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

قیمت تکت رفت
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تعمیر  فروشی
یک تعمیر تجارتی به مساحت }316.25 مترمربع{ واقع مارکیت میوه }ناحیه 4، کابل -  افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 

می شود. ضرورت مندان و اشخاصی که خواهان خریداری آن باشد به شماره تلیفون های ذیل تماس گرفته معلومات اخذ نمایند.

+93 (0)797888154 / +93 (0)798888802

قطع امید از حکومت و چشم امید به جهان؛ 

ده ها هزار کاربر توییتر هم صدا: 
»نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید«
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سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

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.



 

دولت در اواسط ماه ثور تأیید کرد که موج سوم کرونا وارد کشور 
شده است. نظر به آمارهای روزانه وزارت صحت عامه، صدها نفر 
در پی شیوع موج سوم کرونا در کشور جان داده اند. هزاران نفر نیز 
جدیداً به این بیماری مبتال شده اند. بیم آن می رود که در روزهای 

آینده بر شمار قربانیان افزوده شود.
دولت شدیداً نگران گسترش کرونا در موج سوم است. به همین 
دلیل بارها از مردم خواسته است که توصیه های صحی را جدی 
بگیرند و با کرونا شوخی نکنند. مردم اما تاهنوز کرونا را جدی 

نگرفته اند و برای آن ها بحث درباره کرونا شبیه فکاهی است.
است.  محدود  کرونا  با  مبارزه  برای  افغانستان  دولت  امکانات 
کمااین که بسیاری از کشورهای دیگر جهان هم تاهنوز نتوانسته اند 
امکانات الزم را برای مهار کرونا فراهم کنند. برای افغانستان درگیر 
جنگ که بنیاد نظام صحی آن لرزان است و با پول گدایی برای 
مردم خدمت می کند، کاستی ها و کمبودی ها، یک امر طبیعی و 

واقعیت دردناک است.
به  کرد.  عمل  کرونا ضعیف  بودجه  مدیریت  در  دولت  متأسفانه 
همین دلیل، شائبه فساد تاهنوز در مصرف بودجه کرونا رفع نشده 
است. ادعای فساد بیش تر مربوط به موج اول بود که در پنجم 

حوت ۱۳۹۸ وارد افغانستان شد.
موج دوم و سوم برای دولت افغانستان زیاد قابل پیش بینی نبود. 
شیوع این دو موج به همان میزان موج اول، دولت را غافل گیر کرد. 
تأسیسات و لوازمی را که دولت در موج اول ایجاد کرده بود، در 
همان سطح حفظ کرد و انکشاف نداد. دولت فکر نمی کرد که موج 
سوم خطرناک تر از موج اول است و آمار مرگ آن احتماالً باالتر 
خواهد رفت. تنها امید دولت، واکسین کرونا بود که متأسفانه تنها 
بخش کمی از مردم آن را دریافت کرده اند. تازه همین واکسین هم 
دشمنان بسیاری دارد و مردم از آن گریزان اند و تصور می کنند که 
باعث مرگ شان خواهد شد. به همین دلیل، کارزار واکسیناسیون 

هم فعاًل دچار چالش شده است.
کمبود بستر و آکسیجن و پرسونل صحی از مشکالتی است که از 
همان آغاز تاکنون رفع نشده است. متأسفانه آمار مرگ بلند است. 
بعضی این مرگ ها در وزارت صحت ثبت نمی شود. احتماالً از هر 
ده مورد مرگ، تنها یک مورد آن در وزارت صحت ثبت می شود. 
این وزارت حتا به بعضی از شعبات خود به دلیل نبود خدمات 
مخابراتی و خدمات پیکی و پُستی دست رسی تمام وقت ندارد. از 
این رو، آمار این وزارت فقط گوشه ای از یک فاجعه بزرگ را نشان 
می دهد و نمی تواند تصویر شفاف و کامل از آنچه در افغانستان 

می گذرد، ارایه دهد.
اما مردم هنوز هم به توصیه های صحی گوش نمی دهند. به یک 
معنا مردم هم دست کرونا شده اند تا راه وقوع یک فاجعه بشری 
با وجودی که کرونا یک ویروس ساری  بر خود هموار کنند.  را 
و کشنده است، مردم در برخورد با آن بسیار بی تفاوت هستند. 
حتا می پندارند که آدمی را اگر خدا نکشد، کرونا نخواهد کشت. 
این یک پندار غالب در جامعه افغانستان است که تاهنوز به رغم 
تبلیغات جهانی و تأکید بر کشنده گی ویروس کرونا، تغییری نکرده 

است.
بازارها پر جنب وجوش است و محافل عروسی برپا و مراسم فاتحه 
و ختم قرآن برقرار. گویا به گوش افغان ها هیچ فرو نرفته است که 
کرونا باعث مرگ می شود و باید از ابتال به آن پیش گیری کرد. 
هم چنان تصور می شود که مردم به نوعی عادت کرده اند که به 
توصیه ها گوش ندهند. هستند افراد بسیاری که از واکسین کرونا 
بیش تر از خود کرونا می ترسند و این به آن معنا است که مردم 
ما عادت دارند تا بر خالف آنچه به انجام آن توصیه شده اند، رفتار 
با  اگر زیر چتر دولت هایی  کنند. واضح است که چنین مردمی 
اقتصاد قوی هم زنده گی کنند، آن دولت ها را در پیکار با کرونا 
و  دارد  وجود  اگر مشکالتی  روزها  این  آورد.  در خواهند  پای  از 
رقم مبتالیان بلند رفته و تعداد فوتی ها افزایش یافته، مسوولیت 
بخش عمده آن بر گردن مردم است. همین مردمی که در برابر 
دکان حکیم الکوزی زانو می زنند، به تعویذ مال دل خوش می کنند، 
بیماری خود را کتمان می کنند، به شفاخانه مراجعه نمی کنند، 
رعایت توصیه های صحی را ننگ می دانند و از واکسین کرونا نیز 
گریزان هستند. چنین مردمی هم هم دست فاجعه هستند و هم 
قربانی فاجعه و عامل زمین گیر کردن دولت های متبوع خود در 
مبارزه با بالیا و آفات طبیعی و بیماری های واگیری مثل کرونا. و 
برای مردمی با این خصلت، زبان از ارایه پیشنهاد و توصیه عاجز 
وزارت  زبان  می رفت،  فرو  مردم  این  گوش  به  توصیه  اگر  است؛ 

صحت مو نمی کشید.

هم دست کرونا نشوید
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۸صبح، هرات: نبود آب آشامیدنی در گرمای 
۴۹ درجه سانتی گراد در والیت نیمروز، موجب 
نگرانی شدید مردم و نماینده گان این والیت در 

مجلس شده است.
نیمروز در مجلس  نماینده گان مردم  از  برخی 
مشکل  اگر  که  می دهند  هشدار  نماینده گان 
برطرف  والیت  این  در  آشامیدنی  آب   کم بود 
نشود، فاجعه انسانی ُرخ خواهد داد و انسان های 
تلف  نوشیدنی  آب  نداشتن  دلیل  به  زیادی 

می شوند.
در  نیمروز  مردم  نماینده  نورزاد،  گل احمد 
مجلس، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح از وقوع 
تهدید  را  نیمروزیان  جان  که  انسانی  فاجعه 
این  رفع  خواهان  و  کرد  نگرانی  ابراز  می کند، 
دشواری از سوی حکومت محلی و مرکزی شد.
آب  کمبود  مشکل  اکنون  هم  او،  گفته  به 
این  مرکز  زرنج،  شهر  باشنده گان  آشامیدنی 
تهدید  را  چخانسور  و  کنگ  ولسوالی  والیت، 

می کند.
بهای یک تانکر آب نوشیدنی در شهر زرنج از 
۳۰۰ افغانی به ۷۰۰ افغانی افزایش یافته و اکثر 
مردم توان خریداری آن را ندارند و از حکومت 

خواهان رسیده گی به این مشکل هستند.
بند  آب گیری  از  برعالوه  این که  وجود  با 
بزرگ  پروژه  یک  نیمروز،  در  کمال خان 
قلعه  روستای  از  آب  انتقال  برای  آب رسانی 
فتح که ۳۵ کیلومتر با شهر زرنج فاصله دارد، 
نتوانسته  پروژه ها  این  اما  شد،  بهره برداری 
مشکل کمبود آب را برای باشنده گان نیمروز 

برطرف کند.
نیمروز،  والیت  از  رسیده  اطالعات  براساس 
پروژه بزرگ آب رسانی روستای قلعه فتح، تنها 
آشامیدنی  آب  کمبود  مشکالت  از  درصد  دو 
باشنده گان این والیت را در مرکز زیر پوشش 
این  از  باید  که  مناطقی  سایر  و  می دهد  قرار 
با کمبود  اکنون  بهره مند می شدند، هم  پروژه 

جدی آب روبه رو هستند.
والیت  در  خورشیدی   ۱۳۹۹ سال  طول  در 
این  و  باریده  باران  متر  ملی   فقط ۱۸  نیمروز 
حجم از باران به شدت کم است و سال خشکی 

را به ارمغان آورده است.
که  منطقه  ای  در  جهانی،  معیارهای  براساس 
کم تر از ۲۵۰ ملی  متر باران ببارد، آن منطقه 
با خشک سالی جدی روبه رو است و باید برای 
جلوگیری از وقوع فاجعه خشک سالی تدابیری 

سنجیده شود.
این  مرکز  زرنج  شهر  از  عالوه  بر  هم اکنون 
کنگ،  چهاربرجک،  ولسوالی های  والیت، 
چخانسور و خاشرود با مشکل جدی و کمبود 
آب آشامیدنی روبه رو است و اگر به زودی به 
این دشورای رسیده گی نشود فاجعه انسانی ُرخ 

می دهد.

کشور  ملکی  هوانوردی  اداره  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که طیاره بویینگ ۷۳۷ مربوط 
به شرکت هوایی آریانا که ۱۰۰ روز پیش در 
پانزدهم  شنبه،  روز  بود،  شده  متوقف  روسیه 
جوزا، در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 

نشست کرد.
طبق اعالم اداره هوانوردی ملکی، این هواپیما به 
دنبال تالش های این اداره و مراجع دیپلماتیک 

از محکمه ای در روسیه برائت گرفته است.
این اداره افزوده است که بر بنیاد قوانین گمرکی 
روسیه، پروازهای که بدون مجوز از میدان های 
هوایی آن کشور انجام شود، می تواند میلیون ها 

دالر جریمه نقدی را به دنبال داشته باشد.
بدون  این که  ظن  به  آریانا  شرکت  هواپیمای 
مجوز میدان  هوایی روسیه را ترک کرده است، 

متوقف شده بود.

۸صبح، کابل: اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
دبیر کل سازمان  معاون  میشو،  ژیل  با  در دوحه 
ملل متحد در بخش امنیت و مصونیت در مورد 
مذاکرات صلح افغانستان دیدار و گفت و گو کردند.

مقامات  با  جوزا،  پانزدهم  شنبه،  روز  دیدار  این 
بلندپایه سازمان ملل در دوحه انجام شده است.

سازمان  کل  دبیر  معاون  بر  عالوه  دیدار  این  در 
ملل متحد برای امنیت و مصونیت، دیبورا الینز، 
نماینده ویژه دبیر کل این سازمان برای افغانستان 

نیز حضور داشته است.
و  امنیت  دبیر کل سازمان ملل در بخش  معاون 

۸صبح، کابل: عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
مساله  حل وفصل  دنبال  به  کشورش  می گوید 
افغانستان پیش از خروج نیروهای بین المللی است 
تا از بروز جنگ داخلی در همسایه گی شرقی خود 

جلوگیری کند.
براساس برنامه اعالم شده، قرار است که نیروهای 
جاری  سال  سپتامبر  یازدهم  تا  ناتو  و  امریکایی 
میالدی به صورت کامل از افغانستان خارج شوند.

نخست وزیر پاکستان روز جمعه، چهاردهم جوزا، 
مردم  »تمام  است:  گفته  رویترز  خبرگزاری  به 
پاکستان در حال حاضر با ترس زنده گی می کنند 
که  می دهم  اطمینان  خودم  از طرف  حاال  من  و 
رفتن  از  قبل  را  سیاسی  مشکالت  می توانیم  ما 

نیروهای امریکایی حل کنیم«.
خان گفته است که با اعالم برنامه خروج نیروهای 
یافته  افزایش  افغانستان  در  خشونت ها  خارجی، 

است.
امریکا  که  لحظه ای  »از  می گوید:  عمران  خان 
اعالم کرد که نیروهای خود را از افغانستان بیرون 
جنگ  در  که  می کنند  احساس  طالبان  می کند، 

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
با رهبری وزارت صحت عامه  کشور، در نشستی 
گفته است که کسانی که با داکتران و کادر درمانی 
و  عدلی  پی گرد  مورد  کرده اند،  نادرست  برخورد 

قضایی قرار می گیرند.
و  به هدف مدیریت موج سوم کرونا  این نشست 
اقدامات آینده دولت در این مورد برگزار شده است.

از  به حفاظت  متعهد  دولت  که  است  گفته  غنی 
حیثیت، عزت و وقار داکتران است.

یک  پایوازان  که  بود  شده  گزارش  این  از  پیش 
بیمار کرونایی که به دلیل کمبود آکسیجن جان 
باخته بود، بر داکتران حمله و تجهیزات شفاخانه را 
تخریب کردند. این رویداد در شفاخانه محمدعلی 

این  حمایت   بر  دیگر  بار  دیدار  این  در  مصونیت 
سازمان از مذاکرات صلح کشور تاکید کرده است.

در همین حال، اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
ابراز امیدواری کرده اند که در دور تازه  گفت وگوها 

روی موارد مهم و اساسی متمرکز شود.
به  باید  مذاکرات  دور  این  در  که  گفته اند  آنان 

خواست های مردم افغانستان دست یابد.
در  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  بخشی 
با  را  مذاکرات  تا  رفتند  دوحه  به  جوزا  یازدهم 
طالبان از سر گیرند. تاکنون گزارشی از دیدار این 

هیأت با طالبان نشر نشده است.

پیروز شده اند« .
آغاز  افغانستان  در  داخلی  اگر جنگ  او،  گفته  به 
شود، مردم به پاکستان و سایرکشورهای همسایه 
اولین  افغانستان  از  مهاجرت خواهند کرد و پس 

کشوری که آسیب می بیند، پاکستان است.
او گفت: »پس از جنگ در افغانستان ما نیز تحت 

فشار قرار می گیریم که وارد جنگ شویم«.
از جانب دیگر، عمران خان می گوید که دولت به 
رهبری او سیاست دهه های قبل و سنتی پاکستان 
افغانستان  را که به ایجاد »عمق استراتژیک« در 
در  اسالم آباد  منافع  حامی  دولت  تا  بود  متمرکز 

کابل شکل بگیرد، تغییر داده است.
از  افغانستان  در  که  حکومتی  هر  خان،  گفته  به 
سوی مردم گزینش شود، پاکستان باید با آن کنار 

بیاید و همکاری کند.
عمران خان تأکید کرده است که پاکستان نباید 
تالش کند تا در امور افغانستان مداخله و اعمال 

نفوذ کند.
در  پاکستان  که  می گوید  خان  عمران  هم چنان 
طالبان  با  همکاری  به  متهم  گذشته  سال  چند 
بود. او اذعان کرد که در سال ۱۹۹۶ اسالم آباد با 
گروه طالبان همکاری کرده بود و حتا در زمانی 
که این گروه با امریکا می جنگید نیز مورد حمایت 

پاکستان بود.
با این حال او در پایان تأکید کرده است که تمام 
مسایل کاهش خشونت ها در افغانستان به همکاری 

امریکا، پاکستان و افغانستان بسته گی دارد.
به گفته او، زلمی خلیل زاد، سفیر ایاالت متحده، 
پاکستان و افغانستان باید با همکاری هم به توافق  

برسند تا خشونت و خون ریزی پایان یابد.

جناح رخ داده است.
داکتران  که  گفته اند  بیماران  نزدیکان  از  شماری 
از شفاخانه ها فرار کرده  بودند؛ ادعایی که از سوی 

وزارت صحت عامه تأیید نشده است.
این نشست محمداشرف غنی گفته است که  در 
زودی  به  چین  از  کرونا  واکسین  دوز  هزار   ۷۰۰
به کشور می رسد و اقدامات الزم به خاطر فراهم 
کردن آکسیجن مورد نیاز از داخل و خارج انجام 
شود. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، 
در این نشست گفته است که برنامه تکمیل کردن 
کمبود آکسیجن در شفاخانه ها ترتیب شده است و 
شماری از شفاخانه ها با سیستم مرکزی آکسیجن 

وصل شده و متباقی نیز وصل خواهند شد.

هیأت مذاکره کننده دولت در دوحه با معاون 
دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد

عمران خان: 
پاکستان به دنبال حل و فصل مساله افغانستان پیش 

از خروج نیروهای بین المللی است

غنی:  
کسانی که با داکتران بدرفتاری می کنند، محاکمه می شوند

بی آبی و گرمای شدید 
در نیمروز

هواپیمای شرکت آریانا پس از 
۱۰۰ روز توقف در روسیه به 

کابل برگشت



عبداالحمد حسینی 

شماری  کابل،  غرب  در  پی هم  حمالت  دنبال  به 
هشتگ  راه  اندازی  با  کشور  شهروندان  از 
نسل کشی  یا   »#StopHazaraGenocide«
اجتماعی،  شبکه های  در  کنید،  متوقف  را  هزاره ها 
به  جهانی  جامعه  توجه  خواستار  توییتر،  ویژه  به 
این موضوع شدند. این هشتگ در توییتر به »ترند« 
مسلط تبدیل شده است. با این حال کاربران توییتر 
از سازمان های حقوق بشری می خواهند که در پایان 
دادن این روند سهم بگیرند و کشتار هزاره ها را به 
هم زمان  بشناسند.  رسمیت  به  »نسل کشی«  عنوان 
با این، شمار دیگر از شهروندان کشور مقیم امریکا 
تظاهراتی را در برابر این حمالت هدف مند راه اندازی 
شهر  چندین  در  تظاهرات  برپایی  با  آنان  کرده اند. 
برابر چنین  در  این کشور خواسته اند که  از  امریکا، 
بر  هدف مند  حمالت  جلو  و  نکند  سکوت  حمالت 
هزاره ها را بگیرد. این اعتراضات در حالی اوج گرفته 
است که در این اواخر میزان حمالت »تروریستی« 
بر قوم هزاره افزایش یافته است. براساس معلومات، 
آموزشی،  مراکز  بیش تر  سو،  این  به  از سال ۱۳۹۵ 
مساجد، باشگاه های ورزشی، شفاخانه  ها و مکاتب در 
قرار  تروریستی  هدف مند  مورد حمالت  کابل  غرب 
در  که  می دهد  نشان  رسمی  آمارهای  است.  گرفته 
نزدیک  و  کشته  تن   ۷۰۰ به  نزدیک  حمالت  این 
حال  این  با  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  هزار  یک  به 
هرچند شهروندان کشور از حکومت خواسته اند که 
به رسمیت  عنوان »نسل کشی«  به  را  این کشتارها 
بشناسد، حکومت اما تاکنون واکنش نشان نداده و در 
قبال این خواست ها سکوت کرده است. از سویی هم 
شهروندان کشور به ویژه جامعه هزاره حکومت را به 
بی توجهی در تأمین امنیت این قوم متهم می کنند و 
می گویند به  رغم این که در طول چند سال گذشته 
بوده اند،  تروریستی  گروه های  ویژه  اهداف  از  آن ها 
آنان  امنیت  تأمین  برای  برنامه ای  اما هیچ  حکومت 

روی دست نگرفته است.
در جریان ماه های اخیر، غرب کابل گواه چندین حمله 
انفجاری و انتحاری بوده است. تنها در جریان دو ماه 
اخیر، پنج حمله انفجاری و انتحاری در این منطقه 
حمله  سه  ثور،  ماه  هژدهم  در  است.  افتاده  اتفاق 
انفجاری در مکتب سیدالشهدا روی  داد. در آن حمله 
نزدیک به ۱۰۰ دانش آموز دختر کشته و بیش از ۲۴۰ 
تن دیگر زخمی شدند. پس از آن، در یازدهم جوزا 
دو انفجار جداگانه و پی هم، دو کاستر مسافر بری را 
در گوالیی دواخانه از مربوطات غرب کابل هدف قرار 
داد. در آن انفجارها ده تن از باشنده گان این منطقه 
کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند. این پایان کار نبود 
و یک روز پس از این انفجار، دو موتر نوع تونس در 
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مربوطات ناحیه ششم هدف انفجار ماین قرار گرفت. 
در نتیجه این انفجارها هشت تن کشته و نه تن دیگر 
زخمی شدند. این حمالت پی هم در غرب کابل موجی 
از انتقادات را برانگیخته است. شماری از شهروندان 
انفجارهای پی هم در یک منطقه خاص شهر  کشور 
حکومت  از  و  می خوانند  پرسش برانگیز  را  کابل 
هم چنان  هستند.  قضیه  این  به  رسیده گی  خواستار 
باشنده گان غرب کابل ضمن خواستار تأمین امنیت، 
از حکومت می خواهند که این موج کشتار را به عنوان 
مصداق »نسل کشی« به رسمیت بشناسد. حکومت اما 

تاکنون به این خواسته ها پاسخ نداده است.
شدید  اعتراضات  سبب  حکومت  بی توجهی  این 
است. شماری  افغانستان شده  از  و خارج  داخل  در 
با  جوزا،  پانزدهم  شنبه،  روز  کشور  شهروندان  از 
 »#StopHazaraGenocide« هشتگ  راه اندازی 
جامعه  از  کنید(،  متوقف   را  هزاره ها  )نسل کشی 
که  خواسته اند  بشری  حقوق  سازمان های  و  جهانی 
جلو کشتار هدف مند هزاره ها در افغانستان را بگیرند. 
آنان هم چنان از این نهادها خواسته اند که این موج 
کشتار را به عنوان مصداق »نسل کشی« به رسمیت 
بشناسند. در همین حال شماری دیگر از شهروندان 
کشور در امریکا تظاهرات هایی را علیه این حمالت 
هدف مند راه اندازی کرده و از دولت امریکا خواسته اند 
که جلو چنین حمالت را در افغانستان بگیرد و به 

نسل کشی  هزاره ها نقطه پایان بگذارد.
صحرا کریمی، رییس افغان فلم، با پیوستن به این 
کارزار گفته است: »در این شکی نیست که همه اقوام 
متأثر از جنگ هستند. همه مردم افغانستان قربانیان 
یک ظلم بزرگ اند، اما بیاییم اعتراف کنیم که در این 
اواخر کشتار هدف مند قومی خاص همانا باعث ایجاد 
تفرقه بین تمام اقوام شده است. این نوع کشتارهای 

هدف مند را در تاریخ نسل کشی می نامند«.
محمد بدخش، از کاربران دیگر توییتر، نیز گفته است 
که چهار دهه جنگ از همه اقوام افغانستان قربانی 
گرفته است و این »سناریوی شوم« هم چنان ادامه 
دارد. با این حال به گفته او، این حقیقت را نمی توان 
کتمان کرد که در سال های اخیر هزاره های افغانستان 
به گونه هدف مند و سازمان یافته آماج قرار گرفته اند/ 
می گیرند. یعقوب یسنا، استاد دانشگاه و نویسنده، نیز 
گفته است که در افغانستان خشونت های »عمومی« 
او  به گفته  دارد.  و خشونت های »هدف مند« وجود 
مردم افغانستان همه قربانی خشونت عمومی اند، اما 
مردم هزاره  مورد خشونت هدف مند و »نسل کشی« 

قومی قرار دارند.
جمعه خان رهیاب، کاربر دیگر توییتر، در این خصوص 
گفته است که مردم در افغانستان و کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان حمله بر مکتب سیدالشهدا را 
یک کشتار و نسل کشی علیه هزاره ها خوانده اند. او 
ضمن این که از دولت افغانستان و کارشناسان سازمان 
ملل خواسته است که در مورد این حمالت تحقیق 
دقیق و شفاف کند، از این نهادها خواسته است که 
رسمیت  به  نسل کشی  عنوان  به  را  هزاره ها  کشتار 
که  است  گفته  توییتی  در  او  هم چنان  بشناسند. 
ایاالت متحده امریکا باید از نفوذ دیپلماتیک خود بر 
دولت افغانستان برای محافظت از هزاره ها و شیعیان 
استفاده کند و به عنوان عضوی از جامعه بین الملل 
اقدامات صریح، قوی و عملی را برای محافظت از جان 

هزار ه ها انجام دهد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان این حمله را نسل کشی خوانده و گفته است 
که این کشتار و دیگر خشونت ها در افغانستان باید از 
سوی یک تیم متخصص و مستقل از محققان سازمان 
ملل متحد بررسی و تحقیق شود. این کمیسیون از 
سازمان ملل خواسته است که بالفاصله تعهد خود در 
مورد شناسایی عامالن این جنایت را اعالم و طی دو 

ماه گزارش خود را منتشر کند.
به  را  هزار ه ها  نسل کشی  حکومت  تاکنون  هرچند 
غرب  امنیت  تأمین  برای  اما  نشناخته،  رسمیت 
کابل تعهد سپرده است. دقیق دو روز پس از حمله 
بر مکتب سیدالشهدا، رییس جمهور غنی به سرود 
دانش وظیفه سپرد که برای تأمین امنیت این ساحه، 
طرح امنیتی را آماده کند. این طرح از سوی سرور 
با  مشورت  در  جمهور،  رییس  دوم  معاون  دانش، 
نماینده گان مردم، شورای علما، وکیالن گذر، اعضای 
شورای والیتی و نهادهای امنیتی تهیه و به ریاست 
جمهوری سپرده شده است. در این طرح »افزایش 
تشکیالت پولیس، امنیت ملی، دخیل کردن مردم در 
تأمین امنیت و ایجاد پوسته های جدید« درج شده 
است. هرچند این طرح در ششم جوزا به ارگ ریاست 
جمهوری فرستاده شده، اما تاکنون از سوی شورای 
امنیت تأیید یا رد نشده است. پیش تر شایعاتی از رد 
شدن این طرح به نشر رسیده بود، اما سرور دانش 
گفت که این طرح رد نشده و کار روی آن جریان 
دارد. دانش، غرب کابل را در مقابل تهدیدات امنیتی 
این  در  روز  هر  که  گفت  و  کرد  عنوان  آسیب پذیر 
او، نهادهای  منطقه مردم قربانی می شوند. به گفته 
مستقیم  طور  به  حکومت  در  که  کسانی  و  امنیتی 
مکلف اند  دارند،  برعهده  را  امنیت  تأمین  مسوولیت 
که در قبال »حوادث مکرر کشتار و نسل کشی« که 
در غرب کابل صورت می گیرد، هر چه سریع تر اقدام 

کنند و به مردم پاسخگو باشند.
و  مردم  از سوی  ارایه طرح  که  است  در حالی  این 

معاون دوم رییس جمهور برخی انتقادات را به همراه 
داشته است. برخی از شهروندان ارایه چنین طرح را 
از سوی مردم هزاره »دردآور« توصیف کرده اند. شفیع 
کریمی در توییتی گفته است: »دردآور این است  که 
مردم هزاره برای زنده  ماندن و امنیت جان خود برای 
حکومت باید طرح بنویسند و رییس جمهور اختیار 

دارد قبول کند که این مردم زنده بمانند یا نمانند«.

پیشینه حمالت در غرب کابل
با این همه غرب کابل و جامعه هزاره در سال های اخیر 
از  است.  بوده  روبه رو  از حمالت هدف مند  موجی  با 
سال ۱۳۹۵ به این طرف بیش از ۱۵ حمله انتحاری، 
انفجاری و تهاجمی بر مراکز آموزشی، سالون عروسی، 
مساجد، کلپ ورزشی و مکاتب به ثبت رسیده است. 
در اول قوس سال ۱۳۹۵ مسجد باقرالعلوم مورد حمله 
قرار گرفت که در نتیجه ۲۷ نفر کشته و ۶۸ تن دیگر 
سال  میزان  در ۲۸  ترتیب  همین  به  شدند.  زخمی 
۱۳۹۶ هجری شمسی، مسجد امام زمان در پل خشک 
دشت برچی مورد حمله قرار گرفت. در این حمله ۳۹ 
نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند. در ۲۵ جوزای 
سال ۱۳۹۶ مسجد الزهرا در این منطقه مورد حمله 
انتحاری قرار گرفت که در نتیجه چهار تن کشته و 

هشت تن دیگر زخمی شدند.
غیرنظامی  محل  یک  که  »میوند«  ورزشی  باشگاه 
است، در ۱۴ سنبله ۱۳۹۷ هدف حمله واقع شد که 
در نتیجه  آن ۳۰ تن کشته و ۵۰ تن دیگر زخمی 
یک  ثور سال ۱۳۹۷  دوم  در  ترتیب  این  به  شدند. 
قرار  تذکره در غرب کابل هدف حمله  توزیع  مرکز 
این حمله ۵۷ تن که همه غیرنظامی و  گرفت. در 
باشنده  محل بودند، کشته و ۱۵۰ تن دیگر زخمی 
شدند. در ۲۵ ماه اسد ۱۳۹۷ مرکز آموزشی »موعود« 
انتحاری قرار  واقع در دشت برچی نیز هدف حمله 
گرفت که در نتیجه آن ۴۸ دانش آموز کشته شدند و 
۶۷ دانش آموز دیگر زخم برداشتند. در سال بعد، به 
تاریخ ۲۸ اسد ۱۳۹۸ یک تاالر عروسی به نام »شهر 
دبی« در غرب شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار 
گرفت که در نتیجه آن ۸۰ نفر جان باختند و نزدیک 
به ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. مرکز آموزشی کوثر 
نیز هدف حمله  دانش در سوم عقرب سال ۱۳۹۹ 
انتحاری قرار گرفت که در آن طبق آمار رسمی، ۲۴ 
دانش آموز کشته و ۴۶ دانش آموز دیگر زخمی شدند.
شفاخانه دولتی ۱۰۰ بستر دشت برچی نیز در ۲۳ 
سنبله سال ۱۳۹۹ هدف حمله گروهی از مهاجمان 
زخمی   ۱۶ و  کشته  که ۲۴  بود  گرفته  قرار  مسلح 
در پی داشت. هم چنان »مصالی شهید مزاری« دو 
بار هدف حمله قرار گرفت. در حمله نخست که در 
هژدهم حوت سال ۱۳۹۶ انجام شد، ۱۱ تن کشته و 
۱۸ دیگر زخمی شدند. دو سال پس از این رویداد، 
در هفدهم حوت سال ۱۳۹۸ نیز یک حمله تهاجمی 
و  کشته  تن   ۴۰ از  بیش  حمله  این  در  شد.  انجام 
با این حال حمله بر جنبش  ۶۰ تن زخمی شدند. 
مرکز  نجارها،  قلعه  در  زمان  امام  مسجد  روشنایی، 
زایران  بر  حمله  و  کابل  غرب  در  تبیان  فرهنگی 
زیارتگاه سخی از موارد دیگر است که جامعه هزاره 
و شیعه را مورد هدف قرار داده است. آمارهای ارائه 
شده این گزارش ممکن است در روز حادثه و یا یک 
روز پس از آن ارائه شده باشد. به این دلیل احتمال 
این که برخی  از آمارها کم تر از رقم اصلی تلفات باشد، 
متصور است. مسوولیت بیش تر این حمالت را گروه 

داعش برعهده گرفته است.
گفتنی است که غرب کابل ساحه عمدتاً هزاره نشین 
گسترده  حمالت  شاهد  اخیر  سال های  در  و  است 
دنبال  به  است.  بوده  انفجاری  و  انتحاری  تهاجمی، 
پیش  سال  چهار  ساحه،  این  در  هدف مند  حمالت 
منطقه  این  مردم  به  را  امنیتی  سبز  طرح  حکومت 
جمهور  رییس  سوی  از  هرگز  طرح  این  داد.  وعده 
عملی نشد. حکومت تنها به تقسیم حوزه سیزده به دو 
حوزه بسنده کرده و هم چنان شماری از ساکنان محل 
را در تأمین امنیت مساجد دخیل کرده است. با این 
حال این حمالت هدف مند موجی از انتقادات جامعه 
بین المللی را نیز به دنبال داشته است. پیش تر اتحادیه  
اروپا نیز گفته بود که کشتار هزاره ها در افغانستان باید 

متوقف و جرایم علیه این گروه قومی بررسی شود.

ده ها هزار کاربر توییتر هم صدا: 
»نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید«

قطع امید از حکومت و چشم امید به جهان؛ 

شفاخانه دولتی 100 بستر دشت برچی نیز در 23 سنبله سال 13۹۹ هدف حمله گروهی از مهاجمان مسلح قرار گرفته 
بود که 24 کشته و 16 زخمی در پی داشت. هم چنان »مصالی شهید مزاری« دو بار هدف حمله قرار گرفت. در حمله 

نخست که در هژدهم حوت سال 13۹6 انجام شد، 11 تن کشته و 1۸ دیگر زخمی شدند. دو سال پس از این رویداد، در هفدهم 
حوت سال 13۹۸ نیز یک حمله تهاجمی انجام شد. در این حمله بیش از 40 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. با این حال حمله بر 
جنبش روشنایی، مسجد امام زمان در قلعه نجارها، مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل و حمله بر زایران زیارتگاه سخی از موارد 

دیگر است که جامعه هزاره و شیعه را مورد هدف قرار داده است. آمارهای ارائه شده این گزارش ممکن است در روز حادثه و 
یا یک روز پس از آن ارائه شده باشد. به این دلیل احتمال این که برخی  از آمارها کم تر از رقم اصلی تلفات باشد، متصور است. 

مسوولیت بیش تر این حمالت را گروه داعش برعهده گرفته است.



افغانستان این روزها بدترین 
روزهای تاریخش را تجربه 

می کند. مردم کابل هر روز هنگام 
پیاده روی در خیابان ها با مرگ 
مالقات می کنند. مرگ هر روز 
به سراغ کسانی می رود که در 

اوج هستند و در حال شکفتن و 
پرواز کردن. ساکنان پایتخت هر 

صبح با هراس و هزار ترس برای 
تهیه نان از خانه بیرون می زنند، 

بسیاری هنگام خارج شدن از خانه 
با خانواده های شان خداحافظی 

می کنند؛ چون فکر می کنند که 
وضعیت نامساعد و شکننده این 

روزهای کابل مجال برگشتن دوباره 
به خانه را برای شان نمی دهد. 

باشنده گان کابل این روزها آن قدر 
که مرگ شان را محتمل می دانند، 

دوام زنده گی شان را نمی دانند.

حبیب حمیدزاده

عبدالوارث سیغانی، استاد دانشگاه

مردم هر روز با مرگ مالقات می کنند
یک شنبه
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صلح

شده  منجر  صلح  به  جهان  جنگ های  طوالنی ترین 
صلح  فضای  به  جنگی  وضعیت  کردن  تبدیل  است. 
و سازنده گی به مدیریت سالم و درایت الزم ضرورت 
روشن  و طرح  تلخ  از گذشته های  عبرت  با  که  دارد 

برای آینده، ممکن می شود.
پروسه  یک  صلح  که  می دهد  نشان  جهانی  تجربه 
آموختنی است و نیاز است بیاموزیم که صلح چگونه 
اعمار می شود. این اصول برای اعمار صلح ضروری و 

اساسی پنداشته می شود:

اعتمادسازی
اعتمادسازی  صلح،  اعمار  امر  در  گام  نخستین 
مراحل  اعتمادسازی  است.  ملی  اعتماد  ایجاد  و 
پیموده شود. گوردون جیمز  باید  دارد که  مختلف 
براون، نخست وزیر سابق بریتانیا می گوید که اعتماد 
زمانی  مثبت  انتظار  این  و  است  مثبت  انتظار  یک 
و  رفتار  و  گفتار  در  مقابل  فرد  که  می باید  تحقق 
نکند.  لحاظ  را  شخصی  منفعت  خود  تصمیم های 
ابعاد اعتمادسازی عبارت است از اعتماد به اجتماع 
به  اعتماد  و  سیاسی  نهادهای  به  اعتماد  سیاسی، 
به  اعتمادسازی  در  است  الزم  سیاسی.  کنش گران 
بعدی  این مسائل توجه شود. صداقت طرفین گام 
در  افغانستان  است.  منازعه  برای حل  اعتمادسازی 
ضرورت  داخل  در  اعتمادسازی  به  کنونی  مرحله 
دارد. بدون اعتمادسازی، طرف های جنگ به تعهدات 

یک دیگر باور نخواهند کرد.

درک درست از اهمیت صلح
که  است  معنا  این  به  صلح  اهمیت  از  درست  درک 
طرف های درگیر قانع شده باشند که تنها راه رسیدن 
به هدف، صلح است و ما می توانیم در صلح به موفقیت 
تفاهم  آن  به جای  و  بگذاریم  کنار  را  برسیم، سالح 

را  تاریخش  روزهای  بدترین  روزها  این  افغانستان 
تجربه می کند. مردم کابل هر روز هنگام پیاده روی 
هر  مرگ  می کنند.  مالقات  مرگ  با  خیابان ها  در 
اوج هستند و  به سراغ کسانی می رود که در  روز 
پایتخت  ساکنان  کردن.  پرواز  و  شکفتن  حال  در 
از  نان  تهیه  برای  با هراس و هزار ترس  هر صبح 
شدن  خارج  هنگام  بسیاری  می زنند،  بیرون  خانه 
می کنند؛  خداحافظی  خانواده های شان  با  خانه  از 
چون فکر می کنند که وضعیت نامساعد و شکننده 
خانه  به  دوباره  برگشتن  مجال  کابل  روزهای  این 
این روزها  باشنده گان کابل  را برای شان نمی دهد. 
دوام  می دانند،  محتمل  را  مرگ شان  که  آن قدر 
زنده گی شان را نمی دانند. مراسم سوگواری قربانیان 
حمله انتحاری در یک بخش کابل به پایان نمی رسد 
عزاداران  به گوش  و سومی  دومی  که خبر حمله 
انتحاری  حمله  قربانیان  فاتحه   از  تا  می رسد. 
سرباز  بی جان  جسد  می شوید،  خالص  یک بخش 
کشته شده در جنگ با طالبان از راه می رسد. جنازه 
آن در جریان است که سارقان و اراذل و اوباش شهر 
با چاقو و تفنگچه جان دیگری را می گیرند. همراه با 

کاهش سطح خشونت ها
طرف ها  است.  متضاد  مفهوم  دو  صلح  و  خشونت 
را  باید سطح خشونت ها  به صلح  رسیدن  منظور  به 
دولت  آید.  وجود  به  اعتماد  فضای  تا  دهند  کاهش 
افغانستان همیشه از گروه طالبان خواسته است که 
سطح خشونت ها را کاهش دهد و آتش بس درازمدت/

دایمی اعالم کند. این در حالی است که طالبان موضع 
جنگ طلبانه داشته و به درخواست های مکرر کاهش 
از  نکرده اند. کاهش سطح خشونت ها  خشونت توجه 

مولفه های مهم برای رسیدن به صلح است.

نقش سازمان های غیردولتی
دولت مسوولیت دارد که با تالش پی گیر، سازمان های 
غیردولتی را نیز در روند صلح دخیل کند. همان گونه 
دیگر  سطوح  در  غیردولتی  سازمان های  نقش  که 
نقش  است.  مهم  نیز  صلح  امر  در  است،  برجسته 
سازمان های غیردولتی در روابط بین الملل یک موضوع 

که وقتی آمار کشته شده گان و زخمی هایی که در 
جنگ اشتراک نداشته اند در این سطح است، آمار 
آن  از  بیش تر  بدون شک  میدان جنگ  در  تلفات 
چیزی است که به خورد مردم داده می شود. میدان 
جنگ هر روز گواه تلفات بی شماری از هر دو طرف 

جنگ است.
هفته های  در  کشتارها  و  حمالت  وحشیانه ترین 
اخیر در غرب کابل رخ داده است. حمله بر مکتب 
دانش آموز   ۹۰ از  بیش تر  آن  در  که  سیدالشهدا 

کنیم. این امر در صورتی ممکن می شود که در ذیل 
توافق  اختالفی  موارد  روی  سازنده  گفت وگوی  یک 
کنیم و به این نتیجه برسیم که جنگ افغانستان راه 

حل سیاسی دارد.

مشارکت سیاسی
به حق  ابزار دسترسی  مهم ترین  عنوان  به  مشارکت 
تعیین سرنوشت، یک مطالبه  شهروندی غیرقابل انکار 
روندهای  در  و حضور همه طرف ها  به شمار می آید 
مختلف به منظور دسترسی به حقوق فردی، اجتماعی 
و سیاسی از مولفه های اساسی مشارکت در روند صلح 
است. مشارکت مردم در روند صلح تنها حضور چند 
چهره سیاسی نیست؛ بلکه مشارکت سیاسی حضور 
در  مردم  منتخب  نماینده گان  دموکراتیک  قاعده  با 
روند صلح است. ما زمانی می توانیم مفهوم مشارکت 
صلح  پروسه  در  را  همه  که حضور  کنیم  نهادینه  را 

جدی بگیرم.

این ها کرونا هم به آمار مرگ ومیر غیرطبیعی مردم 
شفاخانه های  بسترهای  است.  افزوده  افغانستان 
کابل پر است از مریض و متأسفانه برای جلوگیری 
است.  اندک  امکانات  کرونا  از  ناشی  مرگ های  از 
مویی  تار  به  کابل  در  روزها  این  زنده گی  خالصه، 
دامان  و  مرگ  تا  کابل  باشنده گان  از  است.  بسته 

خاک یک قدم فاصله است.
در اوضاعی چنین آشفته، بار دیگر یأس و ناامیدی 
از  است.  داده  دست  مردم  به  بی پناهی  از  ناشی 
مردمی که طی بیست سال اخیر مورد حمله قرار 
زخمی  و  کشته  شیوه  بی رحمانه ترین  با  و  گرفته  
و  داخلی  نهاد  هیچ  هیچ گاه  متأسفانه  شده اند، 
خارجی از رنج و مشکل آنان نپرسیده و پرونده شان 
را باز نکرده است. مردمی که شکایات و عرایض شان 
هیچ وقت بررسی و مورد پی گیرد قرار نگرفته است.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  آمار  براساس 
افغانستان، تنها در جریان ماه می ۲۸۰ غیرنظامی 
در کشور کشته شده که از میان این تعداد، ۱۰۹ تن 
آنان کودکان بوده اند. براساس آمار این کمیسیون، 
۶۳۴ نفر دیگر زخم برداشته اند. به یاد داشته باشیم 

پذیرفته شده است. نهادهای غیردولتی در زمینه های 
موثر  نقش  صلح  روند  در  کمک  جمله  از  مختلف، 
داشته اند. برای اعمار صلح ضرورت است که نقش و 
حضور سازمان های غیردولتی جدی گرفته شود و از 
طرح این نهاد ها در راستای اعمار صلح استفاده شود.

هم سویی نهادها
صلح  خاطر  به  حکومتی  نهادهای  که  معنا  این  به 
طرح  تعدد  از  و  باشند  داشته  مشترک  دیدگاه  باید 
جلوگیری شود. تعدد دیدگاه  در عصر جنگ و صلح، 
فضا را آشفته می سازد. نهادها با هم به مفهوم واقعی 
کلمه باید همکاری و تعامل داشته باشند. در گذشته، 
ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی با ارگ ریاست 
جمهوری اختالف دیدگاه داشت. اکنون میان شورای 
نباید اختالف دیدگاه  عالی مصالحه ملی و حکومت 

وجود داشته باشد.

نقش کشورهای همسایه
کشورهای همسایه در روند صلح نقش برجسته دارند. 
این کشورها با همکاری دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی 
مطلوب  نتیجه  به  را  افغانستان  صلح  روند  می توانند 
برسانند. در صورتی که کشورهای همسایه همکاری 
صادقانه در روند صلح افغانستان نداشته باشند، این 
روند با موانع جدی روبه رو خواهد شد. از آن جایی که 
افغانستان با همسایه جنوبی اش )پاکستان( اختالفات 
تاریخی دارد، بهتر آن است که این اختالفات را در 
روند صلح دخیل نکند و دو طرف تالش کنند از طریق 

گفت وگو بر گذشته تلخ شان غلبه کنند.

نتیجه گیری
صلح زمانی به دست می آید که طرف های داخلی و 
بیرونی جنگ به ضرورت ختم خشونت پی ببرند. از 
جنگ هیچ طرفی نفع نمی برد. طرف های داخلی جنگ 
افغانستان باید اختالفات شان را از طریق سیاسی حل 
کنند و با خلق اجماع روی ساختار سیاسی آینده با 
یک دیگر به توافق برسند. طرف های بیرونی جنگ نیز 
منافع شان را در مسیر صلح افغانستان تعریف کنند. 
جهان  و  منطقه  برای  افغانستان  در  صلح  استقرار  با 
به  منطقه ای  هم گرایی  و  اقتصادی  کم نظیر  فرصت 

وجود خواهد آمد.

کشته شدند و حدود ۲۴۰ تن دیگر زخم برداشتند، 
خونین ترین و تکان دهنده ترین حمله در کابل بود. 
حمله بر موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی که 
در آن چندین استاد باتجربه و کارمند این دانشگاه 
هفته های  مرگ بار  حمالت  از  نیز  باختند،  جان 
اخیر در کابل است. در جریان ماه می -اولین ماه 
خروج نیروهای ایاالت متحده امریکا از افغانستان- 
جنگ های شدیدی میان دولت و گروه طالبان رخ 
داده که ظاهراً تلفات طالبان بی پیشینه بوده است. 
این گروه هم زمان با آغاز خروج نیروهای امریکایی 
قندهار،  باالی والیت های هلمند،  را  حمالت خود 
غزنی، بغالن، فراه و دیگر بخش های زیر حاکمیت 
نیروهای  با سرکوب شدید  که  کرد  تشدید  ارتش 
حمالت  تمام  دم  این  تا  ارتش  شد.  مواجه  ارتش 
گروه طالبان را دفع و تلفات سنگینی بر آنان وارد 

کرده است.
اما به نظر می رسد که گروه طالبان پس از شکست 
در میدان  جنگ، به بدیل و گزینه های غیر از جنگ 
با  ارتش فکر می کند و روی می آورد.  با  رو در رو 
توجه به پیشینه و تاریخ این گروه، احتمال می رود 
انفجار  و  هدفمند  ترورهای  انتحاری،  حمالت  که 
پایه های برق بیش تر شود. چنان که در هفته گذشته 
کابل تقریباً هر روز شاهد یک حمله انتحاری، ترور و 
خشونت بود. در هفته گذشته چندین حمله باالی 
زیادی  تلفات  هرکدام  که  شد  انجام  کابل  غرب 
که  می دهد  نشان  اخیر  روزهای  حمالت  داشت. 
گروه طالبان برای فشار وارد کردن باالی حکومت 
هدفمند  ترورهای  و  انتحاری  حمالت  به  دست 
می زند و این را احتماالً در روزهای آینده شدیدتر 

خواهد ساخت.

با مدیریت سالم به دست می آید

روزهای دشوار افغانستان؛





محمدزمان سیرت

قیس احمد قادری؛ استاد دانشگاه 
و پژوهشگر روابط بین الملل

به  قیمتی  هیچ  به  و  باشد  انحصاری  نفوذ  صاحب  خود 
قدرت های دیگر به شمول ایاالت  متحده اجازه نمی دهد 
به  اگر  حتا  کند،  نفوذ  انحصاری اش  نفوذ  ساحه  در  که 
رویارویی مستقیم نظامی بینجامد. دوم( اگر در کنار هر 
دولتی ایستاد شود، امریکا و هیچ دولت دیگری نمی تواند 
آن  را سرنگون کند.  سوم( موثرتر و بهتر از امریکا در برابر 
چین  و  امریکا  مثل  چهارم(  می کند.  مبارزه  تروریسم 
اقتصاد توسعه یافته و صنعتی شده ندارد؛ اما با فروش گاز 
و سالح های استراتژیک نظیر S-۴۰۰ میلیاردها دالر وارد 
اقتصاد کشورش حتا از متحدان امریکا می کند. پنجم( با 
حمایت از گروه های چریکی همانند جنگ  سرد می تواند 
کند.  ایجاد  سر  درد  دیگری  قدرت  هر  و  امریکا  برای 
بنابراین، امریکایی ها و جهان باید روس ها را به عنوان یکی 
از سه قطب قدرت در جهان بشناسند و نباید دیدگاه و 

نظریات روس ها در تحوالت جهانی را نادیده بگیرند.

امریکا و روسیه در کجاها می توانند همکار باشند؟
استراتژیک،  سالح  کنترل  و  دولت ها  میان  جهانی  ثبات 
تغییرات جوی، مبارزه در برابر پاندمی های پیش رو، مقابله 
در برابر چین و مبارزه در برابر تروریسم، مواردی است که 
امریکا را به سوی همکاری با روس ها می کشاند. روس ها 
اتمی در جایگاه دوم  و  استراتژیک  نظر داشتن سالح  از 
پس از امریکا قرار دارند. با توجه به رقابت میان دولت ها، 
اتمی وجود  به  ویژه در عرصه  رقابت تسلیحاتی  احتمال 
چین  اتمی  سیستم  توسعه  از  امریکایی ها  نگرانی  دارد. 
است. بنابراین، امریکا برای حفظ برتری اتمی خود سعی 
می کند وضعیت موجود را در حوزه اتمی حفظ کند و این 

امر تنها با همکاری روس ها ممکن و میسر است.
تغییرات جوی و گرم  شدن زمین بدون همکاری قدرت های 
بزرگ ناممکن و از توان یک دولت حتا ایاالت  متحده خارج 
است. دست  یافتن به توافقات در زمینه تغییرات جوی که 
چینی ها را هم چنان به آن بکشاند، امری است که همکاری 
روس ها را حتمی نشان می دهد. عالوه بر این مورد، با وجود 
که  همان گونه  چین  ظهور  چین،  با  روسیه  خوب  روابط 
می تواند برای امریکا تهدید باشد، برای روس ها که سرحد 
مشترک و حوزه های نفوذی مشترک همانند آسیای  میانه 
القاعده و داعش در  به حساب می آید.  تهدید  نیز  دارند، 
کنار چین، برای هر دو قدرت تهدید محسوب می شوند و 

می توانند دو کشور را به هم نزدیک کنند.
بنابراین، روسیه و امریکا در کنار این که در مواردی هم چون 
تغییرات جوی مجبور اند با هم همکاری کنند، در موارد 
دیگری هم چون کنترل سالح استراتژیک، مقابله با ظهور 
چین و مبارزه در برابر تروریسم، خواسته و یا ناخواسته 

ناگزیر هستند با هم کار کنند.

وقتی که جنگ شکست  تمام شد ،  »وقتی که سر و صدا 
شد،  خواهد  پیروز  ویروس  با  نبرد  شد«.  پیروز  و  خورد 
اما چهره تالش های ادبی برای همیشه تغییر خواهد کرد. 
شاید خودانگیخته گی، اصالت و خالقیت بیش تری را به 

نمایش بگذارد. چه کسی می داند!
چه ادبیاتی می تواند درباره جهان پس از کرونا که در آن 

سوی کوه های تاریک واقع شده است، به ما بگوید؟
دنبال  را  پسا آخرالزمانی«  »دنیای  فیس بوک  حساب  در 
می کنم. اخیراً تصاویر به  صورت واکنشی شروع به تکرار 
و  نقاب دار  چهره های  شفاخانه ها،  تنظیمات  می کند؛ 
پست هایی درباره تنهایی. امروز، به هر کجا که نگاه کنید، 
اعم از توییتر، اینستاگرام یا واتس اپ ، با پیام های مقاومت، 
رفاقت و اعتقاد به این که »این نیز خواهد گذشت« مواجه 

می شوید.
علیه  »جنگ  انتخاب  بیان  سیاسی،  قدرت  محافل  در 
ویروس« است، در حالی که تجارت دوست دارد در مورد 
گذشته«  به  »بازگشت  نظر  از  پسا همه گیری  سناریوی 
صحبت کند. در این گفته ها، بیانات و تصاویر ممکن است 
برای ما این امکان را داشته باشد که به دنبال سرنخ هایی 
درباره جهانی باشیم که در طرف دیگر در انتظار ما است. 
»دختری  تاناجا  شوئت   »dystopian« داستان  در 
یک  دریافت  برای  تالش  در  می کند«  خون ریزی  که 
و  هستند  نادر  بارور  زنان  است.  فرانسه ای  بزرگ  جایزه 
رمان  می شوند.  حراج  پیشنهاد  باالترین  با  ازدواج  برای 
هندی،   »Escape Manjula Padmanabhan«
آینده ای را به تصویر می کشد که در آن زنان »حیوانات 
موذی« هستند. براساس این رمان، از آن جایی که فناوری 
یک راه جایگزین برای تولید مثل فراهم کرده است، دیگر 

نیازی به زن ها نیست.
نشت  و  زیستی  سالح های  به  مربوط  شایعات  اگرچه 
در  زن ستیزی  و  کرونا  شیوع  اطراف  در  آزمایشگاهی 
اما فاجعه  زمان درگیری های اجتماعی بیش تر می شود، 
فعلی سیر پیچیده تری را دنبال می کند؛ به این دلیل که 
ویروسی جدید است و انتظار می رود دنیای طرف دیگر 
این ویروس همه گیر از جهات قابل توجهی متفاوت باشد.

و  است  سیال  هنوز  آفت  از  پس  جهان  ویژه گی های 
امیدهای  و  آماده گی ها  اقدامات،  تصورات،  در  هم  هنوز 
باید  ما  که  است  دلیل  همین  به  نیست.  مشخص  ما 
داستان هایی را که در کانال تخیل ما هستند، نگاه کنیم 
و در عین حال به صحبت های کارشناسان و اشخاص در 

خیابان گوش دهیم.
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سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در ۳۱ می 
گفت: »امریکایی ها، از جمله در روزهای آینده باید آماده 
دریافت پیام هایی از مسکو باشند که برای آن ها خوشایند 
نخواهد بود.« هم زمان با آن، وزیر دفاع روسیه نیز گفت 
که به دلیل افزایش تحرکات نظامی ناتو و غرب در غرب 
به  زد.  متقابل دست خواهد  اقدام  به  این کشور  روسیه، 
گفته وزیر دفاع روسیه، قرار است این کشور تا پایان سال 
۲۰۲۱ حدود ۲۰ واحد نظامی در مرزهای غربی اش مستقر 

و حدود ۲۰ واحد تجهیزات تازه دریافت کند.
رییس   بایدن،  جو  که  شد  ابراز  آن  از  پس  واکنش  این 
جمهور امریکا گفته بود که در دیدار با والدیمیر پوتین، 
رییس  جمهور روسیه، پوتین را به خاطر احترام به حقوق  
بشر تحت فشار قرار خواهد داد. قرار است به تاریخ ۱۱ 
با  جنیوا  در  روسیه  و  امریکا  رهبران  جاری،  سال  جون 
پیمان  راهبردی،  مختلف  موارد  در  و  کنند  مالقات  هم 
کاهش سالح راهبردی جدید، اوکراین، حقوق بشر، روابط 
دوجانبه و الکساندر لوکاشنکو، رییس  جمهور بالروس یکی 
از متحدان روسیه که چندی قبل هواپیمایی را به خاطر 
بازداشت یکی از مخالفانش وادار به نشست کرد، گفت وگو 

کنند.
بایدن در نخستین سخنرانی خود راجع به سیاست  خارجی  
امریکا به تاریخ ۴ فبروری سال جاری و در رهنمود موقت 
به  را  روسیه  متحده،  ایاالت  ملی  امنیت   راهبردی  سند 
عنوان تهدیدی برای رهبری امریکا در جهان و دموکراسی 
این کشور تعریف کرده و خود را متعهد به مقابله با این 
تهدید در جهان دانسته است. از نظر بایدن، روسیه متهم 
به مداخله در انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ و حمالت سایبری 
به امریکا می باشد. حکومت بایدن به تاریخ ۲ مارچ سال 
جاری به خاطر الکسی ناولنی و به تاریخ ۱۵ اپریل ۲۰۲۱، 
به دلیل آنچه حمله سایبری روسیه به امریکا گفته شده، 
تحریم  های جدیدی که شامل ۳۳ نهاد روسی و منع خرید 

اوراق بهادار به روبل می شد را اعالم کرد.
روابط  سطح  پایین ترین  حاضر  حال  در  امریکا  و  روسیه 

دیپلماتیک را پس از جنگ  سرد تجربه می کنند.

سوالی که به عنوان تیتر مطرح شده، مبتنی بر سردرگمی، 
فرضیات و امید کاماًل لغزنده است. نگاهی گذرا به تاریخ 
ادبیاتی که از بحران های طبیعی یا انسان ساز پدید آمده، 
روندی را نشان می دهد که تجربه ها و ویژه گی تاثیر آن را 
به تصویر می کشد. تالش بشر برای زنده ماندن از طریق 
برای  ذکاوت  داشتن  و  بودن  موفقیت آمیز  و  چالش ها 
از سرگیری سفر، شاید همان چیزی باشد که وجود را در 

این جهان تعریف می کند.
گزارش  از بیماری های همه گیر در ادبیات، بیانگر توانایی 
هضم  برای  خالقانه  قالب های  در  تاریخ  ثبت  در  انسان 
طاعون  شرح  است.  مصرف کننده گان  توسط  آن  شدن 
مصر در کتاب »خروج«، ذکر آفت ویرانگری که سوفوکل 
را الهام بخشید تا صفات »پادشاه ادیپ« را تکرار کند و 
از  شد،  وارد  آتن  بر  که  طاعونی  از  »توکیدید«  توصیف 
اولین تالش ها برای به دست آوردن موارد ضروری است. 

دکامرون بوکاچیو، حکایت های کانتربری چاوسر، ژورنال 
سال طاعون دفو، طاعون کامو و در آخرین زمان  پیش بینی 
یک  در  کونتز«  »دن  هیجان انگیز  و  سرگرم کننده  واقعاً 
شهر چین به نام »یوهوان« در رمان ۱۹۸۱، همه مبتنی 
بر شیوع اپیدمی و همه گیری و پیامدهای آن است. این 
دارد؟ مشترکات همه  ادبیات همه گیری چه مشترکاتی 
و  لحن شوم، مهلک  آن  زیاد،  یا  میزان کم  به  آثار،  این 

ترس آور است.
زمان  گذشت  با  همه گیرها،  ماهیت  ارزیابی  پارامترهای 
تکامل یافتند. در طی مراحل اولیه تاریخ، بشر یک واقعه 
به خشم  را  ناگهانی  بیماری  یک  یا  واقعه  یک  معمایی، 
خدایان و الهه ها، جادوها و خرافات و رفتار شیطانی مردم 
مرتبط می کردند. با پیش رفت بشر در علوم و منطقی تر 
شدن، این انتسابات به ماوراءالطبیعه به تدریج در آثار ادبی 
داستانی بالغ می شود. تاریخی بودن این بیماری به یک 
طرح احساسی و زیبایی شناختی از احساسات فروخورده 

تبدیل شد.
مانند  وقایع  از  برخی  به  انسان  واکنش  واقع  ادبیات، در 
واقعی  بحران  زمان  از  بعد  است.  انقالب ها  و  تحوالت 
است که نویسنده گان مبارزات مشترک و فردی را به یاد 

۲۰۰۳ در عراق- در کنار بشار اسد ایستاد و مانع سرنگونی 
او و تکرار تجربه عراق و افغانستان در این کشور شد و تا 
امروز برخالف میل امریکایی ها اسد را در قدرت نگه داشته 
است. پس از شدت  گرفتن بحران کریمیه در سال ۲۰۱۴، 
روسیه با استفاده از قدرت  نظامی، این منطقه را به خاک 
خود ملحق کرد و برای امریکایی ها و غرب نشان داد که 
به منطقه  را  امریکا  ناتو و  نفوذ  دیگر نمی تواند گسترش 

حیات خلوت خود تحمل کند.
را  نظارت  و  روسیه که سیاست مشاهده  از ۲۰۱۴،  پس 
علیه  ائتالف جهانی  عضو  و  می کرد  دنبال  افغانستان  در 
تروریسم بود، در صلح  و جنگ افغانستان به عنوان یک 
طرف فعال شد. مسکو در کنار روابط دیپلماتیک و رسمی 
با حکومت افغانستان و گروه های سیاسی افغان، با طالبان 
نیز روابط برقرار کرد. روس ها منطق ارتباط  شان با طالبان 
خواندند؛  افغانستان  درون  در  داعش  تهدید  با  مبارزه  را 
اما عماًل با فراهم کردن تسلیحات و کمک های اقتصادی 
برای طالبان، به این گروه در جنگ علیه امریکا و دولت 
بین الملل  فعالیتش در سطح  به  و  افغانستان کمک کرد 
مشروعیت بخشید. فراتر از آن، در تاریخ ۲۶ جون ۲۰۲۰، 
روزنامه نیویورک تایمز گزارشی را در مورد دادن پول به 
طالبان از سوی روس ها برای قتل سربازان امریکایی نشر 

کرد.
در سال ۲۰۱۹، ترکیه به عنوان یکی از قدرت های نظامی 
ناتو و یکی از متحدان امریکا، به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد 
کرد؛  خریداری  روس ها  از   S-۴۰۰ امریکایی سالح دالر 
از  امریکا  پاتریوت  دفاعی  به سیستم  نسبت  سالحی  که 
موثریت بیش تر برخوردار است و توانایی کسب معلومات 
سالح های ناتو را نیز دارد. امریکایی ها خرید این سالح را 
توسط ترکیه اشتباه فاحش خواندند و بر متحد خود تحریم  
راهبردی  ترکیه، هندوستان، متحد  از  وضع کردند. پس 
دیگر امریکا در جنوب  آسیا هم چنان به خرید این سالح 

عالقه مندی نشان داد.
بر این اساس، روسیه برخالف آنچه امریکایی ها در دهه نود 
و سال های اول سده بیست ویکم از روس ها می خواستند، 
نشان داد که: اول( این کشور یک قطب قدرت در جهان 
معاصر با نظام سیاسی متفاوت از نظام لیبرال دموکراسی 
امریکا است و مثل هر قدرت دیگر می خواهد در منطقه 

خواهد شد. حتا آرمان های قدرت را به چالش می کشد. در 
حالی که پیش از همه گیری، سربازان، سرمایه داران بزرگ 
و رزمنده گان در مرکز ادبیات قرار داشتند، اما پزشکان، 
پرستاران و کارکنان بخش صحی موقعیتی تحریک کننده 

و الهام بخش در ادبیات »پسا همه گیری« پیدا می کنند.
گرایش  این  نویسنده گان  از  برخی  در  است  ممکن  فرار 
را  همه گیر  بیماری  به  مربوط  ادبیات  که  کند  ایجاد  را 
پیدا  زنده گی  به  »اتوپیایی«  دیدگاهی  و  کرده  رد  کاماًل 
کنند. چنین گرایشی ممکن است پیش زمینه روایت های 
عاشقانه را بیش از پیش به وجود آورد و با تنظیم مجدد 

زمینه های همه گیر شدن، کاماًل هیجان انگیز شود.
مقوله ای که احتماالً با عنوان »عاشقانه نقاب  دار« برچسب 
خورده است، می تواند ماهیت صمیمیت جسمی را در روابط 
منجر به اتحادهای عاطفی مجازی، تغییر دهد. قرنطین 
را  »واقع گرایی«  قدرت  از خود می تواند  منزوی شدن  و 
از بین ببرد و تخیل را بارورتر و قابل لمس کند. هرچه 
موجودیت جسمی محدودتر باشد، چانس بیش تری برای 
پروازهای خیالی وجود دارد. این خطر بدون از دست دادن 

ارزش اجتماعی ادبیات، نخواهد بود.
قابل  طور  به  بیماری  به  شدن  آلوده  از  مداوم  ترس 
مالحظه ای بر مطالعات تأثیر می گذارد. میان ایمنی و بقا، 
منافع و آسیب های مجاورت، ارزش و آسیب های آزادی، 
را  روان شناختی  موضوعات  معاشرت،  و  شخصی  فضای 

متنوع می سازد.
این احتمال وجود دارد که شاهد رشد ادبیات ارزان  تجاری 
و  ماجراها  ایجاد  برای  همه گیر  موضوعات  از  استفاده  با 
گشت و گذارهایی بر اساس ماموریت های غیرممکن باشیم.

دیدگاه دیگر مربوط به رشد مضامین دینی و معنوی است 
که نویسنده گان ممکن است در اطراف ایده های »شر«، 
نویسنده گان  ببافند.  نجات  و  نفرین، مجازات، رستگاری 
از  گرفته اند،  پیش  در  را  فکری  خط  این  که  بالقوه ای 
دریچه تقوا و بلوغ عرفانی به همه گیری نزدیک می شوند و 
مصرف کننده گان را تشویق می کنند تا خود را جست وجو 

کنند و با آن ها یکی باشند.
چنین  بیاییم؟  بیرون  وضعیت  این  از  است  قرار  چگونه 
سواالتی به افکار عادی تبدیل شده  است. در پشت ذهن 
خود، شاید همه ما زنده گی خود را دوباره زنده می کنیم، 

رقابت روسیه و امریکا بر سر چه و تا کجا است؟
پس از ختم  جنگ  سرد، امریکا برای تسلط بر جهان سعی 
کرد نظام بین المللی لیبرال را که پس از جنگ  جهانی دوم 
در دو سوی اتالنتیک ایجاد کرده بود، جهانی سازد. ادغام 
کشورهای اروپای شرقی که تازه از اتحاد جماهیر شوروی 
جدا شده بودند، اولین گام این استراتژی بود. برای تحقق 
این مأمول، ایاالت  متحده استراتژی گسترش ناتو به سوی 
شرق و توسعه اتحادیه  اروپا را در سراسر این قاره در پیش 
گرفت. در نتیجه این استراتژی، کشورهای چک، هنگری، 
سلواکی،  رومانیا،  لیتوانیا،  لیتویا،  استونیا،  بلغاریا،  پولند، 
ناتو  در  ماسیدونیا  و  مونته نگرو  کروشیا،   آلبانیا،  سلوانیا، 
جذب شدند و تعداد کثیری از کشورهای اروپای شرقی 

عضویت اتحادیه  اروپا را پذیرفتند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روس ها به خاطر 
امریکا دل   اقتصادی  اقتصادی خود به کمک های  توسعه 
بسته بودند. به همین دلیل، مخالفتی با استراتژی گسترش 
ناتو و توسعه اتحادیه  اروپا از خود نشان ندادند. روس ها که 
خود را میراث دار روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی 
می دانستند، توقع داشتند که امریکا همانند همتای خود با 
آن ها برخورد کند؛ اما امریکا برعکس، به روسیه به عنوان 
یک کشور شکست خورده و نیازمند می نگریست و جایگاه 
او قایل بود. به  اروپای شرقی به  با سایر کشورهای  برابر 
همین دلیل، با وجود تمایل امریکایی ها به ادغام روسیه 
به ناتو و اتحادیه اروپا، روسیه وارد این دو سازمان نظامی 

و سیاسی نشد.
روسیه الی ۲۰۰۸ سیاست دنباله روی و بعضاً مشاهده و 
اقدامات  با  اگر در مواردی هم  را دنبال می کرد و  انتظار 
به  امریکا  حمله  -نظیر  می کرد  مخالفت  غرب  و  امریکا 
عراق- صرفاً محدود به اظهارنظر دیپلماتیک بود. با رشد 
اروپا  وابسته گی  افزایش  و  روسیه  داخل  در  انرژی  تولید 
به انرژی این کشور، در سال ۲۰۰۸ پوتین در کنفرانس 
مونیخ اولین بار برخالف سلف خویش و روی کردهای قبلی 
به  و  نقد کرد  را  امریکا  به رهبری  نظام تک قطبی  خود، 
صورت صریح از روسیه به  عنوان یکی از قطب های قدرت 

در جهان نام برد.
و  افغانستان  روسیه در سال ۲۰۱۱ -برخالف ۲۰۰۱ در 

می آورند. کرونا به طور مستقیم بر زنده گی خصوصی و 
موقعیت های کاری بسیاری از نویسنده گان تأثیر گذاشته 
است. بی ثباتی اقتصادی ـ اجتماعی در نوشته های آن ها 
منعکس خواهد شد. تهدید به پایداری اقتصادی، به معیار 
ارزیابی نتایج زیبایی شناختی آن ها تبدیل خواهد شد. این 
زنده گی نامه ای  وقایع نگاری  به  نوبه خود می تواند  به  امر 

تخیلی مبتنی بر تنظیمات زمان واقعی اهمیت دهد.
محوریت  نظر  از  بقا  برای  که جنگ  می شود  پیش بینی 
نوشته های پس از کرونا در چوکی جلو بماند. با در کنار 
با  همراه  مرگ  و  تاریکی  تهدید،  ترس،  دادن  قرار  هم 
آزادی، صلح و زنده گی، موضوع بقا احتماالً دوباره ظاهر 
خواهد شد؛ اما این بار با یک پیام واضح که اگر اکنون 
راه خود را نیابیم، همان طور که می دانیم تهدید خواهیم 
شد. نیاز شدید برای پر کردن شکاف اقتصادیـ  اجتماعی 
احساس و  نویسنده گان  توسط  احتماالً  و وجود جمعی، 

نشان داده خواهد شد.
در آینده نیز ممکن است شاهد ظهور ادبیات توطیه ای 
باشیم. این توطیه ها راه را برای گسست های ژیوپلیتیکی 
یا  ملت ها  از  برخی  علیه  جهانی  ناسازگاری  و  بزرگ تر 
فزاینده،  رقابت  با  می کنند.  هموار  قدرت مند  کشورهای 
پود  و  تار  در  نژادپرستی  و  تعصب  تبلیغات،  ادبیات 

تالش های زیبایی شناسی نفوذ خواهد کرد.
تمایل به تولید ادبیات »تحقق«، برخی از نویسنده گان را 
برمی انگیزد تا سفری درونی داشته و پاسخ های طبیعت را 

در مرگ بارترین ویروس سیاره زمین پیدا کنند.
این واکسین طبیعت علیه ویروس انسانی است. با توجه 
ادبیات  در  زیست محیطی  نگرانی های  مثبت تر،  نکته  به 
بهبود  برای  نویسنده گان  می شود.  برجسته تر  و  شدیدتر 
سیاره زمین در مورد موضوعاتی از جمله جمعیت بیش 
و  فقر  اقتصادی،  اختالفات  هوا،  و  آب  تغییرات  حد،  از 

راه حل های جهانی بهداشت و درمان کار می کنند.
شاهد  کرونا  از  پس  ادبیات  در  است  ممکن  هم چنین 
دورترین  بتوانیم  شاید  باشیم.  علمی  داستان  کاهش 
گوشه های جهان را کشف کنیم، اما آیا توانسته ایم درمانی 
سرنوشت  آیا  کنیم؟  پیدا  کوچک  ارگانیسم  این  برای 
قریب الوقوع خود را فتح کرده ایم؟ این درمانده گی باعث 
تغییر دیدگاه در مورد تسخیرناپذیری و پیش رفت انسان 

تنش میان روسیه و امریکا؛

موارد اختالفی چیست؟

تأثیر کرونا بر ادبیات چگونه است؟
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مدتی است که مذاکرات 
صلح و خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان ذهن مردم 
افغانستان را سخت مصروف 

نگهداشته است. صالح الدین که از 
این دو هیچ اطالعی ندارد، می گوید 

که روز را می تواند بدون غذا سپری 
کند، اما بدون صلح هر روز برای او 

»مرگ« است.

شهر  جنوب  حومه  در  بیابانی  و  خشک  ساحه 
مزارشریف به نام اردوگاه همدرد یاد می شود؛ جایی 
سال  چندین  از  زنده گی،  امکانات  اندک ترین  با  که 
به   که  است  خانواده هایی  و  افراد  میزبان  این  سو  به 
دلیل تداوم جنگ بین حکومت و طالبان، مجبور به 
ترک خانه های شان در والیت های شمال و شمال شرق 
از  اردوگاه  این  خیمه نشین  ساکنان  شده اند.  کشور 
مکتب  صحی،  خدمات  آشامیدنی،  آب  به  دسترسی 
است  چانسی  نان،  وقت  یک  دریافت  محروم اند.  و... 
که همه روزه نصیب این خانواده ها نمی شود. اردوگاه 
افرادی را در دل خود جا داده است که غم انگیز ترین 
داستان های جنگ جاری را با خود به این جا آورده اند و 
هر داستان، روایت کننده پهلوهای پیدا و پنهان جنگ 

ویرانگر افغانستان است.
 

رخسار و آینده نامعلوم شش فرزندش
ولسوالی  باشنده  اصل  در  که  ساله   ۳۵ رخسار 
سال  یک و نیم  است،  فاریاب  والیت  خواجه سبزپوش 
شش  و  شوهر  کنار  در  بهتری  نسبتاً  زنده گی  قبل 
پسرش داشت. شوهر کشاورزش اما سال پیش در یک 
روز گرم تابستانی، زمانی  که نیروهای امنیتی و گروه 
طالبان با هم درگیر شدند، در وسط این درگیری گیر 
ماند و کشته شد. او یکی از بازمانده های جنگ جاری 
در کشور است که به تنهایی و در نبود شوهر جوانش، 
مسوولیت سرپرستی و تامین نیازمندی های پسرانش 
را بر  عهده گرفته است. رخسار گفت: »شوهرم کشاورز 
بود و مصروف کار باالی زمین بود که درگیری صورت 
گرفت و با اصابت مرمی کشته شد، اما ثابت نشد که 
مرمی از سوی نیروهای حکومتی شلیک شده بود یا 

جنگ جویان طالب«.
است  دوی شان  هر  »مقصر  کرد:  اضافه  رخسار 
تفاهم  بین شان  که  طالبان(  و  حکومتی  )نیروهای 
نکردند و همه روزه جوان کشی می کنند«.  نبود شوهر، 
زنده گی زیر خیمه و نبود آب و غذا برای فرزندان، کمر 
رخسار را خم کرده است، اما از همه بدتر، نگاه های 
تحقیرآمیز و خواسته های جنسی از این زن جوان به 
مثابه مرگ تدریجی است که به گفته رخسار، هر روز 

او را می ُکشد.
 

مرگ  زنده گی صالح الدین  روز  هر  بدون صلح، 
است

جنگ جاری در افغانستان دست کم از سه نسل قربانی 
گرفته و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم آنان را تحت 
تاثیر قرار داده است. صالح الدین ۵۰ ساله که جنگ 
طوالنی افغانستان ریشش را سفید کرده و موی سرش 
را ریختانده است، می گوید که غم و بدبختی هم رکاب 
او، دریافت یک وقت  زنده گی اش است و روز خوش 
نواسه اش است.  برای خودش، شش فرزند و دو  غذا 

اما  مانده،  زنده  آرزوهایش  هنوز  که  است  کودکانی 
هزاران کودک دیگر به دلیل تداوم این جنگ ویرانگر، 
یک جا با آرزوهای شان دفن خاک شده اند و به همین 
سبب است که می گویند »افغانستان قبرستان انسان ها 

و آرزوهای آنان است«.

رویای کهن سال ترین بی جاشده جنگ چیست؟
در جریان صحبت با گروهی از بی جاشده  گان در این 
اردوگاه، صدای پیرزنی از فاصله دور به گوش می رسید 
که می گفت نامش را نیز در فهرست توزیع کمک ها 
شاید  و  دارد  سن  سال   ۸۰ که  گل شاد  کنم.  اضافه 
می گوید:  باشد،  اردوگاه  این  در  زن  کهن سال ترین 
به دید  بی جاشده ها  وارد کمپ شوه،  »هر کسی که 
کمک کننده به او می بینن؛ زیرا همه گرسنه و تشنه 

استن«.
جنگ  بازمانده گان  کهن سال ترین  جمله  از  زن،  این 
ولسوالی  در  خانه اش  به  هاوان  برخورد  که  است 
پنج  و  فرزند  دو  جان  فاریاب،  والیت  شیرین تگاب 
شدیم،  »در به در  گفت:  گل شاد  گرفت.  را  نواسه اش 
خانه ما خراب شد. پارچه های هاوان جان اوالدهای 
دولت  که  آمدیم  کدیم،  فرار  ما  خود  و  گرفت  مره 
کمک کند. خانه طالب خراب و ریشه اش گم شوه«. 
این پیرزن که از لحاظ جسمی کاماًل ضعیف و ناتوان 
شده است، آرزو دارد که دیگر هیچ مادری در سوگ 

فرزندش ننشیند و هیچ فرزندی بی پدر و مادر نشود.
 

تحقق رویای های شهروندان در دست هیات های 
مذاکره کننده است؟

این تنها دیدگاه و آرزوی این تعداد انسان هایی نیست 
که زیر خیمه ها شب و روز را سپری می کنند، بلکه 
چشم به راه  که  است  سال ها  افغانستان  شهروندان 
تحقق صلح و امنیت به عنوان اساسی ترین آرزوی شان 
هستند. صلح زمانی در ذهن و فکر مردم افغانستان 
به آرزوی دست یافتنی بدل شد که جامعه جهانی به 
خصوص امریکا، روندی را تحت نام صلح آغاز کرد و 
با تالش های پی هم که بزرگ ترین نتیجه آن نشست 
گروه  و  افغانستان  حکومت  نماینده گان  رودرروی 

طالبان بود، جان تازه به این روند داد.

امضای توافق نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان و 
افغانستان  حکومت  رسمی  مذاکرات  آغاز  آن  از  بعد 
تاریخی  و  از جمله رویدادهای مهم  با گروه طالبان، 
افغانستان  مردم  خوش بینی های  و  انتظارات  که  بود 
بابت دست یابی به صلح را یک شبه افزایش داد و مردم 
احساس کردند که آرزوی شان از رویا خارج و دارد به 
واقعیت بدل می شود. با وجودی که نزدیک به سه سال 
از آغاز روند صلح در افغانستان می گذرد، اما هیچ روزنه  
امیدی برای برقراری صلح و رسیدن به توافق میان 

حکومت و گروه طالبان وجود ندارد. 
نماینده گان  میان  چانه زنی  ماه ها  از  پس  صلح  روند 
حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه، پایتخت 
قطر، به بن بست خورد و سازمان ملل متحد از نشست 
استانبول به عنوان نشست جهانی یاد کرد که می تواند 
در  را  جدید  دولت  یک  بنیاد  بن،  نشست  همانند 
افغانستان بگذارد. با این حال اما شرط گذاشتن های 

برای  امیدها  نشست،  این  در  شرکت  برای  طالبان 
موثریت آن را نیز به صفر تقلیل داده است. اکنون پس 
از یک وقفه طوالنی، طالبان بار دیگر آماده مذاکره با 
هیات حکومت افغانستان شده اند، اما در دوحه، نه در 

استانبول.

آینده  از  ناامید  مذاکره کننده،  جوان ترین 
مذاکرات صلح

حکومت  مذاکره کننده  هیأت  جوان  عضو  نور،  خالد 
به  دوحه  مذاکرات  بن بست  از  پس  که  افغانستان 
مالقات هایش  در  همه روزه  بود،  آمده  بلخ  زادگاهش 
به ده ها پرسش اقشار مختلف به خصوص جوانان در 
مورد آینده مذاکرات صلح و ماهیت اصلی گروه طالبان 
پاسخ می داد. او در پاسخ به پرسشی که طالبان امروز 
گفت:  دارند،  قبل  سال   ۲۰ طالبان  با  تغییراتی  چه 
»طالبان همان گروهی است که قباًل بود و هیچ نوع 

تغییر ذهنی و رفتاری در آنان دیده نمی شود«.
از آن چه آقای نور از چندین ماه حضورش در دوحه 
و مالقات های پشت درهای بسته هیات مذاکره کننده 
این  کرد،  روایت  طالبان  گروه  با  افغانستان  حکومت 
برداشت را می توان کرد که طالبان اجندای ثابت برای 
و  مذاکره  میز  به  نشدن  حاضر  با  و  ندارند  مذاکرات 
سفرهای طوالنی شان، زمان کشی می کنند. خالد نور 
که تحصیل یافته غرب است، تاکید دارد که هم برای 
صلح طرح دارد و هم برای جنگ با گروه طالبان. او 
امیدی  به جوانان می گوید، صورتی که هیچ  خطاب 
مردم  نماند،  باقی  افغانستان  صلح  روند  موفقیت  به 
افغانستان و »نسل دوم مقاومت« باید آماده گی جنگ 

را در برابر گروه طالبان داشته باشند.
 

ناروشن  آینده  و  قدرت  تصاحب  قدرت،  حفظ 
افغانستان

نُه  از  بی جاشده  هزار  از ۲۰  بیش  گزارش ها،  بر بنیاد 
والیت شمال و شمال شرق کشور در شهر مزارشریف 
اطالعات  بر اساس  و  می کنند  زنده گی  خیمه ها  زیر 
بی جاشده گان  اردوگاه  از ۱۰  بیش  محلی،  مسووالن 
داخلی در حومه مزارشریف وجود دارد. پیش بینی های 
نهاد های ملی و بین المللی نشان می دهد که وضعیت 
در ماه های آینده هم زمان با خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان وخیم تر خواهد شد و آمار بی جاشده گان 
داخلی و هم چنان مهاجرت ها به کشورهای همسایه 
دفتر  داشت.  خواهد  چشم گیری  افزایش  اروپایی  و 
)یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
در روزهای اخیر اعالم کرد که در سه ماه اول سال 
۲۰۲۱، ۵۷۳ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۱۲۱۰ 
تن دیگر زخمی شده اند. این رقم در مقایسه با زمان 
نشان  را  افزایش  درصد   ۲۹ گذشته  سال  در  مشابه 

می دهد.
روی هم رفته، نه تنها ساکنان این اردوگاه ها، که شاید 
همه شهروندان، آینده افغانستان را پیچیده و مبهم 
می دانند و هیچ فردی نمی داند که فردا چه بالی نو 
اما تنها  این حال  با  افغانستان خواهد شد.  دامن گیر 
موردی که پیش بینی شدنی است، این است که دامنه 
جنگ همه روزه گسترش می یابد و قربانیانش بیش تر 
می شود. بدین ترتیب این مردم فقیر و بی چاره هستند 
که در بین دو طرف مسلح که یکی برای حفظ قدرت 
قربانی  می جنگد،  قدرت  به  رسیدن  برای  دیگری  و 

می دهند و هنوز امید به تغییر دارند.

جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان او را واداشت که 
برای حفظ جان خود و فرزندانش، زادگاهش )ولسوالی 
سال  دو  و  کند  ترک  را  سرپل(  والیت  گوسفندی 

می شود که در اردوگاه همدرد خیمه زده است.
زیادی  زیان های  ما  برای  »جنگ  گفت:  صالح الدین 
برجا گذاشته است. برادر ها و اوالد ما در جنگ کشته 
با  را  روز  تباه شد«. صالح الدین  ما  زنده گی  و  شدند 
دو آرزو آغاز می کند؛ یکی دریافت غذا برای خود و 
آن  سایه  در  بتواند  تا  صلح  تامین  دوم  و  فرزندانش 
زنده گی  و  شود  فراهم  زادگاهش  به  برگشت  زمینه 

مسالمت آمیز و آبرومندانه را در آن جا از سر گیرد. 
نیروهای  خروج  و  صلح  مذاکرات  که  است  مدتی 
خارجی از افغانستان ذهن مردم افغانستان را سخت 
دو  این  از  که  صالح الدین  است.  نگهداشته  مصروف 
هیچ اطالعی ندارد، می گوید که روز را می تواند بدون 
غذا سپری کند، اما بدون صلح هر روز برای او »مرگ« 

است.
 

زنده گی زیر خیمه با آرزوی مهندس شدن 
افغانستان،  جنگ  در  اقشار  آسیب پذیرترین  از  یکی 
بین المللی  سازمان  گزارش  بر اساس  است.  کودکان 
کشور  خطرناک ترین  افغانستان  کودکان،  از  حمایت 
جهان برای کودکان به شمار می رود. مبتنی بر گزارش 
 ۲۰۲۰ سال  اواخر  تا   ۲۰۰۵ سال  از  سازمان،  این 
پنج  میانگین  که  کودک  هزار  از ۲۶  بیش  میالدی، 
کودک در روز می شود، در افغانستان کشته یا زخمی 
عایشه ده ساله که صنف سوم  میان  این  شده اند. در 
ولسوالی  تصرف  نتیجه  در  خانواده اش  بود،  مکتب 
درزاب والیت جوزجان توسط طالبان، مجبور به ترک 
نیز مجبور به ترک مکتب شد. عایشه در  او  خانه و 
حال حاضر در اردوگاه همدرد، در حومه مزارشریف، 
زیر یک خیمه کهنه و فرسوده زنده گی می کند. جنگ 
و آواره گی سبب شده که او و دیگر هم سرنوشتانش با 
دنیای کودکی شان وداع گویند و از آینده ناروشن و 
نامطمین رنج ببرند. او آرزوی بزرگ در سر دارد، اما 
نگران است که مبادا مانند پدر و مادرش، آرزوهای او 
نیز در حد آرزو باقی بماند. عایشه گفت: »زیر خیمه 
زنده گی می کنیم، گرسنه هستیم. صنف سوم مکتب 
بودم، آرزو دارم که مهندس شوم و برای وطن خدمت 

کنم«.
 

بر اساس سروی وزارت معارف افغانستان، بیش از ۳.۷ 
میلیون کودک که بیش ترشان دختر هستند، در سال 
۱۳۹۹ خورشیدی از آموزش و پرورش محروم شده اند. 
برنامه  رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، در 
درگیری های  که  گفت  ملت  به  دولت  حساب دهی 
از  دختران،  علیه  تبعیض  و  فقر  گسترش  دوام دار، 
اصلی ترین دالیل بازماندن کودکان و مشخصاً  دختران 

از مکتب است. 
خوش بخت ترین  از  شاید  عایشه  رفته  هم   روی 
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بی جاشده  گان داخلی نان نمی خواهند
صـلح می خـواهند

اردوگاه بی جاشده گان همدرد در جنوب مزارشریف 
میزبان نزدیک به ۳۰۰ خانواده بی جا شده از والیت های 

شمال و شمال شرق کشور است
صالح الدین در جریان مصاحبه با سلیمان قیومی

گل شاد در حال ریسیدن پشم گوسفند در کمپ 
خالد نور، جوان ترین عضو هیات مذاکره کننده همدرد است

حکومت افغانستان

نماینده گان رسانه ها در حال تصویربرداری از آغاز 
مذاکرات بین االفغانی در دوحه، پایتخت قطر ـ ۷ 

جوالی ۲۰۱۹

تنها ابزاری که می تواند مصونیت نسبی برای رخسار 
ایجاد کند، چادری است

عایشه در حال به آغوش گرفتن خواهر کوچک تر و 
نگهداری از تنها برادرش



تاسف برانگیز  نقطه  »می دانین 
که  آن جا  کجاس؟  ماجرا 
ُملک  این  در  معلم  و  استاد 
جایگاهی نداره. بعد از حمله 
دانشگاه  استادان  موتر  بر 
آمد؛  ما  به  زنگ  دو  البیرونی، 
از  دیگری  و  رحمانی  بنیاد  از  یکی 
اداره امور ریاست جمهوری. یکی گفت بیایین پشت 
خانه رحمانی صاحب که کمک به شما توزیع می شه 
و دیگری گفت تمامی استادان یک جای شده بیایین 
پشت دروازه اداره امور و بر اساس لیست کمک های تان 
ره تسلیم شوین. مه فقط در پاسخ به آن ها گفتم که 
اخالقی  اصول  حداقل  کاش  اس؟  همی  استاد  شأن 

کمک را هم بلد بودین«.
سروری با صدای محزون ادامه می دهد: »نه این که نیاز 
چرا  می دانید  بود.  دشواری  شرایط  شرایط،  نداشتیم؛ 
استاد نوراحمد با یک روز تاخیر تدفین شد؟ از بی پولی. 
خودم روزی که انفجار شد، در تمام خانه ام یک هزار 
استاد عزت  و  معلم  اما جایگاه  نمی شد؛  یافت  افغانی 
از یک دوست  دارد، شأن دارد. حاضر شدم ۴۰ هزار 
خانه  از  را  کمک  این گونه  اما  بگیرم،  قرض  شخصی 

رحمانی و ارگ گدایی نکنم«.
پس از گذشت چند روز هنوز در بهت به سر می برد. 
هنوز چهره اش آدم را برمی گرداند به همان عکس شاک 
شده او بعد از حادثه. خودش می گوید که موج انفجار 
خیلی قوی بود و در معرض قرار داشت. به یک باره سر 
تعجب می پرسد: »چرا همه می گن  با  و  بر می گرداند 
گذاشته  کار  جاده  کنار  در  ماین  مقناطیسی؟  ماین 
شده بود. آن  هم کجا؟ در وسط حصه امنیتی پولیس 
و قرارگاه اردوی ملی که معموالً تفنگ دارانی با ظاهر 
خاص و موهای بلند در آن ناحیه دیده می شن. راستی 
وقتی انفجار شد، چرا مردم محل به ما کمک نکردند؟ 

همه فقط عکس می گرفتن و فلم«.
دانشگاه  رییس  سروری،  عبدالقهار  را  حرف ها  این 
البیرونی، می زند. او که ماستری و دکترایش را از رشته 
ارتباطات از مالیزیا به دست آورده، بر این مساله تاکید 
دارد که با وجود تهدیدهای پی هم و حمله اخیر بر موتر 

اوایل  و  گذشته  سال  اواخر  در 
در  خورشیدی  روان  سال 
کشور،  جنوب غرب  حوزه 
باریده  باران  و  برف  کم تر 
است. مسووالن می گویند که 
ملی متر   ۲۶ تنها  سال  کل  در 
باران باریده است، در حالی  که 
تا   ۱۵۰ خوب  سال  یک  برای 
۲۰۰ ملی متر باران الزم است. از سوی دیگر مسیر آب 
بند دهله که آب زمین های زراعتی هشت ولسوالی را 
در والیت قندهار تأمین می کند، به دلیل درگیری های 
میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان طی چند روز 
گذشته بسته شده است و در حال حاضر امکان باز 
این ،  بر  افزون  ندارد.  وجود  بند  این  آب  راه  کردن 
به  که  می گویند  والیت  این  در  باغداران  و  دهقانان 
رو  این  از  و  نمی رسد  باغ های شان آب  و  کشت زارها 
ممکن است بحران غذایی در این والیت به وجود آید. 
از سویی هم به گفته آنان، منابع آبی تمام می شود 
و باشنده گان شهر و ولسوالی ها با کمبود آب روبه رو 

خواهند شد.

طالبان  و  دولت  از  قندهاری  دهقانان  و  باغداران 
می خواهند که با باز کردن مسیر آب بند دهله ، نگرانی 
با توقف جنگ در ساحه،  مردم را در نظر بگیرند و 
مردم را از بحران غذایی و اقتصادی در آینده نجات 
دهند. باشنده گان، دهقانان و باغداران ولسوالی ها در 
خشک  با  باغ های شان  که  می کنند  تصریح  قندهار 
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بین نمی رفت«.
سروری دو صحنه را خوب به خاطر دارد؛ یکی آن که 
نیستم  صدای میوند می آمد که می گفت »الال خوب 
کمکم کنین« و دیگر این که وقتی دست روی پاهای 
داکتر شفق گذاشت، انگار از هم پاشیده بود و پایش 
جدا شده بود. بعد از انفجار، شماری از زخمیان توسط 
فالنکوچ به شفاخانه چاریکار منتقل شدند. سروری بعداً 
با موتر دیگری منتقل شد. یادش بود که استاد نوراحمد 
جان باخته، اما فکرش را هم نمی کرد که میوند جان 

باخته باشد.
او می گوید: »با وجود این حادثه، هنوز برای مصونیت 
تدبیری  هیچ  البیرونی  دانشگاه  اساتید  دیگر  و  من 
حلقات  به  وابسته  چون  یعنی  است.  نشده  گرفته 
خاصی نیستیم، به ما حداقل امتیازات داده نمی شود؟ 
بسیاری ها را دیده ام با تکیه بر ارتباطات و در بست های 
در  آن  وقت من  معاش های هنگفت می گیرن،  پایین 
افغانی  هزار   ۳۴ فقط  علمی  درجه  این  و  اول  بست 
معاش می گیرم. یک موتر داده اند که در جاده دو سه 
بار خراب می شود. این است حال و روز معلم و استاد 

قندهار به دلیل جنگ و بی جا شدن دهقانان از زمین ها 
و باغ های شان و از طرف دیگر کمبود آب، حاکم است. 
وی می افزاید که در سال روان ۲۶ ملی متر باران در 
این والیت باریده است، در حالی  که قندهار در یک 
سال به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ملی متر باران نیاز دارد. رییس 
زراعت قندهار می گوید: »ما در سال جاری با بخش 
نخست  هستیم.  روبه رو  عمده  مشکل  دو  با  زراعت 
زراعتی،  زمین های  در  ماین  فرش  دلیل  به  این که 
دهقانان نتوانسته اند در فصل بهار روی زمین های شان 
کار کنند ـ کارهایی از جمله شاخه بری و آماده سازی 
باغ ها ـ اما حال با یک چالش عمده دیگر نیز روبه رو 
هستیم و آن بسته شدن مسیر آب بند دهله قندهار 
است که یکی از منابع آبیاری زمین های زراعتی در 

رییس و اساتید دانشگاه البیرونی، نه به خارج از کشور 
مهاجرت خواهد کرد و نه قصد دارد از اهداف خود در 

مسیر توسعه علم و دانش عقب نشینی کند. 
نگاهش هست. می گوید:  در  با همه جدیت، حسرتی 
»لحظه ای که انفجار شد، از شوخی می خواستم بزنم 
روی شانه میوند نجرابی. پیش تر از آن بعد از ۴۰ دقیقه 
عبور از مسیر به پل صیاد رسیده بودیم. مه خیلی حال 
و روز خوبی نداشتم. قرار بود فردای آن روز پروژه ای در 
دانشگاه افتتاح شود و کمی ناهماهنگی ها مرا آزرده بود. 
به پل صیاد که رسیدیم، میوند گفت که ایستاد کنیم، 
یگان نوشابه خنک بگیریم. نوشابه ها در دست مان بود 
که انفجار شد. ۲۰ نفر در کاستر مامورین بودیم. داکتر 
شفق و داکتر میوند نجرابی در کنار مه بودند و کمی 
آن سوتر استاد نوراحمد نشسته بود. استاد نوراحمد، اما 
همان لحظه اول بعد از انفجار جان باخت. یک آه کشید 
و رفت. مره موج گرفته بود. فقط صدای میوند نجرابی 
شاید  باشین،  متوجه  را  سروری  می گفت  که  می آمد 
سکته کرده باشه... میوند خوب بود، چرا جان باخت؟ 
اگر زودتر به شفاخانه می رسید، از خون ریزی زیاد از 

شدن مواجه است؛ طوری که هر سال در همین فصل 
از یک سو  اما سال جاری  داشت،  وجود  زیادی  آب 
نیروهای  میان  جنگ  دیگر  سوی  از  و  خشک سالی 
امنیتی و طالبان سبب بند شدن مسیر آب شده است.

از  احمد،  حاجی صالح، حاجی محمدایوب و حاجی 
جنگ جویان  که  می گویند  والیت  این  باشنده گان 
به  و  نکنند  ظلم  آنان  باغ های  بر  دولت  و  طالبان 
مسووالن آبیاری اجازه دهند که آب را بر مزارع شان باز 
کنند. آنان تصریح می کنند که جنگ به اندازه خراب 
شدن کشت زارها و کمبود آب به آنان ضرر می رساند. 
بر زراعت استوار است  اقتصاد قندهار  آنان،  به گفته 
با  حوزه  این  در  مردم  برود،  دست  از  زراعت  اگر  و 

چالش های مختلف روبه رو خواهند شد.

ظاهرشاه، یکی از بزرگان قومی در ولسوالی ارغنداب 
والیت قندهار، به روزنامه ۸صبح گفت که این عملکرد 
گروه طالبان به معنای خرابی برای مردم است؛ زیرا 
اقتصاد مردم به استحکام نیاز دارد و اقتصاد بیش تر 
مردم قندهار بر زراعت استوار است. به گفته او، باغ ها 
و مزارع مربوط به دولت نیست، بلکه سرمایه شخصی 
آنها  خرابی  بر  مسلح  گروه های  اما  است،  عام  مردم 

اصرار دارند.
سیدحافظ اهلل سیدی، رییس زراعت قندهار، در سهم 
خود نگرانی های مردم را به جا می داند و تصریح می کند 
که وضعیت دشواری بر باغ ها و زمین های زراعتی در 

در این سرزمین...«
دانشگاه  رییس  روایت  به  است  حادثه  بُعد  یک  این 
حادثه  این  دیگر  بعد  ماجرا.  عینی  شاهد  و  البیرونی 
اما بر سر مزار دیگر قربانی این حادثه بررسی شدنی 
است؛ پدری سوگوار بر مزار پسرش نشسته، مدهوش 
و  بر حکومت  تند می تازد  نزار.  و  پریشان، عصبانی  و 

بی توجهی به جان غیرنظامیان. 
غالم فاروق نجرابی، پدر میوند نجرابی است. با دست های 
لرزان، موهای پریشان و صورت شکسته و استخوانی، بر 
مزار پسرش نشسته و می  گوید: »آن روز حادثه چند 
داکتران  دیگر  که  عملیات هایی  داشتم؛  مهم  عملیات 
جواب داده بودند که نمی شه، آن را موفقانه انجام داده 
 بودم. حس رضایت و شعف درونی در وجودم بود. در 
دهلیز شفاخانه بودم که ناگهان کسی آمد و گفت که 
میوند  و  شده  حمله  اساتید  موتر  به  دارم،  خبری  بیا 
پسرت حالش خوب نیست. در همان حالت دلم فرو 
ریخت. خواه یا ناخواه خبر را به فال بد گرفتم. اضطراب 
آن قدر بود که مستقیم به شفاخانه چاریکار رفتم. چه 
دروغ بگویم که میوند را در جمع همه خاص دوست 
داشتم. فکر می کنین مالقاتم با میوند چگونه بود؟ مرا 
اتاقی که  دیدم میوند را روی دست گرفته  بردند به 
و خونش را می شستند. رفتم به آغوش گرفتم. بدنش 
سرد شده بود و نفس نمی کشید. از آن لحظه به بعد را 
دیگر یادم نمی آید. مدهوش شده بودم. هیچ چیز دیگر 

یادم نمی آید. میوند مرده بود...«
در  پدری  می گوید،  تکان دهنده  عکس  آن  از  نجرابی 
سه  تا  من  نداشتم،  »خبر  می گوید:  پسر.  مزار  کنار 
آن عکس  از  بعد  روز  نزار. چند  و  بودم  روز مدهوش 
استفاده  نجرابی قصد  بگویند  برخی شاید  خبر شدم. 
سیاسی از عکس را داشته، اما پدر عزادار را چه به این 
گپ ها؟ وقتی میوند دیگر نیست، چه دل خوشی برای 

پدر می ماند؟«
صورتش را دور می دهد به طرف مزار پسر. دستانش 
از مه حکومت  را  هم چنان می لرزد. می گوید: »میوند 
ناکاره گرفت، میوند را از مه بی توجهی جامعه جهانی 
گرفت... چه سودی دارد این حرف ها وقتی میوند دیگر 

نیست...«

قندهار است. در آن جا میان گروه طالبان و نیروهای 
امنیتی جنگ جریان دارد که زیان زیادی به ما خواهد 

رساند«.
در همین حال توریالی محبوبی، رییس حوزه دریایی 
خشک سالی  شروع  با  که  گفت  ۸صبح  به  قندهار، 
نیازهای  که  بود  این  دولت  تصمیم  جاری،  سال  در 
بند  از آب  بعد  به  ماه حمل  از  را  زراعتی  زمین های 
دهله این والیت تامین کند. با این حال او گفت که 
جنگ از سوی طالبان آغاز شد. به گفته آقای محبوبی، 
این  که  است  تخریب شده  بزرگ  پل  یک  آن جا  در 
بسته  امنیتی  نیروهای  رفت وآمد  روی  به  را  مسیر 
است. محبوبی گفت که اگر آب بند دهله به زمین های 
زراعتی و باغ ها نرسد، باشنده گان شهر و ولسوالی ها در 
قندهار با مشکالت بزرگ و کمبود آب روبه رو خواهند 
شد. آنان هم چنان می گویند که طالبان راه بند دهله 
را ماین گذاری کرده اند. مقام های امنیتی که در جنگ 
با طالبان در این ساحه قرار دارند، تصریح می کنند که 
به گروه طالبان تلفات وارد کرده و به باز کردن این 

بند نزدیک شده اند.
گفتنی است که این بند از دو هفته به این طرف در 
دست طالبان قرار دارد و مسیرهای رفت و آمد به آن جا 
توسط این گروه ماین گذاری شده است. بدین ترتیب 
نیروهای مشترک امنیتی عملیاتی را برای بازپس گیری 
این بند از نزد طالبان، آغاز کرده اند. مسووالن امنیتی 
در قندهار پیش تر تصریح کرده اند که پس از گرفتن 
این بند از نزد طالبان، پاسگاه های امنیتی جدید در 

مسیر این بند ایجاد خواهد شد.

»جایگاه استاد همی اس؟«
در آستانه خاموشی یک فاجعه؛ 

قندهار؛
منابع آبی در حال کاهش و مزارع در معرض 

خشک سالی است

احمدشاه شاداب

آسیه حمزه ای
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برای رفع خسته گی در سایه ای 
توقف  اندکی  پیاده رو  در 
کردم و چند دقیقه با موبایل 
سرگرم صحبت شدم. مردی 
نزدیک آمد و پرسید: »شما از 
افغانستان هستید؟« پاسخ دادم: 
آمده ام«.  هرات  شهر  از  »بله، 
پس از چند روز حضور در شهر 
بخارا، با گویش فارسی تاجیکی بیش تر آشنا شده بودم 

و می توانستم بهتر با مردم ارتباط کالمی برقرار کنم.
مرد میان سال کارمند موزیم زندان تاریخی بخارا بود. 
بازدید کنم.  از این بنای تاریخی  درخواست کرد که 
با او همراه شدم و بخش های گوناگون زندان تاریخی 
بخارا را برایم معرفی کرد. در مسیر رسیدن به موزیم 
زندان، کمی با هم قصه کردیم و پرسشی که در ذهنم 

بود را از او پرسیدم.
شعر  اوزبیکستان  به  من  سفر  دالیل  از  یکی  شاید 
معروف حافظ بود، اما در شهر بخارا مردم زیاد با این 
جای  به  آن ها  نبودند.  آشنا  شیرازی  حافظ  سروده 
تُرک شیرازی...« شعر دیگری  آن  شعر مشهور »اگر 
را دوست داشتند: »سمرقند صیقل روی زمین است/ 

بخارا قوت اسالم و دین است«.
با گذشت چند روز از حضور در اوزبیکستان، بیش تر 
بودم.  شده  آشنا  مردم  رسوم  و  آداب  فرهنگ،  با 
تالش می کردم در مورد رسوم و فرهنگ اوزبیکستان 
معلومات بیش تری کسب کنم و به فرهنگ حاکم در 
داشته  رفتاری  نمی خواستم  بگذارم.  احترام  جامعه 
باشم که سبب بدنامی افغانستان شود. تالش می کردم 
با رفتار شایسته، تصویری مثبت و خوب از افغانستان 

ارایه کنم.
از  خوب  تصویری  ارایه  برای  من  تالش  وجود  با 
افغانستان، اکثر مردم اوزبیکستان تصور می کردند که 
افغانستان غرق در کاشت و قاچاق مواد مخدر است و 
بارها این پرسش تکراری را از من می پرسیدند: »آیا در 
دادن  پاسخ  مواد مخدر کاشت می شود؟«  افغانستان 
به این پرسش، اندکی دشوار بود، اما تالش می کردم 

جوابی واقعی و قناعت بخش بدهم.
در یکی از دکان ها یک بوتل آب انار تولید افغانستان 
پرسیدم:  فروشنده  از  کرد.  جلب  خود  به  را  توجهم 
»آیا می دانید این محصول از افغانستان صادر شده؟« 
جواب داد: »بله، می دانم«. مرد دیگری که در دکان 

و  مدنی  فعاالن  از  شماری 
طی  بامیان  باشنده گان 
اعتراضی  گردهمایی  یک 
نماینده گی  دفتر  برابر  در 
)یوناما(  متحد  ملل  سازمان 
توقف  خواهان  والیت،  این  در 
»نسل کشی« هزاره ها در کشور 
شدند. معترضان، از سازمان ملل متحد، ایاالت متحده 
کشتار  که  خواستند  افغانستان  حکومت  و  امریکا 
هزاره ها را به  عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند 
نسل کشی  این  از  جلوگیری  برای  آن،  براساس  و 
اقدامات پیش گیرانه و کارآمد را روی دست گیرند. 
آنان با مخاطب قرار دادن حکومت افغانستان، شواری 
امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای 
خواستار  بین المللی،  سازمان های  سایر  و  اسالمی 

اقدامات فوری به  منظور حفاظت از هزاره ها شدند.
که  گفت  بامیان،  مدنی  فعاالن  از  شایگان،  عبداهلل 
هزاره ها در مناطق مختلف کشور به  صورت بی رحمانه 
و هدف مند در مکتب، مسجد، خیابان، ورزشگاه و حتا 
داخل موتر به قتل می رسند. اما به باور او، حکومت 
از  جلوگیری  برای  بین المللی  نهادهای  و  افغانستان 

که از گفتن این حرف منظور بدی ندارد و فقط برای 
مهمان نوازی می خواهد کاری برایم انجام دهد. برایش 
از مواد مخدر و چرس استفاده  توضیح دادم که من 

نمی کنم.
از  افغانستان  »بیش تر شهروندان  داد:  پاسخ  گارسون 
من چرس تقاضا می کنند و من هم برای مهمان نوازی ، 
خواسته  چرس  شما  است  ممکن  کردم  احساس 
باشید«. از من معذرت خواهی کرد و غذایی که سفارش 

داده بودم را آورد.
همان گونه که من پیش از سفر به اوزبیکستان معلومات 
بسیار اندکی در مورد این کشور همسایه داشتم، مردم 
افغانستان  مورد  در  زیادی  معلومات  هم  اوزبیکستان 
تصویر  افغانستان  نام  شنیدن  با  آن که  جز  نداشتند، 
مواد  و  تریاک  انتحار، طالبان،  انفجار،  ناامنی،  جنگ، 

مخدر به ذهن شان می آمد.
در حالی که با رسیدن من به اوزبیکستان چند روز از 
کابل  بر مکتب دخترانه سیدالشهدای  انفجار خونین 
من  از  اوزبیکستان  شهروندان  از  یکی  بود،  گذشته 
پرسید: »چرا دختران و کودکاِن دانش آموز را در کابل 
کشتند؟ جرم آن ها چه بود؟« برای این پرسش، واقعاً 

پاسخی نداشتم و احساس شرمنده گی کردم. 
شهر  راهی  بخارا،  شهر  در  اقامت  روز  چند  از  پس 
پس  که  شهری  شدم؛  اوزبیکستان  پایتخت  تاشکند، 

با دفتر مرکزی در میان خواهد گذاشت.
در قطع نامه معترضان آمده است که هزاره ها در مکاتب، 
سالون های  ورزشی،  مراکز  شفاخانه ها،  دانشگاه ها، 
عروسی، مساجد، مراکز خصوصی آموزشی، شاهراه ها، 
پای صندوق های  در  حتا  و  مسالمت آمیز  اعتراضات 
رأی از سوی گروه های افراطی، اختطاف می شوند و به 
قتل می رسند. در بخشی دیگر از قطع نامه، معترضان 
بیان  نیز  را  افغانستان  حکومت  از  خود  نارضایتی 
کرده اند. مطابق  قطع نامه، با وجود این که هزاره ها از 
دولت کنونی افغانستان حمایت و همین طور از تمامی 
استقبال  دموکراسی  مولفه های  و  ملی  پروسه های 
کرده اند، اما در مقابل دولت در جلوگیری از »کشتار 

سیستماتیک« هزاره ها ناکام بوده است.
معترضان هشدار دادند، در صورتی  که این روند ادامه 
یابد و جلو کشتار سازمان یافته هزاره ها گرفته نشود، 
با خروج کامل سربازان امریکایی و ناتو از افغانستان، 
گروه های افراطی بار دیگر رشد خواهند کرد و سبب 
نسل کشی بیش تِر هزاره ها و حتا بروز جنگ داخلی 

دیگر خواهند شد.
در یکی از ماده های قطع نامه آمده است که سازمان 
ملل به  عنوان عالی ترین مرجع بین المللی و نهاد ناظر 
بر قضایای افغانستان، برای حصول اطمینان از حفظ 
به  بین الملل،  با حقوق  حقوق کامل هزاره ها مطابق 

هم  افغانستان  در  که  بود  جالب  بسیار  برایش  بود، 
کارخانه های تولیدی و صنعتی وجود دارد.

از ظاهر و لهجه اش مشخص بود که گردشگر خارجی 
است. بدون درنگ صورتش را به سمت من چرخاند و 
گفت: »مگر در افغانستان جز جنگ و مواد مخدر چیز 
دیگری هم هست؟« لبخند زدم و گفتم: »افغانستان 
فقط کشور جنگ و مواد مخدر نیست، تنها در هرات 

صدها کارخانه تولیدی و صنعتی فعالیت دارد«.
احساس می کردند  ندانسته  و  ناخواسته  افراد  بیش تر 
که افغانستان کشور جنگ، فقر، ناامنی، انتحار، انفجار 
متوجه  وقتی  افراد  برخی  حتا  است.  مخدر  مواد  و 
می پرسیدند:  هستم،  روزنامه نگار  من  که  می شدند 
»مگر در افغانستان رسانه ها هم فعالیت دارند؟« وقتی 
و  رادیو   ۴۰ از  بیش تر  هرات  در  تنها  می دادم  پاسخ 
دارند،  فعالیت  غیردولتی  تلویزیون   ۳۰ از  بیش تر 

برای شان جالب بود.
در یکی از رستورانت های مشهور برای خوردن غذای 
افغانستان  از  شد  متوجه  وقتی  گارسون  رفتم.  شام 
آمده ام، به گرمی از من استقبال کرد و چند بار نزدم 
داشت  تردید  اما  بگوید،  چیزی  می خواست  و  آمد 

چیزی که دل دارد را بر زبان آورد یا خیر.
چرس  »اگر  گفت:  گوشم  نزدیک  آرام  صدایی  با 
کردم  درک  کنم!«  پیدا  برایت  می توانم  می خواهی، 

این »قتل عام ها« هیچ کاری انجام نمی دهند. شایگان 
افزود که هزاره ها صدها بار در پیوند به این رخدادها 
اعتراض و دادخواهی کرده اند، اما این روند هم چنان 
آقای  نمی شود.  شنیده  مردم  صدای  و  دارد  ادامه 
شایگان افزود که نزدیک به دو دهه اخیر، صدها بار 
هزاره ها در گوشه گوشه  کشور به صورت سازمان یافته 
هدف قرار گرفته اند و اکنون مردم از اعتراض خسته 
این  علیه  که  خواست  جهانی  جامعه  از  او  شده اند. 
»فجایع« مطابق اسناد بین المللی دست به کار شود و 

به این روند هرچه زودتر پایان داده شود.
با  بامیان،  والیتی  شورای  عضو  اسدی،  محمدحسن 
انتقاد از عملکرد حکومت گفت که کادرهای ورزیده و 
باتجربه  نظامی به تقاعد سوق داده شده اند و از سویی 
هم در نهادهای امنیتی کشور تصفیه قومی صورت 
گرفته است. به باور آقای اسدی، یکی از دالیل افزایش 
ناامنی در سطح کشور، همین است. آقای اسدی افزود 
انکار  را  هزاره ها  نسل کشی  نمی تواند  هیچ کسی  که 

کند.
و  بشر  حقوق  بخش  مسوول  توالدهار،  بیکرام 
برای  که  مرکزی  مناطق  در  یوناما  دفتر  سرپرست 
شنیدن خواسته های معترضان در گردهمایی حضور 
یافت، ضمن محکوم کردن حمله های تروریستی اخیر 
در کابل، به معترضان وعده سپرد که قطع نامه آنان را 

از شهرهای مسکو، سن پترزبورگو و کی اف، چهارمین 
نماد  و  است  سابق  شوروی  کشورهای  بزرگ  شهر 
پیش رفت و مدرنیسم در اوزبیکستان به حساب می آید. 
با طی کردن حدود ۶۰۰ کیلومتر راه، به شهر تاشکند 
رسیدم و دوباره مشکل ناآشنایی با زبان های اوزبیکی و 
روسی به سراغم آمد. در تاشکند بیش تر مردم روسی و 
اوزبیکی حرف می زدند و حتا برخی افرادی که اوزبیکی 

می دانستند، برای فخرفروشی روسی حرف می زدند.
 Tashkent( تاشکند  شهر  تلویزیون  برج  از 
 »Television Tower)، «Tashkent city park
و چند محل دیگر بازدید کردم. خیابان های مدرن و 
رستورانت های  لوکس،  و  بزرگ  فروشگاه های  بزرگ، 
مانند  معتبر  رستورانت های  نماینده گی  و  مجلل 
»KFC« تاشکند را به شهری مدرن تبدیل کرده است.

محل  که  گران قیمت  و  مجلل  رستورانت های  برخی 
رفت وآمد طبقه پُر درآمد جامعه است، تا نیمه های شب 
فعالیت دارند و صدای غرش موترهایی مانند مرسدس 
بنز و »BMW« سکوت شب های تاشکند را می شکند. 
شهر  در  هتل  در  اقامت  بهای  که  است  این  جالب 
و گردشگران کشورهای  است  بخارا  از  تاشکند کم تر 
اروپایی کم تر در این شهر اقامت داشتند و مقصد اصلی 

آن ها شهرهای تاریخی مانند سمرقند و بخارا بود.
کیلومتری   ۱۲۰ حدود  که  چرچیق  تفریحی  منطقه 
با  دارد،  موقعیت  رودخانه  یک  نزدیکی  در  تاشکند 
و  مدرن  رستوانت های  و  لوکس  و  مجلل  ویالهای 
گران قیمت پذیرای مهمانانی است که برای گردش و 
این منطقه تفریحی  به  از شهر شلوغ تاشکند  تفریح 

سفر می کنند.
 خالف کابل، پایتخت دردمند و زخم خورده افغانستان، 
مردم تاشکند در فضای آرام و دور از دغدغه از صبح 
برای تفریح و رفع  تا شام فعالیت می کنند و شب ها 
خسته گی در پارک ها، رستورانت ها و مناطق تفریحی 

نوای موسیقی گوش  های شان را نوازش می دهد.
زیبایی ها،  دیدن  با  و  بود  وجودم  در  عجیبی  حس 
خیابان های سرسبز، ساختمان های بلند منزل و مجلل 
و  خسته  پیکر  حال  به  تاشکند،  شهر  پیش رفت  و 
زخمی کابل حسرت می خوردم و به تماشای تاشکند 
می نشستم. پس از شش روز اقامت در شهر تاشکند، 
برای سفر به شهر سمرقند آماده شدم و بار سفر را برای 

رفتن به این شهر تاریخی بستم.
ادامه دارد...

صورت فوری اقدام کند. همین طور در ماده دیگر آن 
امریکا،  متحده  ایاالت  ملل،  سازمان  که  است  آمده 
اتحادیه اروپا و سایر سازمان های حامی حقوق بشر بر 
حکومت افغانستان فشار وارد کنند تا در برابر کشتار 
از  تروریستی،  هدف مند هزاره ها توسط سازمان های 

این گروه قومی حفاظت کند.
شورای  متحد،  ملل  سازمان  از  هم چنان  قطع نامه 
امنیت و شورای حقوق بشر این سازمان خواسته که 
طرفین درگیر جنگ در افغانستان را تحت فشار قرار 
کنوانسیون ها  به  و  رعایت  را  قوانین جنگ  تا  دهند 
همین طور  کنند.  عمل  زمینه  این  در  قطع نامه ها  و 
در ادامه آمده که طرفین جنگ در قبال نسل کشی 
هزاره ها پاسخگو باشند، حتا اگر عامل آن دست های 

پنهان و مجهول باشند.
این گردهمایی در حالی در مقابل دفتر سازمان ملل 
ماه های  در  که  می شود  راه اندازی  بامیان  در  متحد 
و  یافته  افزایش  انفجاری در کشور  اخیر، حمله های 
اکثر این حمله ها متمرکز بر مناطق هزاره نشین بوده 
است. در عصر روز هژدهم ماه ثور سال جاری، انفجار 
یک موتربمب و دو ماین کارگذاری شده در نزدیکی 
مکتب سیدالشهدا در غرب کابل، حدود ۹۰ کشته و 
نزدیک به ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت. اکثر قربانیان 
کمیسیون  بودند.  دختر  دانش آموزان  رویداد  این 
حمله   این  به  واکنش  در  نیز  بشر  حقوق  مستقل 
در  هزاره ها  که  گفت  و  کرد  اعالمیه صادر  مرگ بار، 

»معرض نسل کشی« قرار دارند.

بامیانی ها:

سفرنامه اوزبیکستان؛

حکومت و جهان »نسل کشی« هزاره ها را به 
رسمیت بشناسند

تاشکند زیبا و کابل زخمی
محمدحسین نیک خواه

بخش چهارم

الیاس طاهری



میدان  یک  کشف  از  ترکیه  رییس  جمهور 
ذخایر  افزایش  و  دریای سیاه  در  گازی جدید 
متر  میلیارد  به ۵۴۰  کشور  این  اکتشافی  گاز 
برای  راه  میدان  این  کشف  داد.  خبر  مکعب 
کشورهایی  به  ترکیه  گازی  وابسته گی  کاهش 

نظیر ایران را فراهم کرده است.
اردوغان،  طیب  رجب  وله،  دویچه  گزارش  به 
کشتی  که  کرد  اعالم  ترکیه  جمهور  رییس  
حفاری »فاتح« در میدان گازی شمالی ساکاریا 
دیگر  طبیعی  گاز  مکعب  متر  میلیارد   ۱۳۵

کشف کرده است.
با  افتتاح بندر فیلیوس گفت که  او در مراسم 
این کشف »میزان ذخایر گاز اکتشافی ترکیه در 
دریای سیاه به ۵۴۰ میلیارد متر مکعب افزایش 

یافته است«.
که  است  آن  بر  ترکیه  اردوغان،  گفته  به 

از رییس  نامه ای  پهلوی در  شهبانو فرح 
سازمان بهداشت جهانی خواسته است تا 
بخشی از واکسین کرونایی که امریکا قرار 
واکسین  به  نیازمند  کشورهای  به  است 

اهدا کند، به مردم ایران اختصاص یابد.
در  پهلوی  خانم  فردا،  رادیو  گزارش  به 
منتشر  روز جمعه، ۱۴ جوزا  که  نامه ای 
رییس  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  کرده 
اهدای  خصوص  در  امریکا  جمهور 
مورد  کرونای  واکسین  دوز  میلیون ها 
ابراز  نیازمند،  به کشورهای  امریکا  تأیید 
امیدواری کرده که بخشی از این محموله 
با دخالت مستقیم دولت امریکا و زیر نظر 
ایران  مردم  به  جهانی  بهداشت  سازمان 

اختصاص یابد.
او در ادامه با اشاره به تعویق واکسیناسیون 
همه گانی از سوی دولت ایران گفته است 
تاکنون  که  ایران  مردم  اکثریت  که 
در  نکرده اند  دریافت  کرونا  واکسین 

معرض ابتال به کووید-۱۹ هستند.
روز  امریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
روزهای  ظرف  که  داد  خبر  جوزا   ۱۳

اتحادیه اروپا از روز پنجم جون به بعد به 
هواپیماهای بالروس اجازه عبور نداده است. 
تحریم های  که  کرده  اعالم  اتحادیه  این 
اجباری  فرود  با  رابطه  در  را  بیش تری 
دولت  منتقد  بازداشت یک  و  هواپیما  یک 

بالروس اعمال خواهد کرد.
علیه  خود  تحریم های  اروپا  اتحادیه 
بالروس  توسط  حکومتی«  »هواپیماربایی 
به  را  منتقد  خبرنگار  یک  بازداشت  برای 

 سرعت به اجرا درمی آورد.
به گزارش دویچه وله فارسی، اتحادیه اروپا 
پرواز هواپیماهای بالروس در حریم هوایی 
ممنوع  را  اتحادیه  این  عضو  کشورهای 
اولین  از  این محدودیت  است.  اعالم کرده 
ساعت شنبه، پنجم جون )۱۵ جوزا( قابلیت 

اجرایی گرفته است.
هم چنین از شرکت های هواپیمایی مستقر 

دوز  میلیون   ۸۰ صدور  جزئیات  آینده، 
واکسین کرونا از سوی واشینگتن به دیگر 

کشورها، اعالم خواهد شد.
به گفته وی، این طرح با برنامه کوواکس 
به  برای کمک  بهداشت  جهانی  سازمان 
جهان،  فقیر  کشورهای  واکسین  تأمین 

هماهنگ خواهد بود.
جمهوری  مذهبی  رهبر  خامنه ای،  علی 
گذشته،  سال  جدی  ماه  ایران،  اسالمی 
اعالم کرد که ورود واکسین امریکایی و 

در اتحادیه اروپا خواسته شده تا از پرواز بر 
فراز بالروس خودداری کنند.

رهبران و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
دوشنبه، ۲۴ می )سوم جوزا( در واکنش به 
فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر 
از سوی حکومت بالروس تصمیم به تشدید 

تحریم ها علیه این کشور گرفتند.
هواپیمای  بالروس  مسوول  مقام های 
به مقصد  آتن  از  را که  یادشده  مسافربری 
احتمال  بهانه  به  بود،  پرواز  در  ویلنیوس 
وادار  مینسک  فرودگاه  در  بمب  وجود 
رامان  بتوانند  تا  کردند  اجباری  فرود  به 
پراتاسوویچ، خبرنگار منتقد دولت بالروس 
و صوفیا ساپیگا، دوست دخترش را که سوار 

این هواپیما بودند، بازداشت کنند.
خود  جمعه  روز  نشست  در  اروپا  اتحادیه 
در چهارم جون طی قطع نامه   ای این اقدام 

بریتانیایی کرونا به ایران »ممنوع« است.
مقام های حکومت ایران ابتدا اعالم کردند 
که این دستور را اجرا می کنند؛ ولی پس 
از مدتی گفته شد که اگر این واکسین ها 
در کشوری دیگر به جز امریکا و بریتانیا 

تولید شود، امکان واردات دارد.
برای  ایران  دولت  دیرهنگام  اقدام 
شروع  در  تاخیر  و  کرونا  واکسین  خرید 
واکسیناسیون عمومی در ماه های گذشته 
با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان، 

مسووالن و شهروندان همراه بوده است.
بنابر آخرین اعالم وزارت بهداشت ایران، 
تاکنون چهار میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۵۵ 
نفر دوز اول واکسین کرونا و ۵۳۶ هزار و 
۶۴۳ نفر نیز دوز دوم آن را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسین های تزریق شده در این 
کشور به ۴ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۴۹۸ 

دوز می رسد.
میلیون  در حال حاضر حدود ۸۳  ایران 
واکسیناسیون  برای  و  دارد  نفر جمعیت 
کل جمعیت آن به بیش از ۱۶۰ میلیون 

دوز واکسین نیاز دارد.

مقام های  بودن  اعتماد  غیرقابل  گواه  را 
هواپیمایی بالروس و سرکوب جامعه مدنی 
خوانده  کشور  این  دموکراسی خواهان  و 

است.
ادعای  به  هم چنین  قطع نامه  این  در 
هواپیمای  اجباری  فرود  برای  بمب گذاری 
حامل پراتاسوویچ و »جعلی بودن« این ادعا 

اشاره شده است.
در  بالروس  ملی  بالویا، شرکت هواپیمایی 
۲۷ می با توجه به اقدامات تنبیهی اتحادیه 
این  پرواز های  همه  که  کرد  اعالم  اروپا 
شرکت هواپیمایی به مقصد آلمان، لهستان، 
به  بلژیک  و  اسپانیا  هلند،  اتریش،  ایتالیا، 

حال تعلیق درآمده است.
اروپا  اتحادیه  رییس شورای  میشل،  شارل 
و سران کشورهای  رهبران  نشست  از  بعد 
اقدامات  که  کرد  اعالم  می   ۲۴ در  عضو 
از  او  اجرایی خواهد شد.  به سرعت  بعدی 
آماده سازی تحریم هایی اقتصادی و اقدامات 

تنبیهی علیه چند شخص و نهاد خبر داد.
در حال حاضر اتحادیه اروپا در این زمینه 
شامل  باید  تحریم ها  که  دارد  نظر  اتفاق 
رهبری  همه  از  بیش  که  شود  اقداماتی 
این  بالروس را هدف قرار دهد و نه مردم 

کشور را.
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اردوغان: ترکیه در دریای سیاه یک میدان گازی 
جدید کشف کرده است

شهبانو فرح پهلوی: 
بخشی از واکسین های اهدایی امریکا به مردم ایران اختصاص یابد

اتحادیه اروپا آسمان خود را به روی هواپیماهای بالروس بست اطالعیه غضنفربانک

دیوان  محکمه  دیوان  محترم  ریاست  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴  نمبر)۳۲(  قضایی  قرار  از  بتاسی 
محکمه بانکی و مالیاتی والیت کابل و محضر تاریخی ۱۴۰۰.۲.۱۵ هئیت محترم، دو دربند 
حویلی   موازی )۸۸۵( مترمربع واقع شهر نو کابل ملکیت اسامی ذبیح اهلل یوسفی ولد عبدالصبور 
مندرج قبالۀهای شرعی نمبر )۷۳۲۵ بر ۵۷۸( مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹  و )۲۵۸ بر ۲۰( مورخ 
۱۳۹۷/۰۱/۱۴ که به اساس قبالۀ بیع جایزی نمبر )۲۲۱ بر ۲( مورخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۱ به تضمین 
قرضه تجارتی شرکت لوژستیکی گلف آئیل نزد غضنفربانک گذاشته شده است، از اینکه معیاد 

قرضه بدون تصفیه بسررسیده و شرکت متذکره آماده تصفیه مقروضیت خویش نمی باشد.

غضنفربانک این ملکیت را از طریق داوطلبی و مزایده بفروش می رساند کسانی که خواهان 
اشتراک در مجلس داوطلبی را داشته باشند درخواست های خویش را جهت خریداری جایداد 
متذکره سر از نشر اعالن الی  ۲۰ جواز سال جاری به دفتر مرکزی غضنفربانک واقع وزیراکبرخان 
و سایر نمایندگی های غضنفربانک در مرکز و والیات و یا بریاست محترم تنفیذ احکام قطعی و 

نهایی محاکم تحویل داده شرطنامه را مالحظه نموده تضمین نقداً اخذ می گردد.

همچنان به مسوولین شرکت و مالک جایداد نیز رسانیده می شود تا بروز شنبه ۲۲ جواز سال 
جاری در مجلس داوطلبی حاضر شوند در غیر آن جایداد تحت تضمین در غیاب  ایشان 

بفروش رسانیده می شود آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

شماره تماس:   ۰۷۹۱۸۱۰۱۴۴

اعالن داوطلبی تاریخ انقضاء 31/03/1400تاریخ نشر اعالن 16/03/1400

میوند بانک جایداد قباله شرعی نمبر )2799 بر 9240( مورخ 1395/12/2۸ به مساحت دو جریب و هشت بسوه زمین واقع قریه علی چوپان شهر مزار شریف 
ملکیت خویش را به فروش می رساند.

اشخاص، موسسات دولتی و غیردولتی که خواهان خرید جایداد فوق باشند درخواست های خویش را به ریاست میوندبانک واقع چهارراهی طره باز خان  
شهر نو - کابل بسپارند. 

0093 703 0000 21

میدان  این  از  خارجی  بودجه  و  کمک  بدون 
بهره برداری کند.

تحلیل گران در درستی گفته های او تردید کرده 
گران  دریا  اعماق  در  حفاری  که  می گویند  و 
است و مقادیر واقعی استخراجی غالباً کم تر از 

ظرفیت واقعی میادین گازی است.
ترکیه در سال گذشته میالدی از کشف ۴۰۵ 
میلیارد متر مکعب گاز در میدان ساکاریا خبر 
در  گازی کشف شده  ذخایر  بیش ترین  که  داد 
دریای سیاه تاکنون به حساب می آید. در این 
مورد تا به  حال ارزیابی مستقلی صورت نگرفته 

است.
ترکیه ساالنه بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد متر مکعب 
بزرگی  بخش  که  می کند  مصرف  طبیعی  گاز 
از آن باید از کشورهایی مانند روسیه، ایران و 

آذربایجان تأمین شود.


