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برای هر والیت یک 
معاون زن تعیین می شود
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بادغیس هم چنان در آرزوی پایان 
کار سرک حلقه ای

حمایت از سکتور خصوصی چگونه به رونق اقتصادی برسیم؟
در قوانین افغانستان

4

رییس  جمهور غنی سال 1396 خورشیدی در سفر به والیت بادغیس، هنگام آغاز 
کار ساخت بزرگ راه حلقه ای وعده سپرد که این پروژه دو سال دیگر به بهره برداری 
می رسد، اما وعده اش عملی نشد و کندی کار ساخت سرک، انتقادهایی را به دنبال 
داشته است.  ادعاهایی در پیوند به فساد و حیف ومیل میلیونی در روند ساخت آن نیز 
وجود دارد. فعاالن مدنی، تأخیر چندین ساله در ساخت جاده را قابل  پذیرش ندانسته 

و از کندی کار و احتمال تأخیر در پایان ساخت هشدار می دهند. 
نماینده گان بادغیس در مجلس نماینده گان، شرکت قراردادی را به کم کاری و نداشتن 
تجهیزات کافی متهم می کنند. رییس شورای والیتی بادغیس باور دارد که ساخت 
سرک حلقه ای به گونه ی عادی جریان دارد، اما کار دو بخش آن در والیت فاریاب 

تاکنون آغاز نشده است.

ثبات افغانستان در گرو خودکفایی اقتصادی آن است، اما خودکفایی اقتصادی نیز به ثبات سیاسی نیاز دارد که متاسفانه هنوز با گذشت بیست 
سال از فاز جدید تاریخی درگیر مشکالت سیاسی خود هستیم که نمی گذارند کشور از چرخه بحران و تکان های ویرانگر بیرون شود. اما حاال 
بحث ما بیش تر بر رونق اقتصادی کشور و دورنمای تجارتی آن متمرکز است تا ببینیم چگونه می شود به اقتصاد پویا و کار آمد دست پیدا کرد.

3

مذاکرات بین االفغانی دوباره 
با تاخیر مواجه است

و  پالیسی  دکترای  دانشجوی  عثمانی،  افضل  آقای 
اداره عامه، به تاریخ 1۵ سرطان سال جاری مقاله ای 
عنوان  تحت  رساند  نشر  به  روزنامه  همین  در  را 
»عقلی  کردن شرع و شرعی کردن عقل: نگاهی بر 

نهاد دین در حکومت داری مدرن«.

نام  به  که  عمومی  کردن  صحبت  در   اضطراب 
glassophobia نیز یاد می شود ، یکی از رایج ترین 
ترس های اجتماعی است . در حالی که ممکن است 
برخی از افراد از سخنرانی احساس ناراحتی کنند ، 
اگر به اختالل اضطراب اجتماعی )SAD(  مبتال 

هستند، اضطراب...

6

7

 نکاتی برای مدیریت اضطراب 
در صحبت کردن عمومی

درنگی بر »عقلی  کردن شرع و 
شرعی کردن عقل: نگاهی بر نهاد 

دین در حکومت داری مدرن«
آزمون کانکور در ۲۹ سرطان 
از والیت قندهار آغاز می شود

۸صبح، کابل: وزارت تحصیالت عالی می گوید که 
فیصله نهایی در مورد زمان برگزاری آزمون کانکور 

گرفته شده است.
وزارت  سخنگوی  معاون  فرزان،  محمدحنیف 
قرار  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  عالی،  تحصیالت 
است دور اول آزمون کانکور در والیت قندهار در ۲9 

ماه جاری برگزار شود.
فرزان افزود که برنامه برگزاری دور اول آزمون کانکور 

تهیه شده است.
آزمون کانکور برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا به 

تأخیر افتاده بود.
کرونا  ویروس  با  مبارزه  اضطرار  کمیته  گذشته  روز 
ریاست  دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  ریاست  به 
جمهوری، با تأیید طرح برگزاری کانکور به اداره ملی 
امتحانات اجازه داده بود که آزمون کانکور را برگزار 

کند.
اداره ملی امتحانات کانکور نیز گفته است که آزمون 
کانکور امسال در یک ونیم ماه آینده در سراسر کشور 
شیوع  از  جلوگیری  برای  صحی  تدابیر  رعایت  با 

ویروس کرونا برگزار می شود.
قرار است امسال ۲۰۰ هزار دانش آموز برای راه یافتن 
به دانشگاه های کشور در آزمون کانکور شرکت کنند.

پولیس کابل از بازداشت 
۳۳ نفر در پیوند به جرایم 

جنایی خبر داد
در  که  می گوید  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
نقاط  از  را  نفر   33 عملیات،  چندین  نتیجه 
جرایم  ارتکاب  اتهام  به  کابل  شهر  مختلف 

جنایی بازداشت کرده  است.
روز  کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
دوشنبه، شانزدهم سرطان، به روزنامه ۸صبح 
گفت که این افراد در ۴۸ ساعت گذشته از شهر 

و ولسوالی های کابل بازداشت شده اند.
پولیس این افراد را به اتهام دزدی موتر، قتل، 
نظم  و  امن  اخالل  آدم ربایی،  موبایل،  دزدی 
اخالقی،  غیرقانونی، جرایم  عامه، حمل سالح 

فریب کاری و کیسه بری متهم کرده است.
پنجم،  چهارم،  اول،  ناحیه های  از  متهمان 
ولسوالی های  هفدهم،  سیزدهم،  دهم،  هفتم، 
کابل  سروبی  و  میربچه کوت  چهاراسیاب، 

بازداشت شده اند.
دو  و  سالح  مقداری  افراد  این  نزد  از  پولیس 
نیز به دست آورده  را  عراده موتر دزدی  شده 

است.
افزایش  از  شهروندان  که  است  حالی  در  این 
آن  با  هم زمان  دارند.  انتقاد  جنایی  جرایم 
جرایم  از  جلوگیری  در  که  می گوید  پولیس 
جنایی جدی است و در این راستا برنامه های 

تازه را روی دست گرفته است.

۸صبح، کابل: مقام های محلی در والیت 
کماندو  نیروی  صدها  که  می گویند  غزنی 
به  طالبان  احتمالی  حمالت  دفع  برای 
این والیت رسیده اند. این نیروها به دنبال 
افزایش نگرانی ها از احتمال حمالت طالبان 

به شهر غزنی به این والیت اعزام شده اند.
واحداهلل جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، 
گفت که این نیروها روز دوشنبه، شانزدهم 

سرطان، به والیت غزنی رسیده اند .
سخنگوی والی غزنی افزود که نیروهای تازه 
اعزام شده به غزنی با سالح های پیش رفته 
با  را  هوایی  نیروهای  و حمایت  اند  مجهز 

خود دارند.
در  شایعات  که  افزود  جمعه زاده  واحداهلل 
مورد احتمال این که طالبان به شهر غزنی 
حمله می کنند و غزنی سقوط خواهد کرد، 

با اعزام نیروهای تازه منتفی شده است.
نیروهای  که  گفت  غزنی  والی  سخنگوی 
امنیتی اجازه نمی دهند که طالبان تهدیدی 

را متوجه والیت غزنی بسازند.
تحرکات  اخیراً  که  کرد  تأیید  هرچند  او 

طالبان در این والیت افزایش یافته است.
و  پارلمان  در  غزنی  نماینده گان  از  برخی 
باشنده گان این والیت پیش تر ابراز نگرانی 
کرده بودند که طالبان در عقب کمربندهای 
ممکن  و  دارند  غزنی حضور  شهر  امنیتی 

است بار دیگر به این شهر حمله کنند.
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی 
چند روز پیش در یادداشتی در صفحه ی 
»گروپ های  که  نوشت  فیس بوکش 
به  مختلف  خارجی«  و  داخلی  تروریستی 
شدت در حال اکماالت از راه پکتیکا و زابل 
از آن سوی خط دیورند هستند و احتماالً 
برای حمله بزرگ بر شهر استراتژیک غزنی 

آماده گی می گیرند.
نبیل گفته است که رهبری و برنامه ریزی 
این حمله احتمالی را شاخه »شبه قاره هند 
القاعده« بر عهده دارد و رهبران مهم این 
شبکه در هفته های اخیر بین ولسوالی های 
لوگر،  خروار  غزنی،  ناوه   زابل،  خاک افغان 
برمل و گومل پکتیکا  ولسوالی های گیان، 
رفت وآمد  در  وزیرستان  شوال  دره ی  و 

بوده اند.
غزنی در جنوب کشور از والیت های ناامن 
است که در ماه میزان سال 139۷ در پی 
حمله ی گروه طالبان تا مرز سقوط نزدیک 
از  این حمله گسترده طالبان  شد. در پی 
صدها  غزنی،  والیت  مرکز  بر  جناح  چند 
در  شدند.  متضرر  والیت  این  در  خانواده 
جریان این حمله، گروه طالبان شماری از 
دکان ها، مارکت ها و دفترهای دولتی را به 

آتش کشیدند.

صدها نیروی کماندو به غزنی اعزام شدند

اختالف ها پیرامون رهایی زندانیان؛

وعده ی رییس  جمهور عملی نشد؛



۸صبح، کابل: نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد 
افغانستان یا نی با نشر خبرنامه ای اعالم کرد که 
از  که  بیان،  رادیو  خبرنگار  حکیمی،  محبوب اهلل 
چهارشنبه به این سو در بند امنیت ملی به سر 

می برد، باید آزاد شود.
خبرنامه نی روز دوشنبه، شانزدهم سرطان، نشر 
نشر  از  نی گفته است که ۲۴ ساعت پیش  شد. 
این خبرنامه، فلمی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است که در آن آقای حکیمی می گوید، در 
فیس بوکش مواردی نشر شده است که »اهانت به 
رییس جمهور« است و بابت آن معذرت می خواهد.

در خبرنامه آمده است: »نی به این باور است که 
ضبط و نشر چنین ویدیویی که به اساس قرائن از 
سوی امنیت ملی انجام  شده است، غیرقانونی و در 

تضاد با قانون رسانه های افغانستان است.«
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، در 
یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی گفت که 

۸صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری می گوید 
که بر اساس تصمیم کابینه، قرار است برای هر 

والیت یک معاون والی زن تعیین شود.
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری 
روز دوشنبه، شانزدهم سرطان در نشست خبری 
گفت که این تصمیم بر اساس پیشنهاد وزارت 
امور زنان در نظر گرفته شده و قرار است اداره 
را  تازه ای  بست های  محلی  ارگان های  مستقل 

برای آن ایجاد کند.
پیش  از این،  آقای غنی در یازدهم سرطان، پس 
از درخواست برخی از بزرگان لوگر دستور داده 
بود که تا ده روز یک معاون والی زن برای این 

والیت تعیین شود.
رییس کنونی  است که عبداهلل عبداهلل،  گفتنی 
شورای عالی مصالحه ملی و رییس اجرایه پیشین 
حکومت وحدت ملی نیز پیش از این نیز وعده 
کرده بود که برای هر والی یک معاون زن تعیین 
معدود  موارد  جز  به  وعده  این  اما  شد،  خواهد 

عملی نشد.
هم زمان با این، در نشست کابینه روی برخی از 

مسایل نیز پرداخته شده است.
کرده  فیصله  کابینه  که  افزود  صدیقی  آقای 
شهرهای  انکشافی  طرح  چارچوب  مورد  در  تا 
ننگرهار  و  خوست  مزارشریف،  کندهار،  هرات،  
بودن  آماده   از  و  آماده گی های الزم گرفته شود 
داده  اطمینان  این طرح  مورد ضرورت  امکانات 

حکیمی کارمند یکی از ادارات مربوط وزارت ارشاد، 
حج و اوقاف است و ممکن با برخی از رسانه ها نیز 

همکاری داشته باشد که او اطالعی ندارد.
او اهانت را مطابق قوانین و فرهنگ افغانستان کار 
ناپسند عنوان کرد و گفت که هیچ کس حق ندارد 
به کسی توهین کند. او گفت که در این مورد هر 
اداره از خود قوانین و مقررات واضح دارد و مطابق 
آن رفتار می شود. صدیقی گفت که پالیسی دولت در 

است.
به گفته وی، در این چارچوب انکشاف استراتژیک 
پنج شهر بزرگ که هفته گذشته از سوی رییس 
توسعه  قابل  نکات  آن  در  شد،   منظور  جمهور 
برای شهرها، ساحات باستانی، مسکونی، تجارتی، 
تحصیلی و سرمایه گذاری و اقتصادی مشخص شده 

است.
قرار است والیان و شهرداران روی اسناد استراتژیک 
ریاست  عملیاتی  واحد  و  کرده  بحث  شهرها  این 
اداره  و  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  جمهوری،  
ارگان های محل در راستای تسهیل آن اقدام کند.

کابینه هم چنان فیصله کرده است که همه اعضای 

قبال خبرنگاران واضح است و هیچ نهادی نمی تواند 
مانع کار رسانه ای خبرنگاران شود.

سخنگوی ریاست جمهوری گفت که امیدوار است 
موضوع مطابق قانون حل شود.

قانون  براساس  که  است  گفته  نی  حال،  این  با 
از  باید  رسانه ای  خطای  هر  همه گانی،  رسانه های 
و شکایات  تخلفات  به  رسیده گی  کمیسیون  سوی 
رسانه ای در وزارت اطالعات و فرهنگ بررسی شود.

نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تأکید 
کرده است که امنیت ملی باید در زمینه خطاهای 
رسانه ای و بررسی آن اقدام نکند و بگذارد که قانون 

رسانه های همه گانی اجرا شود.
است  خواسته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  از  نی 
که هرچه زودتر محبوب اهلل حکیمی را رها کند و 
پرونده او از سوی کمیسیون رسیده گی به تخلفات 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  رسانه ای  شکایات  و 

بررسی شود.

کارمندان  و  ملی  شورای  اعضای  والیان،  کابینه، 
هفته  سه  خالی  در  را  دارایی های شان  بلندرتبه 

آینده ثبت کنند.
به گفته آقای صدیقی، در صورت عدم تکمیل این 
روند، وزارت مالیه هدایت گرفته است که معاشات 
اداره  به  که  افزود  وی  کنند.  قطع  را  افراد  این 
مربوطه هدایت داده شده تا به تثبیت دارایی ها در 

مرحله بعدی اقدام کند.
پیش  دارایی های  ثبت  روند  که  است  گفتنی 
و  سران  از  برخی  اما  بود،  شده  اجرا  نیز  این  از 
اعضای بلندرتبه حکومت از ثبت دارایی های شان 

خودداری کرده بودند.

که  می گوید  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
»اعراض و عالیم« بیماری کووید-19 در نزد زنان 
حامله نسبت به زنانی که حامل نیستند، شدیدتر 
از خانواده ها خواسته است که  وزارت  این  است. 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و مرگ ومیر 
مادران، بین والدت وقفه بیندازند و برای آوردن 

فرزند یکی دو سال صبر کنند.
اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، روز 
دوشنبه، شانزدهم سرطان، در یک نشست خبری 
داشته  اوالد  که  دارند  پالن  که  »کسانی  گفت: 
باشند، طوری پالن کنند که انتشار ویروس کم تر 
شود و یا هم وقتی ما به واکسین دست رسی پیدا 

کردیم، طفل بعدی خود را برنامه ریزی کنند.«
سخنگوی وزارت صحت عامه از خانواده ها خواست 
که از روش های وقفه گذاری بین والدت استفاده 
کنند تا مادران دچار مشکل جدی ناشی از ابتال 

به ویروس کرونا نشوند.

از جانب دیگر، سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید 
که میزان مرگ ومیر ناشی از ابتال به ویروس کرونا 
در میان زنان ۲۲ درصد است، در حالی که میزان 

مرگ ومیر مردان به ۷۸ درصد می رسد.
سمسور گفت که از میان کل مبتالیان به کرونا در 
کشور، ۷۲ درصد آن مردان و ۲۸ درصد آن زنان 

هستند.
به  ابتال  میزان  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 
از یک ۲۰  نزد کسانی که کم تر  ویروس کرونا در 

سال عمر دارند، یک درصد بوده است.
بیماری  به  ابتال  میزان  که  گفت  هم چنان  او 
کووید-19 در بین کسانی که در رده ی سنی ۲1 تا 

3۰ سال قرار دارند، 31 درصد بوده است.
به همین ترتیب، میزان ابتال به ویروس کرونا در نزد 
کسانی که بین 31 تا ۴۰ ساله گی قرار دارند، ۲۴ 

درصد است.
هم چنان 1۷ درصد مبتالیان به کرونا در کشور را 

رده  سنی ۴1 تا ۵۰ سال تشکیل می دهند.
اکمل سمسور گفت که میزان ابتال به ویروس کرونا 
در نزد کسانی که ۵1 تا 6۰ سال عمر دارند، تاکنون 

1۲ درصد بوده است.
سخنگوی وزارت صحت عامه میزان ابتال به ویروس 
کرونا را در بین کسانی که از 61 سال بیش تر عمر 

دارند، ۸.6 درصد اعالم کرد.
از جانب دیگر، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت 
که میزان مرگ ومیر ناشی از ابتال به ویروس کرونا 
در بین کسانی که عمر زیاد دارند و از بیماری های 

متمم رنج می برند، بیش تر بوده است.
او گفت که 9۵ درصد بیماران کووید-19 در کشور 
»اعراض و عالیم« شدید ویروس کرونا را نداشته اند، 
اما پنج درصد دیگر نیاز به بستر شدن در شفاخانه ها 

را پیدا کرده اند.
اکمل سمسور از جانب دیگر گفت که سیستم صحی 
افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر عمل 
 ۲.6 افغانستان  در  مرگ ومیر  میزان  و  است  کرده 

درصد بوده است.
سخنگوی وزارت صحت عامه استفاده از ماسک و 
رعایت توصیه های صحی را برای جلوگیری از ابتال 

به ویروس کرونا موثر خواند.
این در حالی است که شمار مبتالیان به کرونا در 
افغانستان به 33 هزار و 19۰ تن رسیده است. از این 
میان، ۸9۸ تن تاکنون جان باخته و ۲۰ هزار و 1۰3 

تن بهبود یافته اند.

 

اجماع  تقویت  نشست مشورتی  دیروز  افغانستان  رییس جمهور 
این نشست که به گونه کنفرانس  افتتاح کرد. در  برای صلح را 
شرکای  شمول  به  منطقه  کشور  بیست  شد،  برگزار  ویدیویی 

بین المللی افغانستان اشتراک داشتند.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که پروسه صلح با بن بست 
شماری  نیست  حاضر  افغانستان  حکومت  است.  شده  رو به رو 
اقدام  این  از زندانیان طالبان را که متهم به جرایم اند رها کند. 
حکومت پروسه صلح را عماًل وارد مرحله تازه ای از بحران ساخته 
است. طالبان بر رهایی کامل زندانیانی که شامل فهرست اند تاکید 
که  فهرستی  میان  از  که  است  گفته  افغانستان  حکومت  دارند. 
از سوی  نخواهد کرد.  رها  را  آنان  تن  فرستاده اند، ۵9۷  طالبان 
دیگر حکومت افغانستان طالبان را به عدم صداقت در روند صلح 

متهم می کند.
حکومت افغانستان پیش از این باربار گفته است که آن ها تمام 
شرایط مقدماتی برای رسیدن به صلح را فراهم کرده اند، اما طالبان 
برای هر اقدامی شرایط سختی می گذارند و به تعهدات شان پابند 

نبوده اند.
احتماالً  است،  برگزار شده  شرایط حساسی  در  که  نشست  این 
با این هدف برگزار شده است که حکومت افغانستان در حضور 
از  و  بگذارد  میان  را در  برای صلح  اقداماتش  کشورهای منطقه 

کم کاری طالبان در این مسیر شکایت کند.
از  آن که  کنار  در  نشست  این  در  افغانستان  جمهور  رییس 
کشورهای منطقه برای باز نگهداشتن بنادرشان در زمان بحران 
عنوان  به  افغانستان  اهمیت  به  است،  کرده  سپاس گزاری  کرونا 
است.  داشته  اشاره  منطقه  اقتصادی  توسعه  برای  چهارراهی 
رییس جمهور هم چنان در این سخنرانی گفته است که همه ی 
افراط گرایی  و  منطقه ای  شبکه های جرمی  با  منطقه  کشورهای 
گفته  صلح  از  حکومت  اهداف  درباره  جمهور  رییس  مواجه اند. 
است که اهداف این پروسه از نظر حکومت، افغانستان مستقل، 

دموکراتیک، متحد و در صلح با خود، منطقه و جهان است.
و  صلح  محور  بر  جمهور  رییس  سخنان  بخش  بیش ترین  اما 
گالیه هایش از عدم همکاری طالبان در مسیر صلح بوده است. او 
در این سخنرانی گفته است که در صورت ادامه جنگ از جانب 
با چالش جدی مواجه خواهد شد. رییس  طالبان، پروسه صلح 
جمهور هم چنان گفته است که خشونت های امسال در مقایسه 
با سال های گذشته بیش تر است. او هم چنان از اقدامات حکومت 
افغانستان در راستای صلح یاد کرده است. رییس جمهور گفته 
است که حکومت افغانستان تمام تالش هایش را برای صلح کرده 
است، از رهایی زندانیان گرفته تا اعالم آتش بس و ایجاد شورای 
جمهور  رییس  نظر  از  اما  مذاکره کننده،  هیأت  و  ملی  مصالحه 
طالبان هیچ یک از تعهدات شان را انجام نداده اند و برعکس بیش 

از هرسال دیگر خشونت ها و جنگ ها را دامن زده اند.
اختصاص یافتن بخش عمده سخنرانی رییس جمهور به پروسه 
صلح، این را نشان می دهد که حکومت افغانستان می خواهد در 
پیشگاه کشورهای منطقه و جهان درباره صلح اتمام حجت کند و 
نشان دهد که حکومت تمام تالش هایش را برای صلح کرده است، 
ولی برعکس طالبان در پیوند با صلح کاری نکرده اند که حسن 

نیت آن ها را نشان دهد.
مذاکرات  بحث  که  می شود  برگزار  زمانی  در  نشست  این 
مقدماتی صلح که قرار بود تا پایان ماه جون برگزار شود، عماًل 
با بن بست رو به رو شده است. علت این بن بست از جانب حکومت 
کارشکنی های طالبان عنوان شده است. طالبان اتهامات حکومت 
را رد کرده می گویند که آن ها برای شروع مذاکرات صلح آماده گی 
دارند، اما در عمل آتش بس را رعایت نکرده اند و بر کامل شدن 
پیش شرط های شان مبنی بر رهایی ۵۰۰۰ زندانی شان تاکید دارند.

پرسش این است که اگر طالبان واقعاً خواهان صلح اند، چرا تاکنون 
هیچ انعطافی نشان نداده اند؟ ادبیاتی که طالبان به کار می برند، 
برای صلح خودگذری  قرار است  اگر  نیست.  ادبیات صلح طلبانه 

شود، این خودگذری باید از جانب طالبان نیز نشان داده شود.
تا اکنون طالبان تنها به رد اتهامات حکومت بسنده کرده اند و هیچ 
گام ارزنده ای در راه صلح برنداشته اند. ایجاب می کند که طالبان 
نیز انعطاف  نشان دهند و با رعایت کامل آتش بس حمالت شان 
را به گونه ی کامل قطع کنند و نشان دهند که خواهان صلح اند. 
مردم افغانستان زمانی تعهد طالبان به صلح را باور می کنند که 
کاهش  جهت  در  عماًل  صلح،  تشریفاتی  مسایل  کنار  در  آن ها 

خشونت ها و پذیرفتن آتش بس گام های عملی بردارند.
سخنان رییس جمهور در پیوند با صلح به معنای اتمام حجت 

حکومت در پیشگاه کشورهای منطقه در پیوند با صلح است.

نشست مشورتی تقویت اجماع 
برای صلح؛

اتمام حجت حکومت 
برای صلح

توصیه وزارت صحت عامه به خانواده ها: 
برای جلوگیری از شیوع کرونا فرزندآوری را به تأخیر بیندازید
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نی : محبوب اهلل حکیمی، خبرنگار در زابل باید 

از بند امنیت ملی آزاد شود

برای هر والیت یک معاون زن تعیین می شود
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زندانیان  رهایی  در  اختالف ها 
که  است  شده  سبب  طالب 
بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
بار دیگر در هاله ای از ابهام 
قرار بگیرد. حکومت هم زمان 
رها  بر  اعالم موقفش مبنی  با 
طالب،  زندانی    ۵9۷ نکردن 
زندانیان  رهایی  پیرامون  تصمیم  که  می گوید 
باقی مانده این گروه هنوز نهایی نشده، اما پیش از 
آن طالبان باید متناسب با اقدام های حکومت عمل 
کرده و خشونت ها را کاهش دهند. به گفته مقامات، 
نیاز است که اعضای طالبان از فرصت فراهم شده 
و  شوند  مذاکرات  وارد  کرده،  استفاده  صلح  برای 
صلح آمیز  افغانستان،  در  پشاور،   و  کویته  جای  به 
همه  که  می گوید  اما  طالبان  گروه  کنند.  زنده گی 
تا  و  دارند  سیاسی  دوسیه های  گروه  این  زندانیان  
مذاکره  میز  به  زندانیانش  کامل  نشدن  آزاد  زمان 
که  می دهد  هشدار  گروه  این  نمی شود.  حاضر 
حکومت نمی خواهد مذاکرات بین االفغانی آغاز شود 
و باید پای تبعات آن بنشیند. این در حالی است 
دو طرف معتقد اند در آمارهای زندانیان آزاد شده، 
ایرادهایی وجود دارد. به گفته مقامات در حکومت، 
طالبان،  سوی  از  شده  آزاد  زندانیان  از  برخی 
کارمندان ملکی یا غیرنظامیان اند. طالبان اما تصریح 
می کنند که حکومت آمار زندانیان آزاد شده حزب  
اسالمی را به گونه تکراری در پای این گروه نوشته 
است. این همه در حالی اتفاق می افتد که کابل روز 
گذشته محور »نشست مشورتی تقویت اجماع برای 
صلح«  بود و در آن، افغانستان و 19 کشور و سازمان 

اشتراک داشتند.
حدود چهار ماه پس از امضای توافق نامه صلح میان 
پُر  هم چنان  زندانیان  رهایی  روند  دوحه،  و  امریکا 
چالش دنبال می شود. حکومت در حال حاضر تاکید 
بر آزاد نکردن حدود 6۰۰ زندانی ای دارد که بحث 
حق العبدی پیرامون آنان مطرح است. با این همه، 
رهایی  روی  گفت وگوها  که  می گویند  مسووالن 
قرار است تصمیم  یافته و  ادامه  زندانیان هم چنان 
نهایی  پیرامون این موضوع به زودی همه گانی شود. 
ریاست جمهوری  ارگ  صدیق صدیقی، سخنگوی 
خبری  نشست  در  سرطان  شانزدهم  دوشنبه،  روز 
گفت که حکومت تا هنوز حدود چهار هزار زندانی 
طالب را آزاد کرده که به باور وی، »اقدام بزرگ« 
و »فوق العاده مهم«  است. با این حال،  وی تصریح 
طالبان  بعدی  اقدام  بدانند  تا  است  مهم  که  کرد 
باید به خواست  این گروه  او،  باور  به  چیست، زیرا 
مردم و جامعه ی جهانی مبنی بر کاهش چشم گیر 
مثبت  پاسخ  مستقیم  مذاکرات  آغاز  و  خشونت ها 
مسووالن  توضیح  صدیقی،  صدیق  گفته  به  دهند. 
اداره تنظیم امور زندان ها مبنی بر رها نشدن ۵9۷ 
و  است  فرایند  این  در  معلومات  از  بخشی  زندانی 
سایر موارد پس از تصمیم نهایی حکومت همه گانی 

می شود.
تاکنون  طالبان  اقدامات  که  افزود  صدیقی  آقای 
»کم«   حکومت  اقدامات  با  تناسب  در  یا  »ناچیز« 
میزان  شاهد  هنوز  مردم  وی،  گفته  به  زیرا  بوده، 
بلندی از خشونت ها اند که برای مردم، حکومت و 
متحدانش پذیرفتنی نیست. سخنگوی ارگ ریاست 
جمهوری تصریح کرد که اصول اساسی بحث تبادله 
است و باید اسیران حکومت آزاد شده تا دو طرف 
داخل روند مذاکرات شوند. صدیق صدیقی گفت که 
کاهش خشونت ها از سوی طالبان و وارد شدن به 
مذاکرات خواست جهانی است که طالبان هنوز به 
از سویی هم، وی می گوید که  نداده اند.  پاسخ  آن 
ادامه خشونت ها از سوی طالبان سبب شده که مردم 
به روند صلح بی باور شده و این روند خدشه دار شود. 
به باور ارگ، »هیچ مانعی از سوی حکومت فرا راه 
تعهدی  هنوز  طالبان  اما  ندارد«،  وجود  روند صلح 
جدی در این روند نشان نداده اند و همه انتقادهای 
متوجه  گروه  این  به  جهانی  جامعه  و  مردم  اصلی 
است که  فرصتی  بهترین  این  افزود که  است. وی 
از سوی جهانیان فراهم شده تا طالبان وارد مذاکره 
جای  به  و  کنند  مطرح  را  خواسته های شان  شده، 
»افغانستان  در  پشاور،  و  کویته  در  کردن  زنده گی 

صلح آمیز« زنده گی کنند.
دارد شمار  احتمال  ارگ می گوید که  این همه،  با 

اختالف ها پیرامون رهایی زندانیان؛
مذاکرات بین االفغانی دوباره با تاخیر مواجه است

خواستار  طالبان  که  برسد  حدی  آن  به  زندانیان 
رهایی آن اند، اما به گفته آقای صدیقی، تمرکز روی 
افراد، چهره ها و اسم ها چالش هایی را نیز در پی دارد. 
وی تصریح کرد، طالبان باید بدانند که با یک نظام 
روبه  هستند که در آن خواست مردم، قانون اساسی،  
ُکد جزا مهم است. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری 
گفت که در توافق نامه صلح امریکا با طالبان روی 
تذکر  اما  شده،  صحبت  زندانی  هزار  پنج  رهایی 
باید آزاد شوند و  افراد چه کسانی  نیافته است که 
صدیق  بمانند.  باقی  بند  در  هم چنان  کسانی  چه 
صدیقی گفت که حکومت توقع ندارد طالبان برایش 
گوش زد کند که چه کسانی از زندان ها آزاد شوند. با 
این حال، وی این بحث را مهم خواند و بیان داشت 
که قوانین، حقوق شهروندی و حق العبدی اهمیت 
ویژه ای دارد که صالحیت عفو و چگونه گی رهایی 
ارگ  می سازد.  مشخص  حکومت  برای  را  زندانیان 
ریاست جمهوری اما می گوید که با این همه امید 
)جوالی(  ماه جاری  در  بین االفغانی  مذاکرات  دارد 

برگزار شود.
مذاکرات  آغاز  در  تاخیر  به  را  حکومت  اما  طالبان 
مجاهد،   ذبیح اهلل  می سازد.  متهم  بین االفغانی 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  گروه  این  سخنگوی 
دو  و  شود  آغاز  مذاکرات  این  نمی خواهد  حکومت 
او،  باور  به  زیرا  بروند،  پیش  به  صلح  راه  از  طرف 
حکومت از چهار ماه بدین سو فرا راه رهایی زندانیان 
موانع ایجاد می کنند. این عضو گروه طالبان تصریح 
کرد که همه زندانیان درج شده در فهرست این گروه 
»زندانیان سیاسی یا اسیران جنگی« اند و مرتبط 
دانستن هر جرمی به آنان به قول او، »تهمتی بیش 
کامل  نشدن  آزاد  که  می گوید  گروه  این  نیست«. 
زندانیان سبب تاخیر در آغاز مذاکرات می شوند و 
حکومت مسوولیت آن را بر دوش خواهد داشت. این 
گروه پیش تر نیز هشدار داده بود که اگر یک زندانی 
هیأت  بماند،   باقی  حکومت  زندان های  در  طالب 

مذاکره کننده طالبان روی میز حاضر نمی شوند.
چالش تفاوت در آمارها یک جا با افزایش نگرانی  ها 

از برگشت زندانیان آزاد شده به میدان های جنگ
هم زمان با این تفاوت دیدگاه ها، تفاوت در آمارهای 
است.  محسوس  نیز  طرف  دو  آزادشده  زندانیان 
 ۷3۷ رهایی  بر  مبنی  طالبان  ادعای  با  هم زمان 
زندانی نیروهای امنیتی، صدیق صدیقی در نشست 
خبری گفت که طالبان کم تر از ۷۰۰ زندانی را از 
زندان های شان آزاد کرده اند و برخی از این زندانیان 
غیرنظامیان اند. پیش تر شورای امنیت ملی نیز گفته 
سوی  از  شده  آزاد  زندانی   1۷۰ میان  از  که  بود 
می دهد  تشکیل  افرادی  را  آن  از  بخشی  طالبان،  
گرفته  اسیر  اخیر  روزهای  در  طالبان  سوی  از  که 
شد ه اند. طالبان اما در واکنش به این سخنان مقامات 
حکومتی می گویند، اسناد و شواهدی در دست دارند 
سازد.  ثابت  را  آزادشده  افراد  عضویت  می تواند  که 
به باور این گروه، حکومت معلومات کافی پیرامون 
زندانیانش ندارد و نمی تواند معلومات الزم در مورد 

آنان ارایه کند.
ارایه شده  از سویی هم، گروه طالبان نیز آمارهای 
حکومت پیرامون زندانیان آزادشده  این گروه را به 
می گوید،  حکومت  که  حالی  در  می کشد.  چالش 
زندان ها  از  طالب  زندانی   19 و  هزار  چهار  حدود 
آزاد شده، اما طالبان معتقد اند که برخی از زندانیان 
تصریح  مجاهد  ذبیح اهلل  نیست.  گروه  این  مربوط 
این گروه  کرد که تاکنون سه هزار و 61۸ زندانی 
از زندان های حکومت آزاد شده و یک هزار و 3۸۲ 
سر  به  زندان  در  هم چنان  گروه  این  دیگر  زندانی 
می برند. به گفته سخنگوی گروه طالبان، حکومت 
تالش دارد زندانیانی را که بر اساس تعهد با حزب 
اسالمی گلبدین حکمتیار آزاد کرده را دوباره در آمار 
این گروه شامل سازد. طالبان تصریح می کنند که 
دلیل این کار نیز ایجاد موانع فرا راه صلح از سوی 

حکومت است.
این همه در حالی است که روز گذشته مسووالن 
آزاد شده  زندانی  اولین  برگشت  لغمان  در  امنیتی 
گفته  به  کردند.  تایید  را  جنگ  میدان  به  طالب 
این والیت،   افغان زوی، سخنگوی پولیس  مطیع اهلل 
نیروهای امنیتی حمله گروه طالبان بر شاهراه کابل-

ننگرهار را عقب زدند که در نتیجه آن 16 جنگجوی 
طالب کشته و شش تن دیر زخمی شدند. به گفته 
یکی  که  می دهد  نشان  استخباراتی  معلومات  وی، 
از زندانیان آزاد شده طالب به نام قاری روح اهلل نیز 
در میان زخمیان حضور دارد و به این ترتیب، این 
موضوع احتمال برگشت طالبان به میدان های جنگ 
را قوت می بخشند. طالبان اما تا پایان روز گذشته در 
این مورد ابراز نظر نکرده  بودند. پیش تر نیز مقامات 
حکومتی، اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر و 
جامعه ی مدنی از احتمال چنین مواردی ابراز نگرانی 

کرده بودند.
اول  بخش  از  بند سوم  اساس  بر  که  است  گفتنی 
توافق نامه صلح امریکا و طالبان در دوحه، امریکا به 
گروه طالبان تعهد داده بود که دو طرف تا بیستم  
حوت که به باور امریکا روز اول مذاکرات بین االفغانی 
می شد، پنج هزار زندانی حکومت و یک هزار زندانی 
طالب را تبادله کنند. در این بند هم چنان تصریح 
شده بود که سایر زندانیان نیز باید در جریان سه ماه 
از زندان آزاد شوند. با این حال اما حکومت هنوز بر 
آزاد نکردن برخی از زندانیان تاکید دارد. طالبان اما 
پیش تر گفته بودند که در صورت آزاد نشدن کامل 
زندانیان شان به میز مذاکره حاضر نمی شوند. این در 
احتمالی  زمان  بار  چندین  تاکنون  که  است  حالی 
برای آغاز مذاکرات بین االفغانی مشخص شده، ما دو 
برگزاری  به  آماده گی ها موفق  اعالم  با وجود  طرف 
آن نشده اند. قرار بود این مذاکرات در بیستم حوت 
سال گذشته برگزار شود، اما بنا بر دالیلی به تاخیر 
افتاد. پس از آن یک منبع معتبر پیش تر به روزنامه 
۸صبح گفته بود که این مذاکرات در بیست وششم 
جوزا سال روان برگزار می شود، اما این مذاکرات در 
ادامه نیز با تاخیر مواجه شد. سپس منابعی تصریح 

کردند که این مذاکرات در پانزدهم جوالی برگزار 
خواهد شد، اما با توجه به موقف گیری دو طرف، آغاز 
این مذاکرات همین اکنون در هاله ای از ابهام قرار 

گرفته است.

نشست مشورتی تقویت منطقه ای اجماع صلح 
برگزار شد

نشست  محور  کابل  اختالف ها،  این  با  یک جا 
منطقه ای برای تقویت اجماع برای صلح در کشور 
بود. در این نشست که عالوه بر افغانستان، 19 کشور 
و سازمان اشتراک کرده بودند، همه بر آغاز سریع 
آتش بس  خشونت،  کاهش  بین االفغانی،  مذاکرات 
بشردوستانه، حل مشکالت از راه های مسالمت آمیز 
و تبدیل افغانستان به منطقه ی تجارت، ترانزیت و 
محمداشرف  کردند.  توافق  منطقه ای  همکاری های 
این نشست  آغازین  بیانیه  غنی،  رییس جمهور در 
افزود که افغانستان مرکز آرامش و ثبات و چهارراه 
انکشاف و رشد منطقه است و برقراری صلح در آن 
به  می شود.  جهان  و  منطقه  امنیت  و  ثبات  سبب 
گفته وی، منطقی است که همه کشورها در کنار 
هم باقی بمانند ، زیرا به باور آقای غنی، افغانستان به 
عنوان چهارراه همکاری های منطقه ای می تواند نقش 

خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
رییس جمهور غنی تصریح کرد که با برقراری صلح 
رشد  صد  در  دو  منطقه  کشورهای  افغانستان،  در 
اقتصادی خواهند داشت و به مردم فرصت می دهد 
که از منابع نه تنها برای پیش رفت افغانستان، بل که 
برای منطقه نیز استفاده کند. وی افزود که حکومت 
ظرفیت و اراده سیاسی برای پایان جنگ را دارد و 
برای طالبان راه حلی پیشنهاد کرده تا از خشونت ها 
دست بکشند. با این حال اما آقای غنی تصریح کرد 
که با وجود رهایی زندانیان، طالبان سطح خشونت ها 
را افزایش داده اند و این سبب می شود که اجماع ملی 
برای صلح خدشه دار شود. وی در ادامه گفته است 
که دوام جنگ از سوی طالبان می تواند روند صلح در 
کشور را با چالش جدی ای روبه رو کند، زیرا به باور 
آقای غنی، طالبان به تعهدات شان عمل نکرده اند و 
هنوز با گروه های هراس افگن ارتباط دارند. هم زمان 
با این، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
افزایش  که  است  گفته  نشست  این  در  نیز  ملی 
یافتن  پایان  با  باید  و  نیست  پذیرفتنی  خشونت ها 
آن، زمینه مذاکره و توافق میان دو طرف فراهم شود.

قرار است کابل امروز سه شنبه، هفدهم سرطان محور 
با  باشد که  نام » دیالوگ استراتژیک«  نشستی زیر 
حضور پاکستان و چین به شکل ویدیویی پی گیری 
می شود. گفتنی است که بر اساس معلومات وزارت 
امور خارجه، نشست بین المللی تقویت اجماع برای 
 19 حضور  با  سرطان  نزدهم  پنج شنبه،  روز  صلح 
کشور و سازمان بین المللی در محوریت کابل برگزار 
شود و اشتراک کننده گان پیرامون کاهش خشونت ها، 
رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات بین االفغانی و نتایج 

روند صلح بحث و گفت وگو کنند.

حسیب بهش



انتخاب عدد ۲۰ در عنوان این نوشتار اتفاقی نیست. کودکی که 
در افغانستان در سال ۲۰۰1، و تاسیس حکومت داری نوین متولد 
شده بود امروز بیست ساله شده است. افغانستان از آن زمان تا 
کنون با تجربه ی عقب گردهای شدید به سوی فقر و ناداری، به 
حداقل های توسعه نیز دست نیافته است. در این گفتار به این که 
چرا حکم رانان در این دو دهه ی تکرار نشدنی، برای آن کودک این 

مملکت را به میراث گذاشته اند، خواهم پرداخت.
ناکارامدی نهادهای سیاسی از جمله موضوعاتی است که همواره 
مطرح بوده است. اندیش مندان برای بیرون رفت از این وضعیت، 
گاهی دولت حداقلی، زمانی دیگر دولت حداکثری و امروزه هم 
بحث حکم رانی خوب را مطرح کرده اند. طبق جدیدترین تعریف 
بانک جهانی، اتخاذ سیاست های پیش بینی شده، آشکار و صریح، 
شفافیت فعالیت های دولت و بوروکراسی، پاسخ گویی دستگاه های 
اجرایی، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز 
برابری همه افراد در برابر قانون، اصلی ترین مولفه های حکم رانی 
و  سرمایه گذاری  سال   ۲۰ از  بعد  امروز  متاسفانه  است.  خوب 
این  توسط  شاخص ها  همین  طبق  افغانستان  هنگفت،  مصارف 

نهاد هنوز هم در زمره ی ناکارآمدترین حکومت ها قرار دارد.
نقطه ی  که  »روزمره گی«  واژه  که  است  جغرافیایی  افغانستان 
کاربرد  بیش ترین  یحتمل  است،  خوب«   »حکومت داری  مقابل 
را در آن دارد. حکومت داری در این سرزمین به شیوه ای است 
عرصه ها  تمام  در  »راه حل« ها  همه ی  برای  کارگزاران  اکثر  که 
یا فساد  برای کارنکردن و  بهانه ای  تا  یک »مشکل« می تراشند 
داشته باشند. روزمره گی در افغانستان درست از جایی شروع شد 
که تعداد کثیری از وزیران کابینه ی حکومت را کسانی تشکیل 
می دادند که فرزندان و خانواده ی شان در بیرون از افغانستان به 
سر می بردند. آن ها در هیچ کدام از جاده های مخروبه ی افغانستان 
قدم ننهادند، در تاریکی شب بدون نور و برق به سر نبردند، هوای 
کشنده ی آلوده ترین پایتخت جهان را تنفس نکردند، در مکتب 
به حقوق  از دست رسی  و  ندیدند  تعلیم  کتاب  و  عمارت  بدون 
اساسی شان بی بهره نبودند. این بینش باعث شد احساس تعلقی 
که یک کارگزار به سرزمینش دارد، به شیوه ای که در کشورهای 
توسعه یافته وجود دارد، در افکار جمع کثیری از مقامات اجرایی 

افغانستان شکل نگیرد. 
مجلس  به  جدید  حکومت  کابینه ی  معرفی  بحبوحه ی  در 
گزینش  به  پیوند  در  نهاد  این  رسالت  مبنای  بر  و  نماینده گان 
مقاله ای  که  زدم  امور  اداره  وب سایت  به  وزیران، سری  بهترین 
بلند باال تحت عنوان »حکومت داری خوب و حکومت افغانستان« 
را منتشر کرده است. این نوشتار که با جمالتی چون »حکومت 
و  مسوولیت ها  از  یکی  را  خوب  حکومت داری  افغانستان 
قادر  باید  »حکومت  یا  و  می  داند«  خویش  اصلی  مأموریت های 
به  توجه  با  و  فساد  و  استفاده  از سوء  فارغ  را  امور کشور  باشد 
حاکمیت قانون و شایسته گی به انجام رساند« مزین شده است، 
مسایلی چون ناامنی، مشکالت سیاسی، فساد اداری و مداخالت 
خارجی را موانع اصلی فراراه تطبیق برنامه های حکومت می داند.

اما قدر مسلم این است که زیربنای تمام این چالش ها را عشق 
نورزیدن کارگزاران سیاسی به وظیفه ی شان تشکیل می دهد. باری 
دکتر سریع القلم )متفکر ایرانی( گفته بود: »قرار داد اجتماعی، 
اعتماد و قانون وقتی روان کار می کنند که عشق به کشور و عشق 

به »درست انجام دادن کار« در راهروهای قدرت متبلور شود.«
مشارکت،  قانون مندی،  مانند  مولفه هایی  با  حکم رانی  زمانی 
مسوولیت پذیری، پاسخ گویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف 
می شود که عالی ترین مقام سیاسی کشور به وطنش عشق بورزد. 
خود  به  پاسخ گویی  و  شفافیت  نماد  عنوان  به  هرگز  او  آن گاه 
بودجه ی  انتخاباتی اش  کمپین  آستانه ی  در  که  نمی دهد  اجازه 
تصویب شده ی کد 91 را به شیوه ی غیر قانونی سه برابر بیش تر 
مصرف کند و از پاسخ به ملت ابا بورزد و یا حکومتی را مدیریت 
امنیتی اش  نهادهای  و  کند که پست های سودآور در گمرک ها 
رسماً به قیمت صدها هزار دالر به فروش می رسد، در آن مکاتب 
دزدی  کودکان  کتاب های  بودجه ی  می شود،  ساخته  خیالی 
می شود، وسایل حیاتی پزشکی در بحرانی ترین وضعیت بهداشتی 
شهروندان قاچاق می شوند و در وزارت خانه های شامل شبکه ی 

فساد همواره مهره های شناخته شده در دوران اند. 
به حکم رانی  دریچه ای  از  اگر  است،  قابل جمع  قدرت  با  عشق 
بنگریم که در جاپان و کشورهای اسکاندیناوی به آن نگاه می شود، 
خدمت گزاران  یا  سرونت«  »سیویل  را  اجرایی  کارگزاران  آن ها 
گروه  می شود  کوشش  کشورها  این  در  می کنند.  مدنی خطاب 
و طبقه مجریان یک کشور از بهترین، سالم ترین، قابل اتکاترین 
و کارآمدترین افراد باشند. مکانیسم های حقوقی، آن ها را به یک 
شبکه ی جواب گو بدل کند. سیستم، خدمت گزارانی تربیت کند 
که در باطن شان عاشق جامعه و کشور خود هستند و بسیار هم 
لزومی به دستگاه های عریض و طویل برای نظارت بر عمل کرد 

آن ها وجود ندارد. 
واقعاً آیا می توان در افغانستان روزی گروهی در حکم رانی داشت 
و  دقت  با  می کنند،  زنده گی  وطنی  و  سالم  آن که  ضمن  که 
کارآمدی کشور را مدیریت کنند و به شکوفایی این وطن عشق 

بورزند؟

نسخه ی عشق و حکم رانی 
بر بیماری ۲۰ ساله ی 

روزمره گی

ناهید فرید

1000راه نرفته

محمدحسین نیک خواه

رییس  جمهور غنی سال 1396 
والیت  به  سفر  در  خورشیدی 
کار  آغاز  هنگام  بادغیس، 
ساخت بزرگ راه حلقه ای وعده 
سال  دو  پروژه  این  که  سپرد 
دیگر به بهره برداری می رسد، اما 
وعده اش عملی نشد و کندی کار 
به  را  انتقادهایی  ساخت سرک، 

دنبال داشته است. 
در  میلیونی  و حیف ومیل  فساد  به  پیوند  در  ادعاهایی 
تأخیر  مدنی،  فعاالن  دارد.  وجود  نیز  آن  ساخت  روند 
چندین ساله در ساخت جاده را قابل  پذیرش ندانسته و 
از کندی کار و احتمال تأخیر در پایان ساخت هشدار 

می دهند. 
شرکت  نماینده گان،  مجلس  در  بادغیس  نماینده گان 
قراردادی را به کم کاری و نداشتن تجهیزات کافی متهم 
باور دارد که  بادغیس  می کنند. رییس شورای والیتی 
ساخت سرک حلقه ای به گونه ی عادی جریان دارد، اما 
کار دو بخش آن در والیت فاریاب تاکنون آغاز نشده 

است. 
مقام های ریاست فواید عامه/حفظ و مراقبت سرک ها در 
والیت بادغیس و مسووالن شرکت راه سازی اجراکننده 
حاضر  و  نداده  پاسخ  ۸صبح  روزنامه  تماس  به  پروژه، 

نشدند در این مورد چیزی بگویند. 

چرا وعده ی رییس  جمهور عملی نشد؟ 
وضعیت  از  بادغیس،  والیت  در  مدنی  فعاالن  برخی 
نگرانی می کنند.  ابراز  این والیت  بزرگ راه حلقه ای در 
به باور آنان طی سال های گذشته، جریان ساخت جاده 
بار  گوناگون چندین  به دالیل  یا  رفته  پیش   ُکندی  با 

متوقف شده است.
جنیداهلل اشکانی، از فعاالن مدنی بادغیس، در صحبت 
با روزنامه صبح می گوید که رییس  جمهور غنی در سفر 
کار دو بخش  به مردم وعده سپرد که  این والیت،  به 
بزرگ راه حلقه ای در بادغیس به زودی تمام می شود و 
آنان نباید نگران توقف کار پروژه باشند. از دید او، این 
روند ساخت  اگر  و  نشد  عملی  رییس  جمهور  وعده ی 
همین گونه ادامه پیدا کند، با فرا رسیدن زمستان و فصل 
بارنده گی، دو بخش بزرگ راه حلقه ای در بادغیس ممکن 
است سال آینده نیز به پایان نرسد. شرکت های راه سازی 

 پس از ماه ها مذاکره، جناح های سیاسی به رهبری رییس 
جمهور غنی و داکتر عبداهلل به توافقی برای حل بن بست 
پیش آمده در نتیجه بحران انتخابات، دست یافتند. به 
رغم امیدواری که این توافق ایجاد کرده است، تهدیداتی 
نیز از ناحیه آن متوجه دولت است؛ چنانچه این توافق 
زمینه ساز تقسیم ادارات میان شبکه های فاسد می شود 
مگر این که اقدامات پیش گیرانه ای نیرومندی روی دست 
ذی دخل  جوانب  اکثر  که  آن جایی  از  اما  شود.  گرفته 
بی هیچ مالحظه ای از این توافق استقبال کرده اند، به جا 
است بپرسیم که چه کسی و چگونه این اقدامات را روی 

دست خواهد گرفت؟
جای مناقشه نیست که پایان دادن به خشونت ها و آغاز 
مذاکرات صلح اولویت مهم برای مردم افغانستان است 
اما در  استقبال شود.  از آن  باید  تردیدی  بدون هیچ  و 
این هم شکی نیست که قسمت اعظم سود این توافق 
می تواند به آسانی به نخبه گان غیر مردم ساالر برسد و 
آن چنان که تا هنوز دیده شده است، این نخبه گان بدون 
باال بردن کارآیی دولت، قسمتی از حکومت را به دست 
آورده اند، شبکه های شان را حمایت کرده و در نهایت به 
اقتدار شان رسمیت بخشیده اند. با در نظر داشت چنین 
زمینه ای، فهم، شناخت و کاهش خطرهای که این توافق 
به صلح پایدار و دایمی، مبارزه علیه فساد و در نهایت 
می تواند  افغانستان  در  دولت سازی  بزرگ تر  آجندای 

داشته باشد، ضروری است.
تنها توافق سیاسی میان دو جناح انتخاباتی نیست که 
مادامی  واقع،  در  می سازد.  دولت  متوجه  را  خطراتی 
که توافقات صلح زمینه تقسیم ادارات دولتی را فراهم 

وعده ی رییس  جمهور عملی نشد؛

بادغیس هم چنان در آرزوی پایان 
کار سرک حلقه ای

رهایی دولت از گروگان نخبه های سیاسی 
و تضمین صلح پایدار

سه شنبه
شماره 3391
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این  بخش  دو  ساخت  مسوولیت  هندی  و  چینایی 
بادغیس  در  را  کیلومتر   3۴ و   ۴۸ طول  به  سرک 

بر عهده دارند.
نماینده گان  مجلس  در  مردم  نماینده گان  برخی 
پایان  در  تأخیر  و  کار  ُکندی  نگران  کشور، 
مجلس  عضو  عثمانی،  عبدالبصیر  هستند.  پروژه 
نماینده گان، به ۸صبح می گوید که حکومت مرکزی 
با ساخت بزرگ راه حلقه ای برخورد سیاسی می کند 
این  و حلقاتی در مرکز کشور نمی خواهند ساخت 
مسیر مهم ارتباطی با سرعت پیش برود و در جریان 
ساکنان  او،  گفته ی  به  می کنند.  سنگ اندازی  آن 
بادغیس از سرعت کم ساخت جاده و احتمال تأخیر 
دوباره در پایان کارش نگران هستند و نگرانی آنان با 
مقام های حکومت مرکزی در میان گذاشته شده، اما 

حکومت اقدامی در این مورد نکرده است.  

ادعای فساد و حیف ومیل میلیونی 
نماینده گان  مجلس  در  مردم  نماینده گان  برخی 
حلقه ای  بزرگ راه  ساخت  روند  در  که  دارند  ادعا 
و  میلیونی وجود دارد  فساد گسترده و حیف ومیل 
حکومت نظارت درستی از چگونه گی پیش رفت کار 
ندارد. عبدالبصیر عثمانی، عضو مجلس نماینده گان، 
ادعا دارد که فساد گسترده و حیف ومیل میلیون ها 
افغانی در پروژه وجود دارد و باید این مسأله با دقت 
بررسی شود. او می افزاید، شرکت قراردادی هندی 
نیروی  است،  اول سرک  بخش  اجرای  مسوول  که 
انسانی و ماشین آالت کافی در اختیار ندارد و همین 
امر سبب ُکندی کار و حیف ومیل شدن بودجه شده 

است. 
ادعاها  این  رد  با  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای 
عادی  صورت  به  سرک  ساخت  کار  که  دارند  باور 
اجرای آن دیده  تاکنون مشکلی در  و  جریان دارد 
نشده است. عبدالعزیز بیک، رییس شورای والیتی 
بادغیس، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که 
وجود  سرک  ساخت  در  مشکالتی  پیش  سال های 
مشکل  قیرریزی  دوباره  آغاز  زمان  از  اما  داشت، 
نیامده  میان  به  شود،  کار  توقف  سبب  که  بزرگی 
بزرگ راه  بخش  دو  کار  که  دارد  پافشاری  او  است. 
گونه ی  به  دارد،  موقعیت  بادغیس  در  که  حلقه ای 
عادی جریان دارد، اما بخش های دیگر آن در والیت 

آن  در  زیرا  است؛  نیافتنی  دست  پایدار  صلح  کند، 
صورت، به دلیل خطرات که از ناحیه تقسیم ادارات 
به حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، اقدامات ضد فساد 
را  حساب دهی  که  خوب  حکومت داری  تقویت  و 
تضمین می کند، وارد می شود، کشور درگیر چرخه 
ناتمام خشونت می شود. چون در صورت معامله بر 
گردید،  نخواهد  تامین  عدالت  قانون،  حاکمیت  سر 
مشروعیت  و  شده  ناراضی  دولت  کارکرد  از  مردم 
دولت تحت را پرسش قرار خواهند داد و حتا یک 
تعداد زیاد مردم مجبور به دست زدن به خشونت و 

قیام علیه دولت خواهند شد. 
ستره محکمه، اداره لوی سارنوالی، مرکز عدلی مبارزه 
ستون  عدلیه  وزارت  مسلکی  واحد های  و  فساد  با 
را  افغانستان  در  قضایی  و  عدلی  نهاد های  فقرات 
تشکیل می دهند و مهم ترین ادارات برای دست رسی 
در  قانون  یک سان  تطبیق  و  عدالت  به  شهروندان 
غیر  باید  ادارات  این  دلیل،  همین  به  است.  کشور 
رهبری  سوی  از  استقالل شان  و  بمانند  سیاسی 

سیاسی تضمین شود. 
نقش ادارات انتظامی در ایجاد کنترل و توازن میان 
امر  یک  پارلمان  غیاب  در  مخصوصاً  دولتی  ادارات 
بسیار حیاتی است. اداراتی مثل اداره عالی بررسی، 
کمیسیون مبارزه با فساد، کمیسیون دست رسی به 
اطالعات، اداره بازرس، بانک مرکزی و دیگر ادارات 
استقالل  از  که  دارند  کارایی  صورتی  در  انتظامی 
برخوردار و در مقابل مداخالت سیاسی مصون باشند. 
استقالل ادارات انتظامی دارای اهمیت فوق العاده ای 
برای محافظت از حقوق شهروندان، کاهش خطرات 
و ایجاد فرصت های برابر برای شرکت های خصوصی 
خدمات،  ارائه  چون  بخش های  در  مخصوصاً 
برخوردار  نفت وگاز  و  معادن  مخابرات،  بانک داری، 
است. تقسیم ادارات انتظامی به همان اندازه مهلک 
است که تقسیم نهاد های عدلی و قضایی؛ چنان که 
چنین تقسیمی به نخبه گان امکان کنترل دست رسی 
منفعت  برای  را  درآمدزایی  فرصت های  و  منابع  به 

فاریاب مشکالتی دارد و جریان ساخت آن تاکنون 
آغاز نشده است. 

مقام های محلی بادغیس هم می گویند که مسووالن 
شرکت های قراردادی در پاسخ به انتقادها از ُکندی 
کار، دالیلی را مطرح می کنند که از دید اداره محلی 
سوی  از  کار  جریان  بازهم  اما  است،  قابل  پذیرش 

مقام های ارشد محلی بررسی می شود. 

فرار شرکت تُرکی با بودجه ی ساخت سرک 
از سرک حلقه ای کشور در  قرارداد ساخت بخشی 
سال ۲۰11 میالدی با بودجه ای حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر با شرکتی ترکی - امریکایی امضا شد، اما این 
شرکت با دریافت ۲۰ درصد بودجه، کار ساخت را 

نیمه تمام گذاشت و از افغانستان فرار کرد. 
پس از آن، حکومت افغانستان در دادگاه های جهانی 
علیه این شرکت اقامه ی دعوا کرد و چند سال پیش، 
قراردادی تازه با دو شرکت چینایی و هندی برای 
رییس   کرد.  امضا  المان   - قیصار  سرک  ساخت 
جمهور غنی حدود دو سال پیش در سفر به والیت 
حلقه ای  بزرگ راه  بخش  دو  روند ساخت  بادغیس، 

را آغاز کرد. 
والیت  در  سرک  بخش  دو  ساخت  کار  بود  قرار 
بادغیس طی 3۰ ماه تمام شود، اما با گذشت حدود 
۲۸ ماه تاکنون به پایان نرسیده است. فیض محمد 
میرزازاده، معاون والی بادغیس، به ۸صبح می گوید 
که برخی مشکالت محیطی سبب تأخیر در اجرای 
کار شده است. او می افزاید که افغانستان اروپا نیست 

و مشکالتی در اجرای پروژه وجود دارد. 
سرک حلقه ای حدود 3هزار و 36۰ کیلومتر طول 
دارد و 16 والیت کشور را به هم وصل می کند. این 
پروان،  والیات  از  گذر  با  و  آغاز   کابل  از  بزرگ راه 
بادغیس،  فاریاب،  جوزجان،  بلخ،  سمنگان،  بغالن، 
میدان وردک،  و  غزنی  قندهار،  هلمند،  فراه،  هرات، 

دوباره به کابل وصل می شود.
مردم بادغیس که از نبود راه های ارتباطی معیاری 
رنج می برند و در فصل بارنده گی برخی مسیرهای 
که  است  سال ها  می شود،  مسدود  آن ها  مواصالتی 
والیت  این  در  حلقه ای  سرک  ساخت  پایان  برای 
برای  پروژه  این  کار  پایان  انگار  و  می کشند  انتظار 

آنان، به آرزویی دست نیافتنی بدل شده است.

خودشان، و نه رفاه عامه، فراهم می کند. 
از  که  دارند  کارایی  صورتی  در  ادارات  این  تمام 
و  معیارها  مطابق  و  باشند  برخوردار  استقالل 
ادارات  این  باشند.  ایجاد شده  بین المللی  رویه های 
گمارش  باشند،  مصون  سیاسی  مداخالت  از  باید 
رهبری شان از طریق پروسه رقابتی و غیر سیاسی 
منابع  و  بودجه ای  استقالل  دارای  گیرد،  صورت 
داخلی  حساب دهی  مکانیسم های  و  باشند  کافی 
و بیرونی شان به اندازه ممکن قوی باشد تا بتوانند 
حاکمیت قانون، حساب دهی ادارات دولتی، تضمین 
منافع مردم و جلب اعتمادشان را به درستی انجام 
دهند. فساد تنها زمانی کاهش می یابد که حاکمیت 
درست قانون وجود داشته باشد و حاکمیت درست 
قانون زمانی به وجود می آید که این ادارات به دور 
بگیرند.  و مستقالنه تصمیم  از جانب داری سیاسی 
آزادسازی ادارات نظارتی، انتظامی و ادارات مرتبط 
به حاکمیت قانون از نخبه گان غارت گر می تواند گام 
اول مهم برای رهایی افغانستان از تقسیم ادارات و 
به تبع خطرات که از این ناحیه به وجود آمده است، 

باشد.
به  افغانستان  در  ذی دخل  جوانب  تمام  این،  بر  بنا 
باید  مدنی  جامعه ی  و  بین المللی  حامیان  شمول 
ادارات  قضایی،  قوه  استقالل  محافظت  خواستار 
معیارهای  و  اصول  پذیرفتن  و  انتظامی  و  نظارتی 
بین المللی مسجل در کنوانسیون های ملل متحد و 
سایر اسناد بین المللی مثل اعالمیه جاکارتا، اعالمیه 
لیمه، اصول ونیز و اصول رویه های برگزیده سازمان 
پالیسی های  برای  توسعه  و  اقتصادی  همکاری 
در  و هم چنان  تشکیل حکومت جدید  در  انتظامی 
جریان مذاکرات صلح شوند. پس از سال ها ناکامی، 
زمان آن رسیده است تا با گرفتن اقدامات اصالحی، 
بصیرت نشان داده شود. سر باز زدن از چنین اقدام 
قانون،  ضعیف  حاکمیت  تداوم  معنای  به  اصالحی، 
گسترش فساد، افزایش نابرابری ها و در نهایت تداوم 

یا آغاز مجدد منازعه در افغانستان خواهد بود.

سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت



نثاراحمد فیضی غوریانی

اقتصادی  رشد  موتور  عنوان  به  خصوصی  سکتور 
جامعه در عصر حاضر یکی از مهم ترین عوامل توسعه 
در کشورها به شمار می رود. اما این بخش اساسی در 
افغانستان علی رغم اقدامات خوبی که داشته، نتوانسته 
جایگاه واقعی خود را پیدا کند. چارچوب ضعیف قوانین 
و مقررات، خشونت ها، کندی روند اصالحات اقتصادی، 
محدود  دست رسی  زیربناها،  فقدان  اداری،  فساد 
تا  شده  مالی، سبب  سکتور  ابتدایی  رشد  و  زمین  به 
سکتور خصوصی قوی شکل نگیرد. فراهم سازی شرایط 
برای ایجاد سکتور خصوصی پویا، قادر به ایجاد شغل 
و تقویت انعطاف پذیری یکی از عمده ترین چالش ها و 
اساسی ترین مباحثی است که افغانستان با آن مواجه 

است.
جذب  بسترهای  مهم ترین  از  مناسب،  قوانین  وجود 
داخلی  صنایع  رونق  و  سرمایه گذاری  گسترش  و 
مقرره ها،  طرزالعمل ها،  گذشته،  سالیان  در  می باشد. 
حمایت  بسیاری جهت  اداری  مکانیسم های  و  قوانین 
تعدیل،  خصوصی،  سکتور  رونق  و  سرمایه گذاری  از 
اصالح و ساده سازی گردیده است؛ انفاذ قانون حمایت 
از سرمایه گذاری و حفاظت از صنایع داخلی؛ قانون اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان، قانون حفاظت از تولیدات 
داخلی؛ قانون دیزاین های صنعتی و انفاذ قانون اسرار 
تجارتی و صنعتی، از تالش های حکومت برای فراهم 
ساختن چتر حمایتی در ساحه تقنین بخش صنعت و 

سهیم شدن بیش تر سکتور خصوصی است.
حمایت دولت از سکتور خصوصی در اولویت های برنامه 
پالیسی،  این  طبق  دارد؛  قرار  حکومت  ملی  انکشاف 
از  در سالیان گذشته،  است که  حکومت تالش کرده 
در سکتور خصوصی  و سرمایه گذاری  تولید  گسترش 

حمایت کند که به مهم ترین آن ها اشاره می شود.

1- قانون مشارکت عامه و خصوصی
اساسی  قانون  دهم  ماده   ۲ فقره  احکام  از  تاسی  به 
افغانستان، به داخل ۸ فصل و 63 ماده وضع گردیده 

است. 
نهم  ماده   )۲( فقره  احکام  از  تاسی  به  مذکور  قانون 
تحقق  بخاطر  افغانستان  اساسی  قانون  دهم  ماده  و 

ثبات افغانستان در گرو خودکفایی اقتصادی آن است، 
اما خودکفایی اقتصادی نیز به ثبات سیاسی نیاز دارد 
که متاسفانه هنوز با گذشت بیست سال از فاز جدید 
که  هستیم  خود  سیاسی  مشکالت  درگیر  تاریخی 
نمی گذارند کشور از چرخه بحران و تکان های ویرانگر 
بیرون شود. اما حاال بحث ما بیش تر بر رونق اقتصادی 
ببینیم  تا  کشور و دورنمای تجارتی آن متمرکز است 
چگونه می شود به اقتصاد پویا و کار آمد دست پیدا کرد.

در عرصه اقتصاد با آن که افغانستان سیاست بازار آزاد 
را در بیست سال گذشته دنبال کرده و سیاست رسمی 
اقتصادی آن بوده، ولی حتا در زمینه اقتصاد بازار آزاد 
دلیل  همین  به  نداشته ایم.  چندانی  موفقیت های  نیز 
اقتصاد  پیشنهاد  اقتصاد  عرصه  مختصصان  از  شماری 
دولتی و بعضاً اقتصاد مختلط را می دهند و باور دارند که 
اقتصاد بازار آزاد در کشوری مثل افغانستان که در گیر 
جنگ و بحران چهل ساله است، کارآیی و اثربخشی الزم 
را ندارد. در پاسخ باید گفت که ما تجربه اقتصاد بسته 
و مختلط را هم در دوره های گذشته داشته ایم و این دو 
نوع رویکرد هم به رونق و شکوفایی اقتصاد کشور کمک 
نکرده است. افغانستان طی چند دهه اخیر به کشوری 
ویران از نظر اقتصادی تبدیل نشده، بلکه ضعف اقتصادی 
آن در یک صد و پنجاه سال گذشته دوام داشته و در این 
بازه کالن زمانی همیشه کشوری محتاج و نیازمند به 
کمک های بیرونی بوده است. البته جنگ باعث شد که 
همان شیرازه ضعیف اقتصادی زمان شاهی و جمهوری 

سردار محمد داوود خان نیز از هم بپاشد.
در ۲۰ سال گذشته که افغانستان به کمک جامعه جهانی 
برگشت  مردم ساالرانه  ارزش های  به  دوباره  تالش کرد 
کند، کارهای مناسبی نیز برای تقویت اقتصادی کشور 
انجام شد، ولی ویرانی های گذشته به پیمانه ای گسترده 
بود که بیست سال فرصت زیادی برای فایق شدن بر آن 
همه نابه سامانی نبود. این نکته را نیز نباید از نظر دور 
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چگونه به رونق اقتصادی برسیم؟

حمایت از سکتور خصوصی 
در قوانین افغانستان

اهداف ذیل وضع گردیده است؛ فراهم نمودن زمینه ی 
به منظور تمویل، دیزاین،  مشارکت سکتور خصوصی 
انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها، تاسیسات و 
و  موجود  زیربناهای  مؤثریت  افزایش  عامه،  خدمات 
از  استفاده  با  عامه  خدمات  ارایه  و  تسهیالت  جدید، 
تکنولوژی  و  مهارت ها  ظرفیت ها،  مالی،  توانایی های 
فرصت های  توسعه  و  شناسایی  خصوصی،  سکتور 
سرمایه گذاری مشترک سکتور عامه و خصوصی و فراهم 
نمودن حمایت های مالی، اقتصادی، تضمینات و سایر 
فراهم  فرصت ها،  چنین  توسعه  جهت  دولت  تعهدات 
نمودن زمینه استفاده موثر از امالک و دارایی های عامه 
نمودن  فراهم  و  و خصوصی  عامه  مشارکت  طریق  از 
زمینه رشد و انکشاف سریع در عرصه های اقتصادی، 
از  تامین منافع عامه،  از  اجتماعی و حصول اطمینان 

اهداف این قانون شمرده شده است.
قانون مزبور در راستای سامان دهی جنبه های مختلف 
تمامی  دقیق،  نگاهی  با  خصوصی،  و  عامه  مشارکت 
جنبه-های حقوقی این امر را مورد توجه قرار داده و 
قانون مند ساخته معیار های بین المللی را رعایت نموده 
ادارات  مکلفیت های  و  قانون صالحیت  این  در  است. 
ذی دخل مشخص و از هم تفکیک گردیده است، از 
نموده  جلوگیری  کاری  تداخل  و  تعارض صالحیت ها 
است و هم چنین ساحه تطبیق قانون بیان گردیده و 
عرصه های مشارکت را فهرست نموده است. یکی دیگر 
از ویژه گی های خوب این قانون، منظوری کمیته بررسی 
برای رسیده گی به شکایات است که در مراحل آماده 
ایجاد  مشارکت  داد  قرار  مدیریت  و  تدارکات  سازی، 
می توان  را  آزاد  رقابت  و  شفافیت  بر  تاکید  می گردد. 
از ویژه گی دیگر این قانون برشمرد. این قانون تابعین 
خود را به رعایت معیار های محیط زیستی، مصونیت 
است. نموده  مکلف  عامه  منافع  تامین  و  اجتماعی 

)آمریت حقوقی(

2- قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان
و  یازدهم  دهم،  مواد  احکام  روشنی  در  قانون  این 
اهداف ذیل  افغانستان، تحقق  قانون اساسی  سیزدهم 
وضع گردیده است. با توشیح و انفاذ این قانون جایگاه 

داشت که در دو دهه اخیر نیز اشتباه هایی صورت گرفت 
که میزان موفقیت ها را کاهش داده است، ولی با آن هم 
هنوز فرصت های زیادی برای افغانستان وجود دارد که 
بتواند رشد اقتصادی را از راه تجارت، صنعت و زراعت 
ضمانت کند. برای رشد و رونق تجارت کشور به چند 

مولفۀ مهم نیاز است که هر یک را بر می شماریم:

1( قوانین اقتصادی ما پس از دو دهه نیاز به بررسی و 
تغییرات بنیادی

خطا های  و  آزمون  گذشته  سال  بیست  در  ما  دارند. 
و  کارآیی  میزان  و  داده ایم  انجام  قوانین  این  با  زیادی 

موثریت آن ها را به خوبی می دانیم. حاال زمان
تغییر به نفع شکوفایی اقتصادی فرا رسیده و این هدف 

بخش خصوصی در نظام اقتصاد بازار روشن شده و در 
قانون مند کردن بخش خصوصی در چوکات نظام بازار 
خصوصی  بخش  ساختن  منسجم  و  هم آهنگ  و  آزاد 

می تواند موثر تمام شود.
صنایع  و  تجارت  اتاق  قانون،  هشتم  ماده  مطابق 
افغانستان دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:

1- انسجام و هم آهنگی فعالیت های سکتور خصوصی 
در عرصه های تجارت، صنعت، زراعت، معادن، خدمات 
و تشبثات صنفی اعم از انفرادی و جمعی در جهت رشد 
اقتصاد، ایجاد محل کار، خودکفایی و رفع موانع رشد 

فرا راه سکتور خصوصی.
۲ - ارایه ی مشوره های اقتصادی و تخنیکی به مراجع 

ذیصالح دولتی عندالتقاضا.
سرمایه گذاری های  از  حمایت  و  جلب  تشویق،   -  3
و  ملی  اقتصاد  اولویت های  در  خارجی  و  داخلی 
جامعه ی  و  دولت  حمایت  کسب  برای  زمینه سازی 

بین المللی از سرمایه گذاری در افغانستان.
الزم  تصامیم  اتخاذ  و  مؤثر  پیشنهادهای  ارایه ی   -  ۴

جهت در سطح کشور.
معامالت  از  ناشی  اختالفات  پیرامون  -حکمیت   ۵
حکمی  و  حقیقی  اشخاص  میان  صنعتی  و  تجارتی 

داخلی و خارجی در حدود احکام قانون.
6- ایجاد مرکز معلوماتی )دیتابیس( در مورد شرکت ها 

و تجار داخلی و خارجی.
۷- ایجاد مرکز تدقیق و مطالعات علمی در عرصه های 
مؤثر  راه های  شناخت  منظور  به  ملی  اقتصاد  مختلف 

رسیدن به رشد معقول در عرصه های دایمی.
۸- تدوین پالیسی های اقتصادی در عرصه های مختلف 
و  سرانه  عاید  ملی،  ناخالص  تولید  رشد  موجب  که 
استخراج  و  زراعت  تجارت، صنعت،  رونق  و  فقرزدایی 
و پروسس معادن و انکشاف پیشه وری در کشور گردد.

پروگرام های  و  سمینارها  کنفرانس ها،  تدویر   -9  
برای  امکانات  حدود  در  نیاز  مورد  و  اولیه  آموزشی 

متشبثین در مرکز و والیات.

3- قانون تدارکات
طبق قانون تدارکات، ۲۵ درصد از محصوالت مورد نیاز 

زمانی برآورده می شود که ما تسهیالت الزم را از طریق 
ایجاد  اقتصاد  به  مربوط  عرصه های  تمام  در  قوانین 
کنیم. تا زمانی که تغییرات الزم در قوانین و الیحه های 
اقتصادی به وجود نیاید، زمینه رشد و توسعه اقتصادی 

نیز فراهم نمی شود.

۲( مبارزه با فساد از مهم ترین اولویت های ما در رسیدن 
به شکوفایی

ما  تجارت  از  بزرگی  بخش  متاسفانه  است.  اقتصادی 
سخنان  می بیند.  صدمه  مافیایی  گروه های  وسیله  به 
اخیر والی هرات که می گفت نود در صد عواید گمرک 
واقعاً  می رود،  زورمندان  و  مافیا  جیب  به  والیت  این 
نگران کننده است. اگر جلو فساد گرفته نشود و یا در 

قابل  شود.  تأمین  باید  داخلی  منابع  از  دولتی  ادارات 
یادآوری است که از سوی اداره تدارکات ملی پنج درصد 
ارجحیت برای متشبثین زن در نظر گرفته شده و 1۵ تا 
۲۵ درصد سهم در پارک های صنعتی نیز برای تشبثات 
کوچک متوسط و زنان اختصاص یافته است. حکومت 
در ادامه اقدامات حمایتی اش سرمایه گذاران جدید در 
سکتور صنعت را تا سه سال از پرداخت مالیات معاف 
ساخته؛  9۵ درصد جرایم مالیاتی متشبثین را بخشیده؛ 
واردات ماشین آالت صنعتی و مواد خام را شامل یک 
رژیم مالیاتی انعطاف پذیر بین صفر تا یک درصد قرار 
داده و طبق پیشنهاد سکتور خصوصی، تعرفه گمرکی 
۸۰۰ قلم محصول وارداتی که مشابه آن در داخل تولید 

می گردد را افزایش داده است.

نتیجه گیری
هر گاه دولت و بخش خصوصی به طور موثر همکاری 
کنند هر کدام مکمل دیگری خواهد بود. در این حالت، 
بخش دولتی با تدوین مقررات مناسب، اعمال حاکمیت 
رعایت  و  امنیت  ایجاد  عمومی،  سرمایه گذاری  قانون، 
خصوصی  بخش  تقویت  به  خصوصی  مالکیت  حقوق 
با نوآوری،  می پردازد و در مقابل بخش خصوصی نیز 
به  ارائه دیگر خدمات  و  مالیات  پرداخت  ثروت،  خلق 
بخش دولتی کمک می کند تا رسالت خود را بهتر به 
انجام رساند. اگر بخش خصوصی هم دوش و هم راستای 
بخش دولتی کارآمد و شفاف به فعالیت بپردازد نتایج 
خواهد  حاصل  بیش تری  اجتماعی  مساوات  و  موثرتر 
پایدار  و  بزرگ  توسعه  روی  پیش  چالش های  شد. 
هستند و برای بهبود زنده گی مردم، کاهش فقر، ایجاد 
زیست  محیط  حفظ  و  تحصیل  و  بهداشت  اشتغال، 
نقش مهمی  باید صورت گیرد. دولت  زیادی  کارهای 
بخش خصوصی  اما  دارد  چالش ها  این  با  مواجهه  در 
و  اشتغال  همه جانبه،  رشد  از  حمایت  با  می تواند  نیز 
به  هم  عمومی  اساسی  کاالی  و  خدمات  فراهم سازی 
دولت و جامعه کمک کند و هم خود از منافع مادی 
بهره مند شود. دالیل و انگیزه های زیادی وجود دارند تا 
تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه را برای 

همه گان توجیه پذیر سازند.

میزان آن کاهش چشم گیر به وجود نیاید، بدون شک 
نمی توان انتظار شکوفایی اقتصادی به طور عام و تجارت 
را به صورت خاص داشت. کاهش در فساد سطح عواید 
ملی را از طریق گمرک ها باال می برد و این موضوع سبب 

می شود که تجارت کشور به شکوفایی و رشد برسد.

تجارت  رشد  برای  مهم  مولفه های  دیگر  از  امنیت   )3
در کشور است. امنیت می تواند زمینه سرمایه گذاری را 
در سطوح مختلف فراهم کند. افزایش سرمایه گذاری، 
زمینه ساز رشد صنعت و تجارت در کشور می شود. تا 
نتوانیم امنیت را به صورت قابل رضایت  زمانی که ما 
تامین کنیم، صنعت و تجارت ما دچار رکود خواهد بود.

بر  اثر بخش  مولفه های  دیگر  از  زیربنایی  اقدامات   )۴
بسیاری  لحظه  همین  است.  کشور  صنعت  و  تجارت 
از شهرک های صنعتی به دلیل نداشتن برق و یا بهای 
صنعتی  شهرک  ندارند.  چندانی  فعالیت  آن  سنگین 
قندهار از مهم ترین شهرک های صنعتی در کشور که در 
دل یک شهر کالن موقعیت دارد، به دلیل نداشتن برق 

کافی سقوط کرده است.
البته فقط همین موارد برای رشد و شکوفایی اقتصادی 
کشور کفایت نمی کند و باید اقدامات دیگری نیز صورت 
خان  محمدداوود  سردار  جمهوریت  زمان  در  گیرد. 
سیاستی به اجرا گذاشته شد که براساس آن جلو خروج 
اسعار تا حد زیادی از کشور گرفته شد. این سیاست به 
شکلی اعمال می شد که واردات حتماً در برابر صادرات 
انجام گیرد، یعنی هرکاالیی که از خارج وارد می شود، 
به جای پول نقد، کاال در برابر آن داده شود. ما هنوز 
از  از خروج سرمایه  تدابیری  اتخاذ چنین  با  می توانیم 
را  تجارت  رشد  زمینه  و  کنیم  جلوگیری  خود  کشور 
نیز فراهم بسازیم. سال های بعدی باید سال های رشد 
با  چون  شود،  نام گذاری  کشور  در  صنعت  و  اقتصاد 
کاهش کمک های جهانی ما نیاز داریم که اقتصاد ملی 

را تقویت کنیم.

مرتضی محقی
استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

murtaza.mohiqi@gmail.com :ایمیل
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بسم اهلل علی زاده

و  پالیسی  دکترای  دانشجوی  عثمانی،  افضل  آقای 
اداره عامه، به تاریخ 1۵ سرطان سال جاری مقاله ای 
را در همین روزنامه به نشر رساند تحت عنوان »عقلی  
کردن شرع و شرعی کردن عقل: نگاهی بر نهاد دین 
در حکومت داری مدرن«. این نوشته با یک نگاه گذرا 
به »دنیا« در سنت فکری دینی و اهمیت علوم آغاز 
حیثیت  اول  قسمت  این  می رسد  نظر  به  می شود. 
حکومت داری  و  دین  میان  رابطه  بحث  بر  درآمدی 
را داشته باشد. در ادامه، نویسنده می کوشد تفکیک 
میان اسالم بدفهمیده شده و اسالم ناب قایل شود و 
دین ورزی در افغانستان را در دسته ی کج فهمیده شده 
قرار دهد و توضیح می دهد که به همین دلیل است که 
مخالف با دموکراسی و ارزش های مردم ساالری در این 

سیاق جان گرفته است )پاراگراف های ۲ و 3). 
خیلی  نگاه  یک  در  می کند  سعی  نویسنده  سپس 
را  کالسیک  و  مدرن  دولت داری  میان  تفاوت  کلی 
مورد  موضوع  بتواند  آن  روشنی   در  تا  کند  روشن 
بحث خودش را مطرح کند )پاراگراف ۵(. در همین 
حال نویسنده تالش کرده با تکیه بر آرای گرامشی 
در مورد نقش نهادها و افراد خبره در ایجاد هژمونی 
)پاراگراف ۴( صحبت کند و سپس آن را با بنیادگرایی 
در افغانستان ربط داده و بحران کنونی دین ورزی را 
به مدد آن توضیح دهد )پاراگراف ۸(. نویسنده حتا 
کابل  در  فرخنده  صحرایی  قتل  نظیر  پدیده هایی 
استدالل  همین  با  و  می بیند  زاویه  همین  از  هم  را 
توضیح می دهد )پاراگراف ۷(. در نهایت، در پرتو این 
و  پالیسی سازان  برای  کوشیده  نویسنده  توضیحات، 
سیاست گذاران در این حوزه راه حل ها و توصیه هایی 

را ارایه کند.
از نظر یک خواننده ی انتقادی و پرسش گر، این نوشته 
هم از منظر بحث نظری و هم از نظر پالیسی سازی 
نارسایی های زیادی دارد که در ذیل به آن ها می پردازم:

یک: ابهام در طرح موضوع:
موضوع نوشته بسیار وسیع و کالن است. با خواندن 
عنوان آن، چنین برداشت می شود که نویسنده هم در 
پی عقلی کردن شرع است و هم به دنبال شرعی کردن 
عقل؛ اما مشکل اصلی نوشته این است که نه از شرع 
تعریفی دارد و نه از عقل. بعد، در عنوان حکومت داری 
مدرن را آورده، ولی تعریفی از حکومت داری مدرن هم 
ارایه نکرده است. خواننده وقتی این متن را می خواند، 

با سه ابهام کلی مواجه است: 
)1( چگونه شرع را می توان عقلی کرد؟ آیا این امکان 
اساس  بر  مدرن  عقل  دست کم  و  عقل  دارد؟  وجود 
تشکیک، پرسش گری، این جهانی بودن، سکوالریسم 
و رد امور استعالیی و ماورایی و دینی استوار است، 
تا  و  آن  از  بعد  تا  گرفته  روشن گری  دوران  عقل  از 
امروز. در سنت عقلی، عقلی کردن شرع ممکن نیست. 
خیلی ها در این سنت دین را به  صورت کلی مربوط 
دنیای پیشاعقلی می دانند، نه دنیای عقالنی راززدایی 
بگذریم،  که  این خصوص  در  بحث طوالنی  از   شده. 
عقل  از  مرادش  که  می کرد  مشخص  باید  نویسنده 
چیست و چگونه می شود آن را با شرع هم نشین کرد 

درنگی بر »عقلی  کردن شرع و شرعی کردن عقل: 
نگاهی بر نهاد دین در حکومت داری مدرن«

و آشتی داد. 
)۲( این سوال دوم هم مرتبط به سوال اول است: چگونه 
و چرا باید عقل را شرعی کرد؟ اصاًل عقل شرعی شده 
یعنی چه؟ بازهم، عقل در سنت فکری ـ فلسفی غرب 
رام شرع نمی شود و نباید شود. نه عقل یونایی چنین 
بوده، نه عقل روشن گری و نه هم عقل پساروشنگری. 
اگر نویسنده مرادش از عقل در سنت االزهر و قم و 
نجف و دیوبند است، که بدون شک در این سنت ها 
را  آن  باید  معرفی می شود،  آشتی پذیر  با شرع  عقل 
روشن کند. در این سنت ها وقتی از مقوله ی »عقل« 
استفاده می کنند، منظورشان هر چیزی است به جز 
خود عقل. دم دستی ترین پی آمد عقل این است: عقل 
و قوه ی عقالنی انسان اصالت دارد و مرجع اعتبار به 
همه چیز دیگر است، پس نه زیر بار شرع می رود و نه 

زیر بار هیچ امر ماورایی دیگر. 
که  نیست  معلوم  هم  مدرن  حکومت داری  از   )3(
فکری  به سنت  نویسنده  آیا  نویسنده چیست.  مراد 
لیبرال اشاره دارد؟ در آن صورت،  و فلسفه سیاسی 
در  است.  منظورش همان  که  باید مشخص می کرد 
مثاًل  داریم،  را  ما همه سنخ حکومت ها  دنیای مدرن 
لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، حکومت های 
حکومت های  فاشیستی،  حکومت های  توتالیتر، 
و  دین بنیاد  تمامیت خواه  حکومت های  کمونیستی، 
منظورش  واقعاً  اگر  مشروطه.  شاهی  حکومت های 
سه  نوشته  صورت  آن  در  است،  دموکراسی  لیبرال 
مشکل اساسی دارد: 1( فقط یک بار اشاره تلویحی 
به آن در متن صورت گرفته است )پاراگراف پنجم(. 
همان  مدرن  حکومت داری  از  منظورش  واقعاً  اگر 
این  باید  است،  دموکراسی  لیبرال  حکومت داری 
موضوع را به تفصیل بیش تر به عنوان چارچوب نظری 
بحث  چارچوب  همان  در  و  می کرد  مطرح  بحثش 
می کرد. ۲( اگر مرادش لیبرال دموکراسی باشد، این 
نوشته به هیچ چیزی از اندیشه ها و اصول این مکتب 
منتقدان  از  یکی  به  برعکس،  ندارد؛  ارجاع  و  اشاره 
باشد. گرامشی  جدی آن تکیه می کند که گرامشی 
یک چپ گرای پروپاقرص بود و با اندیشه لیبرالیسم 
این  لیبرال،  سر سازش نداشت. 3( در حکومت های 
اصل اساسی باید مد نظر گرفته شود: حکومت باید 
حداقلی باشد. هرچه حداقلی تر باشد، به همان اندازه 
لیبرال تر است. حاال اگر جامعه را در یک دید کالن 
مشمول صنف سیاسی، جامعه مدنی کالن، خانواده 
و فرد در نظر بگیریم، هرقدر که حکومت ها در صدد 
و  خانواده  و  کالن  مدنی  جامعه  مهندسی  و  کنترل 
فرد همت کند، به همان میزان به سمت توتالیتاریسم 

می رود، نه لیبرالیسم. 

بنا شده که  بر اساس یک پیش فرض  این نوشته  دو: 
هنوز خودش محل بحث و نزاع است: این که آیا آن چه 
ما فعاًل در جامعه خود داریم، بدفهمی از دین است یا 
خود دین. این بحث خیلی پیچیده و درازدامن است. 
خیلی ها به این باور اند که ربطی به کج فهمی ندارد و 
در متون اساسی اسالم خشونت جایگاه دارد. مجالی 
برای نوشدن و به روز شدن میسر نیست. خیلی  دیگر 
هم می گویند نه، چنین نیست و این مجال وجود دارد. 

فرخنده  قتل  است:  مطرح  اساسی  پرسش های  ولی 
ناشی از بدفهمی جامعه ما از اسالم است یا اسالم به 
صورت صریح حکم قتل مرتد را داده است؟ جهاد ناشی 
از بدفهمی ما از دین است یا در متون اسالمی بدان 
دستور داده شده است؟ مهم تر از همه، وقتی ما تالش 
می کنیم یک فهم تازه و تأویل متفاوت از دین ارایه 
کنیم، آیا ما واقعاً می کوشیم دین را درست تر بفهمیم 
یا اندیشه های جدید که پس آن آمده را می خواهیم 
را  دنیای جدید  ارزش های  و  کنیم  فرافکنی  دین  بر 
بر آن تحمیل کنیم؟ این پرسش خیلی جدی است. 
این نویسنده از هرمنوتیک و هرمنوتیسیسم به صورت 
هرمنوتیسیست های  که  حالی  در  می برد،  نام  گذرا 
پست مدرن به این باور اند که اساساً معنای واقعی متن 
وجود ندارد و هیچ متنی معنای واقعی ندارد. حاال این 

بحث بماند که خیلی طوالنی است.

راه حل های  ارایه  و  موضوع  توضیح  چه قدر  سه: 
نویسنده موفق بوده است؟ 

ظاهراً از این حیث هم نوشته با مشکالت اساسی مواجه 
است. نویسنده مدعی شده که هدف از توصیه های او 
این است که تا یک دهه دیگر دین عرفانی در جامعه 
افغانستان حاکم شود )پاراگراف 11(. واقعاً؟ منظور از 
دین عرفانی چیست؟ کدام  اوالً  این حرف چیست؟ 
پابند  شریعت محور  دین  به  عارفان  عرفانی؟  دین 
نیستند و نبوده اند. دوم، آیا عرفان را می شود فرمایشی 
بر جامعه حاکم کرد؟ آیا ترویج افکار عرفانی خودش 

باعث یک جهاد دیگر نمی شود؟
این توصیه ها و راه حل ها حتا از منظر پالیسی سازی و 
حکومت داری هم عملی نیست . پرسش های زیادی از 
این حیث هم مطرح است که پاسخ هیچ کدام در این 

نوشته به دست نمی آید: 

دارالحفاظ ها،  تمام  درب  می تواند  دولت  آیا   )1(
در  حکومت  ببندد؟  را  دینی  مدارس  و  دارالعلوم ها 
هرات  در  مدرسه  و  دارالعلوم  تنها یک  راضی  کردن 
معروف  به  امر  گروه  خودش  برای  نفر  و  درمانده 
دست وپا کرده است. در این وضعیت، چگونه ممکن 
البته پیش  است دولت دست به چنین کاری بزند؟ 
از طرح این سوال ها، به یاد داشته باشیم که حتا اگر 
دولت چنین توانی داشته باشد، بر چی مبنایی باید 

این کار را انجام دهد؟ 

)۲( معیار علمی برای پیشوا شدن یا امام شدن تعیین 
شود؟ منظور از معیار علمی چیست؟ منظور از علم 
چیست در این جا؟ بعدش، اگر چنین معیاری ساخته 
شود، آن را کی می سازد؟ شورای علما یا وزارت حج؟ 
آن ها چه معیاری خواهند ساخت؟ بر اساس معیارهای 
که  کنونی  مالی  هزار   ۲۴۰ همان  تمام  که  آن ها 
چنین  اگر  ظاهراً  شرایط اند.  واجد  آمده،  نوشته  در 
بر اساس سطح تحصیل  ترتیب شود،  معیارهایی هم 
بود. آن سندهای تحصیلی  آن ها در مدارس خواهد 
از کجا به دست می آید؟ از همین مدارس که داریم. 
این چرخه باطل همین گونه دوام می کند. این راه حل 

نیست. 

دولت  طرف  از  جمعه  نماز  خطبه های  آجندای   )3(
که  می رسیم  سوال  همان  به  دوباره  شود؟  تعیین 
آجندا  چه  حج  وزارت  حج؟  وزارت  کیست؟  دولت 
مشخص خواهد کرد؟ بعد، چه تعداد از مال امامان از 
دولت افغانستان حرف شنوی دارند؟ آیا می شود دولت 
برای ۲۴۰ هزار مالامام تعیین تکلیف کند؟ مثاًل اگر 
برای  می تواند  آیا  بسازد،  رسمی  را  مالامام  این همه 
۲۴۰ هزار  مالامام معاش بدهد؟ مجموع کارمندان 
کنونی ملکی دولت تخمیناً ۴۰۰ هزار نفر است. حاال 
می شود؟  هزار  آن ۴۰۰  درصد  چند  هزار  این ۲۴۰ 
حدود ۴۰ درصد. ُخب، یک توصیه پالیسی سازی که 
یک دم تورم تشکیالنی ۴۰ درصدی به وجود می آورد، 
آیا از منظر پالیسی سازی درست است؟ عملی است؟ 
آن هم برای یک دولت در حال احتضار مثل دولت 

افغانستان؟ 

شوند  تعطیل  دارالعلوم ها  و  مدارس  این که  آیا   )۴(
دارالحفاظ ها  در  که  موضوعات  برخی  است؟  راه حل 
هم  مکتب  در  می شود  می شود،  تدریس  مدارس  و 
کم کم  دانشگاه ها  و  مکاتب  مگر  حاال  شود.  تدریس 
النه های بنیادگرایی نمی شوند؟ چندین تحقیق وجود 
دارد که متاسفانه نشان از تبدیل شدن این مراکز به 
النه های بنیادگرایی دارد. نصاب درسی این مکاتب و 
دانشگاه ها از کجا می شود؟ کی تدوین می کند؟ یکی 
مطالعات  انستیتوت  سوی  از  تحقیق ها  تازه ترین  از 
استراتژیک افغانستان نشان می دهد که نصاب مکاتب 
مایه های بنیادگرایانه دارد. این هم همان چرخه باطل 

است. آیا می تواند کاری از پیش ببرد؟ 

بیاید،  حج  وزارت  چوکات  در  علما  شورای  اگر   )۵(
چه چیزی تغییر می کند؟ بازهم، حدود 3۰۰۰ عضو 
آن شورا کارمند وزارت حج شوند و از دولت معاش 
آن  در  تغییری  چه  شود،  هم  چنین  اگر  بگیرند؟ 
می آید؟ آیا اگر در چارچوب دولت بیایند، حرف دولت 
را قبول می کنند و مواضع خود را فرو می گذارند؟ حتا 
مشخص  وزارت  یک  چارچوب  در  علما  شورای  اگر 
فعالیت کند و حرف مدارس و دارالعلوم ها را نگوید، آیا 
شورای دیگر تشکیل نخواهد شد؟ آیا دولت می تواند 

مانع تشکیل شوراها در جامعه شود؟
در خاتمه باید بگویم که در کلیتش، چنین طرحی 
برای مهندسی جامعه دینی رادیکالیزه افغانستان نه 
راه حل برای مهار بنیادگرایی است، نه راه حل برای 
بازپروری کسانی که بنیادگرا شده اند و نه هم راه حل 
برای حاکم کردن دین عرفانی بر جامعه در عرض 1۰ 
سال! اگر چنین کاری صورت هم بگیرد، تنها نتیجه  ی 
آن قدرت  بخشیدن به مالها و مولوی ها است که فعاًل 
تنها تریبون مسجد را در اختیار دارند، آن وقت بعد از 
ده سال با سیاست ها در بدنه ی نظام جا باز می کنند 
و از زور و قدرت هم برخوردار خواهند بود. آن وقت 
اگر  کنند چی؟   تأسیس  معروف  به  امر  وزارت  اگر 
کوتاه جمع بندی کنم، نوشته خوبی نبود؛ ساده ساز، 
مبهم، کلی، پراکنده. اما تالش خوبی است در راستای 
طرح پرسش و بحث در خصوص این موضوع. امیدوارم 

دیگران این بحث ها را ادامه بدهند.
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آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی
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وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطا 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 پروژه تهیه وخریداری لوازم واکسین 

نیشن ضرورت  پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( این وزارت تحت کود نمبر 
                                                                را به شرکت محترم برادران قربانخیل 
مبلغ  مجموعی  قیمت  به   ۲۲۲۷-۰1۰1 نمبر  جواز  دارای  لمیتد   چرخی  یعقوب  موالنا 

۵,۲1۰,۷۰۰,۰۰ (پنج میلیون و دوصد و ده هزار و هفت صد( افغانی اعطا نماید. 
اعتراض  میتوانند  باشند،  داشته  زمینه  اعتراض در  اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه 
خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 
ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری 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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 نویسنده : آرلین کانسک

 برگردان: سحر تیموری 
عضو جامعه روان شناسان جوان افغانستان

نام  به  که  عمومی  کردن  صحبت  در   اضطراب 
glassophobia نیز یاد می شود ، یکی از رایج ترین 
ترس های اجتماعی است . در حالی که ممکن است 
ناراحتی کنند ،  افراد از سخنرانی احساس  از  برخی 
مبتال   )SAD( اجتماعی  اضطراب  اختالل  به  اگر 
ممکن  عمومی  کردن  صحبت  اضطراب  هستند، 
است زنده گی آن ها را تحت کنترل در بیاورد . عالیم 
مواردی  همان  عمومی  کردن  صحبت  در  اضطراب 
اما در  است که در اضطراب اجتماعی رخ می دهد ، 
آن ها فقط در زمینه صحبت کردن در حضور دیگران 
اتفاق می افتد . اگر با اضطراب صحبت کردن عمومی 
زنده گی می کنید ، ممکن است هفته ها یا ماه ها قبل 
از سخنرانی نگران باشید و احتماالً هنگام سخنرانی 
را  اضطراب  شدید  جسمی  عالیم  زیر ،  موارد  مانند 
قلب ،  تپش  شدن ،  سرخ  می کنید:  لرزیدن ،  تجربه 
وقتی  ولی  و...  نفس، سرگیجه  تنگی  لرزیدن صدا ، 
باشد ،  نداشته  وجود  واقعی  جسمی  تهدید  هیچ 
از دست  را  احساس می کنید که کنترل بدن خود 
داده اید. این امر باعث می شود انجام کار درست در 
هنگام صحبت کردن در جمع بسیار دشوار باشد و 
ممکن است باعث شود از موقعیت هایی که مجبور 
دوری  باشید،  دیگران  حضور  در  کردن  به صحبت 
به طور  عمومی  اضطراب صحبت کردن  اگر  کنید. 
قابل توجهی در زنده گی شما دخالت داشته باشد و 
عالیم اضطراب شدید هنگام صحبت کردن در حضور 
دیگران  داشته باشید، ممکن است اختالس اضطراب 

اجتماعی داشته باشید.

 درمان حرفه ای 
با  جمع  در  کردن  صحبت  اضطراب   خوش بختانه 
استفاده از دارو و درمان به راحتی قابل کنترل است :

 - درمان:
منظم  حساسیت زدایی  مانند  کوتاه مدت   درمان 
برای  می تواند   )CBT( رفتاری  درمان شناختی  و 
افکار  و  اضطراب  عالیم  مدیریت  نحوه  یادگیری 

اضطرابی که باعث آن ها می شود، مفید باشد.
 - دارو:

متوقف کننده ها  به عنوان  که  کوتاه مدت   دارو های 
پروپرانولول(  مثال  عنوان  )به  می شوند  شناخته 
تا عالیم  استفاده شوند  از سخنرانی  می توانند قبل 
اضطراب را کنترل کنند. هنگامی که همراه با درمان 
استفاده می شود، ممکن است متوجه شوید که این 
دارو به شما کمک می کند تا ترس از صحبت کردن 

در جمع را کاهش دهید.

 نکاتی درباره آماده گی برای سخنرانی 
نیز  راهکار هایی  از  تعدادی  سنتی،  درمان  بر   عالوه 
اضطراب  با  مقابله  برای  می توانید  که  دارد  وجود 
صحبت کردن از آن ها استفاده کنید و به طور کلی 
بهتری  عمل کرد  دیگران  مقابل  کردن  صحبت  در 
داشته باشید. در سخنرانی عمومی مانند هر فعالیت 
دیگر، آماده گی بهتر مساوی به عمل کرد بهتر است. 
هنگامی که شما بهتر آماده باشید، اعتماد به نفس 
شما تقویت می یابد و در رساندن پیام خود تمرکز 
بیش تر خواهید داشت. شما چه در یک عروسی ، چه 
در مجمع سهام داران و چه در صنف کالج سخنرانی 
برای  می توانید  که  دارد  وجود  راهکارهایی  کنید، 
درمان  با  کنید.  استفاده  آن ها  از  اضطراب  کنترل 
مناسب و سرمایه گذاری درست زمان در آماده سازی ، 

می توانید یک سخنرانی موفقیت آمیز کنید.
  -موضوعی را انتخاب کنید که مورد عالقه شما 

باشد:

 نکاتی برای مدیریت اضطراب 
در صحبت کردن عمومی

 اگر قادر هستید، موضوعی را انتخاب کنید که از آن 
هیجان زده اید. اگر قادر به انتخاب موضوع نیستید، 
سعی کنید از روی کردی برای موضوع استفاده کنید 
که به نظر شما جالب است. به عنوان مثال، می توانید 
که  بگویید  خود  زنده گی  از  شخصی  داستان  یک 
مربوط به موضوع است ، به عنوان راهی برای معرفی 
درگیر  شما  که  می شود  باعث  امر  این  خود.  گفتار 
موضوع خود باشید و انگیزه الزم برای تحقیق و تهیه 
دیگران  کنید،  پیدا  حضور  وقتی  باشید.  داشته  را 
شوق و ذوق شما را احساس خواهند کرد و عالقه مند 

خواهند شد به چیزی که شما می گویید.

 - با مکان آشنا شوید:
 در حالت ایده آل ، باید سعی کنید از اتاق کنفرانس ، 
حضور  آن  در  که  جایی  یا  ادیتوریم   درسی ،  صنف 
خواهید داشت، بازدید کنید تا سخنرانی خود را ارایه 
کنید. در صورت امکان، حداقل یک بار در محیطی 
خواهید  صحبت  آن جا  نهایت  در  که  کنید  تمرین 
اجزای  دانستن  و  برگزاری  محل  با  آشنایی  کرد. 
صوتی و تصویری مورد نیاز و زمان در دست داشته ، 
از جمله چیز هایی است که در هنگام صحبت خود 

نگران آن ها هستید.

 - متن را ننویسید:
  آیا تا به حال سخنرانی شخصی را در جایی شنیده اید 
بخواند؟  به کلمه  را کلمه  آماده شده  که یک متن 
شما احتماالً چیزهای زیادی را که گفته شد، به یاد 
نمی آورید. در عوض، لیستی از نکات کلیدی را در 
کاغذ تهیه کنید که می توانید به آن ها مراجعه کنید.

 -  برای پرسش های بی ربط آماده باشید:
 اگرچه این احتمال وجود ندارد که در مراسم عروسی 
اما  باشید،  داشته  مزاحم   ساله گی   ۵۰ مهمانی  یا 
انتقاد یا سواالت دشوار همیشه در یک زمینه تجاری 
کردن  پیدا  یا  تعارف  یک  پرداخت  با  است.  ممکن 
چیزی که می توانید در مورد آن توافق کنید، با یک 
مخاطب مشکل ساز مثل یک عضو برخورد کنید. مثاًل 
بگویید »از آن سوال مهم متشکرم« یا »من واقعاً از 
که  دهید  تبارز  می کنم«.  قدردانی  شما  نظر  اظهار 
با خیال راحت و آرام هستید. اگر نمی دانید چگونه 
توجه  آن  به  بگویید که  پاسخ دهید ،  این سوال  به 
خواهید کرد. قبل از ارایه، سعی کنید سواالت سخت 
و نظرات انتقادی را که پیش می آید، پیش بینی کنید 

و پاسخ ها را قبل از زمان آماده کنید.

  -تمرین ، تمرین ، تمرین:
 حتا افرادی که راحت صحبت می کنند، در مالقات 
عمومی چندین بار سخنان خود را تکرار می کنند تا 
به نتیجه دلخواه برسند. تمرین سخنرانی 1۰ ، ۲۰ یا 
حتا 3۰ بار به شما در توانایی ارایه، اطمینان خواهد 
اگر صحبت شما محدودیت زمانی دارد، زمان  داد. 
خود را در طول تمرین در نظر گرفته و متناسب با 
نیاز خود محتوای تان را تنظیم کنید تا در زمانی که 
دارید، منظم  شوید. بسیاری از تمرینات به تقویت 

اعتماد به نفس شما کمک می کند.

 - نگاهی بیندازید:
یا  کنید  صحبت  آیینه  مقابل  تمرین،  جریان   در 
سخنرانی خود را در تلفن هوشمند ضبط کنید. توجه 
هرگونه  و  می شوید  ظاهر  چگونه  که  باشید  داشته 
عادت عصبی را برای جلوگیری از آن مشخص کنید. 
از این مرحله بهتر است بعد از دریافت درمان یا دارو 

برای مدیریت اضطراب خود استفاده کنید.

 - خودتان را موفق تصور کنید :
 آیا می دانید که مغز شما نمی تواند تفاوت بین یک 
فعالیت تخیلی و یک واقعیت را بیان کند؟ به همین 
برای  تجسم  از  نخبه  ورزش کاران  که  است  دلیل 
هنگامی  می کنند.  استفاده  ورزشی  بهبود عمل کرد 
یا  که سخنرانی خود را تمرین می کنید )1۰ ، ۲۰ ، 
که  کنید  تصور  باشید!(  داشته  یاد  به  بار   3۰ حتا 
با مهارت های شگفتی انگیز سخنرانی خود  خودتان 

آرزوی تماشاگر را دارید.
از آن چه تصور می کنید به آن چه   با گذشت زمان ، 
شما قادر هستید، تبدیل می شود. مطمین نیستم که 
آیا این واقعاً کار خواهد کرد؟ ُخب، بیایید خالف آن 
را در نظر بگیریم. اگر تصور می کنید یک سخنرانی 
وحشتناک و اضطراب وحشتناک دارید، فکر می کنید 
را  موفقیت  که  بیاموزید  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه 

تجسم کنید و بدن تان از این امر پیروی کند.

 ـ یک روال را توسعه دهید:
 روال مدیریت اضطراب را در روز سخنرانی کنار هم 
قرار دهید. این روال به شما کمک می کند تا شما را 
در یک قالب مناسب ذهنی قرار دهد و به شما اجازه 

می دهد آرامش خود را حفظ کنید.

 - همه را کنار هم قرار دهید:
- یاد بگیرید که برخی از اضطراب ها را بپذیرید. حتا 
کمی  عمل کرد  اجرای  از  قبل  حرفه ای  نوازنده گان 
هیجان عصبی را تجربه می کنند. در حقیقت بیش تر 
یک  به  را  شما  اضطراب  کمی  که  اند  معتقد  افراد 
سخنران بهتر تبدیل می کند. یاد بگیرید که بپذیرید  
همیشه کمی نگران سخنرانی خواهید بود ، اما این 

یک احساس طبیعی و عادی است.
این که سعی  به جای  کنید.  تعیین  را  اهداف تان   -
کنید فقط از آن استفاده کنید، آن را به یک هدف 
عالی  خیلی  یک سخنران  تا  کنید  تبدیل  شخصی 
زیاد ،  تمرین های  و  مناسب  درمان  با  همراه  شوید. 
می توانید در محضر عام خیلی خوب صحبت کنید. 
چه کسی می داند ، شما حتا ممکن است سخنرانی 

خود را با لذت بردن از آن به پایان برسانید.
- همه چیز را در چشم انداز خود قرار دهید. اگر شما 
دریافتید که صحبت کردن عمومی یکی از نقاط قوت 
تنها یک  این  باشید که  داشته  یاد  به  نیست،  شما 
جنبه از زنده گی شما است. همه ی ما در بخش های 
مختلف نقاط قوت داریم. در عوض، آن را به هدف 
ساده تبدیل کنید تا در مقابل مخاطبان خود راحت تر 
باشید ، بناًء اضطراب در صحبت کردن در جمع مانع 
رسیدن شما به اهداف دیگر در زنده گی تان نمی شود.

به  برای سخنرانی  مناسب  آماده سازی  پایان ،  در   - 
شما اطمینان می دهد که همه ی کارهای ممکن را 
برای موفق شدن انجام داده اید. ابزار و توانایی خود 
را برای موفقیت در اختیار خود قرار دهید و در اخیر 
برخی از استراتژی ها را برای مدیریت اضطراب اضافه 

کنید و ببینید که چه قدر خوب عمل خواهید کرد.



امریکا،  کشورهای  کاربران  را  اپ ستور  در  هزینه بردار 
جاپان، بریتانیا و استرالیا به خود اختصاص داده اند.

آموزش آنالین
در روزهای کرونایی دانش آموزان در محیط دانشگاه و 
مکاتب نیستند، اما باید تحت آموزش قرار بگیرند، در 
این ایام یگانه گزینه برای تدریس و برگزاری جلسه های 
درسی آنالین است که از طریق بعضی از اپلکیشن های 
خاص عملی می شود و سیستم آموزش کشور را غافل گیر 
کرده است. صحبت های زیادی در مورد اثر گذاری این 
دانش آموزان طرح شده  و  دانشجویان  بر  آموزش  نوع 
است. اما بیماری، فرصت ها و تهدیدهایی برای سیستم 
آموزشی داشته است، هدف اصلی تحصیل دانش آموزان 
است  این  هدف  بلکه  نیست  دروس  فقط  مکاتب،  در 
که دانش آموزان و یا دانشجویان در محیطی به دور از 
خانواده، ورود کرده تا روند آموزش برای شان به شکل 
مناسب شکل گیرد.  اما سود بیش تر از اپلکیشن هایی 
صاحبان  می شوند.  استفاده  تدریس  برای  که  است 
اپلکیشن ها با قرار دادن روش های مختلف تدریس در 
مقطع دانشگاه و مکتب، اعضای این نهادها را مجبور 

کرده اند تا از این اپلکیشن ها استفاده کنند.

گیم های آنالین
فلسفه ی بازی در طول تاریخ سرگرمی و تفریح بوده 
است اما امروز خوش بختانه یا متاسفانه بدل به دنیای 
تجارت )بیزنس( هم شده است که گاه گاه با زیان هایی 

و شنوایی  اعصاب  بر  تأثیرگذاری  با  و می توانند  می گذارند 
انسان باعث عوارض متعدد جسمی و روحی شوند. انتشار 
صدا در محیط باز و بسته با هم متفاوت است. در یک محیط 
باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع منتشر می شوند و در 
نهایت از بین می روند؛ اما در محیط بسته ، امواج صوتی پس 
از برخورد به دیوارها و موانع موجود در مسیر، منعکس و 

تشدید می شوند.
آلوده گی الکترومقناطیسی: امواج الکترومقناطیس یکی دیگر 
از انواع آلوده گی هایی است که ویژه گی های فیزیکی محیط 
زیست را تغییر می دهد. متأسفانه با توسعه ی فناوری های 
یافته  افزایش  آلوده گی ها  این  مقدار  زنده گی،  در  مختلف 

است.
برای کاهش تأثیرات امواج الکترومقناطیسی، رعایت نکات 

زیر ضروری است.
- عدم استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه

- خاموش کردن تلفن همراه در شب و هنگام خوابیدن
- رعایت فاصله بین وسایل برقی و محل استراحت

- استفاده نکردن بچه های زیر شش سال از وسایل الکترونیک
- رعایت حریم ساخت و ساز با خطوط برق فشار قوی

در بین وسایل منزل، آن دسته از وسایلی که سیم پیچی 
ماشین  جاروبرقی،  )موی خشک ُکن(،  سشوار  مانند:  دارند، 
در  قوی تری  بسیار  مقناطیسی  میدان   ... و  لباس شویی 
اطراف خودشان ایجاد می کنند که باعث ایجاد آلوده گی های 
که  می دهد  نشان  پژوهش ها  می شوند.  الکترومقناطیسی 
برخی از فناوری های ساخته بشر میدان های الکترومقناطیس 
جانورانی  این شرایط  در  تغییر می دهند؛  را  زمین  طبیعی 
که از نیروهای طبیعی برای جهت یابی و تعیین موقعیت 
گم  را  خودشان  مسیر  و  می شوند  گیج  می کنند،  استفاده 
بر محیط زیست  نیز  مایکروویو  و  رادیویی  امواج  می کنند. 
بر  حیوانات،  و  انسان ها  بر  افزون  امواج  این  اند.  تأثیرگذار 

گیاهان و درختان نیز تأثیر دارند.
آلوده گی نوری: آلوده گی نوری یکی دیگر از انواع آلوده گی های 
محیط زیست محسوب می شود. نورهای مصنوعی در زمان ها 
یا مکان های نامناسب و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست 
و آسمان شب را آلوده می سازند. وجود نور زیاد در برخی 
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کار،  نیروی  از  کرونا ۸1 درصد  ویروس  پی شیوع  در 
3،3 میلیارد در جهان، با تعطیل کامل یا تعطیل نیمه ی 
بر  محدودیت  اعمال  شده اند،  مواجه  کار شان  محل 
زنده گی روزانه، به بسته شدن بسیاری از شرکت ها و 

بی کاری دایم یا موقت کارکنان منجر شده است.
اما بعضی از شرکت ها در این قرنطین، با شیوع ویروس 
کرونا سود بیش تری برده اند و آن شرکت ها را به مطالعه 

می گیریم.

شرکت های داروسازی
زخم ویروس کرونا بر پیکر کسب وکار بسیار عمیق بوده، 
کار  بازار،  دوباره  پا شدن  سر  می شود  دیده  طوری که 

خیلی مشکل است.
شاید این تصویر وجود داشته باشد که کرونا، سبب فروش 
بیش تر داروخانه ها شده است. در این مدت بیش ترین 
بازار برای خرید ضدعفونی کننده ها، دست کش و ماسک 
بوده است. بیش تر مواقع، در دوره ی کرونا، این اجناس 

در داروخانه ها نایاب و کمیاب شده است.
داروخانه ها از ابتدا و هم زمان با آغاز شیوع ویروس کرونا 
به ویژه در حمل و ثور در بیش تر والیت های افغانستان 
رشد و فروش بی سابقه داشته اند. شرکت های داروسازی 
کوشش دارند که هرچه سریع تر دارو را وارد بازار کنند 

تا حل بحران پاندامیک باشد.
مبتالیان  مرگ ومیر  آمار  رفتن  باال  با  حال،  عین  در 
ویروس کرونا، پزشکان به دنبال داروهایی هستند که 

زنده گی،  ادامه  برای  هوا  به  انسان ها  ضرورت  شک  بدون 
آدمی  است.  دیگر  چیزهای  یا  و  پدیده ها  سایر  از  بیش تر 
می تواند ال اقل بدون غذا تقریباً پنج هفته و بدون آب حدود 
پنج روز زنده بماند؛ در حالی که بدون تنفس هوا بیش از 
چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هر شخص به طور اوسط 
و طبیعی در هر چهار ثانیه یک بار نفس می کشد. اهمیت 
هوا فقط به دلیل تنفس کردن موجودات زنده نیست، بلکه 
هوا، در حفاظت از آن ها در برابر شعاع های مضر و خطرناک 

خورشید نیز نقش مهم و اساسی ایفا می نماید.
در گذشته ها، دغدغه های بشر فقط تأمین نان و آب بود، اما 
امروزه با پیش رفت و رونق گرفتن کارخانه جات و فعالیت های 
صنعتی و افزایش مصرف انرژی، تعداد وسایل نقلیه موتوری 
و رشد شهرنشینی و توسعه ی عمودی شهرها، داشتن هوای 
پاک و سالم نیز، به این دغدغه ها افزوده شده است. پدیده 
آلوده گی هوا در مناطق شهری، یکی از پی آمدهای صنعتی 
با  از حدود 3۰۰ سال قبل  انسان است که  شدن زنده گی 
شروع انقالب صنعتی و روزبه روز بر میزان و شدت آن افزوده 
می شود. در این شرایط دیدن آسمان صاف و آبی، با ابرهای 
سفید برای بیش تر مردم، به ویژه کسانی که در کالن شهرها 
زنده گی می کنند، به یک آرزو بدل شده است. آیا تا کنون 

با خود فکر کرده اید، به چه هوایی، هوای پاک می گویند؟
افراد مختلف، مفهوم و معنای متفاوتی  آلوده گی هوا برای 
دارد. به طوری که افراد جامعه، کاهش دید، تحریک چشم، 
تنفسی و گردوغباری که روی وسایل  اختالل در سیستم 
می نشیند را آلوده گی محسوب می کنند. برای یک کشاورز، 
عواملی که به گیاهان، حیوانات و محصوالت کشاورزی زیان 
وارد می کند، آلوده گی محسوب می شود. برای یک خلبان 
)پیلوت( کاهش میزان دید، آلوده گی هوا محسوب می گردد 
و برای صاحبان صنعت فقط مسایل مربوط به مهار آلوده گی 
هوا مد نظر است؛ اما از نظر محیط زیست: وجود هرگونه 
ترکیب اضافی در هوا، که سالمت و بهداشت جان داران را 
به خطر اندازد، آلوده گی هوا تلقی می شود. آالینده های هوا 
ممکن است به صورت گاز، مایع و یا جامد باشند. آلوده گی 
هوا هم چنین به اجسام، ساختمان ها و اموال مردم آسیب 
می رساند و رفاه و آسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط 

زیست را مختل می سازد.
آلوده گی هوای هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و به 
عواملی مانند: نوع آب و هوا، وجود رشته کوه ها، فعالیت های 

را  آن  آسیب های  و  کند  کم تر  را  ویروس  این  اثرات 
کاهش دهد تا بتوانند زنده گی افراد بیش تری را نجات 

دهند.
دانش مندان و پژوهشگران نقاط مختلف جهان سرگرم 
با  مقابله  برای  گوناگون  داروی  هفتاد  حدود  آزمایش 
مالریا  ضد  داروهای  آن ها،  بین  در  که  هستند  کرونا 

داروی ضد ایدز و رومانیسم که نتیجه بخش نبوده اند.

شرکت های سافت ویر یا اپلکیشن ها
آمارهای نشر شده نشان می دهد که درآمد  تازه ترین 
فروشگاه آنالین و انترنتی اپل ستور در اوایل سال ۲۰۲۰ 
میالدی نسبت به سال های گذشته 31 درصد افزایش 

یافته و به ۷.1 میلیارد دالر رسیده است.
است  باری  نخستین  این  اکنون  تا  از سپتامبر ۲۰1۷ 
است.  کرده  رشد  حد  این  تا  اپل  ماهانه ی  درآمد  که 
محبوب  فروشگاه  این  درآمد  که  است  معنا  بدان  این 
آن الین و انترنتی، ارتباط مستقیمی با شیوع گسترده 
در  خانه نشینی شهروندان  و  کرونا  ویروس  و همه گیر 
افزایش بی سابقه دانلود و  کشور های مختلف جهان و 

نصب اپلکیشن های مختلف داشته است.
واتس اپ، وایبر، تلگرام و بقیه اپلکیشن های پیام رسان از 
طریق تلفن های همراه، این روزها در دنیا غوغا می کنند، 
سهم باالیی از پیام هایی که بین افراد ردوبدل می شود را 

بیش تر همین اپلکیشن ها دارند.
تقریباً  که  است  آن  از  حاکی  شده  نشر  گزارش های 
اپلکیشن های  برای  شده  هزینه های صرف  درصد   9۰

صنعتی، کشاورزی و ... آن منطقه بسته گی دارد. در برخی 
موارد تأثیر آلوده گی هوا بر انسان و محیط زیست تدریجی و 
کند است که در این صورت کم تر مورد توجه قرار می گیرد و 
اکثر مردم آن را جدی تلقی نمی کنند و زمانی که به وضعیت 
حاد و اضطراری می رسد، مورد توجه آن ها قرار می گیرد. بنا 
بر این می توان گفت آلوده گی هوا، بحرانی تدریجی است و 

در درازمدت نتایج آن مشخص می شود.

اثرات آلوده گی هوا
آلوده گی  فناوری،  پیش رفت های  و  انقالب صنعتی  از  پس 
هوا همواره به عنوان پی آمد آن مطرح بوده است و تأثیرات 
بسیار مخربی بر زنده گی گونه های مختلف زیستی برجای 
گذاشته است و به نوعی زنده گی آنان را مورد تهدید قرار 
داده است و از همین رو همواره مورد توجه دانش مندان بوده 
است. آلوده گی هوا به اشکال مختلف زنده گی انسان و سایر 
آن  مهم ترین شکل  قرار می دهد.  تأثیر  تحت  را  جان داران 
تهدید سالمت انسان و بروز بیماری های تنفسی، قلبی و ... 
است. ریزش باران های اسیدی، از دیگر پی آمدهای آلوده گی 
هواست. باران اسیدی به هرگونه بارش، مانند باران، برف، 
تگرگ یا حتا مه که در آن مواد مضری مانند اکسیدهای 
نایتروجن و گوگرد وجود داشته باشد، اطالق می شود. این 
دو ماده در هواکره با اکسیجن و بخار آب واکنش کیمیایی 
داده و به صورت نایتریک اسید و سولفوریک اسید در می آیند. 
این آالینده ها، مصرف سوخت های فسیلی در  عامل اصلی 
سبب  که  است  مختلف  کارخانه های  و  صنایع، حمل ونقل 
باران  می شوند.  بارش  »اسیدیته«  میزان  شدید  افزایش 
اسیدی باعث آسیب رساندن به انسان ها و سایر جان داران و 
نمای ساختمان ها و بناهای تاریخی، رنگ موترها و کاهش 
آب  تغییرات  می شود.  کشاورزی  خاک های  حاصل خیزی 
آلوده گی  پی آمدهای  دیگر  از  جهانی  گرمایش  و  هوایی  و 

هواست.

انواع آلوده گی هوا
آلوده گی صوتی: منظور از آلوده گی صوتی، امواج ناخواسته ای 
تأثیر  انسان  ویژه  به  زنده  موجودات  فعالیت  بر  که  است 

برای  مختلف  درآمدهای  کسب  و  عادی  مردم  برای 
سازنده گان آن همراه شده است. پس گفتن این جمله 
مواظب  همیشه  که  نیست  لطف  از  خالی  این جا  در 
چون  می گذارنیم،  را  آن  کجا  که  باشیم  زمان مان 
گذر  به  نسبت  تاریخ،  طول  در  بزرگ ترین حسرت ها 
با در نظر داشت وضعیت قرنطین و  عمر بوده است، 
تفریح، گزینه ی  برای سرگرمی و  بی کار ماندن مردم 
گیم های آنالین، گزینه ی بهتری نیست. دانلود کردن 
کاربرد  برای  هوش مندمان  تلفن  در  بازی ها  نصب  و 
آن به طور سرگرمی و تفریح، تنها صرف کردن زمان 
خودمان و ایجاد راه درآمد برای سازنده گان گیم های 

آنالین است.

شرکت های مخابراتی
شدن  قرنطین  و  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
بسیاری  مخابراتی  شرکت های  مختلف،  شهر های 
به  انترنت  رایگان  حتا  و  ویژه  بسته های  کشور ها،  از 
خانه ها  در  آنان  تا  داده اند،  اختصاص  مشترکان شان 
اما در  بهتر رعایت کنند.  را  قرنطین  بمانند و شرایط 
افغانستان باال بودن قیمت انترنت و پایین بودن کیفیت 
آن، مردم را دچار اختالل در کسب وکار، فضای مجازی 
فرصت  اما  است،  کرده  آنالین  آموزشی  کالس های  و 
مناسب برای درآمد بیش تر برای شرکت های مخابراتی 
قرنطین  وقت  در  انترنت  تقاضای  چون  است.  بوده 
بیش تر شده است و مردم برای فعال کردن بسته های 

انترنت بهای بلندی پرداخت می کنند.

برای  اکوسیستم  تغییر  باعث  شب،  طول  در  بزرگ راه ها 
گیاهان و درختان و حتا جانوران موجود در اطراف آن بزرگ 
راه می شود. نور زیاد در شهرها نیز باعث ایجاد مشکالتی در 

رصد آسمان شب می شود.
آلوده گی  خطر  امروزه  بسته:  محیط های  در  هوا  آلوده گی 
تهدید  اصلی  عامل  پنج  از  یکی  به  بسته،  فضای  در  هوا 
هوا  آلوده گی  افزایش  عوامل  است.  بدل شده  بشر  سالمت 
در چند دهه اخیر را می توان با تراکم و نزدیکی بیش از حد 
ساختمان ها، عدم تهویه مناسب هوا به منظور جلوگیری از 
تلف کردن انرژی، استفاده از مواد مصنوعی و کیمیایی در 
ساختمان، فرنیچر و وسایل شخصی، همین طور استفاده از 
حشره کش ها، مواد شوینده، تمیزکننده و ضدعفونی کننده 

دانست.
از  آلوده تر  برابر   1۰ تا  پنج  بسته،  محیط های  همواره 
محیط های باز مجاور خود هستند و این در حالی است که 
۸۰ درصد اوقات و ساعات زنده گی انسان ها در محیط های 
بسته سپری می شود. از مشکالت ناشی از آلوده گی هوای 
محیط بسته، می توان به سرطان ریه، آسم، نازایی، کاهش 
کرد.  اشاره  مرگ ومیر  و  عروقی  قلبی  بیماری های  و  دید 
عبارت اند  بسته،  محیط های  هوای  آالینده های  مهم ترین 
از: عوامل آلرژی، ترکیبات ارگانیک بخار شونده، فرمالدئید، 
و  سرب  رادن،  کربن مونواکساید،  نایتروجن،  اکسید های 

آفت زداها.

و در نهایت چه باید کرد؟
من چه کار کنم؟

- استفاده از دوچرخه در مسافت های کوتاه
- استفاده از وسایل نقلیه عمومی

- استفاده کم تر از اسپری ها، حشره کش ها و...
- پیشنهاد ترک سگرت به بزرگ ترها

از مسووالن چه انتظاراتی دارم؟
از  استفاده  کاهش  و  عمومی  توسعه سیستم حمل ونقل   -

وسایل نقلیه ی شخصی
- استفاده از سوخت های پاک

- جلوگیری از سوزاندن زباله ها در فضای باز
- توسعه و گسترش فضاهای سبز در مناطق شهری

هر چیزی که به انسان ضرر می رساند، استفاده از آن حرام 
است.

اثرات مثبت کرونا بر شماری از شرکت ها

هوا، نفس زنده گی

سمیع اهلل جمال

محمدناصر محمدی، استاد رشته ی جغرافیا در دانشگاه هرات


