
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان 
پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که 
همکاری های این سازمان با نیروهای افغان پس از 
خروج نیروهای خارجی از این کشور،...

دست کم طی یک ماه اخیر نیروهای ارتش از 
چندین قرارگاه در والیت های غربی کشور...
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طالبان صبح دیروز جمعه موفق شدند ولسوالی 
جلریز والیت میدان وردک را سقوط دهند. ظاهرا 
طالبان توانسته که کنترل مرکز این ولسوالی را 
تمام  و  پولیس  فرماندهی  ساختمان  به شمول 
ملحقات آن را به دست بگیرند. وزارت دفاع کشور 
نیز سقوط این ولسوالی را تأیید کرده است، اما 
از  دفاع  وزارت  ولسوالی،  این  سقوط  به دنبال 
آغاز عملیات پاکسازی خبر داده است. برپایه ی 
گفته های وزارت دفاع هنگام عملیات پس گیری 
است.  شده  وارد  نیز  جانی  تلفات  طالبان  به 
به نظر می رسد با سقوط این ولسوالی طالبان به 
امکانات جنگی زیادی دست یافته است. منابع 
تأیید می کنند که به رغم افتادن جنگ افزارهای 
زیادی، ده ها سرباز نیروهای امنیتی نیز به دست 

طالبان اسیر شده اند. 
ظاهرا آنچه در والیت میدان وردک اتفاق افتاده 
دلیل  می شود  گفته  است.  امنیتی  فاجعه  یک 
حمایت  نرسیدن  ولسوالی  این  سقوط  اصلی 
به موقع به نیروهای گیرافتاده بوده است. مهدی 
راسخ، نماینده والیت میدان وردک در مجلس 
اتفاق  جلریز  ولسوالی  در  آنچه  که  است  گفته 

افتاده مشکوک است...
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کوتاهی دوامدار در 
پشتیبانی نیروهای امنیتی

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 2

سه محور همکاری ناتو 
با افغانستان پس از خروج؛ 
نیروهای ویژه در خارج 
آموزش داده می شوند

عبداهلل: 
طالبان قادر به تصرف 
افغانستان نخواهند شد

از سرکوب تا عقب نشینی
در یک ماه ارتش چندین کندک و قرارگاه را 
در والیت های غرب کشور رها کرده  است

هشدار ولسـوال ناهور 
والیت غزنی: 

طالبان قصد حمله بـر 
این ولسوالی را دارند

دادگـاه عالی اونتاریـو: 
سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی بر فراز تهران 
عمدی و تروریستی بود

»رستاخیز بازماندگان«؛ 

فراخوانی به سوی 
همدلی و تغییر
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انتشارات  بازماندگان« اخیرا توسط  رمان »رستاخیز 
رمان  این  است.  رسیده  چاپ  به  کابل  در  زریاب 
نوشته است.  آقای یونس صالحی  را  361 صفحه ای 
مردم  تلخ  گذشته ی  روایت  بازماندگان«  »رستاخیز 
هزاره است و در این میان به صورت خاص به ماجرای 
هفت سال جنگ هزاره ها در برابر عبدالرحمان خان 
داستانی  سبک  لحاظ  به  رمان  است.  شده  پرداخته 
ترتیب  همین  به  و  است  شده  روایت  واقع گرایانه 
اکثریت شخصیت های این داستان نیز شخصیت های 
و  گل بیگم  چون  کسانی  مثال  اند،  واقعی  و  تاریخی 

شیرین هزاره.
به وضعیت فرهنگی،  از 350 صفحه  رمان در بیش 
وضعیت  کل  در  و  تحصیلی  وضعیت  تجاری،  روابط 

زندگی هزاره ها و...

یازده روز آتش و خون؛ بحران اخیر غزه چگونه شکل گرفت؟
فلسطینی   230 دست کم  غزه  اخیر  جنگ  طی  می دهد. 
به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسرائیل نیز گزارش 
کشور  این  به  حماس  راکت پراکنی  نتیجه ی  در  که  داده 
امنیتی  کابینه  است.  شده  کشته  اسرائیلی   12 دست کم 
طرح  که  کرده  اعالم  شبانه  جلسه  یک  از  پس  اسرائیل 

آتش بس پیشنهادی مصر »به طور متقابل و...

اشاره: ساعات نخست روز جمعه دولت اسرائیل اعالم کرد 
همه  توصیه  و  آرا  اتفاق  به  سیاسی  امنیت  »کابینه  که 
مقامات امنیتی، ابتکار مصر برای آتش بس بی قید و شرط 
خواهد  اعمال  بعدی  موعد  در  که  پذیرفت،  را  دوجانبه 
شد.« آتش بس میان اسرائیل و حماس به ابتکار مصر به 
پایان  به 11 روز درگیری میان دو طرف  و  اجرا درآمده 
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جنباندن حلقه ی اقباِل ناممکن
حویلی  که  است  نیک  بخت  فالنی  که  شنیده  اید  حتما 
بزرگی دارد. در پایتخت پُرجمعیت کشور ما خیلی خوب 
نیم  تا  اگر  باشد.  داشته  بزرگی  حویلی  آدم  که  است 
این حویلی بزرگ هیچ خانه  ی  کیلومتری محیط بیرونی 
با چمن  نیم کیلومتر  این  اگر  است.  بهتر  نباشد،  دیگری 

سبز پوشیده باشد،...

مرور رمان »رستاخیز بازماندگان«

سقوط ولسوالی جلریز؛ 

وزارت دفاع از آغاز عملیات پاکسازی 
در این ولسوالی خبر داد

صفحه 2
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زمینه ی  و  زیاد  فشارهای  به رغم  گفته  او 
حمایت به موقع سربازان گیرافتاده، وزارت های 
دفاع و داخله کاری نکرده اند و در نتیجه این 
فاجعه امنیتی رخ داده است. اولین بار نیست 
نیروهای  از  حمایت  در  تعلل  به دلیل  که 
ولسوالی ها  مراکز  جنگ  میدان  در  گیرافتاده 
امنیتی  نیروهای  کنترل  تحت  ساحات  و 
افغانستان  در  سناریو  این  است.  کرده  سقوط 
تکراری و فاجعه بار بوده است. بارها در حالت 
جنگ  در  گیرمانده  سربازان  تکرار  به  اضطرار 
صدای  کسی  ولی  کرده اند،  کمک  درخواست 
خلق  انسانی  فاجعه  گاهی  و  نشنیده  را  آن ها 
رهبری  که  افتاده  اتفاق  مواردی  است.  شده 
نیروهای امنیتی از طریق میکانیزم رسمی به 
درخواست های مکرر برای حمایت از نیروهای 
چندین  مدت  در  جنگ  میدان  در  گیرافتاده 
سربازان  ناگزیری  سر  از  و  نداده  پاسخ  روز 

دست به دامن شبکه های اجتماعی شده اند.
این روزها نیروهای امنیتی افغانستان با امکانات 
به  را  بار سنگین جنگ  باال  اما روحیه  اندک، 
دوش می کشند. فرزندان مردم که در صفوف 
نیروهای امنیتی شب و روز برای دفاع از کشور 
نمی کنند.  دریغ  فداکاری  هیچ  از  می جنگند، 
آن ها با کم ترین امکانات صادقانه مأموریت شان 
فساد  مدیریت،  ضعف  اما  می دهند.  انجام  را 
چنین  به  مدیریتی  سطوح  در  سهل انگاری  و 
فاجعه هایی می انجامد. این مشکل سبب شده 
در  نیروها  هماهنگی  جنگ ها  در  که  است 
سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی از بین 
برود و سربازان زیادی را به کام مرگ فرستاده  

شوند. 
افغانستان،  برای  روزها  این  اندازه  به  شاید 
سخت تر  دوران  هیچ  امنیتی  نیروهای  به ویژه 
خروج  شروع  از  پس  طالبان  است.  نبوده 
نیروهای بین المللی، همزمان در چندین والیت 
هدف  مهم  ترین  افزوده اند.  جنگ  شدت  بر 
طالبان دست یافتن به مناطق بیشتر و رسیدن 
است.  اسالمی  جمهوری  سقوط  آرمان  به 
هرچند در یک ماه گذشته در مقایسه به آنچه 
میدان  در  گروه  این  داشتند،  سر  در  طالبان 
اما  است.  نداشته  چندانی  دست آوردی  جنگ 
در هفته های اخیر اتفاق هایی رخ داده که قابل 
نگرانی است. دیروز ولسوالی جلریز سقوط کرد. 
قبل از آن، در هفته های اخیر چهار ولسوالی در 
والیت های میدان وردک، بغالن و لغمان سقوط 
کرده است. چندی پیش ولسوالی های بُرکه ی 
بغالن و نرخ میدان وردک و به تعقیب آن، روز 
پنج شنبه هفته پیش ولسوالی دولت شاه والیت 
همچنان  کرد.  سقوط  طالبان  به دست  لغمان 
در یک ماه گذشته، در والیت های غربی کشور 
یا  ارتش  نیروهای  کندک  و  قرارگاه  چندین 
تخلیه شده یا طالبان آن ها را سقوط داده اند. 

منظر  از  هم  و  نظامی  استراتژی  نظر  از  هم 
امنیتی  نیروهای  از  به موقع  حمایت  سیاسی، 
تحت  مناطق  و  مراکز  سقوط  از  جلوگیری  و 
و  کم هزینه  حکومت  برای  دولت،  حاکمیت 
به صرفه است. از نظر نظامی پس گیری مناطق 
سقوط داده شده هزینه ی بیشتری روی دست 
حکومت می گذارد. وقتی یک ولسوالی سقوط 
می کند، امکانات جنگی فراوان به دست دشمن 
از  جان های شان  یا  زیادی  سربازان  می افتد. 
از  می شوند.  طالبان  اسیر  یا  می دهند  دست 
یا  ولسوالی  یک  مرکز  وقتی  نیز  سیاسی  نظر 
طالبان  می کند،  سقوط  ارتش  قرارگاه  یک 
نفع شان  به  را  جنگ  روایت  بیشتر  قدم  یک 
تغییر می دهند؛ حتا اگر دوباره این مناطق از 
دشمن پس گرفته شود. اگر نیروهای امنیتی 
خط مقدم به موقع و به درستی اکمال و جنگ 

مدیریت شود، سقوطی اتفاق نمی افتد. 
یک  طرف های  برتری  که  شاخص ها  از  یکی 
است.  قلمرو  وسعت  می کند،  تعریف  را  جنگ 
طالبان به همین دلیل و در آستانه ی نشست 
در  را  بیشتری  مناطق  می کوشند  استانبول 
میز  در  بزرگی  تأثیر  امر  این  بگیرند.  اختیار 
افغانستان  فردای  سیاسی  تحوالت  و  مذاکره 
می گذارد. اگر صلحی اتفاق نیفتد، جنگ طالبان 
قلمرو گامی در  برای وسعت  تا آخرین نفس، 
اسالمی  روایت سقوط جمهوری  تحقق  جهت 
افغانستان  اعلی  سرقومندان  است.  افغانستان 
باید درک کند که جنگ با شعار نمی شود. باید 
مدیران  و  شناسایی  به درستی  سقوط  عوامل 
بازی  شوند.  مجازات  کرده ،  کوتاهی  که  ارشد 
سیاسی با بخش های امنیتی و چشم پوشی از 
چنین خطاهای فاحش امنیتی، فاجعه بار است. 
زیرا نیروهای امنیتی افغانستان آخرین سنگر 
و تکیه گاه جمهوری اسالمی افغانستان است. 

در والیت های میدان وردک، بغالن و لغمان 
سقوط کرده است. چندی پیش ولسوالی های 
به  و  میدان وردک  نرخ  و  بغالن  بُرکه ی 
تعقیب آن، دو روز پیش ولسوالی دولت شاه 
گروه  جنگ جویان  به دست  لغمان  والیت 

طالبان سقوط کرد.
نیروهای  که  است  گفته  ملی  دفاع  وزارت 
ولسوالی ها  این  از  دفاعی  و  امنیتی 

عقب نشینی تکتیکی کرده اند.

از نیروهای ارتش و خیزش های مردمی در 
ولسوالی بهسود مستقر است، اما برای کمک 
نشده  اعزام  جلریز  در  امنیتی  نیروهای  به 

است.
به  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
نیروهای  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
عقب نشینی  جلریز  ولسوالی  از  امنیتی 

کرده اند.
ولسوالی  اخیر دست کم چهار  در هفته های 

به این گروه پیوسته اند. او در عین حال ادعا 
کرده است که چندین عراده واسطه نظامی 
به دست  نیز  را  مهمات  و  سالح  مقداری  و 

آورده اند.
مـردم  نماینـده ی  راسـخ،  مهـدی 
نیـز  نماینـدگان  میـدان وردک در مجلـس 
میـدان وردک  جلریـز  ولسـوالی  سـقوط 
به دسـت طالبـان را تأییـد کـرده، می گویـد 
کـه 69 نیـروی امنیتـی و دفاعـی به دسـت 

اسـت.  افتـاده  گـروه  ایـن 
به  که  ویدیویی  کلیپ  یک  در  راسخ  آقای 
سقوط  فرستاده،  روز  اطالعات  روزنامه 
و  خوانده  »مشکوک«  را  جلریز  ولسوالی 
بر  زیاد  فشارهای  وجود  با  که  است  گفته 
بر  کمکی  هیچ  داخله،  و  دفاع  وزارت های 
نگرفته  صورت  جلریز  در  مستقر  نیروهای 

است.
جریان  در  که  است  گفته  همچنین  راسخ 
و  کشته  امنیتی  نیروی  هفت  درگیری ها، 

شماری هم مفقود شده اند.
سال  دو  از  پس  جلریز  ولسوالی  به گفته ی 
شدید،  درگیری  شبانه روز  سه  و  محاصره 
درحالی سقوط کرده است که یک قطعه ای 

ولسوالی  سقوط  دنبال  به  روز:  اطالعات 
از  دفاع  وزارت  میدان وردک،  والیت  جلریز 
آغاز عملیات پاکسازی این ولسوالی از وجود 

گروه طالبان خبر داده است.
دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  امان،  فواد 
ملی بدون اشاره به سقوط ولسوالی جلریز، 
زمینی  و  هوایی  عملیات  که  است  گفته 
پاکسازی  برای  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
گروه  جنگ جویان  وجود  از  ولسوالی  این 

طالبان ادامه دارد.
امان همچنان گفته است که در یک  آقای 
طالبان  گروه  تجمع  بر یک  هوایی  حمله ی 
در ولسوالی جلریز، ده طالب کشته شده اند. 
از ظهر  این حمله حوالی ساعت 1:48 بعد 

دیروز اجرا شده است.
گــروه طالبــان ادعــا کــرده اســت کــه 
ــت  ــز والی ــوالی جلری ــز ولس ــرل مرک کنت
ســاختمان  به شــمول  میــدان وردک 
فرماندهــی پولیــس و تمــام ملحقــات آن را 

اســت. گرفتــه  به دســت 
گروه  این  سخن گویان  از  مجاهد،  ذبیح اهلل 
نظامیان  که  است  کرده  ادعا  همچنین 
دولتی سالح های شان را به زمین گذاشته و 

یز؛  سقوط ولسوایل جلر
کسازی در این ولسوایل خرب داد وزارت دفاع از آغاز عملیات پا

سه محور همکاری ناتو با افغانستان پس از خروج؛ 
نریوهای ویژه در خارج آموزش داده می شوند

نیروهای  با  همزمان  افغانستان  از  ناتو 
شده  آغاز  می  ماه  اول  در  امریکایی 
امریکا،  و  ناتو  برنامه ی  براساس  است. 
تمامی نظامیان خارجی قرار است تا 11 

سپتامبر از افغانستان خارج شوند.
غنی  اشرف  رییس جمهور  این  از  پیش 
نیز گفته بود که خروج نظامیان خارجی 
از افغانستان به معنای پایان همکاری ها 
نیست، بلکه فصل تازه ای از همکاری ها 
باز  جهانی  جامعه  و  افغانستان  میان 

خواهد شد.

به گفته ی  دوم  محور  می گیرد.  بر  در  را 
او، به آموزش نیروهای افغان در خارج از 
این کشور می پردازد و در محور سوم نیز 
ناتو بودجه ی حمایت از عمل کرد میدان 

هوایی کابل را تأمین می کند.
ینس استولتنبرگ همچنین گفته است 
شرکایش  و  ناتو  پشتیبانی ها  این  که 
مردم  به  کمک  به  تا  می سازد  قادر  را 
این  در  صلح  تالش های  و  افغانستان 

کشور ادامه بدهند.
نظامیان  خروج  که  است  درحالی  این 

و  تروریسم  با  مبارزه  مورد  در  دیدار 
افغانستان  صلح  تالش های  از  حمایت 
گفته  استولتنبرگ  کرده اند.  بحث 
ناتو  نظامی  حضور  پایان  با  که  است 
روابط  از  تازه ای  فصل  افغانستان،  در 
می شود.  آغاز  افغانستان  با  سازمان  این 
از  آینده  پشتیبانی  که  است  افزوده  او 

افغانستان شامل سه محور می شود.
اول  محور  که  است  گفته  ناتو  دبیرکل 
و  مشورت دهی  مأموریت  همکاری ها، 
افغان  نیروهای  از  حمایت مالی دوامدار 

استولتنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
دبیرکل سازمان پیمان اتالنتیک شمالی 
این  همکاری های  که  است  گفته  )ناتو( 
سازمان با نیروهای افغان پس از خروج 
سه  در  کشور،  این  از  خارجی  نیروهای 

محور ادامه می یابد.
آقای استولتنبرگ این اظهارات را دیروز 
امانویل  با  دیدار  در  ثور(   31 )جمعه، 
مکرون، رییس جمهور فرانسه در پاریس 

مطرح کرده است.
این  در  طرف  دو  ناتو،  اعالمیه ی  طبق 

همچنین  و  میدان وردک  والیت 
رشیدان  و  جغتو  قره باغ،  ولسوالی های 

غزنی مرز دارد.
ولسوال ناهور می گوید که حضور طالبان 
ناهور  اطراف  ناامن  ولسوالی های  در 
احتمال حمله ی طالبان بر این ولسوالی 

را نیز افزایش داده است.
این همه درحالی است که اخیرا حمالت 
در شماری  ولسوالی ها  مراکز  بر  طالبان 
چند  در  است.  یافته  افزایش  والیات  از 
روز گذشته دست کم چهار ولسوالی در 
والیت های میدان وردک، بغالن و لغمان 

به دست گروه طالبان افتاده است.

هشدار ولسوال ناهور والیت غزین: 
طالبان قصد حمله بر این ولسوایل را دارند

آقای زاهدی گفت که برنامه ای را برای 
روی دست  طالبان  ماین های  خنثاسازی 
گرفته اند، اما تجهیزات کافی ندارند و از 

لحاظ تخنیکی نیز با مشکل مواجه اند.
او عالوه کرد که در حال حاضر نیروهای 
از  جلوگیری  برای  دفاعی  و  امنیتی 
تمرکز  طالبان  توسط  ماین  جاسازی 
در  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او  دارند. 
آمادگی  مردم محل  با  نزدیک  همکاری 
احتمالی  حمالت  به  پاسخ دهی  هرگونه 

طالبان را دارند.
با  غزنی  والیت  ناهور  ولسوالی 
جغتوی  و  چک  دایمرداد،  ولسوالی های 

آقای زاهدی همچنین گفت که قربانیان 
که  بودند  غیرنظامی  همه  رویداد  این 
استفاده  با  را  مواشی شان  می خواستند 
از یک عراده موتر نوع »دینا« به فروش 

ببرند.
طالبان  گروه  جنگ جویان  او،  به گفته ی 
در  تحرکاتی  سو،  این  به  شب  دو  از 
مربوطات این ولسوالی داشته، اما موفق 

به حمله نشده اند.
جنگ جویان  که  افزود  ناهور  ولسوال 
گروه طالبان با کارگذاری ماین در مسیر 
جاده ها می خواهند زمینه ی حمله بر این 

ولسوالی را فراهم کنند. 

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
می گویند  غزنی  والیت  ناهور  ولسوالی 
طرف  این  به  روز  چند  از  طالبان  که 
مردم  رفت وآمد  مسیرهای  ماین گذاری 
را آغاز کرده و با این شیوه، قصد حمله 

بر این ولسوالی را دارند.
طاهر زاهدی، ولسوال ولسوالی ناهور به 
حوالی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
ثور(   30( پنج شنبه  روز   8:00 ساعت 
کنارجاده ای  ماین  انفجار  نتیجه ی  در 
منطقه ی  آب«  دو  »بند  روستای  در 
نفر  دو  ولسوالی،  این  خوات«  »سبزک 

کشته و یک نفر دیگر زخمی شده اند.

عبداهلل این اظهارات را درحالی مطرح کرده 
است که پس از آغاز رسمی خروج نظامیان 
خارجی از افغانستان، خشونت ها و حمالت 
نیز  کشور  مختلف  بخش های  در  طالبان 
نظامیان  خروج  روند  است.  یافته  افزایش 
خارجی از اول ماه می آغاز شده و قرار است 

تا 11 سپتامبر کامل شود.
اخیر دست کم  طبق گزارش ها، در روزهای 
چهار ولسوالی در والیت های بغالن، لغمان 
و میدان وردک به دست گروه طالبان سقوط 
گفته  افغانستان  دفاع  وزارت  است.  کرده 
افغان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  است 
تکتیکی  »عقب نشینی«  ولسوالی ها  این  از 

کرده اند.
همزمان با این، وزارت دفاع افغانستان گفته 
است که عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 
و  بغالن  بُرکه ی  ولسوالی های  بازپس گیری 

نرخ میدان وردک ادامه دارد.

و  کرده  تأکید  گفت وگوها  ادامه ی  بر  ملی 
در  کنون  تا  طالبان  گروه  که  است  گفته 

مذاکرات صلح جدی نبوده است.
با  مصاحبه  در  او  اظهارات  طبق 
جمله  از  جهانی  جامعه  واشنگتن پُست، 
امریکا و دیگر کشورها در  ایاالت متحده ی 
تالشند تا راه هایی برای حمایت از مذاکرات 

صلح افغانستان پیدا کنند.
عبداهلل عبداهلل گفته است که او به توانایی 
و  مردم  از  حفاظت  برای  افغان  نیروهای 
کشورشان اطمینان دارد، اما پشتیبانی ها از 

این نیروها باید ادامه یابد.
برخی  و  امریکا  که  است  افزوده  عبداهلل 
پشتیبانی  ادامه ی  بر  ناتو  عضو  کشورهای 
از نیروهای افغان تعهد سپرده اند. او وحدت 
روحیه ی  بر  را  افغانستان  رهبران  میان 
نیروهای افغان که همه روزه در خط مقدم 

نبرد حضور دارند، تأثیرگذار خوانده است.

به ادامه ی جنگ منجر خواهد شد.
آقای عبداهلل در این مصاحبه همچنین گفته 
سناریوی  نظامی  راه حل  است  امیدوار  که 
طالبان نباشد. او اما افزوده است که ممکن 
وجود  طالبان  میان  در  گروه هایی  است 
نظامی  راه  از  کنند  تصور  که  باشند  داشته 

پیروز می شوند.
به صورت  طالبان  عبداهلل، هرچند  به گفته ی 
اما  نکرده،  مطرح  را  اظهارات  این  رسمی 
»این نگرش آنهاست. آنها به تعهد خود در 
با  ارتباط  قطع  یا  و  خشونت  کاهش  مورد 

القاعده عمل نکرده اند«.
پیشتر رییس جمهور اشرف غنی نیز با اشاره 
که   بود  گفته  خارجی،  نظامیان  خروج  به 
ندارد  قرار  سقوط  مرحله ی  در  افغانستان 
دفاع  توانایی  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و 

مستقالنه از کشورشان را دارند. 
با این حال، رییس شورای عالی مصالحه ی 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
با  مصاحبه  یک  در  ملی  مصالحه ی  عالی 
که  است  گفته  واشنگتن پُست  روزنامه 
طریق  از  افغانستان  تصرف  به  قادر  طالبان 
بر  گروه  این  تأکید  و  شد  نخواهند  زور 
راه حل نظامی برای مسأله ی افغانستان تنها 

عبدهللا: 
طالبان قادر به ترصف افغانستان نخواهند شد
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فیض محمد کاتب، 
وقتی می خواهد تاریخ 

هزاره ها را مکتوب کند، 
با یادداشتی از علی 

مردان – که از هفت خوان 
رستم عبور می کند تا به 
او برسد – بر می خورد. 

پیام و دریافت مهم علی 
مردان، بعد از پشت سر 

گذاشتن نسل کشی آشکار 
عبدالرحمان، این است: 
»درد شما ناشی از ظلم 

حاکمان ستمگر نیست، بلکه 
از انتظار برآورده نشدنی 
شما برای ظهور قهرمانی 

است است که رنج های شما 
را پایان دهد. چنان قهرمانی 
آمدنی نیست. همه ظرفیت 

چنان قهرمانی را دارید. 
فقط برخیزید« )355(.

مرور رمان »رستاخیز بازماندگان«

»رستاخیز ابزماندگان«؛ 

فراخواین به سوی همدیل و تغییر

پیامی برای آیندگان
تالش  نویسنده  رمان  از  بخش های  در  نهایتا 
که  کسانی  چگونه  بدهد  توضیح  می کند 
هزاره ها را قتل عام و سالخی کردند، بر عبث 
این  در  می خوردند.  تأسف  کارشان  بودن  
در  هزاره ها  کشتار  عاملین  نویسنده  موارد 
پیش وجدان خودشان مورد قضاوت می دهد. 
ره  اقداماتی  چنین  می رسد  نظر  به  ظاهرا  اما 
به  وضعیت  تغییر  برای  و  نمی برد  جایی  به 

اقداماتی فراتر از این ها نیاز است.
وقایع  از خالل  می کند  تالش  نویسنده  وقتی 
ناگوار و با عبور از نسل کشی وحشت ناکی که 
جایگاه  به  بود،  انداخته  راه  به  عبدالرحمان 
از  )یکی  مردان  علی  از  کند  اشاره  کتابت 
به عنوان کسی  شخصیت های اصلی داستان( 
توانسته  خاطره نویسی اش  با  که  می برد  نام 
تمام آن روزهای دشوار را روایت کند و از این 
طریق پیام مهمی را به آیندگان منتقل کند. 
علی  مردان نوشته است: »پیام شفاهی مرا به 
زنده  تا  شوید  یکی  برسان:  هزاره  بازماندگان 
خشونت  از  و  بیاموزید  دانش  آن گاه  بمانید. 
پرهیز کنید. با گذر زمان از این پله ها به آزادی 
خواهید رسید.« و بعد، آن هایی که توانسته اند 
به هر نحوی ممکن پیام شان را به نسل بعد از 
»مسئولیت  می گویند  کنند،  منتقل  خودشان 
آخر  تا  را  راه  نه  است،  راه  نقشه  کشیدن  ما 
را  ما  نیمه راه  راهی  آینده  نسل های  رفتن. 
این  تاریخ  از  مقطعی  در  کرد.«  خواهند  طی 
قرار  کاتب  فیض محمد  دوش  به  مسئولیت ها 
می گیرد تا آن  را به آیندگان منتقل کند. و او 
و  »سراج التواریخ«  چون  کتاب های  نوشتن  با 
»فیضی از فیوضات« به این مهم نایل می شود.

تاریخ  می خواهد  وقتی  کاتب،  فیض محمد 
علی  از  یادداشتی  با  کند،  مکتوب  را  هزاره ها 
مردان – که از هفت خوان رستم عبور می کند 
دریافت  و  پیام  بر می خورد.   – برسد  او  به  تا 
گذاشتن  پشت سر  از  بعد  مردان،  علی  مهم 
است:  این  عبدالرحمان،  آشکار  نسل کشی 
ستمگر  حاکمان  ظلم  از  ناشی  شما  »درد 
نیست، بلکه از انتظار برآورده نشدنی شما برای 
شما  رنج های  که  است  است  قهرمانی  ظهور 
نیست.  آمدنی  قهرمانی  چنان  دهد.  پایان  را 
فقط  دارید.  را  قهرمانی  چنان  ظرفیت  همه 

برخیزید« )355(.
باره  در  نویسنده  وقتی  صفحه  آخرین  در 
گفت وگوی  می نویسد  روشنایی«  »جنبش 
را  مشاورش  با  افغانستان  رییس جمهور 
می آورد. مشاور رییس جمهور، سه ساعت بعد 
رییس جمهور می گوید:  به  از حادثه دهمزنگ 
نسل  با  ما  امروز  که  که  نکنی  فراموش  »اما 
شیرین و علی مردان روبه روییم؛ نسل آگاهی، 
را  آگاهی  می شود  مگر  مدارا.  و  تساهل  نسل 

کشت؟ دنبال راه های بدیل باش.«

پشیمانی  آن  از  گویا  که  لحنی  با  می کشد  را 
می بارد می گوید »لعنت به جنگ.«

نوگرایی و مبارزه علیه  خرافه پرستی
باورهای دینی به همان اندازه که باعث اتحاد 
اکثر مواقع  اما در  و استحکام جوامع می شود 
باعث عقب گردها و ویرانی هایی نیز شده است. 
باور به این که فقط دین و مذهب من برترین 
و  کشتارها  باعث  است  کامل  دین  یگانه  و 
است.  شده  تاریخ  طول  در  زیاد  قتل  عام های 
فراوان  مصادق  نیز  افغانستان  در  موضوع  این 
داشته است که یکی از آن ها قتل عام هزاره ها 
به دست عبدالرحمان به بهانه مذهب شان بوده 
است. اگرچند برای عبدالرحمان قومیت و نژاد 
بحثی مهم تر از مذهب بود، اما بااین حال تعلق 
هزاره ها به مذهب خاص و کشتار آن ها به این 
دلیل را نیز نمی توان نادیده گرفت. از این  رو، 
تالش  هزاره ها  درون  از  افرادی  زمان،  آن  در 
را  »دین«  نام  به  مبحثی  کلیت  است  نموده 
و  منطقی  برخورد  حداقل  یا  و  بکشد  نقد  به 
کنار  در  باشند.  داشته  پدیده  این  با  عقالنی 
آمیختگی بحث دین با سیاست، رمان توضیح 
اکثرا  )که  دینی  باورهای  چگونه  که  می دهد 
با خرافات همراه شده اند( باعث شده هزاره ها 
افراد  این  از  یکی  شوند.  عقب گرد  دچار 
می گوید »منبع درجه یک سیه روزی هزاره ها 
مذهب زدگی است« و دیگری صدایش را بلند 
می کند: »روزگار دریافت وحی از خدا به پایان 
رسیده است. امروز زمانش رسیده که آدم ها به 
جای دریافت پیام از جانب خدا، از کله اش پیام 

دریافت کند؛ از عقلش« )ص11(.
در ایـن رمـان بـه گونـه زیرکانه توضیـح داده 
شـده که اسـت چگونه باورهـای خرافی مردم 
نسـبت بـه دیـن و هـر چیـز دیگر باعث شـده 
اسـت تا آن هـا وضع موجودشـان را بـه عنوان 
سرنوشـت حتمـی و تغییرناپذیـر بپذیرنـد. در 
نیـروی  بـه عنـوان  این جـا مذهـب  واقـع در 
بازدارنـده در برابـر مقاومـت عمـل می کنـد: 
»در بحاراالنـوار آمـده اسـت کـه سـرپیچی از 
پادشـاهی کـه در بـالد اسـالم حکـم می راند، 
ارتداد اسـت« )ص257(. این سـخن در حالی 
گفته می شـود که افغانسـتان کشـور اسـالمی 
اسـت و عبدالرحمـان در همیـن کشـور حکم 
می رانـد. نتیجـه منطقـی این مورد این اسـت 
برابـر چنیـن حاکمـی بـه هیچ وجـه  کـه در 
نبایـد ایسـتاد شـد و بـرای تغییـر وضعیـت 
نبایـد اقـدام کـرد. زیـرا ایسـتادگی علیـه یک 

حاکـم مسـلمان بـه معنـای ارتداد اسـت.
در کنـار این هـا، بـه نظـر می رسـد رمـان در 
صـدد توضیـح و تثبیت این واقعیت نیز اسـت 
کـه اصیل بـودن هزاره هـا را بیـان کنـد. بـرای 

هزاره هـا عمده تریـن خطـر برای شـان اسـت. 
انتزاعـی  بحثـی  صرفـا  موضـوع  ایـن  البتـه 
و بـرای تکمیـل کـردن یـک رمـان نیسـت، 
واقعیت هـای  عینی تریـن  روایت گـر  بلکـه 
در  هزاره هـا  اسـت.  هـزاره  مـردم  تاریـخ 
طـول تاریخ شـان بـه جـرم هویـت و تبـاری 
قـرار  تبعیـض  و  مـورد سـتم  داشـته اند  کـه 
بـه صـورت  ایـن رمـان  ایـن رو  از  گرفته انـد. 
در  هزاره هـا،  کـه  می دهـد  نشـان  نمادیـن 
بوده انـد  مجبـور  چگونـه  تاریـخ،  از  مقاطـع 
بـه  بتواننـد  تـا  کننـد  انـکار  را  هویت شـان 

زندگـی ادامـه دهنـد.

آگاهی به مثابه ی رهایی
بـود  شـعاری  ایـن  اسـت.«  قـدرت  »دانـش، 
کـه فرانسـیس بیکـن آن را بـه انسـان غربـی 
همیـن  بـه  راسـتین  بـاور  نیـز  و  داد.  یـاد 
سـخن بـود کـه اسـتیالی آن هـا بـر جهـان 
را ممکـن سـاخت. اروپایی هـا بـه علـم روی 
بـه پیش رفت هـای  ایـن طریـق  از  آوردنـد و 
چشـم گیر و قـدرت مهارناپذیـر دسـت یافتند. 
»رسـتاخیز بازمانـدگان« نشـان می دهـد کـه 
تعـداد محـدود از هزاره هـا در عصـر ظلمانـی 
تاریخ شـان به ایـن سـخن رو آورده بودند. این 
افـراد فقـط یـک دشـمن خطرنـاک را بـرای 
مردم شـان می شـناختند و آن هـم »نادانـی« 
بـود. بـا فایق آمـدن بـر نادانی بود کـه رهایی 
و دسـت یافتن بـه قـدرت امکان پذیر می شـد. 
بدهـی.  افزایـش  را  خـود  دانـش  بایـد  »اول 
پـس از آن  نوبـت سـاکنان قریـه می رسـد. 
وقتـی آمـوزش را به تمـام جاهای هزارسـتان 
ببـری، آن وقـت متوجه می شـوی که سـال ها 
)رسـتاخیز  را کشـته ای«  بیـگ  پیـش جابـر 
بازماندگان، ص22(. و یا »من هفتادسـال درد 
کشـیده ام و از راه هـای نجـات دردهایـم حرف 
زده ام. وضعیـت تغییـر چندانـی نکرده اسـت. 
نـه میـر مالمت اسـت و نـه شـهزاده . هزاره ها 
نـاآگاه  انـد. تـا رسـیدن بـه فصـل آگاهـی و 
یگانگـی راه درازی در پیـش اسـت.« )همان(.

رمان نشان می دهد که یگانه راه برای برون رفت 
بی پایان  ظلم های  و  خفقان آور  وضعیت  از 
مبارزه است، اما نه مبارزه با سالح. از آن جایی 
که »خشونت، خشونت می آفریند« باید از راه 
کرد.  مبارزه  مدارا  و  تساهل  و  آگاهی  دانش، 
راه  در  این که  جز  ندارد  وجود  راهی  هیچ 
آگاهی و علم گام بگذاریم. جنگ به هیچ وجه 
که  فرمانده ای  پیام  این  شاید  نیست.  راه حل 
هزاره ها را دسته دسته به گلوله می بندد و اما 
در آخر خودش نیز کشته می شود، جدی ترین 
از  می شود  که  باشد  پیامی  واقع بینانه ترین  و 
آخر  نفس های  که  او  گرفت.  جنگی  وضعیت 

عباس اسدیان

رمـان »رسـتاخیز بازمانـدگان« اخیـرا توسـط 
انتشـارات زریـاب در کابـل بـه چـاپ رسـیده 
آقـای  را  361 صفحـه ای  رمـان  ایـن  اسـت. 
»رسـتاخیز  اسـت.  نوشـته  صالحـی  یونـس 
مـردم  تلـخ  گذشـته ی  روایـت  بازمانـدگان« 
هـزاره اسـت و در ایـن میان به صـورت خاص 
بـه ماجـرای هفـت سـال جنـگ هزاره هـا در 
برابـر عبدالرحمان خان پرداخته شـده اسـت. 
رمـان بـه لحـاظ سـبک داسـتانی واقع گرایانه 
ترتیـب  همیـن  بـه  و  اسـت  شـده  روایـت 
نیـز  داسـتان  ایـن  شـخصیت های  اکثریـت 
انـد، مثـال  تاریخـی و واقعـی  شـخصیت های 

کسـانی چـون گل بیگـم و شـیرین هـزاره.
وضعیت  به  صفحه   350 از  بیش  در  رمان 
و  تحصیلی  وضعیت  تجاری،  روابط  فرهنگی، 
در کل وضعیت زندگی هزاره ها و روابط خان ها 
و میران هزاره ها با دربار و مردم در ارزگان در 
اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم پرداخته 
است. رمان نشان می دهد که هزاره ها به لحاظ 
زیستی و رفاهی در آن زمان وضعیت مناسب 
نگاه  نوع  و  سنگین،  مالیات  زیرا  نداشته اند. 
حکومت مرکزی نسبت به این مردم به شدت 
تبعیض آمیز بوده است. اما به باور من یکی از 
نقاط قوت رمان در این است که در کمتر از 
ده صفحه وقایع مهم معاصر تاریخ هزاره ها را 
به گونه ای روایت می کند که خواننده به گونه 
هزاره ها  موجود   وضعیت  می یابد  در  معنادار 
شبیه  چقدر  و  نزدیک  چقدر  حاضر  زمان  در 
اواخر،  در  است.  گذشته شان  وضعیت  به 
چون  ماجراهای  به  بازماندگان«  »رستاخیز 
قیام ابراهیم خان گاو سوار، اعتراضات اکبرخان 
نرگس در مجلس شورای ملی به خاطر مالیات 
وضعیت  کردن  مکتوب  هزاره ها،  بر  سنگین 
هزاره ها توسط فیض محمد کاتب، ماجرای قتل 
عبدالخالق هزاره ها، فروش زنان هزاره در بدل 
یک پول و نهایتا به جنبش روشنایی پرداخته 
تأمل برانگیز  نکات  و  عناصر  به هرحال،  است. 
به  ذیل  در  که  دارد  وجود  رمان  این  در  زیاد 
چند مورد آن به صورت فشرده اشاره می شود.

انکار هویت و تالش برای زنده ماندن
شـخصیت های اصلـی ایـن رمان بـرای این که 
بتواننـد زنـده بماننـد مجبورنـد مدام نام شـان 
را تغییـر بدهنـد، یعنـی در واقـع هویت شـان 
را انـکار کننـد. زیـرا اگر شـخصیت های اصلی 
سـر  بـه  اضطـراری  وضعیت هـای  در  اکثـر 
می برنـد و اگـر هویت شـان بـه کسـی فـاش 
شـود، زندگی شـان را از دسـت خواهنـد داد. 
بـه بـاور مـن ایـن موضـوع نشـان دهنده یـک 
موضـوع کالن تر اسـت و آن هـم این که هویت 

همیـن اسـت کـه بـه فرهنگ قبـل از اسـالم 
آن  نابـودی  از  و  می کنـد  رجـوع  هزاره هـا 
فرهنـگ بـه عنـوان نقطـه ای منفی یـادآوری 
می کنـد. در ایـن صـورت توضیح ایـن واقعیت 
تفکـر دینـی  بگوییـم  آسـان تر می شـود کـه 
و  شـکوفایی  باعـث  نه تنهـا  هزاره هـا  بـرای 
بهبـود وضعیـت نشـده کـه در اکثـر مواقع به 
عنـوان نیـروی بازدارنـده عمـل نموده اسـت: 
»معلـم مـا می گفـت اگر اسـالم عقایـد اجداد 
اصولـش  از  بخشـی  عنـوان  بـه  را  هزاره هـا 
می داشـت، دنیـای بهتـری می داشـتیم« )ص 
17(. و البتـه ایـن واقعیـت از آن جایی بیشـتر 
قابـل فهم می شـود کـه باورهای خرافـی وارد 
عقایـد دینی شـان می شـود. مثـال وقتـی کـه 
بـه ایـن واقعیـت فراگیـر و جاافتـاده در بیـن 
هزاره هـا اشـاره می شـود: »مـن و زنـم بـاور 
داریـم کـه خدمـت به یک سـید ثوابـش بهتر 

از رفتـن بـه مکـه اسـت« )ص75(.
امـا مهم تریـن مـورد در ایـن خصـوص شـاید 
ایـن باشـد کـه عـده ای تـالش می کننـد بـا 
از بین بـردن نسـل تحصیل کـرده )نسـلی کـه 
رویکـرد منطقـی در برابـر باورهـای دینـی و 
خرافـی اتخـاذ می کننـد( رعـب و وحشـت را 
در میـان مـردم ایجـاد کننـد. آن ها بـا این کار 
شـان می خواهنـد از فراگیـری علـم و دانـش 
جلوگیـری کننـد. امـا از آن جایـی کـه میزان 
آگاهـی و دانـش در جامعـه کـم اسـت تالش 
بـه  آگاه  نسـل  قتـل  ماجـرای  تـا  می شـود 
نیروهـای غیبـی و جنیـات حوالـه داده شـود 
و هیـچ جوابـی مشـخص هم در ایـن خصوص 
فقـط  جنیـان  »چـرا  باشـد:  نداشـته  وجـود 
آگاهـان قریـه را می کشـند؟« سـوال مـن در 
این جـا ایـن اسـت کـه آیا ایـن موضـوع باعث 
مراکـز  بـه  حملـه  مـورد  در  شـما  می شـود 
زمـان  در  هزاره نشـین  مناطـق  در  آموزشـی 

کنید؟ فکـر  حاضـر 
بعضی  در  و  خرافی،  باورهای  این که  کنار  در 
دینی   عقاید  بر  حد  از  بیش  پافشاری  موارد 
اختالفات  آورده،  بار  آسیب پذیر  را  هزاره ها 
است.  زده  آسیب  آن ها  بر  نیز  درونی شان 
توانست  عبدالرحمان  که  راه های  از  یکی 
هرچه بیشتر بر هزاره ها آسیب وارد کند این 
بود که جاسوسانی از میان خود این مردم بر 
تقسیم بندی  دیگر،  سطح  در  گماشت.  آن ها 
آن ها به هزاره های خوب و بد نیز باعث شده 
اختالفات  دچار  بیشتر  هرچه  هزاره ها  تا  بود 
درونی شوند و این زمینه را برای نفوذ هرچه 
بیشتر دشمنان شان مهیا می کرد. برای همین 
بودند  شده   نقیصه  این  متوجه  که  آن هایی 
اتحاد  و  همزیستی  مدارا،  تا  می  کردند  تالش 
این  پیام  کنند.  ترویج  هزاره   مردم  میان  را 
افراد در آن زمان این بود: »برای اصالح چیزی 
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متوجه اسرائیل است. به گفته یک دیپلمات، 
دو  با  مارچ  ماه  در  دیپلمات ها  که  هنگامی 
اسرائیل  نظامیان  اداری  امور  بر  ناظر  جنراِل 
کردند،  گفت وگو  باختری  کرانه  و  غزه  در 
انتظار ندارند  متوجه شدند که هردو جنرال 
خشونت قابل توجهی در این مناطق رخ دهد 
نسبی  آرامی  طوالنی  دوره  یک  از  ظاهرا  و 

لذت می بردند. 
کووید19  همه گیری  با  مقابله  درگیر  غزه 
بود. اکثر جناح های سیاسی اصلی فلسطینی 
مجلس  انتخابات  منتظر  حماس،  به شمول 
می  ماه  در  است  قرار  که  بودند  فلسطین 
برگزار شود.  از 15 سال  اولین بار پس  برای 
نرخ  اسرائیل  محاصره  که  جایی  غزه،  در 
داده  افزایش  درصد   50 حدود  را  بیکاری 
بود  کاهش  درحال  حماس  محبوبیت  است، 
درباره ی  فزاینده ای  به طور  فلسطینی ها  و 
جنگ  بر  اقتصادی  اولویت بندی  ضرورت 

صحبت می کردند.
تدریج  به  اپریل  ماه  از  هوا  و  حال  این  اما 

شروع به تغییر کرد.
نماز شب اول رمضان در تاریخ 13 اپریل در 
که  می شد  برگزار  درحالی  االقصی  مسجد 
در  اسرائیل  رییس جمهور  ریولین«،  »روون 

غرب مسجد درحال سخنرانی بود.
امور عمومی  از مسئوالن  شیخ صبری، یکی 
مسجد  رهبری  که  می گوید  االقصی  مسجد 
اردن  دولت  نظارت  تحت  )که  االقصی 
بر  مبنی  اسرائیل  درخواست  می کند(  کار 
در طول سخنرانی  اذان  از پخش  جلوگیری 
این  و  کرده  رد  را  اسرائیل  رییس جمهور 

درخواست را بی احترامی دانسته بود.
بنابراین در آن شب پولیس اسرائیل به مسجد 

یورش برد و سیم بلندگوها را قطع کرد.
برای  تردید،  »بدون  می گوید:  صبری  شیخ 
ما روشن بود که پولیس اسرائیل می خواهد 
به مسجد و ماه مبارک رمضان هتک حرمت 

کند.«
ابتدا قطع  اسرائیل  رییس جمهور  سخن گوی 
توسط  االقصی  مسجد  بلندگوهای  سیم 
پولیس اسرائیل را تکذیب کرد، اما بعدا گفت 
که این مسأله را دوباره بررسی خواهند کرد.

می افتاد،  اتفاق  پارسال  اگر  ماجراها  این 
احتماال این قدر بیخ پیدا نمی کرد.

اما ماه گذشته چندین عامل به طور ناگهانی و 
غیرمنتظره دست به دست هم دادند و باعث 
شدند یک حادثه نه چندان مهم به یک بحران 

تبدیل شود.
در  ملی  هویت  احیای  ضرورت  حس  نوعی 
قامت  در  نه تنها  فلسطینی،  جوانان  میان 
مسجد  به  متوالی  حمله  برابر  در  مقاومت 
االقصی، بلکه در شکل اعتراض علیه وضعیت 
شش خانواده فلسطینی که از خانه های شان 
در اسرائیل بیرون رانده  شده اند، تبارز یافت. 
نخست  که  نتانیاهو  برداشِت  این  همچنین 
باید به نارضایتی جبهه راست افراطی اسرائیل 
رسیدگی کند، باعث شد که انگیزه چندانی 
ناآرامی های پیرامون خود  به  برای رسیدگی 

ماجد القیمری 27 ساله که در بیت المقدس 
»احساس  می گوید:  دارد،  قصابی  شرقی 
می کنیم که آن ها سعی دارند حضور ما را از 
شهر برچینند. ما احساس می کنیم که باید در 
برابر آن ها بایستیم و بگوییم که ما از این جا 

هستیم.«
درگیری ها در دروازه دمشق پیامدهای خاص 
جوانان  هفته  همان  اواخر  داشت.  را  خود 
فلسطینی به یهودیان حمله کردند. برخی از 
بارگذاری  تاک  تیک  در  را  ویدیوهایی  آن ها 
کردند که توجهات را به خود جلب کرد. این 
انتقام جویی های  به  زود  خیلی  آن ها  اقدام 

سازمان یافته از جانب یهودیان منجر شد.
در 21 اپریل درست یک هفته پس از حمله 
از  نفر  صد  چند  االقصی،  مسجد  به  پولیس 
افراطی  راست  یهودی  گروه  یک  اعضای 
مرکز  از  راهپیمایی  با  »لهاوا«،  به  موسوم 
اورشلیم/بیت المقدس شعار »مرگ بر اعراب« 
به رهگذران فلسطینی حمله  را سر دادند و 
یهودیان  از  گروهی  ویدیو،  یک  در  کردند. 
دیده  فلسطینی  یک  خانه  بر  حمله  درحال 
از  گروهی  دیگر  ویدیویی  در  و  می شوند 
می کنند  تصور  که  رانندگانی  به  یهودیان 

فلسطینی باشند، حمله کرده اند.
دیپلمات های خارجی و رهبران مردمی تالش 
را متقاعد کنند که  اسرائیل  کردند حکومت 
دمشق  دروازه  میدان  بازگشایی  با  حداقل 
کاهش  را  اورشلیم/بیت المقدس  در  تنش 
دهد. اما به گفته شخصی که در این تالش ها 
مشارکت داشته، دیپلمات ها و رهبران جوامع 
متوجه شدند که حکومت حواسش به جاهای 

دیگری پرت و به این مسأله بی عالقه است.
مارچ  ماه  انتخابات  از  پس  نتانیاهو  آقای 
در  اخر  سال  و  طی  انتخابات  )چهارمین 
اسرائیل( که بدون پیروزی مشخص نامزدی 
تشکیل  برای  مذاکرات  درگیر  یافت،  پایان 
ائتالف بود. او برای تشکیل ائتالف مجبور بود 
افراطی را متقاعد  که چند قانون گذار راست 

کند تا به او بپیوندند.
یکی از آن ها »ایتامار بن گویر«، وکیل سابق 
شهروندان  گفته  که  است  »لهاوا«  گروه 
گویر  بن  شوند.  اخراج  اسرائیل  از  باید  عرب 
شهروندان  را  اسرائیل  عرب  شهروندان 
همین  تا  و  می داند  اسرائیل  به  غیروفادار 
اواخر پرتره ای از »باروخ گلدشتاین« در اتاق 
بود. گلدشتاین یک  آویزان  نشیمن خانه اش 
یهودی افراطی بود که در سال 1994 حدود 
قتل  »هبرون/الخلیل«  در  را  فلسطینی   29

عام کرد.
از  با خودداری  نتانیاهو متهم شده که  آقای 
رسیدگی به تنش ها در اورشلیم/بیت المقدس، 
سعی دارد دل امثال آقای بن گویر را به دست 
آورد و با ایجاد یک بحران، اسرائیلی ها را دور 

خود بسیج کند.
نویسنده  و  سیاسی  تحلیل گر  فِِفر«،  »انشل 
»نتانیاهو  می گوید:  نتانیاهو  زندگی نامه 
مخترع تنش ها بین یهودیان و اعراب نیست. 
وجود  اسرائیل  تأسیس  از  قبل  تنش ها  این 
داشتند. اما طی دوره طوالنی که او در قدرت 
این تنش ها دامن زده  بارها به  بارها و  بوده، 
تا از آن سود سیاسی ببرد. حاال هم به  عنوان 

عطف  نقطه  »یک  مسجد  این  بلندگوهای 
مأموران  اقدامات  که  می گوید  او  بود.« 

اسرائیلی باعث شد اوضاع وخیم شود.
ویران گرتر،  مراتب  به  »وخامت«  این 
تصور  که  بود  آنچه  از  سریع تر  و  گسترده تر 
االقصی  مسجد  محوطه  در  آنچه  می شد. 
نه تنها  داد،  رخ  رمضان  ماه  اول  روز  در 
و  اسرائیل  بین  درگیری  شدیدترین  به 
و  غزه  در  نفر   230 حدود  مرگ  و  حماس 
موجی  بلکه  شد،  منجر  اسرائیل  در  نفر   12
شهرک های  در  را  خیابانی  زدوخوردهای  از 
عرب و یهودنشین اسرائیل به جریان انداخت.

روز جمعه هفته گذشته با گسترش ناآرامی ها 
توسط  فلسطینی   11 باختری«  »کرانه  به 
کشتار  این  شدند.  کشته  اسرائیلی  نیروهای 
مهاجران  اردوگاه  یک  از  موشک پراکنی  به 
اسرائیل(،  سمت  )به  لبنان  در  فلسطینی 
مرز  سمت  به  اردنی ها  اعتراضی  راهپیمایی 
عبور  کوتاهی  مدت  برای  حتا  و  اسرائیل 
برخی از معترضان لبنانی از مرزهای جنوبی 

لبنان به خاک اسرائیل شد.
دامن بحران درحالی گسترده شد که حکومت 
اسرائیل برای بقای خودش دست و پا می زد، 
دنبال گسترش نقش خود درون  به  حماس 
از  جدیدی  نسل  و  بود  فلسطین  جنبش 
اهداف  و  ارزش ها  از  دفاع  برای  فلسطینی ها 
خود بسیج می شدند. همچنین بحران فعلی، 
سابق  رییس  بورگ«،  »اورهام  گفته ی  به 
»سازمان  سابق  رییس  و  اسرائیل  پارلمان 
محاصره  سال ها  پیامد  صهیونیسم«،  جهانی 
باختری  کرانه  اشغال  دهه ها  غزه،  تحریم  و 
توسط اسرائیل و ده ها سال تبعیض حکومت 
این  ساکن  فلسطینی ها/اعراب  علیه  اسرائیل 
قبل  از  »اورانیوم  می گوید:  او  است.  کشور 
داشت.  ماشه  به  نیاز  فقط  بود،  شده  غنی 

ماشه هم مسجد االقصی بود.«
از آخرین درگیری شدید اسرائیل با حماس، 
»انتفاضه«  یا  قیام  آخرین  از  و  سال  هفت 
فلسطینی ها علیه حکومت اسرائیل، 16 سال 

می گذرد.
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  که  هنگامی 
را  اورشلیم  شهر  متحده  ایاالت  پیشین 
رسمیت  به  اسرائیل  پایتخت  به  عنوان 
شناخت و سفارت ایاالت متحده را به آن جا 
مالحظه ای  قابل  ناآرامی  هیچ  کرد،  منتقل 
پس  نداد.  رخ  اورشلیم/بیت المقدس  در 
عربی  کشور  چهار  روابط  عادی شدن  از 
اجماع  این  آن  نتیجه  در  )که  اسرائیل  با 
دیرینه ی ملل عرب که تا زمانی که درگیری 
روابط  هرگز  نشود  حل  اسرائیل  و  فلسطین 
خود را با اسرائیل عادی سازی نخواهند کرد، 
گسترده ای  اعتراض  هیچ  نیز  شد(  نقض 

صورت نگرفت.
دو ماه پیش، کمتر کسی در تشکیالت نظامی 
در  داشت.  را  بحرانی  چنین  انتظار  اسرائیل 
اسرائیل  نظامی  مقامات  خصوصی،  جلسات 
مایل  هزار  تهدید،  بزرگ ترین  که  می گفتند 
لبنان،  شمالی  مرزهای  یا  ایران  از  دورتر 

پاتریک کینگزلی، نیویورک تایمز
ترجمه: فاطمه فرامرز

دولت  جمعه  روز  نخست  ساعات  اشاره: 
امنیت  »کابینه  که  کرد  اعالم  اسرائیل 
مقامات  همه  توصیه  و  آرا  اتفاق  به  سیاسی 
ابتکار مصر برای آتش بس بی قید و  امنیتی، 
شرط دوجانبه را پذیرفت، که در موعد بعدی 
اسرائیل  میان  آتش بس  اعمال خواهد شد.« 
و  درآمده  اجرا  به  مصر  ابتکار  به  حماس  و 
پایان  طرف  دو  میان  درگیری  روز   11 به 
دست کم  غزه  اخیر  جنگ  طی  می دهد. 
کودکان  و  زنان  به شمول  فلسطینی   230
که  داده  گزارش  نیز  اسرائیل  شدند.  کشته 
این  به  حماس  راکت پراکنی  نتیجه ی  در 
شده  کشته  اسرائیلی   12 دست کم  کشور 
یک  از  پس  اسرائیل  امنیتی  کابینه  است. 
آتش بس  که طرح  کرده  اعالم  شبانه  جلسه 
پیشنهادی مصر »به طور متقابل و بدون قید 

و شرط خواهد بود.«
***

اولین  این که  از  قبل  روز  هفت  و  بیست 
راکت از غزه به سمت اسرائیل شلیک شود، 
وارد  اسرائیل  پولیس  مأموران  از  جوخه ای 
اورشلیم/بیت المقدس  در  االقصی  مسجد 
زدند،  کنار  را  فلسطینی  مأموران  شدند، 
سیم  و  گذشتند  مسجد  بزرگ  حیاط  از 
این  مناره ی  چهار  از  که  را  بلندگوهایی 
می کرد  پخش  اذان  مسلمانان  برای  مسجد 

قطع کردند.
ماه  اول  روز  با  بود، مصادف  اپریل  شب 13 
مبارک رمضان برای مسلمانان و در اسرائیل، 
»روز یادبود« از کسانی که برای دفاع از این 
کشور جان داده اند. رییس جمهور اسرائیل در 
ندبه«،  االقصی در کنار »دیوار  غرب مسجد 
در  یهودیان  مذهبی  مکان  مقدس ترین 
اورشلیم/بیت المقدس، درحال سخنرانی بود. 
مقامات اسرائیلی نگران بودند که صدای اذان 

مانع شنیدن سخنرانی رییس جمهور شود.
شش مقام مسجد االقصی ــ که سه تن شان 
ماجرای  ــ  بودند  صحنه  شاهد  نزدیک  از 
توسط  مسجد  بلندگوهای  سیم   قطع شدن 
کردند.  تأیید  را  اسرائیل  پولیس  مأموران 
این  در  اظهارنظر  به  حاضر  اسرائیل  پولیس 
اورشلیم/ از  خارج  در  ماجرا  نشد.  خصوص 
بیت المقدس به ندرت موردتوجه قرار گرفت.

اما حاال که به ماجرای یک ماه قبل و یورش 
مأموران اسرائیلی به مسجد االقصی )یکی از 
مقدس ترین مکان های دینی برای مسلمانان( 
ماجرای  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  نگاه 
قطع سیم بلندگو تنها یکی از چندین اقدامی 
ناگهانی جنگ  از سرگیری  به  بود که منجر 
شبه نظامی  )گروه  حماس  و  اسرائیل  بین 
حاکم بر نوار غزه( و شعله ورشدن ناآرامی های 
سراسر  یهودیاِن  و  فلسطینی ها  بین  داخلی 

اسرائیل شد.
اورشلیم/ اعظم  مفتی  صبری،  اکریما  شیخ 

مأموران  یورش  که  می گوید  بیت المقدس 
برای قطع سیم  االقصی  به مسجد  اسرائیلی 

نداشته باشد.
ناگهانی  سیاسی  خأل  یک  آمدن  میان  به 
برابر  اعتراض مردمی که در  و  فلسطین،  در 
اقدامات مأموران اسرائیلی شکل گرفته بود، 
به کار  را  تا زور خود  به حماس فرصت داد 

اندازد.
غافل گیر  را  اسرائیل  فلسطین  در  پویایی ها 
از  این  بودند.  از خودراضی  اسرائیلی ها  کرد. 
خودراضی بودن شان به موجب حکومت راست 
فلسطینی ها  خواسته های  که  است  افراطی 
را  مملکت داری  در  سهم  و  برابری  بر  مبنی 
به  عنوان مشکالتی می دید که باید مهار شود، 
نه خواسته هایی که باید مورد رسیدگی قرار 

گیرد.
»آمی ایالون«، رییس سابق »آژانس اطالعاتی 
بیدار  باید  »ما  می گوید:  اسرائیل  داخلی« 
شویم. ما باید رویکرد خود را در مورد همه 
این مسائل تغییر دهیم. ما باید این برداشت 
خود را که وضعیت موجود، وضعیت پایدار و 

مطلوب است، کنار بگذاریم.«
مسجد،  بلندگوهای  حادثه  از  پس  بالفاصله 
محبوب  میدان  یک  گرفت  تصمیم  پولیس 
در  میدان  این  ببندد.  مردم  روی  به  را 
نزدیکی »دروازه دمشق«، یکی از اصلی ترین 
اورشلیم/ قدیمی  »شهر  ورودی های 

جوانان  است.  شده  واقع  بیت المقدس«، 
مبارک  ماه  شب های  معموال  فلسطینی 

رمضان در آن میدان جمع می شوند.
»میکی روزنفلد«، سخنگوی پولیس اسرائیل 
گفت که میدان را برای جلوگیری از تجمع و 

دفع خشونت احتمالی بستند.
توهین  یک  خود  این  فلسطینی ها،  برای  اما 
اعتراضاتی  به  بستن میدان منجر  بود.  دیگر 
بین  به درگیری شبانه  نوبه خود  به  شد که 
در  سعی  که  انجامید  جوانانی  و  پولیس 

بازپس گیری میدان داشتند.
از نظر پولیس، این اعتراضات یک »بی نظمی« 
برای  اما  می شد.  »کنترل«  باید  که  بود 
رانده شدن  بیرون   فلسطینی ها،  از  بسیاری 
از میدان، اهانت جزئی بود که نارضایتی های 

عمیق تر و خفته را بیدار کرد.
اکثر ساکنان فلسطینی بیت المقدس شرقی، 
که اسرائیل در طول جنگ اعراب و اسرائیل 
قلمرو  به  بعدا  و  اشغال  آن را   )1967 )سال 
شهروند  را  خودشان  کرد،  الحاق  اسرائیل 
اسرائیل نمی دانند. آن ها می گویند که گرفتن 
تابعیت اسرائیل به معنای مشروعیت  دادن به 
یک قدرت اشغال گر است. از این رو آن ها رأی 

هم نمی توانند بدهند.
که  می کنند  احساس  آن ها  از  بسیاری 
رانده  بیرون  المقدس  بیت  از  تدریج  به 
آن ها  ساخت وساز  محدودیت های  می شوند. 
کنند  ترک  را  یا شهر  که  می کند  مجبور  را 
در  خود  که  بسازند  غیرقانونی  مسکن  یا 
آسیب پذیر  حکومتی  تخریب  دستور  برابر 
بر  مبنی  اسرائیل  تصمیم  بنابراین  است. 
یک  به  فلسطینی ها  دسترسی  از  جلوگیری 
از  بسیاری  که  را  تبعیضی  مشترک،  فضای 
عمر  تمام  در  اسرائیل نشین  فلسطینی های 
شدیدتر  و  چندبرابر  کرده اند،  احساس  خود 

می کند.

یازده روز آتش و خون؛ 

بحران اخیر غزه چگونه شکل گرفت؟

هویت ایدئولوژیک مذهبی   ای که دولت ایران سعی می   کند 
در میان هزاره   ها و شیعیان تحکیمش کند و کشورهایی چون 

عربستان و پاکستان آن را در میان سنی   ها )پشتون   ها و تاجیک   ها 
و ازبیک   ها و...( پخش می کنند، یک هویِت ضد زندگی است. برای 

این که به مردمانی که قرن   ها با هم زندگی کرده   اند و تا حدودی 
یاد گرفته   اند که با هم زندگی کنند، یاد می   دهد که تجربه   های 

همزیستی خود را کنار بگذارند و به جان هم بیفتند.
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محوطه مسجد االقصی در اورشلیم/بیت المقدس، حدود یک هفته پیش از شروع رمضان )عکس از: احمد غرابالی/خبرگزاری فرانسه(

مردی درحال کمک به یک معترض زخمی در محوطه مسجد االقصی در روز دوشنبه )عکس از خبرگزاری فرانسه(

آنچه در محوطه مسجد االقصی در روز اول ماه رمضان رخ داد، نه تنها به 
شدیدترین درگیری بین اسرائیل و حماس و مرگ حدود 230 نفر در غزه و 12 
نفر در اسرائیل منجر شد، بلکه موجی از زدوخوردهای خیابانی را در شهرک های 

عرب و یهودنشین اسرائیل به جریان انداخت.
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نواسه  ی دختری داشت که در بغالن زندگی می  کرد و آن نواسه  ای 
او سال  ها پیش به سرطان معده مبتال شد و فوت کرد. فرزندان او 
حاال کجا هستند و چه کار می  کنند؟« شما به فرزنداِن نواسه  ی 
خاله  ی خود فکر نمی  کنید و با آنان -که همین حاال در زمانه  ی 
شما زندگی می  کنند- پیوند عاطفی خانوادگی ندارید. حاال تصور 
کنید که رابطه   و پیوند شما )اگر شما فرد اول باشید( با آن فرد 
آخر  فرد  را  شما  از  دور  بسیار  فردی  )اگر  میلیونُم  پنج  و  سی 
جمعیت تعیین کنیم( چه گونه است. طبیعی است که شما آن 
از همان یک زن و  از لحاظ نژادی  فرد را نمی  شناسید، حتا اگر 
مردی آمده باشید که چند قرن قبل تنها دو نفری بودند که در 
»قوِم  و  نژاد  افسانه  ی  که  می  بینیم  می کردند.  زندگی  ملک  این 

من« به تاریکی و سردرگمی می  رسد. 
اکنون، بیایید یک آرزو بکنیم: کاش چنین نمی  شد و این شش 
این سی و پنج میلیون  با  صد و پنجاه و دو هزار کیلومتر مربع 
پُر  آدِم هررقم و هرچهره و هرخیال و هرمذهب و هرایدئولوژی 

نمی  شد. 
این همان آرزوی محال است. کاشکی گفتنی است درباره  ی چیزی 
سرزمین  این  تاریخ  از  مرحله ای  در  ما  افتاده.  اتفاق  و  شده  که 
هستیم که این طور شده. این سرزمین حاال در حدود سی و پنج 

میلیون جمعیت دارد و جمعیتش همین گونه هست که هست. 
چنان  آینده  در  کاش  اما  گذشته،  گذشته  دیگر:  آرزوی  یک  اما 
شود که در این مملکت این همه قوم و رنگ و مذهب و زبان و 
تنوع نباشد و یک نژاد خالِص مرفه نسبتا کم جمعیت و بی  نیاز در 
آن زندگی کند. این آرزو هم از محاالت است. این همان است که 
این کاشکی  ناممکن نجنبانی.  اقباِل  تا حلقه  ی  نگر  حافظ گفت: 
نیز تحقق نخواهد یافت. چرا؟ برای این که اگر کسی پیدا شود و 
نود و نُه درصد این جمعیت فعلی را از بین ببرد، باز بعد از چند 
قرن این ملک همینی خواهد شد که حاال هست. باز همین تنوع و 
همین فاصله  های طبیعی و همین کثرت رنگ  ها و فکرها و همین 

تنگ شدن جا و باقی قضایا. 
چه کار کنیم؟ 

کردند  مدرن  دنیای  در  بهتران  ما  از  که  را  کاری  همان  پاسخ: 
و  بپذیرند  را  پذیرفتند که همدیگر  ما  از  زودتر  آنان  و می  کنند. 
با  را  ما همین جامعه  نجنبانند. گفتند  را  ناممکن  اقباِل  حلقه  ی 
همین تنوع و تکثرش قبول داریم و تنگی جا و کمیابی منابع دیگر 
را نیز به عنوان واقعیت  های این عصر و این مرحله از تاریخ انسان به 
رسمیت می  شناسیم. اما ساکت نمی  نشینیم و برای بهبود زندگی 
ممکن«  »اقباِل  که  می  آزماییم  جاهایی  در  را  بخت  مان  جمعی 
به نظر می  رسند. آن حلقه  ها را می  جنبانیم. آن اقبال  های ممکن در 
کجایند؟ در ابداعات علمی، در چاره  جویی  های مبتکرانه  ی عملی، 

در تفکر نو برای عصری نو. 
در چارچوب این فکر، هوشیاران یک ملک دیگر به حذف قومی 
فرد  هر  از  آنان  نمی فشارند.  پا  نژاد  افسانه  ی  بر  و  نمی  اندیشند 
چاره  ای  جمعی  مشکل  یک  رفع  برای  که  شهروند(ی  )بخوانید 
بیندیشد و برای باز کردن یک گره از وضعیت عمومی فکر بکری 
مذهبت  که  نمی  پرسند  او  از  و  می  کنند  استقبال  کند،  عرضه 
حرف  زبان  کدام  به  مادرت  و  پدر  و  کجاست  قومت  چیست، 
تعداد  معتقدیم  که   – ما  اول  بگذارید  نمی  گویند  آنان  می  زنند. 
افراد قبیله  ی مان بیشتر است- فکری بکنیم و بعد شما هم، اگر 
مصلحت بود، بیایید. آنان نمی  گویند اگر همه بدبخت باشیم بهتر 
قدرت  در  نیز  دیگران  برای  شود  ناگزیر  ما  قوم  که  است  آن  از 
سیاسی یا در منزلت اجتماعی یا در عرصه  ی ثروت و معرفت سهم 

سزاوار قایل شود.

سخیداد هاتف

حتما شنیده  اید که فالنی نیک  بخت است که حویلی بزرگی دارد. 
در پایتخت پُرجمعیت کشور ما خیلی خوب است که آدم حویلی 
این  بیرونی  محیط  کیلومتری  نیم  تا  اگر  باشد.  داشته  بزرگی 
حویلی بزرگ هیچ خانه  ی دیگری نباشد، بهتر است. اگر این نیم 
کیلومتر با چمن سبز پوشیده باشد، بهترتر است )اهل دستور زبان 
برای این  گونه جاها باید به صفت »بهترتر« جواز استفاده بدهند!(. 

این سناریو چطور است: 
افغانستان در حدود شش صد و پنجاه و دو هزار کیلومتر مربع 
مساحت دارد. فرض کنید این سرزمین را به من و نود و نُه نفر 
نخستی که این نوشته را می  خوانند بدهند )ترکیبی از مردان و 
زنان(. بگویند این شش صد و پنجاه و دو هزار کیلومتر مربع ملِک 
ملک  خیلی  نفر  برای صد  است؛  کشور  یک  باشد.  نفر  شما صد 
است. ما صد نفر با این ملک فراخ خدادادی چه کار خواهیم کرد؟ 
آنچه مسلم است این است که اکثر جاهای این ملک دست نخورده 
و  جلگه  ها  و  کوه  ها  و  دشت  ها  و  دریاها  به  ما  ماند.  خواهد  باقی 
دامنه های بسیاری پا نخواهیم گذاشت و دست نخواهیم زد. من 
اگر در یک دره  ی سرسبز در غزنی زندگی کنم، شاید هرگز هوس 
آدم  نفر  صد  نگذرد.  خاطرم  از  کندز  در  زمین  فالن  کردن  آباد 
سرزمین  این  همه  ی  از  نمی  توانند  بخواهند(  اگر  )حتا  معمولی 

بزرگ استفاده کنند. 
)اگر عنوان این مطلب هنوز اذیت  تان می  کند، عرض شود که این 
عنوان اشاره  ای دارد به آن مصرع از یک بیت حافظ: نگر تا حلقه  ی 

اقباِل ناممکن نجنبانی(. 
حاال یک پیچ دیگر:

تصور کنید که یکی از ما صد نفر آن نود و نُه نفر دیگر را از بین 
ببرد و تنها خودش مالک این شش صد و پنجاه و دو هزار کیلومتر 

مربع شود. آن وقت چه خواهد شد؟ 
پاسخ این سوال ساده است: آن یک نفری که باقی مانده، یا در 
تنهایی می  میرد و همه  ی این ملک پهناور بی  صاحب می  شود. یا 
از جایی، از ملکی دیگر شاید، برای خود جفتی از جنس مخالف 
پیدا می  کند و بعد از مدتی صاحب فرزندی می  شود و بعد از چند 
صاحِب  فالنی  می  گویند  چرا  راستی،  فرزند.  چند  صاحب  سالی 
فرزند شد؟ بعد، فرض این است که همان سناریوی حضرت آدم 
تکرار می  شود و فرزندان این آدم فرزندان دیگری به دنیا می  آورند 
و تعداد ساکنان این ملک بعد از چند قرن به سی و پنج میلیون 
نفر می  رسد. می بینید که اگر فقط یک نفر باقی بماند و او جفتی 
برای خود پیدا کند، یعنی اگر فقط منبع واحدی برای تکثیر نسل 
باقی بماند، باز رفته-رفته به همین جایی می  رسیم که اکنون در 
افغانستان رسیده  ایم. آن سرزمینی که برای صد نفر سود چندانی 
نداشت، حاال برای سی و پنج میلیون نفر محل یک حیات جمعی 

رنجبار است. 
ممکن است کسی بگوید آری، ولی ما حاال در افغانستان چندین 
قوم داریم. اگر در این ملک فقط یک قوم باقی می  ماند )یعنی این 
سی و پنج میلیون آدم تنها پشتون، تنها تاجیک، تنها هزاره و تنها 
ازبیک یا... بودند(، ما امروز افغانستان متفاوتی می  داشتیم. همین 

تنوع قومی است که مایه  ی جنجال  های غم  انگیز ما شده است. 
این نگرش از بُن غلط است. غلط بودن آن را می  توان در برابر یک 
به پدر خود فکر می  کنیم  ما  اثبات کرد.  تجربه  ی عینی کوچک 
پیوند  هیچ  ما  از  نفر  چند  اما  داریم.  ارادت  خود  پدرکالن  به  و 
عاطفی قابل توجهی با پدِر پدرکالن خود داریم و با آن سه چهار 
نفر دیگر قبل از او؟ چند تن از شما که این نوشته را می  خوانید 
این جنس درگیر می  شوید: »خاله  ی من یک  از  فکری  با  گاهی 

نتوانسته آتشی را که شعله ور شده  یک رهبر 
خاموش کند.«

»مارک ریگف«، مشاور ارشد آقای نتانیاهو این 
تحلیل را رد می کند. او می گوید: »اصل ماجرا 
دقیق برعکس این تحلیل است. نتانیاهو تمام 
توان خود را به کار بسته تا سعی کند آرامش 

برقرار کند.«
در 25 اپریل، حکومت اسرائیل از تصمیم خود 
کوتاه  دمشق  دروازه  از  خارج  میدان  مورد  در 
آمد. اما بعدا موجی از تحوالت گره مشکل را 

کورتر کرد.
از  فلسطینی  خانواده  شش  اخراج  اول  مورد 
بیت  در  جراح  شیخ  فلسطینی نشین  محله 
المقدس شرقی بود. با نزدیک شدن مهلت اعالم 
تصمیم نهایی دادگاه در مورد پرونده ی آن ها، 
اعتراضات مرتبا در طول ماه اپریل برگزار شد. 
فلسطینی ها  آن که  از  پس  اعتراضات  این  اما 
ساکنان  مخمصه  و  دمشق  دروازه  وقایع  بین 
یافتند، شدت  رابطه  نوعی  اسرائیل  فلسطینی 

یافت.
»صالح دیاب«، رهبر جامعه ای در شیخ جراح، 
خانه اش  به  پولیس  اخیر  حمله  در  پایش  که 
شیخ  در  اکنون  را  »آنچه  می گوید:  شکسته، 
می بینید،  دمشق  دروازه  یا  االقصی  یا  جراح 
به خاطر بیرون راندن ما از بیت المقدس است. 
تازه  می کنم،  زندگی  آن  در  من  که  محله ای 

شروع این پاکسازی است.«
خشونت  به  فقط  آن ها  که  گفت  پولیس 
اما  داده اند،  پاسخ  جراح  شیخ  در  معترضان 
می داد  نشان  منتشرشده  تصاویر  و  ویدیوها 
زده اند.  خشونت  به  دست  خودشان  آن ها  که 
محله  اینترنت،  در  تصاویر  این  پخش  با 
فلسطینی های  تجمع  کانون  به  جراح  شیخ 
اشغالی و همچنین کانون توجه  سرزمین های 

جامعه دیاسپورای فلسطینی  تبدیل شد.
»ِجهان بسیسو«، شاعر فلسطینی ساکن لبنان 
فلسطینی  خانواده های  بر  آنچه  که  می گوید 
هر  مشترک  »تجربه ی  می گذرد  اسرائیل  در 

فلسطینی آواره و مهاجر است.«
جراح  شیخ  محله  ساکنان  وضعیت  همچنین 
اسرائیل  قوانین  در  نهفته  تبعیض  از  بخشی 
به  اسرائیل  قوانین  می کند:  برجسته  نیز  را 
المقدس  بیت  در  تا  می دهد  اجازه  یهودیان 
شرقی زمینی را که قبل از سال 1948 متعلق 
به یهودیان بوده، پس بگیرند. اما فرزندان صدها 
هزار فلسطینی که در سال 1948 از خانه های 
خود فراری شدند، هیچ امکان حقوقی ای برای 

بازپس گیری زمین های خانوادگی خود ندارند.
را  ببینی مردم  بییسو می گوید: »این که  خانم 
واقعا  می رانند،  بیرون  خانه های شان  از  دوباره 
آزاردهنده و تحریک کننده است. این اقدامات 
بسیار تحریک کننده است و بسیار بسیار آشنا؛ 

حتا اگر یک میلیون مایل از آن دور باشید.«
رییس جمهور  عباس،  محمود  اپریل   29 در 
این  انتخابات  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
تحقیرآمیز  نتیجه  نگران  او  لغو کرد.  را  کشور 
باعث  این تصمیم  بود.  برای خودش  انتخابات 

شد که آقای عباس ضعیف به نظر برسد.
حماس فرصت را از دست نداد و به  عنوان مدافع 

بیت المقدس وارد صحنه شد.
سیاسی  امور  کارشناس  ابوسادا«،  »مخایمار 
دانشگاه االزهر در شهر غزه می گوید: »حماس 
می دهند  نشان  کار  این  با  که  می کرد  فکر 
رهبری  برای  بیشتری  توانایی  از  آن ها  که 

فلسطینی ها برخوردارند.«
در 4 می، شش روز قبل از آغاز جنگ، »محمد 
بیانیه عمومی  دیف«، فرمانده نظامی حماس، 
کم سابقه ای را ایراد کرد. او گفت: »این آخرین 
اخطار ماست. اگر تجاوز به مردم ما در محله 
شیخ جراح به سرعت متوقف نشود، ما نظاره گر 

نخواهیم ماند.«
گرچه هنوز وقوع جنگ بعید به نظر می رسید، 

اما خیلی زود اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد: 
در  االقصی  مسجد  به  اسرائیل  پولیس  یورش 

روز جمعه تاریخ 7 می.
پولیس  نیروهای  شب،  هشت  ساعت  حوالی 
مجهز با گاز اشک آور، نارنجک های گیج کننده 
محوطه  به  رابری  گلوله های  و  صوتی(  )بمب 
با  ساعت  چندین  و  شدند  سرازیر  مسجد 
درگیر  می کردند،  پرتاب  که سنگ  معترضانی 
این  نتیجه  در  می گویند  پزشکان  شدند. 

درگیری صدها نفر زخمی شد.
پولیس اسرائیل گفت که سنگ اندازها درگیری 
نمازگزاران  از  اما چندین تن  را شروع کردند، 

گفتند که نیروهای پولیس اول درگیر شدند.
نیست،  مهم  باشد  بوده  هرکس  از  اول  ضربه 
اما منظره نارنجک های گیج کننده و گلوله های 
از مقدس ترین  رابری در داخل نمازخانه یکی 
مکان ها در دین اسالم آن هم در آخرین جمعه 
ماه رمضان و در یکی از مقدس ترین شب های 
تمام  به  شدید  توهین  به  عنوان  ماه،  این 

مسلمانان تلقی شد.
اعضای  از  دیگر  یکی  الکسوانی«،  عمر  »شیخ 
از  پس  ساعاتی  االقصی،  مسجد  رهبری 
»مسأله  گفت:  مصاحبه ای  در  درگیری  این 
یهودی سازی شهر اورشلیم/بیت المقدس است. 
االقصی  به  رفتن  از  مردم  بازداشتن  مسأله 

است.«
دوشنبه  روز  دراماتیک  نمایش  برای  صحنه 
نهایی  جلسه  بود.  شده  آماده  کم کم  می   10
اورشلیم/ »روز  در  جراح  شیخ  درباره  دادگاه 

یهودیان  آن  در  که  روزی  بیت المقدس«، 
را  اورشلیم/بیت المقدس  شهر  یک پارچه شدن 
)در سال  المقدس شرقی  بیت  تصرف  از  پس 

1967( جشن می گیرند، برگزار شد.
ناسیونالیست های یهودی معموال با راهپیمایی 
قدیمی  شهر  در  مسلمانان ها«  »محله  در 
اورشلیم و تالش برای بازدید از »کوه معبد« یا 
»حرم شریف قدس«، جایی که مسجد االقصی 
در آن ساخته شده، این روز را جشن می گیرند.
اورشلیم/ روز  راهپیمایی  بودن  پیش رو 

بیت المقدس، تنش ها بر سر االقصی و احتمال 
سه  هر  جراح  شیخ  در  تخلیه  دستور  صدور 
یکجا شده زمینه را برای چیزی خطرناک آماده 

می کرد.
انداختن جلسه  تعویق  به  با  اسرائیل  حکومت 
دادگاه عالی درباره ی تخلیه شیخ جراح و صدور 
دستوری برای منع ورود یهودیان به محوطه ی 

مسجد تالش کرد تنش ها را فرو نشاند.
دوشنبه  روز  صبح  اوایل  اسرائیل  پولیس  اما 
برای  آماده باش  در  فلسطینی ها  آن که  از  پس 
افراطی  راست  یهودیان  و  پولیس  با  درگیری 
مسجد  به  دوباره  کردند  جمع آوری  سنگ 
برای  تصاویر  و  ویدیوها  برد.  یورش  االقصی 
دومین بار طی فقط سه روز، صحنه های شلیک 
به  را  رابری  گلوله های  و  گیج کننده  نارنجک  

چهار طرف محوطه مسجد نشان می داد.
از  پس  اسرائیل  حکومت  لحظه،  آخرین  در 
دریافت گزارش اطالعاتی درباره خطر تشدید 
مسیر  زنجیره،  این  ادامه  صورت  در  تنش ها 
به  را  اورشلیم/بیت المقدس  روز  راهپیمایی 

جایی دور از محله مسلمانان تغییر داد.
اما دیگر خیلی دیر شده بود. تا آن زمان، ارتش 
را  غزه  از  غیرنظامیان  خروج  دستور  اسرائیل 

صادر کرده بود.
ِمی،   10 دوشنبه  روز  عصر   6 ساعت  حوالی 

راکت پراکنی حماس از غزه آغاز شد.
***

پاتریک کینگزلی، رییس  دفتر نیویورک تایمز 
سرزمین های  و  اسرائیل  تحوالت  اورشلیم  در 
از 40  بیش  در  او  را پوشش می دهد.  اشغالی 
نوشته  کتاب  دو  کرده،  روزنامه نگاری  کشور 
و  مهاجرت  بحران  تایمز،  نیویورک  از  پیش  و 

خاورمیانه را برای گاردین پوشش می داد.

جنباندن حلقه ی اقباِل انممکن
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آنان از هر فرد )بخوانید شهروند(ی که برای رفع یک مشکل 
جمعی چاره  ای بیندیشد و برای باز کردن یک گره از وضعیت 

عمومی فکر بکری عرضه کند، استقبال می  کنند و از او نمی  پرسند 
که مذهبت چیست، قومت کجاست و پدر و مادرت به کدام زبان 

حرف می  زنند. آنان نمی  گویند بگذارید اول ما – که معتقدیم 
تعداد افراد قبیله  ی مان بیشتر است- فکری بکنیم و بعد شما 

هم، اگر مصلحت بود، بیایید.
سالگرد »روز یادبود« در اسرائیل ماه گذشته مصادف بود با آغاز ماه رمضان )عکس از: اریل شالیت/اسوشیتد پرس(
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نداشته و اقدام سپاه در شلیک موشک »عمدی« بوده است.
امنیت  وقت  وزیر  گزارش  می گوید  اُنتاریو  عالی  دادگاه 
اجتماعی کانادا نیز نشان می دهد ادعای ایران مبنی بر نقش 

»خطای انسانی« در سرنگونی این پرواز، درست نیست.
عفو  سازمان  دبیرکل  کاالمارد،  آگنس  حال،  همین  در 
بین الملل در رشته توئیتی، اطالعات منتشر شده از سوی 
را  نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری  ایران در خصوص 

»گمراه کننده« خواند.
آگنس کاالمارد، نوشت توضیحات رسمی مقام های ایران در 
مورد شلیک به هواپیمای اوکراینی طوری طراحی شده که 

»به شدت گیج کننده« و »گمراه کننده« باشد.
ایران مدعی بود یکی از سامانه های دفاع هوایی تهران، »پس 
از جابجایی«، به دلیل »خطای انسانی« و فراموش کردن 
برابر  از جابجایی، دچار خطایی  الزامی بعد  اجرای مراحل 

یو:  دادگاه عایل اونتار
رسنگوین هواپیمای اوکرایین بر فراز تهران 
یسیت بود عمدی و ترور

با 107 درجه می شود و ارتباط کاربر این سامانه با مرکز 
هماهنگی برای شلیک موشک نیز ناموفق بوده است.

رییس دادگاه عالی اُنتاریو این ادعا را رد کرد.
نیز  ایران  داخل  در   752 پرواز  جانباختگان  خانواده های 
26 ثور با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح 
خواستار اعالم جرم علیه سه مقام بلندپایه امنیتی و نظامی 

ایران شدند.
قربانیان  خانواده  انجمن  سخن گوی  اسماعیلیون،  حامد 
پرواز پی اس 752، در شبکه های اجتماعی نوشت که این 
خانواده ها پیرو شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی زاده٬ 
فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سالمی فرمانده  کل 
کل  ستاد  رییس  باقری  محمدحسین  و  پاسداران  سپاه 

نیروهای مسلح در دادسرا ثبت کردند.

پدافند  موشک  دو  دست کم  شلیک  با  دی ماه  1398   18
سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن که 
اکثرا ایرانی و شهروندان دوتابعیتی ایرانی-کانادایی بودند، 
جان باختند. همچنین شهروندان )از جمله دوتابعیتی ها( 
کشورهای افغانستان، بریتانیا، آلمان، سوئد و اوکراین نیز در 

این حادثه کشته شدند. 
جمهوری اسالمی برای چند روز ساقط کردن این پرواز را 
انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط امریکا، 
بین المللی  فشار  تحت  نهایتا  بریتانیا،  و  کانادا  استرالیا، 
پذیرفت که هواپیما توسط موشک های سامانه دفاعی سپاه 
»خطای  خاطر  به  حادثه  این  شد  مدعی  اما  شده،  ساقط 

انسانی« اتفاق افتاده است.
پرونده  به  رسیدگی  روند  از  را  ناخشنودی  بارها  اوکراین 
خودداری  که  می گوید  و  کرده  اعالم  رخداد  این  متهمان 
مسئوالن ایرانی از ارائه پاسخ ها و شواهد عینی این سوءظن 
را تقویت می کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی 
تاکید دارد  و  را رد کرده  ایران آن  اتهامی که  بوده است؛ 

»خطای انسانی« باعث شلیک به این هواپیما بوده است.
شلیک  هنگام  می گوید  اُنتاریو  عالی  دادگاه  رییس  اکنون 
موشکهای سپاه به پرواز 752، هیچ مناقشه منطقه ای وجود 

اطالعات روز: به نقل از رادیو فردا، دادگاه عالی اونتاریو در 
کانادا روز پنج شنبه 30 ثور در حکمی اعالم کرده است که 
سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی 

»عامدانه« و »تروریستی« بود.
بلوبابا  ادوارد  کانادا،  گلوبال نیوز  خبری  سایت  گزارش  به 
رییس دادگاه عالی اُنتاریو ساقط کردن پرواز 752 توسط 
موشکهای سپاه پاسداران را »اقدامی تروریستی و عمدی« 

ارزیابی کرده است.
شبکه سی بی سی کانادا نیز با پوشش این خبر گزارش داده 
بصورت  پرواز 752  قربانیان  بازماندگان  از  نفر  است چهار 
علنی به همراه یک خانم که نمی خواهد نامی از وی برده 
اُنتاریو شکایت کرده اند. دولت  شود، علیه ایران در دادگاه 
ایران هیچ نماینده ای به این دادگاه نفرستاده و در مقابل 

اتهامات از خود دفاع نکرده است.
تصمیم این دادگاه مجوزی موثر برای بازماندگان قربانیان 
پرواز 752 جهت دریافت غرامت از جمهوری اسالمی است.
قانون مصونیت دولتی کانادا، سپری برای جمهوری اسالمی 
ایران در مقابل احکام دادگاه های کانادا است، اما این قانون 

شامل اقدامات تروریستی نمی  شود.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی اس 752، در تاریخ 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک هفت قلم اجناس تکنالوژی برای ایجاد سیستم ویدیوکنفرانس 
ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی با کدنمبر MAIL/PD/NCB/G79/1400 را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی قصر فردوس دارنده جواز نمبر  )D-81080-0( به قیمت مجموعی مبلغ )1,143,000( یک 

میلیون ویکصدو چهل وسه هزارافغاني اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک 9  قلم مواد خوراکه و ادویه جات مورد نیاز ماهیان سرد آبی 
و گرم آبی با کدنمبر MAIL/PD/NCB/G126/1400 را به شرکت تجارتی محسن سهاک دارای جواز نمبر )41172( به قیمت مجموعی مبلغ )1,090,000( یک میلیون و نود هزار افغانی اعطا نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 

این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

 شنبه | 1 جوزا 1400 | سال دهم | شماره 2157

 MAIL/PD/NCB/W/251/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی   پروژه اعمار 16 باب گرین هاوس در فارم های مرکزی ریاست جنگالت وزارت اشتراک 
نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان )tenders.ageops.net( بدست آورده، 
آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 23 جوزا 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست 

تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی 250,000.00 دو صد و پنجاه هزار افغانی به صورت ضمانت بانکی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  

تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/SNaPP2/03012021/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری بسته های ابزار جهت 
 SNAPP2 ترویج شالی برای والیت های بلخ، هرات، بغالن و ننگرهار را  مطابق به مشخصات ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه
 )www.acbar.org(و ویب سایت اکبر )www.mail.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.npa.gov.af( ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی
بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 25/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل  از ظهر به آمریت 

تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 25/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNAPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )100,000.00(  صد هزار افغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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در یک ماه ارتش چندین کندک و قرارگاه را در والیت های غرب کشور رها کرده  است

از رسکوب ات عقب نشیین

تأکید  روز  اطالعات  با  گفت  وگو  در  هرات 
می کند که حمالت طالبان در ماه های حمل و 
ثور در هرات ناکام شده است: »دشمن خیال 
سقوط برخی از ولسوالی های هرات را داشت، 
قربانگاه ها  هرات  نرسید.  رویایش  این  به  اما 
طالب است و مردم از نیروهای امنیتی خود 

دفاع می کنند.«
او اطمینان می دهد که هیچ قرارگاه نیروهای 

دولتی به دست طالبان سقوط نمی کند.

سکوت وزارت دفاع 
افغانستان طی سال  جاری  والیت های غربی 
نیروهای  میان  سنگین  درگیری های  گواه 
نیز  هم اکنون  و  است  بوده  طالبان  و  دولتی 
دو طرف درگیر در چندین جبهه با همدیگر 

زورآزمایی می کنند. 
تداوم  که  است  این  جدی  نگرانی  اما 
نیروهای  قرارگاه ها  تخلیه  و  عقب نشینی 
امنیتی،  تهدیدات  بلندبردن  کنار  در  دولتی، 
بلند  جنگ  در  را  طالبان  جنگی  روحیه ی 
در  را  بیشتری  قلمرو  همچنین  و  می برد 

اختیارشان قرار می دهد. 
درباره ی  ملی  دفاع  وزارت  در  مقام ها 
عقب نشینی و تخلیه چندین قرارگاه و کندک 
در والیت های هرات، فراه و بادغیس ابراز نظر 

نمی کنند. 
اما فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  ملی 
افزایش  بر  مبنی  نگرانی  هیچ  که  می گوید 
قدرت  طالبان وجود ندارد: »طالبان شکست 
تضعیف  روز  هر  گذشت  با  و  خورده اند 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  و  می شوند 
وضعیت بهتر قرار دارند و با گذشت هر روز 
تلفات طالبان افزایش پیدا می کند. کالن ترین 
حمالت طالبان در والیت های بغالن، هلمند و 

قندهار دفع شد.«
او تأکید می کند که نیروهای دولتی در حالت 
پیش روی در جنگ با طالبان قرار دارند و از 
تمام امکانات و ظرفیت برای دفاع از جان و 

مال مردم دفاع می کنند. 
افغانستان طی سال جاری  والیت های غربی 
بیم  است.  بوده  حمالت  شدیدترین  گواه 
طالبان  فطر  عید  از  پس  که  دارد  وجود  آن 
با  خونین  درگیری های  به  نقاط  بیشتر  در 
دیگر،  سویی  در  بپردازند.  افغان  نیروهای 
روی  تهاجمی  حالت  به  نیز  افغان  نیروهای 
هدف  را  طالبان  هوایی  و  زمینی  و  آورده اند 

قرار می دهند. 

بلند است. او هشدار می دهد که بیم افزایش 
همچنان  فراه  جغرافیای  بر  طالبان  تسلط 

وجود دارد. 

حفر تونل های مرگبار
قرارگاه های  با  مجاورت  در  تونل  کندن 
در  طالبان  سوی  از  ارتش  کندک های  و 
والیت های بادغیس و فراه هم ویران گر و هم 
پردست آورد برای این گروه بوده است. منابع 
امنیتی در فراه می گویند که در 12 ماه ثور 
قرارگاه  از  با منفجر ساختن قسمتی  طالبان 
»شیوان«  به  موسوم  منطقه ی  در  ارتش 
را  ارتش  سرباز  بیش 20  باالبلوک،  ولسوالی 

کشتند و شمار زیادی هم اسیر گرفتند. 
اختیار  در  قرارگاه  این  از  که  عکس هایی 
که  می دهد  نشان  گرفته  قرار  اطالعات روز 
بخش زیادی از این قرارگاه یا تخریب و یا هم 

غارت شده است. 
ارتش  نیروهای  که  مواقع   برخی  در 
قرارگاه های شان را در والیت های غربی ترک 
کرده اند، ساکنان محل به این قرارگاه ها هجوم 
آوردند و تمام امکانات را به یغما برده اند. این 
در  کاربران  انتقاد  از  موجی  با  ساکنان  اقدام 

شبکه های اجتماعی مواجه شده است. 
برخی از کاربران فیسبوک نوشته اند که غارت 
نشان  محل  مردم  از سوی  دولتی  تأسیسات 

می دهد که آنان با طالبان هم سو هستند. 
حفر تونل همچنین بارها از سوی طالبان در 
کیلومتری   120 ]فاصله  باالمرغاب  ولسوالی 
به  و  شده  استفاده  نیز  قلعه نو[  شهر  شمال 
گفته ی منابع محلی، برای طالبان پردست  آورد 

بوده و برای نظامیان افغان جنجال آفرین.
حسام الدین شمس، والی بادغیس در صحبت 
هیچ  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
قرارگاه  بازپس گیری  برای  نظامی  برنامه 
نیروهای ارتش در باالمرغاب ندارند: »چندین 
قرارگاه و پاسگاه در ولسوالی های مقر و جوند 
در خط اول جنگ قرار دارند و دیگر قرارگاه ها 
قرار  امنیتی  خوب  وضعیت  در  پاسگاه ها  و 

دارند.«
او تأکید می کند که نیروهای امنیتی و دفاعی 
»دشمن«  سرکوب  و  دفاع  آماده  بادغیس 

هستند.
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  بادغیس 
قرارگاه های  و  پاسگاه ها  که  می گوید  روز 
نیروهای دولتی در ولسوالی های قادس، مقر، 
آب کمری، جوند و شاه راه هرات – قلعه نو، زیر 

تهدید طالبان قرار دارد.
او از رهبری نیروهای دولتی می خواهد که در 
اطراف  در  تهدیدها  میان برداشتن  از  راستای 
قرارگاه های نیروهای دولتی اقدام کنند، تا بار 
در  باالمرغاب  کندک  تخلیه  سناریوی  دیگر 

دیگر نقاط تکرار نشود. 

»پسـتوخان«  و  »شـیوان«  قرارگاه هـای 
می دانـد  شـب  در  هـوا  خـراب  وضعیـت  را 
کـه نیروهـای هوایـی نتوانسـتند بـه هجـوم 
سـنگین و پرقـوت طالبان پاسـخ بدهند: »بر 
ایـن قرارگاه هـا از چهـار طـرف حملـه کرده 
بودنـد. تجهیـزات ایـن نیروهـا را نیـز با خود 

برده انـد.«
شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه 
می گوید که براساس تصمیم شورای نظامی، 
تمام قرارگاه های نیروهای دولتی در ولسوالی 
باالبلوک که در مسیر شاهراه 517 موقعیت 
داشته، به دو راهی »فراه رود« منتقل شده 
است: »تخلیه پاسگاه های نیروهای ارتش در 
طالبان  جنگی  روحیه  بلندرفتن  باعث  فراه 
و  قرارگاه ها  تخلیه،  به جای  باید  و  می شود 

پاسگاه ها تقویت می شد.«
کیلومتری   67 فاصله  در  فراه  راهی  دو 
 517 شاهراه  وصل  نقطه  و  فراه  شهر  شرق 
تاج محمد  است.  قندهار   – هرات  شاهراه  به 
روزنامه  با  صحبت  در  فراه  والی  جاهد، 
تغییر  ارتش  اطالعات روز می گوید: »وظیفه 

و تبدیل است.«
فراه  نظامی  شورای  رییس  به عنوان  او 
درباره ی تخلیه قرارگاه ها و تهدیدات امنیتی 
در این قرارگاه ها سکوت می کند. آقای جاهد 
برای چند سال فرمانده قول اردوی 207 ظفر 
بود و بیشتر از هر کس تهدیدات در فراه را 

درک می کند. 
شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه 
خاک سفید،  بکوا،  ولسوالی های  که  می گوید 
تحت  کامل  به گونه ی  شیب کوه  و  گلستان 
شش  در  و  دارد  قرار  طالبان  گروه  تسلط 
امنیتی  تهدیدهای  سطح  نیز  دیگر  ولسوالی 

واجد روحانی – هرات

ارتش  نیروهای  اخیر  ماه  یک  دست کم طی 
از چندین قرارگاه در والیت های غربی کشور 
عقب نشینی کرده اند: دو قرارگاه در ولسوالی 
باالبلوک والیت فراه و قرارگاه »کاریز الیاس« 
همچنین  هرات.  والیت  گلران  ولسوالی  در 
در  باالمرغاب  در  ارتش  نیروهای  کندک 
طالبان  شدید  محاصره  به دلیل  حوت  ماه 
این  شد؛  تخلیه  اکمال،  در  زیاد  دشواری  و 
بزرگ ترین تخلیه یک کندک در غرب کشور 

در سال گذشته به حساب می آمد. 
عکس هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده، نشان می دهد که قرارگاه های نیروهای 
دولتی پس از تخلیه، تخریب و منفجر شده یا 

به پایگاه طالبان تبدیل شده است. 
و  والیتـی  شـورای  در  مـردم  نماینـدگان 
مجلـس نماینـدگان در صحبـت بـا روزنامـه 
اطالعـات روز، هشـدار می دهنـد کـه تـداوم 
تخلیـه قرارگاه هـا و کندک هـا، باعث تسـلط 
بیشـتر طالبـان در ایـن مناطـق و افزایـش 

می شـود.  ناامنـی 
تأیید  را  قرارگاه ها  این  تخلیه  محلی  منابع 
مورد  این  در  دفاع  وزارت  اما  می کند، 
وزارت  سخن گوی  نمی کند.  ارائه  معلوماتی 
دفاع به اطالعات روز می گوید ارتش در حال 
هیچ  و  است  طالبان  سرکوب  و  پیش روی 
افزایش قدرت گیری طالبان  نگرانی درباره ی 

وجود ندارد. 

»وظیفه ی ارتش تغییر و تبدیل است«
ارتش  نیروهای  رمضان،  ماه  اخیر  هفته  در 
در  را  »پستوخان«  »شیوان«،  قرارگاه های 
»دوراهی  به  و  تخلیه  را  باالبلوک  ولسوالی 
عبدالستار  کرده اند.  عقب نشینی  فراه رود« 
با روزنامه  فراه در صحبت  نماینده  حسینی، 
به  وابسته  اطالعات روز می گوید که طالبان 
دو  این  بر  زیاد  فشار  راشد،  مال  و  مالصابر 
قرارگاه وارد کرده  بودند و با انفجار بخشی از 
این قرارگاه ها و حمالت تهاجمی، حکومت را 

به عقب نشینی مجبور ساخته اند. 
کنتـرل  دسـت رفتن  از  دالیـل  از  یکـی  او 

هرات؛ قربانگاه  طالبان؟
در  را  قرارگاه شان  ثور   9 در  ارتش  نیروهای 
روستای »کاریز الیاس« ولسوالی گلران هرات 
با  اردوی 207 ظفر  بودند. قول  تخلیه کرده 
قرارگاه  این  که  بود  گفته  خبرنامه ای  نشر 
مربوط به لوای پنجم سرحدی این قول اردو 
بوده و نیروها و تجهیزات آن  اکنون به قرارگاه 
شده  منتقل  کهسان  ولسوالی  در  »کمانه« 
لوای  قرارگاه  این  خبرنامه،  از  نقل  به  است. 
دفاع  وزارت  بررسی  از  پس  سرحدی  پنجم 
ملی و شورای نظامی هرات، تخلیه شده است.
اما گروه طالبان ادعا کرده بود که این قرارگاه 
سقوط  جنگ جویانش  حمله ی  نتیجه ی  در 
کرده است. این گروه افزوده که مقدار زیادی 
از جنگ افزارهای سبک و سنگین و موترهای 
»کاریز  روستای  در  دولتی  نیروهای  زرهی 

الیاس« به دست جنگ جویانش افتاده است.
اطالعات  روزنامه  به  گلران  ولسوالی  ساکنان 
تأسیسات  از  بخشی  طالبان  که  گفته اند  روز 
نیروهای ارتش در روستای »کاریز الیاس« را 

تخریب کرده اند. 
گلران،  پشتون زرغون،  شیندند،  ولسوالی های 
غوریان و فرسی نیز زیر تهدی جدی طالبان 
قرار دارد. ساکنان ولسوالی کهسان به روزنامه 
اطالعات روز می گویند که گروه طالبان تمام 
در  را  ارتش  قرارگاه  جز  به  فرسی  ولسوالی 

اختیار دارند. 
روز  اطالعات  به  کهسان  ساکن  نور،  محمد 
از  طالب  جنگ جوی  صدها  که  می گوید 
والیت  این  در  هلمند  و  فراه  والیت های 
قرارگاه  این  سقوط  قصد  و  کرده اند  تجمع 
در  فرسی  در  دکان ها  »تمام  دارند:  را  ارتش 
شده.  تخریب  طالبان  موتربمب های  انفجار 
ملی  ارتش  نیروهای  که  می خواهند  طالبان 
به  اگر  بدهند.  قرار  هدف  قرارگاه شان  در  را 
این نیروها کمک نرسد، این قرارگاه به دست 

طالبان سقوط می کند.«
والیتی  شورای  رییس  علیزایی،  کامران 
روز،  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  هرات 
قرارگاه های  از  برخی  اطراف  در  تهدیدات  از 
ارتش هشدار می دهد و از حکومت می خواهد 
که در راستای مهار این تهدیدات اقدام کند: 
زیاد  هرات  در  طالبان  تهدیدات  »متأسفانه 
شده. حکومت تنها در مرکز ولسوالی ها کنترل 
است.  طالبان  دست  به  نقاط  دیگر  و  دارد 
طالبان می خواهند که پاسگاه ها و قرارگاه های 

کلیدی را در هرات سقوط بدهند.«
در همین حال، سید عبدالوحید قتالی، والی 

شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه می گوید که 
ولسوالی های بکوا، خاک سفید، گلستان و شیب کوه به گونه ی کامل 
تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و در شش ولسوالی دیگر نیز 
سطح تهدیدهای امنیتی بلند است. او هشدار می دهد که بیم 
افزایش تسلط طالبان بر جغرافیای فراه همچنان وجود دارد. 

حفر تونل در مجاورت با قرارگاه های و کندک های ارتش از سوی طالبان 
در والیت های بادغیس و فراه برای این گروه پردست آورد بوده است.
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ابزار »انگوری« در آستانه ی رکود

راه  مدتی  »زمستان  می گوید:  روز  اطالعات 
که  موترهای  از  تعدادی  بود.  بسته  قره باغ 
دهمرده  به  رسنه  مسیر  از  داشتند  تصمیم 
گفته  طالبان  بیایند  بازار  به  آن جا  از  و  رفته 
از راه خود نمی روند؟ طالبان حتا دو  که چرا 
موتر را خودشان تا سر مرز جاغوری رساندند. 
حوتقول  گردنه ی  در  بازرسی  ایستگاه  در  اما 
از  چرا  که  کردند  دادوبیداد  دولتی  نیروهای 
این راه آمدید؟ جواب راننده ها هم این بود که 
وقتی طالبان ممانعت نمی کند شما چرا مانع 
می شوید؟ راننده ها نیروهای نظامی راننده ها را 
با کسی  را  بود که موضوع  آزاد کرده و گفته 

نگوید.«
که  می گوید  بازار  این  دکان داران  از  جان علی 
گیالن   – جاغوری  راه  بازشدن  برای  آن ها 
غزنی  والیت  والی  به  و  کرده  امضا  طومار 
رساندند اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه 

صورت نگرفته است.
انگـوری  بـازار  دکان داران  از  جعفـری  آقـای 
 – گیـالن  مسـیر  بسـته بودن  می گویـد 
جاغـوری پالنـی اسـت کـه از بـاال طرح ریزی 

اسـت. شـده 
داکتر حفیظ اهلل رویین که یکی از نمایندگان 
دکان داران برای حل مشکل »بسته بودن مسیر 
بارها  که  می گوید  است  جاغوری«   – گیالن 
با  را  گیالن  جاغوری –  راه  بسته بودن  مسأله 
مقامات حکومتی در ولسوالی جاغوری و والیت 
نگرفته  جواب  هنوز  اما  کرده،  مطرح  غزنی 
است: »ولسوال غیرمستقیم ما را توهین کرد. 
برخورد ولسوالی با ما طوری بود که از عریضه 
مردم  که  گفتیم  برایش  پیشمان شدیم.  خود 
هستید.  طالب  می گویی  و  می کنی  توهین  را 
ولسوال از ما ضمانت می خواست گفتیم که در 

34 والیت کی ضمانت کرده؟«
از  صحبت هایش  از  بخشی  در  رویین  آقای 
بر  مبنی  غزنی  والیت  والی  معاون  وعده ی 
بازشدن مسیر گیالن – جاغوری می گوید که 
راه  بازشدن  مسأله  بود  سپرده  وعده  آن ها  به 
جاغوری را در جلسه  ای که سه تا چهار روز بعد 
با دیگر مقامات شریک می کند:  دایر می شود 
»معاون والی گفت که در جلسه شورای امنیت 
هم این موضوع را می ماند و بعد زنگ می زند. 
معلوم  منفی شان  یا  مثبت  جواب  هنوز  اما 

نیست.«

پاسخ مقام های محلی
مقام هـای محلـی در والیـت غزنـی می گویند 
که بازشـدن راه هـای مواصالتی ولسـوالی های 
والیـت غزنـی زمان بر اسـت و در حـال حاضر 
تالش هـا بـر ایـن اسـت کـه تهدید را از شـهر 
کـردن  بـاز  بعدی شـان  قـدم  و  کننـد  دور 
راه های مواصالتی و شـاهراه کابـل - قندهار و 

غزنـی - پکتیا اسـت.
غزنی  والی  سخن گوی  جمعه زاده،  وحیداهلل 
می افزاید که دولت وعده بسیار »محکم« داده 
که در جریان امسال مخالفان را سرکوب کرده 
وجود  از  را  ولسوالی ها  رفت وآمد  راه های  و 
در  جمعه زاده  آقای  کند.  پاکسازی  مخالفان 
پاسخ به بازشدن مسیر گیالن – جاغوری به 
ماه  روزنامه اطالعات روز می گوید: »شاید دو 

طول بکشد که راه ها باز شود.«
سال  جریان  در  غزنی  والیت  معلومات  طبق 
مسیر  از  ماین  حلقه   700 تقریبا  گذشته 

راه های مواصالتی کشف و خنثا شده است.

آن زمان 200 هزار افغانی فروش داشتم حاال 
120 هزار افغانی.«

»بازار  دکان داران  از  دیگر  یکی  امیری  بشیر 
نابه سامان  اوضاعی  نگران  می گوید  انگوری« 
یک بارگی  قبال  »مردم  است:  مردم  اقتصاد 
پرداخت  می خریدند  که  را  غذایی  مواد  پول 
اما حاال که مواد خوراکی می خرند  می کردند 

پولش تا یک سال هم طول می کشد.«
جعفری در بازار انگوری دکان وسایل ورزشی 
گیالن   - جاغوری  راه  مسدودبودن  از  دارد. 
کاهش  درصد   30 او  فروش  این طرف  به 
روی  که  می گوید  جعفری  آقای  است.  یافته 
سرمایه گذاری  را  زیادی  پول  کسب وکارش 
کرده است اما نبودِن مشتری او را نگران کرده 
تا   60 انتقال  برای  قبال  جعفری  آقای  است. 
انگوری  بازار  تا  هرات  از  اموالش  از  کیلو   70
در جاغوری یک هزار افغانی کرایه می داد، حاال 
افزایش  افغانی   500 و  یک هزار  به  کرایه  این 

یافته است.
محمدباقر چند سالی است که در بازار انگوری 
بسته شدن  از  قبال  او  دارد.  بوت فروشی  دکان 
راه برای انتقال 20 کیلومتر از کاالهایش 450 
برای  حاال  و  می کرد  پرداخت  کرایه  افغانی 
انتقال این مقدار کاال بیشتر از یک هزار افغانی 
کرایه می دهد: »بسته بودن راه 45 درصد روی 
کسب وکارم تغییرات آورده، قبال روز 10 هزار 
افغانی فروش داشتم و حاال از پنج هزار افغانی 
باال نمی رود. قبال روزانه 80 مشتری داشتم و 

حاال تعداد مشتری به 50 نفر می رسد.«

مردم در تنگنا
داکتر حفیظ اهلل رویین از داکتران بازار انگوری 
که  می گوید  بازار  این  نماینده های  از  یکی  و 
بسته بودن این راه بازار را با رکود مواجه کرده 
و مردم را در تنگنا قرار داده است. به گفته ی 
آقای رویین وضعیت این بازار به گونه ای است 

قندهار به بازار انگوری در جاغوری یک هزار و 
این  انتقال  بود و کرایه  پاکستانی  400 کلدار 
مقدار آرد حاال به دوهزار و 500 افغانی رسیده 

است.«
اکثریت کسبه کاران و مردم ولسوالی جاغوری 
اولیه و سقوط  افزایش قیمت موادهای  نگراِن 
انگوری  بازار  در  دکان داران  انگوری اند.  بازار 
می گویند: »قبال مشتریان خرچ و مصرف یک 
سال شان را یک بارگی می خریدند حاال در دو 
مواقعی  در  و  می کنند  را  کار  این  قسط  سه 
پول مواد خوراکه شان را یک سال بعد تحویل 

می دهند.«
باعث  جاغوری  در  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
کاهش درآمد حداقل 50 درصدی دکان داران 
اسحاق علی  است.  شده  انگوری«  »بازار 
زمان  از  او  فروش  که  می گوید  کشمیری 
کاهش  درصد   90 از  بیشتر  راه  مسدودشدن 
یافته است: »قبل از بسته شدن راه روز سه بار 
تا  میلیون  یک  که  می کردم  جمع  را  دخل ام 
افغانی می شد. حاال  یک میلیون و 200 هزار 
گاهی روزها 70 هزار و گاهی هم تا 80 هزار 

افغانی می شود.«
جان علی سـلطانی از دکان داران بـازار انگوری 
از چنـد سـال بـه ایـن طـرف کارش خریـد و 
فـروش مـواد غذایـی اسـت. او می گویـد کـه 
بسـته بودن مسـیر گیـالن – جاغـوری قیمت 
هـر گونـی آرد را تـا 100 افغانـی بـاال بـرده 
اسـت: »قبـال بـرای رسـیدن بـه جـاده پختـه 
چهـار کیلومتـر راه می رفتیـم حـاال بـا طـی 
پختـه  جـاده  بـه  هـم  کیلومتـر   28 کـردن 
بـار  قندهـار  از  آرد  تُـن  قبـال  نمی رسـیم. 
می کـردم و بـه انگـوری مـی آوردم و یک هـزار 
افغانـی کرایـه مـی دادم حـاال دو هـزار و 500 

می دهـم.« افغانـی 
آقای سلطانی می گوید که بسته شدن راه باعث 
کاهش 40 درصدی فروش او شده است: »در 

هادی خوش نویس

بر  طالبان  گروه  که   1397 عقرب   14 از 
 – گیالن  مسیر  حاال  تا  کرد  حمله  جاغوری 
مسیر  این  بسته بودن  است.  مسدود  جاغوری 
خلق  جاغوری  ساکنین  بر  زیادی  مشکالت 
کرده است. قیمت مواد خوراکه و سایر اجناس 
مردم  خرید  توان  و  یافته  افزایش  به شدت 
گیالن  مسیر  مسدودشدن  است.  آمده  پایین 
– جاغوری کسب وکار در این بازار را با رکود 

روبه رو کرده است. 
در سال جاری تالش می کند  دولت می گوید 
این مسیر را بازگشایی کند. اما در حال حاضر 
این  از  امنیتی  تهدیدهای  کردن  دور  اولویت 
به  دولت  می گویند  محل  ساکنان  است.  بازار 
این مشکل مردم بی توجه است و به درخواست 

آنان وقعی نمی گذارد. 
در گذشته کسبه کاران کاالی اقتصادی شان از 
مسیر 25 کیلومتری به این بازار می آوردند، اما 
از مسیر  کیلومتر  پیمودن 75  به  ناگزیر  حاال 
قیمت ها  چشم گیر  افزایش  به  که  است  دیگر 
دکان داران  گفته ی  طبق  است.  شده  منجر 
از  پیش  آن ها  انگوری  بازار  در  کسبه کاران  و 
بابت  جاغوری   – گیالن  مسیر  بسته شدن 
به جاغوری یک  قندهار  از  آرد  تُن  انتقال هر 
پرداخت  کرایه  پاکستانی  کلدار   400 و  هزار 
مسیر  طوالنی بودن  به دلیل  حاال  و  می کردند 
مجبورند برای انتقال این مقدار آرد دوهزار و 

500 افغانی هزینه کنند.
 80 می گویند  روز  اطالعات  به  محل  ساکنان 
کرایه های  پرداخت  به  قادر  دکانداران  درصد 
دکان های خود نیستند و مردم در معرض یک 

تهدید بزرگ اقتصادی قرار دارند. 

سه برابرشدن قیمت ها
طالبان اندکی بعد از حمله بر جاغوری توسط 
نیروهای مقاومت مردمی و دولتی بیرون رانده 
 16 از  جاغوری   – گیالن  مسیر  اما  شدند. 
عقرب 1397 روزی که طالبان بر این ولسوالی 
حمله کردند تا حاال مسدود است. بسته بودن 
این  اقتصادی  شاه رگ  به عنوان  که  مسیر  این 
مردم  بر  زیادی  زیان  می شود  یاد  ولسوالی 
ولسوالی جاغوری تحمیل کرده و توان خرید 

مردم را کاهش داده است.
به لحـاظ موقعیـت جغرافیایی »بـازار انگوری« 
آن  یک هـزار  کـه  دکان  و 500  یک هـزار  بـا 
هنـوز فعـال اسـت نزدیـک بـه مـرز ولسـوالی 
گیـالن و جاغـوری قـرار دارد و فاصلـه ی کـم 
آن بـا شـاهراه قندهار-غزنـی اهمیـت ویژه ای 
بـه آن داده اسـت. این بـازار کل منطقه ی ناوه 
ولسـوالی جاغـوری را کـه بیشـتر از 70 هـزار 
نفـر نفـوس دارد تحت پوشـش قـرار می دهد، 
امـا از زمـان مسدودشـدن مسـیر گیـالن – 
مضیقـه ی  در  منطقـه  ایـن  مـردم  جاغـوری 
آن  در  گرفته انـد. کسـب وکار  قـرار  شـدیدی 
کـم شـده و بـازار در آسـتانه ی ورشکسـتگی 

قـرار گرفته اسـت.
کار  سال   25 سابقه ی  کشمیری  اسحاق علی 
بازار را دارد. آقای کشمیری می گوید  این  در 
داخل  به  بیرون  از  اولیه  مواد  انتقال  قیمت 
از  قبل  زماِن  به  نسبت  جاغوری  ولسوالی 
حمله طالبان بر این ولسوالی سه برابر افزایش 
تأثیر  مردم  توان خرید  بر  مسأله  این  و  یافته 
منفی گذاشته است: »قبل از بسته شدن مسیر 
گیالن – جاغوری کرایه انتقال یک تُن آرد از 

نیستند  قادر  آن  دکان داران  درصد   80 که 
»بازار  کنند:  پرداخت  را  دکان شان  کرایه 
انگوری دروازه جاغوری است و حاال یک گونی 
خریداری  سابق  برابر  یک ونیم  سمنت  یا  آرد 

می کنیم.«
در  نرخ ها  که  می کند  اضافه  رویین  آقای 
جاغوری باال رفته و کار در بازار انگوری وجود 
ندارد: »قبال روزانه 30 مراجعین داشتم و حاال 
و  است  فقیر  هم  که  دارم  مراجعین  نفر   10
هم کم. اگر کسی نسخه ی دارویش یک هزار 
اکثر  دارد.  در جیب  افغانی  افغانی شود 500 

مریضان دارو را به قرض می برند.«
ایـن  بـه  کاال  انتقـال  مسـیر  طوالنی شـدن 
افزایـش  دالیـل  مهم تریـن  از  ولسـوالی 
ولسـوالی جاغـوری  مـواد غذایـی در  قیمـت 
اسـت. فاصلـه بـازار انگـوری کـه از مهم تریـن 
بازارهـای ولسـوالی جاغوری اسـت با شـاهراه 
قندهار – غزنی از مسـیر گیـالن جاغوری 25 
کیلومتـر اسـت و بـا بسته شـدن ایـن مسـیر 
دکان داران ایـن بـازار مجبورنـد اموال شـان را 
از مسـیر ولسـوالی قره باغ به جاغـوری که 75 

کیلومتـر اسـت انتقـال می دهنـد.
انگوری  بازار  در  کسبه کاران  و  دکان داران 
می گویند برای بازشدِن راه گیالن – جاغوری 
اما  است  کرده  مراجعه  جاغوری  ولسوالی  به 
در  »صالحیت«  نداشتِن  از  جاغوری  ولسوال 
ما  است: »نماینده های  این مورد سخن گفته 
به غزنی رفتند والی وعده داده بود که شخصا 
دنبال موضوع است و راه را باز می کند. مقامات 
جاغوری  راه  که  نداریم  خبر  که  گفتند  باال 

بسته است.«
به گفته ی مردم و دکان داران در بازار انگوری 
منطقه ی  اهالی  و  طالبان  جاغوری،  ولسوالی 
رسنه در ولسوالی گیالن با بازشدن راه گیالن 

– جاغوری مخالفتی ندارند.
روزنامه  با  صحبت  در  دکان داران  از  یکی 

دو سال بسته ماندن مسیر گیالن-غزنی قیمت ها را سه برابر کرده است

بازار انگوری یکی از مهم  ترین مراکز دادوستد ولسوالی جاغوری است – عکس: شبکه های اجتماعی


