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

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
امریکا در امور صلح افغانستان در جریان سفرش به 
ترکیه با مارشال عبدالرشید دوستم،...

سه شنبه | 10 حمل 1400 | 30 مارچ 2021 | سال دهم | شماره 2122 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

که  است  گفته  غنی  رییس جمهور  به تازگی 
نیمی از عواید کشور دزدی می شود. اعتراف به 
را در جایگاه  افغانستان  واقعیت که سال هاست 
بدون  است.  نشانده  جهان  کشور  فاسدترین 
همان  به  اعتراف  این  رییس جمهور  برای  شک 
نگاه غیرصادقانه ی  تلخ است، گویای  میزان که 
با فساد است.  رییس جمهور در زمینه ی مبارزه 
در  غنی  رییس جمهور  رهبری  تحت  حکومت 
دهن پرکن،  شعارهای  از  غیر  سال ها  این  طول 
نکرده  با فساد کار جدی  مبارزه  برای  در عمل 
است. در نتیجه ی این سیاست دوگانه، فساد به 
بخشی از وضعیت حاکم و قدرت مندتر از قانون 
بدل شده است. ارزیابی نهادهای ناظر بیرونی و 
داخلی از وضعیت مبارزه با فساد در افغانستان 
تحت  که  است  ادعا  این  مؤید  و  ناامیدکننده 
زعامت آقای غنی مسأله ی مبارزه با فساد تنها 

روی کاغذ بوده است. 
حکومت افغانستان در نهادسازی برای مبارزه با 
فساد نیز ناکام بوده است. نهادهای ساخته شده 
به طور مطلق سیاسی، مقطعی و حکومتی بوده 
که  مستقل  نهادی  هیچ  حاضر  حال  در  است. 
از سفارش های حکومتی تأثیرپذیر نباشد وجود 

ندارد...
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مبارزه با فساد مستلزم 
نگاه صادقانه است

خلیل زاد و مارشال دوستم 
در انقره در مورد صلح افغانستان 
گفت وگو کردند
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جریانات المعکوسیه االفغانیه | طنز
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ونایی؛  آغاز کمپین واکسین پولیو پس از یک سال کر
وزارت صحت خواهان همکاری 
طالبان شد

کشتی باربری که کانال سوئز را 
مسدود کرده بود، حرکت کرد

صفحه 6

والی بادغیس: 
ولسوالی جوند در 

محاصره ۱۰ ساله گروه 
طالبان قرار دارد

تغییرات 
کابینه استرالیا در 
پی شکایت های تجاوز 
و آزار جنسی

کرده  اعالم  ترافیک  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
ثبت  روند  جدید  طرزالعمل  یک  براساس  که  است 
موترهای راست فرمان )دست پاکستان( از سوم ماه 

جاری در کابل و والیات آغاز شده است...

دیده بان 
حقوق بشر از 

قطر خواست قانون 
قیمومیت مرد بر 

زن را لغو کند

برای ثبت موترهای »راست فرمان« 
سه ماه مهلت تعیین شد افغانستان 

و تاجیکستان 
پنج تفاهم نامه ی 

همکاری امضا 
کردند
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نهمین نشست وزیران خارجه ی قلب آسیا – روند 
استانبول امروز در تاجیکستان برگزار می شود
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 پایدار )1(
ِ
راهکار گفت وگوی صلح

روند  داغ شدن  به  توجه  با  شد.  شناخته  همایش  این 
گفت وگوهای صلح، الزم دانستم که آن را نشر کنم. 

چکیده 
به  نسبت  گسترده تری  تعریف  امروزی  جهان  در  صلح 
گذشته دارد. منظور از صلح و امنیت در روابط بین الملل، 

آرامش و ثبات در جامعه ی جهانی است...

یادداشت: این مقاله را دو سال پیش نوشتم و در همایش 
»گفتمان علمی صلح و حل منازعه« که به تاریخ 26 تا 27 
حمل 1398 در دانشگاه کابل برگزار شد، ارائه کردم. این 
مقاله در »همایش ملی نقد و واکاوی سیستم های حقوقی، 
سیاسی و مدیریتی افغانستان« که از سوی دانشگاه غالب 
ارائه و مستحق جایزه ی نخست  نیز  برگزار شد  در کابل 

یخ« »سوگ تار
مجموعه ی اعرتایض بر سیاه روزی 

مریاث های فرهنیگ افغانستان
پرکاری مینیاتوریستی که سه دهه عمرش را صرف 
رشد هنرهای مینیاتوری، تذهیب و نقاشی کرده، این 
روزها تنها یک دلیل دارد؛ اعتراض به نادیده گرفتن 
سازمان  در  مینیاتور  هنر  ثبت  به  افغانستان  نام 
در  افغانستان  حکومت  ضعیف  کارکرد  و  یونسکو 
حفاظت از میراث های تاریخی- فرهنگی افغانستان. 

صوابی،  عبدالناصر  جدید  سوژه  تاریخ«  »سوگ 
در  که  است  دانشگاه  استاد  و  نقاش  مینیاتوریست، 
قالب هنر مینیاتوری حال روز ناخوش دست کم شش 
بنای بزرگ تاریخی کشور را به تصویر کشیده است. 
می گوید  روز  اطالعات   با  گفت وگو  در  صوابی  آقای 
زبان  به  اعتراض  تاریخ«  »سوگ  مینیاتور  مجموعه 
بخش  در  مسئولیت هایش  به  حکومت  تا  است  هنر 
پاسداری از هنر و فرهنگ پی  ببرد. هنرمندی که از 
نگران است، در  افغانستان  آینده ی هنر مینیاتور در 

گوشه ی خلوتی نشسته و می خواهد با...
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افغانستان  سیاست  بازار  در  سیاست ورزی  چتر  زیر  آنچه 
اکثر  که  می کند  ایجاد  را  تصور  این  دارد،  جریان 
باد،  حزب  می باشند.  باد«  »حزب  عضو  سیاست مداران 

کنایه ای برای سیاست مداران فرصت طلب است که...

آفت فرصت طلیب 
و منافع شخیص در بازار 
سیاست ورزی افغانستان
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عدالت  شرم آور  پدیده ی  علت  همین  به 
است.  شده  باب  افغانستان  در  گزینشی 
حتا مسأله ی مبارزه با فساد برای ارگ به 
بدل  تصفیه حساب سیاسی  برای  رویه ای 
شده است. در حدود هفت سال حکومت 
آقای غنی کسانی که در تیم ارگ نبوده اند 
سیاسی  هزینه ی  آنان  محاکمه ی  یا 
اما  شده اند.  کشانده  دادگاه  به  نداشته اند،  
در سوی دیگر، بسیاری از دانه درشت های 
نزدیک به تیم رییس جمهور به رغم ادعای 
گسترده ی فساد علیه آن ها نه تنها محاکمه 
نشده که به عالی ترین مقام های حکومتی 

رسیده اند. 
ناکام  نهادسازی  روشن  نمونه ی  یک 
تشکیل  فساد  با  مبارزه  برای  حکومت 
اداری  فساد  با  مبارزه  مستقل  کمیسیون 
است. این کمیسیون اول که پس از چند 
شد  ایجاد  زمانی  در  درست  تأخیر،  سال 
ژنو  نشست  در  شرکت  برای  حکومت  که 
از  پس  بعدی  قدم  در  می گرفت.  آمادگی 
ایجاد این کمیسیون، گروه کاری مشترک 
کمیسیون  که  کرد  اعالم  مدنی  جامعه 
سیاسی  به گونه ی  اداری  فساد  با  مبارزه 
ایجاد شده است. از طرف دیگر، ادعاهایی 
وجود دارد که اعضای کمیسیون سفارشی 
گزینش می شود. این آخرین نمونه و البته 
برای  نهادسازی  ناکام  نمونه های  از  یکی 
عدلی  ویژه  مرکز  است.  فساد  با  مبارزه 
فساد  سنگین  جرایم  با  مبارزه  قضایی  و 
فساد  با  مبارزه  اختصاصی  معاونت  اداری، 
عالی  اداره ی  و  کل  دادستانی  در  اداری 
بازرسی نمونه های دیگری از نهادهای ناکام 
مسئولیت های شان  به  نتوانسته  که  است 

عمل کند.
و  مستقل  مستمر،  نظارت  که  زمانی  تا 
وجود  فساد  از  جلوگیری  برای  چندجانبه 
برای رشد  زمینه ی مناسب  باشد،  نداشته 
فساد وجود دارد. اکنون فساد بر چشمه  های 
ابعادی چنان حیرت آور یافته که  عایداتی 
حتا رییس جمهور ناگزیر از اعتراف به آن 
شده  است. مقصر درجه اول این وضعیت خود 
رییس جمهور است. به حکم این  که براساس 
صاحب  و  مسئول  رییس جمهور  قانون، 
نیز  نابه سامانی ها  پاسخ گوی  است،   اختیار 
اشرف  حکومت داری  سال های  در  هست. 
مالیه  وزارت  متصدی  افرادی  عمدتا  غنی 
نزدیک  بسیار  سیاسی  نظر  از  که  بوده اند 
و جز متحدان اصلی رییس جمهور بوده اند. 
آقایان همایون قیومی، اکلیل حکیمی هر 
دو از متحدان اصلی و حلقه ی مشاوران و 
نزدیکان آقای غنی بودند. این دو فرد متهم 
به چند مورد فساد و از جمله ی آن، فساد 
مالیه  سالم  جمع آوری  در  مالی  و  اداری 
سیم کارت های  مصرفی  کریدیت های  از 
و  ساختن  در  سوءمدیریت  و  شهروندان 
بودند.  ریل تایم  سیستم  اجرایی کردن 
نیز  مالیه  وزارت  پایین تر  رده های  در 
صاحب  رییس جهمور  معتمد  افراد  عمدتا 
رییس جمهور  پای  این رو،  از  صالحیت اند. 
در این فساد افسارگسیخته بیش از هرکس 

دیگری دخیل است.
مدعی  حرف  در  رییس جمهور  هم  قبال 
چند  همین  است.  شده  جدی  اقدامات 
فساد  به  را که  بود کسانی  قبل گفته  ماه 
پا  »از  باشند  داشته  دست  حیف ومیل  و 
کاری  هیچ  عمل  در  اما  می کند«،  آویزان 
نیازمند  فساد  با  مبارزه  است.  نکرده 
بیان، اجتماع و حق نظارت  آزادی  فضای 
عمومی است. همین  حاال برای رسانه های 
از  معلومات  به  دسترسی  افغانستان 
گمرک های افغانستان یا سایر چشمه های 
خوان  هفت  از  گذشتن  به سان  عایداتی 
رستم است. دسترسی آزادانه به اطالعات و 
نظارت عمومی شهروندان اگر وجود نداشته 
باشد، حکومت اگر در صدد کشف حقایق 
باشد، باز هم اسیر افراد و نهادهایی است که 
برای پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود 
تمام توان خود را برای پنهان کردن حقایق 
به کار می گیرند و برای فساِد بیشتر حاشیه 
با  همواره  فساد  زیرا  می سازند؛  امن تری 

نظارت عمومی رابطه معکوس دارد.

سخنرانی کرد.
 – استانبول  پروسه ی  نشست  نخستین 
قلب آسیا در سال 2۰11 در شهر استانبول 
برگزار شد و از آن پس این نشست ها در 
از  پروسه  این  از کشورهای عضو  تعدادی 
جمله افغانستان برگزار شد. هدف از این 
منطقه ای  رفاه  و  صلح  تقویت  نشست ها 

گفته شده است.
1۴ کشور منطقه  از جمله ایران، پاکستان، 
این  اصلی  عضو  چین  و  عربستان  هند، 
سازمان   1۴ و  کشور   17 و  نشست 
منطقه ای و فرامنطقه ای هم اعضای ناظر 

آن هستند.
قلب  خارجه ی  وزیران  نشست  هشتمین 
گذشته  سال  استانبول  پروسه   – آسیا 
تحت عنوان »صلح، مشارکت و رفاه« در 
موضوع  از  افغانستان  شد.  برگزار  ترکیه 

اصلی مورد بحث در این نشست بود.

حسن همجواری استوار است.
که  است  گفته  نیز  غنی  رییس جمهور 
تاجیکستان و افغانستان هیچ گونه اختالف 
افغانستان  و  ندارند  اساسی  موارد  در 
مرز  به  تاجیکستان  با  مرز  که  می خواهد 
همکاری، هماهنگی و هم دلی تبدیل شود.
است  آمده  ارگ  خبرنامه ی  از  بخشی  در 
توسعه ی  بر  غنی  رییس جمهور  که 
مناسبات تجارتی و تزانزیتی و همکاری ها 
انرژی،  فرهنگی،  امنیتی،  عرصه های  در 
و  افغانستان  میان  سواحل  تحکیم 
است  افزوده  و  کرده  تأکید  تاجیکستان 
صلح  برای  تاجیکستان  موقف  از  که 
باعزت و پایدار در افغانستان در چارچوب 

جمهوریت استقبال می کند.
از  پس  دیروز  غنی  آقای  هم،  سوی  از 
سوی  از  افتخاری  دکترای  سند  دریافت 
دانشگاه ملی تاجیکستان، در این دانشگاه 

بحث در این نشست خواهد بود.
دیروز  صبح  غنی  اشرف  رییس جمهور 
دولتی  بلندرتبه ی  هیأت  یک  رأس  در 
به منظور اشتراک در این نشست به شهر 

دوشنبه، پایتخت تاجیکستان رفته است.
با  سفرش  این  جریان  در  غنی  آقای 
جمله  از  تاجیکستان  دولت  مقام های 
امام علی رحمان، رییس جمهور این کشور 

در شهر دوشنبه دیدار کرده است.
در خبرنامه ی ارگ ریاست جمهوری آمده 
است که دو طرف در این دیدار در مورد 
گسترش مناسبات دو کشور و همکاری ها 
گفت وگو  و  بحث  مختلف  عرصه های  در 

کرده اند.
گفته  رحمان  امام علی  خبرنامه،  طبق 
است که همکاری و روابط میان افغانستان 
فرهنگ  زبان،  دارای  که  تاجیکستان  و 
و  برادری  اصل  بر  اند،  مشترک  تمدن  و 

افغانستان  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
نشست  نهمین  است  قرار  که  می گوید 
روند   – آسیا  قلب  خارجه ی  وزیران 
استانبول امروز، سه شنبه در شهر دوشنبه، 

پایتخت تاجیکستان برگزار شود.
خارجه  وزارت  سخن گوی  هیواد،  گران 
روزنامه  به  حمل(   9 )دوشنبه،  دیروز 
نشست  این  که  گفت  روز  اطالعات 
خارجه ی  وزیران  مشترک  میزبانی  به 
حضور  در  و  تاجیکستان  و  افغانستان 

رییسان جمهور دو کشور برگزار می شود.
آقای هیواد همچنان گفت که این نشست 
یک روزه است و قرار است 13 وزیر خارجه 

در آن شرکت کنند.
منطقه ای  اجماع  تقویت  او،  به گفته ی 
توسعه ی  افغانستان،  صلح  مورد  در 
همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
میان کشورهای منطقه از موضوعات اصلی 

یران خارجه ی قلب آسیا – روند استانبول امروز در تاجیکستان برگزار می شود نهمنی نشست وز

اخیر شرکای منطقه ای و بین المللی برای 
تشویق دو طرف مذاکرات بین االفغانی برای 
درگیری  پایان  و  صلح  مذاکرات  تسریع 

استوار خواهد بود.
که  است  گفته  همچنان  وزارت  این 
خلیل زاد با مقام های کشورهای ذی نفع در 
درباره ی  بحث  برای  افغانستان  روند صلح 
این که چگونه منطقه و جامعه ی بین المللی 
را  بین االفغانی  گفت وگوهای  می توانند 

تسهیل کنند، دیدار می کند.
و  ترکیه  به  خلیل زاد  سفر  هم،  سوی  از 
که  است  گرفته  صورت  درحالی  منطقه 
قرار است در جریان ماه آینده ی میالدی 
)اپریل( نشستی در پیوند به صلح افغانستان 

در استانبول ترکیه برگزار شود.

موثر« از نقش ترکیه برای رسیدن به صلح 
تأکید کرده است تا در نشست استانبول و 

مراحل بعدی آن نتایج بهتر به دست آید.
در همین حال، زلمی خلیل زاد گفته است 
که تالش های همه جانبه را برای استفاده ی 
موثر از نقش ترکیه در مورد صلح افغانستان 
افزوده  خلیل زاد  آقای  داد.  خواهند  انجام 
به عنوان  ترکیه  دلیل  همین  به  که  است 
صلح«  نشست  »مهم ترین  برگزاری  مکان 

انتخاب شده است.
تازه ی  دور  حمل  پنجم  در  خلیل زاد 
سفرهای منطقه ای خود را آغاز کرد و در 

نخست به ترکیه رفت.
وزارت خارجه ی امریکا در اعالمیه ای گفته 
است که این سفر خلیل زاد بر تالش های 

دایمی  تأمین صلح  برای  تشریک مساعی 
در کشور بحث و گفت وگو شده است.

آقای فرهمند همچنان نوشته است که دو 
طرف در این دیدار در مورد پیشرفت های 
روند صلح و برگزاری نشستی که قرار است 
در پیوند به صلح افغانستان در ترکیه برگزار 

شود، نیز بحث کرده اند.
طبق معلومات فرهمند، مارشال عبدالرشید 
دوستم در این دیدار از نقش ترکیه به عنوان 
یک کشور اسالمی و تأثیرگذار در منطقه 
یاد کرده و گفته است که ترکیه در کنار 
میان مردم  پاکستان، در  با  نزدیک  روابط 
افغانستان و گروه طالبان نیز نقش و تأثیر 

مثبت دارد. 
و  »اعظمی  استفاده ی  بر  دوستم  آقای 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه ی 
مارشال  با  ترکیه  به  سفرش  جریان  در 
پیشین  معاون  دوستم،  عبدالرشید 
ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی 
اسالمی افغانستان در شهر انقره دیدار کرده 

است.
این دیدار شام دو روز پیش )یک شنبه، 8 

حمل( انجام شده است.
عنایت اهلل بابر فرهمند، معاون شورای عالی 
مصالحه ی ملی نیز که در این دیدار حضور 
داشته، در صفحه ی رسمی فیس بوک خود 
نوشته است که در دیدار خلیل زاد و دوستم 
روی چگونگی نشست ترویکای گسترده در 
و  صلح  گفت وگوهای  جاری  روند  مسکو، 

خلیل زاد و مارشال دوستم در انقره در مورد صلح افغانستان گفت وگو کردند

افغانستان و تاجیکستان پنج تفاهم نامه ی همکاری امضا کردند
رییس جمهور غنی صبح دیروز )دوشنبه، 9 حمل( در رأس یک هیأت بلندرتبه ی 

دولتی در یک سفر رسمی دو روزه به تاجیکستان رفت.
هدف از سفر آقای غنی شرکت و سخنرانی در نهمین نشست وزیران خارجه ی قلب 

آسیا – روند استانبول گفته شده است.
و  کشور   1۴ خارجه ی  وزیران  حضور  با  سه شنبه  امروز  است  قرار  نشست  این 
رییسان جمهور افغانستان و تاجیکستان برگزار شود. وزیران خارجه ی افغانستان و 

تاجیکستان به صورت مشترک ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت.
تقویت اجماع منطقه ای در مورد صلح افغانستان، توسعه ی همکاری های سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه از موضوعات اصلی بحث در این نشست 

خواهد بود.

اطالعات روز: افغانستان و تاجیکستان پنج تفاهم نامه ی همکاری را در بخش های 
مختلف امضا کرده اند.

این تفاهم نامه ها در جریان سفر رییس جمهور اشرف غنی به تاجیکستان امضا شده 
است.

این  امضای  هنگام  در  تاجیکستان  رییس جمهور  رحمان،  امام علی  و  غنی  آقای 
تفاهم نامه ها حضور داشته اند.

در خبرنامه ی ارگ ریاست جمهوری آمده است که این تفاهم نامه ها در بخش های 
سیاسی، امنیتی، تجارتی، ترانزیتی، ترانسپورتی، انرژی و فرهنگی امضا شده است.

در خبرنامه همچنان گفته شده است که رییسان جمهور دو کشور اعالمیه ی مشترک 
نشست دوجانبه افغانستان و تاجیکستان را نیز امضا کرده آند.

برای ثبت موترهای »راست فرمان« سه ماه مهلت تعینی شد
موترهای شان به ادارات پولیس ترافیک در کابل و والیات مراجعه کنند.

تأکید کرده است در صورتی که موترهای راست فرمان در مدت  ترافیک  ریاست 
زمان تعیین شده ثبت نشود، این نوع موترها متوقف و با مالکان آن برخورد قانونی 
افغانستان  این مسئوالن حکومت  از  است که پیش  این درحالی  صورت می گیرد. 
گشت وگذار موترهای راست فرمان )دست پاکستان( را غیرقانونی خوانده و هشدار 

داده بودند که این نوع موترها از چرخه ی ترافیک خارج می شود.

اطالعات روز: ریاست عمومی ترافیک اعالم کرده است که براساس یک طرزالعمل 
جدید روند ثبت موترهای راست فرمان )دست پاکستان( از سوم ماه جاری در کابل 

و والیات آغاز شده است.
در اطالعیه ی این ریاست که دیروز )دوشنبه، 9 حمل( منتشر شده، آمده است که 

این مهلت تا مدت سه ماه یعنی پایان ماه جوزا ادامه دارد.
در این اطالعیه از مالکان موترهای راست فرمان خواسته شده است که برای ثبت 

وایل بادغیس: 
ولسوایل جوند در محارصه ۱۰ ساله گروه طالبان قرار دارد

اعمال کرده اند.
رییس شورای والیتی بادغیس گفت که حتی یک بوجی برنج 2۰ کیلویی تا شش هزار 
افغانی یعنی سه برابر قیمت اصلی در شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس، در ولسوالی 

جوند به فروش می رسد.
در  جوند  ولسوالی  که  می گوید  نیز  رییس جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امراهلل 
نان  انتقال  به خاطر  را  مردم  گروه  این  و  دارد  قرار  طالبان  گروه  غذایی  محاصره ی 

»شکنجه« می کنند و حتی می کشند.
آقای صالح در صفحه ی رسمی فیس بوک خود نوشته است: »محاصره ی غذایی جوند 

لکه ی ننگین و شرم آور دیگری را در کارنامه طالب درج می کند.«
او گفته است که تالش ها برای رساندن نان و آذوقه به باشندگان جوند آغاز شده است.
ارشد  مقام های  با  بارها در صحبت  که  است  افزوده  رییس جمهوری  نخست  معاون 
حکومتی خواستار درهم شکستن محاصره ی اقتصادی ولسوالی جوند شده، اما تا کنون 

کاری در این زمینه صورت نگرفته است.

این  جوند  ولسوالی  می کند  تأیید  بادغیس  والی  روز: حسام الدین شمس،  اطالعات 
والیت از ده سال به این طرف در محاصره ی شدید گروه طالبان قرار دارد.

اداره ی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  حمل(   9 )دوشنبه،  دیروز  شمس  آقای 
محلی بادغیس بارها تالش کرده است تا از طریق گفت وگوی بزرگان قومی با طالبان، 

محاصره ی اقتصادی ولسوالی جوند را بشکند، اما طالبان موافقت نکرده اند.
او همچنان گفت که اداره ی محلی بادغیس برای حل مشکل محاصره ی اقتصادی 

ولسوالی جوند از راه نظامی کار می کند. 
در همین حال، عبدالعزیز بیگ، رییس شورای والیتی بادغیس در صحبت با روزنامه 
اطالعات روز گفت که طالبان راه منتهی به مرکز ولسوالی جوند را دیوار کرده اند و به 

هیچ عنوان اجازه ی انتقال مواد غذایی را نمی دهند.
آقای بیگ گفت: »هر موقع که نیروهای امنیتی در مرکز جوند اکمال می شوند، بخشی 

از آذوقه ی شان را به مردم می دهند، تا از گرسنگی نمیرند.«
به گفته ی او، طالبان فشار اقتصادی باالی مرکز ولسوالی جوند را به هدف سقوط آن 



و  شد  برگزیده  استاد  به عنوان  دانشگاه  پایان  از  پس  او 
ماستری را در رشته »هنر مدرن« در ایران خواند و حاال 
در حوزه پژوهش هنر دوره ی دکترا را در ایران می خواند. 
تذهیب  تخصصی اش  رشته  هرچند  صوابی  عبدالناصر 
در  نیز  ایران  در  مدرن  نقاشی  در  اما  بود،  مینیاتوری  و 
دوران ماستری خوش درخشید: »در کارگاه های نقاشی 
سراسر دانشگاه ایران شرکت کردم و مقام دوم گرفتم. این 
دوم شدن من طبیعی بود، باید دوم می شدم.« در یکی از 
نمایشگاه های دیگر در ایران نیز اثر آقای صوابی جزء ده 

اثر برتر برگزیده شد. 
هر وقت بخواهد که عبدالناصر صوابی برای خود کار کند، 
طراحی تذهیب کار می کند و در زمانی که خواسته هنر را 
تدریس کند، مینیاتوری کار می کند. او معتقد است که 
هر قدر تجربه اش در بخش هنر بلند برود، به همان پیمانه 

دانش بیشتری به دانشجویان منتقل می کند.
در افغانستان و کشورهای خارجی، مینیاتوری و تذهیب 
تأمین  برای  صوابی  آقای  و  ندارد  مناسب  فروش  بازار 
در  نقاشی ها  این  و  می کند  نقاشی  زندگی اش  مصارف 

بیرون از افغانستان بازار »خوبی« دارد. 
هم  گاهی  و  آموزگاری  راه  از  تنها  که  هنرمندی  برای 
فرصت های  می چرخاند،  را  زندگی  چرخ  نقاشی هایش 
زیادی برای رفتن از افغانستان پیش آمده است، اما ترجیح 
داده است که در افغانستان بماند و برای هنر هر سختی 
را به جان بخرد: »وقتی در بورسیه کوتاه مدت در مورد 
مرمت آثار باستانی به جاپان رفته بودم. شب ترجمان آمد 
و گفت که دوست داری این جا بمانی. بدون دغدغه گفتم 
نه. در یک کارخانه بزرگ قالین بافی در پاکستان نیز از من 
خواستند که با آنان کار کنم و معاش بلندی هم می دادند، 

اما قبول نکردم.«
عبدالناصر صوابی هیچ گاهی به ترک هرات فکر نکرده و 
به سر  زادگاهش  در  نفس هایش  آخرین  تا  که  می خواهد 

ببرد و شاگردان بیشتری در بخش هنر آموزش دهد.

ساخت کاغذ سنتی
کاغذ  ساخت  تکنیک  روی  صوابی  عبدالناصر  به تازگی 
سنتی کار می کند. این تکنیک بیشتر در مکتب مغولی 
هند استفاده می شود و آقای صوابی برای زنده ساختن این 
گذشته ها  در  می گوید  و  می  کند  تالش  هرات  در  روش 

هنرمندان هراتی در ساخت کاغذ سنتی پیشگام بودند. 
خارجی،  وارداتی  کاغذهای  تناسب  به  سنتی  کاغذهای 
تذهیب  و  مینیاتوری  نقاشی،  هم  و  ماندگارتر  ارزان تر، 
هیچ  به  که  می گوید  صوابی  عبدالناصر  است.  آسان تر 
افغان  هنرمندان  تابلوهای  جهانی  موزه های  در  عنوان 
سنتی  به جای  وارداتی  کاغذهای  از  استفاده  به دلیل 
کاغذهای  روی  که  »تابلوهای  نمی شود:  خریداری 
آماده شده کار می شود هم از لحاظ تخنیکی مشکل دارد 
و هم عمر آن کوتاه است. خوش بختانه مواد سازنده کاغذ 
سنتی در هرات پیدا می شود و باید این کاغذ در هرات به 

تولید انبوه برسد.«
عبدالناصر صوابی، ساخت کاغذ سنتی را دشوار نمی داند، 
اما می گوید که کمی زمان بر است: »مثال تا مواد سازنده ی 
کاغذ سنتی آماده شود، دو تا سه ساعت وقت می گیرد و 
باز این مواد را حرارت می دهیم. دو یا سه روز این مواد 
باید تکنیک ساخت کاغذ  را می گذاریم، تا خشک شود. 

سنتی را به دیگران نیز آموزش بدهم.«
ترجیح  نقاشی  به  را  تهذیب  و  مینیاتوری  صوابی،  آقای 
تا  می کند  تالش  بی وقفه  هرات  دانشگاه  در  و  می دهد 
دانشجویانی را آموزش دهد که بعد از وی مشعل این دو 
هنر را به نسل های بعدی منتقل کنند. او می گوید که این 

کار شدنی است، اما بسیار دشوار.

برای رشد هنر  و  زیادی شاگرد جذب کرد  هرات شمار 
مدیون  برسم،  مقامی  هر  به  من  کرد.  تالش   مینیاتوری 
مینیاتوری  زیربنا  ساخت  باعث  که  هستم  مشعل  استاد 

در هرات شد.«

»دشوارترین روزها«
سخت ترین دوران زندگی عبدالناصر صوابی به حاکمیت 
رژیم طالبان در هرات برمی گردد که اختناق هنر و دوران 

»سیاه« را در ذهن هنرمندان بازنمایی می کند. 
عبدالناصر صوابی در آن دوران که بیشتر هنرمندان هرات 
را از ترس طالبان ترک کرده بودند، در این شهر ماند و 
یا  دو  طالبان  دوران  در  »شاید  نکشید:  تالش  از  دست 
من  و  می کردیم  کار  مینیاتوری  هنر  که  بودیم  نفر  سه 
باید  به دوستان خود می گفتم که امروز روزی است که 
کار کنیم و شاید فردا شرایط مهیا شود و همه هنرمند و 

مدعی می شوند.«
او در آن زمان انتقال هنر مینیاتوری را به دیگران رسالت 
آثار  خلق  برای  بی وقفه  زمان  آن  در  و  می دانست  خود 
او می گوید که در دوران  مینیاتوری و تذهیب کار کرد. 
طالبان تا 16 ساعت در شبانه روز مینیاتوری و تذهیب 
کار می کرده و بارها مادرش به وی هشدار داده بود که از 
شدت کار یا »نابینا« و یا »دیوانه« خواهد شد: »در ماه 
رمضان می رفتم به نماز تروایح و بعد از نماز هشت ساعت 
باز  تذهیب کار می کردم و بعد از سحری می خوابیدم و 
روز مینیاتوری و تذهیب کار می کردم. حاال که می بینم 

در جوانی خیلی پرانگیزه بودم.«
می گوید که در دوران طالبان به دلیل شدت کار دو بار از 
روی چوکی افتاده و سرش شکسته است. پس از سقوط 
رژیم طالبان، عالقه به هنر مینیاتوری و تهذیب و شوق به 
بلندبردن تحصیالت دانشگاهی، عبدالناصر صوابی را پس 
از 12 سال کار در هنر وارد فضای دانشجوی در مقطع 
لیسانس در دانشگاه هرات کرد: »وقتی دانشگاه را شروع 
از  بیشتر  استاد یک سال سابقه کاری  یا دو  کردم، یک 

من داشتند.« 

در  است  کار می کنم، خیلی خاص  من  که  »مینیاتوری 
جهان بینی و نحوه ی اجرا فرق می کند. من فکر می کنم 
نکرده  حاال  تا  مینیاتوری  هر  در  برخورد  چنین  کسی 

است.«
به عنوان   1399 سال  از  مینیاتور  مطرح  هنرمند  این 
با  یاد می کند که  پرکارترین سال های کاری اش  از  یکی 
استفاده از محدودیت ناشی از شیوع کرونا و قرنطین اقدام 
طالیی  خشت های  خطی،  نقاشی  مجموعه های  خلق  به 
)واقع گرایی کرونا(، »سوگ تاریخ« و حاال هم روی یک 
مجموعه تغزلی ترکیبی از مینیاتوری و خوش نویسی کار 

می کند.

صوابی کیست؟
از  یکی  هرات،  در  بسیاری ها  نزد  در  صوابی  عبدالناصر 
افغانستان است و آثارش  مشهورترین مینیاتوریست های 
در خارج از افغانستان خریدار دارد. از مهم ترین آثار آقای 
هرات  والیت  مقام  سالن  از  بخشی  مینیاتوری  صوابی، 
کار  او  است.  والیت  این  بزرگ  جامع  مسجد  گچ بری  و 
حرفه ای مینیاتوری را نزد محمدسعید مشعل فرا گرفته 
تجربه های  هرات  دانشگاه  هنرهای  دانشکده  در  و  است 

خود را به دانشجویان منتقل می کند.
زیادی  عالقه مندی  کودکی  دوران  در  صوابی  عبدالناصر 
مدادرنگی در حاشیه  با  گیاه  و  برای کشیدن شکل گل 
در  استعدادش  به  پدرش  و  داشت  کتابچه ها  صفحه های 
هنر مینیاتوری پی برد و این گونه شد راهش به سوی هنر 
هنر  که  کرد  تشویق  مرا  »پدرم  شد  کشیده  مینیاتوری 
بخوانم، اما خانواده می گفتند که باید یک شغل دیگری 

پیدا کنم.«
به گفته آقای صوابی آشنایی با محمدسعید مشعل، یکی 
مهم ترین  از  افغانستان  مینیاتوریست های  مطرح ترین  از 
در  که  توانست  که  چرا  بوده،  زندگی اش  اتفاق های 
یاد  کوتاه ترین زمان ممکن هنر مینیاتوری و تذهیب را 
مدیون  هست،  هرات  در  مینیاتوریست  چه  »هر  بگیرد: 
استاد مشعل است و استاد با حمایت خالقیار والی وقت 

واجد روحانی – هرات

پرکاری مینیاتوریستی که سه دهه عمرش را صرف رشد 
هنرهای مینیاتوری، تذهیب و نقاشی کرده، این روزها تنها 
یک دلیل دارد؛ اعتراض به نادیده گرفتن نام افغانستان به 
ثبت هنر مینیاتور در سازمان یونسکو و کارکرد ضعیف 
تاریخی-  میراث های  از  حفاظت  در  افغانستان  حکومت 

فرهنگی افغانستان. 
صوابی،  عبدالناصر  جدید  سوژه  تاریخ«  »سوگ 
مینیاتوریست، نقاش و استاد دانشگاه است که در قالب 
بنای  شش  دست کم  ناخوش  روز  حال  مینیاتوری  هنر 
آقای  است.  کشیده  تصویر  به  را  کشور  تاریخی  بزرگ 
مجموعه  می گوید  روز  اطالعات   با  گفت وگو  در  صوابی 
تا  است  هنر  زبان  به  اعتراض  تاریخ«  »سوگ  مینیاتور 
حکومت به مسئولیت هایش در بخش پاسداری از هنر و 
فرهنگ پی  ببرد. هنرمندی که از آینده ی هنر مینیاتور 
در افغانستان نگران است، در گوشه ی خلوتی نشسته و 
می خواهد با کار بیشتر به تنهایی به جنگ حجم وسیعی 
از بی توجهی به هنر و فرهنگ در افغانستان برود: »سوگ 
بر  را نشان می  دهد که داغ  از یک زمان  تاریخ، مقطعی 

دل مان می گذارد.«
انواع رنگ ها  از  روی میز کار آقای صوابی شلوغ و مملو 
هر  از  بیشتر  سیاه  رنگ  اما  است.  نقاشی  بورس های  و 
رنگی دیگری به چشم می آید. تازه مجموعه ی اعتراضی 
سیاه،  پارچه های  است.  کرده  تمام  را  تاریخ«  »سوگ 
نابودی، کالغ نشان مرگ و  نشان سیاه روزی، بوم نشان 
خورشید دم مرگ نشان کرختی زمان در این مجموعه ی 
اعتراضی یک معنا دارد؛ حال و روِز در حال مرِگ بسیاری 

از میراث های ارزشمند تاریخی در افغانستان. 
تاریخی  مشهور  بنای  شش  نابه سامان  وضعیت  روایت 
هلمند،  بست  دیوار  بامیان،  بت های  به شمول  افغانستان 
دیگر  بنای  چندین  و  انصاری  عبداهلل  خواجه  آرامگاه 
مینیاتوری  هنر  قالب  در  تاریخ«  »سوگ  مجموعه ی  در 
تصویر شده است: »شش اثر سوگ  تاریخ متأثر از جفا در 
کم توجهی  و  می دهد  نشان  را  افغانستان  مینیاتور  حوزه 
مناسب  زمان  در  که  حکومتی  مسئوالن  سهل انگاری  و 

پی گیری نکردند.«
کار روی مجموعه ی »سوگ تاریخ« پس از اقدام به ثبت 
هنر مینیاتوری به نام کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان 
حاال  و  شد  آغاز  افغانستان  نام  ذکر  بدون  ازبیکستان،  و 
به پایان رسده است. از طرف دیگر، این اقدام با واکنش 
از  پس  و  شد  مواجه  افغان  هنرمندان  و  فرهنگیان  تند 
هنر  مورد  در  مستندات  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  آن 

مینیاتوری را به یونسکو فرستاده است. 
حال  در  افرادی  تاریخ«  »سوگ  اثر  شش  از  یکی  در 
و  فرهنگ  چشم شان  جلو  گویا  که  هستند  گریه کردن 
هنرشان در حال نابودی است. عبدالناصر صوابی با اشاره 
به خورشید در این آثار می گوید: »خورشید به عنوان نماد 
نشان  ابر سیاه  و  است  آن جا غمگین  در  است که  زمان 
می دهد که وضعیت شاید بگذرد، ولی بسیار تاریک است.«

کشورهای  در  مروج  شرقی،  نقاشی  نوعی  مینیاتوری 
ازبیکستان،  افغانستان،  ایران،  ترکیه،  افغانستان، 
تاجیکستان و هند است. عبدالناصر صوابی، اما می گوید 
که این هنر در هرات به لطف کمال الدین بهزاد به کمال 
رسیده و یکی از میراث داران اصیل مینیاتوری هرات است. 
همچنین مجموعه ی »سوگ تاریخ« بی پروایی در بخش 
بازتاب  را  افغانستان  مشهور  بناهای  بازسازی  و  مرمت 
است.  این کشور  فرهنگ  اصلی  نمادهای  از  که  می دهد 
در  ویژه  مجموعه ی  را  »سوگ تاریخ«  صوابی  عبدالناصر 
حوزه هنر مینیاتوری می داند؛ چرا که در این مجموعه از 
مینیاتوری دوره تیموری و هنر معاصر تلفیق شده  است: 
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مجموعه ی اعتراضی بر سیاه روزی میراث های فرهنگی افغانستان

»سوگ اتریخ«

اشرف  حکومت  طالبان  سخن گوی  محمدنعیم، 
داکتر  می  کند.  متهم  زنان  حقوق  نقض  به  را  غنی 
در  پولیسی  که  بود  دیده  ویدیویی  در  آخوند  نعیم 
منطقه  ی تورخم زنی را با شالق می  زند. فورا واکنش 
و  بخورد  شالق  زنی  که  نمی  شود  خوب،  داد.  نشان 
طالبان،  واکنش  از  طرفه  تر  بنشینند.  ساکت  طالبان 
کرد  اعالم  داخله  وزیر  سخن گوی  بود.  دولت  اقدام 
نظام  از  دایمی  به صورت  شالق  زن  پولیس  آن  که 
این  آگاهان که  است.  اخراج شده  افغانستان  پولیس 
چه  از  ما  ما.  آگاهی  سر  بر  خاک  گفتند  شنیدند  را 
آگاهیم؟ اگر می  دانستیم که دولت افغانستان فقط به 
طعنه  های طالبان پاسخگوست، به مردم می  گفتیم که 
طالبان  تویتر  از طریق حساب  را  مطالبات  شان  تمام 
طعنه  ها  این  به  برسانند. حکومت  به گوش حکومت 
یک رقم واکنش مساعد نشان می  دهد که یا اباالفضل. 
اگر فردا شنیدید که  این طوری شده.  بلی، وضعیت 
»کدا«  غیرانتفاعی  موسسه  ی  حیوانات  از  گروهی 
تعجب  نهادند،  بنیان  را  انسان  ها(  از  دفاع  )کمیته  ی 

نکنید. این جا افغانستان است. 

یازده  نخوری.  آسمان  شان خطا  به  رو  موی  متر  نیم 
شب  و  می  شود  فیسبوک  وارد  صبح  که  شد  سال 
من  را  تلفنش  می  شود.  خارج  آن  از  دوازده  ساعت 
ندارد چارجش کند. پریروز گریه  یاد  چارج می کنم. 
چطور  نمی  داند  و  شده  خاموش  تلفنش  که  می  کرد 
سال  ده  از  فیسبوکش  پسورد  کند.  روشنش  دوباره 

پیش همان Sakinah123 است«.
»سکینه کیست؟«

»دختر مستری قادر. این بی  بخت عاشقش شده بود. 
او شوهر کرد. فعال در سویدن زندگی می  کند و شش 

اوالد دارد«.
»به پسرتان نگفتید؟«

»چرا. گفتم. جواب داد من اش ششش پنششسسس 
و شس میهاهمش. نفهمیدم منظورش چه بود«.

سرچپه  جریانات  این  وقتی  است.  طوری  این 
داکتر  که  این  از  نمی  کنید  تعجب  می  بینید،  را 

سخیداد هاتف

بود.  شام  نماز  نزدیک  بودیم.  نشسته  مجلسی  در 
من نکتایی  ام را از گردنم باز کردم. حجت االسالم و 
المسلمین جناب حاج آقای یثربی که کنارم نشسته 

بود، پرسید:
»چه کار می  کنی؟«

گفتم: »وقت نماز شده. بروم وضو بگیرم و بیایم.«
گفت:

»حتما باید نماز بخوانی؟«
گفتم:

»استاد، نماز است دیگر. فرض است. می  شود نخوانم؟«
عالمِت  به  را  سرش  و  خندید  قاه  قاه  یثربی  استاد 
»خدایا ما را از شر این  ها نجات بده« تکان داد. گفتم 

استاد، این خنده دارد؟
پاسخ داد:

»ندیدی که صاحب خانه دو بار سرک کشید. ظاهرا 
غذای شام آماده است. به نظر تو پلو مهم  تر است یا 

نماز؟«
گفتم: »طبعا نماز مهم  تر است که فرض الهی است. 

جریاانت املعکوسیه االفغانیه
پلو را می  شود بعد از نماز خورد.«

را  به عالمت »این  بار  این  را تکان داد.  باز سر خود 
از کدام غار آورده  اند و نکتایی به گردنش بسته  اند؟«

گفت:
»ببین الال، از امشب تا شش ماه دیگر تمام نمازهای 
لحظه  همین  من  را  گناهش  من.  گردن  به  مغربت 
خریدم. بنشین که پلو این بنده  ی خدا ممکن است 

سرد شود«.
قریب بود تعجب کنم. آخر ما نکتایی  پوشان متهم  ایم 
استاد؟  چرا  تو  کرده  ایم.  دنیا  فدای  را  آخرت  که 
و  هفتاد  پیرمرد  گذشته  هفته  ی  که  آمد  یادم  ولی 
هفت  و  بیست  جوان  پسر  ما  همسایه  ی  ساله  ی  سه 
یاد می  داد  او  به  و  بود  نشانده  را کنار خود  ساله  اش 
که چطور باید شماره  ی تلفن افراد را در موبایل خود 

save کند. کنجکاو شدم. پیرمرد نالید:
آن  و  پاره  پتلون  به  نمی  دانند.  را  چیز  هیچ  »این  ها 
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براساس داده های وزارت 
صحت عامه، نزدیک به سه 

سال است که حدود سه 
میلیون کودک به دلیل 

ناامنی، از گرفتن واکسین 
پولیو محروم اند. سرپرست 

وزارت صحت عامه این 
موضوع را »فاجعه آفرین« 

خواند و هشدار داد که 
محرومیت این شمار 

کودکان از واکسین، باعث 
می شود که چرخه ی ویروس 

همچنان بچرخد. 

در گذار از جنگ 
به صلح، باید به 
»صلح پایدار« 
بیندیشیم. ما 
نباید در مذاکره 
برای صلح، فریب 
ترفندهاییی 
را بخوریم 
که منتج به 
صلح شکننده 
شود. باید 
نیت طرف های 
مذاکره را برای 
رسیدن به صلح 
به خوبی درک 
کنیم تا بتوانیم 
به صلح پایدار 
دست یابیم.

سـاختمان اداری و تدریسـی در این دانشگاه 
بـا هزینـه ی پنجـاه میلیون دالر اسـت. چین 
بـا ایـن همکاری هـا در مسـیر پیشـی گرفتن 
از امریـکا در عرصه هـای علمی با افغانسـتان 
قـرار دارد. این سـرعت همکاری هـای علمی، 
در آینـده، نقـش ایـن کشـور در عرصه هـای 
امریـکا  از  برجسـته تر  را  افغانسـتان  اداری 

کرد. خواهـد 

ایران
این کشـور بـا آن کـه بازی گر تازه ای نیسـت 
امـا پـس از روی کار آمـدن حکومت وحدت 
افغانسـتان  قبـال  در  راهبـردش  در  ملـی، 
تغییرهایـی آورده اسـت کـه بـرای ادامـه ی 
افغانسـتان  در  امریـکا  نفـوذ  و  حضـور 
وحـدت  حکومـت  متأسـفانه  چالش زاسـت. 
پیشـین  حکومـت  ماننـد  نتوانسـت  ملـی، 
ایـران را گـرم نگـه دارد.  بـا  رابطـه ی خـود 
ایـن تغییـر سیاسـت افغانسـتان و از سـوی 
دیگـر فعال شـدن روسـیه )متحد ایـران( در 
افغانسـتان،  در  امریـکا  سیاسـت های  برابـر 
ایـران را وسوسـه کرده اسـت کـه وارد بازی 
تازه ای در افغانسـتان شـود و در این بازی از 

امکان هـای زیـر اسـتفاده کنـد: 
نفوذ  مذهبی  لحاظ  از  ایران  مذهب:   -1
پایداری در افغانستان دارد که در میان شان 
جا  نیز  پنهانی  سالح های  دارای  ملیشه های 

دارند .
گروه های  از  شماری  پیشین:  مجاهدان   -2
و  استخباراتی  پیوند  در  پیشین  جهادی 

پیوندهای پوشیده ی نظامی با این کشور ند.
3- طالبان: ایران انکار نمی کند که با شماری 
سیاسی  و  نظامی  دسته های  و  رهبران  از 

طالبان پیوند دارد.
نفوذ  امکان های  از  دیگر  یکی  فرهنگ:   -۴
ایران در افغانستان، رابطه ی فرهنگی به ویژه 

زبانی است.

روسیه 
روسـیه که در سـال های اخیر توانسـته است 
بـه اقتصـاد، سیاسـت خارجی توسـعه طلبانه 
سـامان دهی  نظامـی  اش  تـوان  ارتقـای  و 
کنـد، خـود را آمـاده ی وادارکـردن امریـکا 
بـه کاهـش حداکثـری حضور نظامـی و نفوذ 
سیاسـی  ایـن کشـور در افغانسـتان می داند. 
توانایی هـای روسـیه در برابـر امریـکا بـرای 
رسـیدن به چنیـن هدفی را می تـوان چنین 

برشمرد:
بـا طالبـان: روسـیه قـادر شـده  1- رابطـه 
اسـت کـه کم ازکم از دو سـال بـه این طرف، 
بـر بعضـی از گروه هـای طالبانـی کـه قـادر 
بـه اسـتمرار نامحـدود جنـگ در افغانسـتان 
و ضربـه زدن بـه هدف هـای امریـکا در ایـن 
کشـور انـد، نفـوذ کنـد و کنتـرل عـده ای از 

آنـان را در دسـت گیـرد.
2ـ نفـوذ سیاسـی: روسـیه بـه عنـوان وارث 
اتحـاد شـوروی وقت، هنـوز هـزاران هواخواه 
در افغانسـتان دارد کـه بـا رشـد روزافـزون 
بـازی ایـن کشـور در افغانسـتان، میـل آنان 
افزایـش  بـا روسـیه  بـه همـکاری سیاسـی 

می یابـد.
رشد  عمومی:  نارضایتی  از  استفاده  3ـ 
علت  به  امریکا  از  مردم  نارضایتی  فزاینده ی 
در  امنیت  تأمین  به  کشور  این  قادرنشدن 
ناراضیان،  این  که  است  شده  سبب  کشور، 
برای ارضای روانی خود، از هر رقیب قدرتمند 

امریکا در افغانستان استقبال  کنند.
مهـار  در  روسـیه  موفـق  تجربـه ی  ۴ـ 
درهم کوبیـدن  بـا  روسـیه  هراس افکنـان: 
هراس افکـن  گروه هـای  سـایر  و  داعـش 
افـکار عمومـی  را در  بـاور  ایـن  در سـوریه  
افغانسـتان بـه وجـود آورده کـه اگـر امریـکا 
راهـکار هدفمنـد برای مهـار هراس افکنی در 
افغانسـتان می داشـت، می توانسـت در جنگ 
بـا هراس افکنـی موفـق عمـل کنـد. کامیابی 

 38۰۰ از  بیش  سال،  این  در  است.  رسیده 
تن جان باخته و نزدیک به 72۰۰ نفر دیگر 
زخمی شده اند. جنگ، عالوه بر کشتار، رشد 
سه  هراس افکنی،  و  افراطیت  بی سابقه ی 
میلیون معتاد به مواد مخدر - به قول وزیر 
مواد  قاچاق  و  افزایِش کشت  صحت کشور- 
و  قانون  حاکمیت  روزافزون  تضعیف  مخدر، 
کاهش نفوذ دولت در کشور را در پی داشته 

است.
اگـر بـرای قطع جنگ، چاره اندیشـی نشـود، 
نارضایتـی روزافـزون مردم از وضعیت سـبب 
جامعـه ی  صداقـت  بـه  بی بـاوری  افزایـش 
و  افغانسـتان  بـه  یاری رسـاندن  در  جهانـی 
بـه دسـتاوردهای سـال های  آسیب رسـیدن 
اخیـر خواهد شـد. ادامـه ی جنگ، عـالوه بر 
افغانسـتان،  زیان هـای فاجعه بـار بشـری در 
در  را  هراس افکنـی  و  افراطیـت  می توانـد 
منطقـه گسـترش داده، هزینه هـای هنگفت 
فرهنگـی  و  امنیتـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 
بـه  توجـه  بـا  کنـد.  تحمیـل  جهانیـان  بـر 
وقـت  یادشـده،  نگرانی هـای  و  پیامدهـا 
درگیـر  طرف هـای  کـه  اسـت  رسـیده  آن 
جنـگ افغانسـتان، بـا همـکاری صادقانـه ی 
گام هـای  فرامنطقـه  و  منطقـه  کشـورهای 
اساسـی سیاسـی به منظـور قطـع جنـگ و 
افغانسـتان  پایـدار« در  پدیـدآوردن »صلـح 

بردارنـد. 
نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  تحول های 
بازنگری  نیازمند  منطقه،  در  اخیر  سال های 
بنیادی در راهبرد متحدان خارجی افغانستان 
منطقه  بازیگران  است.  کشور  این  قبال  در 
باید  افغانستان  با  پیوند  در  فرامنطقه  و 
انکشاف های  با  که  کنند  وضع  راهبردهایی 
و  باشد  سازگار  منطقه  و  کشور  این  داخلی 
بتواند منفعت افغانستان، کشورهای همسایه، 

منطقه و فرامنطقه را تضمین کند.

نخست- کلیات
تحلیلی از واقعیت های منطقه

پایدار،  صلح  راهکار  به  پرداختن  از  پیش 
با  افغانستان  صلح  گره خوردگی  سبب  به 
آغاز،  در  که  دارد  جا  منطقه،  سیاست های 
از  شماری  نگرش  از  فشرده ای  تحلیل 
افغانستان داشته  کشورهای منطقه در قبال 

باشیم. 
که  می رساند  منطقه  واقعیت های  تحلیل 
بازیگران جدید منطقوی و فعال شدن  ظهور 
پیشین  بازیگران  از  بعضی  پیش  از  بیش 
را  صلح  به  رسیدن  افغانستان،  قضیه ی  در 
این  بهتر  درک  برای  است.  کرده  پیچیده 
موضوع، به بررسی نگرش شماری از کشورها 
در پیوند به سرنوشت افغانستان می پردازیم.

ضیای رفعت

یادداشت: این مقاله را دو سال پیش نوشتم 
حل  و  صلح  علمی  »گفتمان  همایش  در  و 
منازعه« که به تاریخ 26 تا 27 حمل 1398 
کردم.  ارائه  شد،  برگزار  کابل  دانشگاه  در 
واکاوی  و  نقد  ملی  »همایش  در  مقاله  این 
مدیریتی  و  سیاسی  حقوقی،  سیستم های 
در  غالب  دانشگاه  سوی  از  که  افغانستان« 
کابل برگزار شد نیز ارائه و مستحق جایزه ی 
توجه  با  شد.  شناخته  همایش  این  نخست 
الزم  صلح،  گفت وگوهای  روند  داغ شدن  به 

دانستم که آن را نشر کنم. 

چکیده 
صلـح در جهان امروزی تعریف گسـترده تری 
نسـبت بـه گذشـته دارد. منظـور از صلـح و 
امنیـت در روابـط بین الملل، آرامـش و ثبات 
در جامعه ی جهانی اسـت. امنیت نیز بیشـتر 
بـه نوعـی احسـاس روانـی اطـالق می شـود 
کـه در آن به علـت فقـدان تـرس، وضعیـت 
آرامـش و اطمینـان خاطـر حاصل می شـود. 
در گـذار از جنـگ بـه صلـح، باید بـه »صلح 
مذاکـره  در  نبایـد  مـا  بیندیشـیم.  پایـدار« 
بـرای صلـح، فریـب ترفندهایـی را بخوریـم 
کـه منتـج به صلح  شـکننده شـود. باید نیت 
طرف هـای مذاکـره را برای رسـیدن به صلح 
بـه خوبـی درک کنیـم تـا بتوانیـم بـه صلح 
پایـدار دسـت یابیـم. مذاکره  وقتـی می تواند 
نخسـت  کـه  بینجامـد  پایـدار  صلـح  بـه 
بـرای  پاکسـتان  و  افغانسـتان  دولت هـای 
رفـع اختالف هـای تاریخـی خـود بـه توافـق 
همه جانبـه  دسـت یابنـد؛ در گام دوم بایـد 
ایـاالت متحـده امریکا با شـماری از بازیگران 
منطقـوی افغانسـتان بر سـر چگونگی حضور 
نظامیانـش بـا ایـن کشـور بـه توافق دسـت 
یابـد و گام آخـر بایـد مذاکـره میـان دولـت 
روی  و  دایـر  طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان 

موضوع هـای اساسـی توافـق شـود.

مقدمه
چهل  سال است که افغانستان در آتش جنگ 
جهانی  جامعه ی  پررنگ  حضور  با  می سوزد. 
در سال 2۰۰1 گمان می رفت که افغانستان 
گذشت  با  اما  شده  نزدیک  پایدار  صلح  به 
و  شد  بیشتر  صلح  با  کشور  فاصله ی  زمان، 
جنگ  قطع  برای  روشنی  چشم انداز  هنوز 

وجود ندارد.
صدها  اخیر،  سال  هفده   در  جنگ،  ادامه ی 
است.  گذاشته  به جا  معلول  و  قربانی  هزار 
که  می رساند  متحد  ملل  سازمان  گزارش 
گذشته ی  سال  در  غیرنظامیان  کشتار 
میالدی در افغانستان به باالترین سطح خود 

هراس افکنـی،  برابـر  در  سـوریه  در  روسـیه 
عملکـرد امریـکا در مبـارزه بـا هراس افکنـی 
در افغانسـتان را بـا پرسـش جـدی رو بـه رو 
کـرده اسـت. ایـن وضـع، امریـکا را در افکار 
نامسـاعد  وضـع  در  افغانسـتان،  عمومـی 

سیاسـی قـرار داده اسـت.

چین
چیـن که در گذشـته ، عالقه ای بـه بازی های 
امنیتـی در خـارج از مرزهایـش نداشـت، از 
چندسـال به این سـو، انکشـاف های سیاسی-

نظامـی در خـارج  از مرزهایـش را بـه دقـت 
زیـر نظر دارد و در مورد کشـور همسـایه اش 
حاشیه نشـین  نمی خواهـد  )افغانسـتان( 
باشـد. ایـن کشـور در کنـار تالش هـای نـرم 
بـرای نفـوذ در افغانسـتان، حتـا بـه پذیرش 
نقـش امنیتـی - هرچنـد محـدودـ  در پامیر 
بدخشـان شـده اسـت. این کشـور با توسـل 
بـه راهبـرد اقتصـادی و علمـی، می خواهـد 
راهبـردی  رقیـب  عنـوان  بـه  خاموشـانه 
امریـکا در افغانسـتان جلـو رود. دولـت چین 
زمینـه ی  کشـور  دانشـجوی  صدهـا  بـرای 
آموزش هـای عالی در آن کشـور فراهم کرده 
و سـاالنه در میزان پذیرش دانشـجو افزایش 
مـی آورد. در ایـن کشـور هـم اکنـون 5۰۰ 
سـفری که  در  می خواننـد.  درس  دانشـجو 
محمداشـرف غنـی رییس جمهـور کشـور در 
سـال 1393 بـه چیـن داشـت، ایـن کشـور 
وعـده داد کـه برای سـه هزار کارمنـد دولتی 
برگـزار  کوتاه مـدت  آموزشـی  برنامه هـای 
دولتـی  کارمنـد  یک هـزار  هم اکنـون  کنـد. 
کوتاه مـدت  آموزش هـای  بـرای گذشـتاندن 
بـه چین به سـر می برنـد. تطبیق ایـن برنامه 
تـا پایـان سـال 2۰19 ادامـه دارد. همچنان، 
چیـن در کنـار سـاخت هوتـل و سـاختمانی 
مجلـل بـرای دیپارتمنـت زبـان چینایـی در 
دانشـگاه کابـل، در حـال سـاخت بزرگترین 

راهکار گفت وگوی صلِح اپیدار )1(

آغاز کمپین واکسین پولیو پس از یک سال کروانیی؛ 

وزارت صحت خواهان همکاری طالبان شد

وطن  این  در  است.  غیرسیاسی  و  بی طرف 
خواهد  صلح  شد،  خواهد  ختم  روزی  جنگ 
آمد اما کودکان فلج تندرست نمی شوند. با ما 
همکاری کنید که این واکسین خانه به خانه و 
برای تمامی کودکان در سراسر کشور برسد.«

شده است. 
براساس داده های وزارت صحت عامه، نزدیک 
میلیون  سه  حدود  که  است  سال  سه  به 
واکسین  گرفتن  از  ناامنی،  دلیل  به  کودک 
صحت  وزارت  سرپرست  اند.  محروم  پولیو 
عامه این موضوع را »فاجعه آفرین« خواند و 
هشدار داد که محرومیت این شمار کودکان 
چرخه ی  که  می شود  باعث  واکسین،  از 

ویروس همچنان بچرخد. 
جامعه  اعضای  رسانه ها،  از  مجروح  آقای 
والیتی  شوراهای  و  پارلمان  اعضای  مدنی، 
کنند  کمک  می توانند  که  کسانی  تمامی  و 
ویروس  درباره ی  آگاهی دهی  با  که  خواست 
واکسین  تطبیق  به  مردم  کردن  متقاعد  و 
مسئولیت  و  همکاری  صحت  وزارت  با  آن 

اجتماعی شان را انجام دهند.
بخش  در  اینکه  ضمن  »رسانه ها  گفت:  او 
عامه  آگاهی  و  وزارت  کردن  حساب ده 
ناظر  چشم  یک  نقش  دارند،  اساسی  نقش 
بی طرف را هم دارند. با گزارش های تحقیقی  
که  کنید  کمک  را  ما  عینی تان  شواهد  با  و 
پولیو  بخش  در  به خصوص  را  خود  خالهای 

پُر کنیم.«
تطبیق  زمینه ی  که  خواست  طالبان  از  او 
کنترل شان  تحت  ساحات  در  را  واکسین 
نهاد  یک  عامه  »وزارت صحت  کنند:  فراهم 

لطف علی سلطانی

وزارت صحت عامه ی افغانستان در همکاری 
ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  اداره ی  با 
متحد )یونیسف( و سازمان بهداشت جهانی 
را  پولیو  واکسین  سرتاسری  کمپین  دیروز 
راه اندازی کردند. در این کارزار پنج روزه قرار 
در  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون   9.6 است 

سراسر کشور واکسین شوند. 
تطبیق واکسین پولیو از شیوع ویروس کرونا 
که  طوری  شد؛  متأثر  شدت  به  کشور  در 
ماه هیچ  پنج  نتوانست حدود  وزارت صحت 
کودکی را در سراسر کشور واکسین کند. بر 
شمار  شد  باعث  کرونا  ویروس  شیوع  عالوه 
کشور  به  پاکستان  از  مهاجران  از  زیادی 
را  پولیو  نوع دوم ویروس  با خود  و  برگردند 

به کشور بیاروند. 
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه 
دیروز )دوشنبه، 9 حمل( در مراسم افتتحاح 
این کمپین گفت که در سال 2۰2۰ میالدی 
ثبت  پولیو  مثبت  واقعه ی   366 مجموع  در 
دوم  نوع  ویروس  آن  واقعه ی   31۰ که  شد 
بود که با مهاجران از پاکستان به افغانستان 

آمده است. 
 2۰21 سال  شروع  از  که  کرد  اضافه  او 
میالدی تا کنون یک واقعه ی مثبت نوع اول 
و 23 واقعه ی مثبت نوع دوم در کشور ثبت 

سه شنبه | 10 حمل 1400 | سال دهم | شماره 2122



www.etilaatroz.com

قوی  مرکزی  سیستم  حامی  مدتی،  از  بعد  و  می کنند  حمایت 
می شوند. در واقعیت امر، آنچه از سیاست و سیاست ورزی به عنوان 
غایت برای سیاست مداران کشور مطرح است، بیشتر از ابزاری برای 
رسیدن به امتیازات مادی و چوکی موقتی نیست. به عنوان مثال، در 
چند سال اخیر که وزنه ی نظامی و سیاسی طالبان پررنگ تر از قبل 
شده و تفکر طالبانی در بازار سیاسی افغانستان رونق گرفته، تعدادی 
از سیاست مداران که قبال حامی ارزش های کلیدی نظام دموکراتیک 
به نظر می رسیدند، تالش می کنند عقاید سیاسی شان را به نحوی 
به نفع خواست های سیاسی طالبان سمت وسو دهند. از این نظر، 
جریان های محدودی وجود داشته اند که برای مدت نسبتا طوالنی 

به پای عقاید سیاسی شان ایستاده اند.

تأثیرات منفی این مسأله بر توسعه ی سیاسی کشور
روزمرگی و تناقض در سیاست ورزی، پیامدهای منفی ای بر روند 
توسعه و ثبات سیاسی افغانستان داشته است. نخستین اثر منفی 
آن روی تحول و تأثیرگذاری احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی 
که از پیش نیاز های کلیدی توسعه ی سیاسی در ساختار مردم ساالر 
است، به دلیل تناقض رفتاری، پنداری و کرداری نخبگان سیاسی 
کشور، هیچ نوع رشد تحولی را تجربه نکرده است. احزاب سیاسی 
باورهای  و  ایده ها  با  پلتفرمی هستند که سیاست مداران  واقع  در 
مشترک را گردهم می آورد و آن ها را قادر می سازد تا با استفاده 
از زمینه ی حزبی، بستر تحقق آرمان های کالن سیاسی شان را به 
صورت دسته جمعی فراهم کنند. این در حالی است که در کشور 
ما سیاست مداران کمی وجود دارند که به پای آرمان های مشخص 
سیاسی ایستاده باشند. فقدان چنین ایستادگی ای، عالوه بر این که 
زمینه ی رشد و کارآیی احزاب را گرفته، افکار عمومی را نیز نسبت 
به فعالیت ها و مؤثریت این نهاد مهم سیاسی بی باور ساخته است. 
چنان که امروزه وقتی بحث از حزب و حزب بازی می شود، واکنش 

مردم بیشتر جنبه ی تمسخر و کنایه دارد.
بازی با سرنوشت کتله های مختلف مردم که در گوشه و کنار کشور 
چشم امید به بعضی سیاست مداران دوخته اند تا از حقوق آن ها دفاع 
کنند، از پیامد های منفی دیگر این مشکل سیاسی است. خیلی از 

سیاست مداران با ترفند های مختلف به مردم وعده و نوید هایی را در 
بدل کسب حمایت سیاسی داده اند، ولی وقتی به مراد سیاسی شان 
رسیده اند، به جای پی گیری و تحقق وعده هایی که به مردم داده اند، 

در معامالت فردمحور غرق شده اند.
جبهه  و  اپوزیسیون  شکل گیری  فرصت های  و  زمینه ها  تخریب 
سیاسی مؤثر در کشور از تأثیرات دیگر این مشکل است. با توجه به 
شرایط سیاسی حاکم بر کشور، یکی از راه حل های اساسی، تشکیل 
اپوزیسیون های سیاسی باثبات و قوی است تا با جبهه گیری های 
واحد، روند بحرانی و نابه سامان سیاسی کشور را به مسیر درست 
سوق دهند. ولی تغییرات ناگهانی در رویکرد سیاسیون کشور باعث 
شود،  گرفته  ماندگار  و  قوی  ائتالفی  تشکیل  فرصت  نه تنها  شده 
بلکه بعضی تالش های نسبی که طی دو دهه گذشته در این زمینه 

صورت گرفته، فرجام مسخره آمیز داشته باشد.
بازی با احساسات و نفوذ اجتماعی سیاست مداران سنتی از دیگر 
تأثیرات منفی این نوع سیاست ورزی در کشور است. طی 2۰ سال 
گذشته، چند نیمه سیاست مدار و تکنوکرات از کشور های غربی که 
وارد  قومی  تعصبات  به  دامن زدن  و  به منظور حیف ومیل  اصل  در 
کشور شده اند، به راحتی با نیرنگ و اتکا به عناصر بیرونی، بازی ای 
را با نخبه های سنتی سیاست کشور راه انداختند که از آن ها برای 

مقاصد فردی شان استفاده کنند.
در نهایت، به فنارفتن فرصت طالیی توسعه ی سیاسی بعد از سال 
2۰۰1 در کشور، جدی ترین برآیند این آفت سیاسی است. خیلی 
جامعه  توسط  که  فرصتی  از  توانستند  پسامنازعه  کشورهای  از 
بین المللی یا شرایط تاریخی برای آن ها فراهم شده بود، استفاده 
همدلی  اجماع،  با  سیاسی شان  و دست اندرکاران  کرده  حداکثری 
و همپذیری، زمینه ی ملت شدن و تقویت نهاد های سیاسی شان را 
فراهم کنند. اما در افغانستان، دیدگاه های کوته بینانه و تناقض آمیز 
سیاست مداران، این فرصت تاریخی را از مردم ما گرفت و نتیجه اش 

چیزی است که امروزه در بازار سیاست افغانستان می بینیم.

عبداالحد محمدی

آنچه زیر چتر سیاست ورزی در بازار سیاست افغانستان جریان دارد، 
»حزب  عضو  سیاست مداران  اکثر  که  می کند  ایجاد  را  تصور  این 
باد« می باشند. حزب باد، کنایه ای برای سیاست مداران فرصت طلب 
است که همیشه در صدد شکار و تعقیب مسیر وزش باد قدرت، 
امتیازات و منافع فردی هستند تا هم جهت با آن حرکت کرده و 
همه ی ارزش ها و اصول سیاسی را فدای رسیدن به قدرت و سود 
شخصی کنند. به عبارت دیگر، سیاست ورزی در کشور با این تعبیر 
کامال سازگار است که »سیاست، پدر و مادر ندارد« و باید از آن 
نیرنگ،  به  بیشتر  افغانستان  در  دوری جست. فن سیاست مداری 
مکاری و فریب می ماند و عاری از هرگونه اصول اساسی و اخالقی 
سیاست است. حداقل بعد از سال 2۰۰1 کمتر سیاست پیشه ای در 
افغانستان قد علم کرده که پایبند باورها و مقاصد سیاسی پایدار و 
اخالق مدار بوده باشد. ایدئال ها، اعتقادات، انتقادات، بده وبستان ها، 
واکنش ها، کنارآمدن و کناررفتن های کنش گران عرصه ی سیاست 

کشور توأم با ناپایداری و تناقض همراه بوده است.
مخصوصا  حاضر،  عصر  در  سیاست ورزی  که  است  حالی  در  این 
آرمان های  و  مدل ها  براساس  معموال  دموکراتیک  در ساختارهای 
اصلی  و »هنر مردم داری« محور  پایدار صورت گرفته  و  مشخص 
آن را تشکیل می دهد. در واقع آرمان ها و مدل های سیاسی، راهنما 
و ابزار سیاست مداران برای واردشدن به کارزار سیاست، مناسبات 
قدرت و جریان های سیاسی است. سیاست مداران تالش می کنند 
تا بر محور اهداف از قبل تعیین شده به کاروان سیاست پیوسته و 
نهاد های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  به  با توسل  را  اهداف شان 
تشکیالت  و  جنبش ها  مدنی،  سازمان های  احزاب،  نظیر  مختلف 
خیلی  سازمانی،  زمینه ی  عدم  صورت  در  کنند.  دنبال  سیاسی 
جدید  سیاسی  نهاد  تأسیس  صدد  در  سیاست  اهل  نخبه های  از 
در  به خصوص  سیاسی  کارزار  مسیر  ماهوی،  دلیل  به  می شوند. 
کشورهای در حال منازعه و پسامنازعه، هموار نبوده و بعضا خیلی از 
سیاست مداران به دلیل پایبندی به سیاست خاص مجبور می شوند 
بخش عمده ی عمرشان را زجر بکشند، زندان را تحمل کنند و یا 

حتا جان خود و نزدیکان شان را از دست بدهند.

روزمرگی،  در  غرق  دیگر  حوزه های  از  خیلی  مثل  سیاست  بازار 
تناقض، سردرگمی و رفتارهای کوچه بازاری است. چنین رویکردی 
را می شود در نظریات، عملکرد ها و بده وبستان های سیاست مداران 
کشور به وفور یافت. نخبگان سیاسی زیادی وجود دارند که اصول 
اقتصادی  مشوق های  و  متغیر ها  تابع  ائتالف های شان  و  سیاسی 
افتاده که فعالین  اتفاق  بارها  و منافع فردی و موقتی بوده است. 
اجرایی در  و تصدی موقف  با چوکی  را  آرمان های خود  سیاسی، 
بدنه ی حاکمیت مبادله کرده اند. قمارزدن روی اصول سیاسی افراد 
در این کشور به یک فرهنگ و عرف سیاسی جاافتاده تبدیل شده 
است. در چنین فضای نامناسبی، نمونه های زیادی وجود دارد که دو 
رقیب سیاسی بعد از مدت کوتاهی با هم دوست می شوند و دو دوست 
سیاسی با هم دشمن. کسی برای مدتی مخالف افکار و دیدگاه های 
امیدواری  افراد و جریان های سیاسی خاص است، ولی به محض 
برای کسب موقف و امتیاز در جریان مخالف، یک شبه روی تمام 
باورهای سیاسی خود خط بطالن کشیده و در مسیر کامال مخالف 
نوعیت ساختار سیاسی  نمونه، در بخش  به طور  حرکت می کند. 
کشور، خیلی از سیاست مداران زمانی که بیرون از گروه حاکم قرار 
داشتند، روز و شب برای تحقق نظام غیرمتمرکز جار می زدند. ولی 
به محض گرفتن چراغ سبز از جناح تمرکزخواه، با چرخش 18۰ 
درجه ای، منتقد درجه یک نظام غیرمتمرکز شده اند. در حالی که 
سیاست مداران زیادی وجود دارند که قبل از واردشدن به بدنه ی 
حکومت، شعارشان حمایت از خرده هویت ها و انکشاف متوازن بود؛ 
ولی با کسب موقف اداری یا سیاسی در ساختار حکومت، یک شبه 
مطالبات  و  کثرت گرایی  طرفداران  به  و  شده  تمام عیار  ملی گرای 
فعالین  تئوریک،  تعبیر  به  تاخته اند.  عمرانی  برنامه های  در  توازن 
سیاسی در افغانستان، زمانی طرفدار ایدئولوژی لیبرال و روزی تندرو 
مذهبی می شوند. یک روز چپ گرا و روز دیگر راست گرا هستند. یک 
وقتی طرفدار نظام اقتصادی بسته و بعدا طرفدار سیستم اقتصادی 
باز می شوند. خیلی از سیاست مداران، زمانی از ارزش های فدرالی 

5- رقابت با عربستان: افزایش تنش بی سابقه  
میان ایران و عربستان در سال های اخیر، و بیم 
ایران از نفوذ عربستان در منطقه، این کشور را 
برای  از گذشته  بر آن داشته است که بیشتر 
افزایش نفوذ خود و کاهش نفوذ امریکا )متحد 
آمادگی  افغانستان  در  عربستان(  راهبردی 

بگیرد.
با  ایران  منطقه ای:  قدرتمند  متحدان   -6
داشتن دو متحد قدرتمند بازیگر مانند روسیه 
و چین در منطقه که موافق حضور امریکا در 
توان  از  گذشته،  از  بیشتر  نیستند،  افغانستان 

تقابل با امریکا بهره ور شده است.

هندوستان
در  امریـکا  متحـد  آن کـه  بـا  کشـور  ایـن 
از  کشـور  ایـن  هـدف  امـا  اسـت  افغانسـتان 
همـکاری بـا افغانسـتان و نفـوذ در دسـتگاه 
دیپلماسـی ایـن کشـور، تشـویق دولتمـداران 
کشـور بـه خصومـت ورزی با پاکسـتان اسـت. 
هندوسـتان از آغاز تأسـیس پاکسـتان، مشوق 
بـرای  افغانسـتان  پیشـین  حکومت هـای 
مداخله ی منفی در امور پاکسـتان بوده اسـت. 
اسـتمرار رابطـه ی خصمانه میان افغانسـتان و 
پاکسـتان بـه معنـای اسـتمرار جنـگ اسـت؛ 
جنگـی کـه بـرای امریـکاـ  اگـر در پـی مهـار 

باشـد ـ بـه شـدت چالش زاسـت. آن 

پاکستان
پاکستان  تأسیس  آغاز  همان  از  افغانستان 
نورمحمد  ریاست جمهوری  زمان  تا   )19۴7(
روسیه  و  هندوستان  مالی  حمایت  با  تره کی 
است.  بوده  دردسرساز  کشور  این  برای 
افغانستان  منفی  سیاست مداخله ی  اِعمال 
سبب  مدت،  این  طول  در  پاکستان  امور  در 
شد.  متقابل  خصمانه ی  راهبردهای  پی ریزی 
خصمانه اش  راهبرد  تطبیق  برای  پاکستان 
در  افغانستان  مردم  افغانستان، جهاد  برابر  در 
برای  فرصتی  به  را،  وقت  شوروی  اتحاد  برابر 
از  توانست  پاکستان  کرد.  تبدیل  انتقام گیری 
رشد  به  نایل شدن  با  این سو  به   1357 سال 
اقتصادی و نظامی، آتش جنگ را دوامدار در 
افغانستان به شدت مشتعل نگهدارد. پاکستان 
با  آن که بازیگر چهل ساله  در موضوع افغانستان 
است اما آن چه این کشور را در سال های اخیر، 
در برابر سیاست های امریکا در افغانستان بیش 
از هر زمانی دیگر جسور و سرکش کرده است، 
قرارگرفتن در جبهه ی واحد منطقوی متشکل 
با  کشور  این  است.  ایران  و  چین  روسیه،  از 
آن که در سیاست  اعالمی خود، از وجود چنین 
از  عملی  نظر  از  اما  نمی زند  سخن  جبهه ای 
همکاری منفی کشورهای یادشده، در پیشبرد 

سیاست هایش بهره ور است.
در  منطقوی  بازیگران  از  شناخت  این  با  حاال 
قبال افغانستان، می پردازیم به جزئیات راهکار 

صلح پایدار.

1ـ تعریف صلح 
وقتـی از صلـح سـخن می گوییـم، نبایـد تلقی 

مـا ِصـرف قطـع جنـگ باشـد؛ زیـرا بـه گفته 
بـاروخ اسـپینوزا صلـح بـه معنای نبـود جنگ 
نیسـت، بلکه فضیلتی سـت کـه از نیروی جان 
مایـه می گیـرد و همان طـور کـه آزادی تنهـا 
زندانـی نبـودن نیسـت، صلـح هـم تنهـا نبود 

نیسـت.  جنگ 
گسترده تری  تعریف  امروزی  جهان  در  صلح 
نسبت به گذشته دارد. منظور از صلح و امنیت 
در روابط بین الملل، آرامش و ثبات در جامعه ی 
جهانی ست. امنیت نیز بیشتر به نوعی احساس 
روانی اطالق می شود که در آن به علت فقدان 
ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل 

می شود.
»صلح  به  باید  صلح،  به  جنگ  از  گذار  در 
برای  مذاکره  در  نباید  ما  بیندیشیم.  پایدار« 
صلح، فریب ترفندهایی را بخوریم که منتج به 
صلح شکننده شود. باید نیت طرف های مذاکره 
را برای رسیدن به صلح به خوبی درک کنیم 
کانت  یابیم.  دست  پایدار  صلح  به  بتوانیم  تا 
در پیوند به صلح پایدار به این نظر است که 
برقراری صلح، هرگاه با یک شرط مخفی برای 

جنگ در آینده باشد، معتبر نخواهد بود.
با توجه به آن چه گفته شد، این راهکار صلح 
پایدار تأکید می کند که صلح باید پایدار باشد 
و عالوه بر قطع جنگ، بتواند امنیت روانی و 

اجتماعی شهروندان را تضمین کند.

2ـ هدف صلح 
به  به منظور رسیدن  پایدار،  راهکار صلح  این 

هدف های اساسی زیر طرح شده است:
جریان  از  مخالفان  گذار  برای  زمینه  الف( 

نظامی به جریان سیاسی مساعد شود.
ب( افراد غیر مسئول خلع سالح شوند.

مخالفان  از  کشوری  هیچ  که  شود  توافق  ج( 
نظامی  و  سیاسی  حمایت  افغانستان  نظامی 

نکند.
د( توافق شود که حضور نظامی هیچ کشوری 
منفعت های  به  تهدیدی  نباید  افغانستان  در 
امنیتی کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه 

باشد.
میدان  نباید  افغانستان  که  شود  توافق  ه( 

جنگ های نیابتی کشورهای خارجی باشد.

۳ـ اهمیت صلح 
اهمیت های  دارای  پایدار،  صلح  راهکار  این 

عمده ی زیر است:
الف( در سطح داخلی زمینه را برای پیوستن 
طریق  از  سیاسی  روند  به  نظامی  مخالفان 

قانونی میسر می کند.
ب( در سطح خارجی، زمینه را برای مشارکت 
اثرگذار  کشورهای  و  همسایه  کشورهای 
در  پایدار  صلح  تأمین  در  فرامنطقه  و  منطقه 
افغانستان به گونه ای فراهم می کند که بتواند 
سوء تفاهم های منطقوی در پیوند با این کشور 

را رفع کند.
می تواند  پایدار،  صلح  راهکار  این  تطبیق  ج( 
هفده سال  در  کشور  مدنی  مهم  دستاوردهای 

اخیر را حفظ کند.

و  امکانات  عامه  صحت  وزارت  که  گفت  او 
به  کشور  سراسر  در  که  دارد  تمام  آمادگی 
گونه ی عادالنه زمینه ی تطبیق واکسین پولیو 

را فراهم کند. 
به گفته ی او با آنکه در بخش تطبیق واکسین 
پولیو و مبارزه با این ویروس کارهای بنیادی 
انجام شده است، اما با آنچه توقع وزارت صحت 
عامه، رسانه ها و دولت است فاصله وجود دارد. 
»هم در بحث شفافیت و پاسخ دهی و هم در 
بخش مؤثریت مصارف منابع که به این بخش 
جدی  حرف های  می شود  داده  اختصاص 

موجود است که نیاز به بهبود دارد.«
او گفت که وزارت صحت با همکاران بین المللی 
متقابل  حساب دهی  چارچوب  یک  روی  خود 
تعریف  و  آن  تکمیل شدن  با  که  می کند  کار 
مشخص نقش و مسئولیت های شرکای برنامه، 

مؤثریت افزایش خواهد یافت. 
داوید الی، نماینده سازمان بهداشت جهان  در 
است  متعهد  این سازمان  افغانستان گفت که 
راستای  در  را  افغانستان  صحت  سکتور  که 
ویروس  این  محو  و  پولیو  واکسین  تطبیق 
درگیر  طرف های  تمامی  از  او  کند.  همکاری 
صحی  فعالیت های  بی طرفی  به  که  خواست 

احترام بگذارند. 
به گفته ی  او به رغم تمامی پیشرفت های که 
در این برنامه رونما شده است، هنوز چالش های 

تا  که  دست آوردهایی  و  است  موجود  فراوان 
کنون در این بخش رونما شده است را تهدید 
می کند. کووید19، ناامنی و محدودیت کمپین 
راه  سر  بر  موانع  کلیدی ترین  از  خانه به خانه 

برنامه ی محو پولیو در افغانستان است.
آقای الی افزود که پیروزی افغانستان در برابر 
پولیو، در واقع پیروزی جهان در این امر است. 
یونیسف  نماینده ی  معاون  اکنگا،  آلیس  خانم 
در افغانستان تأکید کرد که محو پولیو اولویت 
با  نزدیک  از  نهاد  این  و  است  یونیسف  جدی 
بین المللی  نهادهای  دیگر  و  افغانستان  دولت 
کار می کند تا این ویروس را از افغانستان محو 

کند. 
در  پولیو  ویروس  چرخش  توقف  که  افزود  او 
خطر  با  که  والیت هایی  در  به ویژه  افغانستان 
 3.۴ از  بیش  آن ها  در  و  مواجه اند  ابتال  باالی 
میلیون کودک از واکسین محروم شده اند، نیاز 
یک  که  باری  هر  او،  گفته ی  به  است.  عاجل 
کودک از واکسین محروم می شود، شانس ابتال 

به بیماری فلج اطفال در او بیشتر می شود. 
این  به  میالدی  از سال 2۰11  او،  گفته ی  به 
واقعات  بیشترین  که  بوده  سالی   2۰2۰ سو، 
مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است.

کشوری  دو  پاکستان  و  افغانستان  جهان،  در 
است که هنوز هم چرخش فعال ویروس پولیو 

در آن ها وجود دارد. 

آفت فرصت طلیب و منافع شخیص 
در ابزار سیاست ورزی افغانستان
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سال گذشته، قطر به زنان اجازه داد بدون کسب اجازه 
قیم مرد گواهینامه رانندگی بگیرند اما زنان برای ازدواج 
نیاز  مرد  قیم  اجازه  به  منطقه  کشورهای  سایر  مانند 

دارند.
در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است زنان قطری 
اگر  حتی  باشند  فرزندانشان  اصلی  قیم  نمی توانند 

حضانت قانونی داشته باشند.

تصمیم گیری زنان را تامین کند ادامه می دهد.«
کمیته المپیک قطر نیز اعالم کرده است مساله برابری 

جنسیتی را بررسی و بازبینی می کند.
طبق قوانین قطر، زنان مجرد زیر 25 سال برای سفر 
به خارج از کشور به اجازه قیم مرد نیاز دارند. همچنین 
شوهر یا پدر می توانند سفر زن را در هر سنی ممنوع 

کنند.

و حمایت اجتماعی پیشگام شد اما اکنون از همسایگان 
خود در منطقه عقب افتاده است. عربستان سعودی در 
سال 2۰19، قانون ضرورت اجازه قیم مرد برای سفر 

زنان را لغو کرد.
دفتر ارتباطات دولت قطر در واکنش به گزارش دیده بان 
به  »دولت  کرد:  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  بشر،  حقوق 
اجرا، معرفی و گسترش سیاست هایی که آزادی عمل و 

اطالعات روز: دیده بان حقوق بشر از قطر خواست قانون 
قیمومیت مرد بر زن را لغو کند. دیده بان حقوق بشر 
زنان  مانع تصمیم گیری مستقل  قانون  این  اعالم کرد 
در مسائلی مانند ازدواج، سفر و دسترسی به خدمات 

بهداشت باروری می شود.
به گزارش ایران اینترنشنال، بنا بر اعالم دیده بان حقوق 
بشر، قطر در رعایت برخی حقوق زنان از جمله تحصیل 

دیده بان حقوق برش از قطر خواست قانون قیمومیت مرد بر زن را لغو کند

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 
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»راهپیمایی  در  نفر  هزار  ده ها  پیش  هفته  دو  به  نزدیک 
سراسری برای عدالت« به آزار و تعرض جنسی به زنان در 

استرالیا اعتراض کردند.
استرالیا  پارلمان  مقابل  در  تجمع  این  سازمان دهندگان 
در  زنان  سراسری  خیزش  »بزرگترین  را  راهپیمایی  این 

استرالیا« توصیف کرده اند.
معترضان بر این باورند که واکنش دولت به مسئله تجاوز 
جنسی که خانم هیگینز مطرح کرد قانع کننده نبوده است.

پس از اظهارات خانم هیگینز اتهام هایی درباره آزار و اذیت 

تغیریات کابینه اسرتالیا در یپ شکایت های تجاوز و آزار جنیس
و تعرض جنسی در مدارس، محل کار و سایر مکان ها هم 

طرح شده اند.
معترضان می گویند رفتار دولت با کسانی که روایت خود 
از آزار و تعرض جنسی را منتشر کرده اند غیرقابل قبول 

بوده است.
بدون  معموال  جنسی  تجاوز  های  پرونده  استرالیا  در 
تظاهرکنندگان  اما  نیست  پیگیری  قابل  قربانی  شهادت 
و  مستقل  تحقیقات  خواستند  موریسون  آقای  دولت  از 

جداگانه ای را درباره این موارد انجام دهد.

شده است.
روز دوشنبه )امروز( آقای پورتر گفت که پس از اینکه او 
شکایتی علیه تلویزیون استرالیا )ای بی سی( در رابطه با 
»تهمت زنی« طرح کرده، مجبور به کناره گیری از سمت 

خود به عنوان دادستان کل استرالیا شده است.
دفاع  وزیر  رینولدز،  لیندا  همچنین  استرالیا  وزیر  نخست 
را هم از سمت خود برکنار کرده. خانم رینولدز به ریتنی 
هیگینز، یکی از دستیاران سابقش که می گوید مورد تجاوز 
قرار گرفته، توهین کرده بوده. قرار است لیندا رینولدز هم 

همچنان در کابینه استرالیا در سمتی دیگر بماند.
حدود یک ماه و نیم پیش، خانم هیگینز، مشاور سیاسی 
سابق خانم رینولدز به رسانه ها گفت که در سال 2۰19 
حمله  مورد  استرالیا  پارلمان  در  رینولدز  خانم  دفتر  در 
سابق  مشاوران  از  که  مرد  این  است.  گرفته  قرار  مردی 
خانم رینولدز بوده؛ بعداً به دلیل دیگری اخراج شده است.

اینکه  از  پس  هیگینز،  خانم  سابق  رییس  رینولدز،  لیندا 
او را »گاو دروغگو« خواند مجبور به عذرخواهی شد و به 

دستیار سابقش غرامت پرداخت کرد.
کریستین پورتر و لیندا رینولدز هر دو از زمان مطرح شدن 

این شکایات در مرخصی استعالجی هستند.
ای  مجموعه  با  اخیر  هفته های  در  استرالیا  وزیر  نخست 
جنسی  آزار  تجاوز،  درباره  دهنده  تکان  گزارش های  از 
برای  شدت  به  پارلمان  و  دولت  در  جنسیتی  تبعیض  و 

پاسخگویی تحت فشار است.

تعرض جنسی  و  آزار  به  اعتراضات  پی  در  روز:  اطالعات 
با  کشور  این  نخست وزیر  موریسون،  اسکات  استرالیا،  در 
دولت  در  تغییرات  از  خود  کابینه  عضو  دو  کردن  برکنار 

استرالیا خبر داد.
نخست وزیر استرالیا همچنین از ارتقا مقام چند نماینده 

زن پارلمان در تغییرات کابینه خود خبر داد.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای موریسون دوشنبه 29 
مارس، پس از هفته ها فشار افکار عمومی کریستین پورتر 
را از سمت مسئول امور حقوقی، امنیت ملی و عمومی در 
دولت استرالیا برکنار کرد. او در یک سمت دیگر در کابینه 

استرالیا باقی می ماند.
کریستین پورتر دیگر سمت دادستان کل استرالیا را هم 

نخواهد داشت و به زودی جانشین او تعیین خواهد شد.
آقـای پورتـر که اکنون 5۰ سـال دارد، متهم شـده که در 
سـال 1988، زمانـی کـه 17 سـال داشـته به یـک دختر 
16 سـاله تجـاوز کـرده اسـت، او بـه شـدت ایـن اتهـام را 

کرد. رد 
او به عنوان باالترین مقام قضایی، یکی از مهمترین سمت 
های کابینه را در اختیار داشته و مسئول امور حقوقی و 

امنیت ملی و عمومی بود.
جانشین او به عنوان دادستان کل به زودی تعیین می شود 
و میشائیلیا کش، جانشین او به عنوان مسئول امور حقوقی 

و امنیت ملی و عمومی دولت استرالیا شده است.
به آقای پورتر، سمت پایین تر وزیر علوم و تکنولوژی داده 
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 15 قلم اجناس و وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت وصل نمودن 
ریاست های زراعت والیات به سیستم )VoIP( تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G77/1400 را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی آی گیت دارنده جواز نمبر )41611( به قیمت مجموعی 

مبلغ )4,547,700( چهارمیلیون و پنج صد و چهل و هفت هزار و هفت صد افغاني اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

193 کیلومتری سوئز انجام می شود. این کانال دریای 
مدیترانه را به دریای سرخ وصل می کند و به این ترتیب 

مسیر آسیا به اروپا را کوتاه تر می کند.
مسدود شدن این کانال به این معنا بود که کشتی هایی 
که در ترافیک مانده بودند به ناچار راه دریایی دیگری 
بر گزیدند و مسیر خود را از طریق دور زدن دماغه امید 
نیک در جنوب آفریقا ادامه دادند. دور زدن این دماغه 

بیش از دو هفته طول می کشد.
کشتی اورگیون در ورودی کانال از سمت دریای سرخ 
به گل نشسته است که باریک ترین بخش کانال به شمار 

می رود و رفت وآمد کشتی ها در آن جا یک طرفه است.
بی سابقه  کانال سوئز  تاریخ 15۰ ساله  در  رویداد  این 

خوانده شده است.

پیشتر نگرانی از این می رفت که با ادامه مسدود ماندن 
این کانال انتقال محموله های نفتی به مقصد با تاخیر 

روبرو شود.
با  کشتی باربری »اورگیون« پس از تالشی طوالنی و 
کمک قایق های یدک کش و الیروب مجددا شناور شده 

است.
بود،  آورده  بند  را  سوئز  کانال  که  »اورگیون«  کشتی 
۴۰۰ متر طول و 2۰۰ هزار تن وزن دارد. این کشتی 
پس از آنکه در اثر طوفان شدید از مسیر خارج شد، به 

گل نشست و اریب راه کانال را بست.
کانال سوئز یکی از شلوغ ترین مسیرهای تجاری جهان 

است.
کانال  طریق  از  دنیا  دریایی  تجارت  درصد  حدود 12 

اطالعات روز: گزارش ها حاکی است کشتی عظیم باری 
شده  سوئز  کانال  شدن  مسدود  سبب  که  »اورگیون« 

بود، سرانجام به حرکت درآمد و بر آب شناور شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، ویدیویی که روز دوشنبه 
در رسانه های اجتماعی منتشر شد، نشان می دهد که 
کشتی عظیم باربری »اور گیون« مجددا به سمت کانال 
چرخیده و فضای کانال را باز می کند. شرکت خدمات 
دریایی inchcape نیز گزارش داد که کشتی آزاد شده 

است.
بازارهای  امروز  معامالت  در  نفت  قیمت  اتفاق  این  با 
جهانی افت کرد؛ هر بشکه نفت برنت در معامالت صبح 
و 86  دالر  به 63  از یک درصد کاهش  بیش  با  امروز 

سنت رسید.

کشیت باربری که کانال سوئز را مسدود کرده بود، حرکت کرد



www.etilaatroz.com2122 سه شنبه | 10 حمل 1400 | سال دهم | شماره

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
در نظر دارد، قرارداد )IT Accessories( Procurement of وسایل تکنالوژی معلوماتی تحت شماره تشخصیه )AF/MAIL/EAT-204876-GO-RFB( را به شرکت نیوتکنو زون دارنده جواز نمبر 1۰6۴1-۰1۰1 کمپیوتر پالزا 

چهارراهی حاجی تعقوب، شهر نو، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 15.۴99.۴73.2۰ )پانزده میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و چهارصد و هفتاد و سه اعشاریه بیست افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )1۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

وفق احکام شماره 5.78 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
P174348 پروجکت نمبر

Loan No./Credit No./Grant No.: ARTF Grant Number P174348 - D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: )Procurement of (IT Accessories وسایل تکنالوژی معلوماتی

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Procurement of (IT Accessories) وسایل تکنالوژی معلوماتی
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: ARTF Grant Number P174348- D7120/AF
Project ID No:  P174348
RFB No: AF/MAIL/EATS-204876-GO-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 10-april-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, [10-april-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 received, 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/Disp-
Page.aspx?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 Procurement-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 10-april-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:

New Technozone Computer Co Ltd
City Computer Plaza Office A17-18, Shari Naw, Kabul, Afghanistan
15,499,473.20 Afghani

Evaluated Bid price (if applicable)

21,653,533.00 

15,499,473.20

15785461.25

16,405,200.00

Bid price

21,653,533.00

16,405,200.00

 204,250.00

16,740,000.00 

Name of Bidder

Kinetic Logistic and Trading Ltd

New Technozone Computer Co Ltd

Neuzen Technology Service

Khwuzun Logistic Services Company
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را  آنفوالنزا  از  ناشی  ما خسارات  این وجود  با  از دست دهد. 
از  برای جلوگیری  قابل قبول« می بینیم.  در محدوده »ضرر 
زیادی  منابع  و  مبتال، تالش ها  افراد  معالجه  نیز  و  گسترش 
صرف مقابله با بیماری هایی همچون ماالریا، ایدز، انفوالنزا و 
بسیاری دیگر از بیماری های ویروسی می شود. اما جنگ جهانی 
که منحصرا علیه ویروس سارس-کوو-2 از سال 2۰2۰ آغاز 
شد، رنگ می بازد و سربازان ترک جبهه می کنند. ما به جای 
آینده ای که در آن  آینده ای پسا کرونا،  برای ساختن  تالش 
جهان کرونا را پشت سر گذاشته است، رفته رفته این بیماری را 
به عنوان یکی دیگر از جنبه های ناگوار اما اجتناب ناپذیر زندگی 

مدرن قبول می کنیم. 
این نسخه از کووید21 خطرناک ترین نسخه خواهد بود؛ نه به 
این دلیل که ویروس جهش های جدید شومی را تجربه کرده 
است و نه به این دلیل که واکسن های ما ناکافی است. بلکه 
که  همان طور  بود.  آن خواهد  عادی شدن  از  ناشی  آن  خطر 
بیواتیسیست »جکی سکلی« در سال 2۰۰۴ نوشت، بیماری ها 
»تا حدی در نتیجه افزایش توقع های مرتبط با سالمت و تا 
حدی به دلیل تغییر در توانایی تشخیص تغییر می کنند. اما 
دلیل اصلی آن آمیزه ای از دالیل اجتماعی و اقتصادی است.« 
بیماری ها همراه با نحوه ی درک ما از آن ها و واکنش ما نسبت 

به آن ها تغییر می کنند.
ما اکنون در نقطه عطفی قرار داریم که ماهیت این بیماری 
را تغییر خواهد داد. بدترین آینده، آینده ای است که در آن 
آینده ای  دهیم؛  تغییر  را  خود  اخالقی  معیارهای  نتوانیم  ما 
استانداردهای  براساس  را  کووید21  خطر  آن  در  که  است 
سال 2۰2۰ بسنجیم. اگر کشورهای ثروت مند که دسترسی 
میان  در  ابتال  موارد  کاهش  با  دارند،  واکسن  به  زودهنگام 
مردم شان یا با خفیف شدن این بیماری در جوامع شان کارزار 
جهانی واکسیناسیون دوام دار را رها کنند، ما همچنان با یک 
بیماری ای سروکار خواهیم داشت که می تواند جهان را تا مدت 

نامعلومی بیازارد )و منجر به عقب گرد در همه جا شود(.
چالش  کوته نگری ای،  چنین  دام  در  گرفتاری  از  خودداری 
اصلی جهان در امر مقابله با کووید21 خواهد بود. این چالش 
مشکالت سیستماتیکی را که در جریان همه گیری کووید12 
که  آسیب هایی  بیشتر  کرد.  خواهد  تشدید  بودیم،  شاهدش 
کرده  وارد  جهانی  جامعه  بر  غیرمستقیم  به صورت  ویروس 
است، تشدید ناامنی غذایی و مسکن یا محدودکردن دسترسی 
به خدمات پزشکی بوده است. حکومت جو بایدن علم را اولویت 
داده است و بر توسعه روش های پیش گیرانه جامع تمرکز کرده 
کلروکین«  »هیدروکسی  متحده  ایاالت  رهبری  دیگر  است. 
را تبلیغ نمی کند، به مردم تزریق مواد »ضدعفونی کننده« به 
خودشان را توصیه نمی کند و به بیگانه هراسی دامن نمی زند. ما 
ناگهان نظم را حس می کنیم اما این آغاز راه است نه پایان آن.

جهان وحشت و ترس سال گذشته را پشت سر گذاشته است. 
اکنون در مرحله ای از این همه گیری قرار داریم که در آن باید 
از تمرکز بر برنامه های اضطراری غیرهماهنگ به سمت اقدامات 
هماهنگ برای ریشه کن کردن یک بیماری مرگ بار گام برداریم. 
به رغم ناشناخته های بسیار درباره ی این که مصونیت در برابر 
ویروس کرونا چقدر دوام می آورد و ما تا چه زمان شاهد موارد 
ابتال به این بیماری خواهیم بود، ما اکنون از دانش و منابع الزم 
برای یافتن پاسخ هامان برخورداریم. اگر کووید21 را شکست 

دهیم، آمار مرگ می تواند در لحظه صفر شود.

او  است.  آتالنتیک  همکار  نویسنده  همبلین  جیمز  دکتر 
همچنین در دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ییل تدرس 
می کند و مجری برنامه »فاصله گذاری اجتماعی« و نویسنده 

کتاب »تمیز: تازه های علم درباره پوست« است.

این است که ما به ایمنی گله ای برسیم و ویروس تقریبا از 
بین برود.«

اما برخی دیگر انتظار دارند که با »بدترین سناریوی بدترین 
حالت« روبرو شویم؛ سناریویی که در آن مصونیت در برابر این 
بیماری شدید، مؤقتی باشد. »ویلیام هاسلتین«، زیست شناس 
و استاد سابق »دانشگاه هاروارد« از این سناریو هشدار می دهد 
و می گوید: »به نظر من واضح است که نظریه مصونیِت ناشی از 
سلول های تی دوام نخواهد آورد.« گرچه سلول های خاطره ی 
ما می توانند همچنان قادر به تشخیص ویروس کرونا باشند، 
این  برابر  ما در  از  به معنای محافظت معنادار  لزوما  این  اما 
ویروس نخواهد بود. بیماری ناشی از کرونا شاید در بار دوم یا 
پس از واکسیناسیون خفیف تر باشد، اما هاسلتین معتقد است 
که با ادامه جهش ویروس کرونا بیماری ناشی از آن نیز بدتر 
خواهد شد. هاسلتین مصونیت گله ای را »توهم« می خواند. او 
می گوید: »از مصونیت گله ای چیزی فراتر از مصونیت گله ای 
ویروس های  است  ما 6۰ سال  نخواهدشد.  نصیب مان  فصلی 
خانواده کرونا را می شناسیم و تجربه داریم و می دانیم آن ها 

هرساله بر می گردند.«
با این حال حتا نسخه بد کووید21 تفاوت زیادی با نسخه بد 
مورد  میلیون ها  از  واکسن  با وجود  کووید19 خواهد داشت. 
بیماری شدید پیش گیری خواهد شد اما افراد واکسینه شده 
خواهند  نیاز  منظم  فواصل  در  ایمنی  تقویت کننده های  به 
به طرز  فایزر  داشت. هاسلتین می گوید: »واکسن ها مدرنا و 
اما  هستند.  طبیعی  عفونت  از  خوبی  تقلید  تکان دهنده ای 
تأکید براین واقعیت که این واکسن ها احتماال مصونیت مؤقتی 
می آورند، بسیار مهم است. منظور از مؤقتی، مصونیت یک یا 
توزیع  و  تولید  به سیستم  یعنی جهان  این  دو ساله است.« 
واکسن بهتری نیاز دارد. به روزنگه داشتن سیستم ایمنی مردم 
با تزریق های ساالنه یا شش ماهه چالش عظیم خواهد بود. و 
اگر آمار ابتال باال رود و ویروس همچنان فراگیر باشد، حتا افراد 
واکسینه شده نیز 1۰۰ درصد در برابر خطر مصون نخواهند بود.

واکسن  دنبال  به  باید  که  گفت  من  به  هاسلتین  پایان  در 
همگانی باشیم که در برابر تمام گونه های جهش یافته سارس-

کوو-2 و همچنین ویروس هایی که در آینده از خانواده ویروس 
کرونا ظهور خواهند کرد، مصونیت آورد. پژوهش های اولیه که 
در آن از »فناوری ایمن سازی نانو« استفاده شده، نویدبخش 
و  ترکیب می شوند  ویروس های مختلف  این روش  در  است. 
هدف، توسعه یک محصول نهایی همه کاره است. دکتر فائوچی 
و همکارانش سال هاست که به دنبال یک واکسن همگانی برای 
آنفلونزا هستند و سرانجام اکنون نشانه های از موفقیت را در 
این تالش شان می بینند. توسعه یک واکسن همگانی در برابر 
ویروس کرونا از لحاظ تئوری با مانع کمتری روبرو است زیرا 
ساختار این ویروس ساده تر است و به راحتی تغییر نمی کند. 
با پایان یافتن مسابقه تولید نسل فعلی واکسن های کووید19، 
رقابت بر سر تولید واکسن  همگانی در برابر این ویروس آغاز 

می شود.
بین دیدگاه گاندی و هاسلتین یک دیدگاه به شدت نگران کننده 
دیگر وجود دارد. تصور کنید که واکسن های به خوبی کار کنند 
صورت  آن  در  باشد.  داشته  زمانی  محدودیت  آن ها  اثر  اما 
باشد.  مرگبار  و حتا  هنوز می تواند شدید  کووید19  به  ابتال 
واکسیناسیون آمار ابتال به موارد جدی و میزان مرگ  ومیر را به 
طور قابل توجهی کاهش می دهد اما به صفر نمی رسد. و ما به 
مرور زمان عادت می کنیم که فکر کنیم اوضاع »خوب« است.

به عبارت دیگر جهانی را تصور کنید که در آن بیماری ادامه 
دارد و به عنوان چیزی که کشندگی اش بسیار کم تر از سال 
گذشته است، قابل قبول واقع شده است؛ مانند آنفوالنزا. جهان 
ممکن است ساالنه صدها هزار نفر را به دلیل ابتال به آنفوالنزا 

صف کشیدند تا این که موجودی انبار تمام شد. »رامون تاالج«، 
پزشکی که مسئول نظارت بر مراقبت های بالینی در جوامع 
کم درآمد نیویورک است، می گوید: »اگر 3 هزار نوبت در نظر 
بگیریم در یک چشم به هم زدن پر می شود.« تقاضا ظاهرا 
درحال افزایش است. تاالج می گوید که اگر منبع کافی وجود 
داشته باشد، تیم او می تواند هر روز ۴۰ هزار ُدز واکسن به 
مردم ارائه دهد. او می گوید که ما باید به این مرحله از عرضه ی 
کمبودی  که  می گوید  سفید  کاخ  برسیم.  زودی  به  واکسن 

واکسن در هفته های آینده رفع می شود.
جهات  از  را  کرونا  ماهیت  مطمئنا  واکسیناسیون  کارزار 
غیرمنتظره تغییر می دهد. زیست گاه این ویروس درحال تغییر 
است. ممکن است هنوز در مجاری بینی یک فرد واکسینه شده 
باقی بماند اما احتماال به داخل ریه ها نمی تواند راه یابد. پرسش 
کلیدی این است که مصونیت در برابر این ویروِس به سرعت 
درحال جهش چه مدت طول می کشد؟ آزمایش های بالینی 
نشان داده است که واکسن ها تاکنون در جلوگیری از موارد 
جدی ابتال به این ویروس فوق العاده عمل کرده اند، اما هنوز 
مشاهده نشده است که مصونیت ناشی از واکسن طی مدت 

طوالنی چگونه از بین می رود.
از آن جا که کووید19 فقط حدود یک سال است که انسان ها 
را آلوده می کند، نمی توان به طور دقیق گفت که واکنش های 
می کنند.  عمل  چگونه  ویروس  این  برابر  در  بدن  ایمنی 
ویروس های کرونا که باعث سرماخوردگی عادی می شود، بعد از 
یک یا دو سال می تواند دوباره همان فرد را آلوده کند. تحقیقات 
اولیه در مورد واکسیناسیون کووید19 نشان می دهد که افراد 
در برابر این ویروس سطح باالیی از آنتی بادی را در بدن خود 
تولید می کنند اما این آنتی بادی ها حدود یک ماه پس از واکسن 
پیش گیری  و  کنترل  »مرکز  پاسخ  می کنند.  افت  به  شروع 
بیماری ها« در ایاالت متحده در مورد این که مصونیت پس از 

واکسن چه مدت دوام می آورد این است: »ما نمی دانیم.«
نیستند.  ویروس  یک  با  مقابله  داستان  کل  اما  آنتی بادی ها 
»مونیکا گاندی«، متخصص بیماری های واگیردار در »دانشگاه 
سطح  کاهش  از  پس  حتا  ما  که  است  معتقد  کالیفرنیا« 
آنتی بادی در بدن مان، توسط سایر میکانیسم های ایمنی که 
در بدن وجود دارد به خوبی محافظت می شویم. پژوهش او بر 
این مسأله تمرکز دارد که چگونه ویروس »اچ آی وی« یا ایدز 
در برابر میکانیسم های ایمنی مقاومت می کند و سیستم ایمنی 
بدن به ویژه »سلول های تی« را تضعیف می کند. او می گوید 
که سلول های تی و »سلول های بی« خاطره ای از عفونت های 
قبلی را در خود ذخیره می کنند و در کل برای حفظ مصونیت 
طوالنی مدت در برابر ویروس ها مهم تر از آنتی بادی ها هستند.

هم اکنون شواهد اطمینان بخش وجود دارد که نشان می دهد 
بخشی از این سلول ها می تواند خاطره های ماندگار را از ویروس 
»سارس-کوو-2« )پاتوژن کووید19( ایجاد کنند. اخیرا گروهی 
از پژوهش گران غدد لنفاوی افراد واکسینه شده را نمونه برداری 
کردند و متوجه رشد »بسیار چشم گیر« سلول های تی پس از 
واکسیناسیون افراد موردنظر شدند. تیم دیگری از پژوهش گران 
در مقاله ای که ماه فبروری در مجله »ساینس« منتشر شد، 
دریافتند که سلول های تی تولیدشده در افرادی که مبتال به 
کووید19 شده بودند، به نظر می رسد که نیم عمر سلول های 
تی را دارند که در وجود افراد بر اثر واکسینه شدن در برابر تب 
زرد ایجاد می شود )مصونیت در برابر تب زرد معموال مادام العمر 

است(.
در  که  می شود  ناشی  کسانی  از  دیگر  امیدوارکننده  نشانۀ 
سال 2۰۰3 به ویروس کرونای »سارس« مبتال شده بودند. 
سلول های تی افرادی که در سال 2۰۰3 به سارس مبتال شده 
بودند 17 سال بعد در جریان آزمایش، پروتئین این ویروس را 
به خوبی تشخیص دادند. گاندی معتقد است که این حافظه 
خنثاکننده  آنتی بادی های  داشتن  اندازه  به  همیشه  گرچه 
برای  زیاد  احتمال  به  اما  نمی آورد  مصونیت  افراد،  خون  در 
جلوگیری از ابتال به موارد شدید این بیماری کافی است. او فکر 
می کند که ما احتماال از ابتال به موارد شدید کووید19 مصونیت 

مادام العمر خواهیم داشت.
اگر چنین باشد، کووید21 فوقش یک نسخه خفیف و کم تر 
با آن شروع  را  بود که سال گذشته  بیماری خواهد  کشنده 
کردیم. گاندی می گوید: »سناریوی بدترین حالت این است 
که ما آن را سرماخوردگی تلقی کنیم. سناریوی بهترین حالت 

جیمز همبلین، آتالنتیک
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تالش برای به یادآوردن اوضاع جهان در ماه مارچ 2۰2۰ مانند 
تالش برای بازتولید تجربه ی زندگی در جهانی موازی است. 
سال گذشته این روزها امریکایی ها آماده می شدند برای احتماال 
ویروسی  برابر  در  خودشان  از  محافظت  به منظور  هفته  دو 
اسرارآمیز اما کشنده به قرنطینه روند. ما امریکایی ها نامه های 
ماسک  اما  می کردیم،  ضدعفونی  را  ارسالی مان  و  دریافتی 
نمی زدیم. تعداد معدودی هم می دانستیم که عالئم کووید19 
می تواند ماه ها ادامه یابد و ممکن است فرد مبتال به آن حس 
بویایی خود را از دست دهد، یا لکه های بنفش بر روی انگشتان 
پاهایش ظاهر شود. احتمال این که میلیون ها نفر بمیرند واقعی، 

اما غیرقابل درک بود.
امروز این همه گیری تقریبا به طرز غیرقابل تشخیصی از پارسال 
متفاوت است. در ایاالت متحده تجربه ی یک فاجعه  ی حاد و 
ترسناک توقعات و انتظارات را پایین آورده است. دیگر خبری 
از سردخانه های مؤقت در امتداد خیابان ها نیست، مشاغل با 
وجود ثبت روزانه هزار مورد مرگ شهروندان امریکایی بر اثر 
ابتال به کووید19 درحال بازگشایی اند. در هفته جاری »بیل دی 
بالزیو«، شهردار نیویورک دستور داد که کارمندان این شهر 
فارغ از این که در چه مرحله از واکسیناسیون  شان قرار دارند، 
تعداد مرگ  ومیر  این درحالی ست که  برگردند.  سر کار خود 
ناشی از کووید19 در شهر نیویورک همچنان باال است. برداشت 
این  پایان  انتظار  ابد در  تا  این است که ما نمی توانیم  شایع 

همه گیری بمانیم.
بتوان آن  نقطه ای خواهیم رسید که  به  زمانی  ما دقیقا چه 
را خط پایان همه گیری کووید19 دانست؟ این یک پرسش 
طبیعی است اما به باور من طرح آن اکنون سودی ندارد؛ نه تنها 
به این دلیل که به گفته ی آنتونی فائوچی صادقانه ترین پاسخ 
این  به  بلکه همچنین  این است که »ما نمی دانیم«،  برایش 
دلیل که بسیاری از مواردی که مشخصه ی بحران کووید19 
در بدترین حالتش بودند، دیگر مسأله ای نیستند. اکنون پس 
از کارمندان صحی واکسینه شده اند و  از یک سال بسیاری 
»مسطح کردن منحنی« دیگر یک نیاز فوری به شمار نمی آید. 
آزمایش های کووید19 به طور گسترده در دسترس مردم است 
و روش های درمانی بهتری نیز برای این بیماری توسعه یافته 
به سرعت درحال  نیز  نرخ مرگ  ومیر در سطح جهان  است. 

کاهش است.
همه گیری کووید19 ممکن است سال ها ادامه یابد، اما کابوِس 
بیماری ویروسی کامال  با یک  سال گذشته، سالی که مردم 
جدیِد برخاسته از یک زمینه سیاسی-اجتماعی خاص روبرو 
جدیدی  چالش های  با  اکنون  ما  است.  شده  سپری  شدند، 
روبرو هستیم؛ چالش هایی که به راحتی با آنچه قبال شاهدش 
بودیم قابل مقایسه نیستند. مهم است که در خصوص دوره ی 
همه گیری که اکنون پیش رو داریم، یک طرز تفکر جدید را 
در پیش بگیریم؛ تفکری که ما را به سمت خودخوشنودی 
از  کووید19  ندهد.  سوق  فلج کننده  نومیدی  و  سهل انگارانه 
پایان رسیده است )چالش های  به  بسیاری جهات هم اکنون 
است )چالش های  داریم کووید21  رو  آنچه در پیش  قدیم(. 

جدید(.
بیماری ها پدیده های ساکن نیستند. پاتوژن ها تغییر می کنند، 
میزبان ها تغییر می کنند و محیط نیز تغییر می کند. در مورد 
کووید19، هم پاتوژن، هم میزبان و هم محیط نسبت به سال 
از  جدید  ویروسی  عنوان  به  آنچه  هستند.  متفاوت   2۰2۰
خانواده ویروس های کرونا شیوع پیدا کرد، بیش از 1۰۰ میلیون 
نفر را آلوده کرده و به اشکال جدیدی جهش یافته است و 
اکنون به نظر می رسد با سرعت بیشتری انتقال می یابد و ما را به 
روش های مختلف نامحسوس تری آلوده می کند. سیستم ایمنی 
بدن ما نیز در نتیجۀ سروکله زدن با این ویروس تغییر کرده 
است. و صد البته در این یک سال سبک زندگی ما نیز دچار 
تغییر شده است، همچنین ما در استانداردهای اجتماعی، نظام 
پزشکی و برنامه های بهداشت عمومی شاهد تغییرات چشم گیر 

بوده ایم. کووید21 محصول این تغییرات در مجموع است.
یک-چهارم کل امریکایی ها اکنون دست کم یک ُدز واکسن 
دریافت کرده اند و رقم افراد واکسینه شده درحال افزایش است. 
در این ماه ساکنان نیویورک 2۴ ساعت شبانه روز پشت دروازه 
»استادیوم یانکی« که سایت مؤقت واکسن در نیویورک است، 

ویروس کرونا درحال تغییر است؛ همین طور بیماری ناشی از آن

اب اپیان کووید19، کووید21 آغاز یم شود


