم  روز  همان  در  کرد. 

قانونی برخور دار باشد که امور آن ها توسط کمیسیون 
انتخابات تنظیم و زمان کار آن ها نظر به قانون تکمیل 
گردد. همچنین وظایف شورا های منتخب نظر به قانون 
نظارت  امر  در  قانونی  از صالحیت های  و  تنظیم شده 

برخوردار باشند. 
تهدید  را چالش های جدی  در حال حاضر شهر کابل 
می کند. در قدم اول نبود همآهنگی میان ادارات ذی ربط 
شهری از جمله پولیس، ترافیک، شهرداری، ترانسپورت 
جمعیت،  کنترل  قابل  غیر  و  روز افزون  تراکم  غیره،  و 
غیر پالنی  توسعه  غیر معیاری،  و  فرسوده  زیربنا های 
زباله های  مدیریت  ظرفیت  نبود  مسکونی،  ساحات 
شهری، نبود سیستم موثر جمع آوری مالیات و غیره را 
به طور نمونه می توان نام برد. با در نظر داشت وسعت 
شهرداری/ یک  داشتن  نفوس،  کثرت  و  جغرافیایی 

شاروالی خود یکی از مسایل اساسی است که باید به 
آن پرداخته شود. در اکثر کشور های جهان، حد اوسط 
تعداد نفوس برای یک شهرداری ۱ الی ۲ میلیون نفر 
است، ولی چنانچه شاهد هستیم، شهر کابل با داشتن 
بیش از ۵ میلیون جمعیت صرف دارای یک شهرداری 

است. 
کابل حدود ۲۱ ناحیه شهری دارد که در حقیقت این 
به  در سطح محالت  اداری  کوچکتر  واحد های  نواحی 
شمار می آیند. رییسان نواحی از طرف شهر داری تعیین 
شده و از کارکرد خود صرف به شهر دار پاسخگو هستند. 
تقسیم  واحد های کوچکتر  یا  به گذرها  نواحی شهری 
شده اند که از طریق وکیل گذر که او هم انتصابی است، 

قاطع به رهبری ناتو برای ادامه »عملیات برای پایداری 
آزادی« شروع شده است. 

نیروهای تحت کنترل دولت مرکزی نتوانستند کشور را 
امن نگه دارند و نقشه عقب نشینی ناتو نیز با شکست 

مواجه شد. در این میان حمالت طالبان ادامه داشت. 

مذاکرات صلح
برای اولین بار در دولت رییس جمهور بارک اوباما، ابتکار 
عمل برای انجام مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان 
آغاز شد. تالش ها در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ 

با شکست مواجه شد. 
در سال ۲۰۱۵، تالش ها برای مذکرات صلح با هم آهنگی 
با چین و پاکستان نیز نتیجه نداد. این امر در درجه اول 
به این علت بود که خبر درگذشت مال عمر، رهبر طالبان، 

برای عموم فاش شد. 
گفته می شود مال عمر در سال ۲۰۱۳ بر اثر بیماری سل 

در یکی از شفاخانه ها در کراچی درگذشته است. 
مذاکرات پس از انتخاب دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۷ به 

عنوان رییس جمهور، دوباره در برنامه کار قرار گرفت. 
اوایل سال ۲۰۱۸ رییس جمهور اشرف غنی اعالم  در 
کرد که دولت برای مذاکره بدون قید و شرط با طالبان 
به  را  طالبان  که  سپرد  وعده  هم چنان  او  است.  آماده 
عنوان یک حزب سیاسی مشروع بشناسد و زندانیان آن 

گروه را آزاد کند.  
طالبان گفتند طرف مذاکره آن ها نه حکومت افغانستان، 
بلکه ایاالت متحده است و پیشنهاد برای مذاکره را رد 

کردند. 
و  متحده  ایاالت  نماینده گان   ،۲۰۱۹ فبروری   ۲۵ در 
مذاکرات  برای  قطر  دوحه ی  در  اولین بار  برای  طالبان 

صلح دیدار کردند. 
در ۱۲ آگست ۲۰۱۹، بعد از تکمیل شدن هشت دور 
مذاکره میان طالبان و ایاالت متحده، اعالم شد که هر 

دو طرف نزدیک به یک معامله هستند. 
جمهور  )رییس  ترمپ  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی 
امریکا( برای افغانستان، در سپتامبر سال گذشته اعالم 
کرد که دو طرف به توافق رسیده اند و منتظر تصویب 

ترامپ هستند.
اما به تعقیب یک حمله تروریستی در کابل در جریان 
همان روز ها، که در نتیجه آن یک سرباز ایاالت متحده 

جانش را از دست داد، ترمپ گفت وگو ها را لغو کرد. 
مذاکرات میان ایاالت متحده و طالبان در دسامبر ۲۰۱۹ 
در  فعال  آتش بس  یک  تصمیم  با  که  شد  آغاز  دوباره 

زمینه »کاهش خشونت ها« به پایان رسید.
به تعقیب پروسه هفت روزه آتش بس که در ۲۲ فبروری 
 ۲۹ شنبه،  روز  در  صلح  توافق  می شد،  شروع   ۲۰۲۰

فبروری ۲۰۲۰، امضا شد.

امور اداری محالت را از قبیل تایید اسناد چون تذکره و 
غیره، توزیع مواد، رساندن معلومات به مردم و غیره را 
تنظیم می کنند. تعداد نفوس نظر به ناحیه فرق می کند، 
دسترس  در  نواحی  به  نظر  دقیق  احصاییه  کدام  ولی 
نیست که این خود یک چالش بزرگ است. در سطح 
و  اراده مردم  تمثیل  برای  قانونی  نواحی هیچ ساختار 
نظارت از کار رییس ناحیه وجود ندارد و رییسان نواحی 

صرف از طریق وکالی گذر با مردم در تماس اند.  
با درک اهمیت مساله، چنانچه در فوق ذکر شد، قانون 
اساسی واضحاً بر انتخابی بودن شهردار و شورای شهری 
تأکید دارد. سوال اینجا است که با وجود مساعد بودن 
قانونی، چرا در طی  بودن زمینه های  شرایط و فراهم 
فساد،  ترویج  است؟  نگرفته  اقدامی صورت  مدت  این 
نبود شفافیت در کارکرد مسووالن امور، دوری مردم از 
دولت و ضعف نظام را می توان به گونه ی مثال به عنوان 
وضعیت  این  ادامه  که  کرد  ذکر  وضعیت  این  پی آمد 
آورد.  میان  به  می تواند  نیز  را  جدی تر  پی آمد های 
بنابراین به کار است تا پیش از آنکه دیر شود، با توسل 
در سطح  مردم  اراده  تمثیل  زمینه  اساسی،  قانون  به 
شهر کابل که پایتخت کشور است، ایجاد گردد. انتخاب 
شهردار/شاروال برای مدت زمان معین، شخص مذکور 
را در مقابل مردم پاسخگو می سازد و تشکیل شورای 
منتخب شهری اصل نظارت از کار شهردار را به وجود 
می آورد که این دو امر در حقیقت اصل حکومتداری 
شفاف، پاسخگو به مردم و تقویت مردم ساالری را تحقق 

می بخشد.
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براساس گزارش سی ان ان، ترمپ تالش دارد تصمیمی 
سرباز  هزار  چهار  آن  اساس  بر  که  کند  اجرایی  را 
خارج  افغانستان  از  جاری  سال  خزان  تا  امریکایی 
می شوند. سی ان ان به نقل از دو مقام امریکایی گزارش 
داده است که مقام های امریکایی در حال نهایی سازی 
از  کشور  این  سرباز  هزار  چهار  از  بیش  خروج  طرح 
افغانستان تا خزان امسال هستند. مطابق این طرح در 
از  امریکایی  سربازان  شمار  شود،  اجرایی  که  صورتی 
تن در  و ۵۰۰  به چهار هزار  تن  و ۶۰۰  هشت هزار 
افغانستان کاهش خواهد یافت. این بخشی از خبری 
را  آن  جهان  و  افغانستان  مهم  روزنامه های  که  است 
انعکاس دادند. سوالی  به صورت گسترده    روز شنبه 
که مطرح می شود، این است: آیا این خروج برمبنای 
و  »دفاعی  دکتورین  و  خارجی  سیاست  دکتورین 
پرسش  می شود؟  عملی  و  طرح  پنتاگون  امنیتی« 
دیگر این است: آیا خروج چهار هزار سرباز امریکایی 
منطقه  در  امریکا  متحده  ایاالت  راهبردی  حرکت 
محسوب می شود یا یک حرکت تاکتیکی است برای 
دوره کمپین های انتخاباتی امریکا، به خصوص مبارزات 

انتخاباتی آقای ترمپ؟ 
برای دریافت پاسخ های دقیق این پرسش ها، نیاز است 
در گام نخست واژگان تاکتیکی و استراتژیکی و تفاوت 
بین آنها را بازتعریف کرده و کاربرد سیاسی-نظامی این 

اصطالحات را توضیح دهیم.
جومینی، نظریه پرداز علوم نظامی، توضیح می دهد که 
و  بلندمدت تر  عمیق تر،  کالن تر،  مفهومی  استراتژی 
گسترده تر است. در مقابل، تاکتیک به صورت مقطعی 
و در افق زمانی کوتاه تر و با حوزه ی اثر کوچک تر مورد 
هدف  یک  شما  عبارتی،  به  می گیرد.  قرار  استفاده 

و  مسلحانه  دزدی های  افزایش 
هرات،  شهر  در  جنایی  جرایم 
دنبال  به  زیادی  انتقادهای 
داشته است. به تازه گی دزدان 
یک  دزدیدن  برای  مسلح 
را  ساله   ۲۵ جوانی  موترسایکل، 
به ضرب گلوله کشتند و برادر و 

برادرزاده اش را زخمی کردند.
افزایش دزدی ها، به دنبال رهایی حدود دو هزار مجرم 
جنایی از زندان مرکزی هرات با دستور رییس جمهور به 
دلیل همه گیری کرونا، نگرانی هراتیان را در پی داشته 
است. کاربران شبکه های اجتماعی با راه اندازی کارزاری، 

تالش دارند برای تأمین امنیت، دادخواهی کنند.
هشدار  هم  نماینده گان  مجلس  در  مردم  نماینده گان 
می دهند، اگر سرپرست وزارت داخله برای مهار جرایم 
در هرات اقدام نکند، بر ضد او در پارلمان اقدام می کنند. 
که  می پذیرند  هرات  محلی  اداره  و  امنیتی  مقام های 
دزدی های مسلحانه و جرایم جنایی نگران کننده است، 
اما از اجرای طرح امنیتی برای مهار جرایم در این شهر 

خبر می دهند.

یک کشته و دو زخمی برای موترسایکل 
عکس جوان ۲۵ ساله ای که از سوی دزدان مسلح برای 
دزدیدن یک موترسایکل قربانی شد، در میان کاربران 
می شود.  دست به دست  هرات  در  اجتماعی  شبکه های 
برخی کاربران در سوگ او نوشته اند و شرح داده اند که 
»چگونه قامت رسایش با مرمی سارقان، بر زمین افتاد«.
برای پرس وجو درباره ی قتل این جوان، به خانه اش رفتم 
و ماجرا را از زبان برادرش همایون، که در این رویداد 
شنبه شب،  همایون،  روایت  به  شنیدم.  برداشته،  زخم 
هنگام  قیس،  برادرزاده اش  همراه  او  سرطان،  هفتم 
بازگشت از محل کارشان، درست وقتی که می خواستند 

وارد خانه شوند، از سوی دزدان مسلح تهدید شدند.
یکی از دزدان که سالح در دست داشت، موترسایکل 
همایون را گرفت و از او خواست هرچه در جیب هایش 
که  همایون،  برادر  هنگام  این  در  کند.  بیرون  را  دارد 

کاهش چهارهزار نیروی  امریکایی یک 
حرکت استراتژیک نیست

نگران نباشید؛

استراتژیک کالن تعریف می کنید و در مقاطع مختلف 
تاکتیک های متفاوتی را انتخاب می کنید تا به آن هدف 
با  تاکتیک ها همسو  از  اگر چه بسیاری  نزدیک شوید. 
استراتژی هستند، اما بعید نیست در یک مقطع زمانی 
به علت چالش ها و محدودیت ها، تاکتیکی را انتخاب 
به  نیست.  همسو  شما  استراتژی  با  ظاهراً  که  کنید 
و  استراتژی  تفاوت  از  کالسیک  مثال  یک  عنوان 
این مورد را مطرح می کنند که اگر  تاکتیک، معموالً 
رسیدن به قله را استراتژی خود بدانید، هر گام یک 
به سوی  رو  گام ها عموماً  تاکتیک محسوب می شود. 
قله هستند، اما اگر مانع یا مشکلی باشد، بعید نیست 
نزدیک  قله  به  را  بردارید که در ظاهر شما  گام هایی 
نمی کنند، اما در نهایت با دور زدن موانع موجود کمک 
اگر بخواهیم  به قله برسید. به طور خالصه  می کنند 
استراتژی  کنیم ،  تعریف  تاکتیک  کنار  را  استراتژی 
تاکتیک  ولی  است،  بلندمدت تر  و  کالن تر  مفهومی 

مقطعی و کوتاه مدت تر است. 
پس خروج چهار هزار سرباز ایاالت متحده امریکا در 
آستانه ی انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آن کشور 
روحیه ی  مخالف  و  آشکار  تقابل  یک  افغانستان،  از 
در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  دکتورین 
قبال آسیای مرکزی و منطقه است. از سوی دیگر این 
استراتژی  با  آشکار  تضاد  در  ترمپ  کمپینی  حرکت 
دفاعی و امنیتی پنتاگون نیز قرار دارد؛ زیرا براساس 
دکتورین دفاعی و امنیتی وزارت دفاع ایاالت متحده 
امریکا و موقعیت این کشور، حضور پایگاه های دایمی 
از  جهان  استراتژیک  و  مختلف  نقاط  در  کشور  آن 
جمله ضرورت های عینی دورنمای نیروی های نظامی 
دکتورین  این  بر مبنای  می دهد.  تشکیل  را  امریکا 

به  را دید و  با دزدان  او  بود، مشاجره  چند متر دورتر 
کمکش آمد.

داشت،  سالح  که  دزدی  خلیل احمد،  شدن  نزدیک  با 
یک گلوله به صورتش شلیک کرد، مرمی بعدی به پای 
برادرش همایون خورد و گلوله ی سوم، با ایجاد خراشی 
بر چهره ی برادرزاده  ی شان، از مقابل چشمانش گذشت 

و »به گونه ای معجزه آسا« زنده ماند.

پنج دزدی طی سه روز در یک منطقه
برادر  و  پسر  که  خلیل احمد،  برادر  فتاحی،  بسم اهلل 
روایت  برداشته اند،  زخم  دزدان  شلیک  با  دیگرش 
از برخورد گلوله به شفاخانه  می کند که برادرش پس 
انتقال یافت و روز یک شنبه، هشتم سرطان، جان باخت 

و پیکرش به خاک سپرده شد.
از صدای خسته و گرفته  اش مشخص بود که در فراق 
اشک هایی  با  است.  زیادی کرده  فغان  و  ناله  برادرش، 
که در چشم های غم بارش داشت، از بی پروایی مقام های 

امنیتی در مهار جرایم شکایت  کرد.
او مدعی بود که مقام های امنیتی برای بررسی رویداد 
پولیس  فرماندهی  اما  نشدند،  حاضر  حادثه  محل  به 
هرات با رد این ادعا می گوید آمر امنیت هرات شخصاً با 
وابسته گان قربانی دیدار کرد و حتا »لباس او« از سوی 

آنان پاره شد.
امام مسجد »کوچه کارته« محلی  مولوی عبدالشکور، 
که خلیل احمد در آن کشته شد، ادعا دارد که طی سه 
رخ  محل  همین  در  مسلحانه  دزدی  رویداد  پنج  روز 
داده و مقام های امنیتی برای مهار جرایم جنایی بی پروا 

هستند. 

است که امروزه نیرو  های دفاعی ایاالت متحده امریکا 
هفتاد  از  بیشتر  در  آبی  و  زمینی  پایگاه  هزار  حدوداً 
کشور جهان دارند. بری بوزان، نظریه پرداز برجسته ی 
افغانستان ساختار  بین الملل، معتقد است که  امنیت 
ژیوپولیتیکی ویژه ای دارد و در هیچ مجموعه امنیتی 
و سیاسی منطقه ای قرار نمی گیرد، زیرا در جنوب با 
کشورهای مجموعه  امنیتی جنوب آسیا روابط گسترده 
دارد و به همین شکل با کشورهای آسیای غربی یعنی 
خاور میانه، آسیای مرکزی و شرق آسیا نیز در تعامل 
چهار  اتصال  نقطه  افغانستان  دیگر  عبارت  به  است. 
منطقه )آسیای مرکزی، جنوب آسیا، غرب آسیا و شرق 
آسیا( است. چنین ویژه گی جغرافیایی نادر افغانستان، 
باعث می شود که ایاالت متحده امریکا برای همیشه در 
این کشور باقی بماند و پایگاه های دایمی خود را برای 

سال های طوالنی حفظ کند. 
از سوی  دیگر حضور ایاالت متحده امریکا در افغانستان 
از روی یک تصادف نبوده، بلکه موجودیت یک تهدید 
کشانیده  به  اینجا  را  کشور  آن  پای  بالقوه  جهانی 
است. در حال حاضر ده ها گروه تروریستی در منطقه 
موجود اند، مانند تحریک اسالمی اوزبیکستان، جنبش 
اسالمی ترکستان، حزب التحریر، اکرامیه اوزبیکستان 
و جماعت تبلیغ قزاقستان در آسیای میانه و مهم ترین 
نظیر حرکت  پاکستان  در  تروریستی  فعال  گروه های 
االسالمی  الجهاد  حرکت   ،)HUM( المجاهدین 
تحریک   ،)TTP( پاکستان  طالبان  تحریک   ،)HUJI(
جنگهوی  لشکر   ،)TNSM( محمدی  شریعت  نفاذ 
 ،)LEI( لشکر اسالمی ،)JEM( جیش محمد ،)LEJ(
طالبان، القاعده، لشکر طیبه )LET(، شبکه حقانی و 
سپاه صحابه که بیش تر این گروه ها در کشمیر، سوات، 

به گفته ی او، دزدان مسلح به حدی جسور شده اند که 
برای یک موترسایکل و تلفن، شهروندان را می کشند و 
جوان،  مردی  موترسایکل  دزدیدن  از  پس  موردی  در 

لباس های تنش را هم برده اند.

وزارت  به سرپرست  پارلمان  نماینده گان  هشدار 
داخله

قربانی  و  افزایش جرایم جنایی، دزدی های مسلحانه، 
در  تلفن  و  موترسایکل  دزدی  برای  شهروندان  شدن 
است.  داشته  دنبال  به  را  زیادی  واکنش های  هرات، 
نشر  با  اجتماعی،  شبکه های  فعاالن  و  کاربران  برخی 
تصاویر افرادی که توسط دزدان مسلح کشته شده اند، 
از ناتوانی حکومت محلی در مهار جرایم جنایی انتقاد 

دارند.
اعضای شورای والیتی و نماینده گان هرات در پارلمان، 
شهر  این  در  را  دزدی ها  و  جنایی  جرایم  افزایش 
نگران کننده می دانند. سیدعظیم کبرزانی، عضو مجلس 
نماینده گان، در نشست روز دوشنبه مجلس، مقام های 
در  مدیریت  به ضعف  را  هرات  محلی  اداره  و  امنیتی 
در صحبت هایش هشدار  او  کرد.  متهم  امنیت  تأمین 
مهار  برای  داخله،  وزارت  سرپرست  شخص  اگر  داد، 
جرایم جنایی در هرات اقدام نکند، نماینده گان برایش 
تبلیغ  پارلمان  در  او  ضد  بر  و  نمی دهند  اعتماد  رأی 

می کنند.
در  هرات،  والیتی  شورای  عضو  حیدری،  نوراحمد 
صحبت با ۸صبح می گوید افزون بر افزایش ناامنی در 
شهر  در  مسلحانه  دزدی های  و  باج گیری  ولسوالی ها، 
هرات نیز افزایش یافته است. او می افزاید، صدها زندانی 

آزاد  قبایلی  مناطق  و  بلوچستان  پشتون خوا،  خیبر 
جهانی  تهدید  عنوان  به  و  می باشند  فعال   )FATA(
برای کل منطقه و امریکا هنوز با قوت خود باقی اند. 
امنیتی اش  نگرانی  امریکا  متحده  ایاالت  که  زمانی  تا 
از این ناحیه مرفوع نشود، حضور سربازان این کشور 
در منطقه و افغانستان برای مهار این گروه بر مبنای 
استراتژی امنیتی پنتاگون ـ در صورتی  که ضد منافع 

غرب فعالیت کنندـ  خلل ناپذیر خواهد بود.
خصوص  به  غرب  حضور  که  دیگری  درشت  مورد 
ایاالت متحده امریکا را در افغانستان حتمی و دایمی 
می سازد، آسیای مرکزی به عنوان یکی از حوزه های 
مورد عالقه ایاالت  متحده برای نفوذ پس از فروپاشی 
مالی  کمک های  ارایه  است.  شوروی  جماهیر  اتحاد 
به  سرمایه گذاری  بسته های  و  ضعیف  کشورهای  به 
رویکرد  اصلی ترین  منطقه،  قدرتمندتر  کشورهای 
مرکزی  آسیای  در  نفوذش  گسترش  برای  واشنگتن 
به  منطقه،  در  چین  اقتصادی  نفوذ  افزایش  با  است. 
نظر می رسد این ابزار امریکایی ها پتانسیل خود را از 
دست  داده است، لذا دولت امریکا برنامه های پیچیده تر 
در  کار  خود  جهت حضور  در دستور  ژیوپولیتیکی 
آسیای مرکزی دارد. بنابراین تالش امریکا برای مهار 
رسیدن  و  ایران  و  روسیه  عملکرد  از  نظارت  و  چین 
به اهداف راهبردی اش که همانا ایجاد آسیای مرکزی 
واحد از طریق اجرای برنامه های همگرایی مختلف از 
در  را  امریکایی ها  است،  استراتژیکی  و  نظامی  جمله 
این  دارد کل  واشنگتن قصد  نگه می دارد.  افغانستان 
منطقه را تحت کنترل خود درآورد و از نفوذ مسکو و 
پکن در آسیای مرکزی بکاهد؛ زیرا این بخش بزرگی 
از دکتورین سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در 
منطقه ی ما است و هیچ گاه رییسان جمهور توان برهم 
زدن این غایه استراتژیک ایاالت متحده امریکا را که 
بیشتر از ۵۰ سال می شود در دستور کار است، ندارند. 
برای  ذی دخل  فکتورهای  درنظرداشت  با  نتیجه،  در 
حضور درازمدت ایاالت متحده امریکا در افغاستان و 
منطقه، خروج چهار هزار سرباز این کشور به دستور 
آقای ترمپ یک حرکت تکتیکی، کمپینی، زودگذر و 
برگشت پذیر خواهد بود که تنها و تنها خوراک و مصرف 
انتخاباتی برای حزب جمهوری خواه و خود آقای ترمپ 
در آستانه انتخابات دارد و بس. مطمیناً بعد از سپری 
امریکا، حتا  ایاالت متحده  در  انتخاباتی  شدن فضای 
از  قبل  جنگی اش  نیرو  های  تمامی  خروج  صورت  در 
برگزاری انتخابات از این کشور، سربازان ایاالت متحده 
امریکا بنا بر لزوم دکتورین سیاست خارجی و دکتورین 
دفاعی آن کشور، دوباره به افغانستان برخواهند گشت 

و سال های زیادی در این کشور باقی خواهند ماند.

که مرتکب جرایم جنایی بودند، طی روزهای گذشته 
به دلیل همه گیری کرونا، از زندان هرات رها شدند و 
به قتل  را  امنیتی، جوانان  با ضعف مدیریت مقام های 

رسانده و اموال شان را می بَرند.

واکنش والی و فرمانده پولیس هرات 
۸صبح  با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
می گوید تمام واقعات دزدی مسلحانه طی ۴۸ گذشته 
در این شهر، تنها یک فوتی داشته است، اما در نشست 
شورای نظامی فیصله شد که پولیس در کنار ولسوالی ها، 

روی تأمین امنیت شهر هم تمرکز کند. 
والی هرات می گوید: »من نمی خواهم چیزی را پنهان 
کنم، نگران دزدی های داخل شهر هستم، تمام آن را به 
فقر ارتباط نمی دهم، با این که مسأله ی فقر جدی است، 

اما شما تدابیر شدید امنیتی را می بینید.«
عبیداهلل نورزی، فرمانده پولیس هرات، در گفت وگو با 
۸صبح از بازداشت روزانه دست کم ۱۰ دزد و مجرم در 
او، میزان جرایم  شهر هرات سخن می زند. به گفته ی 
جنایی در هرات، در مقایسه با دیگر والیت های کشور 
اندک است و آمار ثبت شده در فرماندهی پولیس، این 

را ثابت می کند.
به تازه گی تصاویر دو جوان هراتی که از سوی مردان 
شبکه های  در  گسترده ای  بازتاب  شدند،  کشته  مسلح 
اما  برانگیخت،  را  هراتیان  نگرانی  و  داشت  اجتماعی 
والی و فرمانده پولیس این والیت، که عمل کردشان به 
دلیل افزایش دزدی ها انتقادهایی را به همراه داشته، از 
تالش برای مهار جرایم، بازداشت دزدان و کاهش سطح 

دزدی ها اطمینان می دهند.

نقیب اهلل مشفق، استاد دانشگاه دفاع ملی 
مارشال فهیم

نگرانی از افزایش دزدی های 
مسلحانه در هرات

شهروندانی که قربانی موبایل و موترسایکل می شوند:

محمدحسین نیک خواه
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پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
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» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی« » دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«
شماره دعوت به داوطلبی:

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری 
از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک بسته 
لوازم جمع آوری شیر )DAIRY TOOL KIT( اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در 
فلش دسک )حافظه( بشکل رایگان از پروژه مذکور  بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن 
الی ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، 
پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی 

قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /۱۶۰.۰۰۰ یکصد شصت هزارافغانی بوده ، 
جلسه پیش آفرگشایی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی 
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱  ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر 

می گردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری 
از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک بسته لوازم 
پروسس غذایی )FOOD PROCESSING KIT( اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط 
را در فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان از پروژه مذکور  بدست آورده ، آفر های خویش 
را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به دفتر جلسات تعمیر آمو، 
منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده 

و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /۹۰.۰۰۰ نود هزارافغانی بوده ، جلسه پیش 
آفرگشایی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ 
تدویر   CDRRP پروژه  جلسات  اطاق  در  ظهر  از  قبل  ساعت ۱۰:۰۰     ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

می گردد.
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پروژه رشد زراعت  و انکشاف روستایی 
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دعوت به داوطلبی
شماره دعوت به داوطلبی:

پروژه روشد زراعت و انکشاف روستایی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا 
در پروسه داوطلبی  پروژه تهیه و تدارک لوازم امنیتی ضرورت دفاتر کابل وو الیات وپروژه 
تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی )IT( تحت دو الت اشتراک نموده و نقل شرطنامه 
مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از بخش تهیه وتدارکات پروژه روشد زراعت 
وانکشاف روستایی 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 ۲۱ جوالی ۲۰۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل  از ظهر به  بخش تهیه وتدارکات پروژه 
روشد زراعت و انکشاف، تعمیر آمو، وزرات زراعت، آبیاری ومالداری، جمال مینه، کارته سخی 
ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یادوری است که 
جلسه قبل از آفرگشائی به تاریخ ۱۲ جوالی ۲۰۲۰  ساعت ۱۰:۰۰ قبل ازظهر در آدرس یاد 

شده تدویر میگردد.
بانکی مبلغ تضمین آفرحصه اول: مبلغ ۷۵.۰۰۰.۰۰  تضمین آفر به صورت تضمین خط 

هفتادو پنج هزار افغانی  وتضمین آفر حصه دوم: مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰ نود هزار افغانی

 MAIL/UNDP/CBARD/NCB/GOOD-2020-1
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معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت عمومی اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

»اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد«
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که 
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک هفت قلم روغنیات وفلتر باب 
مورد ضرورت پروژه کمر بند سبز کابل برای سال مالی ۱۳۹۹ تحت داوطلبی باز داخلی با 
کود نمبر                                              را به شرکت تجارتی امیر سبحان دارای جواز 
نمبر )۵۴۱۶۱( به قیمت مجموعی مبلغ )۷۶۷.۸۴۰( افغانی )هفت صدو شصت وهفت هزار 

وهشت صدو چهل  افغاني( اعطا نماید. 
اعتراض  میتوانند  باشند،  داشته  زمینه  اعتراض در  اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست 
تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام 

ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

MAIL/PD/NCB/G158/99  
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7
»اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک هشت قلم مواد خوراکه وادویه جات ماهیان  
مورد ضرورت فارم ماهی پروری قرغه   تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر                                            را به شرکت خالد شجاع داودزی لمتد دارای جواز نمبر )۹۸۱۱-۰۱۰۱( به قیمت 

مجموعی مبلغ )۲.۳۹۴.۰۰۰( افغانی )دو ملیون وسه صدو نود وچهار هزار افغاني( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.
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کسب علم و دانش و داشتن سیستم عملی و علمی برای 
از بنیادی ترین و  افراد یک جامعه یکی  تعلیم و تربیت 
مهم ترین ارکان های ساختن یک جامعه سالم، مترقی و 
مرفه است که نبود آن باعث مشکالت بنیادی در راستای 
رشد و ترقی جامعه شده و افراد جامعه را به انواعی از 
مشکالت دچار می سازد. امروزه کشورهای مختلف جهان 
نظر به شرایط و امکانات دست داشته ی شان می کوشند تا 
یک سیستم منظم و عملی را که جواب گوی نیازمندی های 
کوتاه مدت، میان مدت و طویل المدت جامعه باشد را ایجاد 
و یا تقویت بخشند. در ایجاد و نگهداری چنین سیستم 
کارا و پویا، عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
را  مهمی  فوق العاده  نقش  و  دخیل  بشری  و  اقتصادی، 
بازی می نمایند. البته نگرش و سهم گیری مردم جامعه 
در قبال تعلیم و تربیت فرزندان شان، توجه حکومت ها، 
اختصاص بودجه الزم، موجودیت ظرفیت های مسلکی و 
تخنیکی، تربیت کادرهای ورزیده، داشتن رهبری سالم 
از  بهره برداری  تربیتی،  و  تحصیلی  ارگان های  راس  در 
میتودهای جدید تعلیمی و استفاده از تکنولوژی امروزی 
وضعیت  بهبود  راستای  در  که  است  دیگری  عوامل  از 
تعلیمی و تربیتی نقش مهم و ارزنده را بازی می نماید. 
شاگردان و محصالن امروز که همانا آینده سازان هستند 
زمانی می توانند که جامعه را به طرف رفاه و شکوفایی 
را  تربیت درست  و  تعلیم  که  بکشانند  معنایی  و  مادی 
در  با  باشند.  آموخته  زمان  همان  نیازمندهای  مطابق 

کنید،  قبول  را  من  معذرت  پس  است،  بلی  جواب  اگر 
شاید تجربه ی عملی ۱۲ سال مکتب خواندنم در اشتباه 
بوده است، اما اگر جواب »نه« است پس باید قبول کنیم 
که مشکالت خیلی بنیادی و جدی در سیستم و نصاب 
بسیار  تغییرات  نیازمند  که  دارد  وجود  مکاتب  تعلیمی 
عمیق و بنیادی است. پوهنتون های دولتی و خصوصی 
مواردی  نیستند.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  افغانستان 
چون کهنه بودن نصاب تعلیمی، تدریس مضامین غیر 
ضروری در رشته های مختلف، استخدام نشدن کدرهای 
تکنولوژی  امکانات  از  استفاده  نبود  مسلکی،  و  جوان 
میتودهای  تجربی،  و  عملی  کارهای  فقدان  مدرن، 
مختلف تدریسی منحصر به فرد، مجبور شدن محصالن 
به تعقیب رشته خالف عالقه شخصی، دخیل ساختن 
مسایل سیاسی - مذهبی - سمتی و زبانی در محیط 
استادان  از  تعدادی  خودمختاری  و  دیکتاتوری  علمی، 
فراغت  از  بعد  کاری  فرصت های  نبود  پوهنتون ها،  در 
و ده ها موارد دیگری است که سیستم و نظام تعلیمی 
جدی  بسیار  مشکالت  دچار  پوهنتون ها  سطح  در  را 
ساخته است. به میان آوردن تحول بنیادی در سیستم 
نیازمند توجه جدی حکومت داران است تا با به اختیار 
گذاشتن امکانات از ظرفیت های موجود استفاده و یک 
باعث رشد  بیاورند که  میان  به  را  پویا  و  کارا  سیستم 
استعدادهای جوانان فرزانه و با استعداد این سر زمین 
شده که نهایتاً باعث رفاه، شکوفایی و پیش رفت کشور 
و  تعلیمی  سکتور  مقامات  و  مسووالن  به  شد.  خواهد 

نظر داشت مقدمه ی کوتاه برگردیم به اصل مطلب که 
همانا نقد و بررسی سیستم و نصاب تعلیمی و تربیتی 
افغانستان، از دوره ابتدایی مکتب تا پوهنتون ها است. اگر 
با خواندن ۱۲ سال مکتب، ۱۲ سال عمر پر  گویم که 
از  ثمرت را ضایع کرده ای حرف اشتباهی نگفته ام. من 
شما خواننده عزیز می پرسم که آیا در سیستم و نصاب 
تعلیمی و تربیتی مکاتب، لیاقت و شایسته گی شاگردان 
و  عشق  اساس  به  شاگرد  آیا  می شود؟  گرفته  مدنظر 
آن  در  انتخاب کند که  را  عالقه اش می تواند مضامینی 
سال  هر  در  شاگرد  آیا  دارند؟  فوق العاده  رشد  استعداد 
توانایی خواندن و فهمیدن ۱۰ الی ۱۵ مضمون مختلف 
ضروری  مضمون  ده ها  فهمیدن  و  خواندن  آیا  دارد؟  را 
در  را  عملی  کارهای  سهولت های  شاگردان  آیا  است؟ 
مکاتب دارند؟ آیا کیفیت تدریسی در مکاتب تاسف بار 
نیست؟ آیا شاگردان با فراغت از مکتب می توانند بدون 
آماده گی کانکور و زحمات بیرون مکتبی به پوهنتون های 
سال   ۱۲ وصف  با  مکاتب  فارغان  آیا  یابند؟  راه  کشور 
ساینسی،  اجتماعی،  مضامین  مکرر  خواندن  و  تحصیل 
آن  سطحی  فهم  به  قادر  بشری  و  ورزشی  هنری، 
قرار  این همه مضامین  با مطالعه  آیا  مضامین هستند؟ 
است از شاگردان مکاتب نابغه های قرن بسازیم و یا هم 
به جز  و عمل کردها  این شیوه ها  با  آیا  جامع الکماالت؟ 
خواهد  حاصل  دیگری  چیز  شاگردان  کمی  افزایش  از 
شد؟ و باالخره آیا اکثریت فارغان مکاتب کشور را حد 
اقل می توان به معنای حقیقی آن باسواد خطاب کرد؟ 

میتود های  و  شیوه ها  این  که  می کنیم  عرض  تربیتی 
تیوریک قرون ۱۹ و ۲۰ چاره ساز شرایط امروزی نیست 
و شما نمی توانید که مشکالت و چالش های قرن ۲۱ را با 
راه حل های کهنه از میان بردارید، زیرا مشکالت، شرایط 
و چالش های امروزی راه حل های قوی و عملی امروزی 
ساختن  آماده  و  معضل  این  حل  برای  می خواهند. 
قوای کار بشری که بتوانند با محیط عملی بیرون کنار 
بیایند و دروس خوانده شده در زنده گی عملی،  کاری 
و اجتماعی آن ها تغییر مثبت و چشم گیر ایجاد کند، 
وزارت های  افغانستان خاصتاً  هر چه عاجل تر حکومت 
کمیسیون  یا  و  کمیته  یک  عالی  تحصیالت  و  معارف 
بزرگ را برای پنج سال با ترکیب متخصصان، استادان، 
محصالن، علما و دیگر اقشار مسلکی، تحصیل یافته و 
جهان دیده داخلی و خارجی تشکیل و امکانات الزم را 
در اختیار این کمیسیون با پالن های کاری مشخص قرار 
دهند تا این کمیسیون و یا کمیته علمی تمامی مسایل 
انستیتوت ها  پوهنتون ها،  مکاتب،  تربیتی  و  تعلیمی 
و غیره نهادهای تعلیمی و تربیتی را به شکل بنیادی 
و اساسی بازنگری کند و یک سیستم کارآمد، منظم، 
عملی و قابل تطبیق را برای حکومت پیشکش نماید. 
با راه اندازی آن سیستم، نظام عمومی تعلیمی و تربیتی 
افغانستان تغییر کند، نسل های جوان امروزی و آینده را 
با معیارها و استانداردهای جهانی تربیت کند. این کار 
باعث ترقی و پیش رفت قوای بشری کشور، نیرویی که 

متضمن ترقی و پیش رفت کشور می باشد، می شود.

آیا سیستم و نصاب تعلیمی کنونی جواب گوی نیاز های امروز است؟
عتیق اهلل رحیمی، استاد دانشگاه

امروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه 
فن آوری و پیش رفت های صنعتی ، گرایش به سازمان های 
به  فراگیر و جهانی شده است،  امری  و پرورش  آموزش 
را  جامعه  هر  رشد  مهم  شاخص های  از  یکی  که  حدی 
وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش 

)معارف( آن برعهده گرفته است.
سیستم  در  که  زمانی  توسعه یافته  کشور های  اکثر  در 
گیرد،  صورت  توجه  )معارف( شان  پرورش  و  آموزش 
معلمان از بهترین معاش و جایگاه اجتماعی برخوردار اند. 
توسعه هر جامعه بسته گی به نظام تحصیلی و معارف آن 
کشور دارد که جامعه را به سمت پویایی و پیش رفت سوق 

می دهد.
کرونا یکی از اپیدمی های انکارناپذیر در سطح جهانی است 
که تمام سیستم های اقتصادی را به حالت رکود مواجه 
از خود برجای  کرده و ضرر های فراوان مالی و جانی را 
اکثر  برای  بسیار جدی  هنوز هم خطر  و  است  گذاشته 
کشور ها است. افغانستان هم از این ضرر های مالی و جانی 
و  فقیرتر  را  فقیر ها  این کشور  در  است.  نمانده  امان  در 
طبقه متوسط جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. 
در این میان وضعیت اقتصادی معلمان را هم تحت تأثیر 
بد و منفی قرار داده است؛ معلمانی که نه دست مزد قابل 

توجه دارند و نه در آمد ثابت از کدام بخش دیگر .
معلمان از  قشر فقیر جامعه هستند که نه مالک جایداد 
هستند و نه هم تاجر و تجارت پیشه، بلکه اکثرشان در 

حالت فقر اقتصادی زنده گی شان را سپری می کنند.
اولین پایگاه اجتماعی که افراد با آن آشنا می شوند مساجد، 
مکاتب و معلمان اند که از خط نوشتن گرفته، خط خواندن 
و دروس مختلف را می آموزند. از رییس جمهور تا معاونان، 
وزیران، نماینده گان پارلمان و تمام اعضای جامعه که امروز 
به جایگاه و منصب های بلندی رسیده اند، از زحمت کشی و 
تالش همین قشر است. در بدترین شرایط ممکن )جنگ( 
بتوانند  تا  بودند  حاضر  خود  مقدس  وظایف  به  معلمان 
باشند، ولی  ارزنده داشته  در توسعه کشور خود سهمی 

تأثیر کرونا بر زنده گی معلمان کشور

متاسفانه در افغانستان روز به روز بی مهری دولت نسبت به 
این قشر بیش تر و بیش تر می شود. 

است،  مسدود  کرونا  شیوع  دلیل  به  مکاتب  که  اکنون 
اکثر مکاتب خصوصی بیش تر معلمان خود را از وظایف 
برای شان  پولی  نتوانسته اند  یا  و  کرده اند  سبک دوش 
با  همیشه  هم  دولتی  مکاتب  معلمان  کنند.  پرداخت 
از  معاشات شان  شدن  واریز  در  تأخیر  مانند  مشکالتی 

طرف دولت روبه رو اند. 
چندی پیش اتحادیه مکاتب خصوصی یک اعتراض مدنی 
را راه اندازی کرده بود تا دولت در دوره قرنطین و کرونا با 
آن ها همکاری داشته باشد، ولی آن هم نتیجه نداد. این را 
به وضاحت کامل بیان می کنم که همیشه معلمان کشور 

ما با بی مهری جامعه و دولت روبه رو بوده اند.
نشر رسانید که  به  را  ویدیویی  نیوز  چندی پیش طلوع 
وضعیت اقتصادی یک معلم را در والیت هرات به تصویر 
کشانیده بود. این معلم از ناچاری و فقر شدید در دوران 

قرنطین، دست به جمع آوری خیرات )گدایی( زده بود. 

شب گذشته چند تصویر در فضای مجازی دست به دست 
به  را  معلم  خانم  یک  اقتصادی  بد  وضعیت  که  می شد 
تصویر کشیده بود. او سه فرزند دارد و شوهرش هم در 
در  معلم  هزار ها  و  او، صدها  مانند  می برد.  سر  به  ایران 
سر ا سر افغانستان داریم که زنده گی شان به همین اندک 
آیا  دارد.  بسته گی  آن  از  کم تر  یا   ۷۰۰۰ ماهانه  معاش 

معلمان کشور ما محکوم به گدایی اند؟
ما در کجایی جهان قرار داریم؟ بنا بر گزارشی که در سال 
۲۰۱۷ منتشر شد، کشور هایی مانند لوکزامبرگ )۷۰ تا 
۱۰۲.۵ هزار دالر(، جرمنی )۵۶ الی ۷۰ هزار دالر(، کانادا، 
امریکا، کوریای جنوبی، جاپان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و 
مکسیکو به ترتیب بیش ترین معاش و دست مزد را برای 
کنار  در  آن ها  معلمان  می کنند.  پرداخت  خود  معلمان 
معاش باال، از بیمه صحی از طرف دولت هم برخوردار اند.
را  پرورش خود  و  آموزش  دولت می خواهد سیستم  اگر 
توسعه دهد، حمایت از معلمان چه مادی و چه غیر مادی 
از  باشد. در کنار آن  از موثر ترین روش ها می تواند  یکی 

نقدی  کمک های  از  بخشی  می تواند  دولت  من  نظر 
میلیون دالری که از طرف سازمان های جهانی مانند بانک 
جهانی، سازمان بین المللی صحت  و سازمان ملل متحد 
برای جلوگیر از شیوع و بحران کرونا کمک شده اند را به 
معلمان تخصیص دهد تا هم مشکالت اقتصادی این گروه 
رفع شود و هم دولت نشان دهد که حامی معلمان است 
و این خودش به مثابه سرمایه گذاری در سیستم معارف 
محسوب می شود. اگر معلمی در اثر مشکالت اقتصادی و 
بی توجهی دولت بمیرد، به مثابه خاموش شدن چراغ علم، 

دانش و معرف است. 
و  آموزش  سیستم  از  دولت  حمایت  عدم  و  بی توجهی 
پرورش )معارف( می تواند سیستم آموزشی کشور را با یک 

خطر جدی و جبران ناپذیر روبه رو کند.
اقتصادی  لحاظ  از  افغانستان  شرایط  که  است  درست 
اگر توجه صورت گیرد،  اما  نیست،  چندان مهیا و آمده 
از خرج دستر خوان وزارت خانه ها، ریاست های مستقل و 
والیت ها، کریدت کارت های مبایل، مواد سوخت موتر های 
پول  این  با  کاسته شود،  و سفر خرجی  شان کمی  زرهی 
حداقل گوشه ای از مشکالت سیستم آموزشی حل خواهد 

شد.
سو  یک  از  مدرن،  پروش  و  آموزش  سیستم  نتیجه ی 
بالنده، متعادل و رشد  انسان های مستعد سالم،  پرورش 
یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی 
انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی خواهد بود. به دلیل چنین اهمیتی است که در 
عصر حاضر همه ی دولت ها از کوچک و بزرگ، قدرت مند 
به  پرداختن  توسعه،  حال  در  یا  توسعه یافته  و  ناتوان  و 
آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی 

می دانند.
شاید کرونا بهانه ای باشد تا به ما بفهماند که خدمت گزاران 
آموزش و پرورش نیاز مبرم به حمایت ما و دست نوازش 
هیچ  در  معلمی  هیچ  که  روزی  امید  به  دارند.  دولت 
نکند و حداقل  زنده گی  فقر  ما زیر خط  گوشه ی کشور 
زحمات شان  از  باشد  توانسته  اجتماعی  جامعه  و  دولت 

تقدیر به عمل بیاورد.

فرهاد حمیدی
ماستر اداره و تجارت


