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با وجودی  که پیش نویس سند بودجه سه بار به مجلس نماینده گان فرستاده شده، 
این طرح اما به دلیل مشکالت تخنیکی از جمله تطبیق نشدن طرح یک سان سازی 
مالی  سال  جریان  در  معاشات  یک سان سازی  طرح  است.  نشده  تایید  معاشات 
1400 از سوی مجلس نماینده گان پیشنهاد شد. این طرح اما تاکنون نهایی و با 
مردم در میان گذاشته نشده است. سرنوشت شماری از کارمندان دولتی در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و آن ها معلومات جامع در مورد این طرح ندارند. این امر سبب 
شده که شماری از ادارات دولتی از این طرح سوءاستفاده و معاش کارمندان شان را 
تنقیص کنند. اکنون مجلس نماینده گان نیز در مورد این طرح معلومات مفصل را 
در اختیار رسانه ها قرار نمی دهد. نماینده گان مجلس اما می گویند که قرار نیست 
از  کارمندان  این  برعکس،  و  متضرر شوند  آن  از  تا هشت  یک  بست  کارمندان 

موجودیت طرح نفع می برند و به معاشات شان اضافه می شود.

طرح یک سان سازی معاشات 
هم چنان مبهم است

۴ ۴

سکوت در برابر طالبان راه حل نیست
کثرت گرایی سیاسی 

و نجات افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان و گروه های تروریستی به گونه سازمان یافته دست به ترور خبرنگاران و 
فعاالن مدنی می زنند. طالبان به خوبی درک می کنند که تسلط بر افغانستان تا زمانی ممکن نیست که خبرنگاران فعال باشند و 

نهادهای مدنی از ارزش های جدید دفاع کنند.

روند انتقال اموال تجاری 
از بنادر به شهرها متوقف است
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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

۳

اعتراض شرکت های ترانسپورتی؛

روزهای بد قندهار؛ 
تنها در سه ولسوالی ۳۷ مکتب 

بسته و به پناهگاه جنگی 
بدل شده است

۷



۸صبح، کابل: قرار است نشست وزیران دفاع 
کشورهای عضو سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 
یا ناتو در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )۲۹ و 
۳0 دلو( هفته جاری برگزار شود. این نشست 
که به صورت آنالین برگزار خواهد شد، محور 
بحث آن بررسی مأموریت ناتو در افغانستان و 

عراق است.
پیمان  سازمان  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
اتالنتیک شمالی یا ناتو روزی پیش تر از برگزاری 
را  افغانستان  ناتو  که  است  گفته  نشست  این 

پیش از زمان مناسب ترک نخواهد کرد.
صلح  روند  از  ناتو  که  است  کرده  تأکید  او 
افغانستان حمایت می کند و حضور خود را نیز 

براساس تعهد به صلح تنظیم کرده است.
صلح  روند  که  است  افزوده  استولتنبرگ 
افغانستان شکننده است و سطح خشونت ها به 

صورت غیرقابل قبول بلند رفته است.
هیچ  که  است  افزوده  ادامه  در  ناتو  کل  دبیر 
متحد و عضو این سازمان نمی خواهد که بیش 
از زمان الزم در افغانستان باقی بماند؛ اما پیش 
از زمان مناسب نیز افغانستان را ترک نمی کند.

او افزوده است که وزیران دفاع این موضوع را 
بررسی خواهند کرد و تحوالت را از نزدیک رصد 

می کنند.
کشورهای  دفاع  وزیران  که  می رود  انتظار 
را در  نظامی شان  نیروهای  مأموریت  ناتو  عضو 
افغانستان تمدید کنند. برخی از کشورهای عضو 
ناتو اعالم کرده اند که مأموریت نظامیان شان را 

در افغانستان تمدید می کنند.
نیروهای  که  بود  شده  گزارش  نیز  پیش تر 
خارجی در ماه می سال جاری میالدی که در 
شده  تعیین  طالبان  با  امریکا  صلح  توافق نامه 

است، افغانستان را ترک نخواهند کرد.
ماه حوت  دهم  در  طالبان  و  امریکا  توافق نامه 
سال گذشته امضا شد که یکی از مفاد آن خروج 
همه نیروهای خارجی در ظرف 14 ماه است. 
طالبان در ازای خروج کامل نیروهای خارجی 
به قطع روابط شان با القاعده، مذاکرات با دولت 
و جناح های  دخیل و کاهش خشونت ها تعهد 

کرده اند.
بودند  گفته   پیش تر  ناتو  و  امریکایی  مقام های 

که طالبان به این تعهدات خود عمل نکرده اند.
امریکایی  نیروهای  توافق نامه، سطح  این  طبق 
رسیده  تن   ۵00 و  هزار  دو  به  افغانستان  در 
است. ناتو در حال حاضر بیش از 10 هزار نیرو 

در افغانستان دارد.
طالبان نسبت به هر نوع سرپیچی از توافق نامه 
دوحه و حضور نیروهای خارجی پس از ماه می 

در افغانستان هشدار داده اند.
نیز  امریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو  پیش تر 
خروج  زمان بندی  می تواند  او  که  بود  گفته 

سربازان امریکایی از افغانستان را کنار بگذارد.

۸صبح، کابل: ارتش در شمال شرق اعالم کرد 
که نیروهای ویژه ارتش با اجرای عملیاتی ۲۵ 
نظامی و 1۷ غیرنظامی را از زندان طالبان در 

والیت بغالن آزاد کرده اند.
کندز،  در  پامیر   ۲1۷ اردوی  قول  اعالم  طبق 
عملیات آزادسازی این زندانیان دوشنبه شب)۲۷ 
بغالن  ولسوالی  نوروزک  مربوطات  در  دلو( 

مرکزی والیت بغالن اجرا شده است.
در این عملیات 1۹ سرباز پولیس، 1۷ غیرنظامی 

و شش سرباز ارتش از زندان رها شده اند.
محبسی  است،  گفته  پامیر   ۲1۷ اردوی  قول 
که این افراد در آن زندانی بودند، تخریب شده 

است.
زندان  دومین  این  گذشته  ماه  دو  جریان  در 
طالبان در والیت بغالن است که نیروهای ارتش 

بر آن عملیات می کنند.
نیروهای دولتی در این اواخر چندین عملیات را 
بر زندان های طالبان در والیت های لوگر، بغالن 

و هلمند اجرا کرده اند.

 

براساس توافق نامه سیاسی که به تاریخ ۲8 ثور سال 1۳۹۹ میان 
از  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  شد،  امضا  عبداهلل  و  غنی 
وظایف اساسی عبداهلل عبداهلل، رییس این شورا است. در کنار آن، 
رهبری پروسه صلح نیز در ذیل صالحیت های این شورا آمده است. 
ایجاد اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی از وظایف اصلی شورای 
عالی مصالحه ملی به شمار می رود. این در حالی است که هم زمان 
عبداهلل عبداهلل و حنیف اتمر با انجام سفرهای منطقه ای در پی 

رسیدن به اجماع منطقه ای بودند که هرگز تحقق نیافت.
همان گونه ای که رییس جمهور غنی پس از سه ماه تاخیر طی 
فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را تعیین 
کرد، امروز نیز ارگ ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی 
بیش تر از کاخ سپیدار در امور صلح فعال اند. این دو نهاد با وجود 
آن که باید از لحاظ اتخاذ مواضع و نشر اعالمیه های شان در پیوند 
در  اما  باشند،  هماهنگ  ملی  مصالحه  عالی  شورای  با  صلح  به 
و مواضع حکومت  بسا موارد میان مواضع شورای مصالحه ملی 

افغانستان تناقض و تفاوت دیده می شود.
گذشته از این ها، با توجه به توافق نامه سیاسی که شورای عالی 
مصالحه ملی براساس آن شکل گرفته است، رییس جمهور غنی 
در پروسه صلح نقش مشورتی دارد؛ اما طوری که دیده می شود، 
اینک او کنترل شورای مصالحه ملی را بر عهده گرفته است. حتا 
عبداهلل منظوری تشکیل این شورا را نیز مدیون اعالمیه ای است 
که به تاریخ 6 قوس از جانب رییسان نماینده گی های اتحادیه اروپا 
در کابل منتشر شد که در آن، این کشورها خواستار آغاز فوری کار 

شورای عالی مصالحه ملی شده بودند.
در شرایطی که دو طرف مذاکرات به هم دیگر چنگ و دندان نشان 
می دهند، ایجاب می کند که شورای عالی مصالحه ملی، وارد میدان 

شود و وظیفه میانجی گری را بر عهده کشورهای بیرونی نگذارد.
بانفوذ  اعضای  طریق  از  حاال  تا  باید  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
کشورهای  و  قومی  بانفوذ  چهره های  شورا،  این  رهبری  کمیته 
منطقه، کانال هایی را با طالبان می گشود که می توانست در شرایط 
بحران نه در هیأت طرف قضیه، بلکه به عنوان یک میانجی در 
دست  در  را  عمل  ابتکار  و  می کرد  وجود  عرض  کنونی  منازعه 

می گرفت.
اثر  تحت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  می شود،  دیده  که  طوری 
حکومت است و به جای حفظ جایگاهش به عنوان نهاد مرجع 
از طرف ها  یکی  موارد وظیفه سخنگویی  بسا  در  روند صلح،  در 
را بر عهده گرفته است. معلوم است که چنین نهادی نمی تواند، 
پرچالش  منازعه  یک  میانجی گری  برای  را  طرف ها  الزم  اعتماد 
که  است  شده  آن  باعث  گاهی  وظایف،  مغالطه  این  کند.  جلب 
و  منازعه  تعمیق  برای  دو طرف  هر  به  گفت وگوی صلح  میدان 

بدبینی بیش تر گذاشته شود.
سیاست هم به نعل و هم به میخ کوبیدن، نمی تواند برای نهادی 
به  اعتباری  است،  ملی  پرچالش  و  بزرگ  روند  که عهده دار یک 

ارمغان بیاورد.
به ویژه صدای  مذاکرات صلح،  در  بن بست  بروز  تازه  دور  از  پس 
سر  از  که  می ماند  لرزانی  پژواک  به  ملی  مصالحه  عالی  شورای 

بالتکلیفی بلند می شود.
طبل حکومت  بر  منطقه  کشورهای  در  طالبان  که  شرایطی  در 
موقت می کوبند و حکومت آماده گی هایش برای جنگ در بهار را 
اعالم می کند، شورای عالی مصالحه ملی با آن تشکیالت طویل 

و عریض خود باید وظایف ملی اش را به گونه درست انجام دهد.
این نهاد نباید مانند یک تماشاگر خنثا در شرایطی که روند صلح 
در آستانه شکست قرار گرفته است، به نشر اعالمیه های بی رمق و 

تشریفاتی بسنده کند.
سوالی که پیش می آید این است که آن همه سفرهای پر هزینه 

منطقه ای چه پیامدی برای موفقیت روند صلح در پی داشت؟
وظیفه رسیدن به اجماع منطقه ای را عبداهلل عبداهلل و حنیف اتمر 
هم زمان پیش می بردند، هر دو سفرهای متعددی به کشورهای 
چیزی  سفر  همه  این  نتیجه  فرجام  در  که  دادند  انجام  منطقه 
نیست، جز روندی که در آستانه شکست مطلق قرار گرفته است 
و همه طرف ها به شمول شورای عالی مصالحه ملی به واشنگتن 
چشم دوخته اند تا ببینند چه تقدیری برای مردم افغانستان در 

آنجا رقم زده می شود.
چیزی که روشن است، این است که این ملت شایسته گی حل 
نداشته  هرگز  بیگانه  میانجی  یک  مداخله  بدون  را  مشکالتش 
است. در شرایط کنونی، هم طرف های جنگ و صلح و هم شورای 
آرامش  و  منافع مردم و صلح  با درنظرداشت  باید  ملی  مصالحه 
کشور، خود مبتکر حل بن بست پیش آمده می شدند؛ اما طوری که 
دیده می شود، طرف ها در حال رجزخوانی هستند و شورای عالی 

مصالحه نیز بیش تر نقش یک تماشاچی را بازی می کند.

شورای عالی مصالحه ملی؛ 
تماشاچی یا میانجی 

روند صلح؟
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نشست  برگزاری  آستانه  در  کابل:  ۸صبح، 
پیمان  سازمان  عضو  کشورهای  دفاع  وزیران 
اتالنتیک شمالی یا ناتو دفتر شورای امنیت ملی 
افغانستان توقع دارد که وزیران دفاع  می گوید، 
ناتو در روشنایی واقعیت ها و شرایط افغانستان 

تصمیم بگیرند.
امنیت  شورای  دفتر  سخنگوی  اندر،  رحمت اهلل 
دلو گفت که  بیست وهشتم  روز سه شنبه،  ملی 
نیروهای  مسوولیت  افغانستان  امنیت  تأمین 
امنیتی است و این نیروها نقش موثری را در امر 

مبارزه با تروریسم بازی می کنند.
اندر افزود که توقع افغانستان از نشست وزیران 
و  شرایط  روشنایی  در  که  است  این  ناتو  دفاع 

واقعیت های افغانستان تصمیم بگیرند.
با  افغانستان  استراتژیک  معاهده  او،  گفته  به 
امریکا پابرجا است و مبارزه با تروریسم در این 

معاهده اولویت دارد.
هم زمان با این، گروه طالبان نامه سرگشاده مال 
دفتر  رییس  و  سیاسی  معاون  برادر،  عبدالغنی 
سیاسی قطر این گروه را خطاب به مردم امریکا 

به نشر رسانده است.

۸صبح، کابل: فیفا، بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
متهم  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  افغانستان 
کرده است که در ارائه طرح تعدیل قانون انتخابات 
می کند  وقت کشی  انتخاباتی  اصالحات  آوردن  و 
که به باور مسووالن این نهاد، برای آینده کشور 

بحران ساز است.
نشر  با  دلو  بیست وهشتم  سه شنبه،  روز  فیفا 
خبرنامه ای ابراز نگرانی کرده است که وقت کشی 
روند  روی  منفی  تبعات  مهم  مورد  دو  این  در 
جلب  و  روند  این  به  مردم  اعتماد  انتخابات، 

کمک های جهانی برای گزاری انتخابات دارد.
که  است  کرده  تأکید  انتخاباتی  ناظر  نهاد  این 
»اصالحات انتخاباتی« بخشی از توافق نامه سیاسی 
است که بین محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
در ۲8 ماه ثور امسال امضا شد و طبق آن، برای 
اصالح حقوقی، فنی و کادری به شمول استفاده 
معیاری از بایومتریک و تغییر نظام انتخاباتی باید 

کاری جدی صورت گیرد.
فیفا تأکید کرده است که مشکالت و چالش های 
انتخابات های اخیر نشان داد که روی دست گرفتن 
اقدامات الزم برای آوردن اصالحات انتخاباتی یک 

امر حتمی و ضروری است.
ایاالت  ویژه  بازرس  اداره  گزارش  به  نهاد  این 
یا  افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  متحده 
سیگار که در تازه ترین گزارش خود از ضعف های 
بر  و  است  برداشته  پرده  افغانستان  انتخابات 
کرده،  تأکید  انتخاباتی  الزم  اصالحات  تطبیق 

استناد کرده است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان گفته است 
که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
براساس یافته های نظارتی خود از مراحل مختلف 
در  را  متعدد  پیشنهادی  بسته های  روند،  این 
از  استفاده  و  فنی  کادری،  اصالح حقوقی،  مورد 
بایومتریک و تغییر نظام انتخاباتی را با نهادهای 

او در این نامه، تطبیق کامل توافق نامه دوحه را 
بهترین راه برای پایان دادن به جنگ افغانستان 
جانب  که  است  کرده  تأکید  و  است  خوانده 

طالبان متوجه مسوولیت های خود هستند.
قرار است نشست وزیران دفاع کشورهای عضو 
در  ناتو  یا  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )۲۹ و ۳0 دلو( 
به  که  نشست  این  شود.  برگزار  جاری  هفته 
صورت آنالین برگزار خواهد شد، محور بحث آن 
بررسی مأموریت ناتو در افغانستان و عراق است.

پیمان  سازمان  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
اتالنتیک شمالی یا ناتو روزی پیش تر از برگزاری 
این نشست گفته است که ناتو افغانستان را پیش 

از زمان مناسب ترک نخواهد کرد.
کشورهای  دفاع  وزیران  که  می رود  انتظار 
در  را  نظامی شان  نیروهای  مأموریت  ناتو  عضو 
افغانستان تمدید کنند. برخی از کشورهای عضو 
ناتو اعالم کرده اند که مأموریت نظامیان شان را 

در افغانستان تمدید می کنند.
پیش تر نیز گزارش شده بود که نیروهای خارجی 
در ماه می سال جاری میالدی که در توافق نامه 
است،  شده  تعیین  طالبان  با  امریکا  صلح 

افغانستان را ترک نخواهند کرد.
حوت  ماه  دهم  در  طالبان  و  امریکا  توافق نامه 
سال گذشته امضا شد که یکی از مفاد آن خروج 
است.  ماه  در ظرف 14  نیروهای خارجی  همه 
خارجی  نیروهای  کامل  ازای خروج  در  طالبان 
به قطع روابط شان با القاعده، مذاکرات با دولت 
تعهد  خشونت ها  کاهش  و  دخیل  جناح های   و 

کرده اند.

مسوول در میان گذاشته است، اما هیچ اقدامی در 
این مورد صورت نگرفته است.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می گوید  فیفا 
به عنوان نهاد مسوول برگزاری و مدیریت کننده 
برای  را  مالحظه  قابل  اقدام  هیچ  انتخابات 

اصالحات انتخابات انجام نداده است.
گذشت  با  »کمیسیون  است:  آمده  خبرنامه  در 
چندین ماه تا کنون قادر به نهایی ساختن طرح 
یک  که  انتخابات  قانون  تعدیل  مورد  در  خود 
بخش قابل مالحظه اصالحات انتخاباتی را تشکیل 
می دهد و راه را برای اصالحات حقوقی انتخابات 

میسر می سازد، نشده است.«
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیفا،  گفته  به 
را  ماه گذشته می توانست طرح جامعی  چندین 
در مورد تعدیل قانون انتخابات ترتیب و به وزارت 
عدلیه برای طی مراحل بعدی ارائه کند، اما موفق 

به این کار نشده است.
کمیسیون  ناتوانی  و  ضعف  که  می گوید  فیفا 
تعدیل  طرح  نهایی سازی  در  انتخابات  مستقل 
قانون انتخابات و ارائه آن به وزارت عدلیه زمینه 
ماندن  گنگ  و  موجود  وضعیت  تداوم  برای  را 

سرنوشت اصالحات انتخاباتی مساعد می کند.
تأکید  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  کرده 
انتخاباتی که  اصالحات  تمرکز روی  و  کار  جای 
پیش شرطی برای برگزاری انتخابات خوب است، 
انتخابات  از جمله  انتخابات  برگزاری چهار  روی 
مجلس نماینده گان در غزنی، انتخابات شوراهای 
والیتی، شورای ولسوالی ها و شهرداری شهرهای 

بزرگ، تمرکز کرده است.
در پایان فیفا هشدار داده است که بدون آوردن 
اصالحات الزم انتخاباتی، برگزاری چهار انتخابات 
وضعیت موجود را با چالش روبه می کند و برآیند 

آن بحران ساز است.

شورای امنیت ملی: 
امیدواریم وزیران دفاع ناتو براساس شرایط 

و واقعیت های افغانستان تصمیم بگیرند

فیفا: وقت کشی کمیسیون مستقل انتخابات برای 
آوردن اصالحات انتخاباتی بحران ساز است

ناتو: 
افغانستان را پیش از زمان 

مناسب ترک نمی کنیم

نیروهای ویژه ارتش ۴۲ 
نفر را از زندان  طالبان در 

بغالن آزاد کردند



و  ترانسپورتی  شرکت های 
مواد  انتقال  روند  بارچاالنی 
شهرها  به  بنادر  از  وارداتی 
بدین سو  روز   1۹ حدود  از  را 
این  آنان  کرده اند.  متوقف 
طرزالعمل  دلیل  به  را  اعتراض 
تکس/ پرداخت  شرکتی سازی، 
در  اخاذی  و  ترازوها  در  مشکالت  گوناگون،  مالیه  های 
که  اسالم قلعه  بندر  بر  افزون  داده اند.  شکل  شاهراه ها 
ورود اجناس تجاری از آن به دلیل آتش سوزی به تاخیر 
افتاده ، ورود مال و اجناس تجاری از همه بنادر کشور 
به شهرها متوقف شده است. راننده گان و اتحادیه های 
اخاذی  از  مسافربری مسیر کابل-قندهار در سهم شان 
پولیس در شاهراه شکایت دارند و می گویند که پولیس 
محلی در چندین محل از آنان پول هنگفتی می ستانند. 
این  اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرچند می گوید که 
اعتراض ها از نزدیک به سه هفته بنا بر دالیل مختلف 
شکل گرفته، اما هنوز به خواست معترضان رسیده گی 
نشده است. این در حالی است که نرخ برخی از اجناس 
و مواد اولیه در شماری از نقاط کشور افزایش یافته و 
تصریح  اما  ترانسپورت  وزارت  است.  افزایش  حال  در 
از سوی »افراد غیرمسوول«  این مشکالت  می کند که 
مسووالن،  گفته  به  است.  شده  ایجاد  »استفاده جو«  و 
بود  مواردی  این  از  یکی  ترانسپورتی«  موضوع »تکس 
که در حال حاضر روند گرفتن آن از یک هفته بدین سو 
نیز می گوید که  متوقف شده است. وزارت فواید عامه 
و  وسایط  مالکان  و  است  وزن  ارزیابی  برای  ترازوها 
این  مجازات می شوند.  هنگام خالف ورزی  بارچاالنی ها 
در حالی است که به گفته وزارت صنعت و تجارت، روند 

صادرات و واردات به گونه عادی ادامه یافته است.
در نتیجه اعتراض شرکت های ترانسپورتی و بارچاالنی  
ورود اموال تجارتی از بنادر کشور به شهرها در جریان 
نقاط  در  معترضان  است.  شده  متوقف  اخیر  روز   1۹
مختلف کشور دالیل مختلفی را برای اعتراض شان دارند. 
انفرادی،  جوازهای  شرکتی سازی  بحث  شدن  مطرح 
و  ترازوها  در  مشکالت  گوناگون،  تکس های  پرداخت 
اخاذی در شاهراه ها از موارد عمده این اعتراضات است. 
و  مزار-جوزجان  شاهراه  بندر،  شیرخان  میان،  این  در 
بندر حیرتان به دلیل رها نشدن عبدالرووف، کودک نُه 
ساله بلخی، بسته مانده است. راننده گان و اتحادیه های 
مسافربری شاهراه کابل-قندهار نیز به دلیل اخاذی های 
شاهراه  و  کرده   اعتراض  مسیر،  این  در  محلی  پولیس 
به  نیز  بنادر  سایر  از  تجارتی  اموال  ورود  بسته اند.  را 
دلیل اعتراض به پرداخت تکس های گوناگون به وزارت 
ترانسپورت و وزارت فواید عامه و مشکالت در ترازوها 

حسیب بهش

سند  پیش نویس  که  وجودی   با 
مجلس  به  بار  سه  بودجه 
شده،  فرستاده  نماینده گان 
دلیل مشکالت  به  اما  این طرح 
نشدن  تطبیق  جمله  از  تخنیکی 
طرح یک سان سازی معاشات تایید 
یک سان سازی  طرح  است.  نشده 
مجلس  سوی  از   1400 مالی  سال  جریان  در  معاشات 
و  نهایی  تاکنون  اما  طرح  این  شد.  پیشنهاد  نماینده گان 
است. سرنوشت شماری  نشده  میان گذاشته  در  مردم  با 
آن ها  و  دارد  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  دولتی  کارمندان  از 
معلومات جامع در مورد این طرح ندارند. این امر سبب شده 
که شماری از ادارات دولتی از این طرح سوءاستفاده و معاش 
کارمندان شان را تنقیص کنند. اکنون مجلس نماینده گان 
نیز در مورد این طرح معلومات مفصل را در اختیار رسانه ها 
قرار  که  می گویند  اما  مجلس  نماینده گان  نمی دهد.  قرار 
از آن متضرر شوند  تا هشت  نیست کارمندان بست یک 
و برعکس، این کارمندان از موجودیت طرح نفع می برند و 
به معاشات شان اضافه می شود. طبق گفته های نماینده گان 
دریافت  ان تی ای  معاشات  که  کارمندانی  معاش  مجلس، 
امتیازی،  معاشات  تنها  بلکه  نمی شود،  کم  نیز  می کنند، 
وزارت  پیدا می کند.  و خرج دسترخوان کاهش  سی بی آر 
مالیه نیز گفته است که به معاشات آموزگاران و کارمندان 
پایین رتبه دولتی به گونه قابل مالحظه افزوده می شود. این 
وزارت اما تصریح کرده است که برای تمویل ازدیاد معاشات 
این کارمندان، معاشات و تعداد مشاوران داخلی »ان تی ای« 

بررسی می شود و تعدادشان کاهش می یابد. 
طرح   ،1400 مالی  سال  از  پیش  نماینده گان  مجلس 
مالیه  وزارت  از  و  کرد  مطرح  را  معاشات  یک سان سازی 
این  بگنجاند.  بودجه  را در مسوده  این طرح  خواست که 
که  کرد  استدالل  مجلس  به  و  نرفت  بار  زیر  اما  وزارت 
توانایی افزایش معاشات را ندارد. مجلس اما بر تطبیق طرح 
تأکید کرد. سرانجام وزارت مالیه  یک سان سازی معاشات 

اعتراض شرکت های ترانسپورتی؛
روند انتقال اموال تجاری از بنادر به شهرها متوقف است
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متوقف شده است. این موارد در نتیجه طرزالعمل جدید 
ترانسپورتی به میان آمده است که در نتیجه آن، باید 

اتحادیه ها جواز شرکتی دریافت کنند.

مال تاجران در بنادر بند مانده است
نیکه،  میرویس  شرکت  باربری  مسوول  نثار احمد، 
مسیر  از  اموال  انتقال  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
متوقف  شاهراه  این  در  اخاذی  دلیل  به  کابل ـ قندهار 
شده است. او گفت که این اعتراض از 1۹ روز بدین سو 
شده  راه اندازی  باربری  موترهای  راننده گان  سوی  از 
است. به گفته مسوول باربری شرکت میرویس نیکه، 
و  می کند  اخاذی  مردم  از  هرازگاهی  محلی  پولیس 
افزون بر لت وکوب، حتا بر راننده گان شلیک می کند. 
از  افغانی  هزار   10 طالبان  گروه  هرچند  که  افزود  او 
این گروه در یک مسیر  پارچه  اما  موتر می گیرد،  هر 
با این حال نثاراحمد می گوید که در هر  اعتبار دارد. 
ایست بازرسی بین 10 تا 18 هزار افغانی از راننده گان 
گرفته می شود و افزون بر آن، باید به گمرک نیز پول 
بپردازند. او تصریح کرد که تنها در مسیر کابل-قندهار، 
در پنج مسیر توسط پولیس محلی از راننده گان پول 
وزارت  دیدگاه  که  تالش شد  هرچند  می شود.  گرفته 
به  نهاد  این  در  اما مسووالن  داخله گرفته شود،  امور 

تماس ها پاسخ ندادند.
شرکت های  اعتراض  نیز  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق 
خیرالدین  می کند.  تایید  را  بارچاالنی  و  ترانسپورتی 
مایل، معاون تجاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، روز 
گفت  8صبح  روزنامه  به  دلو،  بیست وهشتم  سه شنبه، 
روز   1۹ از  شهرها  به  بنادر  از  تجاری  اموال  ورود  که 
بدین سو بنا بر اعتراض شرکت های ترانسپورتی متوقف 
شده است. از طرف دیگر، انتقال مواد تولیدی نیز بنا بر 
اعتراض راننده گان در میان شهرها متوقف شده است. او 
افزود که با توجه به متکی بودن افغانستان بر واردات، 
اعتراض ها سبب شده است که نرخ های اجناس در برخی 
از والیت ها افزایش یابد. با این حال آقای مایل گفت که 
اعتراضات،  آغاز  از  روز  به ۲0  نزدیک  با وجود گذشت 
نیازهای مردم در نتیجه همکاری تاجران حل شده است. 
او تصریح کرد که نرخ تیل و گاز، نرخ آرد، روغن و برخی 
دیگر در حال افزایش است و اگر اعتراضات ادامه یابد، 
احتمال می رود که نرخ برخی از اجناس دیگر در بازارها 

بیش تر شود.
این مسوول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افزود که مال  
تاجران در بنادر تراکم کرده است و در حال حاضر تنها 
در بندر حیرتان »میلیاردها تُن تیل پترول و دیزل و گاز 
مایع« در ذخیره گا ه ها نگه داری می شود. افزون بر این، 
صدها واگون نیز در سر خط منتظر مانده است. هم چنان 

پذیرفت که این طرح را در مسوده بودجه سال مالی آینده 
گذاشته  میان  در  مردم  با  تاکنون  اما  این طرح  بگنجاند. 
نشده و شهروندان کشور از ماهیت آن درک کافی ندارند. 
این امر سبب شده که برخی ادارات از طرح یک سان سازی 
را  کارمندانش  از  شماری  معاش  و  سوءاستفاده  معاشات 
تنقیص کنند. مجلس نماینده گان اما می گوید که تاکنون 
این طرح نهایی نشده و ادارات بر اساس میل  و خواست شان 
نمی توانند معاش  کارمندان شان را تنقیص کنند و یا کاهش 

دهند. 
از  را  طرح  این  جزئیات  تا  کرد  تالش  8صبح  روزنامه 
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان به دست آورد 
و در اختیار شهروندان قرار دهد. این کمیسیون اما بیان 
دادن  از  رو  این  از  و  نیست  نهایی  طرح  تاکنون  که  کرد 
جزئیات آن خود داری می کند. سیدعظیم کبرزانی، منشی 
کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس، به روزنامه 8صبح 
گفت که تاکنون روی هیچ طرح مدونی از جانب حکومت 
برای یک سان سازی معاشات بحث نشده است. او اما تأکید 
کرد که مجلس نماینده گان خواهان تطبیق طرح افزایش 

معاشات در سال جاری مالی است. 
عبدالظاهر سالنگی، عضو دیگر کمیسیون مالی و بودجه، اما 
بیان کرد که تنها مورد اختالفی میان حکومت و مجلس 
نماینده گان، تطبیق طرح یک سان سازی معاشات است. او 
در مورد این طرح جزئیات اندکی داد و گفت که براساس این 
طرح معاش کارمندان بست یک تا هشت افزایش می یابد. 
طبق معلومات او، برای کارمندان بست هشت سه هزار و 
افغانی و بر همین اساس برای کارمندان بست های   ۵00
دو  افغانی،  و ۵00  هزار  دو  ترتیب  به  یک،  و  چهار  پنج، 
سالنگی  آقای  می شود.  اضافه  افغانی  و ۵00  افغانی  هزار 
گفت  دولتی  ادارت  کارمندان  از  برخی  شکایات  مورد  در 
که براساس این طرح، معاش کارمندان پایین رتبه دولتی 
برای  که  افزود  او  می کند.  پیدا  افزایش  بلکه  نه،  کاهش 
تمویل این معاشات، »معاشات امتیازی، خرج دسترخوان 
و سوپر اسکیل« بررسی می شود و تعداد آن ها کاهش پیدا 

به گفته او، حدود دو هزار واگون آرد و گندم نیز انتظار 
از  زیادی دیگر  را می کشد،  در حالی که میزان  تخلیه 
این واردات در روی زمین باقی مانده است. خیرالدین 
به خواست  از حکومت خواست که هرچه زودتر  مایل 
معترضان برسد و به هرگونه ای که می شود، راه ها را باز و 
قناعت معترضان را فراهم کند. او افزود که همانند هرات، 
از سایر بنادر نظیر حیرتان احساس خطر می شود؛ زیرا 

موترهای نفت و گاز تراکم کرده است.

مسووالن: افراد استفاده جو بهانه جویی می کنند
مقام ها در نهادهای ذی ربط اما می گویند که مشکالت 
حال  در  و  است  آنان حل شده  پوشش  زیر  ساحه  در 
سخنگوی  احمدی،  فواد  ندارد.  وجود  مشکلی  حاضر 
وزارت صنعت و تجارت، گفت که واردات و صادرات به 
واردات در  او توقف  ادامه دارد.  بندر اسالم قلعه  جز در 
بندر اسالم قلعه را مقطعی دانست و گفت که این مشکل 
به زودی حل می شود. بدین ترتیب آقای احمدی تصریح 
کرد که همه مسایل مربوط به وزارت صنعت و تجارت 

حل شده است. 
وزارت فواید عامه که ترازوها مربوط آن است، می گوید 
که این وزارت در مسیرها پول نمی گیرد و ترازوها فقط 
حق شناس،  اشرف  است.  وزن  کنترل  و  ارزیابی  برای 
روزنامه 8صبح گفت:  به  وزارت،  این  معاون سخنگوی 
تخریب  از  جلوگیری  منظور  به  فعاًل  که  »مقرره ای 
در  که  ترازوهایی  می شود.  عملی  است،  نافذ  سرک ها 
مسیرها است، به خاطر چک و کنترل است که وسایط 
اضافه وزن را چک و کنترل می کند. مطابق همین مقرره، 
یا  می دهد  انتقال  را  بار  که  راننده گانی  و  وسایط  همه 
است،  بارچاالنی  موسسات  و  ترانسپورتی  شرکت های 
معیارهای  و  موتر  اکسل  را مطابق  بار  که  است  مکلف 

تعیین شده شرکت مولد انتقال دهد.« 
او افزود که اگر یک خالف ورزی صورت گیرد، مطابق این 
مقرره برای بار اول واسطه توقف داده می شود و افزون 
بر تخلیه بار اضافی آن، جواز فعالیت شرکت ترانسپورتی 
برای سه ماه به حالت تعلیق در می آید. به گفته آقای 
حق شناس، در صورت خالف ورزی بار دوم، جواز فعالیت 
برای شش ماه تعلیق و در بار سوم لغو می شود. او گفت 
بدین  است.  شده  تصریح  جزا  ُکد  در  آن  مجازات  که 
ترتیب اگر شرکت های ترانسپورتی و موسسات بارچاالنی 
خالف معیارها عمل کنند، جزای نقدی بین 40 تا 1۲0 
هزار افغانی و یک سال حبس را متحمل می شوند. این 
مجازات در صورت تکرار خالف ورزی ها، بیش تر می شود. 
معاون سخنگوی وزارت فواید عامه اما تصریح کرد که 
ارزیابی  وزارت در مسیر شاهراه ها حین  این  کارمندان 
وزن، پول یا تکس دریافت نمی کنند و تنها در صورت 

مالیه گفت  اما برخالف وزارت  این عضو مجلس  می کند. 
معاش کارمندانی که »ان تی ای« دریافت می کنند، کاهش 
یک سان سازی  طرح  براساس  که  افزود  او  نمی کند.  پیدا 
معاشات، برای این کارمندان یک الیحه مشخص ایجاد و 

براساس آن معاش پرداخت خواهد شد. 
معاش  که  است  گفته  نیز  مالیه  وزارت  حال  همین  در 
مالی  سال  در  دولتی  پایین رتبه  کارمندان  و  آموزگاران 
می کند.  پیدا  افزایش  مالحظه  قابل  گونه  به   1400
صفحه  در  مالیه،  وزارت  سرپرست  پاینده،  محمدخالد 
توییترش نگاشته است که برای تمویل و ازدیاد معاشات 
این کارمندان، معاشات و تعداد مشاوران داخلی »ان تی ای« 
ادامه گفته است که حکومت  او در  پیدا می کند.  کاهش 
افغانستان مصمم است تا از معاشات رییس جمهور، معاونان 
مصارف  سایر  و  حکومت  کابینه  اعضای  جمهور،  رییس 
افزایش  و  به منظور تطبیق طرح یک سان سازی معاشات 

معاشات آموزگان و کارمندان پایین رتبه دولتی بکاهد. 
مجلس  اعضای  استقبال  مورد  هرچند  گفته ها  این 
هنوز  که  می گوید  مجلس  اما  گرفته،  قرار  نماینده گان 
نرسیده   تفاهم  به  مالیه  وزارت  با  طرح  این  تطبیق  روی 
است. به همین منظور مجلس نماینده گان روز سه شنبه، 
نماینده گان  با  مشترک  نشست  یک  دلو،  بیست وهشتم 
وزارت مالیه برگزار کردند. در این نشست کمیسیون امور 
سال  آغاز  از  طرح  این  تطبیق  بر  مجلس  بودجه  و  مالی 
مالی 1400 یعنی از اول ماه جدی سال روان تأکید داشت. 
نماینده گان وزارت مالیه اما روی موقف قبلی شان در مورد 
اجرایی شدن افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی در 
شش ماه دوم سال مالی 1400 تاکید کردند. با این حال 
مجلس از این وزارت خواسته است که این پیشنهادات را 
برای  آینده  مالی  سال  بودجه  پیش نویس  تا  کند  تطبیق 

تصویب به رأی گذاشته شود.
مسوده  از  ادارات  پروژه های  بعضی  حذف  دیگر  جانب  از 
خلق  شهروندان  از  برخی  برای  را  نگرانی هایی  بودجه، 
مالیه  وزارت  با  همکاری  در  ادارات  از  بعضی  است.  کرده 

را  بارچاالنی  و  ترانسپورتی  شرکت های  خالف ورزی، 
جریمه می کنند. 

وزارت ترانسپورت که در واقع از طرف اصلی معترضان 
افراد  از سوی  راه  بندش  خوانده می شود، می گوید که 
در  و  است  شده  ایجاد  »استفاده جو«  و  »غیرمسوول« 
نیست.  داخلی  تکس  گرفتن  و  ترانسپورتی  بحث  واقع 
روز سه شنبه،  وزارت،  این  قوانچ، سخنگوی  حکمت اهلل 
وزارت  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  دلو،  بیست وهشتم 
ترانسپورت در بیست ودوم دلو مشکل تکس ترانسپورتی 
وزیر  مکتوب  و  جمهوری  ریاست  هدایت  براساس  را 
ترانسپورت رفع کرده است. به گفته او، تکس ترانسپورتی 
جوابگو،  »سیستم  یک  ایجاد  زمان  تا  تاریخ  همان  از 
منظم و شفاف الکترونیکی« گرفته نمی شود. آقای قوانچ 
افراد »استفاده جو« و  را »بهانه« و »توطیه«  این مورد 
اشخاص »غیرمسوول« خواند و گفت که با ارسال اسناد 
به والیات، با والیان در خصور نگرفتن تکس هماهنگی 
شده است. او گفت که در حال حاضر هیچ گونه تکس 
ترانسپورتی از وسایط باربری داخلی گرفته نمی شود و 

مشکل حل شده است. 
ریاست  به  افراد  این  گزارش های  قوانچ،  آقای  گفته  به 
با  قانون«  »مطابق  و  است  شده  فرستاده  جمهوری 
وزارت  رهبری  که  او گفت  برخورد می شود.  معترضان 
برای  را  تسهیالت  همه  تا  است  مصمم  ترانسپورت 
»شرکت های  و  کند  فراهم  ترانسپورتی  شرکت های 
با  ندارند.  مشکلی  حاضر  حال  در  واقعی«  ترانسپورتی 
این حال آقای قوانچ گفت که »در چند نقطه« در حال 
حاضر مشکالتی وجود دارد که به زودی در هماهنگی 
افرادی  گفت،   او  می شود.  رفع  ذی دخل  اداره های  با 
نهادهای  به  که دست به »حرکات غیرقانونی« زده اند، 
عدلی و قضایی معرفی می شوند و با آنان برخورد قانونی 
صورت می گیرد. به گفته حکمت اهلل قوانچ، بحث تکس 
ترانسپورتی پیش تر حل شده است و این کار در حال 
حاضر یک »بهانه« است. سخنگوی وزارت ترانسپورت 
برخی  تا  است  یافته  تسریع  تالش ها  که  کرد  تصریح 
با  هماهنگی  در  نیز  اخاذی ها  بحث  در  مشکالت  از 
تشویق  برای  زمینه  و  حل  ذی ربط  اداره های  سایر 

سرمایه گذاری فراهم شود.
شرکتی سازی  برای  طرزالعمل  ایجاد  که  است  گفتنی 
خوانده  اعتراضات  دالیل  از  یکی  نیز  ترانسپورتی  جواز 
می شود. این در حالی است که پیش تر صرافان نیز در 
سراسر کشور به دلیل شرکتی  شدن جوازهای انفرادی 
اعتراض کرده اند. بدین ترتیب دو اعتراض هم زمان سبب 
شده است که مردم با مشکالت بیش تری دست و پنجه 
نرم کنند. باید تصریح کرد که بسته شدن بنادر ، سبب 

افزایش نرخ ها در برخی از والیت ها شده است.

بودجه  به  و  کرده  لیست حذف  از  را  انکشافی  پروژه های 
عادی انتقال داده است. این امر معاش کارمندان پروژه های 
انکشافی را متاثر می سازد. به عنوان نمونه وزارت صحت 
را  والیت  دوازده  شفاخانه های  انکشافی  پروژه های  عامه 
حذف کرده و وجه آن را به بودجه عادی انتقال داده است. 
این امر سبب شده که کارمندان این شفاخانه ها دست به 
اعتراض بزنند و از وزارت صحت خواهان حل این مشکل 
انتقال وجه  این پروژه و  اند که حذف  آنان معتقد  شو ند. 
افغانی به  از 40 هزار  را  آنان  به بودجه عادی، معاش  آن 
هشت هزار افغانی کاهش می دهد. این کارمندان مدعی اند 
که در والیاتی خدمات صحی ارایه می کنند که مستقیماً 
زیر تهدید گروه های مخالف مسلح قرار دارند. اکنون حذف 
این  نظر  از  بودجه عادی،  به  انتقال وجه آن  و  پروژه  این 
کارمندان معترض، کم لطفی مسووالن وزارت صحت عامه 

را نشان می دهد. 
به همین ترتیب شماری دیگر از پروژه ها نیز حذف شده 
این  حذف  از  نگرانی  ضمن  نماینده گان  مجلس  است. 
پروژه های  شامل سازی  تالش  در  که  می گوید  پروژه ها، 
حذف شده به سند بودجه است. عبدالظاهر سالنگی در این 
خصوص گفت که هرچند حکومت تاکنون برای شامل سازی 
این پروژه ها چراغ سبز نشان نداده، اما مجلس در تالش  
پیش تر  سازد.  ملی  بودجه  شامل  را  پروژه ها  این  تا  است 
نام  زیر  نهادها  از  برخی  که  بودند  گفته  مجلس  اعضای 
از معاشات کارمندان شان  یک سان سازی معاشات، بخشی 
اعضای مجلس تصریح  نکرده اند. در آن زمان  را پرداخت 
طرح  این  از  درست  برداشت  اداره ها  از  برخی  که  کردند 

ندارند. 
ماه  اواسط  در  نماینده گان  مجلس  که  است  ذکر  شایان 
از  و  کرد  تأیید  را  معاشات  یک سان سازی  طرحی  جدی 
مالی  بودجه سال  مسوده  در  را  آن  که  حکومت خواست 
1400 بگنجاند. در این طرح، مجلس از حکومت خواسته 
بود که برای افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی، 
از  آموزگاران،  و  متقاعدان  سربازان،  شهدا،  خانواده های 
استفاده  معاش  رتب  براساس   ۹۲ و   ۹1 پالیسی  کدهای 
آن  سرنوشت  و  نشده  تطبیق  تاکنون  اما  طرح  این  کند. 

هم چنان مبهم است.

عبداالحمد حسینی 

طرح یک سان سازی معاشات هم چنان مبهم است



گزارش تازه سازمان ملل متحد 
نشان می دهد که طالبان و گروه های 

تروریستی به گونه سازمان یافته 
دست به ترور خبرنگاران و 

فعاالن مدنی می زنند. طالبان به 
خوبی درک می کنند که تسلط بر 

افغانستان تا زمانی ممکن نیست 
که خبرنگاران فعال باشند و 
نهادهای مدنی از ارزش های 

جدید دفاع کنند. تسلط طالبان 
بر روستاها و مناطق دورافتاده 

افغانستان آسان است. این گروه 
به راحتی می تواند با تسلط نظامی، 

روستانشینان را به فرمان برداران 
خود تبدیل کند و هر صدای مخالف 

را خاموش سازد. ولی تسخیر 
کالن شهرهای افغانستان کار آسانی 

نیست.

آگاهی و شعور در بستر اجتماعی و در میان تمام توده های مردم در سطح کشور غوغا می کند. این فریادها و دغدغه ها بیان گر 
یک مسأله کامالً روشن است، آن این که نجات افغانستان از منجالب کنونی باور، قبول و عملی ساختن کثرت گرایی فرهنگی و 

کثرت گرایی سیاسی است.

حسین سیرت

توافق صلحی بین طالبان و حکومت امضا شود که در آن 
حقوق بشری و کرامت انسانی انسان های این سرزمین 
انکار شود، کشور ما یک بار دیگر به عقب خواهد رفت و 
ما به عصر سیاه بر خواهیم گشت. سکوت نهادهای و فرار 
خبرنگاران از افغانستان خطر بزرگی برای یک افغانستان 
طالبان  برابر  در  هیچ صدایی  وقتی  است.  دموکراتیک 
وجود نداشته باشد، معلوم است که مردم هیچ واکنشی 
در برابر آنان نشان نخواهند داد. در حال حاضر، البی های 
جامعه  به  تا  می کنند  تالش  داخل  و  خارج  در  زیادی 
جهانی بقبوالنند که افغانستان یک جامعه قبیله ای است 
و دموکراسی در آن کاربردی ندارد. در چنین اوضاع و 
احوالی، تنها صدای رسای رسانه ها می تواند، جلو سقوط 
افغانستان در دام افراطیت را بگیرد. برگشت افغانستان 
به عصر سیاه طالبان یک فاجعه بشری است و از همین 
حاال باید همه مواظب آن باشند. هرگونه سکوت در برابر 
تمامیت خواهی طالبان مشروعیت دادن به البی های این 
گروه است و نتیجه آن رفتن به قرن حجر خواهد بود. 
با آن که مردم افغانستان حاکمیت زور را نمی پذیرند و 
هرگونه صلح تحمیلی که نتیجه آن تاریکی و سیاهی 
باشد با مقاومت گسترده مواجه خواهد شد، ولی با آن 
هم الزم است که فعاالن مدنی و خبرنگاران دست به 
دست هم دهند و در وضعیت حساس کنونی در برابر 

خواست های تمامیت خواهانه صدا بلند کنند.
کشتار  برابر  در  اعتراض  و  جاده ها  به  رفتن  هرچند 
از  استفاده گسترده  هدفمند طالبان دشوار است، ولی 
شبکه های اجتماعی این امکان را برای جوانان و فعاالن 
مدنی می دهد که در برابر سیاست حذف بنویسند و صدا 
بلند کنند. افغانستان در چند ماه اخیر شماری از بهترین  
چهره های رسانه ای و مدنی را از دست داد. هرچند این 
ترورها در روزهای اول با واکنش های گسترده ای روبه رو 
خاک  را  قضایا  این  کم  کم  زمان  گذشت  با  ولی  شد، 
می گیرد و کسی برای خون های ریخته شده دادخواهی 
نمی کند. نوشتن و اعتراض در برابر کشتار هدفمندانه 
خبرنگاران، ابزار فشار خوبی بر طالبان و حامیان داخلی 
ارزش های  و  بیان  آزادی  است.  گروه  این  بیرونی  و 
دموکراتیک در این کشور به بهای خون بهترین های این 
سرزمین به دست آمده است و نباید به این ساده گی از 
دست برود. هرگونه خاموشی در برابر این ترورها جفا 
در برابر آنانی است که در برابر افراطیت ایستادند و از 

ارزش های مدرن انسانی دفاع کردند.

در  و  منطقه ای  جهانی،  دگرگونی های  اما  کرد.  حفظ 
سطح کشور در جریان نیمه دوم قرن بیستم شرایط را 
طوری فراهم ساخت که دیگر آن بنیادهای به ابتذال 
کشیده شده تاریخ دوباره احیا نشود. این فرایند وقتی 
به قرن بیست ویک رسیده، دیگر کاماًل رنگ بدل کرده 
میان  در  و  اجتماعی  بستر  در  شعور  و  آگاهی  است. 
تمام توده های مردم در سطح کشور غوغا می کند. این 
روشن  کاماًل  مسأله  یک  بیان گر  دغدغه ها  و  فریادها 
کنونی  منجالب  از  افغانستان  نجات  این که  آن  است، 
و  فرهنگی  کثرت گرایی  ساختن  عملی  و  قبول  باور، 
و  قدرت  به  موضوع،  این  است.  سیاسی  کثرت گرایی 
انحصارگرایی های  به  که  است  شده  تبدیل  پتانسیلی 
سیاسی استخوان شکن و تحقیرآمیز، دیگر هرگز اجازه 

نخواهد داد تا مانور تاریخی اش را تکرار کند.

بستر اجتماعی افغانستان یا تکثر اتنیکی
شکی نیست در این که افغانستان خانه مشترک تمام 
شهروندان این کشور است. انسان هایی که در این خاک 
مختلف  اتنیکی  و  قومی  گروه های  در  دارند،  زیست 
قابل دسته بندی اند. این یک واقعیت است که بایست 
همه آدم های این سرزمین به آن ایمان داشته باشند. 
افغانستان کشوری است با تکثر قومی و زبانی که همه 
سنت های  و  هستند  خود  فرهنگ های  خرده  دارای 
دموگرافی  دارند.  را  خویش  به  منحصر  اجتماعی 
افغانستان این مسأله را به اثبات رسانده است که در این 
جغرافیا بیش از بیست و چند قوم با شاخصه های قومی 
مانند  واقعیت  این  می کنند.  زیست  مردم شناسانه  و 
روشنی آفتاب، آفتابی است. درک، باور و پذیرش این 
اصل واقعی و مردم شناسانه، نخستین گام مستحکمی 
است در راه نجات افغانستان از بحران های دو قرن یا 
کنیم  قبول  باید  عموم  در  را  این  آن.  از  بیش تر  حتا 
که این خاک همه و این ملک همه است و همه گان 
به همان تناسب حق دارند که ما خود را مستحق آن 

می دانیم.

کثرت گرایی سیاسی و باور به الگوی نجات بخش 

سیر کوتاه به تاریخ سیاسی افغانستان
حکومت  ایجاد  از  بعد  سرزمین  این  تاریخ  به  وقتی 
توسط احمد شاه ابدالی در اواخر نیمه اول قرن هجدهم 
میالدی، ژرف نگاه شود، این مسأله واضح می شود که 
افغانستان  در  حاکمیت  تعمیل  و  دولت سازی  جریان 
بنیاد متضاد با واقعیت های اجتماعی این جغرافیا داشته 
که  نهاد  بنا  را  دولتی  ابدالی شالوده  احمد شاه  است. 
بیش تر  دیگر  عناصر  از  قبیله ای  و  قومی  رنگ  آن  در 
این بود که سرزمین  دیده می شد. تالشش در جهت 
گسترده ای را با استفاده از خالی قدرت در این منطقه 
به وجود آورد و به این آرزو و هدف سیاسی اش نایل 
که  گشت  مبدل  میراثی  سلطنت  به  وی  دولت  شد. 
میان پسرانش و سایر فیوداالن قبیله ای محل رقابت و 
دشمنی ها شد. پسرش، تیمور شاه درانی با زور کرسی 
پادشاهی را از برادرش سلیمان در سال 1۷۷۳ تصاحب 
چشم  و  ریختن ها  خون  جنگ،  سریال  این  و  نمود 
کشیدن ها برای رسیدن به قدرت تا انتهای پادشاهی 

شاهان سدوزایی در سال 1818 تداوم پیدا کرد.
سیاسی  تاریخ  در  جدید  فصل   1818 سال  از  بعد 
قبیله  دو  میان  دشمنی ها  خورد.  رقم  افغانستان 
شدن  کشته  و  نمودن  کور  با  بارکزایی   و  سدوزایی 
و  رسید  پایان  به  ظاهراً  بارکزی،  خان  فتح  فجیعانه 
بر  بارکزی  برادران  با سایر  دوست محمد خان همراه 
کابل مسلط شدند. دوست محمد خان بارکزی توانست 
برای  مذهبی  وجهه  عنوان حکومتش،  و  نام  تغییر  با 
خود قایل شود و این کار زمینه تسلط بارکزایی ها را از 
لحاظ رفتارهای سیاسی سنت شده در افغانستان مهیا 
ساخت. رقابت میان دو قبیله سدوزایی و بارکزایی سبب 
شد، شاه شجاع یا شجاع الملک بی مهابا پای استعمار 
بریتانیای کبیر را به افغانستان باز کند و افغانستان را 
براساس رقابت های درون قبیله ای اش جوالنگاه عساکر 
انگلیسی سازد. حکومت بارکزایی ها هم در جریان قرن 
1۹، حکومت کاماًل قبیله ای و سلطنت مطلقه بود که 
عنوان  زمین  روی  در  خدا  سایه  را  خود  آن  حاکمان 
امیر  زمان  در  که  بود  بار  نخستین  برای  می کردند. 
عبدالرحمان خان، کشور و دولت افغانستان به معنای 
واقعی آن خلق شد و مرزهای سیاسی و بین المللی این 
سرزمین با سایر کشورهای همسایه به وجود آمد. برای 
مطالعه بیش تر در مورد کارکردهای عبدالرحمان خان 
و به خصوص تعیین خطوط مرزی در زمان حاکمیت 
وی به کتاب تاج التواریخ، نوشته خود عبدالرحمان خان 

کثرت گرایی سیاسی و نجات افغانستان

مراجعه شود. با این وصف دولت هایی که در گذشته در 
افغانستان حاکمیت داشته اند، نمونه های واضحی است 
که در تضاد با ساختار های مردمی و قومی در کشور 

قرار داشته اند.

نظام های  و  مطلقه  نظام های  از  مردم  تجربه 
مشروطه با هویت توتالیتاریسم

تاریخ سیاسی افغانستان گواه اساسی این مطلب است 
که رنجش بزرگ این ملک از نداشتن نظام های سیاسی 
حکومت های  اکثراً  افغانستان  در  است.  بوده  ملی گرا 
مطلقه و استبدادی با تفکر و پیش فرض برتریت قبیله 
حاکمیت داشته اند. این تردیدی نیست که عقده های 
راندن های  از بی عدالتی ها و در حاشیه  ناشی  تاریخی 
سایر اقوام از جانب قبیله بر سر قدرت یک امر واقعی 
است. این رسوبات حقارت آمیز تاریخی در طول تاریخ، 
اندازه ضخامت  به  افغانستان  مردم  میان  در  بدبختانه 
و  مطلقه  سلطنت های  است.  بوده  موجود  آن  زمانی 
وابسته به قدرت های استعماری منطقه در افغانستان 
اجتماعی  بستر  در  را  مخوف  و  عمیق  شکاف های 
با  انحصارگرایی  و  برتری خواهی  شکل داده اند. روحیه 
پوشش های متفاوت امیری، شاهی و سایه خدا دانستن 
خود و توجیه جنایت های وارده را از آدرس تقدیر الهی 
بر مردم، همه به صورت آشکارا در تاریخ سیاه سیاسی 
بنیاد نظام  این ملک وجود داشته است. آن گاهی که 
جریان  این  و  شد  ُسست  اندک  اندک  مطلقه  شاهی 
هم  باز  کرد،  پیدا  گرایش  مشروطه  شاهی  به  منحط 
تفکر برتریت قبیله ای و توتالیتاریسم رایج آرواره هایش 
از روی کالبد استخوانی سیاسی و اجتماعی افغانستان 

برچیده نشد، بلکه به شکل جدیدی تداوم پیدا کرد.
اگرچه فضای سیاسی خلق شده ناشی از نظام شاهی 
مشروطه در اوایل قرن بیستم اندک دگرگونی را برای 
جامعه به ارمغان آورد، اما آنچه که سزاوار عامه مردم 
با  افغانستان بود، شکل نگرفت. تیغ استبداد که قباًل 
حمایت قدرت های استعماری بر گردن مردم افغانستان 
اما هرگز  بود، در زمان سلطنت مشروطه کندتر شد؛ 
برداشته نشد. این روال، تداوم بی شرمانه خود را با قوت 

افغانستان از منجالب سیاسی
پلورالیسم سیاسی ناشی می شود از تفکر و باور سیاسی 
که مبنایش اعتقاد به حق و حقوق انسان ها با هویت 
نژادی و قومی و ماهیت انسانی باشد. تجربه جریان های 
سیاسی و درس های تاریخی این کشور، چشم و گوش 
انسان های امروزی افغانستان را باز کرده است و شاید 
عده ای هم اگر به این بصیرت نرسیده باشند، مشکل 
به  احترام  و  سیاسی  کثرت گرایی  لذا  است.  خودشان 
تمامی حقوق و امتیازات برابر و عادالنه برای انسان های 
این کشور، مثال تشنه ای است که شدیداً به آب نیاز 
کتاب  در  که  تعریفی  با  سیاسی  کثرت گرایی  دارد. 
نظریه های دولت از »اندرو وینسنت« شده است، کارکرد 
توصیفی و تجویزی قابل قبول برای همه ساکنان این 
است که  نظریه ای  دارد. »کثرت گرایی سیاسی  کشور 
زنده گی اجتماعی را بر حسب گروه ها مطالعه می کند. از 
این دیدگاه گروه های اجتماعی مقوله اولیه اند و بنابراین 
مخلوق اقتدار مرکزی و یا حتا وابسته به آن نیز تلقی 
نمی شوند. به گفته یکی از مفسران، کثرت گرایان مدعی 
بررسی رشته های طبیعی قدرت و اقتدار در درون نظام 

جامعه اند.« )صفحات ۲6۷ و ۲68(
به  باور، پذیرش و احترام  این تعریف،  این وصف و  با 
واقعیت  یک  کشور  در  اجتماعی  و  قومی  گروه های 
طبیعی و ضرورت حیاتی است. این موضوع گم شده ای 
آفریده  بحران  همواره  افغانستان  تاریخ  در  که  بوده 
که  می کند  ایجاب  کنونی  افغانستان  شرایط  است. 
نجات بخش،  الگوی  عنوان  به  را  سیاسی  کثرت گرایی 
و  ترویج  کشور  این  شهروندان  و  افراد  تمامی  برای 
نهادینه سازیم. زیرا یگانه راه حل و راه بیرون رفت از 
معضالت افغانستان، پذیرش روحیه پلورالیسم سیاسی 
زمان  است.  در جامعه  تجویزی  و  توصیفی  رویکرد  با 
باشد،  با هر عنوانی که  توتالیتاریسم  انحصار قدرت و 
قبول  با  تا  است  آن  نیازمند  افغانستان  است.  گذشته 
سیاسی  عرصه های  تمامی  در  شهروندان  همه  حقوق 
و تصمیم گیری های ملی، قدم استوار به پیش بردارد. 
و  مردم محور  سیاسی  ثبات  و  عزتمند  صلح  کار  این 

افغانستان شمول را در پی خواهد داشت.

اسالمی« شده  »نظام  تشکیل  بارها خواهان  گروه  این 
حکومت  همان  اسالمی،  نظام  از  طالبان  منظور  است. 
ترور و وحشت است که مردم افغانستان ۲0 سال پیش 
آن را تجربه کرده اند. برگشت به آن عصر سیاه و صلح 

گورستان گونه نه قابل قبول است و نه ممکن.
حاال طالبان تالش دارند تا با کشتن خبرنگاران و فعاالن 
عدالت  دموکراسی،  برای  که  را  صداهایی  تمام  مدنی، 
خاموش  می کنند،  تالش  انسانی  توسعه  و  اجتماعی 
سازند. این گروه به خوبی می داند که بسط و تحکیم یک 
و سخت گیرانه  افراطی  برداشت های  با  اقتدارگرا،  نظام 
نیست.  ممکن  خبرنگاران  موجودیت  در  شریعت،  از 
هم  روی  در  رو  رسانه ها  و  طالبان  اخیر،  سال های  در 
قرار داشته اند. از نظر این گروه، هرگونه تغییر و تجدد 
با شریعتی قرار دارد  افغانستان در مخالفت  در جامعه 
که طالبان در پی تطبیق آن هستند. در بیست سال 
اخیر رادیوها، تلویزیون ها و روزنامه ها همه روزه به نشر 
فعالیت  و  پرداخته اند  دموکراسی  ارزش های  پخش  و 
از  افغانستان  مردم  است،  شده  سبب  رسانه ها  همین 
آنچه در این کشور و دنیا می گذرد، باخبر شوند. مردم 

در برابر طالبان راه حل نیست
چهارشنبه
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گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان 
به  سازمان یافته دست  گونه  به  تروریستی  گروه های  و 
ترور خبرنگاران و فعاالن مدنی می زنند. طالبان به خوبی 
درک می کنند که تسلط بر افغانستان تا زمانی ممکن 
از  نیست که خبرنگاران فعال باشند و نهادهای مدنی 
ارزش های جدید دفاع کنند. تسلط طالبان بر روستاها 
و مناطق دورافتاده افغانستان آسان است. این گروه به 
به  را  روستانشینان  نظامی،  تسلط  با  می تواند  راحتی 
را  تبدیل کند و هر صدای مخالف  فرمان برداران خود 
افغانستان  کالن شهرهای  تسخیر  ولی  سازد.  خاموش 
کار آسانی نیست. در بیست سال گذشته صدها رسانه 
عنوان  به  مدنی  نهادهای  و  کرده اند  رشد  شهرها  در 
می کنند.  عمل  حکومت  و  مردم  بین  رابط  نهادهای 
حاال که طالبان فکر می کنند، از طریق غلبه نظامی و 
با استفاده از زور می توانند افغانستان را تسخیر کنند، با 
چالش بزرگی مواجه شده اند و این چالش خبرنگاران و 
فعاالن مدنی هستند. طالبان به عنوان یک گروه تاریک 
اندیش عقب گرا و مخالف با تمام نمادهای مدرن، هرگز 
آمد.  نخواهند  اخیر کنار  بیست سال  با پیش رفت های 

کدام  برای  و  کیست  طالبان  گروه  که  می دانند  حاال 
رسانه ها  شود.  مسلط  افغانستان  بر  می خواهد،  هدف 
سایر  و  طالبان  اهداف  از  اطالع رسانی  و  روشن گری  با 
همه  حاال  و  برداشته اند  پرده  تروریستی  گروه های 
ممکن  گروهی  چنین  سایه  در  زنده گی  که  می دانند 
نیست. طالبان حاال در دو جبهه مصروف جنگ است؛ 
یکی جنگ سخت با نیروهای امنیتی در سنگرهای داغ 

نبرد و دیگری رویارویی با رسانه ها و نهادهای مدنی.

خودسانسوری
است  شده  سبب  اخیر  ماه های  در  هدفمند  ترورهای 
که رسانه ها و خبرنگاران به خودسانسوری روی آورند. 
نهادها و فعاالن مدنی که تا چند سال پیش در برابر هر 
موضوعی واکنش نشان می دادند و با برگزاری کنفرانس ها 
دفاع  بشری  جدید  ارزش های  از  مدنی  حرکت های  و 
در  افغانستان  که  حاال  خاموش اند.  اکنون  می کردند، 
برهه حساس تاریخی قرار گرفته است و جامعه جهانی 
برای صلح در این کشور تالش می کند، خاموش شدن 
نهادهای مدنی تهدید بزرگی برای دموکراسی و حقوق 
بشر است. اگر در نتیجه تالش های ایاالت متحده امریکا، 

سکوت

مهدی شیرزاد
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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.
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برای خود طبقه بندی کرده است. مرز بین تاجیکستان 
در  انگلستان  و  روسیه  امپراتوری  توسط  افغانستان  و 
قرن نوزدهم کشیده شده بود . مسافر می گوید که این 
مرز عمدتاً در امتداد دریای پنج کشیده شده است و 
ساکنان منطقه محلی بدخشان را از نظر سیاسی و نه 

فرهنگی تقسیم می کند.
در زمان شوروی، بیش تر این مرز بسته بود؛ اما از سال 
1۹۹1، این رودخانه دوباره به مرز مشترک تبدیل شده 
است و افراد به راحتی در هر دو جهت آن رفت وآمد 
کاالها  و  مسافران  مرور  و  عبور  برای  پل  چهار  دارند. 
ساخته شده است. مردم در جزیره ای در وسط دریای 
پنج که آن را منطقه خودمختار مرزی می دانند، به طور 

منظم با یک دیگر دیدار می کنند.
تاجیکستان  بدخشان   - گورنو  منطقه  در  که  کسانی 
مرز  طرف  آن  از  طوالنی تری  مدت  برای  می خواهند 
کنسولگری  از  راحتی  به  می توانند  کنند،  بازدید 
افغانستان در »خوروگ« - تنها مرکز تأسیساتی کابل 
اکنون  بگیرند.  ویزا  سابق،  شوروی  جماهیر  اتحاد  در 
اگرچه  می دهند،  انجام  را  کار  این  افراد،  از  بسیاری 
بیماری همه گیر کرونا طی سال گذشته چنین حرکتی 
را کند کرده است. تأثیر رو به رشد این وضعیت، نقش 

فزاینده چین در تاجیکستان است.
میانه،  آسیای  تحلیل  و  تجزیه  مرکز  گزارش  طبق 
تجاری  شریک  یک  تاجیکستان  برای  چین  »امروز 

که منم طاووس ِعلیین شده
یک شغالی پیش او شد کی فالن

َشید کردی یا شدی از خوش دالن؟
َشید کردی تا به منبر بر جهی

تا ز الف این َخلق را حسرت دهی
بس بکوشیدی ندیدی گرمی ای

پس ز َشید آورده ای بی شرمی ای«
اکنون برخی از ویژه گی های این موجودات عجیب الخلقه 

را در این نوشتار پی می گیرم:
هستند  »محاسبه«گر  فعاالن  آدم نما،  چندزیستان   -
در  خود  امتیازات  و  منافع  آوردن  دست  به  برای  که 
نسیم گاه های مختلف با محاسبه دقیق، به فوریت تغییر 

رنگ می دهند.
و حفظ  منافع  آوردن  دست  به  یا  و  بقا  برای  آن ها   -
امتیازهای سیاسی، اقتصادی، اداری، اجتماعی مزورانه 

از تاکتیک ها و کاربست های مختلف استفاده می کنند.
و  سیاسی  آشفته گی  درنظرداشت  با  چندزیست ها   -
و  اجتماعی  شده  تعریف  ساختارهای  نبود  اجتماعی، 
سیاسی و نیز ضعف مدیریتی در حکومت  و جامعه، با 
محاسبه گری فوق العاده در جهت کسب یا حفظ قدرت  و 
منفعت ویژه خود )فردی یا گروهی( وارد عمل می شوند 
و برای تقرب بر محورهای تعیین کننده اغلب مافیایی، 
اخالقی  و  اجتماعی  فکری،  انسانی،  بنیان های  از همه 

می گذرند.
بر همین مبناها است که چندزیستان، در جایی تکنوکرات 
و مدنی و سکوالر اند؛ اما در موقعیت دیگر به اقتضای 
شرایط دین مدار، پابند عنعنه ها و شریعت مدار می شوند. 
در جایی حق محور و قانون گرا هستند، در جای دیگر در 
برابر هرنوع تبعیض و حق کشی با توجیهات شبه علمی 
سکوت اختیار می کنند. در جایی منتقد جدی سنت ها 

در بیش تر نقاط جهان، خطوطی که در نقشه ها وجود 
دارد و کشورها را از هم جدا کرده، مرزهای واقعی است. 
یعنی آن ها توسط دولت های یک یا هر دو طرف کنترل 
می شود. اما در بعضی جاها، این مرزها از گذشته، باز 
همین  به  سیاسی  تغییرات  دلیل  به  یا  و  مانده  باقی 
بسیار  مناطق  مرزها  این  است.  شده  ایجاد  ترتیب 
نفوذپذیر است؛ جایی که مردم و کاالها می توانند کم 
و بیش آزادانه در یک یا هر دو جهت، بدون توجه به 

قوت های دولتی موجود حرکت کنند.
چنین شرایط مرزها، باعث دخالت خارجی ها می شود 
و می تواند به سرعت افزایش یابد و ترتیبات بین المللی 
قبلی را مختل کند. یک نمونه تلخ آن، وضعیت منطقه 
مرزی تاجیکستان و افغانستان است. در سال های اخیر، 
این مرز به دلیل خطر عبور شبه نظامیان اسالم گرا از 
مورد  آن،  از  فراتر  و  تاجیکستان  شمال  به  افغانستان 

توجه قرار داشت.
اما خطر دیگر نیز در حال ظهور است: چین در حال 
افزایش کنترل تاجیکستان است، از همین رو خود را 
در موقعیتی قرار می دهد که قدرت نفوذش را از جنوب 
تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. اگر پکن این کار 
توازن  و  امنیتی  وضعیت  می تواند  این  دهد،  انجام  را 
ژئوپلیتیکی را در آسیای مرکزی و جنوبی به طور کلی 

تغییر دهد.
دو مقاله جدید نشان می دهد که احتمال این پیش رفت 
در حال افزایش است و زنگ خطر را در مسکو به صدا 
از  مسافر،  سوفیا  توسط  نخست  مقاله  است.  درآورده 
در  سیاسی   - اجتماعی  فرایندهای  مطالعات  مرکز 
نوشته  شوروی  جماهیر  اتحاد  پسا  دولتی  دانشگاه 
تاجیکستان و  بین  شده است که نشان می دهد، مرز 
افغانستان در حال حاضر تا چه اندازه نفوذپذیر است. 
مقاله دوم توسط متخصصان در مرکز تجزیه و تحلیل 
آسیای میانه نوشته شده است که توجه را به تمرکز 

فعلی چین به تاجیکستان جلب می کند.
نویسنده گان نوشته اند که پکن با استفاده از هر دو روش 
آشکار و پنهانی، برای گسترش نفوذ چین در آنجا )قباًل 
جمهوری آسیای میانه(، »منطقه ای از عالقه خاص« را 

زمین شناسی  به ویژه  و  زیست شناسی  اصالح  در 
مهره دارانی  از  رده  یک   ،)Amphbia( »دوزیستان« 
وجود دارند که شامل۲۵0 جنس و ۲۵00 گونه هستند 
»دیرینه زیستی«  دوران  از  دونین  دوره  اواخر  در  که 
زمین شناسی تکامل و بقا یافته اند. دوزیستان، جانورانی 
هستند، خون سرد که دو دوره زنده گی دارند؛ دوران 
نوزادی در آب زنده گی می کنند و دوران بلوغ در خشکی 

و آب.
در  که  گفته اند  دوزیستان  دفاعی  سیستم  مورد  در 
هنگام خطر، آنان تغییر رنگ می دهند و این تغییر رنگ 
شکارچیان را به اشتباه می اندازد. تغییر رنگ دوزیستان 
مهم ترین عامل محافظتی از خودشان محسوب می شود.
با ذکر این مقدمه کوتاه، در سپهر سیاست و جامعه با 
نوع دیگری از جانوران و نه محدود به دوزیستان، بلکه 
جانورانی دو پای از رده مهره داران به نام چندزیست ها 
ناروشن  فضای  در  چندزیست ها  این  هستیم.  مواجه 
جامعه و سیاست با توجه به اتمسفر غالب هر عرصه و 
با استفاده از آشفته بازار هر دوره، تغییر رنگ می دهند.

در برایند تحلیل و مشاهده رفتارهای اجتماعی و سیاسی 
میدان های  وارد  )چندزیستان(  کسانی  جامعه،  کنونی 
سیاسی و اجتماعی و حتا فرهنگی شده اند که دارای 
فکر خاص، کنش تعریف شده و هویت روشن نیستند. 
در خصوص شرایط جامعه ما، رد پای این چندزیستان 
را می توان در هر نهاد و اداره و جمعی، یافت. آنان هماره 
تالش دارند، چون شغال داستان موالنا، هر لحظه خود 
را به رنگی در آورند و با هویت ها و نشانه های غلط  انداز 
و فریب دهنده برای خود موقعیت و زمینه ایجاد کنند.

»آن شغالی رفت اندر ُخم رنگ
اندر آن ُخم کرد یک ساعت درنگ

پس بر آمد پوستش رنگین شده

عمده و منبع اصلی سرمایه گذاری ها و وام ها و هم چنین 
مهم ترین صادرکننده محسوب می شود.« اما برای چین، 
تاجیکستان چیزی بیش تر از مکانی برای گسترش نفوذ 
اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. پکن، افراد اغلب فاسد که 
روابط چهره های دولتی را به چینی ها نزدیک می کند، 
چین  به  این  است.  گماشته  تاجیکستان  پایتخت  در 
کشورهای  که  امنیتی  ترتیبات  بر  که  می دهد  اجازه 
آسیای میانه را به  افغانستان وصل می کند، تسلط یابد.
یک  چین  با  خود  در  مرزهای  دوشنبه  گذشته،  در 
از  استفاده  قبیل  از  برای چینی ها  را  امتیازات  سلسله 
معادن تاجیکستان در بدل وام داده است. اخیراً، دولت 
فاصله  زیادی  تا حد  از چین  تاجیکستان تالش کرد، 
بگیرد؛ زیرا طوری که انتظار می رفت نویسنده گان مستقر 
در پکن اظهار داشتند که تمام خاک تاجیکستان باید 
بخشی از چین باشد. اما مورد قابل نگرانی برای مسکو 
و بسیاری از کشورهای غربی، دخالت چین در اقدامات 
پایگاه های  ساخت  هم چنین  و  تاجیکستان  امنیتی 
 - سین کیانگ  خودمختار  منطقه  نزدیکی  در  هوایی 
اویغور است که با افغانستان و تاجیکستان هم مرز است.
کمیساری  سه  تا  است  کرده  کمک  دوشنبه  به  پکن 
پولیس  مرکز  چهار  جدید،  نظامی  واحد  سه  نظامی، 
تاجیکستانی  سربازان  برای  آموزشی  پایگاه  یک  و 
همسایه گی  در  بدخشان(  )گورنو-  پامیر  منطقه  در 
عنوان  تحت  اقدامات  این  همه  کند.  ایجاد  افغانستان 

و رفتارهای جامعه و ساختار قدرت اند؛ اما در جای دیگر 
به شکل آخرین ورژن تسلیم طلبی و توجیه گری در برابر 
قدرت زانو می زنند و یا در برابر افکار عمومی عوام گرا 
می شوند. در جایی ملی گرا و فراقومی و حتا جهان وطنی 
می اندیشند و همه مرزها و خط کشی ها را در می نوردند؛ 
اما در همان حال نه تنها به منافع و مصالح قوم و منطقه 
خود نمی اندیشند، بلکه فقط نگرانی منافع و امتیازهای 

شخصی خود را دارند.
این چندزیستان در جایی چنان اخالق گرا می شوند که 
اما در همان  بر نمی تابند؛  را  پا شدن یک مورچه  زیر 
حال برای رسیدن به غرض های خود از توسل به هیچ 
نیرنگ و رفتار ضد اخالقی دریغ نمی کنند. چندزیست ها 
از لطف ذهن محاسبه گر خود با وزیدن هر نسیمی، از هر 
سویی و قرار گرفتن در هر فضایی هرچند مسموم، خود 
را به سرعت با آن تطبیق می دهند. آنان با چشم پوشی 
حرمت و خصلت های انسانی و تعهد اجتماعی در فضای 
تأمین  در جهت  لزوم دید،  بنابر  آلوده جامعه  و  آشفته 
می اندازند  پوست  انحصاری  امتیازهای  حفظ  و  منافع 
و تغییر رنگ می دهند، تا در گرداب متعفن موجود با 

مهارت به شناگری مشغول شوند.
پرسش این است که چه چیزی زمینه بروز، ظهور، عرض 
اندام، شکل گیری و رشد روزافزون چندزیستان را در هر 
جامعه سبب می شود؟ اگر پرسش را اختصاصی تر مطرح 
سازیم، چه چیزی بقا و حضور چندزیستان آدم نما را در 

کشور آماده و تضمین می کند؟
پاسخ اصلی تولید و رشد موجودات چندزیست را می توان 
در گستره دانش و جامعه و سیاست جست وجو کرد. اما 
آنچه آگاهان سیاسی و اجتماعی به طور فشرده به عنوان 
زمینه و علل تولید و رشد موجودات چندزیست بیان 
داشته اند، عبارت است از: عوامل معطوف به شخصیت 

چهارشنبه
شماره 3544
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تالش برای جلوگیری از گسترش گروه های اسالم گرا 
این  است.  گرفته  تاجیکستان صورت  به  افغانستان  از 
اقدامات، شاید به طور واضح تر نشان دهنده برنامه های 
پکن باشد. چین، در اولین مورد یکی از ۳0 فرودگاه 
را  تاجیکستان  همسایه گی  در  سین کیانگ  در  جدید 
تحت نام رشد گردشگری ایجاد کرده است؛ ادعایی که 

ظاهراً شبکه تحلیلی آسیای مرکزی آن را رد می کند.
مرکزی،  آسیای  تحلیلی  شبکه  گفته های  براساس 
ساخت فرودگاه چین، به ویژه در کوه های پامیر نه تنها 
برای گردشگری، بلکه بیش تر به خاطر منافع اقتصادی 
یا  چینی  چه  تأسیسات،  این  است.  پکن  سیاسی  و 
فراهم می کند که  را  ابزارهایی   به چین  تاجیکستانی، 
بتوانند قدرت را در  سمت شمال به کشورهای آسیای 
میانه و هم چنین در جنوب به افغانستان منعکس کند.

مورد دومی، به ویژه نفوذپذیری مرز بین تاجیکستان و 
افغانستان به احتمال زیاد این فرصت را به چین مهیا 
می سازد که در  آسیای مرکزی اعمال نفوذ کند. این به 
نوبه خود زمینه را برای درگیری های جدید بین چین 
از یک سو و روسیه و غرب از سوی دیگر فراهم می کند.

پا گذاشتن  زیر  باعث  اقدامات چین  این  از همه،  اول 
توافقات مسکو و پکن در آسیا میانه شده است؛ اقدامی 
که در آن چین به طور فزاینده ای بر ترتیبات اقتصادی 
مسلط بود و روسیه کنترل محیط امنیتی را در دست 
داشت. دوم، چین به سرعت به منطقه ای در تاجیکستان 
دست می یابد که بتواند سریعاً نیروهای خود را معرفی 
بتواند  آن  از طریق  را طوری مستقر کند که  آن ها  و 

مشارکت غرب در افغانستان را بیش تر پیچیده کند.
تحلیل  و  تجزیه  مرکز  که  همان طوری  حقیقت،  در 
آسیای میانه اشاره می کند، داشتن این ظرفیت به چین 
قدرت نفوذ می دهد، حتا اگر هنوز از مرز تاجیکستان و 
افغانستان قدرت نفوذ را به سمت جنوب انتقال نداده 
باشد. باید به اندازه خطری که ممکن است، گروه های 
اسالم گرا از افغانستان ثبات تاجیکستان و آسیای میانه 
را مورد تهدید قرار دهند، خطر اعمال نفوذ چین در 
افغانستان با استفاده از مرزهای تاجیکستان نیز مورد 

توجه قرار گیرد.

که به عدم تعادل روانی، شخصیتی و اختالل در منش 
و رفتار اشاره دارد؛ عوامل فردی هم چون قدرت طلبی، 
عافیت طلبی، زیاده خواهی و...؛ عوامل اجتماعی و سیاسی 
که به ناهنجاری های اجتماعی و خانواده، همین طور به 
نبود  هم چون  جامعه  سیاسی  ساختارهای  و  وضعیت 
سازمان ها و جریان های تعریف شده سیاسی، یا بزرگ 
بودن بیش از اندازه بدن حکومت یعنی تمرکز قدرت در 
یک شخص یا حلقه و گروه خاص )که ویژه کشورهای 
جهان سوم دانسته می شود( مرتبط است و در نهایت 
دیدگاه های  و  سیاسی  فضای  در  شفافیت  فقدان  از 

کارگردانان و بازی گران سیاسی ناشی می شود.
وضعیت آشفته ای که امروز در سطح ملی و کشوری با آن 
درگیر هستیم و سیستم و روش ناکارآمد و حکومت داری 
معیوبی که شاهد آن هستیم، اعتبار و حیثیت جهانی 
از دست می دهیم، گسست  و منطقه ای را که هر روز 
اجتماعی و متزلزل شدن بنیادهای جامعه برخاسته از 
نفوذ  و  موجودیت  که  است  گوناگونی  علل/زمینه های 
از عوامل/زمینه های جدی آن  عناصر چندزیست یکی 
در  چندزیست  عناصر  موجودیت  می شود.  محسوب 
است  و ساختارهای سیاسی کشور سبب شده  جامعه 
که فضای ناروشن و ناکارآمدی ها در عرصه های مختلف 
این  فاجعه بار  پیامدها و زیان های  یابد.  ادامه  هم چنان 
خدمت  و  شایسته گی  که  است  شده  سبب  موجودات 
در سطوح مختلف مطرود بماند. ساختارها و نهادها از 
کارکرد واقعی و نتیجه بخش باز بمانند، عقب مانده گی 
کاماًل  فرصت های  و  گردد  تحمیل  جامعه  بر  سنگین 
استثنایی از دست برود. بنابراین، تا زمانی که زمینه های 
تولید و رشد این چندچهره ها و چندزیست های سیاسی 
و  نشود  رفع  و ساختار جامعه   فرهنگ  اجتماعی در  و 
اصالحات جدی برمبنای یک تفکر و استراتژی انسانی 
محور صورت نگیرد، بازار چاپلوسان و چندزیست ها در 

هر دوره و حکومتی گرم و داغ خواهد بود.

منبع ها
1. مثنوی موالنا، دفتر سوم، بخش 1۹.

۲. سایت های ایالم بیدار، بهار نیوز، پویا خبر، راه دانا و 
ویکی پدیا.

آسیب پذیری مرزهای تاجیکستان و افغانستان 
باعث دخالت پکن در منطقه شده است

پیامدهای تکثیر روزافزون چندزیست ها

منبع: اوراسیا دیلی مانیتور

نویسنده: پاول گوبل

مترجم: سیدجمال اخگر

عبدالشکور اخالقی

در مورد سیستم دفاعی دوزیستان گفته اند که در هنگام خطر، آنان تغییر رنگ می دهند و این تغییر رنگ شکارچیان را به اشتباه 
می اندازد. تغییر رنگ دوزیستان مهم ترین عامل محافظتی از خودشان محسوب می شود. با ذکر این مقدمه کوتاه، در سپهر سیاست 

و جامعه با نوع دیگری از جانوران و نه محدود به دوزیستان، بلکه جانورانی دو پای از رده مهره داران به نام چندزیست ها مواجه 
هستیم. این چندزیست ها در فضای ناروشن جامعه و سیاست با توجه به اتمسفر غالب هر عرصه و با استفاده از آشفته بازار هر 

دوره، تغییر رنگ می دهند.



منبع: بلومبرگ

نویسنده: جیمز استاوریدیس

مترجم: شوکت علی خالقی

احمدشاه شاداب

من هر روز به 
توصیه های نظامی شان 

متکی بودم، هر روز 
به رهبران ارشد 

غیرنظامی ۲8 کشور 
سازمان پیمان 

اتالنتیک شمالی، 
از رییس جهمور 

بارک اوباما گرفته تا 
صدراعظم آلمان، انگال 

مرکل و نخست وزیر 
انگلستان، دیوید 
کامرون و بسیاری 

دیگر گزارش 
می دادم.

در طول چهار سال، من جنگ افغانستان را به عنوان 
خوش  من  کردم.  رهبری  ناتو  پیمان  عالی  فرمانده 
من  با  عالی  جنراالن  از  تن  چهار  که  بودم  شانس 
در  بین الملل  امنیت  نیروهای  فرماندهان  عنوان  به 
افغانستان کار می کردند. جنرال استنلی مک کریستال، 
هم صنفی های  از  )یکی  آلن  جان  پتریوس،  دیوید 
آناپولیس( و جوزف دانفورد، همه گی در طول یک سال 
خدمت در کابل به طور عالی عمل کردند. هر چهار نفر 
تروریسم  به چهره های شناخته شده در جنگ علیه 
جهانی تبدیل شدند و هر کدام رفیق و همکار با ارزش 

باقی ماند.
بودم،  متکی  نظامی شان  توصیه های  به  روز  هر  من 
هر روز به رهبران ارشد غیرنظامی ۲8 کشور سازمان 
پیمان اتالنتیک شمالی، از رییس جهمور بارک اوباما 
گرفته تا صدراعظم آلمان، انگال مرکل و نخست وزیر 
گزارش  دیگر  بسیاری  و  کامرون  دیوید  انگلستان، 
و  شخصیت  رویکرد،  پیشینه،  در  جنراالن  می دادم. 
آن ها  ولی  داشتند.  بسیاری  تفاوت های  نبرد،  تجربه 
ما  تالش های  این که  داشتند:  مشترک  دیدگاه  یک 
برای امنیت ایاالت متحده و هم پیمانانش از اهمیت 
برخوردار است؛ بنابراین، ما باید تا زمانی که شرایط 
اجازه خروج »مبتنی بر شرایط« را بدهد، در افغانستان 

بمانیم.
سال  چند  در  بارها  شرایط«  بر  »مبتنی  عبارت  این 
اخیر، با شروع و کنار گذاشتن مذاکرات با طالبان مورد 
استفاده قرار گرفته است. به رهبری زلمی خلیل زاد، 
از  این مذاکرات بیش تر  ایاالت متحده،  نماینده ویژه 
رفته  فراتر  می کردند،  پیش بینی  بسیاری  که  آنچه 
است. امریکا توانسته است، نیروهای خود را به طور 
پیوسته بیش از دهه گذشته کاهش دهد. اما طالبان 
و  نکرده اند  عمل  معامله  این  در  خود  تعهدات  به 
خشونت ها در بسیاری از نقاط افغانستان رو به افزایش 
است. سوال این است، آیا امریکا به خروج نیروها از 

افغانستان ادامه دهد؟
اجازه بدهید، این ارقام را بشماریم. در طول چهار سال 
نیرو در سراسر  از 1۵0 هزار  بیش تر  فرماندهی من، 

در جریان درگیری ها در قندهار، ولسوالی های پنجوایی، 
می کند.  سپری  را  سختی   روزهای  ارغنداب  و  ژری 
همین  در  تنها  مکتب   ۳۷ منابع،  معلومات  براساس 
سه ولسوالی به دلیل ادامه درگیری ها بسته و به سنگر 
به  است.  بدل شده  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  جنگ 
گفته آموزگاران در قندهار، با گذشت هر روز از میزان 
ساحات  در  مکاتب  زیرا  می شود؛  کاسته  دانش آموزان 
جنگی قرار دارد و دانش آموزان نمی توانند به درس شان 
حاضر شوند. دانش آموزان نیز می گویند که در بیش تر 
موارد با خطر درگیری  و انفجار روبه رو هستند و حتا در 
برخی مواقع جنگ جویان طالبان آنان را به دلیل وقوع 
جنگ های احتمالی از رفتن به مکتب منع می کنند. از 
سوی دیگر، شمار زیادی از باشنده گان این سه ولسوالی 
به دلیل تهدیدهای امنیتی بی جا شده اند و به خدمات 
تعلیمی دسترسی ندارند. مسووالن در ریاست معارف 
به  امنیت  اما می گویند که به محض برگشت  قندهار 
این مناطق، مکاتب بازسازی و برای ادامه درس ها آماده 
خواهد شد. مقام های محلی نیز وعده می دهند که به 
زمینه  تا  می کنند  پاک سازی  را  ناامن  مناطق  زودی 

برگشت دانش آموزان به مکاتب فراهم شود.
نیروهای  نبردهای  گرم  میدان  به  روزها  این  قندهار 
این جنگ ها  است.  شده  بدل  طالبان  گروه  و  امنیتی 
بیش تر ولسوالی های پنجوایی، ژری و ارغنداب را آسیب 
و  آموزگاران  محل،  باشنده گان  اکنون  است.  رسانده 
مسووالن می گویند که با ادامه درگیری ها، دانش آموزان 
احسان اهلل،  و  قدرتاهلل  مانده اند.  باز  مکتب  به  رفتن  از 
روزنامه  به  ارغنداب،  ولسوالی  در  دانش آموزان  از 
8صبح می گویند که به بسیار سختی مکتب می روند؛ 

ترمپ که ریاست ستاد مشترک ارتش را از سال ۲01۵ 
الی ۲01۹ بر عهده داشت، گزارش نهایی آن این هفته 
منتشر شد، )همکارم مگان سالیوان در بلومبرگ، یکی 

از 1۵ عضو این کمیسیون دو حزبی بود(.
درک  »بدون  گفت:  من  به  هفته  این  در  دانفورد 
افغانستان فرصت  چالش های پیش رو، مذاکره صلح 
این  در  ثبات  و  صلح  آوردن  برای  را  منحصربه فرد 
کشور مهیا کرده است.« ما باید به دنبال استفاده از 
این فرصت باشیم؛ اما باید این کار را به گونه ای انجام 
دهیم که منافع ملی ما را تضمین کند، جنگ را در آن 
کشور پایان دهد و دست آوردهای مردم افغانستان در 
چند دهه گذشته حفظ گردد. به عبارت دیگر، ما باید 
با شرایط درست،  به دنبال یک نتیجه گیری معنادار 

قبل از خروج باشیم.
روی  افغانستان،  مطالعاتی  گروه  یافته های  اصل،  در 
این مورد تأکید دارد که طالبان به تعهد خود مبنی 
بر کاهش خشونت و حفظ ساختار دموکراتیک عمل 
کنند. اشرف غنی، رییس جمهور، خواهان حفظ حضور 
نیروهای امریکایی در افغانستان - احتماالً در حدود 
۵000 نفر است. این کار به نیروهای امریکایی اجازه 
می دهد که به تامین اطالعات نظامی و لجستیکی به 

نمی توانند به درس های شان حاضر شوند. 
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها  دیگر،   سوی  از 
طالبان سبب شده است که شماری از خانواده ها به شهر 
بی جا شوند و در آن جا نیز به دلیل فراهم نبودن زمینه، 
از درس باز مانده اند. این در حالی است که میزان بی جا 
شده گان جنگی در قندهار هم اکنون به حدود ۲0 هزار 

خانواده می رسد.
مسووالن در ریاست معارف والیت قندهار نیز وضعیت 
موجود را تایید می کنند. نظرمحمد صمیمی، سخنگوی 
ریاست معارف قندهار، به روزنامه 8صبح گفت که در 
حال حاضر 10 باب مکتب در ولسوالی پنجوایی، 1۳ 
باب مکتب در ولسوالی ژری و 14 باب مکتب نیز در 

امنیت  دهند،  ادامه  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای 
در  کمک رسان ها  و  متحده  ایاالت  دیپلمات  صدها 
آن کشور را تضمین کنند، برنامه های آموزشی برای 
در  خصوص  به  افغانستان،  ملی  امنیت  نیروهای 
هوانوردی و نیروهای ویژه را ادامه دهند و طالبان را به 

توافق نامه صلح متعهد نگه دارند.
جنرال آستین، وزیر دفاع جدید و یکی از فرماندهان 
سابق فرماندهی مرکزی ایاالت متحده که افغانستان 
را نیز دربر می گیرد، اطالعات دقیق و توجه ویژه به 
افغانستان دارد. پنتاگون در حال انجام یک »مطالعه 
وضعیت نیرو« در سطح جهان است؛ به معنای تجزیه 
زیاد  تراکم  با  نقاط  تمام  در  ارتش  سطوح  تحلیل  و 
نیروهای امریکایی در جرمنی، جاپان، کوریایی جنوبی 
و بسیاری از جاهای دیگر. هم چنان پنتاگون به دنبال 
بازنگری افزایش نیروهای امریکایی تا سقف ۵000 نفر 
در افغانستان است. چیزی که فرماندهی مرکزی در 
طول سال گذشته البی کرده است. مورد حفظ رقم 
به نظر  افغانستان منطقی  ارتش در  اما قوی  محدود 
می رسد، مگر پسندیده نیست. امریکا نمی خواهد که 
افغانستان به قبل از حمالت ۹ و 11 سپتامبر برگردد 
و القاعده دوباره این کشور را تصرف کند و حمالتی 
را بر خاک امریکا انجام دهد. هزینه ها در حال حاضر 
به میزان زیاد با کشیدن ۹۵ درصد از نیروهای ایاالت 
متحده کاهش یافته است. هم چنان در حدود ۵000 
نیروی ناتو هنوز در افغانستان حضور دارند که بیش تر 

از تعهد امریکا است.
آینده نیروهای ائتالف در نشست وزرای دفاع ناتو، در 
ماه جاری، در بروکسل مورد بحث قرار می گیرد. اگر 
دهد،  ادامه  افغانستان  از  نیروهایش  به خروج  امریکا 
سایر اعضای ناتو نیز چنین خواهند کرد. اقدام درست 
اما حضور ۵000 نیروی امریکایی و ۵000 هزار نیروی 
ناتو است که می تواند طالبان را دوباره به میز مذاکره 

برگرداند.
به انتهای جنگ ویتنام فکر کنید، ترک چرخبال از 
پشت بام سفارت امریکا، پایان پر هرج ومرج و غم انگیز 
از تکرار آن سناریو جلوگیری کنیم، نه  باید  بود. ما 
فقط برای امنیت افغانستان، بلکه برای امنیت امریکا 

نیز.

به دلیل شدت گرفتن جنگ بسته  ارغنداب  ولسوالی 
امنیت،   تامین  با  است  قرار  که  افزود  او  است.  شده 
مکاتب در این سه ولسوالی بازسازی و زمینه برگشت 
دانش آموزان فراهم شود. این در حالی است که به گفته 
و  طالبان  جنگ جویان  حاضر  حال  در  مردمی،  منابع 
نیروهای امنیتی هر دو از مکاتب به عنوان پناهگاه و 

سنگر جنگ علیه یک دیگر استفاده می کنند.
از سوی دیگر، مقام های محلی در قندهار می گویند که 
عملیات نظامی در محل برای پاک سازی ساحات ادامه 
دارد. روح اهلل خان زاده، والی قندهار، به روزنامه 8صبح 
گفت که نیروهای امنیتی به زودی جنگ جویان طالبان 
بیرون  ارغنداب  و  ژری  پنجوایی،  ولسوالی های  از  را 
مردم  بازگشت  برای  زمینه  ترتیب  بدین  تا  می کشند 
فراهم شود و دانش آموزان نیز بتوانند به درس های شان 
جریان  در  که  مکاتبی  برای  افزود،  او  دهند.  ادامه 
درگیری ها آسیب دیده  است، پالن ساخته شده تا پس 

از پایان جنگ، بازسازی و فعال شود. 
گفتنی است که در حال حاضر 4۹0 مکتب در سراسر 
قندهار وجود دارد که از این میان، ۳4۷ مکتب فعال 
کتاب،   نبود  یا  ناامنی  دلیل  به  مکاتب  دیگر  و  است 
حالی  در  این  است.  بسته شده  آموزگاران،  و  امکانات 
است که به گفته منابع، در جریان سال های اخیر در 
ولسوالی های غورک، ریگستان، شورابک، نیش، معروف 

و خاکریز این والیت هیچ مکتبی وجود نداشته است. 
قندهار  در  سنگین  درگیری های  از  خبرهایی  پیش تر 
نشر شده بود. قندهار هرچند در سال های گذشته از 
جریان  در  اما  می شد  ،  شمرده  امن  نسبتاً   والیت های 
سال های اخیر جنگ جویان گروه طالبان در آن تحرکات 
گسترده دارند و حتا بارها برای سقوط ولسوالی های این 

والیت تالش کرده اند.

از  بلکه  ناتو،  از  تنها  نه  افغانستان حضور داشتند که 
۲۲ کشور نماینده گی می کردند. ماموریت ما، عالوه بر 
مبارزه با طالبان، آموزش نیروهای امنیتی افغانستان 
- اردو و پلیس بود، تا جای ما را در خط مقدم جبهه 
بگیرند. ما این ماموریت را با موفقیت انجام دادیم و 
در ختم ریاست جهموری اوباما در سال ۲01۷، تعداد 
نیروهای امریکایی بیش از ۹0 درصد کاهش یافت و به 

1۵000 نفر رسید.
نیروها  این  ترمپ،  دونالد  ریاست جمهوری  دوره  در 
که  آن طوری  دادند،  ادامه  خود  کاهش  به  هم چنان 
تلفات نیز داشتند. اکنون تعداد نیروهای امریکایی در 
حدود سه هزار نفر می رسد. در این میان، یک نقطه 
عطف است که در سال گذشته هیچ نیروی امریکایی 

در افغانستان کشته نشده است.
اجازه  صورت  در  که  شد  توافقی  به  منتج  مذاکرات 
شرایط، همه نیروهای امریکایی باید در اول ماه می 
۲0۲1 افغانستان را ترک کنند. بسیار واضح است که 
شرایط اجازه خروج کامل را نمی دهد. به نظر می رسد 
است.  زود  خیلی  نهایی  خروج  برای  برنامه ریزی  که 
گروه مطالعاتی افغانستان که از سوی گنگره موظف 
رهبری  و  امریکا  صلح  انستیتوت  اداره  به  بود،  شده 

ماین  نقاط  سایر  و  مکاتب  به  منتهی  راه های  در  زیرا 
کارگذاری شده است. آنان معتقد اند که به همین دلیل، 
جنگ جویان طالبان هرازگاهی از آنان می خواهند که 
به مکتب نروند. به گفته این دانش آموزان، آنان گاهی 
هنگام رفتن به درس در درگیری ها گیر می مانند یا هم 

در فاصله نزدیک شان ماین ها منفجر می شود.
موجود  وضعیت  از  نیز  معارف  کارمندان  و  آموزگاران 
در این سه ولسوالی قندهار نگران اند. احسان اهلل، مدیر 
یک لیسه در ولسوالی پنجوایی، به روزنامه 8صبح گفت 
که در شمار دانشآموزان در این ولسوالی کاهش دیده 
می شود؛ زیرا به گفته او، بیش تر دانش آموزان در محل 
جنگ زنده گی می کنند و به دلیل وضعیت نامناسب، 
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حفظ نیروها در افغانستان باعث امن تر شدن 
امریکا می شود

تنها در سه ولسوالی ۳۷ مکتب بسته و به پناهگاه 
جنگی بدل شده است

روزهای بد قندهار؛



الیاس طاهری

خلیل رسولی 

از چند روز به این سو حکومت محلی بادغیس و طالبان 
روی توزیع برق در این والیت به مشکل خورده اند. به 
می شود  هفته  یک  از  بیش تر  بادغیس،  ساکنان  روایت 
که به دلیل زدوبندهای پنهانی میان حکومت محلی و 
طالبان، برق از سوی طالبان قطع شده است. شماری از 
کسبه کاران ادعا دارند که در پی قطع برق، حدود پنج 
 میلیون افغانی مواد خوراکی فاسد شده و به آنان خسارت 
به  خسارت   رسیدن  از  مدنی  فعاالن  است.  شده  وارده 
مردم در پی قطعی برق ابراز نگرانی می کنند. از دید آنان، 
دلیل هشدار حکومت محلی  به  را  برق  طالبان جریان 
بادغیس، قطع کرده اند. افزون بر کسبه کاران، نبود برق 
از  مردم  و  کرده  مختل  نیز  را  اداری  دفترهای  فعالیت  
نبود برق شاکی هستند. خبرنگاران و مسووالن رسانه ها 
مختل  و  نشرات  قطع  عامل  را  برق  نبود  بادغیس،  در 
محلی  مقام های  می کنند.  عنوان  فعالیت شان  شدن 
بادغیس پافشاری دارند که به زودی مشکل برق به گونه 
عامل  طالبان  آنان،  باور  به  می شود.  مسالمت آمیز حل 
قطع برق هستند و اگر مانع اتصال جریان برق شوند، 
با  و  را عملی می کنند  موارد یک طرح »پنج ماده ای« 

اجرای آن، طالبان مجبور می شوند برق را وصل کنند.
بیش  از یک هفته می شود که در پی افزایش تنش ها میان 
اداره محلی بادغیس و فرماندهان محلی طالبان در این 
والیت، طالبان برق را قطع کرده اند و شهر قلعه نو، مرکز 
بادغیس، در تاریکی به سر می برد. برخی کسبه کاران در 
نبود برق به دلیل فاسد شدن مواد خوراکی زیان دیدند 
را حل  آمده  میان  به  از حکومت می خواهند مشکل  و 
کند. فعاالن مدنی بادغیس باور دارند که دلیل قطع برق 
از سوی طالبان، وعده هایی است که مقام های شرکت 
برق و شرکت مجری پروژه برق بادغیس، در زمان نصب 
پایه های برق به طالبان دادند و این وعده ها عملی نشد. 
به  والیت،  این  در  مدنی  فعاالن  از  انتظار،  سیدمحمود 
روزنامه 8صبح می گوید که چندی قبل شرکت مجری 
اگر  که  داد  وعده  طالبان  به  بادغیس  برق رسانی  پروژه 
مانع کارش نشوند، مبلغی را به آنان می پردازد و چند 
برق دار  را  ُمقر  ولسوالی  در  طالبان  نفوذ  زیر  روستای 

آتش سوزی روز یک شنبه هفته روان در گمرک هرات، 
افزون بر زیان وارد کردن به سرمایه گذاران خصوصی، 
روی بهای کاالهای وارداتی از جمله نفت و گاز در بازار 
بامیان نیز تأثیرات منفی گذاشته است. در کنار این، 
بسته بودن بندرهای وارداتی تورخم و حیرتان نیز در 
این والیت نقش  وارداتی در  بهای کاالهای  باال رفتن 
داشته است. شماری از باشنده گان بامیان و اداره اتاق 
تجارت و سرمایه گذاری این والیت، ضمن ابراز نگرانی 
از افزایش بهای کاالهای وارداتی، به  ویژه نفت و گاز، 
و  تورخم  حیرتان،  بنادر  بودن  بسته  که  می گویند 
همین طور حادثه  بزرگ آتش سوزی در گمرک هرات، 
واردات را مختل ساخته است. عمده فروشان گاز مایع 
در بامیان می گویند که ذخایر موجود در بازارهای این 
والیت رو به اتمام است و تا چند روز آینده مردم از این 
ناحیه با مشکل مواجه خواهند شد. در حال حاضر یک 
کیلوگرام گاز مایع در بازار بامیان 6۵ تا ۷0 افغانی به 
فروش می رسد که نسبت به گذشته از ۵ تا 10 افغانی 

افزایش را نشان می دهد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان نیز تأیید می کند که 
بهای تمام کاالهای وارداتی در بازارهای بامیان افزایش 
اتاق نشان  این  نمونه، معلومات  به  عنوان  یافته است. 
گاز، یک  و  نفت  بهای  رفتن  باال  کنار  می دهد که در 
بوری آرد نیز از 1۷00 به 1۹00 افغانی افزایش یافته 
است. همین طور براساس معلومات برخی تیل فروشان 
شهر بامیان، بهای هر لیتر تیل پترول از ۳8 افغانی به 

48 افغانی صعود کرده است. 
برای  ولسوالی ورس که  باشنده گان  از  یکی  غالم نبی، 
بامیان  مرکز  در  کانکور  آماده گی  دوره   کردن  سپری 
باال رفتن بهای گاز مایع شکایت دارد.  از  آمده است، 
نیز  این  از  بامیان، هرچند پیش  باشنده  این  به گفته  
بهای گاز باال بود، اما در روزهای اخیر بیش تر از قبل 
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مال منان ثاقب، در بدل اتصال برق، از حکومت محلی 
خواست که وعده های شرکت پیمان کار مبنی بر نصب 
این  محلی  حکومت  اما  شود،  عملی  برق  پایه های 
دو  بین  زیاد  تنش های  کرد. سرانجام  رد  را  درخواست 

طرف، سبب قطع دوام دار برق در این والیت شد. 
نورمحمد ایوبی، وکیل صنف قنادان قلعه  نو، به روزنامه 
8صبح می گوید که با قطع برق  به دکان داران خسارت 
از میان حدود سه هزار  او،  به گفته  مالی رسیده است. 
به  آنان  از  نیمی  دست کم  والیت،  این  مرکز  در  دکان 
برق متضرر شدند و  نبود  دلیل فروش مواد غذایی در 
بررسی های اولیه نشان می دهد که پنج تا شش میلیون 

افغانی به دکان داران زیان رسیده است.
غذایی  مواد  فروشنده  گان  چشم  به  تنها  بی برقی  دود 
و  رسانه ها  کارکنان  صدای  برق،  نبود  در  است.  نرفته 
اتحادیه خبرنگاران نیز از قطع دوام دار برق بلند شده و 
آنان از مقام های محلی و طالبان خواهان حل مشکل به 
میان آمده هستند. نعیم ناظم، رییس اتحادیه خبرنگاران 
بادغیس، در گفت وگو با روزنامه 8صبح از مشکالت نبود 
وی  دارد.  شکایت  رسانه ها  مصارف  رفتن  بلند  و  برق 
افزود که مصرف روزانه مواد سوختی برای ماشین برق، 
دست کم یک هزار افغانی می شود و این هزینه سرسام آور 

است. 
به دنبال قطع برق در منطقه جمعه بازار ولسوالی مقر از 
سوی طالبان، والی بادغیس هشدار داد که از روش های 
مجبور شوند  تا  وارد می کند  فشار  طالبان  بر  گوناگون 
جریان برق را دوباره وصل کنند. او با صدور قطع نامه ای 
اقدام مهم را  اگر برق وصل نشود، پنج  هشدار داد که 
مناطق  در  انکشافی  پروژه های  توقف ها  می کند.  عملی 
است  قرار  که  پروژه هایی  توقف  طالبان،  حاکمیت  زیر 
طالبان  مواضع  بر  حمله  شود،  اجرا  طالبان  مناطق  در 
راه اندازی  ُمقر،  ولسوالی  در  سنگین  جنگ افزارهای  با 
ایجاد  نهایت  در  و  برق  انتقال  خط  مسیر  در  عملیات 
مناطق  در  طالبان  تردد  مسیرهای  در  محدودیت 

»توره شیخ« تا »سنگ آتش«، از جمله این موارد است. 
از دید فعاالن مدنی بادغیس، با گذشت یک هفته از قطع 

یافته است.  افزایش  افغانی  افغانی به ۲۷00 و ۲800 
محمدعارف از دولت می خواهد که راه وارداتی کاالها 
را دوباره باز کند، در غیر آن ظرف پنج الی شش روز 
برای  آن  عاقبت  و  خواهد شد  تمام  گاز  ذخایر  آینده 

مردم بسیار »خطرناک« است.
گازفروشی ضحاک،  شرکت  کارمندان  از  غالم حسین، 
رویداد  و  حیرتان  بندر  بودن  بسته  که  می گوید  نیز 
آتش سوزی در بندر اسالم قلعه، سبب افزایش بهای گاز 
مایع در بازار بامیان شده است. به گفته  غالم حسین، 
و  مایع شکایت می کنند  گاز  بهای  رفتن  باال  از  مردم 
است.  گذاشته  منفی  تأثیر  آن ها  کار  روی  خود  این 
سه شنبه،  روز  نیمه های  تا  گازفروشی  شرکت  این 
بیست وهشتم دلو، هر کیلوگرام گاز مایع را در بدل 6۵ 
افغانی برای مشتریانش توزیع می کرد، اما فروشنده گان 
این شرکت گاز به این باور اند که اگر راه ها به  زودی 
باز نشود، ذخایر گاز رو به اتمام است و امکان افزایش 

قیمت هم چنان وجود دارد.
با توجه به تجربه های گذشته، در چنین مواردی دیده 
با  و  می زنند  احتکار  به  که شماری دست  است  شده 
ذخیره سازی مقدار زیادی از کاالهای مورد نیاز مردم، به 
 ویژه مواد اولیه، آن ها را با چندین برابر قیمت بر مردم 
می فروشند. این احتمال در بازار بامیان نیز دور از تصور 
نیست. اما غالم حسین، یک کارمند شرکت گازفروشی 
ضحاک، می گوید کسانی  که برای خرید چندین بالون 
بیش تر  می کنند،  مراجعه  عمده فروشی  این  به  گاز 
احتکار  از  تا  نمی شود  فروخته  برای شان  نیازمندی  از 

جلوگیری صورت گیرد.
از سویی هم بررسی روزنامه 8صبح از چندین تیل فروشی 
عمده و پرچون در شهر بامیان نشان می دهد که بهای 
یک لیتر پترول از ۳8 افغانی به 4۵ تا 48 افغانی افزایش 
یافته است. تیل فروشان نیز بسته بودن بندر حیرتان و 

برق توسط طالبان، تا کنون هیچ کدام از مواردی که والی 
به اجرای آن ها هشدار داد، عملی نشده و مردم منتظر 
هستند.  برق  وصل  برای  محلی  اداره  عملی  اقدامات 
مقام های محلی بادغیس پافشاری دارند که دلیل اصلی 
قطع برق وعده  خالفی شرکت پیمان کار برق است و این 

شرکت با آمریت برق بادغیس دعوای حقوقی دارد.
حسام الدین شمس، والی بادغیس، در صحبت با روزنامه 
8صبح می گوید که اداره محلی این والیت مکلف است 
به مشکالت مردم رسیده گی کند و در حال تالش برای 
وصل دوباره برق است. او پافشاری دارد که اگر طالبان 
به زودی برق را وصل نکنند، مواردی را که هشدار داده 
بود، برای اتصال برق عملی می کند. بیش  از یک هفته 
می شود که طالبان در منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر، 
به دلیل آن چه وعده خالفی شرکت پیمان کار در نصب 

پایه های برق می دانند، جریان برق را قطع کرده اند.
این شرکت وعده سپرده بود که اگر طالبان مانع فعالیتش 
در مناطق زیر کنترل شان نشوند، افزون بر پرداخت 10 
هزار دالر امریکایی، به 1۵ تا ۲0 روستایی که زیر نفوذ 
طالبان است، برق  توزیع می کند؛ وعده هایی که عملی 
نشد و به همین دلیل طالبان جریان برق را قطع کرده اند.

آتش سوزی در گمرک هرات را از دالیل باال رفتن بهای 
نفت در این والیت عنوان می کنند.

با این حال علی رضا حسن زاده، مدیر عامل اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری بامیان، به روزنامه 8صبح گفت که این 
است.  شده  گذاشته  میان  در  مرکزی  اتاق  با  موضوع 
آقای حسن زاده افزود که دو رویداد »دردناک« که در 
این اواخر برای سکتور خصوصی رخ داد، سبب افزایش 
بهای کاالهای وارداتی در والیت بامیان شده است. به 
که  هرات  در گمرک  آتش سوزی  بر  افزون  وی،  گفته  
خسارات هنگفت مالی به سرمایه گذاران خصوصی وارد 
کرد، بسته بودن بندرهای حیرتان و تورخم نیز در باال 
رفتن بهای کاالهای وارداتی در داخل کشور، به  ویژه در 
بامیان، نقش اساسی داشته است. حسن زاده تأکید کرد 
بسته شدن  و  وارداتی است  افغانستان یک کشور  که 
خصوصی  سکتور  بر  منفی  تأثیر  طرف  یک  از  بنادر، 
می گذارد و از سوی دیگر باعث بلند رفتن نرخ کاالها 

در بازار می شود.
و  تجارت  اتاق  عامل  مدیر  معلومات  بنیاد  بر 
سرمایه گذاری بامیان، بهای یک لیتر تیل در گذشته ۳۵ 
الی ۳8 افغانی بود، اما در پنج روز اخیر، این نرخ به  طور 
»سرسام آوری« صعود کرده و هر لیتر تیل به 4۲ تا 4۳ 
افغانی در بازارهای بامیان فروخته می شود. همین طور 
معلومات این اتاق نشان می دهد که نه  تنها بهای نفت  و 
گاز، بلکه در قیمت سایر کاالهای وارداتی نیز افزایش به 
میان آمده است. طبق معلومات این اداره، یک بوری آرد 
قباًل در بازار بامیان به 1۷00 افغانی فروخته می شد، اما 
حاال بهای آن به 18۵0 الی 1۹00 افغانی رسیده است. 
مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان هم چنان 
گفت که عدم مصونیت جان سرمایه گذاران خصوصی، 
سبب اعتراض آنان شده و یکی از عوامل بسته شدن 

بنادر نیز همین موضوع است.

می سازد.
با پایان کار نصب پایه های برق وارداتی کشور ترکمنستان 
به طالبان پول  این شرکت  از سوی شرکت پیمان کار، 
پرداخت نکرد و روستاهای زیر نفوذ آنان نیز برق دار نشد. 
طالبان هم با وعده خالفی شرکت، برق را قطع کردند. 
به روایت فعاالن مدنی، در هنگام قطع برق بادغیس از 
سوی طالبان، حسام الدین شمس، والی این والیت، در 
سفر کاری بود و حدود یک هفته پس از برگشت به شهر 
قلعه  نو، مشکل برق را بررسی کرد و خواهان وصل دوباره 
آن شد. منابع مردمی می گویند که ولسوال طالبان برای 
ولسوالی ُمقر، فردی به نام مال منان ثاقب است و چندی 
پیش به دنبال رهایی زندانیان طالبان از سوی حکومت، 
این فرمانده محلی نیز از بند رها شد و با حضور در این 

ولسوالی، برق را قطع کرد.

شده است. وی می افزاید که اگر این وضعیت ادامه یابد 
و راه حلی سنجیده نشود، شرایط زنده گی خانواده های 
دشوار  هست،  آن چه  از  بیش تر  کرایه نشین  و  فقیر 

خواهد شد.
بهای  رفتن  باال  از  بامیان،  شهر  در  تاکسی ران  فیروز، 
می گوید  8صبح  روزنامه  به  او  می کند.  انتقاد  پترول 
که پیش از این یک لیتر تیل پترول را به ۳۵ افغانی 
می خرید، اما در روزهای اخیر هر لیتر را به 4۵ افغانی 
خریده است. او خواهان ارزان شدن بهای پترول است. 
به گفته  فیروز، با توجه به شرایط کرونایی و بیکاری، 
بهای سنگین کاالها هم اگر به آن افزوده شود، پولی که 
از سواری هایش به دست می آورد هرگز کفاف مخارج 

خانواده اش را نمی کند.
اما عمده فروشان نفت و گاز در شهر بامیان، آتش سوزی 
در گمرک هرات و همین طور بسته بودن بندر حیرتان 
را از عمده ترین دالیل افزایش بهای گاز و تیل در این 

والیت عنوان می  کنند.
محمدعارف، مدیر شرکت گازفروشی آسیا، به روزنامه 
بندر  راه  این طرف  به  روز  بیست  از  8صبح گفت که 
به نقل  به روی کاالهای وارداتی بسته است.  حیرتان 
گاز  او  بندر حیرتان،  بسته شدن  با  گازفروش،  این  از 
مایع مورد نیازش را از ولسوالی سیاه گرد والیت پروان 
خریداری کرده و به بامیان انتقال می داده است، اما در 
دو-سه روز اخیر مسووالن ولسوالی سیاه گرد خریداری 
و انتقال بالون های گاز به بامیان را منع کرده اند؛ زیرا 
به باور آن ها بنادر به  زودی باز نخواهند شد و گاز مایع 
موجود در بازار سیاه گرد، باید برای رفع نیازمندی های 
مردم محل مورد استفاده قرار گیرد. طبق معلومات مدیر 
شرکت آسیاگاز، پیش از این هر کیلوگرام گاز مایع را به 
60 افغانی می فروخت، اما حاال به ۷0 افغانی می  فروشد. 
همین طور بهای یک بالون گاز در بازار بامیان از ۲۳۵0 

دعوای حکومت و طالبان سر برق 
در بادغیس

بهای کاالها افزایش یافته و ذخایر گاز مایع رو به اتمام است

با پایان کار نصب پایه های برق 
وارداتی کشور ترکمنستان از سوی 

شرکت پیمان کار، این شرکت به 
طالبان پول پرداخت نکرد و روستاهای 
زیر نفوذ آنان نیز برق دار نشد. طالبان 

هم با وعده خالفی شرکت، برق را 
قطع کردند. به روایت فعاالن مدنی، 
در هنگام قطع برق بادغیس از سوی 
طالبان، حسام الدین شمس، والی این 

والیت، در سفر کاری بود و حدود 
یک هفته پس از برگشت به شهر 

قلعه  نو، مشکل برق را بررسی کرد و 
خواهان وصل دوباره آن شد. منابع 
مردمی می گویند که ولسوال طالبان 
برای ولسوالی ُمقر، فردی به نام مال 

منان ثاقب است و چندی پیش به 
دنبال رهایی زندانیان طالبان از سوی 
حکومت، این فرمانده محلی نیز از بند 

رها شد و با حضور در این ولسوالی، 
برق را قطع کرد.

بازار بامیان متاثر از آتش سوزی اسالم قلعه؛ 
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گارسیا  گابریل  از  اثری  وبا«،  روزگار  در  »عشق 
ادبی  نوبل  جایزه  برنده  و  کلمبیایی  نویسنده  مارکز، 
نام   برترین و  از  به  عنوان یکی  سال 1۹8۲ است که 
آشناترین رمان های تاریخ ادبیات داستانی، شیفته گان 
بسیاری در سراسر جهان دارد. این رمان، که ژانر آن 
عاشقانه و اجتماعی ا ست، نخستین بار در سال 1۹8۵ 
 El amor en los tiempos« میالدی با عنوان اصلی
del cólera«، به  زبان اسپانیایی منتشر شد و دیری 
 Love« نگذشت که ترجمه انگلیسی آن تحت عنوان
»عشق  رسید.  به  نشر  نیز   »in Time of Cholera
نام های »عشق در زمان وبا« و  با  در روزگار وبا« که 
»عشق سال های وبا« نیز ترجمه شده است، در کنار 
ادبی گارسیا  اثر »صدسال تنهایی« جزو شاهکارهای 
زبان های  از  بسیاری  به  که  می رود  شمار  به  مارکز 
جهان ترجمه شده است و خوشبختانه نسخه فارسی 
آن با ترجمه ای از بهمن فرزانه و کاوه میر عباسی در 

کتاب فروشی های افغانستان، قابل دست رس است.
این رمان  رئالیسم جادویی، در  مارکز، صاحب سبک 
بیش  که  پسری  آتشین  عشق  کشیدن  به  تصویر  با 
خود  معشوق  انتظار  در  را  عمرش  از  سال  پنجاه  از 
از  زدودنش  که  آفریده  جاویدی  شاهکار  می گذراند، 

خاطر محال است.
اثر  این  پیرامون  را  کوتاهی  توضیح  ادامه،  در  من 
ارزشمند و چیستی آن به شما خواننده گان عزیز ارایه 
کرده ام. هرچند این ارایه مختصر نمی تواند برتابنده کل 
از  گوشه ای  می تواند  اما  باشد،  اثر  محتوای  و  زیبایی 
زیبایی و شگفتی زبان گارسیا و ذهن پردازش گر او را 
در ذهن خواننده تصویر دهد. شما را پس از خواندن 
تا  می خوانم  فرا  کتاب  کامل  مطالعه  به  مختصر  این 
را خود  این داستان  ادبی  ابعاد و قشنگی های  تمامی 

احساس کنید و از خواندن آن لذت ببرید.

چکیده داستان
آغاز این داستان حکایت گر ماجرای ا ست که در آن زنی 
در مراسم عزاداری شوهرش که از طبیبان نام دار شهر 
است و سال ها برای ریشه کن کرد »وبا« )نوع مریضی 
آشنایی  مرد  ابراز عشق  با  است،  کرده  مبارزه  واگیر( 
پنجاه وسه  و  دارد  نام  مقابل می شود که »فلورنتینو« 
سال عمرش را انتظار کشیده است تا به او بگوید که 
هم چنان دوستش دارد و کماکان عاشق او است. این 
باب با همین اعتراف بسته می شود و داستان، به روایت 
چگونه گی  و  چرایی  آن  در  که  می پردازد  گذشته ای 
ماجرای عشق فلورنتینو و سایر اتفاقات تعریف می شود.

که  ا ست  پنهانی  رابطه  محصول  آریثا«  »فلورنتینو 
است.  داشته  ثروتمند شهر  مردان  از  یکی  با  او  مادر 
این  نامشروع بودن است و  اتهام  از کودکی درگیر  او 
ده  تا  می کشد.  دوش  بر  زنده گی  با  توأم  را  برچسب 
ساله گی، زنده گی او و مادرش با حمایت پنهانی پدر 
ثروتمند او به  پیش می رود. پس از فوت پدر، زنده گی 
و  می کند  استقبال  آنان  از  سختی  پیش آمدهای  با 
دشواری های فراوانی را متحمل می شوند. سرانجام برای 
فلورنتینوی جوان در اداره  تلگراف، فرصت کاری مهیا 
می شود که با اتکا به آن زنده گی معمولی و متوسطی را 
رقم می زند. این پسر نوجوان روزی برای بردن تلگراف 
به خانه یکی از مردان ثروتمند شهر می رود و از قضا 
با دختر جوان او به نام »فرمینا داثا« مقابل می شود که 
در اولین نگاه به او دل می دهد. فرمینا و فلورنتینو از 
متفاوتی  جایگاه  در  اجتماعی  موقعیت  و  منزلت  نظر 
قرار دارند. یکی منتسب به خانواده ثروتمند و اشرافی و 
دیگری از خانواده فقیر و بی نام و نشان؛ چیزی که مانع 
وصلت این دو از نظر عرف اجتماعی می شد. فلورنتینو 
با درک این مسأله کوشید تا با شیوه دیگری که نوشتن 

تغییر زمان در ابتدا می تواند برای بعضی ها کسل کننده 
باشد، اما امیدوارم هرگز دلیلی نشود که از کشف این 

اعجوبه دست بکشید.

کند.  جلب  را  فرمینا  توجه  باشد،  عاشقانه  نامه های 
فرمینا با خواندن نامه های فلورنتینو به  رغم ندیدن او، 
حس می کند که عاشق شده است. تبادل نامه تا مدتی 
ادامه می یابد تا پدر فرمینا که مخالف صد در صد این 
رابطه است، دخترش را به  سفری می فرستد. پس از 
فلورنتینو  و  فرمینا  سفر،  از  بازگشت  حین  و  دوسال 
فرمینا  مالقات،  این  در  می کنند.  مالقات  را  هم دیگر 
نبوده  درستی  انتخاب  فلورنتینو  که  می کند  حس 
و  عشق  از  دیدار،  نخستین  از  پس  رو،  این  از  است، 
عالقه  خود به او ابا می ورزد. پس از این ماجرا، مردی 
از  و  توانا  داکتر  که  اوربینو«  خوونال  »داکتر  اسم  به 
خانواده معتبر است، از فرمینا تقاضای ازدواج می کند 
که در مقابل، او نیز پاسخ مثبت می دهد و از رابطه و 
عشق فلورنتینو دست می کشد. فلورنتینو پس از ازدواج 
معشوقه اش، به  خود قول می دهد که عشق او را تا ابد 
زنده نگه دارد و با تعهد تمام انتظار روزی را بکشد که 
پس از مرگ شوهر او، دوباره ابراز عشق کند و اثبات 

عاشق پیشه گی.
زنده گی می کند  از ۵0 سال  بیش  این حسرت،  با  او 
تا سرانجام فرصت پایان هجران و تحقق آرزویش فرا 
می رسد؛ پس از نیم قرن، دقیقاً زمانی که هردو دیگر 
پیر شده اند و مرگ در کمین آنان نشسته است. دیگر 
نقطه مشترک و امیدوارکننده ای برای زنده گی ندارند؛ 
جز گذشته کوتاه و ناپایدار که مال دو جوان گم شده 
در گذر زمان بود، نه از آنانی که دیگر بال پریدن و دلی 

برای تپیدن ندارند.

عشق در روزگار وبا را بخوانید
مسحورکننده ترین  از  یکی  وبا«  روزگار  در  »عشق 
عاشقانه های معروف جهاِن رمان است که مطمئناً به  
دل هر خواننده ای چنگ می زند. هرچند روایت مرکزی 
همین  میانه   در  اما  بی فرجام،  است  عشقی  داستان، 
نیز  زنده گی  هولناک  اندیشه های  و  حقایق  از  عشق، 
پرده برداشته می شود. قسمتی از رمان، حس کشنده 
تبارز  رمان  در شخصیت های  را  کهن سالی  زجرآور  و 
از  می دهد و آن قدر جانکاه تشبیه می  شود که یکی 
شخصیت های نسبتا گم نام - در همان ابتدای داستان - 
از  دهشت این حس، خودکشی می کند. شرح زنده گی 
بیوه زنان مورد دیگری است که این رمان از آن سخن 
می گوید. با آن که تلخی روزگار برای آن ها بسیار است، 
اما خودمختاریی را که از بیوه شدن به دست آورده اند، 
مزیت بزرگی می شمارند. زنده گی طبقانی انسان ها در 
دل تاریخ و تفاوت محتوم زنده گی در دل این باور که 
است،  شده  انسانی  قشنگ  آرزوهای  مانع  هرازگاهی 
مورد دیگری است که در این داستان به آن پرداخته 

شده است.
جدا از این ها، بازی مارکز با زمان در این رمان خیلی 
نقشه می کشد، سپس  را  ابتدا حال  است.  هیجان آور 
داستان را به گذشته می کشاند و دوباره کم کم به  حال 
بر می گردد. تا آنجا که همه چیز را در یک نقطه با دید 
نامعین به آینده تمام می کند. از سوی دیگر، احساسات 
و حرکات هر کاراکتر در لحظه ها خیلی با جزئیات بیان 
شده است؛ چنانچه قدرت نفوذ  و تأثیر گذاری آن ها بر 
ذهن خواننده چنان است که می شود به ساده گی در 

طناب داستان گره خورد و با آن رابطه برقرار کرد.
آنچه در این رمان می تواند برای بعضی از خواننده  گان 
اندکی چالش برانگیز باشد، درک و تحلیل احساسات 
است.  داستان  به شخصیت های  نسبت  خواننده  خود 
اما  پیدا کرد،  نفرت  نهایت  از یکی  در جایی می شود 
در صحنه بعد به او می توان عالقه مند شد و به حال او 
دل سوزاند. من به صورت کل نتوانستم نظری در مورد 
»فلورنتینو آریثا« و شخصیت او داشته باشم. پبشنهاد 
من برای شما این است که این شاهکار را کامل بخوانید 
و در هنگام خواندنش صبور بمانید. شروع داستان و 

تاماس  قول  به  اثر  این  که  گفت  می توان  پایان  در 
پینچون »محشر است«. لطفاً خواندن آن را از دست 

ندهید.

»عشق در روزگار وبا« یکی از مسحورکننده ترین عاشقانه های معروف جهاِن رمان است که 
مطمئناً به  دل هر خواننده ای چنگ می زند. هرچند روایت مرکزی داستان، عشقی است 

بی فرجام، اما در میانه  همین عشق، از حقایق و اندیشه های هولناک زنده گی نیز پرده 
برداشته می شود. قسمتی از رمان، حس کشنده و زجرآور کهن سالی را در شخصیت های 

رمان تبارز می دهد و آن قدر جانکاه تشبیه می  شود که یکی از شخصیت های نسبتا گم نام 
- در همان ابتدای داستان - از  دهشت این حس، خودکشی می کند.

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

مدیریت عمومی خدمات مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
 )P-ARBP( ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری پروژه سکتوری حوزه دریای پنج آمو

در نظر دارد قرارداد پروسه استخدام کمپنی بررسی 
دارای کود نمبر                                       را با کمپنی  
قیمت  به  را   )I-10483( نمبر  دارنده جواز   Rafaqat Babar & Co, Chartered Accountants
مجموعی )11۵,۲۹۷,۹6( یک صد و پانزده هزار و دو صد و نودو هفت اعشاریه نه شش دالر اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  
تاریخ نشر این اعالن الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, 
آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات 

ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

(External Audit for the Projects Annual 
(MAIL/P-ARBP/CQS-1) Financial Audit 2020 and 2021) 
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Procurement

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارگانونو خپلواکه  اداره

د شاروالیو معینیت
کارموندنه پروگرام

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره مستقل ارگانهاي محـلي

معینیت شاروالیها 
برنامه اشتغال زائی

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه استخدام مشاور تسهیل کننده همکار برای شهر های هرات و چفچران

شماره دعوت نامه داوطلبی: 
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها ازتمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه استخدام مشاور تسهیل کننده همکار برای شهر های هرات 
و چغچران اشتراک نموده و شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان 
های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت های UNDB، تدارکات ملی به دست 
آورده، شرطنامه های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 

10 حمل 1400 ارائه نماید. 
 n.wahedi@ccnpp.org  -  t.safi@ccnpp.org  :ایمیل آدرس

 procurement.idlg@ccnpp.org

شماره تیلیفون: 0۲0۲۲1401۲
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ایاالت  امریکا، اعالم کرد که  بلینکن، وزیر خارجه  آنتونی 
متحده از حمله راکتی روز گذشته بر مناطقی در نزدیکی 

فرودگاه اربیل »خشمگین« است.
او هم چنین گفت که با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم 
کردستان عراق، تماس گرفته  و وعده داده است که از هر 
تالشی برای »بررسی موضوع و پاسخگو کردن مسووالن« 

پشتی بانی خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز فارسي، شامگاه روز گذشته چند راکت 
به  سوی یک پایگاه نظامی در مجاورت فرودگاه اربیل، که 
نیروهای امریکایی در آن هستند، شلیک شد که دست کم 

سه فیر از آن ها در محوطه پایگاه فرود آمد.
طبق اعالم فرماندهی نیروهای ائتالف امریکا در عراق، بر 
اثر این حمله یک پیمان کار نظامی کشته شد و شش تن 
از آن ها یک نیروی خدماتی  دیگر زخمی شدند که یکی 

امریکایی است.
چند راکت دیگر نیز به نواحی مسکونی اربیل برخورد کرد 
و یکی از آن ها در نزدیکی کنسولگری چین فرود آمد که 
هنوز از شمار آسیب دیده گان آن ها اطالع دقیقی در دست 
اعالم  طبق  و  نشده  اعالم  شده  کشته  فرد  ملیت  نیست. 
برخی منابع ایرانی، گروه عراقی تازه تأسیس »سرایا اولیاء 
الدم« مسوولیت حمله راکتی اربیل را بر عهده گرفته است.

نزدیک  خاور  سیاست  »مؤسسه  تحلیلگر  نایت،  مایکل 
واشنگتن« معتقد است که ابعاد این حمله به  شکل نامعمولی 
وسیع بوده و به  احتمال بسیار برای کشتن مستشاران و 
کارکنان امریکایی و همتایان ُکرد  آن ها طراحی شده است. 
تایمز می افزاید: »این حمله  نیویورک  با  وی در گفت وگو 
آزمونی است برای دولت تازه بایدن تا ببینند چطور از پس 

آن بر می آیند.«
ایاالت متحده نیروهای خود در عراق را به کم تر از ۲۵00 
نیروهای  گفته اند  امریکایی  مقام های  و  داده  کاهش  تن 
باقی مانده عموماً در پایگاه ها مستقر شده اند تا دفاع از آن ها 

آسان تر شود.
پایگاه  سه  از  یکی  اربیل  فرودگاه  مجاور  نظامی  پایگاه 
عمده ای است که نیروهای امریکایی در عراق در آن مستقر 

هستند.

آنتونی بلینکن:  
امریکا از حمله راکتی به 
اربیل خشمگین است

زیر  درجه   ۳۹ تا  امریکا  نقاط  برخی  در  هوا  دمای 
سرمای  بروز  و  برف  بارش  است.  آمده  پایین  صفر 
شده  نقاط  بسیاری  در  برق  قطع  باعث  بی سابقه، 
است. جنازه های یخ زده دو نفر در اطراف هوستون 

پیدا شده است.
در  بی سابقه  سرمای  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
را  مسووالن  و  مردم  امریکا  نقاط  سایر  و  تگزاس 
غافل گیر کرده است. جو بایدن، رییس جمهور ایاالت 
متحده، در پی اعالم وضعیت فوق العاده در تگزاس راه 
را برای ارسال کمک های دولت فدرال به این ایالت 

باز کرده است.
در تگزاس، اوکلوهاما و آرکانزاس نیروهای گارد ویژه 
مانده اند،  راه  در  که  موترهایی  به  تا  شده اند  فعال 

کمک کنند.
پیدا شده که  اطراف هوستون  در  یخ زده  دو جنازه 
اما  است،  نشده  مشخص  آن ها  مرگ  علت  هنوز 
دچار  هوا  اثر سردی  بر  که  می زنند  مقام ها حدس 

یخ زده گی شده باشند.
در  و  درجه   ۳۹ منفی  به  مینه سوتا  در  هوا  دمای 

به گزارش دویچه وله فارسی، فرستاده ویژه سازمان ملل 
در میانمار به کودتاچیان هشدار داد که هرگونه اقدام 
خشونت آمیز پیامدهای سختی برای آنان خواهد داشت. 
بنیادی  اصول  »تخریب  را  انترنت  قطع  هم چنین  او 

دموکراسی« دانست.
فرستاده ویژه سازمان ملل برای میانمار گفت که دنیا 
از  »هر شکلی  و  دارد  نظر  زیر  را  کشور  این  دقت  به 
اعمال خشونت می تواند پیامدهای سختی در پی داشته 

 مقام های اسراییلی روز سه شنبه، ۲8 دلو، این احتمال 
دولت  راهبرد  با  است  ممکن  که  کرده اند  مطرح  را 
و  تعامل  ایران  برنامه هسته ای  در خصوص  بایدن  جو 

همراهی نکنند.
به  بازگشت  قصد  که  است  گفته  امریکا  جدید  دولت 
توافق هسته ای با ایران را دارد و می خواهد در این مورد 
با هم پیمانانش در خاورمیانه رای زنی و همکاری داشته 

باشد.
به نقل از رادیو فردا و گزارش خبرگزاری رویترز، گیالد 
اِردان، سفیر اسراییل در واشنگتن، روز سه شنبه به رادیو 

داکوتای جنوبی به منفی ۲6 درجه رسیده است.
تگزاس حدود چهار  انرژی  تامین  منابع  گزارش  به 
میلیون و 400 هزار خانوار در این ایالت برق ندارند. 
اداره برق اعالم کرده که برق برخی مناطق را قطع 
کرده است تا جلو فروپاشی کل سیستم برق رسانی را 
بگیرد. 14۵ گرم خانه برای مردم تدارک دیده شده 

است.

باشد.«
کریستینه شرانر بورگنر پس از گفت و گو با فرد شماره 
دوی حکومت نظامیان در میانمار، سوءوین، تصریح کرد 
که حق تجمع صلح آمیز در تمامی زمینه ها باید محترم 

شمرده شده و تظاهرکننده گان نباید مجازات شوند.
فرستاده  با  سوءوین  گفت و گوی  درباره  میانمار  ارتش 
سازمان ملل اعالم کرد که او برای فرستاده ویژه سازمان 
ملل برنامه حکومت نظامیان و نیز »وضعیت واقعی« در 

توافق  به  بایدن  دولت  »اگر  که  گفت  اسراییل  ارتش 
هسته ای با ایران برگردد، ما نمی توانیم جزیی از چنین 
فرایندی باشیم.« او افزود: »به نظر ما اگر ایاالت متحده 
به همان توافقی که از آن خارج شده بازگردد، تمامی 

اهرم های فشار خود را از بین می برد.«
تنها  ادامه گفته است: »به نظر می آید  اردان در  آقای 
تحریم های  داشتن  نگه  یعنی  فلج کننده،  تحریم های 
تهدید  با  توأم  تحریم های جدید،  افزودن  حتا  و  فعلی 
نظامی جدی - که ایران از آن هراس دارد - بتواند ایران 
را پای میز مذاکره واقعی با کشورهای غربی بکشاند.« 
او افزود که منظور او از مذاکره واقعی مذاکره ای است 
از  راستی  به   بتواند  بینجامد که  توافقی  به  نهایتاً  »که 
پیش رفت جمهوری اسالمی به سوی ساخت جنگ افزار 

هسته ای جلوگیری کند.«
جو بایدن می گوید در صورت بازگشت ایران به تعهداتش 
بر اساس برجام، امریکا نیز به این توافق بازخواهد گشت.

اسراییل از طرف های مذاکرات برجام که در سال ۲01۵ 

امضا شد نیست، اما سیاست های آن کشور در قبال این 
توافق هواداران قدرتمندی در کنگره ایاالت متحده دارد.
تهدیدهای بنیامین نتانیاهو، نخست  وزیر اسراییل، مبنی 
بر احتمال اقدام نظامی یک طرفه علیه ایران، در صورتی  
امریکا  کنگره  در  نیز  بخورد،  شکست  دیپلماسی  که 

هواداران خود را دارد.
او  که  نتانیاهو می گویند  رویترز، دست یاران  نوشته  به 
به  بازگشت  موضوع  سر  بر  امریکایی  طرف  با  تعامل 
برجام را محل تردید و سوال می داند و معتقد است که 
انجام چنین گفت وگوهایی ممکن است حمل بر رضایت 

اسراییل به ادامه یافتن برجام بشود.
سخنان سفیر اسراییل در امریکا در حالی بیان می شود 
آینده  انتخابات ماه  نتانیاهو قصد دارد در  بنیامین  که 
کشورش رأی  بیش تری را به سمت خود جلب کند و 
در این ارتباط خط مشی سخت گیرانه خود علیه ایران 
را احیا کرده و هنوز ارتباط مستقیمی نیز با جو بایدن، 

رییس  جمهور جدید امریکا، برقرار نکرده است.

پنج  برق  نیز  مکسیکو،  امریکا،  همسایه  کشور  در 
یخ زده گی  آن  دلیل  و  قطع  موقتاً  خانوار  میلیون 

لوله های گاز اعالم شده است.
سرمای  هواشناسی،  سازمان  پیش بینی  بر  بنا 
غیر عادی هوا حداقل تا روز چهارشنبه، 1۷ فبروری، 
ادامه خواهد داشت و ایالت های شمال شرقی امریکا را 

نیز در بر خواهد گرفت.

میانمار را تشریح کرده است. در این بیانیه تاکید شده 
که »ادامه تظاهرات ثبات کشور را به خطر انداخته و 

مردم را می هراساند.«
 14 یک شنبه،  روز  در  تظاهرات،  کنترل  منظور  به 
زیادی  تعداد  کودتا  حکومت  بار  اولین  برای  فبروری، 
هم چنین  فرستاد.  خیابان ها  به  را  زرهی  موترهای  از 
به  ارتش  از پولیس در شهرها، سربازان  برای حمایت 
واحد  یک  نیروهای  آن ها  میان  در  آمده اند.  خیابان  ها 

متحرک که به خشونت معروف اند، نیز وجود دارند.
با توجه به شرایط، مردم گروه های نگهبانی در محالت 
تشکیل داده اند تا جلو بازداشت فعاالن را بگیرند. یکی از 
اعضای این گروه ها در کالن شهر اقتصادی رانگون گفته 
بازداشت  که کسی  دهیم  اجازه  نمی توانیم  »ما  است: 

شود.«
نظامیان  حکومت  دلو(   ۲۷( فبروری   1۵ دوشنبه شب، 
بار دیگر انترنت را در سراسر میانمار قطع کرد. به گفته 
فرستاده ویژه سازمان ملل، این کار می تواند منجر به تنش 
بیش تر در میانمار شود. او قطع انترنت را »تخریب اصول 
بنیادی دموکراسی« دانسته و هم چنین درباره ضررهای 

اقتصادی این کار به ویژه برای بانک ها هشدار داد.

براثر سرمای بی سابقه در تگزاس امریکا دو تن جان باختند 

اسراییل ممکن است از تعامل با بایدن در مورد برجام »خودداری کند«

سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار هشدار داد 


