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

اطالعات روز: در آستانه ی برگزاری نشست استانبول 
در مورد صلح افغانستان، رییس جمهور اشرف غنی 
با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ی...
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و  رایزنی ها  آخرین  که  پیداست  قراین  از 
کنفرانس  برگزاری  برای  سیاسی  آمادگی های 
گرفته  قرار  اجرا  دست  در  استانبول  صلح 
قرار  تعیین شده،  زمانی  جدول  براساس  است. 
است این کنفرانس 4 روز بعد، شانزدهم اپریل 
ارشد  رهبران  شود.  برگزار  استانبول  شهر  در 
جناح های مختلف سیاسی افغانستان و رهبران 
ده  در  احتماال  استانبول  کنفرانس  در  طالبان 
را  کشور  مصالحه ی  و  منازعه  سرنوشت  روز، 
یکسره خواهند کرد. حتا اگر این کنفرانس به 
نتیجه ی مورد نظر که عقد یک توافق سیاسی 
از  بازهم  نرسد،  است،  درگیر  طرف های  میان 
برخوردار  جاری  منازعه ی  در  بلندی  اهمیت 
خواهد بود زیرا براساس توافقات صورت گرفته، 
و  افغانستان  سیاسی  چهره های  ارشدترین 
طالبان برای نخستین بار در 20 سال گذشته، 
چانه زنی  و  مذاکره  به  هم  با  سطح  این  در 

می پردازند.
بزنگاه تاریخی حساس افغانستان در استانبول، 
و  واقع بینی  دقت،  وسواس،  کمال  در  باید 

مسئولیت پذیری مدیریت شود...
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هیأت اعزامی 
به استانبول باید از تنوع 
افغانستان نمایندگی کند

نشست استانبول؛ 
غنی با وزیر خارجه ی امریکا 
تلفنی صحبت کرد

ماه پرهیزگاری فرا رسید | طنز

تمرکززدایی قدرت؛ 
کلید صلح پایدار در افغانستان

چرا افغانستان به رییس جمهوری 
ضعیف تر نیاز دارد؟

توافقی دیگر برای 
پایان دادن به صلح؟

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

وزارت داخله: 
در 22 روز اول سال جاری 
بیش از 60 غیرنظامی توسط 

طالبان کشته شده اند

محاکمه اعضای 
یک گروه راست افراطی 
در آلمان به اتهام »توطئه 
تروریستی«

صلحی که به تقویت 
دموکراسی نینجامد، 

آیا صلح است؟
توماس مان می گوید دموکراسی تنها نظامی است که 
بر مبنای شرافت بی منتهای هر مرد و زن و بر مبنای 
آزادی،  به  دست یابی  برای  فرد  هر  اخالقی  تکاپوی 
عدالت و حقیقت بنا نهاده شده است. خطای بزرگی 
است اگر دموکراسی را یک نظام سیاسی و اداری یا 
حکومت اکثریت بدانیم و به دیگران چنین بیاموزیم. 
دموکراسی »سرمایه ای معنوی و اخالقی« است؛ فقط 
است؛  زندگی  آیین  نیست،  قوانین  از  مجموعه ای 
بارور  را  قابلیت های شان  تا  برمی انگیزد  را  همگان 
کنند؛ بر این باور استوار است که ما مسئولیتی اخالقی 
داریم که چنین کنیم؛ هنرمندان را برمی انگیزد تا در 
تشویق  را  همسایگان  باشند؛  زیبایی  جست و جوی 
می کند که اجتماع مشترکی بنا کنند؛ روان شناسان 
و  کنند  احساس  را  ادراک  قوه ی  تا  می خواند  فرا  را 

دانشمندان را به یافتن حقیقت دعوت می کند...
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موج سوم کرونا در افغانستان؛ 

ویروس نوع انگلیسی به گردش افتاده است
سوم  موج  به عنوان  آن  از  عامه  صحت  وزارت  مسئوالن 
افزایش شیوع نوع  این  کرونا یاد می کنند. دلیل عمده ی 
در  و  آن  انگلیسی  نوع  یا  کرونا  ویروس  جهش یافته  ی 
سوی  از  وقایوی  بهداشتی  شرایط  رعایت  عدم  آن  کنار 

شهروندان گفته می شود...

برای  افغانستان  در  کرونا  ویروس  شیوع  رسمی  آمار 
وزارت صحت  است. مسئوالن  یافته  افزایش  دور  سومین 
افغانستان  در  کرونا  سوم  موج  اکنون  که  می گویند  عامه 
اثر  بر  و مرگ  مبتالیان  آمار  افزایش در  است.  آغاز شده 
این رو  از  و  رونما شده  پیاپی  کرونا در طی چند هفته  ی 

خیابان های خالی، دکان های بسته و شیشه های شکسته 
روی پیاده روها؛ این همان چیزی است که حنیف رحیمی 
فقط دو دهه جلوتر از خیابان پراسپکت در حومه شمالی 

آدالید، به یاد می آورد...

از خیابان های خالی تا جامعه ای پررونق: 

چگونه جامعه هزاره خیابان 
پراسپکت آدالید را تغییر داد  
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بدخشان  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
در  را  ارتش  ویژه ی  سرباز  طالبان سه  که  می گویند 

نخستین روز ماه مبارک رمضان در...

جاپان طرح 
تخلیه فاضالب 

نیروگاه فوکوشیما 
در اقیانوس را 

تأیید کرد

»طالبان در نخستین روز ماه 
رمضان سه سرباز ارتش را در 
بدخشان تیرباران کرده اند«

اداره محلی 
هرات تحقیقات 

در مورد »دادگاه 
صحرایی« یک 
زن را آغاز کرد
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سرور دانش: 

طرح صلح شورای مصالحه 
جامع و قابل ارائه در 
نشست استانبول نیست
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بـا  سـلیقه ای  و  غیرمسـئوالنه  برخـورد 
ایـن کنفرانـس کـه می توانـد سرنوشـت 
سـال  از 42  پـس  را  افغانسـتان  جنـگ 
بـرای  کنـد،  تعییـن  بی وقفـه  خشـونت 
آینـده ی کشـور خطرناک و مسـتعد خلق 
بسـترهای جدیـدی از منازعـه، ناآرامی و 

باشـد. بی ثباتـی 
از میـان پهنه های مختلـف و مهم مربوط 
بـه ایـن رویـداد تاریخـی، یکـی از آن ها، 
فهرسـت  چینـش  و  انتخـاب  چگونگـی 
کنفرانـس  در  اشـتراک  بـرای  هیـأت 
اسـتانبول اسـت. افغانسـتان یـک کشـور 
اسـت.  چندفرهنگـی  و  چندقومـی 
روایت هـا و  اقـوام، مطالبـات،  از  هریـک 
دارد.  را  خـودش  سیاسـی  خواسـته های 
آرامـش،  سیاسـی،  ثبـات  بـه  دسـتیابی 
ملـی  وحـدت  و  مسـالمت آمیز  زیسـت 
بـدون توجـه جدی بـه مطالبات سیاسـی 
همـه ی گروه هـای قومـی کشـور و تالش 
جایگاه هـای  تعریـف  بـرای  صادقانـه 
واقعـی بـه ایـن مطالبـات ممکن نیسـت. 
و  جنسـیتی  تنـوع  آن،  بـا  مـوازات  در 
اصـل برابـری جنسـیتی، نکته ی اساسـی 
بـه رسـمیت  بـدون  دیگـری اسـت کـه 
آینـده ای  بـه  نمی تـوان  آن،  شـناختن 
بـدون تبعیـض دسـت یافـت. همچنـان 
افغانسـتان، موزاییکـی متنـوع از احـزاب 
سیاسـی گوناگـون و چندگانه اسـت. این 
احـزاب هرکـدام نقش هـای تعیین کننده 
و برجسـته در اتفاقـات سیاسـی نیم قرن 
بـرای  تـالش  داشـته اند.  کشـور  اخیـر 
یـا  حـذف  واقعیـت،  ایـن  نادیده گرفتـن 
آدرس هـای  عمـدی  برجسـته کردن 
و  ناآرامی هـا  زمینه سـاز  سیاسـی، 

بـود. خواهـد  بعـدی  بی ثباتی هـای 
مضـاف بـر مـواردی کـه ذکـر آن رفـت، 
بـه  و  رشـد  شـاهد  کنونـی،  افغانسـتان 
عرصه آمـدن یـک نسـل جدیـد به عنـوان 
یـک واقعیـت انکارناپذیـر اسـت. نسـلی 
کـه هرچنـد در بسـتر جنگ پدران شـان 
زیسـته و از آن متأثـر شـده اند اما سـبک 
جدیـدی از زندگـی را برای خـود تعریف 
کـرده و نسـبت بـه نوعیت نظم سیاسـی 
ایده هـای  نظرشـان،  مـورد  اجتماعـی  و 

منحصـر بـه خـود را دارنـد.
هیأتـی کـه بـرای اشـتراک در کنفرانـس 
مـی رود،  کابـل  از  اسـتانبول  صلـح 
تنـوع حزبـی،  قومـی،  تنـوع  می بایسـت 
تنوع جنسـیتی و تنوع نسـلی را به صورت 
همزمـان در خود داشـته باشـد. تنها یک 
قـوم یـا چنـد قـوم، یـک حـزب یـا چند 
حـزب، یـک جنـس و یک نسـل بـه هیچ 
سرنوشـت  مـورد  در  نمی توانـد  صـورت 
سیاسـی و اجتماعـی و آینـده ی همـه ی 
نسـل های  و  جنس هـا  احـزاب،  اقـوام، 
کنـد.  اتخـاذ  درسـت  تصامیـم  کشـور 
نسـلی کـه در نیم قرن گذشـته به صورت 
مـداوم درگیـر جنـگ بـوده و رخدادهای 
سیاسـی و اجتماعـی کشـور را رقـم زده، 
بـه هیچ صـورت صالحیـت تصمیم گیری 
در مـورد آینـده ی نسـل جـوان کشـور را 
نـدارد. این ادعـا در خصوص سـایر موارد 

نیـز صادق اسـت.
و  رسمیت شـناختن  بـه  از  امتنـاع 
مذهبـی،  قومـی،  تنـوع  رعایت کـردن 
هیـأت  در  نسـلی  و  جنسـیتی  حزبـی، 
مسـکو  کنفرانـس  بـه  صلـح  اعزامـی 
قطـع  به صـورت  کابـل،  جانـب  از 
ناآرامی هـا،  نطفـه ی  زاده شـدن  بـه 
آینـده  نارضایتی هـای  و  بی ثباتی هـا 
نبایـد  افغانسـتان  شـد.  خواهـد  منجـر 
در هـر دوره ی زمانـی 20 یـا 30 سـاله 
تـاوان بی ثباتـی و منازعـه ای را بپـردازد 
کـه ریشـه های بـه تصامیم سیاسـی غلط 

می گـردد. بـر  قبلـی  دوره هـای 

نشست استانبول؛ 
یکا تلفین صحبت کرد یر خارجه ی امر غین با وز

ترکیه صحبت شده است.
او همچنان نوشته است که با وزیر خارجه ی امریکا در مورد تماس تلنفی رییس جمهور 

جو بایدن که در آینده ی نزدیک انجام خواهد شد، نیز صحبت کرده است.
براساس توافق امریکا، سازمان ملل و ترکیه، قرار بود نشست استانبول در 16 اپریل برای 
ده روز برگزار شود، اما طالبان اخیرا اعالم کرده است که برای شرکت در این نشست در 

تاریخ تعیین شده آمادگی ندارند.

افغانستان،  صلح  مورد  در  استانبول  نشست  برگزاری  آستانه ی  در  روز:  اطالعات 
رییس جمهور اشرف غنی با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا 

تلفنی صحبت کرده است.
آقای غنی در تویتی نوشته است که این تماس تلفنی دیروز )سه شنبه، 24 حمل( انجام 

شده است.
به گفته ی غنی، در این تماس در مورد روند جاری صلح افغانستان و نشست قریب الوقوع 

توهین  افغانستان  حکومت  و  رییس جمهور 
نشده است.

آقای قانونی این اظهارات را دیروز )سه شنبه، 
24 حمل( در نشستی در کابل مطرح کرد 
طرح  پیش نویس  ]دانش[  او  که  گفت  و 
درست  را  افغانستان«  صلح  »توافق نامه ی 

مطالعه نکرده است.
به گفته ی قانونی، در صورتی که آقای دانش 
طرح »توافق نامه ی صلح افغانستان« را دقیق 
مطالعه می کرد، طرح پیشنهادی حکومت را 

نیز در متن آن یافته می توانست.
قانونی افزود که طرح صلح رییس جمهور و 
آنان  با  یک صفحه  در  تنها  جانب حکومت 
شریک شده بود که تمامی محتویات آن در 
گزینه ی  به عنوان  کنونی  طرح  پیش نویس 

نخست در نظر گرفته شده است.
حرمت  اخالقا  که  کرد  تأکید  قانونی 
در  و  می کند  درک  را  ریاست جمهوری 
از  برخی  توحید  و  تهیه  کمیته ی  نشست 
از جمله محمد حنیف  چهره های حکومتی 
مشاور  محب  حمداهلل  و  خارجه  وزیر  اتمر 
امنیت ملی و همچنان نماینده ی حزبی که 
آقای دانش به آن تعلق دارد ]حزب وحدت 

اسالمی افغانستان[، نیز حضور داشته اند.
حمل   22 در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
توحید  و  تهیه  کمیته ی  که  کرد  اعالم 
اسالمی  جمهوری  صلح  طرح  پیش نویس 
افغانستان کار روی این پیش نویس را نهایی 
کرده و آن را به رهبری این شورا سپرده است.
سازمان  امریکا،  که  است  درحالی  همه  این 
استانبول  نشست  برگزاری  به  ترکیه  و  ملل 
در تاریخ 16 اپریل توافق کرده اند، اما طالبان 
اعالم کرده اند که در تاریخ تعیین شده در این 

نشست شرکت کرده نمی توانند.

نفوس افغانستان صورت نگرفته و نمی دانیم 
قوم اول و دوم کدام است.

تمثیل کننده  ی  این طرح  که  است  گفته  او 
و  نیست  اقوام  میان  عادالنه  مشارکت 
را  سیاسی  و  قومی  تضادهای  و  شکاف ها 

وسیع تر می کند.
گفته  ادامه  در  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
ختم  صلح،  طرح  از  هدف  اگر  که  است 
باشد،  اقوام  عادالنه ی  مشارکت  و  جنگ 
نظام ریاستی با یک رییس جمهور منتخب از 
طریق آرای عمومی مردم افغانستان با چهار 
قوم دیگر  از چهار  به شمول یک زن  معاون 
به  رییس جمهور منسوب  قومی که  از  )غیر 
تعریف  اجرایی  صالحیت های  با  باشد(  آن 
را  هدف  می تواند  اساسی  قانون  در  شده 

بیشتر و بهتر برآورده کند.
نباید همیشه  »ما  است:  کرده  تأکید  دانش 
بدوزیم  اندام خود  برای  تنها  را  هر جامه ای 
و در هر طرحی تنها برای خود یک جایگاه 
باید منافع عمومی و نظریات  تعریف کنیم. 
همه جریان ها را احترام کنیم و هرگونه طرح 
واقعیت های  با  منطبق  باید  نظریه پردازی  و 
آرای  از  شده  برگرفته  و  افغانستان  جامعه 
و  اجتماعی  کتله های  اقوام،  جناح ها،  همه 
نخبگان کشور باشد. هیچ کسی نباید دیدگاه 
خود را بر دیگران تحمیل کند و آن را نظر 

نهایی و مساوی با حقیقت بپندارد.«

پاسخ قانونی
در همین حال، محمدیونس قانونی، رییس 
طرح  پیش نویس  توحید  و  تهیه  کمیته ی 
در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  صلح 
که  می گوید  دانش  آقای  انتقاد  به  واکنش 
در پیش نویس طرح صلح این شورا به طرح 

گروه تخنیکی شورای عالی مصالحه ی ملی 
به عنوان گزینه ی  انتقالی« که  طرح »دولت 
با تفصیل و توضیح  ب معرفی شده بود، را 
است که  و »عمدا« خواسته  برجسته کرده 
مبهم  را  یا »حکومت صلح«  طرح حکومت 

جلوه دهد و به حاشیه براند.
ب  »طرح  است:  کرده  تأکید  دانش  آقای 
)دولت انتقالی( به طور عمده طرح آقای سفیر 
خلیل زاد را محور قرار داده و همه عناصر آن 
از  تأیید کرده و  با تعدیالت و اصالحاتی  را 

خود ابتکاری نکرده است.«
که  است  افزوده  دانش  هم،  سوی  از 
شورای  سوی  از  که  صلح  طرح  پیش نویس 
در  است،  شده  تهیه  ملی  مصالحه ی  عالی 
برجسته  را  تنها یک حزب  حقیقت دیدگاه 
کرده است. به گفته ی او، نظام پارلمانی و یا 
صدارتی چه برای دوره ی انتقال و چه برای 
آینده ی افغانستان، تنها نظر یک حزب است 
و نباید به عنوان نظر همه جبهه ی جمهوریت 

و نظر همه اقوام و احزاب قلمداد شود.
کرده  استدالل  رییس جمهور  دوم  معاون 
کامل  نظام  تطبیق  زمینه ی  که  است 
پارلمانی با توجه به مساعدنبودن بستر نظام 
در  که  طوری  نیست،  فراهم  فراگیر،  حزبی 
نیز  افغانستان  سیاسی  تاریخ  گذشته های 

نظام پارلمانی موفق نبوده است.
طرح  خود  نقد  این  از  بخشی  در  دانش 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  توحید شده ی 
را طرح تقسیم قدرت بین دو قوم دانسته و 
گفته است که این طرح یک قوم را مستحق 
مستحق  را  دیگری  قوم  و  ریاست جمهوری 
به  را  دیگر  اقوام  و  دانسته  صدراعظمی 
اقوام درجه سه، چهار و... تنزیل داده است. 
به گفته ی او، هنوز هیچ سرشماری دقیق از 

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
صلح  طرح  پیش نویس  ریاست جمهوری 
نام  زیر  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
»توافق نامه ی صلح افغانستان« را نقد کرده 
تقویت  به جای  این طرح  و گفته است که 
اجماع در جبهه ی جمهوریت، اختالفات در 
درون جمهوریت را برجسته کرده است و به 
هیچ صورت قابل ارائه در نشست استانبول و 

یا نشست دیگر نیست.
دفتر  سوی  از  که  دانش  آقای  نقد  این  در 
ریاست جمهوری  دوم  معاونیت  مطبوعاتی 
جامع  طرح  که  است  آمده  شده،  منتشر 
دقت  با  و  دوباره  باید  همه  توافق  مورد  و 

بیشتری آماده شود.
فیصله ی  براساس  که  است  گفته  دانش 
پیش نویس  توحید  و  تهیه  کمیته ی  قبلی، 
طرح صلح شورای عالی مصالحه ی ملی باید 
تمامی نظریات را توحید و یک طرح واحد 
ارائه می کرد، اما در پیش نویس طرح کنونی 
چندین  آینده  نظام  و  گذار  دوره ی  برای 
گزینه ارائه شده و هیچ تحلیلی هم در مورد 

مزایا و عیب های آن صورت نگرفته است.
او گفته است که در پیش نویس طرح کنونی 
افغانستان  و حکومت  رییس جمهور  با طرح 

برخورد توهین آمیز صورت گرفته است.
گونه  پیش نویس هیچ  این  در  او،  به گفته ی 
و  رییس جمهور  طرح  درباره ی  توضیحی 
بلکه  است،  نشده  داده  افغانستان  حکومت 
»تنها یک تصویری بسیار فشرده از فهرست 
طرح  که  درحالی  است«،  شده  ارائه  آن 
الف  گزینه ی  به عنوان  صلح«  »حکومت 

معرفی شده بود.
کرده  عالوه  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
صلح،  طرح  پیش نویس  این  در  که  است 

رسور دانش: 
طرح صلح شورای مصالحه جامع و قابل ارائه در نشست استانبول نیست

»طالبان در نخستنی روز ماه رمضان سه رسباز ارتش را در بدخشان تریباران کرده اند«
یکی دیگر آنان از ولسوالی زیباک بدخشان بوده است.

به گفته ی نظری، آنان می خواستند که از مسیر ولسوالی وردوج نزد فامیل های شان بروند 
که از سوی طالبان اسیر شدند.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت بدخشان در شمال شرق کشور موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت ناامن، 

جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت تروریستی دارند.
ایــن ســربازان قطعــه ویــژه ی ارتــش درحالــی از ســوی طالبــان در بدخشــان تیربــاران 
شــده اند کــه رییس جمهــور اشــرف غنــی در یــک پیــام عیــدی، از طالبــان خواســته 
ــالم  ــس اع ــته و آتش ب ــت برداش ــزی دس ــونت و خون ری ــگ، خش ــه از جن ــت ک اس

کننــد.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت بدخشان می گویند که طالبان سه سرباز ویژه ی 
ارتش را در نخستین روز ماه مبارک رمضان در مربوطات ولسوالی زیباک این والیت 

تیرباران کرده اند.
نیک محمد نظری، سخن گوی والی بدخشان گفته است که این سربازان چند روز پیش 
به منظور سپری کردن رخصتی های شان از والیت های پکتیا و قندهار به بدخشان آمده 

بودند.
ولسوالی وردوج  از مسیر  را  این سربازان  آقای نظری همچنان گفته است که طالبان 
اسیر گرفته بودند و صبح دیروز )سه شنبه، 24 حمل( برابر با اول ماه مبارک رمضان در 

روستای »تیزاب« ولسوالی زیباک تیرباران کرده اند.
او افزوده است که دو تن از این سربازان از ولسوالی اشکاشم و باهم پسر کاکا بودند و 

شده است.
این ویدیو به گونه ی گسترده در شبکه های 
آن را  شماری  و  شده  هم رسانی  اجتماعی 

محکوم کرده اند.
نوشته  فیس بوک  کاربر  علوی،  ماللی 
است: »یک لشکر نامرد نشستند و دادگاه 
شما  بر  تُف  کردند.  تماشا  را  صحرایی 

بی غیرت ها.«
به  می زنند،  شالق  را  زن  این  که  افرادی 
نظر می رسد وابسته به طالبان باشند؛ زیرا 
والیات  در  صحرایی  دادگاه های  بیشتر 

غربی از سوی طالبان انجام می شود.
مور چیزی  این  در  هنوز  اما  طالبان  گروه 

نگفته است.
والیت  در  رخشانه  نیز،  پیش  سال  چند   
گروه  سوی  از  بی رحمانه  شکل  به  غور 

طالبان سنگسار شد.

در  ویدیویی  هرات:   – روز  اطالعات 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان 
به طور  عام  محضر  در  زن  یک  می دهد 
بی رحمانه شالق می خورد و با صدای بلند 

ناله و توبه می کند.
روز  اطالعات  روزنامه  به  مردمی  منابع 
می گویند که این زن حدود دو هفته پیش 
در ولسوالی »اوبه«ی والیت هرات توسط 

افراد مسلح شالق زده شده است. 
زیادی  شمار  که  می شود  دیده  ویدیو  در 
صحنه ی  باز  میدان  یک  در  افراد  از 
»دادگاه  و  بی رحمانه ی  شالق خوردن 

صحرایی« این زن را تماشا می کنند. 
زن  این  شالق زد ن  انگیزه ی  تاکنون 
برقع پوش روشن نیست، اما جیالنی فرهاد، 
سخن گوی والی هرات به روزنامه اطالعات 
آغاز  این مورد  روز گفت که تحقیقات در 

تأسیسات  تخریب  و  غیرنظامیان  کشتار 
عامه ادامه داده اند.

حکومت  که  درحالی  او،  به گفته ی 
افغانستان در آستانه ی ماه مبارک رمضان 
درخواست آتش بس کرده اند، گروه طالبان 
جنگ  حرام دانستن  و  علما  فتوای  خالف 

این گروه، به »کشتار« ادامه می دهد. 
است  کرده  ادعا  داخله  وزارت  سخن گوی 
که طالبان بر جغرافیای جنگ حاکم نیست 
و »به امر باداران خود باعث کشتار مردم« 

می شوند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی 

نگفته است.
این درحالی است که رییس جمهور اشرف 
غنی در یک پیام عیدی، از طالبان خواسته 
خون ریزی  و  خشونت  جنگ،  از  که  است 

دست برداشته و آتش بس اعالم کنند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم 
حمل  ماه   22 الی   1 تاریخ  از  که  کرد 
و  حمالت  اثر  از  خورشیدی  جاری  سال 
انفجار ماین های گروه طالبان بیش از 60 
غیرنظامی در سراسر کشور کشته و 164 
کودکان  و  زنان  به شمول  دیگر  غیرنظامی 

زخمی شده اند.
داخلـه  وزارت  سـخن گوی  آریـن،  طـارق 
دیـروز )سه شـنبه، 24 حمـل( گفته اسـت 
کـه براسـاس آمارهـای این وزارت، سـطح 
تلفـات غیرنظامیـان در سـه هفتـه ی اول 
سـال جـاری در مقایسـه بـه زمان مشـابه 
 )1399( خورشـیدی  گذشـته ی  سـال 

افزایـش یافتـه اسـت.
آقای آرین همچنان گفته است که طالبان 
در  تعهدات شان  از  یک  هیچ  به  کنون  تا 
به  و  نکرده  عمل  خشونت  کاهش  قبال 

وزارت داخله: در 22 روز اول سال جاری بیش 
از 60 غرینظامی توسط طالبان کشته شده اند

اداره محلی هرات تحقیقات در مورد 
»دادگاه صحرایی« یک زن را آغاز کرد
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مشخصه ی اصلی دموکراسی 
افغانی، جنبه ی بیرونی بودن 

آن است. در واقع »دونر 
دموکراسی« است. بنابراین 

ویژگی این دموکراسی، 
وابسته بودن آن به حمایت 

کشورها و نهادهای کمک کننده 
است. به میزانی که حمایت این 
کشورها و نهادها وجود داشته 
باشد، دموکراسی وجود دارد و 

بالعکس.

صلحی که به تقویت دموکرایس نینجامد، آیا صلح است؟
به  ما  که  می رفت  انتظار  بُن  کنفرانس  از  پس 
کنیم.  حرکت  چندقومی  دموکراسی  سمت 
نوعی از دموکراسی  که در آن گروه های قومی، 
مذهبی و فرهنگی در قدرت سهیم اند. اما به دلیل 
ساختارهای قومی و قبیله ای، نوع نظام ریاستی 
ما و قدرت طلبی بی حد و اندازه ی یک گروه قومی 
در افغانستان، این رویا محقق نشد. لبنان به  عنوان 
یک کشور پسامنازعه نمونه ی خوبی از اجرای 
این نوع دموکراسی است. در نظام ریاستی این 
کشور، کانون های قدرت میان گروه های مختلف 
تقسیم  الگو  همین  براساس  مذهبی  و  قومی 
اما  کنیم،  چنین  می توانستیم  ما  است.  شده 
قدرت طلبی، سنت گرایی  اقتدارگرایی،  نکردیم. 
و بنیادگرایی از جمله جریان هایی است که در 
نابودی  به  طول دو دهه ی گذشته کمر همت 
دموکراسی بسته اند. اکنون نیز بنیادگرایی دینی 
در تالش است تا ارزش ها و نگرش های خود را 
تحکیم ببخشد و بیش از پیش قامت دموکراسی 

را خم کند.   

برای دموکراسی چه کردیم؟
دهه  دو  تجربه ی  و  منازعه  دهه  چند  از  پس 
پلت فرم  که  باوریم  این  بر  اکنون  دموکراسی، 
تازه ای نیاز است تا ما را از بحران نجات دهد. 
جفا  دموکراسی  به  ما  که  است  این  حقیقت 
به  عنوان  به دموکراسی  کردیم. ما می توانستیم 
نسخه ی رهایی بخش برای پایان دهه ها منازعه و 
بستری برای خلق گفتمان صلح، نگاه کنیم، اما 
چنین نکردیم. عوام گرایی، این تنها کاری بود که 
برای تحقق ارزش های دموکراسی انجام دادیم. 
در طول دو دهه ی گذشته ما جایگاه مردم، نقش 
و مشارکت آنان را در تصمیم گیری ها به شرکت 
شمار  کردیم.  محدود  رأی دادن  و  انتخابات  در 
احزاب خانوادگی، مادام العمر و فردی را روز به روز 
بیشتر ساختیم. نهادهای فکری و دانشگاهی ما 
به جای نقد و بررسی فرایند دموکراسی ، اندیشه 
و فکر را عقیم ساختند و خالقیت دانشجویان و 
دانش آموزان را تهی کردند. به بهانه های مختلف، 
کمر به تخریب نهادها و جریان های دموکراتیک 
بستیم. ارتباط آن ها را با طبقه الیت جامعه و 
و  خیابان ها  در  معترضان  بر  کردیم.  کم  مردم 
آن ها  و  کشیدیم  دیوار  عمومی مان،  فضاهای 
بدترین  روز،  پایان  در  و  بستیم.  گلوله  به  را 
و  ساختیم  دموکراسی  نثار  را  دشنام های مان 
تقصیرها را به گردن مکانیزم های آن انداختیم. 
نارضایتی  و  ناخشنودی  به  موارد  این  همه ی 
موجب  نهایت  در  و  زد  دامن  دموکراسی  از 
فرسایش مضاعف دموکراسی شد. این در حالی 
بود که ما باید به دنبال مکانیزم ها و شیوه هایی 
می بودیم که نخبگان، سیاست مداران و نهادهای 
دموکراتیک، خود را در مقابل مردم و پارلمان 

پاسخگو و مسئولیت پذیر احساس می کردند.

برای پایان منازعه به ارمغان بیاورد. در این میان، 
بدخواهان دموکراسی،  آن می رود که  بیم  حتا 
بتوانند در سایه ی گفت وگوهای صلح جاری که 
قرار است در استانبول برگزار شود، نوعی نظام 

توتالیتر دینی را جایگزین دموکراسی کنند. 
خطر  با  اکنون  ما  نیم بند  دموکراسی  پایه های 
نابودی کامل روبه روست. بدخواهان دموکراسی 
و  اداری  فساد  دولت،  ناکارآمدی  دهه  دو  به 
ناکارآمدی نهادهایی که قرار بود، دموکراسی را 
در جامعه پساجنگ افغانستان بسط دهند، اشاره 
هرچه  محدودکردن  دنبال  به  آن ها  می کنند. 
می کنند،  فکر  که  چرا  دموکراسی اند.  بیشتر 
اجتماعی  و  از مشکالت سیاسی  زیادی  بخش 

فعلی ما ناشی از دموکراسی است.  
در  است؟  یافته  پایان  ما  دموکراسی  دوران  آیا 
طول دو دهه ی گذشته تالش های زیادی صورت 
محکم،  و  مستقل  نهادهای  ایجاد  با  تا  گرفت 
تقویت  افغانستان  در  دموکراسی سازی  فرایند 

پنج هزار زندانی این گروه از زندان های افغانستان 
آزاد  صلح  گفت وگوهای  پیش شرط  به عنوان 
شد، جنایت ها و اعمال خشونت بار و غیرانسانی 
این گروه  نهایتا  و  نادیده گرفته شد  این گروه 
و  منطقه ای   ملی،  مشروعیت  دارای  به  یکباره 

بین المللی شد. 
قانون  زنان،  حقوق  بشر،  حقوق  دموکراسی، 
دو  طول  در  که  دستآوردهایی   ... و  اساسی 
و  ایجاد  برای  جامعه جهانی  گذشته  دهه ی 
معرض  در  اکنون  بود،  کرده  تالش  آنها  قوام 
نابودی قرار گرفته است. ماشین کشتار طالبان 
همچنان فعاالنه عمل می کند. آن ها همچنان با 
استفاده از خشونت، ترور و ماین گذاری، وحشت 
انسانی  و  بشری  ارزش های حقوق  می آفرینند. 
را نقض می کنند و به دنبال ایجاد یک روایت 
مسلط قومی - مذهبی و برپایی نظام توتالیتر 

دینی در افغانستان اند. 

از  پس  رهایی بخش  نظامی  دموکراسی؛ 
کنفرانس بُن

و گسترش  »دموکراسی  بُن،  کنفرانس  از  پس 
آن« در جامعه ی پسامنازعه افغانستان رویکردی 
برای پایان دهه ها منازعه ی خون بار در افغانستان 
را  بُن  نسخه ی  که  کسانی  فهم  می شد.  تصور 
برای افغانستان پیچیدند این بود که دموکراسی 
به  عنوان یک نظام کارآمد می تواند با نهادسازی 
و تقسیم قدرت و ایجاد برابری نسبی، منازعه 
از دو  اکنون پس  ببخشد.  را خاتمه  افغانستان 
در  زیادی  سوال های  دموکراسی،  استقرار  دهه 
افغانستان  در  نظام  این  کارکردهای  با  رابطه 
طبق  افغان ها  اکنون  است.  آمده  به وجود 
عادت شان دوباره می خواهند، نظامی نو را ایجاد 
نسخه ای  تازه،  پلت فرم  که  امید  این  به  کنند. 

حسین علی کریمی

نظامی  تنها  دموکراسی  می گوید  مان  توماس 
بر مبنای شرافت بی منتهای هر مرد  است که 
و زن و بر مبنای تکاپوی اخالقی هر فرد برای 
دست یابی به آزادی، عدالت و حقیقت بنا نهاده 
شده است. خطای بزرگی است اگر دموکراسی 
را یک نظام سیاسی و اداری یا حکومت اکثریت 
بدانیم و به دیگران چنین بیاموزیم. دموکراسی 
فقط  است؛  اخالقی«  و  معنوی  »سرمایه ای 
مجموعه ای از قوانین نیست، آیین زندگی است؛ 
همگان را برمی انگیزد تا قابلیت های شان را بارور 
کنند؛ بر این باور استوار است که ما مسئولیتی 
را  هنرمندان  کنیم؛  چنین  که  داریم  اخالقی 
باشند؛  زیبایی  در جست و جوی  تا  برمی انگیزد 
اجتماع  که  می کند  تشویق  را  همسایگان 
مشترکی بنا کنند؛ روان شناسان را فرا می خواند 
تا قوه ی ادراک را احساس کنند و دانشمندان را 

به یافتن حقیقت دعوت می کند.
کشورهایی با نظام پادشاهی، تابلوهای باشکوهی 
شهروندان  به  دموکراسی  اما  می کنند،  خلق 
می آموزد که هنرشان را به اقدام و عمل درآورند 
و  برند  بهره  خود  خالق  قوای  جوشش  از  و 
جهانی نو پیرامون خود بیافرینند. »دموکراسی 
اندیشه است، ولی اندیشه ای است که به زندگی 
و عمل پیوند خورده است.« شهروندان جوامع 
آن ها  نمی کنند.  رؤیاپردازی  تنها  دموکراتیک 
شوراهای  در  که  هستند  اندیشمندانی  همان 
شهر تصمیم گیری می کنند. توماس مان گفته ای 
را از برگسون، فیلسوف فرانسوی، نقل می کند: 
همچون  و  کنید،  عمل  اندیشه  اهِل  »همچون 

اهِل عمل اندیشه کنید.«
با وجود تمام زیبایی هایی که توماس مان برای 
عصر  در  ما  اکنون  برمی شمرد،  دموکراسی 
می بریم.  به سر  جهان  در  دموکراسی ها  افول 
برای  عربی  کشورهای  تالش   مثال  به عنوان 
بن بست  و  آنارشیسم  به  دموکراسی خواهی 
انجامید. کشورهای داعیه دار دموکراسی در یک 
سیاست پنهان، به صورت روزافزون، مهر تأیید بر 
مشروعیت نظام های اقتدارگرا و موروثی می نهند. 
پوپولیست های ملی گرا و عوام فریب با وعده ها و 
عملکردهای زرد و استفاده از فضای دموکراسی 
پیکره ی  بر  آسیب  بیشترین  زدن  حال  در 
دموکراسی اند. پیروزی احزاب پوپولیست در اروپا 
و امریکا، بیش از پیش موجب میان تهی سازی 

دموکراسی در جهان شده است. 
سیاست های  میراث  جهان،  سوی  این  در 
هزینه  دهه  دو  از  پس  پوپولیستی»ترمپ« 
سخره گرفتن  به   افغانستان،  برای  حضور  و 
یکی  چهره  از  مشروعیت زدایی  و  دموکراسی 
و  بشر  حقوق  ناقض  گروه های  بزرگ ترین  از 
است.  بوده  )طالبان(  جهان  در  دموکراسی 
از  بیش  آن  واسطه  به  که  مشروعیت زدایی ای 

رفته  باد  بر  ظاهرا  که  آرزویی  نهادینه شود؛  و 
است. چرا که بسترهای دموکراسی در جامعه ی 
افغانستان هیچ گاه به وجود نیامده بود. شاخص 
مهم تحقق و تعمیق دموکراسی برای ما برگزاری 
انتخابات شفاف و عادالنه بود. ما حتا از عهده آن 
هم برنیامدیم و تنها دلخوشی دموکراسی را با 
انتخابات های غیرشفاف و در  تقلب و برگزاری 
نهایت برگزاری دو مراسم ادای سوگند به سخره 
گرفتیم. برخورد ما با دموکراسی و مکانیزم های 
ناشی  و  ستیزه جویانه  عقده مندانه،  گاهی  آن، 
به دلیل  است.  بوده  بدفهمی  و  کج فهمی  از 
فساد  رشد  قدرت،  و  قومی  پنهان  ساختارهای 
و کاهش روزافزون سرمایه های اجتماعی چون 
ما روزبه روز شاهد زوال دموکراسی در  اعتماد، 

کشور بودیم. 

دموکراسی افغانی
افغانستان پشتوانه و زمینه های  دموکراسی در 
فکری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
داخلی نداشت. از درون یک گفتمان و نیاز ملی 
و  زمینه ها  این  بود.  نیامده  بیرون  ژئوپلتیک  و 
مبانی فکری شامل »لیبرالیسم، اصالت برابری، 
حقوق شهروندی، حقوق بشر، احترام به قانون، 
اصالت  فردی، مشارکت سیاسی و احزاب و در 
نهایت حاکمیت مردم« است. از همین روست 
خطر  با  همیشه  افغانستان  در  دموکراسی  که 
انحالل و نابودی مواجه بوده است. مشخصه ی 
بیرونی بودن  جنبه ی  افغانی،  دموکراسی  اصلی 
است.  دموکراسی«  »دونر  واقع  در  است.  آن 
بنابراین ویژگی این دموکراسی، وابسته بودن آن 
به حمایت کشورها و نهادهای کمک کننده است. 
به میزانی که حمایت این کشورها و نهادها وجود 

داشته باشد، دموکراسی وجود دارد و بالعکس. 

تمام امید ما به همان دو میلیون نفری است که باقی 
مانده   اند و چراغ رمضان را برافروخته نگه داشته   اند. البته 
باید ذکر شود که از این دو میلیون نفر یک میلیون   شان 
یک  این  ندارند.  معصاب  اعصاب  و  می   کشند  نصوار 
نفر  میلیون  ده  اندازه   ی  به  رمضان  ماه  در  نفر  میلیون 
فحش می   دهند. هرچه مالهای ارجمند ما به این گروه 
اعصاب   خرابی  با  را  خود  روزه   داری  ارزش  که  می گوید 
مالهای  همان  خود  به  آنان  نبرند،  بین  از  فحاشی  و 
است.  چیزی  بد  نصوار  می   دهند.  فحش  نیز  خیرخواه 
یکی می   گفت مرا به جنگ احد بفرستید، نصوارم را از 
پیشم دور نکنید. با این حساب، اگر ثوابی از ماه رمضان 
روزه   داری  میلیون  یک  همان  خاطر  به  می   رسد  ما  به 
است که با خلوص تمام روزه می   گیرند و درهای رحمت 
الهی را بروی بقیه   ی ما باز نگه می   دارند. اگر این   ها هم 

نباشند، خدا می   داند چه بالهایی سر ما نازل شوند. 
همین  در  که  نمی   میریم  خدا  به  است.  ماه  یک  آخر، 
که  را  مزین  معنای  کنیم.  مزین  را  خودمان  ماه  یک 
می دانید. یعنی مجبور نیستیم خودمان را از بیخ و بن 
تغییر بدهیم. کافی است خودمان را به اخالق حمیده 
کامنت  فیسبوک  در  این که  به جای  مثال  کنیم.  مزین 
صلح  باره   ی  در  که  هستی  کی  اوالد سگ  »تو  بدهیم 
حرف بزنی«، بگوییم »برادر گرامی، من ان   شاءاهلل نظرم 
را بعد از عید سعید فطر در همین جا خدمت   تان عرض 

خواهم کرد.«

آسیب نزنند. خود را به دست خود به تهلکه نیندازند. 
فردایش  از  است.«  بیکران  خداوندی  رحمت  دریای 
به  رسیدیم  نمی   گیرند.  روزه  قندی  آدم  میلیون  چهار 
شش میلیون. از این شش میلیون، دو میلیون   شان سفر 
در پیش رو دارند. خیلی سعی کردند سفرشان قبل از 
اما  از عید سعید فطر باشد،  یا بعد  ماه مبارک رمضان 
ناگزیر  از هر طرف که محاسبه کردند دیدند که  نشد. 
سفر  در  را  رمضان  ماه  روز  سی  همین  دقیقا  هستند 
در  احمدشاه  پدر  که  است  پانزدهم  سال  این  باشند. 
ماه رمضان حاجی محمد رسول را در دهلی نو می   بیند 
عمل  هنوز  پانقراست  صاحب،  »حاجی  می   پرسد  و 
روز  یک  »می   گویند  می   دهد:  جواب  حاجی  و  نشده؟« 
این   قدر  از عید عمل می   کنند. کاش می   فهمیدم و  بعد 

زود نمی   آمدم.«
دو  مانده   اند،  باقی  که  نفری  میلیون  چهار  آن  از 
شرعی  عذر  هیچ  می   کنند.  معصیت  واقعا  میلیون   شان 
معقولی ندارند و با وجود این روزه هم نمی   گیرند. وای 
فردایی  امروز  پس  از  که  می   کنند  خیال  حال   شان.  به 
جانگداز  که  محشر  روز  گفته:  نیکو  چه  شاعر  نیست. 
بود/ اولین پرسش از نماز بود. این معصیت   کاران متوجه 
نیستند که دومین پرسش احتماال درباره   ی روزه است. 
چه جوابی خواهند داد؟ نه کودک بودی، نه مرض قند 
سفر  بودی  مجبور  نه  بود،  زخم  معده   ات  نه  داشتی، 
کنی... چرا روزه نگرفتی؟ خدا به حال اینان رحم کند. 

سخیداد هاتف

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را برای مردم خداجوی 
ان   شاءاهلل  ماه،  این  در  می   کنم.  عرض  تبریک  کشور 
با  را  خود  که  دهد  توفیق  ما  همه   ی  به  خداوند 
شایسته   ترین گفتارها و رفتارها و پندارها مزین کنیم. 
مبارک سر در گریبان  ماه  این  در  است که  چه خوب 
خود فرو بریم و به قصورها و تقصیرهای خود بیندیشیم 
و خطاهایی را که از ما سر زده مرور کنیم. در این ماه 
هستیم،  مهمان  متعال  خداوند  رحمت  سفره   ی  بر  که 
می   توانیم از حال فقرا و بی   نوایان باخبر شویم و با آنان 
همدلی نماییم. در این فرصت نیکو که خداوند در اختیار 
ما نهاده، باید خودمان را تطهیر کنیم. قلب   های   مان را از 
کینه، بدن   های   مان را از سموم طبیعی و جان   های   مان را 

از آلودگی   های معنوی پاک کنیم. 
البته می   دانید که ما در شرایط حساسی زندگی می   کنیم 
را  روزه گرفتن  یا  داریم که  ما مشکالتی  از  بسیاری  و 
برای ما دشوار می   سازند یا نمی   گذارند از برکات این ماه 

مبارک به خوبی سود ببریم:
همکاری  )با  افغانستان  اتنوگرافی  اطلس  آمار  طبق 
و  سی  فعال  ما  کشور  جمعیت  اوقاف(  و  حج  وزارت 
چهار میلیون نفر است. از این سی و چهار میلیون نفر 
و  رحمان  خداوند  که  هستند  کودک  میلیون   شان  ده 
و  بیست  می   ماند  کرده.  معاف  روزه  از  را  آنان  رحیم 
و  مردان  عده  این  از  میلیون  چهار  نفر.  میلیون  چهار 

ماه پرهیزگاری فرا رسید
زنان سالخورده   ای هستند که توان روزه گرفتن ندارند 
و در روایات آمده که اگر فرد سالخورده   ای روزه بگیرد 
روزه  بزند،  او آسیب جدی  بدن  به سالمت  روزه  و آن 
گرفتن او نه تنها ثواب ندارد که معصیت شمرده خواهد 
شد. شد بیست میلیون نفر. از این بیست میلیون نفر، 
گفته  آنان  به  داکتر  دارند.  معده  زخم  میلیون   شان  ده 
که هر دو ساعت باید یک گیالس آب نیم   گرم بنوشند 
بخورند.  امپرازول  تابلیت  یک  بعد  ساعت  چهار  هر  و 
تابلیت  که  باشد  هوش   شان  که  کرده  تأکید  داکتر 
است  این  نکنند.  مصرف  گرسنه  شکم  با  را  امپرازول 
که  است  و سه سال  فعال سی  نفر  میلیون  ده  این  که 
نمی   شود.  ولی  شود؛  خوب  معده   ی   شان  زخم  منتظرند 
این  از  میلیون  چهار  دیگر.  نفر  میلیون  ده  داریم  حاال 
ده میلیون مرض قند دارند. ولی این چهار میلیون آدم 
قند  مرض  خاطر  به  که  ندارند  تصمیم  وجه  هیچ  به 
همان  در  اما  می   گیرند.  روزه  بخورند.  را  خود  روزه   ی 
بدن   شان  چهار  و  سه ونیم  ساعت  طرف   های  اول،  روز 
می   آید  غبار  چشم   شان  پیش  لرزش.  به  می   کند  شروع 
و زانوهای   شان سست می   شود. با هر مصیبتی شده آن 
روز را به شام می   رسانند. شام در تلویزیون می   بینند که 
صحبت  الهی  واسعه   ی  رحمت  باب  در  محترمی  واعظ 
می   کند و می   گوید: »خداوند دوست ندارد که بندگانش 
به تعب و زیان بیفتند. آن عزیزانی که مرض قند دارند، 
به خصوص مرض قند، که خود بنده هم دارم، به خود 
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در  افزایش  و  جهش یافته  نوع  شیوع  عامه  صحت  وزارت 
را »خطر جدی« نمی داند. مسئوالن  آمار کلی ویروس کرونا 
این  با  مقابله  برای  کامل  آمادگی  که  می گویند  وزارت  این 
را دارد. پیش بینی وزارت صحت  دور از شیوع ویروس کرونا 
اوضاع  وخامت  و  شیوع  میزان  سوم  موج  در  که  است  این 

مبتالیان بیشتر از ظرفیت بخش صحت نخواهد بود.

این  صحت  وزارت  پیش بینی  دارد.  را  کرونا 
است که در موج سوم میزان شیوع و وخامت 
بخش  ظرفیت  از  بیشتر  مبتالیان  اوضاع 
مسئوالن  آن  وجود  با  بود.  نخواهد  صحت 
تعداد مریضان  اگر  این وزارت می  گویند که 
برسد،  نفر  هزار   10 از  بیشتر  فعال  کرونای 

شفاخانه های  در  نفر   200 از  بیش  حداکثر 
ویژه مریضان کرونا بستری اند. باقی مریضان 
میزان  می برند.  به سر  خانگی  قرنطین  در 
مریضان فعال در آغاز موج دوم به بیشتر از 
هفت هزار و 400 نفر بود. از این میان 389 
مریض نیازمند مراقبت جدی و در شفاخانه 
بستری بود. در موج اول شیوع ویروس کرونا 
در افغانستان، تعداد مریضان فعال و نیازمند 
مراقبت جدی تا بیشتر از نُه هزار اعالم شده 

بود. 
پالن  که  می کند  اعالم  عامه  صحت  وزارت 
با موج سوم کرونا تهیه  برای مقابله  اساسی 
شده و امکانات کافی تا حد پیش بینی شده ی 
شیوع و امکان وخامت اوضاع مریضان وجود 
دارد. اکنون 26 البراتوار دولتی و 17 البراتوار 
در  کرونا  ویروس  تشخیص  برای  خصوصی 

ندارد. 
آقای نظری می گوید که گرچند آمار کرونای 
اما  می شود  ثبت  یکجا  اول  نوع  با  دوم  نوع 
تا  در یک تخمین کلی دیده شده است که 
از  نفر   100 از  بیش  پیش،  روز  سه -چهار 
آمار رسمی  انگلیسی ثبت  مبتالیان کرونای 
کرونا  ویروس  انگلیسی  نوع  است.  بوده 
کابل  در  و سپس  لوگر  ننگرهار،  در  نخست 
به  اکنون  و  کرده  شیوع  والیت ها  سایر  و 
گفته ی آقای نظری در تمام کشور به گردش 
دارد.  جریان  آن  شیوع  و  افتاده  اجتماعی 
مبتالیان  میان  در  مرگ  از  موردی  تاکنون 

نوع انگلیسی کرونا رسما ثبت نشده است. 
عامه،  صحت  وزارت  اطالعات  براساس 
کرونا  ویروس  دوم  نوع  بیماران  در  وخامت 
سرعت  اما  شده  دیده  اول  نوع  از  کمتر 
آن  اول  نوع  به  نسبت  آن  انتقال  و  انتشار 
زیاد تر است. از این رو میزان مبتالیان به نوع 
ویروس کرونای نوع دوم به مراتب بیشتر از 
بیشتر  این که  از  است.  آن  ثبت شده ی  آمار 
هیچ  یا  و  دارند  خفیف  عالیم  مبتالیان 
اما می توانند عامل  نشان نمی دهند  عالیمی 
مسئوالن  باشند.  ویروس  انتشار  و  انتقال 
که  می کنند  توصیه  عامه  صحت  وزارت 
شرایط  کنند،  استفاده  ماسک  از  شهروندان 
در  شرکت  از  و  رعایت  را  وقایوی  بهداشتی 
تجمعات زیاد و غیرضروری جلوگیری کنند. 
شهروندانی  که  است  این  دیگر  مهم  توصیه 
که در گروه های اولویت بندی شده ی واکسین 
در  تعیین شده ی صحی  مراکز  به  دارند  قرار 
در  تا  بزنند  واکسین  و  کرده  مراجعه  کابل 

جلوگیری از شیوع ویروس کمک کنند. 

در موج سوم اوضاع وخیم نخواهد شد؟
بیشتر  میان  در  کرونا  از  نگرانی  و  ترس 
کمتر  ندارد.  وجود  افغانستان  شهروندان 
کسی به دلیل شیوع ویروس کرونا از ماسک 
تجمعات  در  شرکت  از  و  می کنند  استفاده 
عامه  صحت  وزارت  می کنند.  خودداری 
شیوع نوع جهش یافته و افزایش در آمار کلی 
نمی داند.  جدی«  »خطر  را  کرونا  ویروس 
آمادگی  که  می گویند  وزارت  این  مسئوالن 
کامل برای مقابله با این دور از شیوع ویروس 

لیاقت الیق

آمار رسمی شیوع ویروس کرونا در افغانستان 
است.  یافته  افزایش  دور  سومین  برای 
که  می گویند  عامه  صحت  وزارت  مسئوالن 
اکنون موج سوم کرونا در افغانستان آغاز شده 
است. افزایش در آمار مبتالیان و مرگ بر اثر 
کرونا در طی چند هفته  ی پیاپی رونما شده 
و از این رو مسئوالن وزارت صحت عامه از آن 
به عنوان موج سوم کرونا یاد می کنند. دلیل 
عمده ی این افزایش شیوع نوع جهش یافته  ی 
ویروس کرونا یا نوع انگلیسی آن و در کنار 
از  وقایوی  بهداشتی  رعایت شرایط  عدم  آن 

سوی شهروندان گفته می شود. 
می گویند  صحت عامه  وزارت  مسئوالن 
اکنون نوع جهش یافته ی کرونا در افغانستان 
عمال به گردش افتاده است. همزمان با این 
آمار  عامه،  صحت  وزارت  اطالعات  براساس 
رسمی ثبت روزانه ی مبتالیان کرونا تنها در 
 4.5 به  درصد   2.4 از  گذشته  هفته ی  یک 
نظری،  دستگیر  است.  یافته  افزایش  درصد 
که  می گوید  عامه  وزارت صحت  سخن گوی 
هفته ی  چندین  طی  در  آمار  در  افزایش 
آغاز  در  افغانستان  که  می دهد  نشان  پیاپی 

موج سوم کرونا قرار دارد. 

نوع جهش یافته ی کرونا
مسئوالن وزارت صحت عامه می گویند دلیل 
آمار رسمی شیوع ویروس کرونا در  افزایش 
افغانستان، عدم رعایت تدابیر وقایوی و شیوع 
نوع جهش یافته ی ویروس کرونا است. اکنون 
نوع جهش یافته ی  یا  نوع دوم ویروس کرونا 
آن که به نوع انگلیسی نیز یاد می شود عمال 
در افغانستان به گردش افتاده است. این نوع 
ویروس برای نخستین بار در انگلستان ثبت 
شد، سپس به کشورهای منطقه و از طریق 

پاکستان و ایران به افغانستان شیوع کرد. 
تعداد  از  مشخصی  آمار  عامه  صحت  وزارت 
ارائه  کرونا  ویروس  دوم  نوع  به  مبتالیان 
می گویند  وزارت  این  مسئوالن  نمی کند. 
نوع  مبتالیان  همراه  ویروس  این  مبتالیان 
تحت  یکجا  چین  ووهان  کرونای  ویروس 
نیز  آن  واکسین  می گیرند.  قرار  مراقبت 
تفاوتی  به گونه ی مشترک تطبیق می شود و 

است،  شکننده  افغانستان  صحت  بخش 
رسیدگی  آن  به  نمی تواند  و  ندارد  ظرفیت 

کند. 
مریضان  تعداد  اکنون  رسمی،  آمار  براساس 
کرونای فعال حدود دوهزار و 550 نفر است. 
از این میان تنها هشت تا چهار درصد آن و 

موج سوم کروان در افغانستان؛ 

ویروس نوع انگلییس به گردش افتاده است

برابر اتهامات خویش و قوم پرستی و طرفداری 
نژادی قرار می دهد. دموکراسی وقتی آسیب 
احساس  قدرت  از  خارج  احزاِب  که  می بیند 
کنند پاداش گیرنده ی حکومت تنها دوستان 
باعث  احساس  این  هستند.  رییس جمهوری 
می شود که نیروهای اپوزیسیون، حکومت را 

به فساد مالی متهم کنند.
شهرها  امنیت  تأمین  و  کنترل  واگذاری 
افغان ها  که  است  دیگری  راه  شهرداران،  به 
مسئوالنه  به صورت  آن  پیگیری  با  می توانند 
حاضر  درحال  کنند.  تمرکززدایی  قدرت  از 
وزارت امور داخله افغانستان مسئولیت تأمین 

امنیت مناطقی را دارد که به سختی می توان 
انتظار داشت حتا شناخت ابتدایی از منطقه 
مذکور داشته باشد. یک فرد نمی تواند تمام 
موتر  سرقت  کوچک،  جنایات  آدم ربایی ها، 
از روی چوکی  را در سراسر کشور  و قتل ها 
خود در کابل کنترل کند. واگذاری مسئولیت 
کشور  سراسر  شهرهای  شهرداران  به  بیشتر 
می تواند هم امنیت و هم پاسخ گویی را بهبود 

بخشد.
مقرره ای  افغانستان  اساسی  قانون  در  گرچه 
باید  شهرداران  می کند  ملزم  که  دارد  وجود 
از طریق انتخابات شهردار شوند، اما این اصل 

قدرت  واگذاری  شاید  دهد.  ارائه  خدمات 
به  بیشتر  مسئولیت  و  شهروندان  به  بیشتر 
رهبران محلی بتواند وضعیت را بهبود بخشد 
و دست کم این رهبران را در برابر کسانی که 

به آن ها رأی داده اند، پاسخ گوتر سازد.
قانون اساسی فعلی افغانستان به رییس جمهور 
بیشتر از پادشاهان پیشین این کشور صالحیت 
و قدرت داده است. قدرت نصب و عزل همه 
مقامات دولتی، سیاسی و حرفه ای، از سطح 
ولسوالی،  و  والیت  سطح  تا  گرفته  کابینه 
دارد.  قرار  ریاست جمهوری  اختیار  در  همه 
افراطی هر رییس جمهوری را در  این قدرت 

جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، دوباره 
اسالمی،  امارت  اسالمی،  دولت  جمهوری، 
و  انتقالی  اسالمی  دولت  مؤقت،  دولت 
مدت  این  در  است.  بوده  اسالمی  جمهوری 
افغانستان به طور متوسط هر شش سال یک 
است. درحالی که  بوده  رژیم  تغییر  بار شاهد 
هیچ یک صلح و ثبات به همراه نیاورده است، 
ملی  قدرت  متمرکزکردن  پی  در  همه  اما 
است  رسیده  آن  وقت  شاید  اکنون  بوده اند. 

که افغانستان نظام جدیدی را امتحان کند.
جامعه  و  افغانستان  پیش روی  معضل 
را  کنونی  وضعیت  که  است  این  بین المللی 
عادالنه تر  شایسته ساالر  اداری  نظاِم  یک  به 
بتواند  وجه  بهترین  به  تا  کنند  تبدیل 
قدرت  بر  قومی  گروه  هیچ  که  کند  تضمین 
شوروی  جماهیر  اتحاد  هم  نشود.  مسلط 
از  متحده پس  ایاالت  و هم  در دهه 1980 
کنفرانس بُن در سال 2001 تصور کردند که 
جلو  می تواند  قدرت مند  دولت  یک  ساختن 
افغانستان  در  را  اسالم گرایانه  افراط گرایی 
بگیرد و نیز یک حکومت مرکزی قدرت مند 
اما  کند.  کنترل  خوبی  به  را  کشور  می تواند 
آن  در  زیرا  کرد،  بدتر  را  اوضاع  رویکرد  این 
اهمیت حساسیت های قومی و ملی افغانستان 

نادیده گرفته شده بود.
مختلف  قبیله ای  و  قومی  گروه های  اکنون 
اساسا  را  این کشور  اغلب رهبران  افغانستان 
کوچک ترین  حتا  می دانند.  بیگانه  خود  از 
فعلی  نظام  در  مرکزی  حکومت  تصامیم 
به  قدرت  از  سؤاستفاده  ادعاهای  می تواند 
قیمت محرومیت گروه های منفرد را برانگیزد.

که  نگرانند  متمرکز  دولت  طرف داران 
و  اتحاد  شود  واگذار  مردم  به  قدرت  اگر 
آن ها  می افتد.  خطر  به  کشور  یک پارچگی 
بیش  افغانستان  ملت  که  می کنند  استدالل 
از حد پراکنده است، نهادهای دولتی ضعیف 
ناامنی،  از  برخاسته  و حل مشکالت  هستند 

دولت قوی و متمرکز می طلبد.
نه  و  گذشته  در  نه  متمرکز  نظام  همین  اما 
نفر  میلیون   40 حدود  به  نتوانسته  حاال، 

شبنم نسیمی و جیسون کریس هاوک
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ایاالت  و  افغانستان  حکومت   درحالی که 
می کنند،  مذاکره  طالبان  گروه  با  متحده 
افغانستان با پرسشی دیرینه دست وپنجه نرم 
می کند: سهم حکومت مرکزی، ادارات محلی 
باشد؟  چقدر  قدرت  از  منطقه ای  رهبران  و 
اما  نیست،  افغانستان  مختص  پرسش  این 
به ویژه در کشوری که طی  مسأله ی قدرت 
دهه های اخیر بارها به کام خشونت متالشی 
شده است، مسأله ای بسیار جدی است. برای 
اما  ندارد،  وجود  ساده ای  پاسخ  پرسش   این 
شهروندان،  بین  مدنی  گفت وگوی  یک 
در  افغانستان  مقامات  و  سیاست مداران 
نحو  به  قدرت  تقسیم  چگونگی  خصوص 
برای  امنیت  و  صلح  تأمین  برای  احسن 

افغان ها، می تواند راه حل باشد.
متمرکزترین  جمله ی  از  افغانستان  دولت 
بی حدوحصر  قدرت  است.  جهان  دولت های 
چندانی  فضای  کشور  این  رییس جمهوری 
محلی  ساختارهای  مشارکت  برای 
و  تصمیم گیری  در  حکومت داری  رسمی 
سیاست گذاری باقی نگذاشته است. اما تمرکز 
بودن  دوردست   به  توجه  با  مرکز  در  قدرت 
ضعف  و  زیرساخت ها  کمبود  کشور،  والیات 
نبوده  کافی  کشور  کل  کنترل  برای  نهادها، 
ریاست جمهوری  قدرت  تمرکززدایی  است. 
معنای  به  یا  کشور  تجزیه ی  به منظور  نباید 
برای  راهی  باید  بلکه  باشد،  جدایی طلبی 
پایان دادن  برای  عملی  راه حل های  یافتن 
حتا  باشد.  کشور  این  بی پایان  خشونِت  به 
قدرت  قراردادن  کشورها  باثبات ترین  در 
بی حدوحصر در دستان یک شخص می تواند 
به بی عدالتی و نابرابری منجر شود. از طرف 
موجبات  می تواند  قدرت  تمرکززدایی  دیگر 
اعتماد  و  مرکزی  از حکومت  بیشتر  حمایت 
را  محلی  و  والیتی  حکومت داری  به  بیشتر 
فراهم کند و به مردم افغانستان امکان اعمال 

کنترل بر سرنوشت سیاسی شان را دهد.
از سال 1973 افغانستان شاهد دولت شاهی، 
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مترکززدایی قدرت؛ 

کلید صلح اپیدار در افغانستان
چرا افغانستان به رییس جمهوری ضعیف تر نیاز دارد؟
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بازی می کرد.
پس  که  می آورد  یاد  به  وی 
رسمی،  غیر  بازی  سال ها  از 
به  تیم،   بازیکنان  از  تعدادی 
وی پیشنهاد کردند که باشگاه 
فوتبال قان کیلبورن سیتی را 
به صورت رسمی افتتاح کنند.

آقای زیدی به ای بی سی گفت: 
»بچه ها به من گفتند که چرا 
اندازی  راه  جدید  تیم های 

نکنیم«
و  پذیرفت  را  پیشنهاد  این  او 
کار  به  آن دست  تحقق  برای 
شد. این باشگاه بازی های خود 
برگزار  لیسه های محلی  در  را 
می کرد، اما اواخر سال 2014 
رییس  با  گفت و گویی  از  پس 
باشگاه نوپای کیلبورن سیتی، 

زمینی به آن ها داده شد.
وی گفت: »آن ها به من گفتند، 

رحیم چرا اینجا به ما نمی پیوندی.«
او باشگاهی با 22 بازیکن تأسیس کرد؛ یک تیم اصلی و یک تیم 

ذخیره. اما اکنون بیش از 150 بازیکن به آن پیوسته اند.
وی گفت: »ما تیم های زیر هشت سال، زیر 15 سال، زیر 16 سال و 

تیمی متشکل از زنان هزاره داریم.«
آقای  دارد.  زیادی  برنامه های  سیتی  کیلبورن  قان  فوتبال  باشگاه 
زیدی می خواهد به فدراسیون فوتبال استرالیای جنوبی بپیوندد تا 

فرصت های بیشتری برای بازیکنان مشتاق جامعه خود فراهم کند.
دکتر رادفورد گفت: »همین کارهای کوچک و بزرگ است که باعث 

می شود ]جامعه هزاره[ تأثیر گذار باشد.«

شناخت تأثیر جامعه هزاره
کارول مارتین نماینده شورای محلی در آی جی ای، معتقد است که 
موفقیت اقتصادی منطقه پراسپکت، »عمدتا« به خاطر فعالیت های 

جامعه افغان ها صورت گرفته است.
کارول مارتین گفت: »آن ها واقعا قهرمانانی ناشناخته هستند.«

یکی از آن قهرمانان، حنیف رحیمی است که اکنون آی جی ای محلی 
را اداره می کند. زمانی که  فروشگاه  کولز خیابان پراسپکت در سال 
2016 به مرکز خریدی در کیلبورن نقل مکان کرد، وی سوپرمارکت 
خود که در آن محصوالت محلی خاورمیانه، افغانستان و پاکستان 

عرضه می شد،  را توسعه داد تا به آی جی ای بپیوندند.
این حرکت برای کارول مارتین بسیار قابل توجه بود. او می گوید 
بدون وجود این فروشگاه،  ساکنان منطقه، به ویژه افراد مسن، برای 

تهیه مایحتاج خود با مشکل روبرو می شدند.
وی گفت: »او هر دو را به ما داد. با افتتاح سوپرمارکت،  کمک کرد تا 

هرگونه تبعیضی از بین برود.«
آقای رحیمی به فروشگاهی که توانسته در خیابان پراسپکت ایجاد 

کند، افتخار می کند.
است  فرد  به  منحصر  این حیث  از  فروشگاه  این  است  معتقد  وی 
در  که  محصوالتی  تمام  و  محلی  جوامع  ویژه  محصوالت  که 
سوپرمارکت های عمومی استرالیا یافت می شود را در خود جای داده 

است؛ همه در یک فروشگاه قابل دسترسی است. 
جامعه  دو  هر  زیرا  است،  خوب  بسیار  تجربه ای  »این  گفت:  وی 
خوشحال هستند. مردم مسلمان می توانند گوشت و تمام غذاهای 
الزم با پیشینه ی فرهنگ خاورمیانه ای و تمام محصوالت دیگر را یک 
جا خریداری کنند، که معموال باید برای خریدش به سوپرمارکت های 

دیگر بروند.«
خانم مارتینس می گوید که شاهد تأثیر کلی این مردم بر این ایالت 
بوده است. تأثیری که مردم را از هر منطقه ای به خیابان پراسپکت 
می کشاند تا در رستوران های افغان  غذا بخورند. وی گفت: »ما به 

خارج از کشور نمی رویم، اما جهان به سوی ما می آید.«
این تغییر و تحوالت آقای رحیمی را شاد می کند. او می گوید اوضاع 
نسبت به اولین تجارب هزاره ها از تجارت در خیابان پراسپکت در 

سال 2006 بسیار تغییر کرده است.
وی گفت: »هر سه ماه یک بار شیشه هایم را می شکستند، بنابراین 

دکان داشتن به این راحتی نبود.«
وی اعتبار خود را مدیون حمایتی می داند که جامعه هزاره از طرف 
شورای محلی و به واسطه سرمایه گذاری در منطقه بدست آورده 

است.
این همان چیزی است که باعث شده خیابان پراسپکت به »مقصد 
نهایی« تبدیل شود؛ جایی که روزهای اول با شیشه های شکسته ی 

ویترین و دکان های بی مشتری کار در آن آغاز شد.
به  آقای رحیمی گفت: »خیابان روشن و درخشان است، دکان ها 
دادوستد مشغولند؛ افراد زیادی به کار مصروفند؛ مردم از حضور در 
افغانستان در گوشه و کنار  خیابان پراسپکت لذت  رستوران های 
می برند. دیگر حتی برای باز کردن یک مغازه کوچک در این  مکان،  

نمی توان جای خالی پیدا کرد.«

منبع:  ای بی سی نیوز،  احمد یوسف

روی  شکسته  شیشه های  و  بسته  دکان های  خالی،  خیابان های 
پیاده روها؛ این همان چیزی است که حنیف رحیمی فقط دو دهه 

جلوتر از خیابان پراسپکت در حومه شمالی آدالید، به یاد می آورد.
او تازه با خانواده اش وارد استرالیای جنوبی شده بود و آن چه اکنون 
افغانستان کوچک خوانده می شود، کامال دور از هر آن  چیزی بود که 

انتظارش را داشت.
بگویم، ساعت شش،  »این طور  ای بی سی گفت:  به  آقای رحیمی 
هفت شب، دیگر کسی در خیابان به چشم نمی خورد، زیرا مردم 
می ترسیدند. این جا امن نبود. منطقه کامال خالی بود. دکان ها کامال 

خالی بودند.«
آقای رحیمی یکی از معدود پناهجویان هزاره بود که خیلی زودی 
بزرگترین  از  اکنون یکی  را خانه خود  نامید، جامعه ای که  آدالید 

جوامع غیر انگلیسی زبان این ایالت است.
اما خیابان پراسپکت نسبت به اوایل بسیار تغییر کرده است، منطق 

دولت محلی بندر آدالید انفیلد نیز عوض شده است.
از  خاورمیانه،  از  جدید  افراد  ورود  از  »بعد  گفت:  رحیمی  آقای 
افغانستان و مردم هزاره به این کشور، به آرامی همه چیز تغییر کرد.«

که  داده  نشان  جنوبی  استرالیای  دانشگاه  از  جدیدی  گزارش 
در  زنجیره ای  )فروشگاهی  آی جی ای  افغانستان،  هزاره  پناهندگان 
استرالیا( را که زمانی در حال فروپاشی بود، احیا و آن را به »مرکز 

رشد و شکوفایی چند فرهنگی و پویا« تبدیل کرده اند.
به  و  آزاردیده ترین  از  یکی  هزاره ها  که  آمده  گزارش  این  در 
 ،2018 سال  در  هستند.  جهان  در  اقوام  حاشیه رانده شده ترین 
آن ها با 2.7 میلیون مهاجر در ایران و پاکستان دومین گروه بزرگ 

پناهندگان بودند.
دیوید ردفورد، رهبر این تحقیق، می گوید که به اصطالح »پناهنده های 
استثنایی« این جامعه در حومه شمالی آدالید با چالش های زیادی 
روبرو بودند. جامعه نه با دستاوردهای یک فرد بلکه طیف وسیعی از 

مردم رونق می گیرد.
رادفورد در مورد آن چه به کل پناهندگان تعمیم داده می شود،  گفت: 
»ما )استرالیایی ها( یا با خود می گوییم پناهندگان بیچاره، ما باید 
چیزهای زیادی به آن ها بدهیم تا از آن ها حمایت کرده باشیم. یا 
پناهجویان  نوع  این  از  و  دوست داریم در مدح آن ها سخن گفته 

قهرمان که کارهای خارق العاده ای انجام داده اند صحبت کنیم.«
اما بنابر گفته ی او، آن چه تحقیقاتش نشان می دهد این است که 
پناهنده ها یا کسانی که به صورت بشردوستانه به این کشور آمده اند، 

فقط می خواهند مانند هر کس دیگری عضوی از جامعه شوند.
وی گفت: »و با توجه به فرصت ها، آن ها هر روز در همین مسیر 
تالش می کنند. همین با خود انسجام اجتماعی به همرا می آورد؛ 
جامعه ای استرالیایی متشکل از جوامع مختلف. در نهایت هزاره ها 
]در آدالید[ خود را برای همیشه پناهنده به حساب نمی آورند. این 

نوع برچسب زدن می تواند تأثیر گذار باشد.«

پیروزی های این جامعه در میدان ورزش
دکتر ردفورد در تحقیق خود با اشاره به اهمیت ورزش های محلی 
که توسط اعضای جامعه هزاره در آدالید اداره می شود، آن را یکی از 
عوامل اصلی از بین بردن شکاف بین جوامع مختلف ذکر کرده است.

دکتر رادفورد گفت: »یکی از حیطه های جالب دیگر ورزش است 
و باشگاه فوتبالی بسیار مهمی به نام باشگاه فوتبال »قان کیلبورن 
سیتی« نیز در این شهر وجود دارد. اعضای این تیم را نه تنها هزاره ها 
بلکه تعداد زیادی از افراد جوامع مختلف به ویژه افریقایی تبارها و 

دیگر جوامع تشکیل می دهند.«
باشگاه فوتبال قان کیلبورن سیتی، در فعالیت های سال 2008 ریشه 

دارد. 
رحیم شاه زیدی، بنیانگذار این باشگاه، با گروهی از تیم ها از جامعه 
افغان در یکی از بخش های آماتوری سطح پایین استرالیای جنوبی 

کشور فعال است. 
وزارت صحت عامه مرکز ویژه ی تشخیص نوع 
جهش یافته ی ویروس کرونا را هفته های پیش 
تشخیصیه ی  کیت های  اکنون  و  کرده  افتتاح 

آن را در سایر البراتوارها نیز فرستاده است. 

واکسین
تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شده 
است. تا کنون 968 هزار دوز واکسین کرونا در 
اختیار وزارت صحت عامه  قرار گرفته است که 
برای 500 هزار نفر تطبیق می شود. از این میان 
تاکنون بر نزدیک به 133 هزار نفر تطبیق شده 
است. در گام اول کارمندان صحی که شمار آن 
می شوند.  واکسین  می رسد  نفر  هزار   110 به 
کارمندان  از  نفر  هزار   76 نزدیک  تاکنون 
روند  این  آن  از  پس  شده اند.  واکسین  صحی 
بر کسانی تطبیق می شود که شامل گروه های 
دارند.  قرار  صحت  وزارت  اولویت بندی شده ی 
خبرنگاران، نیروهای امنیتی، افراد مسن، افراد 
دارای امراض مزمن، مهاجران و بی جاشدگان، 
آموزگاران،  فقیرنشین،  مناطق  افراد  زندانیان، 
اداراتی  کارمندان  کوچی ها،  دانشگاه  استادان 
دولتی و خصوصی مزدحم از گروه   هایی است 

که در اولویت قرار دارند. 
بیش  تاکنون  عامه  صحت  وزارت  آمار  بنابر 
نزدیک  آموزگاران،  از  نفر  و 400  از 25 هزار 
دولتی  کارمندان  از  نفر   700 و  چهارهزار  به 
پنج هزار و 721 نفر از زندانیان، دو هزار و 111 
نفر از خبرنگاران، 239 نفر از عودت کنندگان، 
سه هزار و 687 نفر از افراد مناطق فقیرنشین، 
هشت هزار و 689 نفر از افراد با سن باالتر از 
50 سال، 777 نفر از بیجاشدگان و هزاران نفر 

دیگر از سایر بخش ها واکسین شده اند. 
در  افغانستان  در  واکسین  تطبیق  روند 
افغانستان  در  کرونا  ویروس  یک سالگی شیوع 
در پنجم حوت آغاز شد. اکنون بیش از یک  ونیم 
از آغاز آن می گذرد. آمار واکسین شدگان  ماه 
پیش   کندی  به  روند  این  که  می دهد  نشان 
می رود. تاکنون تمام کارمندان صحی واکسین 
صحت  وزارت  مسئوالن  که  گرچند  نشده اند. 
را  کرونا  واکسین   دوزهای  که  می گویند  عامه 
نخست تنها برای کارمندان صحی باز کرده اند 

و سپس سایر گروه ها. 

این  واکسین  تطبیق  روند  کندی  عوامل  از 
از  نگرانی  و  ترس  عمال  سو  یک  از  که  است 
شیوع کرونا در افغانستان میان شهروندان کم 
کرونا  به  نسبت  شهروندان  بیشتر  است.  شده 
ویروس  این  که  گرچند  شده اند.  بی تفاوت 
آمار  افزایش  و  می گیرد  را  افراد  جان  تاکنون 
رسمی آن برای دور سوم تجربه می شود. ثبت 
شبانه روز های  در  کرونا  مبتالیان  آمار  رسمی 
 122 تا   80 از  آمار،  آخرین  براساس  گذشته 
نفر می رسد. آمار مرگ نیز از روزهای گذشته، 

هشت نفر در یک شبانه روز را نشان می دهد. 
از  برخی  میان  نیز  واکسین  از  ترس  از  نوعی 
گروه ها و افراد وجود دارد. ترس از واکسین از 
این ناشی می شود که در برخی از کشورهای 
از  برخی  تولید  واکسین  تطبیق  اروپایی 
شده،  مرگ  به  منجر  مواردی  در  شرکت ها  
عوارض جانبی داشته و روند تطبیق آن متوقف 

شده است. 
تطبیق  افغانستان  در  که  کرونای  واکسین 
داخلی  شرکت  یک  تولیدشده ی  می شود 
سازمان  تأیید  واکسین  این  است.  هندی 
وزارت  مسئوالن  دارد.  را  جهانی  بهداشت 
صحت عامه از نداشتن عوارض جانبی آن برای 
این  اطمینان می دهند. سخن گوی  شهروندان 
وزارت می گوید که تاکنون در میان 132 هزار 
عوارض  هیچ گونه  شده اند،  واکسین  که  نفری 
از  پس  این که  تنها  است.  نشده  دیده  جانبی 
تطبیق واکسین برای مدتی کوتاه جان دردی، 
بی اشتهایی، تب و درد در ناحیه ی شکم ممکن 
است رخ دهد اما مشکلی ندارد و طبیعی است. 
عامه،  صحت  وزارت  سخن گوی  گفته ی  به 
را  واکسین  مورد  در  آگاهی دهی  برنامه های 
واکسین  مراجعان  تعداد  و  گرفته  روی دست 
افزایش  دوبرابر  تا  این سو  به  هفته  از یک  نیز 

یافته است. 
وزارت صحت عامه برنامه دارد که 60 درصد 
است  قرار  کند.  واکسین  را  افغانستان  نفوس 
برای هشت میلیون  16 میلیون دوز واکسین 
واکسین  جهانی  اتحادیه ی  مالی  کمک  با  نفر 
برای افغانستان تهیه شود. همچنان برای 16 
میلیون نفر دیگر وزارت صحت عامه افغانستان 
و  جاری  سال  جریان  در  که  دارد  برنامه 

سال های آینده واکسین تهیه کند.

از خیاابن های خایل ات جامعه ای پررونق: 

چگونه جامعه هزاره خیاابن پراسپکت آدالید را 
تغییر داد  

هرگز عملی نشده است. انتصابات برای سمت 
می شود  انجام  داخله  وزارت  توسط  شهرداری 
است.  رییس جمهوری  تأیید  به  منوط  و 
حاضر  درحال  افغانستان  شهرهای  شهرداران 
هستند؛  پاسخ گو  رییس جمهور  برابر  در  فقط 
این امر هم می تواند به فساد دامن زند و هم 
به مقامات امکان می دهد که به جای تمرکز بر 
شایستگی، از طریق ارتباطات شخصی و رشوه 
از  امنیت، شهرداری ها  از  فراتر  شهردار شوند. 
صالحیت محدودی برخوردارند. آن ها بر برق، 
شهردارها  اگر  ندارند.  کنترل  پولیس  و  آب 
مردم  برابر  در  شوند،  انتخاب  مردم  توسط 
پاسخ گوتر خواهند بود و احتماال عملکردشان 

نیز بهتر خواهد شد.
با این  حال خطری که در این ترتیب وجود دارد 
این است که وقتی شهرها نتوانند امنیت خود 
تأمین  مقامات  فساد  یا  بی کفایتی  دلیل  به  را 
که  است  دشوار  مرکزی  برای حکومت  کنند، 
به طریقی مداخله کند که به صالحیت شهردار 

لطمه نزند.
همان  می تواند  تمرکززدایی  نهایت  در  اما 
تغییری باشد که باعث می شود شهروندان در 
و  مالکیت  احساس  خود  محلی  امنیت  تأمین 
حاضر  درحال  باشند.  داشته  بیشتری  کنترل 
راحت  می توانند  افغانستان  والیات  شهروندان 
حکومت خارج از دسترس در کابل را به خاطر 
اگر  اما  بدانند.  مقصر  خود  امنیتی  مشکالت 
تدابیر  که  کنند  درخواست  از شهردار  بتوانند 
قوی تر و فعاالنه تری برای امنیت شهر موردنظر 
)و  احتماال  مذکور  شهردار  گیرد،  دست  روی 
مجبورا( واکنش به موقع و متنناسبی خواهد 

داشت.
یک نظام سیاسی که جوامع متنوع افغانستان را 
توانمند سازد، بهترین راه مقابله با افراط گرایی 
در افغانستان است، زیرا موانع غیرقابل عبوری 
را برای گروه هایی همچون طالبان که به دنبال 

کنترل کل کشور هستند، ایجاد خواهد کرد.
برای  شهروندان  به  قدرت  واگذاری  مسلما 
انتخاب رهبران والیتی و محلی شان هزینه های 
احتمالی نیز دارد. فساد و شاه سازی در سطوح 

سلب  است.  ممکن  امری  نیز  حکومت  پایین 
قدرِت برکنارکردن سریع و به موقع والی های 
رییس  جمهوری،  از  سؤاستفاده جو،  یا  فاسد 
می تواند موجبات تضعیف بیشتر دموکراسی را 

در افغانستان فراهم آورد.
اما اگر بتوان از تمرکززدایی برای کاهش دادن 
اختالفات قومی در افغانستان از طریق اعمال 
یک سری تعدیالت ساده در روند دموکراتیک 
می تواند  تمرکززدایی  پس  کرد،  استفاده 
در  سرتاسری  امنیت  و  صلح  برای  مقدمه ای 
انتخابات والیتی  افغانستان باشد. برگزارکردن 
و محلی و تقسیم قدرت با شهروندان می تواند 
برای افغان ها حس ملی گرایی ای را ایجاد کند 
که قومیت ها، فرهنگ ها، زبان ها و میراث های 

متنوع کشور را در بر گیرد.
مذاکرات  برای  می تواند  تمرکززدایی  ایده ی 
سراسر  رهبران  و  نمایندگان  رهبری  به  صلح 
مردم  باشد.  ارزشمندی  ایده  افغانستان 
از زمان سرنگونی رژیِم به رسمیت  افغانستان 
شناخته نشده طالبان در سال 2001، احساس 
ناسیونالیسم قوی تری پیدا کرده اند. آوردن یک 
توانمندسازی شهروندان  برای  تعدیالت  سری 
امنیتی  اوضاع  بر  بیشتر  مالکیت  برای داشتن 
برای  بیشتر  رأی دهندگان  و جلب  محلی شان 
کشور،  ملی  و  محلی  حاکمیت  از  حمایت 
افغان ها  باشد.  خردمندانه  اقدامی  می تواند 
افغانستان  هستند.  باورمند  آزادی  به  عمیقا 
آزادی  قدرت،  تمرکززدایی  کمی  با  می تواند 
ملی، محلی و فردی را بیشتر از پیش تقویت 

کند.

اجتماعی  و  سیاسی  کنش گر  نسیمی،  شبنم 
اجرایی  رییس  و  بریتانیایی  افغانستانی 
 Conservative Friends of( مجمع 

Afghanistan( است.
با  و  است  پژوهش گر  هاوک  کریس  جیسون 
افغانستان کار  امنیتی ملی  نیروهای دفاعی و 

می کند.

منبع: فارن پالیسی
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بین  ارتباط های  و  فعالیت ها  کردن  محدود  در  سعی 
المللی تایوان دارد و هر دو برای گسترش نفوذ خود در 

منطقه اقیانوس آرام رقابت می کنند
یافته  افزایش  اخیر  سال های  در  طرف  دو  بین  تنش 
از زور برای پس گرفتن جزیره را رد  و پکن استفاده 

نکرده است
اگرچه تایوان به طور رسمی تنها توسط تعداد اندکی 
از کشورها به رسمیت شناخته شده است، اما آن کشور 
دموکراتیک  سیاسی  نظام  دارای  چین  خالف  بر  که 
ارتباط تجاری و  از کشورهای جهان  با بسیاری  است 

غیررسمی قوی دارد.
رابطه  دارای  متحده  ایاالت   ، کشورها  اکثر  مانند 
دیپلماتیک رسمی با تایوان نیست اما براساس قانونی 
است  ملزم  دولتش  شده،  تصویب  کشور  آن  در  که 

امکان دفاع از خود را در اختیار تایوان قرار دهد.

شناسایی پدافند هوایی نزدیک پراتاس هم وارد شدند.
این پروازها یک روز پس از آن صورت گرفت که آنتونی 
نگران  کشورش  گفت  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن، 
»افزایش رویکرد تهاجمی« چین در قبال تایوان است.
او در مصاحبه با شبکه ان بی سی بار دیگر تأکید کرد که 
ایاالت متحده دارای تعهد قانونی نسبت به تایوان است و 
افزود که دولت امریکا »اطمینان حاصل خواهد کرد که 
تایوان توانایی دفاع از خود را دارد«. او گفت »هرکس 
وضعیت  در  تغییر  صدد  در  زور  به  توسل  با  بخواهد 

موجود برآید مرتکب اشتباهی جدی شده است«.

مساله چین و تایوان
چین و تایوان از زمان پایان جنگ داخلی چین در سال 
اصلی  سرزمین  بر  کمونیست  حزب  تسلط  و   1949
مدتهاست  پکن  بوده اند.  جداگانه  دولت های  دارای 

از عملیات  تایوان گفته است که در جدیدترین مورد 
مانور نظامی چین، 18 فروند جنگنده و چهار بمب افکن 
اتمی، دو هواپیمای تهاجمی ضد  قادر به حمل بمب 
وارد  زودهنگام  هشدار  هواپیمای  یک  و  زیردریایی 

حوزه شناسایی پدافند هوایی این کشور شدند.
وزارت دفاع افزوده است که در واکنش به این اقدام، 
چند فروند هواپپمای نیروی هوایی تایوان برای هشدار 
به هواپیماهای چینی به پرواز درآمدند و شبکه دفاع 
حالت  در  منطقه  فضای  بر  نظارت  برای  نیز  موشکی 

آماده باش قرار گرفت.
پروازهای  اخیر  ماه های  طی  چین  هوایی  نیروی 
منظمی را بر فراز آب های بین المللی واقع در سواحل 
انجام  پراتاس در دریای چین  و جزایر  تایوان  جنوبی 
داده است. این جزایر تحت حاکمیت تایوان قرار دارند.

حوزه  به  دوشنبه  روز  عملیات  در  هواپیماهای چینی 

اطالعات روز: تایوان گفته است که تعداد بی سابقه ای 
هواپیماهای نظامی جمهوری خلق چین روز دوشنبه 

وارد حوزه پدافند هوایی این کشور شدند.
به گفته وزارت دفاع تایوان، 25 فروند هواپیما از جمله 
تسلیحات  حمل  به  قادر  بمب افکن های  و  جنگنده ها 
حوزه  به  موسوم  منطقه  وارد  دوشنبه  روز  هسته ای 

شناسایی پدافند هوایی ADIZ تایوان شدند.
به گزارش بی بی سی فارسی، ورود هواپیماهای نظامی 
چین که بزرگترین مورد از نقض این حوزه شناساسی 
می گیرد  حالی صورت  در  است  یک سال گذشته  در 
فزاینده  طور  »به  رویکردی  متحده  ایاالت  دولت  که 

تهاجمی« نسبت به چین اتخاذ کرده است.
استان جدا شده  را یک  تایوان  جمهوری خلق چین، 
خود تلقی می کند اما تایوان، که دارای نظام سیاسی 

دموکراتیک است، خود را یک کشور مستقل می داند.

یم فضایی تایوان افزایش »یب سابقه« پرواز هواپیماهای چیین در حر
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همکاری«  اقدام  »برنامه  و  فرهنگی«  »موافقت نامه  شامل 
وزارتخانه های کشور را امضا کرده اند.

ایران و روسیه یک سند همکاری راهبردی 20 ساله را در 
سال 79 امضا کرده اند که مهلت آن اسفند سال گذشته به 

الوروف در دیدار با روحاین: 

کرات درباره مسائل نظامی و منطقه  جدا از برجام پیگریی شود مذا
پایان رسید.

کاظم جاللی، سفیر ایران در مسکو به خبرگزاری ایرنا گفته 
است ایران و روسیه قصد »به روزرسانی« این سند را دارند و 
پیش نویس سند همکاری جدید توسط وزارت خارجه ایران 

تهیه شده است.
او به زمان تصویب این سند اشاره نکرده، ولی گفته پس از 
اجماع داخلی درباره این سند، پیش نویس نهایی »تحویل 
مقات روس خواهد شد و بعد از تایید مقامات روس مذاکرات 
دوجانبه بین کشور برای نهایی سازی شکل خواهد گرفت«.

مقام های حکومت ایران این سند همکاری را مشابه سند 
همکاری 25 ساله ایران و چین دانسته اند که امضای آن با 
انتقادهای گسترده ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد 
و در شبکه های اجتماعی از آن به عنوان سند »فروش ایران 

به چین« نام برده می شود.
امضای سند  برای  با چین و تالش  امضای سند همکاری 
به شرق«  »نگاه  در چارچوب سیاست  روسیه  با  همکاری 
دنبال می شود که در سال های اخیر از سوی علی خامنه ای، 
خارجی  سیاست  محور  عنوان  به  اسالمی  رهبر جمهوری 

جمهوری اسالمی تعیین و اعالم شده است.

او تاکید کرد که باید »فضا و روابط« به سال 2015 برگردد 
و »هر آن چه در آن زمان توافق شده پذیرفته شود«.

نیز  روحانی  حسن  با  دیدار  از  پیش  روسیه  خارجه  وزیر 
با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه  در یک نشست خبری 
ایران شرکت کرده و موضع روسیه را منطبق با موضع ایران 

دانسته بود.
او همچنین اعمال تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا 
علیه برخی مقام های نظامی و امنیتی ایران را محکوم کرد و 

گفت این اقدامات »بدتر از جرم« است.
که شش  کرد  اعالم  دوشنبه 23 حمل  روز  اروپا  اتحادیه 
فرمانده ارشد نظامی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، 
دو مقام امنیتی و سه زندان ایران را به اتهام نقض حقوق 
بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم های 

خود اضافه کرده است.
محمدجواد ظریف نیز در این نشست به شدت از این اقدام 
اتحادیه اروپا انتقاد کرده و گفته است اروپا با این کار نشان 
و  امریکا«  داخل  گروه های  تندروترین  »دنباله رو  که  داد 
اسرائیل است و چنین کاری »بسیار جای شرمندگی دارد«.

سند  دو  همچنین  سفر  این  در  روسیه  و  ایران  مقام های 

اطالعات روز: سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز 
سه شنبه در دیدار با حسن روحانی گفت که مذاکرات درباره 
مسائل منطقه ای و نظامی باید »خارج از چارچوب برجام« 
و »با حضور کشورهای منطقه به صورت جداگانه« بررسی 

شود.
به گزارش رادیو فردا، او موضع دولت روسیه درباره احیای 
برجام را »بازگشت بی قید و شرط و کامل امریکا به برجام« 
چارچوب  »در  تهران  که  این  درخواست  گفت  و  دانسته 
برجام شرایط جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود 

در قالب برجام عمل کند« کامال »غیر مفید است«.
اشاره وزیر خارجه روسیه به موضع دولت امریکا برمی گردد 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  مذاکره  خواستار  بارها  که 
ایران شده است که عالوه بر بحث هسته ای،  با  بلندمدت 
موشکی  برنامه  و  منطقه ای  فعالیت های  چون  موضوعاتی 

ایران را نیز در برگیرد.
این دیدار که  نیز در  ایران  حسن روحانی، رئیس  جمهور 
روز سه شنبه، 24 حمل، در تهران انجام شد، با تکرار موضع 
ایران گفت که »تنها راه امریکا برای بازگشت به برجام، لغو 

تحریم ها است«.

کمه اعضای یک گروه راست افراطی در آملان  محا
یسیت« به اتهام »توطئه ترور

گفته می شود این گروه 27 قبضه سالح غیرمجاز 
که عمدتا اسلحه کمری بوده در اختیار داشته است.

متهمان  »اگر  گفته  پولیس  ارشد  مقام  یک 
شده  برنامه ریزی  تروریستی  اقدامات  می توانستند 
خود را انجام دهند، ما با یک ماشین کشتار بسیار 

بزرگ و وحشیانه مواجه می شدیم«.
رسانه های آلمانی می گویند مقامات از فعالیت این 
گروه از طریق یک منبع اطالعاتی آگاه شدند که 
اکنون شاهد اصلی پرونده است و به شدت تحت 

حفاظت.
دیگر  در  گروه  این  اعضای  بیشتر  می شود  گفته 

گرو های افراطی راست نیز عضویت داشتند.

اطالعات روز: دادگاه یازده عضو یک گروه »ترور« 
راست افراطی سه شنبه در شهر اشتوتگارت آلمان 
آغاز شد. مظنونان بین 32 تا 61 سال سن دارند و 

در فوریه سال گذشته دستگیر شدند.
فارسی، دادستان ها می گویند  از بی بی سی  نقل  به 
همه این یازده مرد آلمانی هستند و عضو گروهی 

.)Gruppe S( »به نام »گروه اس
و  مسلمانان  مهاجران،  به  داشته  قصد  گروه  این 

سیاستمداران حمله کند.
در این پرونده یک افسر سابق پولیس نیز به خاطر 
حمایت مادی از این گروه به عنوان دوازدهیمن نفر 

محاکمه می شود.
طور  به  و  است  فراری  گروه  این  اعضای  از  یکی 

غیابی محاکمه می شود.
در کیفرخواست آمده است که اعضای »گروه اس« 
قصد داشتند »نظم دولتی و اجتماعی را در آلمان 

متزلزل و سرنگون کنند«.
ورنر اس رهبر گروه اولین نشست این گروه را در 

سپتامبر 2019 ترتیب داد.
و   ZDF تلویزیونـی  شـبکه  گـزارش  اسـاس  بـر 
روزنامـه اشـتوتگارتر ناخریشـتن، ورنـر اس قصـد 
هـزار  دو  بـا  را  تفنـگ کالشـنیکف  یـک  داشـت 
فشـنگ، یک قبضه اسـلحه یـوزی و یـک نارنجک 

دسـتی خریـداری کنـد.

جاپان طرح تخلیه فاضالب نریوگاه فوکوشیما 
در اقیانوس را تأیید کرد

در حال حاضر چین از جاپان خواسته »مسئوالنه« 
رفتار کند و کره جنوبی نیز از تصمیم توکیو »به 

شدت ابراز تأسف« کرده است.

در فوکوشیما چه رخ داده بود؟
باعث   9 بزرگی  به  زلزله ای   ،2011 سال  در 
که سواحل شمال  بزرگی شد  سونامی  پدیدآمدن 
رآکتور  سه  به  و  کوبید  هم  در  را  جاپان  شرقی 
مرکز  که  شد  باعث  و  زد  آسیب  هم  فوکوشیما 
و  دریا  به  رادیواکتیو  مواد  و  شود  ذوب  رآکتور 

منطقه اطراف نیروگاه نشت کند.
این حادثه جان پانزده هزار نفر را گرفت، بیش از 
دیگر  نفر  میلیون  دو  و  شدند  آواره  نفر  هزار  صد 
محل  ترک  به  مجبور  که  فوکوشیما  اهالی  از 
تا سال ها مرتب معاینه  باید  سکونت خود نشدند، 
و آزمایش شوند؛ کما اینکه دولت جاپان سال پیش 
اولین مورد سرطان مرتبط با سانحه نیروگاه اتمی 

فوکوشیما را تائید کرد.
برآورد  جاپان  دولت   2016 سال  دسامبر  ماه  در 
را دو  فوکوشیما  نیروگاه  از هزینه تخریب  را  خود 
برابر کرد و پیش بینی کرد که این کار معادل 192 

میلیارد دالر برای این کشور هزینه خواهد داشت.
مواد  از  فوکوشیما  پاکسازی  می شد  زده  تخمین 

رادیو اکتیو سی سال طول بکشد.

اطالعات روز: جاپان طرحی را اجازه می دهد بیش 
از  هسته ای  نیروگاه  آلوده  آب  تن  میلیون  یک  از 
کار افتاده فوکوشیما در اقیانوس تخلیه شود، تایید 

کرد. این آب قرار است تصفیه و رقیق شود.
به گزارش بی بی سی فارسی، ساکنان محلی که در 
صنعت ماهیگیری مشغولند و همچنین کشورهای 
با این طرح  همسایه از جمله چین و کره جنوبی 

مخالفت کرده اند.
توکیو می گوید تخلیه این آب که برای خنک سازی 
سوخت هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد حدود 

دو سال دیگر آغاز می شود.
تصویب نهایی پس از سالها بحث و گفتگو صورت 
می گیرد و انتظار می رود روند تخلیه این آب دهه ها 

به طول انجامد.
پیچیده  فرایند  یک  در  آلوده  آب  این  است  قرار 
فیلتر شود و اکثر عناصر رادیواکتیو آن از بین برود 
اما انتظار می رود برخی از عناطر از جمله تریتیوم 

در آن باقی بمانند.
رادیواکتیو،  آب  تن  میلیون   1.3 حاضر  حال  در 
اندازه  استخر   500 کردن  پر  معادل  حجمی 
المپیک، در ذخایر این نیروگاه از کار افتاده، جمع 

شده است.
این  اجرای  با  شدت  به  زیستی  محیط  گروه های 

طرح مخالفت کرده اند.
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در 
نظر دارد،که اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه  ) تهیه وخریداری تخم های بذری، کود کیمیاوی 
را  بغالن(   و  لوگر،پروان  بلخ،  ننگرهار،  هرات،  های  والیت  به  جات  علوفه  شده  اصالح  های  وتخم 
 )0101-2227( نمبر  جواز  دارای  لمیتد(  یعقوب چرخی  موالنا  قربانخیل  )برادران  محترم   با شرکت 
آدرس- ده افغانان ابن سینا مارکیت مرکزکابل افغانستان به قیمت مجموعی )6,026,600.00( شش 

ملیون و بیست وشش هزارو ششصد 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 برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 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«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در 
نظر دارد،که اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه  )تهیه وساخت 32 باب گلخانه ها برای دهاقین 
نمبر  جواز  دارای  پبروز(  باختر  )ساختمانی  محترم   شرکت  با  را  ننگرهاروبلخ(   هرات،  والیات  به 
مجموعی  قیمت  به  افغانستان  لغمان  مهترالم   – لغمان  مرکز  شاروالی  مقابل  آدرس-   )D-5978(

)17,997,696.00( هفده ملیون نه صدونودهفت هزارو ششصدو نود شش 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 برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 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«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر 
دارد،که اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه  )تهیه وساخت 15 باب گلخانه های دو کمانه به شیوه 
)Mach Grand( ده باب برای کابل وپنج باب برای والیت بلخ(  را با شرکت محترم  )ساختمانی 
همت دورانی ( دارای جواز نمبر )D-36486( آدرس- منزل 2 مارکیت کابل، ناحیه 2، مرکز کابل 
افغانستان به قیمت مجموعی )16,816,872.00( شانزده ملیون هشت صدو شانزده هزارو هشتصدو 

هفتاد دو 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 برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 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«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که 
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در 
مثمرکوچک گلخانه  نهال های  قوریه  )احداث  پروژه   قرارداد،  اعطای  اطالعیه تصمیم  دارد،که  نظر 
 )D-5978( دارای جواز نمبر )برای والیت ننگرهار(  را با شرکت محترم  )ساختمانی باختر پبروز
آدرس- مقابل شاروالی مرکز لغمان – مهترالم لغمان افغانستان به قیمت مجموعی )5,510,800.00( 

پنچ ملیون پنجصدو ده هزارو هشت صد 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 برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 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«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،که اطالعیه تصمیم 
اعطای قرارداد، پروژه  ) تهیه وخریداری سولرخشک کن برای والیات کابل، پروان ولوگر(  را با شرکت محترم  )عبدالرحیم بابا لمیتد( دارای جواز نمبر )6638-0101( آدرس- افضل مارکیت مقابل مسجد پل خشتی مرکزکابل 

افغانستان به قیمت مجموعی )5,880,000.00( پنج ملیون و هشت صدو هشتاد هزارافغانی 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 برنامه زراعت و مالداری 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«

MAIL/PD/NCB/G-11/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه}تدارک 10 قلم آفت کشهای مختلف النوع زارعتی غرض کنترول امراض و آفات نباتی مورد 
ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین{ تحت داوطلبی باز داخلی و نمبر تشخیصیه}MAIL/PD/NCB/G-11/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
عامه الی ساعت}10:00{ قبل از ظهر روز }پنجشنبه {مؤرخ }16 - ثور - 1400{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ)300000(  سه صد هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط 

اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

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

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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تالش های واقعی دنیا برای 
ایجاد پولیس ملی موثر 
افغانستان که بتواند در 

مناطق مورد مناقشه فعالیت 
کند، تقریبا به هم ریخته است؛ 
زیرا فساد و بهره برداری بومی 

است و پولیس نمی تواند 
بدون حمایت خارجی کار کند. 

آن ها اکنون فقط ۱۲ درصد 
از تجهیزات خود را نگهداری 

می کنند و هدف آن ها فقط ۳۵ 
درصد است.

توافیق دیگر برای اپیان دادن به صلح؟

اولویت های  سایر  استراتژیک:  راهبرد 
به نظر  که  استراتژیک  و  بشردوستانه 

می رسد مسلط باشند
شامل  را  مشکالت  از  بخشی  تنها  داده ها  این 
می شود، اما دو هشدار جدی را ارائه می دهد: اول، 
اکنون هیچ یک از تالش های صلح ایاالت متحده 
نمی تواند موفق شود زیرا طالبان بر این باورند که 
آن ها پیروز می شوند و می توانند هر تالش صلح 

را در معنای دیگر پیروزی نظامی برنده شوند.
نجات  برای  متحده  ایاالت  تالش  هرگونه  دوم، 
اوضاع که به راحتی پول )و جان( را دور می اندازد، 
هدر دادن منابعی است که می تواند در معامله با 
سایر کشورها موثر باشد که می توانند دست کم به 
اندازه افغانستان تهدیدی باالقوه به ایاالت متحده، 

متحدانش و جهان باشند.
در این جا، بسیار مهم است به یاد داشته باشیم که 
ایاالت متحده نه تنها نیازهای داخلی خود را دارد، 
بلکه با دنیای بسیار آشفته تری - با درگیری های 
مدنی بسیار بیشتر و کشورهایی که به شدت به 
کمک نیاز دارند - از زمانی که به افغانستان در 
است. سیاست  مواجه  کرد،  سال 2001 حمله 
نباید  واقعی  دنیای  در  متحده  ایاالت  خارجی 
نافرجام  صلیبی  جنگ های  پیگیری  بر  مبتنی 
تغییر  صورت  در  که  نیست  این  مسأله  باشد. 
سیاست های ایاالت متحده، چه تعداد از مردم 
در یک کشور معین رنج خواهند برد، بلکه این 
مسأله است که اگر ایاالت متحده منابع خود را 
به رژیم های درست کارتر و موثرتری منتقل کند 
که از کمک آن به طور موثر استفاده می کنند، 
تعداد بیشتری از افراد، سود قابل اعتماد دریافت 

می کنند.
نظر  از  استراتژیک  اولویت های  این که  یادآوری 
منافع ملی ایاالت متحده چیست، به همان اندازه 
حیاتی است. افغانستان »قبرستان امپراتوری ها« 
نیست، بلکه قبرستان افغان ها است. اگر ایاالت 
متحده پس از آخرین تالش های صلح خود و یک 
پاسخ نافرجام از افغانستان خارج شود، بسیاری 
ایاالت  برای  بیشتری  اهمیت  از  کشورها  از 
تهدیدهای  اکنون  و  هستند  برخوردار  متحده 
افراط گرایی یا ارتباط با رقبا و تهدیدهای اصلی 
را به خود اختصاص می دهند. ایاالت متحده نیاز 
به »سه گانه ی استراتژیک« دارد؛ هم برای تأمین 
منافع بشردوستانه در دنیای واقعی و هم برای 

منافع استراتژیک خود.
باید  متحده  ایاالت  واقعیت ها،  این  به  توجه  با 
کار  این  اما  کند  دنبال  را  خود  صلح  برنامه ی 
وزیر  انجام دهد که  دقیقا طوری  و  را مشروط 
غنی  رییس جمهور  به  خود  نامه ی  در  بلینکن 
افغانستان  مرکزی  دولت  یا  است.  کرده  مطرح 
ایاالت  یا  می کند،  را  خود  تالش  تمام  اکنون 
متحده باید این کشور را ترک کند و به نقش 
خود در افغانستان و همچنین کمک به آن پایان 
دهد. ایاالت متحده باید صریحا روشن کند که 
شکست های اصلی توسط دولت افغانستان ایجاد 
شده است و کمک های ایاالت متحده به سایر 
کشورها و رژیم ها در آینده کامال مشروط خواهد 
بود. ایاالت متحده تالش گسترده ای انجام داد. 
این تالش ها شکست های خود را داشت، اما هیچ 
قدرت بیرونی نمی تواند به دولتی کمک کند که 

خود به خودش کمک نمی کند یا نمی تواند.
دوم ایاالت متحده باید روشن کند که قدرت های 
منطقه ای اکنون باید سعی کنند با همسایه خود 
معامله کنند و مسئولیت های خود را به عهده 
بگیرند. رویکردهای بدتری از انتقال هر آنچه از 
افغانستان به چین، روسیه، ایران و پاکستان ظاهر 

می شود، وجود دارد.

 Arleigh استراتژی  رییس  کوردزمن  آنتونی 
و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  در   A. Burke
استراتژی  تشکیل  است. وی هنگام  بین المللی 
گروه  از  بخشی  به عنوان  افغانستان  در  جدید 
مشاوران غیرنظامی جنرال استنلی مک کریستال 
خدمت کرده است و از آن زمان به عنوان مشاور 
در بخش های مختلف ارتش ایاالت متحده و ناتو 

فعالیت کرده است.

منبع: آنتونی اچ کوردسمن

و قابلیت های هواپیماهای بدون سرنشین خود را 
از دست داده است.

• نیروهای افغان در سال های 2019 و 2020 اگر 
پشتیبانی مشاوران و پرسنل جنگی ایاالت متحده 
و همچنین حمالت گسترده هوایی و پشتیبانی 
باخته  را  اصلی  نبردهای  نداشتند،  را  اطالعاتی 
بودند. اکنون بسیاری از نیروها و امکانات درگیر 
از بین رفته اند اما هیچ داده ی طبقه بندی نشده ای 

مقیاس چنین کاهش ها را توضیح نمی دهد.
دولت  نیروهای  با  جنگ  به  تنها  طالبان   •
القاعده،  با  بلکه هنوز  نداده اند،  ادامه  افغانستان 
عناصر ارتش پاکستان و حتا داعش ارتباط دارند.

پشتیبانی  بدون  نمی تواند  افغانستان  ارتش   •
گسترده هوایی جنگی ایاالت متحده، پشتیبانی 
 3.6 حدود  و  پیمانکاران  حمایت  اطالعاتی، 
میلیارد دالر از کمک های خارجی در سال، جان 

سالم به در ببرد.
• برنامه های اصالحاتی نتوانسته است به فساد 

و ضایعات جدی در نیروهای مسلح پایان بدهد.
• ارقامی مانند دو هزار و 500 نیروی باقی مانده 
است.  غیرصادقانه  مزخرفات  از  بیشتر  کمی 
بیانیه های عمومی در مورد خروج  تمام  به  رغم 
و یا کاهش نیروها به دوهزار و 500 تن، ارتش 
ملی افغانستان نمی تواند بدون حدود 18 هزار 
پیمانکار –که اگر ایاالت متحده به مهلت خروج 
ماه می عمل کند، 14 هزار تن آنان از افغانستا ن 
خارج می شوند- کار کند. ارتش ملی افغانستان 
 20 می تواند  فقط  درصدی   80 هدف  به رغم 
درصد از تجهیزات خود را حفظ کند. نیروهای 
هوایی برای حفظ بقا تا 94 درصد به پیمانکاران 

وابسته است.
دست دادن  از  مورد  در  جدی  موضوعات   •
نیروهای  به  آنان  احتمالی  انتقال  و  تجهیزات 

طالبان وجود دارد.
• تالش های واقعی دنیا برای ایجاد پولیس ملی 
موثر افغانستان که بتواند در مناطق مورد مناقشه 
فعالیت کند، تقریبا به هم ریخته است؛ زیرا فساد 

می شوند حداقل برخی از مفاد برجسته شده در 
و  می برند  سوال  زیر  را  پیشنهادی  طرح  متن 
احتماال بسیاری از مواردی که برجسته نشده اند. 
هرچند که تأکید بر دموکراسی، حقوق بشر و 
همچنین تأمین نیازهای مردم افغانستان بیان گر 

یک حسن نیت است.
این طرح که همچنین دست کم امکان تمدید 
روند صلح را فراهم می کند، خواستار این است 
که دولت غنی یک تالش واقعی برای صلح انجام 
پیشنهادات  که  کند  ایجاد  را  شرایطی  و  دهد 
کمک های خارجی – به  رغم همه شاخص های 

فعلی - طالبان را به سمت مصالحه سوق دهد.

چالش های بالقوه  مهلک برای صلح واقعی
در همین زمان، گزارش های اخیر از بازرس کل 
ویژه بازسازی افغانستان )SIGAR(، بازرس کل 
ارشد وزارت دفاع )LIG( و طیف گسترده ای از 
رسانه ها و تجزیه و تحلیل ها یکی پس از دیگری 
هشدار می دهد که که ممکن است طرح بلینکن 
است  ممکن  دیگر  واقعی  صلح  پیشنهاد  هر  و 
اکنون مجبور به پرسیدن بیش از حد و انجام 

کاری شود که وقتش گذشته است.
موضوعات درگیر گسترده، پیچیده و اغلب بسیار 
نامشخص است، اما آخرین گزارش های رسمی 
بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان و بازرس کل 
ارشد وزارت دفاع به کنگره، به ویژه گزارش جدید 
SIGAR زیر عنوان »لیست خطرناک 2021« 
ایجاد یک صلح  روشن می کند که چالش های 

واقعی گسترده است.
همین امر در مورد گزارش های بانک جهانی و 
گزارش شفافیت بین الملل از شاخص فساد که 
در مورد فساد فاحش و بی کفایتی دولت مرکزی 
افغانستان صادر شده است، صدق می کند. عالوه 
بر این، مجله جنگ طوالنی و همچنین بسیاری 
گزارش هایی  رسانه ای  و  غیردولتی  منابع  از 
اکنون  که  می دهد  نشان  کرده اند،  منتشر  را 
طالبان در مناطق مختلف روستایی و شهری در 

افغانستان در حال پیروزشدن اند.
به طور خالصه چنین گزارش هایی نشان می دهد 

که:
• طالبان در دهات در حال پیروزشدن اند و هنوز 
از  باال  جمعیت  با  عمده  والیات  مراکز  در  هم 
جمله کابل فعال هستند. این موضوع می تواند 
برابر جنگ چریکی در حومه ی روستاها باشد. 
ارتباطات و جاده ها، دادگاه های  خطوط کنترل 
از  و  دهد  افزایش  را  واقعی  حاکمیت  و  محلی 
ارتش  از  کوچکی  بخش  تنها  که  واقعیت  این 
ملی افغانستان واقعا موثر است، سوءستفاده کند 
درحالی که اکثریت اکنون باری بسیار سنگین بر 
دوش دارند و تنها با پیمانکاران ایاالت متحده و 
پشتیبانی هوایی می توانند موفق شوند. این کشور 
در حال حاضر بسیاری از پشتیبانی هوایی نخبه 

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی
مترجم: فاطمه فرامرز

با  بایدن  دولت  بگوییم  که  است  زود  خیلی 
پیشنهاد طرحی  تازه که وزیر امور خارجه امریکا 
افغانستان و طالبان ارسال  برای دولت مرکزی 
بر عهده  را  کرده است، »مأموریت غیرممکن« 
گرفته است. خیلی زود نیست که بگوییم میراثی 
بایدن تحمیل شده  بر دولت  تقریبا غیرممکن 

است.
سال  فبروری  در  ترمپ  دولت  صلح  توافق نامه 
2020 با کاهش واقعی در پشتیبانی پرسنل و 
نظامی ایاالت متحده همراه بود، اما هرگز با هیچ 
برنامه ی جامع صلح دنبال نشد و مطمئنا هرگز 
پیشرفت جدی ایجاد نکرد. نتیجه این است که 
با واقعیت های کامال عینی  اکنون دولت بایدن 
متحده،  ایاالت  توانایی  برای  نظر محدودیت  از 
مورد  در  توافق  مطابق  اما  است،  شده  روبه رو 
دولت موقت، هیچ واقعیت عینی وجود ندارد که 
از »صلح« بین دولت مرکزی افغانستان و طالبان، 

چه نوع افغانستان می تواند حاصل شود.
اکنون اواسط ماه مارچ است و هنوز مهلتی برای 
پایان ماه می که ایاالت متحده را ملزم می کند 
پیمان کاران  نیروهای خود و همچنین  تا همه 
دفاعی و پرسنل غیرنظامی را از افغانستان خارج 
کند، وجود دارد. در عمل، این بدان معناست که 
دولت بایدن مجبور شده است توافق صلحی را 
پیشنهاد کند که رییس جمهور غنی قبال آن را 
رد کرده و توافقنامه ای که طالبان احتماال فقط 
در صورتی آن را می پذیرد که بتواند پس از خروج 

امریکا، قانون خود را تحمیل کند.
ارائه یک طرح  برای  بایدن  دولت  مشکالتی که 
واقعی با آن روبه رو است - تقریبا یک سال برای 
موفقیت آن خیلی دیر است - کامال روشن شده 
صلح  توافق نامه  شخص  که  لحظه ای  در  است 
را کامل بخواند، و وقتی که به بخش هایی نگاه 
بین  واقعی  صلح  شوند.  می  برجسته  می کند، 
پیچیده  و  دشوار  تالش  یک  واقعی  دشمنان 
کرده  پیشنهاد  بلینکن  وزیر  که  طرحی  است. 
است، مسأله ای را پس از مسأله ی دیگر برجسته 
می کند که باید مدت ها قبل از آن حل می شد 
- مسائلی که باید مدت ها قبل از اعالم »توافق« 
یک جانبه صلح توسط ایاالت متحده بدون هیچ 
تعریف واقعی »صلح« یا بدون هیچ توافق واقعی، 

مورد توجه قرار می گرفت.

میراثی که به دولت بایدن رسیده است
سال  فبروی  در  ترمپ  دولت  تالش  بین  تضاد 
واضح  کامال  واقعی  صلح  توافق  یک  و   2020
این  به  با جزئیات  که شخصی  لحظه ای  است. 
کند،  نگاه  متحده  ایاالت  جدید  پیشنهادات 
برایش کامال واضح می شود که در دولت ترمپ 
حتا برای تحقق شرایطی که ایاالت متحده برای 
خروج از ویتنام جنوبی تعیین کرده بود، تالش 

نشده است.
و شکست  صلح  موفقیت آمیز  توافق  هیچ  آنجا 
آشکار دشمن مد نظر نبود. ارتش ویتنام جنوبی 
بسیار موثرتر از نیروهای افغان بود. ویتنام جنوبی 
اما یک کشور  باشد،  ممکن است تقسیم شده 
ادامه  عمال  عمده  درگیری های  با  تقسیم شده 
به   - فساد  و  به رغم ضعف   – آن  دولت  ندارد. 
مراتب موثرتر از توده های داخلی، دالالن قدرت 

و رهبران فاسد در دولت مرکزی افغانستان بود.
اگر نگاهی تاریخی موازی به تالش ترمپ و برخی 
تالش های صلح قبلی وجود داشته باشد، به نظر 
می رسد این توافق نامه ای است که نویل چمبرلین 
با هیتلر در مورد چکسلواکی در سپتامبر 1938 
مذاکره کرد: »دوستان خوب من، این دومین بار 
در تاریخ ما است که با افتخار از آلمان به صلح 
داونینگ استریت برگردید. من معتقدم که این 
سال  که  همان طور  ماست.«  زمان  برای  صلح 
1939 هشدار داد که حسن نیت جایگزینی برای 

واقعیت های ناخوشایند نیست.
بلینکن  وزیر  توسط  که  بایدن  صلح  پیشنهاد 
 180 معکوس  چرخش  یک  تقریبا  شد،  ارائه 
این تالش  از رویکرد چمبرلین است.  درجه ای 
از  است  ممکن  که  است  صلحی  ایجاد  برای 
قبل مرده باشد، و تقریبا همه کسانی که متأثر 

نمی تواند  پولیس  و  است  بومی  بهره برداری  و 
بدون حمایت خارجی کار کند. آن ها اکنون فقط 
12 درصد از تجهیزات خود را نگهداری می کنند 
و هدف آن ها فقط 35 درصد است. تالش ها برای 
نباشند،  فاسد  که  موثر  محلی  نیروهای  ایجاد 
سلطه  تحت  یا  و  نکنند  سوءاستفاده  مردم  از 
نباشند،  قدرت  کارگزاران  و  محلی  جناح های 

همچنان ناکام مانده است.
ندارد  وجود  جهان  در  واقعی  نشانه ای  هیچ   •
که نشان دهد نیروهای افغان می توانند تا سال 
2024 یا در هر زمان قابل پیش بینی دیگری در 
آینده، به طور مستقل عمل کنند حتا اگر ایاالت 

متحده به نوعی باقی بماند.
از  ترکیبی  واقع  در  افغانستان  مرکزی  دولت   •
کارگزاران قدرت رقیب در سطح ملی و منطقه ای 
است. برای دوام و بقا به حدود 3.3 میلیارد دالر 
سرقت  آن  بیشتر  که  دارد  نیاز  ساالنه  کمک 

می شود یا هدر می رود.
• برخی از داده ها نشان می دهد که نرخ فقر از 
38 درصد در اوج کمک های بین المللی به بیش 
از 68 درصد در پایان سال 2020 رسیده است. 
بانک جهانی تخمین زده است که حتا با داشتن 
یک صلح واقعی و با کمک های بین المللی برای 
و  دولت  امنیت  از  درصد   80 حدود  پرداخت 
افغانستان به 5.3 میلیارد  فعالیت های عمرانی، 
تا  دارد  نیاز  مدنی  کمک های  برای  بیشتر  دالر 
اقتصاد خود را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. 
با این حال، این رقم بستگی به یک دولت صادق 
برنامه  یک  که  دارد  افغانستان  در  یک پارچه  و 

توسعه ای ایده آل را دنبال کند.
و  اختالفات در سطح والیتی، قومی  و  • فساد 
چه  این که  درباره  است.  جدی  بسیار  فرقه ای 
کسی واقعا در مراکز جمعیتی خاص حاکم است، 
اطالعات عمومی وجود ندارد. داده های دیگر از 
نظر سطح واقعی حکمرانی براساس ولسوالی ها 
گزارش نمی شوند و به نظر می رسد که در بسیاری 
حضور  فقط  دولت  کنترل،  تحت  مناطق  از 
محدودی دارن - گاهی اوقات از مرکز ولسوالی ها 

فراتر نمی رود.
مواد  تجارت  با  طالبان  و  رسمی  پیوندهای   •
مخدر نیز بحرانی است – یک منبع واقعی درآمد 
افغانستان از تجارت بین المللی در کشوری با عدم 

تعادل گسترده تجاری.
به  یا  می رود  هدر  اغلب  خارجی  کمک های   •
سرقت می شود. مطالعه بازرس کل ویژه بازسازی 
نشان  کمک ها  قراردادهای  مورد  در  افغانستان 
می دهد که کمتر از 20 درصد هزینه ها منجر به 

ایجاد تسهیالت موثر شده است.
پزشکی،  کمک های  واقعی  کمیت  و  سطح   •
عمومی  زنان  حقوق  و  آموزش  در  پیشرفت 
نمی شود و بسیار محدودتر از برخی گزارش های 

عمومی است.
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