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تظاهرات  پانزده حوت،  به رهبری گلبدین حکمتیار، روز جمعه،  حزب  اسالمی 
گسترده ای را در شهر کابل به راه انداخت. این حزب به دلیل آن چه عدم تعهد به 
مواد توافق نامه صلح از سوی حکومت می خواند، دست به تظاهرات زد. هواداران 
حزب اسالمی شاخه حکمتیار حکومت را به ناتوانی از جلوگیری ترورهای هدفمند 
و قانونی شکنی متهم کردند و از حکومت خواستار پایان دادن به جنگ، هموار 
زندان های  از  حزب  این  زندانیان  آزادسازی  و  صلح  گفت وگوهای  مسیر  کردن 
حکومت شدند. هم اکنون حدود سه هزار تن از اعضای حزب اسالمی در زندان های 
حکومت به سر می برند. این حزب می خواهد هرچه زودتر این زندانیان براساس 
مفاد موافقت نامه صلحی که با این حزب به امضا رسیده است، آزاد شوند. حزب 

اسالمی به حکومت ده روز دیگر ضرب االجل تعیین کرد...

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

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

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

ضرب االجل ده روزه حکمتیار به ارگ؛

نگرانی ها در مورد آینده ارزش ها 
و دست آوردها پابرجا است

طرح دولت انتقالی صلح؛
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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.
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سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

امریکا به هفت زنی که در سال ۲۰۲۰ در افغانستان ترور شدند، جایزه افتخاری زنان شجاع را اهدا می کند
۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه امریکا اعالم 
کرده است که به هفت زن رهبر و فعال که در 
جریان سال ۲۰۲۰ میالدی در افغانستان ترور 
به  را  شجاع  زنان  بین المللی  جایزه  شده اند، 

صورت افتخاری اهدا می کند.
سوی  از  ساالنه  شجاع  زنان  بین المللی  جایزه 
بهبود  برای  که  زنانی  به  امریکا  خارجه  وزارت 
راستا  این  در  و  می کنند  تالش  زنان  وضعیت 

شجاعت نشان می دهند، اهدا می شود.
طبق اعالم وزارت خارجه امریکا، در کنار سایر 
برنده گان، جایزه بین المللی زنان شجاع به فاطمه 
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  کارمند  خلیل 
جنرال شرمیال فروغ رییس جندر امنیت ملی، 
مریم نورزاد قابله در شفاخانه داکتران بدون مرز، 
فاطمه رجبی افسر پولیس، فرشته محافظ زندان 
قندهار، ماللی میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس 
و فرشته کوهستانی فعال مدنی والیت کاپیسا 
 ۲۰۲۰ سال  در  جداگانه  رویدادهای  در  که 

میالدی ترور شدند، اهدا خواهد شد.
فاطمه خلیل کارمند کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در هفتم ماه سرطان در انفجاری در ناحیه 

این شفاخانه در بیست وسوم ثور در دشت برچی 
کشته شد. وزارت خارجه امریکا گفته است که 
مریم حاضر نشد که بیماران در حال زایمان را 
رها کند و همراه با مادران و نوزادان کشته شده 

است.
افتخاری  جایزه  است  قرار  که  رجبی  فاطمه 
امور  وزارت  افسر  اعطا شود،  او  به  زنان شجاع 
داخله بود که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار 

دوازدهم شهر کابل کشته شد.
جندر  رییس  فروغ،  شرمیال  جنرال  هم چنان 
به  او  از  امریکا  خارجه  وزارت  که  ملی  امنیت 
عنوان مأمور با سابقه امنیت ملی یاد کرده است 
یازدهم  در  می کرد،  مبارزه  آدم ربایی  علیه  که 

حمل در انفجاری در کابل جان باخت.
داکتران  شفاخانه  در  که  قابله ای  نورزاد،  مریم 
بدون مرکز کار می کرد، در حمله افراد مسلح به 

می کرد. او هنگامی که از کابل به سوی ولسوالی 
جاغوری می رفت ابتدا توسط طالبان به اسارت 
ماه  در  رویداد  این  و سپس کشته شد.  گرفته 

سرطان سال جاری در غزنی رخ داده بود.
هم چنان جایزه بین المللی زنان شجاع به فرشته، 
محافظ زندان قندهار که در چهارم عقرب ترور 

شد، اهدا می شود.
به همین ترتیب، وزارت خارجه امریکا به ماللی 
میوند، خبرنگار تلویزیون انعکاس که در والیت 
در  او  می دهد.  جایزه  دارد،  نشرات  ننگرهار 
به  وابسته  افراد  در حمله  امسال  قوس  بیستم 

داعش در ننگرهار کشته شد.
جایزه افتخاری زنان شجاع وزارت امور خارجه 
فعال  کوهستانی،  فرشته  به  هم چنان  امریکا 
در  جدی  چهارم  در  که  زن  حقوق  و  سیاسی 

والیت کاپیسا کشته شد، اهدا می شود.
وزارت خارجه امریکا قتل های هدف مند را که در 
آن زنان کشته شده اند، دلخراش توصیف و آن را 

محکوم کرده  است.
این جوایز قرار است در مراسمی در هشتم مارچ 

از سوی وزارت خارجه امریکا اهدا شود.

۴ ۴

دو سال از دادخوایه افشای جزییات دولت انتقالی صلح برای افغانستان
»اترا کجاست؟« گذشت؛ 

پس از دو سال نتیجه کجاست؟ زلمی خلیل زاد، نماینده  خاص وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از 
سیاسیون افغانستان سپرده است. در این طرح، نقشه  راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. این طرح که در ده صفحه به 

زبان انگلیسی ترتیب شده است، چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« پیش بینی می کند.

ترمیم  آدم ها چه می شه؟ جسم  روح  می گوید: »آسیه! 
خاد شد، اما با روح زخمی چه می شه کد؟ زخم روحم 
خوب نخاد شد. بعد از آن روز سیاه که حاال 1۰ سال 
از آن گذشته، از وجودم ترس شعله می کشد، ناامیدی 
شعله می کشد و زنده گی سال ها است از وجودم کوچیده 

است.«
۸

رن�ج که »سیما« یم کشد؛ 
زخم ناسور تجاوز توسط 

برادر در 11 ساله گی



 

آینده  سیاسی  راه  نقشه  و  صلح  برای  امریکا  تازه  طرح  طبق 
افغانستان، بساط مذاکرات بین االفغانی از دوحه جمع می شود. این 
مذاکرات از زمان شروع آن )۲۲ سنبله( تاکنون نتوانسته است راه 
را برای انجام توافق صلح و نظام سیاسی آینده باز کند. هیأت های 
دولت و طالبان در مدت حدود هفت ماه حتا نتوانستند موضوعات 
مورد بحث در این مذاکرات را توحید و ترتیب کنند. این ناکامی 
بنا بر هر دلیلی، باعث ناامیدی افغان ها و جامعه جهانی از فرمول 
مذاکرات بین االفغانی دوحه شده است. به همین دلیل، حاال هم 
لغو  افعان ها خواستار  امریکا و هم بیش تر  به ویژه  جامعه جهانی 
این فرمول و روی دست گرفتن فرمول تازه ای برای از سرگیری 

مذاکرات و موفقیت روند صلح افغانستان هستند.
امریکایی ها به دنبال بن بست و شکست مذاکرات بین االفغانی، طرح 
تازه ای را برای روند صلح و نقشه راه سیاسی آینده افغانستان تهیه 
کرده اند. این طرح در کابل با محمداشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، 
حامد کرزی و شماری از رهبران احزاب و چهره های سیاسی از 
سوی زلمی خلیل زاد شریک شده است. خلیل زاد در سفری که 
به دوحه داشت، طرح تازه امریکا را با نماینده گان سیاسی طالبان 
نیز شریک کرده است. طبق این طرح، روند صلح افغانستان باید 
با توافق روی یک دولت انتقالی در یک نشست فراگیر در ترکیه 
دنبال شود. با روی کار آمدن دولت انتقالی، باید آتش بس سراسری 
در کشور مستقر شود. کارویژه این دولت، ارایه خدمات عمومی 
تا تهیه  امور کشوری بر مبنای قانون اساسی کنونی  و مدیریت 

و تصویب قانون اساسی جدید و استقرار نظم سیاسی تازه است.
طبق طرح تازه امریکا، مذاکرات فراگیر بین االفغانی باید هر چه 
زودتر در ترکیه برگزار شود. این مذاکرات باید در جریان حدود دو 
ماه و پیش از ماه می که زمان خروج کامل نیروهای خارجی در 
توافق نامه دوحه است، به نتیجه قابل مالحظه ای برسد. خلیل زاد 
از کسانی که با آن ها طرح دولت انتقالی را شریک کرده، خواستار 

تصمیم گیری فوری درباره این طرح شده است.
ارگ و سپیدار تاکنون درباره طرح تازه امریکا چیزی به رسانه ها 
نگفته اند. با این حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
با طرح دولت موقت و یا دولت انتقالی مخالفت کرده است. احزاب 
و چهره های مطرح سیاسی نیز تاکنون موضع رسمی خود درباره 
طرح مذکور را عمومی نکرده اند. ظاهراً همه گان سرگرم بررسی 
طرح دولت انتقالی و سبک و سنگین کردن منافع و جایگاه آینده 
خود در چارچوب این طرح هستند. در روزهای آینده، مواضع همه 

آن ها در این باره روشن خواهد شد.
با حمایت  و  قاعده وسیع  با یک  افغانستان  پی گیری روند صلح 
شش کشور همسایه، قدرت های منطقه ای و جهانی زیر نظارت 
سازمان ملل متحد، تنها راه موفقیت این روند. چنان که در حدود 
هفت ماه گذشته تجربه شد، دولت افغانستان و گروه طالبان به 
تنهایی قادر به حل معمای جنگ و صلح این کشور نیستند و بدون 
حمایت قدرت های جهانی، منطقه ای و همسایه گان نمی توانند به 
برای  این رو،  از  آیند.  نایل  افغانستان  آینده سیاسی  توافق روی 
این  هم چنان  و  شود  گرفته  سر  از  بین االفغانی  مذاکرات  آن که 
مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد، حمایت این قدرت ها و کشورها 
از این مذاکرات یک امر اجتناب ناپذیر است. در کنار آن، سازمان 
ملل متحد نیز در قضیه جنگ و صلح افغانستان باید از نقش یک 
سازمان محض تماشاچی بیرون شود و برای وادار کردن طرف های 
فعال  اصولی، نقش و موضع  و  انجام مذاکرات معنادار  به  جنگ 

اتخاذ کند.
این که برای رسیدن افغانستان به صلح و پایان جنگ در این کشور 
از چه فرمولی کار گرفته خواهد شد، زیاد مهم نیست. آن چه در 
این میان بسیار مهم است، دست یافتن افغانستان به یک صلح 
زودترین فرصت ممکن  و در  با کم ترین هزینه  عادالنه  و  پایدار 
است. ادامه جنگ در افغانستان به نفع هیچ یک از طرف ها نبوده و 
جنگ راه حل آینده این کشور نیست. از این رو، قطع خون ریزی 
ثبات  و  افغانستان  مردم  آرمان  بزرگ ترین  آتش بس  برقراری  و 

سیاسی مهم ترین خواسته آن ها است.
روشن است که ثبات سیاسی محصول توافق مطلوب و اصولی صلح 
است. این توافق زمانی مطلوب است که بتواند عدالت اجتماعی و 
سیاسی را تضمین کند و پاسدار ارزش های جامعه دموکراتیک و 
آزادی های مدنی و سیاسی و حقوق شهروندی کلیه  کثرت گرا، 
مردم افغانستان باشد. از این رو، هر طرحی که بتواند افغانستان را 
در کوتاه ترین فرصت ممکن به صلح عاالنه و پایدار برساند و باعث 
استقرار نظم سیاسی کارآمد شود و ثبات سیاسی در این کشور را 

ضمانت کند، قابل حمایت و با ارزش است.

بساط مذاکرات 
بین االفغانی از دوحه 

جمع می شود
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۸صبح، کابل: قرار است که سال سوم کاری 
دوره هفدهم شورای ملی روز شنبه، شانزدهم 
گشایش  غنی  جمهور  رییس  سوی  از  حوت 

یابد.
رادیو تلویزیون ولسی جرگه ملی، در اطالعیه ای 
از اعضای مجلس نماینده گان خواسته است که 

در این نشست حضور پیدا کنند.
بر بنیاد قانون اساسی و اصول وظایف داخلی 
مجلس های شورای ملی، آغاز اجالس هر سال 
جمهور  رییس   توسط  ملی  شورای،  تقنینی 

افتتاح می شود.
نشدن  تصویب  دلیل  به  نماینده گان  مجلس 

زیست  محیط   حفاظت  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
کابل فروشگاه »افغان مارت« را به دلیل فروش و 
راه اندازی کارزار استفاده از گوشت پرنده گان بسته 

کرده است.
طبق اعالم اداره ملی حفاظت محیط زیست، این 
فروشگاه گوشت پرنده  گان نوع »قره قوش، مرغابی و 
قشقل« را از والیت های پروان و کاپیسا جمع آوری 

می کرد و به فروش می رساند.
محمدکاظم همایون، رییس حفاظت محیط زیست 
کابل گفته است که این فروشگاه کارزاری را برای 
و  بود  انداخته  راه  به  پرنده  گوشت  از  استفاده 
پرنده گان زنده و ذبح شده نوع »قره قوش، مرغابی و 
قشقل« را از والیت های کاپیسا و پروان جمع آوری 

می کرد.
همایون گفته است که تیم نظارتی ریاست حفاظت 
محیط زیست کابل حدود ۴۰۰ پرنده زنده و یک 
هزار پرنده ذبح شده را از فروشگاه افغان مارت در 
جاده نادرپشتون و سرای شمالی کابل جمع آوری 
کرد و از فروشنده گان تعهد کتبی گرفته است که 

حمایت کننده  نهاد  یا  نی  کابل:  ۸صبح، 
رسانه های آزاد افغانستان، خواستار پی گیری 
در  خبرنگار  یک  خانه  بر  حمله  چگونه گی 

والیت تخار شده است.
به  تخار  پولیس  سخنگوی  اسیر،  خلیل 
بهروز،  نصیراحمد  روزنامه ۸صبح گفت که 
است  گفته  مهر  تلویزیون سیمای  خبرنگار 
پنج شنبه شب   11:۰۰ ساعت  حوالی  که 
گذشته تفنگ داران پس از دق الباب دروازه 

خانه اش گلوله باری کرده اند.
حادثه  محل  به  پولیس  که  گفت  اسیر 
به  حادثه  این  و  شد  اعزام  زمان  همان  در 
همکاری بهروز زیر بررسی است تا عامالن 

آن شناسایی و بازداشت شوند.

۸صبح، کابل: خانواده های هفت کارگر 
سرخرود  ولسوالی  در  که  گچ  کارخانه 
کشته  بی رحمانه  صورت  به  ننگرهار 
شدند، از رییس جمهور غنی و مسووالن 
محلی در والیت ننگرهار خواسته اند که 
عامالن این رویداد را شناسایی و عدالت 

را بر آن ها اجرا کنند.
هفت کارگری که در یک کارخانه گچ 
می کردند،  کار  سرخرود  ولسوالی  در 
افراد  سوی  از  گذشته  چهارشنبه شب 
قتل  به  »فجیع«  صورت  به  ناشناس 

رسیدند.
حبیب،  خداداد،  عارف،  محمدهاشم، 
هفت  محمدحسین  و  علی خان  رضا، 
چهارشنبه شب  که  بودند  کارگری 

گذشته در ننگرهار کشته شدند.
خانواده قربانیان می گویند که این هفت 
قرار گرفته  ابتدا مورد لت وکوب  کارگر 
تیرباران شده اند.  بسته  و سپس دست 
این  قربانیان  خانواده های  اعالمیه  در 
حادثه مصداق »جنایت علیه بشریت« 
عنوان شده است که کارگران عادی را 
که صرف برای کسب درآمد از کابل به 
رگ بار  به  بودند،  رفته  ننگرهار  والیت 

بسته اند.
گفته  قربانیان  خانواده های  اعالمیه  در 
حادثه  وقوع  از  پس  که  است  شده 
تاکنون هیچ گونه اقدامی برای شناسایی 
صورت  حادثه  این  عامالن  مجازات  و 

نگرفته است.
خانواده های قربانیان از اتحادیه کارگری 
و وزارت کار و امور اجتماعی خواسته اند 

که از حقوق کارگران دفاع کنند.
پولیس ننگرهار گفته است که در پیوند 
بازداشت  مظنون  چهار  حادثه  این  به 
والیت  باشنده گان  قربانیان  شده اند. 
بامیان و غزنی بودند. آن ها به تازه گی در 
یک کارخانه گچ در ولسوالی سروخرود 

ننگرهار برای کار استخدام شده بودند.
گارگران  کشتار  غنی  جمهور  رییس 
کارخانه گچ در والیت ننگرهار را محکوم 
صورت  به  هم چنان  او  است.  کرده 
به  را  رویداد  این  مسوولیت  تلویحی 
طالبان نسبت داده است، اما مسوولیت 
کشتار کارگران کارخانه گچ در ننگرهار 
را هیچ فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته 

است.

بودجه ملی امسال دیرتر به رخصتی زمستانی 
رفت.

رخصتی زمستانی مجلس نماینده گان از اول 
ماه حوت  پانزدهم  تا  و  آغاز می شود  دلو  ماه 

ادامه می یابد.
مجلس نماینده گان با رد پیش نویس های اول و 
دوم بودجه ملی سال مالی 1۴۰۰، پیش نویس 
این  به  و  تأیید کرد  را در چهارم حوت  سوم 
مجلس  هفدهم  دور  دوم  اجالس  ترتیب 

نماینده گان پایان یافت.
قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان، مدت کار یک سال 

بار دیگر دست به فروش پرنده گان نزنند.
ریاست محیط زیست کابل ۴۰۰ پرنده زنده را در 

تپه های قرغه رها کرده است.
محمدکاظم همایون هم چنان از مقام های محلی در 
والیت پروان و کاپیسا خواسته است که جلو شکار 

بی رحمانه پرنده گان در این دو والیت را بگیرند.
است  گفته  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره 
شکار  جمهوری  ریاست   ۶۴۰ حکم  براساس  که 
بی رحمانه حیات وحش و پرنده گان ممنوع است و با 

متخلفان برخورد قانونی می شود.

با این حال، نی گفته است که تفنگ دارانی 
برابر  در  شب هنگام  نشده اند،  شناخته  که 
و  مسوول  مدیر  بهروز،  نصیراحمد  خانه   
در  مهر  سیمای  محلی  تلویزیون  خبرنگار 
شهر تالقان تجمع کرده و پس از آن که وی 
خانه  بر درب  نگشود،  آن ها  برای  را  دروازه 

بهروز گلوله باری کردند.
نصیراحمد بهروز به نی گفته است: »ساعت 
دروازه  مسلح،  افراد  گذشته  شب   11:۰۰
باز  از  پیش  و   کردند  دق الباب  را  خانه  ام 
افراد  این  کیستی  از  بار  چند  درب  کردن 
پرسیدم و جواب دریافت نکردم. پس از آن 

این افراد به درب منزلم شلیک کرده  اند.«
تخار  والیت  در  امنیتی  نهادهای  از  نی 
پی گیری  را  مساله  این  که  است  خواسته 

کنند.
هدف مند  و حمالت  ترور  اخیر  ماه های  در 
در  رسانه ای  کارمندان  و  خبرنگاران  علیه 
هفته  سه شنبه  است.  یافته  افزایش  کشور 
در  انعکاس  تلویزیون  کارمند  سه  گذشته 
والیت ننگرهار از سوی افراد وابسته به گروه 

داعش ترور شدند.

تقنینی را برای اعضای آن ۹ ماه تعیین کرده اند 
و هر چهارونیم ماه بعد، اعضای مجلس ۴۵ روز 

را به تعطیالت تابستانی و زمستانی می روند.
اصول وظایف داخلی هر دو مجلس  بنیاد  بر 
مجلس  رییسان  از  غیر  به  ملی،  شورای 
نماینده گان و مجلس سنا، سایر اعضای هیات 
اداری، باید در شروع هر سال تقنینی بار دیگر 

انتخاب شوند.
اداری  هیات  اعضای  و  رییس  همین گونه،  به 
مجلس  و  نمایندگان  مجلس  کمیسیون های 
رای گیری،  طریق  از  دیگر  بار  باید  نیز  سنا 

انتخاب شوند.

سال سوم کاری دوره هفدهم شورای ملی 
امروز گشایش می یابد

نی خواستار بررسی چگونه گی حمله مسلحانه 
به خانه  یک خبرنگار در والیت تخار شد

خانواده های کارگران 
کشته شده در ننگرهار 

خواستار مجازات 
عامالن قتل شدند

فروشگاه »افغان مارت« به دلیل فروش و راه اندازی 
کارزار استفاده  از گوشت پرنده گان بسته شد



حسیب بهش

اول در ترکیه دایر می شود و در آن، نماینده گان کشورها 
و سازمان های بین المللی نیز حضور خواهند داشت. با 
این  منطقه ای اش،  سفر  در  خلیل زاد  زلمی  حال،  این 
طرح را با طرف ها و سیاسیون در میان گذاشته و دیدگاه 

آنان را در این مورد گرفته است. 
آقای خلیل زاد در یازدهم حوت وارد کابل شد و روند 
آغاز  را  و سیاسیون  مقام های حکومتی  با  دیدارهایش 
کرد. او سه روز در کابل ماند و در پایان سفرش به کابل، 
زنان  مدنی،  جامعه  حکومت،  مقام های  با  دیدارهایش 
فعال و سیاسیون را »مشورت مفید« عنوان کرد. او گفت 
که در مورد تمرکزش بر افغانستان، دیپلماسی و جلب 
حمایت بین المللی گسترده تر برای کمک به افغان ها به 
منظور پیش رفت سریع تر روند صلح با طرف ها صحبت 
کرده است؛ زیرا به باور زلمی خلیل زاد، دولت و طالبان 
باید برای حل وفصل سیاسی و آتش بس دایمی و جامع، 
گزینه های  روی  که  است  گفته  او  دریابند.  راه حلی 
این  به  و  این روند بحث شده  برای پیش برد  مختلفی 
نتیجه رسیده است که حمایت گسترده ای از نیاز حرکت 
سریع برای تحقق صلح عادالنه و پایدار وجود دارد. او با 
هیأت دولت در دوحه نیز دیدار کرده و دیدار با هیأت 

مذاکره کننده طالبان را نیز در برنامه خود داشته است.
موجی  با  کشور  درون  در  خلیل زاد  زلمی  تازه  طرح 
ریاست  ارگ  هرچند  است.  شده  روبه رو  واکنش ها  از 
جمهوری به گونه واضح در این مورد موقف گیری نکرده 
ارایه  پاسخ  پرسش ها  به  نیز  آن  در  مسووالن  و  است 
نمی کنند،  اما مقام ها در حکومت به آن واکنش نشان 

نبوده است. از جمله این حزب باور دارد که حکومت 
می بایست زندانیان باقی مانده حزب اسالمی را براساس 

مفاد توافق نامه صلح تاکنون از زندان رها می کرد. 
ذکر  توافق نامه  این  یازدهم  ماده  در  و  دوم  فصل  در 
شده است که دولت جمهوری اسالمی افغانستان ضمن 
تأمین مصونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسالمی، 
را  این حزب  »اسرای«  و  »زندانیان«  که  است  متعهد 
که شامل فهرست توافق شده و مرتکب جرایم جنایی 
نشده  باشند و دعوای حق الناس علیه آن ها وجود نداشته 
منظور  به همین  که  علنی  از طریق کمیسیون  باشد، 
تشکیل می شود، در اسرع وقت که بیش تر از سه ماه 
نباشد، رها کند. در مقابل حزب اسالمی در این ماده 
جنگ  میدان  به  شده  رها  افراد  که  است  کرده  تعهد 
به هیچ گروه مسلح »غیرقانونی«  نرفته و  علیه دولت 
و »تروریستی« نپیوندند. اکنون حزب اسالمی می گوید 
که حکومت نسبت به مفاد این توافق نامه پابند نبوده و 
زندانیان این حزب را آزاد نکرده است. بر همین اساس 
این حزب دیروز تظاهرات مردمی را در شهر کابل برگزار 

کرد. 
روز  ده  ارگ  به  هوادارانش  بین  در  گلبدین حکمتیار 
از زندان رها کند. او  مهلت داد تا زندانیان حزبش را 
اسالمی  حزب  خواست  این  به  که  صورتی  در  گفت 
و  کابل  در  را  گسترده ای  تظاهرات  نشود،  رسیده گی 
حکومت  به  حکمتیار  کرد.  خواهد  راه اندازی  والیات 
این مطالبات،  نشدن  داد که در صورت عملی  اخطار 
اگر بار دیگر تظاهراتی راه اندازی کنند، تنها یک مطالبه 
خواهند داشت که آن هم کناره گیری حکومت کنونی 
از قدرت خواهد بود. رهبر حزب اسالمی از طرف دیگر 
گفت که کشتی حکومت کنونی شکسته و در حال غرق 
از »حکومت  بار  در سخنانش چندین  او  است.  شدن 
یاد  ارگ نشینان«  »استعفای  و  ملی«  »قیام  جدید«، 

طرح دولت انتقالی صلح؛
نگرانی ها در مورد آینده ارزش ها و دست آوردها پابرجا است

صلح  برای  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ویژه  فرستاده 
افغانستان در سفر اخیرش به کابل، طرح تازه ای را برای 
سیاسیون  و  با حکومت  کنونی  وضعیت  از  بیرون رفت 
سناریوهای  طرح  این  در  است.  گذاشته  میان  در 
آتش بس  برقراری  و  برای حل وفصل سیاسی  احتمالی 
شده  پیش بینی  صلح«  انتقالی  »دولت  چارچوب  در 
است. این طرح با حکومت و سیاسیون در کابل شریک 
شده و دیدگاه آنان در مورد آن گرفته شده است. طرح 
دولت انتقالی صلح هم چنان برای موافقت طالبان، با این 
گروه نیز در میان گذاشته می شود. هرچند تاکنون ارگ 
ریاست جمهوری و دفتر سیاسی طالبان در قطر به گونه 
مشخص در این مورد واکنش نشان نداده اند، اما مقام ها 
در حکومت طرح حکومت موقت را نوعی از عقب گرد و 
فروپاشی نظام می دانند و معتقدند که صلح به قیمت 
نیست.  عاقالنه  و دست آوردها  ارزش ها  دادن  از دست 
برخی از سیاسیون اما نسبت به این طرح خوش بین اند و 
معتقدند که تالش جامعه جهانی می تواند سبب تسریع 
روند صلح شود. آگاهان اما تصریح می کنند که این طرح 
خالهایی دارد و طالبان حتا در صورت نشان دادن چراغ 

سبز به آن، از توافق نامه دوحه نخواهند گذشت. 
در  امریکا  صلح،  مذاکرات  در  سکته گی  با  هم زمان 
دست یابی  و  صلح  روند  تسریع  برای  دیگر  راهکار  پی 
به توافق سیاسی است. زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه 
وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در سفرش 
به کابل، یک طرح جدید حاوی سناریوهای احتمالی 
ایجاد دولت انتقالی صلح را با خود آورد. او این طرح را با 
محمداشرف غنی رییس جمهور کشور، عبداهلل عبداهلل 
رییس شورای عالی مصالحه ملی و میررحمان رحمانی، 
رییس مجلس نماینده گان در میان گذاشته است. افزون 
بر این مراجع، طرح تازه امریکا با سیاسیون، از جمله 
حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، 
عبدالرشید دوستم، صالح الدین ربانی، عطامحمد نور و 

برخی دیگر از افراد نیز شریک شده است. 
با وجود تالش برای همه گانی نشدن جزئیات این طرح، 
۸صبح نسخه ای از آن را از نزدیک دیده است. طرح تازه 
امریکا 1۰ صفحه دارد و در آن، نقشه راه ایجاد حکومت 
انتقالی پیش بینی شده است. بدین ترتیب یک ساختار 
جدید سیاسی زیر نام »دولت انتقالی صلح افغانستان«  
شکل خواهد گرفت که زمینه را برای حل وفصل سیاسی 
اگر  کرد.  خواهد  فراهم  دایمی  آتش بس  به  رسیدن  و 
طرف ها روی این طرح توافق کنند، نشستی شبیه بن 

حزب  اسالمی به رهبری گلبدین 
پانزده  جمعه،  روز  حکمتیار، 
را  گسترده ای  تظاهرات  حوت، 
انداخت.  راه  به  کابل  شهر  در 
عدم  آن چه  دلیل  به  این حزب 
از  توافق نامه صلح  مواد  به  تعهد 
دست  می خواند،  حکومت  سوی 
به تظاهرات زد. هواداران حزب اسالمی شاخه حکمتیار 
حکومت را به ناتوانی از جلوگیری ترورهای هدفمند و 
قانونی شکنی متهم کردند و از حکومت خواستار پایان 
دادن به جنگ، هموار کردن مسیر گفت وگوهای صلح 
و آزادسازی زندانیان این حزب از زندان های حکومت 
اعضای حزب  از  تن  هزار  سه  هم اکنون حدود  شدند. 
این  می برند.  سر  به  حکومت  زندان های  در  اسالمی 
براساس  زندانیان  این  زودتر  هرچه  می خواهد  حزب 
مفاد موافقت نامه صلحی که با این حزب به امضا رسیده 
است، آزاد شوند. حزب اسالمی به حکومت ده روز دیگر 
این حزب  خواست های  به  تا  کرد  تعیین  ضرب االجل 
رسیده گی شود. افراد وابسته به حزب اسالمی گلبدین 
حکمتیار هشدار دادند که اگر حکومت به این خواست ها 
توجه و رسیده گی نکند، تظاهرات گسترده ای را در کابل 
و سایر شهرها به راه خواهند انداخت. در همین حال 
قانونی  از نگاه  با هر درخواستی  حکومت می گوید که 
مواجهه می کند و هر تصمیمی را با توجه به منافع ملی 

می گیرد.
حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود چهار 
سال پیش )در یکم میزان سال 13۹۵( توافق نامه صلح 
را با حکومت افغانستان امضا کرد. این توافق نامه  صلح 
دارای سه فصل و بیست وپنج ماده است. براساس این 
توافق نامه، آقای حکمتیار به حکومت پیوست و دست 
که  اکنون  برداشت.  حکومت  با  مخالفت  و  جنگ  از 
چهار سال از امضای این توافق نامه می گذرد، حکمتیار 
می گوید  و  می کند  متهم  تعهد شکنی  به  را  حکومت 
که ارگ ریاست جمهوری به مفاد این توافق نامه پابند 
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داده اند. امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، پس 
از دیدار با فرستاده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای 
صلح افغانستان، به گونه تلویحی به این مورد پرداخت. 
تقویت  روند صلح،  بحث ها،  محور  که  است  گفته  وی 
بررسی  و  تحلیل  افغانستان-امریکا،  دوجانبه  مناسبات 
»استراتژی فریب و چندرویه گی طالبان و پاکستانی ها« 
و چگونه گی تمثیل اراده واقعی مردم در روند صلح بوده 
است. با این حال، او افزوده است که اساس نظام کنونی 
مستقیم  رای  با  که  می دهد  تشکیل  اساسی  قانون  را 
تصریح  ادامه  در  آقای صالح  است.  مردم ساخته شده 
کرده است که »کسی صالحیت لغو و باطل سازی قانون 

اساسی را ندارد«.
معاونت دوم ریاست جمهوری نیز به این مورد پرداخت. 
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در مراسم 
شدن  کشته  سالیاد  بیست وششمین  گرامی داشت 
عبدالعلی مزاری، »شهید وحدت ملی«، گفت که هیچ 
طرحی در پیوند به روند صلح افغانستان نباید در غیاب 
دولت، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و تنها براساس 
خواست خارجی ها مطرح شود. به باور او، هر نوع طرحی 
باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی مطرح 
او  قانون.  این  لغو  و  نظام  فروپاشی  قیمت  به  نه  شود، 
نامید و آن  از عقب گرد  طرح حکومت موقت را نوعی 
که  گفت  او  کرد.  تلقی  نظام  فروپاشی  معنای  به  را 
»معقول«   طرح  نوع  هر  از  دولت  صلح،  برقراری  برای 
و »منطقی« استقبال می کند؛ زیرا به باور آقای دانش، 
با  است.  حکومت  برای  حیاتی  اصل  دو  صلح  و  نظام 
این حال او تصریح کرد که نباید صلح و نظام قربانی 

یک دیگر شود. 
محمد محقق، مشاور رییس جمهور در امور امنیتی و 
سیاسی، نیز طرح پیشنهاد شده را مبهم خواند و تصریح 
کرد که فروپاشی نظام تجربه شده است و صلح با بهای 
»عاقالنه«  دست آوردهای  و  ارزش ها  رفتن  دست  از 

نیست.
تازه  طرح  از  سیاسیون  از  دیگر  برخی  حال،  این  با 
معاون  قانونی،  یونس  نظر می آیند.  به  راضی  خلیل زاد 
این نشست گفت که روند  رییس جمهور پیشین، در 
صلح افغانستان با تالش جامعه جهانی تسریع می یابد 
و اجماع ملی، منطقه ای و بین المللی به وجود خواهد 
آمد. او افزود که در طرح جدید روند جاری مصالحه از 
لحاظ شکلی و محتوایی تغییر می کند، اما به گفته آقای 
قانونی، مردم نیز به عنوان ضلع سوم مذاکرات بخشی از 

کرد. 
خواست  طالبان  از  صلح  روند  به  پیوند  در  حکمتیار 
استعفا،  به  ارگ نشینان  آماده گی  اعالم  به  که مشروط 
نماینده گان  با  مذاکره  جای  به  و  بپذیرند  را  آتش بس 

ارگ، با جناح های تأثیر گذار مذاکره کنند. 
در عین حال همایون جریر، عضو ارشد حزب اسالمی، 
هدف این تظاهرات را جلوگیری از ترورهای هدفمند و 
از ترور علمای دینی و خبرنگاران یاد کرد.  جلوگیری 
او به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر ترورهای 
هدفمند افزایش یافته، فساد اداری به اوجش رسیده و 
خشونت  افزایش یافته است. وی این وضعیت را برای 
و  دانست  تحمل  غیرقابل  هوادارانش  و  اسالمی  حزب 
گفت که به همین منظور تظاهرات گسترده را در شهر 
کابل راه اندازی کرده اند. در ضمن آقای جریر خاطر نشان 
کرد که هدف دیگر این تظاهرات وادارا ساختن حکومت 
به تطبیق مفاد توافق نامه صلح با این حزب است. وی 
افزود که هم اکنون حدود سه هزار تن از اعضای حزب 
اسالمی در زندان های حکومت زندانی اند و حکومت باید 
هرچه زودتر آنان را آزاد کند. این عضو حزب اسالمی 
تصرح کرد که این حزب به هیچ وجه نمی خواهد کسانی 
»حق العبدی«  مشکالت  و  شده  جنایت  مرتکب  که 
امضای  از  او گفت کسانی که پیش  آزاد شوند.  دارند، 
فعالیت های  جرم  به  و  شده   زندانی  صلح  موافقت نامه 

سیاسی در زندان  هستند، آزاد شوند. 
هشت  قطع نامه ای  صدور  با  حزب  این  هم،  سویی  از 
هدفمند،  ترورهای  از  که  خواست  حکومت  از  ماده ای 
ملیشه سازی  روند  و  سالح  قاچاق  و  تورید  سرقت، 
دست  صلح  فراروی  موانع  ایجاد  از  و  کند  جلوگیری 
بردارند. به باور این حزب، حکومت عماًل سد راه صلح 
یک  به  طالبان  با  افغانستان  مردم  نمی خواهد  و  است 
صلح درازمدت برسند. آقای جریر افزود که حکومت باید 

این روند باشند. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین که 
هرازگاهی بر تسریع روند صلح تأکید می کند، در دیدار 
با زلمی خلیل زاد نیز گفته است که متناسب به خواست 
مردم، روند صلح باید هرچه زودتر به نتیجه برسد و با 
از چراغ  منابع  نشود. پیش تر  روبه رو  بن بست  و  تأخیر 
سبز رییس جمهور پیشین به این طرح خبر داده بودند. 
کردن  یاد  با  نیز  جهادی،  رهبر  حکمتیار،  گلبدین 
حزب  جمعه  روز  راه پیمایی  در  جدید«  »حکومت  از 
اسالمی، به این طرح چراغ سبز نشان داده است. وی 
پیش از این نیز حکومت موقت را »یگانه راه حل« معضل 
نبیل،  رحمت اهلل  این  بر  افزون  بود.  خوانده  افغانستان 
رییس پیشین امنیت ملی نیز در گفت وگو با رسانه ها 
اعضای  و  سیاسیون  بیش تر  و  امریکا  که  است  گفته 
شورای عالی مصالحه ملی نیز با طرح حکومت موقت 
موفق اند. به باور او، طالبان در بدل برقراری آتش بس، 
با حکومت موقت موافقت خواهند کرد و در یک چنین 
شرایطی، رییس جمهور غنی در وضعیت دشواری قرار 

خواهد گرفت.
با  طرح  این  که  می گویند  آگاهان  حال،  همین  در 
خالهایی همراه است و امریکا تالش می کند کاستی های 
موجود در روند صلح را توسط آن بپوشاند. سیداکبرآغا، 
عضو پیشین گروه طالبان، روز جمعه، پانزدهم جدی، 
به روزنامه ۸صبح گفت که با توجه به تأخیر در رهایی 
زندانیان، مذاکرات صلح و عملی نشدن برخی از مفاد 
توافق نامه دوحه، طالبان به امریکا با دید شک می نگرند. 
از  نقاط،  از  برخی  بر  طالبان  گروه  که  است  معتقد  او 
جمله خالهای شرعی در این طرح انگشت خواهد نهاد، 
اما حتا با وجود موافقت با آن، از مواد توافق نامه دوحه 

نخواهند گذشت.
گفتنی است که پیش از این روسیه نیز از یک »دولت 
کابلوف،  ضمیر  بود.  گفته  سخن  انتقالی-ایتالفی« 
نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور افغانستان، 
گفته بود که برای پایان جنگ در کشور به یک دولتی 
را  مهار طرف ها  توانایی  که  است  نیاز  انتقالی-ایتالفی 
داشته باشد. این موقف گیری روسیه با اعتراض وزارت 
امور خارجه کشور روبه رو شد. گفتنی است که هم زمان 
بازنگری  مصروف  امریکا  طرح،  این  شدن  مطرح  با 
پیش تر  امریکایی  رسانه های  است.  دوحه  توافق نامه 
گزارش داده اند که اداره بایدن نگران وضعیت افغانستان 
است و در میان گزینه های موجود، روی تمدید مهلت 

خروج تمرکز خواهد کرد.

به بسته پیشنهادی زلمی خلیل زاد لبیک بگوید. قابل 
یادآوری است که به تازه گی  زلمی خلیل زاد یک طرح را 
به حکومت و شماری از سیاستمداران پیش کش کرده 
است. در این طرح، نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی 
پیش بینی شده است. روزنامه ۸صبح که به یک نسخه از 
این طرح دست یافته، گفته است که چندین سناریوی 
احتمالی برای ایجاد دولتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« 
در این طرح پیش بینی شده است. با این حال آقای جریر 
این طرح را مثبت ارزیابی می کند و می گوید که مشکل 
جاری با تطبیق این طرح پایان می یابد. با این همه او نیز 
هشدار داد در صورتی که حکومت به خواست های حزب 
اسالمی رسیده گی نکند، تظاهرات مسالمت آمیزی را در 

کابل و سایر شهرها راه اندازی خواهند کرد. 
در همین حال حکومت ادعای حزب اسالمی مبنی بر 
قاچاق سالح و ملیشه سازی را رد کرده است. دواخان 
مینه پال، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، در توییتی 
در  که  کردن  وارد  اتهام  حکومت  »بر  است:  گفته 
کانتینرهای گندم، سالح وارد می کند و ملیشه می سازد، 
از این حرف ها بوی خواست های یک همسایه دشمن 
حزب  دیگر  خواست های  به  رابطه  در  اما  او  می آید.« 
اسالمی گفته است که حکومت به عنوان نظام مشروع و 
قانونی، هر خواست را از نگاه قانون »پوره« می کند و هر 

تصمیم را نیز با توجه به منافع ملی می گیرد.
این  به  چندی  از  حکمتیار  گلبدین  که  است  گفتنی 
از  صلح  توافق نامه  مواد  نشدن  عملی  از  همواره  سو 
در  حکمتیار  آقای  باری  دارد.  شکایت  حکومت  سوی 
بیست وششم دلو به مناسب خروج قشون سرخ شوروی 
افغانستان هشدار داد که اگر توافق نامه صلح حزب  از 
تظاهرات  راه اندازی  با  نشود،  عملی  دولت  و  اسالمی 
گسترده ارگ را محاصره و ارگ نشینان را به سرنوشت 

»پرچمی ها« گرفتار خواهد کرد.

ب االجل ده روزه حکمتیار به ارگ؛ �ض

مواد موافقت نامه صلح را عملی کنید

عبداالحمد حسینی 



ارزان ترین و سریع ترین راه توزیع 
اینترنت، استفاده از فایبر نوری 

است. شبکه فایبر نوری بیش ترینه 
از طریق بحر گسترش یافته است 
و کشورهایی که به بحر متصل اند، 

فایبر نوری شان به صورت مستقیم 
به منبع اصلی اینترنت جهانی  وصل 

است. چون کشور ما به بحر راه 
ندارد، پس باید فایبر نوری ما از 

خاک کشورهای همسایه ما که با بحر 
وصل هستند، بگذرد.

سنجر سهیل

»دولت  ایجاد  برای  امریکا  صلح  راه  نقشه  آیا 
انتقالی صلح« مورد قبول طرفین منازعه  جاری در 

کشور قرار خواهد گرفت؟
زلمی خلیل زاد، نماینده  خاص وزارت امور خارجه ایاالت 
به  را  طرحی  کابل  به  اخیرش  سفر  در  امریکا  متحده 
دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است. در 
این طرح، نقشه  راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی 
شده است. این طرح که در ده صفحه به زبان انگلیسی 
برای  را  احتمالی  است، چندین سناریوی  ترتیب شده 
ایجاد حکومتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« پیش بینی 
می کند. براساس این طرح که روزنامه ۸صبح یک نسخه 
قرار است یک ساختار  نزدیک دیده است،  از  را  از آن 
جدید سیاسی به نام »دولت انتقالی صلح افغانستان«  به 
میان آید که دارای »سه قوای مستقل و مساوی اجراییه، 
شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه  عالی و دادگاه های 
محلی« خواهد بود. براساس این سند »یک شورای عالی 
فقه اسالمی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی« نیز 

ایجاد می گردد.
شود،  افشا  هویت شان  نمی خواهند  که  معتبر  منابع 
می گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان 
حضور  با  و  بلند  سطح  در  نشستی  طرح،  این  سر  بر 
سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد 
داشت.  خواهد  بن  اول  نشست  به  زیادی  شباهت  که 
در این نشست، نماینده گان کشورهای بزرگ و دخیل 
کشور  این  همسایه گان  جمله  از  افغانستان  قضیه  در 
و  ناتو  جمله  از  بین المللی  سازمان های  نماینده گان  و 

سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.
که  است  آن  سند  این  عمده   و  کلیدی  نکات  از  یکی 
این  روی  توافق  از  بعد  که  می سپارند  تعهد  طالبان 
همسایه  کشورهای  در  را  تشکیالت شان  تمامی  طرح، 
بسته خواهند کرد و دفاتر و اعضای خویش را به داخل 

افغانستان منتقل خواهند نمود.

چارچوب کلی توافق نامه
افغانستان  جاری  قوانین  تمامی  سند،  این  مبنای  بر 
بین المللی  تعهدات  و  موجود  اساسی  قانون  شمول  به 
پابرجا  جدید،  اساسی  قانون  تصویب  تا  افغانستان 
به  موجود  اساسی  قانون  این سند،  مبنای  بر  می ماند. 

در قسمت قبلی این سلسله نوشته، به قیمت بسته های 
کوتاه  اشاره  پاکستان،  و  ایران  در کشورهای  اینترنت 
در  غیرمتعارف  رقابت  یک  که  نوشتم  نیز  و  داشتیم 
و  خدمات  بی پیشینه  شدن  ارزان  سبب  هندوستان 
اینترنت در آن کشور شده است که با هیچ جای دیگر 

قابل مقایسه نیست.
چرا  که  می پردازم  موضوع  این  به  قسمت،  این  در 
محصور بودن افغانستان به خشکه و کوهستانی بودن 
سرزمین آن، مانع کاهش قیمت خدمات مخابراتی و 

اینترنت می شود؟

دست رسی مستقیم به شبکه جهانی فایبر نوری
استفاده  اینترنت،  توزیع  راه  و سریع ترین  ارزان ترین 
از  از فایبر نوری است. شبکه فایبر نوری بیش ترینه 
طریق بحر گسترش یافته است و کشورهایی که به 
بحر متصل اند، فایبر نوری شان به صورت مستقیم به 
منبع اصلی اینترنت جهانی  وصل است. چون کشور 
ما به بحر راه ندارد، پس باید فایبر نوری ما از خاک 
کشورهای همسایه ما که با بحر وصل هستند، بگذرد. 
به این سبب، در کنار قیمت اصلی خریداری اینترنت 
به  هم  را  دیگری  اضافی  پول  باید  اصلی،  منبع  از 
کشورهای میزبان بپردازیم که به عنوان حق عبور و 
میزبانی فایبر نوری بر ما وضع می کنند. این امر سبب 
می شود تا افغانستان اینترنت فایبری را که به صورت 
کشورهای  از  بیش تر  قیمت  با  می کند،  وارد  عمده 
اینترنتی که قیمت تر  به بحر خریداری کند.  متصل 
تمام می شود، طبیعی است که باید قیمت تر به فروش 

برسد.
چون بخش عمده فایبر نوری افغانستان از طریق زمین 
می گذرد، میزان آسیب پذیری آن نیز در یک جامعه ای 
که خشونت و جنگ گسترده در آن حاکم است، بلند 
است. من گزارش های مربوط به وضعیت فایبر نوری 
افغان تیلی کام را که یگانه شبکه تورید اینترنت فایبری 
به افغانستان است، بعضی اوقات دنبال می کنم و گاهی 

قانون اساسی آینده افغانستان، آن ها را درج و تضمین 
کنند. عالوه بر آن، براساس این سند باید نهادهای ملی 
دفاعی و امنیتی و نیز سیستم آموزشی موجود به شمول 
نهادهای آموزشی موجود حفظ گردد. تأکید بر سیاست 
بی طرفی از سوی دولت انتقالی صلح و دولت منتخب 
بعدی، نیز یک نکته برجسته است. واقعیت این است که 
بدون تضمین بی طرفی افغانستان، برچیدن دامنه جنگ 
این طرح و دست  بر سر  توافق  جاری حتا در صورت 

کشیدن طالبان از جنگ، دشوار و ناممکن است.
متأسفانه در این طرح مکانیسم های اجرایی ایجاد دولت 
انتقالی صلح و مسایل مرتبط به آتش بس سراسری و 
مسأله سیاست بی طرفی افغانستان نه به خوبی مشخص 
شده است و نه هم به وضاحت تضمین. از آنجایی  که 
صریح  مداخله   در  ریشه  افغانستان  در  جاری  منازعه  
پاکستان در امور داخلی ما دارد، به جز برچیدن دفاتر 
و تشکیالت امنیتی طالبان در آن کشور، اشاره ای به از 
میان برداشتن نقش نظامیان پاکستانی به ویژه آی اس آی 
در جنگ جاری افغانستان نشده است و مکانیسمی نیز 

برای آن در نظر گرفته نشده است.
از همه مهم تر، برقراری آتش بس سراسری بعد از امضای 
آن،  اجرای  از  نظارت  برای  که  است  موافقت نامه  این 
معنادار  مشارکت  و  نقش  نشانگر  که  روشن  سازوکار 
جامعه جهانی و کشورهای منطقه باشد، مدنظر گرفته 

نشده است.

واکنش طرفین به این طرح چیست؟
تأیید کرده است که یک چنین  امریکا  وزارت خارجه  
سیاسیون  از  شماری  و  افغانستان  دولت  به  را  سندی 
زلمی خلیل زاد،  که  گفته می شود  است.  افغان سپرده 
صلح  امور  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  خاص  نماینده 
نماینده گان  اختیار  در  را  سند  این  به زودی  افغانستان 
طالبان در دوحه و برخی از کشورهای همسایه نیز قرار 
این  به  رابطه  در  تاکنون  افغانستان  دولت  داد.  خواهد 
سند، ابراز نظر روشنی نکرده است و هنوز موضع تیم 

اشرف غنی در رابطه به این سند روشن نیست.
از  شماری  با  گفت وگو  از  بعد  نویسنده  این  حال،  با 
سیاسیون کشور که نمی خواهند هویت شان افشا شود، 
در  این سیاسیون  میزان خوش بینی  که  است  دریافته 
رابطه به این طرح بیش تر است. به گفته آنان، در صورت 
توافق بر سر این طرح، نقش و حضور تیم  اشرف غنی 
پشتون  شهرنشین  دیاسپورای  را  آن  عمده  بخش  که 
انتقالی صلح به شدت کاهش  اداره  شکل می دهد، در 
می یابد، زیرا به گفته منابع، جایگاه و سهم پشتون ها را 
در حکومت انتقالی صلح افغانستان، طالبان به صورت 

گسترده ای نماینده گی  خواهند کرد.

خیلی کوهستانی زنده گی می کنند خدمات موبایل را 
نیاز باشد که شمار آنتن ها را چندین  برسانیم، شاید 
برابر بسازیم تا سیگنال ها به همه نقاطی که مردم در 

آنجا زنده گی می کنند، برسد.
کوهستانی ترین  از  یکی  افغانستان  که  می دانیم  ما 
کشورهای جهان است و شرکت های مخابراتی بزرگ، 
نقاط  دادن  پوشش  و  سراسری  شبکه  ایجاد  برای 
زیادتر  سایت های  تا  دارند  نیاز  اول  قدم  در  بیش تر، 
ایجاد کنند و سرمایه گذاری هنگفتی را در این زمینه 
بلند  ضمن  بیش تر،  سایت های  نصب  گردند.  متقبل 
نیز  را  شرکت ها  مصارف  سرمایه گذاری،  هزینه  بردن 

بلند می برد.
هر آنتن و یا سایت واحد، به خاطر فعال بودن و عرضه 
خدمات، به تامین انرژی و مواد سوخت به گونه دوام دار، 
و  امنیتی  و  فنی  کارمندان  استخدام  منظم،  ترمیم 
تامین منظم اعاشه کارمندان نیاز دارد. به این دلیل در 
کشورهای کوهستانی که شرکت های مخابراتی مجبور 
نصب  بیش تری  آنتن های  خدمات،  عرضه  برای  اند 
کنند، نه تنها که سرمایه گذاری بزرگ تری را باید انجام 
باید  نیز  را  هنگفت  بسیار  ثابت  مصارف  بلکه  بدهند، 

متقبل شوند.
هموارتر  ایران  و  پاکستان  هند،  جغرافیای کشورهای 
در  فعال  مخابراتی  شرکت های  و  است  افغانستان  از 
این کشورها می توانند با سرمایه گذاری کم تر و ایجاد 
پوشش  زیر  را  بیش تری  مردم  محدودتر،  سایت های 
کم تر  خیلی  مصارف شان  و  بدهند  قرار  خدمات خود 
از شرکت های باشند که در افغانستان فعالیت می کنند.

حجم بازار مصرفی )تعداد مصرف کننده گان خدمات یا 
مشترکین( و خسارات سکتور مخابرات در شکل گیری 
در  دارد.  زیاد  تأثیر  اینترنت  قیمت خدمات  تعیین  و 
موضوع  همین  به  نوشته  سلسله  این  بعدی  قسمت 

خواهم پرداخت.

افشای جزییات دولت انتقایل صلح 
برای افغانستان

عنوان چارچوب اصلی برای قانون اساسی بعدی مورد 
استفاده قرار می گیرد.

با امضای این سند،  دولت انتقالی صلح به منظور تسهیل 
و پیش رفت روند مصالحه حق ندارد تا اعضای نیروهای 
سیاسی و نظامی دو طرف را به اتهام خیانت و یا انواع 

دیگر جرایم سیاسی، محاکمه کند.
این سند دو نوع ساختار اجرایی را پیش بینی می  کند 
که اولی شباهت زیادی به سیستم اجرایی موجود دارد 
کابینه،  اعضای  معاونین،  با  جمهور  رییس  آن  در  که 
رییسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی 
شامل اند. در ساختار دومی، رییس جمهور، صدراعظم، 
دیگر  و  مستقل  ادارات  روسای  صدراعظم،  معاونین 

نهادهای مرتبط حکومتی پیش بینی شده است.
بر مبنای این سند، ساختارهای موجود نیروهای امنیتی 
جمهور  رییس  و  می شود  حفظ  افغانستان  دفاعی  و 
قوای  اعالی  قوماندان  هم چنان  صلح،  انتقالی  دولت 
انتقالی صلح  این حال، در حکومت  با  مسلح می باشد. 
یک شورای مشترک نیروهای اردو و پولیس به وجود 
می آید که اعضای آن را نماینده  گان دو طرف به صورت 
مساویانه تشکیل می دهند. این شورا مسوولیت دارد تا 
مسلح،  نیروهای  فرماندهی  سلسله مراتب  به  رابطه  در 
اصالحات در سکتور دفاعی و امنیتی و چگونه گی ادغام 
نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشوره بدهد.

تا  دارد  مسوولیت  انتقالی صلح  آن، حکومت  بر  عالوه 
کمیسیون هایی را برای صلح، عدالت انتقالی معطوف به 
حقوق قربانیان هر دو طرف، کمیسیون حقیقت یاب و 
مصالحه، کمیسیون ادغام مجدد جنگ جویان، کمیسیون 
و  پناهنده گان  مخدر،  مواد  با  مبارزه  اقتصادی،  توسعه 
مهاجرین و حل منازعات ایجاد کند که اعضای آن به 

صورت مساویانه از سوی دو طرف تعیین می شوند.
بر مبنای این سند، دولت انتقالی صلح افغانستان سیاست 
بی طرفی خارجی را دنبال کرده و با همسایه گانش و دیگر 
کشورهای دنیا سیاست دوستانه را در پیش می گیرد، به 
به هیچ کشور  و  بوده  پابند  بین المللی  تمامی مقررات 
علیه  افغانستان  از خاک  تا  نمی دهد  اجازه  سازمانی  و 
همسایه گانش و کشورهای دیگر، استفاده صورت گیرد.

بر مبنای این سند، در قانون اساسی بعدی افغانستان، 
در  سیاسی  رهبری  و  است  عمده  اصل  یک  انتخابات 

اتفاق می افتد که این شبکه در یک هفته حتا شش بار 
قطع شود. ترمیم و اتصال دوباره آن ساعت ها و گاهی 
نقطه ای  به  بسته گی  مورد  این  می گیرد.  زمان  روزها 
دارد که اتفاق در آنجا رخ داده است. مناطق امن تر و 
نزدیک تر به کابل، به  خاطر دست رسی آسان تر، زودتر 
ترمیم می شود؛ اما در صورتی که فایبر در یک منطقه 
ببیند، کار دشوار می شود و  ناامن و دورافتاده صدمه 

هزینه مالی و جانی هم افزایش می یابد.
وقتی یگانه شبکه سراسری فایبر نوری که مربوط به 
شرکت دولتی افغان تیلی کام است، صدمه می بیند و 
قطع می شود، شبکه اینترنت فایبری در تمام کشور دچار 
اختالل و در بعضی موارد دچار قطع کامل می گردد. با 
پیش آمدن این وضعیت، شرکت های مخابراتی مجبور 
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شفاف،  سالم،  انتخابات  مبنای  بر  آینده  افغانستان 
نهادهای  تنها  و  می شود  برگزیده  و سراسری  بی طرف 
منتخب اند که مسوولیت و صالحیت تصمیم گیری در 

مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می باشند.
این سند، دو  نیز در  در رابطه به ساختار شورای ملی 
اتاق  دو  هر  این که،  اول  است:  پیش بینی شده  سناریو 
شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی 
شماری از افراد طالبان به عنوان نماینده گان ولسی جرگه 
و مشرانو جرگه وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، 
شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح 
دولت  به  صالحیت هایش  و  منحل  شود  افغانستان، 

انتقالی صلح منتقل گردد.
مطابق به سند مذکور، یک شورای عالی فقه اسالمی 
که دارای پانزده عضو است، ایجاد می گردد. این شورا 
مسوولیت دارد تا رهنمودهای اسالمی را در رابطه به 
مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم 
این  به  نماینده  هفت   - هفت  طرف،  دو  هر  کند. 
شورا معرفی می کنند و یک عضو باقی مانده از سوی 
رییس دولت انتقالی صلح، تعیین می گردد. این شورا 
مسوولیت دارد تا پیش نویس قوانین، فرامین و مقررات 
اطمینان  اسالم  با  آن ها  مطابقت  از  و  کرده  مرور  را 
حاصل کند. در صورت اختالف نظر میان این شورا و 
دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو 
طرف ایجاد می گردد تا اختالف نظر در رابطه به قوانین 
مذکور صالحیت  این حال، سند  با  برطرف سازد.  را 
عالی  دادگاه  به  را  قوانین  تفسیر  به  رابطه  در  نهایی 

تفویض می کند.
در سند مذکور حقوق و آزادی های سیاسی، حقوق زنان، 
آزادی رسانه ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی 
تضمین شده است و قانون اساسی آینده افغانستان نیز 

باید این آزادی ها را تضمین کند.

نقاط ضعف و قوت این طرح
پیش نویس توافق نامه  صلح و ایجاد دولت انتقالی صلح 
افغانستان در نگاه نخست خیلی آرمانی به نظر می رسد؛ 
ولی شباهت های بسیار نزدیکی با توافق نامه بن که در 
قوت  نقاط  از  یکی  دارد.  رسید،  امضا  به   ۲۰۰1 سال 
عمده آن تضمین  آزادی های سیاسی، حقوقی، فرهنگی 
که  است  شده  تأکید  سند  این  در  است.  اجتماعی  و 
این آزادی ها را به رسمیت شناخته و در  باید  طرفین 

اند، اینترنت مورد نیاز را از ماهواره )ستالیت(ها دریافت 
کنند و برای مشتریان شان برسانند. اینترنت ماهواره ای 
هم خیلی قیمت تر از اینترنت فایبر نوری است و هم 

سرعت پایین تر دارد.
در این زمینه، کشورهای هند، ایران و پاکستان مشکل 
بحر  به  کشور  سه  هر  ندارند.  را  افغانستان  به  مشابه 
وصل اند و شبکه های فایبر نوری شان با تهدید گروه های 
مسلح و باج گیران محلی مواجه نیست. به این دلیل، 
قیمت تمام شد اینترنت در این کشورها خیلی کم تر از 

افغانستان است و باید ارزان تر فروخته شود.

کوهستانی بودن جغرافیا
کوهستانی بودن و یا هموار بودن جغرافیای یک کشور 
تأثیر مستقیم روی میزان و حجم سرمایه گذاری مورد 
نیاز برای ایجاد شبکه های مخابراتی سراسری دارد و 
به  نیز  ثابت شرکت های عرضه کننده  میزان مصارف 

شدت از آن متأثر می شود.
در مناطق هموار که در آنجا موانع جدی، مانند کوه های 
بلند کم تر وجود داشته باشد، موج ها و یا سیگنال های 
به آسانی و قدرت بیش تر حرکت می کنند  مخابراتی 
خیلی  ساحه  می تواند  مخابراتی  آنتن  یا  سایت  هر  و 
وسیع تر را پوشش دهد. اما در کشورها و سرزمین هایی 
بُرد  باشد،  زیاد  کوه ها  مانند  عظیم  طبیعی  موانع  که 

سیگنال های مخابراتی نیز محدودتر می شود.
خدمات  رساندن  برای  است  ممکن  ترتیب،  این  به 
جغرافیای  یک  در  که  نفر  میلیون  یک  به  موبایل 
هموارتر زنده گی می کنند، به 1۰ آنتن نیاز باشد؛ اما اگر 
بخواهیم برای همین یک میلیون نفر که در یک منطقه 

میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی »اترا کجاست؟«
بخش چهارم

دو سال از دادخواهی »اترا کجاست؟« گذشت؛
پس از دو سال نتیجه کجاست؟

چرا محصور بودن به خشکه و کوهستانی بودن جغرافیا روی قیمت اینترنت تأثیرگذار است؟
آنچه از دو سال دادخواهی آموخته ام
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي به روش

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

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

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

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

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

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

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

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

شماره های تماس: 0770676۴65 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



نبی عظیمی دوران مجددی و چهار 
ماه دوره برهان الدین ربانی را در 
کابل بود. پس از آن غرض تداوی 
به بیرون از کشور رفت و بعد از 

تداوی دوباره به کشور برگشت. او 
پس از حکومت طالبان هیچ نقش و 

مسوولیتی در حکومت های افغانستان 
نداشت؛ اما هم چون یک وطن پرست 
متعهد همیشه در رفت وآمد به کابل 

بود. او هم چون یک وطن پرست 
واقعی مسوولیت حوادث رخ داده را 
برعهده می گرفت و اشتباه حزب شان 
را در کتابش مو به مو نشان داده و 

برجسته کرده است.

رنج های بیکران یک جنرال؛
نبی عظیمی در غربت درگذشت

حالی که گلوی داکتر نجیب از عقده و بغض ناشی 
از تنهایی پر بود،  به حاضرین گفت: »نبی عظیمی 
قوماندان شما بزرگ ترین و ناجوانمردانه ترین توطئه 
را که عبارت از کودتای سیاه شهنواز - گلبدین بود، 
با سوق و اداره عالی و پالن گذاری ماهرانه خویش به 

کمک شما خنثا کرده است...«
نبی عظیمی در پایان روزهای حکومت داکتر نجیب 
و سیاست گذاری ها  برنامه ریزی ها  در  اساسی  نقش 
داشت. بار مسوولیت رویدادهای پایان حکومت نجیب 
اغلب روی دوش او بود. او در هنگام قیام دوستم و 
مومن اندرابی در برابر حکومت، تالش زیادی به خرج 
قوای مسلح کشور  به صفوف  را دوباره  آنان  تا  داد 
برگرداند. با این همه، نجیب در روزهای آخر او را 
در برنامه نهایی اش فریب داد. عظیمی برنامه داکتر 
نجیب را برای خارج شدن از فرودگاه کابل و رفتن 
به هند »فرار و خیانت« می گوید. به نظر او، تصمیم 
نجیب خالف آن چیزی بود که در کمیته رهبری 
داکتر  ناکام  فرار  از  بعد  او  بود.  شده  فیصله  حزب 
نجیب و پناه گرفتنش در دفتر سازمان ملل متحد، 
پیش او رفت و از وی پرسید: »چرا به من نگفتید که 
فرار می کنید، تا من به شما کمک می کردم، یا الاقل 
مشوره می دادم.« داکتر نجیب برایش گفته بود: »من 
فرار نمی کردم، من برای پذیرایی سیوان رفته بودم.« 
نبی عظیمی به این پاسخ نجیب خندیده بود و برای 

خنده نبی عظیمی اشک های نجیب ریخته بود.
به مجاهدین  انتقال قدرت  نبی عظیمی در هنگام 
در کابل بود و مسوولیت نظم کابل تا روزهای بعد از 
ورود مجاهدین بر عهده او بود. او روزها در گارنیزیون 
بود.  مجاهد  پکول پوشان  رفت وآمد  شاهد  کابل 
احمدشاه مسعود پس از ورود به شهر کابل به دفتر 
او در گارنیزیون رفت و او را در آغوش گرفت. مسعود 
دموکراتیک  حزب  جنراالن  حضور  در  او،  دفتر  در 
»عظیمی  گفت:  خبرنگاران  و  مجاهدین  خلق، 
صاحب شما دیگه بسیار زحمت ها کشیدید، دیگه 
مه می فهمم که اگر شما و این برادرها نمی بودید، 
حکمتیار صاحب به منظور خود نایل می شد. در شهر 
کابل جوی خون جاری می گردید و دیگه حکمتیار 
همه گی را قتل عام می کرد، مردم پایمال می شدند و 

وضع بسیار خراب می گردید.«
در روزهایی که او هنوز در گارنیزیون کابل بود، یکی 
از جنراالن و رفیق حزبی اش کارت سفیدی را جهت 
عضو شدن در جمعیت اسالمی به او داده بود. او با 
تحیر به طرف جنرال نگاه کرده و گفته بود: »رفیق 
عزیز، من عضو حزب د.خ.ا هستم  و تا سرحد مرگ 

نمی خواهم این افتخار را از دست بدهم.«
دوره  ماه  چهار  و  مجددی  دوران  عظیمی  نبی 
برهان الدین ربانی را در کابل بود. پس از آن غرض 
تداوی به بیرون از کشور رفت و بعد از تداوی دوباره 
از حکومت طالبان هیچ  او پس  برگشت.  به کشور 
افغانستان  حکومت های  در  مسوولیتی  و  نقش 
نداشت؛ اما هم چون یک وطن پرست متعهد همیشه 
در رفت وآمد به کابل بود. او هم چون یک وطن پرست 
واقعی مسوولیت حوادث رخ داده را برعهده می گرفت 
و اشتباه حزب شان را در کتابش مو به مو نشان داده 

و برجسته کرده است.
به  جمله ها  این  با  را  سیاست«  و  »اردو  کتاب  او 
من،  سرنوشت  »آشفته گی های  می رساند:  پایان 
اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی  با بحرانی ترین 
همراه و هم زمان بود، سرزمینی که بر اثر حق تولد، 
شادمانی ها، خوشی ها و بهترین چیزها به من داده 
را چشیده  غرور  شور  و  قدرت  نمک  آن  در  و  بود 
بودم، دیگر از دست رفته بود و ما مانند یک موجود 
سرگشته و غریب از باغ ها و چمن زارهای بهشتی آن 

رانده شده بودیم...«

»از اینجا
در افق های دور دست و خونین مشرق

ستاره های فراوانی
در آسمان شسته و آبی سرزمین مقدسی

به چشم می خورند
آنجا،  زادگاه من است... سرزمین خونین!

جایی که براساس حق تولد
در خوشی های اندک و رنج های بیکران و پایان ناپذیر...

فراموششم نمی گردد.
سرزمین محبوب من، عشق من،

مادر من!
قصه های درد، غم و اندوه »مان« را

به تو تقدیم می کنم.«
نبی عظیمی

جنرال نبی عظیمی در دهه چهل خورشیدی جوان 
فرهیخته و فرهنگی ای بود که در میان روشن فکران 
نشانی کسب  و  نام  برای خودش  و سیاست مداران 
کرده بود و جایگاهی داشت. او با اشتراک در کودتای 
13۵۲ سردار داوودخان علیه سلطنت ظاهرشاه، به 
متن قدرت و سیاست افغانستان وارد شد و تا آخرین 
روزهای فروپاشی نظام مورد حمایت شوروی، یکی از 
تصمیم گیرنده گان و یکی از بلندپایه های نظام بود. 
به بعد، در اغلب حوادث بزرگ کشور  از 13۵۲  او 
دخیل بود. پس از فروپاشی حزبش، کتاب معروف 
»اردو و سیاست« را نوشت که در میان کتاب های 
خاطراتی که توسط رهبران و مقامات بلندپایه حزب 
دموکراتیک خلق نوشته شده، از تمام لحاظ بی نظیر 
در  منبع  معتبرترین  و  بهترین  کتاب،  این  است. 
مورد رویدادهای چهل سال پسین به خصوص دوره 
حاکمیت حزب دموکراتیک خلق است. جنرال نبی 
عظیمی فقط یک نظامی نبود. او نظامی، فرهنگی و 
تاریخ معاصر کشور  سیاست مدار معروف و مطرح 
تمام  نمی توان  کوتاه  یادداشت  این  در  که  است 
نوشته گام کوچکی  این  را توضیح داد.  کارنامه اش 

است به منظور به یادآوردن و به خاطر داشتن او.
تا کودتای سردار داوودخان به حیث  نبی عظیمی 
قوماندان تولی در قطعه انضباط شهری قوای مرکز 
دیگر  مثل  هنگام،  همین  در  کرد.  وظیفه  اجرای 
جمع  به  دوره،  آن  تحول طلبان  و  ترقی خواهان 
کسانی پیوست که معتقد بودند با سرنگونی سلطنت 
و از میان برداشتن شاه، افغانستان به نیک بختی و 
سعادت می رسد. با همین فرضیه و گمان در کودتای 
13۵۲ اشتراک کرد و نقش بسرایی داشت. او کسی 
بود که ساعت یک  و چهل و پنج دقیقه شب، منزل 
خان محمدخان، وزیر دفاع وقت را محاصره کرد. او 
همراه با چند سرباز زیر فرمانش، وزیر دفاع وقت را 
از منزل تحتانی خانه اش و از میان بوجی های پخته 
و مواد غذایی بیرون آورد و با یک موتر نوع الری به 
منزل سردار داوود انتقال داد. وقتی سردار داوود را 
از موضوع گرفتاری وزیر دفاع مطلع ساختند به درب 
خانه اش به استقبال نبی عظیمی آمد، تا آن لحظه او 
را حتا یک بار هم ندیده بود و نمی شناخت. وقتی نبی 
عظیمی خودش را معرفی کرد، داوود او را در بغل 
گرفت و رویش را برای آن موفقیت بزرگ بوسید. 
بود  پرسیده  او  از  داوود  سردار  هنگام  همین  در 
که وظیفه بعدی شما چیست؟ عظیمی گفته بود: 
گرفتن رادیو. وقتی کودتا به پیروزی رسید و سردار 
داوود به رادیو رفت تا مردم را از رخداد تازه در کشور 
آگاه بسازد، نبی عظیمی در دفتر رادیو بود و به یاد 
می آورد که وقتی گوینده رادیو خواست بگوید که 
سردار داوود بیانیه می دهد، داوود گفته بود: »برادر، 
دیگر مرا و هیچ کس را سردار خطاب نکنید، سرداری 
برای همیش از افغانستان رخت بسته است.« نبی 
عظیمی پس از کودتا مثل دیگر هم رزمانش معاش 
بخششی دریافت کرد و در تعیینات جدید جمهوری 
دو رتبه ترفیع کرد. او جگرن شد و قوماندان ُغند 

۷1۷ انضباط شهری قول اردو مقرر شد.
به  چپ گرا  افسران  کمک  به  که  داوودخان  سردار 
قدرت رسیده بود و نقش این افسران در سطوح باالی 
جمهوری او برجسته بود، در سال های 13۵۵ تغییر 
مشی و سیاست داد که این برای شوروی آن وقت و 

هوادارانش در افغانستان غیرقابل تحمل بود. جنرال 
نبی عظیمی در همین سال ها بعد از مراجعه مکرر 
اعضای حزب دموکراتیک خلق و با سرخورده گی از 
نظام داوود خان به شاخه پرچم حزب دموکراتیک 
ثور  کودتای ۷  هنگام  در  پیوست.  افغانستان  خلق 
13۵۷، او دگرمن بود و از وظیفه قبلی اش تبدیل 
شده بود و به حیث آمر کشف قرارگاه قول  اردوی 
مرکز وظیفه اجرا می کرد. بعد از قتل میر اکبر خیبر 
و هشدار رفقای حزبی او به داوودخان، حکومت اقدام 
به دست گیری رهبران حزب دموکراتیک خلق کرد. 
نبی عظیمی در این هنگام اسنادها و مدارک حزبی 
خود را مخفی کرد و در یک شب بارانی و طوفانی 
اطالع رسانی  نیز  حزبی اش  رفقای  برای  توانست  تا 
کرد که اسناد و مدارک حزبی شان را مخفی کنند. 
او در هنگام کودتای ۷ ثور در قرارگاه قوای مرکز 
وظیفه اش  از محل  را  انداخت ها  و  فیر  بود. صدای 
می شنید و آن طور که خودش روایت می کند، سایر 
به چشم شک  او  به  همکارانش در آن روز و شب 
می نگریستند. در زمانی که کودتای ۷ ثور به پیروزی 
رسید، نبی عظیمی صرف یک نظامی حکومت، ولی 
طرف دار سرنگونگی داوود بود. به قول خودش »من 

کاره ای نبودم«.
دموکراتیک  حزب  رهبران  دستور  به  عظیمی  نبی 
خلق مدتی در قرارگاه قوای مرکز به حیث رییس 
ارکان وظیفه اجرا کرد. در همین زمان حفیظ اهلل 
امین او را یک روز فراخواند و در یکی از اتاق های 
وزارت خارجه نظر او را در مورد اجرای وظیفه در 
هیچ  بدون  عظیمی  شد.  جویا  افغانستان  اطراف 
استداللی گفته بود که هرچه رهبران الزم بدانند، 

مورد قبول او است. فردای آن روز، جنرال عبدالقادر، 
و  نزد خود خواست  را  او  تازه،  دفاع حکومت  وزیر 
توظیف شدنش را به حیث قوماندان فرقه 1۴ غزنی 
تبریک گفت. او در حال سیستم سازی فرقه اش بود 
به کابل خواسته شد.  بهانه مریضی مادرش  به  که 
عبدالوکیل که بعدها در حکومت داکتر نجیب وزیر 
خارجه شد )آن وقت معین سیاسی وزارت خارجه 
بود(، او را خواسته بود. او برای عظیمی گفته بود که 
حفیظ اهلل امین در حال تدارک کودتا علیه شاخه 
پرچم است و در نظر دارد همه ما را در بیرون کشور 
به  او  اگر  داریم،  نظر  برای همین در  توظیف کند. 
این کارهایش ادامه بدهد، خودت فرقه 1۴ غزنی را 
مستقل اعالم کنی و در صورت صدور فرمان از طرف 
کارمل از آنجا به کابل حمله کنی. نبی عظیمی گفته 
ندارید، درست است؛  اگر وسیله  دیگری سراغ  بود 
ولی »... انتخاب این راه خون های بسیاری را خواهد 
ریخت و فرجام آن بسیار تاریک است.« نبی عظیمی 
در  ولی  نکرد.  دریافت  تلفنی  کار،  این  انجام  برای 
وزیر  عبدالقادر  جنرال  گرفتاری  خبر  اگست   1۷
دفاع، سلطان علی کشتمند و دیگر رفقای حزبی اش 
جمهوری  دولت  علیه  دسیسه  اجرای  جرم  به  را 

دموکراتیک افغانستان شنید.
عظیمی در هنگام کودتای شهنواز تنی، معاون وزیر 
دفاع  بود. در همین ایام داکتر نجیب او را با حفظ 
کابل  گارنیزیون  قوماندان  دفاع،  وزرات  معاونیت 
نیز تعیین کرد. این درست هنگامی بود که داکتر 
کرده  حاصل  اطالع  تنی  کودتای  برنامه   از  نجیب 
بود و برای همین از نبی عظیمی خواسته بود که 
برای خنثاسازی آن آماده باشد. نبی عظیمی قبل 
از وقوع کودتا تدابیر خود را گرفته بود. تنی، وزیر 
دفاع رژیم برای هموارسازی راه کودتاچیان در یک 
اقدام ناگهانی، ُغند ۷۲ فرقه ۸ که در »میدان شهر« 
جابه جا بود و اکثریت افسران آن پرچمی بودند را 
از آنجا بیرون کرد و به قوماندان های فرقه هدایت 
عظیمی  نبی  بفرستند.  خوست  به  را  آنان  که  داد 
قوماندان  بود،  تنی  معاون شهنواز  زمان  آن  در  که 
فرقه و افسران را از میدان شهر نزد خود خواست و 
گفت تا وقت حل شدن مشکل تنی در گارنیزیون 
اجرا نمودن فرامین  از  و  امضا کنید  کابل حاضری 
او نیز ابا ورزید. در مقابل این کار عظیمی، تنی در 
روسای  همه  به  و  داد  جلسه  تشکیل  دفاع  وزارت 
وزارت دفاع هدایت داد که از این پس نبی عظیمی 
را به حیث معاون وزیر دفاع نشناسند. در 1۶ حوت 
13۶۸ امواج شدید انفجار یک بمب، نبی عظیمی 
انداخت.  پایین  از چوکی اش در گارنیزیون کابل  را 
هواپیماهای قوای هوایی بمب اول را در ارگ، دوم 
را در گارنیزیون و سوم را در جوار رادیو تلویزیون 
رها کرده بودند. نبی عظیمی در لحظه شروع کودتا 
با مدیریت خوب، شروع به مقاومت علیه نیروهای 
بسیار کوتاه کودتا  او در مدت  تنی کرد.  به  وفادار 
را خنثا کرد و تنی، وزیر دفاع وقت و رهبر کودتا 
از فرودگاه بگرام به پاکستان فرار کرد. داکتر نجیب 
ساعت 1۲:۴۵ دقیقه شب، زمانی که کودتا شکست 
خورد، به محل قوماندانی گارنیزیون کابل رفت،  نبی 
عظیمی را در بغل گرفت و چندین بار او را بوسید. در 
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نبی عظیمی در هنگام انتقال 
قدرت به مجاهدین در کابل بود 
و مسوولیت نظم کابل تا روزهای 

بعد از ورود مجاهدین بر عهده او 
بود. او روزها در گارنیزیون کابل 

شاهد رفت وآمد پکول پوشان 
مجاهد بود. احمدشاه مسعود پس 

از ورود به شهر کابل به دفتر او در 
گارنیزیون رفت و او را در آغوش 

گرفت. مسعود در دفتر او، در 
حضور جنراالن حزب دموکراتیک 

خلق، مجاهدین و خبرنگاران 
گفت: »عظیمی صاحب شما دیگه 

بسیار زحمت ها کشیدید، دیگه مه 
می فهمم که اگر شما و این برادرها 

نمی بودید، حکمتیار صاحب به 
منظور خود نایل می شد. در شهر 
کابل جوی خون جاری می گردید و 

دیگه حکمتیار همه گی را قتل عام 
می کرد، مردم پایمال می شدند و 

وضع بسیار خراب می گردید.«



محمدحسین نیک خواه

دستور  هرات،  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  پیش 
بازداشت غوریانی را در پیوند به قضیه قتل یک جوان 
صادر کردند، اما پولیس موفق نشد او را بازداشت کند 
و مقام های امنیتی اعالم کردند که برای گرفتاری اش 
به نیروهای بیش تری نیاز  است، زیرا نمی توانند او 
برخی  اخیر،  سال  در جریان چند  کنند.  گرفتار  را 
عملیات های پولیس برای گرفتاری غوریانی به دنبال 
پشتی بانی برخی ساکنان بومی محل از وی و مقاومت 
افراد مسلح وابسته به غوریانی ناکام شد. در یکی از 
او  کرد شب هنگام  تالش  هرات  پولیس  عملیات ها، 
برخی  اعتراض  دنبال  به  بازهم  اما  کند،  گرفتار  را 

ساکنان جبرییل، موفق به این کار نشد. 
 

محکمه صحرایی و زندان شخصی
معلوماتی که از سوی یک مقام ارشد امنیتی هرات 
در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می دهد 
که حبیب اهلل غوریانی افزون بر قتل و زورگویی، در 
محل اقامت خود یک زندان شخصی داشته و برخی 
بر اساس  است.  کرده  صحرایی«  »محکمه  را  افراد 
معلومات این مقام ارشد امنیتی که نمی خواهد نامش 
افشا شود، غوریانی حدود 3۰ فرد مسلح غیرمسوول 
داشت که با جنگ افزارهای سبک و سنگین مجهز 
بودند. این منبع امنیتی می افزاید که آقای غوریانی 
در انجام فعالیت های غیرقانونی به شمول قاچاق و 
خرید و فروش مواد مخدر، زورگیری، غصب زمین، 
آزار و اذیت مردم، گروگان گیری، لت وکوب مردم و 
برپایی »محکمه صحرایی« در منطقه جبرییل متهم 
مردم  که  دارد  ادعا  ویدیو  یک  در  غوریانی  است. 
مراجعه  دفترش  به  خود  مشکالت  برای حل وفصل 

می کنند.
حبیب اهلل  امنیتی،  معتبر  منابع  معلومات  براساس 
غوریانی در مقابل نیروهای امنیتی ایستاده گی کرده 
دوازدهم  و  نهم  حوزه های  نیروهای  بار  چندین  و 
امنیت  عمومی  ریاست  کارمندان  و  هرات  پولیس 
زندانی  خانه اش  در  ساعت ها  و  لت وکوب  را  ملی 
کرده است. منابع تأیید می کنند که نام غوریانی در 
امنیتی«  میثاق  »برنامه  تعقیب  زیر  افراد  فهرست 
اقدام کرد.  او  برای گرفتاری  جای داشت و پولیس 
۸صبح  روزنامه  به  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
فعالیت های  در  غوریانی  حبیب اهلل  که  می گوید 
زورگویی،  قتل،  اذیت شهروندان،  و  آزار  غیرقانونی، 
آدم ربایی، باج گیری، داشتن زندان شخصی و داشتن 
او،  گفته  به  است.  متهم  غیرقانونی  جنگ افزارهای 
فعالیت های  از  مردم  مکرر  شکایت های  دنبال  به 
غیرقانونی غوریانی، نیروهای امنیتی برای بازداشت او 
اقدام کردند. والی هرات هشدار می دهد که حکومت 
محلی با تمامی زورمندان و افرادی که سبب اخالل 
نظم و امنیت می شوند، برخورد می کند و هر کسی 
که »لفظی« و »عملی« زورگویی کند، مورد پی گرد 
قانونی قرار می گیرد، بناًء عملیات گرفتاری غوریانی 

نباید با مسایل »قومی و مذهبی« پیوند داده شود.

پاسخ غوریانی به اتهام های حکومت
والی  از سوی  مطرح شده  اتهام های  به  واکنش  در 
هرات و مقام های امنیتی علیه حبیب اهلل غوریانی، او 

گرفتاری  برای  امنیتی  نیروهای  عملیات  پی  در 
در  غیرمسوول  مسلح  افراد  از  غوریانی،  حبیب اهلل 
برداشتند و سه تن  نفر زخم  از ۴۰  هرات، بیش تر 
دیگر کشته شدند، اما خودش موفق شد فرار کند. 
این  فرد در جریان درگیری با نیروهای امنیتی زخم 
فرار کرد . منابع معتبر  نامعلوم  به جایی  برداشت و 
امنیتی می پذیرند که نام غوریانی در »فهرست برنامه 
با  او  بازداشت  عملیات  و  بود  درج  امنیتی«  میثاق 
همکاری نیروهای قطعه »۵۵۵« پولیس انجام شد. 
افراد  درگیری  در جریان  رویداد،  گواهان  روایت  به 
غوریانی با نیروهای امنیتی، جنگ افزارهای سنگین 
به شمول راکت و »توپ چه« شلیک شد. والی هرات 
فعالیت های  در  غوریانی،  حبیب اهلل  که  دارد  تأکید 
زورگویی،  قتل،  اذیت شهروندان،  و  آزار  غیرقانونی، 
غیرقانونی  جنگ افزارهای  و  شخصی  زندان  داشتن 
متهم است. منابع امنیتی ادعا دارند که در چندین 
از  زندانی و پس  او  از سوی  امنیتی  نیروهای  مورد 
مدتی رها شدند. هرچند حبیب اهلل غوریانی می پذیرد 
که ۶۰ تا ۶۵ فرد مسلح دارد، اما اتهام های مطرح 
شده از سوی حکومت را بی اساس دانسته و پافشاری 
دارد که برای »دفاع از حقوق مردم« فعالیت می کند. 
او هم چنان اتهام ارتباط با گروه »فاطمیون« را نیز رد 
کرده و هشدار می دهد که خودش ضد این گروه اقدام 
می کند. از سویی هم، زخم برداشتن بیش تر از 3۰ 
فرد غیرنظامی و انجام عملیات گسترده نظامی برای 
بازداشت غوریانی در مناطق مسکونی، انتقادهایی را 
به همراه داشته است. فعاالن مدنی و برخی اعضای 
را  غیرنظامیان  شدن  قربانی  هرات،  والیتی  شورای 

خالف ارزش های حقوق بشری عنوان می کنند.

حبیب اهلل غوریانی کیست؟
هرات،  در  امنیتی  نهادهای  معلومات  براساس 
اصلی  ساکن  محمدعلی،  فرزند  غوریانی،  حبیب اهلل 
روستای کشمیران ولسوالی غوریان هرات است و از 
واقع در  این  سو، در منطقه جبرییل  به  چند سال 
که  مردی  می کند؛  زنده گی  هرات  نهم شهر  ناحیه 
ادعا دارد برای دفاع از حقوق مردم تالش می کند. 
او چندین  آقای غوریانی،  نزدیکان  برخی  به روایت 
سال پیش از منطقه بهسود والیت میدان وردک به 
همین  در  و  کرد  مهاجرت  هرات  غوریان  ولسوالی 
ادعا  غوریانی  نزدیکان  برخی  شد.  ساکن  ولسوالی 
دارند که او در کشاورزی و تجارت فعالیت دارد. منابع 
حبیب اهلل  که  می پذیرند  هرات  در  حکومتی  معتبر 
مخدر  مواد  فروش  و  خرید  و  قاچاق  در  غوریانی، 
با  غوریان  ولسوالی  مرزی  مناطق  در  و  دارد  دست 
کشور ایران، سال ها سرگرم ترانزیت و خرید و فروش 
مواد مخدر بوده است. او هم چنان در نهادهای عدلی 

و قضایی پرونده دارد.
انتخابات  در  قبل  سال  چند  غوریانی،  حبیب اهلل 
کمیسیون  اما  کرد،  نامزد  را  خودش  پارلمانی 
مستقل انتخابات به دلیل آن چه دست داشتن او در 
فعالیت های غیرقانونی به شمول قاچاق مواد مخدر 
اقدام  این  نکرد.  تأیید  را  وی  نامزدی  شد،  خوانده 
با واکنش غوریانی مواجه شد و او در برابر تصمیم 
چندی  کرد.  اعتراض  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

با نشر یک ویدیو در شبکه های اجتماعی، ادعا دارد 
که دست کم ۶۰ تا ۶۵ محافظ دارد و برای حمایت 
از حقوق و دفاع از مردم، فعالیت می کند، اما مرتکب 
تأکید  غوریانی  آقای  است.  نشده  جرمی  هیچ گونه 
دارد که نیروهای دولتی دلیلی برای اجرای عملیات 
علیه او ندارند و اگر سندی علیه وی داشته باشند، 
باید ارایه کنند. او در سخنانش حکومت افغانستان 
نیروهای  برخورد  از  و  کرده  »فاشیست« خطاب  را 

امنیتی با غیرنظامیان انتقاد می کند.
هزینه  از  را  نیروهایش  که  می افزاید  غوریانی 
گروه های خارجی  به  و  تمویل می کند  شخصی اش 
مانند »فاطمیون« هیچ  پیوندی ندارد و این گروه را 
خودش هدف قرار می دهد. او هم چنان پافشاری دارد 
اگر کسی شواهدی در مورد فعالیت گروه فاطمیون 

در منطقه جبرییل دارد، ارایه کند. 
با  صحبت  در  غوریانی،  حبیب اهلل  پدر  محمدعلی، 
بر  تیراندازی  به  را  امنیتی  نیروهای  روزنامه ۸صبح 
اطراف خانه پسرش  غیرنظامیان و منازل مسکونی 
متهم می کند. او تأکید دارد اگر پسرش مجرم بود، 
با هماهنگی بزرگان قومی و نماینده گان پارلمان به 

حکومت تسلیم می شد.
نه،  مخالف حکومت  پسرش  که  دارد  پافشاری  وی 
بلکه موافق حکومت بود و بر اساس درخواست مردم 
مبنی بر فعالیت یک کافی شاپ در منطقه جبرییل، 
با هماهنگی حکومت برای مسدود کردن این محل 
درخواست  و  شکایت  کار  این  دلیل  و  کرد  اقدام 
مردم محل بود. مصطفی انصاری، از ساکنان منطقه 
اگر  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  هرات،  جبرییل 
غوریانی »زورگو« هم باشد، مردم همه پشتی بان و 
طرفدارش هستند و او به درخواست شفاهی و کتبی 
اقدام  برای مسدود کردن کافی شاپ  ساکنان محل 
کرده است. علی خان، یکی دیگر از ساکنان منطقه 
به  خسارت  پرداخت  خواهان  حکومت  از  جبرییل، 
درگیری  جریان  در  خانه های شان  که  است  افرادی 
نیروهای امنیتی با افراد غوریانی تخریب شده است. 
و  مسکونی  منطقه  به  امنیتی  نیروهای  حمله  او 

درگیری مسلحانه را نکوهش می کند.
 

نکوهش تلفات غیرنظامیان
روز  عصر   ۴:۰۰ ساعت  غوریانی  بازداشت  عملیات 
چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا نیمه های شب 
جریان داشت. پس از درگیری افراد مسلح غوریانی 
از ساکنان منطقه جبرییل هرات، نیروهای  با یکی 
امنیتی برای بازداشت او اقدام کردند. ساکنان محل 
می گویند تنش بر سر بازگشایی یک کافی شاپ اوج 
گرفت که غوریانی آن را مسدود کرده بود. محمد، از 
زخمیان رویداد، که برای درمان به شفاخانه حوزه ای 
هرات انتقال یافته بود، در صحبت با روزنامه ۸صبح 

افراد غوریانی و  او در جریان درگیری  می گوید که 
نیروهای امنیتی، زخم برداشته است. محمدحنیف، 
نیروهای  از زخمیان، روایت می کند که  یکی دیگر 
حکومتی و افراد غوریانی بر افراد غیرنظامی تیراندازی 

کردند.
برخی اعضای شورای والیتی هرات نیز زخمی شدن 
غوریانی  گرفتاری  عملیات  جریان  در  غیرنظامیان 
را نکوهش می کنند. سکینه حسینی، عضو شورای 
خالف  رویداد  این  که  دارد  باور  هرات،  والیتی 
ارزش های حقوق بشری است و باید پی گیری شود. به 
گفته او، نیروهای امنیتی در جریان درگیری با افراد 
جنگ افزارهای  از  مسکونی  منطقه ای  در  غوریانی، 
به حضور  توجهی  هیچ گونه  و  گرفتند  کار  سنگین 
غیرنظامیان در محل و منازل مسکونی اطراف خانه 

غوریانی نشده است. 
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، عقیده دارد 
که بسیاری از زخمی ها به دلیل تیراندازی بر منازل 
افراد غوریانی  امنیتی و  مسکونی از سوی نیروهای 
در  نفوس  تراکم  که  می گوید  او  شده اند.  زخمی 
منطقه جبرییل زیاد است و جنگ افزارهای سنگین از 
خانه غوریانی شلیک شده است. بر اساس آمار ریاست 
صحت عامه هرات، 3۲ مرد، یک زن و سه کودک 
درگیری  جریان  در  هستند،  غیرنظامی  همه  که 
برداشته اند،  زخم  غوریانی  افراد  با  امنیتی  نیروهای 
پنج نیروهای پولیس زخمی و دو تن از افراد غوریانی 
هم کشته شدند. هم چنان یک غیرنظامی در شفاخانه 

فوت کرده است.
 

چگونه عملیات بازداشت غوریانی ناکام شد؟
۸صبح  روزنامه  به  هرات  در  امنیتی  معتبر  منابع 
می گویند که در جریان حدود 1۲ ساعت درگیری 
مسلح  فرد  دو  غوریانی،  افراد  با  امنیتی  نیروهای 
وابسته به غوریانی کشته و هشت تن دیگر بازداشت 
شدند. افزون بر این، برخی تجهیزات نظامی و مهمات 
مربوط به غوریانی، به دست پولیس افتاده است. در 
جریان زدوخورد مسلحانه میان نیروهای امنیتی و 
افراد غوریانی، حبیب اهلل غوریانی موفق شد از محل 
درگیری فرار کند. چند ساعت پس از آغاز عملیات 
حمله  به  ویدیو  یک  نشر  با  او  غوریانی،  گرفتاری 

نیروهای امنیتی بر خانه اش واکنش نشان داد.
حبیب اهلل  پای  که  می شود  مشاهده  ویدیو  این  در 
او  و  برداشته  زخم  مرمی  برخورد  از  پس  غوریانی، 
که  است  این  مهم  پرسش  است.  افتاده  بستر  روی 
با حضور شمار زیادی از نیروهای امنیتی در محل، 
چگونه غوریانی موفق به فرار شده است. منابع امنیتی 
می گویند که پس از درگیری افراد غوریانی با پسر 
یکی از ساکنان منطقه جبرییل بر سر مسدود کردن 
یک کافی شاپ، دو نفر با شلیک مرمی از سوی افراد 
غوریانی زخمی شدند که یکی از آن ها روز چهارشنبه 

هفته گذشته فوت کرد.
به روایت مقام های امنیتی، شماری از ساکنان منطقه 
جبرییل با حضور در حوزه امنیتی پولیس، خواهان 
بازداشت غوریانی شدند و آمر حوزه دوازدهم امنیتی 
با  اما  کرد،  اقدام  غوریانی  احضار«  و  »جلب  برای 
مقاومت افراد مسلح و شلیک مرمی بر پولیس، آمر 
حوزه خواهان فرستادن نیروی کمکی شد. عملیات 
از حدود 1۲ ساعت درگیری  امنیتی پس  نیروهای 
 3۵ و  پولیس  نیروی  پنج  برداشتن  زخم  مسلحانه، 
به  وابسته  مسلح  فرد  دو  شدن  کشته  غیرنظامی، 
غوریانی و یک غیرنظامی و بازداشت هشت فرد مسلح 

وابسته به غوریانی، بدون گرفتاری او به پایان  رسید.
مراسم نماز جنازه و خاک سپاری دو تن از افراد مسلح 
حبیب اهلل غوریانی، که در جریان درگیری با نیروهای 
امنیتی کشته شدند، روز جمعه، پانزدهم حوت، در 
هرات  جبرییل  منطقه  در  »سیدمرتضی«  زیارتگاه 

برگزار شد. 
در حالی که عملیات بازداشت حبیب اهلل غوریانی با 
فرار او ناکام شد، برخی ساکنان منطقه جبرییل هرات 
این مرد را ناجی مردم می پندارند، اما حکومت وی را 
ناقض قانون می خواند و بر تالش برای گرفتاری اش 

تأکید دارد.
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نا�ج مردم یا ناقض قانون؛

عملیات بازداشت غوریانی چگونه ناکام شد؟

عملیات بازداشت غوریانی ساعت 
4:00 عصر روز چهارشنبه هفته 

گذشته آغاز شد و تا نیمه های شب 
جریان داشت. پس از درگیری 
افراد مسلح غوریانی با یکی از 
ساکنان منطقه جبرییل هرات، 

نیروهای امنیتی برای بازداشت 
او اقدام کردند. ساکنان محل 

می گویند تنش بر سر بازگشایی یک 
کافی شاپ اوج گرفت که غوریانی 

آن را مسدود کرده بود. محمد، از 
زخمیان رویداد، که برای درمان 

به شفاخانه حوزه ای هرات انتقال 
یافته بود، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که او در جریان 

درگیری افراد غوریانی و نیروهای 
امنیتی، زخم برداشته است. 

محمدحنیف، یکی دیگر از زخمیان، 
روایت می کند که نیروهای حکومتی 
و افراد غوریانی بر افراد غیرنظامی 

تیراندازی کردند.



الیاس طاهری

آسیه حمزه ای

یازدهمین دور رقابت های بین المللی اسکی در دامنه ی 
سلسله کوه های برف گیر بابا در والیت بامیان در مرکز 
کشور برگزار شد. این رقابت ها که در دو بخش حرفه ای 
به شمول  اسکی باز   ۷۰ حدود  شد،  راه اندازی  آماتور  و 

ورزشکاران خارجی با هم رقابت کردند.
در  که  اسکی  بین المللی  مسابقات  دور  یازدهمین  در 
 1۵ حدود  در  خشکک  دره  »چپ قولک«  منطقه ی 
کیلومتری مرکز بامیان برگزار شد، تنها سه اسکی باز 
خارجی از کشورهای اتریش و استونیا به بامیان آمده 
که  می گویند  رقابت ها  این  برگزارکننده گان  بودند. 
امسال به علت شیوع ویروس کرونا و گسترش ناامنی 
در افغانستان، اسکی بازان خارجی کم تر شرکت کرده اند.
محمد، علی آغا و مجتبا، به ترتیب مقام های نخست تا 
سوم مسابقه ی حرفه ای )جهانی( و همین طور فرشاد، 
ابراهیم و زمان مقام های نخست تا سوم مسابقه ی آماتور 

را به خود اختصاص دادند.
محمد، اسکی باز بامیانی که مقام نخست را از آن خود 
کرد، شش سال می شود به تمرینات اسکی روی آورده 
است. می گوید خوشحال است که سرانجام توانست با 
از  را  رقابت ها  این دور  قهرمانی  مقام  زیاد،  تالش های 

آن خود کند.
به گفته ی محمد، فدراسیون ملی اسکی و همین طور 
کمیته ملی المپیک به هر دلیلی که است با ورزشکاران 
به ویژه اسکی بازان همکاری چندانی نمی کنند. به باور 
او، بی توجهی ها و نبود امکانات و تجهیزات این رشته ی 
ده سال گذشته  در  اسکی بازان  تا  ورزشی، سبب شد 
طوری که الزم بود، نتوانند رشد کنند و شماری حتا 

دلسرد شدند و ورزش اسکی را ترک کردند.

 شنبه
شماره 3555

16 حوت 1399
6 مارچ 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

8

دختران اسکی باز مشکلی ندارند؛ اما یگانه چالش فراراه 
ورزشی  رشته ی  این  امکانات  و  تجهیزات  نبود  آن ها 

است.
ملی  فدراسیون  رییس  کارگر  داوود  حال،  این  با 
عمومی  ریاست  از  فدراسیون  این  که  می گوید  اسکی 
المپیک خواهان همکاری  و کمیته ملی  بدنی  تربیت 
شده است، اما تاکنون کمکی صورت نگرفته است. به 
گفته ی آقای کارگر، در شرایط فعلی دولت قادر نیست 
نیازمندی ها در این عرصه رسیده گی کند. به نقل  به 
از آقای کارگر، در والیت های میدان وردک، پنجشیر و 
اسکی  ورزش  برای  مناسبی  مکان های  بامیان،  به ویژه 
وجود دارند اما به دلیل نبود امنیت، بودجه و امکانات 
زمینه ی  تا  نیست  قادر  اسکی  ملی  فدراسیون  کافی، 
راه اندازی رقابت های معیاری اسکی در این والیت ها را 

فراهم سازد.

این سلسله مسابقات، همه ساله از سوی باشگاه ورزشی 
»اسکی کلپ بامیان« در هم آهنگی با اداره محلی این 
والیت به هدف رشد ورزش اسکی، جذب گردش گران 
در  امنیت،  و  صلح  پیام  دادِن  همین طور  و  زمستانی 

دامنه سلسله کوه های بابا راه اندازی می شود.
کلپ  اسکی  مسلکی  و  فنی  معاون  حسینی،  سجاد 
بامیان و برگزارکننده مسابقه نیز از مشکالت سد راِه 
محلی  و  مرکزی  مسووالن  کم توجهی  و  اسکی بازان 
شکایت می کند. به گفته ی حسینی، مسووالن همواره 
وعده همکاری  اسکی بازان  رفع مشکالت  در خصوص 
داده اند؛ اما تاکنون به هیچ کدام آن عمل نکرده اند. او 
هم چنان به این باور است که انفجار چهارم قوس سال 
جاری در بامیان، تأثیر منفی روی جذب گردش گران 

زمستانی و ورزش اسکی گذاشته است.
در  برای شرکت  که  اتریشی  اسکی باز  پیچلر،  ِهلمیت 
این مسابقه به بامیان آمده است، با خوشحالی می گوید 
که این روز برایش فراموش ناشدنی و ماندگار است. به 
گفته ی این اسکی باز، افغانستان با داشتِن مردمان خوب 

و مناظر قشنگ طبیعی، آینده ی خوبی دارد.
بامیان، از والیت های نسبتاً امن در مرکز کشور به حساب 
می آید که با داشتن تپه های برف گیر در دامنه کوه های 
بسیار  اسکی  به ویژه  زمستانی،  بازی های  برای  بابا، 
مناسب خوانده شده است. به باور شماری از آگاهان، اگر 
دولت و نهادهای ملی و بین المللی در زمینه ی ترویج 
ورزش اسکی در بامیان توجه و سرمایه گذاری کنند، در 
آینده ی نه چندان دور، این والیت در ردیف جاهایی قرار 
به آن جا  خواهد گرفت که گردش گران زیادی ساالنه 

می روند.

فرشاد، اسکی باز آماتور که مقام نخست را در مسابقه ی 
غیرحرفه ای از آن خود کرد، نیز از نبود امکانات و لوازم 
این رشته ی ورزشی شکایت دارد. این اسکی باز می گوید 
اسکی بازان  سایر  و  او  به  کشور  ورزشی  نهادهای  اگر 
قرار  اختیارش  در  معیاری  تجهیزات  و  کند  توجه 
بگیرد، در سال های پیش رو برای شرکت در رقابت های 

بیرون مرزی نیز ثبت نام خواهد کرد.
روز  نیز  بانوان  اسکی  ملی  مسابقات  دور  یازدهمین 
شده  راه اندازی  بامیان  در  حوت  چهاردهم  پنج شنبه، 
بود. در این رقابت، 13 تن از اسکی بازان دختر شرکت 
کرده بودند که نظیره، فریبا و ناجیه به ترتیب مقام های 

نخست تا سوم را از آن خود کردند.
نظیره خیرزاد که مقام نخست را کسب کرده، از سه 
این  است.  اسکی  تمرینات  مشغول  سو  این  به  سال 
از نگاه امنیتی  بامیان  اسکی باز دختر می گوید که در 

اسکی باز بامیانی قهرمان یازدهمین دور رقابت 
بین المللی این ورزش شد

می گوید: »آسیه! روح آدم ها چه می شه؟ جسم ترمیم 
خاد شد، اما با روح زخمی چه می شه کد؟ زخم روحم 
خوب نخاد شد. بعد از آن روز سیاه که حاال 1۰ سال 
از آن گذشته، از وجودم ترس شعله می کشد، ناامیدی 
شعله می کشد و زنده گی سال ها است از وجودم کوچیده 

است.«
به گفته خودش  نبود.  دیگر خودش  روز سیما،  آن  از 
در همان 11 ساله گی مرگ را تجربه کرد و بعد از آن 
یا  و  بود  زنده گی  زنده گی کرد، مرگ در عین  هر چه 
برعکس... چه فرقی می کرد. فاجعه آن جا بود که تا یک 
سال بعد از آن روز که برادرش داماد شد، سه بار دیگر 
هم مورد تجاوز او قرار گرفت و هر بار با تهدید به قتل او 
را به سکوت وا می داشت. حتا اگر عبید او را تهدید هم 
نمی کرد، باز هم سیما زبانی برای روایت کردن نداشت 
و صدایی برای بلند کردن. 1۰ سال پیش در جامعه ای 
را  موضوع  این  هضم  توان  کسی  چه  سنتی  به شدت 
چطور  بودند،  قضاوت  آماده  فقط  که  مردمی  داشت؟ 
بدون قضاوت و عادالنه می شنیدند و حق را به سیما 

می دادند؟ 
سیمای  نامش،  زیبایی  اندازه  به  است.  سیما  نامش 
قشنگی هم دارد؛ صورتی ظریف و استخوانی با لبخندی 
ملیح و البته چشمانی که هزاران راز نهفته در آن دیده 
می شود. چیزی در آن چشم ها هست که آرام و قرارش 

را گرفته است، هم باید بگوید و هم نمی تواند بگوید.
وقتی روبه رویم نشست، فهمیدم حرف عادی در میان 
نیست. دوباره صورتش و همان دلواپسی عمیق مشهود 
در چشمانش، کلمات بریده بریده و پراکنده و دستانش 
که آرام نمی گرفت . انگار می خواست تمام اضطراب راز 
درونش را به دستانش منتقل کند و دور بریزد تشویش 
که  نمی شد  گم  می کرد،  چه  هر  که  منزجرکننده ای 

نمی شد. 
سکوت کرده بودم، با خود فکر کردم که حتماً به زمان 
نیاز دارد. گفتم آن قدر می نشینم تا دل و زبانش آماده 
حرف زدن بشود، آن قدر می نشینم تا بیرون بریزد این 
حالت  همین  به  دقیقه  بیست  را.  همیشه گی  دلهره  
باری رفت، آبی به دست و رویش زد، دوباره  گذشت. 
کردم.  نزدیک تر  طرفش  به  را  چای  گیالس  برگشت. 
بودم.  حاالتش  مترصد  زیرچشمی  نوشید.  چای  کمی 
انگار هر جرعه ای که می نوشید، بغضی را هم می بلعید، 

به سختی، پر از درد...
نمی زد.  حرفی  هم  سیما  و  بود  کرده  پیدا  زمان کش 

از کنارش رد می شد و یا در فرصت هایی، به گونه ای بدن 
خواهرش را لمس می کرد، اما سیما هر بار چاره ای جز 
این نداشت که تالش کند فراموش کند و یا ذهنش را 
مصروف موضوعی دیگر سازد. سیما خبر نداشت، اما این 
بار واقعیت تلخی در انتظارش بود که بعد از 1۰ سال 
در حالی  که حاال دختری ۲1 ساله شده، هنوز فراموش 
نکرده است. عبید یک  باره گفت: »سیما مادر کاالهای 
محفلی  ات را نگرفته، بیا بریم خانه او ره بگیریم باز برو 
خانه.  رفتند  نمی شه.«  که  مکتب  کاالی  با  اونجی  که 
دامنی  که  را  محفلی  سبز رنگ  لباس  سرعت  با  سیما 
چین چین داشت، پوشید و موهای فرفری اش را شانه 
را دید و  برادرش  آیینه پشت سرش،  ناگهان در  کرد. 
لمس دستان عبید را در پشت پاهایش احساس کرد. 
جیغ کشید و می خواست فرار کند، اما آن اتفاقی افتاد 
که نباید می افتاد... سیما مورد تجاوز قرار گرفت، توسط 
برادرش که عمری به او از نجابت، متانت و اخالق گفته 
بود. جهنم زنده گی سیما از همان روز آغاز شد و حاال 
بعد از سال ها نه تنها آتش این حادثه در وجودش سرد و 
خاموش نشده، بلکه هر روز شعله های آن زبانه می کشد.

به گفته خودش  نبود.  دیگر خودش  روز سیما،  آن  از 
در همان 11 ساله گی مرگ را تجربه کرد و بعد از آن 
یا  و  بود  زنده گی  زنده گی کرد، مرگ در عین  هر چه 
برعکس... چه فرقی می کرد. فاجعه آنجا بود که تا یک 
سال بعد از آن روز که برادرش داماد شد، سه بار دیگر 
هم مورد تجاوز او قرار گرفت و هر بار با تهدید به قتل 
او را به سکوت وامی داشت. حتا اگر عبید او را تهدید 
نمی کرد، باز هم سیما زبانی برای روایت کردن نداشت 
و صدایی برای بلند کردن. 1۰ سال پیش در جامعه ای 
را  موضوع  این  هضم  توان  کسی  چه  سنتی  به شدت 

چطور  بودند،  قضاوت  آماده  فقط  که  مردمی  داشت؟ 
بدون قضاوت و عادالنه می شنیدند و حق را به سیما 

می دادند؟ 
از آن اتفاق 1۰ سال گذشته و حاال سیما در گوشه ای 
روی  را  دستانش  است.  نشسته  روبه رویم  شهر  این  از 
صورتش گذاشته و های های می گرید. استیصال یعنی 
همین لحظه که نمی دانم چطور او را باید تسلی بدهم؛ 
»آرام  بگویم:  مثاًل  که  نمی آید  زبانم  بر  کلمه ای  حتا 

باش«...
می گوید: »همان سال بارها تصمیم گرفتم از خانه فرار 
کنم. شب ها که می خوابیدم، هم یک  باره با ترس بیدار 
می شدم، فکر می کدم کسی در رخت خوابم درآمده. در 
مکتبم خراب  خواب جیغ می زدم. وضعیت درس های 
خشونت  مورد  بارها  و  نمی دانستند  مادرم  و  پدر  شد. 
آن ها قرار گرفتم که چرا درس نمی خوانی! حتا مادرم 
چند بار تعویذ گرفت برم، فکر کد جادو شدم که ایقه 

ناگهان سرخورده شدم و از تنهایی فرار می کردم.«
»یکی از بدترین روزهای زنده گی ام، روز محفل دامادی 
عبید بود. هم نفرت داشتم و هم می ترسیدم. در سالون 
در  نزدیک  اقوام  همه  شد.  پخش  موسیقی  عروسی، 
بودند؛ همان هایی که مخالف  پای کوبی  و  حال شادی 
رقص و شادی دخترانه گی من بودند و همیشه سرزنشم 
حس  بودم،  ایستاده  گوشه ای  استیج  روی  می کردند. 
می کردم چطور باید وانمود کنم که عادی استم. همه 
دارن می بینن، پدر و مادر و برادر، کاکا و ماما، خاله و 
عمه... عبید آمد، دستم را گرفت و کشید روی استیج 
حرکاتی  با  خواهرکم.«  با  رقص  »یک  گفت:  بلند  و 
در  بود،  نکده  ایال  را  هنوز دستم  که  حالی  در  موزون 
چشم هایم خیره شده بود و گاه قهقهه می زد. برای من 
از آن چشم ها نجاست می بارید، بی غیرتی می بارید و در 
می دواند.  ریشه  نفرت  و  می کرد  پیدا  کینه شدت  من 
لحظه ای آن قدر حالم بد شد که گریه ام گرفت، رفتم در 
گوشه ای. همه می گفتند اال نازدانه گک از خاطر برادرش 
گریان داره، دق می شه پشتش...« هیچ کس نمی فهمید 
سیما، این دخترک نوجوان چه می کشد. ناجوان مردانه 
بود بار غمی که در آن سن روی دوشش گذاشته شده 

بود.
می گوید: »زنده گی ام بر باد رفته... جسم مهم نیست، حتا 
اگر ترمیم یابد، روحم چه می شود؟ زخم روحم هر چه 
می گذره، عمیق تر شده می ره، زخم روحم چه می شوه 

آسیه؟«

بی مهابا پرسیدم: »بیرون بریز هر چه آزارت می ته.« انگار 
دنبال همین جمله بود تا فروبشکند، بغض را نبلعد و 
که چشم های  بزند  و سرانجام حرف هایی  بریزد  اشک 
خودش را نه، بل چشم های هر شنونده ای را خیس باران 

کند.
11 ساله بود، به مکتب می رفت، دختر زیبای قوم که 
از  می کرد.  صدا  ملکه  دادن  ناز  به  را  او  همیشه  مادر 
تجربه اولین قاعده گی اش چهار ماه می گذشت. کم کم 
نشانه های نوجوانی در بدنش پیدا شده بود. سیما فقط 
در  کالنش  برادر  )مستعار(  عبید  که  داشت  برادر  سه 
کاکاهایش  با  والیت  در  دیگرش  برادر  دو  و  بود  خانه 
از  که  سنتی  شدت  به  خانواده ای  می کردند.  زنده گی 
بسیاری  محدودیت های  نوجوانی  آغاز  سال های  همان 
برای سیما وضع کرده بودند؛ دختر کاالی پراخ بپوشد، 
دختر نباید در جمع بلند بخندند، بدون برادر کالنش 
جایی نرود، حتا مخالف موسیقی و رقص های دخترانه 
این  اولین تصور  بودند. شاید  او در محافل خانواده گی 
باشد که چنین خانواده ای که تمامی این موضوعات را 
اما  است،  دختر  برای  مطمینی  مامن   می داند،  آسیب 

چنین نبود.
پدر و عبید، برادر سیما، از چهره های مذهبی و معتبر 
کابل محسوب می شدند.  در  زنده گی  محله  و  بازار  در 
این ظاهر آن قدر خوب حفظ شده بود که هیچ کسی 

کوچک ترین گمان بدی هم نمی برد.
یک روز مادر برای اشتراک در محفلی خانواده گی خانه 
را ترک کرد و پدر هم در دوکان خویش مصروف بود. 
قرار بر این بود که عبید برود سیما را از مکتب بگیرد 
زیر  هم  این  از  پیش  سیما  مادرش.  پیش  برساند  و 
نگاه های سنگین برادرش آزار می دید. گاهی وقتی عبید 
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رن�ج که »سیما« یم کشد؛ 
زخم ناسور تجاوز توسط برادر در 11 ساله گی
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هند که عنوان »بزرگ ترین دموکراسی دنیا« را یدک 
برابر،  حقوق  تامین  برای  تالش ها  وجود  با  می کشد، 
هنوز از نابرابری های اجتماعی رنج می برد. »دالیت ها« 
هستند،  هند  در  اجتماعی  طبقه  فرودست ترین  که 
ستم  از  و  بوده  روبه رو  اجتماعی  نابرابری  با  همواره 
ناشی از تبعیض رنج برده اند. جمعیت دالیت های هند 
به ۲۵۰ میلیون نفر می رسد و اکثراً مجبور به انجام 
هرچند  می شوند.  کارها  خطرناک ترین  و  پست ترین 
حدود ۷۰ سال پیش نظام طبقاتی هند قانوناً لغو شد، 
در  هند  ساله  هزار  چهار  آن، سنت های  وجود  با  اما 
قربانی  جامعه  زیردستان  از  و  می رانند  حکم  جامعه 
می گیرند. در این نوشته، پیشینه طبقه بندی اجتماعی 

در هند بررسی شده است.
»کاست«  عنوان  زیر  هند،  در  اجتماعی  طبقه بندی 
تعریف می شود و کاست به معنای نسل و نژاد است. 
هند،  جامعه  در  طبقاتی  نظام  یا  »کاست«  مفهوم 
سلسله مراتب اجتماعی هندوها است. این نظام با زیر 
مجموعه هایش هند را به جامعه ای با هزاران طبقه بدل 
کرده است. براساس این طبقه بندی، کاست ها دارای 
طبقات فرادست و فرودست اند و افراد و اعضای مربوط 
به یک کاست نمی توانند، وارد شغل هایی شوند که از 
نظر طبقه بندی اجتماعی به آن تعلق ندارند. براساس 
طبقه بندی اجتماعی در هند، دختران و پسران مربوط 
به یک کاست، اجازه ندارند با دختران و پسران مربوط 

به کاست دیگر ازدواج کنند.
از نظر جامعه شناسان هندی، تعریف شفاف و دقیق 
نظام کاستی یا طبقاتی به خاطر پیچیده گی های آن، 

دوشنبه  روز  به  که  گزارشی  براساس   - اسالم آباد 
شد،  منتشر  متحده  ایاالت  دولت  ویژه  بازرس  توسط 
برای   افغانستان جنگ زده  در  را  دالر  میلیاردها  امریکا 
ساخت وساز ساختمان ها و وسایط نقلیه که یا تخریب و 
یا هم متروکه شده، هدر داده است. این نهاد می گوید 
در   ۲۰۰۸ سال  از  شده  هزینه  دالر  میلیارد   ۷.۸ که 

ساختمان ها و وسایل نقلیه را بررسی کرده است.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا »سیگار« 
جنگ  برای  که  امریکایی  مالیه دهنده گان  پول  بر  که 
که  گفت  می کند،  نظارت  است،  شده  هزینه  طوالنی 
نقلیه  وسایط  و  ساختمان  دالر  میلیون   3۴3.۲ فقط 
»در شرایط خوبی نگه داری شده است.« در این گزارش 
آمده است که 1.۲ میلیارد دالر از ۷.۸ میلیارد دالر که 
برای پرداخت هزینه ساختمان ها و وسایط نقلیه ای که 

در نظر گرفته شده بود، هزینه شده است.
گفت:  گزارش خود  در  کل  بازرس  سوپکو،  .اف.  جان 
»این واقعیت که بسیاری از دارایی های استفاده نشده، 
نگرانی  اصلی  عامل  باید  است،  شده  ترک  یا  خراب 
سازمان هایی که این پروژه ها را تمویل می کنند، باشد.« 
ساله خسته   ۲۰ تقریباً  از جنگ  متحده  ایاالت  مردم 
بررسی  حال  در  بایدن  جو  جمهور  رییس  و  شده اند 

کاست پایین تر با کاست باالتر نوعی شرمنده گی و زیر 
پا گذاشتن قوانین دینی - اجتماعی محسوب می شود 
که در جوامع روستایی باعث طرد شدن زوج و حتا در 
موارد خاص سبب قتل یکی از طرفین می گردد. نظر 
به طبقه بندی کاست ها، تقسیمات شغل اکثراً نظر به 

کاست مربوطه صورت می گیرد.

حقوق مساوی در قانون اساسی
هرچند بعد از استقالل هند از انگلستان، دولت هند 
قانون اساسی ای را به تصویب رساند که براساس آن 
هرنوع تبعیض تحت نام کاست ممنوع است، اما چون 
مذهب  و  تاریخ  در  ریشه  هند  اجتماعی  طبقه بندی 
این کشور دارد، هنوز هم این تقسیمات بر همه ابعاد 

زنده گی مردم حاکم است.
براساس قانون اساسی هند، همه شهروندان این کشور 
از امتیازات و حقوق قانونی یک سان برخوردار هستند و 
حق دارند که بدون در نظرداشت طبقه بندی اجتماعی 
را  خود  عالقه  مورد  شغل  و  ببینند  آموزش  کاست 

انتخاب کنند.
دهه ها پس از کسب استقالل و به دنبال مهاجرت مردم 
از روستاها به شهرهای بزرگ هند، در نتیجه زیست 
باهمی و تغییر شیوه زنده گی، نقش قوانین منتسب به 
از کاست های  افراد  و  است  کاست ها کمرنگ تر شده 
پایین تر با اعضای طبقات باالتر ازدواج کرده و شریک 

کار و تجارت هم دیگر نیز شده اند.
هرچند دولت هند طی سالیان متمادی تالش  کرده 
اما  دهد،  کاهش  را  کاست ها  بین  تبعیض  که  است 
در موارد مشخص این تضادها هم چنان پابرجا است 
شدیدی  درگیری های  و  خشونت ها  باعث  گاهی  و 
افراد  بین  درگیری  مورد،  آخرین  در  است.  نیز شده 
دو کاست مختلف در سال ۲۰1۶ در هریانا، منجر به 

کشته شدن 1۶ نفر شد.

مبارزات فردی و گروهی
ماندگار  تالش های  هند  جامعه  در  افراد  از  برخی 
نابرابری های  برداشتن  میان  از  برای  تأثیرگذاری  و 
اجتماعی و طبقه بندی های ظالمانه انجام داده اند. یکی 
از این چهره ها داکتر بهیمرائو رامجی آمبدکر است. او 
دالیت  یعنی  قشر جامعه هند،  پایین ترین  به  متعلق 
است؛ ولی به دلیل مبارزات ماندگاری که برای تامین 
برابری در هند انجام داده، به پدر هند مدرن مشهور 

شده است.

سوپکو در گزارش خود گفت که نهادهای امریکایی که 
مسوول ساخت وساز هستند، حتا از افغان ها نپرسیده اند 
که آیا به ساختمان هایی که اعمار می شود، نیاز دارند 
یا خیر؟  را دارند  ادامه کار آن ها  برای  توانایی فنی  یا 
وی گفت که این ضایعات مالی به دلیل نقض »قوانین 
متعدد مبنی بر این که نهادهای ایاالت متحده نباید روی 
جایدادهایی سرمایه گذاری کنند، تا این که نشان دهند 
توانایی  از منابع مالی و فنی و  که کشورهای ذی نفع 
استفاده و مراقبت از آن برخوردار باشد«، رخ داده است.
افغانستان گفت  دولت  پیشین  مشاور  فرهادی،  طارق 
می داند«،  بهتر  کننده  »کمک  این که  فکر  طرز  که 
و  کم  مشاوره  معنای  به  معموالً  امر  این  است؛  غالب 
پروژه ها  مورد  در  افغانستان  دولت  با  مشورت  عدم  یا 
بود. وی گفت: »عدم هماهنگی میان بسیاری از کمک 
کننده گان بین المللی، به این ضایعات کمک می کند.« 
به عنوان مثال، وی گفت که گاهی یک مدرسه در کنار 
مدرسه ای تازه احداث شده ساخته می شود که توسط 
سایر کمک کننده گان تامین مالی شده است. فرهادی 
گفت: »این ساخت وساز ادامه پیدا می کند؛ زیرا پس از 
این  بودجه،  اختصاص  و  قرارداد  اعطای  تصمیم گیری 
مدرسه بدون توجه به این که آیا به آن نیاز است یا خیر، 

طبقاتی  نظام  یا  کاست ها  زیرا  است.  ناممکن  تقریباً 
و  تغییرات  از  و  گرفته  منشا  تاریخ  و  مذهب  از  هند 
دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی دوران استعمار در 

هند، تأثیر پذیرفته است.
نظام کاست در اجتماع هند، روابط و تعامل افراد جامعه 
و  اجتماعی  روابط  همه  تقریباً  و  را مشخص می کند 
فرهنگی، به ویژه در جوامع روستایی براساس عضویت 
افراد در کاست ها تعریف می شود. کاست ها معموالً در 

چهار طبقه دسته بندی می شوند که عبارت اند از:
برهمن ها: طبقه روحانیون یا افرادی که خود را مقدس 

و برتر از دیگران می دانند؛
کشاتریاها: طبقه شاهزاده گان و افراد شامل در ارتش 

و نظام؛
ویشایاها: طبقه تجارت پیشه ها و صعنت گران؛

شودراها یا سادراها: طبقه کارگران.
آخرین طبقه اجتماعی در هند که شامل این کاست 
نمی شود، به نام طبقه دالیت )Dalit( یا غیرقابل لمس 

و به اصطالح عامیانه ناپاک و نجس یاد می شود.
کار  خاصی  نظم  و  شرایط  تحت  کاست ها  اعضای 
می کنند و در اکثر موارد صالحیت عام و تام در همه 
امور اجتماعی دارند. هر کاست زیرمجموعه های زیادی 
این زیرمجموعه ها  تعداد  دارد. طبق آخرین تحقیق، 
در حدود ۲۵۰۰-3۰۰۰ برآورد شده است که هرکدام 
رسوم و آداب متفاوت و منحصر به خود را دارد. افراد 
خود  کاست  عضو  با  که  می کنند  تالش  کاست  هر 
مربوطه  طبقه  به  را  خود  وفاداری  تا  کنند  ازدواج 
خویش نشان دهند. در قوانین کاست، ازدواج فردی از 

توافق صلحی است که سلفش، دونالد ترمپ یک سال 
باید تصمیم بگیرد  او  با طالبان امضا کرده بود.  پیش 
که همه نیروهای امریکایی را طبق وعده داده شده در 
توافق نامه تا اول ماه می از افغانستان بیرون بکشد، یا 
بماند و احتماالً جنگ را طوالنی کند. مقامات می گویند 

که تاکنون در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است.
در همین حال، شورشیان طالب و دولت افغانستان بارها 
فارس،  بارها در کشور عربی قطر در حاشیه خلیج  و 
بتواند  که  توافق نامه ای  اما  داده اند؛  انجام  مذاکرات 
به صلح  را  افغانستان  بی امان  از ۴۰ سال جنگ  پس 
مجله  تحلیل گر  روگیو،  بیل  است.  دور  بسیار  برساند، 
»النگ وار ژورنال« می گوید که یافته های بازرس ویژه 
»سیگار« تعجب آور نیست. وی گفت که دلیل خسارات 
مالی، حمالت طالبان، فساد و مصرف پول در جاهای 
نادرست، بدون سنجیدن عواقب آن است. روگیو گفت: 
»ساختن کلینیک و مدرسه یک چیز است؛ بهره برداری، 
مراقبت و دفاع از از زیرساخت ها در برابر حمالت طالبان 
چیزی دیگری است. عالوه بر این، غرب تأثیرات فساد 
و در بسیاری موارد بی کفایتی در افغانستان را به شدت 
دستورالعمل  یک  همیشه  این  است.  گرفته  دست کم 

برای ناکامی بوده است.«

برای  مبارزه  از ختم تحصیالتش،  بعد  آمبدکر  داکتر 
او  کرد.  آغاز  را  دالیت ها  برای  برابر  حقوق  تامین 
وزیر  عنوان  به  و  بود  دالیت  طبقه  از  وزیر  نخستین 
عدلیه هند برگزیده شد. داکتر آمبدکر هم زمان عضو 
به  و  انتخاب  نیز  هند  اساسی  قانون  تدوین  کمیته 

ریاست این کمیته برگزیده شد.
و هم چنین  برای همه گان  آزادی های مدنی  تضمین 
تبعیضات  فسخ  شهروندان،  تمام  برای  برابر  حقوق 
اقتصادی  و  اجتماعی  حقوق  از  حمایت  اجتماعی، 
آسیب دیده گان و زنان، اعمال تبعیض مثبت به سود 
کاست های فرودست که قباًل با تبعیض روبه رو بودند، 
 1۹۵۰ سال  در  آمبدکر  داکتر  تالش های  نتیجه  در 
میالدی شامل قانون اساسی هند شد. اصل پانزده این 
قانون، تبعیض  بین شهروندان کشور براساس مذهب، 
نژاد، کاست، جنسیت و یا زادگاه شان را ممنوع کرده 

است و به »نجس انگاری« اجتماعی خاتمه داد.
تا  نداد  فرصت  برایش  آمبدکر  داکتر  عمر  اگرچه 
پایین  طبقات  حق  احقاق  برای  بیش تری  خدمات 
امروزه  انجام دهد، چنانچه  دالیت ها  یا همان  جامعه 
خشونت ها در مناطق دورافتاده و روستایی هند هنوز 
در برابر دالیت ها کماکان وجود دارد؛ اما اگر رهنمایی ها 
و کارکردهای او نمی بود، بدون شک هند از نظر تامین 

حقوق برابر شهروندان در جایگاه فعلی نبود.
بود،  آغازگرش  آمبدکر  داکتر  که  مسیری  ادامه  در 
امروزه نهادها و افراد زیادی در راستای مبارزه حقوق 
هم چنان  و  می کنند  فعالیت  جامعه  پایین  اقشار 
همین  با  فلم هایی  بالیوود  سینماگران  از  بسیاری 
سوژه ساخته اند. در آخرین مورد، تجاوز به دو دختر 
دالیت و به قتل رساندن آنان سر و صدای زیادی در 
رسانه های هند ایجاد کرد و دولت هند را وادار نمود 
تا بودجه مشخصی را در راستای آگاهی دهی دالیت ها 
از حقوق شان و ایجاد مراکز عدلی و قضایی ویژه برای 

رسیده گی به همچو موارد، تخصیص دهد.
جامعه  در  بشری  حقوق  نقض  و  اجتماعی  نابرابری 
هند و  مخصوصاً دالیت ها، بیش ترین قربانی را از زنان 
زنان  علیه  از خشونت  زیادی  موارد  ساالنه  می گیرد. 
این  توسط کاست های دیگر صورت می گیرد.  دالیت 
خشونت ها شامل اختطاف، تجاوز، قتل و سوءاستفاده 

از نیروی کار در میان دالیت ها می شود.

اعمار می شود«.
باعث  نظارت،  بدون  عمدتاً  دالر  میلیاردها  تزریق 
بیش تر شدن فساد هم در میان افغان و هم در میان 
کارشناسان  اما  است.  شده  بین المللی  قراردادی های 
می گویند که با وجود اتالف زیاد کمک ها، با توجه به 
بین المللی،  به پول  افغانستان  وابسته گی شدید دولت 

نیاز به کمک واقعی است.
که  گفت  افغانستان  دولت  پیشین  مشاور  فرهادی، 
مانع  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  شدن  وخیم تر 
ساخت وسازهای  رو  همین  از  شد،  پروژه ها  بر  نظارت 
نامناسب شناسایی نشده است. او از نهادهای بودجه ای 
هستند،  آینده  پروژه های  دنبال  به  که  متحده  ایاالت 
خواست که پس از اتمام پروژه با مردم محلی در مورد 
نیازها و پایداری پروژه مشورت کنند. »نظارت، نظارت، 
نظارت بر پیش رفت و اجرای پروژه و کنترل هر یک از 

الیه های هزینه«.
روگیو گفت که پروژه های کوچک تر و قابل کنترل تر، 
باید سفارش روز باشد. وی گفت: »ساختن پروژه های 
بزرگ غیرقابل کنترل که افغانستان توانایی و تخصص 
فنی آن را ندارد، نباید روایات طالبان که دولت را به 

بی کفایتی متهم می کند، تقویت کند.«

عاقله رحیمی، دانشجوی مقطع دکترا در هند

منبع: واشنگتن پست

نویسنده: کاتی گنون 

مترجم: سیدجمال اخگر

تبعیض طبقاتی و مبارزه برای حقوق برابر در هند

امریکا میلیاردها دالر را فقط در تدارک وسایط 
نقلیه و ساخت وساز در افغانستان هدر داده است
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بنی گانتز، وزیر دفاع اسراییل، گفته است که ارتش این 
کشور در حال به روز رسانی طرح های خود برای حمله بر 

تاسیسات هسته ای ایران است.
بنی گانتز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز که روز گذشته 
منتشر شد، تصریح کرد، در صورتی که جامعه بین المللی 
در خصوص برنامه هسته ای ایران اقدامی نکند، اسراییل 

خود به تنهایی دست به اقدام خواهد زد.
رادیو فردا به نقل از فاکس نیوز می گوید، اسراییل اهداف 
که  است  کرده  ایران مشخص  داخل خاک  در  را  زیادی 
حمله بر آن ها می تواند به توانایی ایران برای توسعه برنامه 

هسته ای اش لطمه وارد کند.
)جاه طلبی  جهان  اگر  است  گفته  اسراییل  دفاع  وزیر 
هسته ای( ایران را متوقف کند، که خیلی هم خوب، اما 
اگر چنین نکرد، ما باید مستقل بایستیم و می بایست از 

خودمان دفاع کنیم.
فاکس نیوز می گوید برآوردهای اطالعاتی حاکی است که 
ایران احتماالً در سال ۲۰۲1 از طریق نیروهای نیابتی خود 

در سوریه و لبنان علیه اسراییل دست به حمالتی بزند.
گروه  که  است  گفته  مصاحبه  این  ادامه  در  گانتز  بنی 

حزب اهلل لبنان صدها هزار موشک در اختیار دارد.
محرمانه  نقشه  یک  گانتز  بنی  می گوید،  نیوز  فاکس 
را  موشک ها  این  آن ها  در  لبنان  حزب اهلل  که  اهدافی  از 
از  ارایه کرد که نشان می داد بسیاری  نگهداری می کند، 
این راکت ها در منطقه مسکونی غیر نظامی در طول مرزی 

انبار شده اند.
وزیر دفاع اسراییل گفت که نقشه اهداف عملیاتی است. 
هرکدام از نظر قانونی، عملیاتی و اطالعاتی مورد بررسی 

قرار گرفته  و ما آماده نبرد هستیم.
دفاعی  نیروهای  ساالنه  گزارش  می گوید،  نیوز  فاکس 
اسراییل نشان می دهد که این کشور برای جنگ چند روزه 

با حزب اهلل آماده می شود.
بروز  اسراییل می گویند که در صورت  رسانه های داخلی 
درگیری، اسراییل روزانه سه هزار هدف را در لبنان مورد 
حمله قرار خواهد داد و 3۰۰ پیکارجوی عضو این گروه 

کشته خواهند شد.
طبق این گزارش، جنرال آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش 
اسراییل، گفته است که از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از 
۵۰۰ موضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه هدف 

قرار گرفته اند.
دستور  گذشته  هفته  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
حمله بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه 
را صادر کرد. دولت جو بایدن از بازگشت ایاالت متحده به 
توافق هسته ای با ایران حمایت کرده و گفته است که از 
این توافق به عنوان زمینه ای برای رسیده گی به رفتارهای 

ایران در منطقه استفاده خواهد شد.
پنجم حوت گفت  روز  اسراییل  این حال، نخست وزیر  با 
که دولت او »هیچ امیدی به هیچ توافق هسته ای با ایران 

ندارد.«
سران  مستقیم  دادن  قرار  خطاب  با  نتانیاهو  بنیامین 
جمهوری اسالمی ایران، افزود که »با توافق یا بدون توافق، 
اسراییل از هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از رژیم تندرو، 
خرافی و سفاک شما به سالح هسته ای دریغ نخواهد کرد.«

بنی گانتز:   
اسراییل در حال به روزرسانی 
طرح های خود برای حمله 
بر  تاسیسات اتمی ایران است

به گزارش یورونیوز، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان، ظهر روز جمعه، ۵ مارچ )1۵ حوت( به وقت 
محلی با استقبال مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، 

وارد بغداد شد.
پاپ قرار است در این سفر سه روزه با مسیحیان این 
با  بود می خواهد  پیش تر گفته  او  دیدار کند.  کشور 

افرادی دیدار کند که رنج های فراوانی را در سال های 
اخیر متحمل شده اند. اشاره رهبر کاتولیک های جهان 
به مسیحیانی است که در زمان حکمرانی داعش بر 
بخش هایی از عراق، دشواری ها و مرارت های فراوانی 

را تجربه کردند.
صدها نفر که برخی از آن ها پرچم های واتیکان و عراق 
را در دست داشتند، در مسیر عبور پاپ در نزدیکی 
مذهبی  رهبر  از  تا  بودند  شده  بغداد جمع  فرودگاه 

کاتولیک ها استقبال کنند.
ویروس  بدتر شدن وضعیت شیوع  با وجود  واتیکان 
گفت:  و  کرد  دفاع  سفر  این  از  عراق،  در  کرونا 
بهداشتی  اقدام های  و سایر  اجتماعی  »فاصله گذاری 

اعمال خواهد شد.«
با این حال آسوشیتدپرس در گزارشش گفت بسیاری 
که در مسیر عبور موتر پاپ فرانسیس حضور داشتند، 

ماسک نزده بودند.
دیدار با آیت اهلل سیستانی، از رهبران مذهبی شیعیان 
پاپ  سفر  برنامه های  از  دیگر  یکی  نیز  عراق،  در 

فرانسیس در این سفر خواهد بود.
کاتولیک  کلیسای  از  هم چنین  سفر  این  در  پاپ 

خواهد  دیدار  بغداد  در  ما«  رستگار  »بانوی  سریانی 
کرد. این مکان مذهبی در سال ۲۰1۰ مورد حمالت 
از  نفر  ده ها  شدن  کشته  به  و  گرفت  قرار  انتحاری 
این  به  نیایش  و  برای عبادت  افرادی منجر شد که 

مکان مذهبی رفته بودند.
رهبر آرژانتینی مسیحیان کاتولیک جهان در بخش 
جنوب  در  ناصریه  به  است  قرار  سفرش  از  دیگری 
عراق برود تا در زادگاه ابراهیم، در اور در نشستی با 
شخصیت های مذهبی برجسته مذاهب گوناگون این 
کشور دیدار کند. مالقات با مقام های سیاسی عراق از 
جمله نخست وزیر و رییس جمهور هم در برنامه سفر 
فشرده پاپ گنجانده شده است. او هم چنین به اربیل 
و موصل و مناطق مسیحی نشین در والیت نینوا سفر 

خواهد کرد.
پیش از حمله سال ۲۰۰3 به رهبری ایاالت متحده 
امریکا به عراق که باعث سرنگونی صدام حسین شد، 
عراق تقریباً یک و نیم میلیون مسیحی داشت، اما هم 
اکنون مقام های کلیسا تخمین می زنند که تنها چند 
باقی  عراقی  مرزهای  نزدیکی  در  مسیحی  هزار  صد 

مانده اند.

پاپ فرانسیس وارد عراق شد 

هریس با نتانیاهو درباره ایران و دادگاه کیفری 
الهه گفت وگوی تلفنی کرد

سپاه:  
هواپیماربایی در مسیر 
اهواز به مشهد خنثا شد

کامال هریس، معاون بایدن و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسراییل، در رابطه به برنامه هسته ای 
ایران و تحقیقات جدید دادگاه کیفری بین المللی 
الهه درباره اسراییل رای زنی کردند. هریس گفت 
متعهد  اسراییل  امنیت  تامین  به  نسبت  امریکا 

است.
هریس،  کامال  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
با  گذشته  روز  امریکا،  جمهور  رییس  معاون 
نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، گفت وگوی تلفنی 
کرد. طرفین درباره مساله فعالیت های هسته ای 
ایران و هم چنین تحقیقات جدید دادگاه کیفری 

الهه درباره اسراییل تبادل  نظر کردند.
معاون بایدن نتانیاهو را به خاطر انجام مذاکرات 
صلح با دیگر کشورهای خاورمیانه ستود و تاکید 
کرد که امریکا نسبت به تامین امنیت اسراییل به 
ویژه در مورد ایران و برنامه هسته ای این کشور، 
متعهد است. گفت وگوی تلفنی هریس و نتانیاهو 
مکالمه پس  این  دارد که  اهمیت  این جنبه  از 
توافق  امضاکننده  اروپایی  طرف های  انصراف  از 
برجام )بریتانیا، فرانسه و آلمان( از ارایه قطع نامه 
بین المللی  آژانس  حکام  شورای  به  پیشنهادی 

انرژی اتمی انجام گرفته است.
انصراف  از  بعد  اسراییل،  وزیر دفاع  بنی گانتس، 
حمله  برنامه های  کردن  به روز  از  اروپایی ها 
که  گفت  و  داد  خبر  ایران  اتمی  تأسیسات  بر 
شناسایی  ایران  در  را  زیادی  اهداف  اسراییل 
کرده که حمله بر آن ها باعث آسیب به توانایی 

هسته ای این کشور خواهد شد. 
وزیر دفاع اسراییل در گفت وگو با شبکه خبری 
را  آن ها  قباًل  جهان  »اگر  گفت:  نیوز«  »فاکس 
متوقف کند که خیلی خوب است، اما اگر نکند، 
ما باید به طور مستقل بایستیم و از خودمان دفاع 

کنیم.«
قاطع  حمایت  مطبوعاتی اش  بیانیه  در  هریس 
خود از توافق نامه عادی سازی مناسبات اسراییل 
با کشورهای جهان عرب و مسلمان را ابراز داشته 
سعادت  و  امنیت  صلح،  پیش برد  اهمیت  بر  و 

اسراییلی ها و فلسطینیان تاکید کرده است.
تحقیقات  درباره  هم چنین  نتانیاهو  و  هریس 
درباره  الهه  بین المللی  کیفری  دادگاه  جدید 
»جنایات جنگی علیه اسراییل در درگیری های 
هریس  کردند.  رای زنی  اسراییل«  و  فلسطین 
این  رسیده گی  مخالف  امریکا  که  است  گفته 

دادگاه به اتهام »جنایت جنگی اسراییل« است.
جنایات  درباره  تحقیقات  الهه  کیفری  دادگاه 
از  فلسطینی،  احتمالی در سرزمین های  جنگی 
جمله در نوار غزه در سال ۲۰1۴ را آغاز کرده 
احتمالی  جنایات  پیرامون  تحقیقات  این  است. 
مسلح  گروه های  دیگر  و  حماس  اسراییل، 

فلسطینی در نوار غزه است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، 
»صالحیت  الهه  کیفری  دادگاه  است  گفته 
»ناعادالنه«  دادگاه  این  و  ندارد  را  تحقیقات« 

اسراییل را هدف قرار می دهد.

آن چه  از  ایران  پاسداران  سپاه  اطالع رسانی  پایگاه 
به  اهواز  مسیر  در  هواپیما  ربایش«  توطیه  »خنثا سازی 
نامید، خبر  پرواز سپاه«  »امنیت  نیروهای  توسط  مشهد 

داد.
این »هواپیماربایی« ساعت 1۰ و 1۰ دقیقه پنج شنبه شب 
شرکت  به  متعلق   1۰۰ فوکر  هواپیمای  فروند  »یک  در 

هواپیمایی ایران ایر« رخ داده است.
روز  ایلنا،  خبرگزاری  که  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
باره  این  از یک منبع آگاه در  جمعه، 1۵ حوت، به نقل 
نوشت: »شب گذشته در مسیر مشهد-اهواز در هواپیمای 
ایران ایر یکی از مسافران مدعی می شود که حامل بمب 

است.«
به گفته این منبع که به نام و سمت وی اشاره ای نشده، 
»یک خانواده چهار نفره در این هواپیما با یک مهمان دار 
وارد تنش و بحث می شوند و با جدی تر شدن دعوا، مدعی 
بمب گذاری  هواپیما  و  هستند  بمب  حامل  که  می شوند 
شده است.« به گفته این مقام آگاه، »مهمان دار به خلبان 
اطالع می دهد و خلبان به سرعت در فرودگاه اصفهان فرود 

می آید.«
آن طور که این منبع مطلع خبر داده، »البته هیچ بمبی در 
کار نبوده و این افراد به دور کمر خود چوب بسته بودند.«

بر اساس  که  کرده  اعالم  خود  بیانیه  در  پاسداران  سپاه 
»اظهارات اولیه، عامل این توطیه قصد داشته است هواپیما 
حاشیه  کشورهای  از  یکی  فرودگاه  در  ربایش  از  پس  را 

جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند.«
سپاه اعالم کرده که ابعاد و زوایای این هواپیماربایی در 

حال بررسی است.


