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قیمت: 20 افغانی

ده عضو کابینه 
از غربال مجلس گذشتند
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پس از ماه ها انتظار، مجلس نماینده گان سرنوشت 10 نامزدوزیر را مشخص کرد. 
اعضای مجلس پس از ارایه برنامه ها از سوی ده نامزدوزیر، روز شنبه، اول قوس، 
صندوق گذاشت و به همه ی آن ها رای اعتماد دادند. به این ترتیب، محمدحنیف 
اتمر به عنوان وزیر امور خارجه، اسداهلل خالد به عنوان وزیر دفاع، مسعود اندرابی 
به عنوان وزیر امور داخله، عبدالهادی ارغندیوال به عنوان وزیر مالیه، فضل احمد 
معنوی به عنوان وزیر عدلیه، عباس بصیر به عنوان وزیر وزارت تحصیالت عالی، 
معصومه خاوری به عنوان وزیر وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلوماتی، بشیراحمد 
وزیر  عنوان  به  غوریانی  نثاراحمد  اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر  عنوان  به  ته ینج 
صنعت و تجارت و محمدقاسم حلیمی به عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف تعیین 
شدند. اعضای مجلس نماینده گان این را یک دست آورد قلم داد کرده گفتند که 

نماینده گان مجلس بدون در نظر داشت مسایل قومی، سمتی و...
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شبیخوندرماهمی؛افغانستانوپاکستان؛عهدبستنهاوعهدشکستنها
مقصرکیست؟ پنج شنبه، 29 عقرب، عمران خان، نخست وزیر پاکستان در یک سفر یک روزه به کابل آمد. آقای خان از سوی کابل استقبال 

خوب شد و دو طرف از دیدارشان راضی بودند. در جریان این سفر، روی سند »دیدگاه مشترک پیرامون حمایت از صلح و 
ثبات دو کشور و منطقه« توافق شده است.

مسعود، کاکای شقایق و مشعل که خود کارمند شورای 
عالی مصالحه ملی است، می گوید: »ما ره در حریم شخصی 
خانه خودمان غرق در خون می کنن، بعد می گن که صلح 
نزدیک است، چطو باور کنیم وقتی شقایِق نوعروس کاکا 
دیگه نیست. قرار بود در همی چند روز آینده کانادا بره، 
اما امروز زیر خاک آرام می گیره؛ ای کتیبه غصه نیست، 

پس چیست؟ ما حق داریم از این غم بمیریم...
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راکت باران کابل و روایت تلخ قربانیان؛ 
مشعل خاموش و شقایق نوعروس 

در خون شناور شد

روز پرآشوب پایتخت

اردوغان در دیدار با عبداهلل: از صلحی پشتی بانی می کنیم دانشگاه های کشور از هشتم قوس تعطیل می شود
که مورد حمایت مردم افغانستان باشد

8صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
ترکیه، پس  به  ملی در جریان سفرش  مصالحه ی 
از چاشت روز جمعه، سی ام عقرب، با رجب طیب 

اردوغان، رییس جمهور این کشور دیدار کرد.
این  در  اردوغان  طیب  رجب  سیپدار،  اعالم  طبق 
دیدار گفته است که ترکیه از صلحی در افغانستان 
پشتی بانی می کند که مورد حمایت مردم این کشور 

باشد.
رییس جمهور ترکیه روابط افغانستان و کشورش را 

»تاریخی و دیرینه« توصیف کرده است.
به گفته او، ترکیه در کنار مردم افغانستان قرار دارد 

و در آینده نیز به این سیاست ادامه می دهد.
تالش های  حامی  ترکیه  که  است  افزوده  اردوغان 
قطع  و  صلح  برقراری  خواهان  و  افغانستان  صلح 

جنگ است.

8صبح، کابل: وزارت تحصیالت عالی اعالم کرد 
که براساس فیصله کابینه به هدف جلوگیری از 
نهادهای  همه  کرونا،  ویروس  دوم  موج  انتشار 
تحصیالت عالی کشور از هشتم قوس تا پانزدهم 

ماه حوت سال جاری تعطیل می شود.
حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیالت عالی، 
به روزنامه ۸صبح گفت  روز شنبه، یکم قوس، 
که وزارت صحت عامه هفته گذشته به نشست 
کابینه پیشنهاد کرد که با توجه به افزایش موارد 
تعطیل  باید  آموزشی  نهادهای  کرونا،  به  ابتال 

شود.
شد،  فیصله  نشست  این  در  که  افزود  عبیدی 
پانزدهم  تا  قوس  هشتم  از  کشور  دانشگاه های 

حوت سال جاری تعطیل شود.
سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت که طبق 
فیصله کابینه، درس های حضوری دانشگاه های 
کشور تعطیل می شود، اما درس های آنالین ادامه 

می یابد.
حامد عبیدی هم چنان گفت که از ترم درسی که 
در حال حاضر جریان دارد، چهار هفته گذشته 

است و شش هفته دیگر باقی مانده است.
سخنگوی وزارت تحصیالت عالی گفت که شش 

صلح،  روند  درباره ی  دیدار  این  در  عبداهلل  عبداهلل 
صلح،  منطقه ای  دیپلماسی  دوحه،  مذاکرات 
سیاسی-  تحوالت  آخرین  و  منطقه ای  سفرهای 

امنیتی در افغانستان صحبت کرده است.
برای  ترکیه  کمک   و  حضور  ادامه ی  خواهان  او 
به صلح  به هدف دست یافتن  افغانستان در تالش 

با »عزت و پایدار« شده است.
عبداهلل عبداهلل روز چهارشنبه هفته گذشته در راس 

هیأتی به ترکیه رفت.
و  ترکی  مقام های  از  دیگر  شماری  با  تاکنون  او 

رهبران مذهبی این کشور دیدار کرده است.
عبداهلل پیش از این به پاکستان، هند، اوزبیکستان و 

ایران نیز سفر کرده بود.
هدف این سفرها، جلب حمایت کشورهای منطقه از 

روند صلح افغانستان خوانده شده است.

هفته باقی مانده در جریان رخصتی های زمستانی 
صورت  به  دانش جویان  و  استادان  توسط 

غیرحضوری پی گیری خواهد شد.
گذشته  هفته  چهارشنبه  عامه  صحت  وزارت 
شیوع موج دوم ویروس کرونا را در کشور تأیید 

کرد.
وزارت  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  از  پیش تر 
معارف زمان تعطیالت زمستانی مکاتب مناطق 
وزارت  اعالم  بود. طبق  اعالم کرده  را  سردسیر 
معارف، مکاتب از پانزدهم قوس تعطیل می شود.
دانشگاه های  و  مکاتب  که  است  حالی  در  این 
کشور در جریان امسال برای چندین ماه تعطیل 

بود.
تالش  در  عالی  تحصیالت  وزارت  هرچند 
راه اندازی برنامه های آموزش آنالین بود، اما این 

برنامه ها چندان موفق نبود.

9 کشته و 34 زخمی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



8صبح، کابل: رییس جمهور غنی در نشست 
درباره  که  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
روند صلح افغانستان برگزار شده بود، گفت که 
اجرای تعزیرات به حیث یک ابزار برای موفقیت 

مذاکرات با طالبان مهم است.
غنی در این نشست که شام روز جمعه، سی ام 
آنالین سخنرانی  به صورت  برگزار شد،  عقرب 
تعزیرات  که  گفت  غنی  جمهور  رییس  کرد. 
موثر  می تواند  زمانی  تنها  متحد  ملل  سازمان 
صلح،  جاری  مکانیسم  در  تغییر  هر  که  باشد 
مبتنی بر پیش رفت ملموس در این روند باشد.

سازمان  امنیت  شورای  که  کرد  پیشنهاد  او 
یک  حیث  به  را  تروریسم  باید  متحد  ملل 
سلسله  یک  نه  بپذیرد،  »ایکوسیستم« 

سازمان های منزوی.
با  مبارزه  برای  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
است که شورای  نیاز  راهبرد  به یک  تروریسم 

امنیت سازمان ملل متحد آن را حمایت کند.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  از  غنی 
خواست که بار دیگر تقاضای برقراری آتش بس 
ترتیب،  این  به  تا  کند  را مطرح  افغانستان  در 
مبارزه  راستای  بهتر در  آماده گی  برای  شرایط 

موثر با موج دوم کرونا فراهم شود.
تحریم ها و تعزیرات سازمان ملل متحد و برخی 
بر  سو  این  به  سال ها  از  نهاد  این  اعضای  از 
شماری از رهبران گروه طالبان وضع شده است 

که شامل ممنوعیت سفر نیز می شود.
یکی از مفاد توافق نامه امریکا - طالبان نیز رفع 

این تعزیرات و تحریم ها گفته شده است.
که  گفت  غنی  جمهور  رییس  دیگر،  جانب  از 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست  برگزاری 
متحد درباره صلح افغانستان بیان گر تعهد قوی 
و  صلح  به  افغانستان  رسیدن  برای  شورا  این 

ثبات است.
امنیت  شورای  تعهدات  غنی  محمداشرف 
مردم  از  حمایت  برای  را  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان به خاطر خاتمه دادن به جنگ، ادغام 
حقوق  به  احترام  پایدار،  ثبات  و  صلح  مجدد، 
افغانستان دوباره به پناه گاه امن  این که  بشر و 

تروریستان مبدل نشود، مهم خواند.
غنی گفت که افغانستان در خط مقدم مبارزه 
شکست  برای  و  دارد  قرار  جهانی  تروریسم  با 

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در یک شبانه روز گذشته 12 بیمار کووید-19 

در کشور جان باخته اند.
نیز  بیمار جدید  وزارت، 1۴0  این  اعالم  طبق 

شناسایی شده اند.
ابتال به  تازه  از آزمایش ۸92 مورد  این نتیجه 

ویروس کرونا به دست آمده است.
براساس آمار ابتال به کرونا که روز شنبه، یکم 
قوس نشر شد، موارد جدیدی از ابتال به کرونا در 
کابل، بامیان، ننگرهار، قندهار، بدخشان، پروان، 

لغمان، لوگر و زابل ثبت شده است.

شریکان  دیگر  با  مشترک  به صورت  تروریسم 
خود مبارزه می کند که به صلح دست یابد. به 
گفته او، زمانی دست یابی به صلح ممکن است 

که همه در کنار هم باشند.
صلح  برقراری  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
در  دولت  مذاکره کننده  هیأت  و  دارد  هزینه 
دوحه بر تعهدات خود در مذاکرات پای بند است.
غنی صلح را اولویت دولتش عنوان کرد و افزود 
بخشید؛  تازه  انرژی  صلح  پروسه  به  باید  که 
نامطلوب  وضعیت  در  دوحه  در  مذاکرات  زیرا 
قرار دارد و شورای امنیت سازمان ملل متحد 

می تواند نقش مثبت بازی کند.
این  به  امروز  جهانی  جامعه  او،  گفته  به 
راه  یک  به  افغانستان  که  است  رسیده  نتیجه 
دارای  کشور  و  کند  پیدا  دست  سیاسی  حل 
حاکمیت، مردم ساالری، در صلح با خود، منطقه 

و جهان باشد.
محمداشرف غنی افزود که قطع نامه های شورای 
امنیت سازمان ملل متحد بر ارزش ها و اهداف 
افغانستان مهر تأیید می گذارد و بلکه چوکاتی 
را مشخص می کند که تنها جمهوری اسالمی 
افغانستان دولت مشروع است و امارت اسالمی 
از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته نشده 
است و احیای دوباره آن را نیز حمایت نمی کند.

ادامه  خواستار  هم چنان  غنی  جمهور  رییس 
از  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  حمایت 

نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شد.
از پیش رفت ها در عرصه های مختلف در  غنی 

افغانستان نیز یاد کرد.
او گفت که 9۸ درصد عملیات نظامی را نیروهای 

امنیتی به صورت مسقالنه به پیش می برند.
به گفته او، 2۸ درصد کرسی های شورای ملی 
نیز در اختیار زنان است که اضافه تر از درصدی 

زنان در پارلمان امریکا است.
هم چنان او گفت که ۵۳ درصد کارهای صنعتی 
از سوی زنان پیش  برده می شود و ۳۷ درصد 

دانش آموزان را نیز دختران تشکیل می دهند.
قریب الوقوع  نشست  که  گفت  پایان  در  غنی 
جینوا در مورد افغانستان و نتایج آن روی آینده 

توسعه کشور و خوداتکایی، نقش موثر دارد.
این نشست قرار است در روزهای بیست وسوم 
و بیست وچهارم ماه جاری میالدی برگزار شود.

شبانه روز  در  کووید-19  بیمار   ۵2 هم چنان 
گذشته صحت یاب شده اند.

به این ترتیب، شمار کل بیماران کووید-19 در 
کشور به ۴۴ هزار و ۵0۳ تن رسیده است.

از این میان، تاکنون ۳۵ هزار و ۴22 تن بهبود 
یافته و یک هزار و ۶۷۵ تن دیگر جان باخته اند.

حال  در  که  کشور  در  کرونایی  بیماران  شمار 
حاضر فعال هستند، به هفت هزار و 292 تن 

رسیده است.
ویروس  دوم  موج  شیوع  عامه  صحت  وزارت 

کرونا را در کشور تأیید کرده است.

 

مجلس نماینده گان روز گذشته، یکم قوس، به ده نامزدوزیر کابینه 
رأی اعتماد داد. آن ها هفته ی گذشته برنامه های خود را برای کسب 
روزهای  در  بودند.  کرده  ارایه  نماینده گان  مجلس  به  اعتماد  رأی 
آتی قرار است سیزده نامزدوزیر باقی مانده نیز برنامه های خود را به 
مجلس نماینده گان ارایه کنند. احتماالً این روند تا یک ونیم هفته ی 

دیگر تکمیل خواهد شد.
وزرای  پیش  ماه  یک  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
مجلس  به  را  جدید  کابینه  تشکیل  برای  حکومت  پیشنهادی 
نماینده گان معرفی کرده بود. حکومت جدید، براساس توافق نامه ی 
ریاست های  و  وزارت خانه ها  پنجاه   - پنجاه  تقسیم  با  و  سیاسی 
مستقل بین غنی و عبداهلل در 2۸ ثور امسال روی کار آمد. بیش از 

شش ماه از عمر این حکومت سپری شده است. 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 1۳9۸ با چالش های فنی و 
سیاسی فراوانی همراه بود. این انتخابات با شائبه ی تقلب، افغانستان 
را به مسیری برد که شاهد تحلیف دو »رییس جمهور« در یک روز 
در کل زنده گی سیاسی جدید خود بود. توافق سیاسی که بعداً بین 
دو مدعی پیروزی در این انتخابات انجام شد، به عنوان تنها راه حل 
ممکن، می بایست حضور هر دوی آن ها را در آیینه ی قدرت بازتاب 
وزارت خا نه ها،  چوکی های  عبداهلل،  و  غنی  که  بود  همان  می داد. 
ریاست های مستقل و والیات را بین هم تقسیم کردند و هر کدام زیر 
نام نماینده گی از اراده ی مردم در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتند.
دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته که با شائبه ی تقلب همراه بود، 
جامعه ی سیاسی افغانستان را به شدت دوقطبی کرده است. مجلس 
نماینده گان هم تابع این وضعیت عمومی، دوقطبی است. بخشی از 
نماینده گان با حمایت غنی وارد این نهاد شده اند و برخی دیگر هم با 
حمایت عبداهلل بر مسند نماینده گی از مردم در مجلس تکیه زده اند. 
حتا اگر حمایت های سیاسی، فنی و مالی غنی و عبداهلل از آن ها در 
انتخابات پارلمانی 1۳9۷ را منتفی بدانیم، نمی توان اثرگذاری دوئل 
پردامنه ی این دو رهبر سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
قطب  دو  این  از  یکی  سران  به  نماینده گان  تمایالت  روی   1۳9۸
را منکر شد. موضع گیری نماینده گان مجلس در زمانی که غنی و 
عبداهلل هر دو خود را پیروز انتخابات قلمداد می کردند، حکایت واضح 

از اثرپذیری آن ها از این دوئل سیاسی داشت.
مجلس نماینده گان آیینه ی تمام نمای وضعیت سیاسی کشور است. 
به دلیل آن که وضعیت سیاسی عمومی دو قطبی است، تردیدی 
نیست که مجلس نماینده گان هم چنین است. با این حال، بخش 
این دو قطب  از  به هیچ یک  نماینده گان مجلس  از  توجهی  قابل 
است  قرار  که  مواردی  در  آن ها  آرای  ندارند.  خاطر  تعلق  سیاسی 

تصمیمات جناحی اتخاذ شود، تعیین کننده است. 
نزدیک  با رییس جمهور  نماینده گانی که  بر آن چه گفته شد،  بنا 
هستند، روز گذشته به نامزدوزیران غنی، رأی تأیید دادند. به همین 
به  عالی مصالحه ملی  به رییس شورای  وفادار  نماینده گان  شکل، 
آرا  از  توجهی  قابل  دادند. بخش  اعتماد  رأی  عبداهلل،  نامزدوزیران 
هم قباًل شناور و سیال بود. سرنوشت این بخش از آرای مجلس در 
جریان ماه های گذشته در هتل های لوکس و مهمان خانه های کابل 
تعیین شده بود. تردیدی باقی نبود که از بین ده نامزدوزیری که 
هفته ی گذشته برنامه های خود را ارایه کرده بودند، حتا ضعیف ترین 

آن ها نتواند رأی اعتماد کسب کند.
تقسیم وفاداری مجلس نماینده گان بین سران این دو قطب سیاسی، 
اصل نماینده گی این نهاد از مردم را با پرسش جدی مواجه کرده 
و  غنی  گماشته گان  یا  و  برگزیده گان  مجلس،  نماینده گان  است. 
باشند.  دو شخص  همین  اراده ی  مثمل  که صرفاً  نیستند  عبداهلل 
آن ها باید پاسدار رأی و خواست مردم باشند. نامزدوزیرانی که از 
مجلس نماینده گان رأی گرفته اند، یا به دسته ی غنی و یا به دسته ی 
عبداهلل تعلق دارند. این نسبت و رابطه هیچ پیوندی به مطلوبیت ها 

و ترجیحات مردم ندارد.
هستند.  مختار  خود،  تصمیم گیری های  در  مجلس  نماینده گان 
شده  محدود  مردم  انتظارات  و  نیازها  با  اما  اختیار  این  دامنه ی 
چیزی  هر  از  بیش  افغانستان  فقر  و  از جنگ  مردم خسته  است. 
دارند. هم چنان  نیاز  نوع شعار  از هر  تهی  و  کارآمد  برنامه های  به 
و  برچیند  را  فقر  و  بساط جنگ  بتوانند  دارند که  نیاز  وزیرانی  به 
زنده گی آن ها را در مسیر تعالی و رفاه سوق دهند. از این رو، بسیار 
مهم است که نماینده گان به برنامه های نامزدوزیران رأی دهند و در 
آینده طبق همین برنامه ها از آن ها کار و فعالیت و موثریت بخواهند. 
متأسفانه این »غایب همیشه گی« و این »ناجی زنده گی« مبنای رأی 
نماینده گان در تأیید صالحیت نامزدوزیران نبود. مطمئن باید بود 
که در تصمیمات آتی مجلس در قبال سایر نامزدوزیران نیز »برنامه« 

مبنا و مالک نیست.
قابل یادآوری است که رأی تأیید نماینده گان به ده نامزوزیر کابینه 
محاسنی هم داشت. آن ها با تأیید وزیران پیشنهادی غنی و عبداهلل 
گامی به جلو برای تشکیل کابینه برداشتند. حسن دیگر این کار 
آن بود که هیچ نامزدوزیری به دلیل تعلق به یک تبار، مذهب و 
زبان خاص از سوی مجلس رد نشد؛ مشکلی که در گذشته بارها 
اتفاق افتاده بود. با وجود این محاسن، نمی توان تاوان ناشی از غیبت 
»برنامه« در رأی نماینده گان به نامزدوزیران را جبران کرد. این تاوان 

بسیار سنگین است و شاید سال ها بر شانه های مردم باقی بماند.

مجلس، ممثل اراده ی 
غنی و عبداهلل نیست
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غنی: اجرای تعزیرات سازمان ملل متحد برای 

کامیابی مذاکرات با طالبان مهم است

موج دوم کرونا؛ شناسایی ۱۴۰ مورد جدید ابتال و مرگ 
۱۲ بیمار در شبانه روز گذشته

نیروهای دولتی ولسوالی 
مایمی بدخشان را از 

طالبان پس گرفتند

نظامیان افغان و پاکستانی 
در مرز تورخم به حالت 

آماده باش درآمده اند

8صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که 
ولسوالی مایمی والیت بدخشان به صورت کامل 

از وجود گروه طالبان پاک سازی شده است.
امان، معاون وزارت دفاع ملی، روز شنبه،  فواد 
یکم قوس گفت که نیروهای امنیتی در پاسخ به 
حمالت طالبان، عملیاتی را در ولسوالی مایمی 
اجرا کردند و جنگ جویان گروه طالبان را عقب 

زدند.
امان بدون دادن جزییات، گفته است که در این 
عملیات تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده 

است.
شمار  ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
مایمی  ولسوالی  در  دم  تازه  نیروها  از  زیادی 
مردم  به  نمی توانند  طالبان  و  شده اند  مستقر 

آسیب بزنند.
گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  محلی  مقام های 
تأیید کردند که ولسوالی مایمی به دست طالبان 

سقوط کرده است.
گزارش  شده است که بیش از 2۵ نفر از نیروهای 
امنیتی به شمول فرمانده پولیس، مدیر مبارزه با 
کشته  مایمی  ولسوالی  امنیت  آمر  و  جرایم 

شده اند.
وزارت دفاع ملی درباره تلفات نیروهای امنیتی 

در این حمله چیزی نگفته است.
جغرافیای  داشتن  با  شمال شرق  در  بدخشان 
شاهد  اواخر  این  در  کوهستانی  و  سخت گذر 
تحرکات گسترده گروه طالبان بوده است. گاهی 
رسیده  نیز  بدخشان  مرکز  تا  درگیری ها  این 

است.

ننگرهار  شرقی  والیت  از  ننگرهار:  8صبح، 
پاکستانی  افغان و  خبر می رسد که نظامیان 

دست به ماشه در برابر هم قرار گرفته اند.
حفیظ علی خیل، خبرنگار روزنامه ۸صبح در 
پاکستانی  نظامیان  که  می گوید  والیت  این 
می خواهند که در آن سوی دروازه تورخم دیوار 

بسازند، اما نظامیان افغان مخالفت کرده اند.
دروازه  اکنون  هم  که  می دهد  گزارش  وی 
روی  به  پاکستانی  نظامیان  سوی  از  تورخم 

صدها مسافر و موترها بسته شده است.
در  اکنون  دو طرف  نظامیان  که  می گوید  او 

حالت آماده باش قرار دارند.
مورد  این  در  امنیتی  منابع  حال،  این  با 

معلومات نمی دهند.
پنج شنبه،  روز  عمران خان  که  است  گفتنی 
سند  یک  و  آمد  کابل  به  عقرب  بیست ونهم 
»دیدگاه مشترک پیرامون حمایت از صلح و 

ثبات دو کشور و منطقه« را امضا کرد.
در بخشی از این سند آمده است که دیدگاه 
قابل  و  ویژه  روابط  بر اساس  باید  مشتر 
پیش بینی تنظیم شود، به گونه ای که شالوده 
کامل  و  متقابل  احترام  و  شفافیت  را  آن 

حاکمیت ملی یک دیگر تشکیل دهد.



یکم  شنبه،  روز  صبح  پایتخت 
راکت پراگنی های  شاهد  قوس، 
گسترده  بود. دست کم 2۴ فیر 
مناطق  بر  نقطه  دو  از  راکت 
شلیک  کابل  شهر  مختلف 
تن  هشت  آن،  نتیجه  در  که  شد 
زخمی  دیگر  تن   ۳1 و  کشته 
نیز  دیپلماتیک  نقاط  بر  راکت ها  این  از  برخی  شده اند. 
اصابت کرد. افزون بر این، یک پولیس در نتیجه انفجار 
و سه  کابل کشته شد  امنیتی شهر  دوازدهم  در حوزه 
دیگر  انفجار  یک  شدند.  زخمی  دیگر  امنیتی  نیروی 
این  نداشت.  تلفاتی  اما  داد،  رخ  هفتم  حوزه  ساحه  در 
حمالت با موجی از واکنش ها روبه رو شد. ارگ، سپیدار 
و بیش از 10 کشور و سازمان بین المللی این رویداد را 
محکوم کردند. ایاالت متحده امریکا حتا به شهروندانش 
در کابل هشدار داد که شرایط را رصد کنند، زیرا وضعیت 
افغانستان »بسیار ناپایدار« است. هرچند مسوولیت این 
رویداد را فرد یا گروهی بر عهده نگرفت، اما طالبان دست 
داشتن در آن را رد کردند. این حمالت در حالی انجام 
زیر چتر  امنیت کابل  تامین  برای  می شود که تالش ها 
میثاق امنیتی و با رهبری معاون اول ریاست جمهوری 
وضعیت  وجود  با  که  است  گفتنی  است.  یافته  افزایش 
آشفته پایتخت، وزیران نهادهای امنیتی به ویژه وزیر امور 

داخله از مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفتند.
هم زمان با افزایش تالش ها برای تامین امنیت پایتخت، 
بودند.  مرگ باری  رویدادهای  شاهد  کابل  شهروندان 
انفجار ماین مقناطیسی و شلیک حدود 2۴ راکت،  دو 
پایتخت نشینان را در شوک فرو برد. وزارت امور داخله 
می گوید که حوالی ساعت ۷:1۵ صبح روز شنبه، یکم 
قوس، یک واسطه نیروهای امنیتی نوع »رنجر« در ساحه 
شهر  امنیتی  دوازدهم  حوزه  مربوطات  از  ارزان قیمت 
آرین،  طارق  گرفت.  قرار  مقناطیسی  ماین  هدف  کابل 
۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  وزارت،  این  سخنگوی 
گفت که در نتیجه این رویداد، یک نیروی امنیتی کشته 
شده و سه نیروی امنیتی نیز زخمی شده اند. هم زمان با 
این، انفجار دومی در ساحه باالده چهلستون از مربوطات 
ناحیه هفتم رخ داده ، اما بر اساس معلومات، تلفات جانی 

در پی نداشته است.
روان  کابل  سطح  در  راکت پراگنی ها  این،  بر  افزون 
شهروندان را به هم زد. حوالی ساعت ۸:۵0 روز گذشته 

مجلس  انتظار،  ماه ها  از  پس 
 10 سرنوشت  نماینده گان 
کرد.  مشخص  را  نامزدوزیر 
ارایه  از  پس  مجلس  اعضای 
نامزدوزیر،  از سوی ده  برنامه ها 
صندوق  قوس،  اول  شنبه،  روز 
رای  آن ها  همه ی  به  و  گذاشت 
ترتیب،  این  به  دادند.  اعتماد 
اسداهلل  خارجه،  امور  وزیر  عنوان  به  اتمر  محمدحنیف 
خالد به عنوان وزیر دفاع، مسعود اندرابی به عنوان وزیر 
امور داخله، عبدالهادی ارغندیوال به عنوان وزیر مالیه، 
بصیر  عباس  عدلیه،  وزیر  عنوان  به  معنوی  فضل احمد 
به عنوان وزیر وزارت تحصیالت عالی، معصومه خاوری 
به عنوان وزیر وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلوماتی، 
اجتماعی،  امور  و  وزیر کار  به عنوان  ته ینج  بشیراحمد 
و  تجارت  و  صنعت  وزیر  عنوان  به  غوریانی  نثاراحمد 
محمدقاسم حلیمی به عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف 
یک  را  این  نماینده گان  مجلس  اعضای  شدند.  تعیین 
دست آورد قلم داد کرده گفتند که نماینده گان مجلس 
بدون در نظر داشت مسایل قومی، سمتی و حزبی به  
داده اند.  اعتماد  رای  نامزدوزیران  این  به  گونه ی شفاف 
آنان افزودند که به  زودی برای سایر نامزدوزیران تصدی 
پست وزارت ها نیز صندوق رای می گذارند تا به فرهنگ 
سرپرستی نقطه ی پایان گذشته شود. تایید شدن این 
چهره  های  از  شماری  و  ارگ  استقبال  با  نامزدوزیران 

سیاسی نیز روبه رو شده است. 
اول  در  را  نامزدوزیران  جمهور  رییس  این که  به  رغم 
عقرب برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان 
معرفی کرده بود، این مجلس اما به دلیل تکمیل نبودن 
اسناد نامزدوزیران، روند رای دهی به آن ها را آغاز نکرد . 
برای  گرفتند  تصمیم  سرانجام  مجلس  نماینده گان 
نامزدوزیرانی که اسنادشان تکمیل شده  است، صندوق 
رأی بگذارند. به این ترتیب مجلس در هفته ی گذشته 
مجلس  به  برنامه های شان  ارایه  برای  را  نامزدوزیر  ده 
فرا خواند و قرار بود روز پنج شنبه، بیست ونهم عقرب، 
سفر  دلیل  به  اما  کار  این  شود.  گذاشته  رای  صندوق 
نخست وزیر پاکستان به کابل، به تعویق افتاد. سرانجام 
این مجلس روز شنبه، اول قوس، برای این نامزدوزیران 
صندوق رای گذاشت . به این ترتیب، محمدحنیف اتمر 
با به دست آوردن 19۷ رای تایید از جمله 2۴۶ رای، به 
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است که این موارد می تواند زمینه »مبارزه تاثیرگذار« با 
موج دوم کرونا را فراهم کند. در اعالمیه گفته شده است 
که محمداشرف غنی، رییس جمهور، دستور شناسایی 

عامالن این رویداد و مجازات شان را داده است.
شورای عالی مصالحه ملی نیز به رویدادهای کابل واکنش 
این  سوی  از  شده  نشر  اعالمیه  در  است.  داده  نشان 
شورا، از این حمالت به عنوان »حمالت کور، وحشیانه 
است.  شده  برده  نام  بزدل«  تروریستان  غیرانسانی  و 
این نهاد به نقل از عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، حمالت بر پایتخت را محکوم کرده و آن 
را »درمانده گی، شکست و ناامیدی دشمن از پیروزی در 

میدان جنگ« عنوان کرده است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با نشر اعالمیه ای این 
این  آمارهای  بر اساس  است.  کرده  محکوم  را  حمالت 
کابل  راکت پراگنی های  قربانیان  میان  در  نهاد، یک زن 
حضور دارد. افزون بر این، 1۳ زن و سه کودک در میان 
و  کور  راکتی  حمله  کمیسیون  این  هستند.  زخمیان 
بی هدف بر شهر  چند میلیونی کابل را »نقض فاحش و 
همه جانبه اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه« و 

»مصداق های آشکار جنایت جنگی« خوانده است.
را  کابل  حمالت  کشور   10 از  بیش  حال،  همین  در 
نکوهش کرده اند. راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در 
کابل، گفته است که افغان ها نباید در ترور زنده گی کنند. 
او تصریح کرده است که ایاالت متحده به همکاری اش 
الیسون  می دهد.  ادامه  حمالت  این  از  جلوگیری  برای 
این  توییت سفارت  نیز  انگلستان در کابل،  بلک، سفیر 
کشور را بازنشر کرده و گفته است که گروه های دخیل 
قوانین  بشر،  زنده گی  به  توجهی  هیچ  کابل  رویداد  در 
بین المللی و حسرت برقراری صلح در کشور ندارند. در 
توییت سفارت بریتانیا در کابل آمده است که خشونت ها 
در کشور هم چنان ادامه یافته است و گروه هایی که آن را 

سازمان دهی می کنند، باید پاسخگو باشند. 
افزون بر این سفارت آلمان در کابل با نشر یک توییت، 
از حمله بر پایتخت یاد کرده و گفته است که این گونه 
حمالت در واقع نیاز به روند صلح را برجسته می سازد. 

امنیت ملی کار کرده است. از آقای خالد به عنوان مبتکر 
زمانی   در  او  یاد می شود.  مردمی  نیروی خیزش  ایجاد 
که به حیث رییس امنیت ملی کار می کرد، مورد حمله 

انتحاری نیز قرار گرفت.
فضل احمد معنوی از سوی تیم ثبات و هم گرایی برای 
به  با  او  بود.  پیشنهاد شده  عدلیه  وزارت  احراز کرسی 
دست آوردن 220 رای تایید، بیش ترین رای اعتماد را 
نه رای رد، 10 رای  تنها  نماینده گان  از آن خود کرد . 
باطل و شش رای سفید برای معنوی استعمال کرد ند. 
به این ترتیب او با بیش ترین رای تایید، وزیر عدلیه شد. 
آقای معنوی عضو ارشد تیم ثبات و هم گرایی بود و در 
انتخابات سال 2010 به عنوان رییس کمیسیون مستقل 

انتخابات کار می کرد. 
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  سوی  از  خاور  معصومه 
افغانستان به رهبری محمد محقق و تیم ثبات و هم گرایی 
برای احراز کرسی وزارت مخابرات، تکنولوژی و معلومات، 
تایید، ۶۷  رای  با گرفتن 1۵۴  بود. وی  پیشنهاد شده 
رای رد و 2۵ رای سفید، توانست اعتماد مجلس برای 
احراز کرسی وزارت مخابرات را به دست آورد. او سند 
لیسانسش را از رشته تکنولوژی طبی از دانشگاه انقره و 
سند حقوق را از دانشگاه پیام نور به دست آورده است. 
خانم خاوری تجربه یک دوره وکالت از والیت سمنگان 

را در کارنامه اش دارد. 
عباس بصیر با گرفتن 19۷ رای تایید، 22 رای رد، 1۳ 
رای باطل و 1۴ رای سفید، توانست اعتماد مجلس را 
جلب کند و به عنوان وزیر تحصیالت عالی تایید شود. 
او سند دکترایش را از رشته محیط زیست گرفته است. 
آقای بصیر از سوی حزب وحدت اسالمی افغانستان به 
رهبری محمدکریم خلیل و از تیم »ثبات و هم گرایی« 
به رهبری عبداهلل عبداهلل به عنوان نامزدوزیر تحصیالت 
عالی معرفی شده بود. او تاکنون در سمت های مختلف 
ملی و بین المللی کار کرده است. آقای بصیر به عنوان 
زیستی  محیط  همکاری های  سازمان  عمومی  رییس 
جنوب  نیتروجن  مرکز  معاون  آسیا،  جنوب  کشورهای 
آسیا، مشاور ارشد رییس جمهور در امور منابع طبیعی 
ریاست  دوم  معاونت  دفتر  رییس  زیست،  محیط  و 
اداره ملی  پالیسی و روابط بین الملل  جمهوری، معاون 
حفاظت محیط زیست و استاد در دانشگاه های خصوصی 

کشور کار کرده است. 
رهبری  به  ملی،  جنبش  حزب  از  ته ینج  بشیر احمد 

این کشور تصریح است که آلمان از تالش مشترک برای 
هم چنان  و  کرد  نخواهد  دور  افغانستان چشم  در  صلح 
اتحادیه  نماینده گی  است.  فوری  آتش بس  خواستار 
مختلف  نقاط  بر  شنبه  روز  حمالت  نیز  کابل  در  اروپا 
پایتخت را »عمل وحشیانه« و »نقض حقوق بشردوستانه 
بین المللی« خوانده است. این اتحادیه گفته است که در 
آرزوی صلح و زنده گی روزمره بدون خشونت هم چنان در 
کنار مردم افغانستان می ماند. این توییت را سفارت های 
بازنشر  افغانستان  در  فنلند  و  دنمارک  ایتالیا،  هالند، 

کرده اند.
به حمالت  نیز  کابل  در  ایران  سفارت  حال،  همین  در 
راکتی روز شنبه واکنش نشان داده است. این کشور که 
با  توییترش  قرار گرفته، در صفحه  نیز هدف  سفارتش 
بقایای راکت فیر شده، آن را نمونه هایی از  نشر عکس 
»آثار جنگ نیابتی هم پیمانان تروریست امریکا« خوانده 
است. با این حال، مسووالن در این سفارت گفته اند که 
در  ایران  سفارت  ساختمان  قسمت های  برخی  هرچند 
کابل، شیشه ها و تجهیزات آن صدمه دیده، اما در این 
است.  نرسیده  آسیب  سفارت  این  کارمندان  به  رویداد 
افزون بر سایر کشورها، پاکستان نیز با قربانیان رویداد 
کابل ابراز هم دردی کرده است. وزارت امور خارجه این 
کشور روز شنبه، یکم قوس، با نشر اعالمیه ای گفته است 
که هم زمان با تالش ها برای صلح، باید به گروه هایی که 

برای تضعیف این روند تالش می کنند، نیز توجه شود. 
تامین  انجام می شود که رهبری  این حمالت در حالی 
امنیت کابل از حدود یک ماه بدین  سو به امراهلل صالح، 
معاون اول ریاست جمهوری، سپرده شده است. پیش تر 
حکومت از اجرایی کردن طرح میثاق امنیتی خبر داده 
بود. وزارت امور داخله تصریح کرد که جرایم جنایی در 
سطح کابل با اجرایی شدن این طرح کاهش یافته است. 
گفتنی است که تنها چند ساعت پس از این حمالت، 
نهادهای  نامزدوزیران  به  نماینده گان  مجلس  اعضای 
امور داخله رای  اندرابی، وزیر  از جمله مسعود  امنیتی، 
اعتماد دادند. این تصمیم اعضای مجلس نیز با موجی از 

واکنش ها مواجه شده است.

مارشال عبدالرشید دوستم و تیم ثبات و هم گرایی برای 
تصدی پست وزارت کار و امور اجتماعی نامزد شده بود. 
وی توانست در انتخابات روز گذشته مجلس با گرفتن 
تایید، ۴0 رای رد و 1۶ رای سفید، کرسی  190 رای 
ته ینج  آقای  احراز کند.  را  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
متولد والیت فاریاب بوده و سند لیسانسش را از رشته 
تاریخ گرفته است. او پیش از این به عنوان عضو شورای 
کار  نماینده گان  به حیث عضو مجلس  باری  و  والیتی 

کرده است. 
نثاراحمد غوریانی متولد والیت هرات است. او از سوی 
برای  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  هم گرایی  و  ثبات  تیم 
تصدی کرسی وزارت صنعت و تجارت نامزد شده بود. 
تایید، 2۳  رای  آوردن 21۳  به  دست  با  غوریانی  آقای 
رای رد و 10 رای سفید، به عنوان وزیر صنعت و تجارت 

تایید شد. 
از  وی  است.  لوگر  والیت  متولد  حلیمی  محمدقاسم 
سوی تیم دولت ساز به رهبری رییس جمهور غنی نامزد 
تصدی پست وزارت ارشاد، حج و اوقاف شده بود. آقای 
حلیمی با به دست آوردن 1۴۸ رای تایید، ۴1 رای رد، 
2۳ رای باطل و 2۴ رای سفید به عنوان وزیر ارشاد، حج 
و اوقاف تایید شد. وی سند لیسانس و ماستری اش را 
در رشته شرعیات و حقوق از مصر به  دست آورده است. 
حلیمی پیش از به عنوان مدیر تدقیق و مطالعات وزارت 
امور خارجه در  نماینده گی وزارت  امور خارجه، رییس 
بلخ، رییس عمومی تفتیش قضایی دادگاه عالی، رییس 
عمومی مالی و اداری دادگاه عالی، استاد ستاژ قضایی، 
مشاور وزارت معارف و مشاور سیاسی شورای عالی صلح 

کار کرده است. 
در همین حال برخی از اعضای مجلس نماینده گان این 
روند را یک موفقیت خواندند. به باور آن ها، این مجلس 
و  حزبی  سمتی،  قومی،  مسایل  داشت  نظر  در  بدون 
اعتماد داده است. در  نامزدوزیران رای  این  به  سیاسی 
عین حال این نماینده گان تصریح کردند که به زودی 
روند رای دهی به سایر نامزدوزیران را نیز آغاز می کنند. 

و  دینی  امور  کمیسیون  رییس  شاهین،  امیرگل 
گفت  روزنامه ۸صبح  به  نماینده گان،  مجلس  فرهنگی 
شده  تکمیل  نامزدوزیران  سایر  اسناد  بررسی  روند  که 
و احتمال دارد هفته جاری این نامزدوزیران برای ارایه 

برنامه های شان به مجلس فرا خوانده شوند. 
حجت اهلل خردمند، نایب منشی مجلس نماینده گان، نیز 
در رابطه به سایر نامزدوزیران گفت که بررسی اسنادشان 
تکمیل شده و به  زودی کمیته روسای این مجلس زمان 
گذاشتن صندوق رای برای آن ها را مشخص خواهد کرد.

حوزوه  مربوط  تهیه مسکن  ساحه  از  راکت   2۴ حدود 
هفدهم و هم چنان منطقه  ای بین چهار راهی گل  سرخ 
و چهارراهی مارکیت، از مربوطات حوزه چهارم امنیتی، 
به نقاط مختلف شهر کابل شلیک شد. این راکت ها در 
و  پانزدهم  یازدهم،  دهم،  نهم،  دوم،  نواحی  مربوطات 
شانزدهم شهر کابل اصابت کرد . بر اساس معلومات وزارت 
امور داخله، هشت تن در نتیجه این راکت پراگنی ها کشته 
و ۳1 تن دیگر زخمی شده اند. تصاویری که در رسانه های 
اجتماعی نشر شد، نشان می داد که بیش تر راکت ها به 
مناطق مسکونی برخورد کرده است. یکی از این راکت ها 
در محوطه سفارت ایران در کابل اصابت کرده، اما تلفاتی 

در پی نداشته است. 
روز  پایان  تا  گروهی  یا  شخص  هیچ  که  است  گفتنی 
بر عهده  را  کابل  شنبه  روز  حمالت  مسوولیت  گذشته 
نگرفته است. گروه طالبان که در بیش تر مواقع از سوی 
نهادهای امنیتی به عنوان مسوول یا زمینه ساز این گونه 
حمالت خوانده می شود، دست داشتن در رویدادهای روز 
این  ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی  کرد.  رد  را  کابل  شنبه 
گروه، گفت که طالبان در حمالت کابل نقش نداشته اند، 
زیرا به گفته ی وی، آنان حمالت بی هدف را برای غوغای 
گروه   که  گفت  وی  نمی کنند.  سازمان دهی  رسانه ای 
داعش در گذشته و در هم آهنگی با برخی از حلقات برای 

چنین حمالت تالش کرده  است.

واکنش های گسترده به راکت پراگنی های کابل
از واکنش ها روبه رو شده است.  با موجی  حمالت کابل 
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای راکت پراگنی و 
انفجار در پایتخت را محکوم کرده است. در اعالمیه بر نیاز 
مبارزه مشترک از سوی شورای امنیت ملی سازمان ملل 
متحد در جهت زدودن استراتژیک تروریزم تاکید شده 
است. ارگ گفته است که مبارزه استراتژیک با تروریزم و 
حمایت دوام دار شورای امنیت ملل متحد از روند صلح، 
راه حل سیاسی می شود. حکومت در  ایجاد یک  سبب 
ادامه از کاهش خشونت ها و پذیرش آتش بس دایمی به 
عنوان نیاز مهم و اولی رسیدن به صلح نام برده و گفته 

عنوان وزیر امور خارجه تعیین شد. افزون بر این، 2۴ 
نماینده رای رد، 1۶ نماینده رای باطل و نه نماینده رای 
سفید دادند. آقای اتمر از تیم محمداشرف غنی، رییس 
جمهور، برای احراز کرسی وزارت امور خارجه نامزد شده 
بود. او در جریان کارزار انتخاباتی، تیم »صلح و اعتدال« 
را ایجاد کرد و با سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
وارد رقابت شد. تیم وی اما در نیمه ی راه از هم پاشید و 
از گردنه ی رقابت خارج شد. آقای اتمر پس از آن با هیچ  
یک از نامزدان انتخابات ریاست  جمهوری متحد نشد. او 
هم چنان در زمان حکومت وحدت ملی، مشاور امنیت 
ملی رییس جمهور بود و در نخستین روزهای کاری اش 
به  را  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  امنیتی  پیمان 
نماینده گی از حکومت افغانستان امضا کرد. آقای اتمر در 
دو دهه اخیر به عنوان وزیر امور داخله، وزیر معارف و 

وزیر احیا و انکشاف دهات نیز کار کرده است. 
به همین ترتیب محمدمسعود اندرابی با به دست آوردن 
21۴ رای تایید، 2۵ رای رد و ۷ رای سفید، به عنوان 
به  را  نماینده گان  مجلس  تایید  رای  داخله  امور  وزیر 
معلوماتی  فناوری  و  مدیریت  رشته  در  او  آورد.  دست 
تحصیل کرده است. آقای اندرابی از سوی تیم »ثبات و 
هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، برای احراز کرسی این وزارت نامزد شده 
بود. او تاکنون به عنوان معاون عملیاتی ریاست امنیت 
ملی، سرپرست ریاست امنیت ملی و سرپرست وزارت 

امور داخله کار کرده است. 
عبدالهادی ارغندیوال با گرفتن 20۵ رای تایید، ۳2 رای 
رد و 9 رای سفید به عنوان وزیر وزارت مالیه انتخاب 
شد. او از تیم »دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، برای احراز این پست پیشنهاد شده بود. 
آقای ارغندیوال در رشته اقتصاد و مدیریت درس خوانده 
است و در دهه ی اخیر وزارت اقتصاد را در کارنامه ی خود 
زمان حکومت  در  ارغندیوال  آقای  این،  بر  عالوه  دارد. 

مجاهدین نیز به عنوان وزیر مالیه کار کرده است. 
اسداهلل خالد با گرفتن 20۶ رای تایید، 1۷ رای منفی، 
1۵ رای باطل و ۸ رای سفید به عنوان وزیر وزارت امور 
تیم »دولت ساز«  از  آقای خالد  انتخاب شد.  ملی  دفاع 
به رهبری محمداشرف غنی، نامزد تصدی وزارت امور 
دفاع شده بود. او سند لیسانس در رشته علوم سیاسی 
دارد. آقای خالد تاکنون به عنوان والی والیت های غزنی 
و قندهار، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و رییس عمومی 

9 کشته و 3۴ زخمی؛ 

روز پرآشوب پایتخت

ده عضو کابینه از غربال مجلس گذشتند

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی 



عمران خان نیز در سه سال گذشته اظهارات جنجالی در مورد افغانستان داشته است. در ماه حوت سال 1397، خان گفته بود که قرار است در آینده ی نزدیک »حکومت جدیدی« در افغانستان روی 
کار آید. در ماه حمل سال 1398 نیز خان در اظهارنظر دیگری، حکومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف غنی را مانع اصلی در برابر روند صلح افغانستان توصیف کرده بود. در جریان سال جاری 
نیز پاکستان میزبان چهره هایی بوده است که بیرون از حکومت هستند و در جبهه ی اپوزیسیون قرار دارند. آن چه از رابطه ی پر خم و پیچ افغانستان و پاکستان در چند سال اخیر می توان نتیجه 

گرفت، این است که روی کرد دو کشور نسبت به یک دیگر چندان تغییر نکرده است و چون گذشته پر فراز و نشیب است.
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دیدگاه  سند  امضای 
مشترک

پنج شنبه، 29 عقرب، عمران 
پاکستان  نخست وزیر  خان، 
در یک سفر یک روزه به کابل 
کابل  از سوی  خان  آقای  آمد. 
استقبال خوب شد و دو طرف 
از دیدارشان راضی بودند. در جریان این سفر، روی 
و  از صلح  پیرامون حمایت  مشترک  »دیدگاه  سند 
ثبات دو کشور و منطقه« توافق شده است. شام گاه 
کابل،  به  خان  عمران  در ختم سفر  پنج شنبه،  روز 
از  سند  این  که  کرد  اعالم  کشور  خارجه ی  وزارت 
اساسی  اصول  روی  توافق  پیرامون  ویژه ای  اهمیت 
و برنامه ی هم کاری میان دو کشور برخوردار است. 
ارایه شده از سوی وزارت خارجه،  براساس اطالعات 
در  هم کاری  شامل  سند  این  عمده ی  موضوعات 
هم کاری های  توسعه ی  و  امنیت  صلح،  زمینه ی 
اقتصادی و مردمی میان دو کشور است. در تفصیل 
و  از صلح  پیرامون حمایت  مشترک  »دیدگاه  سند 
ثبات دو کشور و منطقه« آمده است که نماینده گان 
پلندپایه ی جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری 
اسالمی پاکستان بر این اصل اساسی توافق کردند 
که جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی 
پاکستان باید دیدگاه مشترک جدیدی را برای کمک 
به هم دیگر در راستای پیش برد صلح و برقراری ثبات 
در هر دو کشور و فراتر از آن، تدوین کنند. هم چنان 
در بخش دیگری از این سند آمده است که دو طرف 
باید  دو کشور  هر  که  می کنند  تأکید  عزم خود  بر 
نگاه های شان را به روابط آینده ای متمرکز سازند که 
مبتنی بر اعتماد باشد و نتایج ملموسی را به دنبال 

داشته باشد.
و  دیدگاه  هرگونه  که  کرده اند  توافق  نیز  طرف  دو 
پاکستان،  و  افغانستان  برای  مشترک  چشم انداز 
آن را  شالوده ی  که  ویژه  روابط  چون  عناصری  باید 
شفافیت و احترام متقابل و کامل به حاکمیت های 
ملی یک دیگر تشکیل دهد را شامل شود. براساس 
این سند، موضع گیری افغانستان در »چندهم سویی« 
آنان  با  روابط دوستانه  و پی گیری  با سایر کشورها 
باید به گونه ای باشد که فرصت واقعی بهره برداری را 
برای هر دو کشور فراهم کند و بالعکس هیچ تهدیدی 
را ایجاد نکند. در این سند آمده است که خاک دو 
کشور نباید در جهت اهداف بدخواهانه علیه خاک 
دیگری استفاده شود و هر دو کشور برای شناسایی 
و  صلح ناپذیر  طرف های  صلح،  دشمنان  با  مقابله  و 
کسانی که روند صلح را تخریب می کنند، هم کاری 
کنند. در این سند هم چنان آمده است که رهبران 
پایتخت های  از  هم کاری ها  تداوم  برای  کشور  دو 
هم دیگر به طور متناوب بازدید خواهند کرد. براساس 
این طرح، اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در 
از  بازدید متقابل  اول سال 2021، یک  جریان ربع 

اسالم آباد خواهد داشت.
این،  از  پیش  که  گرفت  در حالی صورت  این سفر 
آقای غنی دست کم سه بار از عمران خان برای سفر 
به افغانستان دعوت کرده بود؛ اما از زمان به قدرت 
تا  آقای خان، حدود سه سال طول کشید،  رسیدن 
بار  دو  و غنی  این، خان  از  پیش  بیاید.  کابل  به  او 
آنان  بودند. نخستین دیدار  با یک دیگر دیدار کرده  
در ماه جوزای سال 1۳9۸ در حاشیه ی چهاردهمین 
در  اسالمی  هم کاری های  سازمان  سران  اجالس 
دیدار  آن  در  گرفت.  صورت  عربستان  مکه ی  شهر 
غنی نسبت به تحول تاریخی در روابط افغانستان و 
پاکستان ابراز خوش بینی کرده بود. دیدار دیگر آنان 
در ماه سرطان 1۳9۸، یک ماه بعد از دیدار اول شان، 
در پاکستان انجام شد. غنی به دعوت رسمی دولت 
پاکستان به اسالم آباد رفت و با مقامات آن کشور از 
جمله نخست وزیر، دیدار کرد. هم زمان با این دیدارها، 
در سه سال گذشته، غنی و خان چهار تماس تلفنی 
داشته اند. نخستین تماس تلفنی آنان پس از پیروزی 
خان در انتخابات پارلمانی پاکستان، برقرار شد. آقای 
غنی پس از تماس با عمران خان، اعالم کرده بود که 
دو طرف توافق کرده اند که بر گذشته غلبه کنند و 
برای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دو کشور 
اساس تازه بگذارند. روی هم رفته در تمامی دیدارها 

طرف،  دو  بحث های  محور  تلفنی،  تماس های  و 
زمینه ی صلح، گسترش  هم کاری های دو کشور در 

روابط سیاسی و اقتصادی بوده است. 
در کنار تماس ها، دیدارها و اظهارنظرهای دوستانه ی 
اسالم آباد،  و  کابل  در  مستقر  حکومت های  رهبران 
در  سال های گذشته خان و غنی اظهارات جنجالی 
نیز داشته اند. غنی در مجموع در جریان شش سال 
ریاست جمهوری اش، بارها اظهارات ضد و نقیض در 
مورد پاکستان داشته است. او پس از این که در سال 
1۳9۳ به قدرت رسید، برقراری رابطه ی استراتژیک 
با پاکستان را اولویت سیاست خارجی اش اعالم کرد. 
پس از مدتی، خوش بینی های غنی به ناراحتی مبدل 
شد و او حرف از منزوی کردن پاکستان به زبان آورد. 
رابطه ی کابل و اسالم آباد به سردی گرایید. پس از 
آن در 9 دلو سال 1۳9۸، یک روز پس از تظاهرات 
به  اعتراض  در  افغانستان  والیت  چند  در  افغان ها 
پاکستان،   پولیس  از سوی  پشتین  منظور  بازداشت 
پاکستان  طرف  از  کشور  دو  بین  تورخم  گذرگاه 
برای چند ساعت بسته شد. قبل و بعد از این اتفاق، 
محمداشرف غنی هر باری که اعتراض جنبش تحفظ 
کاماًل  اعالم می کرد که  اوج می رسید،  به  پشتون ها 
از آنان حمایت می کند. هم چنان در بهار امسال در 
مراسم تحلیف محمداشرف غنی، تعدادی از فعاالن 
دعوت  جمهوری  ریاست  ارگ  به  خیبرپشتون خواه 
شده بودند. غنی حین سخنرانی، با احساسات منحصر 
به فرد و با لحن عجیبی از تشریف آوری آنان تقدیر و 
تشکر و آنان را برادر و خواهر خطاب کرد. به دنبال 
پشتون های  تحفظ  جنبش  از  غنی  حمایت  اعالم 
پاکستان، تحلیل ها بر این بود که آقای غنی به دلیل 
نوعی احساس هم ذات پندارانه و گرایش شدید قومی، 
از پشتون های آن سوی خط دیورند حمایت می کند. 
حتا یاران و دوستان نزدیک آقای منظور پشتین هم 
گذاشتند.  امر صحه  این  بر  شان،  اظهارنظرهای  در 
محسن داور، یکی از یاران منظور پشتین در صحبت 
با یکی از رسانه ها گفته بود که افغان ها در دو سوی 
خط دیورند تقسیم شده اند، هر آن چه بر سر یکی از 
ما اتفاق بیفتد، ما درد یک دیگر را حس می کنیم و 
به همین دلیل آقای غنی از جنبش تحفظ پشتون ها 

حمایت می کند.
غنی  محمداشرف   ،1۳9۶ ثور  ماه  در  آن،  از  قبل 
انزوا به سر می برد. آقای  گفته بود که پاکستان در 
غنی هم چنان افزوده بود که پاکستان باید از حمایت 
قوس  ماه  در  هم چنان،  بردارد.  دست  تروریستان 
1۳9۵، اشرف غنی و نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
در سخنان شان در کنفرانس قلب آسیا، بدون ذکر نام 
پاکستان، از همسایه گان خواستند که از پناه دادن و 
به خشونت  دست  منطقه  در  که  تندروانی  حمایت 
می زنند، دست بردارند. مخاطب سخنان غنی و مودی، 
پاکستان بود. در واکنش به این حرف ها، سرتاج عزیز، 
مشاور ارشد نخست وزیر پیشین پاکستان گفت که 
آقای غنی آن چه را هند می خواست بشنود، بیان کرد. 
عمران خان نیز در سه سال گذشته اظهارات جنجالی 
افغانستان داشته است. در ماه حوت سال  در مورد 
آینده ی  در  است  قرار  که  بود  گفته  خان   ،1۳9۷
افغانستان روی کار  نزدیک »حکومت جدیدی« در 
آید. در ماه حمل سال 1۳9۸ نیز خان در اظهارنظر 

دیگری، حکومت وحدت ملی به ریاست محمداشرف 
افغانستان  صلح  روند  برابر  در  اصلی  مانع  را  غنی 
توصیف کرده بود. در جریان سال جاری نیز پاکستان 
میزبان چهره هایی بوده است که بیرون از حکومت 
دارند. آن چه  قرار  اپوزیسیون  هستند و در جبهه ی 
در  پاکستان  و  افغانستان  پیچ  و  پر خم  رابطه ی  از 
چند سال اخیر می توان نتیجه گرفت، این است که 
روی کرد دو کشور نسبت به یک دیگر چندان تغییر 

نکرده است و چون گذشته پر فراز و نشیب است.

گذشته ی خونین و پر از بی اعتمادی
رابطه ی افغانستان و پاکستان در طول تاریخ پیچیده 
بوده است. در سال 1۸9۳ میالدی، میان عبدالرحمان 
که  شد  امضا  توافق نامه ای  بریتانوی،  هند  هیأت  و 
و  بریتانوی  )هند  کشور  دو  میان  مرز  آن  براساس 
افغانستان( مشخص شد. عبدالرحمان در جلد دوم 
کتاب تاج التواریخ می نویسد که برای حل اختالفات، 
هیأتی را از دولت هند بریتانوی به کابل دعوت کردم 
تا قلمرو دو دولت مشخص شود. او می گوید که در 
باب خط سرحدی توافق شد تا خط مذکور از چترال و 
گردنه ی بروغیل تا پشاور و از آن جا تا کوه ملک سیاه 
کشیده شود. عبدالرحمان می نویسد که براساس این 
موهمند  طایفه ی  اسمار،  کافرستان،  واخان،  توافق، 
افغانستان  مربوط  وزیرستان  از  بخشی  و  الل پوره 
او )عبدالرحمان( ادعای حقوق خود  شد و برعکس 
را در مورد چغایی و باقی وزیرستان، بلند خیل، کرم، 
افریدی، باجور، سوات، بنیر، دیر، چیالس و چترال 

کنار گذاشت. 
و  افغانستان  میان  مرز  توافق نامه،  این  امضای  با 
عبدالرحمان،  از  پس  شد.  مشخص  بریتانوی  هند 
نسبت  مالکیت  ادعای  گاهی  از  هر  کابل  حاکمان 
به سرزمین های آن سوی دیورند داشته اند. در سال 
19۴۷ میالدی، افغانستان در سازمان ملل متحد به 
پذیرش پاکستان مستقل از هند رأی منفی داد و با 
شکل گیری این کشور مخالفت کرد. پس از کودتای 
سرطان 1۳۵2 و روی کار آمدن محمد داوود خان 
در کابل، وضعیت تغییر کرد. داوود خان اعالم کرد 
که سرزمین های آن سوی دیورند مربوط به افغانستان 
رابطه،  این  از سکوت سلطنت در  انتقاد  با  او  است. 
قرار  کارش  دستور  در  را  پشتونستان خواهی  شعار 
داد و از جدایی طلبان پاکستان حمایت کرد. پس از 
چندی، در شرایطی که کابل تحت فشار پاکستان و 
استخبارات منطقه قرار داشت و از مسکو نیز فاصله 
پشتونستان خواهی  از  داوود خان دست  بود،  گرفته 
کشید و پیام حسن نیت اش را به پاکستان فرستاد. 
وقت  نخست وزیر  بوتو،  علی  ذوالفقار  آن،  دنبال  به 
داوود خان دعوت  از  و  کابل سفر کرد  به  پاکستان 
مستندات  براساس  کند.  سفر  پاکستان  به  که  کرد 
تاریخی، دیدارهای بوتو و داوود دوستانه بوده است. 
ظاهر طنین در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته 
است که رابطه ی افغانستان و پاکستان پس از یک 
طنین،  گرفت.  قرار  مسیر جدیدی  در  تشنج،  دوره 
جریان سفر داوود به پاکستان و دیدار او با بوتو را این 
گونه نقل کرده است: »یک دعوت فوق العاده ای بود 
که هیچ زعیم دولت را تا این حد پذیرایی نکرده بود. 
مذاکراتی که طی پانزده ساعت در چهار روز صورت 

پدر  را  تو  من  که  گفت  داوود خان  به  بوتو  گرفت، 
می خوانم و قضیه ی پشتونستان را به هر ترتیبی که 
تو بخواهی من می خواهم همان طور باشد. لکن فکر 
باید بکنید شما که یک پسر را پیش ملتش خجالت 

ندهید.« )ظاهر طنین، 1۳۸۴: 1۸۷(.
پس از این دیدار، با وصف تشریفات بسیار، روی کرد 
پاکستان نسبت به افغانستان تغییر نکرد. پاکستان 
تندروان  خاکش،  داخل  در  آموزشگاه ها  تأسیس  با 
افغانستان را آموزش نظامی داد و در سال های بعد 
علیه افغانستان استفاده کرد. با روی کار آمدن دولت 
و  افغانستان  منازعه ی  افغانستان،  در  دموکراتیک 
وارد فصل جدیدی شد. مداخله ی نظامی  پاکستان 
از  اسالم آباد  و  گرفت  قرار  پاکستان  کار  دستور  در 
طریق تنظیم های جهادی، جنگ علیه افغانستان را 
پیش برد. هم زمان، افغانستان از جدایی طلبان بلوچ 
و پشتون پاکستان و هم  چنان مخالفان سیاسی آن 
کشور حمایت کرد. نتیجه ی این جنگ، سقوط دولت 

دموکراتیک افغانستان بود.
پس از پیروزی مجاهدین، پاکستان هیچ گاهی فرصت 
تشکیل یک دولت مقتدر و فراگیر را به تنظیم ها و 
احزاب جهادی نداد. این جا بود که جنگ داخلی در 
افغانستان شدت گرفت و کابل در آتش این جنگ 
تحت  سقوط  تا  ظهور  از  نیز  طالبان  گروه  سوخت. 
هم  روی  داشت.  قرار  پاکستان  مسقیم  حمایت 
رفته می توان گفت که در جریان تمام این سال ها، 
پاکستان دست از مداخله در امور افغانستان نکشید 
و افغانستان هم در برابر پاکستان کوتاه نیامد. پس 
حکومت های  نکرد.  تغییر  وضعیت  نیز   2001 از 
و  ضد  اظهارات  گذشته،  سال  نوزده  در  افغانستان 
نقیض در مورد پاکستان داشته اند. پاکستان نیز در 
جریان این سال ها از گروه های مخالف مسلح دولت 

افغانستان حمایت کرده است.

نتیجه گیری
رابطه ی افغانستان و پاکستان در طول تاریخ، پر فراز 
و نشیب بوده است. دو کشور گاه به هم دست دوستی 
داده اند و گاه از در دشمنی با هم دیگر رابطه برقرار 
کرده اند. حاکمان دو دولت به صورت هم زمان، عهدها 
بسته و عهدها شکسته اند. پاکستان پناه گاه مخالفان 
افغانستان  و  است  بوده  کابل  در  مستقر  دولت های 
اسالم آباد، جدایی طلبان  مخالفان سیاسی  اقامت گاه 
بلوچ و پشتون پاکستانی. رابطه ی دو کشور در طول 
رابطه ها  پیچیده ترین  از  یکی  خود،  نوع  در  تاریخ 
بوده است. گاهی کابل به پاکستان زخم زده است و 
گاهی هم اسالم آباد به افغانستان. زخم های پاکستان 
کشور،  آن  زخم  کاری ترین  است.  بوده  کاری  اما 
جنگ  در  جهادی  تنظیم های  و  احزاب  از  حمایت 
مسلحانه در برابر دولت دموکراتیک بود که در ذیل 
اسالم آباد  سوی  از  زخم  هزار  با  کشتن  استراتژی 
دنبال شد. افغانستان نیز هیچ گاه نسبت به اتفاقات 
آن سوی دیورند بی توجه نبوده است. حاکمان کابل 
گاه حرف از انزوای پاکستان زده اند و گاه نسبت به 
سرزمین های آن سوی دیورند اظهاراتی داشته اند که 

معنایی جز ادعای ارضی نداشته است. 
سفر عمران خان به کابل و دعوت اش از محمداشرف 
غنی برای سفر به پاکستان و امضای سند »دیدگاه 
مشترک پیرامون حمایت از صلح و ثبات دو کشور و 
اقدامات  و  رابطه ی پیچیده  ادامه ی  نیز در  منطقه« 
گاه خصمانه و گاه دوستانه ی گذشته، صورت گرفته 
و  افغانستان  مسأله ی  که  است  این  واقعیت  است. 
پاکستان، ریشه در گذشته و نوع نگاه دو طرف نسبت 
به خط دیورند و مناطق آن سوی این خط دارد. تا 
زمانی که دو کشور، نتوانند در پیوند به این مسأله به 
توافق برسند، اقدامات تشریفاتی و سفرهای رهبران 
حکومت های دو کشور آن گونه که در گذشته ره به 
جایی نبرده است، در آینده نیز نمی تواند گرهی از 

مشکالت افغانستان و پاکستان باز کند.

منبع ها
و  اول  جلد  خان،  عبدالرحمان  امیر  تاج التواریخ،   .1

دوم، انتشارات میوند.
2. افغانستان در قرن بیستم )1900-199۶(، ظاهر 

طنین، انتشارات عرفان.

اسحق علی احساس
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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از ساده ترین و در عین حال مهم ترین  انتخابات  برگزاری 
اصول و ویژه گی نظام های دموکراتیک است. دموکراسی در 
ساده ترین تعریف، حکومت مردم بر مردم عنوان شده است؛ 
به گونه ای که مردم با اختیار و آگاهی، افرادی را به عنوان 
و  سیاست  امور  آن ها  تا  می کنند  انتخاب  خود  نماینده ی 
دولت را براساس منافع مردم پیش ببرند. برخی تعریف های 
دیگر، دموکراسی را جامعه ای براساس فرصت های برابر و 
با  امتیازات،  و  سلسله مراتب  نه  و  فردی  شایسته گی های 
است که  اجتماعی خوانده  نابرابری های  هدف کم ترکردن 
با کنترل قدرت اکثریت، حقوق و منافع اقلیت در آن تامین 

می شود.
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای غربی، الگوی خاصی 
مورد  گسترده  طور  به  دموکراسی(  )لیبرال  دموکراسی  از 
متفاوتی  دیدگاه های  هرچند  است.  گرفته  قرار  پذیرش 
ویژه گی های  برخی  الگو  این  اما  دارد؛  وجود  آن  مورد  در 
مشخص دارد، از جمله این که در لیبرال دموکراسی، مقام 
سیاسی از راه پیروزی در انتخابات منظم بر سر کار می آید. 
گزینش  و  رقابت  بر  مبتنی  دموکراسی  لیبرال  این که  یا 
باورهای  از  مدارای طیف وسیعی  راه  از  و  است  انتخاباتی 

متعارض و احزاب سیاسی رقیب حاصل می شود.
صرف نظر از درستی یا نارستی این تعریف ها و یا کارآمدی و 
ناکارآمدی این گونه نظام ها که بحث جداگانه ای را می طلبد، 
و  دموکراسی  مهد  امریکا  متحده  ایاالت  حاضر  حال  در 
لیبرال دموکراسی غربی شناخته می شود که این مقوله از 
اوایل نیمه ی دوم قرن نوزدهم، کم کم در اظهارات مقامات 
امریکایی نمود پیدا کرد. چنان که آبراهام لینکلن در زمان 
اوج جنگ داخلی امریکا، در سال 1۸۶۴ از چیزی که آن را 
»حکومت مردم بر مردم و برای مردم« می خواند، صحبت 

کرد و از برتری های آن گفت.
کشورهای  از  بسیاری  و  شد  تقویت  بعدها  مفهوم  این 
افغانستان  در  کردند.  الگوبرداری  نمونه  این  از  هم  دیگر 
هم حداقل طی دو دهه ی اخیر، بسیاری به صورت جدی 
مشق دموکراسی کردند؛ دموکراسی که به کمک پایه گذار 
دموکراسی غربی )امریکا( دنبال و اساس گذاری شد. گذشته 
از این که ویژه گی های دموکراسی تا چه میزان در افغانستان 

امریکا،   2020 جمهوری  ریاست  انتخابات  و  افغانستان 
نیز  شباهت هایی  دارد،  باهم  زیادی  تفاوت های  هرچند 
دو  هر  تفاوت  عمده  نکته  یک  است.  تأمل  قابل  که  دارد 
افغانستان  برحال  جمهور  رییس  که  است  این  انتخابات 
نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات را )که به نفع 
تیمش بود( پذیرفت و رقیبش نتایج را قبول نکرد؛ اما رییس 
جمهور برحال امریکا که انتخابات تحت نظارت دولت وی 
برگزار شد، نتایج اعالم شده را )که البته به نفع تیمش نبود( 

نپذیرفت و رقیبش نتایج را قبول کرد.
صرف نظر از این که اگر نتایج اعالم شده ی انتخابات ریاست 
برحال  جمهور  رییس  رقیب  نفع  به  افغانستان  جمهوری 
اگر  این که  یا  و  نه  یا  می پذیرفت  را  نتایج  این  او  می بود، 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا به نفع تیم حاکم 
از تقلب گسترده  باز هم رییس جمهور برحال  آیا  می بود 
سخن می گفت یا نه، شباهت های قابل توجهی بین انتخابات 

امریکا و افغانستان مشاهده می شود:
تقلب در  به  را  نامزد ریاست جمهوری یک دیگر  - هر دو 

انتخابات متهم می کنند.
- در هر دو کشور از افرادی سخن گفته می شود که واجد 
شرایط رأی دهی نبوده اند؛ اما به نام آن ها رأی به صندوق ها 

ریخته شده است.
و  قانونی  جمهور  رییس  و  پیروز  را  خود  نامزد  دو  هر   -

منتخب می دانند.
- طرف داران هر دو نامزد در فضای مجازی و فضای واقعی 

ادعای پیروزی نامزد مورد نظر خود را تکرار می کنند.
- طرف داران هر دو نامزد، البته در سطح های متفاوت باهم 

درگیری فیزیکی پیدا کرده اند.
- در هر دو انتخابات، پیشنهاد ابطال و بازشماری بخشی از 

آرا مطرح شده است.
آرای  و  گم نام  رأی دهنده گان  انتخابات،  دو  هر  در   -

انتخابات؛ نقطه ی تالقی دموکراسی پیر 
امریکایی و دموکراسی جوان افغانستانی

رعایت و مشاهده شده است یا می شود، برخی ویژه گی های 
عمومی آن مانند برگزاری انتخابات، ایجاد نهادهای قانونی، 
آزادی بیان و آزادی فعالیت های مدنی در این کشور تمرین 

شده است.
از عمر دموکراسی جدید در امریکا و غرب، حدود 1۵0 سال 
می گذرد و از عمر دموکراسی جدید در افغانستان حدود 20 
سال. به عبارت دیگر، دموکراسی امریکا یک دموکراسی پیر 
است و دموکراسی افغانستان یک دموکراسی جوان. گذراندن 
آزمون ها و خطاها، تجربه و پخته گی از خصوصیات پیران و 
انجام آزمون و خطا، کسب تجربه و گام گذاشتن در مسیر 
پخته گی، از ویژه گی های جوانان است. اما در دوره های از 
تاریخ و در مواردی خاص، دیده شده است که واکنش های 
افراد و سیستم های قدیمی و با تجربه با واکنش های افراد 
در  است.  بوده  هم سان  کم تجربه،  و  جوان  سیستم های  و 
چنین شرایطی باید دید که آیا مشکل از افراد است و یا از 
سیستم ها و نظام ها. آیا ویژه گی های افراد باید مورد بازنگری 

و بررسی قرار بگیرد، یا ویژه گی های سیستم ها و نظام ها.
انتخابات  و  افغانستان   2019 جمهوری  ریاست  انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 امریکا به نوعی محل تالقی یک 
سیستم جوان و کم تجربه با یک نظام دموکراتیک قدیمی 
و باتجربه است. هر دو نظام دموکراتیک است و یا دست کم 
ادعای آن را دارد. یکی جوان و ناپخته و دیگری پیر و پخته. 
انتخابات، نقطه ی تالقی  تاریخ و این دو  از  در این مقطع 
دموکراسی پیر امریکایی و دموکراسی جوان افغانستانی به 

وضوح قابل مشاهده است.
امریکا که خود را مهد دموکراسی در جهان می داند به ادعای 
پایه گذاری  افغانستان  در  را  دموکراسی  از  نوعی  خودش 
کرد؛ اما امروز پس از دست کم 1۵0 سال، خودش همان 
چیزی را تجربه می کند که افغانستان با گذشت 20 سال 
آن را به تجربه می گیرد. انتخابات ریاست جمهوری 2019 

بی سرنوشت بر سر زبان ها افتاده اند و بخشی از شعارهای 
هواداران تیم های رقیب شده است.

آخرین  تا  شد،  اعالم  بازنده  که  نامزدی  افغانستان  در 
خود  هواداران  جمع  در  حتا  و  نپذیرفت  را  نتایج  لحظه 
با  این ها،  با همه ی  اما  سوگند ریاست جمهوری یاد کرد؛ 
پادرمیانی هایی که صورت گرفت و توافق نامه ای که با تیم 
ریاست  نمود،  نظر  ادعای خود صرف  از  کرد،  امضا  پیروز 
با  اکنون  و  گرفت  عهده  به  را  غیردولتی  مهم  نهاد  یک 
این  می کند.  هم کاری  رقیب،  از سوی  تشکیل شده  دولت 
در حالی است که پایان انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
مشخص نیست. کسی نمی داند که سرنوشت این انتخابات 
به کجا کشیده و در نهایت چه کسی رییس جمهور خواهد 
شد. آن چه این روزها از امریکا به جهان مخابره می شود، 
نامزد مدعی  درگیری های شدید خیابانی هواداران هر دو 

پیروزی است.
فراز  و  انتخابات  نتایج  اعالم رسمی  از  به هر صورت پس 
و فرودهایی در سطح جامعه و دولت، به نظر می رسد که 
اعتراضات و درگیری های لفظی و فیزیکی فروکش خواهد 
به دست  را  امور  نامزد، زمام  از دو  نهایت یکی  کرد و در 
خواهد گرفت. در این میان اما این سواالت در اذهان متبادر 

می شود:
- در صورتی که در یک نظام دموکراتیک و با 1۵0 سال عمر 
که الگوی بسیاری از نظام های دموکراتیک است، انتخاباتی 
با این همه شاخصه ی منفی و مشابه با انتخابات در کشوری 
که هنوز مشق دموکراسی می کند، برگزار می شود، آیا زمان 

بازنگری این نظام فرا نرسیده است؟
- اگر چنین ضرورتی وجود دارد، این بازنگری باید بیش تر 

مبتنی بر افراد باشد، یا سیستم و نظام؟
- آیا اصوالً و به صورت کلی، شیوه ی برخورد افراد با این نوع 

نظام زیر سوال است و یا خود آن؟

جهان باید تعهد کند که از کودکان افغان که در میان جنگ و خشونت ها زنده گی می کنند، حمایت کند.

منبع: دیپلمات

نویسنده: کریس نیماندی

مترجم: سیدجمال اخگر

انتحاری قصد  عامل  روز شنبه،  اکتوبر، ظهر  ماه  اواخر  در 
کرد که وارد یک مرکز آموزشی در شهر کابل شود. ماموران 
امنیتی از ورود وی جلوگیری کردند و مهاجم ناچار خود را 
در نزدیکی محل در یک کوچه منفجر ساخت. در نتیجه ی 
از دانش آموزان مرکز آموزشی  نفر  انفجار، حداقل 2۴  این 
کشته شدند و تعداد زیادی زخم برداشتند. دختر یک تن از 
هم کاران ما از این حمله جان سالم به در برد؛ اما بسیاری 

دیگر تا هنوز در سوگ عزیزان شان به سر می برند.
در  را  مدرسه ای  هوایی،  حمله ی  یک  ماه،  همین  در 
 12 حداقل  آن  در  که  داد  قرار  هدف  کشور  شمال شرق 
شورشیان  حمله  این  هدف  اگرچه  شدند.  کشته  کودک 
طالب بود؛ اما این آرامش سرد برای والدین داغ دار است که 

عزیزان شان در یک اقدام آتش و خشم کشته شدند.
ناقض قوانین جنگ  است  این چنینی طالبان که  حمالت 
و مستقیماً بر کودکان تأثیر می گذارد، در افغانستان بسیار 
معمول است. اگر چنین اتفاقات در دنیای غرب رخ دهد، 
غالباً محکومیت های گسترده ای را به دنبال خواهد داشت؛ 
کم تر  افغانستان،  در  دست  این  از  اتفاقاتی  متأسفانه  ولی 

گزارش می شود.
طوری که آخرین گزارش سازمان ملل از تلفات غیرنظامیان 
جنگ افغانستان نشان می دهد، در 9 ماه اول سال 2020، 
نزدیک به 1900 کودک کشته یا معلول شدند. این واقعاً 

دختران تاثیر زیادی خواهد گذاشت. دختران تحصیل کرده 
مانند  جنگ زده ی  کشور  یک  در  پایدار  صلح  تأمین  برای 

افغانستان، بسیار مهم هستند. 
ما از روی تجربه می دانیم که دختران تحصیل کرده صحت 
و تغذیه را بهبود می بخشند و به عمل کرد و رشد اقتصادی 
 ۶0 که  هستیم  نگران  شدت  به  ما  می کنند.  کمک  بهتر 
درصد از کودکان که تحصیالت خود را از دست می دهند، 
تحمل  قابل  جهان  نقاط  سایر  در  امر  این  هستند.  دختر 
افغانستان قابل پذیرش باشد؟ اکنون  نیست، پس چرا در 
افغانستان با بیماری کووید 19 نیز باید کنار بیاید. نه تنها 
در  بلکه  است؛  فرسوده  مراقبت های صحی کشور  سیستم 
جریان حمالت مداوم طالبان، پرستاران و داکتران نیز کشته 

شده اند.
این همه معضالت در کشوری است که امسال نزدیک به ۵0 
درصد جمعیت آن، یعنی 1۸.۴ میلیون نفر آن به کمک های 
بشردوستانه نیاز دارند. طبق آمار اعالم شده از سوی سازمان 
ملل، نزدیک به ۵.۵ میلیون نفر به زودی حالت قحطی را 
تجربه می کنند و ۳ میلیون کودک زیر پنج سال از کمبود 
تغذیه رنج می برند. این عجیب نیست که افغانستان یکی از 

بدترین نقاط جهان برای کودکان است.
با وجود افزایش چشم گیر نیازهای بشردوستانه، کمک های 
کشورهای  است.  یافته  کاهش  افغانستان  برای  بین المللی 

از آن چه سازمان ملل  به تدریج ساالنه کم تر  کمک کننده 
بودجه  بود،  کرده  درخواست  دوستانه،  بشر  حمایت  برای 
پرداخت کرده اند. به همین دلیل کنفرانس هفته ی آینده ی 
کشورهای کمک کننده در جنیوا از اهمیت زیادی برخوردار 

است. 
گفت وگوهای  که  می شود  برگزار  حالی  در  کنفرانس  این 
نوپا، امیدی محتاطانه ای برای حل و فصل سیاسی جنگ 
به شمار می رود. جامعه ی جهانی باید بودجه ی بیش تری را 
برای آموزش، به ویژه برای دختران و هم چنین محافظت از 

منافع افراد معلول و سایر گروه های آسیب پذیر فراهم کند.
برای بهبود چشم گیر امید به زنده گی کودکان، باید هزینه 
دلیل  به  آن ها  از  بسیاری  یابد،  افزایش  عامه  برای صحت 

درگیری ها مجبور به زنده گی آسیب پذیر هستند.
جامعه ی جهانی برای اطمینان از این که قوانین ملی مربوط 
به حمایت از کودکان به طور کامل در سراسر کشور پخش 
باید  و  کند  هم کاری  افغانستان  دولت  با  باید  است،  شده 
برای هم کاری و تامین صلح پایدار به کار خود ادامه دهد تا 
کودکان فارغ از هر نوع ترس، خشونت و مرگ بزرگ شوند.

ما باید تعهد مان بیش تر نسبت به ملتی باشد که مردم آن 
دهه ها سختی، درگیری و خشونت را متحمل شده اند. در 
واقع، این بسیار حیاتی است تا کشوری که درگیر چندین 
دهه جنگ و تفرقه است، بتواند آینده ی بهتری را برای همه 

شهروندان خود رقم بزند.
کریس نیماندی، مدیر بخش افغانستان سازمان حمایت از 

کودکان است.

یک رقم تکان دهنده است. یک دختر 1۴ ساله ی افغان به 
ما گفت: »هنگامی که جنگ در می گیرد، هیچ مکانی در 
روستای ما امن نیست؛ اما باز هم  خانه بهتر از بیرون است. 
ما در گوشه و کنار اتاق ها پنهان می شویم«. این یک حقیقت 
تلخ است که امروز هر کودکی در افغانستان در جنگ بزرگ 

شده است.
هم چنین، تشدید خشونت مانع آموزش کودکان نیز شده 
است. ائتالف جهانی برای حمایت از آموزش و پرورش در 
بین  را  مکاتب  بر  از ۳00 حمله  بیش  تهدید،  زیر  مناطق 
سال های 201۷ تا 2019 به ثبت رسانده که منجر به زخمی 

یا کشته شدن حداقل ۴10 دانش آموز و معلم شده است.
حتا قبل از شیوع بیماری کووید 19، تخمین زده می شد 
که ۳.۷ میلیون کودک دوره ی ابتداییه از رفتن به مکتب 
باز مانده اند.  تأثیر این امر بر روی کودکان بسیار زیاد است. 
زیرا عدم دسترسی به آموزش، منجر به افزایش سوء استفاده 
مکتب های  کودکان  درصد   9۳ که  می دانیم  و  می شود 
ابتدایی که دیرهنگام شامل مکتب شده اند، سواد خواندن 
ندارند. میزان سواد برای افراد 1۵ تا 2۴ ساله، ۶۵ درصد 

است.
آینده،  سال های  برای  کشور  پرورش  و  آموزش  سرمایه ی 
متوسط  سرمایه ی  از  کم تر  درصد   ۷۸ حاضر  حال  در 
منطقه ی آسیای جنوبی است که باالی آموزش و پرورش 

جهان باید برای نجات کودکان 
افغانستان گام بردارد



گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق 
بشر با داکتر سید عاصف حسینی، پژوهش گر

یادداشت: این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه ۸صبح، تنها 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.

چگونه گی سرنوشت حقوق زنان در جامعه ی پسا صلح؛ 
موضع گنگ طالبان بوی سرکوب می دهد

باورند که مشخص نبودن  این  برخی پژوهش گران به 
موقف طالبان در رابطه با حقوق زنان در حکومت پس 
تغییر در  به معنای عدم  توافق صلح ممکن است  از 

باورهای این گروه نسبت به زنان باشد.
داکتر سید عاصف حسینی، پژوهش گر، در گفت وگویی 
)شبکه(  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه ی  شبکه ی  با 
با  رابطه  در  واضحی  پاسخ  می گوید که طالبان هیچ 
موضوع حقوق زنان نداده اند که این به معنای تالش 
جواب  »طالبان  است.  زنان  سرکوب کردن  برای  آنان 
صریحی درباره ی حقوق زنان در جامعه ی احتمالی پسا 
صلح نداده اند، این یعنی که آنان سعی می کنند زنان را 
سرکوب کنند، حتا اگر نتوانند به اندازه ی گذشته در 
این کار موفق باشند. این گروه باور ایدیولوژیک خود را 

تغییر نداده است.«

می رود؟
رابطه  این  در  می توان  زیادی  موارد  به  حسینی: 
اشاره کرد؛ یکی از آن ها اعطای پست های حکومتی 
به  می تواند  که  است  جنسیتی  سهمیه ی  براساس 
موقف زنان در درازمدت آسیب  بزند؛ چون دولت به 
جای این که برای توانمندسازی بنیادین زنان تالش 
ظاهری  طور  به  را  پست هایی  می کند  سعی  کند، 
به آنان بدهد و امتیاز بگیرد. نباید فراموش کرد که 
مهم ترین نکته برای ارتقای حضور فعال و موثر زنان 
طریق  از  آنان  تقویت  جامعه،  رهبری  و  جامعه  در 
تحصیل، فرصت های کاری و مشارکت سیاسی است.

ایجاد  با  باید  زنان  که  باورند  این  به  برخی  شبکه: 
جنبش های مستقل از دولت اقدام به دادخواهی کنند 
و به نوعی دست به یک تغییر بزرگ بزنند، شما تا چه 
اندازه به ظرفیت ایجاد چنین جنبش هایی در میان 

زنان افغانستان باور دارید؟
حسینی: وجود جنبش های مستقل برای یک جامعه 
حیاتی است؛ اما جنبش مستقل زنان در افغانستان به 
ندرت می تواند دوام بیاورد. بدون دسترسی به منابع 
سیستماتیک  تغییرات  ایجاد  و  سیاسی-اجتماعی 
هوشمند در ساختار قدرت، هر تالش و کوششی هدر 
ببینیم،  واقع بینانه  اگر  می شود.  منحرف  یا  می رود، 
و  زن ستیز  گروه های  سوی  از  مستقل  جنبش های 
حتا زنانی که با سهمیه به قدرت رسیده اند، سرکوب 

می شوند.

چه  قدرت،  در  طالبان  حضور  شما  نظر  به  شبکه: 
تاثیری بر فعالیت های مدنی خواهد گذاشت؟

عنوان  به  چیزی  طالبانی  اسالمی  امارت  حسینی: 

جامعه ی مدنی را به رسمیت نمی شناسد؛ به این دلیل 
آن چه ما طی بیست سال گذشته به عنوان جامعه ی 
مدنی می شناسیم، به صراحت از بین می رود. ماهیت 
جامعه ی مدنی این است که قدرت را تعدیل کند و 
واسطه بین مردم و نهادهای قدرت باشد؛ به همین 
دلیل طالبان آن را از بین می برند یا به نوعی استحاله 
می کنند، یعنی حتا ممکن است نهادهای دینی را به 
از  برخی  در  آن چه  بزنند؛  جا  مدنی  جامعه ی  جای 

کشورهای اسالمی رخ داده است.

شبکه: ارزیابی شما از آن چه تاکنون در گفت وگوهای 
صلح گذشته است چیست؟

احساس  و  ندارند  باور  صلح  به  طالبان  حسینی: 
می کنند که برنده ی میدان  استند، حداقل فشاری که 
از سوی حکومت ترمپ برای صلح بود حاال برداشته 

شده است و آنان بیش از پیش یکه تازی می کنند.

یک  عنوان  به  را  صلح  گفت وگوهای  اگر  شبکه: 
فرصت در نظر بگیریم، چه استفاده هایی، به ویژه در 

رابطه با زنان باید از آن صورت گیرد؟
حسینی: چنین گفت وگوهایی فرصت نیست و فقط 
به اتالف وقت،  هزینه و روحیه ی جامعه می انجامد. 
عقب نشینی  و  ایستاده اند  خود  موضع  بر  طالبان 

نمی کنند.
داکتر حسینی می گوید، شورشیان تا وقتی که احساس 
پیروزی کنند، تن به مذاکرات واقعی نمی دهند و این 
در حالی است که این گروه شورشی، هیچ فشاری از 
سوی هیچ نهاد داخلی یا بین المللی احساس نمی کند 
و اگر همین طور پیش برود، مذاکرات صلح به انجام 

نخواهد رسید.

شبکه: آیا حضور زنان در گفت وگوهای صلح می تواند 
تاثیری بر روی کرد زن ستیزانه ی این گروه بگذارد؟

خوب  یقیناً  گفت وگوها  در  زنان  حضور  حسینی: 
است؛ اما واقعیت این است که هیچ تاثیری بر روند 
صلح با گروهی که زنان و حضور آنان را به رسمیت 

نمی شناسد، ندارد.

دولت،  مذاکره کننده ی  تیم  شما  نظر  به  شبکه: 
و  استند، شایسته گی  تیم  این  در  که  زنانی  به ویژه 
توانایی نماینده گی از زنان و دفاع از حقوق آنان را 

دارند؟
کافی  شایسته گی  آنان  من  نظر  به  بلی،  حسینی: 
برای روبه رو شدن با گروه طالبان را دارند؛ اما بحث 
این است که آنان از یک سو نمی توانند چیزی فراتر از 
آجندای دولت بگویند و از سوی دیگر طالبان حضور 

آنان را به رسمیت نمی شناسند و نمادین می بینند.

صلح  توافق  برای  طالبان  باشد  قرار  اگر  شبکه: 
کنند،  طرح  زنان  حقوق  مورد  در  محدودیت هایی 

موقف حکومت چه باید باشد؟
حسینی: حکومت باید سرسختانه در برابر هرگونه 
کند.  ایستاده گی  زنان  حقوق  مورد  در  محدودیت 
افغانستان  جامعه ی  کنونی  شرایط  در  زنان  حقوق 
در واقع خط سرخ تمام معادالت سیاسی است. اگر 
حضور فعال زنان در جامعه تضمین شود، جامعه به 

سوی خوبی پیش خواهد رفت.

شبکه: جدا از مسایل امنیتی و مخالفت طالبان که 
مانعی برای پیش رفت زنان است، دیگر چه مشکالتی 
در جامعه از موانع پیش رفت و ترقی زنان به شمار 
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از  قبل  نیم  و  یک سال  حدود 
خود  نفر  هفت  حدود  امروز، 
را به عنوان طالب در ولسوالی 
با  و جنگ  اعالم  درواز،  نسی 
کردند.  شروع  را  محلی  دولت 
دولت مرکزی که به بی اعتنایی 
در قبال مردم معتاد است، زنگ 
خطر و بحران خلق شده در محل را جدی نگرفت و 
به  نسبت  مرکزی  دولت  بی توجهی  نکرد.  پی گیری 
امنیت این بخش کشور سبب شد که طالبان هر روز 
قوت بیش تر بگیرند و گاه و ناگاه با حمله ی ناگهانی، 
جان مردم ملکی و نیروهای دولتی را بگیرند. به مرور 
زمان آن هفت نفر طالب به خطر بالفعل علیه حکومت 
محلی و مرکزی تبدیل شدند. در اثر بی توجهی دولت، 
نفر  از صد  به بیش تر  تعدادشان  نفر  اکنون آن هفت 
گسترش  را  خود  قلمرو  نفر  صد  این  است.  رسیده 
داده اند و تقریباً اداره ی نسی را از دست دولت خارج 
ساخته اند. اکنون فقط ساختمان ولسوالی نسی پیش 
دولت است، دیگر قریه های ولسوالی متعلق به طالبان 
است. طالبان از تمام قریه های ولسوالی مالیه می گیرند، 
شریعت مورد نظرشان را پیاده کرده اند و خود را مالک 
بی چون و چرای درواز می دانند. مرگ بارترین حمله ی 
تاریخ 29  حمله ی  درواز،  ولسوالی های  باالی  طالبان 
عقرب 1۳99 این گروه باالی ولسوالی ماه می است که 
در آن تمام نیروهای امنیتی مستقر در مرکز ولسوالی را 

تیرباران کردند و با فجیع ترین حالت کشتند.
در ولسوالی ماه می درواز بدخشان فاجعه ی عظیم خلق 
شده است. فاجعه ی شبیه به فاجعه ی دانشگاه کابل 
باالی  طالبان  حمله ی  به  شبیه  و  کوثر  آموزشگاه  و 
نیروهای ارتش در والیت تخار. این ولسوالی در تمام 
افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  حاکمیت  دوران 
استوار و پایدار باقی ماند و هیچ گاه به دست مجاهدین 
سقوط نکرد. اما در حمله ی شب هنگام طالبان به این 
ولسوالی هیچ یک از منسوبان پولیس، امنیت ملی و 
به  نمانده اند.  زنده  ولسوالی  مرکز  در  مستقر  جنایی 
گفته ی مردم محل، در حمله ی وحشیانه ی طالبان به 
مرکز این ولسوالی حدود ۳0 نفر از نیروهای امنیتی 
نیروهای  از  بعضی  سر  طالبان  شده اند.  کشته  کشور 
امنیتی را زنده بریده اند. این ولسوالی مرزی هیچ وقت 
گواه چنین فاجعه ی هولناک نبوده است. در حمله ی 
از  ولسوالی،  مرکز  بر  طالبان  قبل  روز  سه  بامداد 

ماه می  ولسوالی  مرکز  تا  طالبان  حرکت  موقعیت  از 
ساعته ی  هفت  مسیر  در  است.  راه  ساعت   ۷ حدود 
حرکت طالبان، قریه های زیادی است که بیش ترشان 
مخالف طالبان اند. اما هیچ یک از مردمان مسیر عبور 
طالبان، به مسووالن ولسوالی ماه می از حمله ی طالبان 
تعمیر  تا  ماه می  ورودی  قریه ی  از  است.  نداده   اطالع 
ولسوالی، قریه ها و خانه های زیادی است که آنان نیز 
اطالع  مسووالن  به  ولسوالی،  به  طالبان  واردشدن  از 
نداده اند. جالب تر از آن این است که عده ای از نیروهای 
امنیتی در شب حمله ی طالبان، در مسیر عبور طالبان 
از  استفاده  با  قلمروشان،  به  برگشت  و  ولسوالی  به 
رخصتی یا در خانه های خود بودند و یا در آن مسیر 
توظیف شده بودند. اما نه در هنگام عبور طالبان و نه 
امنیتی  نیروهای  از  یک  هیچ  برگشت شان  هنگام  در 
توظیف شده در محل و نیروهایی که در رخصتی به سر 
با طالبان درگیر نشدند. همین طور طالبان  می بردند، 
چند نفر از منسوبان پولیس توظیف شده در ولسوالی 
بدون  امنیتی،  نیروهای  کشتار  و  محاصره  از  بعد  را 
هیچ برخوردی با احترام رها کردنده اند که برای مردم 
پرسش برانگیز است. چند تن از منسوبان پولیس که 
طالبان  به  آن که  با  بودند،  شغنان  ولسوالی  باشنده ی 

تسلیم شده اند، طالبان آنان را به رگ بار بسته اند. 
اداره ی ولسوالی ماه می مثل دیگر ادارات دولتی،  اداره ی 
اداره  این  اغلب سربازان  بود.  غیرمسلکی  و  مصلحتی 
غیر حرفه ای و غیرمسلکی بودند. تعدادی از آنان احتماالً 

به صف  بی کاری  فرط  از  و  نبودند  بلد  را  مرمی  فیر 
پولیس پیوسته بودند. نزاع داخلی در داخل باشنده گان 
جنگ های  از  باقی مانده  کدورت های  و  کینه  محل، 
و  غافل گیرشدن  دیگر  علت  شصت،  و  هفتاد  دهه ی 
قربانی شدن نیروهای امنیتی در ولسوالی ماه می است. 
در  که  بودند  غیرحرفه ای  و  غیرمسلکی  افراد  همین 
حمله ی طالبان هیچ یک از افراد این گروه حتا زخم 
برنداشته است؛ اما نیروهای دولتی دسته جمعی به کام 

مرگ رفتند.
طالبان بعد از کشتار بی رحمانه ی تمام نیروهای مستقر 
در مرکز ولسوالی، با حمله ی مردم محل، ولسوالی را 
کشتار  از  روز،  دو  و  دو شب  از  بیش تر  کردند.  ترک 
ماه می  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  بی رحمانه ی 
به  موتر  تا  سالح  از  دولت  مهمات  تمام  می گذرد. 
دست طالبان افتاده و ساختمان ولسوالی نیز به آتش 
کشیده شده است. در حال حاضر دولت نیرویی برای 
نگه داری ولسوالی در محل ندارد. مردم محل طالبان 
و  کشتار  همه  این  با  کردند.  عقب نشینی  به  وادار  را 
ویرانی، تا هنوز هیچ یک از مقامات جمهوریت از مرکز 
به ولسوالی نرفته اند. ولسوال ولسوالی ماه می متأسفانه 
همیشه در روزهای دشوار کنار مردم نبوده است. در 
تمام حمالت طالبان به ولسوالی ماه می، ولسوال، فوزیه 
کوفی، نماینده ی سابق بدخشان در مجلس نماینده گان 
را متهم می ساخت. به نظر ولسوال ماه می، فوزیه کوفی 
پیش از هر حمله، ولسوال ماه می را برای جواب دادن 

در دادگاه به مرکز می طلبد.
از شروع سال 1۳99 تاکنون بیش تر از 10 بار طالبان 
از  بارها  محل  مردم  کرده اند.  حمله  ولسوالی  این  به 
دولت خواسته اند که تدابیر بهتر و برنامه ی جدید برای 
امکانات  و  کند  طراحی  ماه می  ولسوالی  از  محافظت 
بیش تر در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد. اما والی 
بدخشان و حکومت مرکزی به این بخش توجه نکردند. 
مسوول فاجعه ی 29 عقرب در ولسوالی ماه می، والی و 
حکومت مرکزی است. آقای زکریا سودا، والی برحال 
والیت بدخشان قباًل متهم به دزدی از پول کرونا شده 
بود. اما او تا هنوز به دادگاه حاضر نشده و در ماه های 
رییس  رضایت  کسب  و  کابل  به  سفر  مصروف  اخیر 
ارگان های محل و ارگ برای دوام کارش در بدخشان 
بوده است. او در روزها و شب های حمله ی طالبان به 
برای  مجلس  برگزاری  مصروف  نیز  ماه می  ولسوالی 

تنظیم امور کوچی ها در بدخشان بود.

نیروی پولیس،  تا آخرین  امنیه ی ولسوالی  فرمانده ی 
جنایی و امنیت ملی کشته شده اند. افزون بر نیروهای 
داده اند.  تلفات  نیز  مردمی  خیزش  نیروهای  امنیتی، 
خودشان  قلمرو  به  را  دولت  تجهیزات  تمام  طالبان 
به  هم  را  ولسوالی  ساختمان  طالبان  داده اند.  انتقال 
مردم  از  رسیده  گزارش های  براساس  کشیدند.  آتش 
این  در  طالبان  محلی،  طالبان  اعالمیه ی  و  محل 
حمله ی مرگ بار یک عراده رنجر، ۵ عراده موترسایکل، 
راکت،  قبضه   ۳ پیکا،  میل   2 کالشینکوف،  میل   ۶0
صندوق   ۶ خورد،  مخابره ی   ۴ مرکزی،  مخابره ی   1
صندوق   1۳ راکت،  مرمی  صندوق   ۴ هاوان،  مرمی 
مرمی ثقیل، 12 صندوق مرمی کالشینکوف و ۳ میل 
تفنگچه را از ولسوالی ماه می به قلمرو خودشان برده اند. 
طالبان از بامداد روز پنج شنبه تا ساعت ۳ بعد از ظهر 
قصابی  ماه می مصروف  ولسوالی  مرکز  در  روز،  همان 
به  مرکز  از  ولی هیچ کمکی  بودند؛  امنیتی  نیروهای 
ولسوالی نرسید. با آن که عمق فاجعه در حد فاجعه ی 
تخار و کابل است؛ اما به دلیل در حاشیه بودن ولسوالی، 
نبود انترنت و شبکه های مخابراتی و بی صدایی مردم 
این ولسوالی، این فاجعه مورد توجه مردم و مقامات 
سه  تا  که  است  چنین  است.  نگرفته  قرار  حکومتی 
نگه  را  ولسوالی  محل  مردم  حادثه،  وقوع  از  بعد  روز 
داشته اند. با این هم دولت مرکزی هیچ نوع کمکی برای 

محافظت از ولسوالی و مردم محل نکرده است.
زیرا  است.  مبهم  و  مرموز  ماه می  ولسوالی  سقوط 

شبیخون در ماه می؛ 
مقصر کيست؟

حبیب حمیدزاده



»شقایق و مشعل در همان لحظات نخست در شفاخانه جان خوده از دست دادن. برادرم هم با مه بود که اطالع دادن. نمی شد پت بکنم. خانم 
برادرم اما در کما است و وضعیتش بسیار وخیم. چه می شد کرد جز تسلیم در برابر رضای خدا؟«

8صبح، کابل

مسعود، کاکای شقایق و مشعل 
که خود کارمند شورای عالی 
مصالحه ملی است، می گوید: 
شخصی  حریم  در  ره  »ما 
خون  در  غرق  خودمان  خانه 
صلح  که  می گن  بعد  می کنن، 
کنیم  باور  چطو  است،  نزدیک 
وقتی شقایِق نوعروس کاکا دیگه نیست. قرار بود در 
امروز زیر خاک  اما  بره،  همی چند روز آینده کانادا 
آرام می گیره؛ ای کتیبه غصه نیست، پس چیست؟ 
این  از  کنین  باور  بمیریم.  غم  این  از  داریم  ما حق 
غم می میریم. او از برادرزاده 20 ساله ام و ای هم از 
مشعل 21 ساله که هر وقت با هم گپ می زدیم، برای 
آینده اش چه قدر برنامه داشت. تازه از ترکیه آمده بود 
و می خواست به  دانشگاه بره. دو جوان، دو آینده، دو 
رویای ناکام ره امروز از دست دادیم... این روزها خانه 
برادرم پر از هلهله بود، هم عروسی داشتیم هم مشعل 
تازه از سفر برگشته بود. عروسی ما به همی راحتی 
تبدیل شد به مراسم فاتحه و شادی مبدل به غم کده 

ویران برادرم شد.«
شنبه است و آغاز هفته ای جدید و صبحانه ی باهمی 
زیادی   ناگفته  حرف های  هم.  کنار  خانواده  اعضای 
است، آن  هم برای خانواده ای که مسافردار است، یک 
بار سفر می بندد.  دیگری  روزی،  و  یکی می آید  روز 
و  مشعل  است  قرار  که  می دانست  چه  کسی  اما 
ببندند؟  از زنده گی  را  بار سفر  برای همیشه  شقایق 
باهمی،  در یک لحظه ی کوتاه، در همان صبحانه ی 
در همان لحظه ای که پدر با شوق به چشمان فرزندان 
جوانش نگاه  می کند، با صدای مهیبی همه چیز برهم 
می خورد. ساعت حوالی 9 بجه صبح است و به یک باره 
در این جا خیرخانه، گوشه ای از کابل، روایتی مملو از 

درد به ثبت می رسد.
خانواده  اعضای  یافتن  حادثه  نخست  ساعات  در 
قربانیان دشوار است و دشوارتر صحبت با آنان. برخی 
می گریند و برخی هنوز باور نکرده اند چه بر سر آن ها 
نمبر  عاجل  انجام شده  پی گیری های  با  است.  آمده 
تماس  بار  چندین  می کنم.  پیدا  را  مسعود  تماس 
می گیرم، اما پاسخی دریافت نمی کنم. باالخره تلفن 

یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان 
سراسر  در  بی هویت  کودک   ۶۷ دست کم  که  می دهد 
پرورشگاه های کشور نگه داری می شوند و احتمال دارد 
از  آمار پس  این  باشد.  آمار در ُکل خیلی بیش تر  این 
ارزیابی پرورشگاه ها در 2۵ والیت کشور به دست آمده 
بی هویت  کودک  آمار، ۵۳  این  مجموع  میان  از  است. 
را پسران و 1۴ تن دیگر را دختران تشکیل می دهند. 
بیش ترین آمار کودکان بی هویت در پرورشگاه های والیت 
که  است  گفته  این کمیسیون  است.  ثبت شده  هرات 
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو باید 
حق کودک، به ویژه ملیت، نام و نام خانواده گی را برای 
حفظ هویت کودکان تضمین کنند و در صورت محروم 
شدن از این حق، حمایت های الزم را انجام دهند. این 
کمیسیون اما چند مورد برای تشخیص هویت کودکان 
در قانون داخلی، به ویژه معاینات DNA کودک حتا با 
وجود نبود DNA والدینش را نقد کرده و گفته است 
که مشخص نیست نام، نام خانواده گی و ملیت کودکان 
چگونه درج خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بر تمایز کودکان بی هویت، تشخیص محل یافت و ثبت 
جست وجوی  برای  تالش  کودک،  یابنده  شخص  نام 
والدین کودکان بی هویت، ایجاد بانک معلومات کودکان 

بی هویت و برخی دیگر از موارد تاکید کرده است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر روز شنبه، یکم قوس، با 
نشر یک گزارش تحقیقی زیر نام »اطفال بدون هویت 
در پرورشگاه های افغانستان«، از تشخیص آمار کودکان 
قابل دست رس  والیت  پرورشگاه های 2۵  در  بی هویت 
خبر داده است. در این تحقیق، پنج هزار و ۴۷۵ کودک 
پوشش یافته اند و از این میان ۶۷ تن آنان را کودکانی 
و سند  تابعیت  تذکره  داشتن  از  که  می دهند  تشکیل 
هویت کشور محروم اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
گفته است که در جریان این زمان، کسی از این کودکان 
سراغ نگرفته است. بر اساس یافته های این نهاد، از این 

میان ۵۳ تن آنان پسر و 1۴ تن دختر اند.  
پرورشگاه ها  در  بی هویت  کودک   ۳9 داشتن  با  هرات 
دارد.  قرار  شده  ارزیابی  والیت های  فهرست  صدر  در 
از میان کودکان بی هویت در این والیت، 29 تن  پسر 
این، 1۵0 کودک  بر  افزون  اند.  تن دیگر دختر  و 10 
پروشگاه های  از ۴00 کودک حاضر در  بیش  میان  در 

زخمی و ضعف کده در یک کنج دیگر خانه. راکت 
اصابت کده بود.«

پراگنده  و  استرس  با  ندارد،  خوبی  وضعیت  مسعود 
در  که  او حق می دهم  به  بیان می کند.  را  کلماتش  
می گوید:  باشد.  نداشته  قرار  و  آرام  شرایطی  چنین 
»وقتی وضعیت را دیدم، فهمیدم باید خوده کنترل 
نداشت.  نورمال  شرایط  و  نبود  خوب  برادرم  کنم. 
ببریم  ره  زخمی ها  باید  هله  که  گفتم  اطرافیان  به 
شفاخانه. راستش امید نداشتم، از آن ها خیلی خون 
رفته بود. در همان ساعت اول روی شان رنگ پریده 
و لب های شان سیاه و کبود گشته بود. شقایق، مشعل 
و خانم برادرم ره بردیم کلینیک خیرخانه. به برادرم 
او با همه ی قوت و استواری اش زخم  امید می دادم، 
دیده بود و حال مطلوبی نداشت. ناله یک مرد محکم 
چه معنا می تانه داشته باشه جز از دست دادن خود و 

فروریختنش د برابر یک حادثه پر از غم؟«
در  نخست  لحظات  همان  در  مشعل  و  »شقایق 
شفاخانه جان خوده از دست دادن. برادرم هم با مه 
بود که اطالع دادن. نمی شد پت بکنم. خانم برادرم اما 
در کما است و وضعیتش بسیار وخیم. چه می شد کرد 

جز تسلیم در برابر رضای خدا؟«
از  بگو،  برایم  مشعل  و  شقایق  از  گفتم  مسعود  به 
دو  این  رویاهای  از  زنده گی شان  از  برنامه های شان، 
نهادش  از  آهی  شدند.  پرپر  زود  خیلی  که  جوان 
دیگر  کاکا  نوعروس  و می گوید: »شقایق  برمی خیزد 
نیست. قرار بود در همی چند روز آینده عازم کانادا 
شوه، اما امروز زیر خاک آرام می گیره؛ ای کتیبه غصه 

از بدو تولد دارای حق داشتن هویت است. بر اساس این 
گزارش، در قانون ثبت احوال نفوس، اشخاص حقیقی یا 
حقوقی مکلف اند که در صورت یافتن کودک بی  هویت، 
قضیه را به اداره پولیس مربوطه  راجع سازند و سپس 
به  ادامه  در  و  نفوس  احوال  ثبت  دفتر  به  آن  گزارش 
محکمه ذی صالح ارسال می شود. بدین ترتیب، دادگاه 
و اداره ثبت احوال نفوس با هم پس از تحقیقات طب 
به  هویت  و  نام  یک   ،DNA تحلیل  و  تجزیه  و  عدلی 

کودک اعطا می کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر اما گفته است که در قانون 
روش تثبیت هویت از طریق طب عدلی، چگونه گی تجزیه 
 DNA در صورت در دست رس نبودن DNA و تحلیل
والدین، ابهام در نیاز DNA آشنایان کودک، چگونه گی 
نقش تجزیه تحلیل در روند شناسایی در صورت نبود 
نمونه قابل مقایسه، احتمال بسنده گی تجزیه و تحلیل 
DNA برای ایجاد تعلقات قومی و جغرافیایی و هم چنان 
هویت مبتنی بر فرهنگ کودک مشخص نشده است. 
به باور این کمیسیون، مشخص نیست که چه اطالعات 
دیگری به اطالعات شخصی مربوط هویت کودک مانند 
زبان،  نام خانوادگی، پیشینه قومی،  نام مادر،  نام پدر، 
مذهب، تاریخ تولد، محل تولد و غیره اضافه خواهد شد.
هویت  که  کرده اند  پیشنهاد  نهاد  این  در  مسووالن 
متاثر  کودکان  و  خانواده ها  از سوی  رها شده  کودکان 
این،  بر  افزون  شود.  روشن  باید  درگیری ها،  از  شده 
کودک  شدن  یافت  محل  باید  که  است  شده  تصریح 
تثبیت و یابنده گان آن پس از تشخیص، توسط پولیس 
ثبت  نام شوند. در ادامه آمده که نیاز است دفاتر ثبت 
احوال نفوس منطقه و محاکمی که چنین مواردی به 
گفته  هم چنان  شوند.  بررسی  است،  شده  ارجاع  آنان 
شده است که باید خانواده و بسته گان کودک از طریق 
رسانه های جمعی و اجتماعی جست وجو شوند، آن هم 
تنها زمانی که این جست وجو آینده و شأن کودک را 

آسیب نزند.
بانک   یک   که  است  کرده  پیشنهاد  کمیسیون  این 
اطالعاتی  جامع  برای  ردیابی  کودکان  بدون  هویت 
ایجاد شود و  این بانک باید همه ی معلومات  الزم در 
مورد کودکان بی هویت یافت شده و معلومات مربوط به 
اقوامی که به دنبال یافتن افراد گم شده خود هستند را 

نیست، پس چیست؟ ما حق داریم از این غم بمیریم. 
 20 برادرزاده  از  او  می میریم.  غم  این  از  کنین  باور 
با  از مشعل 21 ساله که هر وقت  ای هم  و  ساله ام 
هم گپ می زدیم، برای آینده اش چه قدر برنامه داشت. 
تازه از ترکیه آمده بود و می خواست به  دانشگاه بره. 
دو جوان، دو آینده، دو رویای ناکام ره امروز از دست 
بود، هم  از هلهله  پر  برادرم  این روزها خانه  دادیم... 
عروسی داشتیم هم مشعل تازه از سفر برگشته بود. 
عروسی ما به همی راحتی تبدیل شد به مراسم فاتحه 
و شادی ما مبدل شد به غم کده ویران برادرم. ناامنی 
از دروازه ها عبور کده و به چاردیواری خانه ها رسیده، 
پس د دوحه از چه گپ می زنن وقتی ما ره در داخل 
خانه خودمان می کشن؟ مه خودم کارمند دولت استم، 
اما اعتراض دارم، انتقاد دارم، جگرم خون است از این 
اتفاقات. ما ره در حریم شخصی خانه خودمان غرق 
در خون می کنن، بعد می گن که صلح نزدیک است.«

نزار که به سختی حرف  با حالت پریشان و  مسعود 
را  شقایق  و  مشعل  پیکر  می رویم  می گوید:  می زند، 
بسپاریم... می گویم: غم  به خاک  تپه کلوله پشته  در 

آخرتان باشد!
ما می دانیم غم آخرمان نیست، غم اول مان هم نبوده 
است.  صبح ها با صدای راکت بیدار می شویم و شب ها 
را با صدای ناله و گریه ی بازمانده گان صبح می کنیم 
می گذرد،  بی رحم  و  ناآرام  همین طور  ما  روزهای  و 
بدون این که ثانیه ای مرگ بی خیال ما بشود. این جا 
افغانستان است و ما آن قدر پی هم به سوگ می نشینیم 

که نمی شود این لباس سیاه عزا را از جان بکشیم...

در بر گیرد. در ادامه گفته شده است که باید دادخواهی 
این  حقوق  برای  قانون  حاکمیت  شورای  طریق  از 
کودکان و تشویق سایر ذی نفعان برای اطمینان یافتن 
شکل  نمی برند،  رنج  این  از  بیش تر  کودکان  این که  از 
شکل گیری  خواستار  کمیسیون  این  هم چنان  گیرد. 
دادخواهی ای برای تحقیقات علمی توسط دانشمندان و  
پژوهش گران برای ترویج تحقیق نظری و علمی موضوع 
به گفته ی  زیرا  است؛  میان رشته ای شده  با یک روش 
این نهاد، چنین موردی سبب پیش رفت در امر توسعه 
بررسی  نتیجه  در  و  این گونه کودکان  ارتقای حقوق  و 

راه حل های مناسب و ممکن می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه زیر نام »اقدامات 
قانونی« تصریح کرده است که با دادگاه عالی و سایر 
تسهیل  و  به ساده سازی  برای کمک  مرتبط  نهادهای 
برای چنین کودکانی، هم آهنگی  تثبیت هویت  روش 
باید  نهاد، چنین روشی  این  به گفته ی  صورت گیرد. 
و  باشد  داشته  بیش تر  ساده گی  و  شفافیت  رسمیت، 
هم چنان دولت باید از کلیه حقوق اعطا شده به کودک 
از جمله حق داشتن نام، روابط خانواده گی، وابسته گی 
مسووالن  کند.  حمایت  وی  زبان  و  دین  فرهنگ،  به 
تصریح کرده اند که این امر باید از طریق دادگاه عالی به 
عنوان یک اقدام فوری از طریق یک متحدالمآل انجام 

شود. 
گزارش  این  پایان  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تصریح کرده است که باید برای تسوید و تصویب مقرره 
از درگیری ها  تثبیت هویت کودکان بی هویت و متأثر 
که  است  آمده  گزارش  این  در  شود.  دادخواهی  نیز 
مستقل  کمیسیون  مشترک  تالش  با  مقرراتی  چنین 
امور  وزارت  عالی،  دادگاه  عدلیه،  وزارت  بشر،  حقوق 
خارجه، دفتر ثبت احوال نفوس، یونیسف و سازمان های 
غیردولتی ملی مرتبط و به رهبری کمیسیون مستقل 
حقوق بشر دست یافتنی است. گفتنی است که بر اساس 
 ۷1 دست کم  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  آمارهای 

پرورشگاه دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.
قابل یادآوری است که از سی ام عقرب مصادف با بیستم 
نوامبر به عنوان روز جهانی کودک گرامی داشت شد. با 
زیر خط  افغان  کودک  میلیون  این حال، حدود چهار 
آموزش  به  آنان  درصد   ۳.۷ و  می کنند  زده گی  فقر 
که  است  گفته شده  این،  بر  افزون  ندارند.  دست رسی 
نیمی از کودکان افغان واکسین نمی شوند و این مورد 
سبب شده است که بیماری هایی آینده کودکان افغان 

را تهدید کنند.

وصل می شود و مردی آن  سوی خط  با صدای گرفته، 
و  شقایق  می گویم  این که  محض  به  می دهد.  پاسخ 
مشعل، بغضش می ترکد، اما خود را خیلی زود آرام 
سنگین تری  مسوولیت  روزها  این  او  انگار  می کند. 
به  برادر  وقتی  بدهد،  از دست  را  خود  نباید  و  دارد 
سوگ دو جوانش نشسته است و او در مقام کاکای 
جان باخته گان باید هم تسالی دل بی قرار برادر باشد و 

هم پاسخگوی دیگران.
از آن  سوی خط گاهی پایین و بلند صدای ناله و گریه 
می آید، می گوید: »ساعت حدوداً 9 بجه بود که برادرم 
زنگ زد. معموالً در او ساعت خیلی به مه زنگ نمی زد، 
برای همی گفتم چه کار خاد داشته باشه، خدایا خیر. 
از طرفی هم خبر شده بودم که کمی شهر ناآرام است. 
همو قسم که طرف وظیفه می رفتم، جواب دادم. تا 
امروز صدای برادرم ره ای قسم نشنیده بودم. توان گپ 
زدن نداشت و فقط گفت خود ره برسان که بیچاره 

شدم...«
مسعود ادامه می دهد: »خانه ی برادرم خیرخانه است، 
نزدیک لیسه غالم حیدر خان. بسیار نگران شده بودم 
و پر از تشویش. با خود گفتم شاید خانم برادرم ناجور 
بر  و  به مه گفته. عاجل خوده رساندم. دور  اس که 
خانه حالی بود که خدا نشان نته. همی که چشمم به 
منزل سوم افتاد، دست و پایم سست شد، گفتم خدایا 
خودت رحم کو. چه بگویم... به خانه برادرم رسیدم. 
برادرم یک گوشه افتاده. تا چشم کار می کد، خون بود 
روی زمین و دیوار خانه و کلکین های شکسته. شقایق 
و مشعل غرق در خون و خانم برادرم هم به شدت 

هرات تذکره تابعیت ندارند. کابل با داشتن 11 کودک 
در  می شود،  دختر  دو  و  پسر  نُه  شامل  که  بی هویت 
ادامه جا گرفته است. بدین ترتیب در ادامه ی فهرست 
کودکان بی هویت، بلخ با هشت کودک، ننگرهار با سه 
کودک، سرپل با دو کودک، قندهار با دو کودک، غزنی 
با یک کودک و سمنگان با یک کودک قرار گرفته اند. 
داشتن  است که  گفته  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
هویت، حق اساسی افراد، به ویژه کودکان است و اسناد 

بین المللی و ملی از آن حمایت می کنند.
در  قانونی  حمایت های  کمیسیون،  این  گفته ی  به 
حکومت  دوش  بر  را  وظایف  از  برخی  حق،  این  مورد 
می گذارد که محافظت از این حق و الزام به جلوگیری 
از نقض آن را نیز شامل می شود. در گزارش آمده است 
که هویت حدود ۵۸ درصد کودکان زیر سن 1۵ سال 
نشدن  نام  ثبت  بر  افزون  است.  نشده  ثبت  کشور  در 
کودکان، رها کردن آنان از سوی والدین و جدایی در 
درگیری های مسلحانه، از سایر مواردی است که سبب 
فقدان هویت قانونی کودک شده است. این کمیسیون 
تنها پرورشگاه های 2۵ والیت را ارزیابی کرده و احتمال 
داده است که تعداد این کودکان به مراتب بیش تر از آمار 

کنونی باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادامه گزارش خود به 
ماده ی هشتم کنوانسیون حقوق کودکان استناد کرده 
است. در بخش اول این ماده آمده است که کشورهای 
طرف در کنوانسیون حقوق کودک، حق حفظ هویت 
کودک از جمله ملیت، نام و نام خانواده گی را طبق قانون 
و بدون مداخله تضمین خواهند کرد. در بخش دوم این 
ماده تصریح شده است، در مواردی که کودک به گونه ی 
غیرقانونی از  همه یا برخی از حقوق مربوط به هویتش 
محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت های 
الزم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند 
به گفته ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، طبق   آورد. 
این  کنوانسیون ، دولت موظف است بدون هیچ معطلی 

به موضوع کودکان بی هویت بپردازد.
این کمیسیون هم چنان از قانون اساسی نیز استناد کرده 
و گفته است که هیچ افغانی به سلب تابعیت یا تبعید در 
داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود. افزون بر این، 
در قانون حمایت از حقوق کودک آمده است که کودک 

راکت باران کابل و روایت تلخ قربانیان؛ 

مشعل خاموش و شقایق نوعروس 
در خون شناور شد

گزارش حقوق بشر از پرورشگاه ها؛ 

67 کودک بی هویت شناسایی شده اند
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Climate-Induced Disaster Risk Reduction Project

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعيه تصميم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قراردادی تهیه و تدارک بسته وسایل 

 Procurement of Community Emergency Response( جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه
Tools( تحت کود نمبر                                                                را با شرکت خدمات لوژستیکی 
دایمن اوشن  ، دارنده جواز نمبر )D-60304(، به قیمت مجموعی مبلغ /1.221.۴۴0.00 یک میلیون دو 

صد بیست یک هزار چهار صد چهل 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 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.
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پایتخت این  روزها؛ 
شهروندان بل صرفیه برق را در روشنای 

الکین می بینند

تلفات سنگین در نیمروز؛
طی دو ماه 9۰ نظامی کشته شده اند

اعجازالحق سامی
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شهروندان کابل از بیش تر شدن پرچاوی برق در این شهر 
شکایت دارند. بیش تر پایتخت نشینان در یک شبانه روز 
با سرد  از ۵ ساعت برق دارند. آنان می گویند که  کم تر 
شدن هوا و نبود برق، با چالش های زیادی روبه رو شده اند. 
کم کاری  به  را  برق رسانی  مسوول  نهاد های  کابل  مردم 
متهم می کنند. واکنش ها به بی برقی پایتخت در صفحات 
اجتماعی بیش تر از دنیای واقعی قابل دید است و حتا این  
روزها به موضوع طنزی برای کاربران صفحات اجتماعی 
بدل شده  است. افزون بر این، اداره محیط زیست از نبود 
آلوده گی هوا در کابل نگران  افزایش  بر  تاثیر آن  برق و 
است. این اداره می گوید، همه ی فیلترهای نصب شده در 
سطح شهر )۸0 درصد شهرک ها، بلندمنزل ها، حمام ها... 
فیلتر نصب کرده اند(، به دلیل نبود برق غیرفعال اند و این 
است.  شده   پایتخت  در  هوا  آلوده گی  افزایش  باعث  امر 
مشکالت  دلیل  به  که  می کند  تصریح  برشنا  شرکت 
تخنیکی در یکی از سب استیشن ها در اوزبیکستان، برق 
وارده به کشور به 1۵0 میگاوات کاهش یافته بود، اما 1۵0 
میگاوات دیگر صبح روز شنبه، یکم عقرب، به آن افزوده 
شد. با این حال این اداره هنوز به رفع کامل مشکل از 

سوی تیم اوزبیکستانی امیدوار است.
شمار زیادی از شهروندان در کابل از نبود برق و افزایش 
پرچوی ها در این شهر شکایت دارند. به گفته ی آنان از 
یک هفته بدین  سو، به گونه ی میانگین در یک شبانه روز 
حدود 19 ساعت آن برق ندارند. این شهروندان می افزایند 
چالش های جدی  با  برق،  نبود  و  هوا  شدن  سرد  با  که 
آنان تصریح می کنند که برای روشن کردن  روبه رو  اند. 
ابتدایی چون »الکین و گیس«  از وسایل  خانه های شان 
نبود  و  پرچوی ها  افزایش  وجود  با  اما   می گیرند،  کار 

سنگین  تلفات  و  خشونت ها  افزایش 
نظامیان در میدان های نبرد میان 
در  امنیتی  نیروهای  و  طالبان 
فعاالن  نگرانی  نیمروز،  والیت 
والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی 
این والیت را به دنبال داشته است. 
صلح  گفت وگوهای  آغاز  از  پس 
شهر  در  طالبان  و  حکومت  میان 
دوحه ی قطر، بیش از 90 تن از نیروهای امنیتی در نیمروز 

کشته و شماری هم زخمی شده اند.
شورای والیتی نیمروز از افزایش خشونت ها در این والیت 
ابراز نگرانی کرده و ادامه این رویکرد طالبان را در تضاد با 
روند صلح عنوان می کند. به باور این شورا، طالبان با حمله 
بر پاسگاه های پولیس و ارتش، دست به »کشتار گروهی 
نظامیان افغانستان« زده و ده ها سرباز ارتش و پولیس در 

جریان گفت وگوهای صلح کشته شده اند.
کنش گران مدنی نیمروز، از افزایش ناامنی و تلفات نیروهای 
را مقصر  نگران هستند و حکومت  این والیت  امنیتی در 
این رویدادهای خونین می دانند. به باور آنان، حکومت به 
نیروهای امنیتی اجازه  اجرای عملیات نظامی نمی دهد و 
همواره این نیروها در حالت دفاعی به سر می برند و همین 
امر سبب شده تا جنگ جویان طالبان با استفاده از فرصت، 

بر مواضع نیروهای امنیتی حمله کنند.
ناامنی   افزایش  از  نیمروز،  والیتی  شورای  اعضای  برخی 

نمی بینند. در همین  برق کاهشی  پول صرفیه  برق، در 
حال انعکاس اعتراضات مردم در پیوند به بی برقی اما در 
صفحات اجتماعی طنین دیگری دارد. شماری از کاربران 
فیس بوک با انتقاد از بی برقی کابل، شرکت برشنا را به 
کم کاری متهم می کنند و حکومت را در کار تامین برق 

مورد نیاز آنان ناکام می دانند. 
یکی از این کاربران در صفحه فیس بوکش تلویحاً نوشته 
است: »کابل در غم بی برقی ات شریکیم!« همین طور کاربر 
دیگری نوشته است: »در خانه، ما بل برقه پیش الکین 
یکی  این،  بر  افزون  است«.  آمده  چه قدر  که  می بینیم 
فرهنگ  احیای  بابت  برشنا  از شرکت  اما  کابران  این  از 
دیرینه استفاده از »الکین« سپاس گزاری کرده است. یکی 
از این کاربران با لحن طنز آمیز نوشته است: »برق  کابل 
هم لندغری را شروع کرده است«. گذشته از این، آن چه 
در میان این کاربران واکنش برانگیزتر شده  است، تقدیر 
عرصه  در  برشنا  شرکت  کارکرد  از  نماینده گان  مجلس 
خدمات برق رسانی است؛ کاری  که مورد تمسخر مردم در 

صفحات اجتماعی واقع شده  است.
در همین حال، ریاست نظارت و تفتیش محیط زیست با 
ابراز نگرانی از افزایش آلوده گی هوا، می گوید که کارهای 
با مشکل  برق  نبود  اداره تحت شعاع  این  انجام شده  ی 
اداره  رییس  رحمتی،  نیک محمد  است.  برخورده  جدی 
نظارت و تفتیش محیط زیست، روز شنبه، یکم قوس، 

در این والیت نگران هستند و از حکومت خواهان تالش 
صدیقی،  نعمت اهلل  می باشند.  امنیت  تأمین  برای  بیش تر 
عضو شورای والیتی نیمروز، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح 
پافشاری دارد که حکومت محلی برای مهار ناامنی در این 

والیت برنامه ای ندارد.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی این عضو شورای والیتی 
از  تن   90 دست کم  گذشته  ماه  دو  حدود  در  نیمروز، 
در  طالبان  جنگ جویان  با  نبردها  در  امنیتی  نیروهای 
بخش های گوناگون این والیت کشته و حدود 10 تن دیگر 

نیز زخمی شده اند.
شمار تلفات نیروهای امنیتی طی دو ماه اخیر 

در والیت نیمروز

آنان در سال روان میالدی  روزنامه ۸صبح گفت که  به 
فیلتر  را  شهر  در سطح  مرکزگرمی ها  درصد  حدود ۸0 
گفته ی  به  دارند.  برق  به  نیاز  کرده اند که همه ی  نصب 
برق، همه ی  نبود  و  پرچوی ها  افزایش  با  آقای رحمتی، 
فیلترهای نصب شده در مراکز دودزا از فعالیت بازمانده اند 
در  هوا  آلوده گی  چشم گیر  افزایش  سبب  کار  این  که 
پایتخت می شود. این ریاست نیز می گوید که بیش  از ۵0 
هزار جنراتور در شهر کابل موجود است که روشن بودن  
آن ها نقش عمده ای در آلوده گی هوا بازی می کند. اداره 
حفاظت محیط زیست که وجود برق منظم در شهر را 
برای کاهش آلوده گی هوا خیلی موثر می داند، می افزاید 

که جلوگیری از آلوده گی هوا بدون برق ممکن نیست.
پرچوی   افزایش  علت  برشنا،  شرکت  دیگر  سوی  از 
از  یکی  در  تخنیکی  مشکالت  را  اخیر  روزهای  در 
اوزبیکستان عنوان می کند. وحیداهلل  سب استیشن ها در 
روزنامه ۸صبح گفت که  به  برشنا،  توحیدی، سخنگوی 
یک تیم فنی از سوی اوزبیکستان برای حل این مشکل 
گماشته شده و از دیشب به این سو توانسته  است برق 
وارداتی به افغانستان در منطقه »نایب آباد« را که به 1۵0 
میگاوات کاهش یافته بود، به ۳00 میگاوات افزایش دهد 
که در این میان، سهم پایتخت 200 میگاوات برق است. 
به گفته ی آقای توحیدی، کار برای رفع این مشکل هنوز 
ادامه  دارد و به محض حل این مشکل، روند توزیع برق 

این  در  ناامنی  افزایش  نیمروز،  مدنی  کنش گران  باور  به 
والیت پس از سقوط حکومت طالبان و شکل گیری نظام 
والیت  این  ساکنان  و  بوده  بی سابقه  افغانستان  در  جدید 
تاکنون گواه این میزان خشونت  نبوده اند. ساکنان نیمروز، 
این  در  طالبان  تحرکات  و  جنایی  جرایم  افزایش  نگران 
والیت هستند و از عمل کرد ضعیف نیروهای امنیتی برای 

مهار ناامنی شکایت دارند.  
فعاالن مدنی می گویند که امنیت این والیت، دست خوش 
آنان،  باور  به  است.  شده  طالبان  زندانیان  آزادی  پروسه 
مقام های محلی نیمروز در تامین امنیت این والیت ناکام 
والی،  دفتر  کیلومتری  دو  فاصله  تا  طالبان  گاهی  و  بوده  

پیش َروی کرده اند.
روزنامه  به  نیمروز،  در  مدنی  کنش گر  بلوچ،  محمدصادق 
زیادی  تعداد  اخیر شمار  ماه  در یک   ۸صبح می گوید که 
از نیروهای امنیتی در رویدادهای گوناگون جان  داده اند. او 
می افزاید که در برخی از رویدادها از جمله تازه ترین رویداد 
که جمعه شب در ولسوالی چخانسور رخ داد، حکومت محلی 

کم کاری کرده است.
به گفته ی او، گروهی از طالبان بر پاسگاه »کمین گه« در 
ولسوالی چخانسور حمله کردند که در نتیجه شش نیروی 
پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. وی تأکید 
تروریستی  گروه های  با  مبارزه  در  حکومت  که  می کند 
کم کاری می کند و نیروهای کمکی دو ساعت بعد از پایان 

درگیری به محل درگیری در ولسوالی چخانسور رسیدند.

به روال عادی بر خواهد گشت و این اداره تقسیم اوقات 
پرچوی برق را با مردم در میان خواهد گذاشت.

آقای توحیدی افزود  که در حال حاضر کابل به ۶۵0 الی 
۷00 میگاوات برق ضرورت دارد و حتا در صورت تامین 
حد اعظمی برق وارداتی از اوزبیکستان به ضمیمه تولیدات 
داخلی و حرارتی، تنها ۴۸0 میگاوات برق تامین خواهد 
شد که این کار هم نمی تواند پرچاوی برق پایتخت را از 
بین ببرد. شهریان کابل در حالی از پرچاوی  روزافزون برق 
در این شهر شکایت دارند که به گفته ی شرکت برشنا، حتا 
در صورت برقراری روال عادی برق، کابل شش تا نُه ساعت 
پرچوی برق خواهد داشت. با این حال مقام ها در شرکت 
ابراز بی اطالعی  این مشکل  از زمان مشخص حل  برشنا 

کرده امیدوار اند که هرچه زودتر این مشکل حل شود. 
امور  تنظیم  اداره  معلومات  بر اساس  که  است  گفتنی 
از  حاضر  حال  در  کشور  برق  درصد   ۸0 تا   ۷۷ انرژی، 
کشورهای تاجیکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و ایران 
وارد می شود. مسووالن تصریح کرده اند که تنها 20 تا 2۳ 
از منابع داخلی تامین می شود. بدین  درصد برق کشور 
ترتیب، افغانستان ساالنه حدود 2۸0 تا ۳00 میلیون دالر 
برای واردات برق به کشورهای همسایه می پردازد. هرچند 
که  کرده اند  تعهد  بارها  این  از  پیش  مسووالن حکومت 
کشور را به صادرکننده برق و مرکز برق آسیا بدل خواهند 

کرد، اما هنوز نتوانسته اند برق پایتخت را تامین کنند.

از دید کنش گران مدنی و برخی از اعضای شورای والیتی 
این  نسبی  امنیت  طالب ،  زندانیان  رهایی  از  پس  نیمروز، 
و  شده  مرکزی  حکومت  تصمیم  دست خوش  والیت 

جنگ جویان این گروه، آتش جنگ  را شعله ور کرده اند.
اعضای  سوی  از  شده  ارایه  آمار  نیمروز  محلی  مقام های 
شورای والیتی این والیت در مورد افزایش تلفات نیروهای 
امنیتی را تأیید یا رد نمی کنند. زمریال احدی، والی نیمروز، 
در یک پیام تصویری ارسالی به روزنامه ۸صبح بدون ارایه 
معلومات در مورد تلفات نیروهای نظامی، تنها کشته شدن 
چهار نیروی پولیس در ولسوالی چخانسور و زخم برداشتن 

شش تن دیگر را تأیید می کند.
مسووالن دفتر رسانه های والی نیمروز، در پاسخ به تماس 
تلفنی روزنامه ۸صبح ادعا دارند که والی جدید این والیت 
به آنان اجازه نمی دهد تا در مورد تلفات نیروهای نظامی 
و  کنند  گفت وگو  رسانه ها  با  امنیتی  رویدادهای  و  کشور 

معلومات را در میان بگذارند.
باورها بر این است که کمبود تشکیل نیروهای امنیتی در 
والیت نیمروز و افزون بر این کمبود تجهیزات جنگی، از 
مشکالت اساسی فراروی تأمین امنیت در این والیت است. 
به باور فعاالن مدنی، ناامنی های اخیر در نیمروز بی سابقه 
بوده و طی دهه ی گذشته به این میزان ناامنی رخ نداده 

است.

خلیل رسولی 
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با  کانادا  برخورد  ظریف  محمدجواد  معاونان  از  یکی 
را  سپاه  موشک های  با  اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی 
این  که  است  کرده  متهم  را  کانادا  و  خوانده  »عجیب« 

فاجعه را بهانه ای برای »سیاسی کاری« قرار داده است.
معاون  بهاروند،  محسن  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
روزنامه  به  ایران،  خارجه  وزارت  بین الملل  و  حقوقی 
که  است  گفته  تهران،  چاپ  تایمز،  تهران  انگلیسی زبان 
ایران همه ی همکاری های الزم را با کانادا و دیگر کشورها 
انجام می دهد تا حقایق مربوط به این فاجعه روشن شود.

یک هفته پیش اوکراین از »وقت کشی« مقام های ایرانی 
در این زمینه انتقاد کرد.

اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  از  پس  ایرانی  مقام های 
توسط فیر موشک سپاه و کشته شدن 1۷۶ سرنشین آن، 
»نقص فنی« را دلیل سقوط عنوان می کردند. این کشور 
اما پس از آن به سرنگونی هواپیما توسط فیر موشک  سپاه 
اذعان کرد که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از وجود 

شواهدی در این زمینه خبر داد.
دستگاه قضایی ایران تاکنون هیچ یک از عوامل این فاجعه 
را محکوم نکرده، اما چند نفر از بازمانده گان، سوگواران و 
معترضان به عمل کرد سپاه، بازداشت و به زندان محکوم 

شده و تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته اند.
به گفته ی دادستانی اوکراین، ایران با مجازات حبس ابد 

عامالن مخالفت کرده است.
روزنامه  به  ظریف،  محمدجواد  معاون  بهاروند،  محسن 
کانادا  است که دولت  است: »عجیب  تایمز گفته  تهران 
اقدامات یک جانبه ای را در این زمینه آغاز کرده. ما دلیل 
درستی برای چنین کاری نمی بینیم، مگر این که کانادا به 

دنبال سیاسی کاری در موضوع باشد«.
همتای  با  ظریف  آقای  که  است  گفته  بهاروند  آقای 
در  جایی  که  »تا  ایران  و  بوده  تماس  در  کانادایی اش 
ایران ممکن بوده« به درخواست های  چهارچوب قوانین 

کانادا پاسخ مثبت داده است.
او خواهان آن شده که همه ی طرف های فاجعه سقوط 
این  در  بین المللی  مقررات  مطابق  اوکراینی  هواپیمای 

زمینه همکاری کنند.
سرنگونی  درباره  تحقیق  برای  مستقل  هیاتی  کانادا 
هواپیمای اوکراینی تشکیل داده است. اوکراین هم گفته 
ایران هم چنان همکاری های الزم را نکند،  است که اگر 

»مسیرهای موازی« را در پیش می گیرد.

ایران: 
برخورد کانادا با مساله سرنگونی 
هواپیمای اوکراینی، سیاسی و 

عجیب است

ترکیه حکم بازداشت بیش از ۱۰۰ مخالف 
کرد را صادر کرد

دبیرکل سازمان ملل در مورد »بدترین قحطی 
قریب الوقوع« در یمن هشدار داد

امریکا معافیت عراق از اعمال 
تحریم ها علیه ایران را ۴۵ روز 

دیگر تمدید کرد

گذشته  روز  »آنادلو«  ترکیه  دولتی  خبرگزاری 
همکاری  مظنون  بازداشت 101  از صدور حکم 
از  با حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
جمله ده ها حقوق دان و وکیل حقوق بشری، خبر 

داد.
از جمله  ترکیه  در چند شهر  بازداشت  عملیات 
توسط  آدیامان  و  استانبول  ازمیر،  دیاربکر، 

نیروهای امنیتی آغاز شده است.
حقوق  وکیل   2۴ شامل  مظنون،   ۷2 کنون  تا 
به  متهم  همه  که  شده اند  بازداشت  بشری، 

همکاری با حزب دموکراتیک خلق ترکیه اند.
به نقل از رادیو فردا، انجمن جهانی قلم نیز در 
انتشار  با  اخیر،  بازداشت های  خبر  به  واکنش 
بیانیه ای نسبت به بازداشت سه تن از اعضای کرد 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز 
احتمال  به  اشاره  با  نوامبر،  بیست ویکم  جمعه، 
قرار گرفتن حوثی های یمن در فهرست تروریسم 
تحریم های  تشدید  خطر  و  امریکا  سوی  از 
در  قریب الوقوع  قحطی  بروز  درباره  بین المللی، 

یمن هشدار داد.
به نقل از رادیو زمانه و به  نوشته خبرگزاری رویترز، 
بشردوستانه  کمک های  توزیع  فعال  امدادگران 
قرار گرفتن حوثی ها  اعالم کرده اند که  در یمن 
فهرست  در  تروریستی  سازمان  یک  عنوان  به 
تحریم واشنگتن، می تواند از رسیدن کمک های 

بشر دوستانه به مردم این کشور جلوگیری کند.
آنتونیو گوترش هم با هشدار درباره هرگونه اقدام 
یک جانبه امریکا در خصوص تشدید تحریم ها علیه 
یمن، گفته است که در چنین وضعیت شکننده 

خود در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه »عمیقاً ابراز 
نگرانی« کرده است. در پایان بیانیه این انجمن، 
از تالش دولت ترکیه به منظور سرکوب انتقادها 
و محدود ساختن حقوق مربوط به آزادی بیان و 

تشکل های مختلف شدیداً انتقاد شده است.
را  حزب  این  فعالیت   2009 دسامبر  در  ترکیه 
ممنوع اعالم کرد. حزب دموکراتیک خلق، پیش 
از این، به برقراری روابط نزدیک با جدایی طلبان 
کرد و همکاری با حزب کارگران کردستان متهم 

شده بود.
»گروه  یک  را  کردستان  کارگران  حزب  انقره 
تروریستی« می داند و طی سه دهه گذشته، بارها 
اقدام به بازداشت مظنونان همکاری با این سازمان 

در شهرهای کردنشین ترکیه کرده است.

پیرامون قطحی و امیدواری درباره گفت وگوهای 
عواقب  اقدام یک جانبه طرف ها  هر  یمن،  جنگ 

مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
جنگ  درگیر  پیش  سال  شش  حدود  از  یمن 
داخلی است؛ جنگی که با حمله شورشیان حوثی 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران بر مناطق 
با ورود عربستان  و  آغاز شد  این کشور  مختلف 
سعودی و امارات متحده عربی به این میدان، ابعاد 

فاجعه باری به خود گرفت.
جان  جنگ،  از  ناشی  قحطی  حاضر،  حال  در 
دست کم 1۷ میلیون نفر از مردم یمن را تهدید 
ویروس  شیوع  که  است  حالی   در  این  می کند. 
کرونا در این کشور و هم چنین همه گیری بیماری 
وبا، وضعیت سالمت و زنده گی مردم یمن را در 

معرض خطر جدی قرار داده است.

مناطقی  در  بوران  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
از شرق روسیه باعث قطع شدن برق، اختالل در 
سیستم حمل و نقل و بسته شدن مکاتب شده است.

این توفان برفی دو روز پیش منطقه پریمورسکی 
باد  را درنوردید. در شهر بندری والدی وستوک، 
خطوط  شدن  پوشیده  و  درختان  زدن  یخ  باعث 
برق از برف و یخ شده است. در سراسر این منطقه 

وضعیت اضطراری اعالم شده است.
گروه های امداد و ارتش برای مقابله با شرایط به 
خانه  هزار   1۵0 دست کم  شده اند.  اعزام  منطقه 

بدون برق مانده اند.
است:  گفته  محلی،  دولت  معاون  پارخامنکو،  النا 
و  دشوار  بسیار  هم چنان  برق  تامین  »وضعیت 
برق  که  است  گفته  او  است«.  گسترده  خرابی ها 

برخی از خانه ها ممکن تا چندین روز قطع باشد.
به گفته ی بوریس کوبای، مسوول اداره هواشناسی 
قوی  بادهای  وزش  خاطر  به  وضعیت  منطقه، 
است:  گفته  کوبای  آقای  است.  شده  وخیم تر 
گرم  هوای  حامل  یکی  که  توفان  دو  »برخورد 
روز  که  شد  باعث  است،  سرد  هوای  دیگری  و 

این  باشیم«.  باران  یخ زده گی  شاهد  پنج شنبه 
کارشناس هواشناسی افزوده است: »روی خطوط 
برق و درختان الیه ای به ضخامت 1.2 سانتی متر 
از یخ پوشیده شده؛ اتفاقی که در ۳0 سال گذشته 

دیده نشده است«.
به گفته ی رسانه های محلی، برخی از شفاخانه ها 
در شهر والدی وستوک از جمله یکی که به درمان 
مجبور  دارد،  اختصاص  کرونا  به  مبتال  بیماران 
شده اند برای تامین برق از جنراتور استفاده کنند. 
مهندسان در حال تالش برای ترمیم سیستم برق 
این شفاخانه ها هستند، اما برف و باران، عملیات 

آن ها را پیچیده کرده است.
و  عمومی  حمل و نقل  سیستم  حال،  همین  در 

پروازها دچار اختالل شده است.
از سوی مقام های  تصاویر و ویدیوهای نشر شده 
نشان گر وضعیت  اجتماعی،  محلی در شبکه های 
امیدواری وجود  این  این منطقه است.  نابه سامان 
دارد که با افزایش تدریجی دما در روزهای آینده، 

برف و یخ ذوب شود.

در شرق روسیه به دلیل بوران، وضعیت اضطراری اعالم شد

به نقل از رادیو فردا، وزارت خارجه امریکا معافیت عراق 
از تحریم های اعمال شده علیه ایران را برای ۴۵ روز دیگر 

تمدید کرده است.
دوره جدید معافیت های عراق چند روز پیش از پایان دوران 
آقای  و  می رسد  پایان  به  ترمپ  دونالد  ریاست جمهوری 
ترمپ پیش از 20 جنوری باید در مورد تمدید یا لغو کلی 

این معافیت ها به جمع بندی و تصمیم گیری نهایی برسد.
سوم ماه میزان امسال، در حالی  که تنها یک روز به انقضای 
معافیت  120 روزه عراق از اجرای تحریم ها علیه ایران مانده 
اما مدت  با تمدید این معافیت موافقت کرد،  امریکا  بود، 
زمان اعتبار آن را از بازه زمانی معمول سه ماهه به ۶0 روز 

کاهش داد.
 ۳0 جمعه،  شام گاه  پست«  »واشنگتن  امریکایی  روزنامه 
عقرب، به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا نوشت 
که مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا، مدت این معافیت را 
ترتیب،  این  به  است.  داده  روزه کاهش  به یک دوره ۴۵ 
عراق قادر خواهد بود تا در طول مدت معافیت از تحریم ها 

هم چنان به واردات انرژی از ایران ادامه دهد.
عراق به دلیل جنگ و درگیری در دو دهه اخیر و هم چنین 
فقدان مدیریت در تعمیر و نگهداری زیرساخت های برق، 
به شدت با کمبود این انرژی مواجه است و یک سوم برق 
تولیدی عراق توسط نیروگاه هایی انجام می شود که سوخت 

آن ها گاز وارداتی از ایران است.
دولت فعلی ایاالت متحده به دنبال خروج از توافق هسته ای 
انرژی  برجام، در سال 1۳9۷، صنعت  به  ایران موسوم  با 
تامین  برای  است  مجبور  عراق  و  کرد  تحریم  را  ایران 
نیازهای خود از ایران، معافیت های موقت از دولت امریکا 

دریافت کند.


