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

محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری کشور می گوید که 
جامعه ی جهانی و حکومت افغانستان نباید در قبال نسل ُکشی هزار ه ها در افغانستان غفلت کنند.
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شده  گرم تر  افغانستان  در  جنگ  میدان 
و  حمالت  بر  به شدت  طالبان  گروه  است. 
روزهای  در  است.  افزوده  خشونت طلبی شان 
بدخشان،  ولسوالی در والیت های  اخیر چندین 
غزنی، ارزگان، غور, فاریاب، تخار، لغمان، بغالن، 
نورستان، زابل، بادغیس و میدان وردک به دست 
روز   40 در  است.  کرده  سقوط  طالبان  گروه 
یا  کرده  سقوط  ولسوالی   20 دست کم  گذشته 
ولسوالی ها  این  از  گفته  اند  امنیتی  نهادهای 
نرخ  و  جلریز  کرده اند.  تاکتیکی  عقب نشینی 
در میدان وردک، دوآب و مندول در نورستان، 
ارزگان،  در  گیزاب  غزنی،  در  جغتو  و  ده یک 
تولک  و  فاریاب، شهرک  در  دولت آباد  و  قیصار 
در غور، جوند در بادغیس، دولت شاه در لغمان، 
بُرکه در بغالن، شینکی در زابل، سوزمه قلعه در 
بدخشان  ارغنج خواه  تخار،  در  اشکمش  سرپل، 
و ولسوالی زارع بلخ ولسوالی هایی اند که در 40 
روز گذشته سقوط کرده است. البته در شماری 
موضوع  دولت  یا  ولسوالی ها  این  از  محدودی 
سقوط را رد کرده یا گفته است نیروهای امنیتی 

عقب نیشیتی تاکتیکی کرده اند...
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بحران آب آشامیدنی 
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یافت نمی شود«
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جسدهای سوخته ی فاطمه و طیبه یک روز پس از انفجارهای غرب کابل در طب عدیل شناسایی شد
انیمیشن »افسانه های افغانستان« برای کودکان کار می کردند.«

دو روز پیش دو انفجار همزمان در ساحه ی حوزه ی های ششم و سیزدهم امنیتی شهر 
کابل رخ داد. در این دو انفجار هفت نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو انفجار را بر عهده نگرفته است.
به دنبال آن، دو شب پیش صحرا کریمی در فیسبوک نوشته بود که فاطمه محمدی و 
طیبه موسوی، دو کارمند این نهاد حوالی ساعت 2:00 بعد از ظهر از وزارت اطالعات و 

فرهنگ برآمده، اما به خانه های شان نرسیده اند.

اطالعات روز: جسدهای سوخته ی فاطمه محمدی و طیبه موسوی، دو کارمند ریاست 
افغان فلم یک روز پس از انفجارهای غرب کابل شناسایی شده است.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم در صفحه فیسبوک خود نوشته است که اجساد این دو 
نفر توسط خانواده های شان در طب عدلی شناسایی شده است.

خانم کریمی نوشته است که فاطمه و طیبه به تازگی کارشان را در بست های انیمیشن 
و طراحی چهره در ریاست افغان فلم آغاز کرده بودند.

پروژه  روی  و  زندگی  و  امید  از  پُر  و  بودند  جوان  طیبه[  و  »]فاطمه  است:  نوشته  او 

فراه،  الش جوین  ولسوالی  مورد  تازه ترن  در 
قندوز  بازارعلی آباد  و  غور  در  ساغر  ولسوالی 
در  ولسوالی  چندین  است.  کرده  سقوط  نیز 
قرار  امنیتی  بلند  تهدیدهای  و  سقوط  معرض 
همراه  مواردی  در  ولسوالی ها  سقوط  دارد. 
مثال  امنیتی.  نیروهای  سنگین  تلفات  با  بوده 
والیت  تولک  ولسوالی  سقوط  در  سرباز   18
غور کشته شدند. طالبان در برخی ولسوالی ها 
پس از سقوط به تجهیزات زیادی نظامی دست 
یافته اند. این وضعیت می رساند پس از ماه می 
افغانستان  از  نیروهای خارجی  و شروع خروج 
میدان به نفع طالبان در حال رقم خوردن است. 
حکومت  می شد،  پیش بینی  که  همان گونه 
افغانستان ظاهرا برنامه ای برای مهار موج جدید 
حمالت طالبان از قبل آماده نداشته و سقوط 
پی هم ولسوالی ها نشان آشفتگی مدیریت جنگ 

است. 
به سقوط پی هم ولسوالی ها هر نامی که گذاشته 
قلمرو  گسترش  است:  چیز  یک  نتیجه  شود، 
طالبان و تغییر وضعیت جنگ به نفع طالبان 
یکی  دیگر.  تروریستی  و  شورشی  گروه های  و 
از شاخص های که برتری طرف های یک جنگ 
را تعریف می کند، وسعت قلمرو است. در یک 
کرده  تالش  افغانستان  حکومت  گذشته  ماه 
است که سقوط ولسوالی ها را بی اهمیت جلوه 
دهد. اما این یک خطای فاحش محاسباتی در 
جنگ است. زیرا سقوط یک ولسوالی به معنای 
پایان حاکمیت دولت در آن است. اگر از تبعات 
دست به دست شدن  این  اجتماعی  و  سیاسی 
خارج شدن  نظامی  نظر  از  کنیم،  چشم پوشی 
می تواند  دولت  حاکمیت  زیر  از  ولسوالی ها 
مسیر اکماالت نیروها را سد و مثل چوب الی 
چرخ ماشین جنگی افغانستان عمل کند. گروه 
تا  است  کرده  گسترده  را  جنگ  عمال  طالبان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  کمک رسانی  از 
بکاهد. بنابراین، سقوط پی هم ولسوالی ها مردم 

را دچار ترس و هراس کرده است. 
مسأله مهم تر دیگر، مذاکرات جمهوری اسالمی 
افغانستان و طالبان است. میان میدان جنگ و 
رابطه دوسویه وجود دارد. وسعت  میز مذاکره 
قلمرو وضعیت مذاکرات را تعیین می کند. روی 
این حساب، طالبان از مزایای نظامی و سیاسی 
دسترسی به قلمرو بیشتر آگاه است و با جنگی 
سماجت بار و کالفه کننده، قدم به قدم به پیش 
تاخته اند. گسترده ترشدن قلمرو طالبان به این 
اعمال  می دهد:  زیادی  بسیار  امکان های  گروه 
پایگاه  تقویت  مردم،  از  بخشی  بر  حاکمیت 
جنگ جویان  آزادانه ی  مرور  و  عبور  اجتماعی، 
دیگر  نقطه  به  نقطه  یک  از  شورشیان  و 
افغانستان، انتقال تجهیزات، مهمات، جنگ جو و 
سربازگیری از مردم، قاچاق مواد مخدر به هدف 
تأمین هزینه جنگ و در نهایت از نظر سیاسی 

فربه شدن قدرت چانه زنی در مذاکرات. 
به اشتباه تصور نشود که این وضعیت نتیجه ی 
ضعف نیروهای امنیتی است. عملکرد نیروهای 
و  بی نظیر  جنگ  میدان  در  افغانستان  امنیتی 
فداکارانه است. نیروهای امنیتی و سربازان خط 
از مواضع خود دفاع  پای جان  تا  مقدم جنگ 
کرده اند. سربازان تا آخرین مرمی از موضع خود 
گروهی  به صورت  یا  نهایت  در  که  کرده  دفاع 
شده اند.  اسیر  طالبان  به دست  یا  شده  کشته 
کشته شدن  فداکاری  این  نمونه ی  آخرین 
دسته جمعی 18 سرباز در ولسوالی تولک والیت 
جنگی  ماشین  اصلی  مشکل  اما  است.  غور 
عملکرد  است.  آن  ضعیف  مدیریت  افغانستان 
مدیریتی از سرقومندانی اعلی گرفته تا وزیران 
ولسوالی  بیشتر  تاکنون  است.  فاجعه  جنگ 
زمانی سقوط کرده که کمک رسانی نشده است. 
بدهد.  تکانی  خود  به  باید  افغانستان  دولت 
رویای حصر کابل  این وضعیت تحقق  ادامه ی 
دنبال  به  دیگر  گذشته  مثل  طالبان  است. 
این  نیست.  هراس افکنانه  صرف  عملکردهای 
بنابراین،  می برد.  پیش  را  سقوط  روایت  گروه 
افغانستان باید برای هر سناریویی آماده باشد. 
مردم  از  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون 
از  مردم  معنوی  حمایت  شود.  گرفته  کمک 
بوده است.  تا کنون ستودنی  امنیتی  نیروهای 
نیز  مادی  حمایت  از  شهروندان  شود  نیاز  اگر 
نیروهای  مردم  ترجیح  کرد.  نخواهند  دریغ 
امنیتی افغانستان است. باید جبهات ضد طالب 
تقویت شود. اما شرطش این است که نیروهای 
سیاسی و در راس همه رییس جمهور غنی در 
بازی های  از  و صلح دست  تنگنای جنگ  این 
سخیف سیاسی بردارند و برای خلق اجماع در 
محور روحیه ضد طالب و جلب حمایت عمومی 

آستین بر زنند. 

کمیسیون حقوق برش محارصه ی اقتصادی ولسوایل ها توسط طالبان را جنایت خواند 
به  اقتصادی  محاصره ی  از  استفاده  که  است  افزوده  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
عنوان تاکتیک جنگی، سلب کننده ی حق حیات، گشت وگذار و امکان بهره مندی مردم 

از حقوق اقتصادی شان و جنایت است.
این کمیسیون تأکید کرده است که این راه ها باید فورا باز شود تا مردم که همزمان با 
خشک سالی و همه گیری ویروس کرونا درگیرند، به کاالها و خدمات اساسی دست یابند.

تعدادی  بر  را  تهاجمی شان  طالبان حمالت  اخیر  هفته های  در  که  است  درحالی  این 
از ولسوالی های کشور تشدید کرده اند. در کمتر از هشت هفته ی گذشته، بیش از 20 

ولسوالی و تعدادی از روستاها در والیات به دست این گروه سقوط کرده است.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محاصره ی اقتصادی ولسوالی ها 
توسط گروه طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان بازشدن فوری راه های مواصالتی آن ها 

شده است.
با  که  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  جوزا(   2۳ )یک شنبه،  دیروز  بشر  حقوق  کمیسیون 
محاصره ی ولسوالی ها و مسدودشدن راه های مواصالتی آن ها، مردم نمی توانند به نیازها، 

مواد غذایی و خدمات اساسی دسترسی داشته باشند.
در اعالمیه تأکید شده است: »پیش از اینکه )وضعیت در ولسوالی های محاصره شده( به 

بحران و فاجعه انسانی جدی و فراگیر بیانجامد، ]محاصره باید[ پایان یابد.«

آن کسی که می خواهد در افغانستان آرامش 
برگردد، باید خود را از چوکات انحصارخواهی 

و در انزواکشاندن این و آن بیرون کند.« 
چنین  که  صورتی  در  خلیلی،  به گفته ی 
به هیچ وجه  باشد،  نداشته  روحیه ای وجود 

صلح کارایی نخواهد داشت.
خلیلی در عین حال عالوه کرد که افغانستان، 
مردم این کشور و همچنین دنیا در مقایسه با 
40 سال پیش تغییر کرده و مردم نمی توانند 

به زورگویی تن بدهند.
خلیلی به حکومت افغانستان و گروه طالبان 
احزاب  و  مردم  کنار  در  که  کرد  پیشنهاد 
سیاسی تأثیرگذار، روشی را برای پایه گذاری 
و  هم پذیری  عدالت،  بر  مبتنی  افغانستان 

دارای دموکراسی در پیش گیرند.
کار  این  که  صورتی  در  خلیلی،  به گفته ی 
هر  در  مجموعه ای  »هر  نگیرد،  صورت 
و  کرده  ایجاد  مانع  می تواند  کشور  گوشه ی 

آرامش را برهم بزند.«

وجه کارایی ندارد و باید تمام احزاب و مردم 
افغانستان و نیز طرف های ذی دخل در روند 

صلح شریک بوده و توافق داشته باشند.
را  هم دیگرپذیری  و  منازعات  ریشه یابی  او 
که  و گفت  عنوان کرد  موفقیت صلح  کلید 
صلحی که در نتیجه ی سازش سیاسی یک 
جمع تأمین شود، مشکل افغانستان را حل 

نمی کند.
از جنبه  باید  »پروسه ]صلح[  خلیلی گفت: 
وارد  هم پذیری  جنبه  به  و  بیرون  سازشی 
افغانستان در صلح  شود. جایگاه همه مردم 
مشخص شود. اگر صلح جنبه های سازشی و 
انحرافی به خود بگیرد، مشکل افغانستان حل 

نمی شود.«
که  گفت  طالبان  گروه  به  خطاب  خلیلی 
در  را  آرامش  نمی تواند  زور  با  جمعی  هیچ 

افغانستان باز گرداند.
راه جنگ  افغانستان  تأکید کرد: »راه حل  او 
و زور نیست و تداوم انحصار هم نسیت. هر 

روند صلح بیشتر است.
افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر 
به وجود  صلح  برای  خوبی  فرصت  که  افزود 
مردم  خواست  کنار  در  امروز  و  است  آمده 
نیز  منطقوی  و  جهانی  اراده ی  افغانستان، 

برای صلح وجود دارد.
به وجود  فرصت  از  استفاده  بر  خلیلی  آقای 
در  گفت  و  کرد  تأکید  صلح  برای  آمده 
صورتی که کوچک ترین غفلتی در این زمینه 
صورت بگیرد، افغانستان چندین سال دیگر 
بود و  گرفتار جنگ های خانمان سوز خواهد 
قربانی دادن مردم این کشور نیز ادامه خواهد 

یافت.
افغانستان،  حکومت  که  کرد  عالوه  خلیلی 
مردم  و  اقوام  تأثیرگذار،  سیاسی  احزاب 
باید  طالبان  گروه  همچنین  و  افغانستان 
داده  پایان  به جنگ  اراده ی جمعی  در یک 
او،  به گفته ی  برسند.  توافق  به  صلح  روی  و 
صلح وارداتی و تحمیلی در افغانستان به هیچ 

رهبر  خلیلی،  محمدکریم  روز:  اطالعات 
رییس  و  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب 
که  می گوید  صلح  عالی  شورای  پیشین 
تمامی مردم افغانستان صلح عادالنه، باعزت 
و پایدار می خواهند، اما خود کارگزاران صلح 

غیرعاالنه عمل می کنند.
آقای خلیلی که دیروز )یک شنبه، 2۳ جوزا( 
مورد  در  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
به  می کرد،  صحبت  کشور  اخیر  تحوالت 
او  کرد.  اشاره  کابل  غرب  در  اخیر  حمالت 
گفت؛ مردمی که صلح عزتمند می خواهند، 
نسل کشی«  »مصداق  و  فزیکی  مورد حذف 

قرار می گیرند.
با این حال، خلیلی صلح را یک روند حیاتی 
افغانستان  اقوام  تمام  که  گفت  و  خواند 
امیدوارند که پس از سال ها جنگ، به آرامش 
پیشرفت  از  حال  عین  در  او  یابند.  دست 
»خیلی ُکند« روند صلح انتقاد کرد و گفت 
که سرعت گسترش جنگ نسبت به پیشرفت 

خلیلی: 
مردم صلح عادالنه می خواهند، اما کارگزاران صلح غریعادالنه عمل می کنند

است«،  حق شان  که  مشروع  »دفاع  به  تا 
بپردازند. 

از  بخشی  در  خلیلی  محمدکریم  همچنین 
شماری  کارزار  به  اشاره  با  صحبت هایش 
به  اعتراض  در  افغانستان  شهروندان  از 
کشور  این  حکومت  از  هزاره ها«  »کشتار 
این  که  خواست  غنی  رییس جمهور  و 
را که  و کشتار هزاره ها  یاری  را  دادخواهی 
محکوم  است،  نسل ُکشی«  »روشن  مصداق 

کنند.
هم  افغانستان  اقوام  سایر  از  همچنین  او 
خواست که با مردم هزاره نسبت به کشتار 
این گروه در افغانستان همدردی و همنوایی 
همه ی  از  که  گفت  خلیلی  آقای  کنند. 
و...  ازبیک  تاجیک،  پشتون،  »حقوق دانان 
دادخواهی  این  بیایند  که  می کنیم  تقاضا 
مردم مظلوم هزاره« را حمایت و یاری کنند.

برای  هزاره ها  دادخواهی  او،  گفته ی  به 
شاختن  به رسمیت  و  آنان  از  محافظت 
قومی  گروه  هیچ  علیه  هزاره ها،  نسل ُکشی 

نیست.
تأکید کرد:  معاون پیشین ریاست جمهوری 
که  می خواهم  افغانستان  اقوام  همه ی  »از 
کنند.  حمایت  ]هزاره[  مردم  دادخواهی  از 
این تفرقه ی قومی نیست. هر کی و به هر 
مجموعه ای که به این صورت جهت می دهد، 
آن ها به هیج وجه از دید مردم هزاره قابل 
قبول نیست. صدا صدای دادخواهی است.«

اخیر  هفته های  در  که  است  درحالی  این 
کابل  غرب  در  هدفمند  حمالت  از  موجی 
آغاز شده است. از 18 ثور تا کنون دست کم 
در هفت مورد حمالت انتحاری و انفجاری، 
غیرنظامی  ده ها  و  کشته  غیرنظامی  ده ها 

دیگر زخمی شده اند.

شده است، رفع مسئولیت کند.
قبول  »ما  کرد:  تأکید  به حکوت  او خطاب 
بر  حمله  )عامالن  باندها  این  که  داریم 
تو  ولی  است،  جنایت کار  باندهای  هزاره ها( 
حکومت با دستگاه امنیتی و استخباراتی که 
باید روشن کنی که ]عامالن کشتار  داری، 
را  قضیه  این  کی ها  و  اند  کی ها  هزاره ها[ 

گردانندگی می کنند.«
حکومت  خلیلی،  محمدکریم  گفته ی  به 
بر  مبنی  مکلفیتش  به  تاکنون  افغانستان 
نکرده  عملی  درست  هزاره ها  امنیت  تأمین 
تأمین  قانون،  براساس  که  گفت  او  است. 
اصلی  مسئولیت های  از  شهروندان  امنیت 
حکومت است و حکومت باید امنیت جانی 
و مالی هزاره ها و سایر اقوام در افغانستان را 

تأمین کند.
مردم  صبر  که  کرد  تأکید  خلیلی  آقای 
هزاره در قبال بی تفاوتی حکومت افغانستان 
نسبت به امنیت شان به سر رسیده است. او 
گفت: »حکومت باید درک کند که هر روز 
مردم  این  حق  در  که  بی عدالتی هایی  این 
این  معنایش  می گیرد،  صورت  )هزاره ها( 
نیست که این مردم نمی فهمند یا نمی توانند 
حق خود را بازخواست کنند. می توانند، ولی 
ما مصلحت کالن ملی را در نظر گرفته ایم.«

او تأکید کرد هزاره ها متوجه شرایط حساس 
کشور اند و نباید اقداماتی روی دست گیرند 
که وضعیت کشور بحرانی تر شود، »ولی اگر 
ناگذیر کنند، هزاره ها مردمی اند که بارها در 
و در هیچ جای  بیرون شده  جنگ سربلند 

مواجه به شکست نشده اند«.
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  حال،  این  با 
افغانستان گفت که حکومت با بی توجهی به 
نکند  مجبور  را  مردم  این  هزاره ها،  امنیت 

در  گذشته  سال   20 در  مردم  برویم  که 
یا  و  ملی  امنیت  پولیس،  ارتش،  چوکات 
هم در انتحاری ها و انفجارها شهید داده اند. 
این یک بحث است و ما هیچ حرفی در این 
نداریم و در کنار متباقی مردم هستیم  جا 
که  نداریم  این  بر  تأکید  هم  گاهی  هیچ  و 
روضه خوانی کنیم. اما یک بار دیگر به شکل 
به  شنیع؛  و  فجیع  بسیار  و  می آید  دیگر 
مردم  نام یک  به  تبار،  نام  به  قوم،  نام یک 
انفجار، کشتن  انتحار،  به  هدفمندانه دست 
و اعمالی می زنند که این مردم )هزاره ها( را 

هویت زدایی کنند.«
آقای خلیلی همچنین گفت: »اگر در مسیر 
را  هزاره  نفر   ۶0 یا   ۵0 میان  از  است،  راه 
پایین می کنند، چه توجیهی می شود در این 
جا: هزاره پایین شو. اگر در گروپ ماین روبی 
است در بغالن – من یقین دارم که برادران 
اهل سنت هزاره ی ما بوده اند. این جا بحث 
مذهب هم نیست. – به نام هزاره کی ها اند، 

باید جدا شوند و رگبار شوند.«
مدرسه ها،  در  قومی  گروه  این  که  افزود  او 
مساجد، آموزشگاه ها و هتل های عروسی هم 
در سال های گذشته به گونه ی هدفمندانه و 
به خاطر قومیت شان به خاک و خون کشانده 

شده اند.
این موارد را هویت زدایی خواند و تأکید  او 
مصداق  جز  تفسیری  و  معنا  هیچ  که  کرد 

نسل ُکشی ندارد.
پیشین  معاون  حال،  همین  در 
ریاست جمهوری کشور از حکومت افغانستان 
نسل ُکشی  جنایت  عامالن  که  خواست 
هزاره ها را شناسایی کند. او همچنین گفت 
اینکه حمله  اعالم  با  نمی تواند  که حکومت 
بر هزاره ها توسط باندهای جنایت کار انجام 

رهبر  خلیلی،  محمدکریم  روز:  اطالعات 
معاون  و  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب 
پیشین ریاست جمهوری کشور می گوید که 
جامعه ی جهانی و حکومت افغانستان نباید 
افغانستان  در  هزار ه ها  نسل ُکشی  قبال  در 

غفلت کنند.
آقای خلیلی که دیروز )یک شنبه، 2۳ جوزا( 
صحبت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
افغانستان  در  هزاره ها  که  گفت  می کرد، 
مورد  »شنیع«  و  »فجیع«  بسیار  به گونه ی 
ملل  سازمان  باید  و  می گیرند  قرار  حمله 
متحد و شورای امنیت این سازمان، شرکای 
افغانستان  حکومت  و  افغانستان  بین المللی 
را  حمالت  این  در  نسل ُکشی«  »مصداق 

بررسی کنند.
این  نتیجه ی  در  اگر  که  کرد  تأکید  او 
به عنوان  هزاره ها  بر  حمالت  بررسی ها 
مصداق نسل ُکشی شناخته شد، باید سازمان 
حکومت  و  جهانی  جامعه ی  متحد،  ملل 
را  مورد  این  در  الزم  اقدامات  افغانستان 

روی دست گیرند.
افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر 
رابطه  این  گفت: »از دنیا می خواهم که در 
کنند.  جدی  توجه  هزاره ها(  )نسل ُکشی 
نسل ُکشی یک جرم جهانی است. ]نسل ُکشی 
همچنین[ از طرف شورای امنیت ]سازمان 

ملل متحد[ محکوم شده است.«
که  داد  توضیح  او  هم،  سویی  از 
حمالت  در  هزاره  قوم  هدف قرارگرفتن 
تروریستی با هدف قرارگرفتن سایر اقوام در 
افغانستان متفاوت است. محمدکریم خلیلی 
گفت که هزاره ها در افغانستان به دلیل هویت 

قومی و تباری شان هدف قرار می گیرند.
کشور  از  گوشه ای  هر  »در  کرد:  تأکید  او 

نسل ُکیش هزاره ها؛ 

خلیلی: حکومت افغانستان و جامعه ی جهاین غفلت نکنند
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مردم در آتش و حکومت یب اعتنا؛ 

طرح امنییت غرب کابل اتکنون از سوی رییس جمهور برریس نشده است؟
انتحاری در غرب کابل، رییس جمهور غنی در 
دیدار با شماری از باشندگان غرب کابل، وعده 
داد که تدابیر امنیتی ویژه -مشابه به ساحه  ی 
سبز امنیتی فعلی کابل )green zone(- برای 
غرب کابل  در نظر گرفته می شود. آقای غنی 
درباره ی ایجاد منطقه ی سبز امنیتی در غرب 
در  که  امنیتی  تدابیر  »عین  بود:  گفته  کابل 
ساحه ی سبز کابل در نظر گرفته شده است در 
غرب کابل نیز از مدل مذکور استفاده خواهد 
شد که این مورد نیاز به بحث های همه جانبه 
به عنوان  کابل  غرب  امنیت  تأمین  برای  دارد. 

تهدید بلند، اقدامات اساسی می شود.«
سخنان  و  وعده  همین  حد  در  طرح  این 
برای  اقدامی  هیچ  و  ماند  باقی  رییس جمهور 
فراموشی  به  نهایت  در  و  نشد  آن  عملی شدن 
وعده  از  بعد  روز  بیست  حدود  شد.  سپرده 
به  امنیتی  نهاد های  از  منابعی  رییس جمهور، 
موقعیت  به  توجه  با  که  گفتند  روز  اطالعات 
و جمعیت غرب کابل، نداشتن نقشه ی جامع 
شهری، وسعت ساحه و تعدد راه های ورودی، 
وضعیت اقتصادی مردم و اهمیت نداشتن غرب 
تمویل کنندگان  و  جهانی  جامعه ی  نزد  کابل 
افغانستان، ایجاد ساحه ی سبز امنیتی در غرب 
هیچ  منابع،  گفته ی  به  نیست.  اجرایی  کابل 
ایجاد ساحه ی سبز  برای  مطالعه ای  و  بررسی 
امنیتی در غرب کابل انجام نشده و مطرح کردن 
این موضوع بیشتر »یک حرف هوایی« و برای 
علیه  مردم  نارضایتی  موج  خاموش کردن 

حکومت است.
می گوید  ریاست جمهوری  دوم  معاونت  اکنون 
به دلیل  کابل  غرب  برای  فعلی  طرح  در  که 
وسعت ساحه، تدابیر و تمهیدات امنیتی مانند 
اما  است،  نشده  پیشنهاد  امنیتی  سبز  ساحه 
تمهیدات  معادل  که  می شود  گرفته  تدابیری 
محمد  است.  امنیتی  سبز  ساحه  امنیتی 
شده  پیشنهاد  طرح  این  در  می گوید  هدایت 
کمربند  یک  ارتش  کابل  غرب  اطراف  در  که 
نیروهای  از  دوم  کمربند  کند،  ایجاد  امنیتی 
داخل  در  سوم  کمربند  و  باشد  ملی  امنیت 
شهر به عهده ی نیروهای پولیس گذاشته شود: 
بالن ها،  و  دوربین ها  توسط  کنترل  و  »نظارت 
کابل  غرب  مناطق همجوار  هفته وار  پاکسازی 
است.  این طرح  احتمالی شامل  تهدیدهای  از 
به نحوی  می شود  گرفته  نظر  در  که  تدابیری 

اهداف گرین زون را تأمین بکند.«
بار  حکومت  آیا  که  است  این  اساسی  پرسش 
آن  و  می کند  بی توجهی  طرح  این  به  دیگر 
عضو  راسخ،  مهدی  کرد؟  نخواهد  تطبیق  را 
مجلس نمایندگان در این خصوص در گفت وگو 
طرح  این  هرچند  می گوید  روز  اطالعات  با 
تاکنون  اما  بود،  خواهد  مؤثر  نسبی  به صورت 
وجود  شک  و  بی باوری  حکومت  به  نسبت 
ندارد که حکومت آن  دارد و اطمینانی وجود 
تردید  و  شک  ما  هم  »هنوز  کند:  اجرایی  را 
و  هزاره ها  امنیت  تأمین  که  به خاطری  داریم، 
باشندگان غرب کابل برای این حکومت اولویت 

نیست.«

کال  غرب  انکشافی  و  امنیتی  طرح  که  گفت 
اطالعات  اکنون  که  شده  گرفته  بحث  به 
نشان می دهد بخش امنیتی طرح مورد بحث 
آن  از  روز  است. هشت  نگرفته  قرار  بررسی  و 
نشست می گذرد، اما معلوم نیست که چه زمانی 
طرح امنیتی غرب کابل از سوی رییس جمهور 
بررسی می شود. همچنان معلوم نیست که این 
طرح تأیید و عملی می شود یا نه، اما معاونت 
دوم ریاست جمهوری امیدوار است که این طرح 

تأیید و تمامی بخش های آن اجرایی شود.
امنیت  تأمین  برای  طرح های  نیز  گذشته  در 
دوم  معاونت  سوی  از  عمدتا  کابل  غرب 
بخش  اما  بود،  شده  تهیه  ریاست جمهوری 
دوم  معاونت  نشد.  تطبیق  طرح ها  اعظم 
از  بخش های  می گوید  ریاست جمهوری 
طرح های گذشته عملی شده است و طرح فعلی 
در واقع طرح تکمیلی و اصالح شده ی طرح های 

گذشته است.
دوم  معاونت  عامه  روابط  و  مطبوعات  رییس 
غرب  امنیتی  طرح  می گوید  ریاست جمهوری 
که  است  این  اول  محور  دارد.  محور  دو  کابل 
ظرفیت نهادهای دولتی در غرب کابل به شمول 
و  تجهیزات  به لحاظ  هم  امنیتی  حوزه های 
امکانات و هم به لحاظ تعداد پرسنل ارتقا یابد؛ 
آتش نشانی  مراکز  و  اضافه  شهرداری  نواحی 
امنیتی  حوزه  اضافه شدن  اما  شود.  ایجاد 
نیست  طرح  شامل  کابل  غرب  در  پولیس 
دوم  محور  است.  نشده  پیشنهادی  چنین  و 
است،  امنیت  تأمین  در  مردم  مشارکت دادن 
طوری که در حوزه ها و بخش های امنیتی فعال 
در این ساحه و دیگر نهادهای دولتی از مردم 
تأمین  برای  همچنان  و  شوند  استخدام  محل 
امنیت مکان های عمومی از ساکنان محل کار 

گرفته شود.
این طرح براساس یک ارزیابی از وضعیت غرب 
ارزیابی،  این  براساس  است.  شده  تهیه  کابل 

طرح امنیتی چگونه تهیه شد و شامل چه 
موارد است؟

سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  از  پس  روز  دو 
)20 ثور( سرور دانش نشستی را با نمایندگان 
در  باتجربه  شخصیت های  و  مردمی  نهادهای 
تهیه  برای  قومی  متنفذین  و  امنیتی  مسائل 
طرح امنیتی برگزار کرد. در این نشست اعضای 
کمیته امنیتی مساجد، نمایندگان شورای علما، 
اعضای شورای تنظیم امور دینی و تعدادی از 
داشتند.  حضور  امنیتی  امور  در  باتجربه  افراد 
آقای دانش در این نشست گفت که ابتدا طرح 
جامع تأمین امنیت مناطق و نواحی غرب کابل 
تهیه و با مراجع مربوطه شریک می شود و پس 
از آن در سطح کالن تر مطرح می شود. اعضای 
گذشته  طرح های  تطبیق نشدن  از  نشست 
طرح های  اجرایی شدن  بر  و  ارائه  گزارشی 
امنیتی فعلی و گذشته تأکید کردند. در همان 
وکالی  با  را  دیگری  نشست  دانش  آقای  روز 
حوزه های  مسئوالن  و  مردم  نمایندگان  گذر، 
1۳، ۶ و 18 امنیتی پولیس برگزار کرد. طرح 
به  ثور   ۳1 در  نهایت  در  کابل  غرب  امنیتی 

رییس جمهور ارائه شد. 
طرح  گویا  که  شد  مطرح  اظهاراتی  آن  پس 
رد شده  از سوی حکومت  کابل  امنیتی غرب 
است، اما آقای دانش پس از انفجار ماین های 
مقناطیسی در دو کاستر مسافربری شهری در 
غرب کابل در 14 جوزا در اعالمیه ای گفت که 
این طرح رد نشده و تحت بررسی و کارشناسی 
قرار دارد. آقای دانش افزود که در سه حوزه ۶ 
و  1۳ و 18 کابل، یک میلیون و شش صدهزار 
قرار  یافته  سازمان  تهدید  معرض  در  انسان، 
دارند و نهادهای امنیتی یا طرح های ارائه شده 
از سوی نهادهای مردمی را بپذیرند و یا خود 
طرح مناسبی را تهیه و با کمک مردم تطبیق 

کنند.
یک روز پس )1۵ جوزا( ارگ ریاست جمهوری 

عصمت اهلل سروش

یـک روز پـس از حملـه بر مکتب سیدالشـهدا 
در غـرب کابـل، رییس جمهـور غنی به سـرور 
دانـش معـاون دوم خـود وظیفـه سـپرد کـه 
بـرای تأمیـن امنیـت غرب کابل طـرح امنیتی 
تهیـه کنـد. اکنـون کـه بیـش از یـک مـاه از 
حادثـه می گـذرد، معلـوم نیسـت کـه طـرح 
از  و  دارد  قـرار  مرحلـه  کـدام  در  تهیه شـده 
سـوی حکومـت تأییـد خواهـد شـد یـا نـه. 
کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون 
در روزهـای آینـده ایـن طـرح در نشسـتی بـا 
حضـور رییس جمهـور و مسـئوالن امنیتـی به 
بحـث گرفتـه خواهـد شـد، امـا اظهاراتـی هم 
وجـود دارد کـه ایـن طـرح از سـوی حکومت 

رد شـده اسـت.
که  گفت  جوزا   1۵ در  ریاست جمهوری  ارگ 
در  کابل  شهر  غرب  انکشافی  و  امنیتی  طرح 
نشستی با حضور رییس جمهور غنی به بحث 
گرفته شد و فیصله صورت گرفت که نهادهای 
برای  بررسی  از  پس  را  طرح  کشور  امنیتی 
ارائه کند.  به ریاست جمهوری  قدم های بعدی 
اکنون محمد هدایت، رییس مطبوعات و روابط 
عامه معاونت دوم ریاست جمهوری در صحبت 
نشست  این  در  که  می گوید  روز  اطالعات  با 
تنها بخش انکشافی طرح به بحث گرفته شد و 
قرار بود که در هفته ی گذشته، بخش امنیتی 
آن نیز به بحث گرفته شود، اما به دلیل خطر 
کرونا برخی نشست های حکومتی تعطیل شد 
و این نشست نیز برگزار نشد. او می افزاید که 
برای  نشستی  آینده  روزهای  در  است  قرار 
بررسی این طرح برگزار شود و در آن تکلیف 
بخش ها  کدام  که  شد  خواهد  مشخص  طرح 
تصویب و تطبیق شود و کدام بخش ها نشود. 

سیاسی  ارشد  مشاوری  محقق،  محمد  اما 
امنیتی  بود طرح  رییس جمهور که قبال گفته 
شده  رد  ملی  امنیت  سوی  از  کابل  غرب 
مردم  با  نشستی  در  اخیر  روزهای  در  است، 
گفته است این طرح به  دلیل این که در آن به 
امنیت )مسلح شدن  تأمین  مشارکت مردم در 
سوی  از  بود،  شده  تأکید  منطقه(  باشندگان 

حکومت رد شده است.
امنیتی  طرح  که  اخیر  هفته های  جریان  در 
و  رییس جمهور  بررسی  منتظر  کابل  غرب 
تأیید و تطبیق از سوی حکومت است، چندین 
داده که  تروریستی در غرب کابل رخ  رویداد 
ده ها کشته و زخمی از باشندگان این منطقه 
برجا گذاشته است. در رویداد اخیر روز شنبه، 
نوع  از  شهری  مسافربری  موتر  دو  جوزا   22
در  مزاری  شهید  جاده ی  در  کروال  و  تونس 
قرار  مقناطیسی  ماین های  هدف  دشت برچی 
کشته  هفت  رسمی  آمار  براساس  که  گرفته 
حمله های  که  وضعیتی  در  گذاشت.  برجا 
دارد،  ادامه  کابل  غرب  باشندگان  بر  هدفمند 
معلوم نیست طرح امنیتی غرب کابل از سوی 
مانند  یا  و  نه  یا  شد  خواهد  تأیید  حکومت 
خواهد  سپرده  فراموشی  به  گذشته  طرح های 

شد.

نفر در حوزه های  یک میلیون و شش صدهزار 
زندگی  ششم  حوزه  از  بخش های  و   18  ،1۳
عام المنفعه  مکان  و 200  یک هزار  و  می کنند 
شامل مکاتب، دانشگاه، مسجد و شفاخانه در 
از  بیشتر  اما چیزی  دارد.  موقعیت  این ساحه 
یک هزار نیروی امنیتی برای تأمین امنیت این 
ساحه موظف اند. در این ارزیابی منابع و انواع 
شده  شناسایی  کابل  غرب  در  امنیتی  تهدید 
که به گفته ی محمد هدایت، شامل شش مورد 

می شود.
نظر به منابع و انواع تهدید در این طرح راه حل 
می گوید  هدایت  محمد  است.  شده  پیشنهاد 
که مشارکت دادن مردم در تأمین امنیت که 
به معنای استخدام ساکنان محل در نهادهای 
و  ویژگی  است،  انکشافی  و بخش های  امنیتی 

تفاوت طرح فعلی با طرح های گذشته است.
معاونت دوم ریاست جمهوری می گوید که برای 
تهیه طرح با جنراالن بازنشسته و کارشناسان 
نظامی مشوره شده و یک طرح واقعی، جامع 
همه  ی  اگر  که  است  شده  تدوین  عملی  و 
موفقیت  احتمال  شود،  تطبیق  آن  بخش های 
در  که  می گوید  هدایت  آقای  است.  زیاد  آن 
به دلیل  قبلی  طرح های  از  بخش های  گذشته 
نواقص و مشکالت درون حکومتی تطبیق نشد، 
این بار امیدوار است که با توجه به عملی بودن 
آن  بخش های  تمامی  تصویب،  از  پس  طرح، 

اجرایی شود.

فراموشی طرح های گذشته
کابل،  غرب  در  هدفمند  حمالت  افزایش  با 
طرح های متعددی عمدتا از طرف مردم و در 
محوریت معاونت دوم ریاست جمهوری تهیه شد، 
اما بیشتر طرح ها عملی نشد. مهم ترین طرح، 
تبدیل کردن غرب کابل به ساحه سبز امنیتی 
بود که در سال 1۳97 از سوی رییس جمهور 
پی هم  حمله ی  دو  از  پس  شد.  مطرح  غنی 

بـود و هسـت نـه در دسـت مدیـران حکومتـی ما. 
ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمـداهلل  کـه  وقتـی 
درشـتی  سـخنان  خـود  سـخنرانی  در  رییس جمهـور، 
پاکسـتانی  ها  می  کنـد،  حوالـه  پاکسـتان  آدرس  بـه 
می  خندنـد. چـون می  داننـد کـه آنـان چـه کار می  کنند 
و مشـاور رییـس جمهور افغانسـتان بر کـدام طبل خالی 
می  کوبـد. آنـان می  دانند کـه غیوری  های ناسیونالیسـتی 
مدیـران شکسـت  خورده  ی حکومـت ما -به قـول رییس 
جمهـور غنـی- »باد« اسـت )او باری به طعنـه گفته بود 

کـه از رسـانه  های مـا بـاد می برآیـد(. 
حـال، همیـن خامـاِن گیجی  گرفتـه ادعـا دارند کـه ما با 
همـان پاکسـتانیان پختـه و کارفهـم دعـوای سـرزمینی 
داریـم. مملکـت خـود را از سـر بی  درایتـی به پاکسـتان 
و  می  کننـد  گردن  فـرازی  امـا  )تقریبـا(؛  سـپرده    اند 
می  گوینـد کـه بایـد خـط دیورنـد از آنجایی کـه اکنون 
اسـالم  آباد  نزدیکی  هـای  در  و  بنشـیند  عقـب  هسـت 

تثبیـت شـود. خنـده آمـد خلـق را. 

مشـکالت بـرای طالبان پیـش نمی    آیند و چـرا هزینه  ی 
جنـگ آنـان را زمین  گیـر نمی  کنـد؟ 

جنبه  هـای  تعیین  کننده  تریـن  و  مهم  تریـن  از  یکـی 
آنچـه در افغانسـتان می  گـذرد تقابـل خامـان و پختگان 
اسـت؛ خامـان حکومت مـا و پختـگان دولت پاکسـتان. 
آی  اس  آی از یـک سـو بـا راه انداختـن سلسـله  ی بلندی 
و  محبوبیـت  غیرنظامیـان  بـر  وحشـیانه  حمـالت  از 
مشـروعیت حکومت افغانسـتان را در چشـم شـهروندان 
افغانسـتان از بیـن بـرد. از سـویی دیگـر، بـا تحمیـل 
شکسـت  های نظامـی پیاپی بر اردوی ملی افغانسـتان به 
تمـام حامیـان بین  المللـی حکومـت مرکـزی فهماند که 
هیـچ چـاره  ای جـز مذاکره بـا طالبـان ندارنـد. حکومت 
مرکـزی بـا تمـام کبکبـه  ی خـود نتوانسـت بفهمـد که 
زنجیـر اقتـدارش از کدام حلقه  ها ممکن اسـت بشـکند. 
را  شـکننده  حلقه  هـای  همـان  دقیقـا  آی  اس  آی  امـا 
شـناخت و یافت و شکسـت. به بیانی دیگـر، ابتکار عمل 
پیوسـته در دسـت کارگردانـان پاکسـتانی گـروه طالبان 

سخیداد هاتف

شـاید دیگـر کمتـر کسـی شـک داشـته باشـد کـه در 
یـک دهه  ی گذشـته گروه طالبـان برای نزدیک  ترشـدن 
بـه قـدرت کامیاب  تـر بـوده تـا دولـت مرکـزی در حفظ 
قـدرت. هـر روز کـه می  گـذرد چانـس طالبـان بـرای 
تصـرف قـدرت حکومتـی بیشـتر می  شـود و چشـم  انداز 
برقـرار مانـدن حکومـت موجـود تنگ  تـر. هـر روز کـه 
از  بیشـتری  قسـمت  های  مرکـزی  می  گـذرد حکومـت 

کشـور را بـه طالبـان وا می  گـذارد. 
چـرا چنیـن اسـت؟ علـت کامیابـی مـداوم طالبـان و 

چیسـت؟  حکومـت  پیوسـته  ی  عقب  نشـینی 
ایـن  در  مـن  امـا  دارد.  علـت  طالبـان چنـد  کامیابـی 
یادداشـت بـه یکـی از آن علت  هـا می  پـردازم و با شـرح 
آن علـت به یـک نقص اسـتراتژیک حکومـت موجود در 

مناسـبات منطقـه  ای نیـز اشـاره می  کنـم. 
اساسـی  ترین علـت کامیابـی طالبـان مدیریـت دقیـق 
و کارآمـد پیـکار طالبـان توسـط مدیـران و کارگردانـان 

حکایت خامان و پختگان
اطالعـات  )سـازمان  آی اس آی  هوشـمند  و  کاردان 
حداقـل  افغانسـتان  ملـی  اردوی  اسـت.  پاکسـتان( 
دو برابـر طالبـان سـرباز دلیـر دارد و حداقـل دو برابـر 
طالبـان تجهیزات جنگی پیشـرفته در اختیارش هسـت. 
امـا آنانـی کـه در حکومـت مـا ایـن تعـداد سـرباز دلیـر 
را مدیریـت می  کننـد بـه انـدازه  ی یـک صـدم مدیـران 

آی  اس  آی درایـت و کاردانـی و تعهـد ملـی ندارنـد. 
حسـاب کنیـد دفعاتی را کـه سـربازان اردوی ملی برای 
روزهـا و حتـا هفته  هـا در محاصـره  ی طالبـان بوده  انـد 
و بـا شـکم گرسـنه و تجهیـزات ناقـص در برابـر طالبان 
مقاومـت کرده  انـد. بـه یـاد بیاوریـد شـکایت  های علنـی 
و  نمی  رسـد  معاش  شـان  می  گفتنـد  کـه  را  سـربازانی 
مسـئوالن حکومتـی هیـچ اعتنایـی بـه وضعیت دشـوار 
آنـان و خانواده  های  شـان ندارنـد. حکومتی  هـا همـواره 
می  گوینـد کـه هزینـه  ی جنـگ باالسـت و مشـکالتی 
نیـز کـه بـرای سـربازان اردوی ملـی پیـش می  آینـد از 
لـوازم و تبعـات جنگ  اند. سـوال این اسـت که چـرا این 
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پاکستان از هند. در آن زمان افغانستان با 
متحد  ملل  سازمان  در  پاکستان  عضویت 
داوود  صدارت  زمان  در  کرد.  مخالفت 
گرفت.  دو کشور شدت  اختالف های  خان 
داشت؛  دو خواسته  پاکستان  زمان  آن  در 
به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی 

افغانستان و مسأله پشتونستان.
داوود  دوباره  بازگشت  از  پس  دوم  مرحله 
خارجی  سیاست  قدرت،  صحنه  به  خان 
تهاجمی تر  پاکستان  قبال  در  افغانستان 
شد و در این زمان پاکستان بیشتر سیاست 
مهار را در پیش گرفته بود. سیاست مهار 
جماهیر  اتحاد  نیروهای  حضور  دوره  در 
امریکا  شد.  بیشتر  افغانستان  در  شوروی 
نیز در این جنگ نیابتی دخیل شد که در 
واقع یک جنگ نیابتی تمام عیار در این جا 

شکل گرفت.
شوروی  نیروهای  خروج  با  سوم  مرحله 
این  در  می شود.  شروع  افغانستان  از 
نفس  به  اعتماد  به  پاکستانی ها  مرحله 
که  گفتند  و  یافتند  دست  بلندپروازی  و 

بیگ، لوی درستیز ارتش پاکستان گفته بود 
پاکستان  استراتژیک  عمق  افغانستان  که 
خلوت  حیات  دیگر  عبارت  به  است، 
می خواستند  پاکستانی ها  است.  پاکستان 
برای حل مسأله کشمیر و تنش میان هند 
منحیث  افغانستان  خاک  از  پاکستان،  و 
حیات خلوت و پایگاه تربیوی کار بگیرند.«
آمدن  از  پس  که  است  معتقد  داوودزی 
افغانستان، پاکستان  به  امریکایی  نیروهای 
با نیروهای امریکایی همکاری کرد و تبدیل 
به متحد حکومت کابل شد. در این مرحله 
در  افغانستان  حکومت  و  امریکایی ها  با 
رهبران  از  برخی  و  کرد  مراحلی همکاری 
امریکایی ها  به  و  دستگیر  را  طالبان  گروه 
گروه  رهبران  موارد  برخی  »در  سپرد: 
کابل  حکومت  به  و  دستگیر  را  طالبان 

سپرد، به طور نمونه اکبر آغا.«
است  قرار  که  فعال  می  گوید  داوودزی 
وضعیت  شوند،  خارج  امریکایی  نیروهای 
منطقه شکل دیگری به خود گرفته است: 
از  که  آن طوری  و  من  عقیده  به  »حاال 

ساخته  فراهم  را  تنش  زمینه ی  و  نیست 
هند  با  افغانستان  رابطه ی  جمله  از  است. 
که برای پاکستان غیرقابل قبول است. در 
طرف مقابل، رابطه ی پاکستان با گروه های 
مجاهدین در گذشته و رابطه ی این کشور 
برای  فعلی  شرایط  در  طالبان  گروه  با 
دولت افغانستان قابل قبول نیست و باعث 
اختالف شدید میان دو کشور شده است. 

آقای داوودزی اختالفات مرزی و ارضی را 
دارای اهمیت کمتری در زمینه ی اختالف 
این دو کشور می داند و معتقد است که این 
می شود  تاریخ  از  بخشی  به  مربوط  مسأله 
نیست.  جدی  زیاد  کنونی  شرایط  در  و 
و  منازعه  محورهای  از  یکی  به عنوان  اما 
اختالف میان افغانستان و پاکستان همواره 
مطرح بوده است: »اساس اختالف میان دو 
کشور، پناه دادن به دشمن همدیگر است.«
آقای داوودزی در پاسخ به این سوال که آیا 
داده  پناه  پاکستان  دشمنان  به  افغانستان 
بحث پس منظر  این جا  در  است؟ می گوید 
استقالل  زمان  »در  است:  مطرح  تاریخی 
پاکستان یک تعداد از بلوچ ها و پشتون های 
و  می دانستند  افغان  را  پاکستان خودشان 
حاال هم در تذکره  شان افغان ثبت است.« 
با پشتون های آن سوی  افغانستان  بنابراین 
فرهنگی  و  تاریخی  رابطه ی  دیورند  خط 
پشتون ها  به  افغانستان  این حال  با  دارند. 
نکرده ،  نظامی  کمک  و  حمایت  بلوچ ها  و 
ولی حمایت سیاسی کرده است: »این هم 
یک حقیقت است که افغانستان در حاالت 
این کشور زیر کنترل  خاص تمامی خاک 
نبوده، ممکن در آن  جاها دشمنان  دولت 
پاکستان نیز بوده باشند، ولی این که دولت 
افغانستان از آن ها حمایت کرده باشد، رد 

می کنم.« 
محورهای  که  است  معتقد  فراسو  عباس 
اصلی اختالف میان افغانستان و پاکستان را 
می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک بخش 
از اختالف برمی گردد به تاریخ بی اعتمادی 
جدید  اختالفات  از  بخشی  اما  طرف،  دو 
است: »پناه  دادن دشمنان دولت افغانستان 
در خاک پاکستان و مداخالت پاکستان در 

امور افغانستان اختالفات جدید است.«
آقای فراسو باور دارد که اختالف افغانستان 
مرحله  سه  در  می توان  را  پاکستان  و 

تقسیم بندی کرد.
جدایی  زمان  به  برمی گردد  اول  مرحله 

شر  همسایه ی  دو  افغانستان  و  پاکستان 
آسیا  جنوب  منطقه ی  در  همدیگر  برای 
با همدیگر مشکالت  دیرزمان  از  که  است 
و  سیاسی  تنش  و  مرزی  و  سرزمینی 
اکنون  این همه،  با  است.  داشته  امنیتی 
در  صلح  برقراری  به  امید  روزنه ی  تنها 
افغانستان، همکاری واقعی پاکستان از این 
افغانستان  حکومت  آن که  با  است.  پروسه 
برچیدن  و  بسته شدن  خواستار  همواره  
مخالف  تروریستی  گروه های  پایگاه های 
و  پاکستان  خاک  در  افغانستان  دولت 
به خصوص در مناطق قبایلی پاکستان بوده 
پذیرفتن  از  همواره  کشور  این  اما  است، 
تروریستی  گروه های  پایگاه های  وجود 
خود  خاک  در  افغانستان  دولت  مخالف 
امنیتی  نهادهای  همکاری   و  زده  باز  سر 
کرده  انکار  طالبان  با  را  پاکستان  ارتش  و 
سیاست  که  معتقدند  برخی  حاال  است. 
افغانستان  قبال  در  پاکستان  خارجی 
تا  این کشور تالش می کند  تغییر کرده و 
در افغانستان صلح بیاید. در همین رابطه، 
روزنامه اطالعات روز با استفاده از پلتفورم 
»کالب هاوس« میزبان گفت وگوی مجازی 
خاص  نماینده  داوودزی،  محمدعمر  میان 
پاکستان  امور  در  افغانستان  رییس جمهور 
روابط  پژوهشگر  فراسو،  عباس  دکتر  و 
بود  استرالیا  دیکن  دانشگاه  در  بین الملل 
که نکات اساسی آن در نوشتار ذیل آمده 

است. 

ریشه ی تنش چیست؟
آقای عمر داوودزی، در خصوص اختالفات 
اساسی میان افغانستان و پاکستان معتقد 
امنیتی  جدی  نگرانی  طرف  دو  که  است 
دشمنان  »پاکستان  دارند:  مقابل  طرف  از 
دشمنان  و  می دهد  پناه  را  افغانستان 
افغانستان از همین پناه گاه ها حمالت شان 
را بر مردم افغانستان برنامه ریزی می کنند. 
هفتاد  در طول  نیز  پاکستان  عین حال  در 
سال شکایت دارد که افغانستان دشمنانش 

را پناه  داده است.« 
برعالوه  که  است  باور  این  بر  داوودزی 
حضور  بابت  از  طرف  دو  امنیتی  نگرانی 
مقابل،  طرف  خاک  در  دشمنان شان 
منطقه  کشورهای  با  افغانستان  رابطه ی 
قبول  قابل  پاکستان  برای  نیز  جهان  و 

می توانند کنترل بیشتر بر افغانستان داشته 
باشند. در دهه ی نود میالدی سیاست مهار 
بیشتر جای خود را به سیاست کنترل داد.
فراسو می گوید برعالوه تنش های دو طرفه 
کشور  این  افغانستان،  و  پاکستان  میان 
افغانستان را در مناسبات منطقه ای جنوب 
با  آسیا نیز می بیند. بنابراین رابطه ی هند 
افغانستان برای پاکستان بسیار مهم است 
و با کنترل افغانستان می خواهد موازنه قوا 
در منطقه جنوب آسیا را به نفع خود ایجاد 

کند.  

و  اهداف  چه  دنبال  به  پاکستان 
امتیازهایی در افغانستان است؟

عمر داوودزی، نماینده خاص رییس جمهور 
که  پرسش  این  با  پاسخ  در  پاکستان  در 
امتیازها  و  اهداف  چه  دنبال  به  پاکستان 
اهداف  که  دارد  باور  است،  افغانستان  در 
تا  از گذشته  افغانستان  مورد  در  پاکستان 
خروج  از  »پس  است:  کرده  فرق  حال  به 
نیروهای شوروی از افغانستان، میرزا اسلم 

رابطه ی کابل-اسالم آابد پس از خروج نیروهای خارجی؛ 

انتخاب اپکستان چه خواهد بود؟

پارچه های امتحان ما را نمره می داد دوباره 
آن ها را به ما می داد و می گفت ببینید اگر 
اشتباه کرده باشم و چیزی از پیشم مانده 
باشد برایم تذکر بدهید که دوباره ببینم.«

خاموشی یک امکان
که  تاریخی  پیشینه ی  به دلیل  افغانستان 
از  یکی  باستان شناختی  به لحاظ  دارد 
در  افغانستان  است.  کشورها  غنی ترین 
گذشته مهد تمدن های بزرگ جهانی بوده 

ما  و  بود  مرموز  شخصیت  یک  جهتی  از 
گمان می کردیم او دارد کارهای مهم انجام 
می دهد که فقط یک تعداد خاص و محدود 
ایشان  باشند.«  باخبر  آن  از  است  ممکن 
در  استثنا  یک  را  باوری  و جدیت  انظباط 
و  می داند  کابل  دانشگاه  استادان  میان 
باوری  استاد  که  »زمانی  می کند:  اضافه 
پارچه امتحان دانشجویان را چک می کرد 
بسیار با دقت تمام این کار را انجام می داد 
تا حق تلفی صورت نگیرد. او بعد از این که 

فیسبوک خود نوشته است »پوهاند باوری 
کشور  علمی  مطرح  شخصیت های  از 
رفتنش  بود.  باستان شناسی  عرصه  در 
علت  است.«  برای کشور  بزرگی  ضایعه ای 
مرگ رسول باوری مصاب شدن به ویروس 
کرونا خوانده شده است، مرضی که در کنار 
از  امروزها  امنیتی  ناگوار  بسیار  وضعیت 

مردم افغانستان قربانی زیاد می گیرد.
با  روز  اطالعات  که  گفت وگوهایی 
رشته  استادان  و  باوری  استاد  شاگردان 
نشان  است  داده  انجام  باستان شناسی 
می دهد که رسول باوری بیش از هر چیز 
در بین دانشجویانش به دلیل نظم و انظباط 

خاصی که داشته، مشهور است.
رشته  در  دانشگاه  استاد  هدایت،  هادی 
در  بامیان  دانشگاه  در  باستان شناسی 
گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید: 
»باوری در بین استادان دانشگاه کابل فرد 
ده  همان  که  بود  استادی  او  بود.  خاصی 
سال پیش از تدریس چپتر گذر کرده بود 
می کرد  تدریس  که  مضامینی  تمام  در  و 
کتاب های علمی به چاپ رسانیده بود. در 
و  مدرن  روش های شان  هم  تدریس  نحوه 
مدتی  آقای هدایت که  بود.«  شاگردمحور 
می کند:  اضافه  است  بوده  باوری  شاگرد 
و  دوستانه  بسیار  رابطه  و  رفتار  »باوری، 
قابل احترام با دانشجویان داشت، که تعداد 
کمی از استادان دانشگاه کابل با شاگردانش 
آقای  رابطه ی نیک دارند. همچنان  چنین 
رسول باوری در موضوعات کاری هم دید 

ملی و مسلکی داشت.«
در  استادی  شغل  کنار  در  باوری  رسول 

رسول باوری، معین پیشین فرهنگ و هنر 
رشته  استاد  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
باستان شناسی در دانشگاه کابل، روز شنبه 
از دنیا رفت. او مقطع لیسانس و ماستری 
را در رشته تاریخ افغانستان قدیم )که در 
باستان شناسی در  به نام  آن زمان رشته ای 
دانشگاه  در  نداشت(  وجود  کابل  دانشگاه 
لیسانس  پایان نامه دوره  بود.  کابل خوانده 
آقای باوری تحت عنوان »جنبش انقالبی« 

در سال 1۳۵8 نوشته شده است.
باوری در سال 1۳۳۶ در ولسوالی دهراوود 
طول  در  او  آمد.  دنیا  به  ارزگان  والیت 
گماشته  مختلف  سمت های  به  زندگی اش 
سال  چهار  مدت  به  میان  این  در  و  شده 
در یکی از دانشگاه های هالند نیز تدریس 
و تحقیق کرده و مقاالتی معتبر بین المللی 
باستان شناسی  حوزه  در  هالندی  زبان  به 
مقاالت  و  کتاب ها  باوری  از  است.  نوشته 
از  است.  رسیده  نشر  به  فراوان  علمی 
به  می توان  باوری  آقای  کتاب های  جمله 
»افغانستان  میانه«،  شرق  »باستان شناسی 
»باستان شناسی  باستان«،  عهد  در 
و  افغانستان«  اولیه  مدنیت های 
»موزه شناسی و سیِر موزه ها در افغانستان« 
تأثیرگذار  و  ماندگار  نام  باوری  اشاره کرد. 

در رشته باستان شناسی است.

زندگی اکادمیک
اقشار  میان  در  باوری،  رسول  آقای  مرگ 
مختلف جامعه واکنش هایی در پی داشته 
از جمله قاسم وفایی زاده در صفحه  است. 

دانشگاه کابل به کارهای دیگر نیز مصروف 
هیچ گاه  مصروفیت ها  این  اما  است.  بوده 
در  تدریس  و  تحقیق  از  او  تا  نشد  باعث 
رشته باستان شناسی کامال دور شود. یکی 
گفت وگو  در  باوری  استاد  دانشجویان  از 
این که  »به رغم  می گوید  روز  اطالعات  با 
استاد یاوری در صنف کم تر حاضر می شد 
بود.«  پرکار  و  توانا  بسیار  شخص  یک  اما 
نمی خواهد  که  ما  مصاحبه شونده ای  این 
»باوری  می گوید  شود  برده  ازش  نامی 

رسول ابوری، امکاین برای رشته ابستان شنایس

که پشتون  است  این  واقعیت 
نمی تواند  بودن  هزاره  و  بودن 
»خود« به حساب بیاید. تعلقات 
شرایط  در  می توانند  قومی 
کامال  سیاسی-تاریخی  خاصی 
بگیرد و  را  جای تعلقات فردی 
عثمان  این که  به جای  فرد  یک 
باشد، پشتون  یا محمدحسین 

و یا هزاره شود.

عباس عارفی

عباس اسدیان
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به خاک افتاده باشی و از خدا بخواهی شفایش دهد؟ آیا شده 
که وقتی تاکسی ران دانسته جنازه کرونایی است از انتقال آن 
فرار کرده است؟  آیا شده گریه داکتر را با عالمی ناامیدی برای 
تو  و  است  مریض  پدری  وقتی  می دانی  آیا  ببینی؟  درماندگی 
کاری نمی توانی چقدر درد دارد؟ من یا این ها را تجربه کرده ام 
و یا جلو چشمم دیدم. دیدم که چندین مریض در جلو چشمم 
فوت کرد. دیدم که دو مریض در بستر های دو پهلوی پدرم جان 
باختند. دیدم که خانواده هایی به خاک نشستند و خون خوردند. 
دیدم که اکثر  بیماران پدران و مادران بودند. آنان از بی پروایی 
فرزندان جوان شان به آن حال بودند. پس متوجه باش، به جای 
بده، رعایت کن، قرنطین  به حرف علم گوش  حرف های پوچ، 

کن، واکسین کن! 
4- کرونا یک بحران جهانی است. ما در جهانی متفاوت از پیش 
زندگی می کنیم. انسان در طول تاریخ زندگی اش که به میلیون ها 
سال می رسد، با تطابق به اوضاع و  حوادث قادر به ادامه حیات 
شد. انسان ها با بحران های گوناگونی مواجه شدند، اما خود را با 
وضعیت برابر ساختند. حیات بشری مفت تا این جا تداوم نیافته 
است. انسان در هیچ برهه ای از تاریخ بی تفاوت نمانده است بلکه 
پا به پای حوادث خودش را وفق داده است و مبارزه کرده است. 
کرونا نیز یکی از حوادث تاریخی حیات بشری است. مرگ حق 
است، اما احتیاط و جان نگاه کردن هم مطابق دستورات اعتقادی 
به  به یک فهم عقالنی  بایست مطابق  ما  شرط و فرض است. 
این پدیده بنگریم و رسالت خود را برای تداوم حیات خویش و 
دیگران ادا کنیم. کسی که با بی احتیاطی و باورهای پوچ زمینه 
گسترش ویروس را مساعد کند، معتقد، شجاع و  متوکل نه بلکه 

یک بزدل است که با جان خویش و دیگران بازی می کند. 
از غذاهای  ۵- داروهای تقویتی، رژیم غذایی مناسب و پرهیز 
ساختن  شامل  میوه جات.  خوردن  مضر.  شیرنی های  و  چرب 
ورزش.  شلغم.  و  سیر  و  پیاز  خوردن  غذا،  در  سبزی جات 
و  ِزنک  )ویتامین دی-آ-اِی،  جمله  از  تقویتی  داروهای  مصرف 
ماسک، حفظ  پوشیدن  تشریح شده(  و  نیاز  مورد  ویتامین های 
فاصله اجتماعی، شستن مکرر دست ها، حذف دید و وادیدهای 
غیر ضروری و... چیزهایی ست که علم برای مقابله با کووید برای 

انسان شناسایی کرده است. 
بی همه چیز  جامعه ی  یک  در  ما  کنید.  رحم  خودتان  به  لطفا 
زندگی می کنیم. وقتی مریض باشید  و وزیر صحت بگوید به قلت 
اکسیجن مواجهیم، آنگاه می دانید که من چه می گویم. حکومتی 
ناقص، مدیریت ضعیف و بی نظمی دردآوری بر کشور ما حاکم 
است. درد از دست دادن عزیزان یک طرف، اما درد بی کفایتی 
مسئوالن درجه یک از سوی دیگر ما را می خورد. کشوری داریم 
که در آن هیچ نوع استراتژی صحی وجود ندارد. کشوری که 
را  کشور   آن  به  پرواز  و   نکرد  کاری  اما  دید  را  هند  فاجعه ی 
مسئوالن  بی کفایتی  نسبت  به  امروزی  فاجعه ی  نکرد.  متوقف 
ما اتفاق افتاده است. ما به حیث شهروندان این مملکت که از 
پول بیت المال ما اژدرها تغذیه می شوند، غم خواری نداریم. چند 
ما ساخته اند که در آن جا  برای  نام کووید  زیر  را  مرکز صحی 
ابتدایی ترین برخورد صحی با مریضان نمی شود. فقط دام هایی 
برای دریافت کمک های جهانی است که از مرگ ومیر  ما طعمه 
یک  به حیث   من  بسازند.  خودشان  دزدی های  برای  تصویر  و 
شهروند که مدتی را در مراکز صحی کووید با زجر پدر یک جا 
نه  ما  باشید.  خودتان  متوجه  که  می گویم  با صراحت  زیستم، 
در این سرزمین راهکاری داریم و نه امکاناتی. کوشش کنید با 

رعایت فردی، جان خود را حفظ کنید.

نجیب بارور

دیگران  برای  و  توجه کن  را می خوانی،  پیام  این  ای کسی که 
برسان. کرونا پدیده ی تازه نیست. در زندگی بشری پا به پای 
انسان  میلیون ها  که  است  آمده  ویروس هایی  و  مرض ها  زمان 
شده  جست وجو  آن  برای  راهی  این که  تا  است  گرفته  قربانی 
است. امروز چیزی که به نام واکسین تهیه شده است، در حقیقت 
کروناویروس کاذبی ست که کنترل شده به بدن تزریق می شود تا 
باعث واکنش بدن شود تا انتی بادی یا پادتن به وجود بیاید، اما 
هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از واکسیناسیون، به این فکر 
باشیم که دیگر ما را نمی گیرد. ویروس مرده یا کاذب که امروز 
زیر نام واکسین در بدن تزریق می شود، به مراتب ضعیف تر از 
ویروسی ست که مستقیم بر ما حمله ور   می شود. واکسین نظر 
به پژوهش ها یک راهکار نتیجه بخش است اما قطعیت ندارد و 

بایست مواظب و متوجه بود. 
1- یکی مباحث اعتقادی است، یکی مبحث علمی. اعتقاد برای 
روح است و نیایش خداپرستی. همه ی ما به نحوی از انحا به 
باور داریم. یکی خدا می گوییم، یکی بگوان، یکی گاد،  چیزی 
اعتقادات  منکر  هیچ کسی  و  هستند  درونی  چیزهایی  این ها 
بسنجیم،  نیز  اعتقادات  همین  مبنای  بر  وقتی  اما  نیست.  ما 
به ضرر ماست،  ثابت کند چیزی  علم  وقتی  است  نگفته  دین 
خیره سرانه مباحث اعتقادی را پیش بکشیم. درست است که 
هر انسان زنده روزی خواهد مرد، اما اگر شما تصمیم بگیرید که 
قصدا خود را در معرض قرار دهید، مطابق منطق اعتقادی تان 
نیستید که اسالم نظر به نص صریح، نگهداری از جان را فرض 
قرار داده است و پیامبر از رفتن به وبا مسلمانان را منع کرده 
بود. هرکسی که در بی پروایی مصاب شود، در حکم خودکشی 
قرار می گیرد که اسالم آن را )حرام( خوانده است. حاال برادر من 
اگر مسلمان هم هستی و بی پروایی می کنی بدان که از قرآن و 

حدیث نیز پیروی نمی کنی.
2- کرونا ویروس است. مرجع شناخت کرونا علم است. در قرآن 
آیه ای است که می گویید بپرسید از اهل دانایی اگر چیزی را 
ما  و  است  تعیین تکلیف  مرجع  تنها  امروز  طبابت  نمی فهمید. 
مطابق به تمام الزامیت ها، مکلف به پیروی از دستورهای پزشکی 
هستیم. اگر شما فکر می کنید که بیشتر از یک داکتر می دانید، 
من قول می دهم که به اشتباه رفته اید. اگر شما فکر می کنید که 
با بی پروایی خود را مومن کاملی نشان می دهید، مطمئن باشید 
که اگر بر اثر بی تفاوتی شما کسی مریض یا تلف شود، مطابق 
بنا قرآن برای  شریعت گناهکارید و فردا مسئول خواهید بود. 
ما می گوید که در رابطه ای که نفهمیدید، از اهل آن بپرسید. 
بپوشید،  ماسک  که  است  این  بر  بهداشتی  توصیه ی  وقتی 
بپوشیم. فاصله رعایت کنیم، بکنیم. قرنطین کنیم، مکلفیم که 
انجام دهیم. زمانش نیست که دیدن داران خیالی با باورهای پوچ 
شان مردم را تشویق به خودکشی کنند. در برابر این ویروس 
مجهزترین سیستم های صحی زانو  زدند. کرونا شوخی نیست، 
با دستان  بیندیشید و مطابق آیت قرآن که می گوید )خود را 
خود به هالکت ندهید( مسئولیت مدنی، عقیدتی و اجتماعی 

خود را بدانید. 
را  داکتری  نگرانی  آیا  دیده اید؟  را  پدر  زجرکشیدن  آیا   -۳
باشد؟  مریض تان دست وپاچه شده  دیدن وضع  با  که  دیده اید 
آیا می فهمید که شفاخانه، داکتر و بیمارستان در برابر این مرض 
کاری کرده نمی تواند؟ آیا شده وقتی که نفس پدر، مادر یا خواهر 
و برادر و همسرتان وقتی بند می شود با چه معنایی به سوی تان 
می بیند؟ آیا دیده ای که اکسیجن کسی از دهانش چور شود و 
تا آوردن اکسیجن دیگر پیش روی تان جان بدهد؟ آیا شده چند 
شب پیاپی نخوابی و چشمت به وضعیت سنج مریض باشد که 
ضربان قلبش چند است، اکسیجنش چند است و... و تا صبح 
یا وضع مریض  نخوابی که مبادا ماسک اکسیجن جدا شود و 
وخیم شود؟ آیا شده فراموش کرده باشی که چه زمان نان و 
چه زمان آب خورده ای؟ آیا شده که به خاطر شفای بستگانت 

مقامات رده اول پاکستانی مثل عمران خان 
ما  که  می گویند  شنیده ام،  باجوه  جنرال  و 
دیپلماسی  و  داده ایم  تغییر  را  پالیسی خود 
ژئواکانومیک  منابع  تأثیر  تحت  بیشتر  ما 

می باشد.« 
دیگری  مسأله  که  دارد  باور  داوودزی  آقای 
تأثیر  پاکستان  و  افغانستان  رابطه ی  در  که 
خارجی  سیاست  در  تغییر  می گذارد، 
است.  چین  جمله  از  منطقه  کشورهای 
زیادی  سرمایه گذاری  پاکستان  در  چینی ها 
کرده و تالش دارند تا در افغانستان و ایران 
نیز در قالب طرح »یک کمربند یک جاده« 
وضعیت  یک  این  که  کنند  سرمایه گذاری 
»نمی توانیم  است:  آورده  به وجود  را  تازه  ای 
و  افغانستان  فعلی  رابطه ی  جوانب  تمامی 
پاکستان را در زمینه ی تاریخی تقلیل بدهیم. 
چرا که نه افغانستان در شرایطی قرار دارد 
که اختالفات ارضی خود را با پاکستان حل 
کند و نه پاکستان عالقه مند حل این مسائل 
و  افغانستان  داوودزی،  آقای  نظر  از  است.« 
عاجل  مشکل  کنونی  شرایطی  در  پاکستان 
دارند، از جمله این که دشمنان شان به طرف 
ساختن  بی ثبات  باعث  که  برده   پناه  دیگر 
با  مطابقت  در  باید  »پس  می شود:  منطقه 
شرایط قرن بیست ویک با پاکستان بنشینیم 
و  تاریخی  پس منظر  درنظرداشت  با  و 
مشکالتی که وجود داشته، راه های جدیدی 
پیدا کنیم که فرصت های موجود را از دست 
ندهیم. در همین راستا به زودی شاهد سفر 
یک هیأت عالی رتبه به پاکستان هستیم که 
از پاکستانی ها خواهند پرسید: »باالخره شما 
از ما در بدل صلح چه می خواهید تا ما روی 

آن فکر کنیم؟«
که  است  معتقد  راستا  این  در  فراسو  اقای 
سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان، 
امنیت محور است. بنابراین گذار از سیاست 
همکاری  یک  به سوی  امنیت محور  خارجی 
بسیار  منطقه ای  چندجانبه  اقتصادی 
پاکستان،  دشوار است. در سیاست خارجی 
مناسبات امنیتی نقش اساسی دارد: »دشوار 
است که بگوییم مناسبات اقتصادی یک باره 
این وضعیت را تغییر بدهد. چنان که در سال 
2010م، وزیر داخله پاکستان با فشار وزارت 
خارجه امریکا به کابل آمد و یک توافق نامه 
تجارتی امضا کرد که هیچ وقت عملی نشد. 
همان طوری که توافق نامه سیاسی 19۶۵م، 

هیچ وقت عملی نشد.«

از  پاکستان  خواسته های  فراسو،  نظر  از 
نکرده  تغییر  تاریخی  لحاظ  به  افغانستان 
از  عمده ترین خواسته  شان جلوگیری  است؛ 
نفوذ هند در افغانستان است، پس از آن به 
افغانستان  از  دیورند  خط  رسمیت شناختن 
بابت  از  پاکستان  که  امنیتی  نگرانی های  و 

مناطق مرزی اش دارد. 

انتخاب پاکستان؟
سه  پاکستانی ها  می گوید  داوودزی  آقای 
از  که  است  این  اول  گزینه ی  دارند:  گزینه 
طالبان حمایت کنند تا آن ها در افغانستان 
میالدی.  نود  دهه ی  مثل  برسند،  قدرت  به 
همان  یا  »استبلشمنت ها  گزینه  این  طرف 
است  پاکستان  ارتش  در  قدرت  حلقه 
مورد  و  می شناسند  خوب  را  طالبان  که 
به  مربوط  دوم  گزینه  است.«  اعتمادشان 
محور فکری جدیدی است که در پاکستان 
شامل  فکری  محور  این  است.  گرفته  شکل 
بیست  در  که  می شود  تحصیل کرده  نسل 
استدالل  آن ها  کرده اند.  رشد  گذشته  سال 
نسل  و  مردم  با  باید  پاکستان  که  می کنند 
بیایند.«  کنار  افغانستان  در  آن ها  همانند 
گروه های  پاکستان،  در  فکری  سوم  محور 
نیروهای  خروج  از  پس  معتقدند  که  است 
همکاری  پاکستان  افغانستان،  از  امریکایی 
نظام  و  دولت  یک  افغانستان  در  تا  کند 

همه شمول روی کار بیاید. 
ظرفیت هـا  از  یکـی  می گویـد  داوودزی 
کشـور، شـخصیت های  دو  ایـن  روابـط  در 
سیاسـی در داخـل افغانسـتان هسـتند کـه 
بـا پاکسـتان رابطـه ی خـوب دارنـد. این هـا 
مطـرح  کشـور  سـرمایه های  به عنـوان 
اقتصـادی  ظرفیت هـای  برعـالوه  هسـتند. 
پاکسـتان  کـه  دارد  وجـود  افغانسـتان  در 
می توانـد بـا اسـتفاده از آن هـا فرصت هـای 
اقتصـادی خوبـی را بـرای خودش بـه وجود 
طریـق  از  پاکسـتان  وصـل  مثـال  بیـاورد. 
افغانسـتان با کشـورهای آسـیای میانه یکی 
از فرصت هـای اقتصادی اسـت: »افغانسـتان 
هـم وسـیله های فشـار دارد کـه البتـه مـا 
تاکنـون از آن اسـتفاده نکردیم. شـما به یاد 
داریـد کـه چنـد سـال قبـل رییس جمهـور 
یـک  پشـتون ها  نجـات  تحریـک  دربـاره ی 
تویـت کـرده بـود کـه پاکسـتان را بسـیار 
شـدید تـکان داد. اما متأسـفانه کلید جنگ 

و صلـح افغانسـتان در پاکسـتان اسـت.«

است و شاهراه ابریشم از مسیر بامیان گذر 
حوزه  این  در  کردن  کار  بنابراین  می کرده. 
به لحاظ  بلکه  دارد  علمی  ارزش  نه تنها 
فرهنگی و سیاسی نیز برای افغانستان پیامد 
از مهم ترین  باوری یکی  مثبت دارد. رسول 
و  بود  شده  امر  این  متوجه  که  بود  افرادی 
اقدامات  به  دست  حوزه  این  در  کار  برای 

عملی زده بود.
و  اطالعات  وزارت  سخن گوی  مومند،  صابر 
فرهنگ درباره ی جایگاه علمی رسول باوری 
»باوری  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  به 
یکی از پیش کسوتانی بود که رییس جمهور 
اشرف غنی در اکثر مجالس می گفت بعد از 
را  باوری  استاد کهزاد ما فقط استاد رسول 
ابتکارات  خصوص  در  مومند  آقای  داریم.« 
»او  می گوید  باوری  رسول  نوآوری های  و 
چند نوآوری در حوزه باستان شناسی داشت. 
اول، حفریات قانونی را در هشت والیت آغاز 
میراث  می خواست  طریق  این  از  او  کرد. 
هفته  دوم،  کند.  کشف  گذشته مان  غنی 
می کرد.  برگزار  ملی،  بسیج  برای  فرهنگی، 
باوری در هر هفته از تمام والیات هنرمندان 
و پیش کسوتان را دعوت می کرد و از آن ها 
می خواست غرض شناخت بهتر و استحکام 
کنند.«  والیات سفر  به  ملی،  یافتن وحدت 
که  می کند  اضافه  مومند  آقای  همچنان 
وزارت  در  باوری  آقای  که  سالی  »در چهار 
کار  آن قدر  می کرد  کار  فرهنگ  و  اطالعات 
کارهای  تمام  به  نظر  که  گرفت  صورت 
باستان شناسی،  حوزه  در  اخیر  بیست  سال 
تا هفتاد درصد  به قاطعیت می توان شصت 
این کارها فقط در زمان ایشان صورت گرفته 

ملی  موزیم  که  بود  او  دوره ی  در  است. 
صاحب آثار زیاد شد.«

دیپارتمنت  استاد  عارفی،  مجتبا 
باستان شناسی در دانشگاه کابل در گفت وگو 
کارهای  درباره ی  روز  اطالعات  روزنامه  با 
اعتبار و کیفیت کارهای علمی رسول باوری 
می گوید باوری شخصیتی بود که در سطح 
ملی و بین المللی جایگاه داشت: »تازه ترین 
تحقیقاتش کارهایی بودند که در دیپارتمنت 
چهار  و  سه  صنوف  در  باستان شناسی 
می گوید:  عارفی  استاد  می شدند.«  تدریس 
»دو شاخص عمده در کارهای باوری وجود 
داشت: اول، در حوزه تدریس و تحقیق؛ دوم، 
توجه مخصوص به بناهای تاریخی، فرهنگی 
و میراث غیرملموس و مستندسازی این آثار. 
او توجه زیاد برای حفظ این بناها و فرهنگ 
اخیر  عارفی در  آقای  داد.«  انجام  ناملموس 
می گوید: »با خدماتی که استاد باوری انجام 
داده بود بدون شک می توان گفت نبود استاد 
باوری یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر برای 

خانواده اکادمیک افغانستان است.«
باوری در حوزه های مختلف باستان شناختی 
کار کرده بود، از حوزه تمدن زرتشتی گرفته 
تا دوره بوداییان، کوشانیان، اسالم و غزنویان. 
از این رو حضور باوری یک امکان برای رشته 
او  این که  کنار  در  زیرا  بود،  باستان شناسی 
و  مکتوب  میراث  بود  کرده  عملی  کارهای 
قابل در این رشته از خود به جا گذاشت. حاال 
اما که ما در فقدان این امکان به سر می بریم 
جز از طریق ارج گذاشتن و بررسی عالمانه ی 
خال  این  نمی توانیم  او  کارهای  و  دیدگاه ها 

را پر کنیم.

پیایم برای انسان
انسان ها با بحران های گوناگونی مواجه 
شدند، اما خود را با وضعیت برابر 
ساختند. حیات بشری مفت تا این جا 
تداوم نیافته است. انسان در هیچ 
برهه ای از تاریخ بی تفاوت نمانده است 
بلکه پا به پای حوادث خودش را وفق 
داده است و مبارزه کرده است.
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در هفتاد کشور را از طریق شبکه ای از خطوط زمینی 
)کمربند( و مسیرهای دریایی )جاده( به هم متصل کند.
اما منتقدان می گویند که این طرح چین کشورهای فقیر 
را با بدهی هایی که قادر به بازپرداخت آن نیستند، روبرو 

می کند.
دولت بایدن همچین چین را متهم می کند که با استفاده 
از نیروی کار اجباری در استان شین جیانگ، مانع از 

ایجاد رقابت اقتصادی منصفانه می شود.
این اولین نشست رهبران »گروه هفت« از زمان شیوع 

کرونا در جهان است.
رهبران کشورهای امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
کانادا و ژاپن به مدت سه روز در کورنوال، در این نشست 

حضور دارند.

از مهم ترین وقایع  پایان داد، یکی  که به جنگ سرد 
ژئوپولتیک اخیر است.

تا  کردند  موافقت  هفت«  »گروه  رهبران  گذشته  روز 
برنامه گسترده ای را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها 

در کشورهای در حال توسعه آغاز کنند.
ابتکار  تا  است  آن  گفته خواستار  امریکا  رییس جمهور 
عمل زیرساختی جدید جهانی این کشور جایگزینی با 

کیفیت باالتر برای برنامه چین باشد.
چین میلیاردها دالر در سراسر جهان در زمینه عملی 
کردن »ابتکار کمربند و راه« سرمایه گذاری کرده است.
جین پینگ،  شی  جاده  یک  و  کمربند  یک  طرح 
رییس جمهوری چین که به طرح »راه ابریشم جدید« 
جهان  جمعیت  سوم  دو  می خواهد  است،  معروف  هم 

همه کشورها انجام شود.«
نشستی  در  حاضر  حال  در  که  هفت«  »گروه  رهبران 
پاسخی  انگلیس شرکت کرده اند در صدد  در کورنوال 

منسجم به نفوذ رو به رشد چین هستند.
خبرنگار بی بی سی در در نشست »گروه هفت« گفته 
است که جو بایدن، رییس جمهور امریکا در تالش است 
تا دنیای بعد از همه گیری کووید را به عنوان کشمکش 
بین دموکراسی ها و حکومت های خودکامه ترسیم کند، 
اما بنظر می رسد که هنوز توافقی در مورد شریک و یا 
رقیب بودن و یا تهدید امنیتی چین در بین کشورهای 

»گروه هفت« وجود ندارد.
ظهور مجدد چین به عنوان یک قدرت جهانی پیشرو، 
در کنار سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 

اطالعات روز: چین به رهبران کشورهای »گروه هفت« 
هشدار داده دیگر زمان آن که گروه کوچکی از کشورها 
گذشته  کنند،  تصمیم گیری  جهان  سرنوشت  درباره 

است.
توسط  اظهارات  این  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
سخن گوی سفارت چین در لندن پس از آن بیان شده 
که کشورهای »گروه هفت« در تالشند تا موضعی واحد 

در مورد چین اتخاذ کنند.
سخن گوی سفارت چین در لندن گفته: »روزهایی که 
تصمیمات جهانی توسط تعداد کمی از کشورها تعیین 
می شد، گذشته است. ما همیشه معتقدیم که کشورها، 
بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، فقیر یا ثروتمند با هم 
با  باید از طریق مشاوره  برابر هستند و مسائل جهانی 

کنش چنی به »گروه هفت« برای مقابله با افزایش نفوذ جهاین این کشور وا
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دولت تازه چگونه دولتی خواهد بود؟
دولت آقای بِِنت در ظاهر هیچ شباهی به دولت هایی که 
در 7۳ سال گذشته از بدو تشکیل اسرائیل سر کار آمده اند 

نخواهد داشت.

گذاری قدرت به یک دولت تازه بنیامنی نتانیاهو در آستانه وا
این ائتالف شامل احزابی با تفاوت های بزرگ عقیدتی است 
که شاید مهم ترین آنها حضور اولین حزب مستقل عرب به 
نام »فهرست متحد عربی« در آن است. همچنین انتظار می 

رود ائتالف حاکم شامل هشت وزیر زن باشد.
عضویت فهرست متحد عربی و احزاب چپگرای غیرعرب می 
تواند باعث ایجاد اصطکاک در مورد مسائلی مانند سیاست 

های اسرائیل در قبال فلسطینی ها شود.
هم  آن  که  تازه«  »امید  حزب  و  یامینا  مثال  برای 
های  شهرک  سخت  و  سفت  طرفداران  از  راست گراست، 

یهودی نشین در کرانه غربی اشغالی هستند.
اختالف  اجتماعی  مسائل  سر  بر  است  ممکن  همچنین 
هایی بروز کند. درحالی که برخی احزاب خواهان پیشبرد 
حقوق همجنسگرایان هستند، مانند به رسمیت شناختن 
ازدواج افراد همجنس، فهرست متحد عربی که یک حزب 

اسالمگراست با آن مخالفت است.
آقای بنت گفته است که دولتش بر موضوع هایی تمرکز 
خواهد کرد که توافق بر سر آنها ممکن است، مانند مسائل 
اقتصادی یا همه گیری کرونا، و از مسائل تنش آفرین پرهیز 

خواهد کرد.
او اخیـرا گفـت: »هیـچ کس مجبور نیسـت نظـام عقیدتی 
خـود را رهـا کند... اما مـا باید تحقق بعضـی از رویاهایمان 
را عقـب بیاندازیـم... مـا بـر آنچـه قابـل دسترسـی اسـت 
تمرکـز مـی کنیـم، نـه بحـث و جـدل بـر سـر چیـزی که 

نیسـت.« ممکن 

حزب عرب می شود را »بزرگترین تقلب در انتخابات تاریخ 
این کشور« می خواند.

در همین حال محاکمه او به اتهام ارتشاء، کالهبرداری و 
نقض اعتماد عمومی - اتهاماتی که رد می کند - ادامه دارد.

هشت حزب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو اخیرا پس از آن 
برای تشکیل یک دولت ائتالفی به توافق دست یافتند که 
نفتالی بنت اعالم کرد به دولت ائتالفی یائیر لپید میپیوندد 
که پیشتر از سوی رییس جمهور مسئول تشکیل دولت شده 

بود.
یائیر لپید از هفته ها پیش تالش می کرد ائتالف »تغییر« 
را برای بیرون راندن آقای نتانیاهو از قدرت با حضور احزاب 

سیاسی با گرایش های مختلف و متفاوت از تشکیل دهد.
هرچند یامینا با کسب فقط هفت کرسی در انتخابات پنجم 
شده بود، حمایت آن برای تشکیل یک ائتالف اکثریت در 
مذاکره  ها  هفته  از  بعد  لپید  آقای  بود.  ضروری  پارلمان 

پیوستن یامینا به این ائتالف را اعالم کرد.
انتخابات در اسرائیل برگزار شد و  در دو سال اخیر چهار 
ناکامی رهبران احزاب برای تشکیل ائتالفی پایدار، به بن 

بست سیاسی در اسرائیل منجر شد.
مسئول  نتانیاهو  آقای   ،2021 مارچ  ماه  انتخابات  از  بعد 
برای  روزه   28 مهلت  در  نتوانست  اما  شد  دولت  تشکیل 

ائتالف با بقیه احزاب به توافق برسد.
 2021 تا   2009 از  بعد  و   1999 تا   199۶ از  ابتدا  او 

نخست وزیر بوده است.

زودی  به  اسرائیل  پارلمان  رود  می  انتظار  روز:  اطالعات 
تشکیل یک دولت تازه در این کشور را تایید کند که به 
معنی پایان 12 سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو خواهد 

بود.
به گزارش بی بی سی فارسی، دولت آتی اسرائیل - که ائتالف 
بی سابقه ای از احزاب مختلف است - فقط با یک کرسی در 

اکثریت قرار می گیرد.
تشکیل یک دولت تازه همچنین به دو سال وضعیت معلق 
پایان می دهد، دوره ای که سه انتخابات از چهار انتخابات 

در آن به بن بست سیاسی منجر شد.
توافقی  یامینا، در  افراطی  بنت، رهبر حزب راست  نفتالی 
برای تقسیم قدرت با یک رهبر میانه گرا به نخست وزیری 

خواهد رسید.
براساس این توافق آقای بنت تا سپتامبر 202۳ در قدرت 
خواهد بود و بعد از آن یائیر لپید، رهبر حزب راست میانه 

یش عتید، برای دو سال به نخست وزیری می رسد.
در  نخست وزیری  ترین  طوالنی  رکورد  که  نتانیاهو،  آقای 
تاریخ اسرائیل را دارد، رهبری حزب راست گرای لیکود را 

حفظ می کند و به رهبر اپوزیسیون بدل می شود.
بنیامین نتانیاهو رقبای خود را به تالش برای تشکیل یک 
»دولت چپ خطرناک« متهم کرده و قول »سرنگونی خیلی 

سریع« آن را داده است.
ائتالف  در  راستگرا  رهبران  سایر  مشارکت  نتانیاهو  آقای 
رقیب که شامل احزاب میانه و چپ صهیونیست و نیز یک 
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همه واقعا بحث های مفصلی را می برد.
رییس تیم مذاکره کننده ایران همچنین گفت: »این یک 
قضیه مسلم است که امریکا باید قدم اول را بردارد و همه 
اقداماتش را در ابتدا انجام دهد و بعد ایران راستی آزمایی 
می کند و سپس ما به تعهدات خود برمی گردیم. این مالک 
کار ماست ولی خود این نیز نیاز به جدول بندی و جدول 

زمانی دارد.«
از سوی دیگر انریکه مورا، معاون سیاسی مسئول سیاست 
کمیسیون  نشست  ریاست  که  اروپا،  اتحادیه  خارجی 
داشت  عهده  بر  روز شنبه  در  را  وین  در  برجام  مشترک 
به  مذاکرات  از  دور  این  در  دارد که طرفین  انتظار  گفت 
توافق برسند و هدف یافتن راه های نزدیک شدن به توافق 

نهایی در روزهای آینده است.
تیم  رییس  اولیانوف،  میخائیل  که  است  درحالی  این 
مذاکره کننده روسیه در مذاکرات وین روز شنبه گفت که 
برای  دستیابی به یک توافق در این مذاکرات دست کم به 

دو هفته زمان نیاز است.
همزمان یک مقام ارشد غربی به روزنامه واشینگتن پست از 
»بی اعتمادی اساسی میان دو طرف« به عنوان مانع اصلی 

در مذاکرات وین یاد کرد.
که  گفت  وین  مذاکرات  در  حاضر  غربی  ارشد  مقام  این 
درباره  وین  گفت وگوهای  در  باقی مانده  شکاف های 

برجام می توانند طی چند هفته بسته شوند، اما تا زمانی 
و  نشود  برطرف  طرف  دو  بین  اساسی  بی اعتمادی  که 
اتخاذ  مذاکرات  نتایج  پذیرش  برای  سیاسی  تصمیمات 

نشود، این شکاف ها تا 70 یا 80 درصد مهم نیستند.
پس از روز اول از دور ششم مذاکرات وین، شامگاه شنبه  
عراقچی با روسای هیات های مذاکره کننده روسیه و چین 

در این مذاکرات دیدار کرد .
رییس تیم مذاکره  کننده  ایران در جریان این دیدارها با 
میخاییل اولیانوف و وانگ گون، روسای هیات های مذاکره 

کننده روسیه و چین در مذاکرات وین رایزنی کرد.
امریکا در هفته گذشته سه مقام پیشین وزارت نفت ایران 
و دو شرکت دیگر را از فهرست تحریم ها خارج کرد با این 
حال مقام های جمهوری اسالمی ایران این اقدام را »خارج 

کردم گزینشی اسامی از فهرست تحریم شدگان خواندند.
در   ، خارجه  امور  وزارت  زاده، سخن گوی  خطیب  سعید 
از  اسامی  گزینشی  کردن  خارج   « گفت:  زمینه  همین 
فهرست تحریم شدگان، نه به گفت  وگوهای برجام مربوط 
است و نه به عنوان پیامی از حسن نیت دیده می شود - 

خصوصا وقتی با تجدید تروریسم اقتصادی همراه است.
سخن گوی وزارت امور خارجه در تویتی تاکید کرد که جو 
بایدن باید با رفع موثر و قابل راستی آزمایی تحریم ها، از 

فشار حداکثری ترمپ دست بکشد.

عراقچی گفت که » پیشرفت های علمی و فنی که ایران 
با  نیز  آنها  تنظیم  نحوه  و  است  داده  انجام  این مدت  در 
بازگشت به برجام پیچیدگی های خاص خود را دارد و اینها 

امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی،  عباس  روز:  اطالعات 
اسالمی  جمهوری  کننده  مذاکره  تیم  رییس  و  خارجه 
انتخابات  به  موکول  وین  مذاکرات  اینکه  بیان  با  ایران، 
نیست، گفت: »فکر نمی کنم ظرف هفته جاری بتوانیم به 

جمع بندی نهایی در وین برسیم.«
به گزارش ایران اینترنشنال، سخنان عراقچی پس از آن 
بیان شد که اولین نشست از ششمین دور مذاکرات  عصر 
برجام  مشترک  کمیسیون  نشست  برگزاری  با  شنبه  روز 

آغاز شد.
»ما  که  افزود  وین  در  ایران  کننده  مذاکره  تیم  رییس 
برای  خوب  و  مطلوب  توافق  یک  به  دستیابی  دنبال  به 
جمهوری اسالمی ایران هستیم و در این مسیر، نه عجله 

داریم و نه وقت را تلف می کنیم.«
ایران  کننده  مذاکره  تیم  برای  که  کرد  تاکید  عراقچی 
»مهم این است که در هرگونه توافق، اصول و شاخص های 

جمهوری اسالمی رعایت شده باشد.«
او افزود که ما با یک وضعیت پیچیده ای مواجه هستیم. 
بازگشت امریکا به برجام، یک سری مسائل فنی، حقوقی 
و سیاسی دارد، هم راستی آزمایی اقدامات امریکا از یک 
سری پیچیدگی هایی برخوردار است که باید در مورد آنها 
برنامه ریزی شود و شاخص تعریف شود و هم اقداماتی که 

ایران باید انجام دهد.

عباس عراقچی: 
کرات وین برسیم فکر نمی کنم طی هفته جاری به جمع بندی نهایی در مذا
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گل احمد احمدی، عضو شورای 
والیتی نیمروز در گفت وگو با 
روزنامه اطالعات روز می گوید 

که بحران کم آبی، به دلیل 
خشک سالی و کاهش منابع 

آب های زیرزمینی به بلندترین 
حد رسیده است. او از حکومت 
می خواهد که هرچه عاجل تر 
به بحران کم آبی الاقل در شهر 

زرنج رسیدگی کند.

بحران آب آشامیدین در گرمای ابالی ۵۰ درجه در نیرموز؛ 

»آب شیرین یافت منی شود«

نامش رسیده است: »بند کمال خان، یک بند 
وجود  آب  بند  این  در  فعال  و  است  سیاسی 
آب  چرا  که  است  این  من  پرسش  اما  دارد، 
این بند را باز نمی کنند. آب این بند باید به 
سطح شهر و کشت زارهای نیمروز رها شود.«
والیتی  شورای  عضو  احمدی،  گل احمد 
مشکل،  این  بر  فایق آمدن  برای  نیمروز 
استفاده  روی  بیشتر  خواستار سرمایه گذاری 
زیاد  استفاده  به جای  کمال خان  بند  آب  از 
از آب »قلعه فتح« است: »اگر کانال های بند 
تا  می کنم  فکر  من  شود،  ساخته  کمال خان 
به ویژه  نیمروز  در  کم آبی  مشکل  درصد   ۶0
شهر زرنج برطرف می شود. وقت آن رسیده 
استفاده  کمال خان  بند  آبی  منابع  از  که 

کنیم.«
ریاست عمومی آب رسانی کشور مدعی است 
که در هنگام ساخت بند کمال خان نیمرو ز، 
برای ایجاد منبع برای تأمین آب شهری زرنج 
هیچ تدبیری نسنجیده اند و به همین سبب از 
آب بند کمال خان به گونه ی موثر برای منازل 
مسکونی و مکان های تجارتی استفاده نشده 

است.
آب رسانی  عمومی  ریاست  در  مسئوالن 
منبع  ساخته نشدن  با  که  می گویند  کشور 
آبی برای آب شهری، گرفتن مستقیم آب از 
بند کمال خان هزینه بر است؛ چرا که نیاز به 

فعال سازی تصفیه خانه بزرگ است.
روی  آب رسانی،  عمومی  ریاست  حاال 
اداره  با  با هماهنگی  کار می کند که  طرحی 
بند  بستر  در  چاه ها  با حفر  آب  تنظیم  امور 
کمال خان تا حدودی بر مشکل کم آبی شهر 

زرنج فایق بیایند.
و  کم هزینه  آسان  دریا،  بستر  در  چاه  حفر 
به  رسیدن  تا  آب  از  بخشی  که  چرا  است، 

عمق، توسط خاک تصفیه می شود.
آب رسانی  عمومی  ریاست  اطالعات  بنیاد  بر 
شاه عروس،  سلما،  آبی  بندهای  در  کشور، 
شاه توت و چندین بند آبی دیگر، منبع برای 
نظر  در  آب رسانی  سیستم  برای  آب  تأمین 
امور  اداره  در  مسئوالن  است.  شده  گرفته 
نیمروز  در  کم آبی  به  پیوند  در  آب  تنظیم 

حاضر به پاسخ گویی نشده اند.
بنـد کمال خـان به تاریـخ چهار مـاه حمل با 
حضـور محمد اشـرف غنـی، رییس جمهوری 
کشـور بـه بهره بـرداری رسـید. ایـن بنـد در 
ولسـوالی چهاربرجـک و در 9۵ کیلومتـری 
جنـوب شـهر زرنج موقعیـت دارد. این بند به 
هزینـه بیـش از 200 میلیون دالـر امریکایی 
از بودجـه حکومـت افغانسـتان روی رودخانه 
هیرمند سـاخته شـده اسـت. بنـد کمال خان 
بـا ذخیره ۵2 میلیـون متر مکعـب آب، قادر 
بـه آبیـاری 174 هـزار هکتـار زمیـن اسـت. 
ایـن بنـد همچنیـن 9 میـگاوات بـرق تولید 

می کنـد. 

نیاز به راه حل اساسی
ریاست آب رسانی نیمروز هر متر مکعب آب 
فروش  به  افغانی   2۵ هزینه  به  را  شیرین 
به  نیاز  آب  امتیاز  گرفتن  برای  می رساند. 
خانه های  برای  افغانی  هزار  شش  پرداخت 

رهایشی است. 
ریاسـت آب رسـانی کشور شـش حلقه چاه را 
در منطقـه موسـوم به »قلعه فتـح« در فاصله 
4۵ کیلومتـری شـهر زرنـج حفر کرده اسـت 
و قـرار اسـت تا مـاه سـرطان، دو حلقـه چاه 
دیگـر نیـز بـرای مقابلـه بـا چالـش کم آبـی 

حفر شـود. 
والیتی  شورای  عضو  احمدی،  گل احمد 
که  می دهد  هشدار  حکومت  به  نیمروز 
»قلعه فتح«  آبی  منابع  از  آب  زیاد  استخراج 
در  کم آبی  مشکل  کوتاه مدت  در  هرچند 
میان مدت  در  اما  می دهد،  کاهش  را  زرنج 

کرده اند و بخشی از آب شیرین شان را از این 
طریق تأمین می کنند. 

روی  آب  واترپمپ های  نصب  و  خریداری 
نیمروزیان  دیگری  تقالی  خانه ها،  نل های 
این  اما  است.  آشامیدنی  آب  کمبود  برای 
شبکه  از  دورتر  مناطق  در  افراد  زندگی  کار 
است.  کرده  مواجه  چالش  به  را  آب رسانی 
آب  میزان  کمترین  مناطق  این  ساکنان 
شیرین را از شبکه آب رسانی دریافت می کنند 
سه چرخه ها  از  را  آب شان  که  مجبورند  و 

خریداری کنند. 
گل احمد احمدی، عضو شورای والیتی نیمروز 
در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید 
و  خشک سالی  به دلیل  کم آبی،  بحران  که 
کاهش منابع آب های زیرزمینی به بلندترین 
می خواهد  حکومت  از  او  است.  رسیده  حد 
الاقل  کم آبی  بحران  به  عاجل تر  هرچه  که 
در شهر زرنج رسیدگی کند: »مشکل کم آبی 
را  ما  مردم  و  بیشتر شده  نیمروز  در  امسال 
ما  زیرزمینی  آب های  داده.  قرار  فشار  تحت 
روزبه روز کاهش پیدا می کند. نیمروز منطقه 
نیاز  زیادی  شیرین  آب  به  و  است  گرم سیر 
دارد. در فصل تابستان تقاضا برای آب زیاد و 
عرضه کم است و به همین خاطر قیمت آب 

شیرین بلند می رود.«
او از ریاست آب رسانی نیمروز می خواهد که 
در بخش تقسیم آب انصاف را در نظر بگیرد 
نعمت  از  زرنج  شهر  محروم  مناطق  نباید  و 
آب شیرین محروم شوند و یا کمتر نسبت به 

باالشهر دسترسی داشته باشند. 

واجد روحانی – هرات

جوزا  ماه  در  نیمروز  والیت  در  دما  درجه 
باالتر  می شود؛  تحمل ناپذیر  و  زجردهنده 
در  نیمروز  اقلیم  سانتی گراد.  درجه   ۵0 از 
و  است  بیابانی  و  خشک  کشور  جنوب غرب 
این روزها به گفته ی ساکنان آن، آب شیرین 

به دشواری میسر می شود. 
در نیمروز در بیشتر مناطق آب شیرین توسط 
تانکر  موترهای  و  سه چرخ  موترسایکل های 
تا شام صدای  بام  از  به فروش می رسد.  آب 
آژیر این موترهای آبکش در خیابان های شهر 
شنیده  دوام دار  نیمروز  والیت  مرکز  زرنج، 
می شود. ساکنان شهر زرنج به اطالعات روز 
می گویند 20 لیتر آب را به قیمت 10 افغانی 
خریداری می کنند و این مبلغ برای بسیاری 
از ساکنان نیمروز پرهزینه و کمرشکن است. 
و  است  شور  زرنج  شهر  زیرزمینی  آب های 
این  از  شهر  این  ساکنان  نیست.  نوشیدنی 
می کنند.  استفاده  شست وشو  برای  آب ها 
افغانستان  در  بارندگی  توجه  قابل  کاهش 
به ویژه نیمروز را در بخش تأمین آب شیرین 

به چالش جدی مواجه کرده است. 

خرید آب شیرین با پول قرض
به  نیمروز  ساکنان  از  یکی  حق مل،  بهرام 
هفته ی  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
به  آب  ساعت  سه  از  بیشتر  آن هم  یک بار 
نمی کند  پیدا  راه  خانه های شان  نل های 
تقسیم  بدون  اغلب  نیز  آب  جریان  این  و 
اوقات است: »بیشتر وقت ها آب در سیستم 
گاهی  همچنین  و  ندارد  وجود  آب رسانی 
بدون برنامه آب به این سیستم جریان پیدا 
می کند و ما خبر نمی شویم که آب به داخل 
ذخیره  را  آب  این  نمی توانیم  و  آمده  نل ها 
باالی ۵0  روزانه  او مجبور است که  کنیم.« 
برای  شیرین  آب  خریداری  صرف  را  افغانی 

خانواده هفت نفری هزینه کند. 
به  قادر  زرنج  شهر  ساکنان  از  بسیاری  اما 
کافی  اندازه ی  به  شیرین  آب  خریداری 
نیستند و زندگی رقت باری در گرمای سوزان 
به  کارگران  از  یکی  علی«  »محمد  دارند. 
روزنامه اطالعات روز می گوید که اغلب روزها 
بیکار است و با پول قرض، آب شیرین برای 
گسترش  او  می خرد.  نفری اش   ۵ خانواده 
مختلف  نقاط  در  آب رسانی  سیستم  نیافتن 
شهر زرنج را یک نوع »جفا« و »ستم« به حق 
مردم فقیر می داند: »نه در نیمروز کار است 
و نه هم ما پولی برای خریداری آب شیرین 
داریم. حکومت بی توجه است و ما امیدی به 
آب  ما  خانه های  به  که  نداریم  این حکومت 

برساند و مجبوریم که بسوزیم و بسازیم.«
با  مقابله  برای  نیمروز  باشندگان  از  برخی 
برای  را  افغانی  هزار   10 از  بیشتر  کم آبی، 
هزینه  آب  تصفیه کن  دستگاه های  خریداری 

یعنی  بود؛  خواهد  بحران آفرین  درازمدت  و 
کاهش و یا نابودی منابع آبی زیرزمینی.

ریاست  این  سخن گوی  سعیدی،  نوید  سید 
می گوید که به تناسب استخراج آب  شیرین 
از قلعه فتح به همان پیمانه آب های زیرزمینی 
دریا  بستر  و  باران  آب  توسط  منطقه  این 
منطقه  این  در  آبی  منابع  تا  می شود  تغذیه 

از بین نرود. 
ریاست عمومی آب رسانی کشور می گوید که 
بلندرفتن  و  برق جنراتور  از  استفاده  به دلیل 
سانتی گراد،  درجه   ۵0 باالی  گرما  درجه 
را  جنراتور  مدتی  برای  که  می شوند  مجبور 

برای سردشدن خاموش کنند.
ریاست  سخن گوی  سعیدی،  نوید  سید 
عمومی آب رسانی می گوید که هفته دو روز 
توزیع  مشترکان  به  آب  ساعت   12 الی   8
قسمت های  در  که  می پذیزد  اما  می شود، 
پایین شهر به دلیل تقاضای زیاد، آب کمتری 

جریان پیدا می کند.
ریاست آب رسانی والیت نیمروز فعالیت اش را 
تنها به مناطق بلندشهر متمرکز کرده است 
با  آب  صرفه  پول  جمع آوری  راستای  در  تا 

مشکل مواجه نشود.

بند کمال خان؛ سراب خوشی
کمال خان  بند  افتتاح  نیمروز  ساکنان  برای 
برای  نوید خوش  در ماه حوت سال گذشته 
این  اما ظاهرا  بود،  به آب شیرین  دسترسی 
گفته  به  است.  نکرده  دوام  زیاد  خوش بینی 
بهرام حق مل از بند کمال خان به آنان فقط 
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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 2,300,000 دوز واکسین حیوانی طاعون نشخوارکننده گان 
کوچک PPR( تحت شماره داوطلبی )MAIL/PD/NCB/G-105/1400( را به برادران قربان خیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ )7,590,000( هفت میلیون و پنج صد و نودهزار افغانی 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 همراه 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«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب طویله عصری به ظرفیت 12 
فرد بقه گاوهای نسلی، یک باب اطاق شستشوی بقه گاوهای نسلی، یک باب اطاق توزیع سپرم و یک باب تحویل خانه تجهیزات البراتوار در کمپوند نسل گیری واقع فارم مالداری بینی حصار والیت کابل را به شرکت 
ساختمانی معماران بهار دارنده جواز نمبر )5۶۶۶7( واقع حصه اول خیرخانه،  ناحیه 11 مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی 9،۸5۸،۴70 )نه میلیون و هشت صد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هفتاد افغانی( 

اعطاء 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 توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه 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«
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خروج نیروهای خارجی؛ 

فرواپیش ساختارهای دفاعی و فرضیه های غلط طالبان از تسلط نظایم بر کشور

این بار حامیان جبهه 
ضد طالبان به مراتب 

قدرت مندتر و مصمم تر 
از گذشته عمل 

خواهند کرد. نمونه 
آن روسیه، ایران، 

ترکیه و هند است. 
اگر حضور نیروهای 

بین المللی با محوریت 
غرب در افغانستان 

تعریف نشود، ایران 
و روسیه به تنهایی 

توانایی اکمال منظم و 
وسیع جناح های مورد 

نظرشان را دارند.

مرزهای جنوبی  از  و  گرفت  به خود  عملیاتی 
اطالعات  کمترین  مردم  شد،  افغانستان  وارد 
این گروه داشتند.  به ماهیت واقعی  را نسبت 
دامنه گسترش این گروه زمانی میسر شد که 
مردم به شدت از جنگ های تنظیمی و گروهی 
خسته شده بودند. به حدی که از تغییر سیاسی 
و اجتماعی برای برون رفت از وضعیت استقبال 
می کردند. به همین دلیل وقتی طالبان با شعار 
صلح و وحدت وارد کشور شدند، مردم از آن ها 
از مردم  برخی  اوایل حتا  در  استقبال کردند. 
این گروه را فرشته نجات کشور از جنگ های 
حاکمیت  سال  چند  ولی  دادند.  لقب  داخلی 
به  نسبت  را  مردم  ابتدایی  تصورات  طالبان، 
طالبان  رژیم  حاکمیت  برد.  بین  از  گروه  این 
سیاه ترین  به عنوان  به زودی  افغانستان  در 
از  بسیاری  شد.  تلقی  کشور  معاصر  دوران 
مردم، به خصوص زنان، ترومای تلخی از دوران 
سیاه طالبان با خود دارند. اکنون مردم، سبک  
زندگی آنان و نگرش های مدرن آن ها بخشی 
فعلی اند.  افغانستان  واقعیت های  از  انکارناپذیر 
افغانستان  مردم  که  می رسد  به نظر  بعید 
به خصوص نسل جدید و زنان بخواهند تجربه 
تلخ زندگی طالبانی را دوباره تکرار کنند. بدون 
از  تا  را می کنند  تمام تالش خود  آن ها  شک 

بازگشت به گذشته جلوگیری کنند.
لجاجـت طالبـان بـرای برگردانـدن وضعیـت 
بـه سـال هـا  آنـان  مـردم و سـبک زندگـی 
1999 الـی 2001 میـالدی فقـط باعث تداوم 
سـناریو  بدتریـن  در  و  داخلـی  جنگ هـای 
منجـر بـه تجزیـه کشـور خواهد شـد. دالیلی 
کـه نشـان می دهـد واکنـش مـردم علیـه این 
و  قوی تـر  بسـیار  بـه گذشـته  نسـبت  گـروه 
مسـنجم تر از دهـه نـود میالدی عمـل خواهد 
و  درونـی  همبسـتگی  کـه  اسـت  ایـن  کـرد 
دیدگاه های مشـترک میـان اقوام علیـه داعیه 
طالبـان بیش از گذشـته اسـت. همبسـتگی و 
تنفـر مشـترک از طالبـان در میـان مردمـان 
مناطـق مرکـزی، شـمالی و غربـی در بیسـت 
سـال اخیـر در حـال افزایـش بـوده و اکنـون 
بـا وضعیـت به وجودآمـده در باالتریـن سـطح 
همدلـی و هماهنگـی قـرار دارد. درحالی کـه 
بسـیار  متضـاد  منافـع  وجـود  گذشـته،  در 
شـدید میان اقـوام غیرپشـتون از کلیدی ترین 
عوامـل پیـروزی طالبـان بـود. وضعیتـی کـه 
اکنـون قابل مشـاهده نیسـت. اکنـون بیزاری 
و تنفـر از خشـونت طالبـان و عـدم بازگشـت 
و  اشـتراک  عامـل  نـود، خـود  بـه سـال های 
همدلی بسـیاری از مردم افغانسـتان در مقابل 
طالبـان شـده اسـت. همدلـی و همنوایـی ای 
کـه روز بـه روز صـدای آن بلنـد و بلندتـر نیـز 

می شـود. 

و اجتماعی افغانستان است: 
نیروهای خارجی  نفس حضور  به  مورد  اولین 
است  ممکن  که  برمی گردد  افغانستان  در 
غیرمستقیم،  به صورت  اخیر  سال  چند  در 
فراهم  را  گروه  این  مشروعیت بخشی  زمینه ی 
فعالیت های  گسترش  و  نفوذ  باشند؛  کرده 
در  به خصوص  اخیر،  سال  بیست  در  طالبان 
خارجی  نیروهای  حضور  با  کشور  روستاهای 
ارتباط معنا دار دارد. در صورت نبود نیروهای 
خارجی این احتمال قوت می یابد تا گروه های 
جنگی ای که قبل از 2001 در مقابل طالبان 
بحران  و  منافع  تضاد  به دلیل  می جنگیدند 
و  سیاست  عرصه  وارد  دوباره  به وجودآمده، 
در  شوند.  ملیشه سازی  و  نظامی  فعالیت های 
پولیس  با  دیگر  طالبان  گروه  وضعیتی  چنین 
نیروهای  بلکه  نیست.  طرف  کشور  اردوی  و 
و  جهادی  سابق  فرماندهان  مردمی،  خیزش 
نظامی، نیروی تازه  ای است با عقبه اجتماعی 

در مقابل آنان.
در حـال حاضـر، نیروهـای پولیـس و اردوی 
کشـور تنهـا نیرویـی اسـت کـه در برابـر نفوذ 
طالبـان عمـل می کننـد. درحالی کـه پایبندی 
بـه اصـول و مقـرارت نظامی، اخالقـی، حقوق 
بشـرِی جنـگ و محدودیت هـای بروکراتیـک 
و  مصلحت اندیشـانه  تصامیـم  و  دولتـی 
نیروهـای  حکومـت،  رهبـران  تبارگرایانـه 
امنیتـی کشـور را در  برابـر جنگ های نامنظم 
و گوریالیـی طالبـان که از هیـچ اصل و ارزش 
اخالقـی و جنگـی پیروی نمی کنند، شـکننده 
و شکسـت پذیر کـرده اسـت. امـا در صـورت 
خـروج نیروهـای بین المللـی و ضعـف نظامـی 
حکومـت در سـرکوب طالبـان، ملیشه سـازی 
و  گسـترده  ابعـاد  چریکـی  جنگ هـای  و 
پیچیده تـری بـه خـود می گیـرد کـه دامنـه ی 
آن پیش بینی ناپذیـر اسـت. همچنیـن ممکـن 
اسـت در میـان مردمـان عـام )به خصـوص بـا 
گرایش هـای ضدقومـی( کـه به صورت سـنتی 
مخالفنـد،  طالبـان  موجودیـت  و  حضـور  بـا 
جنـگ  کـه  بیایـد  به وجـود  تـازه ای  نیـروی 
افغانسـتان را بـا ابعـاد تازه تـری روبه رو سـازد. 
به دلیل عدم آمادگی مردم برای جنگ، ممکن 
پیشرفت هایی  طالبان  کوتاه مدت،  در  است 
وحشت  بیزاری،  ولی  کنند  حاصل  جنگ  در 
عمومی و هویت تازه ی جنگ و منازعه، باعث 
و  روحی  نظر  از  زود  خیلی  مردم  خواهد شد 
با وضعیت جدید شوند.  عملی آماده ی مقابله 
خیزش مردمی و قومی، پیشروی طالبان را با 
این  بر  کرد.  خواهد  روبه رو  چالش های جدی 
ادامه  پیشرفت  به  زمانی  تا  طالبان  اساس، 
می دهند که ساختارهای اداری و نظامی فعلی 
تنها نیروی فعال در مقابل آن ها باشند. زمانی  

و  رسانه ها  اجتماعی،  شبکه های  همچنین 
و  منطقه ای  اجتماعی  و  سیاسی  تغییرات 
بین المللی نیز در نگرش و الگوهای اجتماعی، 
و  زنان  به خصوص  مردم  سیاسی  و  فرهنگی 
است.  هویدا  به خوبی  افغانستان  جدید  نسل 
یاد شده،  اجتماعی  گروه های  این  از  هیچ یک 
هیچ  نیستند.  گذشته  به  بازگشت  خواهان 
ایدئولوژی و ساخت سیاسی و اجتماعی ای نیز 
نمی تواند دامنه ی این تغییرات را نادیده بگیرد. 
چرا که آن ها بخشی از واقعیت های دو دهه ی 

اخیر افغانستان اند.
منطقه ای  معادالت  نیز  وسیع تر  سطحی  در 
خوش بینی  لحظه  هر  می تواند  بین المللی  و 
کند.  مواجه  چالش  با  را  طالبان  محاسبه  و 
به  روشنی  پیام  مسکو  نشست  مثال  به عنوان 
طالبان، دولت و مردم افغانستان داشت. این که 
آن  از  فراتر  و  منطقه  کشورهای  از  یک  هیچ 
نمی توانند شاهد بازگشت »امارت اسالمی« به 
افغانستان باشند. کشورهای منطقه به خوبی با 
خطر بازگشت امارت اسالمی و موج افراط گرایی 
گزارش ها،  تازه ترین  در  هستند.  آشنا  از  بعد 
مقام های  از  نقل  به  تایمز  نیویورک  روزنامه 
ارشد دولت امریکا اعالم کرد که وزارت دفاع 
خاص  مجوز  گرفتن  بررسی  مشغول  امریکا 
برای انجام حمالت هوایی در حمایت از اردوی 
افغانستان در صورتی که ارتش افغانستان قادر 
به دفاع از شهرهای این کشور در مقابل طالبان 
انتقال  و  کار  دشواری  وجود  با  است.  نباشد، 
به  امریکا  ارتش  لوجستیکی  و  نظامی  توان 
به  حمله  تایمز  نیویورک  افغانستان،  از  خارج 
طالبان را در دفاع از ارتش افغانستان ناممکن 
نمی داند و تنها اجازه ی آن را منوط به موافقت 

رییس جمهور این کشور می داند. 
وضعیت  طالبان،  که  دارد  وجود  احتمال  این 
سیاسی و اجتماعی فعلی را با شرایط دهه نود 
میالدی مشابه فرض کرده باشند. بدین صورت 
که در اوایل دهه نود میالدی این گروه بدون 
مواجه با مقاومت های جدی مردم و گروه های 
افغانستان  وارد  جنوبی  مرزهای  از  مجاهدین 
موفق  کوتاهی،  نسبتا  مدت  در  آن ها  شدند. 
تحت  را  کشور  خاک  از  وسیعی  بخش  شدند 
تسلط خویش قرار دهند. با توجه به تغییرات 
منطقه ای  داخلی،  سطح  در  به وجودآمده 
این که  بر  مبنی  آن ها  تصور  بین المللی،  و 
آن ها  بین المللی  و  امریکایی  نیروهای  خروج 
و  سیاسی  دردسر  بدون  که  می سازد  قادر  را 
از  با استفاده  دیپلماتیک و مقاومت مردمی و 
گسترش خشونت و زور تفنگ، قدرت سیاسی 
و نظامی کشور را در دست بگیرند، یک فرضیه 
زمینه ی  دلیل مشخص  به چند  است.  اشتباه 
محاسباتی طالبان دور از واقعیت های سیاسی 

عبداالحد محمدی و حسین علی کریمی

همواره   2001 سال  از  پس  طالبان  گروه 
تلقی کرده  اشغال شده  کشور  را  افغانستان 
به  را  کشور  از  خارجی  نیروهای  خروج  و 
توجیه  برای  عاملی  و  خواست  جدی ترین 
کردند.  مطرح  جنگ شان  و  شورش گری 
واکنش  مبنا،  این  بر  آن ها  خواست  تازه ترین 
آن ها به برگزاری نشست استانبول مطرح شد. 
این گروه اشتراک در جلسات مرتبط به صلح 
خارجی  نیروهای  کامل  خروج  به  مشروط  را 
بر  تأکید  به نظر می رسد  افغانستان دانست.  از 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  کامل  خروج 
امریکا و تصور  با  آنان  ادامه ی موافقت نامه  در 
پیروزی آنان در این راستا می باشد. همچنین 
با  آن ها  که  است  این  دیگر  سناریوی  یک 
کامل  در صورت خروج  که  اندیشیده اند  خود 
از  می توانند  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
و  سیاسی  اهداف  نفع  به  به وجودآمده  خالی 
نظامی خود و به چالش کشیدن نظم سیاسی 

استفاده کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، پرسش اصلی این 
محاسبه  و  بررسی  این  حد  چه  تا  که  است 
اشتباه  صورت  در  و  است؟  دقیق  طالبان 
کشور  آینده ی  بر  تبعاتی  چه  محاسباتی 
نگرانی ها و  این  به وجود خواهد آمد؟ دامنه ی 
مبنی  امریکا  تصمیم  اجرایی شدن  با  ابهامات 
بر خروج کامل نیروهایش از افغانستان بیشتر 
شده و مقامات بلندپایه ی حکومتی و سیاسی 
واکنش  و  پاسخگویی  به  وادار  نیز  را  کشور 
کرده است. داکتر عبداهلل در چند ابراز نظرش 
تأکید کرد که محاسبه طالبان  نادرست است. 
همچنین او تأکید کرد که این گروه نباید بر 
این تصور باشد که با خروج نیروهای خارجی 
می تواند افغانستان را تصرف کند و آن را النه ی 
امنی برای فعالیت های تروریستی سایر گرو ه ها 
تبدیل کنند. عین نگرانی توسط مقامات ارشد 
شده  ابراز  نیز  کشور  دیگر  سیاسی  و  امنیتی 
است. صالح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت 
فیسبوکش  رسمی  صفحه  در  نیز  اسالمی 
با خروج  که  می کنند  فکر  طالبان  اگر  نوشت 
افغانستان،  از  امریکایی  و  بین المللی  نیروهای 
قضیه به نفع آن ها ها خاتمه یافته است، سخت 
کارشناسان  بعضی  گمان  به  می کنند.  اشتباه 
در  طالبان  محاسبات  پای  امنیتی،  و  سیاسی 
آن  براساس  آن ها  که  مشخص  زمینه ی  چند 

محاسبه شان را انجام داده اند، می لنگد. 
مهم  تغییرات  طرف  این  به   2001 سال  از 
در  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
این  دامنه ی  است.  آمده  به وجود  افغانستان 
و  خواست ها  زنان،  جوان،  نسل  در  تغییرات 
است.  مشاهده  قابل  خوبی  به  آنان  نیازهای 

که این ساختارها از بین رفت، وضعیت شبیه 
نجیب  داکتر  حکومت  از  پس  اول  سال های 

خواهد شد.
و  طالبان  نیروهای ضد  مورد  در  ویژگی  چند 
گروه های قومی در حاشیه در بیست سال اخیر 
تغییر کرده که در این رابطه از اهمیت خاصی 
حامیان  قدرتمندشدن  یک(  است:  برخوردار 
نیروهای ضدطالبان و گروه های در  منطقه ای 
حاشیه که در دهه نود بر ضد طالبان مبارزه 
می کردند. در دهه نود، روند پیشروی طالبان 
به پیمانه ی وسیع و سازمان یافته از طرف یک 
دولت قوی )پاکستان( حمایت می شدند. حتا 
در  را  طالبان  پاکستان  جنگی  هواپیماهای 
مقابل،  در  می کردند.  پشتیبانی  جنگ  میدان 
پراکنده،  به صورت  طالبان  ضد  نیروهای 
دیگر  کشورهای  توسط  غیرمنظم  و  مقطعی 
جبهه  حامیان  بار  این  اما  می شدند.  حمایت 
ضد طالبان به مراتب قدرت مندتر و مصمم تر 
از گذشته عمل خواهند کرد. نمونه آن روسیه، 
ایران، ترکیه و هند است. اگر حضور نیروهای 
افغانستان  در  غرب  محوریت  با  بین المللی 
تعریف نشود، ایران و روسیه به تنهایی توانایی 
اکمال منظم و وسیع جناح های مورد نظرشان 
تاریخی  برهه  آن  در  دیگر  طرف  از  دارند.  را 
خود  درونی  سیاسی  وضعیت  به دلیل  روسیه 
قدرت  سرد،  جنگ  در  شکست  همچنین  و 
خاکستر  زیر  از  تازه  روسیه  نداشت.  را  فعلی 
جنگ سرد برخاسته بود و توان حمایت های 
امروز  مثل  هم  ایران  نداشت.  نظامی  و  مالی 
را  منطقه  در  نیابتی  گروه های  تجربه حمایت 
نظر  از  امروز  مثل  هم  هند  و  ترکیه  نداشت. 
بنابراین  نبودند.  قدرتمند  اقتصادی  و  نظامی 
کشورهای  منافع  و  نظامی  استخباراتی،  توان 
یادشده در افغانستان با دهه نود قابل مقایسه 
نیست و هر کدام از این کشورها به تنهایی و 
یا مشترکا می توانند معادالت آینده افغانستان 
مشخص  پیامدهای  از  یکی  دهند.  تغییر  را 
خروج نیروهای خارجی، ایجاد خال در نظارت 
و کنترل مرزهاست. نظارت بر مرزهای زمینی 
و هوایی طی بیست سال گذشته مانع شده بود 
تا کشورهای حامی گروه های ضد طالبان نتواند 
موردنظرشان  گرو ه های  از  اساسی  به صورت 
کنند؛  استخباراتی  و  تسلیحاتی  حمایت های 
امکانی که به محض خروج نیروهای امریکایی 
خواهد  مهیا  کشورها  این  برای  بین المللی  و 

شد.  
برنامه ها  سیاست ها،  از  مردم  عملی  شناخت 
این  در  زمینه ها  دیگر  از  طالبان  آرمان های  و 
رابطه است که ممکن است این گروه را دچار 
اواسط دهه  باشد. در  اشتباه محاسباتی کرده 
شکل  طالبان  گروه  که  زمانی  میالدی،  نود 


