
چهار نفر در پی سقوط یک موتر 
به داخل آب در لغمان جان باختند

دشواری آموزش برای دختران 
»بام دنیا«

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

 شنبه | 18 دلو 1399 | 06 فبروری 2021 | سال دهم | شماره 2086 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

وزیر خارجه ی امریکا 
با زلمی خلیل زاد 

در مورد صلح افغانستان 
صحبت کرد

شورای والیتی قندوز: 
۱۶ نیروی امنیتی در 
حمله ی طالبان در خان آباد 
کشته شده اند صفحه 2صفحه 2

بر  پولیس  شلیک  و  درگیری  گذشته  هفته ی 
غیرنظامیان در ولسوالی بهسود والیت میدان وردک 
واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. کاربران 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها به صورت گسترده 
کاربران  از  عده ای  پرداختند.  بهسود  رویداد  به 
شبکه های اجتماعی هشدارهای انتقام جویانه و در 
مواردی نفرت پراکنانه ای را مرتبط با رویداد بهسود 
علیه اقوام و افراد مطرح کردند و حتا در یک مورد 
خبرگزاری پژواک تصویری از یک رویداد در والیت 
هلمند را منتشر کرد و گفت که ساختمان ولسوالی 
بهسود توسط افراد علی پور، یک فرمانده محلی به 

آتش کشیده شده است.
نشده  روشن  بهسود  رویداد  اصلی  واقعیت  هنوز 
زیادی  پرسش های  و  سنگین  ادعاهای  اما  است 
مطرح شده است. این رویداد پس از آن رخ داد که 
اهلل داد فدایی، فرمانده پولیس والیت میدان وردک 
برای معرفی فرماندهان جدید پولیس ولسوالی های 
بهسود به این دو ولسوالی رفته و پس از آن مدتی 
در محل ماند. حضور او و نیروهای همراهش برای 
باشندگان ولسوالی بهسود پرسشی را خلق کرده 

بود و براساس گزارش های منتشرشده،...
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شفاخانه کووید۱۹ 
والیت غور آتش گرفت

۶۵ مریض جدید کووید۱۹ 
در افغانستان شناسایی شدند
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اطالعات روز: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی 
ایاالت متحده ی امریکا در تویتی از دیدار با زلمی 
خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی این کشور در امور صلح 
افغانستان خبر داده است...

راهی برای صلح 
در افغانستان

موضوع های اسایس گزارش »گروه 
مطالعه افغانستان« چیست؟

افغانستان عنوان گزارشی است  برای صلح در  راهی 
که توسط »گروه مطالعه افغانستان« تهیه و از سوی 
است.  شده  نشر  متحده  ایاالت  صلح  انستیتیوت 
ایاالت متحده  افغانستان توسط کنگره  گروه مطالعه 
صلح  روند  تا  شد  تأسیس   ۲۰۱۹ سال  دسامبر  در 
افغانستان و پیامدهای توافق صلح یا عدم دست یابی 
به توافق را درباره سیاست ها، منابع و تعهدات ایاالت 

متحده در افغانستان را بررسی کند. 
جدید  مرحله  وارد  افغانستان  طوالنی مدت  درگیری 
و به گونه ی بالقوه وارد مرحله نهایی شده است. این 
مرحله نهایی یک فرصت واقعی برای دستیابی به یک 
در  می تواند  متحده  ایاالت  و  است  صلح آمیز  راه حل 
داشته  اساسی  نقشی  فرصت  این  از  استفاده  تعیین 
اقدامات  از  منسجم  و  مسئوالنه  »مجموعه ای  باشد: 

ایاالت متحده می تواند شانس توافق...
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کشتار غرینظامیان در 
بهسود نیازمند برریس 
دقیق و یب طرفانه است 2

رییس شورای عالی مصالحه ی ملی: 

بهانه تراشی های ناموجه و دالیل نامعقول طالبان 
سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شده است

درماندیگ در جنگ، وارفتیگ در سیاست
مدعی است که نیروهای امنیتی ملی افغانستان شجاعانه 
از تمامیت ارضی، نوامیس و امنیت مردم و نظام جمهوری 
اسالمی افغانستان دفاع کرده اند و طالبان اگر صلح نکنند، 

محکوم به »نابودی و سرکوب« هستند.
در شجاعت و ایثار نیروهای امنیتی ملی افغانستان تردیدی 
نیست. نیروهای امنیتی افغانستان با وصف آگاهی از فساد، 

عقبه ی فرماندهی متزلزل و | صفحه 4

جنگ،  وضعیت  از  افغانستان  حکومت  روایت  براساس 
طالبان و دیگر گروه های تروریستی، جنگ را به نیروهای 
تاکتیک  با  دلیل،  همین  به  و  باخته  کشور  ملی  امنیتی 
تعبیر،  این  از  مراد  آورده اند.  روی  بزدالنه«  »جنگ های 
کشاندن جنگ به درون شهرها و روستاها با ماین گذاری، 
حمالت انتحاری و ترورهای هدفمند است که بخش قابل 
توجه از تلفات آن غیرنظامیان هستند. حکومت افغانستان 

یک(
طرح حکومت موقت این روزها یکی از مباحث داغ محافل 
سیاسی است. برعالوه رهبران گروه طالبان که بر کناررفتن 
رییس جمهور غنی از قدرت و روی کارآمدن یک حکومت 

جدید تأکید دارند، | صفحه 4

حکومت موقت تنها راه  حل 
که هنوز زود است



www.etilaatroz.com شنبه | 18 دلو 1399 | سال دهم | شماره 2086 خبرهای داخلی

شفاخانه کووید۱۹ والیت غور آتش گرفت
شفاخانه  بر  وارده  خسارات  میزان  مورد  در  بررسی ها  که  گفت  غور  عامه  رییس صحت 

کووید۱۹ آغاز شده است.
از نخستین روز شیوع ویروس کرونا تا کنون، در  براساس معلومات وزارت صحت عامه، 
والیت غور بیش از ۶۶۰ نفر به کرونا مبتال شده اند که از این میان، بیش از ۵۶۰ نفر بهبود 

یافته و نزدیک به ۲۰ نفر دیگر جان داده اند.
غور از جمله والیت های دورافتاده در زون غرب افغانستان است. بخشی از نفوس این والیت 

به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند.

اطالعات روز: منابع صحی در والیت غور می گویند که شفاخانه کووید۱۹ این والیت به  اثر 
انفجار بخاری گازی آتش گرفته است.

جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه غور به روزنامه اطالعات روز گفت که این آتش سوزی 
حوالی ساعت ۹:۲۰ دقیقه ی صبح دیروز )جمعه، ۱۷ دلو( رخ داده است.

آقای یعقوبی همچنان گفت که بخش اداری با تمام تجهیزات آن حریق شده و به اتاق 
این  در  پنج مریض کووید۱۹  او،  به گفته ی  است.  نیز آسیب رسیده  مریضان کووید۱۹ 

شفاخانه بستر بوده اند، اما به آنها آسیبی نرسیده است.

یض جدید کووید۱۹ در افغانستان شناسایی شدند ۶۵ مر
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته یک مورد مرگ ناشی 

از کرونا در والیت قندوز به ثبت رسیده است.
شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید۱۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار و 

۴۰۸ نفر رسیده است.
همچنان، در یک شبانه روز گذشته ۲۳ مریض کووید۱۹ در والیت های کابل، قندهار، بلخ، 
تخار، بدخشان و خوست بهبود یافته اند. به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا 

در کشور به ۴۸ هزار و ۱۸ نفر افزایش یافته است.

گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
۱۸۳۸ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۶۵ نمونه ی 

آن مثبت تشخیص شده است.
قندوز،  پروان،  تخار،  ننگرهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 

میدان وردک، بدخشان، لوگر و کاپیسا به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵۵ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده است.

چهار نفر در یپ سقوط یک موتر به داخل آب در لغمان جان باختند
دولت زی افزود که این حادثه به دلیل بی احتیاطی راننده رخ داده است. کشت شدگان این 
حادثه همه مردان اند. به گفته ی او، فرد زخمی برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما 

وضعیت او وخیم گزارش شده است.
ترافیکی زیاد رخ  از شاه راه هایی است که در آن حادثات  – جالل آباد یکی  شاه راه کابل 

می دهد.
اما  کرده اند،  عنوان  رانندگان  بی احتیاطی  را  حادثات  این  دلیل  همواره  محلی  مقام های 

کم عرض بودن جاده ها نیز در موارد زیادی سبب وقوع حادثات ترافیکی می شود.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت لغمان می گویند که در پی سقوط یک عراده موتر نوع 
کروال به داخل رودخانه در مسیر شاه راه کابل – جالل آباد، چهار نفر جان باخته اند و یک 

نفر دیگر زخمی شده است.
حادثه  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  لغمان  والی  سخن گوی  دولت زی،  اسداهلل 
حوالی ساعت ۸:۳۰ دقیقه ی صبح دیروز )جمعه، ۱۷ دلو( در ساحه ی »پمپ اوریاخیل« 
ولسوالی قرغه ای این والیت رخ داده است. آقای دولت زی همچنان گفت که این موتر از 

کابل به طرف شهر جالل آباد ننگرهار در حرکت بوده است.

از مذاکره می توانند به مشکل افغانستان پایان 
راه  تاریخی،  شواهد  به  استناد  با  ببخشند، 

اشتباهی را در پیش گرفته اند.
هیأت های  که  است  درحالی  این 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و 
گروه طالبان از چند مدت به این طرف هیچ 
نشست رسمی نداشته اند. از تاریخ شانزدهم 
جدی که دور دوم مذاکرات آغاز شد، تا کنون 

دو طرف تنها سه نشست رسمی داشته اند. 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  اعضای 
فرار  به  را  طالبان  هیأت  افغانستان،  اسالمی 
از میز مذاکره متهم کرده و گفته اند که آنها 
]طالبان[ میز مذاکره را ترک کرده و تمایل به 

مذاکره ندارند.
در مقابل، شیرمحمدعباس استانکزی، معاون 
سیاسی دفتر طالبان در قطر و عضو هیأت 
مذاکره کننده ی این گروه در جریان سفرش 
به مسکو گفته است که هیأت مذاکره کننده ی 
دولت صالحیت کامل برای مذاکره را ندارد. 
این ادعا قبال از سوی هیأت مذاکره کننده ی 

دولت نیز رد شده بود.

کشورهای  و  قطر  از  عبداهلل  عبداهلل 
قدردانی  صلح  مذاکرات  تسهیل کننده ی 
است  گفته  او  این،  با  همزمان  است.  کرده 
که قضیه ی افغانستان در گام نخست مربوط 
افغان ها می باشد و برای پایان دادن به »جنگ 
گفت وگو  باهم  افغان ها  باید  برادرکشی«  و 

کنند.
او عالوه کرده است که فرصت استثنایی برای 
حل بحران کشور از طریق مذاکره و گفت وگو 
فراهم شده و اکنون وظیفه ی دولت و طالبان 
جنگ  پایان  برای  فرصت  این  از  که  است 

استفاده کنند.
اجماع  اکنون  که  است  گفته  همچنان  او 
به  دادن  پایان  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
فصل جدیدی  تأمین صلح، گشودن  جنگ، 
و  بین المللی  و  منطقه ای  همکاری های  از 
مستقل،  آزاد،  افغانستان  یک  شکل گیری 
آمده  به وجود  نیز  دموکراتیک  و  صلح آمیز 

است.
اگر  که  است  داده  هشدار  ادامه  در  عبداهلل 
شماری به این باور باشند که از راه های غیر 

میان دو طرف بعد از نهایی شدن طرزالعمل 
و  اختیار  با  گردید،  تبادله  اول  دور  وقفه  و 

صالحیت کامل وارد مذاکره گردد.«
عبداهلل تأکید کرده است که در جریان اقامت 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان در کابل، رهنمودهای مشخص و 
صالحیت های کافی برای این هیأت از سوی 
کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  کلیت  از  که 

نمایندگی می کند، ارائه  و واگذار شده است.
به گفته ی او، هیأت مذاکره کننده ی جمهوری 
اسالمی افغانستان براساس توافق قبلی و در 
تاریخ تعیین شده برای آغاز دور دوم مذاکرات 

به دوحه برگشته است. 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی در عین 
مذاکره کننده ی  هیأت  که  است  گفته  حال 
جمهوری اسالمی افغانستان از کثرت و تنوع 
نظام جمهوری نمایندگی می کند و از حمایت 
نظام  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  کامل 
جمهوری، رهبران سیاسی و مردم افغانستان 

برخوردار است.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
گروه  که  می گوید  ملی  مصالحه ی  عالی 
دالیل  و  ناموجه  بهانه تراشی های  با  طالبان 
آغاز  در  تأخیر  باعث  نامعقول  انگیزه های  و 

مذاکرات شده است.
از  در اعالمیه ای که دیروز )جمعه، ۱۷ دلو( 
منتشر  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  سوی 
شده، به نقل از آقای عبداهلل آمده است که 
طالبان به جای بحث و مذاکره روی قضایای 
اصلی، پایان جنگ، خشونت و مسلمان ُکشی 
و کاهش درد و آالم مردم، مشغول سفرها و 
بحث های حاشیه ای است و جنگ جویان این 
گروه همچنان به جنگ و خشونت علیه مردم 

افغانستان ادامه می دهند.
هیأت  اعضای  از  شماری  ادعای  عبداهلل 
مذاکره کننده ی گروه طالبان را که گفته بودند 
مذاکره  صالحیت  افغانستان  دولت  هیأت 

ندارد، رد کرده است.
اسالمی  جمهوری  »هیأت  است:  گفته  او 
افغانستان با صالحیت کامل در دوحه حضور 
دارد و می تواند در تمام قضایا و محورهایی که 

ییس شورای عایل مصالحه ی ملی:  ر

کرات شده است بهانه ترایش های ناموجه و دالیل نامعقول طالبان سبب تأخری در آغاز مذا

قبال  در  امریکا  جدید  دولت  سیاست  و 
افغانستان روشن شود.

از سوی هم، دولت جدید امریکا گفته است 
که در حال بررسی توافق نامه ی دوحه است 
تا اطمینان یابد که طالبان به تعهداتش عمل 

کرده است یا خیر. 
رییس جمهور اشرف غنی نیز ضمن استقبال 
بایدن  این تصمیم، گفته است که دولت  از 
دولت  با  دوحه،  توافق نامه ی  بررسی  از  پس 
افغانستان نیز مشورت می کند تا نقشه ی راه 

آینده میان دو کشور ترسیم شود.

ماه ها مذاکره، توافق نامه ی دوحه را با طالبان 
امضا کرد. 

به  امریکا  جدید  دولت  آمدن  روی کار  با 
در  نیز  خلیل زاد  آقای  بایدن،  جو  رهبری 

مقامش ابقا شده است. 
پیشتر سی ان ان به نقل از سه مقام امریکایی 
در  خلیل زاد  ابقای  که  بود  کرده  گزارش 
مقامش در حال حاضر نشان دهنده ی تعهد 
پایبندی  حفظ  برای  بایدن  دولت  اولیه ی 
که  زمانی  تا  است؛  دوحه  توافق نامه ی  به 
بررسی  جدید  تیم  سوی  از  توافق نامه  این 

آگاه  افغانستان  در  امریکا  راهکار  مرور  روند 
استراتژی  بر  او در مورد تمرکز  با  و  ساخته 

مبتنی بر شرایط بحث کرده است.
به گفته ی خلیل زاد، این استراتژی صلح را در 
افغانستان به ارمغان می آورد، آینده ی پایدار 
از  و  تضمین  افغانستان  شهروندان  برای  را 
استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امریکا 

و متحدانش نیز جلوگیری می کند.
ریاست جمهوری  زمان  در  خلیل زاد  زلمی 
دونالد ترمپ به حیث نماینده ی ویژه ی امریکا 
در امور صلح افغانستان تعیین شد. او پس از 

اطالعات روز: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی 
ایاالت متحده ی امریکا در تویتی از دیدار با 
زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی این کشور 

در امور صلح افغانستان خبر داده است.
بلینکن نوشته است که در دیدار با خلیل زاد 
در مورد حفاظت امریکا در برابر تهدیدهای 
سیاسی  توافق  یک  به  دست یابی  تروریزم، 
عادالنه و پایدار و همچنان برقراری آتش بس 
دایمی و جامع در افغانستان بحث و گفت وگو 
کرده است. خلیل زاد نیز در رشته تویتی نوشته 
درباره ی  را  امریکا  خارجه ی  وزیر  که  است 

یکا با زملی خلیل زاد در مورد صلح افغانستان صحبت کرد یر خارجه ی امر وز

درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر 

نکرده است.
والیت قندوز در شمال شرق کشور موقعیت 
ناامن،  والیت  این  از  بخش هایی  در  دارد. 
فعالیت  و  جنگ جویان گروه طالبان حضور 

گسترده ی تروریستی دارند.
پولیس  سرباز  چهار  نیز  پیش  روز  چهار 
در  طالبان  گروه  جنگ جویان  حمله ی  در 
مربوطات شهر قندوز کشته و دو سرباز دیگر 

زخمی شده بودند.

این  که  می گوید  نیز  قندوز  والیتی  شورای 
ولسوالی  اختر«  »تپه  ساحه ی  در  حمله 
ربانی  آقای  است.  گرفته  صورت  خان آباد 
نفر  دو  زخمی شدن  و  نفر   ۱۶ کشته شدن 

را تأیید کرد.
یک  در  قندوز  والی  میرزکوال،  عبدالستار 
کلیپ ویدیویی گفته است که در جریان این 
امنیتی  نیروی   ۱۰ حدود  طالبان  حمله ی 
میرزکوال،  آقای  گفته ی  به  شده اند.  کشته 
یک فرمانده مشهور طالبان به نام »حنزله« 
این گروه در  از جنگ جویان  با شماری  نیز 

گروه  جنگ جویان  به دست  دیگر  نیروی 
طالبان اسیر شده اند.

حمله  این  زخمیان  و  کشته  او،  گفته ی  به 
همه نیروهای تحت حمایت ریاست عمومی 
امنیت ملی اند. از این نیروها به نام نیروهای 

»قطعه مفرزه امنیت ملی« یاد می شود.
که  گفت  قندوز  والیتی  شورای  رییس 
جنگ جویان طالبان پس از کشتن این تعداد 
را  جنگی شان  تجهیزات  امنیتی،  نیروهای 

نیز با خود برده اند.
در همین حال، غالم ربانی ربانی، عضو دیگر 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت قندوز 
جنگ جویان  حمله ی  پی  در  که  می گویند 
در  امنیتی  پاسگاه های  بر  طالبان  گروه 
مربوطات ولسوالی خان آباد این والیت، ۱۶ 

نفر کشته شده اند.
والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف 
قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
حمله نیمه ی دو شب پیش )پنج شنبه، ۱۶ 

دلو( صورت گرفته است.
نتیجه ی  در  ایوبی همچنان گفت که  آقای 
دو  و  زخمی  امنیتی  نیروی  دو  حمله،  این 

شورای والییت قندوز: 
۱۶ نریوی امنییت در حمله ی طالبان در خان آباد کشته شده اند

مردم گمان می کردند که آقای فدایی برای بازداشت 
علی پور نقشه کشیده است. 

منابع محلی به روزنامه اطالعات روز گفته اند که پس 
از آن که مردم برای روشن شدن هدف فرمانده پولیس 
رفتند،  فدایی  اهلل داد  دیدن  به  وردک  میدان  والیت 
گفت وگو میان دو طرف به نتیجه نرسید و در نتیجه 
تجمع اعتراضی مردم هدف شلیک پولیس قرار گرفت. 
ویدیوهای منتشر شده از محل تیراندازی و فرار مردم 
از ساختمان ولسوالی را نشان می دهد. براساس آمار 
منابع محلی، در این رویداد ۱۱ نفر کشته و بیش از 
۲۵ نفر دیگر زخمی شده اند. ادعای باشندگان ولسوالی 
بهسود این است که قربانیان همه غیرنظامی اند. فراتر 
از این، شماری از باشندگان بهسود مدعی اند که اهلل 
داد فدایی شماری از معترضان را برای ساعت ها به 
گروگان گرفته و آنان را مورد خشونت قرار داده است. 
عالوه بر این، گفته شده است که او به مردم محل 
همچنان اجازه نداده است تا زخمیان را برای تداوی 

انتقال دهند.
وزارت داخله افغانستان در آغاز گفت که افراد مسلح 
وابسته به علی پور با پولیس درگیر شده و در نتیجه ی   
درگیری میان افراد مسلح مربوط به علی پور و نیروهای 
امنیتی »۹ تن از افراد مسلح علیپور کشته و ۷ تن 
آن ها« زخمی شدند و شماری از نیروهای امنیتی و 
پنج تن از مردم محل نیز زخمی شده اند. از آن پس 
تاکنون مقام های رسمی و پولیس در مورد چگونگی 

وقوع این رویداد معلومات نداده اند. 
اهلل داد فدایی درحالی به بهسود رفته بود که ولسوالی 
جلریز در مسیر راه بهسود-بامیان سال هاست محل 
کشتار غیرنظامیان و مسافران است. طالبان در مسیر 
میدان شهر-بهسود در ولسوالی جلریز همه روزه ایست 
بازرسی دارند و گفته شده است که آقای فدایی خود از 
مسیر والیت دیگر به بهسود رفته است. حاال معترضان 
می گویند فرمانده پولیس میدان شهر به جای رفتن 
به بهسود یا تالش برای بازداشت علیپور، وظیفه اش 
بود که نخست مسیر جلریز-بهسود را امن می ساخت. 
اهلل داد فدایی خود تاکنون در برابر پرسش ها و رویدادی 

که در بهسود خلق کرده است، وضاحت نداده است.
موردی  تنها  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 
است که در نزد مردم افغانستان از احترام و حمایت 
در  همواره  افغانستان  مردم  برخوردارند.  ویژه ای 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ایستاده اند. اما 
در سال های اخیر عملکرد رهبران حکومت و نهادهای 
امنیتی در مواردی مردم را علیه نیروهای امنیتی و 
که  هنگامی  بهار ۱۳۹۶  در  است.  داده  قرار  دفاعی 
انفجار خونین در کابل  از وقوع یک  معترضان پس 
به خیابان رفتند، مسئوالن امنیتی به پولیس دستور 
داده بودند تا معترضان را سرکوب کنند. در نتیجه ی 
معترض   ۵ معترضان،  بر  پولیس  مستقیم  شلیک 
در  دیگر زخمی شدند.  نفر  به ۲۰  نزدیک  و  کشته 
نظام الدین  ویژه  نیروهای  وقتی  دیگر  مورد  یک 
افغانستان  شمال  در  محلی  فرماندهان  از  قیصاری، 
و وابسته به مارشال عبدالرشید دوستم را بازداشت 
کردند، معترضان هفته ها در چندین والیت تظاهرات 
کردند. در آن زمان گفته شده بود که قیصاری پس از 

بازداشت شکنجه شده است.
حساس  به شدت  زمان  یک  در  بهسود  رویداد  حاال 
سیاسی رخ داده است. گفت وگوهای صلح با طالبان 
آینده ی ناروشنی را در برابر مردم افغانستان قرار داده 
و بحث حمایت از نظام و نهادهای امنیتی شدت گرفته 
است. در چنین وضعیتی وقتی مردم علیه نیروهای 
امنیتی قرار می گیرند، پرسش هایی مطرح شده است 
که رهبری حکومت افغانستان از نیروهای امنیتی و 
از طرفی،  ابرازی می کند.  استفاده  افغانستان  دفاعی 
را  تلخی  پیامدهای  امنیتی  نیروهای  با  مردم  تقابل 

می تواند برجای بگذارد. 
هرچند حکومت هیأت حقیقت یاب را به بهسود روان 
کرده است و هیأت بررسی هایش را شروع کرده است 
اما با توجه به اتهام های طرح شده علیه فرمانده پولیس 
والیت میدان وردک، نیاز است تا بررسی های شفاف، 
مالمت  و  سالمت  تا  شود  انجام  بی طرفانه  و  جدی 
عامالن  بایستی  افغانستان  حکومت  شود.  شناسایی 
اصلی کشتار غیرنظامیان به دست پولیس را شناسایی 
و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. عامالن 
رویداد هرکسی باشد، باید در برابر قانون تمکین کرده 
و به سزای اعمال خود برسد. خدشه دار کردن اعتبار 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نزد مردم نباید 
قابل بخشش و چشم پوشی باشد و حکومت نیز باید به 
پرسش های مردم پاسخ روشن بدهد. مردم آسیب پذیر 
نیز  طالبان  گروه  سوی  از  که  بهسود  ولسوالی های 
نیز روزگار خوش  محاصره اند و در مسیر راه جلریز 
ندارند، وقتی از سوی پولیس کشته می شوند، دیگر به 
کجا تکیه کنند و به کدام حکومت و نظام امید داشته 
باشند؟ برای یافتن پاسخ به این سوال و سوال های 
نیاز است تحقیقات جدی، بی طرفانه و  بسیار دیگر 
مسلکی انجام و نتیجه ی آن در زودترین فرصت ممکن 

با مردم شریک شود. 
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حضور مداوم نظامی ایاالت 
متحده در کنار نیروهای امنیتی 

افغانستان، این گروه ها را 
مختل کرده و از حمله آن ها 

به ایاالت متحده و منافع آن 
جلوگیری کرده است. خروج 

کامل نیروهای ایاالت متحده 
از افغانستان این امکان را 
به وجود می آورد که تهدید 
دوباره به وجود بیاید. در 
درازمدت ایاالت متحده یا 

باید یک نیروی ضدتروریسم 
در افغانستان را حفظ کند 

و یا اطمینان حاصل کند که 
سازوکارهای قابل تأیید دیگری 
نیز برای اطمینان از احیانشدن 

مجدد این گروه ها وجود دارد.

توسط  )ایده آل  ثالث  شخص  میانجی گری 
به عنوان  و  بخشد  ارتقا  را  ملل(  سازمان 
کشورهای  انتخاب،  فرآیند  هر  از  بخشی 
کند.  درگیر  دیپلماتیک  به صورت  را  اصلی 
و  یابد  ادامه  مذاکرات  در  بن بست  اگر 
میانجی گری شخص ثالث توسط طرفین رد 
شود، ایاالت متحده باید مزایا و هزینه های 
ایاالت  میانجی گری مستقیم تر  نقش  بالقوه 

متحده را در نظر بگیرد.
یک  باید  متحده  ایاالت  پنجم، 
استراتژی منطقه ای روی دست بگیرد. 
از  مملو  منطقه ای  درون  در  افغانستان 
دارد.  قرار  پایین  نفس  به  اعتماد  و  رقابت 
ساله  بیست  حضور  طول  در  رقابت ها  این 
ما انجام شده است – همان طور که در طی 
از حضور ما رخ داد  دو دهه درگیری قبل 
- و پیشرفت در امر دست یابی به ثبات در 
این حال،  با  می کند.  تضعیف  را  افغانستان 
ایاالت  خروج  احتمال  صلح،  روند  آغاز  از 
اما  شکننده  منطقه ای  اجماع  یک  متحده 
واقعی در مورد افغانستان باثبات و بی طرف 
برای  پناهگاهی  نه  که  است  کرده  ایجاد 
تروریستان است و نه دژخیم طالبان. ایاالت 
دیپلماتیک  استراتژی  یک  باید  متحده 
این  تحکیم  دنبال  به  که  کند  اتخاذ  را 
را  منطقه  کشورهای  یعنی  است،  اجماع 
با  روابط شان  از  استفاده  با  می خواهند  که 
مذاکره  یک  پیشبرد  برای  افغان  بازیگران 
موفق نقش داشته باشند، فهرست کند و به 
تا هزینه های  اجازه دهد  کشورهای منطقه 
به صورت عادالنه تری  را  پایداری  و  حمایت 

تقسیم کنند.
به طور  معموال  تالش ها  مجموعه  این 
همزمان اجرا می شود. آن ها برای جلوگیری 
اتفاق  افغانستان  در  گذشته  در  آنچه  از 
و  متعدد  اهداف  که  جایی  است،  افتاده 
رقابتی با هماهنگی کافی اجرا نشده است، 
جلوگیری می کند. استراتژی ضد تروریسم 
در  ما  نهاد  ایجاد  استراتژی  با  اغلب  ما 
غالبا  ما  کمک  ارائه  و  می گیرد  قرار  تقابل 
و  داشته  بشردوستانه  نه  و  نظامی  اهداف 
باعث افزایش وفاداری نه، که سبب افزایش 
هدف  یک  بر  تمرکز  می شود.  درگیری 
واحد بحث شده، پایدار و قابل قبول برای 
مشخصی  معیار  درگیری،  به  پایان دادن 
و  سیاست ها  پیام ها،  که  می کند  ایجاد  را 

اقدامات ما می تواند با آن هماهنگ شود.

مسیرهای جایگزین
با جزئیات  گروه مطالعه سه مسیر دیگر را 
بود که در  این  اولین مورد  در نظر گرفت. 
قبول  غیرقابل  یا  مذاکرات  صورت شکست 
متعهد  افغانستان  دولت  به  نتیجه،  بودن 
متحده  ایاالت  مسیر،  این  در  بمانیم. 
افغانستان  در  نیروها  حفظ  به  همچنان 
طریق  از  افغانستان  دولت  از  حمایت  و 
احتماال کمک ها  و  داد  ادامه خواهد  جنگ 
برای  فرصت  تا  می دهد،  افزایش  نیز  را 
یک  با  ترجیحا  معنادار،  گفت وگوهای 

افغانستان قدرتمندتر، دوباره برقرار شود.
مورد دوم خروج مدیریت شده از افغانستان 
نیروهای  متحده  ایاالت  آن  تحت  که  بود 
خود را کنار می کشد اما نسبت به نتیجه ی 
بی تفاوت  افغانستان  در  صلح  مذاکرات 
از  تا  کرد  خواهد  تالش  کشور  این  نیست. 
دیپلماسی  جمله  از  غیرنظامی،  اهرم های 
منطقه ای، برای تأمین هرچه بیشتر اهداف 
اعالم شده ی خود استفاده کند. این سناریو 
احتمال بالقوه صعود طالبان را می پذیرد و 

آن را تأمین می کند.
سناریوی سوم بدون توجه به شرایط موجود 
حاصل شده،  نتیجه  به  بی تفاوت  اساسا  و 
از  یک  هیچ  بود.  نیروهای  سریع  خروج 
نشده  توصیه  مرحله  این  در  سناریوها  این 
گروه  توسط  دقت  با  آن ها  همه  اما  بودند، 
آینده تصویب  در  و می توانند  مطالعه شده 

شوند.

یکم، ایاالت متحده باید وضعیت نهایی 
و  کند.  روشن  را  افغانستان  در  خود 

حالت نهایی باید به شرح زیر باشد:
دموکراتیک  مستقل،  کشور  یک  افغانستان 
دارای  و  باثبات  مقتدر،  حاکمیت  با  و 
جلوگیری  برای  که  باشد  امنیتی  نیروهای 
و  خراسان  شاخه  داعش  القاعده،  حمله  از 
سایر گروه های تروریستی به ایاالت متحده 
احتمالی  چالش های  مهار  و  آن  متحدان  و 
دیگر برای امنیت ایاالت متحده و متحدان و 
منافع شان، از جمله منافع مرتبط با تجارت 
گسترده  مهاجرت  و  مخدر  مواد  غیرقانونی 
را  افغانستان  همسایگان  و  ما  متحدان  که 

تهدید می کند، عمل می کند.
افغانستان کشوری باشد که حاکمیت خود را 
بر مرزها و امور داخلی خود اعمال می کند و 
شرایطی را اداره می کند که منعکس کننده 
تعیین سرنوشت شهروندان  و  مردمی  اراده 
نهادهای  طریق  از  و  است  افغانستان 
به طور  را  درگیری  پاسخ گو،  غیرنظامی 
همین طور  می کند.  مدیریت  مسالمت آمیز 
افغانستان باید کشوری باشد که از اقلیت ها، 
حقوق زنان، شخصیت دموکراتیک دولت و 
مطبوعات آزاد حمایت و محافظت می کند.

افغانستان کشوری باشد که به تدریج کمتر 
اتکا  بین المللی  کمک های  به  گذشته  از 
منبع  و  منطقه ای  بی ثباتی  منبع  می کند، 

رقابت نیابتی منطقه ای نیست.
در  اگر  آن  شهروندان  که  باشد  کشوری 
رنج  متحمل  بسیار  جنگ  سال  چهل  طی 
در  سال  به  سال  بهبود  چشم انداز  شده اند، 

رفاه، امنیت و سعادت خود را دارند.
شرط  صریحا  باید  متحده  ایاالت  دوم، 
تقویت  را  خود  نیروهای  نهایی  خروج 

کند.
جاری  گفت وگوهای  پذیرش  با  اگرچه 
آینده  برای  بالقوه  مبنایی  به عنوان  صلح 

بر  مبتنی  اجتماعی، دولت  امکان مشارکت 
نمایندگی و تحکیم حاکمیت قانون را فراهم 
بهترین راهی است که در  این ها  می کند و 
آن جامعه متنوع افغانستان می تواند در یک 
وضعیت پایدار زندگی کند. در مذاکراتی که 
افغانستان  دولت  نمایندگان  دارد،  جریان 
مختلف  جهان بینی های  بین  باید  طالبان  و 
خود سازش های خالقانه پیدا کنند: عدالت.

متحده  ایاالت  کلیدی  منافع  از  دیگر  یکی 
مربوط به منطقه کالن تر است. افغانستان با 
ثبات پتانسیل همکاری اقتصادی منطقه ای 
همه  نفع  به  می تواند  می کند،  ایجاد  که 
میانه  آسیای  و  باشد،  منطقه  کشورهای 
انرژی  بدون  جنوبی  آسیای  با  را  پرانرژی 
افغانستان  اعتبار، یک  به همین  پیوند دهد. 
مواد  غیرقانونی  تجارت  ادامه  با  ناپایدار 
و  افراطی  ایدئولوژی های  جذب  مخدر، 
پاکستان  و  هند  رقابت  احتمال  تشدید 
کل  هسته ای،  مسلح  قدرت  دو  به عنوان 
ایاالت  تمرکز  می شود.  بی ثبات  منطقه 
ژئوپلیتیکی  منافع  افغانستان  بر  متحده 
گسترده تری را که ایاالت متحده در منطقه 
از  یکی  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  دارد، 
گروه،  این  توصیه های  بلندمدت  اهداف 
هماهنگ کردن کردن تعهد ما در افغانستان 
در زمینه مالحظات استراتژیک گسترده تر، 
به ویژه درباره چین، هند، ایران، پاکستان و 

روسیه است.
افغانستان  در  متحده  ایاالت  تالش های 
نیز  را  متحدانش  و  دوستان  از  تعدادی 
سپتامبر   ۱۱ از  پس  است.  کرده  درگیر 
دیرینه  متحدان  مانند  عضو  هر   ،۲۰۰۱
غیر ناتو، نیروها یا دارایی های دیگری را به 
قبل  روابط  »این  است:  فرستاده  افغانستان 
پس  ما  و  بود  افغانستان  در  ما  مداخله  از 
خواهیم  نیاز  آن ها  به  مداخله  این  پایان  از 
و  متحدان  از  بسیاری  حضور  ادامه  داشت. 
شرکا در افغانستان متکی به بستر تدارکاتی 
است که ما فراهم می کنیم. خروج یک طرفه 
نباشد  آن ها  با  توافق  و  مشاوره  شامل  که 
تضعیف  شریک  یک  به عنوان  را  ما  اعتبار 

می کند.«

راهی جدید برای صلح
ارائه  این گزارش راهی جدید رو به جلو را 
می دهد که مطابق با روند صلح جاری برای 
خروج ارتش ایاالت متحده از درگیری های 
را  متحده  ایاالت  منافع  و  است  افغانستان 
شده  مجبور  متحده  ایاالت  می کند.  تأمین 
به  را  طرف  دو  تا  کند  تالش  سخت  است 
شده ایم  مجبور  »ما  بکشاند:  مذاکره  میز 
همه،  از  مهم تر  و  بدهیم  امتیاز  طالبان  به 
قرار  فشار  تحت  کابل  در  را  خود  متحدین 
دهیم. اما این گفت وگوها آغاز شده و اگرچه 
جدید  مسیر  دارد.«  ادامه  اما  است  ُکند 
افغانستان«  در  صلح  برای  مطالعه  »گروه 
زیر  شرح  به  اصلی  توصیه  پنج  بر  مبتنی 

است: 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

عنوان  افغانستان  در  صلح  برای  راهی 
مطالعه  »گروه  توسط  که  است  گزارشی 
انستیتیوت  سوی  از  و  تهیه  افغانستان« 
گروه  است.  شده  نشر  متحده  ایاالت  صلح 
ایاالت  کنگره  توسط  افغانستان  مطالعه 
متحده در دسامبر سال ۲۰۱۹ تأسیس شد 
توافق  پیامدهای  و  افغانستان  روند صلح  تا 
درباره  را  توافق  به  دست یابی  عدم  یا  صلح 
متحده  ایاالت  تعهدات  و  منابع  سیاست ها، 

در افغانستان را بررسی کند. 
وارد  افغانستان  طوالنی مدت  درگیری 
مرحله جدید و به گونه ی بالقوه وارد مرحله 
یک  نهایی  مرحله  این  است.  شده  نهایی 
فرصت واقعی برای دستیابی به یک راه حل 
می تواند  متحده  ایاالت  و  است  صلح آمیز 
نقشی  فرصت  این  از  استفاده  تعیین  در 
اساسی داشته باشد: »مجموعه ای مسئوالنه 
و منسجم از اقدامات ایاالت متحده می تواند 
چهل  از  بعد  را  مسالمت آمیز  توافق  شانس 
یک  دهد.  افزایش  بسیار  درگیری،  سال 
خرابی  احتمال  می تواند  عجوالنه  رویکرد 
نظم در افغانستان و وخیم ترشدن این جنگ 
منفی  پیامدهای  با  را  غم انگیز  و  طوالنی 
منافع  و  امنیتی  تهدیدهای  و  منطقه  برای 

ایاالت متحده و متحدانش افزایش دهد.«
به طور کلی  این گزارش »امریکایی ها  طبق 
به  پایان دادن  زمان  که  دارند  نظر  اتفاق 
دهه  دو  این  است.  رسیده  فرا  جنگ  این 
داشته  مالی  و  جانی  سنگین  هزینه های 
نیروهای  تلفات  سطح  درحالی که  است. 
چشمگیری  به طرز  متحده  ایاالت  جنگی 
کاهش یافته است، هر زندگی یک امریکایی 
دارای یونیفورم بسیار ارزشمند است و این 
و  هستند  خطر  معرض  در  هنوز  زندگی ها 
غیرمسئوالنه  خروج  اما  می روند.  دست  از 
نیروهای امریکایی احتماال به جنگ داخلی 
و  شد  خواهد  منجر  افغانستان  در  جدیدی 
این امر دعوت از احیای نیروهای ضد امریکا 
می توانند  که  تروریستی  گروه های  است. 
سرزمین ما را تهدید کنند و روایت پیروزی 
را  جهان  کشور  قدرتمندترین  برابر  در 
به  صلح  مذاکرات  از  حمایت  کنند.  فراهم 
از  تا  می دهد  را  فرصت  این  متحده  ایاالت 
و  بزرگداشت  متحده  ایاالت  فداکاری های 

منافع اصلی ایاالت متحده احترام شود.«
گروه  گزارش  اولین  اساسی  موضوعات 
نشر  به  جدیدا  که  افغانستان  مطالعات 

رسیده، به شرح زیر است:

منافع ملی ایاالت متحده و افغانستان
ایاالت متحده دارای منافع مهم ملی است 
قرار  افغانستان  تحوالت  تأثیر  تحت  که 
شامل  منفعت  مهم ترین  گرفت.  خواهد 
به ویژه  تروریستی  گروه های  فعالیت های 
خراسان  شاخه  اسالمی  دولت  و  القاعده 
و  فعال اند  افغانستان  در  همچنان  که  است 
تهدید  را  متحده  ایاالت  امنیت  می توانند 

کنند.
در  متحده  ایاالت  نظامی  مداوم  حضور 
این  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  کنار 
آن ها  حمله  از  و  کرده  مختل  را  گروه ها 
جلوگیری  آن  منافع  و  متحده  ایاالت  به 
ایاالت  نیروهای  کامل  خروج  است.  کرده 
به وجود  را  امکان  این  افغانستان  از  متحده 
می آورد که تهدید دوباره به وجود بیاید. در 
باید یک نیروی  یا  ایاالت متحده  درازمدت 
و  کند  حفظ  را  افغانستان  در  ضدتروریسم 
سازوکارهای  که  کند  حاصل  اطمینان  یا 
از  اطمینان  برای  نیز  دیگری  تأیید  قابل 

احیانشدن مجدد این گروه ها وجود دارد.
در  متحده  ایاالت  طوالنی مدت  حضور 
شده  دستاوردهایی  به  منجر  افغانستان 
ماست.  نفع  به  آن ها  حفظ  که  است 
است،  ناقص  افغانستان  نهادهای  اگرچه 
که  است  رفته  به کار  سازوکارهایی  اما 

افغانستان، گروه مطالعه متقاعد شده است 
نظر  در  بدون  متحده  ایاالت  که  زمانی  تا 
اعالم  پیشرفت در مذاکرات،  گرفتن میزان 
می کشد،  بیرون  را  خود  نیروهای  که  کند 
به  توجه  با  شد.  نخواهد  موفق  مذاکرات 
فبروی  توافق نامه  از  گروه  این  بررسی 
۲۰۲۰ ایاالت متحده با طالبان، و همچنین 
اظهارات متعدد علنی سفیر زلمی خلیل زاد 
و مایکل پمپئو، وزیر خارجه پیشین، خروج 
نهایی نیروهای امریکایی منوط به اقدامات 
تا  متحده  ایاالت  درحالی که  است.  طالبان 
امروز فراتر از تعهدات خود در زمینه خروج 
نیروها عمل کرده است، طالبان از تعهدات 
نتوانسته اند  آن ها  مانده اند:  عقب  خود 
تضمین خود را در مورد عدم همکاری »با 
گروه ها یا افرادی که امنیت ایاالت متحده 
عملی  کنند«  می  تهدید  را  متحدانش  و 
جمع آوری  و  آموزش  جذب،  »از  و  کنند 
کمک مالی آن ها جلوگیری و میزبان آن ها 
سوی  از  تعهد  به  عمل نکردن  نباشند.« 
به  هنوز  آن ها  که  می دهد  نشان  طالبان 
افزایش  نشده اند.  متعهد  مذاکره  راه حل 
خشونت از سوی آن ها در سال ۲۰۲۰ این 
سوال را خلق می کند که آیا آن ها در عمل 
با توافق سیاسی با دولت افغانستان روبه رو 
معتقد  مطالعه  گروه  خیر.  یا  شد  خواهند 
است که خروج بیشتر نیروهای امریکا باید 
داده شده  نشان  ظرفیت  و  تمایل  به  منوط 
گروه های  مهار  برای  طالبان  سوی  از 
علیه  طالبان  خشونت  کاهش  تروریستی، 
به سوی  واقعی  پیشرفت  و  افغانستان  مردم 

سازش سیاسی و مصالحه باشد.
خود  تعهد  باید  متحده  ایاالت  سوم، 
در  موجود  دستگاه های  به  نسبت  را 
افغانستان و نیروهای دفاع ملی  دولت 

و امنیتی افغانستان روشن کند. 
براساس  باید  افغانستان  از  حمایت 
در  که  باشد  تمویل کنندگان  پیش شرط 
شده  موافقت  آن  با  ژنو  کنفرانس۲۰۲۰ 
افغانستان  دولت  سهم  همچنین  است. 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  در  پیشرفت  در 
سیاسی  نظم  هر  این،  بر  عالوه  است.  مهم 
باید منافع و حقوق  توافق  از  آینده حاصل 
نه  را  زنان  و  انسانی  سیاسی،  دموکراتیک، 
ارزش های  تحمیل  برای  تالشی  به عنوان 
و  تقویت  به دلیل  بلکه  افغانستان  به  خود 
صلح  تأمین  برای  حقوق  این  به  احترام 
افغانستان،  مردم  اراده  انعکاس  و  پایدار 

تأمین کند.
یک  باید  متحده  ایاالت  چهارم، 
برای  فعال  دیپلماتیک  استراتژی 
اطمینان از موفقیت در مذاکرات صلح 

انجام دهد.
تأثیرگذار  موقعیتی  متحده  ایاالت 
بخشی  مذاکرات،  از  بخشی  به عنوان 
پنهان  میانجی  )گاهی(  و  تسهیل کننده 
دارد. برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در 
یک  انتصاب  باید  متحده  ایاالت  مذاکرات، 

راهی برای صلح در افغانستان
موضوع های اساسی گزارش »گروه مطالعه افغانستان« چیست؟
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طالبان قرار دارد. تسلط بر این معابر، طالبان 
مهمات،  تجهیزات،  جنگ جو،  انتقال  در  را 
مواد مخدر و دیگر محموله های قاچاق عمال 
مختار گذاشته است. براساس اطالعات یک 
و  معادن  درصد   ۹۶ پیشین،  امنیتی  مقام 
افغانستان یا در تصرف کامل  منابع طبیعی 
طالبان قرار دارد یا این گروه در بدل دریافت 
این  غیرقانونی  استخراج  مشخص،  درصدی 
معادن و منابع طبیعی را به نیروهای بومی 

و محلی واگذار کرده است.
از  گذرا  بسیار  فشرده ای  آمد،  گفته  آنچه 
که  است  امنیتی  اوضاع  و  جنگ  وضعیت 
تجربه ی  و  مردم  چشمدیدهای  براساس 
که  است  شهروندان  عموم  روزمره ی 
می شود.  مقدور  آسانی  به  آن  صحت آزمایی 
نه تنها هیچ برنامه ای برای غلبه ی نظامی بر 
طالبان و برگشت وضعیت وجود ندارد که در 
عمل، این توان و ظرفیت در ماشین جنگی و 
مدیریت سیاسی جنگ وجود ندارد. در برابر 
و  و حمالت سماجت بار، کور، چابک  جنگ 
مدیریت  و  جنگ  ماشین  طالب،  بی رویه ی 
سیاسی جنگ در حکومت افغانستان درمانده 
است و در فساد، بازی سیاسی با امر امنیت، 
ناتوانی  و  جنگ  قوانین  رعایت  برای  تالش 
حکومت  اگر  است.  کرده  گیر  تاکتیکی 
را  موجود  وضعیت  حتا  بتواند  افغانستان 
موفقیت  یک  کند،  حفظ  نظامی  به لحاظ 

است.
در جنگ، یک سوی وخامت  درماندگی  اما 
بیم ناک تر  آنچه  است.  مملکت  اوضاع 
که  است  سیاسی  وارفتگی  می نماید، 
مخاطرات حوزه ی جمهوریت در برابر طالبان 
با توجه به درماندگی  افزایش داده است.  را 
در جبهات جنگ، قاعدتا نخستین ضرورتی 
که برای بهبود اوضاع باید روی دست گرفته 
شود، یک تالش واقعی و فراگیر برای انسجام 
و یک پارچگی میان جناح های سیاسی متعلق 
وضعیت  است.  جمهوری  نظام  حوزه ی  به 
وارفتگی  به  درماندگی،  از  فراتر  اما  سیاسی 

می ماند.
تندی  جبهه گیری  این سو،  به  ماه  چند  از 
فرسایش  حال  در  دولت  قوه ی  دو  میان 
نیروی سیاسی نظام جمهوریت است. پارلمان 
به  بی اعتنایی  به  را  حکومت  افغانستان، 
صالحیت های قانونی این نهاد متهم می کند 

ریاست قوه ی مجریه/حکومت، بر مبنای ماده 
دولت  »رییس  افغانستان،  اساسی  قانون   ۶۰
جمهوری اسالمی افغانستان« نیز هست که 
مطابق به احکام قانون در عرصه های اجرایی، 
تقنینی و قضایی صالحیت اعمال قدرت دارد. 
سیاست  ماهیت  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
در افغانستان، ساختارهای سیاسی به شدت 
وابسته به افراد است و در صورت کناررفتن فرد 
از رأس یک اداره یا ساختارهای کالن سیاسی، 
و دگرگونی  تحول  در مجموع ساختار دچار 
کناررفتن  مسأله،  این  به  توجه  با  می شود. 
و  طالبان  اثر خواست  بر  غنی  رییس جمهور 
جمهوری،  نظام  درون  از  سیاسی  فشارهای 
قبل از این که دو هیأت مذاکره کننده به توافق  
صلح جامع دست یابند و آتش بس سرتاسری 
برقرار شود، نه تنها به معنای کناررفتن شخص 
نهاد  کناررفتن  بلکه  نیست،  قدرت  از  غنی 

ریاست  جمهوری است.
صلح  گفت وگوهای  که  شرایطی  چنین  در 
و گروه طالبان  است  نداشته  پیشرفتی  هیچ 
سوی  از  و  بخشیده  شدت  را  خشونت ها 
حال  در  طالبان  حامی  کشورهای  دیگر 
به  نظام  داخل  سیاسی  چهره های  یارگیری 
نفع طالبان هستند، کناررفتن غنی از قدرت 
ساختارهای  تمامی  فروپاشی  به  شک  بدون 
یعنی  می انجامد.  جمهوری  نظام  و  سیاسی 
قربانی کردن زودهنگام رییس جمهور غنی به 
هدف روی کارآوردن حکومت موقت با آن که 
افغانستان  صلح  و  جنگ  طرف های  اکثریت 
دل خوش  غنی  رییس جمهور  جمهوریت  از 
خواهد  پی  در  سنگین  هزینه های  ندارند، 

داشت.
آسیب های که از این رهگذر متصور است، به 
مراتب بیشتر از  آن چیزی است که مخالفان 
در  یعنی  می کنند.  فکر  غنی  رییس جمهور 

به  طالبان  عملیاتی  نفوذ  بیشتر،  اراضی  به 
قلمرو حکومت است. اگرچه طالبان در اراضی 
نظامی  انبوه  حضور  حکومت  تسلط  تحت 
گروه  این  ترسناک حمالت  شبح  اما  ندارد، 
بر مراکز دولتی و نظامی، حمالت انتحاری، 
هدفمند،  ترورهای  و  مقناطیسی  بمب های 
آرامش و امنیت را نه تنها از شهروندان کشور 
نیز  دولتی  منسوبین  و  مقامات  از  حتا  که 
وحشت  و  ترس  در  شهروندان  است.  ربوده 
احساس  کسی  هیچ  تقریبا  و  می برند  به سر 
امنیت و اطمینان خاطر از زنده ماندن ندارد. 
مقامات حکومت در حفاظ محافظان پرتعداد، 
و  بلند  بتنی  دیوارهای  و  زرهی  موترهای 

ضخیم، زندگی و رفت وآمد می کنند.
قلمروهای  کیفیت  قلمرو،  وسعت  بر  عالوه 
تعیین کننده تر  شاخص  نیز  تصرف  تحت 
دیگری است. طالبان بر بخش قابل توجهی 
استراتژیک  اراضی  به عنوان  شاهراه ها  از 
مسلط اند. شاهراه های کابل-قندهار، قندهار-
بغالن- بغالن-قندوز،  کابل-بغالن،  هرات، 

از جمهوریت  نیز  دارند،  کابل حضور  در  که 
رییس جمهور غنی دل خوش ندارند. یکه تازی 
حلقه ارگ ریاست  جمهوری باعث شده است 
جمهوری  نظام  درون  سیاسی  نیروهای  که 
جمهوریت  از  دست  کنونی  شرایط  در  نیز 
غنی بردارند و روی گزینه ی بدیل فکر کنند. 
طالبان  با  سیاسی  بازی گران  این  تفاوت  اما 
گزینه ي  و  برنامه   هیچ  که  است  این  در 
یک  در  غنی،  از  نفرت  با  تنها  ندارند.  بدیل 
قرار گرفته اند.  با طالبان  ناخواسته  همسویی 
رییس جمهور  که  می توانیم  گفته  بنابراین 
غنی در زمینه صلح تنهاست. همان طوری که 
آقای  قدرت  شریک  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 

ولسوالی هاست. خارج از این جزیره هایی که 
طالبان  قلمرو  است،  مسلط  آن  بر  حکومت 

آغاز می شود.
با جنگی سماجت بار و کالفه کننده،  طالبان 
پیش  به  بلیست  به  بلیست  و  قدم  به  قدم 
جمله  از  والیات  از  بسیاری  در  تاخته اند. 
غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، هلمند، نیمروز، 
چندین  و  بدخشان  قندوز،  فاریاب،  فراه، 
والیت دیگر، تقسیم قلمرو میان حکومت و 
طالبان حتا ۵۰ به ۵۰ نیز نیست. شهر غزنی 
در محاصره است و به استثنای مرکز والیت، 
ولسوالی،  چند  مراکز  و  ولسوالی   ۴ حداکثر 
بیش از ۷۰ درصد والیت در تصرف طالبان 
قرار دارد. در قندهار، طالبان حلقه ی محاصره 
پولیس   ۱۲ حوزه ی  کیلومتری  یک  تا  را 
در  فراه  و  زابل  و  هلمند  کرده اند.  تنگ تر 
جنوب و قندوز و فاریاب و بدخشان و بغالن 

در شمال سرنوشت مشابهی دارد.
آنچه وضعیت جنگ را به نفع طالب وخیم تر 
کرده، عالوه بر پیش روی روزافزون این گروه 

براساس  صلح  که  می دانند  طالبان  برعالوه 
قدرتی  در  طالبان  و شریک شدن  غنی  مدل 
که در رأس آن اشرف غنی باشد، مشروعیت 
جنگ طالبان را در این سه دهه از بین می برد. 
در نتیجه ممکن است با شورش درونی مواجه 
شوند و نظامیان طالبان مسیر دیگری را در 
پیش بگیرند. بنابراین رهبران سیاسی طالبان 
داشته  صلح  برای  بهانه ی  که  دارند  تالش 
باشند که در عین حال مشروعیت جنگ شان را 
نیز از بین نبرد. همین مسأله است که رهبران 
سیاسی طالبان همواره از تغییر نظام کنونی و 

اسالمی سازی دولت سخن می گویند. 
از سوی دیگر جریان ها و چهره های سیاسی 

از  افغانستان  حکومت  روایت  براساس 
گروه های  دیگر  و  طالبان  جنگ،  وضعیت 
تروریستی، جنگ را به نیروهای امنیتی ملی 
تاکتیک  با  دلیل،  همین  به  و  باخته  کشور 
از  مراد  آورده اند.  روی  بزدالنه«  »جنگ های 
درون شهرها  به  کشاندن جنگ  تعبیر،  این 
و روستاها با ماین گذاری، حمالت انتحاری و 
ترورهای هدفمند است که بخش قابل توجه 
حکومت  هستند.  غیرنظامیان  آن  تلفات  از 
امنیتی  نیروهای  است که  افغانستان مدعی 
ارضی،  تمامیت  از  شجاعانه  افغانستان  ملی 
جمهوری  نظام  و  مردم  امنیت  و  نوامیس 
اسالمی افغانستان دفاع کرده اند و طالبان اگر 
صلح نکنند، محکوم به »نابودی و سرکوب« 

هستند.
ملی  امنیتی  نیروهای  ایثار  و  شجاعت  در 
امنیتی  نیروهای  نیست.  تردیدی  افغانستان 
عقبه ی  فساد،  از  آگاهی  با وصف  افغانستان 
سطح  در  نامطمئن  و  متزلزل  فرماندهی 
آب  در  اختالس  تحمل  جنگ،  رهبری 
و  جراحت  اکرامیه ی  حتا  و  مرمی  و  غذا  و 
کشته شدن شان، دالورانه جنگیده اند. اما این 

تمام ماجرا نیست.
افغانستان  ملی  امنیتی  نیروهای  دالوری 
نمی تواند بر این واقعیت هویدا پرده اندازد که 
وضعیت جنگ اگر به نفع طالبان و گروه های 
نفع  به  نباشد،  دیگر  تروریستی  و  شورشی 
روایت های  از  اگر  نیست.  افغانستان  دولت 
وارونه ی  گاه  و  غلوآمیز  عمدتا  پرتکلف، 
به  و  کرده  گذر  جنگ  وضعیت  از  حکومت 
سراغ مردم و عینیت جاری در میادین جنگ 
امنیتی  وضعیت  از  که  واقعی  تصویر  برویم، 
به دست می آید، می تواند ناامیدکننده و حتا 

ترسناک باشد.
یکی از شاخص ها که برتری طرف های یک 
جنگ را تعریف می کند، وسعت قلمرو است. 
متأسفانه  افغانستان  حکومت  منظر،  این  از 
اگر  اراضی  بر سر کنترل قلمرو و  در جنگ 
نگوییم شکست خورده، دست کم در موضع 
سهم  است.  گرفته  قرار  ضعف  و  درماندگی 
حکومت از ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت 
والیت،  مراکز  و  شهرها  بر  تسلط  کشور، 
والیت  عالوه ی  به  مرکزی  امن  والیت  چند 
ولسوالی ها  از  ناچیزی  درصدی  پنجشیر، 
اکثر  مراکز  تنگ  و  کوچک  محدوده ی  و 

یک(
طرح حکومت موقت این روزها یکی از مباحث 
رهبران  برعالوه  است.  سیاسی  محافل  داغ 
رییس جمهور  کناررفتن  بر  که  طالبان  گروه 
روی کارآمدن یک حکومت  و  قدرت  از  غنی 
از  برخی  نیز  کابل  در  دارند،  تأکید  جدید 
میررحمان  جمله  از  سیاسی  چهره های 
طرح  از  نمایندگان  مجلس  رییس   رحمانی، 
است.  یا موقت حمایت کرده  حکومت صلح 
آنچه از سخنان رییس  مجلس نمایندگان پیدا 
موقت  یا  صلح  حکومت  طرح  مورد  در  بود، 
طالبان گفت وگو صورت  و  امریکایی ها  میان 
گرفته و برای ارزیابی پیامدها و واکنش های 
آن این طرح با بازیگران سیاسی در کابل نیز 
شریک شده است. این طرح که با عنوان های 
برای حکومت  بدیل  گزینه  به  عنوان  مختلف 
مخرج  یک  همه  می شود،  مطرح  فعلی 
مشترک دارند؛ این که رییس جمهور غنی در 

قدرت نباشد. 
گفته  صراحت  به  بارها  غنی  رییس جمهور 
است که او از قدرت کنار نخواهد رفت. بلکه 
تنها با برگزاری انتخابات قدرت را به جانشین 
دیدگاه  داد.  خواهد  تحویل  منتخب اش 
با  صلح  پروسه  مورد  در  غنی  رییس جمهور 
طالبان روشن است؛ این که صلح با طالبان را 
بر مبنای مدل صلح با گلبدین حکمتیار پیش 
ببرد. یعنی طالبان در مدل صلح غنی، بایستی 
در نظام سیاسی فعلی در قدرت شریک شوند 
و حکومت فعلی به ریاست آقای غنی همچنان 

برقرار باشد. 
اما چرا توافق صلح با مدل غنی ممکن نیست؟ 
در گام نخست طالبان با رییس جمهور غنی 
مخالف  مجموع  در  طالبان  نمی کنند.  صلح 
ماندن  مخالف  خاص  به طور  و  کنونی  نظام 
هستند.  قدرت  در  رییس جمهور  شخص 

مزارشریف و چند جاده ی کوتاه میان والیتی 
به عنوان  دارد.  قرار  طالبان  تصرف  در  دیگر 
از  عبور  از  پس  و  کابل  از  خروج  با  نمونه، 
پایتخت  با  کوتاهی  فاصله ی  که  میدان شهر 
دارد، تا حوالی کوتل روضه در ورودی شهر 
از  عبور  با  جاده اند.  سالطین  طالبان  غزنی، 
چند کیلومتر طول شاهراه که از شهر غزنی 
گذشته است، به استثنای چند بازار در مراکز 
ولسوالی های مقر، گیالن، شاه جوی و قالت، 

تا ورودی شهر قندهار، طالب حکم می راند.
رسمی،  صورت  به  طالبان  مسیر،  این  در 
جمع آوری  ترانسپورت  مالیه ی  مردم  از 
می کنند، مسیر اکماالت ارتش را می بندند، 
گلوله  به  را  امنیتی  و  دولتی  منسوبین 
و  تجارت  ترانسپورت،  گلوگاه  و  می بندند 

اکماالت ارتش را کنترل می کنند.
در کنار تسلط بر بخش بزرگی از شاهراه ها، 
معبر  که  کشور  سرحدات  از  وسیعی  خط 
آزادانه ی  مرور  و  عبور  و  مخدر  مواد  قاچاق 
کنترل  در  است،  شورشیان  و  جنگ جویان 

ملی،  عالی مصالحه  ریاست شورای  در  غنی 
از چهره های سیاسی و اعضای هیأت  برخی 
که  گفته اند  صراحت  به  بارها  مذاکره  کننده 
صلح نیاز به قربانی دارد و اولین قربانی این 
پروسه بدون شک رییس جمهور غنی خواهد 
مطرح  که  دیگری  مسأله ی  این حال  با  بود. 
رییس جمهور  زودهنگام  قربانی کردن  است، 
غنی برای روی کارآمدن حکومت موقت است.

دو(
اشرف غنی نه به  عنوان یک شخص، بلکه به 
افغانستان  ریاست  جمهوری  عالی  مقام  مثابه 
دارد که در عین حال  قرار  قانونی  در جایگاه 

خادم حسین کریمی

درماندیگ در جنگ، وارفتیگ در سیاست

حکومت موقت تهنا راه  حل که هنوز زود است
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ساکنان واخان مدعی اند که حکومت مرکزی و حتا 
محلی طی دو دهه ی اخیر با تبعیض با آنان برخورد 

کرده است و بحث انکشاف متوازن از سطح شعارهای 
پوپولیستی و عوام فریبانه باالتر نرفته است. آموزش که 

یکی از ابتداییی ترین حقوق انسان ها است، در واخان به 
دشواری دانش آموزان به ویژه دختران فرا می گیرند. 
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و بالعکس، حکومت در تالش آن است تا با 
نفوذ در این نهاد، آن را به نهادی تحت فرمان 
قوه ی اجرایی تبدیل کند. حکومت از روایت 
نفی حکومت مؤقت و پیشبرد روند صلح در 
چارچوب و حدود قانون اساسی فعلی و نافذ 
برپایی  مجلس،  رییس  اما  می گوید  سخن 
چاره ی  را  صلح  روند  در  مؤقت  حکومت 
و  برقراری صلح  به  برای دستابی  افغانستان 
سعی  حکومت  می کند.  تعریف  نظام  حفظ 
می کند با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس 
از  نمایندگان  وابستگان  برکناری  طریق  از 
تدابیر  از  آن ها  خلع  و  حکومتی  نهادهای 
امنیتی و حفاظتی، مجلس را وادار به کرنش 
کند. مجلس اما با ایجاد کمیته ی صلح، در پی 
آن است تا در موازات با ساختارهای حکومتی 
فعال در روند صلح، به فشار حکومت واکنش 
نشان دهد. در این رویارویی فرسایشی، ماجرا 
است  رسیده  وارفتگی  و  ابتذال  از  به حدی 
اپراتیفی،  بودجه های  با مصرف  که حکومت 
تظاهرات ها و گردهمایی های اجاره ای و پولی 
اخیر  موضع  مشروعیت  تا  می کند  برگزار 

رییس مجلس را به چالش بکشاند.
سیاسی  قشر  و  جناح ها  از  بزرگی  بخش 
برای  چانه زنی  و  بررسی  سرگرم  کشور، 
عبوری  و  مؤقت  حکومت  نظیر  طرح هایی 
است تا روند صلح کشور به پیش تازد. آن ها 
ارگ  تأکیدهای  و  به خطوط سرخ  بی توجه 
حکومت  نفی  بر  مبنی  ریاست جمهوری 
فصل  این  به  ورود  سیاسی  مقدمات  مؤقت، 
از روند صلح را آماده می کنند تا به زعم خود، 
در برقراری صلح در کشور، نقش رهبری و 

تعیین کننده داشته باشند.
جنگ  وضعیت  از  گذرا  محاسبه ی  یک  با 
در کشور، یکی از نخستین اولویت هایی که 
حمایت  کرد،  تصور  می توان  حکومت  برای 
بستن  و  طالب  ضد  حوزه های  و  جبهات  از 
اتحادی محکم و دوجانبه با این نیروهاست تا 
در موازات با نیروهای امنیتی ملی، در برابر 
تصور،  این  برعکس  کند.  صف آرایی  طالب 
حکومت افغانستان در سال های اخیر، نه تنها 
علیه  نظامی  بالقوه ی  ظرفیت های  این  از 
بنا را بر سرکوب  طالبان استفاده نکرده که 
از  است.  گذاشته  حوزه ها  این  تضعیف  و 
مخاصمت مزمن با مارشال دوستم به عنوان 
تا  فیگورهای ضد طالب  بزرگ ترین  از  یکی 

شرایطی که گفت وگوهای صلح متوقف شده 
بر  پافشاری  است،  نداشته  پیشرفتی  هیچ  و 
معنای  به  قدرت  از  غنی  اشرف  کناررفتن 
وجود  برنامه ای  که  چرا  است.  نظام  وادادن 
از  غنی  آقای  کناررفتن  از  پس  که  ندارد 
قدرت، دوام نظام و ساختارهای نظام سیاسی 
را تضمین کند. چه کسی در رأس حکومت 
قانون  کدام  مبنای  بر  می گیرد؟  قرار  موقت 
حکومت  رییس  به  عنوان  میکانیزم  چه  با  و 
در  صالحیت هایش  می شود؟  انتخاب  موقت 
چه حد است؟ کدام قانون و کدام مرجع به 
تفویض  صالحیت  موقت  حکومت  رییس  
می کند؟ این ها ابتدایی ترین پرسش های است 
این ها  از  اما مسأله فراتر  که مطرح می شود، 
است. در آن صورت نظم سیاسی کامال از هم 
می پاشد. هیچ مرجع قانونی نمی ماند که بر 
مبنای مفاد قانون اساسی مسئولیت پاسداری 
اداره  و  قدرت  مدیریت  اساسی،  قانون  از 

نهادهای امنیتی را برعهده داشته باشد. 

سه(
راه  حل چیست؟ تنها مسیر درست در شرایط 
دوحه  در  صلح  گفت  وگوهای  ادامه   کنونی 
جریان های  و  نهادها  نظارت  با  البته  است، 
مدنی و سیاسی مختلف که به مثابه گروه های 
فشار بر حکومت عمل کنند تا دخالت ارگ را 
در پروسه کم  کند. در غیر این صورت بدون 
دو طرف  مذاکره کننده  هیأت های  دسترسی 
به توافق صلح، کناررفتن رییس جمهور غنی 
از قدرت نه تنها راه  حل نیست، بلکه مقدمه ی 

فروپاشی نظام و ساختارهای سیاسی است. 
قابل  دوحه  صلح  پروسه  برای  سناریو  سه 
پیش بینی است؛ اول این که طالبان به حکومت 
افغانستان با حفظ همه ی ساختارهای سیاسی، 
ارزش ها و دستاورهای این دو دهه است که 

قیصاری،  نظام الدین  اقامت  محل  بمباران 
حتا  و  سلیقه ای  سیاسی،  رویه ی  خالصه ی 
نظامی  حوزه های  با  حکومت  تبارگرایانه ی 
آخرین  در  است.  طالب  ضد  اجتماعی  و 
نافرجام  تالش  دو  از  پس  حکومت  مورد، 
فرمانده  علی پور  عبدالغنی  دستگیری  برای 
نیروهای خیزش مردمی ولسوالی های بهسود 
مقاومت،  جبهه ی  به  موسوم  وردک  میدان 
نیرویی به این ولسوالی اعزام کرد تا احتماال 
او را دستگیر یا در تنگنای نظامی قرار دهد. 
وانفسای نظامی که حکومت در میادین  در 
اقداماتی،  دارد، چنین  قرار  با طالبان  جنگ 
برابر  به استیصال نظامی در  شدت بخشیدن 

دشمنی سمج، ویرانگر و متهور است.
در شرایطی مشابه به آنچه افغانستان با آن 
برای  اقتدار،  سر  بر  حکومت  است،  مواجه 
جلب  و  موضع اش  محور  در  اجماع  خلق 
مدنظر،  روایت  از  فراگیر  و  عمومی  حمایت 
نیازمند  و خستگی ناپذیر  بزرگ  کارزاری  به 
نفس  از  را  عمومی  افکار  حمایت  تا  است 
فراهم  دارد،  دست  در  که  سیاسی  روایت 
که  این  از  فارغ  افغانستان،  حکومت  آورد. 
موضع سیاسی اش در روند صلح چقدر برای 
برای  نیست،  یا  است  مطلوب  افغانستان 
تاکتیک  به  موضع،  این  از  حمایت  جلب 
است.  آورده  روی  خنده آوری  و  مضحک 
امتیازات  اعطای  با  ریاست جمهوری  ارگ 
سیاسی به افراد، جناح های کم نفوذ، تطمیع 
و معامالت فردی از خورجین بودجه ی ملی 
و  سیاسی  حمایت  ایجاد  و  تبلیغ  پی  در 
اجتماعی از روایت اش است. پرسش این است 
که حکومت افغانستان به چند نفر می تواند 
دسترخوان،  خرج  زرهی،  موتر  »بست«، 
کند  اعطا  آن  مانند  و  معینیت  و  مشاوریت 
در  اجتماعی  و  سیاسی  بزرگ  چتر  یک  تا 
حکومت  آنچه  کند؟  خلق  موضع اش  محور 
است.  مضحک  می دهد،  انجام  افغانستان 
دولتی،  بست  معامله ی  بدل  در  که  روایتی 
روی  آن  مانند  و  مشاوریت  و  زرهی  موتر 
دست گرفته شود، راه به جایی نمی برد. نظام 
قانون اساسی افغانستان در میادین جنگ با 
درماندگی و در حوزه ی سیاست با وارفتگی 
دو مصیبت،  این  است. حاصل جمع  مواجه 
آینده  چشم انداز  و  اکنون  از  ترسناکی  فهم 

به دست می دهد.

در صورت پذیرفتن طالبان این بهترین سناریو 
است. اما اکنون این سناریو محتمل نیست. 

بیرون  جریان های  پیوستن  دوم  سناریوی 
شخص  مخالفان  و  افغانستان  حکومت  از 
چهره های  جمله   از  غنی  رییس جمهور 
برجسته قومی-سیاسی به گروه طالبان است 
که حکومت را به سود طالبان سقوط دهد. در 
این صورت گروه طالبان به  عنوان جریان اصلی 
دولت بیایند و به جریان های سیاسی بیرون از 
حکومت سهم بدهند تا پشت ارگ را خالی 
کنند. این بدترین سناریو است. در این صورت 
و  فرومی پاشد  سیاسی  ساختارهای  و  نظام 
همه  چیز باید از نو اسالمیزه ی و موافق تفکر 
طالبانی شود. البته این سناریو هم تا حدی 
ناممکن است. چرا که در این حد همسویی 
ظرفیت  طالبان  نه  و  دارد  وجود  طالبان  با 

مدیریت قدرت را دارند.
نظام  حفظ  با  که  است  این  سوم  سناریوی 
و  پارلمان  همچون  ساختارهای  و  جمهوری 
نهادهای امنیتی، دو طرف روی طرح حکومت 
موقت به توافق برسند. اما حکومت موقت در 
شرایطی راه حل است که قبل از آن دو طرف 
از طریق ادامه گفت وگوها به توافق  نامه جامعه 
چگونگی  روی  آن  در  که  یابند  دست  صلح 
رهبری  انتخابی بودن  مسأله  سیاسی،  نظام 
حکومت آینده، حفظ حقوق زنان و اقلیت ها، 
نظامی  نیروهای  سرنوشت  و  سالح  خلع 
به  سرتاسری  آتش بس  نهایت  در  و  طالبان 
توافق کامل برسند. هر گاه دو طرف از طریق 
دست  صلح  جامع  توافق  به  مذاکرات  ادامه 
سرتاسری  آتش بس  آن  از  مهم تر  و  یافتند 
است که بحث حکومت  آن زمان  برقرار شد، 
موقت و کناررفتن رییس جمهور غنی از قدرت 
به موقع و مناسب با شرایط است که به نفع 

همه خواهد بود.

دشواری آموزش برای دخرتان »ابم دنیا«

فارغ  واخان  مکاتب  از  دختران  از  کمی  شمار  ساالنه  همچنین 
این  در  تحصیل کرده  زنان  که  است  دلیل  همین  به  و  می شوند 
و  استاد  دخترانه،  مکتب  به  شدیدا  واخانی ها  است.  کم  ولسوالی 
داکتر زن نیاز دارند، تا قسمتی از گره مشکالت شان باز شود، اما 
حاال افق روشنی برای افزایش خدمات دولتی در واخان وجود ندارد. 
وضعیت آموزش در پامیر کوچک به تناسب پامیر بزرگ که قوم 
قرغیز زندگی می کنند، رقت بارتر است و باشندگان واخان مدعی اند 

که بیشتر دختران قرغیزی از نعمت سواد محروم مانده اند. 
آمار شورای انکشافی واخان نشان می دهد که در این ولسوالی ۲۳ 
در  نفوس  و  زندگی می کنند  قرغیزی  و  واخانی  اقوام  از  نفر  هزار 

ولسوالی واخان پراکنده است. 
مسئوالن در وزارت معارف کشور می گویند که در بخش  های زیادی 
از واخان نفوس کم است و با کمتر از ۱۰ دانش آموز قادر به تشکیل 
صنف درسی نیستند و به همین دلیل دختران و پسران در واخان 

به گونه ی مشترک در یک صنف درس می خوانند.
به ولسوالی های محروم حاال  تأکید دارند که توجه  این مسئوالن 
به یکی از اولویت های وزارت معارف مبدل شده است و آنان تالش 
دانش آموزان  برای  معیاری  آموزشی  کافی  امکانات  که  می کنند 

به ویژه دختران فراهم سازند.

پایین بودن کیفیت آموزش 
باالترین سطح قرار  بی سوادی در واخان به ویژه در میان زنان در 
از دختران فرصت  اکنون شمار کمی  دارد. آمنه می گوید که هم 
آموزش پیدا می کنند. بیشتر دختران یا اجازه ندارند درس بخوانند 
و یا هم در سن پایین ازدواج می کنند: »وقتی من مکتب می رفتم، 
۱۴ دختر در صنف بودیم، اما حاال در صنف ها دو تا سه دختر درس 
مکتب ها هم  و  است  زیاد  واخان خیلی  در  بی سوادی  می خوانند. 

معیاری نیست.«
واخان  ولسوالی  در  که  می دهد  نشان  کشور  معارف  وزارت  آمار 
به شمول یک هزار و ۷۹۸ دختر در  تن  و ۴۹  بدخشان چهارهزار 
۱۷ مکتب مصروف آموزش هستند. اما ساکنان واخان به روزنامه 
اطالعات روز می گویند که شمار کمی از دختران به مکتب می روند 

و کیفیت آموزش در پایین ترین سطح قرار دارد.
روزنامه  به  واخان  ولسوالی  ساکنان  از  یکی  دلجو،  عبدالمجید 
اخیر حکومت کمترین  روز می گوید که طی دو دهه ی  اطالعات 
توجه در بخش رشد آموزش داشته و هنوز زمینه ی ساخت یک 
مکتب دخترانه در واخان فراهم نشده است. او حکومت را به اعمال 
آموزش  به ویژه  بخش ها  تمام  در  واخان  در  تبعیض سیستماتیک 
این که  و  است  پایین  مکاتب  در  آموزش  »کیفیت  می کند:  متهم 
دختر و یا پسر واخانی نتواند که به مکتب برود و درس بخواند، از 
این بدتر چی می تواند باشد؟ تا هنگامی که دختران و پسران واخانی 

و قرغیزی باسواد نشوند، مشکالت ما حل نمی شود.«
اما مسئوالن در وزارت معارف کشور از ایجاد اصالحات در ساختار 
می دهند.  خبر  محروم  مناطق  به  منابع  توزیع  هدف  به  معارف 
نجیبه آرین، سخن  گوی وزارت معارف کشور در صحبت با روزنامه 
اطالعات روز می گوید: »منابع والیتی را بیشتر از قبل می سازیم تا 
بتوانیم منابع را به صورت درست و دقیق که محرومیت بیشتر است، 
بیشتری و مکاتب  استادان زن  ما در نظر داریم که  توزیع کنیم. 

دخترانه بیشتری تأسیس کنیم.«

واجد روحانی 
گزارشگر

بیشتر دختران ولسوالی واخان بدخشان از آموزش محرومند. طی 
دو دهه ی اخیر یک مکتب دخترانه نیز در این ولسوالی ساخته نشده 
است. دختران در این ولسوالی در مکتب پسرانه درس می خوانند. 
ولسوالی واخان به »بام دنیا« مشهور است و یکی از دورافتاده ترین 
و محروم ترین ولسوالی های افغانستان است. در این ولسوالی فقر و 
نداری جان مردم را می گیرد و نبود مکتب دخترانه فرصت آموزش 

را از بسیاری از دختران می ستاند. 
آمنه آمو، ۲۵ سال دارد و یکی از ساکنان ولسوالی واخان بدخشان 
است. او برخالف پنج خواهر بزرگ ترش که مکتب نرفتند، اجازه 

یافت که مکتب برود و با پسران در یک صنف درس بخواند. 
آموزش دختران در کنار پسران در مکاتب واخان، خالی از جنجال 
به  قادر  دختران،  این  از  بسیاری  نیست.  دختران  برای  دردسر  و 
این  نیستند.  مرد  استادان  از  صنف ها  در  مشکالت شان  پرسیدن 
می داند  دشوار  را  پسران  با  سقف  یک  زیر  آموزش  واخانی  دختر 

و مدعی است که هرازگاهی مورد تمسخر پسران قرار می گرفتند.
به گفته ی او، برخی از خانواده ها در واخان برای دختران شان اجازه 
این  دلیل،  به همین  و  بروند  پسران مکتب  کنار  در  نمی دهند که 

دختران تنها تا دوره ابتدایی اجازه درس خواندن دارند.
درس خواندن دختران در میان بستگان آمنه یک تابو بود؛ چرا که 
آنان اجازه درس را به دخترشان نمی دادند، اما آمنه، پدر و مادرش 
مردم  از  بسیاری  بخواند.  که درس  بدهند  اجازه  تا  کرد  راضی  را 
محل در روستای »خندود« ولسوالی واخان به جمعه خان، پدر آمنه 
بخت اش  خانه ی  را  دخترش  درس،  به جای  که  می کردند  توصیه 
روان کند. آمنه خوش شانس بوده که حرف های بستگانش از سوی 

پدرش پذیرفته نشده است. 
ساعت  دو  تا  دانش آموزان  از  برخی  که  مدعی اند  واخان  ساکنان 
پیاده روی می کنند، تا به مکتب برسند، اما پیمودن مسافت طوالنی 

برای یک دختران جنجال آفرین است 

تحقق یک رویا
آمنه ۱۲ سال مکتب را با ۱۳ هم صنفی  دخترش با مشکالت زیاد 
تمام کرد، اما فقط او با یک دختر به رویای بزرگ شان که رفتن 
به دانشگاه است، دست یافتند و دختران دیگر یا خانواده های شان 
ازدواج  یا  و  نداده اند  برای شان  را  کانکور  آزمون  در  شرکت  اجازه 

کردند.
ازدواج زیرسن دختران، یکی از چالش ها در راستای دوام آموزش 
واخان،  ولسوالی  در  مواقع خانواده ها  برخی  در  و  شمرده می شود 

مانع آموزش دختران شان می شوند. 
برای آمنه دورشدن از خانواده و رفتن به فیض آباد -مرکز والیت 
فصل  آغاز  و  شیرین  تجربه  یک  تحصیل  ادامه  برای  بدخشان- 
واضح  پیام  تحصیل  ادامه  برای  سفر  این  بود.  زندگی  از  جدیدی 
آموزش  مانع  که  می رساند  قرغیزی  و  واخانی  خانواده های  برای 

دختران شان نشوند. 
در سال ۹۵ سند  بدخشان  دانشگاه  از  ادبیات  رشته  از  آمو  آمنه 
فراغت به دست آورده است. او امیدوار بود که به عنوان آموزگار زن 
را آموزش  تا دختران زادگاهش  در معارف واخان استخدام شود، 
دهد. در واخان استاد زن انگشت شمار است: »در واخان از چهار زن 
بیشتر معلم نیست. تا آدم پول و واسطه نداشته باشد، به حکومت 
استخدام نمی شود. من هر چه تالش کردم، کار خوبی پیدا نکردم و 

از وقتی که از دانشگاه فارغ شدم، تا حاال خانه نشین ام.«

تبعیض در واخان
ساکنان واخان مدعی اند که حکومت مرکزی و حتا محلی طی دو 
دهه ی اخیر با تبعیض با آنان برخورد کرده است و بحث انکشاف 
نرفته  باالتر  عوام فریبانه  و  پوپولیستی  شعارهای  سطح  از  متوازن 
در  است،  انسان ها  حقوق  ابتدایی ترین  از  یکی  که  آموزش  است. 

واخان به دشواری دانش آموزان به ویژه دختران فرا می گیرند. 
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری هزارگی ، جوی اسیا، جوی کج ولسوالی انجیل والیت هرات تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-H037-38-H112-CW-RFB را به شرکت ساختمانی قلعه بست اچکزی و شرکت ساختمانی خدای نور بارک )JV( دارنده جواز نمبر های 

D-۰۴-۱۵ و D-۲۴۴۷۳   ،سرک پوهنتون ، ناحیه سوم، شهر کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ۳۳,۸۵۱,۲۵۱.۸۰ )سی و سه  میلیون و هشت صدو پنجاه و یک هزارو دو صد و پنجاه و یک اعشاریه هشتاد افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری هزارگی ، جوی اسیا، جوی کج ولسوالی انجیل والیت هرات .

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works for Rezashak, Rezeshak-e-Harazagi and Joe Asia Irrigation Scheme (Located at Rezeshak-e- Hazaragi and Joe Asia Village, Enjil District, Herat 
Provence & Joe-e-Kaj Irrigation Scheme (Located at Nawabad Village, Enjil District, Herat Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-H037-38-H112-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price.
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 16-Feb-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [16-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 16-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Evaluated Bid price (if applicable)

 50,885,165.00 

 39,884,403.00 

 34,366,923.00 

 90,232,320.75 

 42,156,696.60 

 38,291,306.00 

 45,722,333.35 

Bid price

50,885,107.00

39,884,361.00

34,346,923.00

90,282,320.75

42,156,660.60

38,291,264.00

45,722,292.00

Name of Bidder

Mirwais faizi Construction Company

Bakhtar Pairoz Construction Company

Kavoshgaran Road and Construction company

Tariq United Construction and logistics company

Idris Obaid Construction company and Yusuf Zia Construction & road Building Company Joint Venture

Unique Wahaj Construction Company

National Gold Construction company

Name:
Address:
Contract price:

Qalay Bost Achikzai Construction Co & Khudai Noor Barak Construction (JV)
University Road, District 3, Kabul, Afghanistan.
33,851,251.80 Afghanis
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
 D-۲۴۱۲۸ را به شرکت ساختمانی آدریس عبید دارنده جواز نمبر های AF/MAIL/EAT-H070-H071-CW-RFB قرارداد پروژه شبکه آبیاری غونجان و پوشان ، قریه غونجان و پوشان ولسوالی غوریان والیت هرات تحت شماره تشخصیه

،شیرپور عقب مجید مال، شهر کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ۳۱,۵۹۹,۹۳۵.۴۰ )سی و یک  میلیون و پنج صد و نود و نو هزارو نو صد و سی و پنج  اعشاریه چهل افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره۵.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه : شبکه آبیاری غونجان و پوشان ، قریه غونجان و پوشان ولسوالی غوریان والیت هرات .

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Ghonjan Irrigation Scheme & Poshan Irrigation Scheme for Ghonjan and Poshan Village, Ghoryan District, Herat Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-H070-H071-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) The Yusuf Zia Construction Company has similar contract with Food and Agriculture Organization (FAO). For the total amount of USD 275,113.62 equaling to AFN (21,183,748.74) 
wich does not comply the BDS requirement. 
B) High Price.
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 16-Feb-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [16-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 16-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Idrees Obaid Construction Company
Shirpoor, Behind Majid Mall, Kabul, Afghanistan.
31,599,935.40 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

36,239,449.00

32,940,684.35

29,989,928.00

39,801,119.80
44,659,204.50
44,907,575.50

33,256,017.70

31,975,142.50

35,530,982.50

Bid price

36,239,407.00

32,940,643.00

29,990,213.00

39,801,223.55
44,919,280.50
44,907,543.50

33,236,017.70

31,975,084.50

35,531,025.00

Name of Bidder

Rayan Sadat Construction Company

Qala-e-Bost Achikzai construction company and Khudainoor Barak Construction Company (JV)

Yusuf Zia Construction Company

National Gold Construction company
Acent Afghanistan Group of Companies

Mirwais faizi Construction Company

Unique wahaj Construction Company

Bakhtar Pairoz Construction Company

Dawrani Construction and Road Building Company
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نابرابری،  با گسترش  است، بسیاری از جوامع 
فقر و فاصله طبقاتی دست وپنجه نرم می کنند. 
ساده ترین  از  همچنان  مردم،  از  زیادی  شمار 
آنچه که  دارند.  فاصله  حقوق شهروندی خود 
تعریف  به  معطوف  بیشتر  شد  داده  توضیح 
مدرن از مفهوم دولت بود. اگر فرض کنیم که 
این  با  با دولت مدرن فاصله زیادی داریم،  ما 
قانون  که  آنچه  مبنای  بر  می توان  نیز  وجود 
اساسی افغانستان تعریف کرده است، انتظاراتی 
عمل،  مقام  در  نیز  دولت  که  داشت  دولت  از 
مکلف به اعمال آنان است. ارائه خدمات، رشد 
تبعیض،  عدم  نسبی،  امنیت  ایجاد  متوازن، 
گسترش رفاه متوازن، تأمین نیازهای اولیه و... 
مواردی هستند که حتی ضعیف ترین دولت ها 
نیز تالش می کنند آنها را برای شهروندان خود 

به وجود بیاورند. 
در  بهسود  محروم  مردم  آن که  به  توجه  با 
تعمیق  و  مردم ساالری  ارزش های  راستای 
نهاد دولت در  دموکراسی و مشروعیت بخشی 
طول دو دهه ی گذشته از هیچ تالشی فروگذار 
نکرده اند، این پرسش به وجود می آید که چرا 
آنان مستحق این محرومیت و بی توجهی  باید 
نابرابری   باشند؟ چرا آن ها در این حد سزاوار 
قرار گیرند که مجبور شوند برای تأمین حقوق 
اولیه شان به عنوان بخشی از شهروندان جامعه 
کنند؟  دولت  نهاد  جایگزین  را  بدیلی  گزینه 
آیا از برآیند این بی توجهی و محرومیت نباید 
انتظار داشت که پدیده علی پور به وجود بیاید؟

قراردادهای  آشکار  نقض  محصول  علی پور 
به  عمل نکردن  دولت،  توسط  اجتماعی 
خارج  نساختن  بر  مبنی  انتخاباتی  وعده های 
جغرافیایی،  زندان  از  مرکزی  مناطق  مردم 
حل مسأله کوچی ها، تأمین امنیت مسیرها و 
توزیع ناعادالنه عدالت است. علی پور محصول 
ناکارآمدی دولت در تأمین نیازهای اولیه مردم 
وظایف  دولت  که  زمانی  است.  بهسود  منطقه 
خود را در قبال شهروندانش به درستی انجام 
دهد، امنیت مردم را تأمین کند، حافظ جان و 
مال و عزت و کرامت شهروندانش باشد، وجود 
یک نیروی مسلح، غیرقانونی و نامشروع است. 
که  می رسد  به نظر  بعید  شرایطی،  چنین  در 
اما  بیابد.  به وجودآمدن  مجال  علی پور  پدیده 
زمانی که دولت نخواهد و یا قادر نباشد از جان 
و مال مردم دفاع کند، آیا مردم حق ندارند برای 
است  واضح  کنند؟  کاری  خود  امنیت  تأمین 
کارکردهای  و  دولت  بی توجهی  در خالی  که 
آن، مردم گزینه بدیل را جست وجو می کنند. 
علی پور محصول وضعیتی است که دولت، خود 
در  نقشی  علی پور  نه  است.  آن  ایجاد  مسئول 
عادی  مردم  نه  و  دارد  به وجودآمده  وضعیت 
امنیت می باشند.  که خواهان تأمین عدالت و 
بنابراین دولت به جای رفتارهای نابخردانه خود 
این  می رسد  به نظر  که  علی پور  با  مواجهه  در 
قبیل رفتارها بیشتر او را تبدیل به یک قهرمان 
و چریک می کند، بهتر است فکری برای تأمین 
بهسود  مردم  اولیه  نیازهای  و  امنیت  عدالت، 

انجام دهد. 

حال  عین  در  و  ساده ترین  از  دولت  مفهوم 
مبحث  در  که  است  سواالتی  پیچیده ترین 
اندیشه و فلسفه سیاسی و حقوقی از گذشته 
و  دولت  است.  بوده  مطرح  امروز  به  تا  دور 
موضوع  مهم ترین  حال  عین  در  آن  عناصر 
حقوق عمومی نیز هستند. اهمیت این پدیده 
به اندازه ای است که هر یک از مکاتب مدعی 
به  که  داشته  آن  بر  را  انسانی  نیای  مدیریت 
خیال خود، طرحی برای ساماندهی آن تصویر 
کنند. حتا آن دسته از سنت های فکری مانند 
دولت  به  سخت  که  آنارشیسم  و  مارکسیسم 
آن  ماهیت  و  اهمیت  درباره  بازهم  تاخته  اند، 

عمیقا به تأمل پرداخته اند.
و  نهاد  بزرگ ترین  به عنوان  می توان  را  دولت 
بروکراسی اجتماعات انسانی در نظر گرفت که 
مجموعه ها  از  وسیعی  طیف های  دربرگیرنده 
که  مجموعه هایی  است.  خود  درون  نهادها  و 
شیوه های  و  نگرش   تولید  حال  در  پیوسته 
واقعیت  دولت،  جامعه اند.  هنجاری  و  رفتاری 
نادیده  را  آن  نمی توان  که  است  عینی ای 
گرفت. اقتدار و سلطه او را می توان در قوانین، 
مشاهده  مردم  اراده  و  اجتماعی  قراردادهای 

کرد. 
مختلف  حوزه  اندیشمندان  می رسد  به نظر 
ارائه  از مفهوم دولت  معرفتی، تعریف واحدی 
نمی کنند. اما برخی از مهم ترین شاخص ها را 
را  دولت  کرد.  پیدا  آنان  تعاریف  در  می توان 
قانون،  حاکمیت  که  دانست  نهادی  می توان 
اقتدار، قراردادهای اجتماعی، پیوند میان نهاد 
دولت و جامعه، خیر عمومی، شهروندمحوری 
مبنا،  این  بر  است.  آن  اساسی  پایه های  از 
حاکمیت واقعی و مشروعیت بخشی دولت نیز 
بنابراین  برمی خیزد.  مردم  خواست  و  اراده  از 
منافع  و  ارزش ها  از  پاسداری  دولت،  هدف 
اجرای  و  جامعه  عمومی  خیر  شهروندان، 
قوانین مبتنی بر نظام شهروند – دولت است. 

بوده. علی پور در مسیر میدان وردک – بامیان 
ساکایی  استاد  بود.  مشغول  مسافرکشی  به 
که  سال هایی  طول   در  علی پور  می گوید: 
جنایات  شاهد  بوده،  مسافرکشی  مشغول 
آدم ربایی  و  گروگان گیری  طالبان،  فراوان 
این که  از  بعد  است.  بوده  این جاده  مسیر  در 
دادخواهی مردم برای تأمین امنیت این مسیر 
نتیجه نداد و این مسیر به »دره مرگ« مبدل 
گشت، علی پور دست به اسلحه می برد و برای 
تأمین امنیت این مسیر، کمر همت می بندد.  

مفهوم دولت
ما در عصر حاکمیت دولت ها زندگی می کنیم. 
و  کارکردها  را  ما  آینده ی  و  گذشته  دولت ها 
به  توجه  با  می زنند.  رقم  سیاست های شان 
درحال  اجتماعی  محیط  یک  در  بشر  این که 
زیستن است، نمی توان ادامه حیات اجتماعی 
و تحقق ارزش های فردی و گروهی او را بدون 
آرنت:  هانا  تعبیر  به  کرد.  تصور  دولت  نقش 
»جامعه پذیری انسان، نشانگر این واقعیت است 
که انسان ها نمی توانند به تنهایی زندگی کنند. 
ناتوانی شان  به دلیل  یک سو  از  آن ها  زندگی 
معنوی شان  و  مادی  نیازهای  برآوردن  در 
از  برخورداری شان  به دلیل  دیگر  سوی  از  و 
نیروهای فاهمه به یکدیگر وابسته کرده است. 
انسان از گذار جامعه پذیری نه تنها بر هراس از 
تنهایی غلبه می کند، بلکه ویژگی های انسانی 
از  خارج  که  نیز  را  زبان  و  ذهن  نظیر  خود، 
داشت،  نخواهند  کارکردی  جامعه  چارچوب 

اعتال می بخشد.«
بر  حق بنیادش  دولت  رساله  در  بالوی  مهدی 
موضوعات  از  یکی  دولت  که  است  باور  این 
جامعه شناسی  سیاسی،  فلسفه  رایج  و  اصلی 
نسبتا  کشورهای  در  و...  حقوق  سیاسی، 
پرسش  این  به  پاسخ  در  است.  دنیا  پیشرفته 
که  است  باور  این  بر  او  چیست؟  دولت  که 

یک  مشروعیت  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
نقش  از  مهم تر  علی پور،  به نام  محلی  فرمانده 
دولت  کارکردهای  به  است  مردم  برای  دولت 
در ارائه خدمات، تأمین امنیت و ثبات، توزیع 
برمی گردد.  مردم  به  ثروت  و  قدرت  عادالنه 
استفاده  به  که  سال هاست  بهسود  مردم 
نامشروع کوچی ها از مزارع و کشتزارهای شان 
آن هم  معترض اند.  تابستان  و  بهار  فصول  در 
مزارع  به  پا  مسلح    دندان  تا  که  کوچی هایی 
دیگری  مسأله  می گذارند.  مردم  خانه های  و 
آن  از  سال ها  طول  در  منطقه  این  مردم  که 
ناامنی،  می برند،  هم  هنوز  و  برده اند  رنج 
گروگان گیری، کشتار مردم بی گناه و اختطاف 
شبه نظامیان  و  طالبان  توسط  عادی  مردم 

وابسته به آنان است. 
دموکراسی  دهه  دو  طول  در  بهسود  مردم 
در  آن  تازه  مفهوم  به  دولت  شکل گیری  و 
افغانستان، هزینه های زیادی برای دموکراسی، 
نظام و تعمیق ارزش های مردم ساالری پرداخت 
ضعیف  خدمات  و  ناامنی ها  وجود  با  کردند. 
دولت برای توسعه  جامعه شان در انتخابات های 
برگزارشده با شور و هیجان به پای صندوق های 
رأی رفتند و از نظام و دموکراسی نوپای افغانی 
حمایت کردند. در هر دوره ی ریاست جمهوری 
آن ها مشکالت و رنج های شان را به شیوه ها و 
مکانیزم های قانونی و مدنی مطالبه می کردند. 
اما نه مسیر ترددشان امن شد، نه از آدم ربایی 
هجوم  از  نه  و  شد  کاسته  طالبان  اختطاف  و 

ساالنه کوچی ها به مزارع و کشتزارهای شان. 
در حادثه اخیر بهسود، طبق آمارهای رسمی، 
۱۱ نفر در درگیری هایی که در این ولسوالی 
تعداد  همچنین  شده اند.  کشته  داده،  روی 
به نظر  که  فاجعه ای  شده اند.  زخمی  زیادی 
می رسد، نیروهای دولتی در آن نقش اساسی 
که  می گوید  داخله  وزارت  سخن گوی  دارند. 
نیروهای قومندان علی پور مانع از این می شوند 
امنیت  تأمین  برای  را  کار خودشان  آن ها  که 

انجام دهند. 

علی پور کیست؟
برای این که بتوانیم آنچه را که در بهسود اتفاق 
بدانیم  باید  کنیم،  تحلیل  به درستی  افتاده 
علی پور کیست. کسی که ظاهرا تمامی اتفاقات 
علی پور  او ختم می شود.  به  بهسود  در  افتاده 
زمان  در  نظامی گری  تجربه  که  است  کسی 
را  احزاب جهادی  قالب  در  داخلی  جنگ های 
دولت  روی کارآمدن  از  بعد  اما  است.  داشته 
پسابُن در افغانستان و شروع برنامه خلع سالح 
این  به  اولین کسانی بوده که  او جزء  عمومی 
برنامه می پیوندد و سالح های خویش را تسلیم 
می کند و یک زندگی عادی را پیش می گیرد. 
استاد  ساکایی،  طغیان  محمدیونس  روایت  به 
نام و  اینکه  از  دانشگاه در کابل، علی پور قبل 
شمشیر«  »فرمانده  به  و  آورد  به دست  نشانی 
بود؛  تونس  موتر  یک  راننده  شود،  مشهور 
راننده ای که عمده ترین دغدغه اش آوردن یک 
خانو اده اش  دسترخوان  سر  حالل  نان  لقمه 

وظایف دولت ها
آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگر  الروضان،  نایف 
آینده ی  و  »ژئوپولیتیک  پروژه ی  رییس  و 
جهان« در مرکز سیاست امنیتی ژنو می گوید: 
و  است  تکامل  حال  در  امری  »دموکراسی، 
دولت ها  اگر  یابد.«  بهبود  زمان  مرور  به  باید 
کمتر  تدریج  به  نکنند،  تغییر  زمان  مرور  به 
توجه  مردم  نیازهای  به  می توانند  کمتر  و 
حقوق  از  و  ناراضی تر  نیز  شهروندان  و  کنند 
شهروندی شان محروم تر خواهند شد. الروضان 
اخالقی  نظر  از  نه  موضوع  »این  می افزاید: 
از نظر اجتماعی.« ممکن  نه  پذیرفتنی است، 
باشد زیرا »این مردم دیر  است خطرناک هم 
یا زود به شورش دست می زنند و دردسرهایی 
ایجاد می کنند، چون چیزی برای از دست دادن 

ندارند.«
جف مولگان، رییس اجرایی بنیاد نوآوری نستا 
و از رؤسای »شورای آینده ی جهان در زمینه ی 
نوآوری و کارآفرینی« بر این باور است که این 
به آن معنا نیست که باید دولت را از بیخ و بن 
براندازیم. مولگان خاطرنشان می کند که هیچ 
درست  دولت،  بدون  تاکنون  بزرگی  جامعه ی 
عمل نکرده است. در عین حال، نباید نظام های 
موجود را در هم بکوبیم و کال از نقطه ی صفر 
چنین  به  اخیرا  جنوبی  سودان  کنیم.  شروع 
جوان ترین  زمان،  آن  از  و  زده  دست  کاری 
کشور شکست خورده ی جهان نام گرفته است. 
مانند هر  تقریبا  نیز  مولگان می گوید: »دولت 
امر پیچیده ای در زندگی، به ظرفیت، دانش و 
توانمندی بستگی دارد – و رسیدن به این ها 

سال ها به  طول می انجامد.«

علی پور؛ واقعیتی که دولت به وجود آورده 
است

نهفته  دولت  نهاد  در  که  مزایایی  تمام  به رغم 

حسین علی کریمی

چرا مرشوعیت عیل پور نزد مردم بیشرت از دولت است؟
تقابل دولت با علی پور
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