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جهانیان با افغانستان 
ابراز همدردی کردند

پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت

4

دانشآموزکشی
این بار اول نیست که باالی یک مکتب در غرب کابل حمله می شود. سال ها و بارها است که دانش آموزان معصوم مکاتب، 

آموزشگاه های خصوصی و نمازگزاران بی گناه در مساجد در این بخش کابل مورد حمله قرار می گیرند و دسته جمعی کشته 
می شوند. طی سال های گذشته، مرگ بارترین حمالت در این بخش کابل صورت گرفته است.

رییس اقتصاد والیت لوگر کشته شد

فصل جدید 
همکاری میان 
دنیا و افغانستان

تأیید  امنیتی  منابع  کابل:  ۸صبح، 
کرده  اند که عبدالمنان سعیدی، رییس 
شاهراه  مسیر  در  لوگر  والیت  اقتصاد 
عمومی کابل - لوگر توسط تفنگ داران 

ناشناس کشته شده است.
نوریه نزهت، رییس اطالعات و نشرات 
وزارت اقتصاد نیز در صحبت با روزنامه 
اقتصاد  رییس  که  کرد  تأیید  ۸صبح 
ناشناس  افراد  حمله  در  لوگر  والیت 

کشته شده است.
پولیس  سخنگوی  احمدی،  گل حیدر 

لوگر به روزنامه ۸صبح گفت که طبق 
ساعت  سعیدی  ابتدایی،  گزارش های 
از چاشت روز یک شنبه،  ۱۰:۳۰ پیش 
نزدهم ثور از سوی افراد نانشاس مورد 

حمله قرار گرفته است.
منطقه  در  حادثه  این  او،  گفته  به 
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»بلندآب« شاهراه کابل - لوگر رخ داده 
است.

گفته شده است که عبدالمنان سعیدی 
از کابل به سوی لوگر در حرکت بوده 

است.
که  می گوید  لوگر  پولیس  سخنگوی 
و  دارد  ادامه  مورد  این  در  بررسی ها 
می شود.  همرسانی  بعداً  آن  جزییات 
مسوولیت کشتن رییس اقتصاد والیت 
لوگر را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته 

است.

تأکید بر مصونیت جان شهروندان؛
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سال سیزدهم

 شنبه
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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

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

 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...
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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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سرپرستی در ادارات سبب گسترش 
فساد شده است

فعاالن مدنی هرات:



 

پیام عیدی منسوب به مال هبت اهلل، رهبر گروه طالبان به مناسبت 
فرا رسیدن عید فطر در زمانی به نشر می رسد که در یک ماه اخیر 
افغانستان خونین ترین جنگ ها را تجربه می کند. در حالی که در 
این پیام دم از بیهوده گی جنگ زده می شود؛ اما عماًل در شمار 
زیادی از والیت های افغانستان جنگ ادامه دارد و طالبان برای 

گرفتن مراکز شماری از والیت ها در حال انجام حمالت اند.
پیشنهاد حکومت افغانستان برای آتش بس در ماه رمضان از جانب 

طالبان رد شد و طالبان دم از ادامه جنگ در ماه رمضان زدند.
از  و  یادآوری  تأکید  به  دوحه  توافق نامه  نقض  از  پیام،  این  در 
پیامدهای آن هشدار داده می شود. چیزی که باید به آن اشاره 
شود، این است که هر چهار بند ضمانت  و مکانیسم  عدم استفاده 
بین االفغانی  افغانستان، جدول زمانی خروج، مذاکرات  از خاک 
مذاکرات  آجندای  شامل  باید  که  دایمی  و  جامع  آتش بس  و 
بین االفغانی باشد، مانند زنجیری به هم پیوسته  است. مذاکرات 
قرار  بحث  مورد  آتش بس  مسأله  باید  آن  در  که  افغانی  میان 
می گرفت، عماًل بی نتیجه پایان یافت. در حالی که امریکایی ها 
را  نیروهای شان  ناتو عماًل خروج  رهبری  به  ائتالف  نیروهای  و 
کلید زده  و در حال ترک پایگاه های شان اند؛ اما از ادامه مذاکرات 
و آتش بس خبری نیست. اگر قرار آن بود که توافق نامه دوحه 
مطابق جدول زمان بندی آن عملی شود، باید تمام بندهای آن 
از جمله ادامه مذاکرات صلح و کاهش خشونت و آتش بس نیز 
زمانی خروج  تغییر جدول  از  که  زمانی  طالبان  می شد.  عملی 
شکایت می کنند، باید این را در نظر داشته باشند که مذاکرات 
است  نبوده  نتایج  به  معطوف  نیز هرگز  دوحه  در  افغانی  میان 
از  بیش  که  تاکنون  گذشته  سال  فبروری  ماه  از  خشونت ها  و 

یک سال می شود، هرگز کاهش نیافته است.
در این پیام، هم چنان گفته شده است که مطابق توافق نامه دوحه 
باید زندانیان باقی مانده طالبان رها شوند و نام  رهبران شان نیز از 
لیست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولت امریکا 
توافق نامه  این دو مسأله در  این درحالی است که  خارج شود. 
دوحه به پیش رفت در مذاکرات بین االفغانی مشروط شده است. 
در آن توافق نامه آمده است که در صورت پیش رفت در مذاکرات 
برداشته  طالبان  گروه  رهبری  روی  از  تحریم ها  بین االفغانی 
می شود. سوالی که پیش می آید، این است که آیا در مذاکرات 

صلح پیش رفتی حاصل شده است؟
در این پیام دولت افغانستان به سبوتاژ روند سیاسی صلح متهم 
شده است؛ این درحالی است که نشست استانبول به علت عدم 
اشتراک طالبان برگزار نشد، هرچند در این پیام آمده است که 
طالبان در هر روندی باید پیش از پیش در جریان تمام جزئیات 
قرار داده شوند که تلویحاً اشاره به عدم اشراف شان از جزئیات 

مقدمات نشست استانبول دارد.
تا  است  شده  خواسته  متحد  ملل  سازمان  از  پیام  این  در 
بی طرفی اش را در مسایل افغانستان و به ویژه مسایلی مربوط 
به شیوه زنده گی و طرز فکر مردم حفظ کند؛ این در حالی است 
که پس از روی کار آمدن اداره بایدن مسأله صلح با طالبان کاماًل 
به لحاظ ماهوی دیگرگون شده و این اداره کشورهای قدرتمند 
جهان و منطقه و سازمان ملل متحد را به عنوان گرداننده گان 

اصلی روند صلح افغانستان متقاعد کرده است.
زیر  به صلح  برای رسیدن  با تالش های جهان  پیام  این بخش 
روند  دارد. در فصل جدید  نظارت سازمان ملل متحد مغایرت 
شود  آغاز  استانبول  نشست  در  است  قرار  که  افغانستان  صلح 
قرار  دارد،  وجود  نیز  منطقه ای  و  جهانی  اجماع  باره  این  در  و 
است گفت وگوها با نظارت سازمان ملل برگزار شود و تنها در آن 
صورت است که می توان به الزامی بودن فیصله های آن نشست 

باورمند شد.
هرچند در این پیام از جنگ به بدی یاد شده است؛ اما طالبان 
افغانستان  حکومت  و  جنگ اند  در  عماًل  افغانستان  حکومت  با 
والیت های  از  شماری  تا  دارند  تالش  طالبان  که  می گوید 

افغانستان را سقوط دهند.
را  اخیر  خون بار  حمالت  از  شماری  مسوولیت  طالبان  هرچند 
نگرفته اند؛ اما در پی حمله با موتربمب و بمب کنارجاده ای، به 
آن  اصلی  است که سبب  وارد شده  زیادی  تلفات  ملکی  مردم 
و  و طرف های جنگ  است  یافته  ادامه  که  است  فضای جنگی 
استانبول  نشست  در  مذاکرات  میز  به  تاکنون  طالبان  ویژه  به 
برنگشته  و به درخواست حکومت به آتش بس وقعی نگذاشته اند.

در هلمند، قندهار، غزنی، فراه، بغالن و شمار زیادی از والیت ها 
عماًل جنگ جریان دارد، بهتر است طالبان با پذیرش آتش بس و 
بازگشت به میز مذکره نیت شان درباره صلح را نشان بدهند و از 

کشتار بیش تر جلوگیری کنند.

اتهام نبندید، به تعهد 
صلح عمل کنید

دوشنبه
شماره 3598

20 ثور 1400
10 می 2021
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هیأت بلندپایه  افغانستان با سارنواالن دیوان کیفری 
بین المللی درباره همکاری های متقابل گفت وگو کرد

یک نفوذی طالبان در ارزگان چهار پولیس را ُکشت

اعالم  کشور  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
کرده است که هیأت بلندپایه دولت افغانستان با 
در  الهه  در  بین المللی  کیفری  دیوان  سارنواالن 

مورد همکاری های متقابل گفت وگو کرده است.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه، فضل احمد 
سرپرست  کلیم،  ذبیح اهلل  عدلیه،  وزیر  معنوی، 
دادستانی کل و شماری از اعضای عالی رتبه دولت 
و کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی 
در قالب یک هیأت، در شانزدهم ثور راهی الهه 

شد.
نشر  با  ثور  نزدهم  یک شنبه،  روز  خارجه  وزارت 
برای  اعزامی  هیأت  که  است  گفته  خبرنامه ای 
سارنواالن  با  خود  گفت وگوهای   به  روز  دومین 

دیوان بین المللی کیفری ادامه داده است.
این گفت وگوها روی  اعالم وزارت خارجه،  طبق 
میان  متقابل  همکاری  راستای  در  فنی  مباحث 
و  عدلی  نهادهای  و  کیفری  بین المللی  دیوان 

قضایی متمرکز بوده است.

۸صبح، قندهار: مقامات محلی در ارزگان تایید 
چهار  طالبان  نفوذی  مهاجم  یک  که  می کنند 
پولیس را کشته و سپس از ساحه فرار کرده است.
در  ثور  هژدهم  شنبه  شب،  ناوقت  رویداد  این 
داده  رخ  ارزگان  مرکز  ترینکوت،  مربوطات شهر 

است.
مهاجم  این  که  گفت  ارزگان  والی  شیرزاد،  عمر 
پاسگاه  یک  در  را  رفیقش«  »چهار  ناوقت شب، 

امنیتی کشته است.
او افزود که فرد مهاجم در ادامه با مقاومت سه 

پولیس دیگر مواجه شده است.
مهاجم  مقاومت،  از  پس  که  گفت  شیرزاد  آقای 
نفوذی یک جا با دیگر جنگ جویان طالبان یک 

»هاموی« و »رنجر« را با خود برده  است.

متقابل  همکاری های  روی  هم چنان  طرف  دو 
برای رسیده گی به جنایات بین المللی، جلوگیری 
در  کمک  آینده،  در  جرایم  وقـوع  و  معافیت  از 
راستای ختم جنگ و کشتار در افغانستان و تأمین 

آتش بس و صلح پایدار گفت وگو کرده اند.
قرار است که نتیجه این گفت وگوها به زودی  در 

قالب یک اعالمیه مشترک منتشر شود.
اساس نامه  مبنای  بر  بین المللی  کیفری  دیوان 
از سال ۲۰۰۳  افغانستان  و  روم فعالیت می کند 
دیوان  این  است.  دادگاه  این  عضو  این طرف  به 
به شمول  بین المللی  جرایم  به  رسیده گی  در 
نسل کشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و 
جنایت تجاوز، با استفاده از صالحیت متمم خود، 

به دولت های عضو کمک می  کند.
پانزدهم  در  بین المللی  کیفری  دیوان  قضات 
حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، موافقت کردند که 
تحقیقات در مورد ابعاد جرمی جنگ افغانستان 

آغاز شود.

مسووالن تصریح می کنند که این دو وسیله پس 
از حمله هوایی در جریان راه از بین رفته است.

روزنامه  به  امنیتی  منبع  یک  حال  همین  در 
این فرد نفوذی ۱۰ پولیس  ۸صبح می گوید که 
را کشته است و شمار زیادی از سالح و مهمات را 

با خود برده است.
گفتنی است که تاکنون گروه طالبان در مورد این 

حمله چیزی نگفته اند.
سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی 
که  بود  گفته  پیش  هفته  یک  حدود  افغانستان 
طالبان  امریکایی،  نیروهای  خروج  با  هم زمان 
آن،  نتیجه  در  و  کرده اند  تقویت  را  مواضع شان 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  خودی   حمالت 

بیش تر شده است.

شورای نظامی هرات: 
استفاده از پتاقی در روزهای عید ممنوع است

نشر  با  هرات  نظامی  شورای  هرات:  ۸صبح، 
ابالغیه ای از تمامی ساکنان این والیت خواسته 
است که در روزهای عید از پتاقی و مواد صدازا 
نزدهم  نهاد روز یک شنبه،  این  نکنند.  استفاده 
ثور، در این ابالغیه هشدار داده است که با افراد 

متخلف برخورد قانونی می شود.
است:  آمده  هرات  نظامی  شورای  ابالغیه  در 
عرضه،  تورید/واردات،  عید،  شب و روز های  »در 
مواد  انواع  و  پتاقی  از  استفاده  و  خریدوفروش 
صدازا به کلی ممنوع بوده با متخلفان برخورد 
به  نظامی  شورای  هدایت  شود.  می  جدی 
با  تا  است  این  کشفی  و  امنیتی  نیروهای 
فروشنده گان و استفاده کننده گان پتاقی برخورد 

جدی کنند.«
خانواده ها  از  هم چنان  هرات  محلی  مقام های 
خواسته اند برای حفاظت از سالمت فرزندان شان، 
مانع استفاده کودکان و نوجوانان از پتافی و مواد 
دیگر،  جانب  از  شوند.  عید  روزهای  در  آتش زا 
غالم سنایی استانکزی، فرمانده پولیس هرات نیز 
در یک نشست خبری هشدار می دهد که پولیس 

با فروشنده گان پتاقی برخورد می کند.
قربان،  عید  و  فطر  عید  روزهای  در  ساله  همه 
مواد  و  پتاقی  از  نوجوانان  و  کودکان  استفاده 
کودکان  برخی  جراحت  صدازا، سبب  انفجاری 
می شود و آلوده گی صوتی ناشی از آن، آرامش 

مردم را سلب می کند.

پیام عیدی رهبر طالبان: 
حکومت مذاکرات را سبوتاژ 

می کند/ امریکا متوجه 
عواقب نقض توافق نامه 

دوحه باشد

۱۲ نفر در شبانه روز گذشته بر اثر 
ابتال به کرونا جان باخته اند

گروه  رهبر  هبت اهلل،  مال  کابل:  ۸صبح، 
حکومت  خود  عیدی  پیام  در  طالبان، 
روند  سبوتاژ  برای  تالش  به  را  افغانستان 
از  امریکا  به  و  کرده  متهم  صلح  سیاسی 
داده  هشدار  دوحه  توافق نامه  نقض  عواقب 

است.
پیام عیدی رهبر گروه طالبان روز یک شنبه، 

نزدهم ثور، عمومی شده است.
مال هبت اهلل در این پیام از خروج نیروهای 
بین المللی از افغانستان استقبال کرده است.

او هم چنان امریکا را به نقض توافق نامه دوحه 
متهم کرده است.

طالبان  گروه  زندانیان  هبت اهلل،  گفته  به 
و  نشده اند  رها  کنون  تا  توافق نامه  مطابق 
طالبان  اعضای  علیه  تحریم های وضع شده 
و نهادهای مرتبط به این گروه نیز برداشته 

نشده است.
این که  بر  تأکید  با  طالبان  گروه  رهبر 
گروه  این  برای  تفاهم«  و  »مذاکرات 
به  را  افغانستان  حکومت  دارد،  »اولویت« 
انجام تالش برای سبوتاژ روند سیاسی صلح 

متهم کرده است.
نشست  به  اشاره ای  پیام  این  در  هبت اهلل 

استانبول نکرده است.
با این حال، او گفته است که گروه طالبان 
این  باید  و  است  قضیه«  »مهم  جهت  یک 
گروه پیش از شرکت در نشست های مرتبط 
به صلح افغانستان از قبل در جریان گذاشته 

شود.
به  بود که گروه طالبان  پیش تر گفته شده 
نشست  آجندای  جریان  در  آن که  دلیل 
استانبول نبوده اند، از شرکت در این نشست 

خودداری کرده بود.
به  اشاره ای  دیگر  جانب  از  هبت اهلل  مال 
آتش بس دست کم برای سه روز عید فطر نیز 

نکرده است.
حکومت  آتش بس  پیشنهاد  قباًل  گروه  این 

برای ایام رمضان را نیز نپذیرفته بود.
ماه  در  که »جهاد«  بود  گفته  طالبان  گروه 

رمضان »ثواب« بیش تر دارد.
با  گروه  این  جنگ  که  است  حالی  در  این 
از دید علمای جهان اسالم، »جهاد«  دولت 

نه بلکه »برادرکشی« است.

صحت  وزارت  اعالم  طبق  کابل:  ۸صبح، 
عامه، ۱۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته 
در کشور جان باخته اند. هفت نفر در کابل، دو 
نفر در هرات، دو نفر در جوزجان و یک نفر در 
هرات در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتال به 

ویروس کرونا جان باخته اند.
 ۲۲۱ ثبت  از  هم چنان  عامه  صحت  وزارت 
ابتال به ویروس کرونا خبر داده  مورد جدید 

است.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۹۴۴ نمونه 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
داده  گزارش  هم چنین  عامه  صحت  وزارت 
شبانه روز  در  کرونایی  بیمار   ۱۸۲ که  است 

گذشته صحت یاب شده اند.
به  مبتالیان  کل  شمار  جدید،  ارقام  ثبت  با 
کرونا در کشور به ۶۲ هزار و ۶۳ تن رسیده 

است.
از این میان، دو هزار و ۶۹۸ تن بر اثر ابتال به 

ویروس کرونا جان باخته اند.
آماری که از مرگ ومیر ناشی از ابتال به ویروس 
رسیده  نشر  به  گذشته  شبانه روز  در  کرونا 

است، در ماه های اخیر بی سابقه بوده است.



مکتب  بر  موتر بمب  با  حمله 
دشت  منطقه  در  سیدالشهدا 
شهر  سیزدهم  ناحیه  برچی، 
تند  واکنش های  با  کابل، 
بین المللی روبه رو شده  و  ملی 
چهره های  از  شماری  است. 
این  کشور  ملی  و  سیاسی 
دانسته  امنیتی  نهادهای  از کم کاری  ناشی  را  حادثه 
و گفته اند که راهبرد نهادهای امنیتی قادر به تأمین 
نظامی  آگاهان  از  شماری  نیست.  شهروندان  امنیت 
امر  در  امنیتی  نهادهای  مسووالن  که  معتقدند  نیز 
تامین امنیت شهروندان »ناکام « بوده اند. این نظامیان 
تامین  قبال  در  امنیتی  مسووالن  که  می گویند 
مناسب  راهکار  باید  و  دارند  مسوولیت  مردم  امنیت 
انفجاری  از حمالت  امنیت و جلوگیری  تأمین  برای 
در  مردم  نماینده گان  گیرند.  دست  روی  انتحاری  و 
خواسته اند  امنیتی  مسووالن  از  نماینده گان  مجلس 
که به دلیل کوتاهی در کارشان، از مردم عذرخواهی 
کنند. این نماینده گان از حکومت خواسته اند که برای 
جلوگیری از چنین حمالت در آینده، طرح امنیتی را 
تهیه و اجرا کند. در کنار این نهادهای بین المللی و 
کشورهای همسایه نیز این حمله را محکوم کرده  و 
آن را خالف موازین اخالقی و حقوق بشری دانسته اند. 
این نهادها و کشورها خواستار مجازات و پاسخ گویی 
عامالن حمله بر مکتب سیدالشهدا شده اند. براساس 
آمارهای رسمی، این رویداد بیش از 5۰ کشته و بیش 

از ۱۰۰ زخمی برجا گذاشته است.
حوالی ساعت ۴:۲۷ روز شنبه، هژدهم ثور، زمانی  که 
دانش آموزان دختر از مکتب سیدالشهدا در مربوطات 
کابل  شهر  امنیتی  سیزدهم  حوزه  در  برچی  دشت 
رخصت می شدند، انفجاری مهیب در نزدیکی آن رخ 
داد. به دنبال آن، دو انفجار دیگر نیز صورت گرفت. 
وزارت امور داخله هرچند در روز رویداد نوعیت انفجار 
وزارت  آرین، سخنگوی  طارق  اما  نکرد،  مشخص  را 
امور داخله، روز یک شنبه، نوزدهم ثور، نوعیت آن را 
انفجار موتر بمب اعالم کرد و گفت که به تعقیب آن 
دو ماین جاسازی شده در محل نیز انفجار کرده است. 
گزارش  متناقض  رویداد  این  از  مانده  برجای  تلفات 
شده است. وزارت امور داخله اعالم کرده است که در 
این رویداد بیش از 5۰ تن کشته و بیش از ۱۰۰ تن 
دیگر زخمی شده اند. وزارت معارف و وزارت صحت 
عامه اعالم کرده اند که در این رویداد ۲۷ تن کشته 
مستقل  کمیسیون  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   ۸۳ و 
حقوق بشر نیز تصریح کرده که در حمله بر مکتب 
از ۱5۰  بیش  و  تن کشته  از 5۰  بیش  سیدالشهدا، 
تن دیگر زخمی شده اند. مردم محل اما گفته اند که 
در این رویداد بیش از ۱۰۰ تن کشته شده اند. با این 
حال این رویداد واکنش های تند را در سطح ملی و 

بین المللی به همراه داشت. 

واکنش های داخلی: 
رویداد،  ساعات  نخستین  در  جمهوری  ریاست  ارگ 
حمله بر مکتب سیدالشهدا را محکوم کرد و آن را به 
گروه طالبان نسبت داد. ارگ با نشر اعالمیه ای گفت 
که طالبان به ادامه »جنایت های« خود، دانش آموزان 
دختر را هدف قرار داده اند. رییس جمهور غنی در این 
اعالمیه گفته بود که طالبان با تشدید جنگ نامشروع 
و خشونت ، یک  بار دیگر نشان دادند که نه تنها به 
حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی تمایل 
ندارند، بلکه با پیچیده  ساختن وضعیت، فرصت فراهم 
جمهور  رییس  می کنند.  سبوتاژ  را  صلح  برای  شده 
توان  نبرد  میدان های  در  طالبان  که  کرده  تصریح 
مقابله با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را ندارند، از 
این رو مکان های عامه و مکتب دختران را با قساوت 
و بی رحمی هدف قرار می دهند. او به نیروهای امنیتی 
تا »جنات بشری طالبان« را که هر روز  دستور داد 
مردم بی گناه را هدف قرار می دهند، بی  پاسخ نگذارند.

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، در 
واکنش به این حمله گفت که »تروریستان بد جنس 
و خارج از دایره انسانیت و اسالمیت، در ماه مبارک 
رمضان ده ها مومن روزه  به دهان، کودکان و نونهاالن 
را به خاک و خون کشیده و مردم را به ماتم نشاندند«. 
نابخشودنی،  تروریستی،  بزدالنه،  را  حمله  این  او 
ناپذیرفتنی و ظالمانه خواند و افزود که در محکومیت 
این رویداد ضد بشری و ضد انسانی، واژه کم می آورد. 
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در واکنش 
را  جنایت  این  که  است  داده  وعده  حمله  این  به 
ریشه یابی می کند و فتنه پیشه گان را به پنجه قانون 
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می سپارد. او حمله در والیت لوگر و حمله بر مکتب 
سیدالشهدا را کار گروه طالبان دانسته و گفته است 
که این گروه در این جنگ به هیچ محدودیت دینی و 
انسانی پابند نیست و مانند »هیوالی خون آشام« فقط 

به آدم کشی می اندیشد.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، نیز 
ضمن محکوم کردن حمله بر مکتب سیدالشهدا، گفت 
که در پشت این حمله گروه طالبان قرار دارد. آقای 
دانش گفت که هیچ گروه تروریستی جز طالبان در 
این منطقه امکان انجام عمل تروریستی با این وسعت 
را ندارد. به گفته او، این عمل »وحشیانه و ضد انسانی« 
از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است؛ زیرا به طور 
واضح هدف تروریست ها قوم خاص با باورهای خاص 
است و این فاجعه با هدف نسل کشی و از بین بردن 
یک کتله اجتماعی صورت گرفته است. آقای دانش از 
جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته است 
که گروه طالبان و حامیان آن را در برابر این »عمل 
وحشیانه« مجازات کنند و تمام سران طالبان را دوباره 
قرار  در لیست سیاه و در معرض تحریم های سخت 

دهند. 
این مقام ها در حالی گروه طالبان را مسوول این حمله 
از  پس  ساعات  نخستین  در  گروه  این  که  می دانند 
کرد .  رد  را  این حمله  در  داشتن خود  حمله، دست 
گروه طالبان این حمله را محکوم کرد و گفت: »این 
حمله کار حلقات منحوسی می باشد که تحت پرورش 
و حمایت استخباراتی اداره کابل به نام داعش فعالیت 

دارند«.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، نیز حمله 
بر مکتب سیدالشهدا را محکوم کرده است. او در پیامی 
این عمل را تروریستی خوانده و گفته است که این 
حمله دشمنی آشکار با مردم افغانستان و کار دشمنان 

صلح و آرامش کشور است.

راهبرد نهادهای امنیتی کارساز نیست
به همین ترتیب محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت 
اسالمی افغانستان، در واکنش به این حمله گفته است 
که باید چنین حمالت پیش از وقوع کشف و جلوگیری 
شود. او راهبرد نهادهای امنیتی در امر جلوگیری از 
امنیت را »ناموفق« خوانده  تأمین  انفجارها و  چنین 
است. آقای خلیلی در صفحه فیس بوکش نوشته است: 
»فاجعه از آن جا آغاز می گردد که اراده سیاسی برای 
کشور  امن سازی  جهت  در  ملی  ظرفیت های  بسیج 
وجود ندارد. دوام این وضعیت به فاجعه می انجامد. اگر 
بازنگری در این روند صورت نگیرد، ما قادر به عبور از 
چالش های پیش رو و حفظ دست آوردها و ارزش های 
جدید ملی نخواهیم شد. نجات کشور از این وضعیت، 
مسوولیتی است که تاریخ به عهده ما گذاشته است«. 
او تصریح کرده است که حمله بر مکتب سیدالشهدا 
هشداری است که باید همه را از خواب بیدار کند و از 
رفتن به مسیرهای انحرافی باز دارد. او وضعیت کنونی 
را غیرقابل تحمل دانسته و گفته است که برای بهبود 
وضعیت کنونی آماده همکاری با سیاسیون و نهادهای 

امنیتی است. 
اسداهلل سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی، نیز 
ضمن محکوم کردن این رویداد گفته است که حمله بر 
اماکن مسکونی و نهادهای آموزشی، »حمله بر شرافت 
و کرامت انسانی«، »حمله بر علم و آگاهی« و »حمله 
بر همه اصول و ارزش های انسانی شهروندان« است. او 
افزوده است که این حمالت نه  تنها توجیه پذیر نیست، 
می شود.  شمرده  جنگی  جنایت  مصادیق  از  بلکه 
سعادتی افزوده است که در شرایط حساس و فضای 
هرگونه  کشور،  در  حاکم  ناامنی  هم چنین  و  جنگی 
توجیه مسووالن حکومتی و نهادهای کشفی و امنیتی 
در عدم مهار این گونه حمالت، برای مردم قابل قبول 
نیست و سهل انگاری و غفلت متصدیان امور، واضح و 

آشکار است.
عالی  شورای  اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
مصالحه ملی، نیز در واکنش به این حمله گفته است 
که هدف قرار دادن مکان های علمی و آموزشی خالف 
آموزه های دینی و تمامی قوانین بین المللی است. او 
ضمن محکوم کردن حمله بر مکتب سیدالشهدا گفته 
است که چنین اعمال »ددمنشانه و غیراسالمی« از 
سوی دشمنان علم و دانش صورت می گیرد. او افزوده 
تالش  تروریستی  انگیزه های  با  تروریستان  که  است 
مانع پیش رفت  اعمال کوردالنه،  انجام  با  تا  می کنند 
علمی و ترقی مردم از راه کسب دانش شوند. او تصریح 
کرده است که این گونه اعمال سد راه مردم نخواهد 

شد.

عامالن حمله بر مکتب سیدالشهدا باید مجازات 
شوند

نیز  بین المللی  نهادهای  ملی،  واکنش های  کنار  در 
واکنش های تند داشته  و خواستار مجازات عمالن حمله 
بر مکتب سیدالشهدا شده اند. آنتونیو گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل متحد، این حمله را »وحشت ناک« خوانده 
و محکوم کرده است. او با خانواده های قربانیان ابراز 
همدردی کرده و خواستار مجازات عامالن حمله شده 
است. دبیر کل سازمان ملل متحد هم چنان بر ضرورت 
پایان دادن به خشونت در افغانستان و دست یابی به 
راه حل مسالمت آمیز تأکید کرده است. وزارت خارجه 
امریکا نیز در اعالمیه ای حمله بر مکتب سیدالشهدا 
را محکوم کرده و خواستار پایان فوری خشونت ها و 
هدف قرار دادن غیرنظامیان بی گناه شده است. امریکا 
ضمن اطمینان دادن از حفظ دست آوردهای دو دهه 
با  و مشارکت  است که حمایت  تعهد کرده  گذشته، 

مردم افغانستان را ادامه می دهد. 
اتحادیه اروپا نیز در واکنشی به این حمله گفته است 
که هدف قرار دادن غیرنظامیان، از جمله کودکان که 
حضور  کابل  برچی  دشت  در  سیدالشهدا  مکتب  در 
داشتند، »نقض آشکار« قوانین بین المللی بشردوستانه 
است. اتحادیه اروپا این حمله را به شدت محکوم کرده 
و خواهان مجازات و پاسخ گویی عامالنه حمله بر مکتب 
برقرار  خواستار  اتحادیه  این  است.  شده  سیدالشهدا 
درگیر جنگ خواسته  از طرف  های  و  آتش بس شده 
است که به حقوق بشر از جمله حقوق زنان، کودکان و 
اقلیت ها احترام بگذارند. وزارت خارجه سویدن نیز در 
اعالمیه ای حمله بر مکتب سیدالشهدا را تکان دهنده 
این کشور خواستار کاهش خشونت ها  خوانده است. 
شده و تأکید کرده است که آتش بس باید در اولویت 
که  است  گفته  هم چنان  سویدن  باشد.  داشته  قرار 
حفاظت از دست آوردهای ۲۰ سال گذشته از جمله 
حقوق بشر و حقوق دختران و زنان در افغانستان، مهم 
است. سفارت کانادا در کابل نیز این حمله را محکوم 
به آموزش،  کرده و گفته است که دسترسی مصون 
ضرورت جامعه و برای آینده افغانستان یک امر الزامی 
است. سفارت این کشور در کابل تصریح کرده است که 
هدف قرار دادن اطفال از هرجنس و قومی که باشند، 

ناموجه و نابخشودنی است.
پاکستان نیز این حمله را محکوم کرده است. وزارت 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  کشور  این  خارجه 
می کند.  محکوم  شکلی  هر  به  را  تروریسم  پاکستان 
خود  حمایت  به  که  است  کرده  تصریح  کشور  این 
ادامه  رفاه  و  پیش رفت  مسیر صلح،  در  افغانستان  از 
می دهد. وزارت خارجه ترکیه نیز با تروریستی خواندن 
را محکوم کرده است. وزارت خارجه  این حمله، آن 
این کشور ابراز امیدواری کرده است که عامالن این 
ظریف،  محمد جواد  گیرند.  قرار  پی گرد  مورد  قضیه 
وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این حمله گفته 
است: »داغ دار دخترکان معصوم و روزه داری هستیم 
شدند؛  داعشی  تکفیری های  قربانی  مظلومانه  که 
انسانیت  و  اسالم  با  دادند  نشان  که  تکفیری هایی 
بیگانه اند . زمان آن رسیده که تمامی آن هایی که دل 
در گرو اسالم و افغانستان دارند، به برادرکشی پایان  
داده و یک پارچه عرصه را بر داعشیان  بی وطن تنگ 

کنند«.
ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق  یونیسف، 
شدت  به  را  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  نیز  متحد، 
محکوم کرده است. یونیسف حمله بر مکاتب را غیرقابل 
قبول خوانده و تأکید کرده است که محیط مکاتب باید 
»بهشت آرامش« باشد تا کودکان با خیال راحت در 
آن معاشرت و بازی کنند. صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد از طرف های درگیر خواسته است 
که از حقوق بین المللی بشردوستانه پیروی کنند و از 

ایمنی کودکان اطمینان دهند.
کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  حال  همین  در 
جهان، نیز به انفجار کابل واکنش نشان داد. به نقل از 
واتیکان نیوز، پاپ روز یک شنبه، نوزدهم ثور، هم زمان 
با تجلیل از روز مادر، حمله بر مکتب سیدالشهدا در 
کابل را »اقدام غیرانسانی« خواند و از مردم خواست 
که برای قربانیان این رویداد دعا کنند. پاپ هم چنان 
دعا  افغانستان  در  تامین صلح  برای  خود  نیایش  در 

کرد.

محکومیت کافی نیست، امنیت را تأمین کنید
راه اندازی  با  کشور  شهروندان  حال  همین  در 
»#مکتب- و  »#دشت-برچی«  نام  زیر  هشتک هایی 
و  جنگ  ختم  خواستار  توییتر  در  سیدالشهدا« 

از کاربران  خشونت ها شده اند. زهرا کریمی، یک تن 
هیچ  که  است  نوشته  توییتر  در  اجتماعی،  شبکه 
محکومیتی کافی نیست. این کاربر ضمن حمایت از 
است.  امنیت شده  تأمین  امنیتی، خواستار  نیروهای 
نوشته  توییترش  در صفحه  دیگر،  کاربر  آرون،  آرین 
وحشت  و  خون ریزی  جز  چیزی  »دشمن  است: 
نمی خواهند؛ آن ها باید حذف شوند.« او در ادامه نوشته 
است، تصاویری که از حمله بر مکتب سیدالشهدا به 
نشر رسید، باید جهان را تکان می داد و وجدان های 
خوابیده را بیدار می کرد. به گفته او اما این حادثه آب 
را آب تکان نداده و برای شهروندان و جهانیان یک 

اتقاق معمولی به شمار رفته است. 

مسووالن امنیتی باید از مردم عذرخواهی کنند
مجمع حمایت از حقوق مردم که شامل نماینده گان 
برگزاری  با  می شود،  نماینده گان  مجلس  در  مردم 
جنایت  را  سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  کنفرانسی، 
این  است.  خوانده  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
دولت  از  ماده ای،  هشت  قطع نامه  صدور  با  مجمع 
خواسته است که عامالن این قضیه را مورد بازپرس 
که  است  آمده  مجمع  این  قطع نامه  در  دهد.  قرار 
اخیر  سال های  طی  افراطی  و  تروریستی  گروه های 
تعلیمی مردم  و  فرهنگی  بار مساجد،   مراکز  چندین 
»هزاره« و »اهل تشیع« را هدف حمالت بی رحمانه 
و ضد انسانی قرار می دهند. این مجمع از حکومت و 
جامعه بین المللی خواسته است که در برابر عامالن این 
رویداد مسووالنه و قاطع اقدام کنند. نماینده گان مردم 
در مجلس، حکومت و نهادهای امنیتی را به ناتوانی در 
تأمین امنیت متهم کرده و گفته اند: »این چندمین بار 
است که مراکز دینی، فرهنگی و مرکزهای آموزشی در 
غرب کابل مورد حمالت تروریستی و بی رحمانه قرار 
می گیرد. حکومت افغانستان علی رغم تکرار این گونه 
جنایات، در تامین امنیت مراکز فرهنگی و تعلیمی، 
دفاع از جان فرزندان و متعلمان معارف ناتوان و ناکام 

بوده است«.
 

مردم  که  است  گفته  خود  قطع نامه  در  مجمع  این 
نسبت به حکومت در امر تأمین امنیت بی باور شده اند 
و مسووالن امنیتی باید مسووالنه و شجاعانه از مردم 
معذرت  قربانیان،  خانواده های  ویژه  به  افغانستان 
بخواهند. این مجمع که متشکل از شماری از اعضای 
پارلمان است، از حکومت و مسووالن امنیتی، به ویژه 
است  خواسته  ملی  امنیت  ریاست  و  داخله  وزارت 
کودکان  و  مردم  عام  قتل  از  جلوگیری  جهت  که 
این گونه  تکرار  از  و  کنند  برخورد  مسووالنه  بی گناه، 
رخدادهای خونین در تفاهم با متنفذان و نماینده گان 
نماینده گان مردم در مجلس  مردم جلوگیری کنند. 
مشخص  امنیتی  طرح  اجرای  و  تهیه  نماینده گان، 
برای تأمین امنیت مراکز فرهنگی و دینی را ضرورتی 
مبرم و حیاتی دانسته و از حکومت و نهادهای امنیتی 
مکتب  رویداد  عامالن  پی گری  برای  که  خواسته اند 

سیدالشهدا، با قاطعیت برخورد کنند. 
امنیتی  طرح  ریختن  بر  حالی  در  نماینده گان  این 
غنی،  محمداشرف  این  از  پیش  که  کرده اند  تأکید 
رییس جمهور کشور، برای غرب کابل طرح ساحه سبز 
امنیتی را وعده داده بود. آقای غنی حدود چهار سال 
پیش در دیدار با باشنده گان غرب کابل وعده سپرده 
بود که تدابیر مشابه به ساحات سبز را در این منطقه 
روی دست خواهد گرفت. اکنون که چهار سال از این 
وعده گذشته، این طرح عملی نشده است. حکومت 
و  سیزده  حوزه  دو  به  سیزده  حوزه  تقسیم  به  تنها 
امنیت  هژده بسنده کرده و دیگر گامی برای تأمین 
این ساحه برنداشته است. غرب کابل ساحه ای عمدتاً 
هزاره نشین و شیعه نشین است که در چند سال اخیر 
تروریستی  گروه های  از سوی  شاهد حمالت خونین 
چون داعش بوده است. این نخستین حمله ای نیست 
که در غرب کابل و بر یک مرکز آموزشی رخ می دهد. 
پیش از این نیز چندین بار مراکز آموزشی، مساجد و 

مراکز ورزشی مورد حمله قرار گرفته اند.

جهانیان با افغانستان ابراز همدردی کردند
تأکید بر مصونیت جان شهروندان؛ 

عبداالحمد حسینی 

کنفرانس مطبوعاتی مجمع حمایت از حقوق مردم پیرامون 
حادثه تروریستی مکتب سیدالشهدا در غرب کابل



دو شنبه
شماره 3598

20 ثور 1400
10 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

4

دانش آموزکشی

خود مواظبت و محافظت کنند.
روشن است که نیروهای تروریستی برادر و قوم ندارند. 
پیش برد  در  که  می دهد  نشان  آنان  خونین  کارنامه 
کشتن  از  خویش  سیاسی  و  نظامی  مرام  و  اهداف 
اما  نمی کنند.  دریغ  مکانی  هیچ  ویرانی  و  هیچ کس 
شهر  این  غرب  باالی  اغلب  کابل  خونین  رویدادهای 
است: باالی مراسم مذهبی جامعه هزاره و اهل تشیع، 
حمالت  این  قربانیان  اغلب  آن ها.  مساجد  و   مکاتب 
دانشجو، ماستر و داکتر هستند. هدف، کسانی هستند 
که با دست های پرآبله پدران و مادران فقیرشان با هزار 

رنج و مشقت تربیت می شوند و پرورش می یابند.
کنونی،  حکومت  و  ملی  وحدت  حکومت  دوران 
بدترین و سخت ترین دوره پس از سال ۲۰۰۱، برای 
دوره  این  در  کابل  است.  بوده  افغانستان  و کل  کابل 
سوی  از  حمالت  خونین ترین  و  مرگ بارترین  گواه 
گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی بوده است. 

دخترانه  مکتب  بر  حمله 
کابل،  غرب  در  سید الشهدا 
ادامه سلسله کشتارهای ضد 
که  است  تروریستانی  انسانی 
از  تیغ شان  هیچگاه  متأسفانه 
افغانستان  بی گناه  مردم  کشتن 
تروریستان  این  نمی شود.  ُکند 
دانش،  کوثر  موعود،  آموزشی  کورس  بر  این  از  قبل 
حمله  و...  لوگر  دانشجویان  خواب گاه  کابل،  دانشگاه 
سیدالشهدا  مکتب  فاجعه  همانند  و  بودند  کرده 
دانش آموزان و نمازگزاران بی گناه و ملکی را به خون 
کشیده بودند. هدف  قراردادن دختران معصوم مکتب 
سیدالشهدا چیزی جز دشمنی آشکار این طایفه جهل 
با حقوق انسانی دختران و زنان این سرزمین نیست. 
آنان با اعالمیه ها و ترفندهای تازه برای منحرف کردن 
را  مرگ بار  حمالت  این  مسوولیت  عمومی،  افکار 
پیمانه خون بار، عمل  این  به  اما حمالتی  نمی گیرند؛ 
و وظیفه ای ۲۰ سال اخیر گروهی بوده است که مردم 
افغانستان آن را به خوبی می شناسند. اغلب گروه های 
تروریستی مستقر در افغانستان با هم در ارتباط هستند 
و در جنگ ها و درگیری ها به یک دیگر کمک می کنند. 
این گونه  )رمضان(  خویش  مقدس  ماه  در  چه کسی 
فجیع و شنیع خون می ریزد و جان می ستاند؟ آن هم 
از معصوم ترین و پاکیزه ترین آدم ها: کودکان. چه کسی 
طی ۱۹ سال اخیر بر مکتب و کودک در افغانستان 

حمله کرده است و می کند؟
نیست  طالبان  گروه  کار  خشونت  و  جنگ  اگر  واقعاً 
مکتب  بر  حمله  که  است  داده  اعالمیه  )چون 
گروه  این  اگر  و  نیست(  گروه  این  کار  سیدالشهدا 
یک شبه به فرشته تبدیل شده است، به جای راه اندازی 
ارغنداب، هلمند و غزنی، چرا برای  جنگ در بغالن، 

متأسفانه در تمام این دوره، مردم فقط نظاره گر مرگ و 
مصیبت خویش بوده اند و بس. مردم تصور می کنند که 
جنگ علیه گروه های تروریستی تنها وظیفه حکومت 
این درد  یا حداقل کاهش  است. در حالی که درمان 
است.  ملی  و  و مسوولیت جمعی  و  مشترک، رسالت 
چرا عمیق ترین زخم ها هم ما را وادار به کوچک ترین 
عنوان  به  مردم  رسالت  نمی کند؟  حرکت  و  اعتراض 
و  تماشا  دشوار  شرایط  این  در  کشور  این  شهروندان 
سکوت نیست. انفعال مطلق و دسته جمعی تماشاگر، 
سالخی شدن، تکرار فاجعه و حمالت خونین دیگر را 

در پی دارد.
سکوت جهان در برابر این همه فاجعه در افغانستان، 
نیز حیرت  آور است. چرا حمالت خون بار در افغانستان، 
شالق زدن و محکمه صحرایی در نظر جهانیان فاجعه 
و وحشت ارزیابی نمی شود و فقط با نکوهش از طریق 
یک اعالمیه فکر می کنند که ادای مسوولیت کرده اند؟ 
اظهار همدردی در برابر کارهای تروریستان چیزی از 
مشکل اصلی مردم افغانستان کم نمی کند. این اظهار 
همدردی هیچ مرده ای را زنده نمی سازد و از اقدامات 
در  باید  جهان  نمی کند.  جلوگیری  بعدی  تروریستی 
به جای سکوت یک  و وحشت  این همه جنایت  برابر 
تروریستی  گروه های  قبال  در  فیصله کن  و  کار جدی 
انجام  آنان  جهانی  و  منطقه ای  داخلی،  حامیان  و 
بدهد. ۲۰ سال است که سازمان ملل متحد همانند 
باالی  کابل  مرگ بار  فقط حمالت  کابل  حکومت های 
را نکوهش می کند. گروه های تروریستی  مردم ملکی 
نهادهای  سوی  از  اعالمیه  صدور  و  سرزنش کردن  با 
حقوق بشری از مواضع خویش عقب نمی کشند. مردم 
افغانستان انتظار دارند که جهان و سازمان ملل متحد 
فراتر از اعالمیه و محکوم  کردن های تکراری و بی فایده 

گام های عملی و موثرتر بردارند.

صلح آماده نمی شود؟ چرا تمام نیروهای خود را بسیج 
برای تصرف شهرها و  را  آماده گی ها  باالترین  و  کرده 

ولسوالی ها از راه نظامی و خون ریزی، گرفته است؟
این بار اول نیست که باالی یک مکتب در غرب کابل 
دانش آموزان  که  است  بارها  و  حمله می شود. سال ها 
معصوم مکاتب، آموزشگاه های خصوصی و نمازگزاران 
حمله  مورد  کابل  بخش  این  در  مساجد  در  بی گناه 
طی  می شوند.  کشته  دسته جمعی  و  می گیرند  قرار 
سال های گذشته، مرگ بارترین حمالت در این بخش 
کابل صورت گرفته است. اغلب حمالت در این بخش 
کابل، باالی مردم ملکی در مکاتب و مساجد انجام شده 
است. برای تمرکز حمالت تروریستی در غرب کابل، 
حتا امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری قبل از 
معاونیتش، پیشنهاد کرده بود که برای مردم این بخش 
و برای حفظ جان خودشان هم که شده، سالح توزیع 
از  مناطق شان  و  مراسم مذهبی  در  تا خودشان  شود 

طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند

فصل جدید همکاری میان

اهتزاز درمی آورد.
بهترین  در  پسر  و  دختر  از  اعم  افغان  جوانان  امروز 
هستند  پرورش  و  آموزش  مصروف  دنیا  دانشگاه های 
در  را  تجربه های شان  وطن،  به  برگشت  از  پس  که 
بخش های سیاست، بانکداری، رسانه و غیره به نمایش 

می گذارند.

رشد تجارت در افغانستان
و  جدید  بازارهای  ایجاد  و  تجاری  بهره وری  نظر  از 
دارد  که  است  سال ها  افغانستان  اقتصادی،  نهادهای 
پیش رفت می کند. به طور مثال، در وضعیتی که کرونا 
 ۱ رقم  به  افغانستان  درآورد،  زانو  به  را  دنیا  اقتصاد 
میلیارد دالری صادرات در سال ۲۰۲۰ دست یافت که 

در تاریخ این کشور سابقه نداشته است.
تن   ۷۴۱۴ افغانستان  مالی،  سال  همین  جریان  در 
محصوالتش را به کشورهای دنیا از جمله چین، هند 
به  امروز  افغانستان  هوایی  دهلیز  کرد.  صادر  اروپا  و 
با دستاورد تبدیل  از پروژه های قابل مالحظه و  یکی 
شده است. در سال ۲۰۲۰، رقم صادرات افغانستان از 
طریق دهلیز هوایی ۱۸۰ میلیون دالر بود. سیاست های 
اقتصادمحور رییس جمهور غنی به دست یافتن به این 

اهداف بلندپروازانه کمک کرده است.

پشتی بانی متداوم متحدان افغانستان
همه  در  را  افغانستان  بین المللی  شرکای  کمک های 
عرصه ها نمی توان نادیده گرفت؛ دوستانی که شانه به 
شانه مردم افغانستان قدم گذاشته اند. شرکای اروپایی 
 ،۲۰۰۱ سال  از  پس  را  کاری شان  اولویت  افغانستان 
امنیت و رفاه مردم  در تعهد دوامدار در مسیر صلح، 
از  اروپا پس  اتحادیه  کردند.  اولویت گذاری  افغانستان 
سال ۲۰۰۱ تاکنون حدوداً ۴ میلیارد یورو برای توسعه 
افغانستان اختصاص داده که این کشور را به بزرگ ترین 
جهان  در  اروپا  توسعه ای  کمک های  دریافت کننده 

تبدیل کرده است.
جمهوری پولند به عنوان یکی از شرکای افغانستان که 
داده، در بخش های  از دست  تاکنون  را  ۴۴ سربازش 
همین  اثر  در  است.  کرده  همکاری  توسعه  و  امنیتی 
ایجاد  زیادی  زیربنایی  پروژه های  و  مکاتب  تالش ها، 
غربی  متحدان  سایر  ترتیب،  همین  به  است.  شده 
رفاه،  امنیت،  بخش  در  مرکزی  اروپای  متحدان  و 
افغانستان  توانمندسازی زنان و آموزش و پرورش در 

همکاری های مثبت داشته اند.
اثر  در  مشترک،  همکاری های  همین  لطف  به 

دنیا و افغانستان
و  مشکالت  علی رغم   ،۲۰۰۱ سال  از  پس  افغانستان 
چالش های به جا مانده از دو دهه ناامنی و بی ثباتی، 
به دستاوردهای بزرگ و قابل مالحظه ای دست یافته 
نهادهای  شکل گیری  شامل  دستاوردها  این  است. 
اساسی مدرن، دست یابی  قانون  تصویب  دموکراتیک، 
و  زنان  حقوق  بیان،  آزادی  شهروندی،  حقوق  به 
دستاوردها  این  می شود.  مدنی  پیش رفت های  سایر 
حاصل تالش های مشترک مردم افغانستان و شرکای 

بین المللی است.
این تالش ها که در اثر قربانی دادن های جانی و مالی 
با اعالم خروج  باید حفظ شود.  به دست آمده است، 
کامل نیروهای بین المللی از افغانستان تا ماه سپتامبر 
بایدن، وقت آن رسیده است  از سوی رییس جمهور 
که دستاوردها در افغانستان را راستی آزمایی و از تداوم 
در  همکاری ها  تازه  فصل  در  مشترک  همکاری های 

آینده اطمینان حاصل کنیم.

دستاوردهای قابل مالحظه
افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون تحوالت مثبت زیادی 
را در جامعه، سیاست، اقتصاد، تجارت و فرهنگ داشته 
است. در نتیجه همین تحوالت، این کشور شاهد رشد 
فرصت های تجاری، اقتصادی، آزادی بیان، حضور فعال 
جوانان در اجتماع و سیاست، توانمندسازی زنان، ظهور 
نیروهای امنیتی و دفاعی قوی و حرفه ای هم در سطح 
منطقه و هم در سطح جهان و حضور خانم ها در مکاتب 

و دانشگاه ها بوده است.
به طور مثال، آمار شمولیت دخترانی که در سال ۲۰۰۱ 
رقم  این  در حالی که  بود؛  به مکتب می رفتند، صفر 
افزایش  به  رو  و  به ۸۲ درصد رسیده  تا سال ۲۰۱۸ 
است. در کنار آن، تحصیالت دوره متوسط دختران تا 
سال ۲۰۱۸ در مقایسه به ۲۰۰۱ که این رقم صفر بود، 

تقریباً ۴۰ درصد افزایش داشته است.
در نتیجه، میزان سوادآموزی تا سال ۲۰۱۸ به ۶5.۴ 
رقم  این  و  یافته  بهبود   ۲۴-۱5 سنین  میان  درصد 
است.  رسیده  درصد  به 5۶.۳  زنان  میان  سوادآموزی 
امروز زنان افغانستان ۲۷ درصد در پارلمان حضور دارند 
که در همین مورد خاص از خیلی از کشورهای دنیا 
جلوتر هستیم. حضور خانم ها در نهادهای جامعه مدنی، 

سرمایه گذاری های مالی و جانی دنیا و افغانستان، این 
گذشته  دهه  دو  طی  زیادی  دستاوردهای  به  کشور 
همین  به  آن ها  گذاشت  نباید  که  است  یافته  دست 

راحتی از دست برود.

فصل جدید همکاری 
در  که  دستاوردهایی  همه  به  دست یابی  بدون شک، 
و  جهانی  شرکای  حمایت  بدون  شد،  داده  تذکر  باال 
منطقه ای افغانستان ناممکن بود. اکنون که در مرحله 
دستاوردها  این  نمی شود  داریم،  قرار  همکاری  جدید 
از  ناتو  و  امریکا  نیروهای  خروج  با  گرفت.  نادیده  را 
افغانستان، نیروهای شجاع و دلیر افغانستان مسوولیت 
تامین کامل امنیت را به دوش خواهند گرفت. بنابراین، 
ادامه همکاری مشترک میان افغانستان و دنیا خیلی 
قاچاق  تروریسم،  مانند  تهدیداتی  دارد؛ چون  اهمیت 
غیرقانونی  مهاجرت  و  بشر  حقوق  نقض  مخدر،  مواد 
هنوز دنیا را تهدید می کند. و افغانستان به نیابت از دنیا 

علیه همه این ها به مبارزه اش ادامه خواهد داد.
با دنیا،  افغانستان  با آغاز فصل جدید مشارکت میان 
بیش تری  اهمیت  متحدانش  با  کشور  این  تعامل 
اخیر  دهه  دو  دستاوردهای  اتفاقاً  است.  کرده  پیدا 
آرزوهای  و  آرمان ها  به  محسوس  تنها  افغانستان  در 
مربوط  بلکه  نیست؛  ملت  یک  عنوان  به  افغانستان 
مشترکی  دیدگاه  و  بلندپروازنه  آرزوهای  ارزش ها،  به 
می شود که افغانستان با متحدان منطقه ای و بین المللی 

رویای آن را در سر می پروراند.
فداکاری های  و  بی نظیر  سهم  از  افغانستان  مردم 
سرمایه گذاری  مال  و  جان  با  که  بین المللی  شرکای 
کردند، سپاس گزاری می کنند و افغانستان جدید آماده 
گرفتن این مسوولیت مهم با همکاری امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی دنیا است که پس از خروج نیروهای امریکا 

و ناتو صورت می گیرد.
وقت آن نیز رسیده است که طالبان از فرصت پیش 
آمده استفاده کنند و افغانستان جدید را به رسمیت 
بشناسند و با ادغام در دولت طی یک توافق سیاسی 
از همه مزیت های جمهوریت بهره مند شوند. در مورد 
رییس  افغانستان،  و  دنیا  میان  همکاری   فصل جدید 
از  یکی  برای  که  مقاله ای  تازه ترین  در  غنی  جمهور 
رسانه های غربی نوشته است، نگاشته: خروج نیروهای 
امریکا فرصتی است تا به نتیجه مطلوب و قابل قبول 
برای همه نزدیک تر شویم. این در صورتی امکان پذیر 
افغان ها و شرکای بین المللی شان متعهد به  است که 

یک مسیر روشن باشند و از این روند حمایت کنند.

رسانه ها، تجارت، نهادهای دولتی و غیردولتی در حال 
گسترش است.

اخیراً مجله معروف امریکایی فوربس عکس پنج عضو 
ساختن  خاطر  به  را  افغانستان  دختران  رباتیک  تیم 
یک دستگاه تنفسی سبک و کم هزینه برای کمک به 
بیماران کووید-۱۹، در جلد مجله نشر کرد. این چهره 
جدید افغانستان است که قبل از ۲۰۰۱ حتا حدس زدن 

در مورد آن غیرقابل تصور بود.

حرفه ای و وطن پرست
به کمک ایاالت متحده امریکا و متحدان افغانستان در 
مأموریت حمایت قاطع، امروز نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغانستان یک نیروی آموزش دیده و حرفه ای هستند. 
نیروهای ویژه و کماندوی افغانستان در منطقه بی نظیر 

هستند.
از سال ۲۰۰۱ به این سو و پس از ۲۰۱۴ این نیروها 
گروه های  علیه  در چندین جبهه  مستقالنه  به شکل 

تروریستی مبارزه می کنند.

حضور فعال جوانان
بدون شک حضور جوانان فعال افغان در همه عرصه ها 
مشهود است. به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای 
دنیا، روایت و چهره اصلی افغانستان امروز را در چهره 
همه  در  افغانستان  نو  نسل  دید.  می توان  آن  جوانان 
عرصه ها حضور دارد، از رسانه های آزاد گرفته تا تجارت 
و حتا سیاست گذاری. حضور فعال همین جوانان در 
در  افغانستان  تا  است  شده  باعث  کشور  رسانه های 
شاخصه رسانه های آزاد در رتبه ۱۲۲ قرار بگیرد که 
دارد.  قرار  منطقه  و  دنیا  کشورهای  از  جلوتر  خیلی 
ورزش افغانستان نیز رشد چشم گیری داشته است. در 
کریکت، تیمی که از صفر آغاز کرد، امروز دارای اعتبار 
جهانی است و در بازی های جهانی ۲۰ دوره ای در مقام 

نهم قرار گرفته است.
زمین های  از  افغانستان  کریکت  ملی  تیم  بازیکنان 
ناهموار کارشان را شروع کردند. اتفاقاً در سال ۲۰۰۹ 
وقتی به عنوان خبرنگار بی بی سی کار می کردم، سفری 
از نخستین  تا یکی  آفریقای جنوبی  به کشور  داشتم 
مسابقات این تیم را پوشش رسانه ای بدهم. امروز اما 
این تیم مثل ورزشکاران رزمی در جایگاه جهانی قرار 
گرفته است و پرچم کشور را در میادین بین المللی به 

افغانستان از سال 2001 تاکنون تحوالت مثبت زیادی را در جامعه، سیاست، 
اقتصاد، تجارت و فرهنگ داشته است. در نتیجه همین تحوالت، این کشور شاهد 

رشد فرصت های تجاری، اقتصادی، آزادی بیان، حضور فعال جوانان در اجتماع و سیاست، 
توانمندسازی زنان، ظهور نیروهای امنیتی و دفاعی قوی و حرفه ای هم در سطح منطقه 

و هم در سطح جهان و حضور خانم ها در مکاتب و دانشگاه ها بوده است.

حبیب حمیدزاده
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در سال های پس از استقالل، برای این که افغانستان 
روند  باشد،  داشته  پویا  و  خودکفا  اقتصاد  یک 
صنعتی سازی در کشور آغاز و برای سرعت بخشیدن 
از سوی  تأسیس شد.  مالیاتی جدید  نظام  روند،  این 
به  نیز  افغانستان،  ملی  پول  واحد  نخستین  دیگر، 
سرعت  برای  هم چنان  افغانستان  دولت  رسید.  چاپ 
بخشیدن به فرایند صنعتی سازی، اراضی عمومی را به 
نازل ترین قیمت در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار 
داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صنعتی از قبیل 
تلگراف،  راه،  جمله  از  ارتباطی،  شبکه های  ساخت 
خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز کرد. روند 
صنعتی سازی در افغانستان از سال ۱۹۱۹ آغاز شد. با 
وجود تمام چالش های سیاسی و اقتصادی، این روند تا 

سال ۱۹۷۹ ادامه داشت.

با توجه به این جدول، در ارقام تولید ناخالص داخلی، 
نرخ رشد اقتصادی، جمعیت و درآمد سرانه افغانستان، 
به   ۱۹۷۸-۱۹۶۰ سال های  بین  شاهی  دوره  از  بعد 
این  بین  می شود.  دیده  افزایش  توجهی  قابل  میزان 
از ۲ درصد به ۳.۶ درصد  سال ها رشد ساالنه کشور 
افزایش یافته است. عالوه بر این، جمعیت کشور در 
سال ۱۹۷۰ از ۱۱ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در 
سال ۱۹۷۸ افزایش را نشان می دهد. عاید سرانه هم 
در میان سال های متذکره از ۱۱۴ دالر به ۱۹۱ دالر 
افزایش یافت. اما حمله ارتش شوروی و به تعقیب آن 
آغاز درگیری ها میان مجاهدین و اتحاد جماهیر شوروی 
و سپس جنگ میان مجاهدین و طالبان باعث تخریب 
زیرساخت های اقتصادی افغانستان شد و اقتصاد کشور 
را با رکود مواجه کرد. این درگیری ها، عالوه بر تخریب 
زیرساخت های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دالر، 
صدها هزار کشته و یک میلیون معلول به جا گذاشت. 

حدود 5  سال ۲۰۰۲  در  کشور  این  داخلی  ناخالص 
میلیارد دالر بود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸ به بیش 
از ۲۰ میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۱۹ به شمول 
دالر  میلیارد   ۲۰.5 به  تریاک  تولید  از  ناشی  درآمد 
افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس 
یافته  کاهش  روند  این  سیاسی،  چالش های  و  کرونا 
کار  روی  از  بعد  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  است. 
آمدن حکومت جدید و به خاطر کمک های خارجی 
پس از سال ۲۰۰۱، روند صعودی داشته است. رشد 
به   ۲۰۱۳ و   ۲۰۰۲ سال های  بین  کشور،  اقتصادی 
با  اما  است؛  رسیده  ثبت  به  درصد   ۹ متوسط  طور 
کاهش تدریجی نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۴، 
عنوان  به  یافت.  کاهش  نیز  مالی خارجی  کمک های 
در  دالر  میلیارد   ۱۲.5 از  خارجی  کمک های  مثال، 
سال ۲۰۰۹ به حدود ۸.۸ میلیارد دالر در سال ۲۰۱5 
کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای بین المللی در 
سال ۲۰۱۴، کمک های مالی خارجی را نیز کاهش داد. 
با  سرمایه گذاری  کاهش  خارجی،  کمک های  کاهش 
افزایش بی ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک سالی 
و بازگشت پناهنده گان تأثیرات منفی بر شاخص های 
کالن اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشته است. 
بنابراین، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۲.۷۲ 
درصد، در سال ۲۰۱۷ به ۲.۶۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ 
به ۲.۴ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۹ حدود 
در  ولی  است.  داشته  رشد  اقتصاد کشور  درصد   ۲.۹
سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و چالش های 
 5.5 منفی  کشور  اقتصادی  رشد  امنیتی  و  سیاسی 

درصد بوده است.

از  خارجی  نیروهای  خروج  اقتصادی  پیامد های 
افغانستان

از این که افغانستان دارای یک اقتصاد مصرفی و وابسته 
به کمک های خارجی است، آغاز روند خروج نیرو های 
خارجی از کشور بدون شک تأثیرات نامطلوب باالی 
متغیرهای اقتصاد کالن و خرد داشته است و خواهد 
داشت. با وجود این که خروج این نیروها باعث قطع 
به  ولی  نمی شود؛  افغانستان  به  خارجی  کمک های 
میان  در  را  روانی  فشار  اقتصادی  شوک  یک  عنوان 
)فشار  روانی  تیوری  است.  داده  افزایش  افراد جامعه 
روانی( باعث عدم اطمینان نسبت به آینده شده است. 
یابد،  کاهش  آینده  به  امید  که  وقتی   اقتصاد  در  لذا 

باالی سرمایه گذاری ها  نامطلوب  تأثیرات  بدون شک 
به جا می گذارد و همین ترتیب باعث کاهش مصارف 
عمومی نیز می شود. کاهش سرمایه گذاری بدون شک 
تولیدات  کاهش  که  می شود  تولیدات  کاهش  باعث 
ارزش  کاهش  فقر،  افزایش  بیکاری،  افزایش  باعث 
پول، کاهش تجارت، کاهش عواید و در نهایت منجر 
خروج  خاطر  به  می شود.  اقتصادی  رشد  کاهش  به 
نیرو های  خارجی از کشور و کاهش امید به آینده، در 
جریان سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۴۰۰ نفر سرمایه گذار 
نزدیک به ۲ میلیارد دالر سرمایه خویش را به ترکیه 
 ۲۰۲۱ سال  در  افغانستان  اقتصاد  داده اند.  انتقال 
یک بار  ممکن  که  است  مواجه  جدی  چالش های  با 
اقتصادی که  دیگر رشد منفی را تجربه کند. شوک 
هم زمان با خروج نیرو های خارجی از کشور، به وجود 
آمده، یک شوک کوتاه مدت است و دولت با استفاده 
از سیاست های انبساطی مالی تا جایی تأثیرات منفی 
در  و  است  داده  کاهش  کوتاه مدت  در  را  این شوک 

درازمدت به صفر خواهد رساند.
خروج  از  پس  که  است  این  مهم  بسیار  موضوع  اما 
ساختاری  یک  چگونه  کشور،  از  خارجی  نیروهای 
قبول  قابل  و  معقول  حکومت  اگر  می آید.  کار  روی 
برای تمامی جناح ها شکل بگیرد، در آن صورت امید 
و سرمایه گذاری های  می یابد  افزایش  آینده کشور  به 
خارجی و داخلی نیز افزایش خواهد یافت و روند رشد 
دیگر،  سوی  از  شد.  خواهد  تسریع  کشور  اقتصادی 
صنعتی،  سبز،  انقالب  استراتژی های  اتخاذ  با  دولت 
صادراتی و مالی می تواند بیکاری، فقر، کسر بیالنس 
تجارت و کسر بودجه را کاهش دهد. اگر پس از خروج 
نیروهای خارجی وضعیت مدیریت و یک حکومت قابل 
لحاظ  از  دیگر  یک بار  افغانستان  نشود،  تشکل  قبول 
سیاسی و اقتصادی وضعیت سال های ۲۰۰۱-۱۹۷۹ 
را تجربه خواهد کرد. اقتصاد افغانستان از سال ۱۹۱۹ 
به این سو نخستین بار پیامدهای بد اقتصادی خروج 
نیروهای خارجی )اتحاد جماهیر شوروی( را در سال 
۱۹۸۹ تجربه کرد. در آن زمان از این که پس از خروج 
نیروهای خارجی وضعیت مدیریت نشد، درگیری های 
داخلی به وجود آمد و تمام پیش رفت هایی که درعرصه 
-۱۹۱۹ سال های  میان  در  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
۱۹۷۹ به وجود آمده بود، تخریب و نابود شد و اقتصاد 
کشور کاماًل به ویرانه مبدل شد. اگر در سال ۲۰۲۱ 
کشور  از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  وضعیت 
مانند سال های قبل مدیریت نشود، شاهد تکرار تاریخ 

خواهیم بود.

تقریباً پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای 
دیگر مهاجرت کردند. این درگیری ها افغانستان را به 
افغانستان تصویر ناخوشایند  ویرانه مبدل کرد. مردم 

پس از جنگ را به یاد دارند.
در  جنگ  سال  بیست  از  بیش  که   ۲۰۰۱ سال  تا 
بحران های  با  کشور  این  داشت،  ادامه  افغانستان 
اقتصادی و نیروی بشری روبه رو بود. هیچ نوع منابع 
مالی برای کمک به این کشور برای بازسازی موجود 
نبود. پس از ۲۰۰۱، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی 
و گسترش زیرساخت ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت 
در  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  تقویت  دموکراسی، 
توسط  روند  این  شد.  آغاز  بازسازی  روند  افغانستان، 
کمک های خارجی، به ویژه ایاالت متحده امریکا تامین 
می شد. پس از سال ۲۰۰۱ یک فصل تازه در عرصه 
سیاست و اقتصاد افغانستان ورق زده شد. این کمک ها 

کشاورزی،  بخش های  رشد  و  توسعه  در  شک  بدون 
است.  داشته  اساسی  نقش  کشور  خدمات  و  صنعت 
دریافت  کمک های  و  داخلی  ناخالص  تولیدات  ارقام 

شده خارجی در شکل ذیل نشان داده شده است.
از ۲۰۰۱  بعد  افغانستان  اقتصادی  رشد  شاخص های 
تولید  می دهد.  نشان  را  مالحظه ای  قابل  افزایش 

پیامدهای اقتصادی خروج نیرو های خارجی از افغانستان

Source: World Bank

نوشته است که حضور گسترده  ادامه  گری زون در 
منعکس کننده  افغانستان  در  قراردادی  نیروهای 
استراتژی واشنگتن برای واگذاری جنگ افغانستان 
برای  حلی  راه  و  خصوصی  امنیتی  شرکت های  به 

فاصله گرفتن از جنگ و انتقادات است.
افغانستان به دلیل مهم بودن موقعیت جغرافیایی اش 
برای امریکا اهمیت استراتژیک فراوان دارد. به نظر 
طور  به  را  افغانستان  متحده،  ایاالت  که  نمی رسد 
کامل ترک کند. رقابت اقتصادی امریکا با چین تازه 
آغاز شده است و با گذشت هر روز پیچیده تر می شود. 
در این رقابت، امریکا به حضور نظامی در افغانستان 

نیازمند است.
مکانیسم  کدام  با  امریکا  متحده  ایاالت  این که 
می خواهد در افغانستان حضور نظامی داشته باشد، 

درست  افغانستان  از  امریکا  نیروهای  خروج  بحث 
زمانی جدی شده است که تهدیدها برای این کشور 
نیافته  کاهش  نیز  خشونت ها  سطح  و  است  پابرجا 
کشورهای  و  افغانستان  برای  تروریسم  هنوز  است. 

دیگر تهدید جدی تلقی می شود.
اصول تعریف شده حضور امریکا در افغانستان، کاهش 
خشونت ها، منع کشت مواد مخدر و نابودی گروه های 
در  این  بود.  القاعده  شبکه  خصوص  به  تروریستی 
حالی است که تاکنون هیچ نهاد ملی و بین المللی 
در  القاعده  گروه  که  نکرده  تایید  رسمی  گونه  به 
افغانستان نابود شده است. برعکس، بارها بیان شده 
است که طالبان در بخش هایی از افغانستان با شبکه 

القاعده همکاری مشترک دارند.
عدم  افغانستان،  در  هراس افگن  گروه های  فعالیت 
کاهش خشونت ها و بحث خروج نظامی امریکا از این 
کشور، سناریوهای زیادی را در برابر افغانستان قرار 
می دهد. اکنون پرسش اساسی این است که آیا واقعاً 
به  را  افغانستان  این مقطع سرنوشت ساز  در  امریکا 

طور کامل ترک می کند؟
کنستانتین سیوکوف، کارشناس ارشد مسایل نظامی 

در آینده نزدیک روشن خواهد شد.
امریکا  اگر  که  است  این  دیگر  نگرانی  و  پرسش 
افغانستان را به لحاظ نظامی برای همیشه ترک کند، 
افغانستان چه خواهد شد؟  سرنوشت دولت و ملت 
این مسأله نیز از مباحث مهم است که باید به آن 

پرداخته شود تا دورنمای افغانستان روشن باشد.
ادامه  افغانستان،  آینده  برابر  در  چالش  بزرگ ترین 
جنگ گروه طالبان، القاعده و داعش است که هرکدام 
آنان برای افغانستان تهدیدی جدی تلقی می شود. در 
این مورد نیز جریان های سیاسی غفلت نخواهند کرد 
و آماده دفاع از مناطق مسکونی خویش خواهند شد. 
نمونه بارز آن، اقدامات احمد مسعود، فرزند احمدشاه 
مسعود، قهرمان ملی افغانستان است که در یکی از 
پروسه  که  وضعیتی  برای  که  گفت  مصاحبه هایش 
صلح به شکست بینجامد و جنگ تشدید شود، نیز 

آماده گی دارد.
تشدید و تداوم خشونت های طالبان بیش تر از این 
برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست. مردم دیگر 
حاضر نیستند، ظلم طالبان را تحمل کنند. اگر دولت 
در این زمینه توجه نکند، بحران بزرگ تر پیش  روی 
مردم افغانستان قرار است: این بحران، جنگ داخلی 

است.
حکومت افغانستان و طرف های سیاسی در این زمینه 
مسوولیت دارند تا برنامه دفاع از کشور را روی دست 
بگیرند و در این مقطع سرنوشت ساز پیام واضح به 
جامعه جهانی داشته باشند. به جامعه جهانی گفته 
شود که جنگ افغانستان نه تنها برای افغانستان، بلکه 
بنابراین،  می شود.  تلقی  تهدید  کشورها  همه  برای 

نباید افغانستان در این جنگ، تنها گذاشته شود.

روسیه به این عقیده است که عقب نشینی نیروهای 
در  واشنگتن  شکست  بیان گر  افغانستان،  از  امریکا 
این کشور قلمداد می شود. وی  طوالنی ترین جنگ 
می  افزاید که امریکا در ۲۰ سال گذشته نتوانست به 

اهدافش در افغانستان برسد و یا آن را تثبیت کند.
)گری زون(  امریکایی  رسانه  یک  حال،  همین  در 
نوشته است که جو یایدن، رییس جمهور امریکا در 
پی خصوصی سازی جنگ افغانستان است تا بتواند 
اذهان عامه را در امریکا نسبت به جنگ افغانستان 
نوشته است که در  این رسانه هم چنان  آرام سازد. 
دفاع  وزارت  قراردادی  نیروی  هزار  حاضر ۱۸  حال 
امریکا در افغانستان حضور دارند که این رقم، بیش  
از هفت برابر نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان 

است.
اهمیت  دلیل  به  امریکا  که  است  این  امر  حقیقت 
ترک  را  کشور  این  افغانستان،  ژئواستراتژیک  باالی 
مرز مشترک  ایران  و  با چنین  افغانستان  نمی کند. 
در  حضور  است.  نزدیک  نیز  روسیه  به  و  دارد 
افغانستان امریکایی ها را قادر می سازد که در نزدیکی 
دشمنان خود پایگاه داشته باشند و تمامی موضوعات 

را از نزدیک دنبال کنند.
موضوع سپردن مسوولیت جنگ افغانستان به شرکت  
ترمپ،  دونالد  زمان حکومت  در  بلک واتر  خصوصی 
رییس جمهور پیشین امریکا نیز مطرح بود؛ اما تحقق 
نیافت. در آن زمان، این طرح در افغانستان با واکنش 
حکومت وحدت ملی روبه رو شد. رییس جمهور غنی، 
این  با  سیاسیون  و  اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
طرح مخالفت کردند و گفتند که حضور شرکت های 
خصوصی جنگ، مورد قبول دولت افغانستان نیست.

خروج نظامی امریکا و تردیدها در مورد آینده افغانستان

عبدالوارث سیغانی، استاد دانشگاه

اصول تعریف شده حضور 
امریکا در افغانستان، 

کاهش خشونت ها، منع کشت مواد 
مخدر و نابودی گروه های تروریستی 
به خصوص شبکه القاعده بود. این در 

حالی است که تاکنون هیچ نهاد ملی 
و بین المللی به گونه رسمی تایید 

نکرده که گروه القاعده در افغانستان 
نابود شده است. برعکس، بارها بیان 

شده است که طالبان در بخش هایی از 
افغانستان با شبکه القاعده همکاری 

مشترک دارند.



روایت باشنده گان منطقه 
چهل دختران یک روز پس از انفجار

آسیه حمزه ای

ناگهان با صورت اشک بار 
دختری معصوم مواجه می شوم. 

در میان وسایل به  جا مانده 
از هم صنفی هایش، به پهنای 
صورت اشک می ریزد. قصه 

می کند، پر از بغض و پر از 
اشک. کلثوم که شاگرد مکتب 

سیدالشهدا است، می گوید: 
»دیروز زمان رخصتی منتظر 

دیگر هم صنفی های مان بودیم. 
یک باره انفجار شد. کمی 

پیش دویدیم، دوباره انفجار 
شد. ما طرف شهرک ولی عصر 

رفتیم که انفجار سوم رخ داد. 
خیلی ترسیدیم. با چشم هایم 
می دیدم که د سر دخترا چره 
می خورد، زمین افتیدند. چند 

تا از دوست هایم کشته شدند، 
نیک بخت، زهرا و بصیره که 

زخمی شد«.
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حوزه  در  سید الشهدا  مکتب  بر  حمله  از  روز  یک 
سیزدهم امنیتی شهر کابل می گذرد. این جا حوالی 
سه  عصر  ساعت ۴:۲۷  شنبه  روز  که  است  محلی 
و  چهل دختران  کوه  دامنه  داد.  رخ  پی هم  انفجار 
باشنده گانی که حادثه دیروز آن ها را به خشم آورده 
است. پرسش اصلی مردم این است که حکومت چرا 
توان تامین امنیت را ندارد. پرسش اساسی تر این که 
در افغانستان چرا تا این حد تناقض در اعالن آمار 
تلفات وجود دارد. مردم محل می گویند در مکتبی 
رخصتی  زمان  در  و  دارد  شاگرد  هزار  چندین  که 
آن ها، چطور ممکن است فقط ۳۰ یا ۴۰ نفر کشته 
شده باشند؟ به گفته باشنده گان محل، آن ها بیش 
در  گونه ای که  به  داده اند،  را غسل  از ۱۰۰ کشته 
مساجد اطراف جای نمانده بود و جنازه ها را روی  

هم گذاشته بودند. 
 

حال این منطقه خوب نیست. در و دیوارها زخمی 
که  کلینیکی  است.  مشاهده  قابل  انفجار  اثرات  و 
کاماًل  شیشه هایش  دارد،  قرار  مکتب  مجاورت  در 
از جا کنده شده است.  فرو ریخته و حتا دروازه ها 
جا  به  وسایل  خون،  و  خاک  میان  نقطه  چند  در 
درد  از  پر  می شود.  دیده  جان باخته گان  از  مانده 
یک  می سازد.  فاش  را  گفتنی  ناگفته های  و  است 
گوشه تذکره خونین مرضیه افتاده، گوشه ای دیگر 
بوت های سرخ دخترکی و گوشه ای دیگر کتاب های 
سوخته. مردم محل جمع شده اند. هم سوگوارند و 
به  بدی  بهت  در  هم  و  نگران اند  هم  هراسان،  هم 
سر می برند. واکنش تندی به حضور رسانه ها دارند. 
می گویند: »چرا آمده اید؟ بروید، همه تان بروید و ما 
را به غم خودمان تنها بگذارید«. به یک باره جمعیت 
ندای اهلل اکبر سر می دهند. در جریان تهیه گزارش 
مبایل را می کشم تا صحبت شان را ثبت کنم. ناگهان 
صدای زنی می آید با سنگی در دست که مرا نشانه 

گرفته است.

نمانده،  ما  از  کسی  شدیم،  »بیچاره  می زند:  فریاد 
همه مردند، همه کشته شدند. همه با هم به گلیم 
غم نشسته ایم«. بعد روی دو زانو می نشیند و چادر 

آبی  رنگش را روی سرش می کشد و مویه می کند. 
 

با خشم  می ایستند.  ما  مقابل  در  مردم  از  گروهی 
ما  می گوییم  آمده اید؟  چه  برای  می پرسند 
خبرنگاریم، ما هم عزاداریم، ما هم داغ داریم، آمده ایم 
صدای قربانیان را بلند کنیم. از میان جمعیت یکی 
در  دیگران،  از  بلند تر  صدای  با  می آید،  پیش تر 
حالی که سرش پانسمان شده است. خود را هادی 
حسینی معرفی می کند و می گوید: »در حادثه دیروز 
این است که  اما سوال اساسی مه  مجروح شده ام، 
حالی گپ بزنم، همی گپ های ما ره بدون سانسور 
منتشر می کنین یا نی؟ داغ ما مضاعف شده. وقتی 
آمار دروغ از قربانیان نشر می شه. به واهلل که از ۱۰۰ 

نفر بیش تر کشته شدند«.
»درد خود را به کی بگوییم؟ دولت؟ کدام دولت؟ 
در  دولت  است؟  کرده  فراموش  را  ما  که  دولتی 
رفتار  گونه ای  به  است؛  بی کفایت  ما  عدالت  تامین 
می کند که گویا ساکنان ناحیه سیزدهم جزو مردم 
افغانستان نیستند. که نمی توانند امنیت ما را بگیرند، 
استعفا  چرا  کنند،  برقرار  را  عدالت  نمی توانند  که 
نمی دهند؟ جان ما در خطر، اوالد ما در خطر. این 
چه حال است؟« سرش را نشان می دهد و می گوید: 
»در همین ساحه که حاال حضور داریم، انفجار شد. 
بود.  داده  رخ  دوم  و  اول  انفجار  رسیدیم،  ما  وقتی 
در همین جا بودیم، داشتیم زخمی ها و کشته ها را 
جابه جا می کردیم که یک باره صدای مهیبی شنیده 
همان  با  شد.  چه  نفهمیدیم  و  آتش  و  دود  و  شد 
کشته ها  و  زخمی ها  نکردیم،  توقف  ثانیه ای  حال، 
نیست که چرا من  این مهم  را جابه جا می کردیم. 
زخمی شده ام، مهم این است که چرا حداقل ۱۰۰ 
آیا  نفر.   ۳۰ می گویند  تلویزیون ها  می میرند،  نفر 
که  ندیدند  و  نبودند  ساحه  در  دیروز  خبرنگاران 
چه قدر تلفات دادیم؟ واقعاً ۳۰ نفر کشته شدند؟ ما 

مصونیت نداریم. نداریم... نداریم«.
 

معصوم  دختری  اشک بار  صورت  با  ناگهان 
از  مانده  جا  به   وسایل  میان  در  می شوم.  مواجه 
می ریزد.  اشک  صورت  پهنای  به  هم صنفی هایش، 
از اشک. کلثوم که  پر  و  از بغض  پر  قصه می کند، 
»دیروز  می گوید:  است،  سیدالشهدا  مکتب  شاگرد 
زمان رخصتی منتظر دیگر هم صنفی های مان بودیم. 
یک باره انفجار شد. کمی پیش دویدیم، دوباره انفجار 
شد. ما طرف شهرک ولی عصر رفتیم که انفجار سوم 
رخ داد. خیلی ترسیدیم. با چشم هایم می دیدم که 
د سر دخترا چره می خورد، زمین افتیدند. چند تا از 
دوست هایم کشته شدند، نیک بخت، زهرا و بصیره 

که زخمی شد«.
»امروز آمدیم با هم صنفی ها بریم خانه دوست های 
چنین  در  ما  چرا  بگوییم.  تسلیت  کشته شده مان 
شرایطی هستیم؟ چرا باید بی گناه کشته شویم؟ چه 
رقم حکومت داریم؟ به چه جراتی انتحاری می تواند 
وارد مکتب شود؟ یا ما ره بکشد؟« می زند زیر گریه و 
گوشه چادرش را می ماند روی چشم هایش و هق هق 

می زند.
آن سو  اشاره می کند که  ازدحام، همکارم  میان  در 
می آید.  بلند  جمعیت  صدای  است.  گپ  کدام 
مرثیه  هم  داغ دیده،  و  محزون  شکسته،  پیرمردی 
می زند  فریاد  هم  و  می ریزد  اشک  هم  می خواند، 
می گوید:  مبارزه.  به  می کند  دعوت  را  همه  و 
به  پا  است،  نسل کشی  بیادر،  او  است  »نسل کشی 
خیزیم تا دیر نشده«. دوباره از میان جمعیت صدای 

اهلل اکبر می آید. 
 

زنان هنوز دور اجسام به جا مانده از جان باخته گان 
خود  رنگارنگ  چادرهای  زیر  آرام آرام  و  هستند 
می گریند. زنی شروع می کند به ضجه زدن، داد و 
فریاد می کند، آن چنان که غمش گویا به این زودی 
بی کفایتی  از  تند  زبانی  با  کرد.  نخواهد  فروکش 
از  را  کسی  چه  می پرسم  می کند.  انتقاد  حکومت 
دست داده ای؟ می گوید کی را از دست بتم؟ تمام 
همسایه هایم از چپ و راست اوالد خود را از دست 
داده اند. چه غمی از این کالن تر، کل شان دخترانم 

بودند. 
 

هم زمان با او، زن دیگری از توصیف مسجد و غسل 
و  استخوانی  صورت  با  می گوید.  جان باخته گان 
دردکشیده اش دیروز را روایت می کند، همان لحظه 
انفجار، همان ثانیه هایی را که به کندی می گذشت 
و مادران بی قرار پای لُچ برآمدند. هر کسی به دنبال 
قومی  تقسیمات  »آیا  می گوید:  خود...  گم شده 

ره  ما  اخیر  در سال های  و مذهبی سبب شده که 
این گونه بکشند؟ د کورس، د مکتب،  کلپ ورزشی، 
د مسجد و حتا د شفاخانه. در مساجد این اطراف 
زیاد  کشته ها  که  آن قدر  دگه،  نیست  جای  هیچ 
آتش سوزی،  و  دود  این جا،  بود  دیروز جهنم  است. 
انفجار. مادران پای لوچ می دویدن پشت اوالد خود. 
شیشه های ما همه فرو ریخت. جان مردم برای تان 
نیستیم؟  این کشور  مردم  ما جزو  یا  نیست؟  مهم 
امنیتی  مسووالن  است؟  کرده  گناهی  چه  هزاره 
کجا هستند؟ مسووالن امنیتی حوزه ۱۳ و ۱۸ کجا 
بودند؟ دختران صنف یازده و دوازده کشته شدند. 
رهبران  اوالد  همی  می خواندند.  درس  چون  چرا؟ 

سیاسی چرا هیچ  وقت هیچ آسیبی نمی  بینن؟«
بغضش می ترکد و می گوید: »دیشب افطار نکردیم، 

پس شبی نخوردیم و امروز هم روزه ایم«.
به  او  است.  کابل  غرب  دیگر  باشنده  محمد بصیر، 
تندی خطاب به جامعه جهانی می گوید: »از جامعه 
جهانی تقاضای جدی دارم که بی طرفانه و به نفع 
مردم و غیرنظامیان به موضوع صلح بپردازد. جامعه 
جهانی باید هم روی اشرف غنی و هم گروه طالبان 
فشار بیاورد. این چه مذاکرات صلحی است؟ ما را 
جامعه  بکشید؟  حساب شده تر  تا  می دهید  بازی 
جهانی مساله عدالت انتقالی و رسیده گی به جانیات 

جنگی طرفین را بررسی کند«. 

پس  روز  یک  چهل دختران  منطقه  باشنده گان 
سر  به  و خشم  بهت  در  چهارشنبه،  روز  حادثه  از 
گالیه  دولت  تبعیض آمیز  برخورد  از  آن ها  می برند. 
دارند و در صحبت های خود تاکید دارند که موضع 
ما با طالب و داعش واضح است. طالبان و داعشیان 
تروریست و آدم کش هستند، اما دولت چرا امنیت 
ما را نمی گیرد؟ آیا خود با آن ها دست دارند؟ آمران 

بی کفایت باید برکنار شوند. 
دوکانی کوچک شیشه هایش  این که،  آخر  سکانس 
لرزان،  دست های  با  دوکان دار  است.  ریخته  فرو 
شیشه ها را جمع می کند. زنان یاد دیروز می افتند و 
باز با گوشه چادر اشک های خود را پاک می کنند. در 
مکتبی که انفجار شد، هفت هزار دانش آموز درس 
می خوانند و در همین شفت که انفجار شد، دو هزار 
دانش آموز حضور داشتند. در این شفت تنها دختران 

آموزش می دیدند.

خشم و خون؛

دانش آموزان در برابر کتاب هایی که از انفجار کابل 
به جا مانده است، تجمع کرده اند-  

نصیر کاوشگر/۸صبح

پیرمردی که در میان جمعیت حاضر در آن جا فریاد 
می زند و رویداد را نسل کشی می خواند -  

نصیر کاوشگر/۸صبح

پیرزن معترض که دولت را به بی کفایتی در 
جلوگیری از رویداد حمله بر مکتب سیدالشهدا 

متهم می کند -  نصیر کاوشگر/۸صبح

کتاب هایی که از رویداد حمله دشت برچی به جا 
مانده است - نصیر کاوشگر/۸صبح

یکی از گواهان رویداد که وحشت پس از رویداد 
حمله موتر بمب در دشت برچی کابل را حکایت 

می کند -  نصیر کاوشگر/۸صبح

کلثوم، یکی از دانش آموزانی که شاهد کشته 
و زخمی شدن هم صنفی هایش در حمله موتر 

بمب گذاری شده در دشت برچی کابل بوده است - 
نصیر کاوشگر/۸صبح

هادی حسینی، یکی از گواهان و زخمیان حمله 
موتر بمب گذاری شده در دشت برچی کابل -  

نصیر کاوشگر/۸صبح



حشمت احمدزی، روزنامه نگار

ریاست  دوره  که  هستم  حاضر  من  باشد،  کشور  در 
جمهوری ام را قبل از موعد آن به پایان برسانم.«

با عین دیدگاه، در آن زمان، داکتر نجیب فکر می کرد 
که کناره گیری از قدرت، افغانستان را به صلح خواهد 
زمان  کرد.  کناره گیری  قدرت  از  این رو  از  و  رساند 
قدرت  از  نجیب اهلل  داکتر  کناره گیری  که  داد  نشان 
نه تنها افغانستان را به صلح نرساند؛ بلکه باعث ادامه 
جنگ در کشور شد که تا امروز ادامه دارد. از این رو، 
کشور  زعامت  مدعی  چنان که  غنی  جمهور  رییس 
از قدرت شود  نباید شکار توطیه کناره گیری  است، 
و سناریوی مشابه را تکرار کند و باید به گونه ای که 
به قدرت رسید، آن  را به شخص و یا طرف دیگری 
تسلیم کند و در غیر آن بهای این همه خونی که به 
زمین ریخته است، هدر خواهد رفت. آقای غنی باید 
بداند که خالی قدرت برای کشوری مانند افغانستان، 
آغازگر آسیب های متعدد خواهد بود و این تجربه در 
واقعیت  تلخ ترین  مثابه  به  افغانستان  معاصر  تاریخ 

سیاسی کشور شناخته می شود.
وجود  مقاله اش،  در  غنی  جمهور  رییس  آن که  با 
نقش  و  روند گفت وگوهای صلح  بر  ناظر  و  میانجی 
جامعه بین المللی و ملل متحد را در این امر مهم و 
پاکستان  از  تبعیت طالبان  و  اهمیت می گوید  حایز 
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شاخص های  همه  در  افغانستان  دولت  آن که  با 
بین المللی به عنوان دولتی با شکننده گی باال توصیف 
شده است؛ اما با همه  چالش ها، هیچ جایگزین دیگری 
برای دولت کنونی، قادر نخواهد بود تا افغانستان را به 
سوی توسعه یافته گی رهنمون سازد. روایت طالبان از 
دولت داری را باید روایت متحجرانه ای دانست که در 
آن دولت بیش تر از این که یک نهاد اجتماعی باشد، 
که  می رسد  نظر  به  است.  ایدیولوژیک  دستگاه  یک 
قدرت  انتقال  گرو  در  اکنون  کشور  در  پروسه صلح 
است؛ اما با چه پیش شرطی و چگونه؟ تا هنوز روشن 

نیست.
در  کم تر  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  قدرت  انتقال 
چارچوب مکانیسم های تعریف شده و قابل قبول برای 
همه گروه های سیاسی، صورت گرفته و فقدان یک 
اجماع قابل قبول برای تمام گروه ها، سبب بی ثباتی 
سیاسی و شکننده گی نهاد دولت در کشور شده است. 
به نظر می رسد که چگونه گی انتقال قدرت تاکنون 
مسأله اساسی برای گذار از جنگ و منازعه در کشور 

است.
مقاله اخیر رییس جمهور غنی در نشریه فارین افرز 
مقاله،  این  در  است.  توجهی  خور  در  نکات  حاوی 
رییس جمهور به تصمیم جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا مبنی بر خروج نیروهای امریکا تا چند ماه دیگر 
ارج گذاشته است و آن  را نقطه عطف برای افغانستان 
این  حال،  عین  در  و  می داند  همسایه  کشورهای  و 
تصمیم را به مثابه فرصت و خطر برای تمامی جوانب 

و کشورهای منطقه عنوان می کند.
رییس جمهور در این مقاله، برای کشورهای منطقه 
به گونه ای گوشزد می کند که دیگر زمان آن گذشته 
که به ادامه جنگ به عنوان یک فرصت نگاه شود و 
اکنون جنگ در کشور می تواند تهدید مشترک برای 
کشورهای منطقه نیز به حساب آید و از همین رو است 

و چگونه گی رویکرد طالبان با القاعده و داعش را از 
جمله دشواری های مذاکرات می داند و توافق حکومت 
را  طالبان  ادغام  و  واگذار  لویه جرگه  به  را  طالب  و 
روند  از  بعد  چالش های  از  دولت  سطوح  تمامی  در 
او  که  می رسد  نظر  به  اما  می کند؛  عنوان  مذاکرات 
کرده،  درک  را  کشور  کنونی  وضعیت  ظرافت های 
ولی نیاز است تا موضوعات متذکره در چارچوب یک 
اجماع سیاسی در میان همه گروه های سیاسی معنا 

پیدا کند.
نگرانی های متعددی در مقاله آقای غنی بازتاب یافته 
است که همانا مسیر آینده و دست یابی مردم به صلح 
در  رییس جمهور  دید  از  که  است  پایدار  و  عادالنه 
وضعیت ایده آل، نیز آسان نخواهد بود. فرار مغزها و 
نخبه ها از کشور، بی نظمی در پروسه انتقال قدرت و 
یا ادغام احتمالی مخالفان و خطرات سیاسی داخلی از 
دیگر مواردی  است که رییس جمهور را نگران ساخته 

است.
این یک رسالت تاریخی و ملی است که تجربه خالی 
قدرت در افغانستان نباید یک بار دیگر تکرار شود و 
باید  ذی دخل  جوانب  تمامی  فروبپاشد.  دولت  نهاد 
بدانند که به  وجود آمدن خالی قدرت به نفع هیچ 
طرفی نخواهد بود و مردم افغانستان هم چنان قربانی 

توطیه و دسیسه های داخلی و بیرونی خواهند شد.
مدعی  غنی  جمهور  رییس  که  آن چنانی  اخیر،  در 
است، جنگ طالبان از این پس، جنگ برای تصاحب 
قدرت خواهد بود و نباید قدرت را بدون مکانیسم های 
قانونی و درنظرداشت ارزش های دموکراتیک به کسی/
گروهی واگذار کرد. دفاع از حکومت کنونی به مفهوم 
از ساختار دولت و ارزش های نظام مردم ساالر  دفاع 
است. بنابراین، باید گفت که برای اجتناب از تجربه 
افتاد،  اتفاق  نود  دهه  در  آنچه  و  داخلی  جنگ های 
مکانیسم انتقال قدرت که در قانون اساسی پیش بینی 
شده است، نباید قابل چانه زنی باشد. بی ثباتی و جنگ 
در افغانستان تأثیرات مستقیمی روی وضعیت منطقه 
می تواند  قدرت  خالی  و  می گذارد  برجای  جهان  و 
سبب تشدید بحران در جغرافیای افغانستان شود که 

بدون شک هیچ کشوری از آن سود نخواهد برد.

که رییس جمهور، عنوان مقاله اش را »نقشه راه صلح 
افغانستان و منطقه« انتخاب کرده است. در گذشته، 
قدرت های منطقه و جهان، منفعت شان را در تداوم 
جنگ در افغانستان می دیدند. جنگ سرد و تهاجم 
شوروی به افغانستان باعث شد تا کشورهای منطقه، 
کشور ما را به میدان جنگ های نیابتی تبدیل کنند و 
بدون شک، این جنگ ویران گر سود فراوانی را نصیب 
مهم  بازیگر  به  توانست  کشور  این  و  کرد  پاکستان 
سیاسی در منظقه تبدیل شود و از لحاظ اقتصادی 

نیز سهم قابل توجهی را به دست آورد.
نزدیک  شباهت  است،  شوکه کننده  شدت  به  آنچه 
روایت صلح  با  نجیب اهلل  داکتر  ملی  مصالحه  برنامه 
تاریخ  که  سخن  این  با  من  است.  کنونی  حکومت 
تکرار می شود، موافق نیستم؛ اما با این که رویدادهای 
تاریخی پهلوهای مشترکی دارد، هم سو هستم. رییس 
کرده  مطرح  را  موضوعی  مقاله اش  در  غنی  جمهور 
برنامه  اعالم  از  پس  نیز  نجیب اهلل  داکتر  که  است 
مصالحه ملی آن  را گفته بود که همانا کنار رفتن از 

قدرت تحت شرایط خاص بود.
خودش  آن که  با  مقاله  این  در  غنی  جمهور  رییس 
از  بخشی  در  اما  می خواند؛  کشور  منتخب  زعیم  را 
نوشته اش می گوید: »در صورتی که هدف تامین صلح 

بازنمایی جنگ و صلح در روایت رییس جمهور غنی

نبود  دلیل  به  اما  هستند؛  بی تفاوت  آن  به  نسبت 
سیاسی  کارایی  از  مردم  دموکراتیک،  نهادهای 
قالب  در  را  خود  افراد  و  نیستند  برخوردار  چندانی 
شهروند نمی بینند و اتباع نظام تلقی می شوند. در این 
نوع فرهنگ سیاسی، افراد حس تعهد محدود نسبت 
به حکومت دارند و حضورشان در روندهای سیاسی، 
تحوالت ملموسی را رقم نمی زند. در چنین فرهنگ 
سیاسی ای، نهادهای دموکراتیک و دموکراسی توان 
فرهنگ  نمونه های  داشت.  نخواهند  را  ریشه زدن 
سیاسی تبعه، رژیم های سلطنتی حاکم در خاورمیانه 

و نظام های جمهوری آسیای میانه هستند.
۳- فرهنگ سیاسی مشارکتی

در این نوع فرهنگ سیاسی، افراد شهروندان کشور 
تلقی می شوند و در روندهای سیاسی و نهادها حضور 
فعال دارند و نسبت به رفتار سیاسیون حساس اند. در 
فرهنگ سیاسی مشارکتی، شهروندان بر این باورند 
سرنوشت  و  هستند  موثر  تصمیمات  تمام  در  که 
پیش رفته  جوامع  می زنند.  رقم  را خودشان  خویش 
مشارکتی اند  فرهنگ سیاسی  میزبان  دموکراتیک  و 
می شود  اعمال  امور  تمام  در  مردم  اراده  آن  در  که 
و شهروندان به صورت گسترده در انتخابات شرکت 
بر  عمدتاً  مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  می کنند. 

کشورهای غربی حاکم است.
آلموند و وربا هم چنان بر این باور اند که انواع ترکیبی 
تبعه، مشارکتی -  مانند محدود -  فرهنگ سیاسی 
یک  در  می توانند  نیز  مشارکتی   - محدود  و  تبعی 
جامعه وجود داشته باشند. انواع فرهنگ های سیاسی 
فرهنگ  سکوالر،  سیاسی  فرهنگ  قبیل  از  دیگری 
سیاسی همگن، فرهنگ سیاسی چندپاره و فرهنگ 
سیاسی ایدیولوژیک که توسط والتر روزنبام در کتاب 
»فرهنگ سیاسی: مفاهیم اساسی در علوم سیاسی« 
مورد بررسی قرار گرفته است، نیز بر جوامع انسانی 

در گذشته و حال حاکم بودند و هستند.

فرهنگ سیاسی حاکم بر افغانستان
و  توسعه نیافته  افغانستان  جامعه  که  آن جایی  از 
عقب مانده است، فرهنگ سیاسی افغانستان سنتی و 
قوم گرا است و از دید آلموند و وربا هرسه یا ترکیبی 

رشته  در  انتزاعی  مفاهیم  از  یکی  سیاسی  فرهنگ 
اجماع  دلیل،  همین  به  و  است  سیاسی  علوم 
برای درک  ندارد.  تعریف آن وجود  برای  عامه پسند 
هرچه بهتر مفهوم فرهنگ سیاسی، باید نخست به 
اجزای تشکیل دهنده آن که عبارت از »فرهنگ« و 
»سیاست« است، رجوع و سپس رابطه میان این دو 
را بررسی کرد. به گونه کلی می توان گفت که فرهنگ 
سیاسی عبارت از شیوه اثرگذاری متقابل بین فرهنگ 
و سیاست است و جالب این جا است که این موضوع 
در متون اصیل سیاسی رومی ها و یونانی ها نیز دیده 
می شود. در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک جامعه، 
عوامل مختلف از قبیل شرایط تاریخی، نوعیت نظام 
سیاسی، ساختار اجتماعی، شرایط جغرافیایی، سنت 
و ارزش ها و نظام اقتصادی تأثیر دارند و پس از یک 
فرایند پیوسته جامعه پذیری سیاسی نهادینه می شود 
و از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابد. به صورت 
از  قسمتی  آن  به  مربوط  سیاسی  فرهنگ  کلی، 
فرهنگ جامعه می شود که معطوف به طرف سیاست 
و نظام سیاسی است که بن مایه تمایالت و رفتارهای 
عموم،  صورت  به  می دهد.  شکل  را  مردم  سیاسی 
به نظام سیاسی  افراد در یک جامعه نسبت  آگاهی 
حاکم و عمل کردهای آن، از راه فرایند جامعه پذیری 

سیاسی شکل می گیرد.

تعریف فرهنگ سیاسی
اولین بار  برای  را  سیاسی  فرهنگ  مدرن  تعریف 
در   ۱۹۶۳ سال  در  وربا  سیدنی  و  آلموند  گابریل 
کتاب مشترک شان با عنوان »فرهنگ مدنی: رویکرد 
کردند.  ارایه  کشور«  پنج  در  دموکراسی  و  سیاسی 
به صورت عموم، فرهنگ سیاسی را می توان چنین 
تعریف کرد: »مجموعه ای از ارزش ها، باورها، نگرش ها 

از این فرهنگ های سیاسی بر جامعه ما حاکم است. 
جامعه افغانستان را از نظر فرهنگ سیاسی می توان به 

سه بخش تقسیم کرد:
کار  روی  از  پس  مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  الف: 
شد  حاکم   ۲۰۰۲ سال  در  دموکراتیک  نظام  آمدن 
که در نتیجه آن فضا برای آموزش، برابری، اشتراک 
ریاست  انتخابات  قبیل  از  سیاسی  فرایندهای  در 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات های  و  جمهوری 
هموار  دموکراتیک  نهادهای  شکل گیری  و  والیتی 
شد. هم چنان فرصت برای حضور زنان در عرصه های 
مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مهیا شد. شایان 
ذکر است که فرهنگ سیاسی مشارکتی فقط بر مراکز 

والیات و کالن شهرهای افغانستان حاکم است.
ب: فرهنگ سیاسی محدود که یکی از ویژه گی های 
بر  بیش تر  است،  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  بارز 
مناطقی که از حاکمیت دولت خارج است، حکم فرما 
است. شاید در برخی از این مناطق دولت کم وبیش 
حضور داشته باشد؛ اما قدرت تصمیم گیری در دست 
بزرگان قومی است و یا مردم جهت حل منازعات به 
ساختار قومی - قبیله ای خود رجوع می کنند و در 
چنین فرهنگ سیاسی ای از ابزارهایی که جامعه را 
به سمت فرهنگ سیاسی مشارکتی هدایت می کنند، 

هیچ گونه استقبال صورت نمی گیرد.
افغانستان  از  مناطقی  بر  تبعه  سیاسی  فرهنگ  ج: 
کامل  سلطه  آن  بر  دولت  مخالفان  که  است  حاکم 
بر  مبتنی  مناطق  این  در  نظام  ساختار  دارند. 
از  افراد مکلف به پیروی  ارزش های اسالمی است و 
آن هستند. در چنین فرهنگ سیاسی ای، ساختارهای 
شدت  به  افراد  رشد  فضای  و  ندارند  وجود  مدرن 
آموزه های  براساس  فقط  زنان  حضور  است.  محدود 
شریعت اسالمی تعریف می شود و فراتر از آن اجازه 

هیچ گونه فعالیتی را ندارند.
بر  سیاسی  فرهنگ  نوع  چه  این که  نتیجه،  در 
افغانستان غالب خواهد شد در هاله ای از ابهام است. 
شرایط حساس سیاسی فعلی، تشدید جنگ، حکومت 
میان  در  پیروزی  توهم  حس  و  متزلزل  مرکزی 
نیروهای خارجی،  با خروج  مخالفان دولت هم زمان 
بر پیچیده گی وضعیت می افزاید. اما آنچه مسلم است، 
فرهنگ  و  مشارکتی  فرهنگ سیاسی  که  است  این 
اعمال شده  افغانستان  بر مردم  باال  از  تبعه  سیاسی 
است و مردم افغانستان در انتخاب آن چندان نقشی 

نداشته اند.

سیاسی  نظام  به  نسبت  مردم  جهت گیری های  و 
خودشان«. از دیدگاه آلموند فرهنگ سیاسی عبارت 
ایستارها و سمت گیری های فردی  »الگوی  از:  است 
نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام«. سیدنی 
می کند:  تعریف  چنین  را  سیاسی  فرهنگ  نیز  وربا 
»فرهنگ سیاسی از نظام اعتقادی تجربی، نمادهای 
اقدام  انجام  ارزش هایی که معرف کیفیت  معنادار و 

سیاسی اند، تشکیل می یابد«.

انواع فرهنگ سیاسی
گابریل آلموند و سیدنی وربا در کتاب شان به بررسی 
فرهنگ سیاسی در پنج کشور از جمله امریکا، آلمان، 
انگلستان، مکزیک و ایتالیا پرداختند و نتیجه ای که 
به دست آمد، نشان داد که کشورهای توسعه نیافته 
روانی  و  تاریخی  فرهنگی،  دالیل  به  سوم(  )جهان 
عقب مانده اند. آلموند و وربا در تالش بودند که فرهنگ 
عمومی را در سطح سیاسی با هم مقایسه کنند. هدف 
آن ها بررسی و روشن ساختن علل دوام دموکراسی 
در کشورهای غربی و بی ثباتی در کشورهای توسعه 
نیافته بود. آلموند و وربا انواع فرهنگ سیاسی را به 
سه نوع تقسیم کرده اند که آن ها را با کمی جزئیات 

مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- فرهنگ سیاسی محدود

یا  ندارد،  وجود  تغییر  ایجاد  انتظار  که  جوامعی  در 
مردم انتظاری از نظام حاکم ندارند، فرهنگ سیاسی 
محدود حاکم می باشد. در چنین فرهنگ  سیاسی ای، 
گرایشات و عالقه افراد به مسایل سیاسی کم است و 
بتوانند در تحوالت  ندارند که  را  این احساس  آن ها 
سیاسی موثر باشند. در فرهنگ سیاسی محدود، مردم 
هیچ نقشی در تصمیمات ملی و کالن کشور ندارند 
و همیشه تصمیمات در سطح حاکمیت و به صورت 
یک طرفه گرفته و اعمال می شود. این نوع  فرهنگ 
سیاسی بر جوامع سنتی و عقب مانده یا پادشاهی های 

متمرکز، حاکم است.
۲- فرهنگ سیاسی تبعه

در فرهنگ سیاسی تبعه، افراد از فعالیت های گوناگون 
حکومت از قبیل روند تصمیم گیری، پرداخت مالیات 
یا  به آن عالقه مند و  قانون گذاری آگاهی دارند و  و 

بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی در افغانستان

نظیراحمد رزاقی
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قتل های  از  پروان  والیت  مدنی  فعاالن  و  باشنده گان 
هدف مند و افزایش ناامنی در این والیات شکایت کرده و 
می گویند که از چندی به این  سو این والیت ها بیش  از هر 
زمان دیگر ناامن شده و این امر نگرانی آنان را برانگیخته 
است. به گفته آن ها، تعیینات در نهادهای امنیتی در این 
که  شده  سبب  موضوع  همین  و  شده  سیاسی  والیت ها 
وظایف شان  به  نتوانند  مستقل  گونه  به  امنیتی  نهادهای 

رسیده گی کنند. 
والیت  مدنی  جامعه  نهادهای  بورد  رییس  مشفق،  شفیع 
در  ناامنی   افزایش  روزنامه ۸صبح  با  گفت وگو  در  پروان، 
والیت پروان را یکی از چالش های جدی عنوان می کند. 
دو بخش  به  پروان  در  ناامنی   که  تصریح می کند  مشفق 
معضل های  به  دو  هر  که  تقسیم شده  جنایی  و  سیاسی 
جدی برای مردم و نهادهای جامعه مدنی بدل شده است. 
رییس بورد نهادهای جامعه مدنی پروان افزود که هر چند 
از  باند ها  از  و شماری  داشت  باج گیری وجود  در گذشته 
اکنون  اما  می کردند،  باج گیری  سرمایه گذاران  و  تاجران 
بی پیشینه  گونه  به  سیاسی  قتل های  و  تاجران  اختطاف 
را  والیت  این  باشنده گان  زنده گی  و  است  یافته  افزایش 

تهدید می کند.
او افزایش ناامنی و قتل های سیاسی در پروان را به رهایی 
نسبت  در کشور  طالبان  گروه  زندانی  هزار  پنج  از  بیش 
در  زندانیان  این  بیش تر  که  می کند  تاکید  و  می دهد 
قتل های هدف مند سیاسی دست دارند و پس از رهایی 
افزود:  مشفق  آقای  می زنند.  دست  جرایمی  چنین  به 
به گونه  پروان  قتل های سیاسی و جنایی در  »متاسفانه 
بیش تر  موضوع  این  و  کرده  پیدا  افزایش  بی پیشینه ای 
به این بر می گردد که طالبان پس از رهایی زندانیان شان 
نیز  میدان  و  کرده  پیدا  جرأت  گرفته،  انرژی  بیش تر 

برای شان باز شده است«.
از سوی دیگر او کمبود نیروهای پولیس در این والیت را 
یکی از چالش های دیگر عنوان کرد و گفت که تشکیالت 

نشست  یک  در  با حضور  هرات  مدنی  فعاالن  از  شماری 
خبری، از تداوم فرهنگ سرپرستی در نهادهای حکومت 
فرهنگ  ترویج  و  کرده  نگرانی  ابراز  والیت  این  محلی 
سرپرستی را سبب گسترش فساد و سکته گی در روند کار 

ادارات دولتی عنوان می کنند.
از دید آنان، زدوبندها میان برخی مقام های ارشد حکومتی 
سبب  والیت ها،  در  محلی  نهادهای  و  کشور  مرکز  در 
در  سرپرستان  کار  تداوم  و  سرپرستی  فرهنگ  گسترش 
نهادهای محلی هرات گشته و حکومت باید به این فرهنگ 

هرچه زودتر پایان دهد.
این  شمار از فعاالن مدنی تأکید دارند که ۱5 نهاد محلی در 
هرات از سوی سرپرستان اداره می شوند. شماری از فعاالن 
سیاسی نیز پافشاری می کنند که بست های حکومتی باید 
در  کار سرپرستان  تداوم  و  پُر شود  آزاد  رقابت  طریق  از 

نهادهای حکومتی »شرم آور« است.
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
برمبنای دستور رییس جمهور،  تأکید دارد که  در هرات 
این کمیسیون در کابل از تمامی نهادهای دولتی مرکزی 
مسأله  به  دادن  پایان  برای  که  است  خواسته  محلی  و 

سرپرستی اقدام کنند.

دیگر از چالش های امنیتی در این والیت می دانند. به گفته 
با رهایی زندانیان طالبان این صف بیش تر تقویت  آن ها، 
شده و افراد طالبان در این مناطق نیروهای دولتی را هدف 

قرار می دهند.
رامش شمال تصریح کرد که حتا در بسیاری مواقع افراد 
وابسته به گروه طالبان نیز از سوی نماینده گان مردم در 
پارلمان و قوماندانان زورمند حمایت می شوند تا بقای خود 
افراد  او،  گفته  به  کنند.  نفوذ شان حفظ  زیر  در ساحه  را 
از  به گروه طالبان  وابسته  افراد  مسلح غیرمسوول و حتا 
سوی سیاسیون ، فرماندهان جهادی و نماینده های مردم 

پروان در مجلس نماینده گان حمایت می شوند.

شکست گروه طالبان در جبهات و افزایش قتل های 
هدف مند در والیات

با آ ن که نهادهای جامعه مدنی و باشنده گان پروان ضعف و 
دخالت زورمندان در کارهای نهاد های امنیتی را از دالیل 
افزایش  و  هدف مند  ترورهای  سیاسی،  قتل های  افزایش 
اما  می کنند،  عنوان  والیت  این  در  بازرگانان  اختطاف 
فرمانده پولیس پروان می گوید که طالبان به دلیل شکست 
اختطاف  و حتا  قتل های هدف مند  به  در جبهات جنگ، 

تاجران روی آورده اند.
عبدالرووف ارزگانی، فرمانده پولیس پروان، گفت که تالش 
گروه طالبان ناکام شده است و به دلیل این که آن ها میان 
به »حمالت  کنند،  ایجاد  فاصله  دولتی  نهادهای  و  مردم 
کارشان  این  در  که  آورده اند  روی  بزدالنه«  کارهای  و 
است.  بزدل  »دشمن  افزود:  او  شد«.  خواهد  »ناکام  نیز 
دشمن ترسو است. ما مجال هیچ کار و فعالیت تخریبی 
را برای شان نخواهیم داد. آنان حتا با چادری در مساجد و 

مکان های عامه دست به حمالت بزدالنه زدند«.

مردم نگران اند
حمل  ماه  از  تنها  که  می گوید  کاپیسا  والیت  پولیس 
تاکنون بیش از ۴۳ تن را در این والیت بازداشت کرده اند 
تجاوز  مسلحانه،  دزدی های  هدف مند،  قتل های  در  که 

خاصی از سوی سرپرستان اداره می شوند و پیش برد کار 
نهادهای حکومت محلی هرات از سوی سرپرستان، برای 
برخی  او،  گفته  به  نیست.  پذیرش  قابل  مدنی  کنشگران 
افراد با پرداخت پول و ارتباطات شخصی و بدون داشتن 
تخصص در نهادهای حکومتی، به عنوان سرپرست گماشته 
می شوند و تداوم کار آنان افزون بر سکته گی در روند کاری 

نهادهای دولتی، عامل گسترش فساد اداری شده است.
امراهلل نصرت، از فعاالن سیاسی هرات، تداوم کار سرپرستان 
در نهادهای دولتی را »شرم آور« عنوان کرده و پافشاری 
دارد که »افراد ناکارا« در برخی نهادهای حکومتی به عنوان 
سرپرست گماشته شده اند و آن ها هیچ گونه تعهدی برای 

جواب گویی به مردم و حکومت ندارند.
برخی  در  کوتاهی  مدت  به  سرپرستان  که  افزود  وی 
نهادهای حکومتی فعالیت می کنند و در جریان یک  ماه 
عنوان  به  هم  باز  دیگر  افراد  و  برکنار  سرپرستان  برخی 
برخی  و  گماشته می شوند  دولتی  نهادهای  در  سرپرست 

ولسوالی ها نیز از سوی سرپرستان اداره می شوند.
فعاالن مدنی و سیاسی در هرات از مردم می خواهند که 
به فرهنگ سرپرستی، دادخواهی کنند  پایان دادن  برای 
به  این معضل در هرات دست  برای برچیدن  تا حکومت 
از  را  تداوم کار سرپرستان  از  ناشی  کار شود و مشکالت 

میان بردارد.
اصالحات  مستقل  کمیسیون  در  مقام ها  دیگر،  جانب  از 
براساس  که  می گویند  هرات  ملکی  خدمات  و  اداری 
دستور رییس جمهور از دو سال پیش »روند ختم برنامه 
سرپرستی« از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 

خدمات ملکی در مرکز کشور آغاز شده است.
اداری  مال یار، رییس کمیسیون مستقل اصالحات  زلمی 
و خدمات ملکی در هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
برمبنای دستور مقام های مرکزی، روند ختم سرپرستی در 
بست های عالی رتبه دولتی آغاز شد و تعداد ریاست هایی که 

از والیت های  بسیاری  به  پروان نسبت  پولیس در والیت 
هم جوار کم است.

تعیینات سیاسی 
هم چنان شماری از نهادهای جامعه مدنی در این والیت 
مجلس  اعضای  از  شماری  دخالت  و  سیاسی  تعیینات 
نماینده گان در امور نهادهای امنیتی را یکی از مشکالت 
لحاظ  از  پروان  که  می گویندن  و  می کنند  عنوان  جدی 
دخالت و نفوس شماری از سیاسیون زیر تاثیر قرار گرفته 
و این موضوع سبب شده است که پولیس و دیگر نیروهای 
امنیتی نتوانند به گونه درست در امور امنیتی این والیت 

تصمیم بگیرند.
رامش شمال، رییس شورای جوانان »شمالی بزرگ«، به 
غیرمسوول  مسلح  افراد  بیش تر  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
در پروان از سوی سیاسیون و نماینده گان مردم در مجلس 
حمایت می شوند. از سوی دیگر به گفته او، این شمار افراد 
باال  دست  پروان  امنیتی  نهاد های  مسووالن  تعیینات  در 
دارند و همین موضوع سبب شده است که نهادهای امنیتی 

در امر تامین امنیت شهروندان پروان کوتاهی کنند.
رامش شمال می گوید که آنان در یک سروی از شهروندان 
پروان دریافته اند که بسیاری از مسووالن امنیتی این والیت 
از راه های سیاسی گماشته می شوند و این تعیینات از سوی 
کسانی صورت می گیرد که افراد مسلح غیرمسوول دارند و 
مردم را با افرادشان اذیت می کنند. او افزود: »وقتی جرم 
مسوول  یا  حوزه  آمر  که  مسوول  همان  می شود،  انجام 
تماس  امنیتی  با مسووالن  است،  تعیین کرده  را  امنیتی 
گرفته و سبب رهایی مجرم می شود و این یکی از مشکالتی 

است که همواره در پروان وجود داشته است«.

حضور فعال و گسترده طالبان در شماری از مناطق 
پروان

رییس بورد نهادهای جامعه مدنی پروان و رییس شورای 
جوانان شمالی بزرگ حضور فعال شماری از افراد وابسته 
به گروه طالبان در شماری از مناطق این والیت را یکی 

حکومت  نهادهای  در  سرپرستان  کار  تداوم  دنبال  به 
محلی هرات، شماری از فعاالن مدنی و سیاسی با حضور 
نهادهای  در  سرپرستان  کار  ادامه  از  خبری،  نشستی  در 
به  پایان بخشیدن  نگرانی کرده و خواهان  ابراز  حکومتی 

فرهنگ سرپرستی در نهادهای حکومتی شدند.
آمار ارایه شده از سوی این فعاالن مدنی نشان می دهد که 
۱5 نهاد حکومت محلی در هرات از سوی سرپرستان اداره 
می شوند و در میان آن شماری از نهادهای مهم و کلیدی از 
چند سال به این سو بی سرنوشت می باشند و رییسان جدید 

برای آن ها از سوی حکومت مرکزی مشخص نشده است.
ریاست  سارنوالی، ریاست عدلیه، ریاست خدمات تخنیکی 
و  نورم  آمریت  گمرک،  ریاست  والیت،  مقام  سکتوری  و 
ریاست  شهرداری،  ریاست  مستوفیت،  ریاست  استندرد، 
و  آبیاری  زراعت،  ریاست  شفاخانه،  آمریت  مهاجرین، 
نفت  مواد  ریاست  معلومات،  و  احصاییه  ریاست  مالداری، 
اوقاف و  و  ارشاد، حج  فواید عامه، ریاست  و گاز، ریاست 
سوی  از  که  است  نهادهایی  هرات،  ترانسپورت  ریاست 

سرپرستان اداره می شود.
نشست  این  در  هرات،  مدنی  فعاالن  از  محمدی،  صالحه 
شرایط  در  تنها  حکومتی  نهادهای  که  گفت  خبری 

جنسی، پرتاب بم دستی به منازل مسکونی و باج گیری 
مردم دست داشته اند. شایق شورش، سخنگوی فرماندهی 
پولیس کاپیسا، گفت که پولیس مبارزه با جرایم جنایی 
همیشه برای امنیت مردم تالش کرده و به همین دلیل 
این تعداد از افراد به اتهام جرایم مختلف در این والیت 

بازداشت شده اند.
که  معتقدند  اما  والیت  این  در  مدنی  جامعه  نهادهای 
گراف ناامنی در این والیت بیش تر است و این بازداشت ها 
دست آورد ملموسی شمرده نمی شود. حشمت اسحاق زاده، 
رییس بورد نهادهای جامعه مدنی کاپیسا، گفت که گراف 
جرایم و ناامنی  این والیت نسبت به هر زمان دیگر افزایش 

یافته و باشنده گان این والیت در این مورد نگران اند.
این  در  پولیس  دست آوردهای  از  ستایش  با  اسحاق زاده 
والیت گفت که این دست آورها هیچ تاثیری بر امنیت مردم 
در این والیت نداشته است و حضور افراد مسلح غیرمسوول 
را  والیت  این  شهروندان  هم چنان  هدف مند  قتل های  و 
تهدید می کند. او گفت: »افراد ملکی و نیروهای دولتی در 
این والیت مصونیت ندارند. نیروهای امنیتی باید بیش تر از 
هر زمان دیگر تالش کنند و گراف ناامنی را پایین بیاورند«.

دخالت زورمندان در کارهای نهاد های امنیتی 
و  سیاسیون  دخالت  از  نیز  کاپیسا  مردم  حال  همین  در 
رنج  والیت  این  امنیتی  نهادهای  کارهای  در  زورمندان 
می برند. رییس بورد نهادهای جامعه مدنی کاپیسا گفت که 
زورمندان در نهاد های امنیتی این والیت دست باال دارند 
و این موضوع در این والیت سبب شده است که نهادهای 

امنیتی به گونه مستقل به وظایف شان رسیده گی نتوانند.
نظامی  تجهیزات  و  سالح  قاچاق  اسحاق زاده  حشمت اهلل 
در این والیت را از مشکالت دیگر عنوان کرد و گفت که 
این چالش هم چنان سبب شده است که گراف ناامنی در 

کاپیسا افزایش یابد.
باشنده گان و نهاد های جامعه مدنی در والیت های پروان 
و کاپیسا در حالی از افزایش ناامنی و قتل های هدف مند 
در این والیت های شکایت و ابراز نگرانی می کنند که هم 
اکنون در بیش تر والیت های کشور و به ویژه پایتخت، این 
جرایم به عنوان یک چالش بزرگ و جدی برای شهروندان 
به شمار می رود. این در حالی است که مقام های حکومتی 
آن را همواره یکی از تکتیک های تازه گروه طالبان برای 

تضعیف نطام و ایجاد فاصله میان دولت و مردم می دانند.

از سوی سرپرستان رهبری می شد، کاهش یافت؛ اما تقاعد، 
استعفا و تبدیل افراد، سبب معضل سرپرستی شده است.  
به گفته او، تقرر مسووالن در شماری از نهادهای حکومتی 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  شهرداری،  ریاست  مانند 
اصالحات اداری و خدمات ملکی طی مراحل نمی شود، اما 
از میان بست های سرپرست در هرات، تنها چهار بست به 
اعالن نرفته و شش بست دیگر به اعالن رفته و در حال 

طی مراحل است.
در همین حال، شماری از فعاالن مدنی هرات، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح ادعا دارند که در بست ریاست خدمات 
تخنیکی و سکتوری مقام والیت هرات که از چند سال به 
این  سو از سوی سرپرست اداره می شود، فردی به عنوان 
رییس مقرر شده، اما مکتوب تقرر او از ماه حمل سال روان 
خورشیدی تاکنون در اداره محلی طی مراحل نشده است.

اداره  دیدگاه  ادعا  این  مورد  در  خواست  ۸صبح  روزنامه 
محلی هرات را نیز با خود داشته باشد، اما سخنگوی والی 
هرات حاضر نشد در این مورد چیزی بگوید. او تأکید کرد 
که برای ابراز نظر در این مورد، باید با شخص والی مشورت 

کند.
در حال حاضر، وزارت های دفاع، داخله، مالیه، صحت عامه، 
معارف، اطالعات و فرهنگ، امور زنان و لوی سارنوالی کشور 
از سوی سرپرستان اداره می شوند و برکناری برخی وزیران 
رأی  نماینده گان  مجلس  از  که  جمهور  رییس  سوی  از 

اعتماد گرفته بودند، واکنش های زیادی به دنبال داشت.
اما  دارد،  وجود  آمریت  و  ریاست   ۷5 از  بیش   هرات  در 
بست  یک  و  ریاست   ۱۴ مدنی،  فعاالن  برخی  روایت  به 
آمریت از سوی سرپرستان اداره می شوند؛ مسأله ای که از 
دید کنشگران مدنی، سبب ناکارآمدی نهادهای دولتی و 

گسترش فساد اداری شده است.

شایق قاسمی

تعیینات سیاسی و دخالت زورمندان در مسایل امنیتی؛ 

فعاالن مدنی هرات: 

قتل های هدف مند مردم پروان و کاپیسا را نگران  کرده است

سرپرستی در ادارات سبب گسترش فساد شده است
خلیل رسولی 
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کاهش آمار ابتال و مرگ و گسترش واکسیناسیون، با 
در  قرنطین  مقررات  و  اجتماعی  رفع محدودیت های 
بهبود یافته گان  است.  شده  همراه  اروپایی  کشورهای 
تردد  و  بازدید  و  دید  حق  درآلمان  واکسین زده ها  و 

آزادانه تر را خواهند داشت.
به گزارش دویچه وله، از اولین ساعت بامداد یک شنبه 
)۹ می/ ۱۹ ثور(  کلیه افراد واکسین شده یا بهبود یافته 
برای تماس  آزادی های بیش تری  آلمان،  از کرونا در 
به  رفتن  برای خرید کردن،  این گروه  دارند.  تردد  و 
با دوستان  یا آرایشگاه، مهمانی و مالقات  رستورانت 
و خانواده، محدودیت های به مراتب کم تری خواهند 
داشت. ممنوعیت تردد در فاصله ۹:۰۰ شب تا 5:۰۰ 

صبح شامل آن ها نمی شود.
به  که  کرده  خوش بینی  ابراز  آلمان  بهداشت  وزیر 
زودی سفر و تعطیالت تابستانی و ساحلی در سطح 
اروپا، حتا بدون واکسیناسیون امکان پذیر شود. ینس 
این  »راینیشه پست«  روزنامه  با  در گفت وگو  اشپان 
پاندمی  آمارهای کاهشی  به  استناد  با  را  خوش بینی 
و فرآیند واکسیناسیون  بیان کرد و گفت خودش در 

حال برنامه ریزی برای تعطیالت است.
ایتالیا هم در صدد تسهیالت سفر در سطح اروپا است 
قرنطین  مقررات  می،  ماه  میانه  از  که  کرده  اعالم  و 
برای مسافران کشورهای اروپایی از جمله گردشگران 
انگلیسی و اسراییلی را اعمال نمی کند. لوییجی دی 
مایو، وزیر خارجه ایتالیا، گفته است که از ماه جون 
مسافران امریکایی نیز می توانند با آزمایش منفی کرونا 

یا برگه واکسیناسیون وارد این کشور شوند.
 مقررات سراسری کرونایی در اسپانیا نیز تعدیل شده  
است. از یک شنبه، سفرهای بین شهری در بسیاری 
والیت ها آزاد خواهد بود و رفت و آمد شبانه در داخل 
دولت  می شود.  تسهیل  ضوابطی  طبق  نیز  شهرها 
بیماری و  آمار  با گسترش  و  اکتبر ۲۰۲۰  از  اسپانیا 

مرگ، وضعیت اضطراری سراسری برقرار کرده بود.
در بلژیک هم پس از هفت ماه محدودیت  سخت گیرانه، 
می کده ها و رستورانت هایی که تراس یا باغچه دارند، 
بازگشایی شده اند. این کشور در سال گذشته یکی از 
بدترین امواج پاندمی در اروپا را تجربه کرد و دو مرتبه 
قرنطین سراسری را پشت سر گذاشت. حاال با کاهش 
نرخ ابتال و گسترش واکسیناسیون، اجتماع در فضای 
باز آزاد شده، اما از ساعت ۱۲:۰۰ شب تا 5:۰۰ صبح، 

بیش از سه نفر اجازه ندارند دور یک میز باشند.
یونان نیز به تدریج آماده میزبانی از گردشگران می شود. 
از روز شنبه، شنا و آفتاب گرفتن در سواحل خصوصی 
که  کافه هایی  و  رستورانت ها  فعالیت  و  است  مجاز 
امکان پذیرایی در فضای باز را دارند، نیز شروع شده 
است. موزیم ها و تیاترها قرار است یک هفته درهای 
خود را باز کنند. سینماهایی هم که تراس دارند، از ۲۱ 

می کار خود را از سر خواهند گرفت.

جزییات تازه از عملیات کشتن قاسم سلیمانی

بازگشت تدریجی زنده گی 
عادی به کشورهای اروپایی

امریکایی  مقام   ۱5 با  مصاحبه  بر  مبتنی  گزارشی 
جزییات تازه ای از نحوه کشتن قاسم سلیمانی را برمال 
تروریست  ضد  نیروی  همکاری  با  عملیات  می کند. 
و  امریکا  فورس  دلتا  تک تیراندازان  کردستان،  اقلیم 

نیروهای اطالعاتی اسراییل پیش رفته است.
از وب سایت »یاهو نیوز« گزارشی  دویچه وله به نقل 
تفصیلی از چند و چون عملیات کشتن قاسم سلیمانی 
و ابومهدی مهندس را با استناد به گفته های ۱5 مقام 
همکاری  که  کرده  منتشر  امریکایی  سابق  و  فعلی 
با  کردستان  اقلیم  و  اسراییل  اطالعاتی  نیروهای 

نیروهای زبده امریکایی را نشان می د هد.
انجام شد،  عملیات که سوم جنوری ۲۰۲۰  این  در 
تک تیراندازان نیروی دلتا فورس و سه پهپاد مجهز به 

موشک های هلی فایر در راس کار بودند.
از  اسراییل  اطالعاتی  واحدهای  که  آمده  گزارش  در 
ساعت ها قبل، تردد و تلفن همراه سلیمانی را کنترل 
می کردند. فرمانده سابق سپاه قدس، شش ساعت قبل 
از عملیات، سه مرتبه موبایلش را عوض کرده بوده، اما 
اسراییلی ها او را رهگیری می کردند و اطالعات الزم را 

به امریکایی ها می دادند.
یاهونیوز نوشته که در شب عملیات، قسمت هایی از 
برگزاری  بهانه  به  بغداد  هوایی  میدان  جنوب شرقی  

مانور بسته شده بود، اما سه واحد تک تیراندازان »دلتا 
بخش  این  متری   ۸۰۰ تا   5۰۰ فواصل  در  فورس« 

مستقر شده بودند.
نیز  کردستان  اقلیم  تروریستی  ضد  واحد  ماموران 
حامل  هواپیمای  هوایی،  میدان  کارکنان  لباس  در 
بار  تخلیه  و  کرده  هدایت  را  همراهانش  و  سلیمانی 

را انجام داده اند.
سلیمانی و همراهانش سپس با دو موتر، میدان هوایی 
را ترک کرده اند و موشک های هلی فایر طبق طرح از 

پیش تعیین شده، آن ها را هدف گرفته اند.
یاهو نیوز نوشته که عکس برداری و جمع آوری نمونه 
DNA کشته  گان نیز بر عهده یک مامور اقلیم کردستان 
بوده که لباس پولیس بغداد را به تن داشته و پس از 

انجام ماموریت، از محل فرار کرده است.
منابع یاهو نیوز گفته اند که نحوه انجام نقشه به طور 
مستقیم در »اتاق عملیات« کاخ سفید دنبال می شد. 
وزیر خارجه، وزیر دفاع و فرمانده ستاد ارتش امریکا 
نیز از ساختمان پنتاگون، شاهد اجرای عملیات بودند. 
ترمپ نیز  که در تعطیالت سال نو بود، به طور صوتی 

در جریان جزییات حمله قرار می گرفت.
هنوز هیچ یک از مقام های ایران به گزارش یاهو نیوز 

واکنشی نشان نداده اند.

بین  االقصی  مسجد  اطراف  در  شدید  درگیری 
معترضان فلسطینی و  پولیس اسراییل، دست کم 
سوی  به  ماموران  گذاشت.  برجا  زخمی   ۹۰
تظاهرکننده گان گاز اشک  آور، مرمی پالستیکی و 

نارنجک بی حس کننده پرتاب کردند.
مسجد  اطراف  در  تنش ها  دویچه وله،  گزارش  به 
االقصی از شامگاه شنبه )هشتم می( ادامه یافت 
و  پولیس در برابر تظاهرکننده گان فلسطینی به 

خشونت متوسل شد.
 پولیس اسراییل در روزهای گذشته، بخش قدیمی 
اورشلیم )بیت المقدس( و راه های منتهی به مسجد 
االقصی را مسدود کرده است؛ امری که به تشدید 
خشم ناشی از حکم تخلیه خانه های فلسطینیان 
در محله شیخ جراح منجر شده است. هالل احمر 
زخمی  نفر   ۹۰ حداقل  که  می گوید  فلسطین 
از  از جراحت یکی  نیز  اسراییل  پولیس  شده اند.  

ماموران خبر می دهد.
بعد  درگیری  که  می نویسد  »هاآرتص«  روزنامه    
از نماز شب شروع شد. تظاهرکننده گان به سوی 
ماموران سنگ و بطری پرتاب کردند و  پولیس با 
گاز اشک آور، نارنجک بی حس کننده و مرمی های 

پالستیکی جواب معترضان را داد.
هم زمان، زد و خوردهای مشابهی در شرق اورشلیم 
)بیت المقدس( روی داد. جوانان فلسطینی موانع 
سوی  به  و  کرده  تخریب  را  ماموران  امنیتی 
انداختند. پولیس نیز گاز اشک آور و  آن ها سنگ 

گلوله های پالستیکی شلیک کرد.
جمعه  آخرین  که  جمعه  روز  گسترده   تنش  در 
بود، حداقل ۲۰۰ فلسطینی معترض  ماه رمضان 

زخمی شدند.
علت دور تازه اعتراضات در اورشلیم، حکم دادگاه 

عالی اسراییل مبنی بر تخلیه خانه های فلسطینیان 
در محله »شیخ جراح« است. اسراییل این ناحیه 
را که در جنگ شش روزه اشغال شد، جزو قلمرو 
خود می شناسد و یهودیان این کشور ادعا کرده اند 
که خانه های مسکونی فلسطینی ها به آن ها تعلق 

دارد.
 عصر شنبه یک موشک دیگر از نوار غزه به مرز 
نیز  اسراییل  هوایی  نیروی  شد.  شلیک  اسراییل 
اعالم کرد که در حمله ای تازه، یک پست نظامی 

حماس را منهدم کرده است.

اعتراضات در اورشلیم؛ ۹۰ فلسطینی زخمی شدند

 5 مارچ  »النگ  موشک  بقایای  یورونیوز،  گزارش  به 
بی« چین که ۱۱ روز پیش به فضا پرتاب شده بود، 
بامداد یک شنبه در آب های اقیانوس هند در منطقه ای 

نزدیک به جنوب مالدیو سقوط کرد.
در روزهای گذشته و با توجه به این که بقایای ۱۸ تنی 
موشک حامل نخستین قطعات ایستگاه فضایی چین 
بدون هدایت از مدار به زمین باز می گشت، گمانه زنی ها 
درباره مکان سقوط و احتمال بر جا گذاشتن خسارات 

ناشی از آن، باال گرفته بود.
به گزارش آژانس فضایی چین طبقه اول این موشک 
بامداد یک شنبه ساعت ۱۰:۲۴ به وقت پکن وارد جو 
موشک  اعظم  قسمت  نهاد،  این  گفته  به  زمین شد. 
النگ مارچ 5 بی در زمان ورود به جو، از بین رفت. 
مقام های چینی مکانی در نزدیکی مالدیو در اقیانوس 

هند را محل سقوط بقایای این موشک اعالم کردند.
با وجود این که چین احتمال سقوط بقایای موشک در 
خشکی و برجای گذاشتن خسارت و تلفات احتمالی 
را بسیار ضعیف توصیف کرده بود، پنتاگون اعالم کرد 
که چین احتیاط الزم برای ارسال یک موشک به فضا 

را به عمل نیاورده است.
در سال ۲۰۲۰ بقایای یک موشک دیگر النگ مارچ 
و خساراتی  کرد  عاج سقوط  ساحل  کشور  در  چین 

برجای گذاشت .

بقایای موشک چینی النگ 
مارچ در اقیانوس هند 

سقوط کرد


