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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه
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آتش بس خونین
امسال گروه طالبان برای اعالم آتش بس به مناسبت عید فطر، پیش قدم شد. این گروه در سال های گذشته به این ضرورت و نیاز 
مردم افغانستان تن نمی داد و زیر بار نمی رفت. طالبان در شروع رمضان امسال )۱۴۰۰( همانند نوبت های قبلی خواست حکومت 

و سیاسیون را برای آتش بس رد و حتا تصریح کردند که جنگ در ماه رمضان ثواب بیش تر دارد.

امراهلل صالح: تاکنون در پیوند به انفجار پایه های برق کسی بازداشت نشده است

صلح و فرایند 
نافرجام 

ملت سازی در 
افغانستان  

اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
در  تاکنون  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
پیوند به انفجار پایه های برق کسی بازداشت 

نشده است.
داخله  امور  وزارت  که  است  حالی  در   این 
روز گذشته اعالم کرد که چهار مظنون را در 
پیوند به انفجار پایه های برق در شمال کابل 

بازداشت کرده  است.
یادداشتی  در  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
نوشته  خود  فیس بوک  صفحه   در  کوتاهی 
برای  پیش گیرانه«  جدی  »تدابیر  که  است 

حفاظت از پایه های برق اتخاذ شده است.
 - تثبیت  برای  متمرکز  تالش  او،  گفته  به 
این  عامالن  به  »سزارسانی«  و  بازداشت 

»جنایت و فتنه« ادامه دارد.
امور  حمید روشن، معاون سخنگوی وزارت 
داخله روز شنبه، بیست وپنجم ثور، اعالم کرد 
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که چهار تن در پیوند به انفجار پایه های برق 
بازداشت شده اند.

در جریان دو هفته گذشته ۱۳ پایه برق در 
شمال کابل انفجار داده شده است. در نتیجه 
این انفجارها، برق کابل و هشت والیت مسیر 

برق وارداتی قطع شده بود.
و  کابل  برق  که  است  گفته  برشنا  شرکت 
وصل  موقت  صورت  به  همجوار  والیت های 

شده است.
انفجار  در  خود  داشتن  دست  طالبان  گروه 
پایه های برق در شمال کابل را رد کرده  است.

دولت و 
طالبان به 

جبهات جنگ 
برگشتند

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.
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بود،  شهره  کشور  در  آرامش  و  امنیت  داشتن  دلیل  به  روزگاری  که  بلخ  والیت 
قرار  رسانه ها  اخبار  صدر  در  طالبان  تحرکات  و  خشونت ها  خاطر  به  روزها  این 
دارد. تحرکات اخیر طالبان در چندین ولسوالی والیت بلخ، خطر جدی را برای 
بلخ  ولسوالی های  بیش تر  باشنده گان  است.  آورده  به وجود  این شهر  باشنده گان 
از حضور جنگ جویان طالب در مناطق شان شکایت دارند و می گویند که از سوی 
افراد وابسته به گروه  طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و گاه  این افراد در 
مناطق شان دست به ناامنی و درگیری های شبانه می زنند. حسیب اهلل ۲۰ ساله یکی 
از باشنده های ولسوالی بلخ، از افزایش خشونت  ابراز نگرانی می کند. او می گوید: 

»ناامنی ها در ولسوالی ما بیش تر شده و هر روز در حال افزایش است.

ناامنی  در بلخ؛ 

۸

طرح مدیریت پایدار زباله های 
عضوی شهرها

مطالعه موردی شهر کابل

پایان آتش بس؛

نهادهای نظارت کننده جنگ افغانستان 
گفته اند که میانگین تلفات جنگ افغانستان 

در جریان ماه رمضان در مقایسه با دیگر روزهای سال 
جاری میالدی حدود 60 درصد افزایش یافته است. در 

جریان سال جاری میانگین تلفات روزانه جنگ افغانستان 
75 نفر بود، اما این آمار در ماه رمضان به 125 نفر رسید.



 

آتش بس سه روزه عید سعید فطر، تمدید نشد. دولت و گروه 
طالبان حمالت شان بر مواضع یک دیگر را از سر گرفته اند. در 
یک روز گذشته، وزارت دفاع ملی از اجرای چندین حمله بر 
مواضع طالبان در والیت های هلمند و کندز خبر داده است. 
طالبان نیز گفته اند که حمالت شان بر مواضع دولت را از سر 
روز  سه  از  پس  طرف،  دو  که  می دهد  نشان  این  گرفته اند. 
آتش بس، بار دیگر به جبهه جنگ بازگشته اند. هرچند آتش بس 

نیز موفق نبود و آرام سپری نشد.
که  بازگشته اند  جنگ  جبهه  به  حالی  در  طالبان  و  دولت 
دایمی  آتش بس  برقراری  افغانستان،  مردم  آرزوی  بزرگ ترین 
خواست  این  کنار  در  نیز  جهان  و  منطقه  است.  کشور  در 
مردم افغانستان ایستاده اند و در یک  ماه گذشته ضمن آن که 
با بازگشت امارت در افغانستان مخالف شان را اعالم کرده ، به 
برقراری  و  کاهش خشونت ها  صلح،  گفت وگوهای  ازسرگیری 
حالی  در  این  کرده اند.  تأکید  دایمی  و  درازمدت  آتش بس 
است که نشانه ای از تمکین دو طرف و به ویژه طالبان به این 
خواست ها دیده نمی شود و آتش جنگ در بیش از سی والیت 

کشور شعله ور است.
نداشته  ملموسی  نتیجه  نیز  صلح  روند  احیای  برای  تالش ها 
است. سرنوشت نشست صلح استانبول که قرار بود پس از ماه 
رمضان برگزار شود، ناروشن است. مذاکرات دوحه چند ماه در 
تعلیق اعالم ناشده قرار داشت و دیدار هیأت های مذاکره کننده 
دو طرف به مناسبت عید، نیز تعارفی بود. در چنین وضعیتی، 
بازگشت دو طرف به میدان جنگ، پیامی جز قطع امید از صلح 

و تداوم دور باطل کشتار به مردم افغانستان ندارد.
اولین تجربه آتش بس در جوزای ۱۳97 با امیدواری های زیادی 
همراه بود. مردم افغانستان پس از سال ها جنگ و کشتار، سه 
روز آرام را سپری کردند و به ختم خشونت امیدوار شدند. پس 
از ختم آتش بس اما این امیدواری ها از میان رفت و جنگ با 
شدت بیش تر از گذشته ادامه یافت. در تجربه  دوم آتش بس 
بار دیگر مردم امیدوار شدند. عمر این امیدواری نیز کوتاه بود 
و با بازگشت طرف ها به میدان جنگ، از میان رفت. پس از آن 
هرباری که روزنه ای در مسیر صلح باز می شد، مردم امیدوار 
می شدند و از آرزوهای شان در شرایط صلح می گفتند. اکنون 
اما این آرزوها بسیار کم رنگ شده است. جنگ در کنار این که 
همه روزه روی دوش مردم افغانستان جنازه گذاشته، آرزوها و 
آمال آنان را نیز آتش زده است. به بیان دقیق تر، جنگ از مردم 
افغانستان هم جان ستانده و هم آرزوها و آرمان های آنان را 

نابود کرده است. این واقعیت تلخ برای همه آشکار است.
با این اوصاف، انتظار این است که دو طرف و به ویژه طالبان به 
جای کوبیدن بر طبل جنگ، روی احیای پروسه صلح تمرکز 
کنند. نتیجه سال ها جنگ، جز کشتار و ویرانی نبوده است. با 
توجه به این واقعیت، طرف ها به جای آن که شعار جنگ سر 
می دهند و روی گزینه نظامی تمرکز می کنند، با کاهش سطح 
خشونت ها، اعتمادسازی کنند، امید به صلح را زنده نگه دارند 
و از فرصت هایی که در زمینه صلح وجود دارد، استفاده درست 
کنند. این مهم، در صورتی ممکن می شود که دو طرف هرچه 
زودتر به میز مذاکره برگردند، مذاکرات معنادار و نتیجه بخش را 

آغاز و قضیه افغانستان را از طریق گفت وگو حل کنند.
اگر  نیست.  میالدی  نود  دهه  افغانستان  امروز،  افغانستان 
محاسبه طرف ها و به ویژه طالبان این باشد که از طریق نظامی 
به اهداف شان می رسند، اشتباه کرده اند. مردم از دست آوردها و 
ارزش های شان نمی گذرند و جهان نیز با بازگشت امارت مخالف 
است. بنابراین، راهی جز گفت وگو برای حل قضیه افغانستان 
از  است.  افغانستان  امروز  مسلم  واقعیت  این  نمی ماند.  باقی 
این رو، بر طالبان است که روی حل سیاسی قضیه افغانستان 
تمرکز کنند و به خواست مردم و جامعه جهانی مبنی بر کاهش 
خشونت ها و برقراری آتش بس درازمدت و دایمی وقع بگذارند. 
نگذارد  و  بردارد  عملی  گام های  اعتمادسازی  برای  نیز  دولت 

فرصت های صلح یکی پس از دیگری از دست برود.

گفت وگو تنها گزینه است

دو شنبه
شماره 3602
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سال چهاردهم
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خانواده های قربانیان:  
حکومت و جامعه جهانی حمله بر مکتب سیدالشهدا 
را به عنوان مصداق »نسل کشی« به رسمیت بشناسند

بر  حمله  قربانیان  خانواده های  کابل:  ۸صبح، 
مکتب سیدالشهدا و شماری از دانش آموزان این 
ثور در یک  مکتب روز یک شنبه، بیست وششم 
نشست خبری از حکومت و نهادهای بین المللی 
مصداق  عنوان  به  را  حمله  این  که  خواستند 
»نسل کشی« به رسمیت بشناسند. این نشست 

خبری در مکتب سیدالشهدا برگزار شده بود.
مکتب سیدالشهدا در هژدهم ثور مورد حمله قرار 
گرفت که براساس اطالعات خانواده های قربانیان، 
در این انفجار بیش از 9۰ دانش آموز عمدتاً دختر  

کشته و ۲۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
در  دانش آموزان  و  قربانیان  خانواده های 
قطع نامه ای که صادر کرده، گفته اند که این حمله 
به دلیلی که »بی دفاع ترین« قشر جامعه را هدف 
قرار داده، »مصداق عینی نسل کشی، نقض تمام 

ارزش های انسانی و حقوق بشری« است.
در بخشی از این قطع نامه نُه ماده ای خانواده های 
قربانیان آمده است که حمله بر مکتب سیدالشهدا 
آموزشی،  مراکز  بر  زنجیره ای  حمالت  ادامه 
زیارت گاه ها و مساجد است که به صورت مستمر 
»جامعه تشیع و هزاره ها« را هدف قرار داده و 
باید از سوی حکومت و نهادهای بین المللی به 
عنوان مصداق »نسل کشی« به رسمیت شناخته 

شود.
خانواده های قربانیان هم چنان از جامعه جهانی، 
سازمان های  و  حکومت  متحد،  ملل  سازمان 
بین المللی خواسته اند که این حمله را از طریق 
به  تا  بررسی کنند  یک کمیسیون حقیقت یاب 
دختران  ویژه  به  و  هزاره«  »جامعه  ترتیب  این 
ابراز  آن ها  نشوند.  از حق تحصیل خود محروم 
این دادخواهی  امیدواری کرده اند که جهان در 

در کنار خانواده های قربانیان بایستد.
مناطق  برای  ویژه  امنیتی  چتر  پوشش 
که  است  خواست هایی  دیگر  از  »هزاره نشین« 
خانواده های قربانیان حمله بر مکتب سیدالشهدا 

مطرح کرده اند.
خانواده های قربانیان از حکومت خواسته اند که 

آسیب پذیر  نقطه  در  که  را  سیدالشهدا  مکتب 
قرار گرفته و شمار زیادی از دانش آموزان را در 
خود جای داده است، از طریق ایجاد پاسگاه ها و 

گشت زنی ها تأمین امنیت کند.
به  باید  حکومت  که  است  آمده  قطع نامه  در 
مکتب  بر  زخمیان حمله  قربانیان،  خانواده های 
کند.  رسیده گی  حادثه  متضرران  و  سیدالشهدا 
خانواده های قربانیان هم چنان خواهان پرداخت 
غرامت و فراهم کردن زمینه درمان زخمیان در 

داخل و خارج از کشور شده اند.
مکتب  به  حمله  در  که  دخترانی  از  یکی 
نام دارد.  ناپدید شده است، شکریه  سیدالشهدا 
تأکید  خود  قطع نامه  در  قربانیان  خانواده های 

کرده اند که باید سرنوشت شکریه معلوم شود.
قربانیان  خانواده های  قطع نامه  از  بخشی  در 
هم چنین آمده است که هژدهم ثور، روز حمله، 
در تقویم کشور به عنوان »روز شهدای معارف« 
و نیز جاده چهل متره عرفانی به عنوان »جاده 

شهدای معارف« نام گذاری شود.
خانواده های قربانیان از وزارت شهدا و معلولین 
مکتب  بر  حادثه حمله  قربانیان  که  خواسته اند 
معلوالن«  و  »شهیدان  عنوان  به  را  سیدالشهدا 

ثبت کند تا از امتیازات دایمی برخوردار شود.
دانش آموزان مکتب سیدالشهدا می گویند که این 
مهری  بی  مورد  تاکنون  تأسیس  بدو  از  مکتب 
دانش آموز  هزار   ۱۶ داشتن  با  و  بوده  حکومت 
اکنون ۱9۰ بست معلمی کمبود دارد که باید از 

سوی ریاست جمهوری منظور شود.
بر مکتب  قربانیان حمله  پایان، خانواده های  در 
نشدن  تأمین  تا  که  کرده اند  تأکید  سیدالشهدا 
که  نیستند  حاضر  مردم  مکتب  این  امنیت 
آن  اداره  و  بفرستند  به مکتب  را  فرزندان خود 
و  خواست  به  رسیده گی  تا  بازگشایی  حق  نیز 
قربانیان  خانواده های  ندارد.  را  مردم  مطالبات 
رسیده گی  فوق  موارد  اگر  که  داده اند  هشدار 
نشود، به صورت جدی حقوق و مطالبات خود 

را پیگری خواهند کرد.

برق کابل به صورت موقت 
وصل شد

یک کودک در تخار از چنگ 
آدم ربایان نجات داده شد

دو  برشنا  شرکت  کارمندان  کابل:  ۸صبح، 
روز پس از انهدام پایه برق وارداتی در ساحه 
شهرک طالیی ناحیه هفدهم شهر کابل، لین 

برق را به صورت موقت وصل کردند.
این  در  ثور(   ۲۴( جمعه شب  برق  پایه  این 
منطقه انفجار داده شد. در نتیجه این انفجار، 
برق  مسیر  والیت  هشت  و  پایتخت  کابل 

وارداتی به تاریکی فرورفت.
در جریان دو هفته گذشته دست کم ۱۳ پایه 
برق در شمال کابل توسط ماین انفجار داده 

شده است.
ساخت  روی  کار  که  می گوید  برشنا  شرکت 
پایه های منهدم شده در شمال کابل  و نصب 

جریان دارد.
امنیتی  نهادهای  از  دیگر  بار  برشنا  شرکت 
بازداشت و شناسایی  برای  خواسته است که 
عامالن تخریب پایه های برق با قاطعیت عمل 

کنند.
این شرکت از مردم نیز خواسته است که در 
بخش حفظ تأسیسات عامه با نهادهای امنیتی 
همکاری  جدی  صورت  به  برشنا  شرکت  و 

کنند.
در  که  است  کرده  اعالم  داخله  امور  وزارت 
پیوند به تخریب پایه های برق در شمال کابل 

چهار مظنون را بازداشت کرده است.

شهر  در  کودک  یک  بدخشان:  ۸صبح، 
تالقان، مرکز والیت تخار از چنگ یک گروه 
پولیس  اعالم  طبق  شد.  داده  نجات  آدم ربا 
تخار، در پیوند این قضیه، سه مظنون بازداشت 

شدند.
پولیس حوزه چهارم شهر تالقان مرکز والیت 
تخار یک کودک را روز یک شنبه، بیست وششم 

ثور، از دست آدم ربایان نجات داد.
خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار 
این کودک سه ساله که مرتضا  می گوید که 
نام دارد، در شب اول عید سعید فطر اختطاف 

شده بود.
به گفته او، پولیس روز یک شنبه این کودک را 
به خانواده اش در گذر صدیق افغان شهر تالقان 

تسلیم داده است.
اسیر می گوید که در پیوند به این رویداد سه 

مظنون بازداشت شده اند.
یک شخص به نام جاوید باشنده گذر زرگری 
شهر تالقان به  عنوان مظنون اصلی و یک زن و 
یک مرد دیگر همکارش نیز بازداشت شده اند.

این کودک به هدف نامعلوم در چندین مکان 
نگهداری شده و آدم ربایان هر از گاهی مکان 

نگهداری او را تغییر می دادند.
تالقان از شهرهای نسبتاً امن والیت تخار است 
که قضایای جنایی نوع آدم ربایی در آن کم تر 

اتفاق می افتد.

سفر احتمالی رییس جمهور غنی به امریکا

است  قرار  که  می گویند  منابع  کابل:  ۸صبح، 
به  دور،  نه چندان  آینده  در  غنی  رییس جمهور 

واشنگتن سفر کند.
منابع دولتی به روزنامه ۸صبح می گویند که این 
آینده  روزهای  در  امریکا  به  جمهور  رییس  سفر 

انجام خواهد شد.
تاکنون  که  می کند  تصریح  هرچند  منبع  این 

»دعوت نامه رسمی« برای این سفر نیامده است.
منبعی که این اطالعات را در اختیار روزنامه ۸صبح 
قرار داده ، می گوید که سفر رییس جمهور غنی به 

امریکا »قطعی« است.
زمان و اجندای این سفر احتمالی روشن نیست، 

اما بی نسبت به روند صلح افغانستان نخواهد بود.
این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 

روز  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف  با  امریکا، 
جمعه، بیست وچهارم ثور تلفنی صحبت کرد.

تماس  این  در  بلینکن  آنتونی  ارگ،  اعالم  طبق 
مانند  امریکا  متحده  ایاالت  که  بود  گفته  تلفنی 
گذشته در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده 
نظامی،  عرصه های  در  همکاری ها  تمام  و  است 
ادامه  بشردوستانه،  و کمک های  اقتصادی  توسعه 

خواهد داشت.
ارگ می گوید که آنتونی بلینکن خاطرنشان کرده 
رابطه  داشتن  به  امریکا  متحده  ایاالت  که  است 

مستحکم و دوام دار با افغانستان، متعهد است.
وزارت  و  جمهوری  ریاست  ارگ  اعالمیه های  در 
امور خارجه از موضوع سفر رییس جمهور غنی به 

امریکا یادآوری نشده است.



هم زمان با پایان یافتن آتش بس 
سه روزه عید سعید فطر، آتش 
 جنگ در والیت های هلمند، 
فاریاب  میدان وردک،  غزنی، 
و  شده  شعله ور  قندهار  و  
طالبان  گروه  و  دولت  عماًل 
برگشته اند.  جنگ  جبهات  به 
وزارت دفاع ملی  می گوید که جنگ جویان طالب 
سلسله  یک  آتش بس،  از  پس  روز  نخستین  در 
نیروهای  دلیل  همین  به  و  داشته اند  تحرکات 
عملیات   آن  خنثا سازی  برای  دفاعی  و  امنیتی 
راه اندازی کرده اند. مسووالن در این وزارت تأکید 
به گروه طالبان  این عملیات  نتیجه  در  دارند که 
این،  بر  عالوه  است.  شده  وارد  سنگین  تلفاتی 
هر  از  امنیتی  نیروهای  که  می افزایند  مسووالن 
لحاظ آماده  دفاع از مردم و منافع حکومت اند. گروه 
طالبان اما معتقدند که حکومت دست به کارهای 
را تشدید کرده  تحریک آمیز می زند و خشونت ها 
است. این گروه می گوید که خواستار تشدید جنگ 
نیست و اگر نیروهای امنیتی به عملیات شان ادامه 
دهند، جنگ جویان این گروه آماده گی کامل دارند 
که از مناطق تحت کنترل شان دفاع کنند. هم زمان 
با از سرگیری درگیری ها، طرف ها در نظر دارند که 
بگیرند.  سر  از  نیز  را  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
مذاکره کننده  هیأت های  نشست  در  توافق  این 
زیرا هیچ کدام  و طالبان مطرح شده است؛  دولت 
از طرف ها سایر گزینه ها، از جمله نشست استانبول 
را راه حل معضل افغانستان نمی دانند. منابع تصریح 
کردند که هرچند زمان دقیق از سرگیری مذاکرات 
دارد  احتمال  اما  نیست،   بین االفغانی روشن  صلح 
هیأت های  اعضای  تکمیل  از  پس  مذاکرات  این 

مذاکره کننده در دوحه آغاز شود. 
گروه طالبان سه روز به مناسبت عید سعید فطر 
پیام هایی  در  گروه  این  رهبران  کردند.  آتش بس 
امرشان دستور دادند که  حمالت  افراد تحت  به 
تعارضی شان را از روز اول تا سوم عید فطر متوقف 
به  این گروه  اما رهبری  پیام  این  ادامه  در  کنند. 
نیروهای زیر امر خود گفته بود که اگر در جریان 
سه روز عید از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار 
با جدیت  کنترل شان  زیر  مناطق  از  باید  بگیرند، 
نگه داری و دفاع کنند. دولت نیز در پاسخ به این 
اقدام بر آتش بس دایمی تاکید کرد، اما محمداشرف 
غنی، رییس جمهور کشور، دستور داد که نیروهای 
امنیتی به احترام عید، آتش بس را مراعات کنند. 
با این حال این آتش بس روز گذشته پایان یافت 
و نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالب دوباره به 

جبهات جنگ برگشتند. 
براساس معلومات، در نخستین روز پس از آتش بس 
نیروهای امنیتی اعالم کردند که عملیات تعرضی، 
تصفیه ای و »ضد تروریسم« خود را پس از پایان 
احمدزی،  آغاز کرده اند. روح اهلل  سه  روزه آتش بس 
یک شنبه،  روز  ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی 
بیست وششم ثور، به روزنامه ۸صبح گفت که این 
عملیات در ساحات غربی لشکرگاه، ولسوالی های 
ناوه و نهرسراج والیت هلمند راه اندازی شده است. 
عملیات،  این  نتیجه  در  که  افزود  احمدزی  آقای 
۲۱ جنگ جوی گروه طالبان به شمول »حسینی« 
مسوول نظامی ولسوالی مارجه و مسوول حمالت 
طالبان باالی شهر لشکرگاه کشته شده اند. او تأکید 
مواضع  بر  حمله  قصد  جنگ جویان  این  که  کرد 
این  از  امنیتی و »مردمی« را داشتند و  نیروهای 
رو نیروهای امنیتی آنان را هدف حمله قرار دادند. 
در  که  کرد  تصریح  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی 
والیت های  آتش بس،  پایان  از  پس  روز  نخستین 
فاریاب  و  قندهار  غزنی،  میدان وردک،  هلمند، 
افزود  او  است.  بوده  طالبان  گروه  تحرکات  شاهد 
که نیروهای امنیتی از هر نگاه آماده اند تا در برابر 
گروه های »تروریستی و طالبان« بایستند و از مردم 

و منافع حکومت افغانستان دفاع کنند.
این در حالی است که به گفته قول اردوی ۲۱5 
میوند، عملیات های تعرضی نیروهای امنیتی پس از 
پایان آتش بس کلید خورده است. مسووالن در این 
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قول اردو روز یک شنبه، بیست وششم ثور، در کنار 
ارایه دیگر آمارها، از کشته شدن برخی از فرماندهان 
خبر  هلمند،  مرکز  لشکرگاه،  در  طالبان  کلیدی 
دادند. به گفته آنان، در عملیات نیروهای امنیتی در 
حومه شهر هلمند، ۱۰ جنگ جوی گروه طالبان، به 

شمول »مال سحرگل« کشته شده اند. 
رییس جمهور  غنی،  محمداشرف  این  با  هم زمان 
است  داده  امنیتی دستور  نیروهای  به  نیز  کشور، 
تا اگر گروه طالبان به آتش بس دایمی تن ندهند 
با این گروه  و به جنگ  ادامه بدهند، برای مقابله 
آماده گی کامل داشته باشند. او تأکید کرده است 
از  امنیتی پاسداران نظام و مردم اند،  نیروهای  که 
این رو باید تمام آماده گی الزم گرفته شود. او این 
گفته ها را روز شنبه، بیست وپنجم ثور، در صحبت 
تلفنی با فرماندهان قول اردوها و مسووالن امنیتی 

زون های کشور مطرح کرده بود. 
در همین حال گروه طالبان حکومت را به تشدید 
سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  می کند.  متهم  جنگ 
نیروهای  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  گروه،  این 
امنیتی در آخرین روز پایان آتش بس بر مواضع این 
گروه در والیت هلمند عملیات راه اندازی کرده اند. او 
هرچند در مورد تلفات جنگ جویان طالبان در این 
والیت چیزی نگفت، اما تصریح کرد که حکومت 
دست به کارهای تحریک آمیز می زند. آقای مجاهد 

خاطر نشان کرد که این گروه خواهان تشدید و دوام 
خشونت ها نیست، اما آماده  دفاع از مناطق تحت 
از سوی دیگر سخنگوی گروه  کنترل  خود است. 
طالبان افزود که طرف های درگیر جنگ افغانستان 
باید مذاکرات صلح را ادامه دهند تا به یک نتیجه 
نیروهای  افزود، در صورتی که  او  ملموس برسند. 
طرف های  و  شوند  خارج  افغانستان  از  خارجی 
خشونت ها  برسند،  فیصله  یک  به  مذاکره کننده 
طالبان  گروه  سخنگوی  یافت.  خواهد  کاهش 
هشدار داد که اگر نیروهای خارجی به تعهدات شان 
به عملکرد  نیز  افغانستان  و حکومت  نکنند  عمل 
تحریک آمیز خود ادامه دهد، خشونت ها در کشور 

شدت خواهد گرفت. 
پافشاری دارند  ادامه جنگ  بر  دو طرف در حالی 
که هم  اکنون آمارهای تلفات در جنگ افغانستان 
به شکل بی پیشینه ای افزایش یافته است. پیش تر 
گفته اند  افغانستان  جنگ  نظارت کننده  نهادهای 
که میانگین تلفات جنگ افغانستان در جریان ماه 
جاری  سال  روزهای  دیگر  با  مقایسه  در  رمضان 
است. در  یافته  افزایش  میالدی حدود ۶۰ درصد 
جنگ  روزانه  تلفات  میانگین  جاری  سال  جریان 
افغانستان 75 نفر بود، اما این آمار در ماه رمضان 
به ۱۲5 نفر رسید. هم زمان با این روزهای آتش بس 
نیز خونین بود و دست کم ۲۱ غیرنظامی در نتیجه 

در  که  است  در حالی  این  انفجارها کشته شدند. 
کاروان های  بر  طالبان  جنگ جویان  حمالت  پی 
کاپیسا،  و  ارزگان  در  امنیتی  نیروهای  اکماالتی 
چندین تن کشته و بیش از سه نفر زخمی شدند. 

تشدید تالش ها برای احیای فرمول دوحه
هیأت های  خشونت ها،  از سرگیری  با  هم زمان 
مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه تالش دارند 
که مذاکرات بین االفغانی را تسریع بخشند. برخی از 
اعضای هیأت های دو طرف روز دوم عید با هم دیدار 
کردند. در این دیدار توافق شد که مذاکرات دوحه 
پس از عید ادامه یابد. اکنون منابع آگاه از دوحه 
می گویند که دو طرف به مذاکرات بین االفغانی به 
عنوان یگانه گزینه مورد قبول می بینند و در نظر 
دارند که گفت وگوهای بین االفغانی را پس از عید 
این  این منبع، طالبان در  از سر بگیرند. به گفته 
نشست تعهد کرده اند که پس از عید به میز مذاکره 

حاضر می شوند و گفت وگوها را ادامه می دهند.
در این نشست تأکید شده است که گفت وگوهای 
صلح باید سرعت یابد و در مورد اجندای مذاکرات 
گفت وگو شود. این منبع گفت که زمان از سرگیری 
مذاکرات صلح بین االفغانی هنوز مشخص نیست، 
مجدد  آغاز  برای  طرف ها  که  می رود  احتمال  اما 
هیأت  شان  ترکیب  شدن  تکمیل  انتظار  مذاکرات 
اعضای هیأت  از  برخی  بکشند. در حال حاضر  را 
مذاکره کننده دولت در کابل حضور دارند. هرچند 
هنوز  استانبول  نشست  بحث   که  می گوید  منبع 
دو  صحبت های  در نظرداشت  با  اما  است،  مطرح 
ضعیف«  »بسیار  را  آن  برگزاری  احتمال  طرف، 
بیش تر  طالبان  هیأت  اعضای  او،  باور  به  می داند. 
روی ادامه مذاکرات دوحه تأکید دارند و به نشست 
منابع  این  از  پیش  نیستند.  عالقه مند  استانبول 
در شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته بودند که 
و  است  اندک  استانبول  نشست  برگزاری  احتمال 
این  احتمال می رود که  به وضعیت، حتا  توجه  با 

نشست برگزار نشود. 
برای  اساسی  راه  تنها  که  افزود  ادامه  در  منبع 
طرف ها  زیرا  است؛  دوحه  نشست  صلح،  برقراری 
چارچوب  در  است،  الزم  که  مواردی  روی 
گفت وگوها بحث می کنند. این منبع آگاه در دوحه 
تصریح کرد که سایر چارچوب های پیشنهادی برای 
صلح ، به جای حل معضل کنونی کشور، مشکالت 
را بیش تر می سازد. یکی از این چارچوب ها، نشست 
تأکید  آن  برگزاری  بر  امریکا  که  است  استانبول 
مذاکرات  که  افزود  منبع  ترتیب  بدین  بود.  کرده 
بین االفغانی ادامه می یابد و قرار است سایر اعضای 
هیأت  مذاکره کننده طالبان نیز به زودی به دوحه 
بازگردند. پیش تر هیأت های دو طرف گفته  بودند 
صلح  موارد  روی  عیدی شان،  نشست  در  که 
توافق شده است که مذاکرات صلح  بحث شده و 

بین االفغانی پس از عید ادامه یابد. 
گفتنی است که قرار بود نشست استانبول در چهارم 
مخالفت  آن  با  طالبان  گروه  اما  شود،  برگزار  ثور 
کرد و گفت که در آن اشتراک نمی کند. سرانجام 
برگزاری  زمان  که  کردند  اعالم  ترکی  مقام های 
نشست استانبول برای پس از عید به تأخیر افتاده 
است. با این حال در ادامه منابع تصریح کردند که 
طالبان بنا بر دالیلی، از جمله بی خبری از اجندای 
این نشست، در آن شرکت نمی کنند. بدین ترتیب 
منابع گفتند که در صورت حضور نیافتن طالبان، 
این نشست برگزار نمی شود و حتا اگر برگزار شود، 

نتایجی در پی نخواهد داشت. 
نزدیک  از ُکندی در مذاکرات صلح و  امریکا پس 
داشت  نظر  در  نیروهایش،  خروج  زمان  شدن 
مذاکرات  تسریع  برای  را  استانبول  نشست  تا 
کشور  این  در  مقام ها  کند.  برگزار  بین االفغانی 
پیش تر طرحی را آماده کرده بودند که بر اساس 
آن، قرار بود یک دولت انتقالی صلح در کشور شکل 
بهتر مذاکرات دوحه  ادامه  برای  را  زمینه  و  گیرد 
فراهم کند. با این حال تردید طالبان و مخالفت های 
برگزاری  مقام های حکومتی سبب شد که  صریح 

این نشست در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

پایان آتش بس؛

دولت و طالبان به جبهات جنگ برگشتند

عبداالحمد حسینی 

گروه طالبان سه روز به مناسبت عید سعید فطر آتش بس کردند. رهبران این گروه 
در پیام هایی به افراد تحت امرشان دستور دادند که  حمالت تعارضی شان را از روز 
اول تا سوم عید فطر متوقف کنند. در ادامه این پیام اما رهبری این گروه به نیروهای زیر امر 

خود گفته بود که اگر در جریان سه روز عید از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار بگیرند، باید از 
مناطق زیر کنترل شان با جدیت نگه داری و دفاع کنند. دولت نیز در پاسخ به این اقدام بر آتش بس 
دایمی تاکید کرد، اما محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، دستور داد که نیروهای امنیتی 
به احترام عید، آتش بس را مراعات کنند. با این حال این آتش بس روز گذشته پایان یافت و نیروهای 

امنیتی و جنگ جویان طالب دوباره به جبهات جنگ برگشتند. 



حبیب حمیدزاده

امسال گروه طالبان برای اعالم آتش بس به مناسبت عید فطر، پیش قدم شد. این 
گروه در سال های گذشته به این ضرورت و نیاز مردم افغانستان تن نمی داد و 

زیر بار نمی رفت. طالبان در شروع رمضان امسال )1400( همانند نوبت های قبلی 
خواست حکومت و سیاسیون را برای آتش بس رد و حتا تصریح کردند که جنگ 
در ماه رمضان ثواب بیش تر دارد. برای همین، رمضان امسال برای کشور، ماه 

خونین و کشتار مردم ملکی بود. بر بنیاد اطالعات وزارت داخله، در نتیجه حمالت 
گروه طالبان بیش از 2۵0 نفر در ماه رمضان کشته و بیش از ۵00 نفر دیگر 

زخمی شدند. در این ماه 17 حمله انتحاری سازمان دهی و 200 حلقه ماین انفجار 
داده شده است. خشونت ها در رمضان امسال بی پیشنه بوده است. براساس 

آمارها، در جریان ماه رمضان تعداد تلفات 12۵ کشته در روز بوده است.
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آتش بس خونین

با  مقایسه  در  عید  روز  سه  خشونت های  شاید  بود. 
روزهای عادی اندکی کاهش داشت، نه چیزی بیش تر 
از آن. زیرا گروه طالبان در جریان سه روز عید آتش بس 
را نقض کرد. در اثر حمالت و انفجارها در جریان سه 

امسال گروه طالبان برای اعالم آتش بس به مناسبت 
سال های  در  گروه  این  شد.  پیش قدم  فطر،  عید 
تن  افغانستان  مردم  نیاز  و  این ضرورت  به  گذشته 
نمی داد و زیر بار نمی رفت. طالبان در شروع رمضان 
خواست  قبلی  نوبت های  همانند   )۱۴۰۰( امسال 
حتا  و  رد  آتش بس  برای  را  سیاسیون  و  حکومت 
تصریح کردند که جنگ در ماه رمضان ثواب بیش تر 
ماه  کشور،  برای  امسال  رمضان  همین،  برای  دارد. 
خونین و کشتار مردم ملکی بود. بر بنیاد اطالعات 
وزارت داخله، در نتیجه حمالت گروه طالبان بیش 
از ۲5۰ نفر در ماه رمضان کشته و بیش از 5۰۰ نفر 
انتحاری  دیگر زخمی شدند. در این ماه ۱7 حمله 
شده  داده  انفجار  ماین  حلقه   ۲۰۰ و  سازمان دهی 
بوده  بی پیشنه  امسال  رمضان  در  خشونت ها  است. 
تعداد  ماه رمضان  آمارها، در جریان  براساس  است. 

تلفات ۱۲5 کشته در روز بوده است.
گروه طالبان خالف انتظار مردم با فرا رسیدن عید 
اعالم  کرد.  اعالم  روزه  سه  آتش بس  امسال  رمضان 
آتش بس گام تازه این گروه در سیاست داخلی شان 
شمرده می شود. اما آتش بس عید امسال در مقایسه 
با چند آتش بس گذشته، دارای تلفات مالی و جانی 
بی شمار بوده است. در جریان این آتش بس پایتخت 
و بعضی از والیت های کشور گواه رویدادهای خونین 
بود. در جریان آتش بس دو انفجار از والیت قندهار 
گزارش شد که در آن هفت غیرنظامی کشته شدند 
و سه تن زخم برداشتند. یک انفجار در قندوز صورت 
گرفت که قربانیان آن مردم ملکی بودند. انفجار ماین 
در مسجدی در ولسوالی شکردره کابل جان ۱۲ نفر 
نیروهای  از سوی  اعالم شده  آمار  براساس  را گرفت. 
امنیتی، تعداد قربانیان این حادثه به ۱5 تن می رسد. 
یک انفجار در روز سوم عید در ولسوالی سروبی کابل 
رخ داد که در آن هم سه نفر زخم برداشتند. وزارت 
دفاع اعالم کرده است که گروه طالبان در سه روز عید 
در ۱۸ والیت آتش بس را نقض کرده است. بنابراین، 

روز عید، ۲۰ تن کشته و ۳5 تن دیگر زخمی شدند. 
انفجارها در کابل، قندهار، قندوز و غور و درگیری ها 
از خشونت هایی است  ارزگان و کاپیسا، مواردی  در 
که بیش تر قربانیان آن غیرنظامیان بوده اند. هرچند 
طالبان مسوولیت حمالت انتحاری در روزهای عید 
را برعهده نگرفتند؛ اما پذیرفتند که کاروان اکماالتی 

نیروهای امنیتی را هدف حمله قرار داده اند.
رویدادهای خونین در جریان سه روز آتش بس نشان 
می دهد که رهبری طالبان یا وفادار به قول خویش 
خویش  جنگی  گروه های  تمام  باالی  یا  و  نیست 
حاکمیت عام و تام ندارد. به نظر می رسد که عده ای 
بدون  موارد  بعضی  در  طالبان  گروه  از جنگ جویان 
فرامین و هدایت های رهبری این گروه عمل می کنند. 
ظاهراً حمالت و انفجارهای روزهای آتش بس کار آن 
و  است که مستقل عمل می کند  از طالبان  بخشی 
باور  طالبان  گروه  با  گفت وگوهای حکومت  روند  به 
ندارد. شاید یکی از دالیلی  که گروه طالبان کم تر به 
عمل نکردن  منسجم  همین  می دهد،  تن  آتش بس 
این  برنامه های  و  دیدگاه ها  توحید  عدم  است.  آنان 
گروه در مورد افغانستان، نشان می دهد که دسته های 
مختلف و متفاوت طالبان در افغانستان فعال هستند.

ایاالت  در توافق نامه دوحه که میان گروه طالبان و 
کاهش  به  طالبان  گروه  شد،  امضا  امریکا  متحده 
موارد  از  یکی  واقع  در  بود.  کرده  تعهد  خشونت ها 
عمده در آن توافق نامه، کاهش خشونت ها در شهرها 
بود. اما پس از آن توافق نامه، هم ایاالت متحده امریکا 
و هم حکومت افغانستان بارها اعالم کرده اند که این 
گروه مطابق به تعهدات خویش عمل نکرده است. زیرا 
مواضع  بر  طالبان  توافق نامه هم حمالت  آن  از  بعد 
فعاالن  هدفمند  ترورهای  هم  و  امنیتی  نیروهای 
رسانه ای افزایش پیدا کرده است. می توان گفت که 
اغلب آن حمالت و ترورهای هدفمند کار آن دسته از 
طالبان ناراضی است که با روند دوحه و شاید هم با 

نشست استانبول مخالف اند.

روزهای عید فطر هم شبیه دیگر روزها بود: جنگ، 
انفجار و کشتار مردم ملکی.

مردم در جریان سه روز عید در واقع شاهد آتش بس 
واقعی نبودند. روزهای آتش بس مثل روزهای جنگ 

صلح سازی. ج( کمک برای خلق اجماع سیاسی در 
داخل و بیرون از کشور به خاطر صلح.

پارلمان کشور منحیث عالی ترین مظهر اراده مردم 
این  اساسی،  قانون  صالحیت های  چارچوب  در  و 
سه استقامت کاری را در ساختار یک کمیته کاری 
پارلمانی که از وکالی محترم مردم که از تمام اقوام، 
زبان ها و احزاب افغانستان نماینده گی می کنند، در 
هماهنگی با شورای عالی صلح و حکومت افغانستان 
به شمول تیم مذاکره کننده کشور به پیش خواهد 

برد.
پیام ها  می توانند  ولسی جرگه  در  مردم  نماینده گان 
و مالحظات مردم افغانستان را به جناح های جنگ 
»ثالث  طرف  یک  منحیث  مذاکره  میز  در  صلح  و 
تصمیم گیری های  برعکس  و  برسانند  بالخیر« 
دهند.  انتقال  افغانستان  مردم  به  را  مذاکرات صلح 
این کار از ابهامات روند صلح که در اذهان عامه دیده 

افغانستان بار دیگر در مقطع حساسی از تاریخ خود 
قرار دارد. ولسی جرگه افغانستان منحیث خانه ملت 
و  افغانستان  مردم  جمعی  اراده  مظهر  عالی ترین  و 
یکی از ارکان اساسی دولت، نقش تعیین کننده ای در 

مسایل جنگ و صلح افغانستان دارد.
از  یکی  جدید  رهبری  تحت  افغانستان  پارلمان 
که  است  تقنینی  دوره های  فعال ترین  و  پویاترین 
نقش خود در نظارت از عمل کرد حکومت، تصویب 
بودجه و تعیین خطوط اساسی دولت را جدی گرفته 
است و همه شاهد هستند که رهبری جدید پارلمان 
با پایداری توانست در مورد توازن بودجه و رسیده گی 
نیروهای  و  معلمان  هم چون  آسیب پذیر  اقشار  به 

امنیتی و دفاعی نقش بسزایی بازی کند.
با این حال، پارلمان افغانستان با درنظرداشت رسالت 
تاریخی و جایگاه حقوقی خویش در قانون اساسی 
و هم چنان در بین مردم، می خواهد نقش عمده و 
فعالی را در مسایل جنگ و صلح کشور بازی کند. 

می شود، جلوگیری می کند و روند صلح را برای مردم 
شفاف و در نتیجه قابل درک و قابل قبول می سازد. 
ارتباطی  پل  ایجاد  در  مردم  نماینده گان  هم چنان 
شفافیت  ایجاد  و  ذی دخل  گروه های  و  مردم  میان 

در پروسه صلح نقش بسزایی را ایفا کرده می توانند.
و  مشروعیت دهی  در  مردم  نقش  دیگر،  سوی  از 
عملی کردن تصامیم صلح غیرقابل انکار است. ابهامات 
تصامیم  از  مردم  پشتی بانی  می تواند  روند صلح  در 
صلح را خدشه دار کند و روند عملی سازی تصامیم در 
مورد صلح را ُکند سازد. نقش پارلمان در بسیج کردن 
بسیار  صلح  روند  از  حمایت  و  تقویت  برای  مردم 
نماینده گان مردم می توانند در  بود.  سازنده خواهد 
روند عملی سازی تصامیم صلح، کاهش اختالفات در 
مورد بعضی تصامیم حساسیت زا و پیشبرد کارهای 

گروه تطبیق کننده روند صلح نقش ایفا کنند.
در عین حال، ولسی جرگه و هر دو مجلس پارلمان 
افغانستان از طریق روابط بین پارلمانی می توانند در 
سه الیه سیاسی در قسمت خلق اجماع سیاسی برای 
صلح افغانستان نقش بازی کنند: الف( ایجاد گروه های 
پارلمانی با کشورهای همسایه و منطقه برای صلح 
افغانستان. ب( استفاده از سازمان اتحادیه پارلمانی 
بین المللی برای خلق اجماع سیاسی در کشورهای 
اسالمی و غربی. ج( ایجاد گروه های دوستی پارلمانی 
با مجلس های قدرت های بزرگ برای واردکردن فشار 
باالی قوه اجراییه کشورهای شان برای ادامه حمایت 

سیاسی و اقتصادی از افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان می تواند با این مانیفست صلح  
صلح  و  جنگ  قضایای  در  را  خود  نقش  پارلمانی 
افغانستان با استفاده از صالحیت های قانونی و نفوذ 
مردمی خویش ایفا کند و منحیث یک طرف »ثالث 
بالخیر« در میدان صلح افغانستان داخل شود و نقش 

فعال تر بازی کند.

ولسی جرگه افغانستان با مزیت هایی هم چون پایگاه 
مردم،  با  نزدیک  روابط  محلی،  و  مردمی  بزرگ 
و  همه شمول  نهاد  مختلف،  اقشار  از  نماینده گی 
و  جوانان  و  زنان  اقلیت ها،  از  نماینده گی  متنوع، 
باالخره منحیث بستر تعامالت بزرگان سیاسی، قومی 
افغانستان، می تواند در صلح و صلح سازی  و حزبی 

نقش موثر خود را بازی کند.
صلح  عالی  شورای  و  افغانستان  حکومت  هنوز  تا 
کشور،  اجراییه  قوه  از  جداگانه  نهادهای  منحیث 
پالیسی ها  تنظیم  و  ترتیب  در  را  صداها  بلندترین 
داشته اند  صلح  مورد  در  جمهوریت  موقف های  و 
تا به حال این پروسه به کدام نتیجه  که متأسفانه 

ملموسی نرسیده است.
خصوصاً  و  افغانستان  پارلمان  دیگر،  سوی  از 
ولسی جرگه مصمم است تا از این به بعد در قضایای 
صلح نقش فعال خود را در هماهنگی با شورای عالی 
صلح روی سه استقامت متمرکز سازد: الف( کمک 
در مذاکرات صلح منحیث پیام رسان و میانجی. ب( 
بسیج مردم در پایگاه های مردمی وکال برای صلح و 

نقش پارلمان در تعیین خطوط جنگ و صلح افغانستان

تمیم عاصی

پارلمان افغانستان 
تحت رهبری جدید یکی 

از پویاترین و فعال ترین دوره های 
تقنینی است که نقش خود در نظارت 

از عمل کرد حکومت، تصویب بودجه 
و تعیین خطوط اساسی دولت را 
جدی گرفته است و همه شاهد 
هستند که رهبری جدید پارلمان با 

پایداری توانست در مورد توازن بودجه 
و رسیده گی به اقشار آسیب پذیر 

هم چون معلمان و نیروهای امنیتی 
و دفاعی نقش بسزایی بازی کند.

افغانستان بار دیگر در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد. ولسی جرگه افغانستان منحیث خانه ملت و عالی ترین مظهر اراده جمعی مردم افغانستان و یکی از ارکان 
اساسی دولت، نقش تعیین کننده ای در مسایل جنگ و صلح افغانستان دارد.
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و  افغانستان  دولت  که  تعهداتی  از  دهه  دو  دقیق 
زنان  توانمند سازی  قسمت  در  غربی اش  همتایان 
افغان در کجا قرار  امروز زنان  بستند، می گذرد، ولی 

دارند؟
در اثر حمله نظامی ایاالت متحده امریکا به افغانستان، 
پایان یافت  حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ میالدی 
غرب  مستقیم  حمایت  تحت  جدید  سیاسی  نظام  و 
نظام  گرفت.  شکل  دموکراسی  ارزش های  بر مبنای 
ستون  یک  عنوان  به  را  زنان  موضوع  سیاسی جدید 
آنان  توانمند سازی  برای  و  داده  قرار  خود  اصلی 
از آن راهکار ها،  راهکار هایی را در پیش گرفت. یکی 
سهم دهی به زنان در امور سیاسی بود. بناًء حکومت 
را  زنان  رفته  دست  از  حقوق  ارتقای  خواست  جدید 
از طریق رعایت حق مشارکت و سهم دهی به آنان در 
نظام، باز گرداند. بعد ها این مشارکت ها در رویداد های 
مهم سیاسی چون کنفرانس بن در ۲۰۰۱، لویه جرگه 
اضطراری در ۲۰۰۲ و لویه جرگه قانون اساسی مشهود 
گذشته،  دهه  دو  در  افغان  زنان  آن،  از  فراتر  گردید. 
برای اولین بار شاهد حضور فزاینده ای در پیش برد امور 
حکومتی، هم از طریق فرایند انتخاباتی و هم با داشتن 

پست های کلیدی دولتی بودند.
اکنون پس از دو دهه، مبتنی بر آمار های رسمی، زنان 
هنوز به مراتب نسبت به مردان دارای موقف اجتماعی 
یک  مطابق  مثال،  عنوان  به  حاشیه ای اند.  و  ضعیف 
کشور   ۱9۳ در   ۲۰۱۸ سال  در  گسترده  نظر سنجی 
عضو سازمان ملل متحد، مجموعه عواملی چون محروم 
ازدواج های  حقوق شان،  ابتدایی ترین  از  زنان  بودن 
اجباری، خشونت های خانواده گی و قتل های ناموسی 
باعث شده که افغانستان دومین کشور ناامن برای زنان 
باشد. آمار فوق نشان می دهد که هنوز زنان افغان در 
نامطلوب  و وضعیت  اقتصادی  وابسته گی سخت  یک 

اجتماعی قرار دارند. 
استدالل فوق گویای دو نکته اساسی است: اول گویای 
این است که تمام گفتمان ها و اقدامات برای افزایش 
و  تشریفاتی  عمدتاً  زنان  سیاسی  مشارکت  سطح 
نمادین بوده و تا سال های پسین به همین شکل باقی 
مانده است، به گونه ای که در روند سهم دهی به زنان، 
همواره به شکلیاتی توجه شده که بسیار مشهود بوده 
ولی تاثیر خیلی ناچیز در تغییر موقعیت اجتماعی و 
است. دوم، در کنار سمبولیک  آنان داشته  اقتصادی 
که  می دهد  نشان  را  این  زنان،  به  سهم دهی  بودن 
سیاسی  مشارکت های  قالب  در  زنان  توانمند سازی 
اقتصادی  و  اجتماعی  ناتوانی های  نمی تواند جایگزین 
زنان در زنده گی  با وجود سهمی که  زیرا  آنان شود؛ 
سیاسی صاحب شده اند، فقر، نابرابری و خشونت های 
ناشی از جنسیت هم چنان چالشی گسترده است که 

اکثریت مطلق زنان افغان با آن رو به رو هستند. 
وضعیت مشارکتی زنان در معامالت سیاسی کشور، 
بهتر  منطقه  و  همسایه  کشور های  به  نسبت  ظاهراً 
ایران،  در  زن  حقوق  فعاالن  که  جایی  تا  است، 
قانون سهمیه زنان افغانستان را یک الگوی مناسب 
کادر سازی برای زنان جامعه خود می دانند و خواستار 
تصویب چنین قانونی در آن کشور هستند. برای سایر 
کشور های منطقه نیز نرخ مشارکت سیاسی زنان در 
افغانستان مثال زدنی است. اما بیرون از قوانین، وقتی 
وارد زنده گی عملی زنان افغان می شویم، در می یابیم 
که با وجود دست آورد هایی در عرصه های گوناگون، 
بر  چشم  نباید  و  است  پیش  در  زیادی  راه  هنوز 
سرزمین  این  زنان  فرا روی  چالش های  و  مشکالت 

بپوشیم. 

بسیج سیاسی داخلی باشد. عده ای هم چنین می گویند 
پولی که در اختیار سازمان های غیر دولتی مربوط به 
زنان قرار داده شده، منجر به پروژه ای شدن دادخواهی 
زنان و تشهیر چهره های مشخص شده است. باید توجه 
داشت که این نقطه نظر ، تضاد کامل با نظر دیگری 

دارد که خواهان دخالت قوی تر بین المللی است.

ج( موانع اجتماعی - فرهنگی
در  زنان  سیاسی  مشارکت  موانع  مهم ترین  از  یکی 
باور  های  و  اجتماعی  هنجار های  رسوم،  افغانستان، 
حاکم است که مشارکت زنان را در زنده گی عمومی 
غیر قابل  عرف های  با  افغان  زنان  می سازد.  محدود 
پذیرش مواجه اند که از دهه ها قبل ملزم به رویا رویی 
ریشه  فاقد  سنت ها  این  از  بسیاری  بوده اند.  آن ها  با 
ناگسستنی  به طور  اما مردم  قانونی است،  مذهبی و 
باور دارند. سنت ها و رسوم زیان بار علیه زنان  به آن 
و دختران، توسط رهبران قبایل و مذهبی به نام دین 
نا امنی،  و  جنگ  که  می شود  گفته  می شود.  اعمال 
باعث  کشور  این  در  فقر  و  اجتماعی  نابه سامانی های 
اجتماعی  هنجار های  و  عنعنات  این  تقویت  و  ایجاد 
نادرست شده است. مثاًل محدود کردن زنان در خانه 
کوچک  ولو  خانواده  مرد  عضو  یک  کردن  همراه  یا 
هم باشد با یک زن در بازار، هیچ کدام ریشه مذهبی 
ندارد، ولی تصور می شود که این ها در شرایط جنگی 
زنان می شده  نگهداشتن  باعث مصون  امنیت  نبود  و 
است. ریشه و فلسفه این خرافات و باور ها هر چه باشد، 
به تمام جنبه های زنده گی زنان تعمیم یافته و باعث 
از تمام حقوق و آزادی های خود مثل  شده که زنان 
حق مالکیت، حق انتخاب همسر و حق مشارکت در 
زنده گی سیاسی و اجتماعی که به صراحت در مذهب 

به آن ها اذعان شده، محروم شوند.
این فرهنگ مردساالری بر تدوین قواعد سیاسی نیز 
پست های  تصدی  برای  را  مردان  تنها  و  است  حاکم 
آن ها  می دانند.  مناسب  اجتماعی  و  سیاسی  عالی 
مسوولیت های زنان را به بقای نسل و اداره خانه محدود 
می سازند. لذا روشن است که چرا زنان نمی توانند در 
بیابند و  زنده گی سیاسی و اجتماعی جایگاه خود را 
می شوند.  قلمداد  ثانوی  موجودات  عنوان  به  همواره 
شاید جواب بسیاری از سواالتی که در مورد وضعیت 
زنان در جامعه افغانی مطرح است، همین فرهنگ و 

دیدگاه متعصب مردساالری باشد.

د( کمک به زنان یا حمایت از تغییر؟
افغان،  زنان  تا حاال حقوق و وضعیت  از سال ۲۰۰۱ 
کماکان به شدت به عنوان مساله سیاسی مطرح بوده 
و بدون شک بسیاری چیزها برای یک بخش محدودی 
عمده ترین  است.  کرده  تغییر  افغانستان  در  زنان  از 
در  آنان  سهم گیری  و  مشارکت  زنان،  دست آورد 
زنده گی سیاسی و تصویب قوانین برای حفاظت از زنان 
برای  پالیسی  چارچوب  ایجاد  و  بد رفتاری ها  برابر  در 
ایجاد حساسیت نسبت به مساله جنسیت بوده است. با 
این حال بسیاری از ارزیابی ها، این تغییرات را به عنوان 
ابزار هایی برای تغییر، مورد مطالبه قرار داده اند تا به 
عنوان کمک برای بهبود وضعیت نامطلوب زنان باشد. 
وقتی این دست آورد ها را با تعهدات تمویل کننده گان 
در آغاز ماموریت ناتو در افغانستان و هم چنین با توجه 
افغانستان در جریان دو  به سرازیر شدن کمک ها به 
که  می شود  واضح  می کنیم،  مقایسه  گذشته  دهه 
پیش رفت از سال ۲۰۰۱ تا حاال، اگر کاماًل نا امید کننده 

نبوده، حد اقل نا هماهنگ بوده است. 
قابل  شکل  به  مکتب  در  دختران  شمولیت  میزان 
بهداشت  وضعیت  است،  پسران  از  کم تر  مالحظه ای 
مادران بدترین وضعیت در سطح جهان است و دولت 
پالیسی های  در کل تمایل کمی به تطبیق قوانین و 
جدید از خود نشان داده که برای محافظت از زنان در 
برابر خشونت و یا تغییر عملکرد دولت در راستای منافع 
زنان، ترتیب شده است. در سطح عمیق تر ، در عرصه ای 
که کم تر می توان پیش رفت را در آن اندازه گیری کرد، 
عدم دسترسی زنان به مالکیت جایداد و گزارش های 
فزاینده در مورد خشونت بی رحمانه در برابر زنان که 
ناشی از کنترل خانواده و اجتماع بر آن ها است، همه 
نمایانگر نقش حاشیه ای زنان در جامعه بوده و نشان 
می دهد که افغانستان یکی از نامناسب ترین شرایط در 

چالش های فرا روی مشارکت سیاسی زنان 
در  زنان  سمبولیک  نقش  و  نخبه ساالری  الف( 

ساختار بعد از ۲۰۰۱
زنان  برای  که  سهمی  زن،  حقوق  ناظران  عقیده  به 
در ساختار سیاسی پس از ۲۰۰۱ داده شده، بیش تر 
نمادین و سمبولیک بوده است. به عبارت دیگر، زنان 
در نظام سیاسی دارای حضور گسترده ولی تاثیر خیلی 
کرده اند  تالش  همواره  حکومت ها   هستند.   اندک 
این  اما  دارند،  سهم  قدرت  در  زنان  که  دهند  نشان 
دقیقاً چیزی است که با حضور نیرومند و موثر زنان در 
ساختار های سیاسی تفاوت زیاد داشته است. افغانستان 
داکتر  هم چنان  و  کرزی  حامد  حکومت  زمان  در 
اشرف غنی وارد کنوانسیون های مختلفی برای پایان 
بخشیدن به خشونت علیه زنان شده و برای تطبیق آن 
وعده داده اند، ولی همه این حرکت ها در حد شعار بوده 

و روی کاغذ مانده است.
احراز  برای  که  زنانی  زن،  حقوق  فعاالن  عقیده  به 
زنان  جمله  از  شده اند،  گماشته  حکومتی  پست های 
برجسته و مطرح نبوده اند که بتوانند مشارکت بایسته 
زنان در نظام را تمثیل کنند  و در توانمند سازی زنان 
از  آن که  با  دیگر،  بیان  به  باشند.  داشته  موثر  نقش 
میان ۲5۰ نماینده در مجلس نماینده گان افغانستان 
بیش از یک چهارم آن زنان هستند، اما فعاالن حقوق 
برای   راه  مجلس،  در  زنان  حضور  که  معتقدند  زن 
دلیل  به  اما  کرده،  باز  را  به سیاست  زنان  دست یابی 
نتواسته اند  نماینده گان  این  نبود عملکرد هماهنگ،  
آنان  آن که  با  کنند.  افغان  زنان  از  خوب  نماینده گی 
در مجلس به حیث نماینده گان منتخب حضور دارند، 
اما روی تصمیم گیری های مجلس تاثیر چندانی ندارند. 
هم چنان به باور بسیاری از فعاالن حقوق زن با وجودی 
این  ولی  دارند،  قانونی  نماینده گان زن صالحیت  که 
صالحیت در راستای اعاده حقوق و عملکرد های آنان 
اعضای  از  یکی  نادری  زهرا  است.   نشده  واقع  موثر 
پیشین مجلس و نماینده ویژه رییس جمهور افغانستان 
»نماینده گان  می گوید:  متحد،  ملل  سازمان  امور  در 
که  وجودی  با  و  نداشتند  قوی  سیاسی  حمایت  زن 
اکثریت  زنان در مجلس حضور فزیکی داشتند، ولی 

تصمیم گیری ها در مجلس مردانه بوده است«.

ب( جنبش های غیر دولتی
مسوولیت  و  افغان  زنان  وضعیت  بهبود  زمینه  در 
کشور های عضو ناتو در برابر آنان، در حال حاضر دو 
این که  اول  است.  مکث  قابل  و  برجسته  نظر  نقطه 
برخی از فعاالن حقوق زن و حامیان بین المللی آن ها 
به مسوولیت های کشور های غربی در برابر زنان افغان 
این  در  آن ها  دوام دار  حمایت  خواهان  و  کرده  اشاره 
تغییر  که  می کند  تاکید  دوم  نظر  و  شده  اند  عرصه 
باید  و  بیاید  وجود  به  افغانی  جامعه  درون  از  باید 
تمویل کننده گان  حمایت  زمینه  در  محدودیت هایی 
اعمال شود. برخی حتا از این فراتر رفته و ادعا می کنند 
که تمویل و حمایت آشکار غرب، می تواند در زمینه 
حقوق زنان و آزادی های آن ها نتایج معکوس داشته 
با تکیه  افغانستان  باشد. برخی فعاالن حقوق زن در 
بر نظر دومی، در حال رسیدن به این نتیجه هستند 
که در زمینه ایجاد زیر بنا های سیاسی برای تساوی و 
سهم دهی به زنان در افغانستان، توجه ناکافی صورت 
غربی،  کشور های  از  حمایت  درخواست  و  گرفته 
به  و  بیرون نگر  بسیار  افغانستان  در  را  مدنی  جامعه 
که کمک  های  حالی  در  است،  ساخته  وابسته  شدت 
یا  سازمان  یک  جایگزین  نمی تواند  تمویل کننده گان 

سهم سیاسی زنان
و تاثیر آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن ها

سطح جهان در عرصه تساوی جنسیتی دارد. عالوه بر 
این، با گذشت نزدیک به دو دهه از تعهدات دولت و 
تمویل کننده گان بین المللی، بسیاری از فعاالن شاهد 
محافظتی  زیربناهای  برابر  در  محافظه کاران  مقاومت 
این سو در حال شکل  به  از سال ۲۰۰۱  بوده اند که 
گرفتن بوده است. تا جایی که قانون منع خشونت علیه 
زنان نیز تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است. حتا 
اجرای اصالحات بسیار کوچک و جزیی نیز با دشواری 

روبه رو بوده است. 

هـ( موانع اقتصادی
زنان افغان به دلیل وابسته گی مالی به مردان خانواده، 
حضور ضعیفی در فعالیت های اقتصادی دارند. به دلیل 
به رسمیت شناخته نشدن حق مالکیت آنان از سوی 
بخش عمده از جامعه و سایر محدودیت های مالی که 
از سوی جامعه و عنعنات و فرهنگ بر آن ها تحمیل 
شده است، از استطاعت مالی کم تری برخوردار ند و در 
رقابت با همتایان مرد خود میدان را می بازند. در جامعه 
افغانستان هیچ نوع حمایت مالی از زنان صورت نگرفته 
است. حضور زنان در بازار کار  غیر منظم و ناچیز است. 
بسیاری از زنان اجازه کار در بیرون از خانه را ندارند 
و اگر داشته باشند، نیز دست مزد آن ها در مقایسه با 

مردان خیلی پایین است. 
زنان همیشه در مشاغل بدون دست مزد یا با دست مزد 
هم  آن  بوده اند،  مشغول  ناامن  و  آسیب پذیر  ناچیز، 
قانون گریز.  و  غیر رسمی  اقتصاد  یک  چوکات  در 
به  زیادتر  کار،  بازار  در  زنان  اشتراک  دست آورد های 

دلیل این که زن خلق شده اند، متاثر شده است. 
اشتراک زنان افغان در فعالیت های اقتصادی در قسمت 
تحتانی زنجیره ای ارزش دهی توانمندی اقتصادی قرار 
مانع  منافع،  از  بسیاری  به  دسترسی  فقدان  و  دارد 
بهبود و افزایش مهارت ها و در آمد های آنان شده است 
و  مدیون  همیشه  که  زنان  ترتیب  این  به   .)۲۰۰۳(
وابسته به جیب مردان خانواده بوده و فرصت پیش رفت 
اقتصادی برای شان داده نشده، کم تر مجال این را پیدا 
فعالیت های  فراگیر در  و  فعال  به صورت  تا  می کنند 
اجتماعی و تصمیم گیری های سیاسی مشارکت ورزند.

نتیجه گیری:
با روی کار شدن حکومت های جدید در ساختار پس 
از ۲۰۰۱، زنان تحت عنوان پروسه توانمند سازی مورد 
توجه قرار گرفتند. در طول این سال ها موضوع مشارکت 
زنان در زنده گی سیاسی همواره با چالش هایی رو به رو 
بوده که زنان نتوانسته اند مانند همتایان مرد خود به 
این  قدرت سهم دار شوند.  در  واقعی  و  طور همه گیر 
چالش ها با گذشت زمان به حالت خود باقی مانده و 
باعث شده که فقط یک  قشر خاص و بسیار محدود 
اکثریت مطلق  زنان در قدرت سهیم شوند و یک  از 
باقی  تغییر  نوع  بدون هیچ  و  نابرابر  انزوا ،  در  زنان  از 
تصمیم گیری های  وارد  که  محدوده  عده  آن  بمانند. 
سیاسی شده اند، با آن که در نخست برای نماینده گی 
چارچوب های  وارد  زنان  متباقی  آزادی  و  حقوق  از 
سمبولیک  نقش  دارای  فقط  ولی  شده اند،  حکومتی 
و تشریفاتی بوده اند که نتوانسته اند صدای زنان را به 
مسووالن برسانند. این چالش  ها گاه از سوی جامعه بر 
زنان تحمیل شده و گاه از طریق خود نظام حاکم به 

شکل سیستماتیک بیرون زده است.

 وضعیت مشارکتی زنان 
در معامالت سیاسی 

کشور، ظاهراً نسبت به کشور های 
همسایه و منطقه بهتر است، تا جایی 

که فعاالن حقوق زن در ایران، قانون 
سهمیه زنان افغانستان را یک الگوی 

مناسب کادر سازی برای زنان جامعه 
خود می دانند و خواستار تصویب چنین 

قانونی در آن کشور هستند. برای سایر 
کشور های منطقه نیز نرخ مشارکت 

سیاسی زنان در افغانستان مثال زدنی 
است. اما بیرون از قوانین، وقتی وارد 

زنده گی عملی زنان افغان می شویم، 
در می یابیم که با وجود دست آورد هایی 
در عرصه های گوناگون، هنوز راه زیادی 
در پیش است و نباید چشم بر مشکالت 

و چالش های فرا روی زنان این سرزمین 
بپوشیم. 
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والیت بلخ که روزگاری به دلیل داشتن امنیت و آرامش 
و  خاطر خشونت ها  به  روزها  این  بود،  شهره  کشور  در 
دارد.  قرار  رسانه ها  اخبار  صدر  در  طالبان  تحرکات 
بلخ،  والیت  ولسوالی  در چندین  طالبان  اخیر  تحرکات 
خطر جدی را برای باشنده گان این شهر به وجود آورده 
حضور  از  بلخ  ولسوالی های  بیش تر  باشنده گان  است. 
و  دارند  شکایت  مناطق شان  در  طالب  جنگ جویان 
می گویند که از سوی افراد وابسته به گروه  طالبان مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته اند و گاه  این افراد در مناطق شان 

دست به ناامنی و درگیری های شبانه می زنند.
بلخ،  ولسوالی  باشنده های  از  یکی  ساله   ۲۰ حسیب اهلل 
می گوید:  او  می کند.  نگرانی  ابراز  خشونت   افزایش  از 
»ناامنی ها در ولسوالی ما بیش تر شده و هر روز در حال 
افزایش است. طالبان هر روز در این ولسوالی درگیری 
حمله  ملی  اردوی  و  امنیتی  نیروهای  باالی  و  دارند 
ولسوالی  این  در  روز  به  روز  طالبان  حضور  می کنند. 

بیش تر می شود و این مردم را نیز نگران کرده است«.
ولسوالی  باشنده گان  از  یکی  که  ساله  بی بی حلیمه ۳۰ 
چمتال است، می گوید که درگیری های شبانه طالبان در 
این اواخر در چمتال بیش تر شده است. به گفته او، گروه 
طالبان در این ولسوالی به صورت گسترده حضور دارد 
اذیت  و  آزار  و  تالشی  را  مردم  بیش تر  از طرف شب  و 
این  افزود: »مردم آزادانه به مناطق مختلف  او  می کند. 
ولسوالی نمی توانند رفت و آمد کنند؛ حتا دختران روزانه از 
رفتن به مکتب هراس دارند و از ساعت شش شام به بعد 

کسی نمی تواند از خانه خود بیرون شود«.
بلخ  والیت  ولسوالی های  باشنده گان  از  دیگر  شماری 
مزارشریف ساکن شده اند، می گویند  مرکز شهر  در  که 
امنیتی  مشکالت  نسبت  به  می شود  سال  چندین  که 
این  کنند.  سفر  خود  ولسوالی های  به  نمی توانند 
امنیت  تا  می خواهند  امنیتی  نیروهای  از  باشنده گان 

محور  سو  بدین  دیری  از  افغانستان  صلح  بحث 
و  منطقه  کشور های  کشور،  داخل  در  گفت وگو ها 
تا  متاسفانه  اما  است،  افغانستان  بین المللی  متحدان 
اکنون گره هایی که مردم افغانستان را در مسیر رسیدن 
بر مبنای  با ثبات  دولت  ایجاد  و  ملت سازی  صلح،  به 
هم بسته گی و اجماع بر مشترکات تاریخی و منافع ملی 

کمک می کند، ناگشوده باقی مانده است. 
نظریات  بر اساس  است.  زمانگیر  فرایند  یک  صلح 
ویژه  به  پسا جنگ  کشور های  جامعه شناسان، 
کشور هایی که با ترکیب های مختلف قومی و مذهبی 
تشکیل شده اند، نیازمند زمان طوالنی ۳۰ الی۴۰ سال 
میان  سیاسی  ـ  اجتماعی  هم بسته گی  تا  می باشند 
افراد جامعه را به وجود بیاورند و منافع مشترک آن ها 
بتواند در یکی دو نسل آینده شکل بگیرد. بدون شک 
افغانستان مثال واضح این مدل به دلیل کثرت اقوام و 

تعدد مذاهب برای دست یابی به صلح پایدار است. 
دگرگونی های  شاهد  پسین  سال  در ۱۰۰  افغانستان 
سیاسی و گذار از یک ایدیولوژی به ایدیولوژی دیگر 
و کشور داشته  برای ملت  فاجعه باری  نتایج  بوده که 
است. احزاب مختلف با ایدیولوژی های افراطی قومی 
آمده اند  وجود  به  گذشته  سال   ۱۰۰ در  مذهبی  و 
کسب  و  قدرت  به  دست یابی  منافع شان  محور  که 
بیش ترین منفعت برای قوم و تبار خودشان و سرکوب 
یک  در  ملی  اجندای  یک  نبود  است.  بوده  دیگران 
محور  در  اخیر  سال  بیست  در  ویژه  به  گذشته  قرن 
برای  ملی  ارزش های  از  واضح  تعریف  و  ملت سازی 
افغانستان و فراز و فرود های سیاسیـ  امنیتی در کشور 
و منطقه، باعث شده تا نرسیدن به مرحله ملت سازی 
به عنوان یک خالی بزرگ در مسیر دست یابی به صلح 
پایدار در افغانستان باقی بماند. در دو دهه گذشته به 
کمک جامعه جهانی به رهبری ایاالت متحده امریکا، 
رویکرد  با  ملت سازی  راستای  در  اندکی  تالش های 
استقرار دولت مقتدر ملی صورت گرفته است که تنها 
یکی از دست آورد های قابل مالحظه آن ایجاد نیرو های 
امنیتی و دفاعی افغانستان با ترکیب ملی است. این 
ایاالت  و  ناتو  قوای  رفتن  و  تاریخ  تکرار  با  نباید  مهم 
افغانستان، قربانی معامله سیاسی و  از  امریکا  متحده 

آتش بس موقت در کشور شود.

ناموفق  ملت سازی  راستای  در  افغانستان  چرا 
بوده است؟

دست طالبان افتاده است.
با  بلخ،  پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه  حال  این  با 
بلخ،  ولسوالی های  در  طالب  جنگ جویان  حضور  آن که 
این  ولسوالی های  دیگر  و  شولگره  چهاربولک،  چمتال، 
این  اکثر  در  آن ها  که  اما می گوید  می پذیرد،  را  والیت 
ولسوالی ها، عملیات های پیش گیرانه را راه اندازی کرده اند 

تا دشمن را در این ولسوالی ها سرکوب کنند.
اواخر  این  »در  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  عادل  آقای 
بهتر شده  گذشته  ماه  چند  به  نبست  امنیتی  وضعیت 
و تحرکات نیروهای امنیتی به حالت تهاجمی برگشته 
ولسوالی های  در  را  پیش گیرانه  عملیات های  ما  است. 
کردیم  راه اندازی  شولگره  و  چمتال  چهاربولک،  بلخ، 
عملیات های  اثر  در  و  داشتیم  خوب  دست آوردهای  و 
وارد  سنگین  تلفات  دشمن  به  نیز  هوایی  قوت های 

کردیم«.
این  ولسوالی های  بیش تر  که  می پذیرد  نیز  عادل  آقای 
جنگ  و  دارند  قرار  امنیتی  بلند  تهدیدات  زیر  والیت 
باشنده گان  بیش تر  که  دارد  جریان  ولسوالی ها  این  در 
می افزاید:  عادل  آقای  می شوند.  متضرر  آن  از  محل 
»طالبان بر خالف قواعد جنگی، از مساجد و مراکز دینی 
و خانه های مسکونی استفاده می کنند، اما ما نمی توانیم 
طالبان را در این ساحات زیر هدف قرار بدهیم؛ چون در 

همواره به عنوان فکتور های برجسته  جهت دست یابی 
از یک قرن  به اهداف شان، حد اقل  نخبه گان سیاسی 
گذشته بدین سو بوده است. از سوی دیگر کشور های 
خویش  ملی  منافع  و  استراتژیک  اجندای  با  منطقه 
با  دارند،  افغانستان  و  منطقه  قبال کشور های  در  که 
برجسته کردن مسایل قومی، مذهبی و زبانی از این 

گروه ها حمایت سیاسی و مادی کرده اند. 
از  گذشته  قرن  یک  در  غیر دموکراتیک  ساختارهای 
موانع اصلی در راستای ملت سازی در افغانستان بوده 
از مشارکت در قدرت  اقوام مختلف  است. محرومیت 
سیاسی از مسیر های صلح آمیز هم چون انتخابات آزاد 
آن ها در تصمیم گیری ها در سطح  نساختن  و سهیم 
ملی، سبب شده است که احزاب قومی شکل گیرند 
و  تباری  منافع  محور  در  فشار  گروه های  نقش  در  و 
مذهبی فعالیت کنند. این خود سدی بزرگ در برابر 
ملت سازی در افغانستان بوده است. چون فعالیت این 
بن بست  به  تفاهم  و  گفت وگو  راه  از  احزاب / روند ها 
می رسد، آغاز جنگ های خونین قومی، نقطه پایان این 

نوع رویکردها بوده است. 
فقدان نیروی انسانی متخصص و جوان، از چالش های 
بزرگ دیگری بوده که روند ملت سازی در افغانستان 
اکثر  است.  ساخته  مواجه  ناکامی  حتا  و  کندی  با  را 
جوانان افغانستان یا بی سواد هستند و یا هم تحصیالت 
درستی  به  را  وضعیت  بتوانند  که  مطلوب  تخصصی 
نسبت  را  خویش  ملی  و  مشترک  منافع  و  تحلیل 
امر  این  ندارند.  بدهند،  ترجیح  دیگری  عامل  هر  به 
نخبه گان  از سوی  برای سرباز گیری  را  فرصت خوبی 
منافع  در جهت  تا  است  آورده  فراهم  سیاسی کشور 
شخصی خویش از آن ها حد اکثر سود را ببرند. آن ها با 
شعار هایی که رنگ و بوی جنگ و خشونت دارد، برای 

چنین مردمی هویت سازی می کنند.
که  جوان  متخصص  کدر های  فقدان  دیگر،  جهت  از 

کبیرخان  کنند.  تامین  ولسوالی ها  این  در  را  شاهراه ها 
است،  بلخ  والیت  شولگره  ولسوالی  اصلی  باشنده  که 
زنده گی  مزارشریف  شهر  در  سو  بدین  سال  چندین  از 
دوونیم  »تقریباً  روزنامه ۸صبح می گوید:  به  او  می کند. 
سال می شود که به ولسوالی خود نرفتیم. در ولسوالی ما 
جنگ است. طالب حضور دارد، مسیرهای ما ناامن است 

و کسی جرات نمی کند به ولسوالی سفر کند«. 
است:  یکی  ولسوالی ها  این  باشنده گان  همه   خواست 
به  خطاب  آن ها  برگردد.  آنان  ولسوالی های  به  امنیت 
مقام های امنیتی در مرکز و والیت بلخ گفتند که مشکل 
ناامنی در ولسوالی های یاد شده را جدی بگیرند و نگذارند 
جنگ جویان طالب، امنیت این ولسوالی ها را بر هم بزنند.

وضعیت  این  دوام  از  نیز  بلخ  والیتی  شورای  اعضای 
بلخ  پولیس  فرماندهی  که  می گویند  کرده  نگرانی  ابراز 
و نیروهای امنیتی باید امنیت این ولسوالی ها را تامین 
کنند. افضل حدید، رییس شورای والیتی بلخ، به روزنامه 
و  پوسته ها  سقوط  شاهد  ما  »متاسفانه  گفت:  ۸صبح 
بین  در جنگ  ولسوالی ها هستیم، چون  این  در  تلفات 
دو گروه این مشکالت وجود دارد«. به گفته آقای حدید، 
در حال حاضر هشت ولسوالی زیر تهدیدات بلند امنیتی 
قرار دارند و از چهار ولسوالی نیز تنها تعمیر ولسوالی و 
فرماندهی به دست نیروهای امنیتی است و متباقی به 

قبل از پرداختن به علت ها و چرایی ناکامی افغانستان 
در دست یابی به ملت سازی، بهتر است تعریفی از منافع 
برای  اساسی  عنصر  واقع  در  که  باشیم  داشته  ملی 
وحدت ملی، هویت ملی و نهایتاً نقطه وصل و اتحاد 
پایدار در یک کشور  شهروندان و دست یابی به صلح 

است. 
منفعت ملی بیش تر یک مفهوم ذهنی و در عین زمان 
یک مفهوم عینی است که از این لحاظ از دو دیدگاه 
دید  از  تعریف می شود.  قابل  ذهنی  و  عینی  متفاوت 
داشته های  تمامی  حفظ  پایه  بر  ملی  منافع  عینی، 
ـ   مادی یک ملت هم چون حدود سرزمین یک دولت 
ملت، حفظ جان و مال شهروندان در داخل و بیرون 
از کشور، اقتصاد و تجارت کشور، ذخایر پولی، معادن 
سایر  و  باستانی  آثار  کوهساران،  دریا ها،  زیر زمینی، 
تجاوز  تهدید،  هرگونه  برابر  در  این دست  از  مواردی 
ملی  منفعت  ذهنی،  دید  از  تعریف می شود.  اتالف  و 
حفظ تاریخ مشترک، استقالل، امنیت ملی، فرهنگ، 
ـ  نظام  ملی،  قدرت  سنتی،  و  فرهنگی  ارزش های 
ساختار های اساسی، حقوق اتباع و هم چنان آن چه یک 
ملت را به رفاه می رساند، تعریف شده است؛ این موارد 
در قوانین اساسی کشور ها به عنوان ارزش های  اکثراً 

مشترک اتباع بازتاب می یابد. 
اما این که چرا افغانستان نتوانسته در چند دهه گذشته 
در مسیر ملت سازی موفق باشد، دالیل مختلفی دارد 
مدیریت  ضعف  هم چون  داخلی  عوامل  برخی  که 
سیاسی کشور در محور منافع ملی، فقدان مشارکت 
تحصیل کرده  کادر های  نبود  اقشار،  تمامی  سیاسی 
دیگر  برخی  و  و...  ملی  شخصیت های  ضعف  جوان، 
عوامل خارجی و مداخله کشور های منطقه و کشور های 

قدرتمند جهان است. 
دست یابی  به قدرت در افغانستان همیشه از راه جنگ، 
زبان  و  مذهب  قوم،  است.  گذشته  خشونت  و  کودتا 

این ساحات بیش تر افراد ملکی آسیب می بینند«.
گفتنی است که براساس آمارها، بلخ یک از خونین ترین 
والیت ها در کشور است. آمارهای پروژه داده های رویدادها 
و نقاط درگیری مسلحانه )اکلد( نشان می دهد که تنها در 
جریان سال روان میالدی، ۲۱7 رویداد درگیری و انفجار 
در این والیت رخ داده است که در نتیجه آن 577 تن، 
طالب، کشته  و جنگ جویان  دولت  نیروهای  به شمول 

شده اند.
والیت بلخ در شمال افغانستان از جمله والیت های امن 
بدین سو تحرکات  از چند سال  اما  به حساب می آمد، 
جنگ جویان طالب در بیش تر ولسوالی های این والیت به 
شدت ادامه دارد و در حال حاضر در هشت ولسوالی این 

والیت طالبان حضور گسترده و فعال دارند.

بتوانند با قدرت و درایت بحث های کالن را در محور 
عرصه های  در  شهروندان  هم بسته گی  و  ملی  منافع 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل بدهند و دستگاه 
شدیداً  بدهند،  مسیر  را  کشور  اقتصادی  و  سیاسی 
است،  تحول  حال  در  جهان  چون  می شود.  احساس 
اما متاسفانه جوانان افغانستان صرف از نظر کشور های 
و  همسایه  کشور های  با  مقایسه  در  جهان،  قدرتمند 
منطقه از کاروان علم و دانش امروزی در عرصه های 

مختلف عقب مانده اند. 
با نگاهی به دو دهه گذشته، دیده می شود که تالش ها 
حضور  با  نظامی  رویکرد  با  ملت سازی  راستای  در 
نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو هم چنان نافرجام 
باقی مانده است. امریکایی ها تالش کردند تا با استفاده 
از قدرت نظامی، دولتی قوی در افغانستان روی کار 
بیاید تا روند ملت سازی تسهیل گردد. توقع می رفت با 
این کار از یک جهت افغانستان را کمک کند تا دوباره 
به پناه گاه امن تروریسم و تهدیدی برای صلح و امنیت 
جهانی تبدیل نشود و از طرف دیگر امکان دست یابی 
اتمی  تسلیحات  به  شبه نظامی  و  افراط گرا  گروه های 
پاکستان تضعیف شود. در حالی که این طوالنی ترین 
نتایج  اما  بود،  جهان  در  امریکا  ملت سازی  ماموریت 
جاپان  و  آلمان  در  ملت سازی  فرایند  مانند  مطلوبی 
امریکایی ها  اکنون  دلیل،  همین  به  نداشت .  پی  در 
به گونه ای از مساله طفره می روند و تاکید  دارند که 
ماموریت آن ها در افغانستان، مبارزه با تروریسم بوده 
آلمان  در  امریکا  نظامی  حضور  ملت سازی.  نه  است 
ایجاد  رویکرد  با  دوم  جهان  جنگ  از  پس  جاپان  و 
و  شهروندان  مشترک۱  تاریخ  مجرای  از  هم بسته گی 
رشد سریع اقتصادی، باعث شد تا آن کشورها روند 
ملت سازی موفقیت آمیزی را تجربه کنند و دولت های 

مستقل و با ثبات را شکل بدهند.  
شکست  سبب  رفته  هم  روی  فوق  عوامل  نتیجه  در 
فرایند ملت سازی در افغانستان شده است. کشور های 
ثبت  ملت سازی  روند  از  گوناگونی  تجارب  مختلف 
تاریخ کرده اند، اما واضح است که افغانستان به خوبی 
می تواند از مسیر ملت سازی با درک مشترکات تاریخی، 
فرهنگی و منافع اقتصادی خویش به یک دولت مقتدر 

و ثبات سیاسی دست یابد.

هشت ولسوالی زیر تهدیدات بلند امنیتی است

وفرایند نافرجام 
ملت سازی در 

افغانستان  

ناامنی  در بلخ؛ 

صلح 

شکیبا سعیدی

یما بابکرخیل 

شماری دیگر از باشنده گان 
ولسوالی های والیت بلخ 

که در مرکز شهر مزارشریف ساکن 
شده اند، می گویند که چندین سال 

می شود به نسبت مشکالت امنیتی 
نمی توانند به ولسوالی های خود 

سفر کنند. این باشنده گان از نیروهای 
امنیتی می خواهند تا امنیت شاهراه ها 

را در این ولسوالی ها تامین کنند. 
کبیرخان که باشنده اصلی ولسوالی 

شولگره والیت بلخ است، از چندین 
سال بدین سو در شهر مزارشریف 

زنده گی می کند. او به روزنامه 
8صبح می گوید: »تقریبًا دوونیم 

سال می شود که به ولسوالی خود 
نرفتیم. در ولسوالی ما جنگ است. 

طالب حضور دارد، مسیرهای ما ناامن 
است و کسی جرات نمی کند به 

ولسوالی سفر کند«. 

1. Historical Integration
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با افزایش نفوس در شهرها، بسیاری از بخش های شهر 
آن که  با  است.  شده  مبدل  زباله ها  گردآمدن  محل  به 
وجود  شهری  زباله های  مدیریت  متفاوت  روش های 
دارد؛ اما شهرداری کابل هنوز هم با روش سنتی با این 
چالش برخورد می کند. مدیریت نامناسب تنظیم زباله ها 
خطرهای زیادی در پی دارد؛ برعالوه ای این که نمای شهر 
را بد می سازد، سبب آلوده گی هوا، خاک و آب ها می گردد.

ارقام متفاوت از میزان تولید زباله های شهری در شهر کابل 
طلوع نیوز  گزارش  به  است.  ارایه شده  مسووالن  توسط 
)7 حمل ۱۴۰۰( و به نقل از مسووالن شهرداری کابل، 
از  تولید می شود.  زباله در شهر کابل  روزانه ۳5۰۰ تن 
جانب دیگر، شهرداری کابل می تواند روزانه تنها حدود 
7۲ درصد این زباله ها را از سطح شهر جمع آوری کند 
و حدود ۲۸ درصد این زباله ها در زباله دانی های بزرگ 
شهر باقی می ماند. )۸صبح، ۱۸ سرطان ۱۳9۸( زباله ها 
پس از انتقال به منطقه گزک ولسوالی بت خاک در ۳۰ 
کیلومتری شهر کابل، برای مدتی در فضای باز گذاشته 
شهرداری  می شود.  دفن  خاک  زیر  سپس  و  می شود 
کابل حدود ۲۰۰۰ جریب زمین را در این منطقه برای 
تخلیه زباله های شهری و کلینیکی اختصاص داده است. 

)۸صبح، ۱۸ سرطان ۱۳9۸(
دفن زباله ها طی سالیان متواتر سبب ضایع شدن زمین 
منحیث یک منبع مهم طبیعی می شود. برای دفن 5۰۰۰ 
تن زباله به ضخامت ۲ متر، فضایی در حدود ۱۳۰۰ متر 
مربع زمین نیاز است  که این مساحت در یک سال برابر 
پس  خطرناک  کیمیاوی  مواد  می شود.  هکتار   ۴۸ با 
و سبب  محیط پخش  در  زباله ها  یا حریق  و  تجزیه  از 
سوءشکل  عقامت،  تکثری،  جلدی،  تنفسی،  امراض 
 Dioxins، شامل  مواد  این  می شود.  سرطان  و  نوزادان 
 Polychlorinated سیماب، سرب، سلیکان و ،Furans

)2016 ,Verma et al( .است Biphenyls
غیرهوازی  تجزیه  نتیجه  در  عضوی  مواد  شسته شدن 
)Anaerobic Decomposition(، آب های سطحی و 
زیرسطحی را آلوده می سازد. گازهای میتان و کاربن  دای 
از جمله گازهای عمده گلخانه ای است، در   اکساید که 
نتیجه تجزیه غیرهوازی زباله های عضوی تولید می شود. 
پخش زباله ها توسط باد و خوردن آن ها توسط مواشی، 
شهری  زنده گی  متوجه  را  مالحظه ای  قابل  خطرهای 

)2010 ,Abah&Ohimain( .می سازد
شهرداری کابل در سال ۱۳9۴ )بی بی سی، ۱5 سرطان 
دلو   ۳ پرس،  )آوا   ۱۳95 سال  در  هم چنان  و   )۱۳9۴
۱۳95( خبر از ایجاد سیستم بازیافت زباله های شهری 
حفظ  ملی  اداره  سال،  همین  در  هم چنان،  است.  داده 
محیط زیست از تدوین یک استراتژی در خصوص تنظیم 
زباله های شهری خبر داده است. )آوا پرس، ۳ دلو ۱۳95( 
اما چنان چه دیده می شود، این اهداف تا حال )ثور سال 
حالی  در  این  است.  نشده  برآورده  خورشیدی(   ۱۴۰۰
در  پرسود  تجارت  یک  زباله  بازیافت  صنعت  که  است  
جهان است و به همین دلیل به زباله طالی کثیف گفته 
می شود. بازیافت زباله عالوه بر این که از هدر رفتن منابع 
اولیه و تخریب محیط زیست جلوگیری می کند، منابع 

مالی بزرگی را در اختیار دولت قرار می دهد.
زباله های  بازیافت  سیستم  ایجاد  اهداف  نشدن  برآورده 
راهکار  تاکنون  است  که  آن  گواه  افغانستان  در  شهری 
مناسب و عملی برای تحقق این اهداف ارایه نشده است. 
از این رو، در این مطالعه در پی آن هستیم تا زمینه های 
زباله های  بازیافت  جمله  از  شهری،  زباله های  تنظیم 
عضوی را منحیث مناسب ترین راهکار به بررسی بگیریم 

و طرح های عملی را برای تحقق آن پیشنهاد کنیم.
کمپوست سازی  که  شد  برآن  فرض  مطالعه  این  در 
زباله های  مدیریت  چالش  می تواند  عضوی  زباله های 
ترویج  و  دهد  کاهش  درصد   5۰ از  بیش تر  را  شهری 
فرهنگ تفکیک زباله ها در مبدأ زمینه ساز تنظیم پایدار 

زباله های شهری خواهد بود.

دریافت ها
مطالعات مختلف در کشورهای رو به انکشاف که شرایط 
زباله های  مدیریت  پیرامون  دارند،  افغانستان  با  مشابه 
شهری صورت گرفته است که تعدادی از این مطالعات 
را در این جا مرور می کنیم. ارقام و معلومات از کشورهای 
مجموع  از  که  می دهد  نشان  ایران،  جمله  از  همسایه، 
و  عضوی  مواد  آن  درصد   7۰ الی   ۶۰ خانه،  زباله های 
خاک، حدود 9 درصد آن کاغذ، بیش تر از 5 درصد آن 
پالستیک و بقیه سایر زباله ها است که اکثراً قابل بازیافت 

می باشد. )سعیدی و همکاران، ۱۳9۶(
به مالحظه می رسد که افزایش سرانه زباله منحیث یک 
تهدید بزرگ رو به افزایش است. تولید سرانه زباله در یک 
روز در کشور پاکستان ۰.۲۸۳ الی ۰.۶۱۲ کیلوگرام است 
افزایش ساالنه زباله در این کشور ۲.۴ درصد  و درصد 
بنگالدش  کشور  در   ).Rehman et al, n.d( است. 
 55 تنها  که  می شود  تولید  زباله  تن   ۱۳۰۰۰ روزانه 
درصد آن جمع آوری می گردد. در این کشور، زباله ها در 

می شوند. استعمال کمپوست حاصل دهی خاک و مواد 
عضوی خاک را افزایش می دهد، عناصر غذایی را فراهم 
 Pane( .و ایکوسیستم خاک را حفظ و تقویت می کند
آن  استعمال  و  کمپوست سازی  برعالوه،   )2014  ,et al
هرزه،  گیاهان  کنترل  امراض،  کنترل  سبب  خاک  در 
جلوگیری از آلوده گی، جلوگیری از تخریب خاک، بهبود 
 Ventorino( می شود.  خاک  رطوبت  افزایش  و  مناظر 
کنترل شده  شرایط  در  کمپوست سازی   )2019  ,et al
صورت می گیرد؛ در حالی که مواد عضوی در گودال ها 
تولیدی  مواد  و  می شود  تجزیه  کنترل ناشده  به صورت 
آلوده گی آب ، خاک و هوا را به بار می آورد. گزارش شده 
است که روزانه در حدود ۱۴۰۰ انسان در نتیجه آلوده گی 
 ,Ayilara et al( .آب  و امراض مربوطه از بین می روند
رودخانه ها،  مانند  آبی  منابع  به  که  زباله هایی   )2020
دریاها، اقیانوس ها و آب های زیرزمینی راه پیدا می کند، 
و سبب  را کاهش می دهد  آبی  منابع  این   )pH( پی اچ 
می شود.  انسان ها  و  آب زیان  برای  آب  زهری شدن 
را  زباله ها  درصد  حدود 5۰  در  کشورها  از  بسیاری  در 
 )2020 ,Ayilara et al( مواد عضوی تشکیل می دهد. 
به  را  زباله های عضوی  این رو، کمپوست سازی میزان  از 

صورت قابل مالحظه ای کاهش می دهد.
روش  دارد.  وجود  کمپوست سازی  مختلف  روش های 
کمپوست سازی که در بنگلور هندوستان انکشاف یافته، 
طوری است که گودالی به عمق یک متر حفر و در آن 
یک الیه زباله عضوی و یک الیه فضله انداخته می شود. 
با  سانتی متر   ۲۰-۱5 ضخامت  به  گودال  سطح  سپس 
زباله های عضوی پوشانده می شود و به مدت ۳ ماه زیر و 
رو نمی شود و آب عالوه نمی گردد. طی این مدت، حجم 
مواد کاهش می یابد و الیه های بیش تر زباله های شهری 
آن  در سطح  می شود. سپس  داده  قرار  آن  در  فضله  و 
خاک قرار داده می شود تا مواد انباشته شده خشک نشود. 
این روش کمپوست سازی ۶ الی ۸ ماه را در بر می گیرد. 

)2020 ,Ayilara et al(
روش دیگر کمپوست سازی استفاده از کرم های زمینی 
این روش کمپوست سازی  جهت کمپوست سازی است. 
صورت   )Vermicomposting( کرم ها  از  استفاده  با 
می گیرد. کرم های زمینی می توانند تمام انواع زباله های 
عضوی را مصرف و تجزیه کنند. کرم های زمینی روزانه 
آن ها  وزن  اگر  مثاًل  می خورند.  غذا  وزن خود  اندازه  به 
عضوی  مواد  کیلوگرام   ۰.۱ مقدار  باشد،  کیلوگرام   ۰.۱
کستنگ  نام  به  کرم ها  فضله  مواد  می کنند.  مصرف  را 
)Castings( یاد می شود که غنی از عناصر غذایی، شکل 
قابل جذب فاسفورس، پتاشیم، کلسیم و مگنیزیم است 
موجودیت  می دهد.  افزایش  را  خاک  حاصل خیزی  که 
کرم ها در خاک سبب افزایش باکتریا و اکتینومایسیتس ها 

)2020 ,Ayilara et al( .می شود )Actinomycetes(
عنعنوی  روش  یک  ساکن  کمپوست سازی  روش 
کمپوست سازی است که طی آن زباله ها توسط باکتریای 
هوازی و با زیر و رو کردن، تجزیه می شود. این یک روش 
سایر  به  نسبت  و  است  ساده  روش  مگر  است،  زمان بر 
روش ها به کارگر و هزینه کم تری نیاز دارد. در این روش 
انبار و سطح آن برای سه  ماه با خاک پوشانده  زباله ها 
رو می گردد.  و  زیر  به خاطر هوادهی  می شود و سپس 

)2020 ,Ayilara et al(

نتیجه گیری و پیشنهادات
مناسب ترین روش مدیریت زباله های عضوی تبدیل این 
قابل  به صورت  را  زباله ها  زیرا  است.  به کمپوست  مواد 
حاصل خیزی  پایداری  سبب  می دهد،  کاهش  مالحظه 
خاک می شود و در نتیجه تولید غذا را افزایش می دهد 
کارآفرینی  و  فقر  کاهش  راستای  در  را  مهمی  نقش  و 
بازی می کند. کمپوست سازی از آلوده شدن آب ، خاک و 
هوا جلوگیری و شرایط مناسب صحی را تامین می کند. 
تولید کمپوست نیاز استفاده به کود کیمیاوی را کاهش 
می شود.  ارگانیک  تولیدات  افزایش  سبب  و  می دهد 
خاک  افغانستان اکثراً قلوی است و استفاده از کودهای 
است.  ساخته  بیش تر خراب  را  شرایط خاک   کیمیاوی 
بازارهای  در  ارگانیک  تولیدات  با  می تواند  افغانستان 
سایر  غیرارگانیک  محصوالت  با  جهانی  و  منتطقه ای 
کشورها رقابت کند. جهت ارگانیک سازی کامل تولیدات، 
عضوی  کود  منحیث  را  کمپوست  از  استفاده  می توان 

نهادینه کرد.
جمله  از  زباله ها،  بازیافت  روند  تسهیل  برای 
مبدأ  در  زباله ها  تا  می کند  ایجاب  کمپوست سازی، 
جداسازی شود. در گام نخست نیاز است تا زباله ها به دو 
بخش تقسیم شود. بخش زباله های عضوی و غیرعضوی. 
مانند  سخت  مواد  و  نرم  مواد  شامل  عضوی  زباله های 
چوب، کارتن و غیره می شود. زباله های مارکیت سبزی 
زباله های کشتارگاه های مواشی و مراکز مشابه  و میوه، 

کنار جاده ها باقی می ماند و سبب آلوده گی های مختلف 
درصد   75 به  نزدیک  که  است  حالی  در  این  می شود. 
به  تبدیل شدن  قابلیت  کشور  این  در  شهری  زباله های 

)2005 ,Iftekhar( .کمپوست را دارد
محیط زیستی  تأثیرات   )۲۰۱۳( همکاران  و   Sankoh
و صحی زباله های شهری را در کشور سرالئون مطالعه 
کردند. در آن تحقیق مالحظه شد که باشنده گانی  که 
در نزدیکی محل تخلیه زباله ها زیست دارند، از مشکالت 
گوناگون صحی، از جمله مالریا، اسهاالت، حساسیت های 

جلدی و درد صدر رنج می برند.
Ijaz )۲۰۱۲( چالش های مدیریت زباله های شهری را در 
منطقه تاکسیال )Takxila( کشور پاکستان مطالعه کرد. 
در این مطالعه به مالحظه رسید که زباله هایی که به روش 
تخلیه و دفن کردن تنظیم می شود، سبب آلوده گی های 
مختلف می شود و عامل بروز امراض گوناگون بوده است. 
مطالعه ای که در کشور بنگالدش انجام شده است، نشان 
می دهد که ۶۸ درصد زباله های جامد را پس مانده غذا 
و کم ترین آن را )۰.۶۴ درصد( مواد کیمیاوی تشکیل 
می دهد. زباله ها در این کشور همانند افغانستان در فضای 
باز تخلیه و در نتیجه سبب آلوده گی  آب، هوا و خاک 

)2005 ,Iftekhar( .می شود
تحقیق دیگری که در کشور فلسطین صورت گرفته است، 
نشان می دهد که زباله ها در فضای باز تخلیه و سپس یا 
دفن و یا سوزانده می شود. )ARIJ, 2005( کسانی که در 
نزدیکی این تخلیه گاه ها زیست دارند، از امراض گوناگون 
مانند کولرا، اسهاالت و مالریا رنج می برند که در نتیجه 
تماس مستقیم و غیرمستقیم با این زباله ها به وجود آمده 

)2013 ,Sankoh et al( .است
مدیریت  جهت  کمپوست سازی  راهکار  کشور،  این  در 
زباله های عضوی روی دست گرفته شده است. زباله های 
کارتن )کاغذ(، بوتل های پالستیکی، شیشه و فلزات جدا 
کمپوست  و  منتقل  کمپوست سازی  گودال  به  بقیه  و 
می شود. تمام زباله های عضوی پیش از این که به گودال 
)تریشر(  خردکن  توسط  شود،  منتقل  کمپوست سازی 
در  الجالمه  روستای  در  پروژه  این  می شود.  خردسازی 
نوار غزه راه اندازی شده است. شغل اصلی جمعیت ۲5۶۰ 
نفری این روستا، زراعت للمی، آبی و پرورش حیوانات 
اساسی  مرحله  دو  پروژه،  هدف  به  رسیدن  برای  است. 
که  مبدأ  در  زباله ها  و عملی شد: ۱( جداسازی  تعیین 
بود. ۲(  فارم ها  شامل خانه ها، مکاتب، مراکز تجارتی و 
مکان  در  عضوی  زباله های  جمع آوری  سیستم  ایجاد 
کوپراتیف  و  شهرداری  با  همکاری  در  کمپوست سازی 
زباله های عضوی  از  استفاده  با  زراعتی. کمپوست سازی 
فواید  شد.  انجام  خاکستر  و  زراعتی  زباله های  شهری، 
این پروژه شامل استفاده پایدار از منابع، عواید اقتصادی 
از  یکی  بود.  اجتماعی  و  زیستی  محیط  خوب  نتایج  و 
دخیل سازی  و  شغل  ایجاد  پروژه  این  فواید  مهم ترین 
دست آورد  بود.  زباله ها  تنظیم  در  مختلف  ذی نفعان 
دیگر این پروژه دخیل سازی زنان در روند تنظیم زباله ها 
منحیث کارگر و آموزگاران نخستین کودکان خانواده بود.
در این پروژه، ساالنه ۸۰۰ متریک تن کمپوست تولید 
فروش  به  مناسب  قیمت  به  دهقانان  باالی  و   می شد 
حدود  در  روستایی  دهقانان  ساالنه  نیاز  اما  می رسید؛ 
۱۳۰۰ تن کمپوست است. این فعالیت سبب جلوگیری 
 Bonoli,( .از انبارشدن ۶۰ درصد زباله های عضوی شد

)2019 ,Zanni&Awere
کودهای کیمیاوی دارای عناصر غذایی آماده برای نباتات 
است؛ مگر ضرر آن بیش تر از فواید آن  است. مثاًل، تولید 
و استعمال کود کیمیاوی سبب تخریب محیط زیست، 
خاک،  حاصل خیزی  کاهش  خاک،  ساختمان  تخریب 
نمکی شدن خاک، آلوده گی محیطی، مرگ زنده جان های 
خاک زی و آب زی، نازک شدن الیه اوزون و بروز امراض 
انسانی می شود. این نواقص کودهای کیمیاوی سبب شده 
است تا دهقانان دوباره به استفاده از کمپوست رو آورند. 
زراعت  پایدارسازی  اساسی  فرایند  یک  کمپوست سازی 
است و مهم تر از همه، زباله های عضوی شهری و زراعتی 

با استفاده از آن بازیافت می شود.

روش پایدار مدیریت زباله های عضوی
مدیریت  مناسب  روش  یک  منحیث  کمپوست سازی 
زباله های شهری در کشورهای مختلف تحقیق و سفارش 
شده است. کمپوست سازی یک فرایند هوازی است که 
طی آن مواد عضوی تجزیه پذیر توسط فعالیت میکروبی 
 Toledo( مبدل می شود.  غیرعضوی  و  مواد عضوی  به 

)2018 ,et al
میکروب های متعدد بیماری زا در زباله های عضوی وجود 
زیرسطحی  آب های  آلوده گی  کمپوست سازی،  دارند. 
کمپوست سازی  فرایند  طی  زیرا  می دهد؛  کاهش  را 
تجزیه  و  می روند  بین  از  کیمیاوی  مواد  و  میکروب ها 

زباله های  می تواند.  شده  جمع آوری  وسیع  پیمانه  به 
خانه ها با استفاده از خریطه های پالستیکی به دو رنگ 
برای  شفاف  و  عضوی  زباله های  برای  )سیاه  متفاوت 
زباله های غیرعضوی( جمع آوری شود. زباله ها از پشت در 
خانه ها و تنها در صورت تفکیک جمع آوری شود. محل 
کمپوست سازی در اطراف شهر و با درنظرداشت حجم 
به قیمت مناسب  ایجاد شود. کمپوست حاصله  زراعت 
باالی دهقانان به فروش برسد و عواید آن برای تامین 
معاش کارکنان شهرداری و هزینه های تهیه کمپوست 
به مصرف برسد. ریاست های زراعت در قسمت مزایای 
محیط  ملی  اداره  کنند.  تبلیغ  دهقانان  به  کمپوست 
زیست در قسمت تدوین رهنمود و نشر پیام های آگاهی 

می تواند نقش موثری بازی کند.
در عید قربان، کشتارگاه های سیار در نقاط گوناگون شهر 
مستقر شوند و در بدل دست مزد خدمات ذبح و پاک کاری 
زباله ها را ارایه کنند. این زباله ها به محل کمپوست سازی 
مناسب  بهای  به  و  شود  تبدیل  کمپوست  به  و  منتقل 
باالی دهقانان به فروش برسد؛ عواید حاصله دوباره برای 

پایدارسازی سیستم مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از کمپوست، واردات کودهای کیمیاوی را کاهش 
می دهد و به این ترتیب از فرار سرمایه )پول( به بیرون 
نمکی شدن  و  تخریب  از  می کاهد. هم چنان،  نیز  کشور 
خاک ها جلوگیری می کند و متضمن پایداری منابع زمین 

می باشد.
کمپوست سازی  مدت  تا  است  نیاز  بیش تر  تحقیقات 
کاهش یابد و به این ترتیب مقدار زیاد زباله ها با استفاده 
از مکان و زمان اندک به مواد مفید و موثر تبدیل شود. 
بهتر است زباله هایی که زود تجزیه می شود و زباله هایی 

که دیرتر تجزیه می شود، از هم جدا شود.
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زنده گی »دختران مرده« 
در دل کوه ها 

در  مرده/مرگ  کنم،  شروع  مرده  کلمه  واکاوی  با  اگر 
معنای فلسفی پایان تجربه هستی و به فنا رفتن است. 
اگر این مردن را موسع تر تعریف کنیم و ابعاد مختلفی 
برایش در نظر بگیریم، پس تجربه نکردن حقوق انسانی، 
دانایی، آزادی انتخاب، آزادی مالی و اقتصادی و باالخره 
می تواند  نیز  بودن،  حاکم  و  فرا دست  نکردن  تجربه 
مصداق پیدا کند. وقتی می گویم تجربه نکردن هستی 
و زنده گی، حواسم طرف صدها و هزارها دختری می رود 
که مردن موسع را تجربه می کنند. افغانستان سرزمینی 
است که اکثریت زنان روستایی مرده را در دل کوه های 
خود دفن کرده است. سوالی را باید مطرح کنم: چند 
ایدیولوژیک  گروه  حاکمیت  تحت  افغانستان  ولسوالی 
طالبان است؟ اگر جوابش را می دانید، پس به چه تعداد 
دختران و زنانی هستند که زنده بودن شان را زنده گی 

نمی کنند؟ 
یکی از روزها بنا بر سفر کاری و رسمی، مجبوراً به یکی 
از ولسوالی های بدخشان به نام ارغنج خواه با یک تعداد 
همان  در  طالبان  نام نهاد  ولسوال  رفتیم.  همکاران  از 
ولسوالی، تضمین خطی به دفتر ما برای تامین امنیت مان 
فرستاده بود. آسمان گلویش بغض کرده بود و باد تندی 
را  بی آالیش  و  ساده  مردمان  گلی  خانه های  می ورزید. 
بار  اولین  برای  که  بودند  دختر بچه هایی  می دیدیم. 

در  نیازی  عبدالمنان  مال  مرگ 
بیست وپنجم ثور در شفاخانه ای 
در  او  شد.  تأیید  کابل  در 
بیست ویکم همین ماه در یک 
هرات  در  مسلحانه  کمین 
زخمی شده بود. جنازه نیازی روز 
یک شنبه در زیارت خواجه عبداهلل 

انصاری در شهر هرات دفن شد. 
از مرگ مال عبدالمنان نیازی در شبکه های اجتماعی به 
صورت گسترده استقبال شده است. البته معدود افرادی 
نیز ناخشنودی خود را نسبت به مرگ او ابراز کرده اند. 
دولت تا ناوقت دیروز واکنش رسمی نسبت به مرگ این 
مقام بلندپایه در شاخه انشعابی گروه طالبان نشان نداده 
بود. گروه طالبان زیر رهبری مال هبت اهلل نیز تا ناوقت 

یک شنبه در پیوند به این حادثه ساکت بود.

مال عبدالمنان نیازی کی بود؟
درباره دوران کودکی مال عبدالمنان نیازی اطالعات دقیق 
در دست نیست. بعضی از منابع می گویند که نیازی از 
طایفه اچکزی بود و اصالت قندهاری داشت. خانواده او 
سال ها پیش از تولدش از قندهار به هرات منتقل شده 

بود.
بعضی از منابع، محل تولد عبدالمنان نیازی را ولسوالی 
اسالم قلعه گفته اند. بعضی از منابع هم محل تولد او را 
ولسوالی پشتون زرغون ذکر کرده اند. منابعی نیز گفته اند 
که نیازی اصالتاً از بادغیس بود و بعدتر در شیندند هرات 
اما یک عضو خانواده مال عبدالمنان  ساکن شده است. 
تأیید می کند که آن ها اصالت قندهاری دارند و  نیازی 
خود نیازی در ولسوالی رباط سنگی هرات به دنیا آمده 
این  است.  شده  گفته   ۱9۶۸ سال  او  تولد  زمان  بود. 
معلومات ضدونقض ناشی از زنده گی اسرارآمیز بسیاری 
دلیل  همین  به  است.  طالبان  رهبران  و  فرماندهان  از 

نمی توان روی یکی از آن ها به تنهایی تکیه کرد.
مال عبدالمنان نیازی پیش از تشکیل گروه طالبان شاگرد 
یک مدرسه دینی بوده است. او در کنار زبان پشتو به زبان 
فارسی نیز تکلم می کرد. به همین دلیل، در اوایل تشکیل 
گروه طالبان به عنوان سخنگوی این گروه با رسانه ها در 

تماس بود.
برای  گروه  این  فرمانده  طالبان،  رژیم  زمان  در  نیازی 
والیت ننگرهار تعیین شده بود. پس از مدتی به عنوان 

خانواده برای آن خانم گفتم. یک بار با دقت تمام متوجه 
شدم که چشمانش پر از آب شده است. آه چه قدر درد 
داشت آن نگاه ! گفتم خاله جان، شما از خود بگویید. 
گفت: دخترم، ای کاش دلم دروازه می داشت که برایت 
از کجا  من  که چه می کشم.  و می  دیدی  باز می کردم 
شروع کنم؟ غم های من پایانی ندارد. شوهرم خیلی وقت 
پیش فوت کرد. من سه فرزند داشتم، دو پسر و یک 
دختر. دخترم شش ماهه بود که پدرش را دیوار گرفت 
و فوت کرد. پسر کالنم دهقان بود و در زمین های مردم 
کار می کرد تا در کنار من، چرخ روزگار را بچرخاند. پسر 
مجاهد  و  شد  باال  کوه ها  به  که  بود  ساله  دومی ام ۱۴ 
)طالب( شد. باربار گریه کردم که نرو پسرم، اما پسرم 
از دست رفت. ماه  ها خبری از او نداشتم. بعد از دو سال 
تازه ۱5 ساله شده  آمد و طرف خواهرش که  بار  یک 
بود، گفت تو باید با مولوی شریف نکاح کنی. خواهرش، 
برادرش و خودم سخت با این تصمیم مخالفت کردیم، 
سالحش را به زمین کوبید و گفت فریده خانم مولوی 
صاحب شریف است و بس. بلند شد و رفت. ای کاش 

هرگز نمی  آمد. 
دو شب بعد با جمعی از طالبان مسلح به خانه آمدند. 
آمده بودند تا روز نکاح را تعیین کنند. دخترم را نتوانسته 
بودیم به این عروسی قناعت دهیم. وجدان خودم هم 

تصفیه قومی علیه هزاره ها دست زده است. شمار دقیق 
افرادی که در آن زمان توسط طالبان کشته شده بودند، 
روشن نیست. در بیش تر منابع اما گفته شده است که 
بیش از دو هزار غیرنظامی که عمدتاً هزاره بودند در زمان 
تصرف دوباره شهر مزار شریف به دست این گروه کشته 
شدند و از آن به عنوان »نسل کشی« یاد شده است. این 
گروه یک سال قبل از آن نیز برای یک هفته بر این شهر 

تسلط یافته بود.
هم چنان رد پای مال عبدالمنان نیازی در گروگان گیری 
و کشتار هزاره ها در سال ۱۳9۴ در والیت زابل نیز دیده 
می شود. البته او بعدتر به کشتار هزاره ها اعتراف هم کرد 
و گفت که هزاره ها را هر روز و به شیوه ای می کشد که 

خود آن ها هرگز نمی فهمند.
در زمانی که نطفه شاخه انشعابی گروه طالبان گذاشته 
 - کابل  به  رفت وآمد  مسیر  در  هزاره  مسافران  می شد، 
زابل  والیت  مربوطات  در  بارها  قندهار   - کابل  و  هرات 
به گروگان گرفته شدند. این گروگان گیری و مسافرکشی 
هم زمان بود با اختالفات شدید بین رهبران و فرماندهان 
افشای  از  پس  گروه  این  رهبری  سر  بر  طالبان  گروه 
مسوولیت  عمدتاً  زمان  آن  در  عمر.  محمد  مال  مرگ 
و  غیرمسوول  مسلح  افراد  برعهده  گروگان گیری  این 
جنگ جویان داعش سپرده می شد. بعدتر روشن شد که 
نظامی مال محمد رسول، در  داداهلل، معاون  مال منصور 
تبانی با جنگ جویان داعش به گروگان گیری هزاره ها و 

کشتار آن ها در زابل مبادرت ورزیده است.
با  درگیری  در   ۱۳9۴ عقرب  در  داداهلل  منصور  مال 
ولسوالی  در  منصور  اخترمحمد  مال  جنگ جویان 
بین  شدید  جنگ  زمان  آن  در  شد.  کشته  خاک افغان 
افغان،  خاک  ولسوالی های  در  طرف  دو  جنگ جویان 
دای چوپان و ارغنداب این والیت جریان داشت. هم زمان 
گزارش شده بود که صدها جنگ جوی داعشی به دنبال 
زابل  به  شمالی  وزیرستان  از  پاکستان  ارتش  عملیات 
منتقل شده اند. بیش تر آن ها، جنگ جویان اوزبیکستانی 

عضو داعش بودند.
مال عبدالمنان نیازی که آن زمان خود را سخنگوی شاخه 
انشعابی گروه طالبان معرفی می کرد در نوزدهم عقرب 
۱۳9۴ گفته بود که در میان جنگ جویان مال اخترمحمد 
منصور که بر ضد جنگ جویان مال منصور داداهلل در زابل 
او  شامل اند.  هم  »هزاره«  جنگ جویان  هستند،  درگیر 
مدعی شده بود که دست کم دو مشاور »سپاه پاسداران« 

که  شد  قرار  نداشتم.  دیگری  راه  ولی  نبود،  راحت 
جمعه شب نکاح کنند. بعد از ظهر جمعه، فریده از خانه 
و هر طرف طالبان  دنیا سر پسرم چپه شد  فرار کرد. 
را وظیفه داد تا پیدایش کنند. دخترم بی عقل بود. فرار 
پیدایش  بود.  رفته  خاله اش  دختر  خانه  به  ولی  کرده، 

کردند. 
اشک های مادر می ریخت. پایان داستان را کم کم دانستم، 
ولی گذاشتم گریه اش تمام شود و دوباره شروع کند. با 
گوشه چادر سفیدش، گونه های نمناکش را پاک کرد و 
ادامه داد: آوردنش، فکر کردم نکاحش را بسته می کنند. 
نزدیک مسجد یک درخت چهار مغز است. به جای این که 
نکاح خواهرش را بسته کند، خود او را به درخت بست و 
با مرمی فیر کرد. به صدای بلند خطاب به دختران قریه 
می گفت جزای کسی که از خانه فرار می کند و دیوث 
نفهمیدم که چه شد.  می شود، همین است. من دیگر 
وقتی  از خود بی خود شدم.  و  را شنیدم  صدای جیغم 
بیدار شدم، دیدم پسر کالنم هم سوراخ سوارخ شده و 
کنار خواهرش افتاده است. گناهش فقط »نکن« گفتن 

بوده است. کاش جان مرا هم همان وقت می گرفت.
خطاب به من گفت: دخترم، تو نمی دانی چه قدر سخت 
است وقتی توته جگرت دو تا جگر گوشه ات را هم زمان 

در بین مردم با مرمی بکشد و نامش را بگذارد اسالم. 
اشک های من هم جاری شد و او دیگر ادامه نداد. 

دختران این سرزمین، برای انتخاب شان به گلوله بسته 
می شوند. این فقط یک نمونه بود. دختران این سرزمین 
مرده اند، مرده تجربه نکردن ها و نداشتن ها. مرده نداشتن 

حق، صدا، نام، انتخاب مکتب و...
صدها و چه بسا هزاران دختر مرده در دل کوه های این 

سرزمین، »زنده گی« می کنند!

نیازی، مال اخترمحمد  این جنگ شرکت دارند.  هم در 
ایران متهم  پاسداران  از سپاه  پول  به گرفتن  را  منصور 

کرده بود.
هفت  عقرب،  هفدهم  در  آن  از  پیش  روز  سه  درست 
میان  در  بودند.  شده  بریده  سر  زابل  در  هزاره  گروگان 
سربریده ها، تبسم نُه ساله نیز شامل بود. سربریدن این 
گروگان ها با محکومیت گسترده همراه و باعث تشکیل 

جنبشی به نام »جنبش تبسم« شد.
در پی کشته شدن مال منصور داداهلل، شاخه انشعابی گروه 
طالبان به رهبری مال محمد رسول از زابل متواری شد 
و این شاخه مرکزیت خود را به هرات انتقال داد. برای 
چندین سال است که والیت های هرات، فراه و غور مرکز 

فعالیت شاخه انشعابی گروه طالبان است.
مال عبدالمنان نیازی هم چنان اظهارات تند و تیز بسیاری 
در سال های اخیر علیه هزاره ها داشت. او با جنگ جویان 
اسد  ماه  در  نیازی  داشت.  مشکل  نیز  فاطمیون  لشکر 
۱۳99 هزاره ها را به حمایت از لشکر فاطمیون در داخل 

افغانستان متهم و آن ها را به مرگ تهدید کرده بود.
با این وصف، گمان می شود که پشت بعضی از حمالت 
بر مراکز تجمع هزاره ها در غرب کابل و یا کشتار آن ها 
در والیت غور شاخه مال محمد رسول قرار داشته باشد. 
با  این شاخه گروه طالبان  براساس همکاری  این گمان 
یکسان  ضدیت  و  زابل  والیت  در  داعش  جنگ جویان 
آن ها با هزاره ها در چند سال اخیر شکل گرفته است. بد 
نیست که باید یادآوری کرد که مال محمد رسول در اولین 
گروه  هرات،  در  سال ۱۳9۴  در  خود  رسمی  سخنرانی 
داعش و شبکه القاعده را »برادر« خوانده بود. این سخن 
بعدتر از زبان مال عبدالمنان نیازی نیز بیرون شد. با این 
وصف، آن ها به داعش و القاعده پیشنهاد کرده بودند که 
میدان جنگ خود جای غیر از افغانستان را انتخاب کنند.

شاخه انشعابی گروه طالبان به رهبری مال محمد رسول 
با ایران، پاکستان و روسیه مخالفت شدید دارد. از دید 
این گروه، گروه طالبان به رهبری مال هبت اهلل )جانشین 
به  و  است  پنجابی ها  »نوکر«  منصور(  محمد  اختر  مال 
می جنگد.  افغانستان  در  پاکستان  استخبارات  دستور 
شاخه انشعابی گروه طالبان هم چنان دفتر سیاسی این 
گروه در قطر را به رسمیت نمی شناسد. این شاخه خود را 
طرف اصلی جنگ و صلح افغانستان می داند و قبل از این، 
پیش شرط صلح آن با دولت، خروج نیروهای خارجی و 
تنفیذ شریعت اسالمی بوده است. با این وصف، از درگیری 
شدید بین شاخه انشعابی گروه طالبان با دولت چیزی 

گزارش نشده است.

خانمی را بدون چادری )برقع( می دیدند و با کنجکاوی 
دسته دسته به طرف  مان می آمدند. حس ماجراجویی که 
دارم، وادارم می کرد تا با دختران صحبت کنم. سالم و 
چند  و صنف  بود  ما  آغاز صحبت  می روی،  مکتب  آیا 
هستی، پایان آن. اکثر دختران با سوالم گیج می شدند، 
انگار برای اولین کلمه بار نام مکتب را می شنیدند، بناًء 

سکوت می کردند. 
چند دختری که شاید هفت تا هشت سال سن داشتند، 
برای  )طالبان(  مجاهدین  این جا  که  گفتند  اندوه  با 
دختران اجازه نمی دهند که به مکتب بروند. خلیی متاثر 

و سرخورده شدم. 
قرار شد شب هم بمانیم. هوا کم کم تاریک می شد. مرا 
دعوت  حویلی/خانه  یک  سوی  به  شب  گذراندن  برای 
قومی  مهمان خانه  طرف  به  مردم  همکاران  و  کردند 
کمر  با  خانمی  خانه،  دروازه  نزدیک  شدند.  رهنمایی 
خمیده و پیشانی چین خورده به رسم استقبال آمد و بعد 
از احوال پرسی به اتاقی در گوشه ای از حویلی رهنمایی 
شدم. خیلی دوست داشتم هر چه زودتر سر سخن را با 
ایشان باز کنم، ولی او تا بعد از نماز شام، تنهایم گذاشت. 
دسترخوان هموار شد و نان شب را آوردند. انتظار داشتم 
دختران و زنان خانواده هم در وقت زنان به ما بپیوندند، 
ولی خبری از آنان نبود. سر سخن را باز کردم و از خود و 

والی در والیت های بلخ و کابل به کارش ادامه داد. در پی 
سقوط رژیم طالبان، او رهبری گروه های نظامی طالبان را 
در والیت های قندهار و هرات برعهده داشت. بعدتر هم به 
عنوان والی نام نهاد طالبان برای هرات کار کرد و پس از 

مدتی دوباره برکنار شد.
مال عبدالمنان نیازی پس از افشای مرگ مال محمد عمر، 
بنیان گذار گروه طالبان، در اسد ۱۳9۴ خود را سخنگوی 
با رسانه ها  شورای کویته و سخنگوی »امارت اسالمی« 
با  این سمت  در  برای مدت طوالنی  او  معرفی می کرد. 

رسانه ها در تماس بود.
در پی مرگ مال محمد عمر، رهبری گروه طالبان را مال 
اختر محمد منصور برعهده گرفت. مال عبدالمنان نیازی 
اسالمی«  »امارت  سخنگوی  عنوان  به  که  زمان  آن  در 
ذاکر،  عبدالقیوم  کنار مال  در  بود،  تماس  در  رسانه ها  با 
مال حسن رحمانی، مال محمد رسول و مال عبدالرازق از 
اعضای شورای رهبری گروه طالبان با انتصاب مال اختر 
محمد منصور به رهبری طالبان مخالفت کرد. او بعدتر 
از تشکیل شورای جدید رهبری برای گروه طالبان خبر 
داد و اعالم کرد که قرار است دفتر سیاسی جدیدی برای 
یابد. در ماه  امارات متحده عربی گشایش  این گروه در 
عقرب ۱۳9۴ مال محمد رسول در یک گردهمایی بزرگ 
در هرات رسماً اعالم کرد که به عنوان رهبر گروه طالبان 
از سوی فرماندهان نظامی این گروه برگزیده شده است. او 
مال عبدالمنان نیازی را معاون شاخه انشعابی گروه طالبان 

معرفی کرد.
در حمل ۱۳95 اعالم شد که مال محمد رسول در جریان 
سفر به پاکستان بازداشت شده است. نیازی این خبر را 
تکذیب کرد. فعاًل داستان مرگ و زنده گی و یا بازداشت 
و رهایی مال رسول روشن نیست. با این وصف، این مال 
عبدالمنان نیازی بود که تا پیش از کشته شدن، رهبری 
شاخه انشعابی گروه طالبان را به عنوان معاون این شاخه 
برعهده داشت. روز گذشته در جریان مراسم تدفین او در 
منطقه گازرگاه هرات، پسرش به نام حافظ خالد نیازی 

جانشین او تعیین شد.

مال عبدالمنان نیازی چه کرد؟
زمان  در  طالبان  گروه  انشعابی  شاخه  پیشین  معاون 
و  بشر  حقوق  گسترده  نقض  به  طالبان  رژیم  حاکمیت 
»نسل کشی« متهم بود. از جمله گفته شده که او در سال 
به  بود-  بلخ  در  طالبان  رژیم  والی  که  زمانی   -  ۱۳77

خلیل اسیر

مال عبدالمنان نیازی کی بود و چه کرد؟
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پولیس هند در حال تحقیق درباره صدها جسدی است 
که در رود گنگ رها و یا در گورهای ماسه ای دسته جمعی 

در سواحل این رود دفن شده اند.
یک مقام ارشد هندی در ایالت شمالی اوتار پرادش تایید 
کرد اجسادی که آب  رود گنگ آن ها را بیرون زده است، 
قربانیان ویروس کرونا هستند. مقام های هندی می گویند 
که فقر و بی بضاعتی و ناتوانی در سوزاندن اجساد و به 
جای آوردن مراسم سنتی و مذهبی هندوها و نیز ترس 

از انتقال بیماری، احتماالً از دالیل این کار بوده است.
که  داده  گزارش  رویترز  از خبرگزاری  نقل  به  یورونیوز 
نامه ای را مشاهده کرده که در آن یکی از مقام های ارشد 
هندی تایید می کند افراد در هند به جای این که اجساد 
آیین سنتی خود بسوزانند، در رودخانه ها رها  را طبق 

می کنند.
پیدا شدن صدها جسد در گورهای ماسه ای در روستاهای 
شمال هند نیز موجب نگرانی مسووالن این کشور شده 
با  و  جیپ  موترهای  و  قایق  با  پولیس  ماموران  است. 
بلندگو از روستایان می خواهند که اجساد را به رودخانه ها 
نسپارند. ماموران به مردم اطمینان خاطر می دهند که 
در برگزاری آیین های سنتی سوزاندن اجساد، به آن ها 

کمک می کنند.
جسدهایی  شدن  نمایان  باعث  باران  بارش  جمعه  روز 
شد که در پوشش های پارچه ای و در گورهای ماسه ای 
اوتار  ایالت  در  پرایاگرج  رودخانه  حاشیه  در  کم عمق 

پرادش هند دفن شده بودند.
هفته گذشته هم تصاویر مشابهی در چندین ایالت دیگر 
هند مشاهده شده بود. هرچند در ابتدا برخی از مقام های 
با قربانیان  ارتباطی  محلی مدعی بودند که این اجساد 
کووید-۱9 ندارند، ولی حاال رسماً تایید شده که مردم 
سواحل  نزدیکی  در  را  خود  جان باخته  عزیزان  جنازه 

رودخانه ها رها کرده اند.
مسووالن نگران هستند که دفن کردن اجساد بیمارانی 
داده اند،  جان  کووید-۱9  بیماری  به  ابتال  اثر  در  که 
هم چنین  و  زیست  محیط  برای  را  بهداشتی  مشکالت 

ساکنان بومی دو چندان کند.
افزایش وحشتناک تعداد فوتی ها در اثر ابتال به بیماری 
کووید-۱9 در هند سبب شده تا بسیاری از افراد نتوانند 
سوزاندن  سنتی  مراسم  به  مربوط  هزینه های  پس  از 
هزینه  که  شده  باعث  چوب،  کمبود  برآیند.  جنازه ها 
حدود  به  و  یابد  افزایش  برابر  سه  به  جنازه  سوزاندن 
۱5 هزار روپیه )۱۶۸ یورو( برسد؛ رقمی که بسیاری از 

هندی ها توان پرداخت آن را ندارند.
مقام ها در پرجمعیت ترین ایالت هند یعنی اوتار پرادش 
داده،  جای  خود  در  را  نفر  میلیون   ۲۴۰ از  بیش  که 
جلوگیری  برای  تا  داده اند  دستور  دولتی  نیروهای  به 
مسلح  نیروهای  رودخانه ها،  به  اجساد  سپرده شدن  از 
مستقر  رودخانه ها  اطراف  در  را  گروه های گشت زنی  و 

کنند.

کوریای شمالی از حضور در رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر انصراف داد

صدها جسد شناور در رود گنگ؛ 
کرونا هندوها را به سنت شکنی 

واداشت

ادامه حضور در  از  به صورت رسمی  کوریای شمالی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر  رقابت های مقدماتی جام جهانی 

انصراف داد.
روز  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  یورونیوز،  گزارش  به 
یکشنبه در بیانیه ای شایعات در خصوص کناره گیری 
تیم ملی فوتبال کوریای  شمالی را تایید کرد. پیش تر 
که  بودند  کرده  اعالم  جنوبی  کوریای  رسانه های 
همسایه شمالی این کشور به دلیل نگرانی از انتقال 
ویروس کرونا به کشور، تصمیم گرفته  است از حضور 

در ادامه رقابت ها انصراف دهد.
جدول  در  شمالی  کوریای  که  است  حالی  در  این 
رده بندی گروه H رقابت ها وضعیت مناسبی داشت و 
هم چنان برای صعود به رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر از بخت باالیی برخوردار بود.
کوریا یی  ها که در گروه H با تیم های کوریای جنوبی، 
 ۸ با  بودند،  هم گروه  سریالنکا  و  لبنان  ترکمنستان، 
امتیاز در رده چهارم این گروه پنج تیمی قرار داشتند. 
این  در  امتیازات  فشرده گی  که  است  حالی  در  این 
صدرنشین  تیم  با  کوریایی ها  و  بود  باال  بسیار  گروه 
داشتند.  فاصله  امتیاز   ۱ تنها  ترکمنستان  یعنی 
 کوریای جنوبی و لبنان هم مانند کوریای شمالی ۸ 
امتیاز کسب کرده اند و به دلیل تفاضل گول بهتر در 

جایگاه های دوم و سوم این گروه قرار دارند.
هنوز  شمالی،  کوریای  فوتبال  مسووالن  تصمیم  با 
رقم  چگونه  گروه  این  سرنوشت  که  نیست  مشخص 

خواهد خورد و امتیازات بازی هایی که کوریای شمالی 
مختلف  تیم های  بین  چگونه  داشته،  حضور  آن  در 

پخش می شود.
در  که  گفته اند  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مسووالن 
حال بررسی وضعیت این گروه هستند. در عین حال 
ای اف سی می گوید که جریمه های سنگینی در انتظار 
فوتبال کوریای شمالی خواهد بود. گفته می شود حتا 
در  حضور  از  شمالی  کوریای  ملی  تیم  است  ممکن 

مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز محروم شود.
بازی های  کرونا،  ویروس  همه گیری  گسترش  از  بعد 
در  قاره  این  مختلف  کشورهای  در  برگشت  و  رفت 
چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی لغو شد و 
یکی  در  متمرکز  به صورت  مسابقات  ادامه  شد  قرار 
اساس  بر همین  برگزار شود.  گروه  هر  از کشورهای 
باقی  که  گرفته اند  تصمیم  ای اف سی  مسووالن 

بازی های گروه H در کوریای جنوبی برگزار شود.
طبق برنامه اعالمی قرار بود کوریای شمالی در تاریخ 
۱۳ جوزا به مصاف سریالنکایی ها برود که بدون امتیاز 
در قعر جدول این گروه جا خوش کرده است. کوریای 
به  می توانست  حتا  دیدار،  این  در  پیروزی  با  شمالی 
صدر جدول گروه H رقابت های مقدماتی جام جهانی 

قطر صعود کند.
می شود  اجرایی  حالی  در  شمالی  کوریای  اقدام  این 
که پیونگ یانگ پیش تر اعالم کرده بود از حضور در 

رقابت های المپیک توکیو نیز انصراف داده است.

بی بی سی گزارش داده است که گروه فلسطینی حماس 
برای ختم جنگ »پیشنهاد آتش بس« داده، اما اسراییل 

آن را رد کرده است.
به گفته خبرنگار بی بی سی، به نظر می رسد که حماس 
از طریق میانجی گران مصری پیشنهاد آتش بس را ارایه 

کرده است.
نفتالی بنت، از سیاست مداران سرشناس اسراییلی، به 
بی بی سی گفت که اسراییل به حمالتش باالی حماس 
ادامه خواهد داد، تا زمانی که به اهدافش در غزه برسد.

قرار است کابینه اسراییل برای بحث و گفت وگو درباره 
امروز تشکیل جلسه  این درگیری ها،  استراتژی اش در 

بدهد.
درگیری ها،  روز  هفتمین  در  هم  اسراییلی  جت های 
محل  و  دادند  انجام  غزه  در  بیش تری  هوایی  حمالت 
زنده گی یحیا السنوار، از رهبران حماس، یکی از اهداف 

این حمالت بوده است.
هنوز شمار کشته ها و مجروحان این بمباران ها مشخص 

نیست.
هم زمان شبه نظامیان حماس چندین راکت را به داخل 
خاک اسراییل شلیک کرده اند که در نتیجه این حمالت 

ساکنان این نواحی مجبور شدند به پناهگاه ها بروند.
پیش تر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، گفته بود 
که دولت او به »پاسخ قاطعانه« به حمالت موشکی تا 

برقراری امنیت ادامه خواهد داد.
آقای نتانیاهو گفته بود مذاکره تنها زمانی آغاز می شود 

که راکت پرانی ها از غزه به خاک اسراییل متوقف شود.
مقام های بهداشتی در غزه گفته اند که تاکنون در این 
درگیری ها ۱5۰ نفر کشته شده اند که اکثرشان کودک 
بوده اند. اسراییل هم شمار تلفات خود را ۱۰ نفر اعالم 

کرده است.

هم زمان تالش های دیپلماتیک برای پایان دادن به این 
عمرو،  هادی  گذشته  روز  است.  جریان  در  درگیری ها 
فرستاده ویژه امریکا، وارد اسراییل شد. مقام های مصری 
رهبری مذاکرات با حماس را برعهده دارند و سازمان 
گفت وگوها  این  در  هم  عربی  متحده  امارات  و  ملل 

دخیل اند.
برای بحث  ملل هم  امنیت سازمان  است شورای  قرار 
و گفت وگو درباره این درگیری ها امروز نشستی برگزار 

کند.
در همین حال جو بایدن، رییس جمهور امریکا، با آقای 
خودگردان  تشکیالت  رهبر  عباس،  محمود  و  نتانیاهو 
این  او در  تلفنی داشته است.  فلسطین، گفت وگوهای 
گفت وگوها نگرانی خود را از خشونت های موجود ابراز 
کرده است. آقای بایدن هم چنین بار دیگر حمایت قاطع 

کشورش را از حق اسراییل در دفاع از خود اعالم کرد.
رییس جمهور امریکا پس از بمباران روز گذشته محل 
استقرار رسانه ها در غزه در گفت وگویش با نخست وزیر 
اسراییل خواستار حفاظت از خبرنگاران شد. در بمباران 
و  الجزیره  شبکه  دفتر  غزه،  در  جال  برج  گذشته  روز 

خبرگزاری آسوشیتدپرس تخریب شد.

اسراییل پیشنهاد آتش بس حماس را رد کرد

روز  اسالمی«  همکاری  »سازمان  عضو  کشور   57
میان  اخیر  درگیری های  درباره  ثور،   ۲۶ یک شنبه، 
مجازی  اضطراری  نشست  یک  فلسطینی ها  و  اسراییل 

برگزار کردند.
این  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به  فردا  رادیو 
برای  خاورمیانه  کشورهای  مهم  اقدام  اولین  را  نشست 
و  اسراییل  میان  اخیر  درگیری های  به  رسیده گی 

فلسطینی ها عنوان کرد.
بنا بر گزارش این خبرگزاری، ریاض المالکی، وزیر خارجه 
باختری  کرانه  اداره  که  فلسطین  تشکیالت خودگردان 
را  فلسطین  به  اسراییل  اخیر  دارد، حمالت  برعهده  را 

»ناجوان مردانه« توصیف و از آن انتقاد کرده است.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم ضمن اتخاذ 
موضعی مشابه، اسراییل را مسوول اوج گیری درگیری های 
اخیر در بیت المقدس شرقی، کرانه باختری و غزه دانست 
و از بی توجهی دولت اسراییل به هشدارهای ترکیه در 
از  هم چنین  اوغلو  چاووش  کرد.  انتقاد  گذشته  هفته 
اعضای سازمان همکاری اسالمی که در مورد به  رسمیت 

شناختن اسراییل توافق کرده اند، انتقاد کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم که در حال 
ضمن  نشست  این  در  می برد،  سر  به  ایتالیا  در  حاضر 
»کارزار  یک  ایجاد  خواستار  اسراییل،  کردن  محکوم 
منطقه ای  در سطوح  و سیاسی«  نهادینه  شده حقوقی 

و بین المللی شد.
آغاز  از  فلسطینیان  و  اسراییل  دور جدید درگیری های 
چند  مالکیت  خصوص  در  اختالف  سر  بر  رمضان  ماه 
خانه در محله فلسطینی نشین »شیخ جراح« در شرق 
بیت المقدس آغاز شد که در آخرین جمعه ماه رمضان 

به درگیری های گسترده در »حرم شریف« منجر شد.
به گفته منابع فلسطینی، از آغاز حمالت یک هفته اخیر 
اسراییل به نوار غزه، ۱5۰ نفر از جمله ۴۱ کودک کشته 

شده اند.

کشورهای اسالمی در مورد 
درگیری غزه نشست اضطراری 

برگزار کردند


