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در  که  افتاده  اتفاق  حوادثی  اخیر  روزهای  در 
افراد  قتل عام  به  بی  پیشینه   به طور  طالبان  آن، 
غور،  در  مسافران  تیرباران  پرداخته اند.  ملکی 
افزایش انفجارها و ترورهای هدفمند نمونه هایی 
گمان  که  است  طالبانی  تازه ی وحشت  موج  از 
قرار  خود  کار  دستور  در  گروه  این  می رود 
هیچ  به  که  داده اند  نشان  طالبان  است.  داده 
گروه  این  دید  از  همه  و  نمی کنند  رحم  کسی 
تیرباران  با  این گروه  هدف اند. در آخرین مورد 
قدرت  رمضان  ماه  در  غور  در  غیرنظامی  چهار 
رخ  به  را  خود  انسان کشی  و  جنایت پیشگی 
با  دیگر  کشتار  و  قتل  و  وحشت آفرینی  کشید. 
است.  کرده  پیدا  ناگسستنی  پیوند  طالبان  نام 
گوشه-گوشه ی  در  خونین  رویدادهای  مرور 
افغانستان که عامل اصلی آن گروه طالبان است، 
نشان می دهد که هنوز این گروه از خشونت و 
رحم  کودکان  و  زنان  به  می کند،  استفاده  ترور 
نمی کند، شهروندان را به رگبار می بندد و برای 

کشتار و خشونت عزم محکم دارد. 
از نظر اخالقی جنایت هایی که این روزها طالبان 

در افغانستان مرتکب می شوند،...
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طالبان قدرت 
جنایت پیشگی خود را 

به رخ می کشند
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فرمانده سنتکام: 
ارتش افغانستان پس از خروج 
امریکا به حمایت نیاز دارد

واکنش ها به برخورد والی هرات 
با افراد متهم به اختطاف 
یک دختر ده ساله

رویداد ترافیکی در زابل 
14 کشته و 12 زخمی 
بر جای گذاشت

آیا هند برای سناریوی 
بازگشت طالبان آماده می شود؟

دو انفجار ماین در قندهار 
و ننگرهار پنج کشته و چهار 

زخمی بر جای گذاشت

مرگ ۱۳ بیمار مبتال به 
کرونا در آتش سوزی در 
بیمارستانی در هند

خطر زوال احزاب سیاسی 
در افغانستان

ایجاد  رویکرد   سه  این  از  یکی  با  سیاسی  احزاب 
می شود و بقای شان تضمین می گردد:

1. رویکرد  ایدئولوژیک. در افغانستان، احزاب سیاسی، 
با  احزاب  این  اند.  ایدئولوژیک  غالب شان،  نگاه 
تأثیرپذیری از کالن روایت های اسالم و مارکسیسم، 
می دانند.  کمونیسم  یا  دین  معنویت مجسم  را  خود 
در نگرش احزاب ایدئولوژیک، زمان حالت ایستاتیک 
یا االزهر مصر  دارد ؛ سرچشمه های دانایی در جهان 
هم  یا  و  پیکن  و  مسکو  یا  دیوبند،  مدارس  یا  است  

نجف و قم.
در  ایدئولوژیک اندیش  احزاب  جهان وطنی  نگاه 
در  را  تفاوت  کم ترین  ما  تا  شده  باعث  افغانستان، 
اساس نامه های آن شاهد باشیم. تفاوت عمده در نام ها 
اند و محتوای اساس نامه ها تقریبا یکی است. محتوای 
و  فرازمانی  کلی گویی های  بیشتر  اساس نامه ها،  این 

جهان وطنی اند. احزاب ایدئولوژیک اندیش،...
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پس از خروج؛ ابزارهای مقاومت و زمینه های سقوط چیست؟
امضا کرد. همزمان، چند هزار کیلومتر  را  تاریخی دوحه 
ایاالت متحده و ینس  دورتر در کابل، وزیر دفاع پیشین 
مشترکی  اعالمیه ی  ناتو،  سازمان  کل  دبیر  استولتنبرگ 
و  نظامی  حمایت  دوام  بر  مبنی  غنی  رییس  جمهور  با 
سیاسی از دولت و نیروهای امنیتی ملی افغانستان به امضا 

رساندند...

در 29 فبروری 2020، ایاالت متحده پس از ماه ها مذاکرات 
با  دوحه  و  کابل  در  همزمان  به  صورت  طالبان  با  فشرده 
و  توافقنامه  یک  مسلح اش،  مخالفان  و  افغانستان  دولت 
خلیل زاد،  زلمی  رساند.  امضا  به  مشترک  اعالمیه ی  یک 
برای صلح  کشور  این  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
توافقنامه ی  قطر  در  برادر  عبدالغنی  مال  با  افغانستان 
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»مثل یک زندانی«؛ 

روایتی از مرکز اصالح و 
تربیت کودکان هرات

ساختمانی در کنار زندان مرکزی هرات با حصارهای بلند 
دست کم 103 کودک به شمول دو دختر را در خود جای 
داده که دوران حجزشان را سپری می کنند. این جا مرکز 

تربیت و اصالح کودکان است...

افغانستان، پاکستان و ترکیه خواهان 
برگشت طالبان به میز مذاکره شدند

صفحه 2
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غیرقابل بخشش و انحطاط انسانیت است. 
و  غیرنظامیان  از  طالبان  گروگان گیری 
تیرباران  کشور،  شاهراه های  در  مسافران 
می دهد  نشان  غیرنظامی  و  بی گناه  افراد 
به  رسیدن  برای  عمل  هر  از  گروه   این 
می کند  استفاده  خود  سیاسی   اهداف 
و  اخالقی  هنجارهای  و  قواعد  پروای  و 
مردم  جان  آن ها  برای   ندارد.  را  انسانی 
ملکی و بی گناه اهمیت ندارد و در بند این 
جنایت های  اعمال شان،  این  که  نیستند 
روحیه ی  این  می شود.  شمرده  بشری 
فاجعه ی  به  منجر  بارها  طالبان  گروه 
جمعی  کشتار  به  دست  و  شده  انسانی 
کارنامه ی  بنابراین،  است.  زده  مسافران 
اخالق رفتاری طالبان با شهروندان سیاه 
و تاریک است. صدها بار طالبان به کشتار 
غیرنظامیان  از  استفاده  غیرنظامیان، 
غارت  و  تخریب  انسانی،  سپر  به  عنوان 
زیربناها،  ویران کردن  عامه،  دارایی های 
و  دختران  و  زنان  به  جنسی  تجاوز  حتا 

ده ها جنایت دیگر انسانی دست زده اند. 
طـرف دیگر ماجـرا دولت اسـت. حکومت 
در برابـر رویکـرد جنایت پیشـگی طالبان 
برخـورد جدی ندارد. به عنـوان مثال قتل 
غیرنظامیـان به دسـت طالبـان در مسـیر 
بی پیشـینه  غور-هـرات  یـا  غور-کابـل 
نیسـت. در سـال 1393 طالبـان چهارده 
مسـافر را در میسـر غور-کابـل تیربـاران 
کردنـد. امـا برای امنیـت این شـاهراه در 
عمـل حکومـت هیـچ کاری نکـرده و بـه 
طـرز وحشـتناکی نگرانی مـردم را نادیده 
یـک  مقـام  در  حکومـت  اسـت.  گرفتـه 
می دهـد  اجـازه  طالبـان  بـه  تماشـاچی 
گـروگان  را  شـهروندان  روز  هـر  کـه 
بگیرنـد و سـر ببرنـد و تیربـاران کننـد. 
بی تفاوتـی در برابـر مـرگ شـهروندان و 
بی پاسخ گذاشـتن جنایـات تروریسـتان و 
عفـو قاتـالن، منجر بـه قدرتمندترشـدن 
گـروه طالبان شـده و بر نفـرت از مقامات 
حکومـت کمک کرده اسـت. از این ضعف 
طالبـان به طـور گسـترده سـود می برنـد. 
بـرای  ارعاب گـری  و  هراس افگنـی  زیـرا 
طالبـان هـم هـدف اسـت و هـم وسـیله. 
می خواهنـد  هراس افگنـی  بـا  طالبـان 
بـه اهـداف سیاسـی و ایدیولوژیـک خـود 
برسـند و خـود را قدرت منـد و مسـلط بر 
افغانسـتان نشـان دهند. از طـرف دیگـر، 
گـروه طالبـان بـا اعمـال خشـونت هدف 
هراس افگنـی و ترس آفرینـی خـود را کـه 
جـزء سرشـت این گـروه اسـت، تثبیت و 

قدرتـش را در کشـتار رقـم می زنـد. 
انتظـار شـهروندان ایـن اسـت که بیشـتر 
از ایـن، جهـان نظاره گر تراژیدی انسـانی 
در افغانسـتان نمانـد. شـرکای بین المللی 
و  بشـری  حقـوق   نهادهـای  افغانسـتان، 
سـازمان ملـل تنهـا کاری که پـس از هر 
کـرده،  افغانسـتان  در  انسـانی  فاجعـه ی 
نشـر اعالمیـه و محکومیـت ماجـرا بـوده 
و  نهادهـا  مسـئولیت  درحالی کـه  اسـت. 
شـرکای بین المللـی افغانسـتان فراتـر از 
این اسـت. تـا زمانی که جامعـه ی جهانی 
فشـار معنـاداری بـر عامـالن خشـونت از 
جملـه طالبـان در افغانسـتان وضع نکند، 
نـه طالبـان و نـه هیـچ گـروه هراس افگن 
غیرنظامیـان  کشـتار  از  دسـت  دیگـر، 
به عنـوان اهـداف چـرب و بی دفـاع بـرای 
هراس افگنـی بیشـتر برنخواهنـد داشـت. 
این سـکوت تا جایـی از رویکرد سیاسـی 
جامعـه ی جهانـی و امریکا در مـورد روند 
صلـح افغانسـتان ناشـی می شـود. نبایـد 
از  ایـن حجـم وسـیع  تمنـای صلـح  در 
جنایـت طالبـان پرده پوشـی یا دسـت کم 
در برابـر آن موضـع انفعالـی گرفته شـود. 
بایـد بـر طالبـان در برابر هـر جنایتی که 
مرتکـب می شـوند، تعزیـرات وضع شـود. 
چشم پوشـی بـر تراژیـدی جاری انسـانی 
هیـچ کمکـی بـه رونـد صلـح نمی کنـد. 

تنهـا طالبـان جری تـر می شـوند.

هلمند به قندهار و سپس به کابل بروند.
او دلیل این حادثه را بی احتیاطی رانندگان عنوان کرد.

سخن گوی والی زابل گفت که کشته و زخمیان این رویداد به شفاخانه غیرنظامیان شهر 
قالت، مرکز این والیت منتقل شده اند.

به گفته ی او، وضعیت صحی زخمیان در حال حاضر خوب گزارش شده است.
در همین حال، ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار در تویتی گفته است که قربانیان این 
به  به خاطر کار  بوده اند که  ننگرهار  باشندگان ولسوالی پچیراگام  ترافیکی همه  حادثه 

والیت هلمند رفته بودند.

ترافیکی در  زابل می گویند که در یک حادثه ی  اطالعات روز: منابع محلی در والیت 
مسیر شاهراه کابل – قندهار، دست کم 14 نفر جان باخته و 12 نفر دیگر زخمی شده اند.

گل اسالم سیال، سخن گوی والی زابل به روزنامه اطالعات روز گفت که این حادثه شام 
دو روز پیش )پنج شنبه، 2 ثور( در منطقه ی »جلدک« ولسوالی شهر صفای این والیت 

رخ داده است.
آقای سیال توضیح داد که یک عراده موتر مسافربری نور »مرسدیس« با یک عراده موتر 

باربری نوع »تیلر« برخورد کرده است.
والیت  از  که می خواستند  اند  »کارگر«  مردان  رویداد همه  این  قربانیان  او،  به گفته ی 

رویداد ترافییک در زابل 14 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت

او گفت که این ماین از سوی جنگ جویان گروه طالبان در کنار جاده جاسازی شده بود. 
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

نتیجه ی  در  که  می گوید  ننگرهار  والی  سخن گوی  خوگیانی،  عطااهلل  حال،  همین  در 
انفجار یک حلقه ماین کنارجاده ای در مربوطات حوزه ی نهم شهر جالل آباد، مرکز این 

والیت یک سرباز امنیت ملی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده اند.
آقای خوگیانی به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت 12:00 ظهر 
ماین  با  رنجر  نوع  موتر  عراده  یک  رویداد  این  در  او،  به گفته ی  است.  داده  رخ  دیروز 

کنارجاده ای برخورد کرده است.
مسئولیت این دو رویداد را تا کنون فرد یا گروهی برعهده نگرفته است، اما در والیت های 

ناامن قندهار و ننگرهار بیشتر گروه طالبان حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: در نتیجه ی دو انفجار ماین کنارجاده ای در مربوطات والیت های قندهار و 
ننگرهار، پنج نفر جان باخته و چهار نفر دیگر زخمی شده اند.

در میان کشته شدگان یک نظامی و چهار غیرنظامی و در میان زخمیان نیز یک نظامی 
و سه غیرنظامی شاملند.

جمال ناصر بارکزی، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت قندهار به روزنامه اطالعات روز 
گفت که یک عراده موترسایکل نوع زرنج حوالی ساعت 2:30 دقیقه ی بعد از ظهر دیروز 
)جمعه، 3 ثور( در منطقه ی »هدیره ی ژوندو«ی ولسوالی ارغنداب این والیت با ماین 

کنارجاده ای برخورد کرده است.
سه  و  باخته  جان  غیرنظامی  چهار  رویداد  این  در  که  گفت  همچنان  بارکزی  آقای 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

دو انفجار ماین در قندهار و ننگرهار پنج کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت

به  رسیدگی  امر  در  را  افغان  مهاجران 
از  و  کمک  مهاجران  اساسی  نیازهای 
تالش های دولت افغانستان برای بازگشت و 

ادغام مجدد آن حمایت کند.
پاکستان  افغانستان،  خارجه ی  وزیران 
نیز  استانبول  نشست  تعویق  به  ترکیه  و 
این نشست پس  اشاره کرده و گفته اند که 
و  دخیل  طرف های  تمامی  با  بحث ها  از 
مساعدشدن شرایط برای پیشرفت معنادار، 

برگزار خواهد شد.
اپریل   24 در  بود  قرار  استانبول  نشست 
برگزار شود، اما به دلیل آماده نبودن طالبان، 
این نشست برای بعد از عید سعید فطر به 

تعویق افتاده است.

برای  دوحه  در  صلح  جاری  مذاکرات  و 
عادالنه  سیاسی  فصل  و  حل  به  دست یابی 
و پایدار مسأله ی افغانستان حمایت کرده اند. 
بازگشت  تروریزم،  با  مشترک  مبارزه ی 
از  افغان  مهاجران  باعزت  و  داووطلبانه 
راستای  در  همکاری ها  ایران،  و  پاکستان 
اتصال منطقه ای در عرصه های ترانسپورت، 
مردم،  با  مردم  روابط  انرژي،  تجارت،  
و  فرهنگی  و  اجتماعی  تبادالت  آموزش، 
موضوعاتی  دیگر  از  جهان گردی  همچنان 
است که در این نشست سه جانبه روی آن 

توافق شده است.
جهانی  جامعه ی  از  مشترک  اعالمیه ی  در 
میزبان  کشورهای  که  است  شده  خواسته 

غیرنظامی،  کارمندان  قراردادن  هدف  و 
فعاالن جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشری، 
محکوم  را  رسانه ها  کارمندان  و  خبرنگاران 

کرده اند.
و  دایمی  فوری،  آتش بس  نیاز  روی  آنان 
باالی  سطح  پایان بخشیدن  به منظور  جامع 
برای  مناسب  فضای  ایجاد  و  خشونت 

گفت وگوهای صلح تأکید کرده اند.
بر  آنان  مشترک،  اعالمیه ی  از  نقل  به 
دارای  افغانستان  یک  از  حمایت شان 
حاکمیت، مستقل، مردم ساالر و متحد تعهد 

کرده اند.
طبق این اعالمیه ی مشترک، وزیر خارجه ی 
سه کشور همچنان از روند صلح افغانستان 

وزیران  سه جانبه ی  نشست  روز:  اطالعات 
ترکیه  و  پاکستان  افغانستان،  خارجه ی 
استانبول  شهر  در  ثور(   3 )جمعه،  دیروز 

ترکیه برگزار شد. 
کشور،  خارجه ی  وزارت  اعالمیه ی  طبق 
و  پاکستان  افغانستان،  خارجه ی  وزیران 
یک  در  سه جانبه  نشست  پایان  در  ترکیه 
به  تا  خواسته اند  طالبان  از  خبری  نشست 
را  صلح  مذاکرات  و  برگشته  مذاکرات  میز 

از سر بگیرند.
از سوی هم، در اعالمیه ی مشترک وزیران 
آنان  که  است  آمده  کشور  سه  خارجه ی 
سطح  از  را  نارضایتی شان  نشست  این  در 
کرده  ابراز  افغانستان  در  خشونت ها  بلند 

کره شدند کستان و ترکیه خواهان برگشت طالبان به مزی مذا افغانستان، پا

این  به  افغانستان  حکومت  که  است  گفته 
تصمیم احترام می گذارد و برای اجرایی شدن 

آن همکاری می کند.
آقای غنی همچنان گفته است که افغانستان 
نیروهای  و  ندارد  قرار  سقوط  مرحله ی  در 
از  مستقالنه  دفاع  توانایی  دفاعی  و  امنیتی 

کشورشان را دارند.
گروه طالبان اما درحالی که از تصمیم امریکا 
برای خروج نظامیانش از افغانستان استقبال 
کرده، در عین حال امریکا را به خاطر تأخیر 
توافق نامه ی  نقض  به  نظامیانش،  خروج  در 

دوحه متهم کرده است.

یکجا با امریکا از افغانستان خارج می شود.
تعهد  ناتو  سازمان  در  متحدانش  و  امریکا 
افغانستان،  از  خروج  از  پس  که  کرده اند 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به 

افغانستان ادامه می دهند.
نظامی   2۵00 به شمول  حاضر،  حال  در 
در  ناتو  نظامی  به 9۶00  نزدیک  امریکایی، 
به  نظامیان  این  دارند.  حضور  افغانستان 
و  آموزش  افغان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

مشوره می دهند.
اعالم  از  پس  اما  غنی  اشرف  رییس جمهور 
تصمیم امریکا و ناتو برای خروج از افغانستان، 

او  افغانستان،  از  امریکایی  نظامیان  خروج 
نگران توانایی دولت افغانستان برای حفاظت 
از سفارت آمریکا در کابل است. او در عین 
حال در مورد توانایی »افغان ها« برای دفاع از 
خود و همچنان توانایی افغانستان در حفظ و 
پرواز هواپیماها بدون کمک مالی و حمایت 

امریکا ابراز نگرانی کرده است.
این درحالی است که جو بایدن، رییس جمهور 
سال  حمل   2۵ در  امریکا  متحده ی  ایاالت 
را  نیروهایش  تمامی  که  کرد  اعالم  جاری 
افغانستان خارج می کند.  از  تا 11 سپتامبر 
همزمان با این، ناتو نیز اعالم کرده است که 

اطالعات روز: جنرال فرانک مکنزی، فرمانده 
)سنتکام(  امریکا  مرکزی  فرماندهی  ستاد 
می گوید که ارتش افغانستان پس از خروج 
کامل نیروهای امریکایی همچنان به حمایت 

نیاز دارد.
به گزارش بی بی سی فارسی، فرمانده سنتکام 
در کمیته  ثور(  )پنج شنبه، 2  پیش  روز  دو 
نیروهای مسلح سنای امریکا گفته است در 
صورتی که از ارتش افغانستان پس از خروج 
»مسلما  نشود،  حمایت  امریکایی  نیروهای 

فرو می پاشد«.
با  که  است  گفته  همچنان  مکنزی  جنرال 

فرمانده سنتکام: 
یکا به حمایت نیاز دارد ارتش افغانستان پس از خروج امر

قاتلین مردم چرا چنین رفتار نیک. اگر یک 
والی ما از موی دو اختطاف گر/آدم ربای منفور 
گرفت، میگن/می گویند کرامت انسانی زیر پا 

شد. یعنی واقعاً ملت نمونه ای هستیم.«
نفتی  مواد  واردکنندگان  از  یکی  وفا،  نوید 
ملی  امنیت  نیروهای  عمل کرد  از  هرات  در 
برای رهایی دختر ده ساله ستایش کرده و 
در فیسبوک به حمایت از والی هرات نوشته 
را  والی  خوب  حرکت  »آن هایی که  است: 
فامیل  دل  پیش  را  دل شان  می کنند،  نقد 
آن کودک بگذارند که چه کشیدند در 24 

ساعت.«
داشته  وجود  همواره  هرات  در  آدم ربایی 
است. بارها مقام های محلی و امنیتی هرات 
سخن  آدم ربا  گروه های  متالشی کردن  از 
هرات  در  آدم ربایان  بساط  اما  گفته اند، 

همچنان پهن است.
خورشیدی  گذشته ی  سال  جریان  در 
به  واکنش  در  بار  چندین  هرات  باشندگان 
ادامه ی آدم ربایی دست به اعتراض و اعتصاب 

عمومی زده بودند.

صالحیت های  از  مجرم  با  عبرت انگیز  و 
در  اجرائیه.  قوه  عضو  نه  است،  قضائیه  قوه 
شکنجه،  جهان  کشورهای  دموکراسی ترین 
بدرفتاری و حقارت مجرمین معمول است، 

ولی نه در انظار عمومی.«
سمیر بدرود، در فیسبوک نوشته است: »این 
عمل والی هرات غیرقانونی، منزجرکننده و 

ناجوان مردانه است.«
کاربران  از  دیگر  یکی  مظفری،  طالب 
بگویم،  »کوتاه  است:  نوشته  فیسبوک 
جمهوریت کنونی این شکلی است، قانون را 
نمی شناسد و زورگویی را مقدم بر همه چیز 

می داند.«
با این حال، شمروزخان مسجدی، سخن گوی 
از  به نحوی  تویتی  در  مالیه  وزارت  پیشین 
برخورد والی هرات با افراد متهم به اختطاف 

دختر ده ساله دفاع کرده است.
مردم  »عجب  است:  نوشته  مسجدی  آقای 
با  اگر  ما.  کرده ی  تحصیل  و  عادی  داریم، 
طالب و یا تروریست و مجرم دیگر به نیکی 
و  وحشی ها  با  میگن/می گویند  شد،  رفتار 

است که مقام های حکومتی باید در برخورد 
را  بشری  اصول حقوق  و  قانون  با مجرمان، 

رعایت کنند.
افغانستان  »دولت  است:  نوشته  اکبر  خانم 
تعهدات بین المللی و ملی حقوق بشری دارد 
و برخورد گزینشی در برابر این تعهدات به 

کاهش اعتبار و مشروعیت می انجامد.«
او همچنان تأکید کرده است که در برخورد 
دادرسی  اصول  تمام  باید  قانون شکنان  با 
و  پی گیری  بازداشت،  مراحل  در  عادالنه 
رسیدگی مراعات شود: »براساس قوانین ملی 
انسان ها  شکنجه ی  و  تعذیب  بین المللی  و 

ممنوع است.«
هارون معترف اقدام والی هرات را به نمونه ای 
از پوپولیزم توصیف کرده است: »پدیده ای  را 
که غنی ترویج کرد، عوام فریبی مفرط بود. 
که  مقامی  و  موقف  هر  در  غنی  شاگردان 
گماشته شدند، رفتار و گفتار عوام فریبانه را 

تقلید کردند.«
در  هرات  پیشین  شهردار  انوری،  داوود 
شدید  »برخورد  است:  نوشته  فیسبوک 

اطالعات روز – هرات: چگونگی برخورد سید 
عبدالوحید قتالی، والی هرات با دو فرد متهم 
به اختطاف یک دختر ده ساله با واکنش های 
متفاوت کاربران شبکه های اجتماعی مواجه 

شده است.
آقای قتالی روز پنج شنبه )2 ثور( در جمع 
خبرنگاران گفته بود که به خاطر جلوگیری از 
تکرار اختطاف دختران در هرات، چهره ی دو 

آدم ربا نباید پنهان بماند.
موی  از  خبرنگاران  حضور  در  همچنان  او 
افراد بازداشت شده ی متهم به اختطاف یک 
دختر ده ساله گرفته و آنان را به عقب کش 

کرده بود.
به  متهم  افراد  با  هرات  والی  برخورد  این 
اختطاف دختر ده ساله، واکنش های مثبت 
و منفی را به دنبال داشته است. شماری این 
برخورد را مبارزه ی جدی با آدم ربایی خوانده 

و برخی دیگر نیز آن را محکوم کرده اند.
مستقل  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
از  رشته تویتی  در  افغانستان  بشر  حقوق 
این برخورد والی هرات انتقاد کرده و گفته 

کنش ها به برخورد وایل هرات با افراد متهم به اختطاف یک دخرت ده ساله وا
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خطر زوال احزاب سیایس در افغانستان
باشد: ثروت، نفوذ مردمی و قدرت استخدام در ادارات حکومتی 
یا نفوذ در بدنه ی قدرت. اکثر قریب به اتفاق رهبران سیاسی 
پول دارند. پول شرط الزم بوده می تواند  اما شرط کافی نیست. 
اکثر رهبران، دو ویژگی دیگر را ندارند. کارت بازی برای رهبران 
سیاسی دیگر، بازی با احساسات اعتقادی و حتا قومی نیست. 
بلکه  میزان نفوذ در ادارات و قدرت استخدام افراد در ادارات 
حرف اول را می زند. اکثر رهبران سیاسی، پس از کسادشدن 
بازار داغ عقیده جنگی، در مسیر گذار به میدان قومی، ناکام 
ماندند. مهم ترین علت حفظ موقعیت نسبی شان در این سال ها، 
حفظ رابطه با دستگاه حکومتی و نفوذ در ادارات بوده اند که در 

سال های پسین به شدت کاهش یافته اند.
تنها  شهرنشینی  شهرنشینی.  فرهنگ  گسترش   .2
آن  بخش  یک  که  گرچند  نیست،  شهر  در  زندگی کردن 
می باشد. بلکه  فهم متفاوت از زندگی روستایی، عبارت اند از 
تعامل با فرهنگ شهرنشینی. کهنه سربازی که در دهه ی شصت 
و هفتاد خورشیدی، بدون معاش جنگ می کرد  اکنون در یکی 
از شهرهای افغانستان صاحب خانه و دکان شده است. یا اگر 
در روستا ساکن است  دیگر انسان سرسپرده ی چهل سال قبل 

نیست.
مهاجرت روستانشینان به شهرهای بزرگ کشور، در سست کردن 
پایگاه  مردمی رهبران سیاسی، نقش کلیدی را بازی کرد. اگر 
نگاهی به میزان محبوبیت رهبران سیاسی در شهرها بیندازیم  
این واقعیت به خوبی روشن می شود. در سال های نخست پس 
از سقوط طالبان، میزان محبوبیت رهبران در شهرها بسیار 
باال بود. چون کسانی که از روستاها به شهر آمده بودند  هنوز 
روستایی فکر می کردند و نگاه شان هنوز کاسب کارانه نشده بود. 
هر قدر زمان گذشت  از محبوبیت رهبران در شهرها کاسته شد،  
چون تفکر روستانشینی کم کم جایش را به فرهنگ شهرنشینی 

داد.
هفتاد  و  شصت  دهه های  در  که  پدری  نسلی.  تغییر   .3
افتخارآمیزترین  و  بزرگ ترین  می جنگید.  جانانه  خورشیدی، 
است.  جنگ  سال های  همین  یادکرد  زندگی اش،  حماسه ی 
اما اکنون، فرزندانش، برداشت کامال متفاوت از زندگی دارند 
و خاطرات پدر از سال های جنگ، دیگر نه تنها افتخار برای 
فرزندانش نیست  بلکه  بدترین کابوس زندگی آنان  اند. آن زمان 
زنده برگشتن از جبهه ی جنگ، برای یک سرباز سرافکندگی 
بود. اما حاال، زنده ماندن این پدران، بزرگ ترین چانسی است که 

فرزندان شان در زندگی نصیب شده اند.
تغییر نسلی، تنها تفاوت در سن پدران و فرزندان نیست  بلکه  
در کنار آن، باسوادشدن این نسل را نیز شامل می شود. تفاوت 
جهان بینی این دو نسل چه در شهر و چه در روستا، تنها در 
تفاوت سنی شان نهفته نیست،  مهم تر از آن در تفاوت دانایی 
آنان ریشه دارد. اکنون این فرزندان با معرفت شناسی متفاوت، 
در  تأثیرگذار  نیروی  و  می کنند  مدیریت  را  خانواده های شان 

فامیل های خود اند.
جدید  موهبت های  با  آشنایی  و  پساطالبانی  نسل  داناشدن 
زندگی، مانند دنیای مجازی و دیجیتالی شدن زندگی، این نسل 
با رویکرد   از شکارشدن در دام رهبران سیاسی  نیمه یتیم را 
ایدئولوژیک و جنگی، خارج کرده اند و بی جهت نیست اگر از 
قول حافظ بگوید »برو این دام بر مرغی دگر نه/که عنقا را بلند 

است آشیانه.«
دیگر  سیاسی،  رهبران  برای  مغاک،  این  از  برون رفت  راه 
تاکتیک سنجی های فردی نیست  بلکه  مستلزم ایجاد تغییرات 
در  گام  نخستین  است.  حزبی  بدنه ی  کلیت  در  ساختاری 
راستایی ایجاد رفورم ساختاری، باورکردن واقعیت های جدید 
اند. واقعیت هایی که دیگر انکارش به معنای نادیده گرفتن رقیب 
حساب نمی شود  بلکه  بالهت سیاسی است. رهبران سیاسی، به 

جای نادیده گرفتن نسل پساطالبانی، باید با آنان تعامل کنند. 
و  سیاسی  رهبران  تجرید  به  جامعه،  به  سربازگونه ای  نگاه 
اصالحات  باشد  قرار  اگر  می شود.  منتهی  احزاب  ناکارایی 
ساختاری در احزاب سیاسی به وجود بیاید  دیگر به کارگیری 
تعبیر رهبران سنتی و احزاب سنتی اشتباه است. حزب، کاال 
نیست که هر روز مدل جدید آن وارد بازار شود و مدل قبلی 
سنتی حساب گردد. نگاه شی واره به حزب، یا ریشه در شناخت 
سطحی نسل جدید از سیاست دارد و یا هم ریشه در نیاوردن 
اصالحات، از سوی رهبران آن احزاب در مطابقت با نیازهای 
جامعه. گرچند اصالحات ساختاری در اکثر احزاب سیاسی، 
دشوار به نظر می رسد  اما غیر ممکن نیست. امید می رود  این امر 

دشوار، تبدیل به کنش سیاسی شود.
ادامه ی فعالیت احزاب سیاسی، چه در شرایط کنونی و چه 
در شرایط بالقوه ی پس از صلح با طالبان، با وضعیت فعلی که 
دارند  قابل دوام نیست. چون سال های پیشرو، نه دهه ی شصت 
خورشیدی است که جنگ را توجیه عقیدتی کند  نه دهه ی 
هفتاد خورشیدی که منازعات را توجیه قومی کند و نه دهه های 
هشتاد و نود خورشیدی که طالبان گروه تروریستی بود و تحت 
تعقیب چهل و چند کشور دنیا. عالوه بر آن، جهان در افغانستان 
افغانستان  برای  سیل آسا  کمک های  و  داشت  نظامی  حضور 
سرازیر می شد. برعکس، در سال های پیشرو، احزاب سیاسی با 
نسل اول در حال افول خود روبه رو اند؛  فرزندانی که »نازپرورده 
تنعم« اند،  اساس نامه هایی که بیش تر اهمیت تاریخی دارد و 
هفتاد  و  دهه های شصت  در  ترمینولوژی حاکم  در شناخت 
پیروانی که  اهمیت کاربردی.  تا داشتن  را کمک می کند  ما 
دیگر سرباز نیست  بلکه  فرزندانش انسان های تحصیل کرده اند 
در  پدران شان.  از  متفاوت  کامال  سیاست   از  تعریف شان  و 
باید  یا  احزاب سیاسی  یک چنین وضعیت دگرگون شده ای، 
اصالحات عمیق در ساختار و رویکرد شان به وجود آورند و یا 

هم ناگزیر، با نسل اول حزب تدریجا مضمحل گردند.

سرکوب  در  احزاب،  این  برای  ابزار  کاراترین  توطئه،  تیوری 
منتقدان درون حزبی و درون قومی است. همیشه فرد اول حزب، 
بهترین و آخرین ناجی مردم تلقی می شود که اگر او نباشد  
معلوم نیست مردم به چه سرنوشت هولناکی گرفتار خواهند 
شد. فرد اول در چنین احزابی، همیشه دارنده ی یک راز بزرگ 
و نگفتنی است. گفتن این راز برای مردم، به مثابه ی فروپاشی 

اقتدار فرد اول حزب و حتا خود حزب تلقی می شود. 
وضعیت موجود برای مردم، به عنوان وضعیت مطلوب تعریف 
می گردد. کارگزاران این احزاب، مهم ترین رسالت شان، کم کردن 
توقعات و مطالبات برحق مردم از حزب و حکومت است. چون 
هرقدر خواست ها بیش تر شوند  جنجال ها بیشتر دامن گیر این 

احزاب می شوند.
احزاب ایدئولوژیک اندیش، نقش رابط و مترجم را بین مردم و 
حکومت بازی می کنند. نمی گذارند مردم مستقیما با حکومت 
و منابع قدرت رابطه برقرار کنند. از این جهت، ایفای نقش 
این احزاب، شبیه خان و داروغه ی دوران ظاهرشاه و داوودخان 

است.
نشانه های زوال. احزاب سیاسی کنونی، اگر اصالحات بنیادین 
در ساختار و اساس نامه ی شان نیاورند و روش سیاسی خود را 
تغییر ندهند  زوال شان حتمی و سقوط آن اجتناب ناپذیر به نظر 
می رسد. نشانه های زوال این احزاب، مباحث نظری نیست که 
بشود با گفت وگو حل مسأله کرد. بلکه  واقعیت های عینی  اند که 
نادیده انگاشتن آن، سرعت سقوط را بیش تر می کند. در این جا 

به چند مورد از این واقعیت ها اشاره می گردد.
احزاب  این  که  شد  گفته  قاعده.  و  هرم  در  فرسایش   .1
فردمحور اند. اکنون پس از چهل سال، چهره های دست اول 
این احزاب، رو به فرسایش نهاده اند. رهبران احزاب سیاسی در 
بیست سال پسین، در رفاه و آسایش زیسته اند و چنان سرمایه ی 
مادی برای شان گرد آورده اند که حتا در خواب طالیی شان هم 

نمی دید.
افغانستان  در  تاکتیک جنگ  رهبران،  مرفه  زندگی  کنار  در 
از نگاه تاکتیکی، چه  نیز فرق کرده است. اکنون جنگ چه 
با جنگ های  از نگاه توجیهی و حتا هزینه ای که الزم دارد،  
تغییر  است.  نموده  فرق  خورشیدی  هفتاد  و  شصت  دهه ی 
احزاب،  این  تا  گردیده  سبب  افغانستان،  در  جنگ  ماهیت 
کاربرد جنگی نیز نداشته باشند. نه تنها نخبگان این احزاب 
فرسوده و عافیت طلب شده اند  بلکه  سربازان آن نیز، از دور خارج 
گردیده اند. یا تغییر زندگی داده اند و یا هم قدرت جنگ کردن 
را ندارند. در دهه ی شصت و هفتاد، سربازان با شکم گرسنه 
و  اعتقادی  جنگ  به  نگاه  چون  می جنگید   معاش  بدون  و 
ناموسی بود. اما حاال نگاه سربازان به جنگ اقتصادی است. تا 
حقوق یک سرباز باالتر از معاش کارگری ساده نباشد  کسی به 
صفوف جنگ نمی رود. بیست سال پسین، شبیه خواب اصحاب 
دیگر  بیداری،  از  پس  بود.اکنون  سیاسی  احزاب  برای  کهف  

سکه ی شان، پول رایج بازار جنگ نیست. 
یکی از علت های اصلی که احزاب سیاسی در دهه های هشتاد 
و نود خورشیدی رو به زوال نهادند  این بود که از میدان جنگ 
اخراج شدند. البته علت هایی دیگری نیز داشتند که در این 
یادداشت به برخی از آن ها اشاره شده اند. چون جنگ در این 
دو دهه هم از نظر لوژیستکی و هم از نظر تکنیکی کامال فرق 
کرد و از توان این احزاب خارج گردید. یکی از اتفاقات نیکی که 
در این دو دهه افتاد  این بود که حکومت مدیریت جنگ را از 
دست احزاب سیاسی گرفت و این اتفاق، در مدنی شدن و تغییر 

رویکرد  سیاسی این احزاب کمک نسبی کرد.
افغانستان، کسی رهبر بوده می تواند که سه چیز داشته  در 

افغانستان، دو مرحله دارد: جنگ خانوادگی و جنگ عقیدتی-
قومی. این کشور، پس از حاکمیت خانوادگی، وارد حاکمیت 
از 13۵7 خورشیدی، یک خانواده  ایدئولوژیک گردید. پیش 
بقای یک  به خاطر  افغانستان،  حکومت می کرد و جنگ در 
از  پس  داشتیم.  اقارب جنگی  ما  تعبیری،  به  بود.  خانواده 
به خود گرفت و  13۵7 خورشیدی، جنگ رویکرد  عقیدتی 

اقارب جنگی، جایش را به عقیده-جنگی داد. 
احزاب ایدئولوژیک اندیش، معموال مال دوران جنگ اند. چون 
قبوالندن مردم برای آن که به جبهه بروند  نیازمند توجیه است، 
آن هم از نوع دینی اش. به همان خاطر، این احزاب سیاسی، در 
دهه ی شصت خورشیدی به خاطر مبارزه با ارتش و حکومت 
مورد حمایت شوروی وقت ایجاد گردید. جنگ، یگانه پشتوانه 
برای دوام اقتدار چنین جریان های سیاسی اند. جنگ برای این 
احزاب، تاکتیک و عبور از یک مرحله نیست  بلکه  هویت و ضامن 

بقای آن در جامعه محسوب می گردد.
بی دلیل نیست که پس از خروج ارتش شوروی وقت و سقوط 
هفتاد  دهه ی  در  جنگ  هم  باز  دکترنجیب اهلل،  حکومت 
از  یافت.  دوام  هولناک تر  و  خشن تر  مراتب  به  خورشیدی 
آن جایی که بهانه ای اعتقادی در جنگ دهه ی هفتاد خورشیدی 
ممکن نبود  بنابرآن، این احزاب، از سر ناگزیری، رویکرد  قومی 
به خود گرفتند  تا جنگ شان را این بار، توجیه قومی کند. لذا، 
قومی اندیشی برای این احزاب یک تاکتیک بود/است  نه هدف و 

قومی اندیشی، جزء ماهیت شان نیز نمی باشند.
احزاب  همه ی  گرچند  خورشیدی،  هفتاد  دهه ی  جنگ  در 
سیاسی از نگاه آن که کدام حزب در موضع تهاجمی قرار داشت 
و کدام حزب در موضع دفاعی، در یک سطح قرار نداشتند  
ولی در کلیت، اثبات کننده ی این واقعیت بود که پیش از آن که 
این جنگ، برای احقاق حقوق اقوام باشند  تالشی برای بقای 

احزاب بود.
نوعیت تعامالت رهبران سیاسی در سال های پسین نیز، قومی 
نبوده اند. در عوض، به خاطر منافع فردی، حلقه ی خاص خودی 

و خانوادگی بوده اند.
طالبان  توجیهی  رویکرد   در  اکنون  ما  را  اتفاق  همین  عین 
می بینیم. تا زمانی که با امریکا توافق نامه ی سیاسی امضا نکرده 
بود  می گفت ما با کفار می جنگیم. در مذاکرات دوحه دیدیم که 
تیم مذاکره کننده ی طالبان با کشیشان مسیحی و خاخام های 
دپلومات های  با  بلکه   نداشتند.  فقهی-کالمی  بحث  یهودی 
توافق  به  و  و کارآگاهان سی  آی ای، مذاکره کردند  آمریکایی 
رسیدند. اما پس از آن، میزان خشونت و جنگ با حکومت، 
اند.  مسلمان   طرف  هردو  آن که  حال  گرفت.  بیشتر  شدت 
سخن گوی طالبان در پاسخ به در خواست حکومت که گفت  
میزان خشونت را کاهش بدهید  صادقانه ترین سخن را گفت: 

»ما چاره ای جز جنگ نداریم.« 
3. تالش برای حفظ وضعیت موجود. ویژگی دیگر احزاب 
ایدئولوژیک اندیش، تالش برای حفظ وضعیت موجود است. این 
احزاب، چون برنامه ای برای رفع مشکالت و بهبودی وضعیت 

ندارند  لذا تالش می کنند تا وضعیت موجود را حفظ کند. 
این احزاب، تالش می کنند تا وضعیت را همیشه بحرانی نشان 
دهد و برای مردم و کشور، همیشه دشمن/دشمنانی فرضی 
بتراشند. در برابر مطالبات مردم، به جای استدالل از تحریک 
احساسات استفاده کند و رگ غیرت قومی، مذهبی و زبانی را 
تحریک نماید. انتقاد را به مثابه ی تخریب تلقی می کند و هرکه 
زبان به انتقاد بگشاید  همرایش با تیوری توطئه برخورد می کند 
و او را به دشمنان فرضی یا واقعی نسبت داده و تهمت نوکر 

بیگانه بودن می زند.

محمدموسا شفق

و  می شود  ایجاد  رویکرد   سه  این  از  یکی  با  سیاسی  احزاب 
بقای شان تضمین می گردد:

1. رویکرد  ایدئولوژیک. در افغانستان، احزاب سیاسی، نگاه 
غالب شان، ایدئولوژیک اند. این احزاب با تأثیرپذیری از کالن 
روایت های اسالم و مارکسیسم، خود را معنویت مجسم دین یا 
کمونیسم می دانند. در نگرش احزاب ایدئولوژیک، زمان حالت 
ایستاتیک دارد ؛ سرچشمه های دانایی در جهان یا االزهر مصر 

است  یا مدارس دیوبند، یا مسکو و پیکن و یا هم نجف و قم.
نگاه جهان وطنی احزاب ایدئولوژیک اندیش در افغانستان، باعث 
شده تا ما کم ترین تفاوت را در اساس نامه های آن شاهد باشیم. 
تفاوت عمده در نام ها اند و محتوای اساس نامه ها تقریبا یکی 
است. محتوای این اساس نامه ها، بیشتر کلی گویی های فرازمانی 
دارای  گرچند  ایدئولوژیک اندیش،  احزاب  اند.  جهان وطنی  و 
اساس نامه اند اما در عمل، متن محور نیست. در عوض، از اساس 
فرد محور اند. فرد یا افراد اند که مسیر این احزاب را تعیین 
می کنند. مشکالت جامعه در نظر چنین احزابی، اغلب حل 
مسأله است نه رفع مشکل. این احزاب، توجیه گران وضعیت 

پیش آمده اند تا تغییردهندگان وضعیت.
ایجاد  احزابی  چندقومی،  کشورهای  در  قومی.  رویکرد    .2
می شوند که انگیزه ی قومی دارند. هدف آن به قدرت رساندن 
قومی است که از بستر همان قوم برخاسته است. در افغانستان، 
حزبی  یعنی  نداریم.  قومی  حزب  ما  اساس نامه ای  نگاه  از 
که  باشد  شده  ذکر  آن  اساس نامه ی  در  که  نمی شود  یافت 
فالن قوم مشخص در اولویت کاری آن قرار دارد. ولی فرایند 
تکاملی احزاب ایدئولوژیک اندیش، یک مرحله ی قومی شدن را 
پیموده اند. از این منظر اگر ببینیم، دهه ی شصت خورشیدی، 
جزء کارنامه ی ایدئولوژیک احزاب سیاسی حساب می شود و 
دهه ی هفتاد خورشیدی، جزء کارنامه ی قومی احزاب سیاسی 
احزاب  هفتاد  دهه ی  قومی شدن  این  و  می آیند  حساب  به 
ایدئولوژیک، یک تاکتیک از سر ناگزیری برای توجیه جنگ شان 

بود نه این که ماهیت این احزاب قومی باشند.
قوم  از  حزب  هر  اعضای  که  شود  مطرح  پرسش  این  شاید 
مشخص اند  پس این احزاب قومی اند. واقعیت این است که ما 
فعال در عصر بالهت سیاسی به سر می بریم. احزاب به معنای 
منظم  حق العضویت  حزب،  عضو  ندارند.  عضو  کلمه،  واقعی 
پرداخت می کند،  در تصمیم گیری ها نقش فعال دارد و مطابق 
اساس نامه در برنامه های حزبی حضور می یابد. ولی می بینیم 
که هیچ یک از این موارد در احزاب کنونی اتفاق نمی افتد. پس 
حزب، قومی عمل نمی کند  بلکه افراد نظر به سّیالیت منافع شان 

گه گاه قومی عمل می کنند.
تبعیض  که  شرایطی  در  می داشتیم،  قومی  احزاب  واقعا  اگر 
قومی بی داد می کند  این احزاب کارایی شان را در جهت حل 
این معضل به نمایش می گذاشت. فراموش نکنیم که احزاب 
قومی فقط، به تنش قومی دامن نمی زند. برعکس این تصور، 

رسالت اصلی آن، حل بحران های قومی اند.
3. رویکرد  راه کارسنج. احزاب مدرن، نحوه ی برخوردشان 
با وقایع و چالش های جامعه، تخصص محور است. این احزاب 
به شدت متن محور یا اساس نامه محور اند. چنین احزابی، در 
گام اول متعهد به اساس نامه ی شان به مثابه ی قانون اساسی 
درون ساختاری اند و در مرحله ی دوم متعهد به رعایت قانون 

اساسی کشور.
تفاوت بین احزاب سیاسی راه کارسنج، فقط در نام نیست  بلکه  
برنامه محور،  برنامه های راه حل سنج شان می باشند. احزاب  در 
برای برون رفت از مشکالت، برنامه دارند و افراد احزاب با هم 
رقابت نمی کنند  بلکه  برنامه های حزبی اند که با هم به رقابت 
این  از  نمایندگی  به  برنامه محور،  احزاب  رهبران  می پردازند. 
برنامه ها، در مقام توضیح دهنده، متون راهبردی شان را توضیح 
می دهند. پس عمده ترین تفاوت احزاب ایدئولوژیک اندیش با 
احزاب برنامه محور در این است که اولی فردمحور اند و دومی، 

متن محور. 
چنین  اگر  ندارند.  وجود  برنامه محور  احزاب  افغانستان،  در 
و  نمی شد  روبه رو  با چالش  احزابی می بود  دولت داری مدرن 
دموکراسی با شکست روبه رو نمی گشت. احزاب برنامه محور، 
ریشه در فرهنگ دموکراتیک و شهری دارد. ریشه های شکست 
حکومت داری مدرن، تنها در حکومت نیست  بلکه  در وجود 

احزاب سیاسی نیز نهفته است.
احزاب  ایدئولوژیک اندیش.  احزاب  ویژگی های 
سلسله  یک  واجد  افغانستان،  در  موجود  ایدئولوژیک اندیش 
ویژگی ها اند. این خصوصیات، گاه ماهیت این احزاب را تشکیل 
می دهند و گاه جزء تاکتیک های آن به حساب می آیند. در 

این جا، این خصوصیات را فهرست وار برمی شماریم.
در  ریشه  نه  احزابی،  چنین  در  فردمحوری  فردمحور.   .1
قحط الرجالی دارد و نه انگیزه ی نخبه پروری. بلکه  فردمحوری، 
در  فردی  بازی های  اند.  ایدئولوژیک اندیش   احزاب  ذات  جزء 
بستر نخ نمای حزبی، در هنگام انتخابات های ریاست جمهوری، 
می شوند.  آشکار  خوبی  به  والیتی  شوراهای  حتا  و  پارلمانی 
در فضای کمپاینی که منافع افراد به شدت شناور می گردند  
می بینیم که تیم سازی ها نه مبنای راه کارسنج دارند و نه مبنای 
قومی. فقط منافع فردی  اند که افراد را با هم، متحد یا رقیب 
می سازند. حال آن که انتخابات در کشورهای مدرن، فرصتی 
است برای جست وجوی راه حل ها، در جهت رفع مشکالت و 
رقابتی شدن این برنامه ها به خاطر عبور از وضعیت موجود و 
مدرن،  کشورهای  در  انتخابات  مطلوب.  وضعیت  به  رسیدن 
برنامه ها،  آن  با مطالعه ی  مردم  تا  اند  راه کارها  دیداری کردن 

بهترین را انتخاب کند. 
معاصر  تاریخ  جنگ محور،  نگاه  با  بقا.  ضامن  جنگ،   .2

حزب، کاال نیست که هر روز مدل جدید آن وارد بازار شود و مدل 
قبلی سنتی حساب گردد. نگاه شی واره به حزب، یا ریشه در شناخت 

سطحی نسل جدید از سیاست دارد و یا هم ریشه در نیاوردن 
اصالحات، از سوی رهبران آن احزاب در مطابقت با نیازهای جامعه.
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جنگ ها، بر نام گذاری آن ها در مجامع سیاسی 
حجم  دلیل  به  گذاشت.  تأثیر  رسانه ای  و 
وسیع حمایت سیاسی و رسانه ای بین الملی 
که از جنگ مجاهدین در برابر حکومت های 
این  شورش  گرفت،  صورت  کابل  چپگرای 
ادبیات سیاسی  به  صورت رسمی در  گروه ها، 
روایت سازی  یک  لطف  به  اکنون،  و  آن زمان 
سیاسی و رسانه ای عظیم، »جهاد« نام گذاری 
شد. برخالف حمایت وسیع نظامی، سیاسی 
شورش  از  جهان  سطح  در  که  رسانه ای  و 
طالبان  جنگ  می گرفت،  صورت  مجاهدین 
اما نه تنها حمایت اندکی  افغانستان  با دولت 
دارد که حتا چند کشور محدود و اندکی که 
حمایت  مختلف  میزان های  با  گروه  این  از 
علنی  به  صورت  نمی توانند  می کند،  نظامی 

این حمایت شان را اعالم کنند.
 13۶7 سال  در  سرخ  ارتش  نیروهای  وقتی 
شدند،  خارج  افغانستان  از  کامل  به  صورت 
صف  برابر  در  نجیب اهلل  داکتر  دولت 
قرار گرفته  از گروه های شورشی  گسترده ای 
اقوام  از  مجاهدین  قدرتمند  جناح های  بود. 
مختلف افغانستان نه تنها موفق شدند شورش 
سراسری، فراگیر و ملی شان در برابر حکومت 

و  توافق  جلب  با  حتا  که  کنند  حفظ  را  او 
فیگورهای  اصلی ترین  از  برخی  حمایت 
نجیب،  داکتر  حامی  نظامی  و  سیاسی 

شورش شان را وسیع تر نیز کردند.
در میانه ی سال های 13۶7 تا 1371، به جز 
همه ی  اندکی،  نظامی  و  سیاسی  مهره های 
بانفوذ  بسیار  نظامی  و  سیاسی  فیگورهای 
و  هزاره  تاجیک،  پشتون،  اقوام  از  افغانستان 
اوزبیک در صف مخالفان مسلح قرار داشتند. 
سراسر  از  فراگیر  و  عظیم  مجهز،  لشکر  این 
افغانستان، با گذشت هر روز، حلقه ی فشار و 
محاصره بر حکومت نجیب را تنگ تر کرده و 
در نهایت حکومت او را در بهار 1371 ساقط 

کردند.
داکتر  سقوط  که  دیگری  آشیل  پاشنه ی 
قطع  بود،  کرده  اجتناب ناپذیر  را  نجیب اهلل 
اسحاق  بود.  او  حکومت  از  مسکو  حمایت 
توخی، دستیار داکتر نجیب اهلل که تا آخرین 
ساعات زندگی او در مقر نمایندگی سازمان 
ملل در کابل همراهی اش کرده بود، باری در 
فارسی  بی بی سی  تلویزیون  با  گفت وگو  یک 
حتا ادعا کرد که مسکو با خیانت به حکومت 

خادم حسین کریمی

پس  متحده  ایاالت   ،2020 فبروری   29 در 
از ماه ها مذاکرات فشرده با طالبان به  صورت 
همزمان در کابل و دوحه با دولت افغانستان 
و  توافقنامه  یک  مسلح اش،  مخالفان  و 
رساند.  امضا  به  مشترک  اعالمیه ی  یک 
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
افغانستان  صلح  برای  کشور  این  خارجه ی 
توافقنامه ی  قطر  در  برادر  عبدالغنی  مال  با 
چند  همزمان،  کرد.  امضا  را  دوحه  تاریخی 
دفاع  وزیر  کابل،  در  دورتر  کیلومتر  هزار 
استولتنبرگ  ینس  و  متحده  ایاالت  پیشین 
مشترکی  اعالمیه ی  ناتو،  سازمان  کل  دبیر 
دوام حمایت  بر  مبنی  غنی  رییس  جمهور  با 
نظامی و سیاسی از دولت و نیروهای امنیتی 

ملی افغانستان به امضا رساندند.
یک سال و اندی پس از امضای توافقنامه ی 
سه جانبه ی  و  مشترک  اعالمیه ی  و  دوحه 
خروج  بایدن  دولت  ناتو،  و  واشنگتن  کابل، 
کامل و بدون قید و شرط نیروهای نظامی این 
کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری 
را اعالم کرد. تصمیمی که به ناگهان موجی 
زد.  دامن  افغانستان  در  را  نگرانی  و  بیم  از 
اگرچه اکثر سیاستمداران افغان اعالم کردند 
می کنند  استقبال  متحده  ایاالت  تصمیم  از 
غنی  رییس  جمهور  اطمینان دهی  به رغم  و 
امریکایی ها،  کامل  خروج  تبعات  از  مردم  به 
کشور در تالطم بیم و نگرانی است. برداشت 
غالب این است که طالبان با چشم داشت به 
برای  حسن نیتی  خارجی،  نیروهای  خروج 
دوام جنگ  با  می کنند  سعی  و  ندارند  صلح 
و  ساقط  را  جمهوری  دولت  نظامی،  فشار  و 
امارت اسالمی را بر کشور مسلط کند. اکثر 
افغان ها به دنبال دریافت پاسخ به یک پرسش 
اضطراب آور و بیم ناک هستند. با خروج کامل 
دولت  آیا  امریکایی ها،  شرط  و  بی قید  و 
برابر  در  ملی  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان 
طالبان شانس پیروزی دارد؟ احتمال سقوط 
برگشت  و  کشور  بر  طالبان  تسلط  دولت، 

مجدد حاکمیت سیاه طالبانی چقدر است؟
در این یادداشت سعی کرده ام به این پرسش 
پاسخ بدهم. در صورت تداوم جنگ و شکست 
امکان هایی  و  زمینه ها  چه  صلح،  مذاکرات 
فشار  برابر  در  دوام آوردن  و  پیروزی  برای 
نظامی طالبان وجود دارد؟ فاکتورهای تعیین 
برابر طالبان چیست؟  پیروزی در  شکست و 
حکومت افغانستان چگونه می تواند شانس و 
توان سیاسی و نظامی اش را در برابر طالبان 

افزایش دهد؟

سیاست دوگانه ی واشنگتن
بسیار  و  خونبار  جنگ  سال  بیست  از  پس 
پرهزینه، اکنون ایاالت متحده اصرار دارد که 
بدون قید و شرط نیروهایش را از افغانستان 
خارج کند زیرا به زعم رییس  جمهور بایدن، 
پایان  به  افغانستان  در  کشور  این  مأموریت 
رسیده و بیش از این حضور نظامی پنتاگون 

در افغانستان نیاز و منطقی ندارد.
در جریان بیش از دو سال اخیر که روند صلح 
ایاالت متحده  است،  کلید خورده  افغانستان 
اعالمیه های  در  دست  کم  مختلف  مقاطع  در 
رسانه ای بر دوام حمایت از نیروهای امنیتی 
افغانستان تأکید کرده است. صدور اعالمیه ی 
مشترک با رییس  جمهور غنی در روز امضای 
حمایت  دوام  بر  مبنی  دوحه  توافق نامه ی 
این  تکرار  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 
حمایت در روزهای اخیر، ظاهرا تمایل ایاالت 
و  سیاسی  غیرمستقیم  حمایت  به  متحده 
نظامی از نیروهای امنیتی افغانستان را نشان 

می دهد. اما این تمام ماجرا نیست.
ناتو- مشترک  اعالمیه ی  متن  برخالف 

افغانستان  با ارگ ریاست  جمهوری  واشنگتن 
در روز امضای توافقنامه ی دوحه و تأکید بر 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  دوام 
در فرصت های مختلف دیگر، محتوای نامه ی 
به  که  غنی  رییس  جمهور  به  بلینکن  آنتونی 
رسانه ها درز کرد، سویه ی دیگری از سیاست 
جنگ  و  صلح  روند  خصوص  در  واشنگتن 
خارجه ی  وزیر  می دهد.  نشان  را  افغانستان 
بر تهدید،  نامه، عالوه  این  ایاالت متحده در 
تحکم و توصیه به رییس  جمهور غنی، خطر 
و  بیش تر  قلمروهای  به  طالبان  پیشروی 
افزایش فشار نظامی این گروه بر کابل را نیز 

گوشزد می کند.
محتوای نامه ی بلینکن به غنی که رخ واقعی 
را  متحده  ایاالت  پالیسی  و  روابط  مناسبات، 
و  اعالمیه ها  تعارفات  و  تلکف های  برخالف 

اجباری  عمدتا  نظامی  و  سیاسی  حمایت 
و  تفنگ  قنداق  واسطه ی  به  که  اندکی  و 
کرده،  خلق  پشتون  جامعه ی  در  خشونت 
نماینده ی یک اقلیت کم مقدار قومی در میان 

پشتون ها هستند.
یک  نظامی  و  سیاسی  شعاع  گسترده  بودن 
گروه سیاسی یا شورشی در میان اقوام مختلف 
تعیین کننده ترین  نگوییم  اگر  افغانستان، 
در  فاکتورها  تعیین کننده ترین  از  یکی  که 
پیروزی یا شکست آن گروه است. افغانستان 
خوردن  رقم  و  است  قومی  کشور  یک  عمال 
و  اقتصادی  نظامی،  سیاسی،  مناسبات 
قومی  چینش  نوع  به  شدت  به  اجتماعی 
رخدادهای  یا  سیاسی  جناح های  و  گروه ها 

سیاسی و نظامی وابسته است.
فاکتور  برجسته،  تفاوت  این  بر  عالوه 
اکنون  وضعیت  که  دیگری  تعیین کننده ی 
اوایل  و  اواخر دهه ی شصت  از  را  افغانستان 
دهه ی هفتاد مجزا می کند. دولت و نظام فعلی 
افغانستان و ارزش ها و اصولی که بر اساس آن 
شکل گرفته، از حمایت و مشروعیت وسیعی 
در سطح جهان برخوردار است. درست است 
در  جهانی  وسیع  سیاسی  اجماع  یک  که 

حمایت از روند صلح افغانستان شکل گرفته 
شکل  از  حمایت  مفهوم  به  اجماع  این  اما 
گرفتن توافق صلح است نه حمایت از پیروزی 
سقوط  و  جنگ  دوام  واسطه ی  به  طالبان 
دولت. اگر انتخاب میان سقوط دولت مستقر 
به واسطه ی طالبان و دوام نظم فعلی باشد، 
دست  کم  بین المللی  جامعه ی  قاطع  اکثریت 
افغانستان  دولت  کنار  در  سیاسی  لحاظ  به 
قرار می گیرد. در اواخر دهه ی شصت و اوایل 
دهه ی هفتاد، در جریان مبارزه ی مسلحانه ی 
نجیب اهلل،  داکتر  حکومت  علیه  مجاهدین 
چنان چه  هرچند  بود.  برعکس  حمایت  این 
بازی  ظن  آمدیم،  گفته  قبلی  سطرهای  در 
قبال  در  متحده  ایاالت  دوگانه ی  سیاست  و 
دولت- دوگانه ی  و  افغانستان  صلح  روند 

طالبان، می تواند صحت و کیفیت این گذاره 
را به هم بزند.

افغانستان  که  دیگری  برجسته ی  تفاوت 
متمایز  بسیار  را  قبل  دهه  سه  و  اکنون 
توسعه/توسعه نیافتگی  کیفیت  می کند، 
افغانستان دهه ی شصت، به  اجتماعی است. 
شورش  نفع  به  سربازگیری  مستعد  شدت 

برخالف  اگر  می کند،  برمال  رسانه ای  مواضع 
دوام  بر  مبنی  کشور  این  مقامات  تأکید 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
با  دست  کم  نباشد،  رسانه ای  کنفرانس های 
طول  در  این،  بر  مضاف  نیست.  همسو  آن 
افغانستان بیش  دو سال گذشته، روند صلح 
از  متحده  ایاالت  حمایت  شاهد  آن که  از 
پالیسی  حاوی  باشد،  بوده  افغانستان  دولت 
ایجاد  ایاالت متحده به طالبان و  امتیازدهی 
افغانستان  ریاست  جمهوری  ارگ  بر  فشار 
بوده است. رویکرد ایاالت متحده در دو سال 
دوطرف  بر  برابر  فشار  ایجاد  حتا  گذشته، 

جنگ نبوده است.
از  سلسله ای  در  من  اخیر  هفته های  در 
گفت وگوها با طیف وسیعی از اعضای مطلع 
و ارشد جناح های سیاسی مطرح افغانستان، 
در  سیاسی  جناح های  اکثر  که  دریافتم 
خصوص رویکرد واقعی ایاالت متحده نسبت 
در  و  دارند  تردید  افغانستان  صلح  روند  به 
به سر  کشور  این  به  نسبت  بی اعتمادی  یک 
از  متحده  ایاالت  معتقدند  آن ها  می برند. 
برای  نظامی اش  و  سیاسی  فشار  اهرم های 
به  جنگ  دوام  گزینه ی  از  طالبان  ترغیب 
توافق صلح به حد کافی استفاده نمی کند و 
حتا ممکن است در صورت سقوط افغانستان 
به کام فروپاشی دولت، جنگ داخلی و هرج و 
مرج، رویکرد بی پروایی اختیار کند. به تازگی، 
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده گفت هیچ 
از  پس  افغانستان  آینده ی  برای  تضمینی 
وجود  کشور  این  از  خارجی  نظامیان  خروج 

ندارد.
سیاسی  جناح های  و  سیاستمداران  این 
معتقدند که ایاالت متحده شتاب و قاطعیتی 
را  دارد  افغانستان  از  نظامی  برای خروج  که 
و  ندارد  صلح  مذاکرات  موفقیت  به  نسبت 
شکست  صورت  در  که  می دانند  محتمل 
مذاکرات صلح، این کشور مسئولیت آن را به 
دوش قشر سیاسی افغانستان انداخته و خود 
را از گود جنگ افغانستان تحت هر شرایطی 
از  برخی  تردید،  این  بر  مضاف  کند.  خارج 
جناح های سیاسی پا را فراتر گذاشته و حتا 
تا مرز تالش ایاالت متحده برای تحمیل صلح 
نوعی،  به  و  افغانستان  بر  طالبان  نظر  مورد 
این گروه،  به  افغانستان  دولت  تسلیم کردن 
این کشور،  واقعی  و سیاست  نیت  به  نسبت 

بی اعتماد هستند.
افغانستان،  از  متحده  ایاالت  نظامی  خروج 
دوام  یا  سقوط  فاکتور  تعیین کننده ترین 
حیات نظام سیاسی فعلی افغانستان در جنگ 
با طالبان نیست. دست  کم در سال های اخیر، 
و  جنگ  فشار  و  حجم  درصد   90 از  بیش 
عملیات های نظامی و رزمی بر دوش نیروهای 
صرفا  خارجی  نیروهای  و  بوده  ملی  امنیتی 
نقش مشوره دهی، تجهیز، آموزش و پشتیبانی 
کاستی های  وصف  با  داشته اند.  را  محدود 
ملی  امنیتی  نیروهای  جاری،  فساد  و  فنی 
افغانستان کماکان، نیروهای قدری در جنگ 
با طالبان و دوام آوردن در برابر فشار نظامی 

این گروه هستند.
دوام/پیروزی  یا  سقوط  سرنوشت  که  آنچه 
افغانستان  ملی  امنیتی  نیروهای  و  دولت 
رویکرد  می کند،  تعیین  را  طالبان  برابر  در 
سیاسی-نظامی ایاالت متحده پس از خروج 
ایاالت  اگر  است.  افغانستان  از  نظامی  کامل 
حمایت  به  نظامی،  خروج  به رغم  متحده 
و  دولت  از  واقعی اش  نظامی  و  سیاسی 
دهد،  ادامه  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در  که  دارد  را  شانس  این  افغانستان  دولت 

برابر فشار نظامی طالبان سقوط نکند.
بی اعتمادی  حتا  و  تردید  اساس  بر  اگر 
و  سیاستمداران  از  توجهی  قابل  بخش  که 
ایاالت  رویکرد  به  افغان  سیاسی  جناح های 
و  افغانستان  جنگ  و  صلح  قابل  در  متحده 
ایاالت  دارند،  کشور  این  دوگانه ی  سیاست 
نعل  بر  هم  نظامی،  خروج  از  پس  متحده 
به  هم  و  بکوبد  افغانستان  دولت  از  حمایت 
میخ امتیازدهی به طالبان یا امتناع از ایجاد 
فشار معنادار بر این گروه، دولت افغانستان با 

تهدید جدی سقوط مواجه خواهد بود.

از جهاد مجاهدین تا شورش طالبان
تفاوت های  محتوا،  و  کیفیت  لحاظ  به 
طالبان  و  مجاهدین  میان جنگ  برجسته ای 
هر  ندارد.  وجود  کابل  در  مستقر  دولت  با 
دست  مرکزی  دولت  یک  برابر  در  گروه  دو 
میزان  در  تفاوت  عمل  در  زدند.  شورش  به 
اجماع جهانی برای حمایت یا مخالفت از این 

کابل و حمایت از مجاهدین، از پشت به داکتر 
آقای  ادعای  اگر  حتا  زد.  خنجر  نجیب اهلل 
کنیم،  تفسیر  افراطی  بدبینی  یک  را  توخی 
مسکو  که  دارد  وجود  واقعیت  این  دست  کم 
به خصوص در دو سال آخر حکومت داکتر 

نجیب اهلل، به حمایت اش از او خاتمه داد.
عالوه بر طوالنی و فراگیربودن صف مخالفان 
حامیان  نجیب،  داکتر  دولت  داخلی،  مسلح 
حتا  داشت.  جهان  سطح  در  اندکی  بسیار 
حمایت  نجیب  حکومت  از  که  کشورهایی 
بود.  سخن  و  لفظ  حد  در  صرفا  می کردند، 
به  غرب  بلوک  از  متشکل  وسیعی  ائتالف 
کشورهای  اکثر  متحده،  ایاالت  رهبری 
اسالمی و همسایگان دور و نزدیک افغانستان 
برای سقوط حکومت  لحظه شماری  در حال 
نیروهای  توسط  کابل  تصرف  و  نجیب 

مجاهدین بودند.
که  وضعیت  آن  از  بعد  دهه  سه  و  اکنون 
دیگری  خونبار  شورش  شاهد  افغانستان 
است، رخدادهای مشابهی رخ داده یا در حال 
اما  شبیه  رخدادها  هرچند  است.  رخ دادن 
وضعیت و چینش سیاسی و نظامی فعلی با 
افغانستان اواخر دهه ی شصت و اوایل دهه ی 

هفتاد تفاوت های برجسته ای دارد.
فراگیر  در یک شعاع  برخالف مجاهدین که 
علیه  را  قدرتمندی  شورش  وسیع،  بسیار  و 
می کردند،  رهبری  نجیب اهلل  داکتر  دولت 
طالبان یک گروه شورشی فراگیر و فراقومی 
نیست. اکثر رهبران ارشد، فرماندهان نظامی 
پشتون تبار  گروه،  این  جنگ جویان  حتا  و 
هستند. البته با توجه به حساسیت های قومی 
باید روشن کنم که  غالب در کشور،  و  رایج 
این هرگز به معنای مساوی دانستن پشتون و 
طالب نیست. برعکس در طول دهه ی شصت 
مجاهدین  جناح های  از  هریک  خورشیدی، 
می توانستند ادعا کنند که نمایندگی سیاسی 
را  اقوام شان  از  و حداکثری  فراگیر  نظامی  و 
افغانستان،  اسالمی  می کنند. جمعیت  حمل 
حزب وحدت، حزب جنبش ملی و تا حدودی 
گلبدین حکمتیار،  رهبری  به  اسالمی  حزب 
نمایندگان سیاسی و نظامی اکثریت جمعیت 
اقوام تاجیک، هزاره، اوزبیک و پشتون بودند. 
و  نمایندگی سیاسی  در  طالبان حتا  اکنون، 
نظامی از قوم پشتون با چالش جدی مواجه 
و  خشونت  از  استفاده  با  گروه  این  هستند. 

پس از خروج؛ 

ابزارهای مقاومت و زمینه های 
سقوط چیست؟
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خروج نظامی ایاالت متحده از افغانستان، تعیین کننده ترین فاکتور 
سقوط یا دوام حیات نظام سیاسی فعلی افغانستان در جنگ با طالبان 
نیست. دست  کم در سال های اخیر، بیش از 90 درصد حجم و فشار 

جنگ و عملیات های نظامی و رزمی بر دوش نیروهای امنیتی ملی 
بوده و نیروهای خارجی صرفا نقش مشوره دهی، تجهیز، آموزش و 

پشتیبانی محدود را داشته اند.
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هم دستی با وی به زندان محکوم شدند. 
او هفت ماه از حجزش را سپری کرده و به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که از شدت درد و تنهایی، بارها سر خود را به دیوار زندان 
کوبیده است: »ما را به هواخوری و ورزش ببرند تا روحیه ی ما شاد 
شود و اگر همین قسم داخل اتاق ها باشیم، وضعیت ما بدتر می شود. 

هر چهار روز ما را به هواخوری می برند و آخر دیوانه می شویم.«
فهیم صدیقی، کارمند روانی–اجتماعی مرکز اصالح و تربیت کودکان 
هرات به روزنامه اطالعات روز می گوید که بیشتر کودکان و نوجوانان 
در این مرکز به بیماری های افسردگی، اضطراب و مرگی مبتالیند 
آنان  برای  برای سرگرمی و حرفه  و در صورتی که محیط مناسب 
فراهم نشود، بیماری های شان تشدید می شود: »تالش ما در مرکز 
اصالح این است که از شدت بیماری های روانی بکاهیم. ما مرتب با 
خانواده های این کودکان صحبت می کنیم و برای خود این کودکان 

هم مشوره می دهیم تا حالت روانی شان خراب تر از این نشود.«
او از نهادهای عدلی و قضایی می خواهد که به پرونده های کودکان 
و نوجوانان به گونه ی سریع رسیدگی کنند، تا از این طریق گامی 
تربیت  و  روانی در مرکز اصالح  بیماری  به  برای کاهش مبتالیان 

برداشته شود. 
خالد فقیرزاده، سرپرست آمریت مرکز اصالح و تربیت کودکان هرات 
در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز، از تالش برای بهبود وضعیت 
بودوباش کودکان اطمینان می دهد و تأکید دارد که با همکاری دو 
روان شناس، برای درمان کودکان مبتال به بیماری های روانی اقدام 

می کنند. 
او می گوید که تا کم تر از یک هفته ی دیگر پس از وقفه ی شش ماهه 
به  دلیل شیوع کرونا، دوره های آموزش فن و حرفه آغاز می شود و 
وضعیت روانی کودکان نیز بهبود پیدا می کند: »باالخره کودکی که 
به مرکز اصالح می آید، محیط مثل خانواده نیست و بسته است و 
این فشار روحی و روانی بر سر کودک می آورد. ما کوشش می کنیم 

که فشارها کم تر شود.«

مشکالت غذایی
غذایی  از مشکالت  مرکز  این  در  دیگر، کودکان  درکنار مشکالت 
نیز شکایت دارند. این کودکان ادعا می کنند که کیفیت غذا هر روز 

پایین آمده و آنان را بیمار کرده است. 
نذیراحمد می گوید، به دلیل غذای نامناسب از مشکالت معده رنج 
می برد: »غذا چند وقت پیش خوب بود، اما حاال غذا خراب شده. 
وقتی غذا را می خوریم، شب معده درد و بیمار می شویم.« او مدعی 
است که بیشتر روزها برای شان کچالو جوش داده و یا آش می دهند 

و تنوع در غذا هم وجود ندارد. 
اما خالد فقیرزاده، سرپرست آمریت مرکز اصالح و تربیت کودکان 
هرات، ادعای کودکان را در پیوند به کیفیت پایین غذا را نمی پذیرد: 
»ما مشکل غذایی نداریم و هر شب گوشت توزیع می کنیم و در 
افطار هم برای کودکان آش و قورمه توزیع می کنیم. کیفیت غذا در 

مرکز اصالح و تربیت نه تنها که پایین نیامده، بلند هم رفته است.«
و  اصالح  مراکز  مورد  در  زندان ها  امور  تنظیم  قانون   4۶ ماه  در 
تربیت کودکان آمده است: »در مرکز هر والیت یک مرکز اصالح 
و تربیت کودکان به طور معیاری با رعایت استندردهای بین المللی و 
حقوق بشری برای محجوزین با نظر داشت جنیسیت و امکانات مالی 

دولت تأسیس می گردد.«
انجمن وکالی مدافع در غرب کشور به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که شرایط این چنینی در مرکز اصالح و تربیت کودکان، چندین ماده 

قانون را نقض می کند.
انجمن وکالی مدافع زون غرب می گوید که  نادری، رییس  رفیع 
هدف نگه داری کودکان در مراکز اصالح و تربیت کودکان در کل 
بازپروری، اصالح و آموزش است و باید شرایط این مراکز زمینه برای 

رشد این کودکان در بخش  های آموزشی و حرفه ای فراهم سازد. 
بیماری  های  به  مبتالشدن کودکان  است که در صورت  معتقد  او 
مراکز  در  شرایط سخت گیرانه  و  سرگرمی  نداشتن  به دلیل  روانی 
اصالح و تربیت، قانون حمایت از حقوق کودکان، قانون رسیدگی 
به تخلفات کودکان، قانون تنظیم امور زندان ها و کنوانسیون حقوق 

کودک نقض شده است. 

واجد روحانی

ساختمانی در کنار زندان مرکزی هرات با حصارهای بلند دست کم 
دوران  که  داده  جای  خود  در  را  دختر  دو  به شمول  کودک   103
حجزشان را سپری می کنند. این جا مرکز تربیت و اصالح کودکان 
از کودکان در این  اما شماری  است. هرچند این جا زندان نیست، 
این  ندارد.  زندان  از  دست کمی  شرایط شان  که  مدعی اند  مرکز 
کودکان در گفت وگو با اطالعات روز می گویند شرایط زندگی در این 
مرکز سخت و دشوار است. مشکالت غذا و جای، دسترسی نداشتن 

به سرگرمی و آموزش عمده ترین مشکالت در این مرکز است. 
آنان می گویند که بیشتر از وقت شان را در اتاق های 12نفره سپری 
ندارند.  زندان  در  زندانیان  با  فرقی  هیچ  شرایط   شان  و  می کنند 
می گویند به مشکالت روانی دچار شده اند. مسئوالن این مرکز نیز 
تأیید می کنند که بیشتر کودکان در این مرکز از مشکالت روانی رنج 
می برند. حتا کودکانی هم بوده اند که به دلیل شرایط حاد بیماری 

روانی، راهی شفاخانه نیز شده اند.

»مثل یک زندانی«
نذیراحمد 1۶ سال دارد و به جرم قتل به هفت سال حبس محکوم 
به زندان شده است. او حدود یک سال پیش با چاقو یک تن را در 
ولسوالی گذره به قتل رساند، اما تصور نمی کرد که قاتل شود و پایش 

به مرکز اصالح و تربیت کودکان باز شود.
کرد.  دگرگون  را  خانواده اش  عضو  هشت  با  وی  زندگی  قتل  این 
اما  را.  از دست دادند و خودش آزادی  را  نان آور شان  تنها  خانواده 
شرایط در مرکز اصالح و تربیت کودکان هرات و سپری کردن بیشتر 
بیماری های شدید  به  نذیراحمد  مبتالشدن  باعث  اتاق،  در  اوقات 

روانی شده است.
او به روزنامه اطالعات روز می گوید که طی سه تا چهار روز، تنها دو 
ساعت آنان حق سرگرمی در بیرون از اتاق را دارند و این وضعیت 
تیر  سخت  زندگی  مرکز  این  »در  می کند:  خراب تر  را   روانی شان 
را دارم. پدر من گادی دارد و کار  می شود. تشویش پدر و مادرم 
نمی تواند و من هم زندان هستم، کاری به آنان نمی توانم. همیشه 
گریه  روزها  برخی  کنم.  فکر  خود  زندگی  مورد  در  که  مجبورم 
می کنم، چرا که نه فوتبال، نه والیبال و نه هم وسایل ورزشی این جا 

است. فقط ما داخل اتاق نشسته ایم، مثل یک زندانی.«
کودکان می گویند که از چند ماه به این سو، دوره های آموزشی در 
مرکز اصالح و تربیت تعطیل شده و به همین دلیل آنان مجبورند 
اتاق های این مرکز سپری کنند.  که بیشتر وقت شان را در داخل 
نذیراحمد گاهی نزد روان شناس مرکز تربیت و اصالح کودکان هرات 

مراجعه می کند. 

بی سرنوشتی
نجیب اهلل 17 ساله، به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و به 
بیش از دو سال محکوم به زندان شده است. او نیز سرنوشت مشابه 
با نذیراحمد دارد و می گوید از بیماری شدید روانی رنج می برد. او به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که با تأخیر در رسیدگی به پرونده اش 
در دادگاه استیناف هرات و همچنین سپری کردن بیشتر وقت در 
اتاق های مرکز اصالح و تربیت کودکان حس یک زندانی را دارد. او 
می گوید که دوره های آموزشی در مرکز اصالح و تربیت وجود ندارد: 
»تقریبا 9 ماه هر روز تا شام چرت می زدم و گریه می کردم. حاال 
کمی بهتر شدم. باید هواخوری در زندان بیشتر باشد، تا وضعیت ما 

خوب شود.«
نجیب اهلل در پی شدت گرفتن مشکالت روانی اش دو بار به شفاخانه 
مرکزی هرات مراجعه کرده است: »من را به شفاخانه بردند، به دلیل 
مشکالت روانی. دروازه باالی ما در اتاق بسته بود و در داخل اتاق با 
دیگر زندانی ها چرت می زدیم. آن وقت تلویزیون هم نداشتیم و به 
همین علت بیماری روانی من زیاد شد و من را به شفاخانه بردند.«

»دیوانه می شویم«
وضعیت روانی جاوید 1۶ ساله نسبت به دو تن دیگر شدیدتر است. 
او یک تن را با ضرب چاقو به قتل رسانده و به چهارونیم سال حبس 
محکوم به زندان شده و در کنارش پدر و دو برادرش نیز به جرم 

مجاهدین و فراگیرشدن روایت دینی-مذهبی 
مجاهدین در کل کشور بود. در غیبت رسانه، 
آموزش یافتگی و توسعه ی اجتماعی، جامعه ی 
ایدئولوژیک، بسته و با درصدی قاطع بی سوادی 
هفتاد،  دهه ی  افغانستان  آموزش نیافتگی  و 
برای  آسان  و  گسترده  به  صورت  مجال  این 
از سراسر کشور  تا  بود  فراهم شده  مجاهدین 
طیف وسیعی از نیروهای جهادی و شورشی را 
بسیج کند. افغانستان کنونی اما به ابزار رسانه، 
نهادهای آموزشی گسترده، سطح سواد باالتر، 
مطلع،  نسبتا  نسل  یک  و  اجتماعی  توسعه ی 
که  است  مجهز  شورش  ضد  و  جوان  نوگرا، 
می تواند در برابر گسترش تئوری و مشروعیت 
تعیین کننده  مانع  یک  شورش  ایدئولوژیک 
تحت  مناطق  در  که  هرچند  شود.  قلمداد 
تصرف طالبان هنوز هم حجم قابل توجهی از 
نیروی انسانی مستعد سربازگیری وجود دارد و 
در سایر مناطق کشور نیز صورت ها و نسخه ی 
جدیدی از تفکرات افراط گرایانه و ایدئولوژیک 
شکل گرفته اما با آن هم توسعه ی اجتماعی و 
نسلی افغانستان کنونی به نسبت دهه ی شصت 

تفاوت های برجسته و تعیین کننده ای دارد.
افغانستان  از  نیروهای خارجی  اعالم خروج  با 
و پیش از آن، آغاز مذاکرات صلح میان ایاالت 
سناریوی  تکرار  احتمال  طالبان،  و  متحده 
مجامع  در  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  سقوط 
سیاسی و رسانه ای و افکار عمومی به آجندای 
وصف  با  شد.  وارد  روز  نگرانی های  و  مباحث 
شباهت ها در رخدادها، تفاوت های تعیین کننده 
و برجسته ای نیز میان این دو برهه ی تاریخی 
وجود دارد. این تفاوت ها می تواند شانس دوام 
و بقای حکومت افغانستان را افزایش داده و در 
در  کابل  سقوط  سناریوی  تکرار  از  جلوگیری 

بهار 1371 نقش بازدارنده داشته باشد.

سقوط  از  جلوگیری  برای  غنی  ابزارهای 
چیست؟

پس از اعالم خروج کامل و بدون قید و شرط 
نیروهای خارجی از افغانستان در 11 سپتامبر 
یک  در  غنی  رییس  جمهور  جاری،  سال 
سخنرانی جنجال برانگیزش به منظور اطمینان 
اصرار و  اساسی  بر دو موضوع  به مردم،  دهی 
پافشاری کرد. او خطاب به مردم گفت که به 
نیروهای امنیتی افغانستان و ظرفیت و توانایی 
این نیروها برای مقاومت در برابر فشار نظامی 
لحن  با  همچنان  غنی  کند.  اعتماد  طالبان 
کسانی  کرد  اعالم  خشم  و  تهدید  به  آمیخته 
نگیرند، جایی در  که در صف جمهوریت قرار 
واقعی  مراد  که  است  این  واقع  ندارند.  دولت 
حلقه،  جمهوریت،  از صف  غنی  رییس  جمهور 
روایت و رویکرد سیاسی او نسبت به جنگ و 

صلح بود.
بدون تردید، ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی 
افغانستان فاکتور تعیین کننده ای در چگونگی 
است  طالبان  با  جنگ  سرنوشت  خوردن  رقم 
میزان  نیست.  تعیین کننده  عامل  تنها  اما 
نسخه ی  و  روایت  از  حمایت  حمایت/عدم 
توسط  غنی  رییس  جمهور  نظامی  و  سیاسی 
جناح های برجسته و تأثیرگذار کشور اما، نقش 
سرنوشت  خوردن  رقم  در  تعیین کننده تری 
سیاسی  جناح های  اگر  دارد.  طالبان  با  جنگ 
تأثیرگذار که عقبه ی سیاسی و نظامی جنگ 
را تأمین می توانند، در برابر روایت و نسخه ی 
صلح  تحقق  چگونگی  از  غنی  رییس  جمهور 
قرار  طالبان  نظامی  فشار  برابر  در  مقاومت  یا 
بر  اتکا  با  صرفا  غنی  رییس  جمهور  بگیرند، 
کشور،  امنیتی  نیروهای  توانایی  و  ظرفیت 
سقوط  از  جلوگیری  برای  ناچیزی  شانس 

حکومت دارد.
رادیکال  اقدام  یک  در  غنی  رییس  جمهور  اگر 
که  سیاسی  رویکرد  برخالف  واقع بینانه،  اما 
و  قاطعیت  وسواس،  با  گذشته  سال  در شش 
پابند  آن  به  لجام گسیخته ای  خشمگینی  حتا 
بوده، رویه ی سیاسی و اجرایی اش را به منظور 
روی دست گرفتن یک سری اقدامات به  صورت 
برای  ابزارهایی  دهد،  تغییر  جدی  و  عمیق 
حلقه ی سیاسی خودش، کلیت دولت و مردم 
فراهم می کند که می تواند در دفع  افغانستان 
تعیین کننده  طالبان،  نظامی  فشار  موفقانه ی 

باشد.
شعاع  گسترش  به  دادن  تن  گام،  نخستین 
و  حکومت  تصمیم گیری  حلقه ی  و  اجرایی 
سیاسی  جناح های  میان  فراگیر  اجماع  ایجاد 
تأثیرگذار است. رییس  جمهور غنی باید به این 
واقعیت تن بدهد که بدون اشتراک جناح های 
دولت  دستگاه  در  نسلی  و  اجتماعی  سیاسی، 
و اجماع و حمایت جناح های سیاسی، شانس 

باقی  طالبان  نظامی  فشار  برابر  در  ناچیزی 
و  اجرایی  شعاع  گسترش دادن  با  می ماند. 
حلقه ی  از  حکومت  تصمیم گیری  حلقه ی 
محدود کنونی به طیف وسیع تری از جناح های 
ظرفیت  حتا  و  اجتماعی  و  قومی  سیاسی، 
توان  افزایش  برای  سیاسی  جناح های  نظامی 
دفاعی در برابر طالب، عقبه ی سیاسی، نظامی 
و  توانمندی  می تواند  که  الزمی  اجتماعی  و 
خلق  کند،  کامل  را  امنیتی  نیروهای  ظرفیت 

می شود.
فضای  در  که  سه نفره«  »جمهوریت  ترم 
افغانستان  عمومی  افکار  و  رسانه ای  سیاسی، 
ُجک  یا  طعنه  یک  صرفا  است،  غلبه  به  رو 
تصمیم گیری  کشور،  رییس  جمهور  نیست. 
درجه یک،  موضوعات  و  مسائل  تمام  مورد  در 
تعیین کننده و مهم کشوری را در یک حلقه ی 
در  است.  کرده  منحصر  و  محدود  نفری  سه 
سایر نهادها و سطوح اجرایی و تصمیم گیری، 
افراد  رویکرد سیستماتیک حکومت، استخدام 
مناصب شان  در  آن ها  ابقای  یا  مسئوالن  و 
رسانه ای  سربازان  به  تبدیل شدن  به  مشروط 
ریاست  جمهوری  ارگ  سیاسی  پروپاگندای  و 
افراد که حاضرند  از  است. طیف خاصی  شده 
ریاست  جمهوری  ارگ  سیاسی  پروپاگندای 
و  اجرایی  منافذ  کنند،  منتشر  و  حمایت  را 
در  را  حکومت  دستگاه  کلیت  تصمیم گیری 
رویکردی جدیدی  در  اکنون  گرفته اند.  دست 
و  سخن  مقام  در  دست  کم  رییس  جمهور  که 
تهدید اعالم کرد کسانی که با روایت سیاسی 
به  و  ندارند  نباشند، در دولت جایی  او موافق 

عبارت دیگر، »اخراج« خواهند شد.
رییس  جمهور غنی نه تنها برای بقای حکومت 
کلیت  مصلحت  برای  که  خودش  انحصاری 
خشونت  برابر  در  افغانستان  مردم  و  نظام 
رویکرد ضد  این  باید  لجام گسیخته ی طالبان، 
جمهوری و انحصاری را کنار گذاشته و شعاع 
درون  در  را  حکومت  تصمیم گیری  و  اجرایی 
قومی  سیاسی،  جناح های  از  وسیعی  طیف 
گرفتن  شکل  با  دهد.  گسترش  اجتماعی،  و 
اجماع سیاسی و اجتماعی ناشی از این اقدام، 
روایت  در  حداکثر  به  صورت  که  افغانستانی 
شده،  متحد  حکومت داری  و  نظامی  سیاسی، 
شانس مقاومت و حتا پیروزی به دست می آورد.
رییس  جمهور  توسط  باید  که  اقدامی  دومین 
و  جدی  توجه  شود،  گرفته  دست  روی 
و  بی اعتمادی  جبران  و  ترمیم  به  تأثیرگذار 
و  مردم  میان  که  است  گسترده ای  نارضایتی 
سیاسی خودش  حلقه ی  به خاصه ی  حکومت 
خلق شده است. شاید رییس  جمهور غنی تحت 
اطرافیان اش  از  که  وارونه ای  اطالعات  تأثیر 
دریافت می کند، در جریان وسعت و حجم این 
بی اعتمادی و نارضایتی گسترده نباشد. ممکن 
است رییس  جمهور غنی در میان بخش خاصی 
از هواداران عمدتا قومی اش برخالف ادعای این 
برخوردار  نیز  گسترده ای  محبوبیت  از  گذاره، 
مردم  از  گسترده ای  طیف  عمل،  در  اما  باشد 
افغانستان، نسبت به حکومت، حلقه ی سیاسی 
شش ساله اش  کارنامه ی  و  غنی  رییس  جمهور 

بی اعتماد است.
تا این بی اعتمادی گسترده ی مردمی که دالیل 
مجال  از سویی  و  است  آشکار  آن  مصادیق  و 
و  جبران  نیست،  یادداشت  این  در  شرح اش 
ترمیم نشود، عقبه ی اجتماعی الزم برای دوام 
جنگ با طالبان صرفا با اتکا به یک جمهوریت 
سه نفره و ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، 
بی اعتمادی  این  اگر  ندارد.  پیروزی  شانس 
حلقه ی  و  رییس  جمهور  آن گاه  شود،  جبران 
دولتی،  مناصب  نیستند  مجبور  سیاسی اش 
امتیازهای  دیگر  و  مشاوریت  زرهی،  موترهای 
از  حمایت  و  نشر  بدل  در  را  دولت  مالی 
پروپاگندای سیاسی بفروشد بلکه مردم به بستر 
حمایت اجتماعی و رسانه ای از روایت سیاسی 

حکومت تبدیل می شوند.
حتا  و  سیاسی  مشارکت  و  اجماع  گسترش 
نظامی، جلب و جبران بی اعتمادی و نارضایتی 
ناکام  رویکرد  کردن  فراموش  و  عمومی  افکار 
افغانستان  به  نه تنها  حکومت  گروهی  انحصار 
توان دفاع و حتا پیروزی نظامی در برابر طالبان 
ارمغان می آورد که حتا می تواند به یک  را به 
صلح عادالنه، دوجانبه و واقعی با طالبان منجر 
شود. واقع این است که طالبان با روپوش صلح 
و مذاکره، در عمل به دنبال غلبه ی سیاسی بر 
حوزه ی جمهوری و دستیابی به توافق تسلیمی 
این  به  اگر  است.  امارت  برابر  در  جمهوریت 
هدف نرسند، تشدید جنگ، خونریزی و ایجاد 
یک فشار سهمگین و لجام گسیخته ی نظامی را 

روی دست خواهند گرفت.

»مثل یک زنداین«؛ 

رواییت از مرکز اصالح و تربیت کودکان هرات
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و  بمب گذاری  به  بغداد  در  غیرقانونی  شبه نظامی 
حمالت راکتی علیه منافع و مردم عراق اقدام می کنند.
حمایـت  مـورد  شـبه نظامیان  بارهـا  ایـن  از  پیـش 
بـه  حمـالت  عنـوان  بـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
منطقـه سـبز بغـداد و همچنیـن پایگاه هـای نظامـی 
اسـتقرار  محـل  آنهـا  از  برخـی  کـه  عـراق  مختلـف 
نیروهـای ائتـالف بین المللـی ضـد داعـش بـه رهبری 
امریکاسـت و همچنیـن حمـالت بـه فـرودگاه بغـداد 

شـده اند. معرفـی 
اقلیم  در  اربیل  فرودگاه  نیز  دوبار  اخیر  ماه های  در 
کردستان عراق مورد حمالت مشابه راکتی قرار گرفته 
این حمالت دست کم دو پیمانکار  از  است و در یکی 

نیروهای امریکایی کشته  شدند.

محوطه فرودگاه بغداد، تلفات جانی نداشته است.
محله  در  خانه ای  از سقف  راکت ها  گزارش،  این  بنابر 
روز  ده  که  شد  شلیک  فرودگاه  به سوی  بغداد  فرات 

قبل اجازه شده بود.
نیروهای امنیتی عراق گفتند که از هشت راکت آماده 
شده برای انجام این حمله، سه راکت به سوی فرودگاه 
بغداد شلیک شده است ولی پنج راکت دیگر در محل 
پرتاب راکت ها پیدا شده و مهاجمان فرصت شلیک آن 

را نیافته اند.
در اطالعیه مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق تاکید شده 
که نیروهای نظامی امنیتی عراق اکنون در دو جبهه 
درگیر مبارزه اند و در حالی که در برخی مناطق این 
کشور بر مبارزه با داعش تمرکز دارند، برخی گروهای 

بین المللی بغداد اصابت کرده است.
امنیتـی عـراق ضمـن  همزمـان مرکـز اطالع رسـانی 
تاییـد وقـوع حملـه راکتـی بـه فـرودگاه بین المللـی 
بغـداد، اعـالم کـرد کـه بامـداد جمعـه دوم ثـور، در 
جریـان ایـن حمـالت، 3 راکـت بـه محوطـه فـرودگاه 

بغـداد اصابـت کـرد.
امنیتی عراق آمده که  در اطالعیه مرکز اطالع رسانی 
از این 3 راکت، یکی به نزدیکی زندان مرکزی الکرخ 
اصابت کرد، راکت دوم به یک میدان خالی در محوطه 
نیز  سوم  راکت  و  کرد  برخورد  تروریسم  آکادمی ضد 

به نزدیکی مقر یک هنگ واکنش سریع اصابت کرد.
به  راکتی  حمالت  که  کردند  تاکید  عراقی  مقام های 
به  راکت  اصابت دست کم سه  با وجود  بغداد  فرودگاه 

بامداد جمعه  بغداد  بین المللی  فرودگاه  روز:  اطالعات 
به گفته  و  قرار گرفت  راکتی  ثور هدف حمالت  سوم 
منابع امنیتی عراق دست کم سه راکت به بخش نظامی 
نظامی  نیروهای  استقرار  محل  جمله  از  فرودگاه  این 

امریکا اصابت کرد.
به گزارش ایران اینترنشنال، در  جریان حمالت بامداد 
به  راکت  بغداد، چندین  بین المللی  فرودگاه  به  جمعه 
از  که  شد  گزارش  و  شد  شلیک  فرودگاه  این  سوی 
سقف یک خانه مسکونی در محله فرات بغداد فرودگاه 

بین المللی این شهر را هدف قرار دادند.
عراق  در  امنیتی  منابع  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
نوشت که در جریان این حمالت راکتی دست کم سه 
راکت به محل استقرار نیروهای امریکایی در فرودگاه 

کیت قرار گرفت یکا در فرودگاه بنی املللی بغداد هدف حمله را محل استقرار نریوهای امر
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پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 09/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )700,000.00(  هفت صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/PD/NCB/G121/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک 67 قلم تجهیزات و وسایل البراتوار پروسس سپرم منجمد بز و گوسفند 
و مواد مصرفی البراتوار القاح مصنوعی کمپوند نسلگیری ریاست خدمات مالداری{ تحت  داوطلبی  باز داخلی  با شماره تشخیصیه }MAIL/PD/NCB/G121/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش 
را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت}10:00{ قبل از ظهر روز }سه شنبه {مؤرخ } 28 - ثور - 1400{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. 

تضمین آفر مبلغ)380,000( سه صدو هشتاد  هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس 
وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00  بجه قبل  ازظهر روز شنبه مورخ  18 - ثور - 1400 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

برگزار کند.
را  ملی  از دولت مرکزی خواسته طرح  عالی هند  دادگاه 
درباره تقویت تامین منابع مورد نیاز نظیر اکسیجن، دارو، 

درمان و واکسن ارائه دهد.
ملی«  اضطراری  »وضعیت  را  فعلی  شرایط  دادگاه  این 
خوانده و شش دادگاه در سراسر کشور در حال رسیدگی 
پزشکی  امکانات  کمبود  به  مربوط  دادخواست های  به 

هستند.
تاثیر  تحت  شدت  به  که  است  ایالتی  بدترین  مهاراشترا، 

کرونا قرار گرفته و با کمبود اکسیجن مواجه است.
دو روز قبل، 24 بیمار مبتال به کووید پس از قطع اکسیجن 

در این ایالت جان خود را از دست دادند.

هند در فهرست کشورهای قرمز
از دیروز ممنوعیت سفر از هند برای کسانی که قصد دارند 

مرگ ۱۳ بیمار مبتال به کرونا در آتش سوزی در بیمارستاین در هند
ازاین کشور وارد بریتانیا شوند، به مورد اجرا گذاشته شده 

است.
بریتانیا چند روز پییش اعالم کرده که هند را در فهرست 

کشورهای »قرمز« قرار داده است.
»فهرست قرمز مسافرت«، نام کشورهایی است که سفر به 
آن و همچنین ورود مسافر از آن به بخش هایی از بریتانیا 

از جمله انگلستان ممنوع است.
فقط شهروندان بریتانیایی و ایرلندی و یا ساکنان بریتانیا 
این  به  دارند می توانند  را  انگلستان  به  بازگشت  که قصد 
در  خود  هزینه  به  روز   10 باید  اما  کنند  سفر  کشور 

هتل های تعیین شده قرنطینه شوند.
از  پروازهای مسافربری  عربی هم  متحده  امارات  و  کانادا 
هند را به مدت 30 روز به حال تعلیق درآوردند و سنگاپور 
محدودیت ها در مورد مسافرانی که از هند وارد این کشور 

می شوند را تشدید کرده است.

اکسیجن، تخت در بخش مراقبت های ویژه و دستگاههای 
تنفس مصنوعی شده است.

بـه بحـران شـدید در  تعـداد مبتالیـان منجـر  افزایـش 
سیسـتم بهداشـتی شـده و چندیـن ایالـت را درگیر کرده 

. ست ا
و  هـزار   332 گذشـته  روز  شـبانه  در  مبتالیـان  شـمار 
730 نفـر گـزارش شـده که باالتریـن میـزان مبتالیان در 
دومیـن روز متوالـی در ایـن کشـور و همچنیـن در جهان 

ست. ا
نفر  و میر هم در 24 ساعت گذشته 22۶3  تعداد مرگ 
داشته  افزایش  گذشته  روز  با  مقایسه  در  که  شده  ثبت 

است.
که  ایالت هایی  سروزیران  با  مودی  آقای  دیروز  بود  قرار 
بشدت تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفته و همچنین 
کارخانه های تولید اکسیجن برای بیمارستان ها نشستی را 

ویژه  مراقبت های  بخش  در  سوزی  آتش  روز:  اطالعات 
به مرگ دست کم  مومبای هند  نزدیکی  در  بیمارستانی 

13 بیمار مبتال به کرونا منجر شد.
به گفته مقامات این آتش سوزی که اوایل امروز )جمعه 
23 اپریل /3 ثور( رخ داد، مهار شده و 4 بیماری که نجات 

یافتند، به بیمارستان دیگری منتقل شدند.
این آتش سوزی  از بی بی سی فارسی، هنوز علت  به نقل 
مشخص نشده و سروزیر ایالت مهاراشترا دستورتحقیق در 

این مورد را داده است.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در توییتی ضمن تسلیت، 

این حادثه را »غم انگیز« خوانده است.
این حادثه در حالی صورت گرفته که هند درگیر موج دوم 

مرگبار همه گیری کووید است.
این  بیمارستان های  مبتالیان،  شمار  چشمگیر  افزایش 
شدید  کمبود  باعث  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  کشور 
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL24/01012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل 
نموده،  ارایه شده درشرطنامه اشتراک  به احجام کاری  را  مطابق  ولسوالی خاک جبار والیت کابل 
ویا   CLAP پروژه  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور  )حافظه(  دسک  فلش  در  را  مربوطه  شرطنامه 
میتوانند  را  متذکره  معلومات  وهم چنان   )www.npa.gov.af( ملی  تدارکات  اداره  ویب سایت  از 
www.(اکبر ویب سایت  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  ویب سایت  از 
و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های  آفر   ، آورده  بدست   )acbar.org
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 5/03/1400 ساعت 10:00 
بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
پروژه  دفتر  در  از ظهر  قبل  بجه   10:00 5/03/1400 ساعت  بتاریخ  متذکره  پروژه  آفر گشایی  جلسه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )400,000.00(  چهارصد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL11/15012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری سرک هشت قریه سرک هشت 
ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب 
www.acbar.(اکبر سایت  ویب  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  سایت 
، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل  org( بدست آورده 
تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 1/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از 
ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
پروژه  دفتر  در  ظهر  از  قبل  بجه   10:00 1/03/1400 ساعت  بتاریخ  متذکره  پروژه  گشایی  آفر  جلسه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )200,000.00(  دوصد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT23/10012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری قناعت چاه سرخ قریه دهنه 
ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده،  به احجام کاری  را  مطابق  غار ولسوالی کروخ والیت هرات 
ویا   CLAP پروژه  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور  )حافظه(  دسک  فلش  در  را  مربوطه  شرطنامه 
میتوانند  را  متذکره  معلومات  وهم چنان   )www.npa.gov.af( ملی  تدارکات  اداره  ویب سایت  از 
www.(اکبر ویب سایت  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  ویب سایت  از 
و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های  آفر   ، آورده  بدست   )acbar.org
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 3/03/1400 ساعت 10:00 
بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
پروژه  از ظهر در دفتر  قبل  بجه   10:00 3/03/1400 ساعت  بتاریخ  پروژه متذکره  آفر گشایی  جلسه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )200,000.00(  دوصد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR42/06012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار بندکوچک تنظیم آب چغری قریه چغری 
نموده،  اشتراک  درشرطنامه  شده  ارایه  کاری  احجام  به  مطابق  را   ننگرهار  والیت  رودات  ولسوالی 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب 
www.acbar.(اکبر سایت  ویب  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  سایت 

، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل  org( بدست آورده 
تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 30/02/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از 
ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 30/02/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )60,000.00(  شصت هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/HRT21/08012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
قریه سر  آبیاری سرحسن خواجه  اعمارشبکه  داوطلبی  پروسه  در  تا  مینماید  واجد شرایط دعوت 
حسن خواجه ولسوالی انجیل والیت هرات را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک 
 CLAP نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه
ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند 
www.(اکبر ویب سایت  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  ویب سایت  از 
و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های  آفر   ، آورده  بدست   )acbar.org
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 2/03/1400 ساعت 10:00 
بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
پروژه  دفتر  در  از ظهر  قبل  بجه   10:00 2/03/1400 ساعت  بتاریخ  متذکره  پروژه  آفر گشایی  جلسه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )400,000.00(  چهارصد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK22/07012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
قریه گور  فیز دوم  آبیاری گورمار  اعمار شبکه  پروسه داوطلبی  تا در  واجد شرایط دعوت مینماید 
مار ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
ویا   CLAP پروژه  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور  )حافظه(  دسک  فلش  در  را  مربوطه  شرطنامه 
میتوانند  را  متذکره  معلومات  وهم چنان   )www.npa.gov.af( ملی  تدارکات  اداره  ویب سایت  از 
www.(اکبر ویب سایت  و   )www.mail.gov.af( ومالداری  آبیاری  زراعت،  وزارت  ویب سایت  از 
و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را  خویش  های  آفر   ، آورده  بدست   )acbar.org
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 8/03/1400 ساعت 10:00 
بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
پروژه  از ظهر در دفتر  قبل  بجه   10:00 8/03/1400 ساعت  بتاریخ  پروژه متذکره  آفر گشایی  جلسه 

CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )800,000.00(  هشت صد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک 14 قلم خوراکه حیوانی فارم تحقیقات مالداری ریشخور تحت داوطلبی 
شماره MAIL/PD/NCB/G-151/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }چهار شنبه{ مورخ }29/ 

ثور/1400{ ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )125,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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آیا هند برای سناریوی ابزگشت طالبان آماده یم شود؟
ملی  حکومت  اما  کرد،  خواهند  تالش  بیشتر 
که  کشور،  این  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان 
تمویل  و  شد  ساخته  متحده  ایاالت  توسط 
این  تمویل  و  ساخت  در  نیز  هند  و  می شود 
زودی ها  این  به  دارد،  نقش  حدی  تا  نیروها 

سقوط نخواهند کرد.
در  نجیب اهلل  محمد  موردحمایت  حکومت 
شوروی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
که  است  امیدوار  هند  آورد.  دوام  سال  سه 
می آورد.  دوام  آن  از  بیشتر  فعلی  حکومت 
ملی  حکومت  از  که  همچنان  دهلی نو  اما 
مورد  چند  در  می کند،  حمایت  افغانستان 
اذعان  علنا  این که  بدون  تا  است  تالش کرده 
کند، مجراهای ارتباطی خود را با طالبان نیز 
عربستان  با  دهلی نو  نزدیک  روابط  کند.  باز 
پاکستان  و  هند  بین  که  امارات  و  سعودی 
هند  به  زمینه  این  در  می کند،  میانجی گری 
کمک خواهد کرد. عربستان سعودی و امارات 
که  بودند  کشورهایی  تنها  پاکستان  کنار  در 
شناخته  رسمیت  به  را  طالبان  قبلی  رژیم 
مجبور  نهایت  در  است  ممکن  هند  بودند. 
موجودیت  یک  به  عنوان  را  طالبان  علنا  شود 
سیاسی مشروع به رسمیت بشناسد. اما روابط 
مستلزم  افغانستان  در  جناح ها  همه  با  بهتر 
آن است که هند دیگر از چشم واشنگتن به 
واشنگتن  و  دهلی نو  منافع  نکند؛  نگاه  کابل 
در افغانستان اکنون به جهات مختلف کشیده 

شده است.
حاشیه  در  بی پاسخ  پرسش های  این همه،  با 
گفت وگوهای هند و پاکستان نهفته است که 
وزرای  است.  گرفته  شتاب  اخیر  ماه های  در 
خارجه هردو کشور پس از آن که سفیر امارات 
توافق  در  را  کشور  این  نقش  واشنگتن  در 
پاکستان  و  هند  ارتش  بین  اخیر  آتش بس 
بودند.  امارات  در  پیش  هفته  در  کرد،  تأیید 
حاضر  درحال  هند  خارجه  وزارت  این که  با 
پیشه کرده است،  را  سکوت پرسش برانگیزی 
پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی،  محمد  شاه 
است.  کرده  تأیید  را  امارات  میان جی گری 
آیا  که  کنجکاوند  هند  پیشین  دیپلمات های 
افغانستان نیز بخشی از یک معامله پشت پرده 
احتمالی بین دو کشور که قطعا با کشمیر نیز 
مرتبط است، خواهد بود یا خیر. باید تحوالت 
در ابوظبی، اسالم آباد و دهلی نو را برای یافتن 
نشانه های یک معامله پایاپای بین دو همسایه 

هسته ای آسیای جنوبی زیرنظر داشت.
سیاست  تغییر  و  کابل  با  توسعه ای  همکاری 
دهه  دو  طی  افغانستان  قبال  در  دهلی نو 
این  در  را  هند  نفوذ  محدودیت های  گذشته، 
کشور از میان برنداشته است. اما هند سیاست 
خود را در قبال افغانستان یک سیاست موفق 
یک  که  معیار  این  براساس  آن را  و  می داند 
پاکستان در کابل حاکم نشده،  رژیم طرفدار 
ارزیابی کرده است. اما بیشتر این موفقیت به 
خاطر عواملی است که دهلی نو کنترلی بر آن 
ندارد. هند اکنون یک بار دیگر خود را نسبتا 
که  است  امیدوار  درحالی که  می داند،  ناتوان 
دهه   دو  دستاورد  امریکایی  نیروهای  خروج 
]عدم  افغانستان  خصوص  در  هند  گذشته ی 
حاکمیت رژیم طرفدار اسالم آباد در کابل[ را 

ضرب صفر نکند.
کابوس  با  را  طالبان  رژیم  هند  دولت 
آجیت  می آورد.  یاد  به  قندهار  هواپیماربایی 
دوول که از دست وپازدن هند در سال 1999 
مرزش،  مایلی  چندصد  در  نفوذ  اعمال  برای 
اول دارد، مطمئنا نمی خواهد  تجربه ی دست 
از  جلوگیری  شود.  تقال  به  مجبور  دوباره 
در  دهلی نو  سیاست  اصلی  هدف  آن،  تکرار 

افغانستان خواهد بود.

سوشانت سینگ همکار ارشد »مرکز تحقیقات 
پالیسی« در هند است. 

ترتیب، ظرفیت نظامی هند محدود است؛ در 
نظامی  حمایت  برای  عالقه ای  هیچ  دهلی نو 
کالن از حکومت ملی افغانستان وجود ندارد، 
خاک  به  هندی  نیروهای  اعزام  به  رسد  چه 
سیاسی  نظر  از  هند  حکومت  و  کشور.  این 

محتاط است.
چندانی  ابزار  که  دهلی نو  امریکا،  خروج  با 
برای جلوگیری از بازگشت طالبان در اختیار 
ندارد، باید برای سناریوی بازگشت طالبان به 
طریق  از  یا  داخلی  جنگ  طریق  از  یا  کابل، 
توافقنامه ی صلح که به آن ها سهمی عمده از 
قدرت می بخشد، آماده شود. وزیر امورخارجه 
هند، جایشنکر، نگرانی کشور خود را در ماه 
افغانستان  »آینده  کرد:  ابراز  چنین  جاری 
جامعه  باشد.  گذشته اش  به  بازگشت  نباید 
جهانی باید مراقب باشد که آب تشت و بچه 
را با هم دور نریزد ]تر و خشک را با هم یکجا 

نسوزاند[.«
مقامات استخباراتی هند و دیپلمات های این 
دهلی نو  اصلی  نفع  که  می کنند  اذعان  کشور 
که  است  کشور  این  در  امنیت  افغانستان  در 
در  طالبان  دارد.  اهمیت  سطح  چندین  در 
داده  قول  متحده  ایاالت  با  خود  توافق نامه 
به  اما  کنند،  رابطه  قطع  القاعده  با  که  بودند 
قول خود عمل نکردند. در ماه جنوری وزارت 
که  داشت  اظهار  متحده  ایاالت  خزانه داری 
باقی  القاعده همچنان »درون طالبان  اعضای 
مانده اند.« افغانستان امکان دارد به زودی به 
گروه های  سایر  و  گروه  هردو  آموزشی  پایگاه 
به  حمله  برای  امن  پناهگاهی  به  و  افراطی 
اواسط  در  که  همان طور  شود.  تبدیل  هند 

را  افغانستان  عمال  متحده  ایاالت  درحالی که 
به  قادر  هند  می کند،  رها  خودش  حال  به 
قدرت[  به  طالبان  بازگشت  ]از  جلوگیری 
و  نفوذ  واقعی  محدوده  مسأله  این  و  نیست 
قدرت منطقه ای هند را به دهلی نو یادآوری 
که  نیست  تعجب  جای  بنابراین  می کند. 
هندوی  ملی گرایان  رهبری  تحت  حکومِت 
علنا  این که  بدون  است  گرفته  تصمیم  هند 
با طالبان وارد تعامل شود.  اذعان کند،  بدان 
این  به  اکنون  منطقه  مسائل  از  بسیاری 
آجندای  در  افغانستان  مسأله  آیا  که  موضوع 
گفت وگوهای غیررسمی هند و پاکستان ـ که 
عربی  متحده  امارات  و  متحده  ایاالت  توسط 
نیز  یا خیر، و  تسهیل شده است ـ قرار دارد 
این دو  بین  توافق حاصله  ماهیت هرگونه  به 
کشور، که دیریست بر سر نفوذ بر افغانستان 

با یک دیگر می جنگند، بستگی دارد.
طالبان  رژیم  متحده  ایاالت  این که  از  قبل 
سرنگون  سپتامبر  یازدهم  حمالت  از  پس  را 
افغانستان  به  شوروی  حمله  از  دهلی نو  کند، 
کرده  نظارت  سپس  و  بود  کرده  حمایت 
کنترل  طالبان  طریق  از  پاکستان  که  بود 
اتحاد شمال )جبهه موردنظر  از  را  افغانستان 
رژیم  سقوط  از  هند  می گیرد.  به دست  هند( 
طالبان راحت شد اما از احیای روابط امنیتی 
سقوط  از  پس  که  پاکستان  و  متحده  ایاالت 
که  دهلی نو  شد.  ناراحت  خورد  کلید  طالبان 
را  افغانستان  در  نظامی  کارزار  به  ابزار کمک 
به  عنوان  خود  برای  نقشی  دنبال  به  نداشت، 
برآمد.  این کشور جنگ زده  توسعه ای  شریک 
دهلی نو همچنین از مخالفت با هرگونه سازش 
با طالبان، به حمایت از گفت وگوهای صلح که 
رویکرد  تغییر  کند،  محدود  را  پاکستان  نفوذ 
داد. هند در زمان حکومت ترمپ، نمایندگان 
و مقامات خود را به کنفرانس های چندجانبه 
که نمایندگان طالبان در آن مشارکت داشتند 

فرستاد اما اغلب به حاشیه رانده شد.
را  تغییرات چشم گیری  دهه گذشته  در  هند 
افغانستان به میان  در سیاست خود در قبال 
)مبنی  را  خود  سرخ  خط  سه  و  است  آورده 
براین که طالبان باید قانون اساسی افغانستان 
را بپذیرند، باید خشونت را کنار بگذارند و باید 
سازمان های  سایر  و  القاعده  با  را  روابط خود 
که  موضع  این  با  کنند(  قطع  تروریستی 
متعلق  افغان ها،  رهبری  »به  باید  صلح  روند 
باشد،  افغان ها«  کنترل  تحت  و  افغان ها  به 
جایگزین کرده است. تغییرات در موضع هند 
بیشتر لفظی بوده تا عملی، به ویژه به این دلیل 
بر محدودیت های  است  نتوانسته  دهلی نو  که 
جغرافیایی غلبه کند؛ هند بدون عبور از خاک 
پاکستان یا ایران نمی تواند از نظر فیزیکی به 
همین  به  باشد.  داشته  دسترسی  افغانستان 

سوشانت سینگ، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

درحالی که  بیست ویکم  قرن  سپیده دم  در 
کریسمس  شب  جشن  برای  جهان  بیشتر 
هند  در  سیاست گذاران  می شد،  تعطیل 

ناگهان به شدت درگیر کار شدند.
در 24 دسامبر سال 1999 پرواز شماره 814 
پرواز  به  عنوان  معموال  که  ایرالینز«  »ایندین 
»IC 814« شناخته می شود، در مسیر خود 
بود که توسط  به دهلی نو  نپال  از کاتماندوی 
پنج مرِد متعلق به گروه تروریستی اسالم گرای 
»حرکت المجاهدین« ربوده شد. هواپیما پس 
پاکستان  الهور  هند،  امریتسار  در  توقف  از 
قندهار  در  دسامبر   2۵ در  سرانجام  دبی  و 
افغانستان فرود آمد. شهر قندهار مرکز قدرت 
طالبان بود و هند از آن جایی سفارت خود را 
در کابل در سال 199۶ بسته بود، هیچ مقام 
رسمی در افغانستان برای گفت وگو با طالبان 
در دسترس نداشت. مقامات ارشد استخبارات 
طالبان  و  هواپیماربایان  با  مذاکره  برای  هند 
روز،  از هشت  پس  و  کردند  پرواز  قندهار  به 
ازای  در  پرواز  خدمه ی  و  مسافران  همه ی 
آزادی سه شبه نظامی پاکستانی از زندان های 
هند، آزاد شدند. این سه نفر احمد عمر سعید 
شیخ )که بعدا در پاکستان به جرم آدم ربایی 
دستگیر  پرل«  »دانیل  روزنامه نگار  قتل  و 
روز پس  )که چند  اظهر  موالنا مسعود  شد(، 
محمد  جیش  شبه نظامی  گروه  آزادی اش  از 
با  حمله  عامل  که  سازمانی  داد؛  تشکیل  را 
موتربمب در منطقه ای در جنوب کشمیر در 
فبروری 2019 بود و باعث حمالت هوایی و 
درگیری های مرزی بین هند و پاکستان شد( 
با  نزدیک  ارتباط  )که  زرگر  احمد  مشتاق  و 
ستیزه جویی مسلحانه در کشمیر هند دارد و 
در یک »خانه امن« در کشمیِر تحت کنترل 

پاکستان پنهان شده است( بودند.
در  دخیل  هند  استخباراتی  مقامات  از  یکی 
که  بود  دوول«  »آجیت  قندهار،  مذاکرات 
اخیرا از زمان نخست وزیری نارندرا مودی در 
ملی  امنیت  مشاور  به  عنوان   ،2014 می  ماه 

هند خدمت می کند.
با  هند  که  بود  موردی  تنها  قندهار  مذاکره 
تصمیم  شد.  تعامل  وارد  علنا  طالبان  رژیم 
مورد  در  بایدن  جو  رییس جمهور  اخیر 
افغانستان،  از  امریکایی  کامل سربازان  خروج 
و  هند  برای  را   1999 سال  خاطرات  حتما 
است.  کرده  زنده  دوول  آجیت  برای  به ویژه 
این   IC 814 هواپیماربایی  آن زمان  در 
به منصه ظهور رساند که دهلی نو  را  واقعیت 
رهبری  به  اتحاد شمال  از  پشتیبانی  با صرفا 
احمدشاه مسعود و ناتوانی در برقراری رابطه 
جمله  از  افغانستان  قدرت مند  گروه های  با 
طالبان، در مواقع بحران و وقتی محتاج کمک 
باشد، ابزار فشار چندانی در افغانستان ندارد. 
را  دهلی نو  هواپیماربایی،  ماجرای  همچنین 
طالبان  و  پاکستان  بین  همبستگی  وجود  از 
بین  که  کرد  اثبات  همچنین  و  کرد  متقاعد 
امنیتی کشمیر و وضعیت جاری در  وضعیت 

افغانستان نیز ارتباط وجود دارد.
ارتباط  افغانستان،  در  دهلی نو  محدود  نفوذ 
امنیتی  اوضاع  با  افغانستان  اوضاع  مستقیم 
طالبان،  بر  پاکستان  نفوذ  و  هند  داخلی 
امروز  وضعیت  در  حتا  که  است  عواملی 
بایدن، این  از اعالم تصمیم  نقش دارند. پس 
برای  را  اساسی  چالش  هم  کنار  در  عوامل 
پیش رو،  سال های  در  کرده اند؛  خلق  دهلی نو 
رشد  باعث  می تواند  متحده  ایاالت  خروج 
هند  همسایگی  در  اسالم گرایانه  ستیزه جویی 
تقویت  منطقه  در  را  بیجینگ  موقعیت  شود، 
نوظهور  ژئوپلیتیک  ساختار  از  را  هند  کند، 
منطقه کنار بگذارد و از دسترسی دهلی نو به 

آسیای میانه جلوگیری کند.

بسیاری  بودیم،  شاهد   1990 دهه  اواخر  تا 
پشتون های  )اغلب  پاکستان  شبه نظامیان  از 
مناطق هم مرز با افغانستان( به کشمیر سرازیر 
شدند تا تجربه خود از جنگ با نیروهای ناتو 

در افغانستان را در کشمیر به کار بندند.
چنین  هستند؛  جزئی  چالش های  این ها  اما 
پاکستان  در  می تواند  آموزشی  اردوگاه های 
نیز وجود داشته باشد و جنگ جویان باتجربه 
به  پاکستان  از  بیشتر  راحتی  با  می توانند 
بزرگ تر  یا هند سرازیر شوند. مسأله  کشمیر 
شبه نظامی  سازمان های  جرأت گرفتن 
پیروزی  اصطالح  به  از  منطقه  اسالم گرای 
است.  جهان  ابرقدرت  یگانه  برابر  در  طالبان 
جنبش های افراطی زیادی در پاکستان وجود 
است  ممکن  و  هستند  هم عقیده  که  دارد 
پیروزی ستیزه جویی  را  ایاالت متحده  خروج 
محیط  یک  در  کنند.  تلقی  اسالم گرایانه 
منطقه ای بی ثبات، این جنبش ها ممکن است 
میلیون   170 از  بخشی  که  کنند  سعی  حتا 
خود  جذب  و  دهند  فریب  را  هند  مسلمان 
اکنون  هم  از  هند  مسلمانان  جامعه  کنند؛ 
فعلی  حکومت  ستم  تحت  می کند  احساس 

هند قرار دارند و قربانی هستند.
به همین دلیل پاکستان از نظر هند همچنان 
کلید صلح در منطقه است. ایاالت متحده در 
بود  مجبور  طالبان  با  مذاکره  از  مرحله  هر 
در  طالبان  رهبران  آورد؛  روی  پاکستان  به 
به  رایزنی  برای  مذاکرات  حساس  مرحله  هر 
پاکستان باز می گشتند. خأل حاصل از خروج 
پاکستان  توسط  است  ممکن  متحده  ایاالت 
این کشور به  عنوان دروازه بان  پر شود، ارتش 
افغانستان عمل کند و جلو تالش های دهلی نو 

برای کسب نفوذ در این کشور را بگیرد.
هند،  نگرانی  مایه  دیگر  پاکستان،  کنار  در 
چین است، که پیش از این پروژه جاده ابریشم 
جدید خود را از افغانستان دور نگه داشته بود 
زیرا این کشور از نظر بیجینگ بسیار ناامن و 
درگیر خشونت بود. اما با خروج ایاالت متحده 
پیونددادن  با  تا  است  تالش  در  بیجینگ 
این  معدنی  مواد  غنی  ذخایر  و  افغانستان 
سرمایه گذاری های  پاکستانی  بخش  با  کشور 
عظیم خود، کابل را وارد پروژه کند. همچنین 
متحد  نزدیک ترین  به  عنوان  بیجینگ 
اسالم آباد، از تالش پاکستان برای نفوذ بیشتر 
دسترسی  کرد.  خواهد  حمایت  افغانستان  در 
هند به آسیای مرکزی با بازگشت طالبان به 
منطقه  در  پاکستان  مجدد  مهم شدن  قدرت، 
فزاینده ای  طور  به  چین،  حضور  گسترش  و 

دشوار خواهد شد.
پسا  افغانستاِن  در  تحوالت  نزدیک  از  هند 
خواهد  زیرنظر  را  امریکایی  سربازان  خروج 
نفع  به دست آوردن  برای  طالبان  داشت. 

در کنار پاکستان، دیگر مایه 
نگرانی هند، چین است، 

که پیش از این پروژه جاده 
ابریشم جدید خود را از 

افغانستان دور نگه داشته 
بود زیرا این کشور از نظر 

بیجینگ بسیار ناامن و درگیر 
خشونت بود. اما با خروج 
ایاالت متحده بیجینگ در 

تالش است تا با پیونددادن 
افغانستان و ذخایر غنی مواد 

معدنی این کشور با بخش 
پاکستانی سرمایه گذاری های 

عظیم خود، کابل را وارد 
پروژه کند.


