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به  افغانستان  بلندباالی  هیأت  سفر  پایان  با 
رسانه ای  مانور  افغانستان  حکومت  واشنگتن، 
گرفت.  دست  روی  سفر  این  از  سهمگینی 
مقامات  سخن گویان،  از  وسیعی  شبکه ی 
سیاسی و آدرس های رسمی نهادهای دولتی در 
شبکه های اجتماعی و تلویزیون ملی افغانستان، 
و  مناسبات  از  جدیدی  فصل  آغاز  را  سفر  این 
روابط استراتژیک کابل-واشنگتن پس از خروج 

نیروهای خارجی از افغانستان تفسیر کردند.
نظامی  و  سیاسی  مالی،  کمک های  که  هرچند 
ایاالت متحده به دولت افغانستان پس از خروج 
نیروهای خارجی از کشور، پیش از سفر هیأت 
دولت  اما  بود  شده  تثبیت  و  اعالم  افغانستان 
سفر  که  بنمایاند  چنین  کرد  سعی  افغانستان 
رییس جمهور غنی به واشنگتن، دوام کمک های 
ایاالت متحده از دولت افغانستان را تثبیت کرد.
اعالم تعهد ایاالت متحده به دوام حمایت هایش 
کمک های  افغانستان،  ملی  امنیتی  نیروهای  از 
از  دوامدار  حمایت  و  بشری  حقوق  و  انکشافی 
در  اقلیت ها  حقوق  و  زنان  حقوق  بشر،  حقوق 

کشور،...
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دوام حمایت های 
واشنگتن از کابـل 

بی قید و شرط نیست
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آخرین سربازان امریکایی 
پایگاه نظامی بگرام را 
ترک کردند

دیدار محب با مشاور امنیت ملی روسیه:
ناامنی در شمال افغانستان، 
ناامنی در روسـیه و آسیای 
میانه را در پی دارد

سلطان جدید کابل؛
آیا توسل به دامن یکه ساالرانی مانند 
اردوغان برای همکاری با امریکا، می تواند به 
تقویت دموکراسی در جهان منجر شود؟

ستایش و تأکید؛ 
»دولت افغانستان برای 

جلوگیری از قاچاق انسان و 
بچه بازی بیشتر تالش کند«

تصمیم تاریخی ۱۳۰ کشور جهان: 
اخذ مالیات حداقل 
۱۵ درصدی از شرکتهای 
چندملیتی

اطالعات روز: چندین رسانه ی بین المللی به شمول 
رسانه های امریکایی گزارش کرده اند که آخرین 
دسته از سربازان امریکایی دیروز )جمعه، 11 
سرطان( پایگاه هوایی بگرام در...
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تیغ دولبه ی بسیج مردمی؛ 

فرصت ها و چالش ها چیست؟
در برابر این گروه و بومی شدن امنیت را تنها گزینه ی در 
دست رس می دانند و نوعی از استراتژی جنگی »همه کس 
پیشنهاد  را  جبهه«  اختیار  در  همه چیز  و  جبهه  به سوی 
و  مردمی  خیزش های  آینده ی  از  دیگر  عده ی  می کنند. 

این که این نیروها خود به مخالن امنیت و نظم...

طالبان  برابر  در  در والیت های مختلف  مردم  مسلح شدن 
راه  به  را  بحث  دو  امنیتی  نیروهای  کنار  در  ایستادن  و 
حمالت  و  پیش روی  به  باتوجه  برخی ها  است.  انداخته 
گسترده ی گروه طالبان در نقاط مختلف کشور و سقوط 
تعداد زیاد ولسوالی ها به دست این گروه، مسلح شدن مردم 
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از میرزاولنگ؛ 

زخم زندگی چهار خواهر و 
برادری که درمان نمی شود

البته  نمی رسد.  کارش  هیچ  به  روزها  این  غالم علی 
مصروفیت او مثل آدم های خوشبخت از روی حال خوبش 
نیست، بلکه از بدبختی هایی است که چهارسال پیش روی 

سرش آوار شد. او در 14 اسد 1396 پدر و مادرش را...

اشرف غنی از سفر به امریکا 
چه به دست آورد؟

همزمان با شدت گرفتن روند خروج نیروهای خارجی 
والیات  ولسوالی های  پی هم  سقوط  و  افغانستان  از 
سرانجام  طالبان،  گروه  به دست  افغانستان  شمالی 
انتظار چراغ  رییس جمهور اشرف غنی پس از ماه ها 
سبز واشنگتن را برای سفر به ایاالت متحده امریکا و 
مالقات با جو بایدن، رییس جمهور این کشور دریافت 
کرد. این سفر در هفته ی گذشته )25 جون( صورت 
رسیدن  برای  غنی  آقای  که  آن گونه  نه  اما  گرفت 
سفر  این  در  می خواست  او  بود.  کرده  تالش  آن  به 
تنها باشد اما واشنگتن درصورتی با این سفر موافقت 
کرد که آقای غنی تنهایی به امریکا سفر نکند بلکه 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی را 

نیز با خود ببرد.
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در هفت سال اخیر در 
دو انتخابات ریاست جمهوری رقیب همدیگر بوده اند 

و هردوبار پس از ماه ها جنجال...

مک کری، معاون سفارت امریکا در کابل به گزارش ها درباره ی حمالت طالبان بر رسانه ها 
در شماری از ولسوالی های افغانستان واکنش نشان داده و آن را ناراحت کننده خوانده است.

سفارت امریکا: 

طالبان تالش دارند با »خاموش کردن« رسانه ها، 
خشونت های شان را پنهان کنند
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کید؛  ستایش و تأ
»دولت افغانستان برای جلوگریی از قاچاق انسان 

و بچه بازی بیشرت تالش کند«

نگراین از سطح بلند خشونت ها؛ 
یکا تلفین صحبت  یران دفاع افغانستان و امر وز

کردند
دولت  تالش های  علی رغم  که  است  کرده  اعالم  کابل  در  امریکا  سفارت  روز:  اطالعات 
افغانستان برای پاسخگویی مجرمان قاچاق انسان، هنوز هم برای جلوگیری از قاچاق انسان، 
پایان دادن به بچه بازی و جلوگیری از جذب کودکان در صفوف نیروهای امنیتی به اقدامات 

بیشتری نیاز است.
وزارت خارجه ی امریکا به تازگی گزارش ساالنه اش در مورد قاچاق انسان را منتشر کرده 
است. براساس این گزارش، افغانستان همچنین در ردیف سوم جهانی از نظر قاچاق انسان 
باقی مانده است. سفارت امریکا در صفحه ی فیسبوک نوشته است: »ما تالش های واضح 
دولت افغانستان را برای پاسخ گویی مجرمان قاچاق انسان به ویژه افرادی دارای سمت های 
انسان،  قاچاق  از  جلوگیری  برای  بیشتری  اقدامات  باید  اما  می ستاییم،  را  دولتی  رسمی 
محافظت از قربانیان، پایان دادن به بچه بازی و جلوگیری از جذب کودکان به حیث سرباز در 

صفوف نیروهای امنیتی، صورت گیرد.«
وزارت خارجه ی امریکا در گذشته نیز با نشر گزارش ساالنه زیر عنوان »قاچاق انسان« گفته 
بود که سوءاستفاده از کودکان و بچه بازی در نیروهای امنیتی افغان وجود دارد، اما هرگز 

افسران به خاطر بچه بازی در افغانستان مورد پی گرد قرار نگرفته اند.
این وزارت همچنین گفته بود که برخی قربانیان قاچاق در ازای پی گیری پرونده ی شان 
مجبور به رابطه ی جنسی می شوند و شماری از افراد پولیس، به ویژه فرماندهان در پاسگاه های 

دورافتاده، کودکان را برای بچه بازی استخدام می کنند.
وزارت داخله ی افغانستان در آن زمان در واکنش به این گزارش وزارت خارجه ی امریکا 
گفته بود که در این زمینه اصالحاتی به میان آورده و اقدامات عملی را نیز آغاز کرده است.

بچه بازی در ُکد جزای افغانستان جرم گفته شده است. بر همین اساس، وزارت عدلیه ی 
کشور در ماه ثور سال جاری اعالم کرد که 21 قضیه ی بچه بازی در دادگاه های کشور زیر 

کار است. 

اطالعات روز: درحالی که جنگ شدید میان نظامیان دولتی و جنگ جویان گروه طالبان در 
بخش های مختلف کشور ادامه دارد، وزیران دفاع افغانستان و امریکا در مورد همکاری های 

استراتژیک و نظامی میان دو کشور تلفنی صحبت کرده اند.
وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه ای گفته است که این تماس تلفنی شام پنج شنبه، 10 

سرطان انجام شده است.
سطح  رفتن  بلند  امریکا  متحده ی  ایاالت  دفاع  وزیر  آستین،  لوید  خبرنامه،  از  نقل  به 
خشونت ها از سوی طالبان را نگران کننده دانسته و خشونت را مانعی برای رسیدن به یک 

تفاهم همه جانبه عنوان کرده است.
وزیر دفاع امریکا همچنین در این تماس تلفنی بر اهمیت استفاده از فرصت مذاکرات و 

گفت وگوهای صلح برای دست یافتن به صلح دایمی در افغانستان تأکید کرده است.
لوید آستین در عین حال، نقش »فعال و برجسته«ی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
را در سرکوب تروریستان »تحسین برانگیز« خوانده است. او در ادامه گفته است که امریکا 
افغانستان در بخش های تمویل،  با نیروهای دفاعی و امنیتی  به همکاری های درازمدت 

تجهیز و آموزش مسلکی و مشارکت پایدار با حکومت و مردم افغانستان متعهد است.
از  قدردانی  ضمن  کشور  دفاع  وزارت  سرپرست  محمدی،  بسم اهلل  حال،  همین  در 
افغانستان در راستای تمویل، تجهیز و  با مردم و حکومت  امریکا  همکاری های دوامدار 
آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور، بر ادامه ی همکاری های هدفمند دو کشور 

در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی تأکید کرده است.
این درحالی است که همزمان با خروج نیروهای خارجی، جنگ در افغانستان نیز شدت 
گرفته است. طالبان در دو ماه اخیر حدود ۸0 ولسوالی را تصرف کرده اند. نظامیان دولتی 
به کمک نیروهای خیزش مردمی توانسته اند شماری از این ولسوالی ها را از کنترل طالبان 

آزاد کنند.
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افغانستان  برای  بزرگی  پشتوانه ی 
خارجی،  نیروهای  آن که  باوصف  است. 
به شمول نیروهای رزمی ایاالت متحده، 
اما  شد  خواهند  خارج  افغانستان  از 
مناسبات میان دو کشور و حمایت های 
پیمانه ی  به  کابل  از  واشنگتن 

چشم گیری ادامه خواهد یافت.
از  خارجی  نیروهای  خروج  باوصف 
صدر  در  همچنان  کابل  افغانستان، 
کمک های  دریافت کنندگان  فهرست 
تنها  دارد.  قرار  متحده  ایاالت  مالی 
سال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
جاری میالدی 3 میلیارد دالر از ایاالت 
سال  برای  می کند.  دریافت  متحده 
2022، این کمک ها 300 میلیون دالر 
کمک های  اگر  داشت.  خواهد  افزایش 
و  توسعه ای  کمک های  بشردوستانه، 
دیگر کمک های مالی ایاالت متحده به 
افغانستان را  سکتورهای مختلف دولت 
سال  در  این کمک ها  کنیم،  اضافه  نیز 
2022 میالدی به حدود 5 میلیارد دالر 
افغانستان  این ترتیب  به  خواهد رسید. 
با فاصله ی بسیار زیاد )نسبت به کشور 
دوم( در صدر کشورهایی قرار می گیرد 
واشنگتن  طرف  از  مالی  کمک های  که 

دریافت می کنند.
افغانستان  دریافتی  کمک های  میزان 
از ایاالت متحده در سال جاری و سال 
دو  میان  روابط  وسعت  نشانگر  آینده، 
کمک های  وصف،  این  با  است.  کشور 
ایاالت متحده به افغانستان، آن قدر هم 
که تصور می شود، بدون حساب و کتاب 

و سخاوتمندانه نیست.
هیـأت  عضـو  تنهـا  عبـداهلل،  عبـداهلل 
بـه  سـفر  در  افغانسـتان  بلندبـاالی 
واشـنگتن بـود کـه بـه صراحـت اعالم 
و  متحـده  ایـاالت  کمک هـای  کـرد 
دیگـر شـرکای غربـی کشـور، مشـروط 
بـه ایجـاد اجمـاع سیاسـی و ملـی در 
وضعیـت کنونـی و تأکیـد بر مبـازره ی 
جـدی و قاطعانه با فسـاد اداری اسـت. 
آقـای عبـداهلل بـه صراحـت از میـزان 
و مشـخصا  امریکایـی  مقامـات  تأکیـد 
جـو بایدن بـر ضرورت تعهـد قاطعانه ی 
افغانسـتان بـه ایجـاد اجمـاع و مبـارزه 
دریافـت  بـدل  در  اداری  فسـاد  بـا 
پـرده  کشـور  ایـن  مالـی  کمک هـای 

برداشـت.
دوام  که  میزان  همان  به  بنابراین، 
افغانستان  به  متحده  ایاالت  کمک های 
حیاتی  و  تعیین کننده  نظام  برای 
صورت  در  دیگر،  سوی  از  است، 
شروط  و  مطالبات  برآورده نشدن 
است  ممکن  امریکایی ها،  پیشنهادی 
روابط  از  و فصل جدیدی  این کمک ها 
میان دو کشور که حلقه ی  استراتژیک 
سعی  غنی  رییس جمهور  سیاسی 
دارد،  آن  تبلیغ  و  برجسته کردن  در 

خدشه دار شود.
امریکایی هـا  گفـت  عبـداهلل  عبـداهلل 
افغانسـتان  هیـأت  بـا  دیدارشـان  در 
بایـد  افغان هـا  گفتنـد  صراحـت  بـه 
کمـک  کننـد تـا زمینـه ی کمک کردن 
ایـاالت متحـده و دیگـر شـرکای غربی 
او  افغانسـتان بـه آن هـا فراهـم شـود. 
در توضیـح ایـن سـخن ادامـه داد کـه 
افغان هـا بایـد شـرایط دریافـت و دوام 
ایـن کمک هـا را، کـه ایجـاد اجمـاع و 
مبارزه ی قاطعانه با فسـاد اداری اسـت، 

فراهـم کننـد.
به این ترتیب، اگر دوام کمک های ایاالت 
سرنوشت ساز  را  افغانستان  به  متحده 
سرنوشت  و  آینده  تعیین کننده ی  و 
و  فراگیر  سیاسی  اجماع  ایجاد  بدانیم، 
اداری توسط  با فساد  قاطعانه  مبارزه ی 
دولت افغانستان شروط دریافت و دوام 
این کمک هاست. به عبارت دیگر، خلق 
اجماع فراگیر و ملی و مبارزه با فساد، 
در  افغانستان  آینده ی  تعیین کننده ی 
سال های پیش رو و چگونگی رقم خوردن 

سرنوشت کشور خواهد بود.

داده اند.  افزایش  بیشتر  ولسوالی های 
این گروه تا کنون بیش از ۸0 ولسوالی 
این  از  برخی  اما  کرده اند،  تصرف  را 
ولسوالی ها را نیروهای امنیتی و دفاعی 

دوباره پس گرفته اند.
از ولسوالی ها، دست  برخی  طالبان در 
در  زده اند.  عامه  تأسیسات  تخریب  به 
شماری از ولسوالی ها نیز گزارش شده 
اجازه ی  رسانه ها  به  طالبان  که  است 

فعالیت را نداده اند.

یکا:  سفارت امر

طالبان تالش دارند با »خاموش کردن« رسانه ها، خشونت های شان را پنهان کنند
جاری را متوقف کنند و به میز مذاکره 
برگردند. او گفته بود: »ما گزارش هایی 
طالبان  هدفمند  حمالت  و  تعرض  از 
منابع  و  رسانه ها  از  را  غیرنظامیان  بر 
از  می بینیم.  افغانستان  در  دسته اول 
طالبان می خواهیم که خشونت جاری 

را متوقف و به میز مذاکره برگردند.«
با  همزمان  که  است  درحالی  این 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج 
طالبان نیز حمالت شان را برای تصرف 

کردن«  »خاموش  با  می کند  تالش 
پنهان  را  خود  خشونت های  رسانه ها، 

کند. 
مک کری گفته است: »به نظر می رسد 
که آنان ]طالبان[ تالش دارند رسانه ها را 
خاموش کنند تا تخریب زیرساخت های 
و  غیرنظامیان  کشتار  و  غارت  عامه، 

سربازان افغان را پنهان کنند.«
گروه  از  نیز  پیش  روز  دو  کری  مک 
خشونت  که  بود  خواسته  طالبان 

اطالعات روز: مک کری، معاون سفارت 
درباره ی  گزارش ها  به  کابل  در  امریکا 
حمالت طالبان بر رسانه ها در شماری 
از ولسوالی های افغانستان واکنش نشان 
داده و آن را ناراحت کننده خوانده است.

اظهارات آقای کری در این مورد دیروز 
راس  توسط  سرطان(   11 )جمعه، 
در  امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن، 
شده  مطرح  رشته تویت  یک  در  کابل 
طالبان  گروه  او،  اظهارات  طبق  است. 

دیدار محب با مشاور امنیت ملی روسیه:
ناامین در شمال افغانستان، ناامین در روسیه و آسیای میانه را در یپ دارد

خوانده انـد. نگران کننـده  منطقـه 
آنان از گروه طالبان خواسته اند که به 

میز مذاکرات صلح برگردد.
ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
کشور دو روز قبل به منظور گفت وگو با 
به مسکو  بلندرتبه ی روسیه  مقام های 

رفت.
است  گفته  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
با مقام های روسی در  که آقای محب 
مورد همکاری های مشترک امنیتی و 

دیگر موضوعات بحث می کند.

در  ناامنی  افزایش  که  گفته اند  کشور 
افغانستان،  می تواند  افغانستان  شمال 
روسیه و کشورهای آسیای میانه را با 

تهدید مواجه کند.
ایـن درحالـی اسـت کـه نماینـدگان 
کشـورهای آسـیای میانـه نیـز دو روز 
پارلمانـی  مجمـع  نشسـت  در  قبـل 
شـهر  در  دسـته جمعی  امنیـت 
تاجیکسـتان،  پایتخـت  دوشـنبه، 
افزایـش تحـرکات نظامـی طالبـان در 
امنیـت  بـرای  را  افغانسـتان  شـمال 

مورد  در  طرف  دو  خبرنامه،  براساس 
در  همکاری  افزایش  چشم انداز 
با  مبارزه  امنیت،  صلح،  زمینه های 
بین  مخدر  مواد  با  مقابله  تروریسم، 
میان  مشورت ها  افزایش  و  دولت  دو 
وزارت های دو کشور گفت وگو کرده اند.
نیاز به آتش بس اضطراری،  آنان روی 
و  جنگ  پایان  صلح،  مذاکرات  آغاز 
مستقل،  افغانستان  یک  موجودیت 

حاکم و خودکفا نیز تأکید کرده اند.
دو  ملی  امنیت  مشاوران  همچنین، 

مشاور  محب،  حمداهلل  روز:  اطالعات 
سفرش  جریان  در  کشور  ملی  امنیت 
پاتروشیف،  نیکوالی  با  روسیه،  به 
دیدار  کشور  آن  ملی  امنیت  مشاور 

کرده است.
دفتر شورای امنیت ملی در خبرنامه ای 
دیروز  دیدار  این  که  است  گفته 
)جمعه، 11 سرطان( انجام شده و دو 
اهداف  تقویت  و  حمایت  برای  طرف 
اعالم  منطقه  در  امنیتی  مشترک 

آمادگی کرده اند.

کنون شماری از کشورها از جمله آلمان، 
ایتالیا و... نیروهای شان را به صورت کامل 

از افغانستان خارج کرده اند. 
به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
نظر می رسد بر فضای جنگی در افغانستان 

نیز تأثیر گذاشته است. 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
آخرین  در  نیز  افغانستان  ملی  مصالحه ی 
اظهارات خود به این مسأله اذعان کرده و 
گفته است که طالبان از خروج نیروهای 
خارجی به عنوان یک خال استفاده کرده و 

به حمالت شان شدت بخشیده اند.
از  بیش  کنون  تا  می  ماه  اول  از  طالبان 
۸0 ولسوالی را تصرف کرده اند. شماری از 
این ولسوالی ها از سوی نظامیان افغان به 
حمایت نیروهای خیزش مردمی از کنترل 

طالبان آزاد شده است.

امریکایی  نیروهای  خروج  طالبان  گروه 
را یک گام مثبت خوانده  بگرام  پایگاه  از 
گروه  این  است.  کرده  استقبال  آن  از  و 
همه  از  خارجی  نیروهای  تمام  خروج  بر 

بخش های کشور تأکید کرده است.
مرکز  و  پایگاه  بزرگ ترین  بگرام  پایگاه 
در  امریکایی  نیروهای  نظامی  قدرت 
افغانستان  در  آنان  طول 20 سال حضور 
این  فارسی،  سی  بی  بی  گزارش  به  بود. 
پایگاه در اوج حضور نیروهای امریکایی در 
افغانستان، تا 100 هزار سرباز را در خود 

جای داده بود.
این  متحدان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
کشور در سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 
خروج  روند  که  بودند  گفته  قبال  )ناتو( 
نظامیان شان از افغانستان تا 11 سپتامبر 
تا  می شود.  کامل  میالدی  جاری  سال 

تأیید کرده بود که روند خروج  امریکایی 
چند  تا  افغانستان  از  کشورش  نیروهای 
روز آینده تکمیل می شود، اما دست رسی 
امنیت  تأمین  برای  به حدود 600 سرباز 

سفارت و کارمندان مطرح است. 
و  فرانسه  خبرگزاری  این،  با  همزمان 
مقام های  از  نقل  به  نیز  اسوشیتدپرس 
نظامیان  کامل  خبر خروج  امریکا  نظامی 
تأیید  را  بگرام  نظامی  پایگاه  از  امریکایی 
کرده اند. خبرگزاری فرانسه گفته است که 
دیگر نیروهای ناتو نیز از این پایگاه خارج 

شده اند.
فرانسه در مورد تحویل دادن  خبرگزاری 
اشاره  افغان  نیروهای  به  بگرام  پایگاه 
که  است  گفته  اسوشیتدپرس  اما  نکرده، 
و  امنیتی  نیروهای  به  رسما  پایگاه  این 

دفاعی افغان تحویل داده شده است.

اطالعات روز: چندین رسانه ی بین المللی 
گزارش  امریکایی  رسانه های  به شمول 
سربازان  از  دسته  آخرین  که  کرده اند 
سرطان(   11 )جمعه،  دیروز  امریکایی 
پروان  والیت  در  بگرام  هوایی  پایگاه 

افغانستان را ترک کرده اند.
سی ان ان به نقل از یک مقام دفاعی امریکا 
این  سرباز  آخرین  خروج  از  که  درحالی 
بگرام خبر داده، در عین  پایگاه  از  کشور 
حال گفته است که روند خروج نظامیان 
امریکایی از افغانستان هنوز تکمیل نشده 

است.
از  نامی  که  امریکا  دفاع  وزارت  مقام  این 
است  افزوده  نشده،  ذکر  گزارش  در  وی 
نیروهای  خروج  روند  می روند  انتظار  که 
این کشور از افغانستان در آینده ی نزدیک 
ارشد  دیپلمات  یک  پیشتر  شود.  کامل 

یکایی پایگاه نظامی بگرام را ترک کردند ین رسبازان امر آخر
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آقای بایدن به توافق صلح 
امریکا با طالبان پابند ماند 

و دستور خروج نیروهای 
امریکاییی از افغانستان تا ماه 
سپتامبر را صادر کرد؛ اقدامی 

که کابل انتظارش را نداشت. از 
همین رو گزارش هاییی منتشر 

شد که اشرف غنی تالش کرده 
است تا به تنهاییی به دیدار جو 

بایدن برود.  

ارشف غین از سفر به امریکا 
چه به دست آورد؟

نظامی  نیروهای  مواردی  در  و  یابند  دست 
بدون مقابله با جنگ جویان طالبان، پاسگاه 

و یا مراکز ولسوالی ها را ترک کرده اند. 
بن بست  به  صلح  مذاکرات  دیگر،  طرف  از 
امریکا،  تالش های  تاکنون  و  است  رسیده 
سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای حامی 
افغانستان برای شکستن این  روند صلح در 
که  حاال  است.  نبوده  نتیجه بخش  بن بست 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال 
کامل شدن است، آگاهان سیاسی می گویند 
تا  وارد کند  فشار  باالی طالبان  باید  امریکا 
به میز مذاکره برگردند و برای مشکل فعلی 

افغانستان چاره ی سیاسی پیدا کنند.
در  افغانستان  پیشین  سفیر  صمد،  عمر 
فرانسه می گوید »در همچو حالت، امریکای 
و  بشری  کمک های  اعالم  به  کم عالقه، 
وضع  اگر  و  کرد  خواهد  اکتفا  انکشافی 
می تواند  آسانی  به  بحرانی تر شد  افغانستان 
امکان  این   نماید.  مسئولیت  رفع  آینده  در 
خروج  زمان  تا  امریکا  که  دارد  وجود  هم 
کامل نیروهایش از فرصت استفاده نماید و 
کشورهای  همکاری  و  ترویکا  کشور  سه  با 
ذیدخل، پروسه ی سیاسی را با جدیت بیشتر 
به راه اندازد تا گره کور جنگ و راه مصالحه 
و گفت  وشنود به طور جدی تر باز شود که این 
کار می تواند مانع دامن زدن به جنگ داخلی 

شود.«
طارق فرهادی، مشاور پیشین رییس جمهور 
افغانستان به این باور است که روی کارآمدن 
یک حکومت قوی در افغانستان می تواند از 
جلوگیری  هرج ومرج  به سوی  کشور  رفتن 
قوی  حکومت  یک  فعلی  حکومت  کند. 
نیست و با تغییر و تبدیلی مقامات و حمایت 
و  ساخته  ضعیف تر  را  خود  »ملیشه ها«  از 
او  دهد.  استعفا  حکومت  این  که  است  نیاز 
بزند  گپ  امریکا  طالبان  »همراه  می افزاید: 
برای  کسی  چه  دهد،  استعفا  غنی  اگر  که 
متوقف  را  جنگ  که  است  قابل قبول  آن ها 
امریکایی ها  کنند.  کار  همراه شان  و  کرده 
قیمت  چه  به  طالبان  که  کنند  معلوم  باید 
و با کی حکومت کرده می توانند، اگر وضع 
شود.  برده  به پیش  غنی  استعفای  به سوی 
نام این شخص معلوم نیست اما طالبان هم 
نمی خواهند،  آخر جنگ  تا  که  بگویند  باید 
و  رییس جمهور شود  برادر  نمی خواهند مال 
ما قبول داریم که فالنی رییس جمهور شود. 
باید واضع  با طالبان  امریکا  همین فالنی را 

سازد.«
رییس جمهور غنی همواره به صلح و واگذاری 
اما  تأکید می کند  انتخابات  از طریق  قدرت 
انتخابات به عنوان یکی  طالبان تن به قبول 
نمی دهند.  فعلی  منازعه ی  راه حل های  از 
آن ها مدعی اند که انتخابات در کشور شفاف 
نیست و هرازگاهی به انتخابات های گذشته 
و پیامدهای آن اشاره کرده اند. حاال حامیان 
در  دخیل  طرف های  و  افغانستان  خارجی 
یافتن  به  همه  افغانستان  صلح  و  جنگ 
در  جاری  منازعه ی  برای  سیاسی  راه حل 
کشور تأکید دارند اما می گویند این راه حل 
صلح  مذاکرات  نتیجه ی  در  باید  سیاسی 
گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  میان 

طالبان به دست آید.

به این نیروها واضح بود.«
این  از  پیش  امریکا  حکومت  مقام های 
کشورشان  نیروهای  خروج  به  نیز  سفر 
بودند  گفته  اما  کرده  تأکید  افغانستان  از 
مالی  و  سیاسی  حمایت  به  واشنگتن  که 
می دهد.  ادامه  افغانستان  دولت  به  خود 
خواهان  بارها  امریکایی ها  دیگر،  طرف  از 
به توافق رسیدن جمهوری اسالمی افغانستان 
و گروه طالبان شده و افزایش خشونت ها در 
افغانستان را غیرقابل قبول خوانده اند. با این 
هیأت  سفر  در  مطرح شده  گفته های  وصف 
بر خالف صحبت های  امریکا،  به  افغانستان 
تازه ای  افغانستان، سخن  مقام های حکومت 

در این سفر مطرح نگردیده است. 

البی برای جنگ یا مهره ی سوخته؟
امریکا،  به  افغانستان  با سفر هیأت  همزمان 
است.  گرفته  شدت  جنگ  کشور  داخل  در 
از  را  ولسوالی   50 حدود  دست کم  طالبان 
سمت  در  کرده اند.  خارج  حکومت  کنترل 
مقابل حکومت نیز استراتژی جنگ را روی 
دست گرفته است و با حمایت از بسیج های 
بر  نظامی  پیروزی  از  طالبان،  علیه  مردمی 

طالبان سخن می زنند.
در  افغانستان  پیشین  سفیر  صمد،  عمر 
جنوبی  آسیای  مرکز  ارشد  عضو  و  فرانسه 
رییس جمهور  می گوید  آتالنتیک  شورای 
غنی در سفر به امریکا و مالقات با رهبران 
به  می کرد.  دنبال  را  هدف  چند  کشور  آن 
جدید  تعهدات   »به دست آوردن  او  گفته ی 
مالی و نظامی از جانب امریکا برای دفاع از 
موضع سیاسی شان«، »بسیج پایه ی اساسی 
واشنگتن«،  در  ارگ  امریکایی  حامیان 
افعان و کشورهای  به نخبگان  پیام  »ارسال 
منطقه که هنوز هم ارگ از پشتیبانی امریکا 
قراردادن  شعاع  »تحت  و  است«  برخوردار 
و  جنگ  گزینه ی  تبارزدادن  و  صلح  پروسه 
جمله ی  از  قدرت«  بقای  برای  ملی   بسیج 

اهداف سفر آقای غنی به امریکا بوده است.
آقای صمد در گفت وگو با روزنامه اطالعات 
به  می شود،  دیده  جایی که  »تا  افزود:  روز 
اهداف شان  متباقی  اولی،  هدف  استثنای 
باالی  ناب  تأثیر  ولی  شد  برآورده  حدی  تا 
نخواهد  طویل مدت  راهبرد  یا  سرنوشت 
داشت. امریکا به خروج نیروها پابند است ولی 
معلوم نیست که در آینده در صورت تشدید 
جنگ داخلی موقف جانبدارانه اتخاذ خواهد 
کرد یا خیر و به چه شکلی. در کوتاه مدت، 
قربانی این تحول از یک سو پروسه ی صلح و 
از طرف دیگر، مردم افغانستان خواهند بود. 

کمک های  به  امریکا  که  گفت  بیانیه ای 
اقتصادی خود به افغانستان ادامه خواهد داد 
تا صلح و آینده ی باثبات در این کشور تأمین 
امریکا  بیانیه، کمک های  این  براساس  شود. 
به افغانستان شامل کمک های بشردوستانه، 
ویروس  با  مبارزه  برای  صحی  کمک های 
کرونا و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان می شود. 

فصل نو روابط
حکومت افغانستان تاکنون تالش کرده است 
هیأت  و  رییس جمهور  سفر  دستاوردهای 
جلوه  مهم  و  بزرگ  را  امریکا  به  همراهش 
نشست های  در  حکومت  مقام های  دهد. 
خبری و گفت وگوهای اختصاصی با رسانه ها 
نیروهای  خروج  از  پس  که  می کنند  اذعان 
خارجی از افغانستان فصل نو روابط میان دو 

کشور آغاز شده است. 
عمومی  رییس  و  ارشد  مشاور  عمر،  وحید 
استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره  
سرطان(   ۸( سه شنبه  روز  ریاست جمهوری 
در یک نشست خبری در کابل درباره سفر 
هیأت افغانستان به واشنگتن به خبرنگاران 
معلومات داد و گفت که استقبال بی سابقه ی 
افغانستان،  هیأت  از  امریکا  متحده  ایاالت 
نشان دهنده ی دوستی پایدار میان دو کشور 
که  را  برداشتی  پذیرایی،  نوع  »این  و  است 
گویا افغانستان دیگر در محراق توجه امریکا 

نیست، باطل ساخت.«
»پیام  گفت:  نشست  این  در  عمر  آقای 
امریکا، رهبری  ایاالت متحده  رییس جمهور 
مجلس سنا و مجلس نمایندگان آن کشور 
وضاحت  این  افغانستان  هیأت  با  دیدار  در 
تنها  را  افغانستان  امریکا  که  داشت  را 
افغانستان  با  امریکا  رابطه ی  نمی گذارد، 
استراتژیک است و بیرون شدن نیروهای این 
کشور از افغانستان به معنای ختم این رابطه 

نیست بلکه این رابطه تقویت می یابد.«
به  غنی  رییس جمهور  سفر  دیگر،  طرف  از 
گفت وگوهای  که  شد  انجام  درحالی  امریکا 
صلح با طالبان ماه هاست به بن بست رسیده 
است و برخالف توقع از این مذاکرات، جنگ 
این،  بر  در کشور شدت گرفته است. عالوه 
به  قادر  تاهنوز  افغانستان  حکومت  رهبری 
ایجاد یک اجتماع سیاسی قوی در خصوص 
اسالمی  جمهوری  صف  در  صلح  مذاکرات 
برای  که  چیزی  است؛  نگردیده  افغانستان 
موفقیت روند صلح ضروری خوانده می شود 
و مقامات امریکایی نیز بارها گفته اند اجماع 
شکل  افغانستان  داخل  در  باید  سیاسی 

بگیرد.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
مقام های  گفته های  تأیید  وصف  با  ملی 
اما روایت متفاوتی از سفر هیأت  حکومتی، 
روز  آقای عبداهلل  دارد.  امریکا  به  افغانستان 
چهارشنبه )9 سرطان( در ششمین نشست 
کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
افغانستان گفت که »پیام امریکا واضح بود. 
از نظام و نیروهای امنیتی  آن ها گفتند که 
خواستار  اما  می کنند  حمایت  افغانستان 
اجماع سیاسی و مبارزه ی جدی و صادقانه 

با فساد بودند.«
گفته  عبداهلل  آقای  نیز  آن  از  پیش  روز  دو 
بود که »سران امریکا، به ویژه رییس جمهور 
بایدن، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی، اعضای 
متحده  ایاالت  سنای  مجلس  و  کانگرس 
اجماع  صلح،  روند  از  حمایت  به  امریکا، 
منطقه ای در حمایت از مذاکرات و نیروهای 
ورزیدند.  تأکید  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی 
و  صلح  مورد  در  واشنگتن  مقام های  پیام 
حمایت از نیروهای امنیتی و تمویل و کمک 

الیاس نواندیش

همزمان با شدت گرفتن روند خروج نیروهای 
پی هم  سقوط  و  افغانستان  از  خارجی 
افغانستان  شمالی  والیات  ولسوالی های 
به دست گروه طالبان، سرانجام رییس جمهور 
انتظار چراغ سبز  ماه ها  از  اشرف غنی پس 
متحده  ایاالت  به  سفر  برای  را  واشنگتن 
امریکا و مالقات با جو بایدن، رییس جمهور 
این کشور دریافت کرد. این سفر در هفته ی 
نه  اما  گرفت  صورت  جون(   25( گذشته 
آن  به  رسیدن  برای  غنی  آقای  که  آن گونه 
تالش کرده بود. او می خواست در این سفر 
این  با  درصورتی  واشنگتن  اما  باشد  تنها 
به  تنهایی  آقای غنی  سفر موافقت کرد که 
امریکا سفر نکند بلکه عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه ملی را نیز با خود ببرد.

اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در هفت سال 
اخیر در دو انتخابات ریاست جمهوری رقیب 
ماه ها  از  پس  هردوبار  و  بوده اند  همدیگر 
مجبور  انتخابات،  نتیجه ی  سر  بر  جنجال 
شده اند؛  مشارکتی  حکومت  تشکیل  به 
انتخابات  از  پس  که  ملی  وحدت  حکومت 
میانجی گری  با   2014 ریاست جمهوری 
مستقیم وزیر خارجه پیشین امریکا تشکیل 
یک  از  برخاسته  که  کنونی  و حکومت  شد 
عبداهلل  و  غنی  اشرف  میان  توافق  سیاسی 

عبداهلل شکل گرفته است.
واشنگتن  به  افغانستان  هیأت  سفر 
افغانستان  حکومت  که  شد  انجام  درحالی 
انتخابات  نتیجه ی  معلوم شدن  از  پیش 
پیروزی  چشم به راه  امریکا  ریاست جمهوری 
جو بایدن بود. کابل فکر می کرد که دونالد 
در  امریکا  پیشین  رییس جمهور  ترمپ، 
مذاکرات صلح با طالبان بی گدار به آب زده 
است و اگر جو بایدن پیروز شود، مسیر صلح 
کرد.  خواهد  تغییر  کابل  نفع  به  افغانستان 
توافق نامه ی  بررسی  از  پس  بایدن  جو  اما 
رفت  راهی  به  طالبان،  گروه  با  امریکا  صلح 
که حکومت پیش از او رفته بود. آقای بایدن 
به توافق صلح امریکا با طالبان پابند ماند و 
دستور خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
تا ماه سپتامبر را صادر کرد؛ اقدامی که کابل 
انتظارش را نداشت. از همین رو گزارش هایی 
منتشر شد که اشرف غنی تالش کرده است 

تا به تنهایی به دیدار جو بایدن برود.  
عبداهلل  و  غنی  آقایان  سفر  می رفت  انتظار 
امریکایی  مقام های  با  مالقات  و  امریکا  به 
تغییری در رفتار حکومت امریکا ایجاد کند و 
همین طور مذاکرات صلح جمهوری اسالمی 
ماه هاست  که  را  طالبان  گروه  با  افغانستان 
حرکت  به  دوباره  است،  رسیده  بن بست  به 
کوتاه  سفر  این  در  واشنگتن  پیام  بیاورد. 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  بود:  کهنه  و 
افغانستان ادامه می یابد اما واشنگتن حمایت 
را  افغانستان  دولت  از  مالی خود  و  سیاسی 

ادامه می دهد.
و  امریکا  به  سفرش  جریان  در  غنی  اشرف 
مالقات با مقام های آن کشور به تکرار گفت 
مبنی  بایدن  رییس جمهور  تصمیم  به  که 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  بر 
رهبری  به  حکومت  و  می گذارد  احترام 
را  خروج  این  پیامدهای  می کند  تالش  او 
مدیریت کند. آقای غنی در پایان سفر خود 
در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که 
گفته  صریح  به گونه ی  بایدن  رییس جمهور 
کابل  در  امریکا  سفارت  مأموریت  که  است 
به گونه ی عمل  این سفارت  و  ادامه می یابد 
خواهد کرد که از نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان حمایت شود. 
در پایان سفر اشرف غنی و هیأت همراهش 
در  سفید  کاخ  امریکا،  متحده  ایاالت  به 

باید گفت که در ایجاد چنین فضایی، طالبان 
مهیا  را  فرصت  چون که  دارند  نقش  هم 
پیشروی  به  متهم  را  آن ها  ارگ  تا  ساختند 

و تشدید خشونت و جنگ نماید.«
سفر  که  باورند  این  بر  هم  عده ای 
قابل  دستاورد  امریکا  به  غنی  رییس جمهور 
مالحظه ای نداشته است. این گروه استدالل 
می کنند که از دو سال به این سو اشرف غنی 
از  است،  گذاشته شده  تنها  امریکا  از طرف 
همین رو او حتا پیش از پیروزی جو بایدن در 
انتخابات در تالش بود به واشنگتن سفر کند 
و با دوستان خود در تماس شود تا سیاست 

امریکا را در حمایت از خود تغییر دهد.
طارق فرهادی، مشاور پیشین رییس جمهور 
غنی  اشرف  »سفر  که  می گوید  افغانستان 
اول  از  بایدن  زیرا  نیامد،  و درست  آمد  دیر 
سفر  درخواست  غنی  اشرف  که  می دانست 
به  تقریبا  که  کرد  موافقت  وقتی  لذا  دارد. 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
حدود ده روز باقی مانده است )این مصاحبه 
هفته گذشته انجام شده است(.« به گفته ی 
در  غنی  اشرف  خارجی  قوای  خروج  با  او، 
چند  در  او  زیرا  می شود،  ضعیف  افغانستان 
سال اخیر خود را بر مردم افغانستان به عنوان 

دوست امریکا »فروخته بود.«
آقای فرهادی در گفت وگو با روزنامه اطالعات 
روز گفت: »دو فکتور است که امریکا اشرف 
غنی را تنها گذاشت. یکی این که در حکومت 
این قدر فساد باال رفت که برای امریکایی ها 
راپورهای استخباراتی رسید که در حقیقت 
نمی کند.  هیچ چیزی  این جا  در  هم  غنی 
بعضی خویشاوندان نزدیکش در فساد دست 
عساکر  برای  که  امریکایی ها  پول  دارند. 
هیچ  غنی  و  می شود  برد  و  خورد  می آیند 
خلیلزاد  آقای  حال  عین   در  نمی کند.  چیز 
این  به  نداشت.  دوست  را  غنی  چندان  هم 
نتیجه رسیده بود که برای آمدن استقرار در 
افغانستان، غنی عقبه ی کلتوری و ریشه را 
آینده یک زعیم  ندارد که در  افغانستان  در 
که  فردا،  افغانستان  برای  در حقیقت  باشد. 
غنی  شود،  حکومت  این ها  و  طالب  همرای 

دیگر یک پرزه ی بیکاره است.«
امریکا  که  است  باور  این  به  فرهادی  طارق 
سقوط  افغانستان  در  حکومت  نمی خواهد 
کند و حمایت خود را از این حکومت ادامه 
می دهد اما حکومت فعلی افغانستان کار خود 
را مشکل ساخته است، زیرا کسانی که انتظار 
نیروهای  تنها  دارند،  را  امریکا  مالی  کمک 
ارتش نه بلکه پس از این خیزش های مردمی 
نیز چشم به راه این پول خواهند بود و مشکل 
فساد باعث می شود اشرف غنی کمک امریکا 

را نیز به جایی که باید، رسانده نتواند.

چگونه باید از فروپاشی جلوگیری کرد؟
همزمان با رییس هیأت افغانستان به امریکا، 
گفته  آن  در  که  شد  منتشر  گزارش هایی 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  است  شده 
مدت  در  کشور  این  حکومت  افغانستان،  از 
بیشتر  ادعا  این  می کند.  سقوط  ماه  شش 
طالبان  که  است  گرفته  شدت  آن  از  پس 
در یک ماه اخیر به گونه ی بی سابقه توانسته 
در شمال افغانستان به پیشروی های زیادی 



در  مختلف  والیت های  در  مردم  مسلح شدن 
نیروهای  کنار  در  ایستادن  و  طالبان  برابر 
است.  انداخته  راه  به  را  بحث  دو  امنیتی 
حمالت  و  پیش روی  به  باتوجه  برخی ها 
مختلف  نقاط  در  طالبان  گروه  گسترده ی 
کشور و سقوط تعداد زیاد ولسوالی ها به دست 
این  برابر  در  مردم  مسلح شدن  گروه،  این 
گزینه ی  تنها  را  امنیت  بومی شدن  و  گروه 
استراتژی  از  نوعی  و  می دانند  دست رس  در 
و همه چیز  به سوی جبهه  جنگی »همه کس 
در اختیار جبهه« را پیشنهاد می کنند. عده ی 
دیگر از آینده ی خیزش های مردمی و این که 
نظم  و  امنیت  مخالن  به  خود  نیروها  این 
فعلی تبدیل شوند و میل های تفنگ هاشان را 
به سمت نظام فعلی بچرخانند، نگرانی دارند. 
اما آن چه همه روی آن تأکید دارند این است 
که یک راهبرد و سیستم منظم و مؤثر برای 
مدیریت و کنترل این نیروها ایجاد و عملی 

شود.
در دهه ی هفتاد خورشیدی ملیشه هایی که 
در کنار حکومت نجیب اهلل و نیروهای امنیتی 
می جنگیدند،  مجاهدین  گروه های  برابر  در 
قرار  حکومت  برابر  در  و  دادند  موضع  تغییر 
این مسأله در کنار عوامل دیگر  گرفتند که 
زمان  آن  نظام  و  حکومت  سقوط  باعث 
نیروی  و یک  نظام، حکومت  در خالی  شد. 
جان  به  مجاهدین  گروه های  کنترل کننده، 
هم افتادند که نتیجه ی آن ازبین رفتن  دولت 
عده ی  بود.  افغانستان  بربادی  و  ارتش  و 
در  مردم  مسلح شدن  ضرورت  از  بیشتر  که 
از  احتمالی  خطرهای  به  کنونی،  وضعیت 
تجربه ی  این  دارند،  تأکید  نیروها  این  سوی 
تاریخی را مثال می زنند و از تکرار آن هراس 
و  مردم  مسلح شدن  که  دیگر  عده ی  دارند. 
می دانند،  گزینه  تنها  را  امنیت  بومی شدن 
حکومت طالبان و عمل کرد این گروه در دو 
دهه ی اخیر و همچنان »بی عدالتی، تک روی 
در  اخیر  سال های  در  قدرت«  انحصار  و 
حکومت افغانستان را مثال می زنند و تأکید 
می کنند که حتا الزم است نیروهای خیزش 
مردمی هم در برابر طالبان بیایستند و هم در 

برابر حکومت »تک قومی و انحصارگرا«.
اخیر  سال های  در  افغانستان  حکومت 

کتاب ملکاسیان پرسش 
نگران کننده ای را مطرح 
می کند: آیا در نهایت ضرر 
مداخله ایاالت متحده در 
افغانستان بیشتر از منفعت 
آن بوده است؟ او می نویسد: 
»ایاالت متحده برای دفاع 
از امریکا در برابر حمله 
تروریستی دیگر، افغان ها را در 
معرض آسیب طوالنی مدت 
قرار داد. روستاها تخریب 
شدند، خانواده ها ناپدید... 
این مداخله برای زنان، آموزش 
و تحصیالت و آزادی مثمر واقع 
شد. اما این نفع باید در برابر 
ده ها هزار مرد، زن و کودکی 
که در این مدت کشته شدند، 
سنجیده شود.«

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان
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امنیتی  شورای  دفتر  مشاور  ناجی،  داوود 
می گوید که مسلح شدن خودجوش مردم در 
مردم  وحشت  و  ترس  از  ناشی  طالبان  برابر 
که  تروریستی  »گروه  است:  گروه  این  از 
واقعیت های جدید افغانستان مثل تنوع قومی، 
سیاسی، مذهبی، جنسیتی و نسلی افغانستان 
امروز را قبول ندارند و می خواهند افغانستان 
را به سال های تحت حاکمیت شان برگردانند. 
و  غیردموکراتیک  نظام  یک  حاکم کردن 
ترسانده  را  مردم  تندروانه  قرائت  با  مذهبی 

است.«
گذشته  سال  دو  در  می افزاید  ناجی  آقای 
حلقاتی تالش کردند که به مردم و رهبران 
احزاب بگویند که طالبان تغییر کرده، در پی 
و مخالف تحصیل  کسب صددرصدی قدرت 
پلورالیسم  و  نیستند  بیان  آزادی  و  زنان 
سیاسی افغانستان را پذیرفته اند. اما طالبان با 
افزایش خشونت ها و رفتاری را که در ساحات 
گذاشتند،  نمایش  به  کنترل شان  تحت 
لحاظ  از  نه  طالبان  که  شد  دیده  وضوح  به 
فکری و نه از لحاظ کرداری تغییر نکرده اند، 
بنأ مردم در برابر این گروه سالح برداشتند: 
تاکستان های  می شناسند،  را  طالبان  »مردم 
بودا  انهدام  شمالی را در حافظه خود دارند، 
و قتل عام مزار شریف و یکاولنگ را به ذهن 

دارند و به پا خیستند.«
از سویی هم آقای ناجی می گوید که در حال 
جمهوری  نام  به  سیاسی  نظم  یک  حاضر 
در  مردم  و  دارد  وجود  افغانستان  اسالمی 
امنیتی  نیروهای  کنار  در  و  نظام  از  حمایت 
این است که مردم  ایستادند: »این معنایش 
انتقادها  به رغم  می دانند.  خود  از  را  نظام 
این  دارند،  حکومت  بر  که  اعتراض هایی  و 
تفکیک را به وضوح کرده اند که بحث اصلی 
به  نباید  ما  و  است  نظام  حفظ  بحث  فعال 

انارشی و جنگ داخلی سقوط کنیم.«

فرصت ها
کارشناسان نظامی بسیج مردمی و ایستادن 
نیروهای  کنار  در  مردمی  خیزش  نیروهای 
برابر  در  موجود  گزینه ی  تنها  را  امنیتی 
و  دولت  حفظ  طالبان،  گسترده ی  حمالت 
نظم فعلی می دانند و می گویند چون نیروی 
با  بنأ  مردم اند،  امنیت  تأمین  برای  اصلی 
به  مالکیت دادن  حس  و  امنیت  بومی کردن 

مردم، از آن ها استفاده مؤثر شود.
جنرال خالد با اشاره به مشکالت و کاستی ها 
و  امنیتی  نهادهای  و  حکومت  رهبری  در 
تاکتیکی  و  استراتژیک  سطح  در  کاستی ها 
نیروی  کافی  قدر  به  جامعه  در  که  می گوید 
مثبت وجود دارد و اگر دولت ابتکار عمل را 
کند،  بسیج  را  نیروها  این  و  گیرد  در دست 
کرد.  استفاده  آن ها  از  تهدید  علیه  می شود 
نیروهای  خروج  که  می افزاید  خالد  آقای 
دولت  اختیار  در  را  فرصت  یک  خارجی 
بهانه ی  که  این  آن  و  داد  قرار  افغانستان 
طالبان برای جنگ علیه دولت از بین می رود 
بیشتر  اساسی  قانون  و  دولت  مشروعیت  و 
باید دولت نیروهای  می شود، در این صورت 

و در کل موجب نگرانی مردم شود: »تالش 
طالبان برای استفاده از زور و در طرف دیگر 
و  کرد  ایجاد  را  فرصتی  دولت،  بی توجهی 
به  دولت  که  خواستند  جامعه  اقشار  همه ی 
این وضعیت رسیدگی بکند. این بی توجهی، 
در  گویا  که  کرد  ایجاد  را  و سوء ظن  نگرانی 
رهبران  بی توجهی ها  و  سقوط ها  این  پشت 
قومی حکومت شریک طالبان اند. این مسأله 
یک همهمه و یک موج را ایجاد کرد که مردم 
باید از خودشان دفاع بکنند. اگر از خود دفاع 
سمت  به  و  می شود  خراب  وضعیت  نکنند، 

جنگ داخلی پیش می روند.«
می افزاید  کوهستانی  آقای  دیگر،  سوی  از 
گسترش  کشور  در  ناامنی  که  وضعیتی  در 
می یافت، نهادهای امنیتی از سوی سرپرستان 
اداره می شدند و این نهادها هیچ گونه برنامه ای 
برای اکمال و تخلیه نیروها و سیستم دفاعی 
موجب  وضعیت  این  که  نداشتند  امنیتی  و 
نگرانی مردم و رهبران سیاسی شد تا مسلح 
تشویق  موجب  امر  این  نهایت  »در  شوند: 
مردم برای بیرون کشیدن سالح و بسیج شد، 
برای این که از وضعیت وجود بیرون برایند.«

که  می دهد  توضیح  نظامی  کارشناس  این 
غنایم  جمع آوری  برای  طالبان  جنگ جویان 
شمال  به  کشور  جنوب  از  بیشتر  جنگی 
کنترل شان  تحت  نقاط  برخی  در  و  آمده اند 
مردم  بنأ  داشته اند،  غیراخالقی  برخوردهای 
برای دفاع از سرزمین، آبرو و عزت شان سالح 
نشان دهنده  مردم  »مسلح شدن  گرفته اند: 
بار  زیر  که  است  مردم  آگاهی  سطح 
افراطگرایی و بنیادگرایی نمی روند. این باعث 
سهم  مردمی  خیزش های  در  مردم  که  شد 
ساماندهی  مسأله  این  که  باوجودی  بگیرند. 
درست نشده و تاکنون نتایج مطلوب به دست 
نیامده است، ولی یک امر خوب است که آغاز 
آهسته آهسته  می کند،  انکشاف  است.  شده 
همسو می شوند، همبستگی به وجود می آید، 
در سطوح مختلف جزایر باهم وصل می شوند 
این  می شود.  یافت  راه حل هایی  بالخره  و 
مسأله طالبان را نیز زیر فشار قرار می دهد که 
آن ها  از  افغانستان  مردم  کنند همه ی  درک 
زور  با  که  بفهمند  طالبان  و  نیستند  راضی 
مثبت  نکات  این  بکنند.  نمی توانند حکومت 

قضیه است که باید از آن استقبال کرد.«

می کرد:  سنجش  را  جامعه  در  موجود 
که  می نشیند  کرسی  به  زمانی  »پالیسی ها 
و  شود  ساخته  سیستم  و  ساختار  برایش 
اصلی  نیروی  شوند.  جابه جا  درست  نیروها 
تأمین امنیت در بسیاری کشورها و خصوصا 
این  غلط  محاسبه  مردم اند.  افغانستان  در 
زمانی  است.  شده  فراموش  مردم  که  است 
که  می شوند  تبدیل  امنیتی  نیروی  به  مردم 
حس مالکیت داشته باشند و به طور کلی خود 
را در دولت شریک بدانند. اگر رهبری دولت 
مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کند، 
زایل  به خود  در جامعه خود  موجود  نیروی 

می شود.«
خیزش های  که  می گوید  کوهستانی  جاوید 
خیلی  وضعیت  متعادل کردن  برای  مردمی 
کمک کرد. سرعت پیشروی طالبان و سقوط 
چالش  به  مقدار  یک  را  ولسوالی ها  متداوم 
را  از ولسوالی ها  برخی  و کندی مواجه کرد. 
مردم پس گرفتند و حمالت طالبان در برخی 
نفع  به  را عقب زدند: »در حال حاضر  نقاط 
دولت و نیروهای امنیتی است و از فروپاشی 
جلوگیری  امنیتی  و  دفاعی  ساختارهای 
می کند. این یک مزیت کالن است. در حال 

حاضر دیگر گزینه ا ی وجود ندارد.«
که  کسانی  می افزاید  کوهستانی  آقای 
برای  را  ساختارها  و  اندیشند  می  تک قومی 
می بینند،  خود  گروهی  و  فردی  منافع 
علیه  مردمی  بسیج  که  می کنند  احساس 
اما  می شود،  خطرساز  درازمدت  در  طالبان 
امنیت  بومی سازی  برای  می تواند  بسیج  این 
باشد:  کمک کننده  کشور  در  قدرت  آینده  و 
اکنون  و  گذشته  در  بی عدالتی  به  »باتوجه 
امیدوار هستیم که  و مقرری های یک دست، 
بومی شدن امنیت که مردم به پا می خیزند و 
امنیت شان را تأمین می کنند بر ابعاد مختلف 
و کالن تأثیرات جدی داشته باشد. در دیدگاه 
بومی سازی  برای  بیاید.  تغییرات  بین المللی 
ساختارهای اداری و عدالت محلی هم کمک 
کند که دیگر مردم بر تقدیر خود حاکم شوند. 
نمایندگان و ولسوال های شان را خود انتخاب 
کنند. در بخش های اداری و سازندگی نقش 
سیاستی  هر  دیگر  و  باشند  داشته  مثبت 

تحمیل نشود.«
و  نظام  حفظ  که  می گوید  ناجی  داوود 
دفاعی  و  امنیتی  نهادهای  حفظ  به خصوص 
است که هیچ حزبی  معنا  این  به  افغانستان 
منطقه ی  هیچ  مردم  مختلف  سطوح  در  و 
همه  جنگ  که  سال های  به  رفتن  طرفدار 
علیه همه بود، نیستند و از همان خاطر سعی 

می کنند که این نظام سر پای بمانند.

خطرها
در کنار این که خیزش های مردمی و بسیج 
برابر  در  مقاومت  برای  گزینه  تنها  عمومی 
امنیتی  نیروهای  و  نظام  حفظ  و  طالبان 
دانسته می شوند، همچنان نگرانی هایی مطرح 
می شود که این نیروها ممکن است در آینده 
به نیروهای مخرب و نظم فعلی تبدیل شود و 

علیه دولت تغییر موضع دهند.

اربکی،  چون  نیروهای  تشکیل  با  همزمان 
خیزش های مردمی و ارتش محلی، با برخی 
در  که  نیروهایی  و  مردمی  خیزش های  از 
برابر طالبان از خود دفاع می کردند، برخورد 
داشته و مخالفت کرده است. پس از سقوط 
ولسوالی ها مقام های حکومتی از خیزش های 
مردمی استقبال و مردم را به گرفتن اسلحه 
امنیتی تشویق  نیروهای  ایستادن در کنار  و 
کردند. بسم اهلل محمدی که اخیرا سرپرست 
مردمی  بسیج  از  گماشته شده،  دفاع  وزارت 
از  تویتی  در  و  کرد  حمایت  طالبان  علیه 
خواست  قوم  بزرگان  و  سیاسی  رهبران 
را  شخصی  و  درونی  حزبی،  اختالفات  که 
کنار  در  شرایط  این  در  و  گذاشته  کنار 
اخیرا  بیایستند.  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
امنیتی  نهادهای  مشترک  سخن گوی  نیز 
ضمن قدردانی از بسیج و حمایت مردمی از 
نیروهای امنیتی گفت که در آینده ی نزدیک 
علیه طالبان  نیروهای بسیج مردمی  فعالیت 

در چارچوب منظم نظامی تنظیم می شود.

چرا مردم سالح برداشتند؟
کارشناسان نظامی و برخی از نمایندگان مردم 
گسترده  حمالت  که  می گویند  مجلس  در 
طالبان بر خانه، سرزمین و عزت مردم، آنان 
را مجبور کرد که سالح بگیرند و در برابر این 
گروه بجنگند. برخی از کارشناسان باور دارند 
امنیت شهروندان  به  بی توجهی حکومت  که 
و ندانم کاری آن، وضعیت را به سمتی پیش 
برد که ولسوالی ها سقوط کند و این وضعیت 
دفاع  خود  از  اگر  که  کرد  نگران  را  مردم 

نکنند، وضعیت بحرانی تر خواهد شد.
جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس نظامی در 
صحبت با اطالعات روز می گوید در شرایطی 
که نظام در خطر است، شعار باید این باشد 
که همه کس به سوی جبهه بروند و همه چیز 

در اختیار جبهه باشد.
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی می گوید 
بیشتر  مردمی  خیزش های  از  بخشی  که 
امنیت  به  نسبت  حکومت  بی توجهی  به 
و  بی توجهی  و  می گردد  بر  شهروندان 
ندام کاری های حکومت مرکزی، وضعیت را به 
سمتی پیش برد که ولسوالی ها سقوط کند، 
مراکز اداری حکومت های محلی از بین برود 

یک مقدار پول برای درمان و سفر به کابل تهیه 
پشت  در  کالفگی  روز  چند  از  پس  می کند. 
دروازه های شفاخانه های کابل، به زودی پولش 
ته می کشد و ناگزیر می شود که سجاد زخمی 
را دوباره به سرپل انتقال دهد. از آن به بعد او و 
دو خواهر 12 ساله و 9 ساله اش از برادر فلجش 
مثل کودک نوزاد مواظبت می کنند. بعد از آن 
مصیبتی که بر سر میرزاولنگ آوار شد، سجاد 
از غالم علی و  زبانش قفل می خورد و به جز 
دو خواهرش با دیگران حرف نمی زند. او تنها 
با قالب و واکر هلزونی آهسته آهسته می تواند 
راه برود. در کنار دیگر آثار مخرب روانی که 
به سالمتی سجاد آسیب زده است، او کنترل 

ادرار خود را نیز از دست داده است. 
حاال از آن خانواده ی شش نفری، چهار کودک 
زندگی  مسئولیت های  همه  که  مانده  باقی 

به دوش خودشان هستند.

از آن زخمیان، نرسیده به شفاخانه در مسیر 
راه جان داد. 

غالم علی پس از سه روز التماس و زاری نزد 
طالبان و با پادرمیانی بزرگان روستا اجازه ی 
دیدن برادرش را در شفاخانه دریافت می کند. 
برادر  دیدن  از  می رسد  شفاخانه  به  وقتی 
در  می شود.  دوچند  دردش  و  غم  زخمی اش 
آن وضعیت پزشکان به او خبر ویران کننده ای 
ترکش  برادرش  کمر  به  می گویند  می دهند؛ 
شفاخانه های  در  او  درمان  امکان  و  خورده 
توصیه می کنند  ندارد. پزشکان  سرپل وجود 
کابل  به  درمان  برای  را  او  زودتر  هرچه  که 

برساند، در غیر آن آماده ی مرگ او باشد.
غالم علی در کنار درد و رنج ازدست دادن پدر 
و مادر، ناگزیر می شود دست نیاز پیش دوست 
و بیگانه برای تهیه ی مخارج درمان برادر دراز 
کند. به زودی به کمک برخی کمک کنندگان، 

داشت، طالبان و داعش بر روستای میرزاولنگ 
در  کردند.  حمله  سرپل  شمالی  والیت  در 
شده  غافل گیر  مردم  که  شبانه  حمله ی  این 
بودند، سراپاکنده از خانه های شان فرار کردند. 
به  را  مردم  هنگام  آن  در  مهاجم  گروه های 
و  شدند  زخمی  زیادی  تعداد  بستند.  رگبار 
تعدادی جان خود را از دست دادند، از جمله 
دو  برادر  سجاد  و  شد  کشته  غالم علی  مادر 
پرغصه ی  ماجرای  از  بی خبر  که  او  ساله  ی 
بود،  خوابیده  مادر  بغل  در  آوارگی  و  جنگ 
زخمی شد. در کنار آن ها، حدود 50 نفر دیگر 

کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. 

غالم علی این روزها به هیچ کارش نمی رسد. 
البته مصروفیت او مثل آدم های خوشبخت از 
روی حال خوبش نیست، بلکه از بدبختی هایی 
آوار  سرش  روی  پیش  چهارسال  که  است 
را  مادرش  و  پدر  اسد 1396  در 14  او  شد. 
روستای  بر  داعش  و  طالبان  حمله ی  در 
میرزاولنگ والیت سرپل از دست داد و پس 
از آن بار سنگین زندگی به اضافه ی مسئولیت 
نگهداری دو خواهر و یک برادر زخمی  روی 

دوشش ماند.
سال   14 هنوز  او  وقتی  پیش  سال  چهار 

آن شب طالبان، مردم روستا را اسیر گرفتند 
نزدیک  همان  در  تپه ای  به باالی  را  همه  و 
روستا فرستادند. غالم علی، پدر و دو خواهرش 
پدر  آن که  از  پس  شدند.  طالبان  اسیر  نیز 
کودکش  و  همسر  که  شد  متوجه  غالم علی 
آن ها  از  و  رفت  طالبان  نزد  شده اند،  زخمی 
و  همسر  که  دهند  اجازه  تا  کرد  خواهش 
کودک زخمی اش را به شفاخانه ببرند اما آن ها 

درخواست پدر او را با گلوله جواب دادند. 
فردای آن روز چند مرد ریش سفید قریه مادر، 
برادر و دیگر زخمیان آن شب را به شفاخانه ی 
دولتی سرپل انتقال دادند. مادر غالم غلی، یکی 

از میرزاولنگ؛ 

زخم زندیگ چهار خواهر و برادری که درمان منی شود

عصمت اهلل سروش

فریضه عالمی

تیغ دولبه ی بسیج مردیم؛ 

فرصت ها و چالش ها چیست؟



برای بایدن گزینه ی ساده  وجود ندارد. اما او هرچه بیشتر به اردوغان تن دهد، سایر رهبران اقتدارگرای جهان 
نتیجه می گیرند که اگر خدمات خود را برای ایاالت متحده عرضه کنند، آن ها نیز می توانند همچون اردوغان 

با دست بازتر سایر برنامه های خود را گسترش بخشند.

آیا توسل به دامن یکه ساالرانی مانند اردوغان برای همکاری با امریکا، 
می تواند به تقویت دموکراسی در جهان منجر شود؟

بررسی کارکرد ایدئولوژیک قوم گرایی در افغانستان

سال دهم | شماره 2187 گزارش
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در سال 2019، سربازان ترکیه وارد سوریه شدند و به لطف دونالد 
دولتی  نیروهای  با  متحده،  ایاالت  پیشین  رییس جمهور  ترمپ، 
سوریه جنگیدند. همچنین، اردوغان با قطر متحد شده است و با 
ایران به عنوان جبهه منطقه ای علیه عربستان سعودی، رابطه کاری 

برقرار کرده است.
در تیررس اردوغان البته، تنها همسایگان نزدیک ترکیه قرار ندارند. 
ترکیه ی اردوغان خودش را دولت آفریقا-اوراسیایی می نامد. این 
امر بخشی از استراتژی ترکیه در قبال آفریقا است، جایی که آنکارا 
سرمایه گذاری های خود را افزایش داده است. یک دهه قبل ترکیه 
در 54 کشور آفریقایی فقط 11 سفارت داشت، اما تا سال 2019 
این رقم به 42 سفارت رسید. بزرگترین پایگاه خارج کشوری ترکیه 

در سومالیا ایجاد شده است.
هزاران مایل دورتر، در امریکای التین، سریال های ترکی حاکمان 
موجب  نرم  قدرت  این  است.  مردم  خانه های  چرای  و  بی چون 
افزایش سرعت و کمیت تجارت دوجانبه بین ترکیه و کشورهای 
تا   2006 سال های  بین  که  طوری  است،  شده  التین  امریکای 
تقریبا  کشورها،  این  و  ترکیه  بین  دوجانبه  تجارت  2019 حجم 

سه برابر شده است.
»حامی  به عنوان  امریکا  اعتبار  بازگرداندن  خواهان  بایدن  اگر 
سریع  گسترش  است،  جهان«  سراسر  در  دموکراتیک  ارزش های 
نفوذ اردوغان باید مایه نگرانی حکومتش باشد. رژیم فعلی ترکیه 
منتقد  روزنامه نگار  و  معلم  قاضی،  اپوزیسیون،  شخصیت  هزاران 
اردوغان را زندانی کرده است. اما اگر شما هم جای امریکا باشید 
و اعالم کرده باشید که تا ماه سپتامبر از جنگ بی پایان افغانستان 
بیاید  اگر شخص دیگری  عقب می کشید، خوشحال خواهید شد 
گذاشت،  خواهید  برجای  که  را  امنیتی  خأل  که  کند  پیشنهاد  و 

پر می کند.
معضل در همین جاست. معضلی که بایدن در قبال سایر رهبران نیز 
با آن مواجه بوده است. ماه گذشته، هنگامی که اسرائیل و حماس 
ایاالت  سرانجام  بودند،  یکدیگر  سمت  به  راکت پراکنی  مشغول 
متحده برای ایجاد آتش بس در بیت المقدس به رییس جمهور مصر 
است  رییس جمهوری  السیسی  شد.  متوسل  السیسی  عبدالفتاح 
رییس جمهور  ُمرسی،  محمد  علیه  نظامی  کودتای  طریق  از  که 
منتخب دموکراتیک مصر، به قدرت رسید و از آن زمان اقتدار خود 
را با برگزاری انتخابات تقلبی تحکیم کرده است. بااین حال، وزیر 
به خاطر  السیسی  از  تا  رفت  قاهره  به  بلینکن  آنتونی  امورخارجه 

میان جی گری بین اسرائیل و حماس تشکر کند.
در همین حال تیم بایدن درحال رایزنی با نارندرا مودی، نخست 
در  مهم  بازیگر  به عنوان  همچنان  نو  دهلی  است.  هند،  وزیر 
برنامه های امریکا برای مقابله با چین در منطقه ی هندو-اقیانوس 

آرام باقی مانده است.
به  بیشتر  هرچه  او  اما  ندارد.  وجود  ساده   گزینه ی  بایدن  برای 
اردوغان تن دهد، سایر رهبران اقتدارگرای جهان نتیجه می گیرند 
که اگر خدمات خود را برای ایاالت متحده عرضه کنند، آن ها نیز 
می توانند همچون اردوغان با دست بازتر سایر برنامه های خود را 

گسترش بخشند.
رفته  راه  قبلی خودش  بایدن خالف موضع  این گونه شود،  اگر  و 
ملی  »کنوانسیون  به  خطاب  گذشته  سال  آگست  ماه  او  است. 
دموکرات ها« گفت که اگر من به قدرت برسم »روزهای گرم گرفتن 
با دیکتاتورها« پایان می یابد. ده ماه از آن روز گذشته و حاال بایدن 
در آستانه تحویل دادن کلید صلح آشفته ترین منطقه ی جهان به 

دستان یکه ساالران است. یاد دموکراسی بخیر.

چارو سودان کاستوری، دبیر ارشد رسانه اوزی است.

مترجم: جلیل پژواک
چارو سودان کاستوری، رسانه اوزی

افغانستان برای بیش از چهار دهه صحنه ی خونین ترین جنگ های 
قبال  )و  ایاالت متحده، روسیه  مانند  بازیگرانی  اشتراک  با  نیابتی 
اتحاد جماهیر شوروی(، پاکستان، ایران، هند و چین بوده است. دو 

هفته قبل، بازیگر جدیدی وارد این صحنه ی شلوغ شد.
رییس جمهور جو بایدن و همتای ترکی اش رجب طیب اردوغان در 
مالقاتی در حاشیه ی اجالس ناتو در بروکسل در 21 جون، توافق 
کردند که پس از خروج ایاالت متحده از افغانستان تا ماه سپتامبر، 
آنکارا مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه بین المللی کابل را به عهده 
خواهد گرفت. فرودگاه بین المللی حامد کرزی درگاه اصلی ورود 
است.  در خشکی  محصور  کشوِر  این  به  خارجی  بازدیدکنندگان 
میدان حساب می شود.  از  کارت خروج  معامله  این  امریکا،  برای 
برای ترکیه اما، فرودگاه کابل جای پایی خواهد بود که اردوغان در 

افغانستان به دنبال آن است.
اردوغان از هم اکنون ترکیه را به پایگاهی برای میانجی گری بین 
گروه های متخاصم افغان و جامعه جهانی تبدیل کرده است. آنکارا 
قصد دارد میزبان کنفرانس بین المللی تحت حمایت ایاالت متحده 
پیرامون روند صلح افغانستان باشد. آنکارا در این مدت روابط خود 
را با ذینفعان اصلی داخلی در ترکیه و نیز طالبان و جنگ ساالران 
مخالف این گروِه مسلح سنی مذهب در افغانستان، به دقت تقویت 

کرده است.
اما افغانستان تنها میدان برای اردوغان نیست. این کشور آخرین 
مورد در فهرست بلنِد بلندپروازی های منطقه ای و جهانی اردوغان 
از خاورمیانه و مدیترانه گرفته تا امریکای التین و آفریقاست. برای 
بایدن، این فهرست چالش برانگیز و پیچیده است. از یک سو، رهبر 
ترکیه درست در نقطه ی مقابل اصولی ایستاده که حکومت جدید 
واشنگتن گفته است از آن  دفاع می کند. آن اصول دموکراسی و 
برای  و  است  ناتو  متحد  آنکارا  دیگر،  سوی  از  است.  بشر  حقوق 
اهداف ایاالت متحده ی تحت رهبر بایدن از جمله بازسازی چهره 
جهانی  واشنگتن بدون تعهد نظامی خارج از کشور، بسیار اهمیت 

دارد.
رویکرد بایدن و این که او چگونه دو منافع متضاد را در یک قالب 
قرار می دهد، می تواند به ما نشان دهد که او چگونه به معضالت 
مشابه با سایر رهبران مفید برای ایاالت متحده اما استبدادی در 
جهان ـ از نارندرا مودی هند گرفته تا عبدالفتاح السیسی مصر ـ 
رسیدگی خواهد کرد. همچنین، رویکرد بایدن در قبال این رهبران 
می تواند میراث جهانی وی را یا به عنوان یک رهبر اخالق مدار ـ که 
او خودش را معرفی می کند ـ یا به عنوان کسی که برای دست یابی 

به اهداف فوری اش از معامالت فاوستی ابایی ندارد، تعیین کند.
ناجی  را  خودش  است  کرده  سعی  پسین  سال های  در  اردوغان 
جدید جهان اسالم معرفی کند. اما در خانه، او مخالفان سیاسی 
عمدتا مسلمان را سرکوب می کند و در برابر ستمی که بر صدها 
در  است.  کرده  پیشه  سکوت  می گذرد،  چین  در  اویغور  هزار 
نیمه خودمختار  وضعیت  هند  حکومت  که  هنگامی   ،2019 سال 
اردوغان  لغو کرد،  از هفت دهه  را پس  اکثریت مسلمان  کشمیر 
بنای  وی  رژیم  گذشته،  سال  گرفت.  موضع  نو  دهلی  علیه  علنا 
تاریخی ایاصوفیه را که به عنوان موزیم شناخته می شد، به مسجد 
تبدیل کرد. اردوغان اولین نماز را در این مسجد علنا خودش برپا 
داشت. همچنین در ماه می، حکومت وی یک مسجد جنجالی را 
در میدان تکسیم، که قبال نمادی از قانون اساسی سکوالر ترکیه 

بود، افتتاح کرد.
فراتر از بازی با نمادها، اردوغان اخیرا منافع ترکیه را شدیدتر از 
گذشته مستقیما به دیگ تنش های خاورمیانه تزریق کرده است. 

است  ممکن  که  می گوید  کوهستانی  جاوید 
در میان نیروهای خیزش مردمی افراد لمپن، 
خصومت های  دارای  ماجراجو،  عقده ای، 
باشند و در  شخصی و مجرمان حضور داشته 
برخی نقاط به آزار و اذیت مردم بپردازند، اما 

باید آنان مدیریت و کنترل شوند.
تغییر  احتمال  خصوص  در  کوهستانی  آقای 
حکومت،  علیه  بر  مردمی  خیزش های  موضع 
حکومت  چنین  حکومت  اگر  که  می افزاید 
خوب  باشد،  مستبد  و  خودمحور  تک قومی، 
بیایستند:  دولت  چنین  علیه  آنان  که  است 
»مردم به همان اندازه که از طالبان و افراطیت 
و  اشتغال  نبود  بی عدالتی،  از  ناراضی هستند، 
معیشتی  وضعیت  به  حکومت  توجه  عدم  از 
مردم  که  همان قدر  هستند.  ناراضی  نیز  آنان 
سیاست  از  دارند،  نفرت  افراطیت  و  طالب  از 
نفرت  هم  مرکزی  و خودکامگی های حکومت 
پیروزی  از  بخشی  نیز  حاضر  حال  در  دارند. 
رضایت  عدم  از  ناشی  سقوط ها  و  طالبان 
از حکومت فعلی است. مردم طالبان را  مردم 
دولتی  پایگاه های  و  بیایند  که  کردند  کمک 
افغانستان  سیاسی  نظام  در  اگر  بگیرند.  را 
که  می خواهیم  ما  نشود،  اعمال  اصالحات 
این خیزش ها بر حکومت مرکزی عامل فشار 
باشند و حکومت را وابدارند که به خواست های 
این  به  باید  بدهد.  تن  مردم  مشروع  و  برحق 
اگر  شود.  گذاشته  پایان  نقطه ی  بی عدالتی ها 
دولت چنین چیزی را چالش می پندارد، برای 
دولت  و  طالب  می خواهند  عدالت  که  مردمی 
قومی سازی  بحث  اگر  بود.  خواهد  یک سان 
باشد، اقوامی که تحت فشارند، محکوم بودند، 
بهانه های مختلف سرکوب  به  و  آسیب دیدند 
شدند، ما باید همگی مسلح شویم و مصلحت ها 

را کنار بگذاریم.«
این که  به  باتوجه  می گوید  ناجی  داوود 
سناتوران،  قبیل  از  فعلی  دولت  فعال  اعضای 
نمایندگان مجلس، رییس یا اعضای شوراهای 
رأس  در  ولسواالن  و  والی ها  معاونان  والیتی، 
این که  احتمال  هستند،  مردمی  خیزش های 

علیه نظام بیاستند، فعال متصور نیست.
اگر  که  می گوید  خالد  عبدالهادی  جنرال 
و  مدیریت  برای  تدابیر  و  تمهیدات  تمامی 
کنترل نیروهای خیزش مردمی استفاده نشود، 

همه چیز به سم تبدیل خواهد شد.

خیزش  نیروهای  کنترل  و  مدیریت  برای 
مردمی چه باید کرد؟

نیروهای  که  دارند  نظر  در  امنیتی  نهادهای 
خیزش مردمی را در ارتش محلی مدغم کند. 
مشترک  سخن گوی  شینواری،  عمر  اجمل 
در  که  می گوید  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 
آینده ی نزدیک فعالیت نیروهای بسیج مردمی 
نظامی  منظم  چارچوب  در  طالبان  علیه 
)ارتش محلی( تنظیم می شود. آقای شینواری 
نیز  قبل ازقبل  افغانستان  دولت  که  می افزاید 
منظمی  تشکیالت  نیروها،  این  فعالیت  برای 
خبری  نشست  یک  در  او  داشت.  درنظر  را 
گفت که نیروهای بسیج مردمی پس از کسب 
آموزش های مسلکی، در سطح تکتیکی در کنار 
فرمان  و دفاعی کشور تحت  امنیتی  نیروهای 
ارتش در اجرای عملیات  تاکتیکی  فرماندهان 

سهیم خواهند شد.
که  می دهد  توضیح  خالد  عبدالهادی  جنرال 
گروه طالبان جنگ را در چهار سطح رهبری 
می کنند، اما حکومت افغانستان برعکس عمل 
می کند و تمامی صالحیت ها را در مرکز جمع 
کرده و جنگ را از مرکز مدیریت می کند. به 

او، طالبان در سطح ولسوالی، والیت،  گفته ی 
می برند:  پیش  را  جنگ  استراتژیک  و  زون 
اول سطح تکتیکی و جنگی است.  سه سطح 
می جنگند،  ولسوالی  سطح  در  کسانی که 
صالحیت دارند که چه بکنند، امکانات و بودجه 
چنین  نیز  زون  و  والیت  در سطح  دارند.  نیز 
ایجاد  هماهنگی  استراتژیک  سطح  در  است. 
جنگ  می کنند،  تعین  را  اساسی  استقامت  و 
منابع  و  می برند  پیش  را  دیپلماسی  و  روانی 

عمومی را جمع و تقسیم می کنند.
امنیت  بومی کردن  به  تأکید  با  خالد  آقای 
می گوید که در سطوح ولسوالی، والیت و زون 
باید صالحیت داده شود که بتوانند تمام مسائل 
را پیش ببرند. نیروهای امنیتی در این سطوح 
باید با جامعه وصل باشند و همچنان از ابتکار 

و دانش مردم در تمام سطوح استفاده شود. 
او می گوید که برای مدیریت و کنترل نیروهای 
ولسوالی  و  والیت  سطح  در  مردمی  خیزش 
نیروهایی تنظیم شوند و مشروعیت پیدا کنند. 
سلسله مراتب  شوند،  حمایت  شوند،  تجهیز 
تعیین شود، سلوک و رفتار برای آن ها تدریس 
که  داده شود  آموزش  آن ها  برای  »باید  شود: 
اگر مسلح می شوند، چرا باید فیر کنند. چطور 
و چه وقت فیر کنند. با مردم چگونه رویه کنند 
و چگونه به امین ملت بدل شوند. چطور حافظ 
رهبران  ملی  سطح  در  باشند.  ملت  ناموس 
کشور زیر یک چتر جمع شوند. اگر این طرح 
نشود  اگر  می شود  واقع  مفید  شود،  تنظیم 

همه چیز به سم تبدیل می شود.«
جنراالن  از  اگر  می گوید  کوهستانی  جاوید 
و  رهبری  برای  جهادی  و  کادری  بازنشسته 
استفاده  مردمی  خیزش  نیروهای  مدیریت 
نظر  از  »هم  می شود:  تمام  مؤثر  شود، 
لوجیستیکی، امرار معاش و حمایت های الزمه 
برای  هم  و  بیاورند  به وجود  سهولت  می تواند 
خودسرانه  کارهای  که  کنترل شان  و  مدیریت 
ادامه  جنگی  فعالیت  به  برنامه  مطابق  نکنند، 

دهند و جلو خودسری های شان گرفته شود.«
این  است  بهتر  که  می افزاید  کوهستانی  آقای 
نیروها تنها در یکی از نهادهای امنیتی نه بلکه 
در چوکات وزارت های دفاع و داخله و امنیت 
یک  در  »اگر  شوند:  تنظیم  و  جابه جا  ملی 
وزارت باشند، ممکن مدیریت شان دشوار باشد 
فشار  وزارت  یک  روی  بودجوی  نظر  از  هم  و 
بیاید. می شود تشکیالت در درون کل نهادهای 
امنیتی و به صورت مستقل تحت پوشش قرار 
گیرد. تشکیالت رسمی داشته باشند، مدیریت 
و اکمال شوند. همراه شان کار سیاسی صورت 
در  و  شود  داده  آگاهی  شود،  نظارت  گیرد. 

صورت نیاز تعلیم داده شوند.«
رخدادهای  به  اشاره  با  نظامی  کارشناس  این 
دهه هفتاد و سقوط دولت می گوید که در آن 
قومی  قطعات  و  مردمی  خیزش های  با  زمان 
صورت  عقده مندانه  و  سیلقه ای  برخوردهای 
گرفت و حکومت فعلی نباید آن اشتباهات را 
نجیب اهلل  داکتر  دولت  »استحکام  کند:  تکرار 
سخت ترین  و  بودند  قومی  و  ملیشه  نیروهای 
جنگ ها را در نقاط مختلف انجام می دادند و 
بود.  نیروها  همین  دوش  به  وظیفه  بیشترین 
کنار  در  می توانستند  و  بودند  پاسخ گو  خیلی 
انجام  را  وظایف  بیشترین  امنیتی  نیروهای 
دهند. اما در دوره پایان حکومت داکتر نجیب 
نمی گرفت،  صورت  سلیقه ا ی  برخوردهای  اگر 
نیروهای میلشه مشکل ساز نمی شدند. حکومت 
فرصت ها  از  و  نکند  تکرار  را  اشتباهات  این 
استفاده کند. بی عدالتی نکند و همه را به یک 

چشم بییند.«

شش ماه می شود که غالم علی، و دو خواهرش، 
کابل  به  درمان  برای  را  شش ساله  سجاد 
آورده اند. یک هفته قبل وقتی آن ها را در اتاقی 
که مرکز صلیب سرخ در اختیارشان قرار داده، 
دیدم، نشانه های یک خانواده ی ازهم پاشیده و 
را در چهره ی همه شان می دیدم.  بی سرنوشت 
غالم علی به من گفت، نمی داند که چرا یک شبه 
همه چیز تغییر کرد؛ پدر و مادرش را از دست 
از  خواهرانش  و  او  و  شد  زخمی  برادرش  داد؛ 

درس خواندن محروم شدند. 
مادرش،  و  پدر  کشته شدن  از  پس  غالم علی 
خواهران  و  خانه  مصارف  و  خرج  نمی تواند 
دو  ناچاری  روی  از  و  کند  تهیه  را  برادرش  و 
آن  پول  از  می فروشد؛  را  بُزشان  چهار  و  گاو 
یک غرفه ی کوچک برای خود می خرد و لوازم 
تحریر می فروشد. از درامد ناچیز آن چرخ تقریبا 
ایستاده ی زندگی خود را به گردش درمی آورد. 

پس از سه سال و چند ماه زندگی در میرزاولنگ، 
یکی از دوستانش به او اطالع می دهد که مرکز 
درمان  را  او  برادر  کابل،  در شهر  صلیب سرخ 
امیدی  روزنه ی  قبل  ماه  می کند. حدود شش 
و  می شود  باز  خواهر  و  برادر  چهار  زندگی  در 
آن ها مسافر راه کابل می شوند. تا حاال سجاد، 
آن  است.  گذاشته  پشت سر  را  عملیات  سه 
روزنه ی امید در دل غالم علی و خواهرانش رو به 
 خاموشی است. پزشکان گفته اند که بیماری فلج 
پای او ممکن است در خارج از افغانستان قابل 
درمان باشد. غالم علی هیچ چیز برای درمان او 
در خارج از افغانستان در کف ندارد. اگر بتواند 
افغانستان  از  بیرون  شفاخانه ای  به  را  سجاد 
انتقال دهد، امکان درمان او وجود دارد. در غیر 
این، سجاد همیشه روی دستش مثل کودکی 
پس  از  اما  می کشد  قد  و  می شود  برزگ  که 

کارهایش بر نمی آید، باقی می ماند. 

سلطان جدید کابل؛
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 60 که  چین  در  یا  دارند  امکاناتی  چنین  خانواده ها 
درصد خانواده ها چنین امکاناتی دارند، رقم بسیار کمی 

است.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که بازار خرید و فروش 
سیستم های تهویه هوا در سال های آینده رونق بگیرد.

دی اکسید  انتشاردهنده  سومین  حاضر  حال  در  هند 
می تواند  بازاری  چنین  رونق  و  است  جهان  در  کربن 
کشور  این  در  انرژی  مصرف  بیشتر  افزایش  به  منجر 

منجر شود.

در  تاخیر  میزان  بیشترین  این  و  نیست  خبری  دیگر 
بارش باران های موسمی از سال 2006 تاکنون است.

گرمای شدید همچنین سبب افزایش 10 تا 15 درصدی 
افزایش مصرف برق  با وجود  برق در هند شده است. 
از  بسیاری  است،  کولر  از  بیشتر  استفاده  از  ناشی  که 

خانواده های هندی فاقد چنین امکاناتی هستند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر فقط 5 درصد از 
جمعیت 1.3 میلیارد نفری هند دارای امکانات تهویه 
درصد   90 که  امریکا  با  مقایسه  در  که  هستند  هوا 

بی سابقه بوده است.
تاکنون  از سال 2010  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
گرم  از  ناشی  پیامدهای  دلیل  به  هند  در  نفر   6500
شدن هوا جان خود را از دست داده اند و تغییرات آب و 

هوایی این روند را تشدید کرده است.
اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده است که گرمای 
باالی 40 درجه هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت و 

بارش باران های موسمی نیز با تاخیر شروع می شود.
روز  تا 5  موسمی  باران های  از  گزارش،  این  اساس  بر 

اطالعات روز: همزمان با موج گرمای شدید در کانادا که 
منجر به مرگ بیش از 134 نفر شد، گرمای کم سابقه و 
ورزش  بادهای موسمی شدید در هند نیز ده ها میلیون 
جهان  پرجمعیت  کشور  دومین  شهر  چند  در  را  نفر 

گرفتار کرده است.
به گزارش رادیو فردا، گرمای هوا در برخی نقاط مانند 
شهر دهلی نو تا 43 درجه گزارش شده است که هفت 
درجه بیشتر از دمای معمول در این موقع از سال است 
در 9 سال گذشته  این شهر  در  گرما  از  این درجه  و 

گرمای کم سابقه در هند میلیون ها نفر را گرفتار کرد
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،که اطالعیه تصمیم 
اعطای قرارداد، پروسه داوطلبی اعمار بندکوچک تنظیم آب چغری قریه چغری ولسوالی رودات والیت ننگرهار(  را با شرکت محترم  )شرکت ساختمانی انصار نجات( دارای جواز نمبر )59254( آدرس- استقالل 

پالزه منزل چهارم  اطاق نمبر  پنج  ناحیه اول والیت ننگرهارافغانستان به قیمت مجموعی )1,257,907.80( یک میلیون دوصدو پنجاه و هفت هزارو نو صدو هفت اعشاریه هشتاد 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 آمریت تدارکات پروژه زراعت ومالداری 

به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق 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«

بدین وسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری – پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی در نظر دارد، قرارداد176،000 لیتر 
تیل )120،000 لیتر پطرول و 56000 لیتر دیزل( در شش زون نمبر تشخصیه: MAIL-EATS-G-21-001-IOC-NCB را با } شرکت حسیب احمدزی لوژستیک ، دارنده جواز نمبر 37511، آدرس بیز اکماالتی 

ناخیه 4 شهر جالل آباد، مرکز ننگرهار جالل آباد{ با قیمت مجموعی مبلغ }7،781،200{ هفت میلیون و هفت صد هشتاد یک هزار و دو صد افغانی{ اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به } زراعت ،آبیاری و مالداری – پروژه 

اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی { واقع }جمال مینه چهاراهی کارته سخی{ وفق 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«

اقتصادی  غولهای  این  مالیاتی  فرار  علت  به  دالر  میلیارد 
درآمد ملی را از دست می دهند.«

جنت یلن، وزیر خزانه داری ایاالت متحده، تصویب چنین 
دیپلماسی  برای  تاریخی  روز  »یک  مثابه  به  را  طرحی 
اقتصادی« خواند. خانم یلن در صفحه توئیتر خود نوشت: 
مشاغل  وتولید  جذب  در  تنها  نه  تر  پایین  مالیات  »نرخ 
جدید موفق نبوده، بلکه کشورها را از بودجه سرمایه گذاری 
های مهم ملی مانند زیرساخت ها، آموزش و تالش برای 

مبارزه با بیماریهای همه گیر محروم کرده است.«

یخی ۱۳۰ کشور جهان:  تصمیم تار

اخذ مالیات حداقل ۱۵ درصدی از رشکتهای چندملییت

جنت یلن در ادامه سخنان خود تاکید کرد که توافق 130 
کشور جهان که بیش از 90٪ تولید ناخالص داخلی جهانی 
را نمایندگی می کنند، نشانه واضحی از حمایت از چنین 

اندیشه ای است.
وزیر اقتصاد فرانسه، برونو لومر هم در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »بیش از 130 کشور از جمله چین، هند و روسیه 
با مالیات بین المللی در OECD موافقت کرده اند. این 
یک توافقنامه تاریخی، جاه طلبانه و ابتکاری است که در 

دو قرن اخیر بی سابقه است.«
آکسفا  غیردولتی  سازمان  سخن گوی  پارینلو،  کوئنتین 
با  نامه  توافق  »این  گفت:  طرحی  چنین  تصویب  درباره 
وجود مزایایش به نابرابری بین کشورهای ثروتمند و فقیر 
درآمد  از  درصد  که 60  چرا  زد.  خواهد  دامن  بیشتر  نیز 
و  بزرگ  کشور   ۷ تنها  نصیب  ها  مالیات  از  ناشی  اصلی 
صنعتی جهان و اعضای گروه ۷ می شود و در این میان 
نخواهد  توسعه  حال  در  و  فقیر  کشورهای  نصیب  چیزی 
شد.« به گفته سخن گوی آکسفام تنها 3 درصد از درآمد 
این طرح جدید نصیب کشورهای در حال توسعه می شود.

ایرلند و مجارستان مخالفان اصلی طرح
جمهوری ایرلند و مجارستان، دو عضو اتحادیه اروپا با این 
پیشنهاد  این  از  البته  ها  ایرلندی  کردند.  مخالفت  طرح 
حمایت کرده و همزمان اعالم کردند که تعیین نرخ مالیات 
قرار  کار  در دستور  نرخ مصوب جهانی  به  توجه  بدون  را 
برای  که  مالیاتی  پایین  نرخ  بدلیل  ایرلند  داد.  خواهند 
به  است،  کرده  تعیین  بزرگ  و  چندملیتی  های  شرکت 
اروپا تبدیل شده  این شرکت ها در  کانون اصلی استقرار 

است.

وجود  با  لوکزامبورگ  و  ایرلند  در  جمله  از  مالیاتی  های 
از  بسیاری  داخلی  ناخالص  تولیدات  از  که  درآمدهایی 
کشورها بیشتر است، سال های متمادی کمترین مالیاتی را 
خصوصا به حساب وزارت های خزانه داری کشورهای محل 

ثبت واریز نکرده اند.
اقتصادی در گزارش مقدماتی  سازمان همکاری و توسعه 
خود درباره این معضل فرار مالیاتی شرکت های بزرگ و 
چندملیتی نوشته است که »کشورهایی که محل اولیه ثبت 
و توسعه این شرکت ها هستند ساالنه بین 120 تا 240 

اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  روز:  اطالعات 
عضو  کشور   130 که  کرد  اعالم  پنجشنبه   )OECD(
دستکم  مالیات  اخذ  تصویب  با  المللی  بین  سازمان  این 
15درصدی از شرکت های بزرگ و چندملیتی و غولهای 

فناوری به توافق رسیدند.
ایاالت متحده به رهبری جو  به گزارش یورونیوز فارسی، 
مالیات  نرخ  حداقل  پایه  تصویب  اصلی  پیشنهاد  بایدن 
این  برای شرکت های بزرگ و چند ملیتی را در  جهانی 
شد  موفق  امریکا  رییس جمهوری  کرد.  مطرح  سازمان 
حمایت اکثریت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه را جلب کند. پیشتر در اجالس گروه هفت تعیین 
نرخ مالیات حداقلی شرکت های بزرگ به توافق رهبران 
ماه  میانه  در  که  هفت«  »گروه  نشست  در  بود.  رسیده 
»دست کم  مالیات  اخذ  سر  بر  شد  برگزار  میالدی  جاری 
15 درصدی« از شرکتهای بزرگ و چندملیتی و غول های 
به  توافق  گوگل  و  مایکروسافت  آمازون،  همچون  فناوری 

عمل آمد.
در  بایدن  جو  دموکرات  دولت  برای  بزرگ  گام  یک  این 
داخل امریکا نیز تلقی می شود. یکی از مهم ترین شعارهای 
رییس جمهوری امریکا در کارزار انتخاباتی »افزایش درآمد 
مالیات سرمایه  افزایش  از طریق  طبقه محروم و متوسط 
داران« بود. موفقیت این طرح در عرصه جهانی آن جایی 
بیست،  گروه  کشورهای  تمام  که  کند  می  پیدا  ارزش 
با  نیز  از جمله چین و هند  اقتصادهای جهان،  بزرگترین 
اخذ پایه حداقلی نرخ مالیات 15 درصدی موافقت کردند.

اخیر  های  سال  در  اروپا  کمیسیون  متعدد  های  گزارش 
از  جهان  های  شرکت  ثروتمندترین  که  دهد  می  نشان 
جمله گوگل و مایکروسافت و آمازون با استقرار در بهشت 
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک مقدار2000 کیلو پالستیک UV مورد ضرورت فارم تحقیقاتی 
بادام باغ( با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-16/1400 را به شرکت محترم  خدمات لوژستیکی سادات فیضی دارنده جواز نمبر )72780( به قیمت مجموعی مبلغ )341,500( سه صدو چهل و یک هزارو پنجصد 

افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

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

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک اجناس، ترمیم ساحه نمایشگاه و کرایه محل نصب بلبورد برای برگزاری 
نمایشگاه محصوالت زراعتی خزانی 1400 تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-86/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 
الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }دوشنبه{ مورخ }4/ اسد/1400{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )85,000( 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 و مالداری

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 واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز چهار شنبه مورخ 23/ سرطان/1400 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایرمی گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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,)Open Space  الت دوم( ,)IT موضوع: اعالن داوطلبی ایجاد مرکز تحقیق و نوآوری )الت اول تجهیزات
نمبر داوطلبی: MCIT/1400/NCB/G-27, نوع قرارداد: باالمقطع

وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه ایجاد مرکز تحقیق ونو آوری)الت اول تجهیزات IT(, )الت دوم  Open Space( اشتراک نموده وآفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طوری سربسته الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 4/اسد/1400 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله وزارت مخابرات محمد جان 
خان وات ناحیه دوم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و از طریق ایمیل قابل پذیرش نمیباشد. و همچنان داوطلبان می تواند شرطنامه را از ویب سایت اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOV.AF و 

ویب سایت وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی WWW.MCIT.GOV.AF دریافت نمایند و همچنان داوطلبان میتوانند ازطریق فلش شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات منزل 14 اخذ نمایند.
داوطلبان تضمین آفر را به شکل تضمین بانکی  الت اول به مبلغ یک صدو پنجاه )150,000( افغانی، الت دوم به مبلغ )32,126( افغانی مطابق مندرج شرطنامه درجلسه آفرگشایی ارایه نمایند.

جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 4/اسد/1400 به دفتر ریاست تدارکات منزل 14 تعمیر 18 منزله تدویر میگردد.

پروژه اعمار دیوار احاطه کلکسیون ملی میوه جات فارم تحقیقاتی زراعتی کوهکران والیت کندهار دارای نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/W/21/1400 تحت اعالن قراردارد و قرار بودکه بتاریخ 13/4/1400 
در اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری آفرگشائی گردد.

به اساس مکتوب شعبه نیازمند و حکم شماره 1815 مورخ 10/4/1400 مقام محترم وزارت “از اینکه پروسه تدارکاتی پروژه متذکره از طریق والیت مربوطه طی مراحل گردیده، طی مراحل آن از طریق ریاست تهیه 
و تدارکات وزارت فسخ گردد”

»فسخ مراحل اعالن دعوت به داوطلبی«

بدینوسیله به تا سی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد اعماردیوار احاطه فارم تحقیقات مالداری 
ریشخور به طول 940 متر، ترمیمات طویله های) بز ها، گاو های شیری، گوساله ها، صالون مرغداری( مالداری و اعمار اتاق محافظین واقع فارم تحقیقاتی مالداری ریشخور والیت کابل به شرکت ساختمانی شفیع 

امانی دارنده جواز نمبر)47524(  واقع کارته نو، مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی 28,604,635 افغانی )بیست هشت میلیون وشش صد و چهار هزار و شش صد و سی و پنج 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 

ومالداری 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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نهایت ممکن است تأثیر عمیق تری بر جوامع 
درگیر جنگ داشته باشد.

بااین  وجود تحریم ها به ندرت به عنوان عنصری از 
چارچوب راهبردی حل تعارض صورت می گیرد. 
به همین ترتیب، تحریم ها اغلب دارای پیامدهای 
ناخواسته ای بر درگیری هستند - بخشی از این 
امر به دلیل صریح بودن و انعطاف ناپذیری آن ها 
از یک سو و درک تعصب و ناسازگاری از سوی 
دیگر است. تحریم ها اغلب به عنوان تراشه های 
چانه زنی در بازی های سیاسی گسترده تر تصور 
از موارد نشان می دهند که  می شوند. بسیاری 
رفتاری  تغییر  به  دستیابی  به  قادر  تحریم ها 
درگیری  پویایی  ناخواسته  و  نیستند  خاص 
می تواند  تحریم  اعمال  می دهند.  افزایش  را 
یا  سخت  را  درگیری  رفتارهای  و  نگرش ها 
محکم کند، مانند اثر »تجمع برمحور پرچم« که 
توسط یوهان گالتونگ مشخص شده است. این 
تأثیرات منفی به ویژه در مواردی که تحریم ها با 
تالش یک طرف برای منزوی کردن و تضعیف 
یک دشمن مانند تحریم های کشورهای مستقل 
باشد،  همراه  آبخازیا  علیه  مشترک المنافع 

شدیدتر است.
به عنوان  تحریم ها  اثربخشی  می رسد  به نظر 
ابزاری برای اقناع به موارد زیر بستگی دارد: الف( 
چگونگی واکنش رهبران گروه های متخاصم و 
نگرانی آن ها از پیامدهای تحریم ها بر مردم یا 
تهدیدشده  تحریم های  اعتبار  ب(  آن ها.  خود 
یا  می شوند  اجرا  و  اعمال  آن ها  آیا  این که  و 
این که  به ویژه  و  تحریم کنندگان  اعتبار  ج(  نه. 
متحدان مهم پشتیبانی آن ها را قطع می کنند. 
و د( زمینه سیاسی گسترده تر چگونه انتظارات 

طرفین را شکل داده است.

معایب تحریم ها
اجرایی  و  اعمال  آن که  از  پس  تحریم ها  لغو 
و  طوالنی  فرایند  یک  طی  معموال  می شوند، 
دشوار قابل اجراست و می تواند بسیار پیچیده 
تحریم ها  هدف  کسانی که  اوقات  بعضی  باشد. 
ندارند که حتا در صورت رعایت  باور  هستند، 
تهدید  گرچه  برعالوه،  شوند.  لغو  مشروط ها، 
به تحریم ممکن است برای تشویق رهبران به 
تغییر رویکردشان مؤثر باشد، اما پس از اعمال، 
هستند.  روند  یک  به  متمایل  به شدت  آن ها 
معموال دلیل کمی برای تغییر شیوه ی طرف ها 
را  انزوا  هزینه ی  قبال  آ  ن ها  زیرا  دارد،  وجود 

پرداخت می کنند.
بسیاری از تحریم های منفی تعامل را دشوار یا 
غیرممکن می کند، خصوصا در مواردی که بدون 
اشاره به درگیری های خاص طراحی شده باشد. 
به عنوان مثال فهرست گروه های تروریستی که 
یا منزوی کردن گروه های مسلح  برای مجازات 
که تهدیدهای امنیتی بین المللی تلقی می شوند، 
مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین در مورد 
درگیری های  با  مرتبط  گروه های  از  بسیاری 
حالی که  در  می شود.  اعمال  داخلی  مسلحانه 
چنین فهرستی تناقض واضح را نشان می دهد، 
اما به طور معمول توسط گروه منع شده به عنوان 
تالشی برای مشروعیت بخشیدن به اهداف شان 
و نه روش های شان تلقی می شود. این امر گاهی 
می تواند مواضع ستیزه جویان را محاصره کرده 
استراتژی  یک  می خواهند  که  را  و جناح هایی 
از  را  منازعات  حل وفصل  به  منتهی  سیاسی 
طریق حذف گزینه ها و راه های گفت وگو بررسی 

کنند، ضعیف کند.
پایان

آخرین لحظه کمک کرد، اما وقتی مشخص شد 
تقریبا  است،  داشته  جریان  قبل  از  حمله  که 

متوقف شد.

تحریم ها 
 - تدابیری  سیاسی  ابزارهای  طیف  امتداد  در 
قراردادن  فشار  تحت  برای   - اعمال  یا  تهدید 
یا  رفتار  اصالح  برای  درگیری  طرفین  از  یکی 
موقعیت خود، وجود دارد. این تدابیر با افزایش 
مجموعه ای  شامل  سازش ناپذیری،  هزینه های 
دیگر  انواع  همچنین  و  رسمی  مجازات های  از 
محکومیت و فشار، از جمله مجازات های قانونی 
یا  اعتراضات  سایر  همچنین  و  دیپلماتیک  و 

مجازات های عمدتا نمادین است. 
تحریم های رسمی یکی از اصلی ترین ابزارهای 
موجود در جامعه بین المللی برای اجرای قوانین 
و موازین بین المللی است. اعمال چنین اقداماتی 
که معموال در دستور کار واکنش های بین المللی 
این هدف  با  غالبا  است،  درگیری ها  به  نسبت 
غیرقابل قبول  رفتارهای  که  می گیرد  انجام 
به  تشویق  را  آن ها  این که  نه  کنند،  متوقف  را 
مذاکره در مورد حل وفصل کنند. تحریم ها که 
معموال توسط نهادی از یک سازمان بین المللی 
)مانند شورای امنیت سازمان ملل( به تصویب 
دولت ها  از  گروهی  توسط  گه گاهی  می رسد، 
یا گروه  توسط یک کشور  به طور یک جانبه  یا 
اروپا،  اتحادیه  یا  متحده  ایاالت  مانند  نفوذ،  با 
از  انجام می شود. برخی تحریم ها ممکن است 
فعالیت های جامعه مدنی بین المللی ناشی شود، 
فرهنگی چنان که  یا  مانند تحریم های ورزشی 
علیه آپارتاید آفریقای جنوبی وضع شده بود و 

این تهدید علیه چین وجود دارد.
هدف استفاده از »تحریم ها« که در دهه 1990 
سازمان  تحریم های  یافت،  تکامل  سرعت  به 
ملل برای کاالهای اقتصاد جنگ )مانند الماس، 
توانایی های  از  الوار( جهت جلوگیری  یا  روغن 
از  استفاده  هدف  است.  بوده  جنگ سازی 
تحریم های هدفمند یا »هوشمندانه« به حداقل 

مسلحانه  درگیری  گسترده تر  پویایی  با  آن ها 
به  درگیری  طرف های  دستیابی  بین  دارد. 
و  خارجی  بازیگران  طریق  از  اهداف شان 
تعامل  خارجی،  بازیگران  واقعی  اقدامات 
که  مداوم  چالش  یک  دارد.  وجود  پیچیده ای 
باید به طور مرتب مدیریت شود، تالش هر یکی 
از طرفین برای دستکاری در مداخله خارجی به 
نفع خودشان است. همان طور که در مطالعات 
موردی در مورد سریالنکا، اسرائیل، گرجستان، 
اوگاندا و سودان نشان داده شده است، رهبران 
کشورهای درگیر جنگ ممکن است از مزیت 
باشند.  برخوردار  تالش  این  در  توجهی  قابل 
می توانند  نیز  غیردولتی  بازیگران  بااین وجود 
انجام دهند. در حالی که ممکن است  را  بازی 
معادله  تغییر  مشوق ها  و  تحریم ها  از  هدف 
هزینه/منافع طرفین درگیری و در نتیجه تأثیر 
در حساب تصمیم گیری آن ها به نفع پایان دادن 
اغلب  اما  باشد،  به درگیری مسلحانه بین شان 
نتیجه ی اصلی این است که به سیاست نمادین 

درگیری اضافه شود.

زور
خارجی  دولت های  یا  بین المللی  سازمان های 
گاهی تحت شرایط محافظت از جمعیت و یا 
برکناری رهبرانی که آن ها را تهدید می کنند، 
می کنند.  نظامی  مداخله  درگیری  شرایط  در 
برای  چندجانبه  صلح  صلح آمیز  مأموریت های 
نظارت بر مصالحه، یا غیرتوافقی در مواردی که 
معمول  به طور  باشد،  مؤثر  صالحیت  از  خالی 
استفاده  فشار  اعمال  برای  ابزاری  به عنوان 
نمی شود. بااین وجود تهدید مستقیم یا ضمنی 
گاهی  مسلح،  نیروی  توافق  بدون  استقرار  به 
برای  اجباری،  دیپلماتیک  رویکرد  یک  در 
بااین حال،  می شود.  استفاده  توافق  تحمیل 
است  ممکن  نیرو  استقرار  عملکرد  یا  تهدید 
برای مذاکرات مشکل ساز باشد. به عنوان مثال، 
نظامی  حمله  از  متحده  ایاالت  جدی  تهدید 
به هائیتی در سال 1994 به تأمین توافق در 

فاطمه فرامرز

تنبیه ها
ابزارهای سیاسی که می توانند دو طرف درگیر 
جنگ را به میز مذاکره بکشانند و آنان را وادار 
اجرای  نهایی  و  بعدی  گام های  در  و  امضا  به 
توافق نامه کنند، تنها شامل مشوق ها نمی شود. 
ارائه  و  پیشنهاد  کنار  در  که  است  این  هدف 
مشوق ها و یا در صورت ناکارآمدی آن، می توان 
با اعمال تنبیه ها طرف های درگیر جنگ را به 

میز مذاکره کشاند.

نفوذ سیاسی
ابزارهای سیاسی کنش گران خارجی را می توان 
در مجموعه از طیف های مختلف تصور کرد که 
هر یک منطق متفاوت از چگونگی دستیابی به 
تغییر و درجه ای از »اهرم«شدن برای دستیابی 
به آن را منعکس می کند. در یک انتهای طیف، 
بیشترین اقدامات قهری، از نیروی صریح گرفته 
تنبیهی  فشار  یا  محدودیت  مختلف  اشکال  تا 
است  تدابیری  دیگر،  انتهای  در  دارد.  وجود 
که کمتر زورگویانه اما مبتنی بر منطق مشابه 
تشویق  آن  هدف  که  است  مجازات  و  پاداش 
به تغییر رفتار از طریق ارائه مشوق های مثبت 
برای  اقدامات غیراجباری و غیرمشروط  است. 
تسهیل تغییرات در روابط و طرز تفکر طرفین، 
از جمله ایجاد مجامع، آموزش یا ابزار مذاکره 
برای طرف هایی که پذیرای مذاکرات هستند، 

در انتهای دومی طیف است.
بین حالت های مختلف  واضح است که مرزها 
تأثیرگذاری همیشه مشخص نیستند. عالوه بر 
این، یک ابزار سیاسی ممکن است انواع مختلف 
تأثیر را درگیر کند. به عنوان مثال تضمین های 
امنیتی که در قسمت اول این گزارش بحث شد، 
مأموریت های پلیس یا کمک های مرزی ممکن 
است به عنوان یک مشوق یا تقویت کننده دیده 
نیز  نیرو  برای  الزم  توانایی  وجود  با  اما  شود، 

پشتیبانی می شود.
از  بسیاری  نیرو،  تحمیل  و  تسهیل  برخالف 
طیف  وسط  در  موجود  فشارهای  و  مشوق ها 
طبق منطق شرط بندی اعمال می شوند. آن ها 
»اگر  هستند:  مرتبط  خود  هدف  اقدامات  با 
شما این کار را انجام دهید، ما آن کار را انجام 
خواهیم داد.« توماس شلینگ می گوید که در 
استفاده از مشروطیت، بازیگران خارجی سعی 
می کنند با تأمین منافع مشروط به تغییر رفتار 
یا سیاست، حساب هزینه و سود هدف خود را 

تغییر دهند.
صورتی  در  مشروط شدن  تئوری،  نظر  از 
از  بیش  سود  ارزش  که  است  موفقیت آمیز 
یا  با شرایط  یا هماهنگی  هزینه های همکاری 
انتظارات متصل باشد. بااین وجود این محاسبات 
برای  مسلحانه  درگیری های  نیست.  ساده 
پیش فرض انتخاب منطقی در مورد هزینه ها و 
منافع، مشکالت خاصی ایجاد می کند. نخست، 
با  است  ممکن  مسلحانه  درگیری  طرف های 
ارزش  بر  مبتنی  یا  ایدئولوژیک  عمیق  اهداف 
که به راحتی قابل تغییر از فشار یا انگیزه های 
به  پویایی  ایجاد شوند. دوم،  نیستند،  خارجی 
دام انداختن - وقتی طرفین متعهد به فقدان 
و  منابع  میزان  به دلیل  آشکار  استراتژی های 
تعهدی باشند که قبال در آن ها سرمایه گذاری 
کرده اند - می تواند موانعی در سمت وسو دهی 

در مسیر استراتژیک ایجاد کند.
ابزارهای  این  همه ی  موفقیت  این،  بر  عالوه 
ارتباط  نحوه  به  بستگی  صلح  برای  سیاسی 

رساندن تأثیرات مضر بر جمعیت غیرنظامی است 
که نمونه ای از تحریم های اقتصادی جامع است. 
اقداماتی مانند ممنوعیت سفر و مسدودکردن 
قادر  را  کشورها  سایر  و  ملل  سازمان  دارایی، 
می سازد که افراد و نهادهای غیردولتی را هدف 
قرار دهند. بااین حال، تحریم ها - حتا مجازات ها 
- ابزار دقیق نیستند و تأثیر آن ها در زمینه های 
تحریم ها  یعنی  است.  متفاوت  بسیار  مختلف 
گاهی اوقات به عنوان تحریم های نمادین درک 
می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند و هدف 
اصلی آن ها انگ زدن - نام گذاری و شرم ساری - 
به جای جلوگیری از فعالیت های آن ها یا گرفتن 
حتا  مجازات  اعمال  است.  مستقیم  امتیازات 
اگر عمدتا نمادین باشد، می تواند تأثیر مهمی 
در نشانه عدم پذیرش بین المللی از کسانی که 
هنجارهای بین المللی را نقض می کنند، داشته 

باشد.
گرچه تحریم ها هرگز به عنوان ابزاری برای حل 
ریشه های  خود  )گاهی  نیستند  کافی  تعارض 
اصلی درگیری یا نیاز به گفت وگو و حل مسأله را 
برطرف نمی کنند(، اما ممکن است در روند حل 
تعارض نقشی داشته باشند. تهدید به تحریم ها 
رفتارهای شدید  از  در جلوگیری  است  ممکن 
و تشدیدپذیر تأثیرگذار باشد. در برخی موارد، 
یا  اقتصادی  تهدید به تحریم موقعیت نظامی، 
دیپلماتیک استراتژیک طرف ها را به اندازه کافی 
این  به  ورود  با  که  بدانند  تا  تضعیف می کنند 
فرایند، آن چه در سودان  از  فرار  از  روند بیش 

و ساحل عاج دیده می شود، به دست می آورند.
از  که  تحریم هایی  به ویژه  تحریم ها  معموال 
است  ممکن  می گیرند،  نشأت  مدنی  جامعه 
اثرات اجتماعی داشته باشند. این تحریم ها این 
پیام را ارسال می کنند که اگر رفتار خاصی ادامه 
پیدا کند، هدف ممکن است از »گروه مرجع« 
اگر طرفین  انتخاب شده خود خارج شود. حتا 
فشار  با  مطابقت  شبیه سازی  برای  به سادگی 
درگیرشدن  شوند،  گفت وگو  وارد  بین المللی 
با مبحث های مصالحه، حقوق بشر و صلح در 

F45  فروشگاه
افتتاح شد!

www.f45.af/info

رسک عمومی قلعه فتح اهلل، بین رسک ٨ و ٩، سعادت پالزا، کابل - افغانستان.

اسرتاتژی های شکسنت بن بست در مذاکرات صلح؛ 
تنبیه ها و تشویق ها )۲(

ی
ین

فر
ب آ

 نا
ت

ای
س

ب 
 و

ت/
کرا

ذا
 م

در
ت 

س
ن ب

ز ب
ج ا

رو
خ

ها 
ی 

تژ
ترا

س
ا


