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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه
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ساحه حاکمیت جمهوری کجا است؟
جمهوری تنها در برابر گروه طالبان و حامیان منطقه ای آنان سست و ناتوان نیست. جمهوری را در سال های اخیر حتا مالهای 
پرنفوذی که در زیر سایه این سیستم زنده گی و امرار معاش می کنند، تهدید به سقوط کرده اند. در واقع، اکنون در هر والیت 

جمهوری ها و امارت های کوچک موجود هستند که جمهوری اسالمی افغانستان از سر ناتوانی و با نارضایتی، آنان را به رسمیت 
شناخته است.

وزیران خارجه امریکا و پاکستان بر کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس دایمی در افغانستان تاکید کردند
خارجه  وزیران  کابل:  ۸صبح، 
تماس  یک  در  پاکستان  و  امریکا 
صلح  جاری  روند  درباره  تلفنی 
در  خشونت ها  کاهش  لزوم  و 

افغانستان گفت وگو کرده اند.
روز  پاکستان  خارجه  وزارت 
با  ثور  بیست وششم  یک شنبه، 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر 
خارجه  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
این کشور با همتای امریکایی خود 
در  همکاری ها  ادامه  اهمیت  روی 

گفت وگو  افغانستان،  صلح  روند 
کرده اند.

طبق اعالم وزارت خارجه پاکستان، 
در این تماس تلفنی روی برقراری 
و نقش  دایمی در کشور  آتش بس 
و مشارکت سیاسی احزاب در روند 

صلح افغانستان، تاکید شده  است.
در  نیز  امریکا  خارجه  وزارت 
آنتونی  گفت وگوی  از  اعالمیه ای 
پاکستان  خارجه  وزیر  با  بلینکن، 
در مورد روند صلح افغانستان خبر 

داده است.
براساس آن چه اعالم شده است، دو 
طرف هم چنان تصریح کرده اند که 
افغان ها باید از این فرصت تاریخی 
کشورشان  در  صلح  تأمین  برای 

استفاده کنند.
در این تماس تلفنی، عالوه بر روند 
گسترش  موضوع  افغانستان،  صلح 
نیز  روابط تجارتی در جنوب آسیا 
دو طرف  بحث  مورد  محورهای  از 

بوده است.

طالبان بر زادگاه غنی 
حکم رانی می کنند
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تمرکز طالبان بر گلوگاه شمال؛ 
آتش  جنگ در بغالن 
شعله ورتر شده است
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یک ساله گی توافق سیاسی؛

ارگ به قول خود پابند نبوده است



 

جدید  والی  تعیین  سر  بر  حکومت  با  ملی  جنبش  حزب  تقابل 
طبق  است.  شده  خود  پیچیده  مرحله  وارد  فاریاب  والیت  برای 
آنچه گزارش می شود، حکومت و حزب جنبش ملی آماده انعطاف 
نیستند و هر دو روی مواضع سابق خود استوار ایستاده اند. اگر به 
جنجال موجود در فاریاب از راه گفت وگو رسیده گی نشود، احتمال 

درگیری مسلحانه بین دو طرف متصور است.
پیش،  یک ماه  حدود  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
محمدداوود لغمانی را والی فاریاب تعیین کرد. لغمانی که سابق 
شهردار لشکرگاه بود، روز گذشته در یک پایگاه ارتش در حومه 
شهر میمنه رسماً به کارش آغاز کرد. معترضان که درب ساختمان 
دفتر  به  ورود  اجازه  او  برای  بودند،  بسته  را  فاریاب  والیت  مقام 

کارش نداده اند.
اتفاقاتی که طی حدود یک ماه گذشته در پیوند به تعیین والی 
جدید برای فاریاب افتاده است، نشان می دهد که حکومت و حزب 
جنبش ملی تاکنون کوتاه نیامده اند. هواداران حزب جنبش ملی 
جدید  والی  تعیین  به  اعتراض  در  گذشته  هفته های  جریان  در 
برای فاریاب در والیت های مختلف کشور از جمله خود فاریاب، 
جوزجان، سمنگان، تخار و بلخ دست به تظاهرات زده اند. آن ها 
تأکید کرده اند که اوالً والی ها باید انتخابی باشند و دوماً کسی را 
که حکومت منصوب می کند، باید با بافت های اجتماعی - سیاسی 
و شرایط و جغرافیای محل ماموریت خود، آشنا باشد. معترضان 
می گویند که محمدداوود لغمانی با توجه به تهدیدات بلند امنیتی 
انجام ماموریت در این والیت  که در فاریاب موجود است، برای 

مناسب نیست.
از جانب دیگر، حکومت تاکنون به این اعتراضات گوش نداده و بر 
تصمیم خود استوار ایستاده است. طبق این تصمیم، محمدداوود 
لغمانی در بیست وپنجم ثور رهسپار فاریاب شد؛ اما برای طیاره 
حامل او اجازه فرود داده نشد. طیاره حامل لغمانی سپس به سمت 
مزار شریف تغییر مسیر داد و دو روز پیش موفق شد وارد فاریاب 

شود.
آغاز به کار لغمانی از یک پایگاه ارتش به عنوان والی در فاریاب، 
یک اقدام نمادین به منظور به رخ کشیدن قدرت ارتش در برابر 
معترضان است. پیام این اقدام نمادین آن است که اگر معترضان 

جلو کار او را بگیرند، حکومت از قوه قهریه کار خواهد گرفت.
و  اعضای حزب جنبش  به  عبدالرشید دوستم  مقابل،  در جانب 
هواداران خود با تأکید گفته است که از ورود محمدداوود لغمانی 
در دفتر کارش در مقام والیت جلوگیری کنند. او حتا به هواداران 
حزب جنبش ملی دستور شلیک داده است. دوستم گفته است 
که ترک تباران افغانستان تنها نیستند و فعاًل کشورهای بسیاری از 
جمله ترکیه از آن ها پشتی بانی می کنند. او مردم را در برابر تصمیم 

حکومت به مقاومت فراخوانده است.
با توجه به این که در تصمیم ها و اقدامات حکومت و حزب جنبش 
ملی هیچ نشانه ای از انعطاف دیده نمی شود، نگرانی ها از احتمال 
حکومت  اگر  است.  گرفته  باال  طرف  دو  بین  مسلحانه  برخورد 
بخواهد با توسل به قوه قهریه تصمیم خود را به کرسی بنشاند، 
در مقابل، پاسخ خشونت بار دریافت خواهد کرد. این آماده گی در 
جبهه حزب جنبش ملی به وضوع مشاهده می شود و بایسته است 

که حکومت در اقدامات بعدی خود جانب احتیاط را رعایت کند.
طبق آنچه گزارش می شود، در تعیین والی جدید برای فاریاب و 
برکناری والی سابق آن، جناح سپیدار طرف مشورت ارگ نبوده 
و  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  پیشنهاد  به  اقدام  این  است. 
منظوری ریاست جمهوری بدون مراجعه به متن توافق نامه سیاسی 
ریاست  تصمیم  حیث،  این  از  است.  شده  انجام  ثور 1399   28
جمهوری برای تعیین والی جدید و پافشاری آن به خاطر به کرسی 

نشاندن این تصمیم، قابل نقد و اعتراض است.
در توافق نامه سیاسی حکومت مشارکتی کنونی به صراحت آمده 
است که »والیان والیت ها براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف 
قاعده  این  آن که  وجود  با  می شوند.«  معرفی  سپیدار(  و  )ارگ 
تاکنون روشن نیست؛ اما عرف سیاسی حکم می کند که فاریاب 
ناسنجیده است که در  این رو، بسیار  از  مربوط به سپیدار است. 

تعیین والی برای فاریاب، جناح سپیدار نادیده گرفته شود.
همین طور  و  سیاسی   - اجتماعی  وضعیت  این که  به  توجه  با 
وضعیت امنیتی کشور بسیار شکننده است، بهتر است که جنجال 
به میان آمده در فاریاب از راه گفت وگو حل شود. هم چنان جناح 
ارگ نباید بحث ها درباره تعیین والی ها را به بی راهه بکشد، بلکه 
اجازه بدهد که به این کار در چارچوب توافق نامه سیاسی 28 ثور 
رسیده گی شود. زورگویی حکومت و حزب جنبش ملی در برابر 
یک دیگر هر دو محکوم است. توسل به خشونت به هیچ وجه راه 
حل جنجال فاریاب نیست. طبیعی است که بروز خشونت می تواند 
گره کار را پیچیده تر کند. از این رو، تنها راه حل ممکن، گفت وگو و 
توافق در چارچوب توافق نامه سیاسی فوق است که مبنای تشکیل 

حکومت فعلی است.

زورگویی نکنید
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پاکستان در اعتراض به اظهارات اخیر مقام های افغان 
سفیر افغانستان در اسالم آباد را احضار کرد

سفیر  پاکستان  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان در اسالم آباد را به دلیل آن چه »ادعای 
علیه  افغان  رهبران  غیرمسووالنه«  و  بی اساس 

پاکستان خوانده ، احضار کرده است.
روز  که  پاکستان  خارجه  وزارت  اعالمیه  در 
دوشنبه، بیست وهفتم ثور نشر شد، آمده است 
که اسالم آباد نگرانی جدی را از طریق گفت وگوی 
جدی با سفیر افغانستان در اسالم آباد در مورد 
اظهارات »غیرمسووالنه« و »بی اساس« رهبری 

دولت افغانستان مطرح کرده است.
»اتهامات  که  است  کرده  تأکید  اسالم آباد 
فضای  و  می برد  بین  از  را  اعتماد  بی اساس« 

دوستی بین دو کشور را متضرر می کند.
نقش  اظهارات  این  که  است  مدعی  پاکستان 
نادیده  را  صلح  روند  در  کشور  این  سازنده 

می گیرد.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که از جانب 
طریق  از  که  است  شده  خواسته  افغانستان 
سازوکار برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای 
صلح و همبسته گی به هدف رسیده گی مسایل 

دو جانبه استفاده کند.
نجیب اهلل علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان 

در این مورد چیزی نگفته است.
در اعالمیه وزارت خارجه پاکستان از فردی نام 
برده نشده است. اما اخیراً رییس جمهور غنی و 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی او در اظهاراتی 

از حمایت پاکستان از طالبان انتقاد کرده  اند.
رییس جمهور غنی بارها تأکید کرده است که 
پاکستان از طالبان حمایت می کند و رهبران این 

گروه در پاکستان دفاتر دارند.
باری رییس جمهور غنی در گذشته تأکید کرده 
میان  از  باید  که  دارد  راه  دو  پاکستان  که  بود 
دشمنی و دوستی با افغانستان یکی را انتخاب 

کند.
امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  دیگر،  جانب  از 
ملی، در ننگرهار والیت هم مرز با پاکستان اعالم 
مرزهای  گسترش  در صدد  کشور  این  که  کرد 
خود با افغانستان است و به همین دلیل از گروه 
طالبان که او این گروه را »قدرت طلب« توصیف 

کرد، استفاده می کند.

تظاهرات علیه تعیین والی جدید 
برای فاریاب؛ 

داوود لغمانی در یک مرکز 
نظامی به کارش آغاز کرد

میمنه،  شهر  باشنده   صدها  کابل:  ۸صبح، 
مرکز والیت فاریاب برای سومین روز پی هم 
علیه تقرر محمدداوود لغمانی، به عنوان والی 
این،  با  هم زمان  کردند.  تظاهرات  والیت  این 
محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب در 
در  شاهین   2۰9 اردوی  قول  اول  لوای  مقر 

میدان هوایی فاریاب به کارش آغاز کرد.
فاریاب در شورای  نماینده  انیق،  محمدظاهر 
عالی جوانان و از خبرنگاران محلی فاریاب به 
روزنامه 8صبح گفت که مراسم معرفی والی 
جدید فاریاب، در لوای اول قول اردوی 2۰9 
شاهین با حضور برخی از مقامات محلی برگزار 

شده بود.
به گفته او، در این مراسم رسانه ها دعوت نشده 

بود.
تظاهرات  که  گفت  هم چنان  انیق  ظاهر 
دفتر  اطراف  در  فاریاب  باشنده گان  گسترده 

مقام والیت هم چنان جریان دارد.

ثور   2۵ در  لغمانی  محمدداوود  که  بود  قرار 
تظاهرات  دلیل  به  اما  کند،  آغاز  کارش  به 
در  او  حامل  هواپیمای  میمنه،  باشنده گان 
به  از میدان هوایی  بدون نشست  همین روز 

مزارشریف برگشت.
ظاهر انیق می گوید که محمدداوود لغمانی روز 
گذشته به فاریاب بازگشت و در مقر لوای اول 

قول اردوی 2۰9 شاهین اقامت داشت.
ظاهر انیق گفت که روز گذشته نیز مارشال 
تعیین  مخالف  که  دوستم  عبدالرشید 
فاریاب  والی  عنوان  به  لغمانی  محمدداوود 
است، در تماسی به تظاهرات کننده گان گفته 
با  فاریاب  معامله  صدد  در  حکومت  که  بود 
لغمانی  محمدداوود  تعیین  طریق  از  طالبان 

است.
مارشال دوستم به مردم توصیه کرده بود که 
به صورت جدی مقاومت کنند و هرگز اجازه 
فاریاب  وارد  لغمانی  محمدداوود  که  ندهند 

شود.
با این وجود، محمدداوود لغمانی به کارش در 

یک مرکز نظامی آغاز کرده است.
تظاهرات  میمنه شاهد  این، شهر  با  هم زمان 
گسترده هواداران مارشال عبدالرشید دوستم 

است.
اداره مستقل ارگان های محلی در سوم ثور از 
تقرر محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب 
خبر داد. این اقدام با مخالفت حزب جنبش 
و باشنده گان فاریاب روبه رو شد. پیش از این 
مارشال  حامیان  و  جنبش  حزب  هواداران 
فاریاب،  والیت های  در  دوستم  عبدالرشید 

سمنگان، بلخ و تخار تظاهرات کرده بودند.
هرچند رییس اداره مستقل ارگان های محلی 
پس از اعتراض باشنده گان میمنه به فاریاب 
سفر کرد و حکم ریاست جمهوری درباره تقرر 
نقیب اهلل فایق را با خود برد، اما دیده می شود 

که تظاهرات فروکش نکرده است.

سرور دانش: 
مردم و نیروهای امنیتی هرگز تسلیم افراطیت 

و امارت نخواهند شد
دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  ۸صبح، 
نیروهای  دولت،  که  می گوید  جمهوری  ریاست 
اقوام و  از همه  امنیتی و مردم در سراسر کشور 
صورت  هیچ  به  اجتماعی،  و  سیاسی  گروه های 

تسلیم افراطیت و امارت نمی شوند.
در  ثور  بیست وهفتم  دوشنبه،  روز  که  دانش 
رییس  عنوان  به  زیارمل  ذبیح اهلل  معرفی  مراسم 
می  سخنرانی  استندرد  و  نورم  ملی  اداره  جدید 
کرد، گفت که مردم، دولت و نیروهای امنیتی از 
»عزت، آزادی، نظام، قانون اساسی، جمهوریت و 
صورت  به  جمهوریت«  ساله   2۰ دست آوردهای 

جدی دفاع می کند.
کشتار  با  که  کرد  متهم  را  طالبان  دانش  سرور 
مردم بی گناه، دانش آموزان مکاتب و کودکان، زنان 
و خبرنگاران نشان دادند که تمام مردم افغانستان 

را دشمن خود می دانند.
این  افراطی  و گروه های  افزود: »هدف طالبان  او 
خشونت،  و  تروریستی  اعمال  طریق  از  تا  است 

دولت و مردم افغانستان را وادار به تسلیم شدن 
کنند؛ اما مردم افغانستان هم چنان قدرت مند به 

مسیر خود ادامه خواهند داد«.
به گفته دانش، راه مردم و دولت افغانستان برخالف 
مردم ساالری  و  اعتدال  سازندگی،  راه  دشمنان، 
و  کرده اند  انتخاب  آگاهانه  را  راه  این  که  است 

آگاهانه در این مسیر به پیش خواهند رفت.
دانش تأکید کرد که اکنون همه جهان می داند که 
چه کسانی مخالف صلح و چه کسانی موافق آن 
بوده  اند. به گفته او، طالبان تاکنون از پذیرش راه 
حل مسالمت آمیز شانه خالی می کنند و دست به 

خشونت های وحشتناک می زنند.
او طالبان را متهم کرد که از آغاز تاکنون به جز 
همین »خشونت« دیگر دست آوردی ندارند و باید 
بدانند که از طریق خشونت و انتحار هرگز به هدف 

خود نخواهند رسید.
دوم  معاون  اظهارات  به  تاکنون  طالبان  گروه 

ریاست جمهوری واکنش نشان نداده است.



حسیب بهش

لوگر  والیت  در  ناامنی  افزایش 
قرار  کابل  هم جواری  در  که 
پی  در  را  نگرانی هایی  دارد، 
داشته است. بر اساس معلومات 
در  والیت  این  نماینده گان 
مجلس، گروه طالبان از چندی به 
این سو تحرکات  خود را افزایش 
داده  و سه ولسوالی این والیت را به گونه کامل در اختیار 
نماینده گان  لوگر در مجلس  نماینده گان  گرفته  است. 
نگرانی می کنند  ابراز  این والیت  ناامنی های  به  نسبت 
اعضای  می خوانند.  نامناسب  را  والیت  این  وضعیت  و 
مجلس سنا نیز با انتقاد از وضعیت کنونی این والیت، 
می گویند که اداره محلی در امر تأمین امنیت این والیت 
ناکام  است و مدیریت درستی در این عرصه وجود ندارد. 
آنان هشدار می دهند که اگر به وضعیت حکومت محلی 
این والیت توجه نشود، ممکن است این والیت سقوط 
کند. از سویی هم شهروندان والیت لوگر از ادامه ناامنی  
در این والیت شکایت دارند و می گویند که این والیت به 
باد فراموشی سپرده شده است. حکومت محلی اما با رد 
ادعای نماینده گان لوگر در مجلس، می گوید که هیچ یک 
از ولسوالی های این والیت به دست گروه طالبان سقوط 
نکرده است، اما درگیری ها جریان دارد. در همین حال 
تسلط  لوگر  بر 8۵ درصد خاک  طالبان می گویند که 
و  ولسوالی ها  مراکز  به  تنها  حکومت  کنترل  و  دارند 
ساختمان های والیت محدود شده است. این در حالی 
است که در روزهای اخیر ترورهای هدف مند در لوگر 
افزایش چشم گیری یافته است و عالوه بر آمر حوزه اول 
و رییس اقتصاد این والیت، مدیر بانک مرکزی در این 

والیت نیز از سوی طالبان کشته شده است.
پس از اعالم زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
حمالت گروه طالبان بر بیش تر والیات شدت گرفت. در 
این میان والیت لوگر نیز در امان نماند و جنگ جویان 
این گروه بر بخش هایی از این والیت حمالت تهاجمی 
انجام داد ند. براساس معلومات نماینده گان لوگر، طالبان 
هم اکنون سه ولسوالی این والیت را در اختیار دارند 
هما  ندارد.  مناسبی  وضعیت  نیز  ولسوالی ها  سایر  و 
احمدی، نماینده مردم لوگر در مجلس نماینده گان، به 
روزنامه 8صبح گفت که در ُکل وضعیت امنیتی والیت 
لوگر »خراب« است. به گفته او، هم اکنون ولسوالی های 
به دست گروه طالبان  این والیت  ازره و خروار  چرخ، 

توافق نامه سیاسی میان محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
در بیست وهشتم ثور 1399 امضا شد. اکنون که یک سال 
از امضای این توافق نامه می گذرد، سپیدار از اجرایی نشدن 
برخی از مواد توافق نامه گالیه مند است. منابع می گویند 
که به جز تشکیل جنجالی کابینه و آغاز کار شورای عالی 
مصالحه ملی، بیش تر موارد عمده توافق نامه عملی نشده 
است. در این میان جنجالی شدن کرسی وزارت امور داخله 
و تقسیم نشدن کرسی های والیات، این روزها بیش تر به 
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری  می آید.  چشم 
معتقدند که ارگ به قول و قرارهایش متناسب با منافع 
ملی پابندی ندارد. به باور آنان، شرایط در حال حاضر به 
گونه ای است که اگر ارگ نشینان حتا در قرآن نیز مهر 
باور کرد. آگاهان سیاسی  کنند، نمی توان به تعهد آنان 
نیز می گویند که توافق نامه سیاسی و وعده هایی که به 
سپیدار داده شده بود،  از سوی ارگ عملی نشده است. 
ارگ ریاست جمهوری هرچند توافق  سیاسی را دست آورد 
حکومت می خواند، اما در مورد این که تا چه اندازه آن را 
عملی کرده است،  معلومات نمی دهد. ارگ در حالی به 
کم کاری در عملی کردن توافق نامه صلح متهم می شود 
برای  اخیر تالش ها  روزهای  در  رییس جمهور غنی  که 
شکل گیری اجماع ملی برای صلح را بیش تر ساخته است.

توافق نامه سیاسی عملی شد؟
در اواخر ثور 1399، تالش های میانجی گران داخلی برای 
حل بن بست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری 
در کشور نتیجه داد. بر اساس یک توافق زیر نام »توافق 
سوی  از  زمان  آن  در  که  غنی  محمداشرف  سیاسی«، 
کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان رییس جمهور اعالم 
شده بود، کرسی های کابینه را با عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه و یکی از نامزدان ریاست جمهوری، 
جمله  از  موارد،  دیگر  روی  این،  کنار  در  کرد.  تقسیم 
ایجاد شورای عالی مصالحه ملی و تقسیم برخی دیگر از 
کرسی ها نیز توافق شد. این توافق نامه در بیست وهشتم 

ثور در شش بخش نهایی و میان دو طرف امضا شد.
عالی  ایجاد شورای  بر  توافق نامه سیاسی  اول  بخش  در 
رهبران سیاسی  باید  این شورا  است.  تأکید شده  دولت 
و شخصیت های ملی را شامل می بود و مسوولیت ایجاد 
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ولسوالی ها  این  بر  گروه  این  جنگ جویان  و  است 
حکم رانی می کنند. 

نیز  والیت،  این  محلی  خبرنگاران  از  سرور،  مطیع اهلل 
تأیید می کند که وضعیت امنیتی در لوگر مناسب نیست 
است.  یافته  افزایش  والیت  این  در  طالبان  تحرکات  و 
آقای سرور خاطر نشان کرد که فعالیت طالبان به مرکز 
این والیت رسیده و در حال حاضر ولسوالی های چرخ، 
خروار و ازره زیر تسلط این گروه قرار دارد. او وضعیت 
سایر ولسوالی های این والیت را نیز »شکننده« توصیف 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها  که  گفت  و  کرد 
لوگر شش  این گروه جریان دارد. والیت  جنگ جویان 
ولسوالی دارد که بر اساس معلومات این منابع، دولت تنها 
بر »مرکز« سه ولسوالی آن حاکمیت دارد. این خبرنگار 
محلی از سویی هم مقام های محلی را به پنهان کاری 
متهم کرد و افزود که اداره محلی لوگر وضعیت امنیتی 
این والیت را وارونه انعکاس می دهد و تالش می کند که 
خبرهای جنگ و خشونت در این والیت کم تر انعکاس 

یابد. 
از سوی دیگر مطیع اهلل سرور بیان کرد که تنها جنگ 
چالش اصلی فراروی باشنده گان این والیت نیست. به 
گفته او، در جریان روزهای اخیر میزان جرایم جنایی 
امنیتی  نیروهای  سرور  آقای  است.  یافته  افزایش  نیز 
که  گفت  و  کرد  متهم  امنیت  تأمین  در  ناتوانی  به  را 
را  دولتی  کارمندان  والیت  این  مرکز  در  طالبان  گروه 
خبرنگار  این  معلومات  بنیاد  بر  می دهند.  قرار  هدف 
احمدزی  شاهپور  گذشته  روزهای  جریان  در  محلی، 
آمر حوزه اول، خالد یعقوبی، رییس اقتصاد و هم چنان 
مدیر بانک مرکزی این والیت از سوی تفنگ داران در 
مربوطات مرکز این والیت ترور شده اند. او گفت: »در 
شهر ترور بیش تر شده و دولت توانایی جلوگیری از این 
ترورها را ندارد«. هم چنان آقای سروری عامل ناامنی ها 
را مدیریت نادرست حکومت محلی یاد کرد. او گفت: 
»تمام چالش هایی که به وجود آمده، به دلیل رهبری 

نادرست این مقام های این والیت است«.

اجماع سیاسی را نیز بر عهده می داشت. هرچند در نهم 
ارگ جمع  در  از سیاسیون  حوت سال گذشته شماری 
شدند و خبرهایی از گشایش نشست های این شورا نیز 
در  منابع  که  آن گونه ای  شورا  این  تاکنون  اما  شد،  نشر 
بخش  دومین  است.  نگرفته  شکل  دارند،  توقع  سپیدار 
توافق نامه نیز ایجاد شورای عالی مصالحه ملی است که 
آقای  آن که  با  دارد.  بر عهده  را  صلح  ملی  روند  رهبری 
کارش  توافق  این  امضای  از  پس  هفته  دو  تنها  عبداهلل 
را آغاز کرد، اما نشست های کمیته رهبری این شورا در 
پانزدهم قوس گشایش یافت و مجمع عمومی آن هنوز 

ایجاد نشده است. 
هم چنان در حالی که شورای عالی مصالحه ملی به عنوان 
نماینده گان  بود،  شده  شناخته  مستقل  بودجه ای  واحد 
سبب  بحث  این  و  نکردند  تأیید  را  آن  بودجه  مجلس 
شده است که این نهاد در نهایی کردن تشکیل خود با 
مشکل روبه رو شود. در سومین بخش توافق نامه،  «تقدیر از 
رهبران قبلی روند صلح« تذکر یافته است. هرچند توافق 
سیاسی میان ارگ و سپیدار یک ساله شد، اما از عملکرد 
برهان الدین ربانی، صالح الدین ربانی،  سیداحمد گیالنی 
ریاست  کرسی  در  کار  سابقه  که  خلیلی  محمدکریم  و 
شورای عالی صلح را داشتند و نام های شان در این بخش 

درج شده بود، تقدیر نشده است. 
در مهم ترین مورد و بخش چهارم توافق نامه سیاسی، بحث 
مشارکت در حکومت تصریح شده است. هرچند کابینه 
کرسی  هم اکنون  اما  شد،  تقسیم  سپیدار  و  ارگ  میان 
وزارت امور داخله جنجالی است؛ زیرا رییس جمهور غنی 
محمدمسعود اندرابی، وزیر پیشین وزارت امور داخله که 
از سوی آقای عبداهلل معرفی شده بود را برکنار کرده است. 
منابع در سپیدار تصریح کردند که گزینه مورد نظر عبداهلل 
عبداهلل برای این وزارت نهایی است،  اما ارگ با آن موافقت 
ندارد. حتا به گفته منابع، چانه زنی بر کرسی وزارت امور 
به  نارضایتی هایی  و  ارگ نشینان، جنجال ها  داخله میان 
دنبال داشته است. در کنار این توافق شده بود که والیان 
براساس »یک قاعده مورد توافق دو جانب« معرفی شوند، 
اما تاکنون این اصل رعایت نشده است. در آخرین مورد 
تعیین محمدداوود لغمانی به عنوان والی فاریاب با موجی 
از واکنش ها روبه رو شده است. عالوه بر آن، قرار بود برخی 

وضعیت  از  نیز  لوگر  والیت  باشنده گان  حال  عین  در 
جاری در این والیت به ستوه آمده اند. باشنده گان لوگر 
می گویند که تحرکات گروه طالبان در این والیت افزایش 
احسان  است.  کرده  خلق  مشکل  مردم  برای  و  یافته 
رحیمی، از باشنده گان والیت لوگر، گفت که وضعیت 
به  است.  خراب شده  به شدت  والیت  این  در  امنیتی 
گفته او، مردم در شهر پل علم و ولسوالی های  لوگر به 
راحتی گشت وگذار نمی توانند. عالوه بر این، این باشنده  
والیت های  به  لوگر  مواصالتی  راه های  وضعیت  لوگر 
باشنده  این  نیز »بحرانی« توصیف کرد.  را  همجوارش 
والیت لوگر افزود که جنگ جویان طالبان در شاهراه های 
این والیت ایست های بازرسی ایجاد کرده اند و سبب آزار 
و اذیت مردم این والیت می شوند. در کنار این احسان اهلل 
رحیمی گفت که میزان جرایم جنایی در این والیت نیز 
افزایش یافته است. او نیروهای امنیتی را به ناتوانی متهم 
کرد و گفت: »مردم به راحتی گشت وگذار نمی توانند. در 
خود مرکز هم با مشکل مواجه هستیم. نیروهای امنیتی 

توانایی تأمین امنیت را ندارند«.
هرچند  سنا،  مجلس  معاون  استانکزی،  محمداکبر 
که  گفت  اما  نکرد،  رد  را  والیت  این  در  جنگ  شدت 
تاکنون هیچ یک از ولسوالی های این والیت به دست 
او به روزنامه 8صبح  گروه طالبان سقوط نکرده است. 
گفت که طالبان توانایی سقوط ولسوالی های این والیت 
را ندارند و تنها حمالت تهاجمی را انجام می دهند که 
پس از آن دوباره عقب نشینی می کنند. او این ناامنی ها 
حکومت  رهبران  نادرست  مدیریت  از  برخاسته  نیز  را 
محلی این والیت عنوان کرد. آقای استانکزی افزود که 
به دلیل ضعف مدیریتی رهبران حکومت محلی، میزان 
درگیری ها در این والیت افزایش یافته است. او گفت: 
»ما نیروی کافی داریم. متأسفانه مشکل مدیریت است. 
اگر همین افراد باشند، ممکن است والیت لوگر سقوط 
کند«. از سوی دیگر معاون مجلس سنا بیان کرد که 
تشکیالت اداری والیت لوگر از زمان داوود خان است و 
اکنون که شمار نفوس این والیت افزایش یافته است، 

مجلس  و  معینیت ها  مستقل ،  اداره های  در  کرسی ها  از 
سنا به عبداهلل عبداهلل تعلق گیرد،  اما این مورد نیز عملی 
به  مارشالی  لقب  اعطای  تنها  میان  این  در  است.  نشده 

عبدالرشید دوستم نهایی شده است.
از اصالحات،  هم چنان در بخش پنجم توافق نامه برخی 
والیتی  شوراهای  انتخابات  برای  زمینه سازی  جمله   از 
اساسی،  قانون  تعدیل  و  هیأت طرح  تعیین  ولسوالی،  و 
اصالحات انتخاباتی،  تعدیل قانون احزاب و ایجاد اداره های 
مانده  باقی  عملی ناشده  اما  یافته ،   تصریح  جدید  محلی 
است. هرچند در بخش ششم این توافق نامه تصریح یافته 
است که یک هیأت نظارتی و میانجی متشکل از شش 
تن از بزرگان ملی و سیاسی ایجاد می شود و جلو نقض 
توافق نامه را می گیرد،  اما با وجود حضور هیأت ، بخش هایی 
از این توافق نامه عملی نشده و بخش های دیگر نیز به گونه 
ناقص عملی شده است. در کنار این، قرار بود یک تیم 
فنی مشترک برای شناساسی موارد نقض توافق نامه ایجاد 
شود و در صورت عدم توافق، موارد نقض شده را به هیأت 

میانجی محول کند، اما چنین کاری هنوز نشده است. 

توافق نامه سیاسی؛ سپیدار رضایت ندارد
ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه، بیست وهفتم ثور، در 
مورد یک ساله گی توافق سیاسی بسیار کوتاه موقف گیری 
کرد و آن را دست آورد حکومت خواند. فاطمه مورچل، 
تصویری  نوار  یک  در  جمهور،  رییس  سخنگوی  معاون 
گفت: »اجماع الزمی که در نتیجه توافق نامه سیاسی و 
تفاهم با شخصیت های سیاسی و ملی در زمینه صلح به 
وجود آمده، از دست آوردهای حکومت است«. مسووالن 
در ارگ ریاست جمهوری اما در مورد این که چه قدر در 
سهم شان به عملی کردن مواد توافق نامه متعهد بوده اند، 

پاسخی ارایه نکردند. 
برخی  با وجود عملی شدن  اما تصریح کرد که  سپیدار 
از مواد توافق نامه،  بخشی هایی از آن عملی نشده است. 
ملی،  مصالحه  عالی  شورای  سخنگوی  خوزون،  فریدون 
روز دوشنبه، بیست وهفتم ثور، در واکنش به یک ساله گی 
توافق   سیاسی گفت که دلیل امضای توافق نامه سیاسی، 
این  با  بوده است.  برای منافع ملی  از بحران  بیرون رفت 
حال او تصریح کرد که با وجود عملی شدن مواردی از 

این تشکیالت جواب گوی نیازهای این والیت نیست. او 
از حکومت مرکزی خواست که به تشکیالت اداری این 
والیت توجه کند و براساس نیازهای کنونی، تشکیالت 

اداری را افزایش دهد. 
رد  با  لوگر،  والی  رحیمی،  عبدالقیوم  حال  همین  در 
این والیت، می گوید که  ادعاهای سقوط ولسوالی های 
نیروهای امنیتی توانایی الزم برای دفاع را دارند. آقای 
گونه ای  به   وضعیت  گفت  8صبح  روزنامه  به  رحیمی 
نیست که نگران کننده باشد. او هرچند جنگ در این 
والیت را رد نکرد، اما گفت که هیچ یکی از ولسوالی های 
این والیت به دست گروه طالبان سقوط نکرده است. 
این  آقای رحیمی کمبود تشکیالت در  از سوی دیگر 
والیت را تأیید کرد. او گفت، از آن جایی  که پیش از این 
والیت لوگر یک والیت درجه سه بود و اکنون به درجه 
دو صعود کرده است، نیاز به تشکیالت بیش تر دارد. او 
افزود که همین اکنون حکومت محلی در صدد جلب 
و جذب افراد جدید در صفوف نیروهای امنیتی است. 
عالوه بر این، او خاطر نشان کرد که تشکیالت اداری این 
والیت نیز تغییر می کند. به گفته والی لوگر، این موضوع 
با حکومت مرکزی در میان گذاشته شده و کار روی 

تشکیالت اداری این والیت جریان دارد. 
خاک  از  درصد  بر 8۵  آن ها  که  می گویند  اما  طالبان 
گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  دارند.  تسلط  لوگر 
طالبان، گفت که تنها مراکز برخی از ولسوالی ها از سوی 
حکومت کنترل می شود، اما سایر مناطق آن در تسلط 
جنگ جویان این گروه است. او افزود که همین اکنون 
ولسوالی های چرخ، ازره و خروار به طور کامل در اختیار 
این گروه قرار دارد و جنگ جویان طالبان در سایر نقاط  
ولسوالی های خوشی، محمدآغه و بره کی برک به گونه 
گسترده  فعالیت دارند. گفتنی است که طالبان همه روزه 
در مسیر شاهراه کابل - گردیز ایست های بازرسی ایجاد 
می کنند و در مواردی نیز مقام های بلندرتبه حکومت را 

ترور کرده اند.
والیت لوگر در جنوب کابل موقعیت دارد و والیت های 
پکتیا و خوست را با مرکز وصل می کند. از سوی دیگر 
از آن جایی  که این والیت در همسایه گی پایتخت قرار 
دارد، ناامنی این والیت نگرانی هایی را پیرامون امنیت 
برخی شهروندان،  باور  به  زیرا  است؛  کرده  کابل خلق 
ادامه ناامنی ها در لوگر سبب گسترش ناامنی در کابل 

خواهد شد.

توافق نامه، بخش هایی از آن تاکنون عملی نشده است. به 
باور او، اگر این بخش ها عملی می شد، وضعیت در مقایسه 
که  کرد  تصریح  خوزون  آقای  می یافت.  بهبود  اکنون  با 
باقی مانده  بخش های  باید  و  دارد  وجود  فرصت  تاکنون 

توافق سیاسی نیز عملی شود. 

ارگ به قول و قرارها پابند نیست
سیاسی  آگاهان  و  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
عبداهلل  و  غنی  میان  سیاسی  توافق نامه  که  معتقدند 
کنونی  وضعیت  در  آنان،  باور  به  است.  نشده  عملی 
پابندی سیاسیون در ارگ به قول و قرارها متناسب به 
مدبر،  محمدنسیم  نیست.  دارد،  نیاز  ملی  منافع  آن چه 
میان  نماینده گان، گفت که »دروغ گویی«  عضو مجلس 
که  است  یافته  افزایش  حدی  به  افغانستان  سیاسیون 
اگر در قرآن نیز مهر کنند، نمی توان به آن باور کرد. او 
افزود که ارگ نشینان به هیچ گونه تقسیم قدرتی باورمند 
نیستند و حتا وزیران سپیدار را با وجود تقسیم کابینه، 
بحران  عامل  را  روند  این  مدبر  ساخته اند.  بی صالحیت 
کنونی خواند و گفت همین کارها سبب شده است که 
از سوی جامعه  ندادن اجماع ملی،  به دلیل شکل  ارگ 

بین المللی در انزوا قرار بگیرد.
نهضت  رییس  گیالنی،  سیداسحاق  این،   با  هم زمان 
افغانستان، روز دوشنبه، بیست وهشتم  هم بسته گی ملی 
و  سیاسی  توافق نامه  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  ثور، 
عملی  بود،  شده  داده  عبداهلل  عبداهلل  به  که  وعده هایی 
نشده است. او از جنجال بر سر کرسی وزارت امور داخله 
به عنوان »تخطی« یاد کرد. گیالنی هم چنان گفت که 
بودجه الزم برای این شورا در نظر گرفته نشده و به همین 
دلیل تشکیل آن هنوز نهایی نیست. سیداسحاق گیالنی 
تصریح کرد که رییس جمهور غنی  تالش کرده است از 

همه کارها طفره برود. 
عبداهلل  که  بودند  گفته  این  از  پیش  سپیدار  در  منابع 
توافق نامه سیاسی راضی نیست،  از عملی شدن  عبداهلل 
اما به دلیل روند صلح، تالش ها را بر این موضوع متمرکز 
نکرده است. سپیدار، اعضای مجلس و سیاسیون در حالی 
ارگ را به عملی نکردن توافق نامه متهم می کنند که در 
حال حاضر این نهاد برای تشکیل اجماع ملی تالش دارد.

طالبان

یک ساله گی توافق سیاسی؛

بر زادگاه غنی حکم رانی می کنند

ارگ به قول خود پابند نبوده است

عبداالحمد حسینی 
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ساحه حاکمیت جمهوری کجا است؟

انسانی و دموکراتیک می داند، عدم حاکمیت جمهوری 
دروغین، قومی و تقلبی را نشان می دهد. دفن بادبدبه 
سفید  پرچم  آوردن  در  اهتزاز  به  آن  با  هم زمان  و 
طالبان در ساحه حکومتی که خودش را منتخب مردم 
می گوید، به معنای توجیه و تصدیق کارنامه خونین او 
و بی اعتنایی و بی حرمتی به خون شهروندان بی گناهی 
است که به دست او و افراد زیر فرمانش کشته شده اند. 
جمهوری دروغین و درمانده برای یک خطای انسانی 
و  ارتش  و  مردم  تمام  بسیج شدن  خواهان  بهسود  در 
حتا منطقه در قبال علی پور بود و هشدار کشتن او را 
داده بود. اما اکنون در والیت فرهنگی هرات سربازان 
خون ریز گروه طالبان با پرچم سفیدشان مانور می دهند 
و  می کنند  جنازه های شان سخنرانی  دفن  محل  در  و 
در  هواداران شان  با  جمهوری  علیه  را  برنامه های شان 
میان می گذارند. جمهوری اما دست زیر االشه نشسته 

است و کاری علیه آنان انجام نمی دهد.
جمهوری دروغین چند هفته قبل از امروز، والی مورد 
از سمتش  را  فاریاب  والیت  در  مردم  احترام  و  قبول 
برکنار و فرد دیگری را به جای او تعیین کرد. شخص 

گروه  برابر  در  تنها  جمهوری 
منطقه ای  حامیان  و  طالبان 
نیست.  ناتوان  و  سست  آنان 
جمهوری را در سال های اخیر 
حتا مالهای پرنفوذی که در زیر 
سایه این سیستم زنده گی و امرار 
معاش می کنند، تهدید به سقوط 
جمهوری ها  والیت  هر  در  اکنون  واقع،  در  کرده اند. 
جمهوری  که  هستند  موجود  کوچک  امارت های  و 
آنان  نارضایتی،  با  و  ناتوانی  سر  از  افغانستان  اسالمی 
را به رسمیت شناخته است. والیت هرات، میان گروه 
طالبان، مال انصاری، رییس شورای والیتی و غوریانی 
و البته حکومت تقسیم شده است و هرکدام آن ها در 
آن ها  هرکدام  است.  قانون خاص  خود صاحب  قلمرو 
قادر است در بخش های خودشان اراده خود را خالف 
قانون اساسی بر امور مردم تحمیل کند. تکفیر حکومت 
از سوی مال انصاری، تظاهرات مسلحانه رییس شورای 
اسالمی  جمهوری  امنیه  فرمانده  اخراج  برای  والیتی 
مسلحانه  درگیری های  و  هرات  والیت  از  افغانستان 
غوریانی با نیروهای امنیتی که البته تلفات زیادی هم 
در پی داشت، به معنای نقش ضعیف حکومت و دولت 
در امور این والیت است. قلمرو حاکمیت دولت در این 
طالبان،  گروه  قلمرو  از  کوچک تر  کشور،  مهم  والیت 
انصاری، رییس شورای والیتی و غوریانی است. واقعیت 
این است که حکومت در این والیت و دیگر والیت های 
کشور در برابر زورمندان محلی آب خود را پف کرده 
قورت می کند. واقعیت این است که حتا در همان اندک 
جای باقی مانده برای جمهوری، حکومت فقط »شوله 
خود را می خورد و پرده خود را می کند«، همین و بس.
گروه  انشعابی  شاخه  معاون  نیازی،  مال  خاک سپاری 
طالبان که خودش را دشمن حکومت و اقوام مشخص 

و  مردم  با محل،  و شناختی  پیوند  التقرر هیچ  جدید 
اراضی و نیازهای آن والیت ندارد. مردم فاریاب حاال به 
حق علیه این حکم ایستاده و تا هنوز مانع معرفی والی 
دنبال  به  تیم جمهوری  مقام والیت شده اند.  در  غنی 
گام های ناسنجیده قبلی به طور مضحک و بی شرمانه 
است.  کرده  معرفی  ارتش  قرارگاه  و  مقر  در  را  والی 
و  ارتش  مردم،  است:  حکومت  سه  فاریاب  در  اکنون 
گروه طالبان. شاید بخش هایی از این والیت به دست 
قوماندان های محلی و زیر مدیریت آنان اداره شود. شاید 
درست باشد، در قلمروی که حساب و کتابش، دوست 
و دشمن و سیاستش مشخص نیست، هرکس از محل 
خود و منافع مردم خود مواظبت و محافظت می کند. 
بدترین  نتیجه رسیده اند که  این  به  مردم در محالت 
و  تعیینات  از  بهتر  به دست خودشان  مدیریت  شیوه 
توماس  است.  آنان  امور  در  جمهوری  مقرری های 
سیاست  که  است  معتقد  افغانستان شناس  بارفیلد، 
محلی در افغانستان باید به همان نحوی که مردم محل 
در  شود.  گرفته  نظر  در  می کنند  درک  و  می خواهند 
غیر آن تقابل روستا و شهر و محل و پایتخت حتمی 
است. این پیشنهاد بارفیلد برای جلوگیری از رخدادها و 

مسایلی چون موضوع کنونی فاریاب، مهم است.
جمهوری نیمه جان چندین نوبت در پنجشیر بر افراد 
متهم به رهزنی و قتل و در کل اراذل و اوباش و یک 
تمام  با  ولی  است.  کرده  حمله  تجاوز،  به  متهم  آدم 
ادعاها و الف ها موفق به دست گیری و مجازات خاطیان 
و متهمان نشده است. حکومتی که به جای دست گیری 
صاف کردن  برای  او  حاضرکردن  دادگاه  به  و  مجرم 
اتهامش، اول جرم مجرم را اعالم می کند تا مجرم به 
جای امن پناه ببرد، نتیجه اش همانی می شود که بر سر 

جمهوری در پنجشیر آمد.
در وضعیت کنونی، پرسش مردم این است که جمهوری 
وقتی  دارد؟  حاکمیت  افغانستان  بخش های  کدام  در 
تمامیت ارضی میان حکومت و طالبان تقسیم و گاهی 
دست به دست می شود، وقتی در مرکز شهرهای بزرگ 
هرکس قاعده و قانون خویش را دارد، وقتی حتا گروه 
برگزار  طالبان در قلمرو جمهوری مانور و رژه نظامی 
می کند، به این معنا است که دیگر در عمل چیزی برای 
جمهوری باقی نمانده است. در چنین حالتی، جمهوری 
و  واقعیت  یک  تا  است  ذهنی  مفهوم  و  اصطالح  یک 

سیستم اداری فعال و پاسخگو.

افغانستان اعالم کرده بود، با حضور رسانه ها و مردم و در 
قلمرو جمهوری شرم و ننگ بزرگ بر رخسار جمهوری 
است. )می دانیم که شرم و ننگ در این سیستم به ندرت 
دیده می شود(. مردم مال نیازی را با کارنامه خونینش 
علیه مردم و به خصوص کشتار بی شمار ملیت هزاره 
می شناسند. او در دوران طالبان در بلخ، حداقل حدود 
دو هزار انسان را که بیش تر آنان متعلق به قوم هزاره 
بودند، کشته بود. نیازی در آخرین سخنرانی های خود 
این  به  و  اهدافش می گفت  از  را یکی  کشتن هزاره ها 
عمل شنیع و غیرانسانی افتخار می کرد. مراسم تدفین 
چهره بدنام و جانی ای چون او، با حضور صدها نفر و با 
مانور فرزند او که به ادامه راه پدرش که همان کشتار 
حاکمیت  زیر  قلمرو  در  سپرد،  تعهد  است  شقاوت  و 
را  نسل جدید کشور  که  انجام شد. چیزی  جمهوری 
در شوک فرو برده، این است که واقعاً رابطه و سیاست 

جمهوری با قاتالن و دشمنان مردم چگونه است؟
نیازی حق داشت در گوشه ای از افغانستان زیر خاک 
ساحه  در  طالبان  سفید  پرچم  بلندکردن  اما  شود. 
جمهوری که خودش را مدام پاسدار و حافظ ارزش های 

جانشین پدرش بسته است، بازتاب گسترده ای در 
هم  کاربران  برخی  داشت.  اجتماعی  شبکه های 
عکس دیدار ظریفی با رییس  جمهور غنی و عکس 
بستن کمر حافظ  خالد را باهم نشر کرده و پرسیدند: 
»چگونه حامی طالبان در کنار رییس جمهور غنی 

عکس یادگاری گرفته است؟«
براساس معلومات ارایه شده از سوی روزنامه 8صبح، 
بیست ودوم  سه شنبه،  روز  عصر  نیازی  عبدالمنان 
میان  منطقه ای  ـ  مینجی«  »کاریز  در ساحه  ثور، 
مرز ولسوالی های ادرسکن و گذره هرات ـ به شدت 
انتقال  زخم برداشت و برای درمان به شهر هرات 
داده شد. گفته می شود آقای نیازی به دنبال یک 
درگیری میان خودی به شدت زخمی شده و سپس 
از  او  دارد که  روایتی هم وجود  است.  باخته  جان 
به  پاکستان  از  که  طالبان  نفوذی  فرد  سه  سوی 

هرات آمده بودند، ترور شده است.
افراد مسلح  گزارش های موجود نشان می دهد که 
با طالبان، از  نیازی طی سال های اخیر برای نبرد 
تجهیز  افغانستان  امنیت  و شورای  سوی حکومت 
و تمویل می شدند. مال عبدالمنان نیازی در هرات 
در  فرمانش  زیر  نیروهای  و  داشت  نظامی  قرارگاه 
فعالیت  و  حضور  والیت  این  مناطق  از  شماری 

داشتند و بارها با طالبان درگیر شدند.
نیازی  افراد  به  وابسته  کاربری  حساب های  برخی 
در شبکه های اجتماعی، تصاویر حمالت انفجاری و 
را نشر می کردند.  بر مواضع طالبان  انتحاری خود 
تهاجمی  حمله  دنبال  به  هم  پیش  سال  چند 
طالبان بر چند پاسگاه افراد نیازی در ولسوالی های 
از  تن   ۴۰ دست کم  هرات،  گذره  و  پشتون زرغون 
به شهر  اجساد کشته ها  نیازی کشته شدند.  افراد 
هرات انتقال یافت و زخمی ها هم در هرات درمان 

شدند.
شاخه  مشهور  فرماندهان  از  نیازی  عبدالمنان  مال 
دیدگاه های  و  بود  هرات  در  طالبان  گروه  انشعابی 

هفته گذشته خبر زخمی شدن مولوی عبدالمنان 
نیازی، معاون شاخه انشعابی طالبان، از سوی برخی 
امریکا،  صدای  8صبح،  روزنامه  شد.  نشر  رسانه ها 
خارجی،  داخلی  و  دیگر  رسانه  چند  و  طلوع نیوز 
خبر زخمی شدن این فرمانده مشهور طالبان را نشر 
کردند. مولوی نیازی را از سال ها پیش می شناختم 
و فعالیت هایش را پس از شکل گیری شاخه انشعابی 
گروه طالبان، جسته  وگریخته از طریق چند حساب 
دنبال  فیس بوک  در  او  افراد  به  وابسته  کاربری 

می کردم.
خبرهای نشر شده از کشته شدن مولوی عبدالمنان 
نیازی را با دقت کامل خواندم. معلوماتی که در این 
خبرها نشر شده بود، نشان می داد که این فرمانده 
کهنه کار طالبان کشته شده است، اما تالش می شود 
بماند. در میان خبرهای رسانه ها،  او مخفی  مرگ 
چند رسانه از زخمی شدن نیازی خبر داده بودند و 
معلومات نشر شده نشان می  داد که نیازی به شدت 

زخم برداشته است.
شک من به کشته شدن مولوی عبدالمنان نیازی 
خبر  عنوان  در  که  گرفت  بیش تری  قوت  زمانی 
نشر شده از سوی روزنامه 8صبح نگاشته شده بود: 
»خبرهای ضدونقیض از کشته شدن مال منان نیازی 
در هرات«. در ادامه این خبر به نقل از منابع مردمی 
ذکر شده بود که مولوی منان نیازی کشته شده، اما 
مقام های محلی هرات در مورد سرنوشت او سکوت 

کرده اند و به رسانه ها معلومات ارایه نمی کنند.
در همین خبر هم چنان ذکر شده بود که وضعیت 
صحی نیازی بسیار وخیم است و دست کم سه گلوله 
به سر او برخورد کرده است. عقل حکم می کند که 
وقتی سه گلوله به سر فردی برخورد کند، احتمال 

زنده ماندنش بسیار ضعیف می شود.
جالب تر این بود که مولوی عبدالمنان نیازی پس از 

و  پاکستان  ایران،  مقابل سیاست  در  تندی  بسیار 
این،  بر  افزون  داشت.  افغانستان  در  طالبان  گروه 
اقوام ساکن  از  او اظهارات بسیار تندی علیه یکی 
افغانستان بیان می کرد و متهم به »نسل کشی« بود. 
طالبان ادعا دارند که مولوی عبدالمنان نیازی از این 
گروه خارج شده و وابسته به نیروهای »اربکی« بود؛ 
نیروهایی که در چارچوب نظامیان حکومت رسمیت 
طالبان  با  نبرد  برای  حکومت  سوی  از  اما  ندارند، 

حمایت مالی  و تسلیحاتی می شوند.
حدس بر این است که حکومت افغانستان و حلقات 
عمومی  ریاست  طریق  از  آن  اطالعاتی  و  امنیتی 
امنیت ملی، طی  با حمایت شورای  امنیت ملی و 
زیادی  سرمایه گذاری  نیازی  روی  اخیر  سال  چند 
کرده بودند. اگر چنین باشد، ترور او یک شکست 

بزرگ برای حکومت افغانستان به حساب می آید.
هرات  در  آزادانه  حکومت  حمایت  با  نیازی  افراد 
با شکل  او  نزدیکان  از  رفت وآمد می کردند و یکی 
مسلح  افراد  با  طالبان،  به  نزدیک  بسیار  ظاهر  و 
خود در خیابان های هرات تردد می کرد. ادعاهایی 
جانشین  و  پسر  خالد،  حافظ   که  دارد  وجود  نیز 
عبدالمنان نیازی، که در شهر هرات سکونت داشت، 
با نام »خالد ارحام« در شبکه های اجتماعی فعالیت 
زنده گی  و  گران قیمت  موترهای  عکس   و  می کرد 

اشرافی خود را در فیس بوک نمایش می داد.
با همه این ها، برگزاری مراسم خاک سپاری، بیعت، 
برافراشته شدن پرچم طالبان، مانور/رژه نظامی افراد 
مسلح نیازی و برگزاری مراسم فاتحه خوانی او در 
حکومت،  سکوت  با  هم زمان  هرات،  جامع  مسجد 
از دید  پرسش های زیادی را به میان آورده است. 
برخی  کاربران شبکه های اجتماعی، برگزاری جنازه 
نیازی با پرچم طالبان در هرات، به معنای خوانده 
شدن »فاتحه« جمهوریت است و این مساله جایگاه 
نیم بند مدعیان »جمهوریت« را در میان مردم بیش  

از پیش متزلزل کرده است.

زخمی  شدن در یکی از ولسوالی های هرات، برای 
درمان به شفاخانه حوزه ای این والیت انتقال یافته 
تالش  و  او  درمان  جریان  از  هم  عکس  چند  بود. 
اجتماعی  شبکه های  در  مداوایش  برای  پزشکان 
نشر شد. هرچند تداوی اسیران مشکلی ندارد، اما 
این بحث برای کاربران رسانه های اجتماعی کمی 
عجیب به نظر می رسد. چند روز پس از نشر خبر 
شد  رسانه ای  مرگش  خبر  نیازی،  شدن  زخمی 
می رود  گمان  که  غیرمسوول  مسلح  فرد  صدها  و 
هواداران و تفنگ داران زیر فرمان او باشند، در مراسم 
خاک سپاری او اشتراک کردند و عکس های شان در 

رسانه های اجتماعی دست به دست شد.
 در مراسم خاک سپاری مولوی نیازی، پسرش حافظ  
خالد نیازی، جانشین او شد و افراد حاضر در مراسم، 
با او به عنوان جانشین پدرش بیعت کردند. در این 
مراسم به گونه علنی پرچم سفید طالبان برافراشته 
شده بود و خبری از پرچم افغانستان که از نمادهای 
مراسم  برگزاری  نبود.  است،  »جمهورت«  مهم  
عبدالمنان  مولوی  معرفی جانشین  و  خاک سپاری 
نیازی، با پرچم سفید طالبان و با حضور صدها فرد 
مسلح غیرمسوول در قلب شهر هرات، واکنش های 

زیادی به دنبال داشت.
تند  انتقاد  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران  برخی 
محلی  مقام های  و  حکومت  »خفت بار«  سکوت  از 
خاک  سپاری  مراسم  برگزاری  به  پیوند  در  هرات 
مولوی نیازی و مراسم بیعت پسرش، به این مساله 
واکنش نشان دادند. شماری از کاربران هم با نشر 
تصاویر برخورد خشن والی هرات با فرد مظنون به 
آدم ربایی و سکوت او نسبت به حضور افراد طالبان 
و برافراشتن پرچم این گروه در شهر هرات، انتقاد 
از  نیازی  مسلح  افراد  جرم  »آیا  پرسیدند:  و  کرده 

آدم ربایی کم تر است؟«
عکسی که در آن تورمحمد ظریفی، عضو پیشین 
شورای والیتی هرات، کمر حافظ  خالد را به عنوان 

فاتحه جمهوریت در جنازه نیازی خوانده شد
جالل الدین شکوهی 

جمهوری تنها در برابر گروه طالبان و حامیان منطقه ای آنان سست و ناتوان نیست. جمهوری را در سال های اخیر حتا 
مالهای پرنفوذی که در زیر سایه این سیستم زنده گی و امرار معاش می کنند، تهدید به سقوط کرده اند. در واقع، 

اکنون در هر والیت جمهوری ها و امارت های کوچک موجود هستند که جمهوری اسالمی افغانستان از سر ناتوانی و با نارضایتی، 
آنان را به رسمیت شناخته است. والیت هرات، میان گروه طالبان، مال انصاری، رییس شورای والیتی و غوریانی و البته حکومت 

تقسیم شده است و هرکدام آن ها در قلمرو خود صاحب قانون خاص است.

حبیب حمیدزاده





بی توجهی حکومت در قبال هندوها
زمانی که دولت جدید و دموکراتیک افغانستان روی 
کار آمد، امیدهایی در دل هندوها جوانه زد. هندوها بر 
این باور بودند که آنان نیز مانند سایر اقوام از امتیازات 
شهروندی برخوردار خواهند شد. حتا تعدادی از آن ها 
دریافتند که  اما  بازگشتند؛  بودند  که مهاجرت کرده 
اموال و دارایی شان غصب شده است و تنها تعداد کمی 

توانستند اموال خود را به دست بیاورند.
راه  فرا  مشکالت  تنها  محرومیت  و  توهین  تبعیض، 
عظیمی  موج  با  آن ها  نیست،  افغانستان  در  هندوها 
و  روبه رو شدند  و کشتار جمعی  انتحاری  از حمالت 
بسیاری از اعضای خود را از دست دادند. با این حال، 
باز هم بخشی از هندوها امیدوار و چشم انتظار روزی 
هستند که ذهنیت و باور عمومی تغییر کند و معتقدند 
که باید تاریخ و حضورشان در این کشور را حفظ کنند.
آنان به این باورند که حکومت افغانستان در بسیاری 
از حمالت انتحاری که برعلیه آن ها سازمان دهی شده 
است، دست دارد؛ زیرا افزایش سطح حمله ها در برابر 
از هر  فقط پس  نبود،  قبول  قابل  هندوها هیچ وقت 
حمله ای کمیسیون های حقیقت یاب ایجاد می شد؛ اما 

هیچ وقت یافته های این کمیسیون ها آشکار نشد.
هندوها،  برابر  در  افغان ها  بی رحمی  اساس،  این  بر 
برابر  در  آن  مطلق  سکوت  و  حکومت  بی اراده  گی 
حمالت سازمان دهی  شده بر علیه این اقلیت مذهبی، 
و  امریکا  نیروهای  و خروج  مبهم صلح  گفت وگوهای 
اقلیت های  برای  نگرانی های جدی  ایجاد  باعث  ناتو،  
آسیب پذیر شده است. ترس و هراس از آینده نامعلوم و 
نیز مذاکرات صلح  با طالبان  به یک تهدید جدی برای 
امنیت این اقلیت قومی در افغانستان مبدل شده که 
باعث مهاجرت بسیاری از آنان از این کشور شده است.

 

و  است  گوناگون  اقوام  از  متشکل  جامعه   افغانستان 
این  شیوه برخورد با جامعه هندو در افغانستان ممکن 
است در خصوص سایر اقلیت های قومی در این کشور 
باورهای  با  افرادی  نگارنده،  باور  به  شود.  تکرار  نیز 
فاشیستی در حکومت افغانستان در صدد انجام چنین 
برنامه ای هستند. این گونه به نظر می رسد که تنها یک 
اقوام چنین  به سایر  افغانستان نسبت  قوم خاص در 

تبعیض هایی را روا داشته است.

سه شنبه
شماره 3603

28 ثور 1400
18 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

6

افغانستان  در  قومی  اقلیت های  کهن ترین  از  هندوها 
هستند و حضور آن ها در این کشور تاریخ چند هزار 
ساله  دارد. با توجه به آثار تاریخی کشف شده، هندوها 
حتا قبل از زمان کوشانی ها، در زمان سلسله موریا در 
قرن سوم پیش از میالد در افغانستان ساکن بوده اند. 
آن ها از نژاد آریایی هستند که در اثر کثرت نفوس و 
روابط تجاری و سیاسی از آریانا به سرزمین های دیگر 

مهاجرت کرده اند.
هندوها لباس ویژه ای می پوشند و دستار را به شکل 
خوش  مردم  اخالقی  لحاظ  از  می بندند.  خاصی 
برخورد، متواضع و با اخالق هستند. با آن که در جامعه 
افغانستان تعامل دیگر اقوام با این اقلیت خیلی ناپسند 
و غیرانسانی بوده است؛ اما خوبی و نیکی در سیمای 

آن ها موج می زند.
هندوها بیش تر در شهرهای کابل، جالل آباد، لغمان، 
غزنی، پکتیا، خوست و قندهار ساکن هستند. آنان به 
حرفه های گوناگونی چون دکان داری، تجارت، صرافی، 
کشاورزی و زرگری مشغول اند و بعضی از آن ها نیز در 
ادارات دولتی مشغول کار هستند. هندوها به زبان های 

اردو، سندی، پنجابی و جاگاتی صحبت می کنند.
افغانستان  در  متمادی  سال های  طی  در  هندوها 
به  آنان  هرچند  داشته اند.  پرمشتقتی  زنده گی 
پیش رفت های فکری و اقتصادی  این کشور کمک های 
فراوان کرده؛ اما در جریان چند دهه جنگ و ناامنی 
آسیب های زیادی دیده اند. اکنون به نظر می رسد که 
عالقه آن ها به زنده گی در این سرزمین از بین رفته و 
زیربنای اقتصادی شان نیز فروپاشیده است. آن ها دیگر 
جایگاهی در این کشور ندارند و امتیاز شهروندی نیز از 
آنان سلب شده است و به عنوان شهروند درجه چندم 

به آنان نگریسته می شود.
اقلیت قومی در  این  از حضور  با گذشت صدها سال 
چون  چالش هایی  با  هم چنان  هندوها  افغانستان، 
ناامنی، بی کاری و تبعیض دست وپنجه نرم می کنند. 
خانواده  هزار   2۵۰ خورشیدی،  هفتاد  دهه   از  پیش 
هندو در والیت های افغانستان زنده گی می کردند؛ اما 
در حال حاضر بسیاری از آنان زنده گی در این کشور 
را کنار گذاشته و به مهاجرت رو آورده اند. بیش ترین 
مهاجرت هندوها در یک دهه اخیر اتفاق افتاده است.

این سو  به  از سال 2۰۰1  افغانستان  هرچند حکومت 
کمک های اقتصادی و سیاسی زیادی از سایر کشورها 
و  بشری  حقوق  تعهدات  برابر  در  اما  کرده؛  دریافت 

تامین امنیت اقلیت های قومی ناکام بوده است.

مشکالت اجتماعی هندوها در جامعه مسلمان
تبعیض مذهبی و فرهنگی در سطوح مختلف زمینه ساز 
آزار و اذیت شهروندان هندو بوده است. از جمله اجرای 
مراسم مذهبی و فرهنگی این آنان خالی از دشواری 
همیشه  تبعیض آمیز  رفتار  نوع  این  با  آن ها  نیست. 
دست وپنجه نرم کرده اند.  برخی از تندروها که از تاریخ 
یا عمداً می خواهند  این سرزمین بی اطالع هستند و 
تاریخ را تحریف کنند، این اقلیت مذهبی را مهاجران 
آمده از هند به سرزمین مسلمان می دانند و می کوشند 
فضای زنده گی را بر آن ها تنگ تر و آرامش شان را سلب 
کنند و همواره با طعنه و کنایه  برای به انزوا کشاندن 

وقتی جایی برای زنده گی در این سرزمین وجود ندارد، 
بهترین راه ترک وطن و مهاجرت است.

در  که  است  افغانستان  هندوباوران  از  یکی  راجش، 
شهر کابل زنده گی می کند. او سال ها است که به شغل 
»مردم  می گوید:  راجش  است.  مشغول  دکان داری 
افغانستان همیشه به ما اقلیت ها به چشم یک بیگانه 
سرزمین  از  ما  می کنند  فکر  می کنند.  نگاه  مسافر  و 
دیگری به این جا آمده ایم. به همین خاطر با ما رفتار بد 
و ناپسندی دارند. در صورتی که ما نیز افغان هستیم. 
حق داریم زیر چتر این مملکت زنده گی کنیم؛ درس 
بخوانیم، کار کنیم، آزادانه به هر جا مسافرت کنیم. ما 
با همه  اقوام رفتار نیک و پسندیده ای داشته ایم؛ اما این 
افغان ها هستند که با ما بد رفتاری می کنند. روز به 
روز قربانی می دهیم، بارها مورد حمالت انتحاری قرار 
گرفته ایم. بسیاری از دوستان خود را از دست داده ایم.« 
زنده گی  این سرزمین  در  افزود: »سال های سال  وی 
می کنیم؛ اما بارها توهین و تحقیر شده ایم. به ما کافر 
می گویند.« راجش ادامه می دهد: »با آن که سال های 
زیادی را در این کشور زنده گی کرده ایم؛ اما افغان ها 
هنوز تفاوت های فرهنگی ما را نپذیرفته اند. بسیاری از 
مراسم های مذهبی خود را نادیده می گیریم. در انجام 
مناسک دینی و اعتقادی خود آزاد نیستیم. نمی توانیم 
دولت  آن که  با  بسوزانیم.«  را  مرده گان مان  اجساد 
افغانستان عضو جامعه جهانی است و متعهد است که 
از حقوق تمام اقلیت های قومی دفاع و امنیت آنان را 
نکرده  آن ها  به  توجهی  تاکنون هیچ  اما  کند؛  تأمین 

است.
اکنون که قرار است دولت با طالبان معامله کند، معلوم 
نیست آن ها با چه سرنوشتی روبه رو خواهند شد. این 
امکان وجود دارد که جان بسیاری از اقلیت های قومی 
در افغانستان به دلیل رفتارهای بنیادگرایانه طالبان با 
خطر مواجه شود. راجش اضافه کرد: »ما هم منتظر 
اوضاع سیاسی کشور هستیم. هرگاه طالبان در قدرت 

سهیم شوند، افغانستان را ترک می کنیم«.

محرومیت کودکان از آموزش و پرورش
مدارس  به  فراوان  مشکالت  دلیل  به  هندو  کودکان 
ابتدا  در  هندو  خانواده های  نمی روند.  دولتی 
تا  فرستادند  دولتی  مدارس  به  را  دانش آموزان شان 
تعامل فرهنگی صورت گیرد؛ اما به دلیل تبعیض، آزار 
و اذیت و حتا توهین و تحقیری که بر دانش آموزان 
مدارس  در  آموزش  از  آن ها  می شد،  اعمال  هندو 
دست کشیدند. از روی ناچاری، سختی ها و مشکالت 
اقتصادی را تحمل کردند و به مدارس خصوصی روی 
انگلیسی  پنجابی،  درس های  مدارس  این  در  آوردند. 
برای  افغانستان  معارف  وزارت  می خوانند.  فارسی  و 
برنامه  هیچ گونه  قومی،  اقلیت  این  بیش تر  سهولت 

آموزشی خاصی را در نظر نگرفته است.
دانش آموزان  تعداد  که  می شود  گفته  وجود،  این  با 
به  تن   ۶۵ از  کابل  شوربازار  و  کارته پروان  در  هندو 
3۰ تن رسیده است. اکنون 3۰ نفر در مدرسه ای در 
کارته پروان و 3۰ دانش آموز دیگر هم در مکتبی واقع 
درس های  و  دارند  هندوها حضور  مکان  شوربازار  در 
فارسی، انگلیسی و پنجابی می خوانند. حاال این گروه 
از اقلیت ساکن در افغانستان معتقد است که وقتی در 
جایی نتوانی آینده ای داشته باشی، بهتر است از آن جا 

مهاجرت کنی.

این اقلیت قومی می کوشند. عده ای از مردم نیز هندوها 
را افراد مهمان و مسافر می دانند و به این باورند که 
هندوها از سایر کشورها به افغانستان مهاجرت کرده اند. 
در حالی که هندوها سال های طوالنی در کنار افغان  ها 
و فکری  اقتصادی  به پیش رفت های  و  زنده گی کرده  
از  بسیاری  اما  کرده اند.  فراوانی  مردم کمک های  این 
مردم افغانستان هم چنان تبعیض و تحقیر نسبت به 
آنان را ادامه داده اند و آنان را کافر خطاب می کنند. 
هم چنین در تمام این سال ها هیچ گونه پیوند زناشویی 
نگرفته  صورت  افغانستان  مسلمانان  و  هندوها  میان 

است.
 

طی سال های گذشته نیز هیچ تالش و کمک جدی در 
راستای حل مشکالت هندوها انجام نشده است و آن ها  
همیشه در انزوا به سر برده اند که باعث ایجاد احساس 
بیگانه گی میان آنان و جامعه افغانستان شده است. این 

در حالی است که افغانستان وطن اصلی آن ها است.
امروزه هندوها حتا برای مراسم سوگواری هم نوعان شان 
نیز دچار مشکل هستند. زمینی را که جهت سوزاندن 
اجساد اموات شان استفاده می کردند، توسط مردم در 
اشکال  و  اعمال  با  آنان  با  و  است  شده  غصب  کابل 

غیرانسانی رفتار می شود.
و  تبعیض  بیکاری،  بی سرپناهی،  علی رغم  هندوها 
روا  آنان  بر  مسلمانان  سوی  از  که  غیرانسانی  اعمال 
تجارت  در  موثر  نقش  هم چنان  است،  شده  داشته 
از هم گرایی  بارزی  نمونه  به عنوان  اقتصاد دارند و  و 
قومی شناخته می شوند. ولی به دلیل نداشتن پشتوانه  
سیاسی نتوانسته اند مشکالت خود را برطرف سازند. از 
سوی دیگر، به دلیل تفاوتی که در آداب و رسوم خود 
با مسلمانان دارند، در برگزاری مراسم  مذهبی شان با 
مشکالت زیادی روبه رو هستند. مثاًل در عبادت گاه های 
خود اتاق های متعددی را تنها برای اقامت کوتاه مدت 
آن ها  آیین  در  چون  ساخته اند؛  مسافران  و  مهمانان 
امروزه  اما  اتاق ها روا نیست؛  این  اقامت درازمدت در 
به دلیل فقر و بی سرپناهی، ده ها خانواده هندو در این 
اقلیت بودن  هندوها،  می کنند.  زنده گی  عبادت گاه ها 
را  آن ها  که  دردی  می دانند.  درد خود  بزرگ ترین  را 
کرده  مذهبی شان  آموزه های  نادیده گرفتن  به  مجبور 
باورهای شان در عبادت گاه ها  باید بر خالف  است که 
شب وروز را بگذرانند. آنان اکنون به این باور هستند که 

آیینه تمام نمای قربانیان 
تبعیض علیه اقلیت ها

هندوهای افغانستان؛
تبعیض مذهبی و فرهنگی 
در سطوح مختلف زمینه ساز 

آزار و اذیت شهروندان هندو بوده 
است. از جمله اجرای مراسم مذهبی 
و فرهنگی این آنان خالی از دشواری 

نیست. آن ها با این نوع رفتار تبعیض آمیز 
همیشه دست وپنجه نرم کرده اند.  

برخی از تندروها که از تاریخ این سرزمین 
بی اطالع هستند و یا عمداً می خواهند 

تاریخ را تحریف کنند، این اقلیت مذهبی 
را مهاجران آمده از هند به سرزمین 
مسلمان می دانند و می کوشند 
فضای زنده گی را بر آن ها تنگ تر و 

آرامش شان را سلب کنند و همواره با 
طعنه و کنایه  برای به انزوا کشاندن 

این اقلیت قومی می کوشند. عده ای 
از مردم نیز هندوها را افراد مهمان و 
مسافر می دانند و به این باورند که 

هندوها از سایر کشورها به افغانستان 
مهاجرت کرده اند.

داکتر بهناز حسینی

در ششم حمل 1399 مهاجمان بر عبادت گاه سیک ها در کابل 
حمله کردند. در این حمله، دست کم 2۶ نفر کشته و 8 نفر 
دیگر زخمی شدند. مسوولیت این حمله را گروه موسوم به 
دولت اسالمی به عهده گرفت. عکس از وب سایت بی بی سی

در دهم سرطان 1397 در انفجاری در شهر جالل آباد، 
دست کم 19 نفر کشته و 2۰ نفر زخمی شدند. بیش تر 

قربانیان این رویداد سیک ها بودند. اوتار سینگ خالصه، از 
چهره های فعال در میان سیک ها و نامزد احتمالی انتخابات 
پارلمانی افغانستان نیز در این انفجار کشته شد. عکس از 

شبکه های اجتماعی

هندوها در طی سال های 
متمادی در افغانستان 

زنده گی پرمشتقتی داشته اند. 
هرچند آنان به پیش رفت های فکری 

و اقتصادی  این کشور کمک های 
فراوان کرده؛ اما در جریان چند دهه جنگ 

و ناامنی آسیب های زیادی دیده اند. 
اکنون به نظر می رسد که عالقه آن ها 

به زنده گی در این سرزمین از بین رفته و 
زیربنای اقتصادی شان نیز فروپاشیده 

است. آن ها دیگر جایگاهی در این کشور 
ندارند و امتیاز شهروندی نیز از آنان 

سلب شده است و به عنوان شهروند 
درجه چندم به آنان نگریسته می شود.
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روز دوشنبه، سیزدهم ثور ، قرارگاه های اردوی ملی در 
نزدیکی مکتب »جر خشک« و »گرداب«، از مربوطات 
طالبان  دست  به  بغالن  والیت  در  بغالن  ولسوالی 
سقوط کردند. آمار ابتدایی از کشته شدن نه سرباز 
اردوی ملی و اسارت 1۶ تن حکایت می کرد. به دنبال 
والیت  مختلف  مناطق  در  شدید  درگیری های  آن 
بغالن از جمله بغالن مرکزی و بغالن کهنه، نهرین، 
در  محلی  منبع  یک  شد.  آغاز  نور  گذرگاه  و  برکه 
گفت وگو با 8صبح از بی توجهی و غفلت حکومت در 
تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی در مناطق علی آباد، 
شکایت  قند،  فابریکه  و  چهارشنبه تپه  جر خشک، 
کرده و نگرانی اش از سقوط برکه را در میان گذاشت. 
منابع محلی حتا یک روز پیش آگاهی داشتند که 
برکه سقوط می کند. شب سه شنبه، چهاردهم ثور، 
طالبان با هجوم بر ولسوالی برکه در والیت بغالن، 
این منطقه را به تصرف خود در آوردند. هجوم طالبان 
بر برکه، آغاز یک تهاجم وسیع و همه جانبه بر والیت 
کلیدی و استراتژیک بغالن و به هدف تسخیر آن بود. 
سقوط برکه آغاز حمالت سنگین و چندجانبه  طالبان 
نهرین، خوست و  بر چندین ولسوالی بغالن شامل 
فرنگ، گذرگاه نور، دهنه غوری و دند غوری، بغالن 
کهنه و بغالن جدید، چشمه شیر و بعضی مناطق 
دیگر بود. این در حالی است که نیروهای امنیتی، 
سقوط برکه را »عقب نشینی تاکتیکی« عنوان کردند.

عقب نشینی تاکتیکی یا سقوط به دلیل کمبود 
تجهیزات؟ 

نیروهای امنیتی سقوط ولسوالی برکه را »عقب نشینی 
تاکتیکی« خوانده و اعالم کردند که بدون تلفات از 
این ولسوالی خارج شده اند، اما قراین نشان می دهد 
تجهیزات،  و  منابع  دلیل کمبود  به  نیروها  این  که 
پرسونل  معاشات  نشدن  پرداخت  و  سالح  کمبود 
یک  کنند.  ترک  را  ولسوالی  این  شده اند  مجبور 
برکه،  ولسوال  تاج محمد شیرزاد  امضای  با  مکتوب 
بابر  ایمل خان  امنیه،  قوماندان  حق بین  لطف الحق 
آمر امنیت ملی، محمد امام فیاض قوماندان اردوی 
ملی، تاج محمد تقوا ولسوال پیشین و حاجی گل آقا 
نیروهای  که  می دهد  نشان  ولسوالی،  این  شهردار 
دولتی بعد از بی توجهی و بی مهری فراوان از سوی 
حکومت مجبور شده اند این ولسوالی را ترک کنند. 
در این مکتوب آمده است که به دلیل نبود مهمات، 
بی توجهی به اردوی ملی، بی توجهی به امنیت این 
پرسونل  از  تعدادی  فرار  و  شدن  کشته  ولسوالی، 
امنیتی، محاصره شدید مرکز ولسوالی و بسته بودن 

نیروهای امنیتی، بهترین و ماهرترین جنگ جویان 
طالبان در خطوط مقدم جنگ در بغالن را از بین 

برده و آسیب جدی بر این گروه وارد کرده است.

بغالن؛ کلید اصلی جنگ در سمت شمال 
والیت بغالن به دلیل واقع شدن در چهارراه سمت 
شمال و موقعیت بسیار استراتژیکش، مرکز اصلی و 
کلید جنگ در سمت شمال افغانستان است. هر یک 
از طرفین که بتواند این گلوگاه را در تصرف خود 
داشته باشد، توازن در معادالت جنگ را برهم خواهد 
شهر  و  بلخ  والیت  اتصال  نقطه  سر  بر  بغالن  زد. 
کلیدی مزار شریف به کابل و نقطه وصل کندز و 
والیات شمال شرقی تخار و بدخشان به پایتخت واقع 
شده است. والیت بغالن راه ارتباطی نُه والیت سمت 
شمال و سه بندر تجارتی مهم به پایتخت است و 
شاهرگ اقتصادی نیز شمرده می شود. هم چنان این 

والیت، تخار را به پنجشیر وصل می کند.
فرنگ،  و  خوست  ولسوالی های  استراتژیک  اهمیت 
نهرین، گذرگاه نور و تاله و برفک در شرق والیت 
بغالن به دلیل داشتن راه وصل پنجشیر و شمالی 
به تخار، سبب شده است که طالبان تالش بسیار 
دهند.  خرج  به  مناطق  این  تصرف  برای  را  زیادی 
این گروه روزانه میلیون ها افغانی را در اخاذی شان 
از کاروان های عظیم و عبور و مرور تجارتی به دست 
این والیت  می آورند و چشمه  شیر و سایر مناطق 
در مسیر شاهراه کابل مخزن و مرکز اصلی درآمد 

عایداتی طالبان است.
به گفته منابع محلی، اگر حکومت اراده قاطع برای 
شکست طالبان دارد، باید با گزمه منظم و گرفتن 
حالت تهاجمی، این مسیر را مدام مصون نگاه کند. 
حتا شماری از راننده ها از تبانی سربازان حکومتی 
شماری  که  می گویند  و  دارند  حکایت  طالبان  با 
و  تردد  موانع  ایجاد  سر  بر  طالبان  با  پوسته ها،  از 
ترافیکی »جورآمد/توافق« کرده اند و حق  راه بندان 

می گیرند.

مراکز تربیتی طالبان 
مناطق دند غوری و دند شهاب الدین که از نُه سال 
به این سو در تصرف طالبان  است، تبدیل به مراکز 
تربیتی طالبان شده  است. این گروه در این مناطق 
سوی  از  می پردازد.  سربازگیری  به  مداوم  طور  به 
رادیکال  بافت  دلیل  به  که  می گویند  منابع  دیگر 

همه بازار و حتا نانوایی ها و باالخره برای جلوگیری 
از تلفات بیش تر نیروهای امنیتی، ناگزیر شد  ه اند از 

برکه به سوی ولسوالی نهرین عقب نشینی کنند.
یک منبع محلی از برکه به 8صبح گفت که مدت ها 
قبل این ولسوالی در جمع ولسوالی های سقوط داده 
شده به شمار می رفت و تنها عمارت ولسوالی با مرکز 
قوماندانی امنیه و دو باب حویلی کرایی که ولسوال 
و قوماندان امنیه در آن زنده گی می کردند، در دست 
حکومت بود که شب هنگام آن را ترک کردند. یک 
منبع دیگر تصریح کرد که طالبان حمالت و عملیات 
گسترده را بر ولسوالی نهرین نیز آغاز کردند که با 
مقاومت شدید نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش 
حمله  و  شده  مواجه  »تاوه شخ«  کوتل  در  مردمی 

طالبان به شکست انجامید.
در روزهای بعدی طالبان شهر کهنه بغالن، بغالن 
جدید و فابریکه قند را تا نزدیکی پلخمری تصرف 
کردند. قراین نشان می دهد که اگر مقاومت شدید 
در  امنیتی  نیروهای  و  مردمی  خیزش  نیروهای 
طالبان  دست  به  نیز  شهر  این  نمی بود،  پلخمری 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  می کرد.  سقوط 
می نویسند که طالبان بر دند غوری و دهنه غوری 
نیز هجوم برده و بازار مرکز ولسوالی دهنه غوری را 
آتش زده اند. نیروهای قطعه صفر یک )۰1( امنیت 
محاصره  هوایی، حلقه  با حمایت  کماندوها  و  ملی 
در این ولسوالی را شکستانده و سربازان محصور را 

نجات دادند.

ضد حمالت حکومت و تلفات سنگین طالبان 
سه روز بعدتر و در اوج نگرانی شهروندان از وضعیت 
بر  هوایی  بمباران شدید  با  بغالن، حکومت  والیت 
مواضع طالبان، ضد حمالت خود را آغاز کرد. عباس 
توکلی، معاون فرماندهی قول اردوی 2۰9 شاهین، 
رهبری جنگ در بغالن را برعهده گرفت. او در یک 
نوار ویدیویی می گوید که بغالن را از وجود طالبان 
دهنه  در  امنیتی  نیروهای  کرد.  خواهد  پاک سازی 
و  نو  بغالن  غوری،  دند  شهاب الدین،  دند  غوری، 
بغالن کهنه تلفات سنگین را بر طالبان وارد کردند. 
محمد اکبر بارکزی، معاون والی بغالن، گفت که 2۰۰ 

طالب در این درگیری ها کشته و زخمی شده اند.
یک منبع محلی گفت که در کلینیک دند غوری 
از کشته و زخمی طالبان  پر  و  نمانده  جای خالی 
هوایی  بمباران  مذکور،  منابع  روایت  بر  بنا  است. 
تلفات بسیار سنگینی را بر طالبان وارد کرده است. 
حمالت  و  بمباران  که  می گوید  آگاه  منبع  یک 

تا  و سنتی قومی در بغالن مرکزی و بغالن کهنه 
نزدیکی های علی آباد، طالبان دست باز برای اجرای 
ایجاد  و  هویت  تغییر  شدن،  پنهان  مانورهای شان، 
آرایش جنگی و کمین و حمله ناگهانی بر نیروهای 

امنیتی دارند.
موجودیت یک خط حلقه ای منظم از دند غوری و 
دند شهاب الدین تا چشمه شیر و به موازات آن دشت 
خواجه الوان و کناره چپ دریا تا ولسوالی چهاردره 
و ایرگنک به امام صاحب و قلعه زال تا کرانه دریای 
آمو، طالبان را قادر ساخته است که بدون هیچ نوع 
مزاحمتی در یک دایره بسیار وسیع تردد کنند. این 
رادیکال، مراکز فکری طالبان  و  بنیادگرایانه  مراکز 
است و صدها نوجوان را جذب ایده »جهاد« ساخته 

و به میدان نبرد می فرستد.
می خواهد  حکومت  اگر  که  می گویند  امور  آگاهان 
معادله جنگ را در سمت شمال به نفع خود تغییر 
دهد، باید در بازپس گیری و حفظ مناطق مختلف 
والیت بغالن بکوشد. تسلط طالبان بر بغالن کهنه و 
نو و چشمه شیر، سبب شده است که شاهراه کابل با 
شهر بزرگ مزار شریف و والیات شمالی افغانستان و 
شهرهای کندز و تالقان و والیات شمال شرقی قطع 
شود. به همین دلیل هرازگاهی کاروان اکماالتی و 
و  شیر  منطقه چشمه  در  حکومت  نفت  تانکرهای 
دشت خواجه الوان مورد تهاجم طالبان قرار می گیرد 

و تلفاتی را بر اردو وارد می شود.
یک فرمانده نیروهای خیزش مردمی در تماس به 
روزنامه 8صبح گفت که اگر از آن ها حمایت کافی 
و دفع هر گونه حمله   دفاع  توانایی  بگیرد،  صورت 
با  نیست.  نگرانی ای  هیچ  جای  و  دارند  را  طالبان 
این حال ترس و نگرانی از این هم وجود دارد که 
مبادا خود این نیروها بالی جان مردم محل و امنیت 
منطقه شوند. شماری از باشنده گان پلخمری نیز از 
سوءمدیریت و بی کفایتی مسووالن محلی شکایت 

دارند.

اگر حکومت توجه نکند، شهر سقوط خواهد 
کرد

به گفته منابع، شهر پلخمری، مرکز والیت بغالن، از 
سه طرف در محاصره طالبان قرار دارد و اگر حکومت 
توجه جدی نکند، این شهر در معرض خطر و سقوط 
قرار خواهد گرفت. یک منبع محلی به شرط فاش 
میان  دو دسته گی  که  می گوید  هویتش،  نشدن 
فاجعه هایی  بروز  بغالن، سبب  در  محلی  مسووالن 
بغالن جدید  و  بغالن کهنه  نظیر سقوط شهرهای 
شده است. او به این باور است که جنگ در بغالن به 
صورت واحد و هماهنگ به پیش برده نمی شود، بلکه 
تصامیم به صورت فردی و سلیقه ای گرفته می شو د.

منابع  که  می کنند  تصریح  دیگر  منابع  برخی 
درستی  به  مردمی  خیزش  نیروهای  از  حکومتی 
حمایت نمی کنند و آنان را در بعضی مناطق حساس 
از  بسیاری  می کنند.  رها  پشتی بانی  بدون  جنگی 
جنگ  در  هوایی  نیروی  موثریت  بر  محلی،  منابع 
بغالن و بمباران تاکید دارند و می گویند اگر حکومت 
بغالن  در  جنگ  روایت  کردن  یک طرفه  خواهان 
بسازد  بیش تر  را  نیروی هوایی  باید حمالت  است، 
تا نیروهای زمینی در زیر حمایت و پوشش هوایی 

جنگ را به درستی پیش ببرند.
گفتنی است که براساس معلومات مقام های محلی، 
در روزهای اخیر نیروهای امنیتی در جنگ هایی که 
در اطراف شهر پلخمری و بغالن جدید داشته اند، 
به پیش روی زیادی نایل آمده اند. در این درگیری ها 
این  و  است  شده  وارد  طالبان  بر  سنگین  تلفات 
گروه بسیاری از جنگ جویان زبده  خود را از دست 
داده  است. گفته می شود که مال ابراهیم، قوماندان 
عمومی طالبان در جنگ بغالن، نیز در درگیری های 
اخیر کشته شده است. منابع حکومتی هم چنان از 
پیش رفت وسیع در بغالن کهنه و نو خبر می دهند و 
می گویند که شماری از مهم ترین فرماندهان جنگی 
طالبان را کشته اند. این منابع می گویند که یکی از 
دالیل پیشنهاد آتش بس از سوی طالبان، نیز تلفات 

سنگین این گروه در بغالن بود.

آتش  جنگ در بغالن شعله ور است
تمرکز طالبان بر گلوگاه شمال؛

نیروهای امنیتی 
سقوط ولسوالی برکه 
را »عقب نشینی تاکتیکی« خوانده 
و اعالم کردند که بدون تلفات از این 
ولسوالی خارج شده اند، اما قراین 

نشان می دهد که این نیروها به دلیل 
کمبود منابع و تجهیزات، کمبود سالح 

و پرداخت نشدن معاشات پرسونل 
مجبور شده اند این ولسوالی را ترک 

کنند. یک مکتوب با امضای تاج محمد 
شیرزاد ولسوال برکه، لطف الحق 

حق بین قوماندان امنیه، ایمل خان بابر 
آمر امنیت ملی، محمد امام فیاض 

قوماندان اردوی ملی، تاج محمد 
تقوا ولسوال پیشین و حاجی گل آقا 

شهردار این ولسوالی، نشان می دهد 
که نیروهای دولتی بعد از بی توجهی 

و بی مهری فراوان از سوی حکومت 
مجبور شده اند این ولسوالی را ترک 
کنند. در این مکتوب آمده است که 

به دلیل نبود مهمات، بی توجهی به 
اردوی ملی، بی توجهی به امنیت این 

ولسوالی، کشته شدن و فرار تعدادی 
از پرسونل امنیتی، محاصره شدید مرکز 
ولسوالی و بسته بودن همه بازار و حتا 

نانوایی ها و باالخره برای جلوگیری از 
تلفات بیش تر نیروهای امنیتی، ناگزیر 
شد  ه اند از برکه به سوی ولسوالی 

نهرین عقب نشینی کنند.

بهروز خاوری

والیت بغالن به دلیل واقع شدن در چهارراه سمت شمال و موقعیت بسیار استراتژیکش، 
مرکز اصلی و کلید جنگ در سمت شمال افغانستان است. هر یک از طرفین که بتواند این 

گلوگاه را در تصرف خود داشته باشد، توازن در معادالت جنگ را برهم خواهد زد. بغالن بر سر نقطه اتصال 
والیت بلخ و شهر کلیدی مزار شریف به کابل و نقطه وصل کندز و والیات شمال شرقی تخار و بدخشان 

به پایتخت واقع شده است. والیت بغالن راه ارتباطی ُنه والیت سمت شمال و سه بندر تجارتی مهم 
به پایتخت است و شاهرگ اقتصادی نیز شمرده می شود. هم چنان این والیت، تخار را به پنجشیر وصل 

می کند.
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اهداف توسعه ملل متحد متشکل از 17 هدف مرتبط 
با یک دیگر است که  در سال 2۰1۵ میالدی توسط 
مجمع عمومی ملل متحد تعیین شد و باید تا سال 
2۰3۰ میالدی به دست آید. هدف هفتم توسعه ملل 
متحد، حصول اطمینان از دسترسی به برق مقرون به 
صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن به همه است. در حال 
حاضر، دسترسی به برق قابل اعتماد در افغانستان 33 
درصد است که در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار 
برق  توزیع  و  برق رسانی  ملی  شبکه  می باشد.  پایین 
افغانستان در 19 سال گذشته با کمک های هنگفت 
جامعه جهانی ایجاد شده است و اجازه می دهد تا برق 
تامین شده از منابع داخلی و خارجی در کشور توزیع 
شود. بخش عمده شبکه ملی برق افغانستان را شبکه 
تامین و انتقال برق از شمال به مرکز تشکیل می دهد. 
و  اوزبیکستان  کشورهای  وارداتی  برق  شبکه،  این 
تاجیکستان را به مرکز کشور و والیات جنوبی انتقال 
می دهد. شبکه ملی توزیع برق افغانستان متشکل از 
صدها دکل و یا پایه های فلزی است که بعد از عبور از 

گذرگاه سالنگ به شهر کابل وصل می شود.
انفجار و تخریب پایه های برق در ۵ سال اخیر به یکی 
از مشکالت عمده دولت افغانستان تبدیل شده و طی 
یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است. شبکه ملی 
برق افغانستان توسط شرکت دولتی برق افغانستان 
)برشنا( مدیریت می شود. نزدیک به 79 درصد برق 
افغانستان وارداتی است و از کشورهای تاجیکستان، 
اوزبیکستان، ایران و ترکمنستان وارد می شود. امنیت 
انرژی یکی از مسایل عمده در عرصه مدیریت انرژی 
به شمار می رود و انتقال مصون انرژی از یک نقطه 
به نقطه دیگر یکی از عوامل عمده در قسمت تولید، 
با درنظرداشت  است.  انرژی  تجارت  و  توزیع  انتقال، 
وضعیت جنگی در ۴۰ سال اخیر، امنیت انرژی یکی از 
چالش های عمده فرا راه توسعه شبکه های برق رسانی 
و توزیع انرژی در مناطق شهری و روستایی کشور به 

شمار می رود.
تخریب  مالی  هزینه  هزینه ها،  سایر  پهلوی  در 
پایه های برق یکی از چالش های عمده شرکت ملی 
سرحد  تا  را  شرکت  این  که  است  افغانستان  برق 
ورشکسته گی مالی سقوط داده است. عدم پرداخت 
دولتی،  اداره های  زورمندان،  توسط  برق  هزینه 
از  برق  افزایش قیمت فروش  و  تولیدی  شرکت های 
چالش های  دیگر  از  صادرکننده  کشورهای  سوی 

شرکت ملی برق افغانستان )برشنا( است.
افزایش تخریب پایه های برق در ماه های اخیر و این که 
چه کسی پشت این ماجرا قرار دارد، یکی از سواالتی 
ندارد.  وجود  آن  به  واحد  پاسخ  تاکنون  که  است 

با شیوع موج سوم کرونا در هند، دانشجویان، مهاجران، 
و  کار  هندوستان  در  که  افغان هایی  و  مریض داران 
روبه رو شده اند.  زیادی  دشواری های  با  دارند،  تجارت 
در  افغانستان  سفارت  در  مقام ها  اظهارات  براساس 
دهلی نو، تاکنون دو تن از دانشجویان افغان در هند 
به دلیل ابتال به کرونا جان داده اند. در کنار آنان، 22 
مهاجر و 1۶2 تن از افغان های اهل هنود در هندوستان 
در نتیجه ابتال به کرونا درگذشته اند. افغان های ساکن 
هند اما می گویند آماری که از سوی سفارت ارایه شده 
به مراتب کم تر از رقم واقعی مبتالیان و قربانیان کرونا 
است. سفارت افغانستان در دهلی جدید نیز می پذیرد 
که آمار واقعی قربانیان کرونا در میان افغان های ساکن 

در هند را در اختیار ندارد.
و  قرنطین  از  مانده اند،  گیر  هند  در  که  دانشجویانی 
مقررات سخت کرونایی رنج می برند. تنهایی، اختالل 
زنده گی  کرونا  شیوع  از  ناشی  اضطراب  و  خواب 
برای  زنده گی  است.  کرده  دشوارتر  را  دانشجویان 
آن ها  که  می شود  دشوارتر  زمانی  افغان  دانشجویان 
برای شهروندان هند جای  می بینند، شفاخانه ها حتا 
در  آکسیجن  دلیل کمبود  به  برخی ها  و  ندارد  کافی 

جاده ها جان می دهند.
مریم شریفی که در یکی از دانشگاه ها مصروف تحصیل 
است، می گوید که دانشجویان افغان در هند با مشکالت 
که  دانشجویانی  می گوید  او  هستند.  روبه رو  زیادی 

کسانی پشت این اقدامات قرار دارند؛ ولی حدس و 
مواد  مافیای  محلی،  باج گیران  که  است  این  گمان  
این  مسوول  دولت  مخالف  مسلح  گروه های  و  نفتی 

خراب کاری باشند.
تخریب  در  احتماالً  محلی  زورمندان  و  باج گیران 
کار  این  با  و  دارند  دست  کشور  در  برق  پایه های 
می خواهند از حکومت و به ویژه شرکت برشنا پول 
دریافت کنند. گفته می شود که این اقدامات تخریبی 
همواره بعد از رد درخواست گروه های باج گیر محلی 

از سوی شرکت برشنا صورت می گیرد.
گروه های مسلح مخالف دولت نیز ممکن است از دیگر 
باشند.  خراب کارانه  اقدامات  این  پرده  پشت  عوامل 
گروه طالبان با این اقدام می تواند ناکامی دولت را به 
رخ مردم بکشد و با برجسته سازی ضعف دولت، مردم 

را علیه آن تحریک کند.
این احتمال هم وجود دارد که حکومت در تبانی با 
بدنام سازی  جهت  تا  است  تالش  در  محلی  مافیای 
مخالفان مسلح حکومت  این کار را انجام دهد. این 
کار باعث می شود طالبان در پروسه صلح غیرصادق و 

در میان مردم منفور جلوه داده شود.
از دیگر عوامل پشت  مافیای مواد نفتی نیز احتماالً 
با قطع شبکه سراسری  باشد.  این خراب کاری  پرده 
برق، بخش عمده مردم، کسب وکارها و نهاد دولتی 
مجبور می شوند تا با استفاده از جنراتورهای دیزلی و 
پطرولی برق مورد نیاز خویش را تامین کنند. این کار 
باعث بلند رفتن مصرف مواد نفتی و در عین حال بلند 

رفتن قیمت مواد نفتی در بازار می شود.

راه حل چیست؟
برای حل این مشکل، راه های متفاوت کوتاه مدت و 
و  تامین صلح  با  دارد. در درازمدت  درازمدت وجود 
خواهد  همیشه حل  برای  مشکل  این  پایدار  امنیت 
کوتاه مدت  و  میان مدت  در  دیگر  طرف  از  اما  شد. 

چندین راه حل وجود دارد:
محافظان  عنوان  به  محل  مردم  از  استفاده   -1
پایه های برق با هزینه اندک می تواند این معضل را در 

می توانند از این طریق برای واکسین نوبت بگیرند.
می کند،  زنده گی  دهلی  شهر  در  که  قریشی  نگین 
می گوید که افغان ها روزهای دشواری را می گذرانند. 
او می گوید که از یک سو مردم از مبتالشدن به کرونا 
درازمدت  قرنطین  دیگر،  سوی  از  و  هستند  نگران 
وضعیت ناگوار روانی را در میان مهاجران افغان در هند 
قریشی می گوید: »چون  نگین  است.  آورده  به وجود 
با  بودند،  آزاد  کار  مصروف  هند  در  افغان ها  بسیاری 
شیوع کرونا کار و درآمدشان را از دست داده اند و از 

فقر و ناداری به شدت رنج می برند.«
و  تداوی  برای  افغان هایی که  قریشی،  به گفته خانم 
یا کار به هند آمده بودند، با شیوع کرونا نتوانسته اند 
دوباره به افغانستان برگردند؛ زیرا مدت قانونی اقامت 
آن ها سپری شده است و باید پول هنگفتی را به عنوان 
جریمه بپردازند که بسیاری افغان ها توانایی پرداخت 
تجارت های  که  می گوید  او  ندارند.  را  مبلغی  چنین 
کوچک و فروشگاه های افغان های ساکن هند مسدود 
است و زمینه هیچ کار و درآمدی برای مردم فراهم 
نیست. به گفته خانم قریشی، افغان هایی که در هند 
درخواست پناهنده گی داده اند، مشکالت بیش تر دارند، 
به خاطری که هیچ کمکی را از سوی دولت هند و یا 

سازمان های بین المللی دریافت نمی کنند.
براساس اظهارات مسووالن سفارت افغانستان در هند، 
احمد سهاند، استاد دانشگاه هلمند که در هند مصروف 
تحصیل در مقطع ماستری بود، به دلیل ابتال به کرونا 
جان داده است. اجمل عالم زی، اتشه فرهنگی سفارت 

مسلح  گروه های  حکومتی  ارشد  مقام های  و  دولت 
کار  این  مسوول  را  طالبان  ویژه  به  و  دولت  مخالف 
اعالم می کنند؛ این در حالی است که طالبان همواره 

تخریب پایه های برق را انکار کرده اند.
تخریب پایه های برق در شمال کابل و به ویژه به گونه 
تکراری و چند بار در هفته، بی پیشینه و نگران کننده 
شمال  ولسوالی های  و  پروان  والیت  ساکنان  است. 
دولت  زیربناهای  امنیت  تامین  در  همواره  کابل 
همکاری داشته اند و فعالیت های تخریبی در گذشته 
در بخش وجود نداشته است. پاسخ دقیق و مشخص 
به این سوال تاکنون وجود ندارد که چه کسی و یا 

این که  دلیل  به  برگردند  افغانستان  به  می خواستند 
پول بورسیه شان قطع می شود، نمی توانند به افغانستان 
برگردند. از سوی دیگر، به گفته او اگر دانشجویان به 
از  را  امتحانات شان  است  ممکن  برگردند،  افغانستان 
دست بدهند و در این صورت مشکالت آن ها چند برابر 

می شود.
دانشجویان  که  دیگری  دلیل  خانم شریفی،  گفته  به 
نگرانی  می شوند،  منصرف  افغانستان  به  برگشتن  از 
هفت  از  می گوید  او  است.  کرونا  ویروس  انتقال  از 
افغانستان  به  اخیر  هفته های  در  که  دانشجویی 
آن ها  تن  چهار  کرونای  آزمایش  نتیجه  برگشته اند، 
»افغان هایی  گفت:  شریفی  خانم  است.  بوده  مثبت 
که در هند به کرونا مبتال می شوند، به دلیل نداشتن 
سند اقامت، اجازه بسترشدن در شفاخانه ها را ندارند.« 
آکسیجن  کرونا،  به  مبتال  افغان های  به  که  گفت  او 

نمی رسد.
دانشجویان  از  عده ای  رفتار  از  با گالیه  خانم شریفی 
را  کرونایی  مقررات  آن ها  موارد  برخی  در  که  گفت 
افزایش  را  ابتال  این مسأله خطر  مراعات نمی کنند و 
می دهد. او افزود که شمار زیادی از افغان های مهاجر 
در هند، به دلیل نداشتن سند اقامت از دریافت واکسین 
کرونا محروم می شوند. اخیراً سفارت افغانستان در هند 
داده  قرار  افغان  دانشجویان  اختیار  در  را  »لینکی« 
است تا با پرکردن فورم آنالین، برای دریافت واکسین 
وقت بگیرند؛ ولی معلوم نیست که این فورم تنها برای 
شهروندان هند است و یا مهاجران و دانشجویان نیز 

افراد  کوتاه مدت و میان مدت برطرف کند. استخدام 
و اشخاصی که پایه های برق از زمین و ملکیت شان 
عبور کرده است، در برابر معاش ماهوار پنج الی هفت 
هزار افغانی، راه حل ارزان و سریع جهت تامین امنیت 
پایه های برق است. مردم محل افراد مغرض و مخرب 
را خوب می شناسند و می توانند نقش ارزنده در تامین 
امنیت پایه های برق در منطقه خویش ایفا کنند. این 
اقدام به مراتب ارزان تر و با صرفه تر نسبت به تعمیر 
پایه های برق است که گفته می شود تعمیر و نوسازی 

هر پایه برق در حدود 1۰۰ هزار دالر هزینه دارد.
نیروهای  ویژه  به  و  امنیتی  نیروهای  از  استفاده   -2
محافظت عامه گزینه دیگر است. استفاده از نیروی 

مسلح باعث امنیت بهتر برق خواهد شد.
است.  دیگر  حل  راه  امنیتی  کامره های  نصب   -3
و  می کند  کار  سولری  برق  با  امنیتی  کامره های 
می تواند در شناسایی مجرمان نقش بسزایی داشته 

باشد.
راه  برق  به  آن  و وصل کردن  ۴- نصب سیم خاردار 
حل دیگر است. این کار باعث می شود تا افراد مخرب 
نکنند و در  پیدا  را  پایه برق  به  نزدیک شدن  جرأت 

نتیجه باعث کاهش تخریب پایه های برق می شود.
نیز  محلی  امنیت  نیروهای  از  درست  استفاده   -۵
می تواند راه حل خوب باشد. تالش، کارایی و موثریت 
کاهش  باعث  محلی  امنیتی  نیروهای  عمل کرد  در 
مأموریت شان  تحت  مناطق  در  واقعات  تکرار چنین 

خواهد شد.
شناسایی  راستای  در  مردم  همکاری  جلب   -۶
این  می تواند  آنان  علیه  اقدام جدی  و  تخریب کاران 
معضل را به خوبی حل کند. شرکت برشنا و نهادهای 
راهکار  این  از  استفاده  با  می توانند  محلی  حکومتی 

افراد مخرب را شناسایی و مجازات کنند.
7- اقدام جدی، فوری و شفاف نهادهای عدلی و قضایی 
بر علیه تخریب کاران راه حل دیگر است. همواره فساد 
در این نهادها یکی از دالیل عمده افزاش جرایم در 
کشور عنوان شده است. هرگاه فساد کاهش یابد، بدون 

شک تخریب کاران شناسایی و محاکمه می شوند.

افغانستان در دهلی نو گفت که روزانه ۴۰۰ هزار نفر 
در هند به کرونا مبتال می شوند و تقریباً روزانه چهار 

هزار نفر جان می دهند.
هند  در  قباًل  که  افغان هایی  می گوید  عالم زی  آقای 
داده اند  دست  از  را  وظایف شان  بودند،  کار  مصروف 
تمویل  برای  عایداتی  منبع  هیچ  حاضر  حال  در  و 
 2۰۰۰ حدود  که  گفت  او  ندارند.  خانواده های شان 
از  تن   22 و  شده   مبتال  کرونا  به  دهلی  در  خانواده 
کرونا  به  ابتال  دلیل  به  هند  در  مهاجر  افغان های 
جان شان را از دست داده اند. او تأکید کرد که شمار 
دقیق تلفات افغان ها که در نتیجه ابتال به کرونا جان 
داده اند، معلوم نیست و این رقم تخمینی است. او گفت 
که تاکنون دو محصل افغان در هند به دلیل ابتال به 

کرونا جان داده اند.
تا  است  کرده  تالش  سفارت  که  گفت  عالم زی  آقای 
خدمات صحی را به اندازه توان برای افغان های مقیم 
برای  واکسین  زمینه  هم چنین  و  کند  فراهم  هند 
سفارت  که  گفت  او  شود.  فراهم  افغان  دانشجویان 
تالش کرده تا در رساندن آکسیجن به بیماران کرونا 
کند.  همکاری  آن ها  صحی  معضل  حل  هم چنین  و 
می  ماه  اول  تاریخ  از  است  قرار  که  افزود  عالم زی 
واکسین کرونا در اختیار دانشجویان قرار گیرد. سفارت 
افغانستان در هند هم چنین تالش کرده است تا با نشر 
و پخش اطالعات مرتبط با کرونا، در گسترش آگاهی 
کمک  هند  در  ساکن  افغان های  به  کرونا،  به  مربوط 
کند. آقای عالم زی گفت که در نتیجه هماهنگی های 
افغان  خانواده   ۴۰۰ به  غذایی  مواد  تاکنون  سفارت 

توزیع شده است.

راه حل چیست؟
تأمین امنیت پایه های برق؛ 

موج سوم کرونا و روزهای دشوار افغان ها در هند

اهداف توسعه ملل متحد متشکل 
از 17 هدف مرتبط با یک دیگر 
است که  در سال 2015 میالدی 
توسط مجمع عمومی ملل متحد 
تعیین شد و باید تا سال 2030 
میالدی به دست آید. هدف 
هفتم توسعه ملل متحد، حصول 
اطمینان از دسترسی به برق 
مقرون به صرفه، قابل اعتماد، 
پایدار و مدرن به همه است. در 
حال حاضر، دسترسی به برق قابل 
اعتماد در افغانستان 33 درصد 
است که در مقایسه با کشورهای 
همسایه بسیار پایین می باشد. 
شبکه ملی برق رسانی و توزیع برق 
افغانستان در 19 سال گذشته 
با کمک های هنگفت جامعه جهانی 
ایجاد شده است و اجازه می دهد 
تا برق تامین شده از منابع داخلی و 
خارجی در کشور توزیع شود. بخش 
عمده شبکه ملی برق افغانستان 
را شبکه تامین و انتقال برق از 
شمال به مرکز تشکیل می دهد. 
این شبکه، برق وارداتی کشورهای 
اوزبیکستان و تاجیکستان را به 
مرکز کشور و والیات جنوبی انتقال 
می دهد. شبکه ملی توزیع برق 
افغانستان متشکل از صدها دکل 
و یا پایه های فلزی است که بعد 
از عبور از گذرگاه سالنگ به شهر 
کابل وصل می شود.



آن روز برعالوه خانواده، 
تعداد زیادی از فامیل های 
نزدیک نیز به دلیل مراسم عروسی در 
خانه ما بودند و من و شوهر عمه ام 

طوری که پدر و پدربزرگم متوجه 
نشوند، از خانه بیرون شدیم و به سمت 

مرکز شهر حرکت کردیم.
روبه روی کوچه ما در هرات، رودخانه ای 

بود که آن روزگار بیش تر از دریای کابل 
آب داشت و این روزها  فاضالب در آن 

جریان دارد. آن سوی رودخانه یک منطقه 
نظامی به نام »َچونی« است که در 
گذشته ها فرماندهی ژاندارم هرات 

در آن جا موقعیت داشته است. به یاد 
دارم، پدربزرگم که سال های زیادی در 

ژاندارمری کار کرده بود، خاطرات زیادی از 
آن نقل می کرد؛ از میدان سوارکاری آن، 
تا دوستان و آشنایان فراوانی که در آن 

روزگار هم کارشان بودند.
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ترس  از  طالبان  و  کرد  سقوط  هرات  که  روزی 
دادند،  ترجیح  قرار  بر  را  فرار  امریکایی  جنگنده های 
قرار بود در خانه ما در هرات یک مجلس بزرگ برپا 
شود. عروسی پسر کاکای پدرم بود و ما نزدیک ترین 

خانواده او در هرات بودیم.
وقتی اول صبح از خواب بیدار شدم و دروازه سرای 
را باز کردم، کوچه فضای دیگر داشت؛ آدم هایی که 
می گذشتند، سریع تر از روزهای قبل گام برمی داشتند 
و در سیما و حرکات شان نوعی هیجان دیده می شد. 
خانه ما به خیابانی که شهر را به میدان هوایی هرات 
این  آن،  از  قبل  شب  است.  نزدیک  می کند،  وصل 
خیابان ناآرام بود و سروصداهای غیرمعمولی از آن به 
گوش می رسید. روزها و شب های پیش از آن هم ما 
از فراز بام خانه، شاهد هجوم جنگنده های امریکایی 
دور  گوشه  از  که  بودیم  هرات  در  نظامی  مواضع  بر 
در آسمان، نقطه ای را هدف می گرفتند و آتشی برپا 
می شد. همان طیاره هایی که بعد از چند روز بسته های 
غذایی را به شهر رها می کردند و بازار پر شده بود از 
را  بسته ها  این  رنگارنگ. چه می دانم، شاید  غذاهای 
برای طالبان فراری می ریختند تا در کوه ها و بیابان ها 

از گرسنه گی هالک نشوند.
آن روز صبح )صبح روز عروسی( آشنایی با عجله از 
کوچه در حال عبور بود. از او پرسیدم چه شده؟ چرا 

این قدر عجله داری؟ خیلی سریع گفت:
- طالبا بَِجستن؟

و هیجان کوچه به من نیز منتقل شد. به سرعت وارد 
خانه شدم و فریاد زدم: طالبا بَِجستن! طالبا بَِجستن! 
پدربزرگم  و  چرخیدند  من  سمت  به  ناگهان  همه 

پرسید:
- از کجا خبر شدی؟

پاسخ دادم:
- بچه فالنی گفت.

فامیل های  از  زیادی  تعداد  خانواده،  برعالوه  روز  آن 
نزدیک نیز به دلیل مراسم عروسی در خانه ما بودند و 
من و شوهر عمه ام طوری که پدر و پدربزرگم متوجه 
به سمت مرکز شهر  و  بیرون شدیم  از خانه  نشوند، 

حرکت کردیم.
بود که آن  ما در هرات، رودخانه ای  روبه روی کوچه 
روزگار بیش تر از دریای کابل آب داشت و این روزها  
رودخانه یک  آن سوی  دارد.  آن جریان  در  فاضالب 
منطقه نظامی به نام »َچونی« است که در گذشته ها 
داشته  موقعیت  آن جا  در  هرات  ژاندارم  فرماندهی 
است. به یاد دارم، پدربزرگم که سال های زیادی در 
از آن نقل  ژاندارمری کار کرده بود، خاطرات زیادی 
می کرد؛ از میدان سوارکاری آن، تا دوستان و آشنایان 

فراوانی که در آن روزگار هم کارشان بودند.
برای رسیدن به خیابانی که به فاصله نه چندان زیادی 
در امتداد رودخانه کشیده شده است، از سراشیب تند 
کوچه در حال پایین شدن بودیم که مردی سراپا کنده 
را به کوچه زد. موهای ژولیده و درازی داشت  خود 
و لباسش حین گذر از رودخانه تا کمر تر شده بود. 
گوشه دستار سیاهش را در دست داشت و ادامه دستار 
تا چند متر عقب تر به دنبال او می دوید و پر از الی و 
لجن شده بود. ظاهراً از طالب های »َچونی« بود که پا 
به فرار گذاشته بود و به دنبال سرپناهی برای نجات 
جانش می گشت. به ما که رسید، با نگاه ملتمسانه و 

لهجه  غلیظ طلب کمک کرد:
- به ما پناه بِدن!

درست به خاطر ندارم که چیزی به او گفتیم یا نه؛ اما 
به یاد دارم که با ترس و به سرعت از او فاصله گرفتیم 
و از کوچه به خیابان زدیم. آن روز از ذهنم گذشت که 

نمردم و آخرین طالب را هم دیدم.
شهر همراه آدم ها به هر سو می دوید و آدرنالین ترشح 

وارد خانه  تراش«  با ریش های »چپه  داشتند،  ریش 
آن ها  تک  تک  از  می شد  اغراق  کمی  با  حتا  شدند. 
نام شان را پرسید تا هویت شان مشخص شود؛ مردانی 
که سال ها چهره شان با ریش انبوهی گره خورده بود و 
امروز پوست هایی به سپیدی برف داشتند. آن هایی که 
چهره گندمی تری داشتند، مانند این بود که قسمتی از 

صورت شان را با جراحی سپیدتر کرده باشند.
بود  قرار  که  روز  همان  ظهر  تحول،  این  صدقه  از 
هفت صد هشت صد مهمان در جشن عروسی شرکت 
کنند، فقط کسانی در مراسم حضور داشتند که شب 
گذشته در خانه ما مهمان بودند؛ همراه دو سه فامیل 

از خانواده عروس.
قرار بود موتر »بنز« یکی از فامیل ها را برای این مراسم 
گل بزنیم و دنبال عروس برویم. اما در آن روز چگونه 
می شد موتر را از آن سر شهر بیاوریم؟ در آن روزگار 
پدرم یک فولکس نارنجی قدیمی داشت، چیزی شبیه 
-اما  کرده ام  انتخاب  این خاطره  برای  که  به عکسی 
نازنین  فولکس  این  خوشبختانه  روز  آن  و  کهنه تر- 
ناجوانی نکرد و زودتر از قبل روشن شد و پدرم همراه 
داماد به دنبال عروس رفتند که خوشبختانه خانه شان 
مناطق  از  رفت وآمد  مسیر  و  نبود  ما  از  دور  چندان 
مرکزی شهر نمی گذشت و ما مقابل دروازه خانه در 

انتظار بازگشت نشستیم.

موتر نوع فولکس

 دیری نپایید که فولکس نارنجی از پیچ کوچه پیچید و 
رقصان رقصان به سوی ما آمد و از دروازه گشوده وارد 
سرای شد. هرچند آن روز مهمان های عروسی نبودند؛ 
رخسار  از  پرده  از سال ها  آواز پس  و  ساز  و  اما دف  

برداشته بودند و سرور برپا شد.
تا نزدیک ظهر هم نمی دانستیم در این روز طوفانی 
ممکن است چه تعداد از مهمان ها بیایند، از همین رو 
آشپز همه غذایی که از قبل پیش بینی شده بود را در 
دیگ ها ریخته بود و چاشت فقط سر یکی دو دیگ  باز 
شد و با غذای باقی مانده تا چند روز پس از عروسی بر 

سفره ما و همسایه ها گوشت و پلو بود.
شب که رسید، پس از صرف غذا، دوباره جوان ها وارد 
نداشتند در  توقع  اصاًل  میدان شدند؛ جوان هایی که 
این عروسی بدون هیچ هراسی صدای موسیقی را باال 
کنند و پای بکوبند. مراسم اوج گرفته بود که دروازه 

سرای صدا کرد و پدربزرگ رو به من گفت:
- برو در را باز کن!

دویده در را باز کردم و ناگهان خشکم زد. هوا تاریک 
بود و در نور رکابی چندین مرد مسلح مانند اشباح به 

چشمم خوردند و صدایی به گوشم رسید که گفت:
- برو آمر صاحب را صدا کن!

در آن سال ها سرای ما حدود یک جریب بود. دویده 
به سمت خانه های انتهای سرای رفتم و به پدر بزرگ 

گفتم:
- چند مرد مسلح آمده اند و شما را می خواهند.

ناگهان ساز خاموش شد و فضا را سکوت فتح کرد. 
پدربزرگ گفت:

- هیچ کس بیرون نشود.
و خودش آرام از خانه بیرون شد و به سمت دروازه 
رفت. چند دقیقه نفس گیر گذشت که با مردان مسلح 

وارد خانه شد و گفت:
- نگران نباشید برای امنیت ما آمده اند.

کالن شان که از مردم منطقه بود، خطاب به پدربزرگم 
گفت:

شدم  خبر  کنید؛  ساز  صبح  تا  بی غم  صاحب  آمر   -
عروسی دارید، بچه ها را آورده ام نگهبانی کنند.

از  پس  مسلح  مردان  و  شد  پهن  غذا  سفره  دوباره 
خوردن نان بیرون رفتند و وعده امنیت دادند و ساز از 

نو شروع به غمازی کرد.
شیرین ترین  از  یکی  سال  سال های  خاطره  این 
خاطرات زنده گی من بود تا این که کم کم فهمیدم آن 

مرد ژولیده آخرین طالب نبود.

با  خالی  کوچه های  حتا  که  می آمد  نظر  به  می کرد. 
حرکت سریع و نامنظم به هر سو می دوند. هنوز شوک 
ناشی از این اتفاق بزرگ به شدت در ما وجود داشت 
که خودمان را روبه روی فرماندهی پولیس هرات پیدا 
و  دویده  که  آدم هایی  و  چهارطاق  دروازه   با  کردیم؛ 
آن جا  از  شانه  بر  تفنگ هایی  با  و  وارد  خالی  دست 
بیرون می شدند و ما ایستاده بودیم و تماشا می کردیم. 
هر کسی که داخل می شد، چند دقیقه بعد با تفنگ یا 
تفنگ هایی بر شانه به کوچه می زد و می گریخت و کم 
کم سالح ها کهنه و کهنه تر به نظر می رسید. عاقبت، 
کار به تفنگ های قدیمی کشید که دیگر در میدان 

نبرد جایی نداشت.
از  بیرون شدن  حال  در  هم  آدم ها  آخرین  باالخره، 
قوماندانی بودند که ما به سمت خانه حرکت کردیم. 
جایی  به  بی خبر  کسی  اگر  نبود.  موبایل  سال ها  آن 
برگردد.  تا خودش  منتظر می نشستی  باید  می رفت، 
به نزدیک خانه که رسیدیم، پدربزرگم مقابل دروازه 

ایستاده بود و تا چشمش به ما افتاد با قهر گفت:
- در این روزی که سگ صاحبش را گم می کند، کجا 

رفته بودید؟
کو جرأتی برای پاسخ دادن! ولی می دانستم سکوت 

حتا می تواند از راست گویی خطرناک تر باشد. گفتم:
- رفته بودیم ببینیم در شهر چه خبر است.

پس از چند لحظه که پدربزرگ آرام شد، پرسید:
- چه خبر بود؟

و ما به عنوان اولین راویان فامیل با شور و شوق هر چه 
را دیده بودیم، رنگ ولعاب بیش تری دادیم و تعریف 
کردیم. هرچند امروز می بینم آن ماجرا نیازی به هیچ 
آخرین  داستان  به  دوباره  پایان  در  و  نداشت  اغراقی 

طالب برگشتیم که به کوچه ما پناه آورده بود.
در فاصله ای که ما به سیاحت و مکاشفه سقوط رفته 
بودیم، مردان فامیل راهی حمام محل شده بودند و 
بازگشت شان با انفجار خنده ساکنان خانه همراه شد؛ 
ده پانزده مرد که تا ساعاتی پیش هرکدام یک وجب 

آخرین طالب
روح االمین امینی
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غزه  نوار  به  اسراییل  حمالت  از  هفته  دومین  آغاز  با 
تالش های  اسراییل،  جنوبی  شهرهای  راکت باران  و 
تشدید  درگیری  این  به  دادن  پایان  برای  دیپلماتیک 

شده، اما نتیجه ای نداشته است.
اعالم  اسراییل  ارتش  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
هدف   3۵« گذشته  شب  هوایی  حمالت  در  که  کرد 
تروریستی« را بمباران و 1۵ کیلومتر از شبکه تونل های 
جنبش حماس در نوار غزه را نابود کرده است. اسراییل 
هم چنین گفته است که در این حمالت خانه  نه نفر از 

فرماندهان ارشد حماس را هدف قرار داده است.
از  یکی  حمالت  این  در  اسراییل،  ارتش  گفته  به 
هم  فلسطین  اسالمی  جهاد  جنبش  ارشد  فرماندهان 

کشته شده است.
حسام ابو هربید، فرمانده جهاد اسالمی در شمال غزه 
بود و به گفته خبرنگاران یکی از مهم ترین فرماندهانی 
خوانده می شود  که در حمالت اسراییلی در یک هفته 

اخیر کشته شده است.
این فرمانده جهاد اسالمی در اردوگاه پناه جویان جبالیا 

در شمال غزه هدف قرار گرفته است.
و  جنگنده  با ۵۴  دوشنبه  روز  بامداد  که  این حمالت 
در عرض 2۰ دقیقه صورت گرفت، از جمله شدیدترین 
اخیر  هفته  یک  در  غزه  به  اسراییل  هوایی  حمالت 

گزارش شده است.
ارتش اسراییل می گوید که این حمالت در واکنش به 
پرتاب ۶۰ راکت از غزه به شهرهای بئرشبع و اشکلون 

)عسقالن( صورت گرفته است.
نوار غزه نسبت به دو  از  تعداد راکت های شلیک شده 
شب قبل از آن که 12۰ و 2۰۰ راکت پرتاب شده بود، 

کاهش یافته است.
سپر دفاع موشکی گنبد آهنین اسراییل اغلب راکت های 
شلیک  شده را قبل از اصابت، ره گیری و منهدم می کند.

به گفته مقام های بهداشتی غزه از یک هفته پیش 2۰1 
حمالت  در  زن   3۴ و  کودک   ۵8 جمله  از  فلسطینی 
اسراییل کشته شده اند. مقام های اسراییل می گویند که 
1۰ نفر از جمله دو کودک در اسراییل جان خود را از 

دست داده اند.
تالش های  و  درخواست ها  حمالت  این  با  هم زمان 
بین المللی برای پایان دادن به حمالت ادامه دارد، هر 

چند هنوز هیچ نشانی از آتش بس دیده نمی شود.
دوشنبه،  روز  مصر،  جمهور  رییس  سیسی،  عبدالفتاح 
بیست وهفتم ثور، گفت که کشورش تالش های بسیاری 
امید  »هنوز  که  افزود  و  کرده  آتش بس  برقراری  برای 

هست«.
ملک عبداهلل، پادشاه اردن، هم گفته است که دولت این 
کشور در حال تالش های دیپلماتیک فشرده برای پایان 

دادن به حمالت است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، روز یک شنبه بعد 
از تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر در توییتر نوشت: 
»تمام طرف ها باید تنش را کاهش دهند. خشونت باید 

بالفاصله پایان یابد«.
اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، می گوید که 
حمالت به غزه »با تمام قوت« ادامه خواهد داشت. او روز 
یک شنبه بعد از جلسه کابینه امنیتی، در یک سخنرانی 
تا هر زمان که  تلویزیونی به مردم اسراییل گفت: »ما 
الزم باشد، اقدام می کنیم تا آرامش و آسایش را به شما 

شهروندان اسراییل برگردانیم. این کار زمان می برد«.

سازمان جهانی صحت: 
ساالنه ۷۴۵ هزار نفر بر اثر ساعات کار طوالنی می میرند

خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراین علیه سه مقام عالی امنیتی و نظامی ایران شکایت کردند

ارتش اسراییل از کشتن فرمانده 
ارشد جهاد اسالمی در شمال 

غزه خبر داد

انجام  بهداشت  جهانی  سازمان  توسط  که  مطالعه  یک 
شده است، نشان می دهد که ساالنه 7۴۵ هزار نفر بر اثر 

آسیب های ناشی از ساعات کار طوالنی جان می دهند.
به گزارش یورونیوز، این تحقیق که اولین تحقیق در نوع 
خود به شمار می رود، می گوید که 7۴۵ هزار نفر در سال 
ساعات  نتیجه  در  مغزی  یا  قلبی  سکته  دلیل  به   2۰1۶
با سال  مقایسه  میزان در  این  باخته اند.  طوالنی کار جان 

2۰۰۰ حدود سی درصد افزایش داشته است.
یافته های پژوهشگران نشان داده است که کار ۵۵ ساعت 
یا بیش تر در هفته )در مقایسه با کار 3۵ تا ۴۰ ساعت در 
هفته(، 3۵ درصد خطر سکته مغزی و 17 درصد خطر مرگ 

ناشی از سکته قلبی را افزایش می دهد.
ماریا نیرا، مدیر بخش محیط زیست و تغییرات اقلیمی ـ 
بهداشتی سازمان جهانی بهداشت، گفت: »کار کردن برای 
مدت ۵۵ ساعت یا بیش تر طی هفته، یک خطر جدی برای 

سالمت است«.
مساله  این  که  می گوید  بهداشت  جهانی  سازمان  گزارش 
و  آسیا  جنوب شرق  مناطق  ساکنان  گریبان گیر  بیش تر 
غرب اقیانوس آرام است و ممکن است این روند به دلیل 
همه گیری کرونا بدتر نیز بشود. در این گزارش گفته شده 
است که ساعات طوالنی کار عامل حدود یک سوم از کل 
اعالم  بر  بنا  می رود.  شمار  به  کار  به  مربوط  بیماری های 
محققان، تاثیر ساعات کار زیاد می تواند بلند مدت باشد؛ به 

 به گزارش رادیو فردا، خانواده های جان باخته گان پرواز 7۵2 
هواپیمای اوکراین روز گذشته با تجمع در مقابل سازمان 
قضایی نیروهای مسلح ایران، خواستار اعالم جرم علیه سه 

مقام بلندپایه امنیتی و نظامی این کشور شدند.
قربانیان  خانواده  انجمن  سخنگوی  اسماعیلیون،  حامد 
پرواز پی اس 7۵2، در شبکه های اجتماعی نوشت که این 
خانواده ها پیرو شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی زاده، 
فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سالمی، فرمانده  کل 
کل  ستاد  رییس  باقری،  محمدحسین  و  پاسداران  سپاه 

نیروهای مسلح، در دادسرا ثبت کردند.
در  را  خردسالش  دختر  و  همسر  که  اسماعیلیون  آقای 
حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه 

این معنا که مرگ ها گاهی ده ها سال بعد از این که ساعات 
کار طوالنی شده اند، اتفاق افتاده است.

 )ILO( این مطالعه که با مشارکت سازمان بین المللی کار
انجام شده است، می گوید تقریباً سه چهارم کسانی که در اثر 
کار طوالنی فوت کرده اند، مردان میان سال یا مسن بوده اند.

نقش تاثیرات سوء ساعات کار طوالنی بر سالمت افراد در 
حالی بیش از پیش آشکار شده است که پژوهشگران هشدار 
داده اند وقوع همه گیری کرونا باعث افزایش ساعات کار در 

کشورهای مختلف جهان شده است.
فرانک پگا، مسوول فنی سازمان جهانی بهداشت، گفت: »ما 
قرنطین  وقتی کشورها  می دهد  نشان  که  داریم  شواهدی 

پاسداران از دست داده است، عنوان کرد که این خانواده ها 
هم چنین اعتراض خود را نسبت به روند دادرسی و نحوه  

ابالغ قرار نهایی دادسرا اعالم کردند.
خانواده های  انجمن  تجمع،  این  از  قبل  هفته  دو  حدود 
بود که دادسرای  اعالم کرده  اوکراین  جان باخته گان پرواز 
نظامی با ارسال ابالغیه ای به خانواده های شاکی خبر داده 
قرار منع  پرونده  این  افراد رده باالی حکومت در  برای  که 

تعقیب صادر کرده است.
نفر  ده  »برای  تنها  نظامی  دادسرای  انجمن،  این  به گفته 
بی نام و نشان« قرار جلب صادر کرده است و »مراجعه  وکالی 
خانواده ها برای مطالعه  پرونده، اطالع از نحوه کارشناسی و 
بازجویی ها و اظهارات متهمین و یافتن نام آن ها نیز به جایی 

نرسیده است«.

کار حدود 1۰درصد  ساعات  می کنند،  اعمال  را  سراسری 
افزایش می یابد.«

وی افزود: »محدود کردن ساعات کار برای کارفرمایان نیز 
مفید است، زیرا ثابت شده است که این امر باعث افزایش 

بهره وری می شود«.
سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد کرده است که کارفرمایان 
باید به هنگام ارزیابی خطرات بهداشت شغلی کارکنان خود، 

این موارد را در نظر بگیرند.
مطالعه جدید سال های 2۰۰۰ تا 2۰1۶ را در بر می گیرد 
 Environment علمی  نشریه  در  آن  یافته های  و 

International منتشر شده است.

به پرونده  از روند رسیده گی  بارها ناخشنودی اش  اوکراین 
متهمان این رخداد را اعالم کرده و می گوید که خودداری 
مسووالن ایرانی از ارایه پاسخ ها و شواهد عینی، این سوءظن 
را تقویت می کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی 
بوده است؛ اتهامی که ایران آن را رد کرده و تاکید دارد که 

»خطای انسانی« باعث شلیک به این هواپیما بوده است.
امنیتی  نیروهای  اقدام  از  متعددی  گزارش های  تاکنون 
 7۵2 پرواز  جان باخته گان  خانواده های  ارعاب  برای  ایران 
نیز  کانادا  امنیت  و  اطالعات  سازمان  است.  شده  منتشر 
ماه گذشته در گزارش ساالنه خود عنوان کرد که از آزار و 
ارعاب خانواده ها و بسته گان قربانیان شلیک سپاه پاسداران 
به هواپیمای اوکراینی در کانادا »گزارش های معتبری« در 

دست است.

بهای غالت و دانه های روغنی سال گذشته افزایش زیادی 
گذشته  سال  هفت  در  خود  باالترین سطح  به  و  یافته 
رسیده است. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 
از رشد 3۰ درصدی بهای غالت در سال  )فائو(  متحد 
گذشته خبر داده است. بهای غالت و دانه های روغنی در 
 سطح جهان در سال گذشته افزایش زیادی داشته است. 
سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد علت این 
افزایش را همه گیری کرونا و تاثیر آن بر تولید غالت و 
دانه های روغنی اعالم کرده است. به گزارش دویچه وله 
فارسی، »فائو« گزارشی درباره بهای خواربار و غالت در 

جهان منتشر کرده است. 
از  این گزارش، بهای غالت و دانه های روغنی  بر اساس 
اپریل سال  در  و  داشته  روندی صعودی  پیش  ماه   11
2۰21 به باالترین سطح خود ظرف هفت سال گذشته 

رسیده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی این سازمان بین المللی، 
سال  اپریل  در  روغنی  دانه های  و  جواری  غالت،  بهای 
جاری در قیاس با اپریل سال گذشته افزایشی بیش از 

31 درصد داشته است.
برای  موضوع  این  پیامدهای  به  گزارش  همین 
مصرف کننده گان در جهان اشاره کرده است. گفته شده 
است که با گران شدن غالت و جواری، بهای فرآورده های 
گفته  آن،  بر  افزون  یافت.  خواهد  افزایش  نیز  گوشتی 
شده است که هرگاه این روند هم چنان ادامه یابد، بهای 
فرآورده های خوراکی در فروشگاه ها و سوپرمارکیت ها نیز 

به تناسب آن افزایش خواهد یافت.

بهای مواد خوراکی در سطح 
جهان به دلیل شیوع کرونا 

افزایش یافته است

دفتر پروگرام غذائی جهان ملل متحد )WFP( در کابل در نظر دارد تا یک تعداد لوازم مستعمل  
دفـتری از قبیل مـیز، چـوکی، الماری چـوبی، ارکندیشن ها، ماشین های فوتوکاپی با چند عـراده 
به  آزاد  از طریق داوطلبی  را  لـندکـروزرهای )غـیر زرهی( مـدل سال های اخیر  باربری و  الری 

فـروش بگذارد. 

روزهای  باشــند می توانند  داشته  را  آن  داوطلبی  در  اشتـراک  و  دیدن  عالقمندان که خواهش 
از ظهر  بعد  الی 3  ، 3۰ ثور و 2 جوزا( بین ساعات 9  چـهارشنبه، پنچ شـنبه و یک شنبه )29 
ازگدام های  WFP واقع قصبه جوار ریاست خانه سازی، عـقب میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 
دیدن نموده و اوراق اشتراک در داوطلبی آن را در جریان هفـته الی روز پنج شنبه مورخ ۶ جوزا 
سال جاری مصادف با  27 می 2۰21 در صندوق اوراق داوطلبی در همان موقعیت تسلیم نمایند. 

  

شرط نامه مفصل را از محل اجناس بدست آورده می توانند، تـضمـین فـقط در مقابل وسایط أخـذ 
مـی گردد.
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