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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

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.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
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

4

افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛ طالبان
تاریخ جنگ های مسلحانه نشان می دهد که گروه های مسلح همیشه از نارضایتی محلی ارزش های فرهنگی و حماسه های تباری 
برای سربازگیری و بسیج مردم و غلبه بر طرف مقابل در میدان های جنگ بهره برداری کرده اند. گروه های مسلح همیشه تالش 
کرده اند تا جنگ های شان را توجیه دینی، هویتی و فرهنگی کنند. در شکل گیری و ظهور طالبان در صحنه سیاسی افغانستان 

سنت قبیله ای، قومی، دینی و استخبارات پاکستان نقش داشت.

پس از سقوط یک چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود والیت میدان وردک، تنش ها 
میان حکومت و عبدالغنی علی پور، فرمانده خیزش مردمی، وارد فاز تازه ای شده 

است. حکومت با سقوط این چرخ بال به گرفتن »انتقام سخت« هشدار داد و برای 
سرکوب این فرمانده محلی صدها تن از نیروهای امنیتی را عازم این منطقه کرد. 

این امر اما واکنش های تند شماری از طرف داران علی پور مواجه شد. شماری 
از آنان با راه اندازی یک هشتک زیر عنوان »من علی پور هستم«، خواهان لغو و 

توقف این عملیات از سوی حکومت شدند. در کنار این، برخی از اعضای مجلس 
نماینده گان نیز طرفین را به خویشتن داری دعوت کردند و خواهان حل مساله 
بهسود از راه گفت وگو شدند. حکومت اما تاکنون بر استفاده از قوه قهریه تأکید 

دارد و می گوید که خون کشته   گان رویداد بهسود را می گیرد. 

4

در پیوند به قضیه بهسود؛ 
انتقام نگیرید، خرد و دوراندیشی 

پیشه کنید
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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

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.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
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

توسل حکومت به قوه قهریه؛ 
رای زنی روی دولت انتقالی و نظام آینده؛ 

۳

دیدگاه های حوزه جمهوریت در مورد 
طرح امریکا هنوز توحید نشده است



 

دولت برای بازداشت و یا کشتن عبدالغنی علی پور بیش از یک هزار نیروی نظامی 
و صد عراده هاموی زرهی را به ولسوالی حصه اول بهسود گسیل کرده است. این 
عملیات بزرگ نظامی که در نوع خود برای بازداشت یک فرمانده محلی در کشور 
بی سابقه است، مورد حمایت نیروهای هوایی ارتش نیز قرار دارد. این نیروها که 
شب وروز نوروز در مرکز ولسوالی حصه اول بهسود مستقر شده اند، با انواع سالح 

سبک و سنگین مجهز هستند.
تا ناوقت روز گذشته )دوم حمل( از درگیری نیروهای دولتی با شبه  نظامیان تحت 
امر علی پور خبری منتشر نشده بود. طبق معلومات منابع محلی، علی پور همراه 
با افراد تحت امرش از مرکز ولسوالی حصه اول بهسود بیرون رفته  و ظاهراً برای 
جلوگیری از ورود نیروهای دولتی به این ولسوالی، اقدامی به مقاومت نکرده اند. با 
این وصف، احتمال درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان »جبهه مقاومت« 

تحت امر عبدالغنی علی پور تا هنوز با قوت خود باقی است.
نظر به اظهارات مقامات حکومتی، از اشرف غنی گرفته تا حمداهلل محب، یاسین 
ضیا و بعضی از فرماندهان ارتش، تصمیم بازداشت و یا کشتن علی پور در این 
پراکنده  هرچند  تالش های  ظاهراً  است.  جدی  و  قاطع  تصمیم  یک  عملیات 

سیاسی، مانع اجرای این عملیات نشده و دولت بر تصمیم خود استوار است.
حمله نیروهای دولتی به ولسوالی حصه اول بهسود برای بازداشت علی پور باعث 
دو قطبی شدن جامعه شده است. بخشی از مردم این حمله را محکوم کرده ؛ در 
حالی که بخش دیگری از مردم از آن حمایت کرده اند. این محکومیت و حمایت به 
شدت رنگ و بوی قومی به خود گرفته است و از احتمال وقوع یک شکاف عمیق 

قومی در کشور هشدار می دهد.
در  محل  مردم  از  ویژه  شرایط  یک  در  پیش  سال  هشت  مقاومت«  »جبهه 
ولسوالی های بهسود میدان وردک شکل گرفت. این جبهه در شرایطی تشکیل 
شد که دولت از حل منازعه تاریخی کوچی ها و مردم ده نشین در ولسوالی های 
هزاره نشین والیت میدان وردک عاجز آمده بود. هم زمان با آن، مسیرهای منتهی 
به این ولسوالی ها بسیار ناامن شده بود و تردد مردم عام از این مسیرها با خطر 
مرگ همراه بود. در کنار آن، جنگ جویان طالبان نیز برای تصرف ولسوالی های 

مذکور کمر بسته بودند و هرچند دیر بعد دست به حمله می زدند.
به دنبال تشکیل »جبهه مقاومت« با شعار »عدالت، مقاومت و آزادی« شکایات 
مردم پشتون از این جبهه باال گرفت. بارها شهروندان پشتون میدان وردک با 
راه اندازی تظاهرات، نارضایتی خود نسبت به فعالیت این جبهه را اعالم کردند. 
»جبهه مقاومت« در پی این اعتراضات، اعالم می کرد که معترضان با تحریک و 
تهدید گروه طالبان و برای زمینه سازی سقوط ولسوالی های هزاره نشین و برداشتن 
موانع از مسیر ورود کوچی ها به این ولسوالی ها دست به این اعتراضات زده اند. 
با این وصف، هیچ تحقیق مستقالنه ای در پیوند به مطالبات »جبهه مقاومت« و 

ادعاهای این جبهه و همین طور مطالبات و ادعاهای مردم معترض انجام نشد.
مطالبات »جبهه مقاومت« و حامیان این جبهه کاماًل روشن است: ۱( دولت باید از 
ورود کوچی ها و رمه های آن ها به مناطق مرکزی جلوگیری کند و باید طبق قانون 
اساسی به این گروه قومی چادرنشین اسکان دایمی بدهد. ۲( دولت باید امنیت 
مسیرهای منتهی به مناطق مرکزی را بگیرد و از مسافرکشی و باج گیری در این 
مسیرها جلوگیری کند. ۳( امنیت ولسوالی های هزاره نشین را تامین کند و مانع 
حمالت طالبان به این ولسوالی ها شود. ۴( »جبهه مقاومت« می گوید که اگر دولت 
قادر به تامین این سه خواسته شهروندی نیست، اجازه بدهد که خود این جبهه با 

رضایت و حمایت مردم محل به این مطالبات رسیده گی کند.
دولت در مقابل به جای رسیده گی به این مطالبات، به پرونده سازی در برابر »جبهه 
مقاومت« روی آورده است. بارها اعالم کرده است که »جبهه مقاومت« به رهبری 
عبدالغنی علی پور، مرتکب قتل، زورگیری و آزار و اذیت مردم شده است. نهادهای 

مستقل ملی و بین المللی تاکنون این ادعاها را تأیید نکرده اند.
عبدالغنی علی پور تاکنون رسماً تمرد »جبهه مقاومت« از دولت را اعالم نکرده 
است. او گفته که حامی دولت است، با این شرط که دولت باید علیه او و »جبهه 
مقاومت« اقدام نکند. با این وصف، دولت رسماً او را یاغی و متمرد می خواند و 

تفاوتی بین »جبهه مقاومت« و گروه طالبان قایل نیست.
دولت بارها برای بازداشت علی پور اقدام کرده است. او باری چند سال پیش از 
سوی نیروهای امنیت ملی در کابل بازداشت و سپس با وساطت سرور دانش از 

بند امنیت رها شد.
به  بهسود  ولسوالی های  به  پولیس  ویژه  نیروهای  با گسیل  پیش  ماه  دو  دولت 
بهانه معرفی فرماندهان جدید پولیس برای این ولسوالی ها به بازداشت علی پور 
اقدام کرد. این عملیات که بدون هماهنگی با شخص وزیر داخله و تنها با دستور 
شورای امنیت ملی به اجرا گذاشته شده بود، با مخالفت مردم محل روبه رو و ناکام 
شد. البته در جریان اعتراضات مردم محل، ده ها نفر با شلیک مستقیم نیروهای 
دولتی کشته و زخمی شدند. دستور این شلیک از سوی اهلل داد فدایی، فرمانده 
پیشین پولیس میدان وردک، صادر شده بود. وزارت داخله ضمن تأیید تلفات 
غیرنظامیان در این حادثه، فدایی را برکنار کرد و گفت که او را برای پاسخ گویی 
تحویل نهادهای عدلی و قضایی می دهد. با کمال ناباوری، فدایی نه تنها به چنگ 
قانون سپرده نشد که در یک اقدام تعجب برانگیز و مأیوس کننده از سوی اشرف 
غنی، فرمانده پولیس والیت لغمان تعیین شد؛ اقدامی که خالف انتظار عمومی 
است و بدون هیچ تردیدی مغرضانه، سیاسی و خالف اصول عدالت و انصاف است.
از  در اقدام بعدی دولت برای سرکوب و بازداشت علی پور، یک چرخ بال ارتش 
سوی »جبهه مقاومت« سرنگون شد. حادثه ای که خشم عمومی را در پی داشت و 
باعث قهر و غضب بیش تر دولت شد. دولت حاال بیش از یک هزار نیرو را با سالح 
سبک و سنگین در ولسوالی حصه اول بهسود مستقر کرده است، تا شاید علی پور 

را بازداشت و یا به قتل برساند.
چنان که پیش تر گفته شد، مطالبات هزاره های والیت میدان وردک از دولت کاماًل 
روشن است. آن ها برای رسیدن به این مطالبات »جبهه مقاومت« را تشکیل داده 
و تا این دم نه تسلیم دولت شده  و نه هم تمرد خود از دولت را اعالم کرده اند. 
دولت متأسفانه تصور می کند که با از بین بردن جبهه مقاومت می تواند ریشه های 
مشکالت در این والیت را از بین ببرد. این تصور نشان می دهد که از یک طرف 
درک واقع بینانه از عوامل اصلی غایله بهسود در نزد دولت موجود نیست و از جانب 
دیگر، دولت تنها صدای معترضانی را می شنود که خواستار از بین بردن »جبهه 

مقاومت« هستند.
مقاومت« و گوش  بساط »جبهه  برچیدن  با  بهسود  غایله  تردیدی،  بدون هیچ 
سپردن به مطالبات تنها بخشی از مردم والیت میدان وردک حل نخواهد شد. 
»جبهه مقاومت« زاده شرایط بدی است که بر زنده گی مردم مناطق مرکزی، به 
 ویژه ولسوالی های هزاره نشین میدان وردک تحمیل شده است. هرگاه به مطالبات 
مقاومت«  »جبهات  نشود،  رسیده گی  ریشه ای  به صورت  والیت  این  هزاره های 
متعدد دیگری نیز تشکیل خواهد شد. دولت عوامل اصلی منازعه را از راه گفت وگو 
و اقدام به انجام مسوولیت هایش باید از بین ببرد. تا زمانی که این بستر منازعه و 
عوامل آن از بین نرود، خود این منازعه نیز از بین نخواهد رفت. از این رو، انتظار 
می رود که دولت به جای توسل به سرکوب و خشونت، ریشه های اصلی و تاریخی 
این منازعه را از بین ببرد و از قومی شدن بیش تر این غایله پیش گیری کند. در 
غیر این صورت، ماموریت دولت برای اقامه عدالت و تنفیذ قانون در این بخش از 

جغرافیای کشور ناکام خواهد شد.

با مرگ علی پور معضل 
بهسود حل نمی شود
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۸صبح، کابل: بیست وپنجمین نمایشگاه زراعتی 
با  حمل،  دوم  دوشنبه،  روز  دهقان،  جشن  و 
شعار »تولید معیاری، زراعت تجارتی« در فارم 

تحقیقاتی بادام باغ کابل افتتاح شد.
انوارالحق احدی، وزیر زراعت، در مراسم افتتاح 
که  کرد  اعالم  دهقان  جشن  و  نمایشگاه  این 
افغانستان طی سه تا چهار سال آینده در تولید 
گندم، برنج و گوشت مرغ به خودکفایی خواهد 

رسید.
وزیر زراعت هرچند گفت که با توجه به کاهش 
بارنده گی در زمستان گذشته، سالی با احتمال 
خشک سالی پیش بینی شده است، اما تأکید کرد 
نیز  خشک سالی  با  مقابله  برای  برنامه هایی  که 

روی دست گرفته شده است.
احدی افزوده است: »ان شاءاهلل در سه-چهار سال 
آینده، ما در قسمت تولید گندم، برنج، لبنیات و 
مرغ داری خود را به خودکفایی خواهیم رساند. 
زراعت  داد،  خواهیم  توسعه  خوب  را  باغداری 
افغانستان را به شکل تجارتی عیار خواهیم کرد.«

معقولیت  که  می شود  تالش  احدی،  گفته  به 
محصوالت  صادرات  و  بیش تر  کشت  اقتصادی 

زراعتی به صورت قابل مالحظه افزایش یابد.
سال  که  است  گفته  هم  چنان  احدی  انوارالحق 
سالی  بارنده گی ها،  کاهش  به  دلیل  جاری 
اما  شده،  پیش بینی  خشک سالی  احتمال  با 
مقابله  برای  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
وضعیت،  این  احتمالی  منفی  پی آمدهای  با 
پیشنهادهای مشخصی به حکومت ارایه می   کند.

از  موجود  باران های  که  کرد  تصریح  هرچند  او 
شدت خشک سالی می کاهد، اما گفت که با وجود 
آن وزارت زراعت برنامه هایی را روی دست گرفته 

است.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در مراسم افتتاح 
دهقان  جشن  و  زراعتی  محصوالت  نمایشگاه 
خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، 
به دلیل شیوع ویروس کرونا برخی از فعالیت های 
اقتصادی در کشور متوقف شد، اما فعالیت ها در 

۸صبح، کابل: پولیس کاپیسا اعالم کرد که یک 
مرد کاکایش را پس از مشاجره لفظی کشته است.
گفته  کاپیسا  پولیس  سخنگوی  شورش،  شایق 
از  پیش   ۱۰:۳۰ ساعت  رویداد  این  که  است 
چاشت روز دوشنبه، دوم حمل، در منطقه کاریزی 

ولسوالی حصه دوم کوهستان رخ داده است.
یاد  نقیب اهلل«  »خواجه  نام  به  مقتول  از  شورش 
کرده است که توسط احمدتمیم برادرزاده اش به 

قتل رسیده است.
بود  شده  زخمی  ابتدا  نقیب اهلل  شایق،  گفته  به 
منتقل  شفاخانه  به  درمان  برای  که  هنگامی  و 

می شد، جان باخت.

بخش زراعت گسترده تر شد.
سال  در  زراعت  وزارت  احدی،  معلومات  طبق 
گذشته ی خورشیدی بیش از ۱۲ هزار ساختمان 
در  تازه  میوه جات  پیاز،  کچالو،  نگهداری  برای 
نگاه  از  گذشته  سال  و  اعمارکرد  کشور  سراسر 
زراعتی، سال بدی برای افغانستان نبود و برخی 
از محصوالت مهم زراعتی از جمله، گندم و برنج 

افزایش قابل مالحظه  داشت.
او وعده داد که در سال جاری خورشیدی میزان 
تن  هزار   ۱۷ به  شده   اصالح  تخم های  توزیع 
هکتار  هزار   ۸۰ حدود  و  یافت  خواهد  افزایش 

زمین جدید تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد.
احدی ساخت بیش از دو هزار ساختمان جدید 
و  تازه  میوه جات  و  پیاز  کچالو،  نگهداری  برای 
ایجاد البراتوارهای تشخیص امراض حیوانی برای 

۱۵ والیت را نیز در سال جاری وعده کرد.
آغاز  خوش بینی  با  را  جدید  سال  که  گفت  او 
می کند و این خوش بینی مبتنی بر واقعیت است.

نثاراحمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت کشور 
نزدیک  گذشته  سال  افغانستان  که  است  گفته 
به ۸۹۰ میلیون دالر صادرات داشت که بخش 
بوده  زراعتی  محصوالت  صادرات،  این  عمده ی 

است.
روزه  چهار  نمایشگاه  در  که  است  گفتنی 
محصوالت  غرفه   ۲۸۶ در  زراعتی،  محصوالت 
زراعتی، حیوانی، تکنولوژی های جدید زراعتی و 
صنایع دستی زنان به نمایش گذاشته  شده است.
توسعه  بخش  رییس  حبیبی،  حبیب اهلل 
درباره  زراعت،  وزارت  در  خصوصی  سکتور 
بیست وپنجمین نمایشگاه زراعتی بادام باغ گفت 
و  زراعتی  شرکت   ۲۸۶ نمایشگاه،  این  در  که 
شرکت  که ۲۰۷  کرده  شرکت  آن  در  مالداری 
تازه،  میوه های  میوه های خشک،  بخش  در  آن 
تخم های  صنعتی،  و  طبی  نباتات  زعفران، 
و  زراعتی  ماشین آالت  لبنیات،  اصالح شده، 
در  دیگر  شرکت   ۷۹ و  است  فعال  تحقیقاتی 

بخش های صنایع دستی زنان کار می کند.

شایق شورش گفته است که شخصی که متهم به 
قتل است از سوی پولیس بازداشت شده است.

۸صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، وزیر امور 
خارجه روز دوشنبه، دوم حمل در راس یک 
هیأت دولتی کابل را به قصد دهلی نو، پایتخت 

هند ترک کرد.
را  هند  به  اتمر  از سفر  وزارت خارجه هدف 
اجماع  تقویت  دوجانبه،  روابط  گسترش 
صلح  روند  قبال  در  بین المللی  و  منطقه  ای 
راستای  در  همکاری ها  افزایش  و  افغانستان 
جرایم  و  تروریسم  با  مشترک  مبارزه 

 سازمان یافته در منطقه خوانده است.

سفر اتمر به هند سه روزه است.
قرار است او در جریان این سفر با جی شنکر 
وزیر امور خارجه و شماری از مقامات بلندپایه 
دولتی هند، از جمله اجیت دول مشاور امنیت 

ملی هند دیدار کند.
هم چنان دیدار با دیپلماتان سفارت افغانستان 
نماینده گان  تاجران،  دانش جویان،  هند،  در 
شهروندان هندوی افغانستان و مهاجران افغان 
در هند از دیگر برنامه های سفر سه روزه اتمر 

به هند است.

۸صبح، کابل: وزارت خارجه جان باختن 
چهار شهروند کشور در اثر »هوای سرد و 
طوفانی« در مرز ایران و ترکیه را تأیید کرد.
اعالم  دوم حمل  دوشنبه،  روز  وزارت  این 
و تصاویری در  تازه گی خبرها  به  کرد که 
نشان  که  است  رسیده  نشر  به  رسانه ها 
می دهد، شماری از شهروندان افغانستان در 
اثر گیرافتادن در هوای سرد و طوفانی در 

مرز ایران و ترکیه جان باخته اند.
وزارت خارجه گفته است که جان باختن 
چهار شهروند افغانستان و نجات یافتن دو 
تن دیگر در منطقه چالدران ارومیه را تأیید 

می کند.
سفارت های  وزارت،  این  اعالم  طبق 
افغانستان در انقره و تهران مراسم تکفین 
و دو جسد  به جاآورده  را  باخته گان  جان 
تاکنون به خانواده های شان سپرده شده اند.

که  است  آمده  وزارت خارجه  در خبرنامه 
عینی،  شاهدان  کمک  به  را  قضیه  این 
مقام های ایرانی و ترکی با جدیت پی گیری 

می کند.
به گفته وزارت خارجه، دو گروه جست  وجو 
ایران و  به منطقه سانحه در قلمرو مرزی 
ترکیه )که ۸۰۰ کیلومتر از تهران و حدود 
۱۲۰۰ کیلومتر از انقره فاصله دارد( اعزام 

شده اند.
زمان حادثه جزییات  مورد  در  وزارت  این 

نداده است.
کشور  شهروندان  از  خارجه  امور  وزارت 
خواسته است که از سفرهای غیرقانونی که 
و  بپرهیزند  دارد،  به  همراه  را  مرگ  خطر 

فریب قاچاق بران انسان  را نخورند.

جمعیت  انسجام  شورای  کابل:  ۸صبح، 
میانجی گیری  برای  شورا  این  تالش  از 
رهبری  به  جمعیت  حزب  شاخه  دو  بین 
خبر  نور  عطامحمد  و  ربانی  صالح الدین 
داده است و هم زمان تشکیالت تازه ای را 

نیز معرفی کرده است.
در تشکیالت تازه این شورا عبدالرحیم به 
به عنوان  عنوان رییس و عبدالغفار صائم 

معاون معرفی شده است.
برگزاری  جمعیت،  انسجام  شورای 
تنظیم  برای  را  جمعیت  سراسری  کنگره 
تشکیالتی و تدوین رهنمود کاری آن یک 

اصل قبول شده عنوان کرده است.
که  اقداماتی  که  است  افزوده  شورا  این 
نیست  به صالح  منجر شود،  فروپاشی  به 
از  جمعیت  سران  با  که  می کند  تالش  و 
طریق تماس مکرر از هم پاشی جلوگیری 

کند.
که  است  گفته  جمعیت  انسجام  شورای 
که  کنگره ای  در  که  شورا  این  اعضای 
عطامحمد نور را به عنوان رییس انتخاب 
کرده است، از آدرس شخصی شرکت کرده 

بودند.

جشن دهقان؛ 
»افغانستان تا چهار سال دیگر در تولید گندم، برنج 

و گوشت مرغ خودکفا می شود«

مردی کاکایش را پس از مشاجره لفظی در کاپیسا کشت

جان باختن دست کم چهار 
شهروند کشور در اثر هوای 

»سرد و طوفانی« در مرز ایران 
و ترکیه تأیید شد

شورای انسجام جمعیت 
تشکیالت تازه را برای 
میانجی گیری بین 

صالح الدین ربانی و عطامحمد 
نور معرفی کرد

وزیر امور خارجه در راس یک هیأت دولتی به هند رفت



حسیب بهش

متمرکز و غیرمتمرکز نیز جدی به نظر می رسد. در 
یک یادداشت که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه 
۸صبح قرار گرفته، آمده است که غیرمتمرکزسازی 
نظام در رای زنی های اخیر، »بزرگ ترین بحث«  است. 
در جریان  که  است  یافته  تصریح  یادداشت  این  در 
باالی طرح  رای زنی های شورای عالی مصالحه ملی 
»حکومت گذار صلح از جانب ایاالت متحده امریکا«، 
مشترکات و نقاط اختالفی میان جناح های سیاسی 
در سراسر کشور روشن شده است. در بخشی از این 
به  ملی  مصالحه  عالی  شورای  جایگاه  بر  یادداشت 
عنوان مجمع اکثریت جناح های سیاسی کشور تأکید 

شده است. 
»اسناد  براساس  که  است  شده  گفته  هم چنان 
دخیل  طرف های  با  »صحبت  و  دست یافته« 
موضوع  را  بحث  بزرگ ترین  رای زنی«،  روند  در 
این  زیرا  می دهد؛  تشکیل  نظام  غیرمتمرکزسازی 
موضوع در دو بخش از طرح امریکا به صراحت مطرح 
شده است. از ایجاد پُست صدراعظمی که گام اساسی 
به طرف نظام پارلمانی پنداشته می شود و چگونه گی 
به عنوان دو  والیان و سطح صالحیت آن ها  تعیین 
بخش صراحت یافته یاد شده است. در این یادداشت 
نظر  اختالف  صدراعظمی،  بحث  در  که  است  آمده 
میان »حلقه ارگ« و »سایرین« بسیار برازنده است؛ 
زیرا »نماینده گان هم سو با ارگ ریاست جمهوری« 
بر »حفظ صالحیت های متمرکز فعلی تأکید دارند«، 
در حالی که »شمار زیادی از طرف های دیگر سیاسی 
صالحیت ها  این  غیرمتمرکزسازی  خواستار  صریحاً 

مشکل باید از طریق گفت وگو حل شود و از ظرفیتی که 
نزد علی پور و افرادش وجود دارد، در امر مبارزه با تروریسم 

استفاده شود.
حمیده اکبری، نماینده مردم میدان وردک در مجلس، نیز 
بر حل این مشکل از راه گفت وگو تأکید کرد. او به روزنامه 
۸صبح گفت که پیش از این حادثه بارها به هر دو جانب 
تذکر داده شد تا مشکالت شان را از طریق گفت وگو حل 
کنند، اما طرف ها به این توصیه ها وقعی نگذاشتند و این 
سبب بروز چنین مشکالتی شده است. اکبری تصریح کرد 
که اکنون علی پور در ساحه نیست، اما نیروهای امنیتی 

مردم محل را آزار و اذیت می کنند. 

شهروندان: حمله را متوقف کنید
از سوی دیگر شماری از شهروندان با راه اندازی یک هشتک 
زیر عنوان »من علی پور هستم« خواستار توقف حمالت 
نیروهای امنیتی در بهسود شدند. آنان استدالل می کنند 
که علی پور به دلیل بی کفایتی نهادهای امنیتی و افزایش 
حمالت گروه طالبان، سالح برداشته است. این شهروندان 
و  طالبان  با  با جدید  که حکومت  در صورتی  می گویند 
به  حوادثی  چنین  می کرد،  مبارزه  تروریستی  گروه های 
وقوع نمی پیوست. محمدضیا محمدی در صفحه توییترش 
بازداشت  برای  جنگی  نیروی  هزار  »یک  است:  نوشته 
مردم  از  محافظت  را صرف  عمر خود  تمام  که  نفر  یک 
طالبان  با  این طور  اگر  واهلل  شده.  فرستاده  است،  کرده 

می جنگیدند، امروز طالب وجود نمی داشت.«
مجید محمدی نیز گفته است که اگر همین »لشکرکشی« 
که از زمین و هوا باالی علی پور انجام شده، یک چهارمش 
و  کوه  به  رخ  علی پور  امروز  می شد،  انجام  طالبان  باالی 
بیابان نمی کرد و به دنبال کار و زنده گی اش بود. به همین 
ترتیب شماری دیگر برعکس از حمالت نیروهای امنیتی 
امنیتی را  حمایت کرده و گفته اند، کسانی  که نیروهای 

هدف قرار می دهند و می کشند، باید مجازات شوند. 

پافشاری حکومت بر انتقام
و  دارد  پافشاری  موضعش  بر  حکومت  دیگر  سوی  از 
می گوید که عامالن سقوط چر خ بال که منجر به کشته 
باید  شده اند،  امنیتی  نیروی  پنج  و  پیلوت  چهار  شدن 
مجازات شوند. امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور، روز 

صلح از سوی امریکا با حکومت و سیاسیون، اکنون 
تا پیش  است.  یافته  رای زنی ها در مورد آن تسریع 
کمیته  عضو   ۲۰ حدود  مسکو،  نشست  آغاز  از 
دیدگاه شان  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری 
شریک  شورا  این  رهبری  با  را  طرح  این  مورد  در 
کرده اند. عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، 
سیدحامد  قانونی،  محمدیونس  نادری،  سیدمنصور 
دانش،  محمدسرور  خان،  محمداسماعیل  گیالنی، 
عطاالرحمان سلیم، جمعه خان همدرد، فریده مومند، 
شاه گل رضایی،  ماری اکرمی، نسرین اوریاخیل، زهره 
صدیقی،  صفیه  علومی،   نورالحق  احمدزی،  مطهر 
کسانی اند  از  نادری  زهرا  فرخنده  و  ایوبی  نجیبه 
پیش  را  امریکا  طرح  مورد  در  دیدگاه های شان  که 
شماری  سپرده اند.  کمیته  این  به  مسکو  نشست  از 
به دالیل حضور  اما  اعضای کمیته رهبری  از  دیگر 
در نشست مسکو و نیاز به بحث با احزاب شان، هنوز 
ترتیب  بدین  نکرده اند.  شریک  را  دیدگاه های شان 
امریکا  پیرامون طرح  دیدگاه ها در حوزه جمهوریت 

هنوز توحید نشده است.  
شورای عالی مصالحه ملی دیدگاه ها در مورد طرح 
امریکا را در چهار محور جمع آوری می کند. هرچند 
اعضای این کمیته در موارد مختلف پیشنهادات شان 
را ارایه کرده اند، اما بیش تر دیدگاه های ارایه شده بر 
محور بحث های چگونه گی نظام سیاسی، نیازمندی یا 
عدم نیازمندی شکل گیری شورای فقه اسالمی، آینده 
به  ضرورت  و  زنان  حقوق  سرنوشت  اساسی،  قانون 
شورای ملی می چرخد. در این میان، موضوع نظام های 

از رسانه ها، مسوولیت سقوط این چرخ بال ارتش را برعهده 
گرفت و گفت که در شب رویداد، چهار هواپیمای نظامی 
پرواز  به  بهسود  آسمان  در  مردم  دادن  قرار  هدف  برای 
درآمده بودند و اهدافی را نیز بمباران کردند. او تصریح 
منازل  گلوله باری  از  پس  چرخ بال  این  که  است  کرده 

مسکونی و مواضع وی، هدف قرار داده شده است.
تکمیل  از  پس  ملی  دفاع  وزارت  ویژه  به  حکومت 
جهت  را  امنیتی  نیروهای  از  تن  صدها  بررسی هایش، 
چند  فرستاد.  بهسود  به  بامیان  راه  از  علی پور،  سرکوب 
ساعت پس از انجام این عملیات، وزارت دفاع اعالم کرد 
که ۱۲ تن از نیروهای تحت امر علی پور را کشته و شماری 
از پوسته های وی را نیز تخریب کرده است. هم زمان با آن 
خبرهایی نیز به نشر رسید و در آن اعضای شورای والیتی 
گفته بودند که در پی حمله هوایی نیروهای امنیتی در 
ولسوالی حصه اول بهسود، یک زن کشته و یک زن و یک 

مرد دیگر زخمی  شده اند. 

نماینده گان مجلس: قضیه بهسود را از راه گفت وگو 
حل کنید

این عملیات اما با موجی از واکنش ها روبه رو شد. شماری 
در  عملیات  چنین  انجام  نماینده گان  مجلس  اعضای  از 
این برهه زمانی را کاری درست نمی دانند و از حکومت 
حل  گفت وگو  طریق  از  را  بهسود  قضیه  که  می خواهند 
کند. محمدعلی اخالقی، نماینده مردم غزنی در مجلس، 
به روزنامه ۸صبح گفت که قضیه بهسود به دلیل ضعف 
مدیریتی در هردو طرف به وجود آمده است. او فرستادن 
نیروهای امنیتی به بهسود را ضروری ندانست و گفت که 
این غایله از راه سیاسی قابل حل بود/است. او تصریح کرد 
بعضی  بهسود  به  امنیتی  نیروهای  ارسال  با  ابتدا  در  که 
تا  نگرانی ها  این  اکنون  اما  بود،  آمده  به وجود  نگرانی ها 
محض  به  اخالقی،  گفته  به  زیرا  است؛  شده  جایی حل 
ورود این نیروها، علی پور و افرادش از محل عقب نشینی و 
پایگاه هایش را تخلیه کرده اند. در ضمن این عضو مجلس 
یادآور شد که مردم محل نیز دیروز دوشنبه، دوم حمل، 
از نظام  امنیتی یک نشست داشته  و در آن  نیروهای  با 
حکومت  از  محل  مردم  او،  گفته  به  کرده اند.  حمایت 
خواسته اند که امنیت مردم و راه های مواصالتی را تأمین 
کند. با این همه، این عضو مجلس خاطر نشان کرد که این 

که  می گویند  ملی  مصالحه  عالی  شورای  در  منابع 
رای زنی ها در مورد تعدیل طرح امریکا هم چنان ادامه 
عالی  شورای  رهبری  کمیته  عضو   ۲۰ حدود  دارد. 
مورد  در  پیشنهادات شان  و  دیدگاه ها  ملی  مصالحه 
طرح امریکا را پیش از برگزاری نشست مسکو با این 
قانون  فقه،  عالی  شورای  گذاشته اند.  میان  در  شورا 
اساسی، شورای ملی، حقوق زنان و نیروهای امنیتی 
بزرگ ترین مسایل مورد بحث میان اعضای این کمیته 
بوده است. در یک یادداشت دیگر که نسخه ای از آن 
به روزنامه ۸صبح رسیده، بحث نظام های متمرکز و 
غیرمتمرکز »بزرگ ترین بحث« عنوان شده و از افراد 
خواسته شده است که از دید مسلکی به مزایا و نواقص 
شده  گفته  یادداشت  این  در  بپردازند.  مدل  دو  این 
که حلقه ارگ در بحث شکل گیری پُست صدراعظمی 
طرح امریکا بر ادامه نظام متمرکز تأکید دارد، در حالی 
شمار زیادی از سیاسیون خواستار نظام غیرمتمرکز 
شده اند. با این حال در بحث چگونه گی تعیین والیان 
روی  که  است  شده  گفته  آن ها،  سطح صالحیت  و 
سیاسیون  سایر  و  ارگ  میان  آن  غیرمتمرکزسازی 
جریان  در  است  قرار  دارد.  وجود  بیش تری   اجماع 
کمیته  این  اعضای  دیدگاه های  سایر  آینده  روزهای 
دیدگاه ها  توحید  از  پس  شود.  توحید  و  جمع آوری 
توسط یک کمیته ۱۵ نفری، پنجمین نشست کمیته 
آن  مورد  در  تا  فراخوانده می شود  این شورا  رهبری 
تصمیم نهایی را بگیرند و این طرح به عنوان طرح 

تعدیل  شده در نشست استانبول ارایه شود.
انتقالی  دولت  از شریک شدن طرح  سه هفته پس 

چرخ بال  یک  سقوط  از  پس 
ارتش در ولسوالی بهسود والیت 
میان  تنش ها  میدان وردک، 
علی پور،  عبدالغنی  و  حکومت 
فاز  وارد  مردمی،  خیزش  فرمانده 
با  حکومت  است.  شده  تازه ای 
گرفتن  به  چرخ بال  این  سقوط 
»انتقام سخت« هشدار داد و برای سرکوب این فرمانده 
محلی صدها تن از نیروهای امنیتی را عازم این منطقه 
از طرف داران  تند شماری  واکنش های  اما  امر  این  کرد. 
یک  راه اندازی  با  آنان  از  شماری  شد.  مواجه  علی پور 
هشتک زیر عنوان »من علی پور هستم«، خواهان لغو و 
توقف این عملیات از سوی حکومت شدند. در کنار این، 
به  را  طرفین  نیز  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
خویشتن داری دعوت کردند و خواهان حل مساله بهسود 
از راه گفت وگو شدند. حکومت اما تاکنون بر استفاده از 
قوه قهریه تأکید دارد و می گوید که خون کشته   گان رویداد 
بهسود را می گیرد. در تازه ترین مورد، معاون اول رییس 
جمهور کشته شدن چهار پیلوت و پنج نیروی امنیتی را 
یک »جنایت« توصیف کرده و گفته است که عامالن آن 
باید به سزای اعمال خود برسند. او دادن صبغه قومی به 
این عملیات را نادرست خوانده و گفته است که پوشانیدن 
امور  بنیاد بی اساس است. وزارت  از  نام قوم  جنایت زیر 
داخله نیز بر مجازات عامالن سقوط این چرخ بال تأکید 
دارد و به نیروهای امنیتی اطمینان می دهد که علی پور و 
افرادش به سزای اعمال شان می رسند. وزارت دفاع نیز بر 
ادامه حمالت تأکید دارد و می گوید گفت وگو با کسی که 

مرتکب جرم شده، بی معنا است. 

ماجرا از کجا آغاز شد؟
تنش ها میان حکومت و علی پور از زمانی اوج گرفت که 
او حدود سه سال پیش در شهر کابل توسط امنیت ملی 
با پادرمیانی سرور دانش، معاون دوم  بازداشت و سپس 
رییس جمهور، آزاد شد. این تنش ها اما با حمله نیروهای 
پولیس  پیشین  فرمانده  فدایی،  اهلل داد  امر  زیر  امنیتی 
یک  و سقوط  دهم حوت سال ۱۳۹۸  در  میدان وردک، 
چرخ بال ارتش بیش تر شد. در بیست وهشتم حوت سال 
چرخ بال  یک  گویا  که  رسید  نشر  به  خبرهایی  گذشته، 
ارتش در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط کرده است. 
در نتیجه سقوط این چرخ بال نه تن به شمول چهار خدمه 
این  اوایل سقوط  در  ملی  دفاع  وزارت  آن کشته شدند. 
چرخ بال را تایید کرد، اما در مورد علت آن چیزی نگفت. 
دو روز بعد از این حادثه، این وزارت با نشر خبرنامه ای 
اعالم کرد که این چرخ بال توسط افراد وابسته به علی پور 
سقوط داده شده است. علی پور نیز در صحبت با شماری 
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هستند.« 
بحث  در  که  است  شده  گفته  مورد،  دومین  در 
آنان  صالحیت  سطح  و  والیان  تعیین  چگونه گی 
از  »شماری  حتا  و  دارد«  وجود  بیش تری  »اجماع 
خواهان  جمهور  رییس  اطراف  مطرح  چهره های 
غیرمتمرکزسازی روش تعیین والیان و صالحیت آنان 
هستند.« بدین ترتیب در این یادداشت که جزییات 
فرصتی  »صلح،  عنوان  دو  نیست،  روشن  خیلی  آن 
برای اصالح و تقویت دموکراسی در نظام« و »خواست 
بزرگ مردم و جناح های سیاسی، مشارکت با معنای 
اقوام از طریق غیرمتمرکزسازی« به عنوان »عناوین 
ممکنه« پیشنهاد شده است. در ادامه این یادداشت از 
مخاطبان یادداشت خواسته شده که روی موضوعات 
از »دید مسلکی« بحث کنند و به مزایا و نواقص »دو 
مدل« )نظام های متمرکز و غیرمتمرکز( بپردازند. یک 
منبع در شورای عالی مصالحه ملی به روزنامه ۸صبح 
گفت که رای زنی ها روی مواد طرح پیشنهادی امریکا 
برای ایجاد دولت انتقالی صلح هم چنان ادامه می یابد 
و پس از نهایی  شدن این روند، نشست کمیته رهبری 

این شورا فراخوانده خواهد شد. 
قرار است در این نشست روی همه نکات بحث و در 
به رای گذاشته شود. گفتنی است  ادامه، دیدگاه ها 
که این طرح به عنوان طرح تعدیل شده در نشست 
استانبول به امریکا و سازمان ملل متحد ارایه می شود. 
میان  در  نیز  طالبان  با  را  طرح  این  امریکا  پیش تر 
گذاشته است که در مورد آن تصمیم بگیرند. ارگ اما 
در بحث حکومت انتقالی، با طرح امریکا مخالف است. 

دوشنبه، دوم حمل، در واکنش به سقوط چرخ بال گفته 
است که عامالن آن مجازات می شوند. آقای صالح گفته 
است که در شب واقعه هیچ عملیات نظامی علیه کسی در 
بهسود برنامه ریزی نشده بود. او کشته شدن چهار پیلوت 
و پنج منسوب امنیتی را »جنایت« آشکار خوانده و تأکید 
کرده است که عامالن آن باید به سزای اعمال خود برسند. 
صالح افزود که پوشش این »جنایت« با قومی ساختن آن 

بحث »غط« و از ریشه بی اساس است. 
بر  نیز  داخله،  امور  وزارت  سرپرست  حیات،  حیات اهلل 
او به  تاکید کرد.  مجازات عامالن سقوط چرخ بال ارتش 
و  علی پور  عبدالغنی  که  داد  اطمینان  امنیتی  نیروهای 
افراد تحت امرش به دلیل سقوط چرخ بال ارتش مجازات 
می شوند. او تأکید کرد که هیچ کس از قانون فراتر نیست 
خواهند  عدالت  پنجه  به  را  علی پور  امنیتی  نیروهای  و 
سپرد. هم چنان سرپرست وزارت امور داخله افزود که همه 
اقوام افغانستان باعزت هستند و زورمندان، جنگ ساالران، 
از  او  ندارند.  ارتباط  به هیچ قومی  قاچاق بران  غاصبان و 
مردم خواست که در امر تطبیق عدالت باالی این افراد با 

حکومت همکاری کنند. 
وزارت دفاع ملی نیز بر انتقام گیری از جنگ جویان وابسته 
به علی پور تاکید دارد. روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت 
امنیتی  نیروهای  به روزنامه ۸صبح گفت که  دفاع ملی، 
در تالش اند تا به هدف و وظیفه ای که به آنان داده شده، 
برسند. او گفت وگو با علی پور و افرادش را »بی معنا« خواند 
و گفت: »کسی که جرم را مرتکب شده، گفت وگو معنا 
ندارد.« از سوی دیگر احمدزی تصریح کرد، در عملیاتی 
که دیروز در ولسوالی بهسود انجام شده، یک دیپوی بزرگ 
انفجاری افراد علی پور به دست نیروهای  مهمات و مواد 
امنیتی افتاده است. در اعالمیه ای که از سوی وزارت دفاع 
یک  نتیجه  در  که  است  آمده  گفته  نیز  رسیده،  نشر  به 
چندین  و  قرارگاه  مهمات،  بزرگ  دیپوی  یک  عملیات، 
محل  مردم  »اذیت«  و  »آزار«  جهت  که  اخاذی  پوسته 

ایجاد شده بود، کشف و تخریب شده  است.
گفتنی است که عبدالغنی علی پور به تعبیر مردم محل، به 
دلیل افزایش حمالت طالبان و گروگان گیری آنان از مردم 
مناطق مرکزی، سالح برداشته است. هرچند تاهنوز شمار 
دقیق نظامیانش معلوم نیست، اما ده ها تن زیر امر او با 

گروه های مخالف مسلح دولت در مبارزه اند.

رای زنی روی دولت انتقالی و نظام آینده؛

دیدگاه های حوزه جمهوریت در مورد طرح 
امریکا هنوز توحید نشده است

مجلس: 
غایله بهسود تنها راه حل سیاسی دارد

توسل حکومت به قوه قهریه؛

عبداالحمد حسینی 



متأسفانه قضیه بهسود نیز این روزها به شدت حیثیتی و قومی شده است و در چنین قضیه ای عقل سلیم حکم می کند که مسووالن در 
درجه ی اول و مردم در گام دوم، مراقب گفتار و ادبیاتی باشند که به کار می برند. این ماجرا متأسفانه به گونه فاجعه بار و بی پیشینه ای به 

ترویج ادبیات نفرت و جبهه گیری های قومی دامن زده است. هیچ کسی از کشته شدن سربازان ارتش شاد نیست و چنین شادی ای غیر اخالقی 
و غیرقابل دفاع نیز است. اما از آن جایی که قضیه بهسود با سایر قضایا متفاوت است، ایجاب می کند که مسووالن و مردم با هوشیاری 

بیش تری با این قضیه برخورد کنند. درباره این قضیه باید تحقیق شود و کسانی که مسبب اصلی این فاجعه اند، مطابق قانون مجازات شوند.

حبیب حمیدزاده

بابک مازیار

ادبیات  به  انتقام  و  نفرت  ادبیات  که  می شود  چندسالی 
رایج در میان سیاست مداران افغانستان مبدل شده است. 
را  و خشونت  نیم قرن جنگ  افغانستان که  عام  مردم  از 
پشت سر گذاشته اند، انتظار پرهیز از ادبیات نفرت و انتقام 
شاید انتظار موجه باشد؛ اما عملی نیست. اما مشکل این 
است که حتا نخبه گان ما نیز سوگ مندانه نمی توانند در 
موارد حساس با مسوولیت سخن بگویند و به جای کاربرد 
استفاده  و خویشتن داری  از خرد  انتقام  و  نفرت  ادبیات 
از آن جا آغاز می شود که مراجع  اما  کنند. دشواری کار 
انتقام  و  نفرت  ادبیات  کاربرد  در  نیز  رسمی  و  مسوول 
در  نیز  دولت  ارشد  مقام های  حتا  و  شده اند  پیش قدم 

کاربرد ادبیات نفرت، با بی باکی عمل می کنند.
از سوی دیگر، در یک جامعه چندپارچه و درگیر جنگ 
که خشم و نفرت قومی بر پیچیده گی آن افزوده است، 
دارند  اخالقی  و مسووالن حکومتی، مسوولیت  حکومت  
برابر  در  انتقام جویانه  و  تحریک آمیز  ادبیات  کاربرد  از  تا 
حوادث به شدت پرهیز کنند؛ چرا که این ادبیات می تواند 
باعث به وجود آمدن حوادث ناگواری شود، به پیچیده گی 
بیش تر وضعیت سیاسی کشور منجر گردد و فضا را برای 

طالبان که در کمین نشسته اند، مساعدتر سازد.
به گواهی تاریخ، در سال ۱۹۹۴، هواپیمای رییس جمهور 
رواندا در زمان فرود مورد اصابت دو موشک قرار گرفت 
وحشیانه ترین  از  یکی  پدیدآمدن  باعث  حادثه  همین  و 
نسل کشی های تاریخ شد. همین حادثه باعث شد که در 
طول سه ماه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از اقلیت توتسی 
توسط هوتوهای خشمگین کشته شوند. در این حادثه، 
مهم تر از سقوط هواپیمای رییس جمهور رواندا، از نشرات 
رادیویی سخن زده می شود که محتوای آن تحریک آمیز 
ابزار آن نسل کشی  بوده است و به عنوان قدرتمندترین 

هولناک شناخته می شود.
در آن دوران، رادیویی به نام RTLM برای چند ماه با 
استفاده از ادبیات نفرت و انتقام جویی، شرایطی را فراهم  
آورد که در پی آن هوتوهای تندرو را تشویق به قتل عام 

اقلیت توتسی می کرده است.
از  اوضاع  هنوز  که  بهسود  حادثه  با  رواندا  حادثه  قیاس 

طالبان از مرده ریگ گروه های قبلی مجاهدین با کمک 
بلند کردند.  امداد عربستان سعودی قامت  پاکستان و 
آنان از میان پسران نوجوان در مدرسه های پناهنده گان 
افغانستان در پاکستان سربازگیری و به کمک پاکستان 
بزرگ  قدرت  یک  به  سعودی  عربستان  مالی  امداد  و 
نظامی در سال ۱۹۹۴ مبدل شدند. پاکستان و عربستان 
سعودی بعد از این که متوجه شدند که گروه های تحت 
حمایت آنان، به خصوص حکمتیار و سیاف نمی توانند بر 
رقیبان آنان یعنی مسعود و ربانی پیروز شوند،  تصمیم 
گرفتند که گروه طالبان را کمک کنند و آن طور که 
از کمک های  طالبان  کردند،  مشاهده  افغانستان  مردم 
سعودی  عربستان  و  پاکستان  غیرمستقیم  و  مستقیم 

برخوردار بودند.
شکست حکمتیار برای بیرون کردن کابل از زیر اداره و 
مدیریت برهان الدین ربانی و فرمانده مسعود، و بیرون 
این  به  که  ویرانگری  و جنگ های  کابل  از  آنان  کردن 
منظور در کابل رخ داد، کل کشور را در وضعیت بسیار 
بدی قرار داد که این موضوع سبب دلخوری و نارضایتی 
این  از  پاکستان  شد.  جهادی  احزاب  از  مردم  اکثریت 
به  دیگر  بار  و  کرد  استفاده  افغانستان  داخلی  مشکل 
کمک عربستان سعودی و امارات دست به ایجاد جنبش 
با  مخالفت  بهانه  به  طالبان  گروه  زد.  اسالمی  جدید 
آنارشی و هرج ومرجی که زاده  مشکالت داخلی احزاب 
مرام  و  آغاز مقصد  و در  وارد صحنه شد  بود،  جهادی 
خود را برقراری امنیت اعالم کرده بود. از همین لحاظ، 
تمام حوزه قندهار و غرب و جنوب غرب را بدون مقاومت 

تصرف کرد.
جنبش طالبان جنبش دیوبندی است. برخی از رهبران 
عضو  میالدی   ۸۰ دهه  آخر  سال های  در  جنبش  این 
تیم های مولوی نبی خالص و مولوی محمد نبی محمدی 
سازمان  و  خالص  یونس  محمد  اسالمی  حزب  بودند. 
حرکت اسالمی مولوی محمد نبی محمدی، تنظیم های 
دیوبندی بودند. بیش تر این تنظیم ها را طالبان و مالهای 
مدرسه های علوم دینی تشکیل می دادند. عالوه بر این، 
سنت های  دیوبندی،  اسالم  از  ترکیبی  طالبانی  تفکر 
برنامه  و  پشتون والی  همان  یا  پشتون ها  قبیله ای 

استخبارات های منطقه است. )جانسون، ۱۳۹۸: ۷(
تاریخ جنگ های مسلحانه نشان می دهد که گروه های 

پدیده ای چون علی پور شده است. حکومت افغانستان نیز 
باید با این حادثه از همان شروع جنجال به عنوان مشکلی 
منبعث از محدودیت منابع برخورد می کرد و برای حل آن 

چاره دایمی می اندیشید.
مشکل میان کوچی ها و ساکنان بومی حاال یک مشکل 
از  یکی  و  است  افغانستان  سراسر  در  جدی  و  عمومی 
بهسود  اکنون  اجتماعی  بحران  این  حاد  کانون های 
عادالنه  گونه  به  قضیه  این  در  باید  حکومت  می باشد. 
میانجی گری کند و برای کسانی که به زمین و علفچر نیاز 
دارند، از زمین هایی که غیرقابل استفاده مانده  است و یا از 
هزاران جریب زمین غصب شده از سوی زورمندان زمین 
بدهد و این بحران را در مشورت با مردم و کارشناسان به 

صورت دایمی حل کند.
ناحیه  از  همواره  مرکزی  مناطق  مردم  دیگر،  جانب  از 
و  دیده اند  را  آسیب  بیش ترین  راه ها  مسیر  در  ناامنی 
این  کودکان   و  زنان  حتا  و  مردان  مرگ ومیر  شاهد  ما 
مناطق در سال های گذشته بوده ایم. مشکل ناامنی مسیر 
رفت وآمد مردم این مناطق نیز باید به صورت منطقی و 

جدی حل شود.
البته بازهم تاکید می کنم که سقوط هواپیمای سربازان 
ارتش از سوی افراد وابسته به علی پور به هیچ عنوانی قابل 
توجیه نیست و باید پی گیری شود. اما حاال که این حادثه 
به علت برخوردهای غیرمعقول در گذشته به یک مسأله 
خطرناک و حیثیتی تبدیل شده است، ایجاب می کند که 
از اقدامات شتاب زده و احساسی پرهیز گردد و به جای آن 
طرف های دخیل طوری عمل کنند که وضعیت بیش تر از 

این بغرنج و غیرقابل بازگشت نشود.

آن  کار  این  در  آنان  بسازند.  غایب  از چشم ها  و  کنند 
قدر مصمم بودند که تصاویر گاوها بر روی قطی ها شیر 
خشک وارداتی را سیاه می کردند. زنان را از تمام اماکن 
از  و  راندند  و...(  سفر  مکاتب،  محافل،  )اداره،  عمومی 
تحصیل بازشان داشتند و قوانین سخت متعلق به دوره 
قرون وسطی را بر آنان تحمیل کردند. آنان تمام قوانین 
منسوخ  شده و غیربشری و فراموش  شده قدیمی را احیا 
دیوارهای  و  می کردند  قطع  را  خاطیان  دست  کردند. 
بلند را بر سر لواط کاران هموار می کردند. قاتالن و زنان 
زنا کار را در محضر عام اعدام می کردند. آنان پولیس 
ریش  را که  تا کسانی  بودند  کرده  تأسیس  مذهبی ای 
خود را می تراشند و نظافت را مراعات می کنند، بازداشت 

و مجازات کند. )بارفیلد، ۱۳۹۶: ۳۵۱(
سیاست و نحوه عمل کرد آنان به غیرت و شرف مردمان 
غیرپشتون افغانستان برخورده بود. چون هسته رهبری 
محدود  پشتونی  مبنای  یک  از  فراتر  نتوانست  آنان 
طالبان  گروه  غیرپشتون  مردمان  برای  یابد.  گسترش 
چیزی دیگری بیش تر و کم تر از شوونیست های لنگی 
به سری که می خواستند هژمونی قوم پشتون را که در 
زمان جنگ مردم با شوروی از دست رفته بود، برقرار 
سازند،  نبود. همدردی و حمایت های آنان از اقلیت های 
پشتون در شمال افغانستان، قتل عام هزاره های شیعه و 
کوچ اجباری تاجیکان شمالی ثابت می کرد که طالبان به 
کمک پاکستان و القاعده در پی نگه داشتن هژمونی قوم 

خاص است، نه چیزی دیگر. )همان، ۳۵۳(
گروه طالبان در مناطق تحت حاکمیت شان انواع و اقسام 
نقض حقوق بشر و نقض ارزش های فرهنگی را مرتکب 
شدند. یک نمونه مشهور، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی 
بودای  مجسمه های  کردن  راکت باران  و  آنان  توسط 
بامیان در سال ۲۰۰۱ بود که خشم داخلی و جهان را 

علیه طالبان در پی داشت.

منبع ها
۱. بارفیلد، توماس )۱۳۹۶(، تاریخ فرهنگی - سیاسی 
انتشارات  تهران:  محمدی،  عبداهلل  ترجمه  افغانستان، 

عرفان.
کابل،  ماندگار  سایه های   ،)۱۳۹۹( مایکل  باری،   .۲
کابل:  سعیدی،  ضیافت اهلل  و  رحمانی  طاهره  ترجمه 

انتشارات امیری.
طالبان،  روایت های   ،)۱۳۹۸( توماس  جانسون،   .۳
مطالعات  انستیتوت  کابل:  کاوش،  فردوس  برگردان 

استراتژیک افغانستان.

کنترل خارج نشده است، شاید قیاس مع الفارق باشد؛ اما 
این قضیه از آن رو قابل یادکرد است که ما نباید قدرت 
کلمات را در تحریک احساسات مردم که می تواند منجر 
به فجایع خونین شود، دست کم بگیریم. کلمات می توانند 

باعث و بانی فجایع هولناک شوند.
متأسفانه قضیه بهسود نیز این روزها به شدت حیثیتی 
و قومی شده است و در چنین قضیه ای عقل سلیم حکم 
گام  در  مردم  و  اول  درجه ی  در  مسووالن  که  می کند 
می برند.  کار  به  که  باشند  ادبیاتی  و  گفتار  مراقب  دوم، 
این ماجرا متأسفانه به گونه فاجعه بار و بی پیشینه ای به 
زده  دامن  قومی  و جبهه گیری های  نفرت  ادبیات  ترویج 
است. هیچ کسی از کشته شدن سربازان ارتش شاد نیست 
و چنین شادی ای غیر اخالقی و غیرقابل دفاع نیز است. اما 
از آن جایی که قضیه بهسود با سایر قضایا متفاوت است، 
ایجاب می کند که مسووالن و مردم با هوشیاری بیش تری 
با این قضیه برخورد کنند. درباره این قضیه باید تحقیق 
مطابق  فاجعه اند،  این  اصلی  مسبب  که  کسانی  و  شود 

قانون مجازات شوند.
این  از  که  آنانی  برای  شاید  انتقام جویانه  ادبیات  کاربرد 
حادثه آسیب دیده و عزیزی را از دست داده اند، به گونه 
موقت تسکین دهنده باشد؛ اما در شرایط حساس کنونی 
به علت پیامدهای غیرقابل پیش بینی این حادثه، باید به 

شدت از آن پرهیز شود.
دموکراتیک  و  دولت های مسوول  دیگر، وظیفه  از سوی 
تامین عدالت و تحکیم قانون با روش های متعارف حقوقی 
و قانونی است. یک رهبر مسوول سیاسی نه حق دارد و 
نه هم خرد سیاسی حکم می کند که سخن از انتقام بر 

مسلح همیشه از نارضایتی محلی ارزش های فرهنگی و 
حماسه های تباری برای سربازگیری و بسیج مردم و غلبه 
بر طرف مقابل در میدان های جنگ بهره برداری کرده اند. 
گروه های مسلح همیشه تالش کرده اند تا جنگ های شان 
را توجیه دینی، هویتی و فرهنگی کنند. در شکل گیری 
سنت  افغانستان  سیاسی  صحنه  در  طالبان  ظهور  و 
نقش  پاکستان  استخبارات  و  دینی  قومی،  قبیله ای، 
داشت. افزون بر این، ظهور آنان معلول هرج و مرج داخلی 
افغانستان بود که پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر 
به میان آمده  شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب 
بود. با سقوط حکومت داکتر نجیب در بسیاری از مناطق 
افغانستان از جمله در قندهار، جنگ ساالراِن بی رحمی 
خوردن  آب  مثل  که  شدند  حاکم  مردم  سرنوشت  بر 
آدم می کشتند،  باج می گرفتند و اخاذی می کردند. این 
جنگ ساالران به پسران و دختران مردم تجاوز می کردند 
بود. ظهور  رفته  میان  از  نظم شهرها  آنان  بودن  در  و 

طالبان معلول چنین وضعی بود. )همان، ۶(
تحوالت سیاسی پس از خروج شوروی، ناتوانی رهبران 
جهادی در برقراری یک دولت فراگیر ملی و گسترش 
ظهور  در  جهادی  مختلف  گروه های  میان  اختالفات 
درگیری های  استمرار  با  داشت.  اساسی  نقش  طالبان 
والیات  و  شهرها  در  مجاهدین  گروه های  بین  شدید 
دینی  مدارس  در  طلبه ها  از  متشکل  گروهی  مختلف، 
پاکستان به نام »تحریک اسالمی طالبان« به رهبری مال 
محمد عمر مجاهد در سپتامبر ۱۹۹۴ میالدی با هدف 
»مقابله با شر و فساد و ایجاد یک نظام اسالمی مبتنی 
بر فقه حنفی« در افغانستان از مرز اسپین بولدک والیت 
قندهار در جنوب کشور ظهور کرد و به سرعت نفوذ خود 

را به سراسر افغانستان گسترش داد.
خود،  پیروزی  بزرگ ترین  به  طالبان   ،۱۹۹۵ سال  در 
و  ایران  مرز  در  استراتژیک هرات  تصرف والیت  یعنی 
ترکمنستان نایل شد. یک سال بعد، در سال ۱۹۹۶، آن ها 
موفق شدند پایتخت کشور را تسخیر کنند. برهان الدین 
ربانی، رییس وقت دولت مجاهدین، با سقوط پایتخت، 
مقر دولتش را به مزار شریف منتقل کرد که آنجا هم 
اندکی بعد سقوط کرد. یکی از اولین کارهایی که طالبان 
نجیب اهلل،  فجیعانه  کشتن  دادند،  انجام  پایتخت  در 
آخرین رییس جمهور رژیم تحت حمایت شوروی بود 
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زبان آورد. انتقام گیری یک رفتار غیرعقالنی و بدوی است. 
در جوامع قانونمند، آدم ها انتقام نمی گیرند؛ بلکه به دنبال 
مجازات قانونی و حقوقی مجرمان می باشند تا به این طریق 
امکان تکرار جنایت محدود و کم شود. متأسفانه افغانستان 
به عنوان کشوری که زخم های تاریخی خون چکانی دارد، 
در صورت برخوردهای احساسی، شتاب آلود، غیرمسووالنه 

و بدوی، بستر مناسبی برای فجایع هولناک دارد.
در قضیه ای چون قضیه بهسود که با همه دردناکی اش، 
الزم  شود،  خیر  به  ختِم  معقول  طریق های  از  می تواند 
نیست که در اثر برخوردهای احساسی خون های بیش تری 
ریخته شود و آدم های بیش تری آسیب ببینند. حکومت 
این  از حیثیتی ساختن  باید  و شخص رییس جمهوری 
حادثه  این  با  سرد  قلب  و  سر  با  و  کنند  دوری  حادثه 

برخورد نمایند و برای حل آن تدبیر بیندیشند.
بهسود،  ماجرای  با  احساساتی  برخورد  دیگر،  سوی  از 
تنها و تنها به قهرمان سازی بیش تر یک عده افراد مسلح 
غیرمسوول منجر می شود. ریشه های مشکل بهسود هم 
سیاسی  رهبران  برای  هم  و  است  روشن  برای حکومت 
سیاسی  رهبران  عمده ترین  از  تن  سه  همین  هزاره. 
جامعه هزاره شریک حکومت اشرف غنی  استند. حکومت 
می تواند از طریق مشوره و جلب همکاری آنان، یک راه 

حل منطقی و دایمی برای مشکل بهسود پیدا کند.
کوچی ها  و  بومی  ساکنان  میان  گذشته  سال های  در 
چندین بار جنگ های خونینی در منطقه بهسود به وقوع 
پیوسته است؛ اما مسووالن و طرف های درگیری به جای 
اشاره به محدودیت روزافزون منابعی چون علفچر و زمین، 
آن ظهور  نتیجه  و  قومی ساختند  و  را حیثیتی  مشکل 

که پس از سقوط رژیم کمونیستی به دفتر سازمان ملل 
متحد پناهنده شده بود.

تدارکاتی  وسیع  کمک  با  طالبان  توسط  کابل  سقوط 
دوربین های  حتا  بود.  شده  انجام  پاکستان  جنگی  و 
شب بین که از اختراعات تازه آن زمان بود و مجاهدین 
نتوانسته بودند از آن استفاده کنند، در اختیار طالبان 
پاکستان  نظامیان  این،  بر  افزون  بود.  شده  داده  قرار 
در همه جنگ های طالبان بر علیه حکومت مجاهدین 
در  طالبان  گروه  در حمالتی که  بودند.  کرده  اشتراک 
سال ۱۹۹۷ بر شهر مزار شریف انجام داده بود، تعداد 
بودند.  گرفته  سهم  پاکستانی  نظامیان  نفر   ۱۵۰۰
پاکستان حکومت طالبان را در می ۱۹۹۷ به رسمیت 
شناخت و از کشورهای دیگر جهان هم خواسته بود که 
حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. )صیقل، ۱۳۹۴: 

)۴۵۰
البته در به رسمیت شناسی گروه طالبان، پاکستان تنها 
نبود. عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر نیز آنان 
امریکا در  ایاالت متحده  به رسمیت شناختند. حتا  را 
شروع کار آنان را قبول کرده بود. گلین داوس، سخنگوی 
سپتامبر  نهم  در  امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
رژیم طالبان و مال عمر را »جهت اعاده  ۱۹۹۶، رسماً 
نظم و امنیت« شادباش گفته بود و در روزهای اول قتل 
و کشتار رژیم طالبان، امریکا »هیچ چیزی برای محکوم 
کردن« ندیده بود. فقط شکنجه و تحقیر و کشتن داکتر 
نجیب اهلل و برادرش را »تاسف بار« خوانده بود. )باری، 

)۱۳۷ :۱۳۹۹
ایدیولوژی مذهبی طالبان در آن زمان آمیزه ای از اسالم 
سلفی و پشتون والی بود. مال عمر عنوان امیرالمومنین 
امارت اسالمی را برای خود داده بود. مرجعیت او مطلق 
بود و فرامنیش بدون قید و شرط واجب االجرا. مال عمر، 
رهبر طالبان همانند سربازان زیر فرمان و هم فکرانش از 
نعمت دانش بسیار اندک برخوردار بود و از جهان بزرگ 
فقط پاکستان آن هم مناطق بلوچستان پُر گرد و خاکش 
را دیده بود. طالبان براساس هدایت او در نظر داشتند، 
همانند روزهای نخست صدر اسالم جامعه را اداره کنند. 
آنان هرنوع سرگرمی و شادی از جمله موسیقی و رقص 
را برای عموم مردم منع کردند. تالش زیادی کردند که 
تمام تصاویر موجودات زنده را از شهرها و دیوارها جمع 

در پیوند به قضیه بهسود؛

افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛

انتقام نگیرید، خرد و دوراندیشی پیشه کنید

طالبـان بخش نهم



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0775207۳6۸
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676465 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



در چند سال اخیر، همه ما در کنار 
هم روزهای دشوار و طاقت فرسایی 

را تجربه کرده ایم. از شمال تا جنوب 
این کشور زخمی با خود به همراه دارد 
که شاید هرگز مرهمی نیابد. روزگاری 

در کتاب ها می خواندیم و در فلم ها 
می دیدیم، زنده گی مردمانی را که در 
جنگ زاده شدند، در جنگ زیستند و 
در جنگ مردند. اکنون اما سرنوشت 

و زنده گی نسل ما همان گونه شده 
است: تُف به این زمانه  کریه، زشت و 

ناسازگار. شهرهای بزرگ افغانستان 
هر روز شاهد انفجار و انتحار است. 
هر روز صدها خانواده در این کشور 

عزیزان شان را از دست می دهند. 
جوانان بی شماری برای حفظ تمامیت 

ارضی کشور با شعار خدا، وطن، وظیفه 
در میدان های نبرد با گروه تروریستی 

طالبان می رزمند و عاشقانه جان های شان 
را در راه آزادی فدا می کنند.

جنگ افغانستان تنها جنگ قدرت نیست
سه شنبه
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در چند سال اخیر، همه ما در کنار هم روزهای دشوار 
و طاقت فرسایی را تجربه کرده ایم. از شمال تا جنوب 
این کشور زخمی با خود به همراه دارد که شاید هرگز 
نیابد. روزگاری در کتاب ها می خواندیم و در  مرهمی 
فلم ها می دیدیم، زنده گی مردمانی را که در جنگ زاده 
شدند، در جنگ زیستند و در جنگ مردند. اکنون اما 
است:  شده  همان گونه  ما  نسل  زنده گی  و  سرنوشت 
شهرهای  ناسازگار.  و  زشت  کریه،  زمانه   این  به  تُف 
انتحار است.  انفجار و  افغانستان هر روز شاهد  بزرگ 
را  عزیزان شان  کشور  این  در  خانواده  صدها  روز  هر 
حفظ  برای  بی شماری  جوانان  می دهند.  دست  از 
در  وظیفه  وطن،  خدا،  شعار  با  کشور  ارضی  تمامیت 
تروریستی طالبان می رزمند  با گروه  نبرد  میدان های 
و عاشقانه جان های شان را در راه آزادی فدا می کنند. 
اکنون  است که  یتیم ساخته  را  جنگ صدها کودک 
در این خاِک به  عزا نشسته بدون پدر و مادر روزگار 
می گذرانند و مادرانی در این کشور هستند که از غم 
شده اند.  دق مرگ  و  کور  عزیزان شان  دادن  دست  از 
عدالت و برابری در این ملک ریسمانی شده است در 
دستان سیاست مداران بی سواد و فاقد احساس انسانی 
انسانیت  را تخدیر کنند.  توده ها  با آن  ترفندی که  و 
با دیوارهای  آزادی  و  افتاده  آه و شیون  به  این جا  در 
سمنتی محدود شده است. بیکاری، فقر و گرسنه گی 
بر  تا بی گاه  از گاه  بیداد می کند. کارگران بی شماری 
فراز چهارراهی های شهر می نشینند تا یکی پیدا شود 
و لحظه ای آن ها را به  کاری استخدام کند، تا شب را 
با اعضای فامیل خویش گرسنه سپری نکنند. کودکان 
زیادی در خیابان ها پرسه می زنند و در بدل لقمه نانی 

کار می کنند.
 نوع نظام ما با اندکی اغماض جمهوری و دموکراتیک 
و  نیست  از حاکمیت مردم در آن خبری  ولی  است؛ 
فقط در ایام انتخابات مردم سوژه کمپاین های انتخاباتی 
می شوند. دموکراسی را حاکمیت مردم بر مردم تعریف 
مردمی  حاکمیت  نه  تنها  افغانستان  در  اما  کرده اند؛ 
سرکوب  گوناگون  ابزارهای  با  مردم  که  ندارد  وجود 
می شوند و یک حلقه  معلوم الحال خواست هایش را بر 
مردم تحمیل و به  نام مردم تجارت سیاسی می کند. 
دزدی، اختالس و بی عدالتی تبدیل به  فرهنگ سیاسی 
شده است. وقتی بگوییم که اختالس صورت گرفته، 
می گویند؛ حق مان بوده و نوش جان مان. اگر بگوییم 
بروید!  گورستان  به  شما  می گویند؛  است،  بی عدالتی 
منتقدان را نخست تطمیع می کنند و اگر اهل تطمیع 
نبودند، یا با برچسب های استخباراتی مورد نوازش قرار 
می دهند و یا هم با ترورهای زنجیره ای برای ابد نابود 

می کنند.
دست یافتن  راستای  در  که  اجتماعی  جنبش های 
شهروندان به  عدالت و برابری از نقش بنیادی برخوردار 
از طریق گفت وگو  با  و  با روی کرد منطقی  و  هستند 
به  اخیر  سال های  در  می شوند،  مواجه  حکومت ها  با 
و  شدند  افغانستان سرکوب  در  ممکن   بدترین شکل 
است.  شده  ترور  و  وحشت  به  میدان   تبدیل  خیابان 
 ۵۰۰ برق  خط  مسیر  تغییر  به   اعتراض  در  وقتی 
به خیابان  به  سالنگ  بامیان  از  کیلوولت ترکمنستان 
آمدیم و فریاد زدیم، ما را به گلوله بستند و با دیوارهای 
انتقاد کردیم،  رسانه ها  در  اگر  مواجه شدیم.  سمنتی 
بین المللی شان  همکاران  به  را  ما  سخن گویان شان 
ارجاع دادند و مردم ما را جاسوس فالن کشور همسایه 
خواندند. گفتیم، اگر خط برق از مسیر اصلی اش یعنی 
بامیان بیاید، مشکل برق کابل و چند والیت دیگر حل 
سویچ  نمی خواهند،  برق  این ها  که  گفتند  می شود. 
اشتباه  کانکور  سهمیه بندی  گفتیم،  می خواهند.  برق 
شایسته گان  بگذارید  است،  تبعیض آمیز  تصمیم  و 
پاسخ  در  ولی  نشینند.  صدر  بر  شایسته گی  برمبنای 
را  نسل  یک  غرور  و  بستند  گلوله  به  را  دانش آموزان 

آیا روشن شده  بپذیرند؛  را  و طالبان هم قطع جنگ 
است که آن ها صلح را در بدل چه چیزهایی خواهند 
پذیرفت؟ شاید گفته  شود که شریک شدن در حکومت 
این  موقت.  حکومت  همان  دیگر  به  تعبیر  یا  بعدی 
پاسخ اما نه  تنها  گرهی از مشکل باز نمی کند، بلکه 
بر تردیدها می افزاید. تردید دیگری که وجود دارد، این 
است که آیا همه باور نموده که طالبان تغییر کرده اند 
و با آمدن شان آب از آب تکان نمی خورد و افغانستان 
راهش را به  سوی توسعه و رفاه اجتماعی ادامه خواهد 

داد؟
طالبان  من  نظر  از  زیرا  نمی کنم؛  فکر  اما چنین  من 
حقیقت دنیای مدرن را نپذیرفته اند. آن ها به  خصوص 
بزرگ  جهاد  ایدیولوژی  با  جوان شان  جنگ جویان 
شده اند و سال ها برای کسب ثواب در کوه و صحرا علیه 
نمی اندیشیده، جنگیده اند.  مثل خودشان  کسانی  که 
کنونی  جهان  از  تصوری  همگنان شان  و  گروه  این 
ندارند، جز این که باور دارند که تمام جهان و آدم هایش 
چندی  می شوند.  تقسیم  کافر  و  مومن  دسته  دو  به 
پارلمان گفت  افغانستان در  امنیت ملی  پیش رییس 
است  جوان  اکثراً  جمعیت  با  کشوری  افغانستان  که 
سربازگیری  جوان  جمعیت  همین  میان  از  طالبان  و 
می کنند. تصور کنیم آن عده از طالبانی را که پس از 
سال ۲۰۰۱ متولد شده و دوران حاکمیت طالبان را 
شاهد نبوده اند. این جوانک های طالب، اکنون ۲۰ ساله 
شده و ترانه های طالبان و افسانه افغانستان امن زمان 
آن  از  است. پس  را تسخیر کرده  آن ها  افکار  طالبان 
افسانه وار فرماندهان طالبان  از قهرمانی های  نیز فقط 
و عملیات هایی به  قول خودشان استشهادی شنیده اند.

این جوانک ها هر روز را با نجوای ایدیولوژی طالبانی 
درد  آن  با  گذرانده،  اسالم  از  طالبان  خاص  روایت  و 
کشیده و رسیدن به خوشحالی و سعادت مندی را فقط 
در آن جست وجو و با آن رشد کرده اند. منطق آن ها 
دنیای فراتر از کشتار و فاقد توحش را تصور نمی تواند 
مال  امارت  عهد  به   برگشت  برای  که  و حکم می کند 
کنند،  را سالخی  آمده  دنیا  به  تازه  باید کودک  عمر 
زن باردار و کودک سه ساله اش را در مسیر برگشت به 
خانه با ماین مقناطیسی از بین ببرند و دیگری را به 
گلوله ببندند و یا هم در عالم بی خیالی و رها از تعلق 
عاطفی با خانواده و عزیزان شان در میانه چهارراه و یا 
داخل صنف دانشگاه خودشان را منفجر کنند. منطق 
آن ها حکم می کند و پذیرفته اند که بزرگان شان محاکم 
صحرایی برگزار کنند و در آن به  راحتی حکم سنگ سار 
و تیر باران بدهند. منطق آن ها حکم می کند تا برخی از 
زنان محصور در کنج دیوارها گردند و زنان بی حجاب 
هیأت  اعضای  از  یکی  منصور،  حفیظ  شوند.  کشته 
مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه در مصاحبه ای 
به صراحت گفت که از دید طالبان هرکسی که در کابل 
زنده گی می کند، کافر است. من شخصاً بعد از شنیدن 
این خبر دچار ترس و وحشت شدم. آیا پیام روشن تر 
از این برای شناخت نوع نگاه طالبان وجود دارد؟ داکتر 
امین احمدی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و دیگران نیز 

بارها گفته که طالبان تغییر نکرده اند.
از  شماری  هم  باز  موارد،  این  همه  نظرداشت  در  با 

سیاست مداران از تشکیل حکومت موقت با مشارکت 
طالبان حرف می زنند و از این طرح دفاع می کنند. از 
دید این جماعت، جنگ افغانستان فقط بر سر قدرت 
اختالفات  که  شود  تقسیم  طوری  قدرت  اگر  و  است 
سیاسی میان سیاست مداران کنونی و رهبران طالبان 
گردد،  حاصل  جماعت  دو  هر  رضایت  و  شود  مهار 
البته  باطل.  خیال  زهی  تمام.  و  است  حل  مشکل 
برای  جنگ  افغانستان  جنگ  از  بخشی  این که  در 
دست یافتن به قدرت است، شکی نیست؛ اما تمام این 
جنگ فقط جنگ برای قدرت نیست. چنین نگاهی به 
جنگ افغانستان نگاه بسیار کالسیک و قدیمی است. 
به همین خاطر برخی از رهبران جهادی که سن شان 
از شصت و هفتاد گذشته است، از آن حمایت می کنند؛ 
تغییرات  متأسفانه  جهادی  رهبران  این  بیش تر  زیرا 
اجتماعی بیست سال اخیر را نپذیرفته اند و نگاه شان به 
نسل جدید و جوان افغانستان که در رده های مختلف 
حکومتی،  ادارات  امنیتی،  نهادهای  در  تصمیم گیری 
و سکتور خصوصی  تجارت  رسانه ها،  مدنی،  نهادهای 
هستند، اصاًل دقیق و درست نیست و فکر می کنند که 
این نسل قدرت را از دست آن ها قاپیده  است. از این رو 
هم دیگر را در نقش بزرگان افغانستان تصور می کنند 
و دچار این توهم هستند که هر تصمیمی که بگیرند، 
نسل جدید کشور نیز آن  را خواهد پذیرفت و می توان 
این نسل را به  حاشیه برد. بی خبر از این که شکاف و 

تضاد بین این دو نسل از زمین تا آسمان است.
با توجه به واقعیت های کنونی جامعه افغانستان می توان 
نیست؛  قدرت  تنها جنگ  افغانستان  گفت که جنگ 
جنگ ارزش ها نیز است. ده ها  هزار جوان تحصیل یافته 
حاضر نیستند به گذشته برگردند و ارزش های شان به  
هیچ وجه با اسماعیل خان و حکمتیار و... یا رهبران 
طالبان یکی نیست. آن ها به رغم این که به کارکردهای 
حکومت کنونی معترض هستند؛ اما حاضر نیستند تا 
سرحد فروپاشی تمامی شالوده های نظام کنونی پیش 
حکومت  طرح  که  است  وضعیتی  چنین  در  بروند. 
موقت نگران کننده می شود؛ چون موقت خواهان تمامی 
البته  صد  و  اجتماعی  پیچیده  جنگ  یک  مولفه های 

سیاسی را به جنگ برای قدرت خالصه می کنند.
جماعت  این  برعکس  دقیقاً  طالبان  که  حالی   در 
ایجاد  برای  جهادی، حکومت موقت را نخستین قدم 
جهان کوچک ایدیولوژیک شان در افغانستان می بینند. 
امریکا  از اشغال  افغانستان  با سند آزادی  آن ها وقتی 
مرکز  به  جهاد  پیروزی  و  کشور  فتح  دست آورد  با  و 
قدرت و تصمیم گیری باز گردند، آن وقت به تکیه زدن 
کرد؛  نخواهند  بسنده  والیت  و  وزارت  بر مسند چند 
بلکه از همان فردای آمدن شان به کابل شروع می کنند 
به تحکیم قدرت خود و گسترش و تحمیل دیدگاه شان 
بر همه اقشار جامعه. آن گاه کدام گروه و جبهه  ای وجود 
نخواهد داشت که در برابر روایت طالبانی از شریعت 
یافته  نیز  رسمی  جنبه  سیاسی  توافق  نتیجه  در  که 
است، بایستد. لذا همان گونه که داکتر احمدی، عضو 
هیأت مذاکره کننده بارها اشاره کرده است، ما بیش از 
هرچیزی نیاز به یک جبهه ضد طالب در شرایط فعلی 
داریم. البته نه لزوماً جبهه مسلحانه، بلکه به شکل دهی 
یک چتر فراگیر که از آدم ها و اقشار مختلف تشکیل 
جدی  نیاز  باشد،  مشترک  ارزش های  دارای  و  شود 
داریم، تا بتواند در صورت اتخاذ هر تصمیمی در مورد 
آینده سیاسی افغانستان از مردم حمایت کند. چتری 
که در آن حکومت، احزاب سیاسی، جوانان و زنان همه 
بایستیم و حافظ  برای همیشه  در کنار هم یک بار و 
تمام ارزش های مان باشیم. همان گونه که همیشه در 

کنار هم دیگر بودیم و خواهیم ماند.
 افغانستان و شهروندان آن شوربختی و مشکالت را کم 
ندیده اند. همین گونه، اختالف نظر و سلیقه یا کینه و 
کدورت فردی جزو طبیعت هر فرد است. اگر زمانی 
ببخشیم  را  هم دیگر  اکنون  ایستادیم،  هم  روبه روی 
این  بارها در  توانستیم  آینده بسیج شویم. ما  برای  و 
چند سال اخیر از باب مثال در جنبش  تبسم، فاجعه 
فرخنده و به  همین سیاق در اوایل جنبش روشنایی 
کنار هم بایستیم و با یک صدا خواست خود را مطرح 
کنیم. اکنون نیز ما می توانیم در کنار هم و با اعتماد 
به هم دیگر از این برهه تاریخی موفقانه و پیروزمندانه 
عبور کنیم و حافظ تمام ارزش های مان باشیم. می ارزد 
آزادی  مردان،  و  زنان  برابری  اساسی،  قانون  به  که 
بیان، حضور زنان در پارلمان، آزادی احزاب سیاسی و 
آزادی های مدنی اعتراف کنیم و ایمان بیاوریم و برایش 
بایستیم. تاریخ و نسل های بعدی بدون هیچ گذشتی 
و با بی رحمی تمام ما را قضاوت خواهند کرد. خوب 
است آینده گان وقتی درباره  ما قضاوت می کنند، از ما 

به  نیکی یاد کنند.

شکستند و آرزوهای بزرگ شان را در خاک دفن کردند.
 به  این بحث نمی شود در این جا به  تفصیل پرداخت و از 
باب مقدمه به  همین قدر اکتفا می کنم. فقط به  اجمال 
یادآوری می کنم که عدالت در افغانستان از عرش به  
فرش سقوط کرده و اکنون فقط نامی از آن باقی مانده 
است و بس. تا آ ن جایی که بضاعت اندک نگارنده اجازه 
کوششی  حقیقت  در  آمد،  تاکنون  آن چه  است،  داده 
از  تصویری  ارایه  و  اکنون  وضعیت  تبیین  برای  بود 
افغانستان امروز. وضعیت کنونی کشور روز به روز بدتر 
و تاریک تر می شود. زمانه در شرایط فعلی برای تمام 
ما امتحان سخت و طاقت فرسایی تدارک دیده است. 
با سرنوشت جمعی همه ما گره  این  بار  امتحانی که 
خورده است و هزینه اش کم نخواهد بود. اگر بخواهیم 
این  هزینه  بگیریم،  نادیده  آن را  و  کنیم  سهل انگاری 
سهل انگاری، از دست رفتن تمام داشته های فعلی مان 
خواهد بود و هر  آن چه را رشته ایم، پنبه خواهد کرد. 
صلح برای افغانستان قماری است که اگر از میدان بازی 
و کشور  نظام  فروپاشی  آن  بهای  نیاید،  بیرون  پیروز 

خواهد بود.
 نشست مسکو در حالی برگزار شد که حکومت مرکزی 
به  علت  هم در میدان مبارزه و هم در سطح جامعه 
امر حکومت داری در نقطه مقابل  ناتوانی و ضعف در 
شهروندان  از  برخی  حتا  و  است  گرفته  قرار  مردم 
عزل  خواهان  وضعیت  این  از  رهایی  برای  افغانستان 
غنی و دار و دسته اش از حکومت هستند تا فرد دیگری 

جای گزین او شود و وضعیت اندکی بهبود یابد.
محاسبات برخی از سیاست مداران نیز نشان  می دهد که 
سردمداران حکومت فعلی در نهایت بازنده است و بازی 
مبتنی بر برد    ـ   برد برای آ ن ها مقدور نیست. متأسفانه 
رییس حکومت از تعهدی که با مردم افغانستان داشت، 
شانه خالی کرد و تقریباً در ارگ تنها مانده است. تعداد 
باقی مانده اند، آدم هایی  محدودی هم که در کنارش 
باز  حساب  آ ن ها  روی  بتواند  غنی  آقای  که  نیستند 
نیز جناب غنی  با منطقه  روابط خود  کند. در سطح 
نتوانست رابطه استراتژیک با دولت های همسایه ایجاد 
کند. اگر روابطی هم با کشورها دارد، آن قدر شکننده 
است که با اندک فشاری از هم می گسلد. متحدان و 
شرکای بین المللی افغانستان نیز خواهان حضور غنی 
این  نیستند و کماکان مردم متوجه  در دولت جدید 
آمدن  کار  روی  نخست  روزهای  در  شده اند.  موضوع 
دموکرات ها در کاخ سفید، اندک خوش بینی ای که در 
بخش تغییر در روی کرد امریکا نسبت به خروج و قطع 
کمک ها برای آقای غنی و حلقه ارگ به  وجود آمده 
بود، زیاد طول نکشید؛ زیرا بار دیگر خلیل زاد با طرح 
جدیدی وارد کابل شد. طرحی که با صحبت های تند 
و صریح وزیر خارجه حکومت بایدن چیزی جز خفت و 
سرشکسته گی برای دولت کنونی به همراه نداشت. کل 
حرف امریکایی ها این است که ما دیگر نمی خواهیم و 
نمی توانیم هزینه جنگ شما را بپردازیم. طرح خلیل زاد 
چیزی شبیه آزادی پنج هزار زندانی طالبان، رهایی انس 
بر  اگر دیر بجنبیم مثل گذشته  و... است که  حقانی 
کشور ما تحمیل خواهد شد. در این زمانه حساس اما 
بحث و دغدغه من و بسیاری از هم نسالن من، غنی و 
امثال او نیست. بحث من/ما آمدن طالبان و به دنبال 

آن روی  کار آمدن امارت است.
گرفته  جهادی  رهبران  از  غنی  مخالفان  و  منتقدان 
که  مصالحه  عالی  شورای  اعضای  و  عادی  مردم  تا 
غنی  جدی  و  سرسخت  مخالفان  از  اکثریت شان 
هستند، به این نتیجه رسیده اند که بایستی حکومت 
موقت در افغانستان شکل گیرد و بهتر است بگوییم 
تنها پیشنهاد جدی آن ها در برابر امارت خواهان همین 
مورد است. البته این پیشنهاد نیز با تردیدهای جدی ای 
همراه است. فرض را بر این می گذاریم که هیأت  صلح 
افغانستان روی تمام جزئیات با طالبان به  نتیجه برسد 

لیال فروغ محمدی



انتقام سخت حرف می زنند و در جانب مقابل، جبهه احمدشاه ُکهزاد
مقاومت بر دفاع متقابل پافشاری دارد. پرسش این جا 
است که تدوام این وضعیت به کجاها می انجامد؟ آیا 

مسأله بهسود راه حل نظامی دارد؟
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  بر  حمله  شک  بدون 
است  صریح  جرم  سرباز،   ۹ کشتن  و  افغانستان 
و  جرمی  عمل  این  کشور،  قوانین  روشنایی  در  و 
قرار  قضایی  و  عدلی  پی گرد  مورد  باید  آن  عامالن 
و شکنجه  کشتار  الزاماً  آن،  با  موازات  در  و  بگیرند 
غیرنظامیان به   عنوان مصداق جنایت علیه بشریت 
بدون  بگیرد.  قرار  نیز مورد پی گرد عدلی و قضایی 
افغانستان، خواستار پی گرد عدلی  شک، شهروندان 
علی پور به جرم سقوط دادن چرخ بال ارتش و کشتن 
۹ نیروی امنیتی هستند و به همین منوال، خواهان 
پی گرد عدلی و قضایی اهلل داد فدایی که به دستور 
او ۴۲ فرد غیرنظامی در ولسوالی بهسود به رگ بار 
به  تنها  نه  نیز هستند. هنوز حکومت  بسته شدند، 
قضایای جرمی که وصف آن رفت، رسیده گی نکرده 
است؛ بلکه با برخورد دوگانه با مرتکبین جرم و نگاه 
دوگانه به مصادیق جرایم، افراد و کتله های قومی را 
قسماً در تقابل هم قرار داده و وضعیت را بحرانی تر و 
پیچیده تر ساخته است. ناگفته پیدا است زمانی که 
مرتکبین جنایات جنگی علیه افراد ملکی نظیر اهلل داد 
فدایی مورد پی گرد عدلی قرار نگیرد و حکومت به 
دهد،  پاداش  او  به  مشهود  جرم  این  ارتکاب  پاس 
علی  پور  نظیر  افرادی  قضایی  و  عدلی  پی گرد  قطعاً 
و سوق دادن نیروهای امنیتی به هدف گرفتاری او، 
با حساسیت مردم مواجه می شود و استفاده  ابزاری 
امنیتی  نیروهای  و  قضایی  دستگاه  از  سیاسی  و 
به  بعضاً  کشور  سیاسیون  شاید  می گردد.  تفسیر 
شکاف ها و تنش های قومی به   عنوان فرصت طالیی 
اما شهروندان  برای بهره برداری سیاسی نگاه کنند؛ 
افغانستان قربانیان اصلی بحران ناشی از دوام تنش ها 
و کشمکش های قومی و قبیله ای خواهند بود. چنانچه 
در حمله هوایی نیروهای امنیتی در ۳۰ حوت باالی 
مواضع علی پور، شماری از خانه های مسکونی آسیب 
دید، یک زن کشته شد و یک مرد و یک زن دیگر 
زخم برداشتند. با دریغ و درد که برخورد مصلحتی 
و دوگانه حکومت افغانستان فقط در مسأله بهسود 
خالصه نمی گردد. فاجعه المناک دهمزنگ، جنبش 
ستار  آمر  کردن  نیست  به  سر  تغییر،  رستاخیز 
غوربندی، بد رفتاری نیروهای امنیتی با نظام  الدین 
قیصاری و نمونه های دیگری از این دست، مثال های 
نگاه دوگانه  و  به شدت غیرحرفه ای  رفتار  از  بزرگ 
حکومت با پدیده جرم و افراد متهم به جرم است. به 
این دلیل که در قضایای مشابه، حکومت هیچ گونه 

تاخت وتاز تمام فصل کوچی ها و طالب ها بر ولسوالی 
این  به  که  راه هایی  و  وردک  میدان  والیت  بهسود 
جنگ  آبستن  را  بهسود  می گردد،  منتهی  ولسوالی 
باشنده گان  از  را  نسبی  آرامش  و  نموده  کشتار  و 
غفلت  و  وضعیت  این  دوام  است.  کرده  سلب  آن 
حکومت مرکزی در حل معضل کوچی ها و ساکنان 
بهسود، مردم آن جا را در حالت آماده باش قرار داده 
به  و سردرگمی، جریانی موسوم  این جبر  از دل  و 
»جبهه مقاومت« سر بیرون آورده است. در ماه های 
اخیر، رویدادهای ناگوار امنیتی که ماحصل اقدامات 
در  وضعیت  است،  حکومتی  مسووالن  ناسنجیده 
بهسود را فوق العاده پیچیده و سمی کرده است. در 
۱۰ دلو ۱۳۹۹ شماری از نیروهای امنیتی تحت امر 
اهلل داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس والیت میدان 
وردک، بر گروهی از معترضان در ولسوالی حصه  اول 
این رویداد خونبار خشم و  بهسود شلیک کردند و 
افزایش  با  برانگیخت.  را  مردم  از  بسیاری  اعتراض 
اعتراضات در برابر عمل کرد نیروهای امنیتی، هیأتی 
به  محلی  متنفذین  و  مقامات حکومتی  از  متشکل 
بهسود اعزام شد. این هیأت در پایان بررسی هایش 
اعالم کرد که تمامی ۴۲ فردی که بر اثر آتش باری 
نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده، افراد ملکی و 
غیرنظامی بوده اند. در ۲۰ دلو ۱۳۹۹، وزارت داخله 
و  درآورد  تعلیق  حالت  به  را  فدایی  اهلل  داد  وظیفه  
به  بیش تر  تحقیقات  برای  او  پرونده   که  کرد  اعالم 
نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. بعدتر 
اما روشن شد که متأسفانه پرونده اهلل داد فدایی نه 
تنها به صورت منصفانه بررسی نشد و او مورد بازپرس 
جدی قرار نگرفت؛ بلکه رییس   جمهور غنی در هفته 
گذشته، حکم تقرر ایشان را به   عنوان فرمانده پولیس 
والیت لغمان صادر کرد. در ادامه تنش های روزافزون 
در بهسود، یک فروند چرخ بال نیروهای امنیتی از نوع 
ام-۱۷ در این ولسوالی سقوط کرد. در نتیجه سقوط 
ارتش  این چرخ بال، ۹ عضو )۴ خلبان و ۵ سرباز( 
جان باختند. به دنبال آن، عبدالغنی علی پور گفت 
که ممکن است چرخ بال نیروهای امنیتی در نتیجه 
شلیک افراد وفادار به او، سقوط کرده باشد. سپس 
مسووالن حکومت، اعالم کردند که انتقام می گیرند 
و قطعه بزرگی از نیروهای ارتش را از طریق زمین 
ارتش  هواپیماهای  فرستادند.  بهسود  ولسوالی  به 
مواضع نیروهای زیر فرمان علی پور را بمباران کردند 
و گزارش شده است که نزدیک به بیست تن از افراد 
و  کشته  ارتش  هواپیماهای  بمباران  نتیجه  در  او 
زخمی شده اند. این در حالی است که رییس جمهور 
غنی و مسووالن درجه یک امنیتی کشور هم چنان از 

اقدامی نکرده است. دست کم در حل و فصل غایله 
مسأله  استفاده شود.  نظامی  گزینه  از  نباید  بهسود 
بهسود از طریق مسالمت آمیز و با پا درمیانی سرور 
محقق،  محمد  و  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش، 
جمهوری  رییس  سیاسی  و  امنیتی  ارشد  مشاور 
قابل حل است و نباید بر استفاده از گزینه نظامی 
در محالت مسکونی پافشاری گردد. به جای حمله 
نیروهای امنیتی بر بهسود، نیاز است که این نیروها 
برای سرکوب جنگ جویان طالبان که همه روزه از اردو 
و پولیس ما قربانی می گیرند و ساحات تحت کنترول 
دولت را تصرف می کنند، بسیج شوند. استفاده ابزاری 
از نیروهای امنیتی و اظهارنظرهای غیرمسووالنه در 
چنین شرایط حساس، اقوام باهم برادر افغانستان را 
از هم دور و احتماالً در دراز مدت چند دسته گی در 
میان نیروهای امنیتی ایجاد خواهد کرد. این حرف، 
سال های  در  افغانستان  نیست.  بی جا  ادعای  یک 
سقوط  سپس  و  خلق  دموکراتیک  حکومت  پایانی 
برای  دارد.  کوله بارش  در  را  تجربه ای  چنین  آن، 
یک دسته گی  و  و حفظ سالمت  افغانستان  سالمت 
چنین  ایجاد  از  که  می کند  ایجاب  پولیس،  و  اردو 
هرج ومرجی که روا داشتن تبعیض نسبت به بخشی 
از مردم و برخوردهای گزینشی رهبری حکومت با 
شهروندان تفسیر و تعبیر می شود، دوری شود. تجربه 
برای  نظامی  گزینه  از  استفاده  که  می دهد  نشان 
سرکوب چهره های ضد طالب که از محبوبیت مردم 
برخوردار است، نه تنها که به تأمین بیش تر امنیت 
در کشور کمک نمی کند، بلکه آرامش نسبی را نیز 
خطر  معرض  در  را  جامعه  بقای  و  می سازد  مختل 

جدی قرار می دهد.
وضعیت  این  در  افغانستان  که  است  این  من  باور 
و  سخت  شرایط  این  در  و  شکننده  و  حساس 
اقوام  همیاری  و  همدلی  به  بیش تر  طاقت فرسا، 
ضرورت دارد، نه نفاق و تفرقه افگنی میان شهروندان 
از  افغانستان  جامعه  در  چون  قومی.  گروه های  و 
و  برتری طلبی  باز شکاف های قومی و مذهبی،  دیر 
زیاده خواهی ها به شکل گسترده آن وجود دارد و این 
موارد، جز این که جامعه را از پیش رفت باز داشته، 
هیچ نتیجه ای در پی نداشته است. لذا ایجاب می کند 
تالش  اقوام  میان  هم گرایی  ایجاد  خصوص  در  که 
صورت گیرد و رهبری حکومت و ارگان های امنیتی 
نیز از برخوردهای مصلحتی و گزینشی که نتیجه اش 
بی اعتبار شدن  وضعیت،  از  مردم  جز سرخورده گی 
اقوام  میان  تفرقه  ایجاد  و  مردم  نزد  دولتی  قدرت 
در  حداقل  کنند.  دوری  نیست،  دیگری  چیزی 
گیرودار اقدامات سنجیده و ناسنجیده، حکومت نباید 
امن  ترین مناطق  از  باز جزئی  از دیر  بهسود که  در 

طرف  از  دولت  حاکمیت  اصل  و  محسوب  کشور 
ساکنان آن احترام و به اجرا گذاشته می شود، دست 

به اقدامی بزند که مردم عادی آسیب ببینند.
درست است که جنایت با جنایت توجیه نمی شود؛ 
به  دولت  که  است  منطق  هم خالف  اقدام  این  اما 
در  آزادانه  که  طالبان  جنگ جویان  سرکوب  جای 
ایجاد  بازرسی  ایست  های  رفت وآمد  پر  شاهراه های 
مردم  و  امنیتی  نیروهای  قتل  به  و دست  می  کنند 
به  احساساتی  شدت  به  اقدامات  با  می  زنند،  عادی 
بهسود نیرو بفرستد و به خاطر دست گیری علی پور 
به امنیت مردم عادی توجه نکنند؛ آن هم مردمی که 
هیچ گاه در نوزده سال گذشته دست به اقدام مخل 
امنیت عامه نزده و از قانون مدارترین شهروندان این 

سرزمین بوده اند.

جمع بندی
فرمانده  فدایی،  اهلل   داد  توسط  ملکی  افراد  کشتار 
بهسود، کشتار ۹  در  وردک  میدان  پیشین  پولیس 
و  علی  پور  به  وابسته  افراد  توسط  ملی  ارتش  سرباز 
افزون بر این، صدور دستور کشتار گروهی ده  ها هزار 
نفر توسط فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، وضعیت 
امنیتی کشور را بیش از پیش شکننده ساخته است. 
هنوز هم دیر نیست که برای جلوگیری از فجایع و 
پیش گیری از بحران های خانمان سوز، حکومت غایله 
کند.  سیاست مداران حل  میانجی گری  با  را  بهسود 
رییس جمهور غنی حداقل برای سالمت افغانستان 
و احترام به فیصله هیأت اعزامی حکومت به بهسود، 
نباید اهلل داد فدایی را به دلیل آتش باری بر روی افراد 
نباید  نیز  اکنون  و  می داد  پاداش  نحوی  به  ملکی 
سعی کند که از موضوع پیش آمده به   عنوان مجالی 
آن  از  بهره جستن  و سپس  قومی  تنش  برای خلق 
استفاده کند. اوضاع متشنج فعلی افغانستان ایجاب 
اقوام  و  افراد  میان  هم گرایی  و  همدلی  که  می کند 
بیش تر تقویت شود و مردم همکار دایمی نیروهای 
امنیتی باشند. دولت مردان ما نباید با افراد به دلیل 
برخورد  قومی،  مختلف  کتله های  به  آنان  تعلق 
چندگانه داشته باشند. مجرم هرکسی که باشد، باید 
مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار گیرد و قانون به 
صورت یک سان بر ناقضان آن، تطبیق شود. در غیر 
است  این  معقول  منافع کشور صدمه می بیند.  آن، 
که حکومت در شرایط جنگی کنونی از افرادی که 
امنیتی کشور در کنار  بازوهای  به عنوان  می توانند 
نیروهای ارتش در محالت در برابر طالبان بجنگند، 
نباید  در راستای تامین نظم عامه استفاده نماید و 
با رفتارهای غیرحرفه ای آنان را به تهدیدی در برابر 

خود تبدیل کند.

مناقشه بهسود راه حل نظامی ندارد
وهای امنی�ت و جبهه مقاومت؛ دوئل ن�ی
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تاخت وتاز تمام فصل کوچی ها و طالب ها بر ولسوالی بهسود والیت میدان وردک و راه هایی که به این ولسوالی منتهی می گردد، بهسود را آبستن جنگ و کشتار نموده 
و آرامش نسبی را از باشنده گان آن سلب کرده است. دوام این وضعیت و غفلت حکومت مرکزی در حل معضل کوچی ها و ساکنان بهسود، مردم آن جا را در حالت 

آماده باش قرار داده و از دل این جبر و سردرگمی، جریانی موسوم به »جبهه مقاومت« سر بیرون آورده است. در ماه های اخیر، رویدادهای ناگوار امنیتی که ماحصل 
اقدامات ناسنجیده مسووالن حکومتی است، وضعیت در بهسود را فوق العاده پیچیده و سمی کرده است. در ۱۰ دلو ۱399 شماری از نیروهای امنیتی تحت امر اهلل داد 
فدایی، فرمانده پیشین پولیس والیت میدان وردک، بر گروهی از معترضان در ولسوالی حصه  اول بهسود شلیک کردند و این رویداد خونبار خشم و اعتراض بسیاری 

از مردم را برانگیخت. با افزایش اعتراضات در برابر عمل کرد نیروهای امنیتی، هیأتی متشکل از مقامات حکومتی و متنفذین محلی به بهسود اعزام شد.



آسیه حمزه ای

سه شنبه
شماره 3566

3 حمل ۱۴۰۰
23 مارچ 2۰2۱

قیمت: 2۰ افغانی

سال سیزدهم

8

امن رفته ام، اما این حس و حال را کم تر دیده ام. بهار 
غریبی این جا حاکم است. 

کجا  از دل  خانواده  »مهر  می گوید:  این جا  مسوول 
بیرون می شه؟ هر چه خشونت هم باشه، باز د روز 
عید و نوروز دل این ها پر می کشه پیش فامیل خود. 
بعد حل قضیه، تعدادی از دخترها خواستن به پیش 
فامیل خود برگردن، اما خانواده های شان دگه این ها 
برگرداندم.  رو  بلندتر،  صدایی  با  نکدن.«  قبول  ره 
کسی می گفت: »شکیبا جان گریان نکو، خیر است، 
کل ما د یک حالت استیم.« می روم به طرف صدا. 
اتاق پنج با دیوارهای سبز رنگ و کلکینی نه چندان 
دل باز. روی یکی از تخت ها شکیبا با جسمی نحیف و 
صورتی گندم گون دراز کشیده و خیره شده به چند 
عکس باالی تختش. آن قدر گریسته که چشم هایش 
کاسه خون شده است. مرا که می بیند، سرش را زیر 
کمپل می کند و صورتش را رو به دیوار. از اتاق خارج 
می شوم تا به حریم و حس و حالش احترام گذاشته 

باشم. 
دقایقی بعد، مسوول آن جا از اتاق بیرون شد و گفت: 
»می خواهد حرف بزند، خودش خواسته که روایتش 
را بگوید تا کمی آرام بگیرد و سبک شود.« اتاق پنج 
فقط  دیگران.  از  است  خالی  سبز  رنگ  دیوارهای  با 

مادرش اختیاری نداشت. او هم زاده و بزرگ شده 
همان جامعه سنتی بود که زن بی اختیار باشد و مرد 
مادرش  قول  از  شکیبا  همه کاره.  و  تصمیم گیرنده 
قصه می کرد که مادرکالنش همیشه می گفت: »زن 
با نام خود آمده، زن ره بزن. وقتی مرد زن ره نان 
و  تقابل  در  همین  برای  داره.«  هم  زدن  حق  بته، 
رویایی میان شکیبا و برادرانش، مادر او همیشه خود 

را کنار می کشید. 
از مرگ پدر نگذشته بود که یاسر،  هنوز دو هفته 
برادر کالن شکیبا، که سه فرزند هم داشت، به خانه 
آمد. پیش از او متوجه صحبت های پنهانی با مادر و 
دیگر برادرانش شده بود. آن روز یاسر سر نان چاشت 
تو هم در  رفته،  به رحمت خدا  پدر  گفت: »حالی 
خانه صحیح نیست بی سر و بی پای بمانی. ۱۶ ساله 
می شی، دگه کسی تو ره نمی گیره، سنت تیر شده. 
پیدا شده، همو ره فیصله می کنیم  یک خواستگار 
که در سال نو سر خانه و زنده گی ات بری. مادر هم 
فروش  به  ره  پدری  خانه  و  می کنه  زنده گی  مه  با 
می اندازیم.« شکیبا مبهوت مانده بود و با تلنگر مادر 
پیسه دار  بسیار  »خواستگار  که  گفت:  آمد  خود  به 
است، دو زن داره که از یکیش اوالد نکده و دگه اش 
با چهار اوالد در والیت استن. خیر است، مهم این 
است که مرد پخته است و پیسه دار. بریش اوالد بچه 

که بیاری، فرش زیر پایت طال خاد گرفت.«
پشت این دیوارها دنیای دیگری است. انگار بهار به 
کابل آمده و به این جا هنوز پایش باز نشده است. 
هیچ خبری نیست. همان روزمره گی ها، همان گذر 
همان  و  دسته جمعی  اتاق های  همان  ثانیه ها،  ُکند 
فرقش  تنها  شاید  دیوارها.  پشت  و سکوت  تنهایی 
با روزهای دیگر این باشد که هر کسی در درونش 
و  خاطرات  مرور  شبیه  چیزی  شده؛  برپا  غوغایی 

پرتاب شدن در روزهای نوروز در خانه.
تا هماهنگی ها  چند دقیقه روی حویلی می نشینم 
حمل  اول  روز  در  غریبه  یک  حضور  شود.  انجام 
در یکی از خانه های امن کابل همان قدر برای شان 
عجیب است که این پرسش گری را در چهره هر که 
عبور می کند، نمایان دیده می شود. تالش می کنم 
حس راحتی بدهم، سالم می کنم و نوروز را برای شان 
تبریک می گویم. برخی به گرمی پاسخم می دهند و 
برخی حس و حال خوش و بش کردن را هم ندارند، 
شبیه همان شعر که می گوید: »دل خوش سیری 

چند؟«
و می روم  تا کرده، طی می کنم  یکی دو  را  زینه ها 
باال. بعد عبور از دهلیزی تنگ و تاریک، به اتاق های 
کنار هم و تخت های شش نفره در هر اتاق می رسم. 
بارها به خانه های  با خود مصروف است.  هر کسی 

من هستم و شکیبا )اسم مستعار(. نشسته روبه رویم، 
کمپل روی پاهایش و دستان خود را حلقه زده به 
دور زانوهایش. حالتش به گونه ای است که می فهمم 
نمی داند از کجا باید شروع کند و کلماتش را چگونه 
بزن...«  گپ  »راحت  گفتم:  او  به  بچیند.  هم  کنار 
تمام  و  خودش  از  کرد  قصه  ساله   ۲۰ شکیبای 
رنج هایی که بر شانه های ظریفش سنگینی می کند.

روایت بر می گردد به پنج سال پیش و ۱۵ ساله گی 
شکیبا. همه چیز دست و پای او را به حکم دختر 
بودن در زنجیر بسته بود. غیر از پدر پیری که در بستر 
بیماری بود، دیگر هیچ کس هیچ حقی به او نمی داد. 
او بود و شش برادر کالن تر از خود. از هفت ساله گی 
وقتی می خواست مکتب برود، برادرانش کتابچه های 
او را پاره می کردند. پدرش او را شامل مکتب می کرد 
را می زدند و می گفتند:  او  برادران ممانعت؛ حتا  و 
»رفتن دختر به مکتب بدنامی است.« قیود تا آن جا 
روشن  رنگ  کاالهای  نداشت  اجازه  حتا  او  که  بود 
بپوشد. کاالی رنگ روشن از نگاه آن ها باعث جلب 

توجه و معصیت می شد.
مادرش اختیاری نداشت، او هم زاده و بزرگ شده 
همان جامعه سنتی بود که زن بی اختیار باشد و مرد 
مادرش  قول  از  شکیبا  همه کاره.  و  تصمیم گیرنده 
قصه می کرد که مادرکالنش همیشه می گفته: »زن 
با نام خود آمده، زن ره بزن. وقتی مرد زن ره نان بته، 
حق زدن هم داره.« برای همین در تقابل و رویایی 
میان شکیبا و برادرانش، مادر او همیشه خود را کنار 
به  بود که »چشم گفتن«  معتقد  و حتا  می کشید 

برادران بهترین راه برای ختم غایله است. 
می شد.  آغاز  حوت  و  بود  رسیده  پایان  به  دلو 
نفس های آخر پدر بود تا این که او چشم از این جهان 
فروبست. پدر که رفت، نیم بند آرامش هم از دنیای 
شکیبا رفت. ناشکیب شد و دلتنگ، خشونت دید و 

خشونت دید و دم نتوانست بزند. 
از مرگ پدر نگذشته بود که یاسر،  هنوز دو هفته 
برادر کالن شکیبا، که سه فرزند هم داشت، به خانه 
آمد. پیش از او متوجه صحبت های پنهانی با مادر و 
دیگر برادرانش شده بود. آن روز یاسر سر نان چاشت 
تو هم در  رفته،  به رحمت خدا  پدر  گفت: »حالی 
خانه صحیح نیست بی سر و بی پای بمانی. ۱۶ ساله 
می شی، دگه کسی تو ره نمی گیره، سنت تیر شده. 
پیدا شده، همو ره فیصله می کنیم  یک خواستگار 
که در سال نو سر خانه و زنده گی ات بری. مادر هم 
فروش  به  ره  پدری  خانه  و  می کنه  زنده گی  مه  با 

می اندازیم.«
این حرف ها پتکی بود بر سر او، مگر چند سال داشت 
که سن ازدواجش تیر شده؟ چرا خودش حقی در 

انتخاب نداشت؟ چرا بعد از این همه سال زنده گی، 
اجازه رفتن به مکتب را نداشت؟ چرا می خواستند او 
ازدواج کند تا تقسیم ارث با تاخیر مواجه نشود؟ از 

مرگ پدر فقط ۱۴ روز گذشته بود...
بعد از نان، مادر سراغ شکیبا آمد. گفت: »سر گپ 
الالیت گپ نزنی که کدام زد و خورد می شه. برادر 
دیده.  صالح  و  خیر  حتماً  است،  پدر  جای  کالن 
از  داره که  دو زن  است.  پیسه دار  بسیار  خواستگار 
یکیش اوالد نکده و دگه اش با چهار اوالد در والیت 
استن. خیر است، مهم این است که مرد پخته است و 
پیسه دار. بریش اوالد بچه که بیاری، فرش زیر پایت 
طال خاد گرفت.« بعد با حالت تلنگر به شانه دخترش 

محکم زد که یعنی حق مخالفت نداری. 
روزهای سختی بود. درست است که شکیبا مکتب 
نرفته بود، اما از کودکی رویاهای بزرگی در سر داشت. 
او با تمام دختران و زنان اطرافش فرق می کرد، برای 
همین هضم این که زن سوم مردی کالن سال شود 
که حداقل سه برابر سنش را داشت، غیرممکن بود. 
از  بزرگ تر  و چه خشونتی  می شد  معامله  عماًل  او 
زده  حرف ها  او،  از  سوالی  کوچک ترین  بدون  این؟ 
شده، تصمیم ها گرفته شده و قرار گذاشته شده بود 
که ۲۶ حوت مراسم نامزدی برگزار شود. این، اتفاقی 
بود که شکیبا نمی توانست به آن تن بدهد. از قدرت 
تحملش خارج بود و باید کاری می کرد. خودش به 
چطور  و  کند  چه  بداند  که  بود  نرسیده  سنی  آن 
مانع این اتفاق شود؛ فقط یادش از ریحانه، یکی از 
دختران قوم آمد که او در مزار دانشگاه را خوانده بود 
و دختر تحصیل کرده قوم و خویش حساب می شد، 

خانه شان دو کوچه باالتر بود. 
به هر بهانه ای که شد، به خانه شان رفت و موضوع را با 
او درمیان گذاشت. ریحانه )مستعار( قبول نکرد. پای 
خود را پس کشید و گفت: »برادرانت بفهمن پای مه 
در میان است، می کشن مره.« با التماس هایی که در 
صورت شکیبا دید، نتوانست برایش کاری نکند. به 
یکی از دوستانش که در موسسه ای برای حمایت از 
زنان کار می کرد، زنگ زد. او گفت قضیه خشونت 
جدی است. با توجه به محدودیت رفت و آمد شکیبا، 
در  فقط  دادند.  انجام  غیرحضوری  را  اداری  امور 
همان جا ریحانه عریضه ای نوشت و زیرش را شکیبا 

امضا کرد. کارها خیلی زود انجام شد. 
از  یکی  به  قضیه،  بودن  حاد  دلیل  به  بعد  روز  دو 
در  شد.  منتقل  کابل  در  امن(  )خانه های  شیلترها 
جلسات رسیده گی به قضیه شکیبا، خانواده اش حاضر 
روزی  تهدید می کرد که  تلفنی  یاسر  فقط  نشدند. 
خواهرش را خواهد کشت.  حتا بارها به مادرش زنگ 
زد و فقط پاسخ این بود: »دختر نیستی، ننگ استی، 
شرم استی. خدا تو ره از روی ما گرفت. از روی این 

زمین و زمانم بگیره تو بی حیا ره، آبرو نماندی...«
بخواند  توانست درس  امن  هر چند شکیبا در خانه 
و از خشونتی که بر او اعمال شده بود، جان سالم 
به در ببرد، اما این دوری و تنهایی برای او تلخ بود. 
او  ناشکیب تر.  و  دلتنگ تر  و شکیبا  بهار شده  حاال 
جزو معدود آدم هایی است که بهار و نوروز را دوست 
او بهار و نوروز یادآور مرگ پدر است،  ندارد. برای 
تلخ  و حرف های  برادر  لت وکوب  و  یادآور خشونت 
مادر. ترک خانه فقط برای این که نمی خواست زن 
سوم مردی شود که سه برابر سنش را داشت و فقط 
قرار بود در بدل پول معامله شود و طفل پسر بیاورد. 
که می رسد،  بهاری  هر  و  پنج سال گذشته  حدود 
هوای چشم های شکیبا ابری و بارانی می شود... به 
چه  چیست؟  شکیبا  چون  دخترانی  گناه  راستی 

ننگی؟ چه بدنامی؟ حق شکیبا از زنده گی چه بود؟

روایت دختری که به زور و زر »نه« گفت
گریز از زنده گی اجباری؛

روزهای سختی بود. درست است که 
شکیبا مکتب نرفته بود، اما از کودکی 

رویاهای بزرگی در سر داشت. او با تمام 
دختران و زنان اطرافش فرق می کرد، 

برای همین هضم این که زن سوم مردی 
کالن سال شود که حداقل سه برابر 

سنش را داشت، غیرممکن بود. او عمالً 
معامله می شد و چه خشونتی بزرگ تر 
از این؟ بدون کوچک ترین سوالی از 

او، حرف ها زده شده، تصمیم ها گرفته 
شده و قرار گذاشته شده بود که 26 

حوت مراسم نامزدی برگزار شود. این، 
اتفاقی بود که شکیبا نمی توانست به 
آن تن بدهد. از قدرت تحملش خارج 

بود و باید کاری می کرد. خودش به آن 
سنی نرسیده بود که بداند چه کند و 

چطور مانع این اتفاق شود؛ فقط یادش 
از ریحانه، یکی از دختران قوم آمد که 

او در مزار دانشگاه را خوانده بود و 
دختر تحصیل کرده قوم و خویش حساب 

می شد، خانه شان دو کوچه باالتر بود.
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از  شماری  هرات،  در  دهقان  روز  از  تجلیل  با  هم زمان 
کشاورزان هراتی از کاهش میزان بارنده گی و کمبود آب 
آنان هشدار  نگران هستند.  در سال ۱۴۰۰ خورشیدی 
احتمال  بارنده گی ،  اندک  میزان  دلیل  به  که  می دهند 
دارد.  وجود  کشاورزی  محصوالت  به  رسیدن  آسیب 
ریاست زراعت هرات می پذیرد که امسال در مقایسه با 
سال گذشته بارش باران کم تر بوده است. بر اساس آمار 
این نهاد، امسال حدود ۶۹ ملی متر بارش باران در هرات 
ثبت شده، اما سال گذشته در همین زمان ۲۰۰ ملی متر 
بارش باران ثبت شده بود. مقام ها در وزارت زراعت کشور 
گذشته،  سال  خزان  و  زمستان  در  که  می کنند  تایید 
بارنده گی به حد کافی نبود و کشاورزان از این بابت نگران 
هستند، اما کمبود بارنده گی باید از منابع آبی به ویژه 
بند سلما جبران شود. از جانب دیگر والی هرات، عدم 
صادرات زعفران به کشورهای خارجی به ویژه هندوستان 
را پرسش برانگیز دانسته و هشدار می دهد که اگر در پایان 
کافی صورت  میزان  به  زعفران، صادرات  برداشت  دوره 

از  فبروری سال جاری، عایشه ۲۳ ساله پس  ماه  در 
او  داد.  پایان  زنده گی اش  به  کوتاه  ویدیوی  ثبت یک 
خود را به دریای شهر احمدآباد انداخت و خودکشی 
به  مرگش  با  که  پیامی  دلیل  به  عایشه  مرگ  کرد. 
جامعه فرستاد، تکان دهنده و شوک آور بود. او پیش از 
این که خودش را به دریا بیندازد، در این ویدیو گفت 
که در این تصمیم هیچ کسی مقصر نیست. ولی او با 
مرگش این پیام را به تمام هندوستان رساند که سنت 
پرداخت طویانه و جهیزیه چنان بر شانه های دختران 
راه  خودکشی  جز  بعضاً  که  می کند  سنگینی  هندی 
رسانه ها گفت که  به  عایشه  پدر  ندارد.  نجاتی وجود 
دخترش در سال ۲۰۱۸ عروسی کرد و به خاطر این که 
طویانه و جهیزیه را به طور کامل نپرداخته بود، با آزار 
و اذیت خانواده خسرش روبه رو بود و بعد از عروسی 
دلیل  به  عایشه  فرستاده شد.  پدرش  به خانه  یک بار 
نپرداختن بخشی از طویانه، بارها مورد خشونت قرار 
گرفت و کودک پنج ماهه اش نیز سقط شد. پدر عایشه 
هم چنین گفت که یک صد و پنجاه هزار کلدار هندی 
که بخشی از جهیزیه و طویانه است، به خانواده خسر 
دخترش پرداخته، ولی خانواده داماد خواهان پرداخت 
مکمل طویانه است. در جامعه هند، معموالً دختران و 
خانواده آن ها مجبور می شوند، بعضاً صدها هزار کلدار 

را به خانواده داماد جهیزیه بپردازند.
در حالی که در افغانستان پسران باید هزینه سنگینی را 
برای مصارف ازدواج بپردازند، این رسم در هند وارونه 
عمل می کند. در هند باید دختران طویانه و جهیزیه 
بپردازند. در کنار دیگر عجایبی که از هند شنیده اید، 
دختران هندی نه تنها طویانه می دهند؛ بلکه خریداری 

می پذیرند که امسال نسبت به سال گذشته میزان بارش 
است.  داشته  چشم گیری  کاهش  والیت  این  در  باران 
بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات، در 
مراسم تجلیل از جشن دهقان گفت که امسال نسبت به 
سال گذشته مقدار کم تری بارش باران ثبت شده است. 
به گفته او، سال ۱۳۹۹ خورشیدی در روزهای نخستین 
ماه حمل، ۲۰۰ ملی متر بارش باران ثبت شد، اما امسال 
باران  بارش  تاکنون حدود ۶۹ ملی متر  در زمان مشابه 
در هرات ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته ۱۳۱ 

ملی متر کاهش را نشان می دهد.
از جانب دیگر، مقام ها در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
کشور نیز کاهش میزان بارنده گی و کم بود آب زراعتی در 
هرات را تأیید می کنند. عبدالصبور رحمانی، رییس ترویج 
وزارت زراعت، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید در 
فصل های خزان و زمستان سال ۱۳۹۹ خورشیدی بارش 
باران در هرات به حد کافی نبوده است. از دید این مقام 
وزارت زراعت، در سال زراعتی پیش رو، به دلیل کاهش 
میزان بارش باران، احتماالً کشاورزان و باغ داران هرات 
»سال خشکی« را شاهد خواهند بود. وی افزود، وزارت 
زراعت برنامه هایی برای مقابله با خشک سالی احتمالی 

روی دست دارد.
با  باید  زراعتی  آب  کم بود  که  دارد  باور  رحمانی  آقای 
هماهنگی بخش های گوناگون حکومت از آب موجود در 
بند سلما جبران شود و از این طریق، میزان خسارت های 
مالی برای کشاورزان و باغ داران به حداقل کاهش پیدا 
کند. در حالی که کشاورزان و باغ داران هراتی از کاهش 
میزان بارنده گی، کم بود آب زراعتی و احتمال خشک سالی 
که  دارند  تأکید  محلی  مقام های  نگرانی می کنند،  ابراز 
کاهش میزان بارنده گی و کم بود آب نگران کننده نیست و 
باید آب های هرات مدیریت و وضعیت موجود مهار شود.

کاهش  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید  دیگر،  جانب  از 

راننده که از چهره اش فقر و ناداری هویدا بود، گفت: 
»دخترم پنج سال پیش ازدواج کرده و دو فرزند دارد؛ 
و  برای جهیزیه  که  را  پولی  نتوانستم  هنوز  من  ولی 
و  بپردازم  داماد  خانواده  به  بود،  شده  تعیین  طویانه 
این قرض داری سبب می شود که دامادم رفتار توأم با 

خشونت با دخترم داشته باشد.«
براساس آخرین تحقیقات، هند در رده نخست خشونت 
علیه زنان قرار دارد؛   چون تعداد وقایع خشونت نظر به 
جمعیت سنجیده می شود، به این دلیل آمار خشونت 
در هند حتا نسبت به افغانستان  که جامعه جنگ زده 
و به شدت سنتی است، بلندتر است. دادن »داووری« 
یا همان طویانه باعث شده است که بسیاری خانواده ها 
طفل جنین شان را در صورتی که مشخص شود، دختر 
به دلیل  بلند سقط جنین  است، سقط کنند. میزان 
دختر بودن جنس کودک، سبب شد که سونوگرافی 
هند  سراسر  در  جنین  جنسیت  تشخیص  معاینه  یا 

نگیرد، روی صادرکننده گان زعفران را »سیاه« کرده و 
آن ها را در شهر می چرخاند.

به  غرفه   ۴۰ حضور  با  کشاورزی  محصوالت  نمایشگاه 
یافت.  گشایش  هرات  در  دهقان  ملی  روز  مناسبت 
نمایشگاه،  این  در  اشتراک کننده  کشاورزان  از  شماری 
از کمبود میزان بارنده گی و کاهش آب کشاورزی ابراز 
نگرانی می کنند. عبدالقیوم، از کشاورزان هرات، باور دارد 
آب  دلیل کمبود  به  گوناگون کشاورزی  که محصوالت 
دارند  امید  باغ داران  و  نکرده و کشاورزان  رشد مناسب 
نگرانی شان  رفع  سبب  باران  بارش  آینده  ماه  چند  در 
دیگر  یکی  عبداللطیف،  شود.  خشک سالی  رهگذر  از 
گوناگون  انواع  زمین هایش  در  که  هرات،  کشاورزان  از 
نگرانی خود  بزرگ ترین  است،  کرده  را کشت  غله جات 
را کمبود آب عنوان می کند. از دید او، اگر بارنده گی به 
میزان کافی صورت نگیرد، احتمال تخریب بخش بزرگی 

از فرآورده  های کشاورزی وجود دارد.
هرات  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست  مسووالن 

برگزاری  داماد،  و  برای عروس  و سایر جواهرات  طال 
جشن عروسی که در اکثر موارد به هفت شبانه روز هم 

می رسد، به دوش دختر و فامیلش است.
ازدواج در هند برای اکثر خانواده ها شبیه کابوس است؛ 
خصوصاً خانواده هایی که درآمد کم تری دارند و فرزند 
دختر - حتا یکی. طویانه که به اصطالح خود هندی ها 
سنت های  از  یکی  می شود،  یاد  »داووری«  نام  به 
هند  جامعه  در  هنوز  که  است  اجتماعی  کمرشکن 
به روال سابق باقی است و بیش تر از دختران قربانی 
می گیرد. پیش از آغاز همه گیری کرونا، سفری داشتم 
به یکی از ایالت های جنوبی هند. با مردی که راننده 
پرسید  از من  راننده  باز شد.  بود سر صحبت  ریکشا 
که اهل کجایی؟ رسم و رواج ها در کشور تان چگونه 
است؟ بعد از معرفی و تشریح مختصر مراسم عروسی 
در افغانستان، راننده ریکشا با لبخند تلخی گفت: »چه 
خوب که رسم طویانه و جهیزیه تان برعکس ما است.«

ویژه  به  خارجی  کشورهای  به  زعفران  صادرات  میزان 
که  دارد  تأکید  و  خوانده  پرسش برانگیز  را  هندوستان 
به دلیل صادرات زعفران بی کیفیت و »خیانت« برخی 
صادرات  تعرفه  معافیت  هندوستان  صادرکننده گان، 
زعفران افغانستان را لغو کرده است. او در سخنان تندی 
در مراسم جشن دهقان در هرات گفت: »اگر به پایان 
و  ماند  شما  دست  روی  زعفران ها  زعفران،  سال  دوره 
نرسید، همین صادرکننده ها  فروش  به  قیمت خود  به 
را مِن قتالی داخل شهر روی شان را سیاه کرده و چرخ 

می دهم.«
به گفته او، صادرکننده گان زعفران باید حساب بدهند 
که چگونه ۳۸ تُن زعفران را صادر کردند، اما هنوز ۲۰ 
بدهند  حساب  باید  و  نشده  فروخته  هرات  تولید  تُن 
برخی  تازه گی  به  آورده اند؟  کجا  از  را  تن   ۳۸ این  که 
بازرگانان زعفران در هرات ادعا داشتند که زعفران ایرانی 
به نام زعفران افغانستان در بازار جهانی فروخته می شود. 
براساس معلومات والی هرات، حدود هشت تُن زعفران در 
آتش سوزی گمرک مرزی اسالم قلعه در مرز ایران سوخته 
است و نهادهای کشفی و استخباراتی باید در پیوند به 
سوختن این حجم بزرگ از زعفران در مرز ایران معلومات 

دقیق را جمع آوری کنند. 
پیش از این اعضای اتاق زراعت و مالداری هرات گفته 
بودند که در پیوند به قاچاق زعفران از ایران به افغانستان، 
اما  است،  مقام های محلی هرات شکایت شده  به  بارها 
اقدامی نکرده است.  حکومت برای مهار قاچاق زعفران 
چند سال پیش نیز به دلیل کمبود آب و خشک سالی، 
مالداران  و  کشاورزان  به  هنگفتی  مالی  زیان های 
والیت های حوزه غرب کشور وارد شده بود. با این همه، 
نگرانی اصلی کشاورزان و باغ داران هراتی کاهش میزان 
بارنده گی و کمبود آب زراعتی در سال روان خورشیدی 

است.

غیرقانونی شود. والدین و یا مراکز صحی ای که چنین 
معاینه را انجام  دهند، با چندین سال زندان و  جرایم 

نقدی سنگینی مجازات می شوند.
هرچند دولت هند در قوانین پنج ساله انکشافی که در 
هر دوره  حکومت اجرا می گردد، مبارزه با خشونت علیه 
زنان را یکی از اولویت هایش قرار داده؛ اما ظاهراً این 

برنامه ها هنوز موثریت چندانی نداشته است.
از جانب دیگر، فرصت های کاری و کسب درآمد برای 
زنان و دختران در مقایسه با مردان کم تر است و دختران 
جوان هندی اغلب مجبور می شوند کارهای سنگینی 
انجام دهند. آن ها با فشار فزاینده ای روبه رو هستند و 
مجبور اند برای تهیه مصارف طویانه و جهیزیه سخت 
کار کنند و زحمت بکشند. در چنین وضعیتی دختران 
ازدواج  از  پیش  بلکه  ازدواج،  از  پس  تنها  نه  هندی 
نیز فشارهای زیادی را متحمل می شوند، سخت کار 

می کنند و در بسا موارد مورد خشونت قرار می گیرند.
در سال های اخیر کارزارهای مختلفی آغاز شده است 
شود.  برچیده  هند  جامعه  از  کمرشکن  رسم  این  تا 
بهبود  راستای  در  که  نهادهایی  و  زن  حقوق  فعاالن 
وضعیت زنده گی اجتماعی در هند تالش می کنند، با 
کنفرانس ها  آگاهی دهی،  برنامه های مختلف  برگزاری 
مصارف  کاهش  به  را  جامعه  آموزشی،  کارگاه های  و 

ازدواج تشویق می کنند.
به گونه نمونه، سینمای بالیوود نیز به کمک این فعاالن 
آمده است و با تهیه فلم هایی با سوژه های اجتماعی، 
می کند  تشویق  عاشقانه  ازدواج های  به  را  جوانان 
مصارف  پرداخت  به سنت  طریق  این  از  می کوشد  و 

هنگفت ازدواج توسط دختران پایان دهد.

تجلیل از روز دهقان؛

نگرانی کشاورزان هراتی از خشک سالی

دختران هندی و مصارف کمرشکن ازدواج
عاقله رحیمی
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اتحادیه اروپا مقام های چین و میانمار را تحریم کرد

ترمپ می خواهد یک شبکه اجتماعی راه اندازی کند

سیل در سیدنی استرالیا؛ 
هزاران نفر خانه های شان 

را تخلیه می کنند

برای  اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  خارجه  وزیران 
اعمال  با  میالدی،   ۱۹۸۹ سال  از  بعد  بار  نخستین 
تحریم  علیه برخی مقام های چین به دلیل نقض حقوق 
از  به نقل  به گزارش یورونیوز و  بشر موافقت کردند. 
اروپا  اتحادیه  این نخستین تحریم   خبرگزاری رویترز 
علیه چین از زمان سرکوب اعتراضات میدان تیان آنمن 

در پکن، پایتخت، است.
و  سفر  ممنوعیت  شامل  شده  تصویب  تحریم های 
مسدود کردن دارایی چهار فرد چینی و یک نهاد از این 
کشور است. مطابق این تحریم ها، از این پس شهروندان 
و شرکت های اروپایی اجازه ارتباط مالی با این افراد و 

شرکت ها نخواهند داشت.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در این باره گفت: 
»ما از این ابزار جدید تحریم برای دفاع از حقوق بشر 
استفاده خواهیم کرد، هم چنان که در مورد ناوالنی )در 

روسیه( از آن بهره گرفتیم.«
یک دیپلمات اتحادیه اروپا پیش تر در این خصوص به 
خبرگزاری رویترز گفته بود: »این اقدامات محدود کننده 
علیه نقض جدی حقوق بشر توسط دولت چین اتحاذ 
می شود. مقام های چینی حقوق بشر را در قبال اقلیت 
مسلمان اویغور نقض می کنند و باید برای این منظور 

اقداماتی صورت می گرفت.«
ملل می گویند  کارشناسان حقوقی سازمان  و  فعاالن 
دست کم یک میلیون مسلمان در اردوگاه های منطقه 
دورافتاده در غرب سینک یانگ بازداشت شده اند. چین 
هم چنین متهم است که این اقلیت مسلمان را تحت 
شکنجه، کار اجباری و عقیم سازی قرار می دهد؛ اتهامی 

که مقام های پکن آن را رد می کنند.
اروپا  اتحادیه  اقدام تازه  از این و در واکنش به  پیش 
با هشدار  اروپا،  اتحادیه  ژانگ مینگ، سفیر چین در 
نسبت به ایده اعمال تحریم علیه مقام های چینی گفته 
عنوان  به  می تواند  دروغ  بر  مبتنی  »تحریم های  بود: 

به گزارش رادیو فردا، دونالد ترمپ، رییس جمهور سابق 
اجتماعی  شبکه های  در  حضورش  که  متحده  ایاالت 
نظیر توییتر و فیس بوک در پی حمله گروهی از حامیان 
خشونت گرای او بر کنگره امریکا تعلیق شده است، قصد 
دارد دو تا سه ماه آینده یک شبکه اجتماعی راه اندازی 
کمپین  سخنگوهای  از  یکی  میلر،  جیسون  کند. 
انتخاباتی آقای ترمپ در سال ۲۰۲۰، روز گذشته در 
گفت وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز وعده داد که 
این شبکه اجتماعی »بازی را از نو تعریف کند.« او اما 
توضیح بیش تری درباره کم و کیف این شبکه اجتماعی 
از  را  بهره  بیش ترین  ترمپ  دونالد  که  پلتفرمی  نداد. 
آن برده بود، توییتر است، به طوری که حتا برخی از 

حمله عمدی به امنیت و توسعه چین تعبیر شود.«
هم زمان جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، خبر داده است که این اتحادیه ۱۱ مقام برمه ای 
را در ارتباط با سرکوب مرگ بار در میانمار تحریم کرده 

است.
روز  این تصمیم صبح  فرانسه،  به گزارش خبرگزاری 
دوشنبه در آغاز جلسه مشترک وزیران خارجه اروپایی 

گرفته شده است.
در میان اسامی تحریم شده گان، نام مین آنگ هلینگ، 
ماه  در  دیده می شود.  نیز  میانمار  ارتش  فرمانده کل 
گذشته در پی یک کودتا در این کشور قدرت برای یک 

سال به این مقام ارشد نظامی منتقل شد.
میانمار از زمان وقوع کودتای نظامی در آشوب و ناآرامی 
به سر می برد. با وجود درخواست های بین المللی برای 
آزادی خانم سوچی، کودتاگران هر روز تعداد بیش تری 
از معترضان را به زندان می اندازند و بیش از یک صد نفر 

هم در این مدت کشته شده اند.
را  میانمار  در  نظامی  کودتای  امریکا  و  اروپا  اتحادیه 
قدرت  از  ارتش  رفتن  کنار  خواهان  و  کرده  محکوم 

شده اند.

تصمیمات دولت خود را ابتدا از این طریق اعالم می کرد.
بازبینی  حال  در  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  توییتر 
کاربری  حساب های  با  رابطه  در  خود  سیاست های 
رهبران جهان است و می خواهد این پرسش را حل کند 
که آیا رهبران هم باید از همان قواعدی تبعیت کنند که 

کاربرهای دیگر می کنند.
کاربری  فیس بوک حساب  اجتماعی همراه  این شبکه 
دونالد ترمپ را به اتهام فراخوان برای اعتراض به نتیجه 
تعلیق  شد،  کنگره  بر  حمله  به  منجر  که  انتخابات، 
کردند. این شبکه ها اکنون در پی راهی برای رسیده گی 
به مساله حساب های کاربری سیاست مداران و مقام های 

دولت ها هستند.

بی بی سی گزارش داده است که در پی ادامه سیل شدید در 
سیدنی، مرکز ایالت نیو ساوت ولز استرالیا، مقام ها می گویند 
هزاران نفر از ساکنان این منطقه باید خانه های خود را ترک 

کنند و به نقاط امن پناه ببرند.
از  وسیعی  بخش های  در  باران  مداوم  بارش  روز  چند 
رودخانه ها،  طغیان  موجب  استرالیا  ایالت  پرجمعیت ترین 
لبریز شدن سدها و آسیب دیدن خانه های زیادی شده است.

این  که  هوایی  و  آب  سیستم  می گویند  ایالتی  مقام های 
انداخته است، فعاًل به قوت  سیالب های خطرناک را به راه 

خود باقی خواهد بود و مردم باید آن را جدی بگیرند.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، برای تخلیه مردم از 

منطقه یک بودجه اضطراری اختصاص داده است.
گفته می شود سد واراگامبا، منبع اصلی آب سیدنی، نیز برای 

اولین بار طی سال های اخیر سرریز شده است.
سیل یک شنبه خانه کلبه ای سه خوابه یک زوج جوان در نیو 
ساوت ولز را در روزی که باید عروسی آن ها می بود، از جا 

کند و برد.
کرده اند.  ایجاد  مردم  برای  اضطراری  پناهگاه  هفت  مقام ها 
انتظار نمی رود که سیالب ها تا روز پنج شنبه آینده فروکش 

کند.
تا به حال حداقل ۱۰۰۰ نفر مجبور به ترک خانه های خود 

شده اند.
این در حالی است که گالدیس برجیکلیان، نخست وزیر نیو 
ساوت ولز، گفته است که چند هزار نفر دیگر هم باید از ناحیه 

دره هاکسبری نپین خارج شوند.
جاده ها و پل ها مسدود و بیش از ۱۰۰ مکتب تعطیل شده 
است. پروازها در فرودگاه نیوکاسل، که ۱۱۷ کیلومتری شمال 

سیدنی است، متوقف شده است.
باال  و  آب گرفته  جاده های  از  عکس هایی  سیدنی  ساکنان 
آمدن آب در اطراف خانه خود در شبکه های اجتماعی منتشر 

کرده اند.

اعالم آماده گی نخست وزیر 
اسلواکی برای استعفا جهت حل 

بحران واردات واکسین روسی

ایگور ماتوویچ، نخست وزیر اسلواکی، روز گذشته گفت 
او  شرایط  با  ایتالفی  دولت  در  حاضر  احزاب  اگر  که 
موافقت کنند، آماده استعفا برای حل بحران جاری در 

دولت این کشور است.
از آن دچار  اسلواکی پس  یورونیوز،  دولت  به گزارش 
بحران شد که در ابتدای این ماه نخست وزیر، بدون اطالع 
شرکای ایتالفی در کابینه، دستور واردات محموله های 
را  کووید-۱۹  بیماری  ویژه  اسپوتنیک  روسی  واکسین 

صادر کرد.
شرکای  »اگر  گفت:  بیانیه ای  در  اسلواکی  نخست وزیر 
ایتالف به تعهداتی که علناً اعالم کرده اند عمل کنند، من 

مایل هستم از سمت ریاست کابینه کناره گیری کنم.«
و  فساد  با  مبارزه  پیشین  فعاالن  از  که  ماتوویچ،  ایگور 
این  در  می رود،  شمار  به    OLANO حزب  بنیان گذار 
حزب  رهبر  کناره گیری  را  خود  استعفای  شرط  بیانیه 
اتحاد و توسعه و هم چنین ریچارد سولیک وزیر اقتصاد 

عنوان کرد.
رقیبان نخست وزیر اسلواکی ضمن استقبال از اظهارات 
وی گفته اند این شروط زمینه را برای مذاکره باز می کند، 

با این حال از پذیرش پیشنهادات فعلی سر باز زده اند.
احزاب حاضر در دولت اسلواکی سال گذشته با شکست 
چشم گیری مواجه شدند. ناکامی این احزاب در انتخابات 
درباره  داد که  رخ  روزنامه نگار  قتل یک  از  محلی پس 
این  پی  در  می کرد.  تحقیق  اسلواکی  بر  حاکم  فساد 
شد  انجام  کشور  این  در  گسترده ای  تحقیقات  رخداد، 
که تغییراتی در دولت را نیز در پی داشت، با این حال 

ایتالف حاکم هم چنان دچار اختالف است.
اسلواکی از کشورهای اروپایی است که بیش تر از بقیه 
تحت تاثیر بیماری کووید-۱۹ قرار گرفته است. مسووالن 
دولتی قرارداد خرید ۲ میلیون واکسین اسپوتنیک را از 
تنها ۲۰۰  تا کنون  این حال  با  نهایی کرده اند،  روسیه 
مقام ها  و  شده  کشور  این  وارد  دارو  این  از  دوز  هزار 

واکسیناسیون عمومی را نیز هنوز شروع نکرده اند.
اسلواکی پس از مجارستان دومین کشور اتحادیه اروپا 
است که واکسین اسپوتنیک را خریداری کرده است. این 
در حالی است که آژانس تنظیم مقررات دارویی اتحادیه 

اروپا هنوز این واکسین را تایید نکرده است.


