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مجاهدین سابق؛ از حاشیه به متن
پس از پیروزی مجاهدین در جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی ، زمینه رقابت  بر سر قدرت میان سران جهادی شدت 

گرفت. پس از  این که داکتر نجیب اهلل، آخرین پاسدار احزاب کمونیستی در افغانستان، از قدرت کنار زده شد، سنگرهای 
مجاهدین در اطراف شهر کابل برای دست  یابی به قدرت استحکام بیش تری   یافت و جهت گیری ها شروع شد.
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با گسترش بی پیشینه جنگ در شهر مزار شریف، این شب و روز ها فضای ترس و 
وحشت بر این شهر حاکم است. 

شهروندان مزارشریف نگران بدتر شدن اوضاع امنیتی اند. بیش تر دکان های داخل 
شهر بسته است و جنب و جوش قبلی شهر دیده نمی شود. طی ۲۴ ساعت گذشته، 
از چندین استقامت حمالت گروهی باالی شهر مزارشریف اجرا کردند.  طالبان 
آنان قصد داشتند که کنترل این شهر بزرگ را به دست بگیرند، اما مقام ها در بلخ 

می گویند که این حمالت دفع شده است.
شهر  به  والیت  این  ولسوالی های  از  که  آواره گانی  و  مزارشریف  شهر  شهروندان 
حکومت  از  و  دارند  تلخی  حکایت های  طالبان  حمالت  از  آمده اند،  مزارشریف 
می خواهند تا جلو سقوط شهر مزارشریف را بگیرند و نگذارند بلخ نیز مثل والیات 

شمال در معرض سقوط قرار بگیرد.

فیصله شورای نظامی بلخ؛
نور نیروهای خیزش مردمی را رهبری و مارشال دوستم 

از عملیات و خطوط جنگی نظارت می کند
ناتو در مورد وضعیت افغانستان نشست فوری 

برگزار می کند

هم آهنگی  شورای  نشست  در  بلخ:  ۸صبح، 
نظامی بلخ که با حضور مارشال عبدالرشید دوستم 
شده  فیصله  شد،  برگزار  بلخ  در  نور  عطامحمد  و 
است که همه نیروهای خیزش مردمی و بسیج به 
رهبری نور فعالیت کند. طبق این فیصله، مارشال 
عملیات  و  جنگی  خطوط  از  دوستم  عبدالرشید 
خیزش  امنیتی،  نیروهای  به  و  می کند  نظارت 

مردمی و نیروهای هوایی مشورت می دهد.
جمعه،  روز  چاشت  از  پس  که  نشست  این  در 
بیست ودوم اسد، برگزار شد، عباداهلل عباد، معاون 
والی  عظیمی،  محمدفرهاد  ملی،  امنیت  شورای 

 ۲۰۹ اردوی  قول  فرمانده  مهمند،  ذبیح اهلل  بلخ، 
شاهین، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی بلخ 

و نماینده گان احزاب حضور داشته اند.
مارشال دوستم گفته است که در این نشست بر 
هم آهنگی و انسجام تمامی قوت های بسیج مردمی 
امنیتی کشور  و  دفاعی  نیروهای  از  برای حمایت 
در شمال به ویژه والیت بلخ و شهر میمنه تأکید 

شده است.
عطامحمد نور و مارشال دوستم تأکید کرده اند که 
تا آخرین رمق حیات در مقابل طالبان می جنگند و 

از مردم دفاع می کنند.
در این نشست هم چنان توافق شده است که چند 
مرکز سوق اداره در سطح والیت بلخ ایجاد شود. 
حمایت  احزاب سیاسی از عملیات های ضدطالبانی، 
سوی  از  مردمی  بسیج  نیروهای  اکمال  و  تجهیز 
و  ملی  امنیت  ریاست  شاهین،   ۲۰۹ اردوی  قول 
نشست  این  توافقات  دیگر  از  پولیس  فرماندهی 
بوده است. مارشال دوستم و عطامحمد نور در یک 

نشست خبری درباره این تصمیم معلومات دادند.

به  دیپلماتیک  منابع  کابل:  ۸صبح، 
خبرگزاری فرانسه گفته اند، پس از آن که 
برای  خود  تصمیم  از  بریتانیا  و  امریکا 
اعزام نیرو به افغانستان خبر دادند، ناتو 
نشست فوری را درباره افغانستان برگزار 

می کند.
جمعه،  روز  است  قرار  نشست  این 

بیست ودوم اسد، برگزار شود.
یا  ناتو  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
پیمان اتالنتیک شمالی، در این نشست 
با نماینده گان ۳۰ کشور از متحدان ناتو 

گفته اند  منابع  کرد.  خواهد  گفت وگو 
گفت وگوهای  محور  دارد  احتمال  که 
تخلیه  برای  برنامه ریزی  نشست،  این 

افغانستان است.
به قول منابع، در این نشست در مورد 
این که چه اقداماتی در افغانستان انجام 

شود، بحث خواهد شد.
ناتو می گوید که وضعیت افغانستان را از 

نزدیک زیر نظر دارد.
منابع ناتو هم چنان گفته اند که به حضور 
ادامه  افغانستان  در  خود  دیپلماتیک 

می دهند.
این در حالی است که طالبان مراکز ۱۸ 

والیت کشور را تصرف کرده اند.
نشست  آخرین  در  افغانستان  دولت 
امنیتی که به ریاست محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، برگزار شد، فیصله کرده 
از  و  بجنگد  طالبان  برابر  در  که  است 

مقاومت ملی حمایت کند.

شورای نظامی بلخ: 
از شمال دفاع می کنیم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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.

نگرانی شهروندان بلخ از بدتر شدن اوضاع امنیتی؛





نصف والیت ها به اشغال طالبان درآمده است. صدها هزار خانواده 
از والیت های تحت اشغال آواره شده اند. بسیاری از آواره گان به 
آذوقه و سرپناه دست رسی ندارند. آن ها با کمبود البسه و وسایل 
بهداشتی روبه رو هستند. خدمات صحی نیز برای آواره گان میسر 
نیست. به این ترتیب، وضعیت آواره گان جنگی در کشور بسیار 
وخیم است. آن چه در سیمای آواره گان دیده می شود، حکایت 
بر نوع آدمی  از یک وضعیت بد و رقت بار دارد که تحمل آن 

دشوار است.
متأسفانه عطش جنگ در هر دو طرف تاکنون فروکش نکرده 
است. مقامات دولتی برای بقا و مقاومت رجزخوانی می کنند و 
افراد طالبان برای فتح و پیروزی. در این وسط، راه آشتی و صلح 
گم شده است. هیچ یکی از طرف ها به راهی که مردم افغانستان 
آن چه  گویا  نمی روند.  می کنند،  پیشنهاد  جهان  دولت های  و 
می کند،  ایجاب  جهان  دولت های  و  افغانستان  مردم  مصلحت 

برای دو طرف به پشیزی نمی ارزد.
برای  دولت،  با  طالبان  ماه جنگ  پیامدهای دست کم سه ونیم 
هزاران  مدت،  این  جریان  در  است.  بوده  سنگین  بسیار  مردم 
غیرنظامی کشته و یا زخمی شده اند. صدها  هزار خانواده نیز راه 
آواره گی را در پیش گرفته اند. خانه های مردم عام تخریب شده 
و دارایی آن ها بر باد رفته است. دهقان ها در بعضی از والیت ها 
نتوانسته اند محصوالت زراعتی خود را گردآوری کنند. دام داران 
بر  این مدت  با سرنوشت مشابه گرفتار شده اند. آن چه در  نیز 
مردم افغانستان رفته است، به معنای دقیق کلمه یک فاجعه 

است.
جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست. ادامه این جنگ می تواند 
این رو،  از  باشد.  داشته  همراه  به  بیش تری  انسانی  پیامدهای 
پافشاری دو طرف بر جنگ به نفع نیست. مردم از این جنگ 

خسته شده اند و پشتی بان ادامه آن نیستند.
به  بتوانند  است  محال  که  کنند  درک  باید  طالبان  و  دولت 
آرمان شهر خود از راه زور برسند. تجربه سال ها جنگ نشان داده 
است که دولت استوار بر زور عمر کوتاه دارد. نه دولت با توسل به 
زور به استقرار کامل می رسد و نه طالبان می توانند با میله تفنگ 
به اتوپیای خود برسند. پایان راه جنگ، بن بست است و انتخاب 

این راه یک کار عبث و بیهوده. بهترین راه حل، گفت وگو است.
دولت و طالبان باید به تالش های جهانی برای صلح افغانستان 
به عنوان یک فرصت نگاه کنند. هم چنان هشدارهای جهانی را 
جدی بگیرند و از تقابل با مصلحت مردم افغانستان و دولت های 
جهان پرهیز کنند. فعاًل مصلحت داخلی و جهانی آن است که 
دولت و طالبان -هر دو- صلح را برگزینند و از ادامه کشتار و 

خون ریزی و ویرانی افغانستان دست بکشند.
دولت های جهان به دولت افغانستان و گروه طالبان هشدار صریح 
رسمیت  به  را  زور  بر  استوار  دولت  که  گفته اند  آن ها  داده اند. 
نخواهند شناخت. معنای این هشدار آن است که تالش نکنید 
تا از راه زور قدرت را قبضه کنید و بنای دولت را بر زور بگذارید. 
این  غیر  است. در  افغانستان شرط  برای جهان، رضایت مردم 
صورت، افغانستان به انزوا خواهد رفت. این انزوا به نفع نیست. 

عالوه بر این که دولت منزوی عمر طوالنی نیز نخواهد داشت.
مردم افغانستان مثل هر مردم دیگر، سزاوار زنده گی بهتر هستند. 
این حق را از آن ها نگیرید. اجازه دهید که مردم افغانستان در 
سایه صلح زنده گی کنند، حق آموزش و اشتغال و انتخاب داشته 
بزنند و  آزاده دیگر فکر کنند و حرف  انسان های  باشند، مثل 
خیال پردازی کنند. این ها طبیعی ترین حقوق هر انسان است و 

باید به آن حرمت گذاشت.
در جنگ همه فرصت های رشد و تعالی از مردم افغانستان گرفته 
شده است. ادامه جنگ، فرصت های بیش تری را از آن ها خواهد 
گرفت. هم چنان درد و الم آن ها را چند برابر خواهد کرد. مردم 
افغانستان واقعاً تحمل آواره گی »چند باره« را ندارند. آن ها را به 
اردوگاه های مرگ و آواره گی نفرستید. بگذارید زنده گی کنند؛ 

زیرا زنده گی حق طبیعی هر انسان است.
دولت و طالبان دو واقعیت جامعه افغانستان هستند که امکان 
واقعیت  به  باید  طرف  دو  نیست.  دیگری  بقای  و  یکی  حذف 
و  منافع  که  است  درست  کنند.  اعتراف  یک دیگر  وجودی 
مطلوب های دولت و طالبان متعارض است؛ اما امکان سازش بین 
آن موجود است. بنیاد این سازش باید مصالح عمومی و منافع 
علیای کشور باشد. این بزرگ ترین وجه مشترک بین دولت و 
علیای  منافع  و  عمومی  مصالح  آن که  شرط  به  است؛  طالبان 
کشور برای دو طرف مهم باشد. در غیر این صورت، مسوولیت 
پیامدهای جنگ برعهده طرفی خواهد بود که وقعی به مصالح 

عمومی و منافع علیای کشور قایل نیست.

به جنگ پایان دهید!

 شنبه
شماره 3662

23 اسد 1400
14 آگست 2021
قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

2

که  می گوید  کابل  شهرداری  کابل:  ۸صبح 
در جریان شش ماه گذشته دو میلیارد و ۳۴۰ 
میلیون افغانی از بابت عواید، ۱۵۰ میلیون افغانی 
افغانی از  نُه میلیون  از مقروضیت های صفایی و 
مقروضیت شرکت های تبلیغاتی جمع آوری کرده 

است.
محمدفاضل شریفی، معین اجتماعی و کلتوری 
شهرداری کابل، روز پنج شنبه، بیست ویکم اسد، 
این  در یک نشست خبری گفت که در جریان 
مدت ۲۲۰ هزار متر مربع زمین سفید و ۴۱ پارک 

کوچک از نزد غاصبان گرفته شده است.
شریفی افزود که ده هزار و ۲۰۰ کپه و غرفه و 
۱۴ هزار پیش برآمده گی اصناف از بین برده شده 
و موانع کانکریتی از مسیر ۱۱۰ کیلومتر سرک و 

کمک های  هم آهنگی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
بشردوستانه سازمان ملل متحد اعالم کرده است 
افغانستان،  شهری  مناطق  در  جنگ  تشدید  که 
خانه های شان  از  فرار  به  مجبور  را  نفر  هزاران 

کرده اند.
بشردوستانه  دفتر هم آهنگی کمک های  بیانیه  در 
بیست ودوم  جمعه،  روز  که  متحد  ملل  سازمان 
اسد، نشر شد آمده است که هزاران خانواده در پی 
تشدید جنگ در شهرها به کابل پناه آورده اند که 

شمار آنان به ۱۰ هزار و ۳۵۰ تن می رسد.
۲۰ تیم ارزیابی بین سازمانی در کابل برای تأیید 

صحت آواره گان داخلی در کابل مستقر شده اند.
بشردوستانه  کمک های  هم آهنگی  اعالم  طبق 
خانواده  هزاران  میان  از  متحد،  ملل  سازمان 
بی جاشده که به کابل آمده اند، شش هزار و ۹۰۰ 
تن کمک های غذایی و غیرغذایی دریافت کرده اند.

سازمان  بشردوستانه  کمک های  هم آهنگی  دفتر 
تأیید  برای  ارزیابی  که  است  گفته  متحد  ملل 

۸صبح، کابل: طالبان شهرهای ترینکوت، قالت 
و پل علم، مراکز والیت های ارزگان، زابل و لوگر 

را تصرف کرده اند.
به  زابل،  والیتی  شورای  عضو  کاکر،  اسداهلل 
بدون  قالت  شهر  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 

درگیری به تصرف طالبان درآمد.
او گفت که برخی از مقام ها به کابل و شماری نیز 

به قول اردوی مستقر در قندهار رفته اند.
هما احمدی، عضو مجلس نماینده گان و نماینده 
تأیید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  نیز  لوگر، 
جمعه،  روز  چاشت  لوگر  والیت  مرکز  که  کرد 

بیست ودوم اسد، به دست طالبان افتاده است.
به گفته او، طالبان شماری از نیروهای امنیتی 
را اسیر گرفته اند. گفته شده است که مقام های 

محلی به طالبان تسلیم شده اند.
به  که  گفت  نیز  ارزگان،  والی  شیرزاد،  عمر 
طالبان  برابر  در  موسفیدان  و  مردم  تقاضای 
نجنگیده است تا به تأسیسات عامه و سرمایه های 

۸صبح، کابل: مقامات امریکایی اعالم کرده اند 
در  این کشور  امنیت سفارت  تأمین  برای  که 
کابل و نیز برای تسهیل روند خروج همکاران 
به  سرباز  هزار  هشت  امریکا  ارتش  محلی 
کرده  اعالم  نیز  بریتانیا  می فرستد.  افغانستان 
افغانستان  به  را  سرباز   ۶۰۰ حدود  که  است 

اعزام می کند.
جان اف کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، 
گفته  نشر  با  اسد،  بیست ویکم  پنج شنبه،  روز 
است که طالبان در سراسر افغانستان در حال 
برای  امریکایی  سربازان  و  هستند  پیشروی 
اطمینان از امنیت کارمندان سفارت امریکا و 
تسهیل خروج  ترجمانان افغان به کابل و دیگر 

پایگاه های نظامی امریکا اعزام می شوند.
کربی خاطرنشان کرد که اولین پرواز تا سه روز 
دیگر اولین بخشی از هشت هزار سربازان را که 
شامل سه واحد نیروی زمینی، دو واحد نیروی 
میدان  به  است،  ارتش  واحد  یک  و  دریایی 

هوایی کابل انتقال خواهد داد.

به طور مجموعی هشت  هزار  به گفته کربی، 
سرباز امریکایی به افغانستان اعزام خواهند شد 
نیروی  فرمانده  وازلی،  پیت  را  آن  فرمانده  و 

دریایی امریکا، بر عهده خواهد داشت.
پنتاگون افزوده است که این نیروها در صورت 

حمله اجازه دفاع از خود را دارند.
طبق اعالم وزارت دفاع امریکا، در بخش بعدی 
افغانستان  به  امریکایی  سربازان  انتقال  برنامه 
روند  تسهیل  برای  کارمند  هزار  یک  حدود 
متقاضیان ویزای امریکا شامل می شود. به گفته 
سخنگوی پنتاگون، این کارمندان تا چند روز 
از جمله  یا دیگر مناطق   افغانستان  دیگر در 

قطر مستقر خواهند شد.
این  مرحله سوم  در  کربی،  اف  گفته جان  به 
از  امریکا  ارتش  نظام  پیاده  تیم  یک  برنامه 
کارولینای شمالی به کویت اعزام خواهد شد و 
در صورت نیاز، این نیروها، یک نیروی واکنش 

سریع برای امنیت کابل خواهد بود.
کربی گفت این نیروها هفته آینده در کویت 

مستقر خواهند شد.
در همین حال، بن واالس، وزیر دفاع بریتانیا 
این  که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  نیز 
کشور صدها نفر از نیروهای نظامی خود را برای 
کمک به شهروندان انگلیسی و مترجمان محلی 

خود به افغانستان اعزام می کند.
به شمول  این سربازان  تعداد  به گفته واالس 

تیم های صحی به ۶۰۰ تن می رسد.
این در حالی است که حمالت طالبان بر شهر 
از  این گروه مراکز برخی  یافته است.  افزایش 

والیت ها را تاکنون تصرف کرده است.

پیاده رو برداشته شده است.
معین اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل تصریح 
زیربناهای  مراقبت  و  راستای حفظ  در  که  کرد 
کیلومتر سرک سروی  ترانسپورتی، حدود ۲۰۰ 
پیاده رو  متر   ۸۲۰ و  هزار   ۱۹ و  شده  دیزاین  و 

سنگ فرش شده است.
او خاطرنشان کرد که شهرداری کابل  هم چنان 
در جریان شش ماه گذشته، ۲۲۵ هزار تن زباله 
جامد و ۱۸ هزار متر مکعب آب  جوی ها از سطح 

شهر کابل جمع آوری و انتقال داده شده است.
شریفی افزود که دو هزار و ۲۰۰ صنف تولیدکننده 
و  خوراکی  مواد  کیلوگرام  هزار   ۴۰ و  کنترل 
مشروبات غیرالکولی تاریخ تیر شده جمع آوری و 

از بین برده شده است.

نیازمندی های هزاران خانواده بی جاشده دیگر در 
سراسر کشور در حال انجام است.

با این حال، این نهاد از نبود سرپناه برای آواره گان 
در  زنده گی  که  است  کرده  خاطرنشان  کابل  در 

فضای آزاد آنان را آسیب پذیر کرده است.
قرار است بی جا شده گان داخلی  در همین حال، 
و  مکتب  به  شمالی  سرای  و  نو  شهر  ساحات  از 
ساختمان های دولتی در ولسوالی ده سبز در هفت 

کیلومتری شهر کابل منتقل شوند.
با این حال، دفتر هم آهنگی کمک های بشر دوستانه 
سازمان ملل متحد افزوده است که خانواده هایی که 
به ولسوالی ده سبز منتقل شده اند، نگران نبود برق 

و دیگر خدمات اجتماعی در آن جا هستند.
به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت  این،  از  پیش 
اخیر دست کم  بود که در دو هفته  حوادث گفته 
۱۷ هزار خانواده به کابل آواره شده اند که با تشدید 
هزار   ۳۰ به  رقم  این  افزایش  احتمال  درگیری 

خانواده نیز وجود دارد.

والی  گفته  به  که  حالی  در  نرسد.  آسیب  ملی 
ارزگان، نیروهای امنیتی در کمربندی های شهر 
از  آماده دفاع  ترینکوت حضور فعال داشتند و 

»جمهوریت« بودند.
بدون  نیز  ارزگان  والیت  مرکز  ترتیب،  این  به 
طالبان  است.  شده  واگذار  طالبان  به  درگیری 
مدعی اند که تمام ساحات این والیت را تصرف 

کرده اند.
مقام های محلی در والیت فاریاب تقاضای طالبان 
را به برای تسلیم دادن شهر میمنه رد کرده اند.

غور،  بادغیس،  فراه،  هرات،  والیت های  تاکنون 
هلمند، قندهار، سرپل، سمنگان، تخار، بدخشان، 
کندز، بغالن، غزنی، لوگر، زابل، جوزجان، ارزگان 

و نیمروز به دست طالبان افتاده است.

شهرداری کابل در جریان شش ماه بیش از دو 
میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است

امریکا و بریتانیا به 
افغانستان نیرو اعزام 

می کنند

تداوم خشونت در کشور و آواره گی هزاران نفر 
در هفته جاری

مراکز والیت های لوگر، زابل و ارزگان به دست طالبان افتاد
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در  طالبان  سریع  پیش روی  با 
تالش   مختلف،  والیت های 
پیدا  راستای  در  حکومت 
توقف  جهت  راه حل  کردن 
طالبان  خشونت  و  حمالت 
است. در جریان  بیش تر شده 
چهارشنبه  سه شنبه،  روزهای 
و پنج شنبه هفته گذشته، سه نشست در دوحه در 

رابطه به صلح افغانستان برگزار شد. 
یک منبع معتبر به روزنامه ۸صبح می گوید که در 
این جلسات، طالبان روی مواضع خود اصرار کردند. 
به گفته وی، هیچ تغییری در موضع این گروه به 
افزود: »دنیا خواست که  منبع  است.  نیامده  وجود 
حمالت شان را به شهرهای افغانستان متوقف کنند، 
اما طالبان نپذیرفتند. بحث این که مذاکرات سریع 
پیش تر  نشد.«  پذیرفته  طالبان  سوی  از  هم  شود، 
این  برگزاری  از  هدف  صلح،  امور  در  دولت  وزارت 
نشست ها را ایجاد هماهنگی میان کشورهای دخیل 
و  مذاکرات  روند  تسریع  افغانستان،  صلح  روند  در 
این  با  بود.  کرده  عنوان  جاری  توقف خشونت های 
این  در  نبود  قرار  که  می گوید  طالبان  گروه  حال 

جلسات تصمیمی گرفته شود. 

جنگ  بی پیشینه  گسترش  با 
این  شریف،  مزار  شهر  در 
ترس  فضای  روز ها  و  شب 
و وحشت بر این شهر حاکم 

است. 
نگران  مزارشریف  شهروندان 
امنیتی اند.  اوضاع  شدن  بدتر 
و  است  بسته  شهر  داخل  دکان های  بیش تر 
 ۲۴ طی  نمی شود.  دیده  شهر  قبلی  جنب و جوش 
ساعت گذشته، طالبان از چندین استقامت حمالت 
آنان  کردند.  اجرا  مزارشریف  شهر  باالی  گروهی 
قصد داشتند که کنترل این شهر بزرگ را به دست 
بگیرند، اما مقام ها در بلخ می گویند که این حمالت 

دفع شده است.
از  که  آواره گانی  و  مزارشریف  شهر  شهروندان 
ولسوالی های این والیت به شهر مزارشریف آمده اند، 
از  و  دارند  تلخی  حکایت های  طالبان  حمالت  از 
حکومت می خواهند تا جلو سقوط شهر مزارشریف 
را بگیرند و نگذارند بلخ نیز مثل والیات شمال در 
معرض سقوط قرار بگیرد. به باور باشنده گان شهر 
مزار شریف، سقوط بلخ ممکن است سقوط بیش تر 

شهرهای افغانستان را به دنبال داشته باشد.
سیدعلی ۲۸ ساله یکی از باشنده گان شهر مزارشریف 
بلخ  امنیتی  »اوضاع  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به 
سراسیمه  مردم  است،  خراب  زیاد  خیلی  متاسفانه 
جنگ،  شدن  بدتر  از  پیش  است  امید  هستند. 
کشورهای منطقه پا درمیانی کنند و یک آتش بس 

در این نشست عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی 
نادری وزیر دولت در  مصالحه، سید سعادت منصور 
هیات  رییس  استانکزی  محمدمعصوم  و  صلح  امور 
مذاکره کننده دولت، شماری از اعضای این هیات و 
نماینده گان امریکا، قطر، سازمان ملل متحد، روسیه، 
چین، انگلستان، ایران، پاکستان، ترکیه، اوزبیکستان 

و گروه طالبان حضور داشتند.
روز جمعه، ۲۲ سرطان، در ارگ ریاست جمهوری 
با حضور رییس جمهور غنی نشست امنیتی برگزار 
ریاست  نخست  معاون  صالح،  امراهلل  است.  شده 
این  فیصله  اساسی ترین  که  می گوید  جمهوری، 
جهل  لشکر  تهاجم  برابر  در  »ایستاده گی  نشست، 
رسمی  صفحه  در  صالح  آقای  است.  وحشت«  و 
فیس بوک خود نگاشته است: »حکومت از مقاومت 
منابع   و  امکانات  تمام  با  هجوم  این  برابر  در  ملی 
حمایت می نماید. تمام امکانات مورد نیاز در اختیار 

قوای مسلح و مقاومت ملی قرار می گیرد.«
حدود دو هفته پیش رییس جمهور غنی در نشست 
ویژه شورای امنیت ملی نیز خواهان بسیج ملی در 
در  توان  تمام  با  که  تاکید کرد  و  طالبان شد  برابر 
این حال،  با  ایستاده گی خواهند کرد.  برابر طالبان 
نماینده گان کشورهای منطقه و فرامنطقه در دوحه 

فوری را اعالم کنند. از گروه طالبان هم می خواهیم 
که به خواست مردم افغانستان که همانا صلح است، 

تن بدهد و بیشتر از این به طبل جنگ نکوبد.«
فرحناز ۲۲ ساله، دانشجوی سال دوم رشته ژورنالیزم 
اوضاع  شدن  بدتر  نگران  نیز  او  است.  بلخ  دانشگاه 
امنیتی شهر مزارشریف است و می ترسد که طالبان 
کنترل این شهر را به دست گیرند. فرحناز به روزنامه 
۸صبح گفت: »وضعیت بسیار خراب است. چند شب 
پیش طالبان نزدیک داخل شهر شده بودند. ما بسیار 
کابل  که  گرفتند  تصمیم  خانواده  بودیم.  ترسیده 
برویم، اما مسیر راه هم ناامن است. حیران مانده ایم 

چه کنیم، کجا برویم.«
مزارشریف،  شهر  حومه های  در  جنگ  تشدید 
نگرانی،  این  است.  کرده  نگران  را  خانواده ها  بیشتر 
باشنده گان شهر مزارشریف را مجبور کرده است تا 
خانه های شان را ترک کنند و خود را با خانواده به 

یکی از والیت های امن به ویژه کابل برسانند.
در همین حال در نشست شورای هماهنگی نظامی 
و  دوستم  عبدالرشید  مارشال  حضور  با  که  بلخ 
بلخ برگزار  عطامحمد نور، روز جمعه، ۲۲ اسد، در 
خیزش  نیروهای  همه  که  است  شده  فیصله  شد، 
مردمی و بسیج به رهبری نور فعالیت کنند. طبق 
خطوط  از  دوستم  عبدالرشید  مارشال  فیصله،  این 
نیروهای  به  و  می کند  نظارت  عملیات  و  جنگی 
نیروهای هوایی مشورت  امنیتی، خیزش مردمی و 
می دهد. در این نشست عباداهلل عباد، معاون شورای 
امنیت ملی، محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ، ذبیح اهلل 

با نشر اعالمیه ای مشترک، روی تسریع روند صلح 
به عنوان موضوع ضروری، مذاکره درباره پیشنهادات 
تاکید  خشونت ها  عاجل  توقف  طالبان  و  دولت 

کرده اند.
وزارت امور خارجه قطر با نشر بیانیه ای اعالم کرده 
است که در پایان نشست کشورهای جهان و منطقه 
در مورد افغانستان، اشتراک کننده گان از طرف های 
و  اعتمادسازی  برای  تا  خواسته اند  جنگ  درگیر 
تسریع تالش های صلح و آتش بس همه جانبه هرچه 
چین،  امریکا،  ویژه  نماینده گان  بردارند.  گام  زودتر 
ملل  سازمان  قطر،  بریتانیا،  پاکستان،  اوزبیکستان، 
متحد و اتحادیه اروپا در ۱۹ اسد با نماینده گان دولت 
افغانستان و طالبان درباره مشارکت جامعه بین المللی 
برای موفقیت روند صلح در دوحه دیدار و گفت وگو 
کرده اند. نماینده گان آلمان، ناروی، تاجیکستان، هند، 
ترکیه و ترکمنستان نیز در ۲۰ اسد در نشستی در 
رابطه به صلح افغانستان شرکت کرده اند. نماینده گان 
کشورهای شرکت کننده از گروه طالبان و حکومت 
پایان دهند  افغانستان خواسته اند که خشونت ها را 
و در داخل شهرها جنگ نکنند. طبق اعالم وزارت 
امور خارجه قطر، اعضای نشست بین المللی در باره 
کرده اند  تاکید  برگزار شد،  دوحه  در  که  افغانستان 

فرمانده  شاهین،   ۲۰۹ قول اردوی  فرمانده  مهمند، 
پولیس، رییس امنیت ملی بلخ و نماینده گان احزاب 

حضور داشته اند.
بر  نشست  این  در  که  است  گفته  دوستم  مارشال 
هماهنگی و انسجام تمامی قوت های بسیج مردمی 
برای حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در 
شمال به ویژه والیت بلخ و شهر میمنه تأکید شده 
است. عطامحمد نور و مارشال دوستم تاکید کرده اند 
که تا آخرین رمق حیات در مقابل طالبان می جنگند 

و از مردم دفاع می کنند.
با  وی  است.  شش نفری  خانواده  پدر  محمداهلل، 
خانواده اش در قسمت »سیاه گرد« شهر مزارشریف ـ 
جایی که زیر تهدید گروه طالبان قرار دارد و طالبان 
از این قسمت می کوشند تا داخل شهر مزارشریف 

شوند ـ زنده گی می کند.
محمداهلل به روزنامه ۸صبح می گوید: »می ترسم که 
طالب به خانه ام حمله کند و زن و فرزندانم را اسیر 
بگیرد. تمام ما و شما می فهمیم که طالب به هیچ 
چیز باور ندارد، اینکه میگویند ما به مردم کار نداریم، 

دروغ است.«
بلخ،  والی  عظیمی،  محمدفرهاد  حال  همین  در 
می گوید که از سوی حکومت وعده هر نوع همکاری 
به والیت بلخ داده شده است. آقای عظیمی می افزاید: 
»به قدر کافی تجهیزات جنگی و نیرو های تازه نفس 
به مزارشریف اعزام شده اند، اما باشنده گان مزارشریف 
می گویند تا زمانی که نبردها از حومه شهر مزار دور 

نشود، هم چنان نگران اوضاع خواهند بود.«

هیچ دولتی را که در افغانستان با استفاده از نیروی 
نظامی تحمیل شود، به رسمیت نمی شناسند.

در این اعالمیه هم چنان برای دست یابی به راه حل 
سیاسی روی حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر 
از  استفاده نشدن  اقلیت ها،  و  زنان  از جمله حقوق 
خاک افغانستان علیه امنیت دیگر کشورها و احترام 
بشردوستانه  حقوق  جمله  از  بین الملل  حقوق  به 

بین المللی تاکید شده است.
شرکت کننده گان این نشست با ابراز نگرانی از ادامه 
غیرقانونی،  کشتار  غیرنظامیان،  تلفات  خشونت ها، 
نقض حقوق بشر، حمالت زمینی و هوایی بر مراکز 
تداوم  که  گفته اند  زیرساخت ها،  تخریب  و  شهرها 

درگیری، تالش های صلح را بی نتیجه می سازد.

نشست اضطراری امنیت سازمان ملل در رابطه 
به افغانستان برگزار شود

ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
صلح  به  رابطه  در  دوحه  اجالس  روز  سومین  در 
اضطراری  نشست  برگزاری  خواهان  افغانستان، 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در باره  افغانستان 
آن  این نشست گفت: »وقت  در  آقای عبداهلل  شد. 
اضطراری  امنیت در جلسه   تا شورای  است  رسیده 
خود قضیه  افغانستان و عواقب امنیتی-بشری آن را 
به بحث گیرد و در مورد رسیده گی به بحران کشور 
رییس شورای  کند.«  اتخاذ  قاطع  و  عاجل  تصمیم 
عالی مصالحه هشدار داده است که بحران افغانستان، 
امنیت جهانی را تهدید می کند و برای بررسی آن 

باید این نشست برگزار شود.
نشست  برگزاری  خواهان  حالی  در  عبداهلل  عبداهلل 
می شود  افغانستان  در باره  امنیت  شورای  اضطراری 
که این شورا روز جمعه گذشته به درخواست وزارت 
خارجه کشور، نشست ویژه ای را در رابطه به صلح 
افغانستان در نیویارک برگزار کرد. در این نشست، 
نقض  متحد  ملل  سازمان  کشورهای  نماینده گان 
قوانین جنگی را محکوم و بر راه حل سیاسی قضیه 

افغانستان تاکید کردند.
که  کرده اند  اعالم  امریکایی  مقام های  حال،  این  با 
و  کابل  در  کشور  این  سفارت  امنیت  تامین  برای 
نیز برای تسهیل روند خروج همکاران محلی ارتش 
می فرستد.  افغانستان  به  سرباز  هزار  هشت  امریکا 
بریتانیا نیز اعالم کرده است که حدود ۶۰۰ سرباز 

را به افغانستان اعزام می کند.
سرعت تحول و رویداد ها در کشور سریع و غیر قابل 
پیش بینی است. گذشت زمان سرنوشت جنگ، صلح 

و دولت افغانستان را روشن خواهد ساخت.

نیز  بلخ  در  مدنی  جامعه  اعضای  دیگر  جانب  از 
حکومت را به بی پروایی متهم می کنند و می گویند 
که مردم اعتماد خود را نسبت به حکومت مرکزی 
فعال  یزدان پرست،  سیدمحمد  داده اند.  دست  از 
»بی باوری  گفت:  ۸صبح  روزنامه  به  مدنی،  جامعه 
اعتماد  مردم  دارد.  وجود  به وضعیت  نسبت  مطلق 
خود را به حکومت گران از دست داده اند. متاسفانه در 
جنگ روانی حکومت ناکام بوده و طالبان برگ برنده 
در دست دارند و از همان سبب روحیه شهروندان 

شکسته شده است.«
به باور آقای یزدان پرست درگیری های شدید و نبود 
به  طالبان  پیشروی  احتمال  و  جنگ  برای  انگیزه 
مرکز شهر مزارشریف، میزان فرار از شهر مزارشریف 
آقای  است.  داده  افزایش  بی پیشینه  به شکل  را 
یزدان پرست گفت: »خانواده هایی که در کارته زراعت 
می کردند،  زنده گی  مزارشریف  شهر  نمک  معدن  و 
در حال حاضر خانه های شان را ترک کرده اند و در 
کاماًل  بلخ  از  مسافر  انتقال  روند  هفته گذشته  یک 
یک طرفه شده است.« این عضو جامعه مدنی در بلخ 
شهر  از  تحصیل کرده  و  نخبه  جوانان  شدن  بیرون 
مزارشریف را به مثابه از بین رفتن سرمایه های فکری 
و معنوی خوانده، می گوید که این امر در دراز مدت، 
بلخ را با نبود کادرهای مسلکی و تحصیل کرده مواجه 

خواهد کرد.
نگرانی از احتمال سقوط شهر مزارشریف پس از آن 
باال گرفته است که بیش تر مراکز والیت های شمال 

زیر کنترل گروه طالبان قرار گرفته است.

دولتدربرابرتهاجمطالبمیایستد

شورای نظامی بلخ: از شمال دفاع می کنیم

اجالس دوحه بی نتیجه پایان یافت؛

نگرانی شهروندان بلخ از بدتر شدن اوضاع امنیتی؛

حسین حیدری

شکیبا سعیدی



)بارویکردجامعهشناسی(
در  مجاهدین  پیروزی  از  پس 
جماهیر  اتحاد  علیه  جنگ 
بر  رقابت   زمینه  شوروی ، 
سران  میان  قدرت  سر 
از  جهادی شدت گرفت. پس 
آخرین  نجیب اهلل،  داکتر   این که 
در  کمونیستی  احزاب  پاسدار 
افغانستان، از قدرت کنار زده شد، سنگرهای مجاهدین 
در اطراف شهر کابل برای دست  یابی به قدرت استحکام 
بیش تری   یافت و جهت گیری ها شروع شد. ریشه  اصلی 

این جهت گیری ها، در جای دیگری بود.
یکی از عوامل این بود که سران مجاهدین آن وقت 
منهای حزب وحدت اسال می  که متعلق به قوم هزاره 
که  رسانیدند  امضاء  به  را  توافق نامه  ای  بود/است، 
مشهور به توافق پیشاور است. »بر اساس آن توافق نامه، 
موقت  حکومت  رییس  به عنوان  مجددی  صبغت اهلل 
مجاهدین برای دو ماه تعیین شد و گلبدین حکمتیار 
نیز به عنوان نخست وزیر او انتخاب شد. وزارت خانه های 
مختلف دولت نیز میان احزاب جهادی تقسیم گردید.« 
اما برای حزب وحدت اسالمی، هیچ گونه امتیازی در 

نظر گرفته نشده بود.
میان  و جنگ  و   اندی کش مکش  سال  پنج  از  پس 
در  تعدادی  طالبان،  و  جهادی  پیشین  فرماندهان 
آنان  از  بخشی  و  مرکزی  مناطق  در  عده ای  شمال، 
در غرب افغانستان به حاشیه کشیده شدند. طالبان 
۹۰ درصد خاک افغانستان را در کنترل خود گرفتند 
نبرد حساب  کردند. سرانجام  میدان  فاتح  را  و خود 
حمله ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد و طالبان توسط امریکا 
سرکوب شدند. حادثه متذکره، به گروه های جهادی 
ماه  دو  از  پس  داد.  مجدد  حیات  حاشیه  رفته،  در 
دولتی توافقی شکل گرفت.  این دولت بر اساس فیصله 
قو می  و  جهادی  بزرگ  و  خرد  شبکه های  میان  بُن 
تحت  انتقالی  حکومت   ۱۳۸۱ سال  در  شد.   تقسیم 
رهبری حامد کرزی به وجود آمد تا زمینه انتخابات و 
دولت سازی را به کمک امریکا و جامعه جهانی فراهم 
سازد. در مجموع پرسش اصلی  این است که در این 
فراز و فرود تاریخی، مجاهدین چه نقشی را در ۲۰ 
فرجا می  چه  به  آغاز  کدام  از  و  داشتند  اخیر  سال 
 رسیده  اند؟  این پرسشی است که در ذیل به آن پاسخ 

خواهیم داد.

حکومت حامد کرزی و نقش مجاهدین
زمینه  موقت،  حکومت  ساختار  شکل گیری  از  پس 
در  و  شد  فراهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  اولین 
ریاست جمهوری،  انتخابات  اولین  میزان ۱۳۸۳   ۱۸
افغانستان  در  دموکراسی  بذر  اولین  کاشتن  جهت 
رییس  کرزی  حامد  آن ،  نتیجه    در  که  گردید  دایر 
محمدکریم  و  اول  معاون  مسعود  احمدضیا  جمهور، 
خلیلی معاون دوم شد. در نتیجه  انتخابات، حکومتی 
بود؛  بر تقسیم قدرت  توافق  شکل گرفت که حاصل 
البته برخی از مجاهدین که نیروی مخالف به حساب 
 می آمدند، از صحنه قدرت کنار رانده شدند که به عنوان 

نمونه  می توان از حکمتیار نام برد.

زنان افغانستان که در سال های اخیر به مدرسه، دانشگاه، محیط کار و جامعه بازگشته ، با حضورشان در همه عرصه ها، به شمول سیاست، 
اقتصاد، امنیت، ورزش، تکنولوژی و هنر، استعداد و توانایی شان را به نمایش گذاشته اند و نمی خواهند با سرنیزه طالبان به پستوی خانه ها 

بازگردند و محدود شوند.

شکریه بارکزی

مجاهدین سابق؛

ازحاشیهبهمتن

زمانی   -۱۹۹۶ -سپتامبر  قبل  سال   ۲۵ به  نزدیک 
از  یکی  زنان  گرفتند،  در دست  را  قدرت  طالبان  که 
مهم ترین بخش های جامعه بودند که به حاشیه رانده 
شدند و در آستانه حذف قرار گرفتند. حق تحصیل و 

کار و حضور اجتماعی، از زنان گرفته شد.
از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  آستانه  در  اکنون 
افغانستان -در سپتامبر ۲۰۲۱- گروه طالبان بار دیگر 
به طور عجیب، با خلق وحشت و استفاده از زور، در 

حال پیش روی در کشور است.
مردم افغانستان در بیست سال گذشته، به سختی برای 
آینده بهتر تالش کردند و اکنون با پیش روی طالبان 
امکان بازگشت به نقطه صفر وجود دارد. در دو دهه 
اخیر، نسل جدیدی در افغانستان پدید آمده است و 
اکنون سرنوشت این نسل زیر تهدید طالبان قرار دارد.

ایدئولوژی زن ستیزانه طالبان و گروه های  با توجه به 

این گروه  او،  زمان  و در  ناراضی« می خواند  »برادران 
دوباره جان گرفت و به فعالیت هایش سرعت بخشید. 
سرانجام کرزی   یک وضعیت آشفته و در حال بحران را 
تحویل اشرف غنی داد. اشرف غنی با شعار »تحول و 
تداوم« به میدان انتخابات ریاست جمهوری قدم نهاد.

اشرف غنی و نقش شبکه مجاهدین
در مقایسه  حکومت کرزی و اشرف غنی  می توان گفت 
که در دوران کرزی شبکه مجاهدین در قدرت به شکل 
نا متوازن سهیم بودند؛ اما سنت خرد کردن شبکه های 
شدت  بود،  مانده  ارث  به  کرزی  از  که  قدرت  منفرد 
  یافت. یک شبکه قو می  به چندین شبکه خرد تقسیم 
مثاًل  کرد.  تعقیب  را  متفاوتی  منافع  کدام  هر  و  شد 
احمد  دوستم،   عبدالرشید  مقابل  در  در حوزه شمال 
ایشچی و متین بیک را وارد صحنه کرد و در مقابل 

خلیلی سرور دانش را و...
که  بود  خورده  رقم  چنین  نیز  عامه  ذهنیت های 
دموکراسی   یعنی تقسیم منابع میان سران اقوام و به 
تبع آن تقسیمات آن میان شبکه های کوچک »ارباب 
غنی  اشرف   اجتماعی  وضعیت  در چنین  رعیتی«.   -
انتخابات سراسر جنجالی حکومت مشارکتی  در   یک 
را تصاحب کرد که برآیند آن پنج سال کشیده گی در 
بر سر تقسیم قدرت و  تصمیمات و منازعات داخلی 
اشرف  عین حال شبکه  در  بود.  تصمیمات حکومتی 
غنی متشکل از جنرال دوستم و کریم خلیلی که از 
جمله سران مجاهدین و عضو شبکه قدرت بودند، در 
دور اول ریاست وی دچار از هم گسیخته گی شد.   یک 
نوع رویارویی واضح میان مجاهدین تیم اشرف غنی 

 به وجود آمد.
برخالف منشور تحول و تداوم، وضعیت آن چنان که 
و  دامن گسترانید  قو می   تضادهای  نرفت.  باید، پیش 
انحصار منابع و قدرت صورت گرفت.  این موضوع سران 
مجاهدینی را که سال ها از کمک های خارجی و قدرت 
رقم خورد  بر آشفته ساخت. وضعیت طوری  داشتند، 
دموکراسی خواه  مجاهدین  میان  واضح  رویارویی  که 
این  تداوم  در  می رسید.  مشاهده  به  اشرف  غنی  و 
امتیازگیری فراهم شد.  امتیاز دهی و  وضعیت، زمینه 

ازدواج  به  مجبور  زنان  و  می شود  نگاه  جنسی  برده 
اجباری با جنگ جویان گروه های مختلف می شوند.

نهضت  داعش،  -طالبان،  افراطی  گروه های  عمل کرد 
پاکستان،  طالبان  تحریک  اوزبیکستان،  اسالمی 
که  گروه هایی  سایر  و  اویغور  و  جنگ جویان چچینی 
عماًل در میدان نبرد در افغانستان حضور دارند، خشن 
است و انتقام سختی از مردم و به خصوص دختران و 
زنان این کشور می گیرند. کشتن زنان شاغل در اداره 
ملکی والیت هرات به جرم این که کارمند دولت بودند، 
یکی از نمونه ها است. این افراد توسط گروه طالبان در 
بین موتر به قتل رسیدند. گفته می شود که طالبان در 
مالستان غزنی، زنی را به گلوله بستند که در نتیجه آن، 

آن زن چشم هایش را از دست داده است.
افغانستان  شمال  در  طالبان  قباحت  و  نفرت  روایت 
جوان  دختران  جست وجوی  در  آنان  است.  متفاوت 
هستند تا به جبر آن ها را به عقد خود بیاورند و مانند 
برده های جنسی از آن ها استفاده کنند. برای این کار، 

قومی/مجاهدین  رضایت سران  عدم  و  رضایت  میزان 
بسته گی به امتیازی داشت که به آن ها داده  می شد. 
پس از نارضایتی های کریم خلیلی، مدتی شورای عالی 
صلح به او داده شد و به همین ترتیب رتبه مارشالی 
به دوستم و چندین پست کلیدی به اطرافیان آن ها... 
طالبان،  مجدد  گرفتن  قدرت  از  قبل  تا  مجموع  در 
بازی   صحنه  از  اکثراً  قدرت،  در  شریک  مجاهدین 

سیاسی بیرون کشیده شدند.
سران  سیاسی  نارضایتی های  شکل گیری  با  هم زمان 
جهادی، شدت گرفتن فقر و نا امنی، رکود اقتصادی و 
کاهش کمک های بین المللی، طالبان قدرت بیش تری 
پیدا کردند. آن ها ساحاتی از خاک افغانستان را تصرف 
در  به عنوان   یک گروه سیاسی-نظا می  قوی  و  کردند 
با  صحنه عمو می  ظاهر شدند. هم چنان پروسه صلح 
نتیجه  به  امریکا، هم  نماینده  میانجی گری خلیل زاد، 
بحث  که  است  سال  از   یک  بیش تر  نرسید.  مطلوب 

مذاکرات با بن بست مواجه شده  است.

فرجام بحث
به باور نویسنده، اشرف  غنی شاید متوجه دو اشتباه 
بزرگ شده باشد. در قدم نخست مخالفت با مجاهدینی 
دوم  و  بودند  زده شده  کنار  قدرت  از صحنه  که  بود 
اعتماد به تکنوکرات های تحصیل کرده  خارج که هیچ 
تجربه جنگی ندارند. گروه اول تجربه جنگ چریکی 
دارد و در جامعه از نفوذ و تاثیر گذاری نسبی برخوردار 
به  مربوط  موضوعات  با  ظاهراً  دوم  گروه  و  است 
اما  پالیسی سازی در عرصه حکومت داری آشنا است، 
درک و فهم دقیقی از وضعیت پیچیده  اجتماعی در 

افغانستان ندارد. 
با درنظرداشت دو مورد فوق، پالیسی اشرف غنی بر  این 
شد که دوباره دست به دامن مجاهدین شود، همان طور 
که در ابتدای تیم سازی اش برای کسب قدرت دست 
به دامن دوستم، کریم خلیلی و صدها واحد کوچک 

مجاهدین شده بود. 
با  سابق   اندک  اندک  مجاهدین  که  نظر  می رسد  به 
وخامت اوضاع از حاشیه به متن سیاست و حکومت 
ندارند،  دوست  را  غنی  اشرف  اگر  آن ها  زیرا  بیایند؛ 
دوست  را  شهرک های شان  و  باد آورده  سرمایه های 
دارند. احتماالً برای حفظ منافع شان هم که شده، در 
کنار اشرف غنی بایستند. دیدارهای اخیر اشرف غنی 
با عبد رب الرسول سیاف، کریم خلیلی و سایر سران 
جهادی نیز دلیلی بر اثبات  این مدعا است. در مجموع 
 آینده مبهم و تاریک است. معلوم نیست در روزهای 
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.  آیا دوباره مجاهدین روی 
کار می آیند   یا اشرف غنی با دموکراسی امریکایی دوام 
 می آورد؟  این سوالی  است که گذشت زمان به آن پاسخ 
خواهد داد. نادیده نباید گرفت که در حال حاضر خرد 
شدن شبکه های قو می  چالش جدی به حساب می آید؛ 
زیرا امکان قوی وجود دارد که آن ها به عنوان نیروی 
خبرها  نمونه،  به عنوان  کنند.  عمل   حکومت  مخالف 
می رساند که پسر  ایشچی به طالبان پیوسته   و احتمال 
با دوستم عامل اصلی  او  آن وجود دارد که مخالفت 

باشد.

طالبان تالشی خانه به خانه را انجام می دهند.
در جنوب افغانستان -در ولسوالی دند والیت قندهار- 
تیر  ملکی  و  بی دفاع  انسان  صدها  غزنی،  والیت  و 
ملل  سازمان  جانب  از  آن ها  نسل کشی  شدند.  باران 
نگران کننده گفته شده است. غنیمت پنداشتن زنان 
در جنگ ها و به برده گی جنسی رفتن آنان، خطراتی 
است که فراتر از حذف از جامعه، زنده گی و حیات زنان 

و دختران افغانستان را تهدید می کند.
دریغا که من باید به دخترانم همان داستان امید به 

آینده را حکایت کنم که مادرم عزیزه به من می کرد.
ناتمام  قصه های  کشور،  این  مردم  رنج  و  درد  روایت 
را  تا پوست و استخوان، ما  اندر نسل  است که نسل 

سوختانده است.
حال این سرزمین سوخته که البراتوار سالح های کهنه 
بود و است، میدان مشق و تمرین نظامیان  و جدید 
کشورهای دوست و دشمن به طور رسمی و غیررسمی 
و جغرافیای تقاطع منافع قدرت های بزرگ با میلیون ها 
است.  شده  نیز  کودکان-  و  زنان  از  -اعم  قربانی 
جورج  آقای  جهانی«  تروریسم  با  »مبارزه  شعارهای 
دبلیو بوش و افکار بلندپروازانه اوباما »به دست آوردن 
قلب و فکر« یا سخنان دونالد ترمپ »از طالبان انتقام 
از یاد رفته است. آن چه به خاطر مانده،  می گیریم«، 
سخنان رییس جمهور بایدن است: »بیایید در مورد 

چیزهای شاد صحبت کنیم.«
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از  ترکیبی  کرزی  حامد  حکومت  رهبری  سطوح 
بود .  مجاهدین  و  غرب  تحصیل کرده  تکنوکرات های 
حساب  به  برجسته  به مراتب  مجاهدین  نقش  ظاهراً 
اساسی  نقش  قدرت  و  منابع  توزیع  در  زیرا   می آمد؛ 
که  شبکه ای  دولت  کتاب  در  شاران  تمیور  داشتند. 
نا متوازن  تقسیم  از  است،  مردم نگارانه  تحقیق    یک 
قدرت  می نویسد: »پس از کنار گذاشته  شدن رسمی 
 بسیاری از نخبه گان شبکه های سیاسی اتحاد شمال از 
موقعیت های عالی دولتی، تاجیک ها ۵۲%  از بست های 
پشتون ها  با  مقایسه  در  را  دولتی  ادارات  باالی  به   ۳
)۳۴%(، هزاره ها و اوزبیک ها )هرکدام ۴%( در اختیار 
داشتند.  این میزان از حضور اداری به نسبت جمعیتی 
را  تا ۲۵ درصد، پشتون ها  را ۲۰  تاجیک ها  اقوام که 
و  در صد   ۲۰ تا   ۱۵ را  هزاره ها  درصد،   ۴۰ تا   ۳۵ از 
اوزبیک ها را ۸ تا ۱۰ درصد نشان می دهد، نشان دهنده 
و  تاجیک ها  جمعیتی  نسبت  از  بیش  حضوری 
اوزبیک ها  و  هزاره ها  جمعیتی  نسبت  از  کم تر  بسیار 

می باشد.«)شاران: ص۹۷(
بنابراین به مشاهده  می رسد که جنجال اصلی، تقسیم 
قدرت میان شبکه های قو می  بوده  اند. براساس تیوری 
دولت شبکه ای، ترکیب متوازن قدرت  می تواند به عنوان 
عامل استحکام بخش حکومت و عدم توازن آن به مثابه 
چالش فراروی حکومت محسوب شود. حامد کرزی از 
آوان حکومت داری اش کوشید تا با سیاست دو پهلو هم 
امتیازدهی کند و هم شبکه های منفرد قو می  را توسط 
نیروهای مخالف آن تضعیف سازد. در  این امر به صورت 

تدریجی موفق هم بود.
دوران حامد  در  مجاهدین  که  است  این  امر   واقعیت 
کرزی نیز نقش برجسته ای در حکومت وی داشتند؛ 
کمک های  گرفتند،  اختیار  در  را  حکومتی  منابع 
از عاید آن شهرک ها،  بین المللی را مصادره کردند و 
تجارت و سرمایه گذاری های فراوان بنیاد نهادند. نقش 
برجسته مجاهدین در دوران کرزی انکار ناپذیر است؛ 
در واقع این وضعیت مطابق میل کرزی نبود و از آن 

به شدت رنج می برد.
الزم به توضیح است که در دوران آخر حکومت وی 
را  طالبان  کرزی  ُگل  کرد.  ناسیونالیستی اش  حس 

هم فکرش، هویت و حیات زنان با تهدید روبه رو است. 
هویتی که در سال های اخیر با مبارزه خسته گی ناپذیر 
شکل  جهانی  جامعه  حمایت  با  و  دوام دار  قربانی  و 
گرفته بود و زنان بخش قابل توجهی از حقوق شان را 

به دست آورده بودند.
مدرسه،  به  اخیر  سال های  در  که  افغانستان  زنان 
دانشگاه، محیط کار و جامعه بازگشته ، با حضورشان 
در همه عرصه ها، به شمول سیاست، اقتصاد، امنیت، 
ورزش، تکنولوژی و هنر، استعداد و توانایی شان را به 
نمایش گذاشته اند و نمی خواهند با سرنیزه طالبان به 

پستوی خانه ها بازگردند و محدود شوند.
رویکرد طالبان این بار در برابر زنان به مراتب نسبت به 
گذشته عقده مندانه، خشونت بار و غیرقابل تحمل شده 
است. در ۴۳ سال گذشته، زنان و کوکان قربانی جنگ 
بودند و با جسم، روح و روان شان، درد جنگ و خشونت 
نام  به  اکنون  این در حالی است که  را حس کردند. 
صلح، بدون رضایت و رغبت زنان، به این قشر به عنوان 

تغییربرقآسایوضعیتوآیندهمبهمزنان

عبدالقادر شریفی زاده



سیدشاه جهان صادقی
بیش تر از منافع کوتاه مدت برنامه هایی است که 

باعث بروز این مشکالت شده است. 
در  خشک سالی،  مدیریت  اهمیت  به  توجه  با 
عدم  از  ناشی  آسیب های  و  اثرات  مقاله  این 
مدیریت خشک سالی مورد بررسی قرار می گیرد. 
بر  بستن  چشم  و  کم  آبی  بحران  به  بی توجهی 
اهمیت و جایگاه حیاتی آن در کشور، می تواند 
در آینده آثار مخرب و جبران ناپذیرتری بر جای 

گذارد .

تغییر نگاه جامعه به مساله آب
روش های اتخاذ شده در سال های اخیر از سوی 
مسووالن آن چنان که باید، به توضیح ریشه ها و 
علل این مشکالت نپرداخته و در نتیجه نتوانسته 
مشارکت و عزم عمومی را در مسیر حل مشکالت 
که خط مشی های  حالی  در  کند.  بسیج  اصلی 
از  بیرون رفت  برای  مختلفی که در سراسر دنیا 
گویای  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  آب  بحران 
ابعاد  آن است که اغلب آن ها توجهی دقیق به 
بحران  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، سیاسی، 
آب داشته اند و صرفاً به راه حل های تکنولوژیک، 
سرمایه بر و خالف سازوکارهای بومی و طبیعی 
راهنمایی  می تواند  تجربیات  این  نپرداخته اند. 
برای مسووالن باشد تا جامعه را با خود همراه 
کرده و به ارایه و اجرای راه حل های دوراندیشانه 
بپردازند. اما رویکرد فعاالنه و دوراندیشانه، تنها 
به ارایه راه حل هایی که در راستای عرضه هرچه 
بیش تر آب است، اکتفا نمی کند و می کوشد به 
از  تا  بپردازد  نیز  ابعاد و پیامدهای بحران  سایر 
این طریق، مدیریت آب از حالت انفعالی خارج 
شده و به شیوه های تعاملی و پویایی با جامعه 

ارتباط برقرار کند.
و  تعداد  نظر  از  افغانستان  در  آب  چالش های 
گسترده گی ابعاد به گونه ای است که جای هیچ 
شکی در مورد جدیت بحران فعلی باقی نمی ماند 
و حل آن نیازمند اقدام فوری در سراسر کشور 
است. بعضی نشانه های امید بخش حاکی از این 
به عنوان  را  آب  مساله  فعلی  دولت  که  است 
برخی  و می کوشد  ملی می شناسد  اولویت  یک 
مشکالت را حل کند. اما متاسفانه سابقه نشان 
کوتاه مدت  اغلب  راه حل ها  معموالً  که  می دهد 
علت ها  تا  است  معلول ها  درمان  راستای  در  و 
جلو  می خواهد  دولت  اگر  ریشه ای.  مسایل  و 
آبی  منابع  و  بگیرد  را  مشکالت  گسترده شدن 
کند،  مهیا  کشور  برای  اطمینان  قابل  و  پایدار 
باید تغییرات جدی در فضای فکری مدیریت آب 
ایجاد کند. دولت می تواند استراتژی های مختلفی 
را که کشورهای مترقی برای برون رفت از بحران 

آب از آن ها بهره جسته اند، در نظر بگیرد:

به  منفعالنه  از  مدیریتی  رویکرد  تغییر   -1
پیش گیرانه

از فضای  باید  افغانستان  در  شیوه مدیریت آب 
واکنش  پیامدها  به  نسبت  فقط  که  منفعل 
فضای  سمت  به  و  شود  دور  می دهد،  نشان 
حرکت  پیش گیری  محوریت  با  و  فعال  پویا، 
کند. چنین رویکردی است که مانع گسترده تر 
شدن مشکالت آب و آسیب های محیط زیست 
می شود. الزمه مدیریت فعال و پیش گیرانه آب، 
همکاری و هماهنگی بین مدیریت آب و فعاالن 

سایر حوزه ها است.
2-  اصالح و بهینه سازی توزیع امکانات و 

خدمات
پیامد های مخرب رشد کنترل نشده شهرنشینی 
بی حدو مرز، می تواند به مراتب بدتر از پیامدهای 
مناطق  باشد.  فعلی جمعیت  مخرب هرم سنی 
بزرگ شهری همین امروز هم برای تامین نیاز 
ساکنان  خود، به خصوص تامین آب و احتیاجات 
نرم  پنجه  و  دست  زیادی  مشکالت  با  حیاتی، 
می کنند. مهاجرت به سوی مناطق بزرگ شهری 
تنها در شرایطی سرعت کم تری به خود می گیرد 
عدم  اقتصادی،  و  سیاسی  اصالحات  اثر  در  که 
خدمات  و  امکانات  توزیع  در  امروزه  که  توازنی 
در سراسر کشور مشهود است، کاهش یابد. اگر 
جمعیت  افزایش  نگیرد،  صورت  اصالحات  این 

مشکالت را تشدید خواهد کرد.
جوامع  و  زارعان  توان مندسازی   -3

روستایی
در بخش زراعتی سرمایه گذاری های وسیعی باید 
کارآیی  مدرن شدن،  با  همراه  تا  پذیرد  صورت 
هرچه  یابد.  افزایش  آن  اقتصادی  جذابیت  و 
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خشک سالی معموالً با کمبود بارنده گی و افزایش 
و  است  همراه  منطقه  یک  در  حرارت  درجه 
خشک سالی  می شود.  ظاهر  تدریجی  به صورت 
عموماً از بارنده گی، درجه حرارت، تبخیز، تعرق 
و محتواي رطوبت قابل دسترس خاک و وضعیت 
آب زیرزمینی تأثیر می پذیرد. این پدیده در سه 
قابل  زراعتی  و  هیدرولوژي  هواشناسی،  بخش 
اثر  در  هواشناسی  خشک سالی  است.  بررسی 
اثر  در  زراعتی  خشک سالی  بارنده گی،  کمبود 
کمبود رطوبت خاک و خشک سالی هیدرولوژیک 
تعریف  آب راهه ها  در  آب  افت سطح  واسطه  به 
و  پدیده  سه  این  هم زمان  موجودیت  می شو د. 
یک دیگر،  بر  آن ها  متقابل  تاثیرات  از  آگاهی 
مواجه  مشکل  با  را  خشک سالی  دقیق  تعیین 
که  اقلیمی  مدل های  نتایج  براساس  می سازد. 
تغییرات متغیرهای  طرح شده است، در زمینه 
آب و هوایی تا سال ۲۰۵۰ میالدی )۳۰ سال آتی( 
 IPCC نسبت به دوره ۱۹۸۹ - ۲۰۲۰ توسط
تغییرات اقلیمی در افغانستان پیامدهایی مانند 
درجه  افزایش ۲  بارنده گی،  درصد  کاهش ۸.۵ 
و  باران سنگین  افزایش ۴۱ درصد  سانتی گراد، 
سیل آسا و افزایش روز های خشک در اکثر نقاط 
هستیم.  شدید  خشک سالی  بارز  نشان  کشور 
حال آن که آب موجود در افغانستان نه تنها برای 
حمل و نقل  آبی،  برق  توربین های  ماهی گیری، 
زیست محیطی  تعادل  و  زیستی  تنوع  حفظ  و 
برای  آب  عمده  مصرف  بل  نمی شود،  استفاده 
زراعت است. این مورد در کشورهای توسعه یافته 
آب با نسبت کم تر برای زراعت و بیش تر برای 
استفاده می شود، در  اهداف صنعتی و خانه گی 
حالی که در افغانستان در حدود ۸۰-۹۰ درصد 
از آب برای زراعت و فقط ۱۰ درصد از آب برای 
این  می باشد.  خانه گی  و  صنعتی  استفاده های 
در  آب  از  ناکارآمد  استفاده  منعکس کننده  امر 
با  است.  کشور  سرمایه گذاری  و  زراعت  بخش 
آن که به صورت مجموعی تنها ۲۵۰ ملی لیتر در 
سال باران می بارد که یک سوم میانگین جهانی 
بارنده گی  مقدار  نواحی جنوب غربی  در  و  است 
فوق العاده کم است، اوسط بارنده گی ساالنه بین 
۷۰ تا ۸۰ ملی متر بوده و در زمستان برف باری 
که  است  این  فعلی  مشکل  بزرگ ترین  ندارد. 
ساختار زراعتی سنتی بوده و استفاده مفرط از 
منابعی که در مدت طوالنی قدر آن دانسته نشده 
است را تشویق کرده است. مشکل بیش از همه 
افغانستان  آب  بیش ترین  که  زراعت  بخش  در 
 GDP درصد   ۲۱ تنها  و  می کند  استفاده  را 
افغانستان را شامل می شود، قابل رؤیت است و 
دهقانان اکثراً محصوالت شان را با آب فراوان از 
آب های زیرزمینی که جایگزین کردن آن بسیار 

مشکل است، سیراب می کردند. 
مصرف،  سرانه  و  آب  منابع  میزان  به  توجه  با 
افغانستان از جمله کشورهایی است که در گروه 
کشورهای مواجه با کمبود فزیکی آب قرار دارد 
و شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با 
کمبود فزیکی آب مواجه هستند. این بدان معنا 
بهره وری  و  راندمان  باالترین  با  حتا  که  است 
ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازهای شان 
آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود ۲۵ 
جمله  از  جهان  شاخص  براساس  مردم  درصد 

افغانستان مشمول این گروه می باشند.
براساس شاخص سازمان ملل، افغانستان اکنون 
دارد.  قرار  آبی  شدید  بحران  وضعیت  در  نیز 
مدیریت  بین المللی  مؤسسه  شاخص  بر اساس 
آبی  شدید  بحران  وضعیت  در  افغانستان  آب، 
قرار دارد. بنا بر شاخص های ذکر شده، افغانستان 
برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید 
بتواند ۱۲۱ درصد به منابع آب قابل استحصال 
امکانات  به  با توجه  این مقدار  بیفزاید که  خود 
به نظر می رسد.  و منابع آب موجود غیرممکن 
اقدامات  و  برنامه ها  از  ناشی  نابه سامانی های 
زیست  شیوه  خصایص  و  نوسازی  و  توسعه 
افغان ها، تأثیرات خود را بر حیات جمعی افغانان 
بر جای گذارده است. از جمله عوارض ناشی از این 
نابه سامانی ها، تخریب محیط زیست و پیدایش 
از جمله آن ها  بحران آب  بحران هایی است که 
مغفول  توسعه  جریان  در  پایدار  توسعه  است. 
مانده و امروز مشکالت عدیده ای بروز کرده است؛ 
مشکالتی که هزینه های شان در درازمدت بسیار 

کشاورزان ثروت مندتر شوند، انگیزه برای افزایش 
بهره وری اقتصادی و استفاده بهینه از آب و انرژی 
در فعالیت های کشاورزی هم بیش تر خواهد شد.
زیر  محصوالت  توزیع  در  نظر  تجدید   -4

کشت
الگوی کشت کنونی باید با توجه به نیازهای کالن 
امنیت غذایی کشور و امکانات و منابع محلی و 
کارآیی اقتصادی در مناطق مختلف مورد بررسی 
مانند  از محصوالت  برخی  گیرد.  قرار  اصالح  و 
گندم در کشور راهبردی و حیاتی است و اگر 
تولید نشود، بسیاری از مسایل تحت شعاع قرار 
می گیرد و امنیت غذایی به آن ها بسته گی دارد؛ 
نام گذاری شده  راهبردی  به همین دلیل آن ها 
است تا از آن حمایت شود. به طور مثال نمی توان 
گندم را حذف کرد و محصول دیگری به جای 
آن کاشت، بلکه باید از گندم کاران حمایت شد.

5- قیمت گذاری برای آب
که  شود  انتخاب  به گونه ای  باید  قیمت ها 
مناطق  در  آب  واقعی  ارزش  منعکس کننده 
ممکن  قیمت ها  اصالح  این  باشد.  مختلف 
است در کوتاه مدت نتایج اجتماعی و اقتصادی 
دولت  اما  باشد؛  داشته  دهقانان  برای  نامطلوبی 
از  آسیب ها،  این  از  پیش گیری  برای  می تواند 
بسته های حمایت مالی و وام به منظور کمک به 
مدرنیزاسیون زراعت که منجر به کاهش مصرف 

آب و انرژی می شود، استفاده کند.
6- ایجاد بازار منطقه ای آب

آب  برای  کارآمد  بازاری  ایجاد  برای  باید  دولت 
تالش کند. افغانستان امروز هم به بازاری برای 
آب نیاز دارد که باعث افزایش بهره وری اقتصادی 
مصرف آب شود. حتا دولت می تواند سهم آب 
پایین  اقتصادی  بازدهی  با  مزارع  که  دهقانانی 

دارند را خریداری کند.
7- ایجاد صندوق ها محیط زیستی و سهم 

آب 
کنونی  بحران  از  برون رفت  راه حل های  از  یکی 
یا  ایجاد صندوق ها  با  دولت  که  است  این  آب، 
حساب های آبی، به دهقانان سهم آب مشخصی 
می تواند  دولت  ترتیب،  این  به  دهد.  تخصیص 
سهم آب دهقانان را که مزارع با بازدهی اقتصادی 
پایین دارند، خریداری کند. این آب می تواند به 
پرشیدن سفره های آب زیرزمینی کمک کند و از 

آسیب های محیط زیست بکاهد.

سخن آخر 
جمله  از  آن  مدیریت  و  آب  نوین  چالش های 
کاهش  رودخانه ها،  و  دریاچه ها  شدن  خشک 
زمین،  کردن  فروکش  زیرزمینی،  آب  منابع 
مهاجرت  آب،  منابع  اختالل  آب،  آلوده گی 
اجباری، خسارت های زراعتی، توفان های ریگی 
و آسیب های زیستی، امروزه گریبان گیر مردمان 
بحرانی  حاضر  حال  در  افغانستان  است.  شده 
جدی در زمینه آب را از سر می گذراند و دولت 
مقطعی  پدیده  یک  آب  کمبود  که  باور  این  با 
است، بحران کنونی را به گردن تغییرات اقلیمی، 
خشک سالی های متعدد، مشکالت ناامنی و عدم 
جدی  مشکالت  آن که  حال  می اندازد.  بودجه 
برنامه های  اجرای  از  ناشی  افغانستان  در  آب 
مدیریت  و  دهه  دو  همین  طول  در  نامتناسب 
غلط  رویکرد  از یک  افغانستان  است.  نسنجیده 
به  که  رویکردی  است؛  خورده  ضربه  مدیریتی 
به  مشکالت،  اصلی  ریشه  به  پرداختن  جای 
حل وفصل پیامدهایی می پردازد که فقط معلول 
است، نه علت. اکثر رود خانه ها دچار خشک سالی 
فصلی شده که باشنده گان روستاهای منطقه های 
مهاجرت  و  آمده اند  تنگ  به  آب  از کمبود  آبی 
این  بیانگر  کارشناسی  پیش بینی های  می کنند. 
باعث کاهش منابع آب،  تغییرات  این  است که 

بهره وری زراعتی و تولید انرژی خواهد شد. 
عمده  دلیل  سه  از  ناشی  آب  کنونی  بحران 
نامناسب  سکونت  و  سریع  رشد  نخست،  است: 
جمعیت؛ دوم، ساختار زراعتی ناکارآمد؛ و سوم، 
برای  بی حدومرز  عطش  و  نسنجیده  مدیریت 
توسعه اقتصادی. مدیران آب کشور باید بدانند 
مهندسی  و  سخت افزاری  راهکارهای  تنها  که 
ساخت  و  آب  مسیر  تغییر  سد،  احداث  مانند 
از  کانال ها نیست که می تواند در علم مدیریت 
هم چون  نرم افزاری  راهکارهای  و  برد  بهره  آن 
کنترل  و  پایش  مالیات،  وضع  قانون گذاری، 
جمعیت نیز می تواند به همان اندازه و با هزینه 

کم تر در پیش برد اهداف موثر واقع شود.

افغانستان تشنه تغییرات جدی در مدیریت 
آب است

بحران خشک سالی؛
ورزش

امریکا  بسکتبال  حرفه ای  لیگ  فصل ۲۱/۲۰۲۰  اتمام  از  یک   ماه  حدود 
موسوم به NBA می گذرد؛ فصلی  که با قهرمانی میلواکی باکس به پایان 
رسید. یانیس آنته توکومپوی یونانی، پس از کسب عناوین فردی متعدد از 
جمله MVP )ارزش مندترین بازیکن فصل( و  DPOY )برترین بازیکن 
دفاعی فصل(، این بار نیاز به کسب حلقه  قهرمانی لیگ داشت تا به جوایز 

فردی اش اعتباری تازه ببخشد و توانایی های خود را به اثبات برساند. 
آنته  توکومپو در سن ۲۶ ساله گی این عنوان را کسب کرد تا کسب مجدد 
سال های  و  نباشد  انتظار  از  دور  او  برای  بعدی  سال های  در  افتخارات 
درخشانی را پیش  روی خود ببیند. یانیس، در کنار دو اسطوره  نامدار تاریخ 
لیگ یعنی مایکل جردن و حکیم اوالجوان، به سومین بازیکنی بدل شد 
که چند عنوان MVP، یک Finals MVP و یک DPOY را کسب کرده 
البته که غول یونانی، فاصله  بسیاری تا رسیدن به جایگاه اساطیر  است. 

مذکور دارد.
اما فصل گذشته NBA، به شکل عجیبی تحت تاثیر شرایط حاصل از کرونا 
تیم ها  تمرینات  و  پیش فصل  دوره    تا  قرنطینه  چندماهه، سبب شد  بود. 
کوتاه مدت شود و کم تر از همیشه باشد. این موضوع، باعث شد تا بدن سازی 
اکثر بازیکنان به شکل کامل و جامع صورت نگیرد. فصل عادی نیز فشرده 
بود و از لحاظ برنامه  تقویمی، متفاوت با سایر فصول رقم خورده بود. این ها 
همه دست به دست هم دادند تا خسته گی ها و مصدومیت ها، چه در طول 

فصل عادی و چه در پلی آف، مشهود باشد.
 ۲۱/۲۰۲۰ از  تا  داد  قرار  تاثیر  تحت  را  فصل  سراسر  مصدومیت  ها،  این 
به عنوان یکی از عجیب ترین فصول تاریخ NBA نام برده شود. مصدومیت 
مقاطع  در  لیکرز  لس آنجلس  ستاره   دو  دیویس،  آنتونی  و  جیمز  لبران 
مختلف، موجب شد تا پرافتخار ترین تیم تاریخ لیگ، با عدم آماده گی به 
استقبال پلی آف برود و آن جا یارای مقابله با فینیکس سانز را نداشته باشد. 
پاره گی رباط کوای لنرد سبب شد تا لس آنجلس کلیپرز از صعود به فینال 
باز بماند. مصدومیت های شخص یانیس، جیلن براون، جمال ماری، کایری 
اروینگ و بسیاری دیگر از ستاره گان لیگ را نیز به این لیست اضافه کنید. 
تمام این ها، راه را برای قهرمانی میلواکی باکس هموار کرد تا به آن چه پس 

از چند فصل ناکامی استحقاقش را داشت ، برسد.
یعنی  فصل،  پدیده   از  تجلیل  به  را  گذشته  فصل  با  رابطه  در  آخر  کالم 
فینیکس سانز اختصاص می دهیم. سانز تا دو فصل قبل، چه از لحاظ لیست 
تیم یا »Roster« و چه از لحاظ کادر فنی، تیمی سطح پایین بود که غالباً 
رده های آخر کنفرانس را تصاحب می کرد، اما آن ها به مرور زمان متحول 
شدند. می توان تغییر و تحول این تیم را در دو نام خالصه کرد: کریس پال 
و مربی آن ها مانتی ویلیامز. این دو، بیش از یک دهه پیش در نیواورلینز 
نیز استاد و شاگرد بودند و اکنون در فینیکس، بار دیگر خود را نشان دادند. 
تلفیق قدرت رهبری و منتالیتی باالی کریس پال و تفکرات کارآمد مانتی 
ویلیامز در کنار بازیکنان مستعد این تیم از جمله دوین بوکر، موجب شد تا 
سانز با کسب رده  دوم کنفرانس غرب در فصل عادی و از دم تیغ گذراندن 
دو تیم شهر لس آنجلس در پلی آف، به فینال NBA راه یابد که دستاوردی 
قابل احترام به شمار می رود. این فینال، نخستین فینال کریس پل در طی 

دوران ۱۶ ساله  او در لیگ محسوب  می شد.
حال، باید منتظر باشیم تا چیزی حدود دو ماه بعد، فصل جدید NBA آغاز 
شود. قطعاً فصل آینده، شرایطی یکسان نسبت به فصل قبل نخواهد داشت 
و مصدومیت های مکرر و آزاردهنده، گریبان لیگ را نخواهند گرفت؛ چرا که 
برنامه  پیش فصل تیم ها، همانند هر سال به شکل معقول چیده شده است و 
 »Free Agency« فرصت کافی برای انجام تمرینات وجود دارد. در خالل
یا فرصتی که تیم ها برای تقویت خود با استفاده از بازیکنان آزاد و حتا 
دیگر بازیکن ها داشتند، اکثر تیم ها تحوالتی در لیست خود صورت دادند، 
اما برنده فری ایجنسی قطعاً سه تیم بودند؛ میامی هیت، شیکاگو بولز و 

لس آنجلس لیکرز.
میامی هیت با جذب کایل الوری، ویکتور اولدیپو، پی جی  تاکر و مارکیف 
موریس، قطعاً یکی از شاخص ترین عملکرد های فری ایجنسی را به ثبت 
رساند. حضور این بازیکنان در کنار رهبر تیم، جیمی باتلر، قطعاً یکی از 
قدرت های برتر شرق در فصل آینده و تیمی فوق العاده از نظر دفاعی را 
خواهد ساخت. بولز هم با انتقال النزو بال، دمار دروزن و الکس کروسو به 
شهر شیکاگو، به جرأت برترین شیکاگو بولز پس از دوران مایکل جردن در 

دهه  نود را ساخته است.
اما اعضای لس آنجلس لیکرز، طالیی پوشان شهر فرشته گان، به این موضوع 
واقف بودند که لبران جیمز ۳۷ ساله، دیگر همانند گذشته قابل اتکا نیست 
و توانایی تبدیل شدن به ارتش تک نفره را ندارد. در همین راستا آن ها به 
دنبال این بودند تا با جذب ستاره ای جدید، فشارها را از روی لبران بردارند 
 Big« که این گونه هم شد؛ راسل وستبروک با ترید به لیکرز، به اصطالح

Three« جدید لیگ را ساخت.
حضور فوق ستاره  توانایی همانند وستبروک، آقای تریپل دابل و برترین 
تاریخ از این لحاظ، مطمیناً در تمامی ابعاد فنی به رشد سطح لیکرز کمک 
خواهد کرد. انتقادی که همیشه به وستبروک وارد بوده، بازی انفرادی او و 
عدم توجه به منفعت و هدف تیم بوده که قطعاً در لیکرزی که برای قهرمانی 
خواهند جنگید، شرایط متفاوت خواهد بود. چند بازیکن دیگر نیز جهت 
بهبود امر امتیازگیری و شوت زنی به لیست لیکرز اضافه شدند تا شاید بتوان 

از آن ها به عنوان مدعی نخست قهرمانی فصل آینده  NBA نام برد.

بررسی اجمالی فصل گذشته 
و چشم انداز فصل پیش رو

بسکتبال NBA؛ 

امیررضا حمزه ای
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براساس گزارش های نشرشده در رسانه های ترکیه، 
گرفتن  شدت  با  هم زمان  اخیر،  هفته های  در 
خشونت ها در افغانستان، تعداد مهاجران افغان که 
می شوند،  ترکیه  وارد  غیرقانونی  شکل  به  ایران  از 

بیش تر شده است.
با خروج شتاب زده نیروهای ایاالت متحده امریکا از 
افغانستان، طالبان حمالت خود را برعلیه نیروهای 
امنیتی افزایش داده اند. با پیش روی طالبان، خصوصاً 
ترک  به  مجبور  فامیل  هزاران  شهرها،  مراکز  به 
خانه های شان شده اند که اکثریت آنان به مواد غذایی 
و خدمات اولیه دست رسی ندارند. بنا بر گزارش ها، 
افغانستان  از جمعیت  نیمی  تقریباً  در حال حاضر 
تعداد  دارند.  بشردوستانه  به کمک های  نیاز جدی 
مختلف  نقاط  در  روز  هر  با گذشت  بی جاشده گان 
به  کمک  نرسیدن  و  می شود  بیش تر  افغانستان 
بی جاشده گان یک بار دیگر نگرانی ها از تشدید بحران 

انسانی را در کشور افزایش داده است.
هرچند آمار دقیق از تعداد کسانی که در هفته های 
اخیر افغانستان را ترک کرده  اند در دست نیست؛ اما 
گفته می شود، در یک هفته تقریباً ۳۰ هزار تن بنا 
بر تهدیدات امنیتی و مشکالت اقتصادی مجبور به 
ترک این کشور شده اند. بیش تر کسانی که افغانستان 
را ترک می کنند، بعد از گذشتن از راه های پرخطر، 
ایران به ترکیه می آیند و تالش می کنند  از مسیر 
از ترکیه به کشورهای اروپایی برسند. برعالوه آن، 
وضیعت  شدن  بدتر  و  امریکا  تحریم  های  دلیل  به 
آن  در  سخت گیری ها  افزایش  و  ایران  اقتصادی 
کشور، شمار زیادی از مهاجران افغان که در ایران 
زنده گی می کردند، به خاطر رسیدن به کشورهای 
هستند.  ترکیه  مرزهای  از  عبور  تالش  در  اروپایی 
از  غیرقانونی  به شکل  که  مهاجرانی  از  دقیق  آمار 
مرز ترکیه عبور می کنند، در دست نیست؛ اما بنا 
بر گمانه زنی های فعاالن حقوق بشر، روزانه بیش از 

ایران، سومالی و فلسطین  بنگالدش، ترکمنستان، 
بیش ترین تعداد را دارند. این آمارها نشان می دهد 
 ۷ تا  که  افغانستان  غیرقانونی  مهاجران  تعداد  که 
به  نسبت  شده اند،  دست گیر   ۲۰۲۱ سال  جوالی 

سال های گذشته افزایش جدی داشته است.
خارجه  وزارت  طرف  از  خبر  نشر  دیگر،  طرف  از 
امریکا مبنی بر رسیده گی به پرونده های افغان هایی 
طریق  از  داشته اند،  همکاری  امریکایی ها  با  که 
عکس العمل جدی  باعث  ترکیه،  مانند  کشورهایی 
مقامات این کشور شده است. وزارت خارجه ایاالت 
آگست  دوم  در  خبری  کنفرانس  یک  در  متحده 
گفت، افغان هایی که به کشور دیگری مانند ترکیه 
می آیند و شرایط الزم را دارند، پس از تکمیل فرم 
برعالوه  می شود.  رسیده گی  درخواست های شان  به 
از  می توانند  افغان  مهاجران  که  شد  گفته  آن، 
ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  یا  ترکیه  دولت 
متحد در امور پناهنده گان )UNHCR( درخواست 

پناهنده گی بدهند.
مقامات  بیانیه  به  پاسخ  در  ترکیه  خارجه  وزارت 
امریکایی در چهارم آگست با نشر اعالمیه ای گفت: 
»ترکیه ظرفیت این را ندارد که به عنوان کشور سوم با 
بحران مهاجرت تازه مقابله کند.« این وزارت تصمیم 
ایاالت متحده امریکا در این زمینه را غیرمسووالنه 
خواند. در اعالمیه آمده است: »دولت ترکیه تصمیم 
امریکا در این خصوص را که با بی مسوولیتی و عدم 
مشورت با مقامات ترکیه صورت گرفته است را قبول 
را  افراد  این  پذیرفتن  تصمیم  امریکا  اگر  نمی کند. 
را  آن ها  مستقیم  به صورت  می تواند  باشد،  داشته 
به امریکا منتقل کند. پیش از هر چیزی، این بیانیه 
منطقه  در  مهاجرت  بزرگ  موج  یک  ایجاد  باعث 
ما خواهد شد و در این مسیر مهاجران افغانستان 
بیش تر رنج خواهند دید.« در اعالمیه هم چنان آمده 
است: »ترکیه طی ۷ سال گذشته میزبان بیش ترین 
مهاجر بوده است و این کشور ظرفیت جدیدی برای 
پذیرش موج جدید مهاجران به نام کشور ثالث را 
کشور  اقدامات  مسوولیت  وجه  هیچ  به  ما  ندارد. 
ثالث در دنیا را برعهده نمی گیریم. قوانین کشور ما 
مورد  ثالث  کشورهای  از سوی  که  نمی دهد  اجازه 

سوءاستفاده قرار بگیریم.«
با شدت گرفتن جنگ و خشونت ها در افغانستان، 
باعث  ترکیه  به  افغان  مهاجران  تازه  موج  ورود 
دولت  مخالف  رسانه های  و  احزاب  که  است  شده 
از این موج برعلیه حزب حاکم استفاده کند. کمل 
در  حکومت،  مخالف  حزب  رهبر  اوغلو،  کیلیچدار 
تازه ترین مورد، از سیاست مهاجرتی حکومت حزب 
برگرداندن  انتقاد کرده و خواهان  توسعه  و  عدالت 
مهاجران سوری به کشورشان شده است. کلیچدار 
اوغلو، مهاجران افغان را به عنوان عساکر افغانی یاد 
کرده و به خاطر جلوگیری از عبور غیرقانونی آنان، 

۱۰۰۰ تن از این مسیر وارد ترکیه می شوند.
ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  آمارهای  براساس 
ترکیه   ،)UNHCR( پناهنده گان  امور  در  متحد 
در  است.  جهان  در  پناهنده  بیش ترین  میزبان 
عین حال، ترکیه بعد از پاکستان و ایران، سومین 
کشوری است که میزبان جمعیت بزرگی از مهاجران 
افغانستان است. افغان ها در ترکیه بعد از شهروندان 
تشکیل  را  مهاجران  جمعیت  بیش ترین  سوریه، 
به  نزدیک  رسمی،  آمارهای  براساس  می دهند. 
۱۷۰ هزار افغان در ترکیه به شکل قانونی زنده گی 
از  بیش تر  غیررسمی،  آمارهای  براساس  می کنند. 
۲۰۰ هزار افغان به شکل غیرقانونی در این کشور 
-خدمات  دولتی  خدمات  به  که  می کنند  زنده گی 

صحی و آموزشی- دست رسی ندارند.
شدت گرفتن جنگ و خشونت در هفته های اخیر 
به  افغان ها  مهاجرت  تازه  موج  و  افغانستان  در 
نگران کرده است. بحران  ترکیه، ترک ها را شدیداً 
در  را  اقتصادی  بحران  که  همان طوری  کووید-۱۹ 
جهان عمیق تر کرده، تأثیر شدید منفی بر اقتصاد 
از  بسیاری  شدن  بسته  با  است.  داشته  هم  ترکیه 
از  را  کارهای شان  ترک  هزاران شهروند  فابریکه ها، 
دست دادند. با افزایش میزان بیکاری در این کشور، 
مخالفت ها با موج تازه مهاجرت افغان ها هم بیش تر 

شده است.
دولت ترکیه با باال گرفتن مخالفت ها هم زمان با موج 
تازه مهاجرت افغان ها، سیاست سخت گیرانه ای را در 
پیش گرفته است و کسانی که به شکل غیرقانونی 
زنده گی می کردند، به خصوص مهاجرانی که دست 
به اخالل نظم عامه می زدند را دست گیر کرده است. 
براساس آمارهای منتشرشده از طرف اداره مهاجرت 
تا ۷ جوالی  غیرقانونی که  تعداد مهاجران  ترکیه، 
سال ۲۰۲۱ دست گیر شده اند، ۶۲۶۸۷ نفر هستند. 
افغان ها با ۲۵۶۴۳ نفر، بیش ترین تعداد را در بین 
این افراد تشکیل می دهند. بعد از افغان ها، به ترتیب 
عراق،  اوزبیکستان،  پاکستان،  سوریه،  شهروندان 

خواهان بسته شدن مرزهای ترکیه شده است.
مجلس  رییس  شنتوپ،  مصطفی  حال،  همین  در 
محمدباقر  با  سال ۲۰۲۱  آگست  در شش  ترکیه، 
وضعیت  درباره  خود،  ایرانی  همتای  قالیباف، 
و  دیدار  افغان  مهاجران  تازه  موج  و  افغانستان 
گفت وگو کرده است. شنتوپ گفته: »ایران و ترکیه 
کشور  هر  از  بیش تر  افغان ها  مهاجرت  بحران  از 
دیگری متأثر می شوند؛ ما باید همکاری خود را برای 
اطمینان از ثبات در افغانستان و جلوگیری از موج 

مهاجرت افزایش دهیم.«
دولت ترکیه به هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی 
مهاجران از مرزهای خود، برعالوه سرعت دادن به 
اعمار دیوار مرزی بین ایران و ترکیه تدابیر امنیتی 
در مرز خود را افزایش داده است. نظر به گزارش های 
منتشرشده از وزارت داخله ترکیه، در ۱۵۲ کیلومتر 
امنیتی  دیوار  ایران  و  کشور  این  بین  مرزی  خط 
ساخته شده است. عالوه بر این، یک قسمت بزرگ 
دیوار، مجهز به سیستم »روشنایی« است. عالوه بر 
این ها، سیستم دوربین ساخته شده است که امکان 
فراهم  را  مهاجران  حرکت های  بر  مداوم  نظارت 
منظم  طور  به  ترکیه  مرز  حال،  عین  در  می کند. 
با استفاده از پهپادها تحت کنترل قرار می گیرد. با 
این تدابیر، مقامات ترکیه در تالش هستند تا مانع 

مهاجرت  های جمعی کنترل نشده شوند.
در گزارشی که در ۱۹ جوالی سال جاری میالدی 
ترکیه،  مرزی  شهر  وان،  والیت  فرمان دار  طرف  از 
منتشر شده، آمده، در چارچوب فعالیت هایی که با 
هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی انجام شده 
ایران  و  ترکیه  مرزی  خط  در  نفر   ۲۷۲۳۰ است، 
در سال ۲۰۲۱ گرفتار شده اند و از ورود غیرقانونی 
۳۴۳۰۸ نفر جلوگیری شده است. گفته می شود که 
با افزایش تدابیر جدی امنیتی به هدف جلوگیری از 
در  افغان  مهاجر  هزاران  مهاجران،  غیرقانونی  ورود 
آن سوی مرز انتظار عبور به ترکیه و رویایی رسیدن 
به یک زنده گی بهتر را می کشند. در همین حال، 
نتیجه سیاست سخت گیرانه کشورهای اروپایی، به 
خصوص  در  یونان،  و  بلغاریا  کشورهای  خصوص 
در  را  امنیتی  تدابیر  غیرقانونی،  مهاجران  ورود 
هم  مهاجران  ورود  و  داده اند  افزایش  مرزهای شان 

ناممکن شده است.
و  مهاجرین  امور  وزیر  اخالقی،  نورالرحمن 
سرطان   ۲۲ تاریخ  در  افغانستان،  عودت کننده گان 
ایرگین آی، سفیر کشور  با جهاد  ۱۴۰۰ در دیدار 
دیدار،  این  در  است.  کرده  بحث  کابل،  در  ترکیه 
مهاجرت  مشترک  تفاهم نامه  نهایی سازی  روی 
ترکیه  به  افغانستان  از  کارگر  اعزام  تفاهم نامه  و 

گفت وگو شده است.
در صورت عملی شدن این تفاهم نامه، امیدواری ها 
غیرقانونی  پناه جویان  ورود  از  جلوگیری  برای 
افغانستان به ترکیه بیش تر خواهد شد؛ اما در مقابل، 
کار  ویزای  با  ترکیه  به  افغان ها  قانونی  مسافرت 
افزایش خواهد یافت. در صورت تدوام خشونت ها در 
کشور و نرسیدن به صلح، احتمال بحران انسانی و 
موج بزرگی از مهاجرت افغان ها به ترکیه وجود دارد.

ذبیح اهلل دشتی

موج تازه مهاجرت به ترکیه؛

و  گفت  ذبیح  را  اسمش 
خیلی  میمنه.  را  شهرش 
قول  به  بود.  جوان 
سال  بیست وسه  خودش 
به  بسیار  اما  داشت؛  سن 
بس  از  می رفت  راه  سختی 
که ضعیف و نحیف شده بود. 
گفت، شش سال می شود که 
»پودر« استفاده می کند. »هفده سال سن داشتم 
که به ایران رفتم. هرچند در ایران دیگر برادران من 
نیز بودند؛ اما من با پسران دیگری که از والیت های 
مختلف افغانستان بودند، یک جا زنده گی می کردم. 
پودر  داشتم. هم اتاقی هایم  فاصله  برادران خود  از 
استفاده می کردند و من هم آهسته  آهسته، یک جا 

با آن ها به استفاده پودر رو آوردم.«
است.  برگشته   ایران  از  که  می شود  یک سال 
بسیار با صدای آهسته صحبت می کرد. سرش را 
پایین انداخته بود و نمی توانست یا نمی خواست، 
بلند کند. »حتا راه رفتن به من سختی می کرد، 
نمی توانستم راه بروم؛ اما از این که چند لحظه ای 

اعضای خانواده ات هستند. برو و برگرد دوباره نزد 
خانواده ات. اگر بخواهی، می توانم تو را تا حدی در 
این مورد کمک کنم.« ظاهراً سخن مرا پذیرفت و 
گفت که صرافی را در شهر می شناسد و احتماالً 
سپرد  وعده  برایم  است.  وی  نزد  برادرش  شماره 
که فردا سراغش خواهد رفت و با برادرش تماس 
خواهد گرفت. سپس با من خداحافظی کرد و به 
راهش ادامه داد. پس از رفتن وی، انبوهی از اندوه 

در دل من جای گرفت.
این روایت، زنده گی یکی از صدها هزار جوانی است 
که به این سرنوشت دچار شده   و در چنگال این دیو 
مهیب گیرمانده وغرق این باتالق شده  اند. جوانانی 
که نه خود توانایی نجات شان را دارند و نه کسی 

هست که دست شان را بگیرد.
فقر، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد و... از واژه های رایج 
عصر ما است. با وجودی که بیش تر از نصف نفوس 
این آب و خاک را جوانان تشکیل می دهند؛ اما دیده 
می شود که اکنون میلیون ها جوان این سرزمین در 
از  خارج به سر می برند و مهاجر شده اند. بیش تر 
سه میلیون در دام اعتیاد افتاده و صدها هزار تن 

از سر  انرژی گرفتم.« من  تو حرف زدم، کمی  با 
نیک خواهی برایش بعضی حرف هایی که نیاز بود را 
گفتم، صمیمانه گفتم. شام بود و هوا تاریک شده 
بود، می خواست برود، بر سر قبرستان؛ جایی که هر 
شب  را آن جا سپری می کند. هنگام صحبت کردن، 
گلویش را بغض گرفته بود، نمی توانست به راحتی 
حرف بزند، نزدیک بود گریه کند. از زنده گی ناامید 
شده بود و ادامه داد: »اگر زنده گی من به همین 
وضع ادامه یابد، شاید بیش تر از چند ماه دیگر زنده 

نمانم.«
از یک سال به این سو، در شهر مزار شریف زنده گی 
می کند؛ اما اعضای خانواده اش از وی احوالی ندارند. 
مزار  به  باری  اعضای خانواده  اش  قول خودش،  به 
شریف می آیند و سراغ وی را می گیرند؛ اما او خود 
پشیمان  اکنون  نمی دهد.  نشان  خانواده اش  به  را 
و  بود  آورده  رو  اعتیاد  به  این که  از  پشیمان  بود؛ 
از فضای صمیمانه و گرم خانواده محروم شده بود. 
آثار پشیمانی و ندامت را می شد در سر و صورتش 
دید. برایش گفتم و رفیقانه هم گفتم: »در چنین 
بیاید،  تو  کمک  به  کسی  باشد  قرار  اگر  حالتی، 

در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور مشغول 
جنگ و مبارزه هستند. هر روز تعدادی از نیروهای 
این جنگ »پایان ناپذیر«  قربانی  امنیتی  و  دفاعی 
می شوند. شمار دیگری از آن ها، پس از بسیار تقال 
از  فرار  اندیشه  و  بیکار هستند  اکنون  و کوشش، 
وطن را در سر می پرورانند. مالحظه می کنید که 
چگونه  و  می رود  هدر  آن ها  انرژی  و  نیرو  چگونه 
و چه  است  افتاده  نظر  از  جامعه  بزرگ  قشر  این 

بی مهری هایی در حق آن ها روا داشته می شود.
هم  که  است  نبوده  کسی  گذشته،  در  متأسفانه 
این  جوانان  قدر  هم  باشد،  بوده  قدرت  رأس  در 
سرزمین را دانسته باشد و هم از آن ها در راستای 
ترقی کشور استفاده بهینه کرده باشد. گمان من 
این  جوانان  انرژی  و  نیرو  ظرفیت،  که  است  این 
سرزمین نیز همانند منابع طبیعی ما دست نخورده 
باقی مانده است. آرزو دارم که روزی فرا برسد تا 
به قول موالنا جالل الدین محمد بلخی، »کاملی« و 
»کیمیاگری« در رأس قرار بگیرد تا این »خاک« 
ناقصان و  این  در دست وی »زر« بشود و دست 
باشد  تا  شود،  کوتاه  وطن  جوانان  سر  از  ناکسان 
از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب عبور 

کنیم.
»کاملی گر خاک گیرد زر شود - ناقص ار زر بُرد 

خاکستر شود«.

به مناسبت روز جهانی جوانان؛
لحظاتی در کنار یک جوان معتاد

احمدزی  نوری

  



صورت حساب مالی سال مالی 13۹۹ بانک مرکزی نشان می دهد که پس از آمدن اجمل احمدی به این بانک، میزان ذخایر اسعاری در نماینده گی های آن در جریان 
سال مذکور به دالیل نامعلومی حدود 1۵ برابر افزایش یافته است. بر بنیاد این سند، ذخایر اسعاری نماینده گی های بانک مرکزی از یک میلیارد و 12 میلیون و 
42۵ هزار افغانی )معادل آن به دالر( در سال مالی 13۹8، به 1۵ میلیارد و ۵۹6 میلیون و 430 هزار افغانی در سال مالی 13۹۹ رسیده است. این در حالی 

است که منابع این پول و دلیل افزایش آن در نماینده گی های بانک مرکزی تاکنون روشن نیست.
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خطر از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی در والیات

سازمان ملل متحد مدینه فاضله نیست

مرکزی  بانک   ۱۳۹۹ مالی  سال  مالی  حساب  صورت 
به  احمدی  اجمل  آمدن  از  پس  که  می دهد  نشان 
نماینده گی های  در  اسعاری  ذخایر  میزان  بانک،  این 
نامعلومی حدود  دالیل  به  مذکور  در جریان سال  آن 
۱۵ برابر افزایش یافته است. بر بنیاد این سند، ذخایر 
میلیارد  از یک  مرکزی  بانک  نماینده گی های  اسعاری 
و ۱۲ میلیون و ۴۲۵ هزار افغانی )معادل آن به دالر( 
در سال مالی ۱۳۹۸، به ۱۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون و 
۴۳۰ هزار افغانی در سال مالی ۱۳۹۹ رسیده است. این 
در حالی است که منابع این پول و دلیل افزایش آن 
در نماینده گی های بانک مرکزی تاکنون روشن نیست.

در شرایطی که سقوط بیش تر از ۲۰۰ ولسوالی و مرکز 
۱۸ والیت در کم تر از سه ماه گذشته به دست طالبان، 
شک و تردیدهای زیادی را نسبت به گسترش جنگ 
بانک مرکزی  به وجود آورده است؛ گفته می شود که 
شیرخان  نماینده گی های  از  پول  نجات  برای  اقدامی 
بندر کندز، تخار و بندر اسالم قلعه  هرات نکرده است 
و احتمال می رود که پول های هنگفت نماینده گی های 
این بانک در پی سقوط والیات و ولسوالی ها از دست  
روز  هر  با گذشت  که  است  در حالی  این  باشد.  رفته 
دامنه جنگ در کشور گسترش می یابد و خطر از دست 
رفتن ذخایر پولی بانک مرکزی در والیات، وجود دارد. 
این اقدامات به باور آگاهان خیلی نگران کننده است و 
ایجاب پاسخ دهی واضح و مستند از جانب بانک مرکزی 

را می کند.
دارای  مرکزی،  بانک  شمول  به  بانکی،  سکتور 

شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد 
صلح  و  امنیت  از  پاسداری  آن،  اصلی  وظیفه  است. 
بین الملل است. براساس منشور سازمان ملل متحد، 
نیروهای  اعزام  شامل  امنیت  شورای  قدرت  حیطه 
پاسدار صلح، تصویب تحریم های بین المللی و اعطای 

متخاصم می باشد. 
از اولین جلسه شورای امنیت که در ۱۹۴۶ در کلیسای 
شورا  این  کنون،  تا  برگزار شد  لندن  منیستر  وست 
به طور مداوم به کار خود ادامه داده که دستاوردهای 
راستای جنگ  در  اما  است؛  داشته  قابل مالحظه ای 
دوامدار، نقص حقوق بشر و دخالت کشورهای خارجی 
نداده  انجام  اقدام جدی و عملی  افغانستان هیچ  در 
است. در چند جلسه  شورای امنیت که برای افغانستان 
برگزار شده است، تصمیمات این شورا متکی بر دستور 
یا  و  بوده  جهانی  قدرت های  و  ابر قدرت ها  هدایت  و 

بیش تر جنبه اخالقی داشته است تا عملی.

و  بود  شمال شرق  حوزه  در  مرکزی  بانک  مسوول 
والیت های تخار، بدخشان، کندز و بغالن را نیز مدیریت 
می کرد، در دو سقوط پی هم کندز، در آن والیت حضور 
داشت. او توانسته بود که در سقوط اول، معادل هفت 
میلیون دالر و در سقوط دوم، معادل پنج میلیون دالر 
بانک مرکزی را با حضور هیأت خزانه در زیر گلوله از 
تاراج نجات دهد و در زمینه انتقال پول سایر بانک ها 
نیز کمک کند. شفق این مقدار پول را در شرایطی که 
طالبان در حومه شهر حضور داشتند، به میدان هوایی 
کندز رساند و از آن جا توسط طیاره های نظامی به مزار 

شریف انتقال داد.
همکاری  اصاًل  راستا  این  در  محلی  مقامات  آن که  با 
نکرده بودند و حتا از وی خواسته بودند که به بهانه 
سقوط، پول ها را تقسیم کند؛ اما شفق در هماهنگی 
با برخی از نهادها، ذخایر ارزی بانک مرکزی در کندز 
را با وجود همه تهدیدها، محفوظ نگه داشت. مخالفت 
شفق با برخی از حلقات در این مورد سبب شد که او 

نمایش های  و  میان خالی  شعار  یک  جز  به  و  است 
فریبنده اذهان مردم نیست.

امنیت  شورای  اختیارات  از  منشور  این  هفتم  فصل 
بحث  جهانی  صلح  حفظ  برای  متحد  ملل  سازمان 
»وجود  تا  می دهد  اجازه  شورای  این  به  و  می کند 
اقدام  یا  صلح  نقض  صلح،  برای  تهدید  هرگونه 
و  نظامی  اقدامات  و  کند  تعیین  را  تجاوز گرانه« 
غیر نظامی را برای »برقراری صلح و امنیت بین الملل« 

روی دست گیرد.
 سال های متمادی است که این عضو در آتش جنگ، 
نقض حقوق بشر و دخالت کشورهای خارجی می سوزد 
و می سازد. پرسش اصل این جا است که چرا شورای 
امنیت از صالحیت های سخت افزاری و نرم افزاری اش 

علیه فجایع افغانستان استفاده نمی کند؟
علت اصلی این است که همه دستاورد ها و موضوعات 
نسل کشی،  بشریت،  علیه  جنایت  حیاتی،  و  مهم 
و  بشردوستانه  و حقوق  بشر  نقص حقوق  تروریسم، 
سایر مصادیقی که امنیت و عدالت بین المللی را تهدید 
ابر قدرت ها، قدرت های  می کند، به حمایت و دستور 
جهان و قدرت های منطقه ای اجرایی و عملی می شود. 
حال  این  تا  متحد  ملل  سازمان  ایجاد  زمان  از 
است.  داده  رخ  جهان  در  زیادی  بسیار  فاجعه های 
از حقوق  اعضایش  این سازمان  در عمر چندین ساله 
مساوی یک سانی برخوردار نبوده اند. بیش تر تصمیات 
و اقدامات ارکان شش گانه سازمان ملل متحد متکی بر 
کشورهایی است که »نان دهد؛ فرمان دهد«.  در زیر 
پرچم سازمان ملل متحد، بارها جنایات جنگی، نقض 
حقوق بشر و کشتار جمعی صورت گرفته است. در 

مدیریت خطرات  و  عملیاتی خزانه داری  کارشیوه های 
تأمین  و  انتقال  نگه داری،  شرایط  که  است  عملیاتی 
مصونیت خزانه و پول نقد در آن تعیین شده است. در 
حالی که بانک مرکزی دارای حد مجاز نگه داری پول 
نقد به اسعار و پول ملی در سطح هر یک از نماینده گی ها 
و حتا مرکز خود است، به نظر می رسد که اصیل گل 
توتاخیل، ناظر کل این بانک، احتماالً به دلیل جلوگیری 
از تقابل با اجمل احمدی، سرپرست این بانک، موضوع 
بانک  این  عالی  بررسی داخلی و شورای  به کمیته  را 
گزارش نداده است. ناظر کل بانک مرکزی مطابق قانون 
و الیحه وظایفش، مسوولیت بررسی و اجراآت مقتضی 
در مسائل مصونیت خزانه بانک مرکزی را برعهده دارد و 
باید در زمینه تراکم بیش از حد مجاز پول -چه به پول 
ملی و یا اسعار خارجی- و نقض کارشیوه های عملیات 

بانکی و اجراآت مقتضی، پاسخگو باشد.
تحقیقی  گزارش  استناد  به  که  است  حالی  در  این 
برای هفت سال  روزنامه ۸ صبح، شفیق اهلل شفق که 

جدی  تاکید  متحد  ملل  منشور  ششم  فصل  در 
می پردازد؛  اختالفات  مسالمت آمیز  حل و فصل  به 
اختالفاتی  هستند؛  ختالفات  دارای  که  کشورهایی 
که می تواند منجر به جنگ شود. این کشورها نخست 
مسالمت آمیز  روش های  طریق  از  می کنند  تالش 
مصالحه،  میانجی گری،  تحقیق،  مذاکره،  جمله  از 
حل وفصل قضایی، توسل به آژانس های منطقه ای یا 
سایر راه های مسالمت آمیز به دنبال حل مساله باشند. 
افغانستان در نهم نوامبر سال ۱۹۴۶ رسماً عضویت 
سازمان ملل متحد را به دست آورد، اما اکثر محتوای 
فصل ششم این منشور در مورد افغانستان با پاکستان 
و کشور های دخیل در جنگ افغانستان نقض شده و 
یا هم جنبه عملی به خود نگرفته است. نظر به وظایف 
و حیطه  متحد  ملل  امنیت  اساسی شورای  و  اصلی 
صالحیت هایش، به آسانی می تواند طرفین درگیر در 
مساله افغانستان را قناعت بدهد و از جنگ و نقض 
حقوق بشر در افغانستان پیش گیری کند. اگرنه همه 
موارد فصل ششم منشور سازمان ملل، سوال برانگیز 

بنا بر تهدیدات امنیتی، خواستار تبدیلی به کابل شود. 
مسووالن بانک مرکزی با وجود مخالفت ها با تبدیلی 
شمال شرق،  حوزه  فضای  از  او  شناخت  دلیل  به  وی 
عنوان  به  شفق  شفیق اهلل  و  کرد  موافقت  سرانجام 
معاون عملیات بانکی به کابل آمد. اجمل احمدی اما 
به محض حضور در بانک، این فرد را بدون دلیل موجه 
و با دسیسه  ناشی از عقده مندی شخصی ناظر کل و 
از دوستان و  یارمحمد رستم، آمر دفتر و  با وساطت 
موقفش  از  احمدی،  اجمل  نزدیک  نهایت  همکاران 
انستیتوت  عملیاتی  مسوول  پست  به  معاش  کسر  با 
از  پس  و  ادامه  در  کرد.  تبدیل   )AIBF( بانک داری 
یک ونیم ماه، تشکیل مربوط به وی -شامل ۲۲ کارمند 
در سه بخش منابع بشری، آی تی و مالی- را تنقیص 
کرد. به این ترتیب، کارمندان اصلی این نهاد که با نظام 
کاری آن آشنایی داشتند، تنقیص و برخی کارمندان 
این  شدند.  جابه جا  کمکی«  »کارمندان  عنوان  به 
مسوول پیشین بانک مرکزی، تصریح کرد که با توجه 
به افزایش بی پیشینه ذخایر بانک در نماینده گی ها و 
که  نیست  امکان پذیر  فعلی،  نامطلوب  شرایط  به ویژه 

ذخایر بانک در امان بماند.
در پایان به نظر می رسد که هم چون اقدامات ناسنجیده 
بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و نیاموختن از تجارب تلخ 
سقوط کندز در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، باعث شده 
است که این بانک از این ناحیه بازهم متضرر شود و 
اگر به زودی در قسمت ذخایر اسعاری نماینده گی های 
سایر والیات توجه صورت نگیرد، گسترش جنگ هزینه 
وارد خواهد  بانک مرکزی  ارزی  به ذخایر  را  سنگینی 

کرد.

حال حاضر در ۳۴ والیت افغانستان نا امنی موج می زند 
و در بیش تر از ۲۰ والیت جنگ شدید جریان دارد. 

سخن آخر 
نظامی  راه حل  افغانستان  جنگ  که  گفت  باید 
می تواند  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  ندارد. 
اقتصادی  تحریم های  بر  مبنی  صالحیت هایش  از 
علیه حکومت پاکستان، شرکت های بزرگ تجاری و 
تحریم های  کند،  استفاده  کشور،  این  سیاسی  افراد 
روابط  قطع  و  خارجی  سفر های  لغو  تسلیحاتی، 
دیپلماتیک را به تصویب برساند و استفاده از زور را 
در مواردی تجویز کند. سیاست شرمنده گی را همه 
و  کنند  استفاده  پاکستان  علیه  جهان  کشورهای 
دیپلماسی پنهان پاکستان به دیپلماسی آشکار مبدل 

شود. 
جنگ  درگیر  کشورهای  و  پاکستان  که  زمانی  تا 
فشار  تحت  متحد  ملل  سازمان  سوی  از  افغانستان 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  نشوند،  داده  قرار  عملی 
ایجاد نخواهد شد. افغانستان با ثبات، مساوی با منطقه 
افغانستان  دوامدار  است. جنگ های  با ثبات  جهان  و 
روزی همه کشورهای منطقه و جهان را فرا خواهد 
گرفت. تنها گزینه ای که شورای امنیت می تواند درد 
مردم افغانستان را التیام بخشد، این است که آتش بس 

عمومی اعالم کند. 
انتظار  امنیت  و شورای  ملل متحد  از سازمان  نباید 
بیش از حد داشت. برای بیرون رفت از جنگ افغانستان 
و رسیدن به صلح و ثبات دایمی در این کشور، باید 
و  قلم  با  یکی  کنند؛  کار  و  شوند  متحد  مردم  همه 
باهم می توانیم حماسه آفرین  تفنگ. همه  با  دیگری 
را  ما  آگاه بسازیم که سرنوشت  را  شویم و جهانیان 
خود ما تعیین می کنیم و جاویدانه به حیات خود ادامه 

می دهیم.
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آتش سوزی در شرق رم ایتالیا؛   
مردم محلی تخلیه شدند

رم،  کیلومتری شرق  در حدود ۴۰  آتش سوزی شدیدی 
از مناطق  برخی  باعث شد که مردم در  ایتالیا،  پایتخت 
تخلیه شوند. این در حالی است که دمای شهر رم به ۳۷ 

درجه سانتی گراد رسیده است.
به گزارش یورو نیوز، مناطقی از جنوب ایتالیا در هفته های 
اخیر دچار آتش سوزی شده  است، به طوری که شعله های 
آتش جنگل های کاالبریا، جزایر سیسیل و ساردینیا را در 
بر گرفته است. دمای هوا در جنوب شرقی سیسیل به ۴۹ 
ثبت  دمای  باالترین  که  است  رسیده  سانتی گراد  درجه 

شده در اروپا محسوب می شود.
موج گرما هم اکنون به سمت شمال در حرکت است و 
از سوی دیگر برخی آتش سوزی های پراکنده نیز در این 
بخش از ایتالیا به وقوع پیوسته است، به طوری که ده ها 
خانواده از منطقه حفاظت شده مونت کاتیو در نزدیکی 
حومه رم تخلیه شده اند؛ چراکه آتش سوزی در آن منطقه 

گسترش یافته است.
ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، قول داده است که برای 
در  مالی  مساعدت  آتش سوزی  از  آسیب دیده  بخش های 
نظر بگیرد و برنامه اقدام را برای کاشت مجدد درخت در 
مناطق جنگلی پیش ببرد. از سوی دیگر وی قول داده تا 
مقاوم سازی روستاها در برابر بالیای طبیعی را پی گیری 

کند.

آمار روزانه جان باخته گان بر اثر ابتال به بیماری همه گیر 
»کووید-۱۹« در ایران برای ششمین روز پیاپی از حد 
بر آمار وزارت صحت  بنا  نمادین ۵۰۰ نفر فراتر رفت. 
ایران در روزهای پنج شنبه و جمعه، در مجموع ۵۲۷ 
از  را  کرونا جان خود  ویروس  به  مبتال  بیماران  از  نفر 
دست دادند. این در حالی است که شمار موارد جدید 
شناسایی ابتال به این ویروس نیز هم چنان باال است. به 
گزارش یورو نیوز، طبق آمار وزارت صحت ایران در طول 
از ۳۹  بیش  کرونای  آزمایش  نتیجه  شبانه روز گذشته 
هزار نفر مثبت بوده است که از این تعداد ۴۷۰۷ نفر 

بستری شده اند.
آمار باالی مبتالیان جدید به این معنا است که احتماالً 
نیازمند  آینده شمار بیش تری  یا هفته های  طی روزها 
ویژه  مراقبت های  بخش  یا  شفاخانه  در  رسیده گی 
)آی سی یو( خواهند بود. به این ترتیب با توجه به موارد 
زیاد شناسایی جدید، به نظر می رسد که فشار بر بخش 
بهداشت و درمان ایران طی هفته های آینده ادامه داشته 

باشد.
این در حالی است که شمار کل جان باخته گان بر اثر 
ابتال به بیماری کووید-۱۹ در ایران به حد نمادین ۱۰۰ 
هزار نفر نزدیک شده است. بنا بر آمار رسمی تاکنون ۹۶ 
هزار و ۷۴۲ نفر از مبتالیان به ویروس کرونا در ایران 

جان باخته اند.
نمکی: بزرگ ترین عامل در ایجاد موج جدید، کم ¬توجهی 

طبی اجازه داد تا دامنه واکسیناسیون در برابر بیماری 
امکان  ترتیب  این  به  دهند.  گسترش  را  کووید-۱۹ 
کاهش سه ساله سن تزریق واکسین و گسترش آن به 

»مشاغل پرخطر تعیین شده« وجود خواهد داشت.
ایران،  جمهور  رییس  رییسی،  ابراهیم  دیگر  سوی  از 
واردات  به  ارز  اختصاص  برای  او  دولت  که  می گوید 
دولتی  مقام های  لحن  تغییر  ندارد.  مشکلی  واکسین 
علی  اخیر  دنبال سخنان  به  واکسین  واردات  قبال  در 
در سخنان  او  می گیرد.  ایران، صورت  رهبر  خامنه ای، 
ایران  نیاز جمعیت  مورد  واکسین  تامین  لزوم  بر  خود 
این  از  پیش  وی  که  است  حالی  در  این  کرد.  تاکید 
واردات »واکسین های امریکایی و انگلیسی« را »ممنوع« 

یک شناگر استقامت تصمیم دارد به قول خودش 
سردترین شنای روی زمین را انجام دهد و هدف 
تغییر  اثرات  به  جهان  توجه  جلب  کار  این  از  او 
اقلیم است. لوییس پیو به گرینلند می رود، جایی 
آب دره  دهانه  کیلومتری  ده  حدود  مسافت  که 
ایلولیسات را که در برابر سریع ترین ذوب یخچال 

جهان قرار دارد، شنا خواهد کرد.

رییس  و  جنوبی  کوریای  کارآفرین  یونگ،  جایه  لی 
از  پس  جمعه  روز  سامسونگ،  شرکت  مدیره  هیات 

کسب آزادی مشروط، زندان را ترک کرد.
وارث ۵۳ ساله این شرکت چندملیتی که در جوالی 
به دو سال و نیم  اتهام فساد  به  از سوی دادگاه  گذشته 
زندان محکوم شده بود، پس از آزادی اعالم کرد: »من 

مردم را بسیار نگران کردم و بسیار متاسفم.«
وزیر دادگستری کوریای جنوبی روز دوشنبه گذشته در 
جریان تشریح وضعیت اقتصاد ملی این کشور در پی 
طوالنی شدن همه گیری ویروس کرونا، خبر موافقت با 
آزادی مشروط آقای لی را اعالم کرد. براساس رتبه بندی 
فوربس، لی جائه -یونگ با ثروتی معادل ۱۱.۴ میلیارد 

دالر، دوصد و دومین مرد ثروت مند جهان است.
افشای  پی  در  او  مالی  فساد  پرونده  به  رسیده گی 
تخلفات مالی پارک گون  هه، نخستین رییس  جمهور 
زن در کوریای جنوبی آغاز شد. خانم پارک در نهایت 

به پروتکل ¬ها و عادی  انگاری اوضاع کشور بود
سعید نمکی که تا زمان رای اعتماد مجلس به گزینه 
وزیر  مقام  در  هم چنان  رییسی  ابراهیم  پیشنهادی 
بزرگ ترین  روز جمعه  است،  فعالیت  بهداشت مشغول 
ایران  در  ایجاد موج کنونی همه گیری کرونا  در  عامل 
در  اوضاع  عادی انگاری  و  پروتکل ها  به  »کم توجهی  را 

سراسر کشور« دانست.
او در نامه خود به رییسان دانشگاه های علوم صحی ایران 
هم چنین خواستار توسعه مراکز رسیده گی سرپایی به 
تا  آن ها  موقت  بستری  و  کووید-۱۹  به  مبتال  بیماران 

پایان وقت اداری روز شنبه شد.
دانشگاه های  رییسان  به  هم چنین  ایران  صحت  وزیر 

اعالم کرده بود.
هم زمان با موج پنجم شیوع کرونا در ایران، انتقادهای 
زیادی از مقام های این کشور از جمله علی خامنه ای در 

شبکه های اجتماعی مطرح شده است.
رییسی: رعایت اصول بهداشتی در سوگواری ها ضروری 

است
نزدیک شدن روزهای  آغاز ماه محرم و  از سوی دیگر 
تاسوعا و عاشورا باعث شده است که نگرانی هایی بابت 
احتمال شیوع بیش تر ویروس کرونا در جریان مراسم 
مذهبی مطرح شود. علی خامنه ای پیش از این خواستار 
رعایت تدابیر بهداشتی در جریان مراسم سوگواری ماه 

محرم شده بود.
باور  و  »اعتقاد  گفت:  جمعه  روز  نیز  رییسی  ابراهیم 
مثبتی  تاثیر  این سوگواری ها می تواند  که  داریم  قلبی 
در روح و روان جامعه و زنده گی مردم داشته باشد، اما 
رعایت اصول بهداشتی در مراسم عزا و سوگواری ها امری 
اولویت  مردم  از جان  و صیانت  و حفظ  است  ضروری 

دارد.«
احتمال  به  اشاره  بدون  ایران هم چنین  رییس جمهور 
اعالم تعطیلی یا محدودیت های گسترده، از لزوم کاهش 
تردد در سطح کشور سخن گفت. ابراهیم رییسی گفت: 
»کاهش تردد از جمله مسایل محوری در روند کنترل 
آینده  روز   ۱۰ در  باید  ترددها  بنابراین  است،  ویروس 

به شکل محسوس کاهش یابد.«

خیلی  منطقه  این  آب های  بی بی سی،  گزارش  به 
سرد و در واقع یخ زده است و همیشه باد سردی 
صفر  زیر  درجه  چندین  به  را  دما  که  می وزد 
از مسیر مستقیم  این مسیر طوالنی تر  می رساند. 
است؛ چون او ناچار است کوه های یخی را دور بزند 

و از قطعات یخ شناور فاصله بگیرد.
این چالش که دو هفته طول خواهد کشید، ۲۵ 

در مارچ ۲۰۱۷ از مقامش برکنار شد. یکی از تخلفات 
مطرح در پرونده خانم پارک، دریافت رشوت از شرکت 

سامسونگ بود.

آگست شروع می شود. لوییس پیو در حال حاضر 
در آیسلند تمرین می کند، قبل از این که آموزش 
لوییس  برساند.  پایان  به  گرینلند  در  را  خود 
در  جهان  چند روزه  شنای  اولین  »این  می گوید: 
مناطق قطبی است و سردترین شنای روی زمین. 
این برنامه شنا چالش برانگیزترین شنای من است؛ 
سازگاری با آب سرد و تمرین های طاقت فرسا که 

اثر شدیدی بر بدن من می گذارد.«
لوییس می گوید که آن چه در قطب شمال روی 
می دهد، آینده سیاره زمین و هر چه بر آن است را 

تعیین می کند.
از  پیش  نیست؛  او  قهرمانانه  شنای  اولین  این 
و  هیمالیا  و جنوبگان،  اقیانوس شمالگان  در  این 
کارزار هایی  آن ها  همه  و  کرده  شنا  مانش  کانال 
برای حفاظت بیش تر از محیط زیست بوده است. 
پس از به پایان رساندن این چالش، او به اجالس 
بزرگی  اجالس  می رود؛   ۲۶ کوپ  آب و هوایی 
درباره   جهان  سران  آن  در  که  گالسکو  شهر  در 
تغییرات اقلیمی و راهکار های مقابله با آن گفت وگو 

خواهند کرد.

کوریای جنوبی دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و 
در ماه های اخیر نگرانی ها از پیامدهای اقتصادی شیوع 
کرونا باعث شده بود که بسیاری از مقام های سیاسی 
و رهبران تجاری این کشور خواستار آزادی آقای لی 

شوند.
خانواده گی  صنعتی  امپراتوری  بزرگ ترین  سامسونگ 
مالی  گردش  و  می شود  محسوب  جنوبی  کوریای  در 
ناخالص  تولید  پنجم  یک  معادل  شرکت  این  جهانی 
داخلی کوریای جنوبی است؛ به همین دلیل فعالیت و 
تصمیم گیری های مدیریتی آن برای سالمت اقتصاد این 

کشور بسیار مهم است.
به  نزدیک  که  روزها  این  در  هرساله  جنوبی  کوریای 
است،  آگست(   ۱۵( استقالل  جشن  برگزاری  زمان 
اقدام به بخشش شماری از محکومان می کند و وزارت 
آزادی  نفر  به ۸۱۰  امسال  که  کرد  اعالم  دادگستری 

مشروط داده می شود.

همه گیری کرونا در ایران؛ برای ششمین روز پیاپی بیش از ۵۰۰ نفر جان باختند

شناگری که می خواهد سرد ترین شنای روی زمین را انجام دهد

رییس هیات مدیره سامسونگ پس از کسب آزادی مشروط زندان را ترک کرد


