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و  قریه ها،   ولسوالی ها  در  طالبان  پیشروی 
تکان دهنده  مثال های  از  پر  شهرها  از  مناطقی 
افراد  کشتار  در  طالبان  قساوت  است.  و خشن 
ملکی، رگبار نیروهای امنیتی در حین تسلیمی، 
شکنجه ی  عامه،  دارایی های  و  اماکن  تخریب 
و  عقده گشایی  و  زنان  اذیت  و  آزار  هنرمندان، 
تاراج دارایی سیاستمداران و مقامات حکومتی، 
همه و همه را دیدیم و تماشا کردیم. همه ی این 
رخدادها که فراوان اند، آزاردهنده و ناامیدکننده 

بود. 
بر  تازه  مناطق  تصرف  با  طالبان  آنچه 
کردند،  ملکی ها  و  نظامیان  عمومی،  اماکن 
نشان دهنده ی قساوت و نادانی این گروه است. به 
تصاویری که از انفجار ساختمان های دولتی برجا 
مانده، یا بمب گذاری پل و راه های مواصالتی، یا 
خشونت و شکنجه خاشه قندهاری و تصاویری 
از تاراج خانه جنرال رازق و قبر احمدولی کرزی 
می بینیم، همه بیانگر نفرت و جهل عمیقی است 
که جنگ  جویان این گروه در سطوح متفاوت با 

خود دارند. 
بـه  مـوارد  ایـن  همـه ی  نظـاره  و  مشـاهده 
سـالمی  تغییـری  طالبـان  کـه  معناسـت  ایـن 

. . نـد. نکرده ا
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طالبانچهمیکنند؟
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بایدن در بیانیه ی 
خوش آمدگویی به ترجمانان 
افغان، خواهان کاهش فوری 
خشونت در افغانستان شد

کنار نرفتن غنی مانع صلح 
است یا بهانه ای برای طالبان؟

معدِن خالی نادانی

میراث شوم غول های نفتی در نیجریه؛ 
زنان ماهی گیر، شورون 
و لوله ای که نشتی دارد

گزارش گران بدون مرز 
جامعه جهانی را به تأمین 

امنیت خبرنگاران در 
افغانســتان فراخواند

ارتش بریتانیا وقوع 
حمله به یک کشتی 
تجاری اسرائیلی در نزدیکی 
سـواحل عمان را تایید کرد

اطالعات روز: نخستین گروه ترجمانان افغان صبح 
دیروز وارد ایاالت متحده ی امریکا شده است. تعداد 
این ترجمانان با اعضای خانواده های شان...
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آوارگانجنگی،نهراهیبرایبرگشتدارند
ونهجاییبرایزندگی

عضو خانواده ی 16 نفری شان. افراد طالبان دو برادر جوان 
او را که غیرنظامی بودند در مرادینه ی مالستان، جایی که 

آن ها زندگی می کردند، گلوله باران کرده اند. 
در ماه های اخیر، هزاران خانواده مثل خانواده ی غالم رضا 

بر اثر درگیری، جنگ و سقوط مناطق شان...

مرکز  طالبان  گروه  افراد  وقتی  قبل  هفته  دو  به  نزدیک 
ولسوالی مالستان را تصرف کردند، خانواده ی غالم رضای 26 
ساله مثل صدها خانواده ی دیگر سراسیمه از روستای شان 
پشت سرگذاشتن  با  قبل  هفته  یک  آن ها  کردند.  فرار 
مشقت ها و خطرهای زیادی به کابل رسیده اند اما بدون دو 
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پیشرویطالباندرهرات؛
خطوطجنگبهشهر

نزدیکشد
»پل  و  »پشتون پل«  منطقه ی  اسد،  ماه   ۸ جمعه،  روز 
درگیری  گواه  هرات  شهر  به  نزدیک  نقطه ی  دو  ماالن« 
بود. عکس هایی  طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان  سنگین 

که در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده،...

دخترگلفروش؛
دوستمهربانکودکان
خیابانیکابلکیست؟

انتظار  و  بود  خیره  طوالنی  جاده ای  به  چشمانش 
خود  حواس  تمام  و  نداشت  قرار  و  آرام  می کشید. 
نقطه ای که  به آن  بود.  نقطه ای معطوف کرده  به  را 
مردان و زنان در حال عبور و مرور بودند تا به طرف 
و  رنگارنگ  گلدان های  شیرین زبانی  با  و  بدود  آن ها 
نقاشی شده اش را که روی میز بزرگ برای نمایش در 
چهارراه پل سرخ کابل گذاشته بود، به آن ها معرفی 
کند. چهره اش بر اثر تازیانه هوای گرم تابستان سرخ 
می کنم.  معرفی  را  خودم  و  می روم  جلو  بود.  شده 
شده ام؟  معروف  آن قدر  یعنی  می گوید  و  می خندد 
می گوید  می دود،  عابران  سمت  به  که  گونه  همان 
اما  دارد.  سال   22 و  است  بهشتی  شهال  اسمش 
کودکان کار حوالی پل سرخ به او خاله باران و مردم 

دختر گل فروش می گویند...

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( از افزایش خشونت  ها و حمالت دوامدار طالبان 
بر شهر و اطراف والیت قندهار، ابراز نگرانی کرده و در مورد عواقب سنگین ادامه ی جنگ برای غیرنظامیان 

در مناطق شهری قندهار هشدار داده است.

سازمان ملل در مورد عواقب سنگین ادامه ی 
جنگ برای غیرنظامیان در قندهار هشدار داد
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ادامه خواهند داد.
امریکا  متحده ی  ایاالت  رییس جمهور 
کاهش  خواهان  خود  بیانیه ی  این  در 
شده  افغانستان  در  خشونت  فوری 

است.
منطقه ای  بازی گران  تمامی  از  او 
به  را  افغان  طرف های  است  خواسته 
مذاکره  میز  به  تأخیر  بدون  بازگشت 
مردم  او،  به گفته ی  تا  کنند،  ترغیب 
افغانستان به یک توافق سیاسی پایدار 
به  را  امنیت  و  صلح  که  عادالنه  و 

ارمغان بیاورد، دست یابند.

بایدن در بیانیه ی خوش آمدگویی به ترجمانان افغان، 
خواهان کاهش فوری خشونت در افغانستان شد

سومی منتقل کند.
است  گفته  همچنین  بایدن  آقای 
در  امریکایی  نیروهای  اگرچه  که 
اما  اند،  افغانستان  از  خروج  حال 
امنیتی،  کمک های  به  متحده  ایاالت 
مردم  به  انکشافی  و  بشردوستانه 

افغانستان ادامه می دهد.
مردم  که  است  کرده  تأکید  بایدن 
حفظ  راستای  در  را  افغانستان 
گذشته  سال  بیست  دستاوردهای 
پشتی بانی  به  و  می کنند  حمایت 
دیپلماتیک از روند صلح افغانستان نیز 

متعهد  شود،  ساخته  افغانستان  برای 
اند.

جو بایدن در بیانیه اش که در وبسایت 
است  گفته  شده،  منتشر  سفید  کاخ 
که به وعده ی خود به هزاران شهروند 
افغانستان که شانه به شانه و همگام با 
در  امریکایی  دیپلمات های  و  نظامیان 
کار کردند، عمل  بیست سال گذشته 

می کند.
بایدن افزوده است که به سرعت تالش 
می کند تا افغان های واجد شرایط را از 
یا کشور  امریکا  به  و  افغانستان خارج 

اطالعات روز: نخستین گروه ترجمانان 
افغان صبح دیروز وارد ایاالت متحده ی 
امریکا شده است. تعداد این ترجمانان 
حدود  خانواده های شان  اعضای  با 

دوهزار و 500 نفر گفته شده است.
مقام های ارشد ایاالت متحده ی امریکا 
و  رییس جمهور  بایدن،  جو  جمله  از 
آن  خارجه ی  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
کشور به این گروه از شهروندان افغان 
کرده اند  تأکید  و  گفته  خوش آمدید 
شجاعانه  که  کسانی  با  کمک  به  که 
با امریکا کار کردند تا آینده ی بهتری 

پـس از صحبـت با سـره میاشـت، این 
نهـاد مددرسـان بـا طالبـان صحبـت 
کـرده و بـه ولسـوالی کامدیـش رفتـه 

ست. ا
که  داد  اطمینان  ضربی  عبدالسمیع 
تمامی امکانات الزم به شمول پول نقد، 
همچنین  و  غیرغذایی  و  غذایی  مواد 
نورستان  والیت  در  صحی  کیت های 
موجود است و در صورت بازشدن راه، 
به آسیب دیدگان کمک توزیع خواهد 

شد.
سره  حاضر  حال  در  او،  به گفته ی 
میاشت در حال تدارک کمک به افراد 
قربانیان  خانواده های  و  آسیب دیده 

سیالب است.

180 نفر در یپ جاری شدن سیالب مرگبار در نورستان کشته و ناپدید شده اند
که  گفت  حوادث  به  رسیدگی  امور 
براساس آمار ابتدایی، نزدیک به 150 
و  قسمی  به گونه ی  مسکونی  خانه ی 

کلی تخریب شده است. 
آقـای ضربـی در صحبـت بـا روزنامـه 
اطالعـات روز گفت کـه دو پُل موتررو 
نیـز  زراعتـی  و ده هـا جریـب زمیـن 
تخریـب شـده و ده هـا رأس مواشـی 
از بیـن رفتـه اسـت. ضربـی گفـت که 
ولسـوالی  از  کامدیـش  ولسـوالی  راه 
ایـن  و  می گـذرد  کنـر  غازی آبـاد 
ولسـوالی ]غازی آبـاد[ تحـت کنتـرل 

گـروه طالبـان قـرار دارد.
معـاون سـخن گوی وزارت دولـت در 
امـور رسـیدگی به حـوادث افـزود که 

اطالعات  روزنامه  به  نورستان  والیتی 
از  نفر   200 از  بیش  که  گفت  روز 
ساکنان روستای »مهردیش« ولسوالی 
سیالب  جاری شدن  پی  در  کامدیش 

ناپدید شده اند.
آقای نورستانی از حکومت افغانستان و 
سره میاشت خواست که به منطقه ی 

یادشده کمک برسانند.
سره  که  می گوید  اما  نورستان  والی 
ارزیابی ها  و  رسیده  ساحه  به  میاشت 
را آغاز کرده است. او گفت که کمک ها 
میاشت  ارزیابی های سره  براساس  نیز 

توزیع خواهد شد.
ضربی،  عبدالسمیع  حال،  همین  در 
در  دولت  وزارت  سخن گوی  معاون 

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
افغانستان  شرق  در  نورستان  والیت 
جاری شدن  پی  در  که  می گویند 
کامدیش  ولسوالی  در  مرگبار  سیالب 
این والیت، در حدود 1۸0 نفر ناپدید 
 60 جسد  میان،  این  از  که  شده اند 

نفرشان پیدا شده است.
به  نورستان  والی  عبدالقیوم،  حافظ 
در  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
 ۸0 حدود  در  سیالب  این  نتیجه ی 
شده  تخریب  نیز  مسکونی  خانه ی 
ولسوالی  در  مرگبار  سیالب  است. 
کامدیش چهارشنبه شب )6 سرطان( 

جاری شده است.
شورای  رییس  نورستانی،  سعیداهلل 

آنچـه رسـانه های خارجـی از تغییر 
روایـت  طالبـان  جهان دیدگـی  و 
می کردنـد، یـک انتظار عبث اسـت. 
ایـن گـروه با تصـرف مناطق تـازه و 
عملکردهـای خشـن نشـان داد کـه 
قسـاوت و نفـرت بخشـی از وجـود 
جنگ  جویـان ایـن گروه اسـت. تنها 
رویدادهایـی کـه در قندهـار اتفـاق 
و  عملکـرد  بازتاب دهنـده ی  افتـاد، 
واقعیـت طالبـان اسـت. از تـاراج و 
کینه جویـی بـر خانـه جنـرال رازق 
در اسـپین بولـدگ و رگبـار افـراد 
ملکـی در ایـن نقطـه ی مـرزی چـه 
می تـوان برداشـت کـرد؟ از تحقیـر 
احمدولـی  آرامـگاه  بی حرمتـی  و 
و  آزار  و  از خشـونت  چـه؟  کـرزی 
مـرگ و بـازی بـا جنـازه ی خاشـه 
برداشـت  می تـوان  چـه  قندهـاری 
و  نفرت انـدوزی عمیـق  کـرد، جـز 
بی رحمـی بی انـدازه ی جنگ  جویان 

لبان. طا
روایـت تغییـر طالبـان اگـر درسـت 
گـروه  ایـن  جنگ  جویـان  می بـود، 
بـا ایـن حجـم از نفـرت، خشـونت 
عمومـی،  اماکـن  بـا  کینه تـوزی  و 
مقامـات،  دارایـی  و  ملکیـت 
غیرنظامیـان و گروه هـای متفـاوت 
نمی کردنـد.  برخـورد  جامعـه 
بسـیاری از سیاسـتمداران و مقامات 
و نظامیـان حکومـت کـه از دوران 
امـارت اسـالمی نفـرت و کینـه در 
دل داشـتند، آرام آرام بـه صلـح و 
نمونـه اش  آوردنـد.  روی  بخشـش 
به صـورت  کـه  بـود  رازق  جنـرال 
واضـح مشـهود بـود کـه دسـت از 
پولیـس  فرماندهـی  در  قسـاوت 
قندهـار رفتـه رفتـه بازداشـت. امـا 
عسـکر و صاحب منصـب طالـب در 
پـی تازه کـردن زخـم هایـی اسـت 
کـه افغانسـتان و مردمـش را قربانی 

اسـت.  کـرده 
بـا  کـه  نمی داننـد  طالبـان 
کینه تـوزی،  و  انتقام جویـی 
زخم هـای تـازه و بی پایـان دیگـر را 
بـاز می کننـد. زخم هایی کـه ربطی 
بـه حکومـت و قـدرت نـدارد. خانـه 
بـه خانـه کاشـته می شـود و روزی 
ممکـن اسـت به برخـوردی مشـابه 
بـا طالبـان بینجامـد. و ایـن همـان 
چرخـه ی باطلی اسـت در آن غرقیم 
مـا  هموطنـان  و  شـهروندان  از  و 

می گیـرد.  قربانـی 
دسـت کم انتظار مـی رود که رهبری 
سیاسـی طالبـان و افـرادی کـه در 
طی چند سـال گذشـته با سیاسـت 
و روابـط فراتر از درون گروهی آشـنا 
کینـه ی  و  حـس  ایـن  شـده اند، 
انتقام جویـی و قسـاوت را نظـارت و 
کنتـرل کنند. دفتر طالبـان در قطر 
و فرماندهـی ایـن گـروه در کویتـه 
خشـونت  و  خودسـری  جلـو  بایـد 
اگـر  بگیرنـد.  را  جنگ  جویان شـان 
چنیـن نشـود، جنـون خشـونت از 
انتقام جویـی از مقامـات حکومتی و 
سـاختمان های دولتـی بسـیار فراتر 
خواهـد رفـت. مادامـی کـه جنـگ 
اسـت و سـالح، جنگ  جویان طالبان 
بـرای قسـاوت و بی رحمی تشـنه تر 
خواهنـد شـد. و آثـار و نتایجـی که 
و  بی شـمار  می مانـد،  برجـا  آن  از 

جبران ناپذیـر خواهـد بـود.

در  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
گزارشی گفته است که طالبان بدون اعتنا 
به قواعد حقوق بشردوستانه ی بین المللی، 
افراد  انتقام جویانه ی  کشتار  و  قتل  به 
غیر نظامی در اسپین بولدک اقدام کرده و 

مرتکب جنایت جنگی شده اند.
بشـر،  حقـوق  کمیسـیون  از  پیـش 
کـرده  اعـالم  افغانسـتان  کل  دادسـتانی 
بـود که کشـتار ده ها باشـنده ی ولسـوالی 
مصـداق  قندهـار  والیـت  اسـپین بولدک 
بـارزی از جرایـم بین المللـی بـوده و در 
جرایـم  تحـت  کشـور  ایـن  جـزای  ُکـد 
نسل ُکشـی و جنایت جنگـی، جرم انگاری 

شـده اسـت.

شده اند. این تعداد غیرنظامیان در جریان 
درگیری ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی 
طالبان  گروه  جنگ جویان  و  افغانستان 

کشته و زخمی شده اند.
اخیر  این درحالی است که در هفته های 
جنگ در والیت قندهار شدت یافته است. 
استراتژیک  ولسوالی  تصرف  با  طالبان 
تا دروازه های شهر قندهار  اسپین بولدک، 

نیز پیش روی داشته اند. 
پیشتر وزارت داخله گفته بود که طالبان 
پس از تصرف ولسوالی اسپین بولدک، بین 
300 تا 400 نفر را از خانه های شان بیرون 
تیرباران  را  نفرشان   100 حدود  و  کرده 

کرده اند.

در قندهار وجود دارد. یوناما تأکید کرده 
درباره ی  حقایق  تصدیق  روی  که  است 

آسیب های غیرنظامی کار می کند.
از  کابل  در  ملل  سازمان  نمایندگی 
طرف های درگیر در جنگ خواسته است 
که نهایت خویشتن داری را به خرچ داده 
برای محافظت  را  اقدامات ممکن  تمام  و 
از غیرنظامیان در برابر آسیب های بیشتر 

انجام دهند.
امور  هماهنگی  دفتر  هم،  سوی  از 
متحد  ملل  سازمان  بشری  کمک های 
در  که  است  گفته  گزارشی،  در  )اوچا( 
از 700  بیش  گذشته  هفته ی  دو  جریان 
غیرنظامی در این والیت کشته و زخمی 

اطالعات روز: هیأت معاونت سازمان ملل 
افزایش  از  )یوناما(  افغانستان  در  متحد 
بر  طالبان  دوامدار  حمالت  و  خشونت  ها 
شهر و اطراف والیت قندهار، ابراز نگرانی 
ادامه ی  سنگین  عواقب  مورد  در  و  کرده 
جنگ برای غیرنظامیان در مناطق شهری 

قندهار هشدار داده است.
در  اسد(   ۸ )جمعه،  دیروز  یوناما 
 16 تاریخ  از  که  است  گفته  رشته تویتی 
در  غیرنظامی   230 کنون  تا  جوالی 
قندهار زخمی شده اند و احتمال دارد آمار 

زخمیان بیشتر از این باشد.
یوناما گفته است که گزارش های موثق در 
مورد کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامیان 

سازمان ملل در مورد عواقب سنگنی ادامه ی جنگ برای غرینظامیان در قندهار هشدار داد

او، آواز تمام خبرنگاران یک است و بدون 
وجود  نیز  دیگری  آزادی  رسانه ها،  آزادی 

نخواهد داشت.
خبرنگار   11 هدفمند  کشتار  به  معینی 
و  اشاره کرد  در جریان یک سال گذشته 
گفت که قتل این خبرنگاران نه تنها برای 
افغانستان، بلکه برای جامعه ی رسانه ای در 

سطح جهان فاجعه بوده است.
او گفت که سازمان گزارش گران بدون مرز 
شکایتی را برای بررسی قتل این خبرنگاران 
کرده  ثبت  بین المللی  کیفری  دیوان  در 

است.
بدون  گزارش گران  سازمان  آمار  براساس 
کنون  تا  میالدی   2001 سال  از  مرز، 
افغانستان کشته  از 70 خبرنگار در  بیش 
شده اند. از این میان، 17 خبرنگار شهروند 

کشورهای خارجی بوده اند.
بدون  گزارش گران  سازمان  دفتر  مسئول 
مرز در افغانستان در جریان صحبت هایش 
به  امروز  که  کشورها  از  برخی  که  گفت 
اطالع رسانی«  آزادی  »دشمنان  به  نوعی 
اعتبار می بخشند، روزنامه نگاران خودشان 
و  اطالع رسانی  آزادی  برای  افغانستان  در 

کرامت انسانی، به خاک افتاده اند.

برای  ساختار  ایجاد  که  گفت  معینی 
برای  اطمینانی  باید  تهدیدها  شناسایی 
اضطراب ناشی از جنگ روانی کنونی علیه 

خبرنگاران و جامعه رسانه ای داشته باشد.
بدون  گزارش گران  سازمان  دفتر  مسئول 
مرز در افغانستان گفت که این پروتکل باید 
حکومت  مشترک  کمیته  اما  شود،  عملی 
از  پیش  آن را  دارد  صالحیت  رسانه ها  و 

تطبیق، بررسی کند.
سازمان  برای  که  گفت  معینی  رضا 
که  است  مهم  مرز  بدون  گزارش گران 
کنار  در  اضطراب،  و  بحرانی  وضعیت  در 
به گفته ی  باشد.  افغانستان  روزنامه نگاران 

کمیته  اختیار  در  را  پروتکلی  مرز  بدون 
مشترک حکومت و رسانه ها قرار داده است 
که می تواند گامی در راستای تأمین امنیت 

خبرنگاران باشد.
رضا معینی گفت که در این پروتکل ایجاد 
و  متمرکز  به شکل  بتواند  یک ساختار که 
جدی تر تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه ها 

را شناسایی کند، پیشنهاد شده است.
حاضر  حال  در  او،  به گفته ی  همچنین، 
و  سرد  جنگ  یک  و  روانی  جنگ  یک 
ایدئولوژیک علیه حکومت افغانستان و علیه 
آزادی اطالع رسانی و خبرنگاران این کشور 

به راه افتاده است.

اطالعات روز: همزمان با تشدید ناامنی ها و 
نگرانی از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران 
سازمان  افغانستان،  در  رسانه ها  و 
گزارش گران بدون مرز می گوید در صورتی 
که جنگ شدت یابد، رسانه های بیشتری 
در افغانستان با تعطیلی مواجه خواهند شد.

سازمان  دفتر  مسئول  معینی،  رضا 
گزارش گران بدون مرز در افغانستان دیروز 
خبری  نشست  یک  در  اسد(   ۸ )جمعه، 
مشترک با ضیا بومیا، معاون کمیته مشترک 
حکومت و رسانه ها در کابل، جامعه جهانی 
را به تأمین امنیت خبرنگاران در افغانستان 

فراخواند.
سازمان  سیاست  که  گفت  معینی  آقای 
که  نیست  این  مرز  بدون  گزارش گران 
کشورهای مختلف از جمله افغانستان را از 
خبرنگاران خود خالی کند، بلکه از جامعه 
جهانی می خواهد که امنیت روزنامه نگاران 

را در داخل خاک افغانستان تأمین کند.
افغانستان  از  بیرون  در  که  گفت  معینی 
افغانستان  خبرنگاران  که  می شود  تبلیغ 
و  داده اند  دست  از  را  روحیه ی شان 

نمی خواهند مقاومت کنند. 
با این حال، او گفت که سازمان گزارش گران 

گزارش گران بدون مرز جامعه جهاین را به تأمنی امنیت خربنگاران در افغانستان فراخواند



و  بود  خیره  طوالنی  جاده ای  به  چشمانش 
انتظار می کشید. آرام و قرار نداشت و تمام 
کرده  معطوف  نقطه ای  به  را  خود  حواس 
در  زنان  و  مردان  که  نقطه ای  آن  به  بود. 
آن ها  طرف  به  تا  بودند  مرور  و  عبور  حال 
رنگارنگ  گلدان های  شیرین زبانی  با  و  بدود 
و نقاشی شده اش را که روی میز بزرگ برای 
گذاشته  کابل  پل سرخ  چهارراه  در  نمایش 
اثر  بر  چهره اش  کند.  معرفی  آن ها  به  بود، 
بود.  شده  سرخ  تابستان  گرم  هوای  تازیانه 
می کنم.  معرفی  را  خودم  و  می روم  جلو 
معروف  آن قدر  یعنی  می گوید  و  می خندد 
عابران  سمت  به  که  گونه  همان  شده ام؟ 
می دود، می گوید اسمش شهال بهشتی است 
و 22 سال دارد. اما کودکان کار حوالی پل 
سرخ به او خاله باران و مردم دختر گل فروش 
می گویند. بیشتر از نیم ساعت منتظر ماندم 
تا او گلدان های که روی آن میز به نمایش 
گذاشته بود، به عابران نشان دهد و مردم را 

برای خریدن گل هایش تشویق کند.
پس از گذشت نیم ساعت باز هم دور و بر ما 
پر از مشتری و افراد کنجکاوی بود که گوشی 
به  دست در حال عکاسی از دختر گل فروش 
صورت  و  سر  با  کار  کودکان  حتا  بودند. 
نامرتب که برای عابران مزاحم و آزاردهنده 
بودند برخالف برای دختر گل فروش رفیقان 
بودند.  کوچک، هم درد، هم کار و هم دست 
و  او  با  این کودکان همه مصروف همکاری 

آب دادن به گل های روی میز بودند.
این کودکان از روی محبت و دوست داشتن 
زیاد به شهال بهشتی، خاله باران می گویند. 
میان  در  او  با  را  دردهای شان  و  قصه ها 
می شود  ماه  شش  از  بیشتر  و  می گذارند 
گل فروشی  و  کار  سرخ  پل  چهارراه  در  که 

می کنند. 
وقتی با شهال بهشتی، روبه روی نمایشگاهی 
کردم  گفت وگو  بود  کرده  برگزار  او  که 
نمی آمد،  به نظر  او 22 ساله  جثه ی کوچک 
کسی  مانند  گفتارش  و  رفتار  که  هرچند 
را  زندگی  مشکالت  سال  سال های  که  بود 
بر شانه های ضعیف اش حمل کرده و سیلی 
است  مجبور  بود.  خریده  جان  به  را  زمانه 
آن ها  که  خیابانی  کار  کودکان  همراه  به 
مصارف  تأمین  برای  هستند  گل فروش  هم 
برای  اما دلش  کار کند،  و تحصیل  خانواده 
اشتراک در درس و دانشگاه لک زده است. 

کابل  جاده های  در  کودکان  با  کار  می گوید 
من  برای  خوبی  جای  خیابان  است.  دشوار 
در  جاده ها  در  کودکان  نیست.  کودکان  و 
قرار  جنسی  سوءاستفاده  و  تجاوز  معرض 
گرسنگی،  کابل،  خیابان های  در  می گیرند. 
خشونت و بیماری برای این کودکان همیشه 

وجود دارد.
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فریضه عالمی

دخرت گل فروش؛ 

دوست مهرابن کودکان خیاابین کابل کیست؟

دختر گل فروش می گوید او هم در 
کودکی آرزوهای قشنگ و کودکانه ای 
داشت که می خواست مانند کودکان 

دیگر بی دغدغه با پدران و مادران شان 
زندگی کند. اما سناریوی زندگی کودکان 

کار تلخ و دردناک است و الزم است 
شرایط آنان را مردم و دولت درک کنند 
تا بتوانند برنامه ی عادالنه و اثربخش 

طراحی کنند. 

می کند که برای رسیدن به آرزو و مصارف 
بازار  نیاز به کارکردن دارد، وارد  روزمره اش 
کار می شود. او روز ها و ماه دنبال کار می 
گردد تا این که با کودکان کار در چهار راه پل 

سرخ آشنا می شود.
می گوید پیش از این که با دنیا و داستان های 
تلخ کودکان کار آشنا شود فکر می کرد تنها 
اوست که عقربه های روزگار برخالف میل او 
او  بر دوش  بار سنگین زندگی  و  می چرخد 
افتاده است تا این که با داستان های سراسر 
درد کودکان کار آشنا شود. پس از آن او با 
کودکان مهربان می شود و پا به پای آن ها در 
به همین  پل سرخ گل می فروشد.  چهارراه 
ترتیب در این کار شهرت می یابد و مردم او 
را به اسم دختر گل فروش می شناسند و از او 

با خوشی گل می خرند.
این  با  که  می شود  ماه  شش  از  بیشتر  او 
این  همدرد  و  می فروشد  گل  کار  کودکان 
کودکان شده است: »کار با رفیقان کوچک ام 
غذا  می کنیم،  کار  هم  با  دارم.  دوست  را 
می خوریم و شهر بازی می رویم. پولی که از 
بخش اش  یک  می آورم  به دست  گل فروشی 
را برای لباس و مصارف تعلیم کودکان کار 

اختصاص داده ام.«
در خیابان ها  ما  مطمئنا همه ی  او می گوید 
را  کودکانی  کابل،  شهر  پس کوچه های  و 
چرکین  صورتی  و  دست  با  که  دیده ایم 
با  آن ها  از  برخی  و  آفتاب سوخته  و 
مثل  کارهایی  دوش  بر  کوله پشتی های 
تمیزکردن ماشین ها و التماس کردن به آنان، 
فروختن دستمال و گل، گدایی و اسفند دود 
نه تنها  کودکان  این  هستند.  مشغول  کردن 
کار می کنند بلکه برخی از کودکان خیابانی 
زندگی خود را در خیابان ها از طریق بیماری، 
خشونت جسمی و تصادف از دست می دهند 
که این نوع زندگی و این حجم از مشقت و 

سختی حق یک کودک معصوم نیست. 
دختر گل فروش می گوید او هم در کودکی 
که  داشت  کودکانه ای  و  قشنگ  آرزوهای 
بی دغدغه  دیگر  کودکان  مانند  می خواست 
اما  کند.  زندگی  مادران شان  و  پدران  با 
سناریوی زندگی کودکان کار تلخ و دردناک 
و  مردم  را  آنان  شرایط  است  الزم  و  است 
دولت درک کنند تا بتوانند برنامه ی عادالنه 

و اثربخش طراحی کنند. 
دختر  به  مشهور  این که  از  پس  باران  خاله 
به جای  می گیرد  تصمیم  می شود  گل فروش 
برای  ثابتی  جای  خیابان،  در  گل فروشی 
با پول اندک  او  فروش گل هایش پیدا کند. 
که دارد دکان کوچک برای فروش گل هایش 
در چهارراه پل سرخ باز کرده است و در آینده 
قرار است کتاب »من کودک خیابانی ام« را 
که قصه های تلخ و شیرین کودکان کار است، 

تمام کند.

نمی دانند که او کجا است و چی می کند. یک 
تعداد از کودکان می گفتند حتما او را کسی 
مراجعه  پولیس  به  وقتی  کرده.  اختطاف 
کردم بدون مدرک کس دنبال سنا نگشتند. 
تا حال که بیشتر از سه ماه می گذرد کسی 

در مورد سنا نمی دانیم.«

»قیمت خودت چند است؟«
می کنند  کار  بهشتی  شهال  با  که  کودکانی 
و  مشکالت  با  خیابان ها  در  این که  کنار  در 
آزار و اذیت های مختلف روبه رو هستند، آزار 
کالمی یکی از بزرگ ترین آزارهایی است که 
او و کودکان کار هر روز در فضای عمومی 
حضور  واسطه  به  کودکان  می کنند.  تجربه 
مورد  روزانه  دارند،  خیابان  در  که  طوالنی 

دختر گل فروش با اشاره به کودکان اطرافش 
می گوید درک کردن کودکان کار و خیابانی 
سخت است. آن ها به طریق مختلف آسیب 
با  خیابان ها  در  را  خود  کودکی  دیده اند. 
کارکردن سپری می کنند. مگر او و کودکان 
کار با وجود همه اذیت هایی که می شوند، در 
حال حاضر از وضع شان راضی هستند. کنار 

هم کار می کنند و بازوی هم می شوند.
با  کوچک اش  دوستان  و  باران  خاله 
آشنا  خیلی  آزارکالمی  و  متلک شنیدن 
هستند و این موضوع برای شان طبیعی شده 
دوست  و  می دهد  آزارشان  همچنان  ولی 
نسبت  تحقیرآمیزی  نگاه  خیابان  در  ندارند 
برای  دختر  کودکان  برعالوه  شود.  آن ها  به 
نشوند  اذیت  و  آزار  خیابان ها  در  این که 
پسرها  شبیه  را  خودشان  موارد  برخی  در 
می کنند، موهای شان را کوتاه می کنند و تا 
جایی که می توانند لباس پسرانه می پوشند 

تا امنیت بیشتری داشته باشند. 
کودکان کار درباره ی آزارهای جنسی خیلی 
سخت با دختر گل فروش صحبت می کنند. 
کدام  برای  که  می دانند  کودکان  این 
دوست شان چه اتفاقی افتاده است. می گوید 
»هیچ وقت نمی توانم صورت زیبا و معصوم 
سنا را از یاد ببرم. هیچ کس نمی فهمید که 
سنا دختر بود نه پسر. تنها من می فهمیدم 
چون همراز ش بودم. پس از چند وقتی که 
از گرفتاری و مشکالت شخصی خودم فارغ 
دوست  هر  از  نیست.  سنا  که  آمدم  شدم، 
که  می گفتند  کردم  سوال  که  کودکی  و 

متلک شنیدن  با  آن ها  می گیرند.  قرار  آزار 
خیلی آشنا هستند و برای شان طبیعی شده، 
آزارشان  به شدت  این موضوع  ولی همچنان 
نگاه  خیابان  در  ندارند  دوست  و  می دهند 

تحقیرآمیزی نسبت به آن ها شود. 
هنگام  در  که  پسری  چند  نشان دادن  با  او 
می شدند  ما  گفت وگوی  مزاحم  مصاحبه 
و  من  به  زشت  حرف های  »مردم  می  گوید 
است  افتاده  اتفاق  بارها  می گویند.  کودکان 
با  گل ها  قیمت  دانستن  به جای  مردم  که 
متلک  موترشان  شیشه های  پایین کردن 
می گویند که گل را بان قیمت خودت چند 

است؟«
می فروشند  گل  او  با  که  کودکانی  می گوید 
سن  وجود  با  و  دارند  باالیی  بسیار  هوش 
کم کامال نسبت به شرایط زندگی شان آگاه 
تمهیداتی  و  با یک سری شرایط  و  هستند 
مانند پابندی به روابط درون گروهی که برای 
تأمین  پی  در  می آورند  به وجود  خودشان 
آن ها  هستند.  خیابان  در  خودشان  امنیت 
در کنار تأمین امنیت خود از خاله باران شان 
که  اندازه  همان  »به  می کنند:  حفاظت  نیز 
من با کودکان کمک می کنم، آنها نیز اجازه 
نمی دهند که مردم به من آسیبی برسانند و 

یا سبب آزار و اذیت من شوند.«
شهال بهشتی دانشجوی سال چهارم دانشکده 
طب در یکی از دانشگاه های کابل بوده و به 
رشته  نتوانسته  خوب  اقتصاد  نبود  سبب 
آن که  از  پس  او  دهد.  ادامه  را  دلخواه اش 
احساس  و  دهد  ادامه  را  دانشگاه  نمی تواند 

داشتن مغاره  هایی که بتوان در آن  ها به افراد نادانی 
یاد داد، سهل بود. امروز کار نادانی  فروشان مغاره  ساز 
اطالعات  نورافکن  های  حاال  است.  شده  سخت  تر 
و  می  اندازند  روشنی  نیز  مغاره  ها  تاریک  ترین  بر  حتا 
پنهان  ترین گوشه  های آن مغاره  ها را نیز به روی جهان 
بزرگ باز می  کنند. در چنین وضعیتی، برای پاسبانان 
به  بخواهند  وقت  هر  که  است  دشوار  بسیار  مغاره  ها 
و آن مقدار  مالوف خود مراجعه کنند  نادانی  معادِن 
دست  به  می  توانستند  سابق  که  را  غلیظی  نادانی 
غلیظ  نادانی  های  بیاورند.  به دست  نیز  بیاورند، حاال 
گذشته امروز در زیر اشعه  ی اطالعات غیرقابل کنترل 

بیرونی رقیق می  شوند و گاهی از میان می  روند. 
نتیجه  ای که از این وضعیت می  توان گرفت این است 
ایدئولوژی  های  هیئت  در  اسالمی،  رادیکالیسم  که 
است.  شده    روبه رو  بسیار سخت  چالشی  با  طالبانی، 
فقط کافی است کسانی که به جهانی بهتر و روشن  تر 
باور دارند، امید و پایداری خود را از دست ندهند و با 
تعهد و قوت بیشتری بر ارزش  های شریف انسانی پا 
بفشارند. دیواره  های مغاره رخنه برداشته  اند و تاریکی 
در حال عقب نشستن است. جویندگان نادانی از این 
خالی  تر  روز  هر  را  نادانی  مغاره  های  و  معادن  پس 
کارگزاران  ظلمت  گستراندن  برای  و  یافت  خواهند 

کمتری خواهند داشت.

)یعنی  میالدی  نود  حتا  و  هشتاد  و  هفتاد  دهه  های 
افغانستان(  در  اسالمی  جهاد  هیجان  سال  های  در 
ابزارهای تبادل اطالعات، یعنی چیزهایی چون انترنت 
همگان  اختیار  در  فیسبوک،  و  یوتیوب  و  گوگل  و 
اکثر جاها  به  از آن سو، ورود کتاِب کاغذی  نبودند. 
را می  شد به راحتی ممنوع کرد. به بیانی دیگر، برپا 

توان انسان و تکلیف انسان را به چهار تعهد مذهبی 
یا ایدئولوژیک چون و چراناپذیر تقلیل می  دهند؛ اگر 
آموزِش  سیستِم  این  باشد،  این  آموزش  تان  سیستم 

نادانی است.
از  پیش  که  بودند  مغاره  هایی  پروردگان  طالبان 
امکان گسترده  ی تبادل اطالعات برپا شده بودند. در 

گروه  های افراطی  ای چون طالبان با پشتیبانی نسلی 
به میدان آمدند و قوت گرفتند که در مغاره  های یک 
را  مغاره  ها  آن  اسم  بودند.  یافته  پرورش  دیگر  عصر 
گذاشته بودند »مدرسه«. در آن مدارس به شاگردان 

علم نمی آموزاندند. نادانی یاد می  دادند. 
وقتی به کسی علم یاد می  دهید، به او می  گویید که 
نگاه  خود  چهارسوی  به  بشنود،  را  مختلف  قول  های 
و  برمی  دارد  چیزی  از  پرده  که  دانشی  میان  و  کند 
منقوالتی که هیچ بنیاد معقولی ندارند تفکیک کند. 
و  بیندازد  کار  به  را  خود  مغز  که  می  گویید  او  به 
به عنوان یک فرِد انسانی اندیشه  وری کند و پدیدارها 
قرار  کاوش  و  تحلیل  مورد  گوناگون  زاویه  های  از  را 

دهد. 
که  بگویید  او  به  و  بنشانید  اتاقی  در  را  کسی  اگر 
فالن اقوال را تکرار کند و جز آن اقوال به هیچ چیز 
دیگری توجه نکند؛ اگر به او بگویید که تمام شک  ها 
و پرسش  های خود را متوقف کند و تنها به آن چیزی 
که برای او نقل می  شود ایمان بیاورد؛ اگر به او بگویید 
تعطیل  را  خود  فکر  و  ببندد  را  خود  چشم  های  که 
به  القاء می  شود سر  او  به  برابر آنچه  کند و فقط در 
تأیید تکان بدهد؛ اگر به او چیزهایی یاد بدهید که 
و  را  انسان  و  نشان می  دهند  بسیط  را چیزی  جهان 

معدِن خایل انداین
سخیداد هاتف



از  یکـی  نیجریـه  در  نیجـر  دلتـای  منطقـه 
اسـت.  زمیـن  کـره  مکان هـای  آلوده تریـن 
منطقـه،   ایـن  ماهی گیـر  زنـان  اکنـون 
سـعی دارنـد شـرکت های نفتـی را وادار بـه 

کننـد. پاسـخ گویی 
اِنـی  و  ِشـل  شـورون،  ماننـد  شـرکت هایی 
در دهه هـای گذشـته میلیاردهـا دالـر سـود 
در منطقـه وسـیع دلتـای نیجـر بـه دسـت 
از  برخـی  حاضـر  حـال  در  امـا  آورده انـد. 
ایـن  شـرکت ها در حـال خـروج هسـتند، و 
طبـق گفته ی ناظـران دولتی و سـازمان های 
محیط زیسـت و حقـوق بشـر، ایـن منطقه را 
در وضعـی رهـا می کننـد کـه کامـال رو بـه 

ویرانـی اسـت. 
در ماه فبروری سـال جـاری، گروهی از زنان 
ماهی گیـر، کـه نگـران لکـه نفتـی جدیـدی 
بودنـد کـه باعـث مسـمومیت هـزاران ماهی 
بـه  متعلـق  شکسـته ای  لولـه  بـود،  شـده 
شـرکت شـورون را پیـدا کردنـد. بـه گفته ی 
مـردم محلـی ایـن لولـه را ایـن غـول نفتـی 
کار  آن جـا  در  قبـل  سـال   46 امریکایـی 
گذاشـته بود. زنـان به مقامـات محلی اطالع 
دادنـد. مقامات نیز به شـرکت تابعه شـورون 
نیجریـه اطـالع دادنـد. بـه گفتـه ی مقامـات 
محلـی، در ابتـدا، شـورون بـه این هشـدارها 
نشـت  همچنـان  نفـت  و  نکـرد  توجهـی 
مایـع  ایـن  کـه  نگذشـت  دیـری  می کـرد. 
سـیاه ریشـه گیاهـان حـرا را در بـر گرفـت؛ 
درختانـی که آب شـور دوسـت دارنـد و مهد 
پـرورش ماهـی و صدف ماهـی هسـتند. ایـن 
امـر اکوسیسـتم ظریـف دلتـای نیجـر را که 
روزگاری مملـو از گیاهـان و حیوانات متنوع 

بـود بـا تهدیـد بیشـتری مواجـه کرد.
در نتیجـه، نبـردی بین شـورون و صدها زن 
ماهی گیـر در دلتای نیجر آغاز شـد. شـورون 
منکـر نشـت نفـت از لوله هـای ایـن شـرکت 
بـود. امـا زنـان تأکیـد داشـتند که ایـن تنها 
نمونـه دیگـری از امتنـاع شـرکت های نفتی 
تصمیـم  و  اسـت  مسـئولیت  پذیـرش  از 
گرفتنـد کـه مبـارزه را بـه درهـای شـرکت 

نزدیـک بـه دو هفتـه قبـل وقتی افـراد گروه 
طالبـان مرکـز ولسـوالی مالسـتان را تصـرف 
سـاله   26 غالم رضـای  خانـواده ی  کردنـد، 
سراسـیمه  دیگـر  خانـواده ی  صدهـا  مثـل 
یـک  آن هـا  کردنـد.  فـرار  روستای شـان  از 
هفتـه قبـل بـا پشت سرگذاشـتن مشـقت ها 
و خطرهـای زیـادی بـه کابـل رسـیده اند اما 
نفری شـان.  خانـواده ی 16  دو عضـو  بـدون 
کـه  را  او  جـوان  بـرادر  دو  طالبـان  افـراد 
بودنـد در مرادینـه ی مالسـتان،  غیرنظامـی 
می کردنـد،  زندگـی  آن هـا  کـه  جایـی 

کرده انـد.  گلوله بـاران 
مثـل  خانـواده  هـزاران  اخیـر،  ماه هـای  در 
خانـواده ی غالم رضـا بـر اثر درگیـری، جنگ 
و سـقوط مناطق شان به دسـت گروه طالبان، 
آواره شـده اند. بـر پایـه ی آمـار وزارت امـور 
افغانسـتان،  عودت کننـدگان  و  مهاجریـن 
پـس از مـاه حمـل امسـال حـدود 51 هـزار 
را  سکونت شـان  دایمـی  محـل  خانـواده، 
در  امن تـری  جاهـای  بـه  و  کـرده  تـرک 
آوارگان  ایـن  برده انـد.  پنـاه  مراکـز شـهرها 
جنگـی بیشـتر از مناطـق درگیـر جنـگ و 
از کنتـرل دولـت خـارج  ولسـوالی های کـه 
شـده و به دسـت گـروه طالبـان افتـاده، فرار 
کـرده و بـه مراکز شـهرهای امن تـر کوچیده 
حیاتی انـد.  و  فـوری  نیازمنـد کمک هـای  و 
یکـی از آن هـا ثریـای 30 سـاله اسـت کـه 
خانـواده ی  دارد.  سـال   1۸ زیـر  فرزنـد   ۸
10 نفـری او 14 روز قبـل بـه علـت تـرس 
خانه شـان  از  شـبانه  طالبـان  از  وحشـت  و 
فـرار کـرده و از مسـیر کوه هـا بـا پـای پیاده 
از مالسـتان بـه سـمت جاغـوری راه افتادند. 
در این مسـیر چندین شـب گرسـنه و تشـنه 
در کوه هـا مانـده و خطـر مرگ را پشـت سـر 
روز می شـود کـه  یـا 14  گذاشـته اند: »13 
آواره ایـم. بـا نوزاد 40 روز گشـنه و تشـنه در 
کوه هـا  در  شـب  سـه چهار  ماندیـم.  کوه هـا 
ماندیـم. یـک دخترم مریض شـد، کـم مانده 
بـود کـه بمیـرد. مـا چنـد روز در کوه ها صبر 
کردیـم کـه شـاید منطقـه آرامـی شـود امـا 
نشـد و مـا مجبور شـدیم کـه آن جـا را ترک 
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در تاریخ 26 ماه مارچ، تاسیسات 
محلی شورون را اشغال کردند و قسم 
خوردند تا تحقیقات در خصوص 
نشت نفت آغاز نشده، آن جا را ترک 
نکنند. در میان این زنان، مادران 
تازه زایمان کرده با نوزادانی بر پشت 
و مادرکالن های پیر 80 ساله نیز به 
چشم می خورد. 

بعد از انفجار، چوک دهمزنگ آیینه ای 
شد که در آن وحشت و سالخی که 

سال هاست در گوشه و کنار افغانستان 
جریان دارد، به سطح آمد. در 

افغانستان بعد از ۲۰۰۱، پدیده ی»قتل 
عام«، با مرور زمان عام شده است. 

سرعت و تعداد فاجعه ها به حدی 
هستند که مجال حساب و ماتم را از 

مردم ما گرفته اند.

والیـت هـرات در غـرب کشـور، یکـی از این 
کانـون  بـه  روزهـا  ایـن  کـه  اسـت  شـهرها 
تجمـع آوارگان جنگـی مبـدل شـده اسـت. 
عبدالعزیـز مالـدار، 20 روز می شـود کـه بـا 
خانـواده ی ۸ نفـری خـود بـه علـت جنگ و 
حملـه ی طالبان از ولسـوالی رباط سـنگی به 
مرکـز این شـهر آمـده اسـت. او با فهرسـتی 
امـور  ریاسـت  بـه  آواره  خانـواده ی   50 از 
مهاجریـن و عودت کننـدگان هـرات مراجعه 
کـرده و خواهان توزیـع کمک از جانب دولت 
اسـت: »هیـچ چیـزی نداریـم کـه حتا شـب 
خـود را بگذرانیم. من نماینـده ی 50 خانواده 
هسـتم و فهرسـت آن هـا را تهیـه کـرده و به 
ریاسـت مهاجریـن مراجعـه کـرده ام. همه ی 
اقتصـادی  بـد  ایـن خانواده هـا در وضعیـت 

به سـر می برنـد و نـان شـب خـود را ندارند.« 
رئوفه ی 30 سـاله نیز یکـی از آوارگان جنگ 
در شـهر هرات اسـت. او مادر 5 فرزند اسـت 
اثـر جنگ هـای کـه در مـاه سـرطان  و بـر 
امسـال در قلعه ی نـو، مرکز والیـت بادغیس 
اتفـاق افتـاد، از ایـن والیت فرار کرده اسـت. 
او بـا عریضـه ای در دسـت در کمـپ انصـار 
هـرات، جایی کـه برای بی جاشـدگان داخلی 
و مهاجـران ردمرزشـده از ایران ایجاد شـده، 
مراجعـه کـرده و خواهان دریافـت کمک بود: 
»برادرجـان بـرای رییـس مهاجریـن بگویید 
کـه مـا هیـچ چیـزی نداریـم. از شـوهر خود 
خبـری نـدارم و من با سـه خانـواده دیگر در 
یـک خانـه زندگـی می کنیـم. بـه خدا قسـم 

هیـچ چیزی نـدارم.«

» . کنیم
فـرزاد  روزه اش   40 نـوزاد  و  ثریـا  آوارگـی 
و  کـوه  بـه  آن هـا  نفـری   10 خانـواده  و 
و  مالسـتان  پیموده شـده ی  دشـت های 
کـه  حـاال  نمی شـود.  خالصـه  جاغـوری 
آن هـا بـه کابـل رسـیده اند هـم آواره و بدون 
براسـاس  آوارگان  ایـن  تعـداد  سـرپناه اند. 
آمـاری کـه شـورای مـردم مالسـتان اعـالم 
ایـن  هـزار خانـواده می رسـد.  بـه 3  کـرده 
بـه  آن هـا  از  بخشـی  کـه  جنگـی  آوارگان 
حومـه ی غـرب شـهر کابـل آمده اند تـا حاال 
بـه کمک مردم در مسـجدها، خانـه ی اقارب 
و یـا دکان هـای خالـی اسـکان داده شـده اند 
و هنـوز دولـت هیـچ توجـه و کمکـی بـه آن 

نکـرده اسـت. 
عودت کننـدگان  و  مهاجریـن  امـور  وزارت 
افرایـش  از  پـس  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
برنامه هـای  خشـونت ها،  و  درگیری هـا 
بـه حالـت  را  بلندمـدت خـود  و  توسـعه ای 
تعلیـق درآورده و کمـک بـه بی جاشـدگان و 
آوارگان جنگـی را در اولویـت کار خـود قـرار 
داده اسـت. رضـا باهـر، معـاون سـخن گوی 
بـه  رسـیدگی  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 
نیازهـای اولیـه ی بی جاشـدگان کـه شـامل 
تهیـه ی مسـکن، مـواد غذایـی و غیرغذایی و 
توزیـع پـول نقد اسـت، اکنـون جریـان دارد. 
بـه گفتـه ی او از اوایـل مـاه حمـل تـا اکنون 
72 هـزار بسـته ی کمکی، چیـزی حدود یک 
و نیـم برابـر تعـداد بی جاشـدگان، بـه آن هـا 
توزیـع شـده اسـت. امـا تعـدادی از آوارگان 
جنـگ غزنـی، بامیـان و والیت هـای غربـی 
کـه اطالعـات روز بـا آن هـا صحبـت کـرده، 
از  نـوع کمـک  می گوینـد کـه هنـوز هیـچ 

جانـب دولـت دریافـت نکرده انـد. 
هرچنـد آوارگان جنـگ از تمـام والیت هـای 
افغانسـتان هسـتند اما بر پایه ی آمـار وزارت 
امـور مهاجریـن و عودت کنندگان بیشـترین 
بـه 12 والیـت  مربـوط  رقـم بی جاشـدگان 
از جملـه کنـدز، فاریـاب، جوزجـان، لغمـان، 
قندهـار، هلمنـد و ننگرهـار هسـتند. بیشـتر 
از مناطـق جنگـی و تحـت قلمـرو  آوارگان 
طالبـان بـه مراکـز والیت هـا می رونـد. مرکز 

آوارگان جنیگ، نه راهی برای برگشت دارند 
و نه جایی برای زندیگ

بسیاری از آوارگان هرچند 
نیازمند کمک های فوری 

هستند، اما از دولت 
می خواهند که با پس گیری 

مناطق از دست رفته و تأمین 
امنیت، زمینه ی برگشت آن ها 
را به مناطق اصلی شان فراهم 

کند. آن ها می گویند تنها 
چیزی که از دولت می خواهند، 

تأمین امنیت است.

منبع: روت مکلین، نیویورک تایمز
مترجم:  شریفه عرفانی

عابر شایگان

روزی چرخ بالـی بـر فـراز منطقـه بـه پـرواز 
بـود.  شـرکت  طـرف  از  چرخ بـال  درآمـد. 
هـر شـب دو مـرد در نزدیکـی لوله کشـیک 
می دادنـد، مبـادا شـرکت لولـه را مخفیانـه 
تعمیـر کند یـا بـه شـبه نظامیان کمک کند 
تـا آن را منفجـر کـرده و به ایـن ترتیب ادعا 
کنـد کـه خرابـکاران یا سـارقان نفـت باعث 
نشـت نفـت شـده اند و از پرداخت خسـارت 
و بـه عهـده گرفتـن مسـئولیت شـانه خالی 

 . کند
کسـی نمی دانسـت چرا تحقیقـات اینقدر به 
طـول انجامیـد. امـا کم کـم اخبـار ناگـواری 
بـه گـوش  رسـید. ابتـدا همـه اعضـای یـک 
از  ایتسـکیری ها،  خـاص،  قومـی  گـروه 
چندیـن روسـتا بیرون رانده شـدند. سـپس، 

متوقف شده بود.
نبود.  چشمگیر  نتیجه  کارشان  همه،  این  با 
لوله های  به  نفت  جریان  که  گفت  شورون 
زنان  است.  کرده  قطع  را  منطقه  در  خود 

گفتند، این نشت متوقف شد.
مرد  محلی  مقامات  روز،   10 حدود  از  پس 
را  شورون  تأسیسات  که  خواستند  آن ها  از 
ترک کنند. آن ها گفتند مقامات شورون قول 
تحقیقات  زنان،  به محض خروج  داده اند که 

را آغاز کنند. 
زنان امیدوار شدند و سوار بر قایق های شان به 

خانه بازگشتند. 

تحقیقات بی فرجام
روزها انتظار کشـیدند اما کسی نیامد. 

نفـت برسـانند. زنـان از 1۸ جامعه دسـت به 
اعتـراض گسـترده ی کامـال زنانـه ای زدنـد و 
در تاریـخ 26 مـاه مـارچ، تاسیسـات محلـی 
شـورون را اشـغال کردنـد و قسـم خوردنـد 
تـا تحقیقـات در خصـوص نشـت نفـت آغاز 
نشـده، آن جـا را تـرک نکننـد. در میـان این 
زنـان، مـادران تـازه زایمان کرده بـا نوزادانی 
بـر پشـت و مادرکالن هـای پیر ۸0 سـاله نیز 

بـه چشـم می خـورد. 
آن هـا سـوار بر قایق هـای خود به تأسیسـات 

محلی شـورون هجـوم بردند.
ماهی گیـر  زنـان  از  یکـی  جـوزف،  اونیتشـا 
پرپیچ وخـم  رودخانه هـای  بـاالی  کـه 
دلتـای نیجـر زندگـی می کنـد،  گفت: »شـما 
می خواهیـد مـا را بـا نفـت خـود بکشـید. ما 
پیشـتان آمده ایم تـا خودتان ما را بکشـید.« 
بـه گـزارش آژانس هـای دولتـی نیجریـه، در 
15 سـال گذشـته ده هـا هـزار مـورد نشـت 
نفـت از بسـیاری از منابـع در دلتـای نیجـر، 
شناسـایی شـده اسـت. ده هـا میلیون بشـکه 
 1950 دهـه  در  اسـتخراج  آغـاز  زمـان  از 
بـه ایـن آب هـا ریختـه شـده اسـت، طبـق 
تحقیقـی در سـال 2011، میـزان نفت وارده 
بـه آب هـای ایـن منطقه، چهـار برابـر فاجعه 

خلیـج مکزیـک در سـال 2010 بـود.
فریب  را  آن ها  شورون  که  می دانند  زنان 
با  خانه های چوبی  فقیرند،  آن ها  است.  داده 

استحکامی ضعیف دارند و در مقابل، شورون 
مکان هایی  خود  برای  منطقه  این  ثروت  از 
دارد؛  به شهری کوچک شباهت  که  ساخته 
تجمل  اوج  می شود.  تولید  آن  در  برق  حتا 
در منطقه ای که از داشتن ساده ترین امکانات 
اولیه زندگی مثل آب لوله کشی محروم است.

نشت  که  می خواستند  شرکت  از  فقط  زنان 
لوله را متوقف کند، تحقیق کند که احتماال 
منجر به جبران خسارت خواهد شد، و چند 
تا  بدهد  آن ها  به  برنج  یا  حبوبات  کیسه 
معاش  امرار  ماهیگیری  راه  از  دوباره  بتوانند 

کنند.
شب ها زنان ماهیگیر روی معابر سخت فلزی 
می خوابیدند و طعمه ی پشه ها بودند. گه گاه 
برای تعویض لباس به خانه می رفتند. زندگی 

میراث شوم غول های نفیت در نیجریه؛ 

زانن ماهی گیر، شورون و لوله ای که نشیت دارد



سال دهم | شماره 2205 گزارش
www.etilaatroz.com

چرا گذره مهم است؟
گروه طالبان مدعی است که کنترل ولسوالی های گذره و کرخ هرات 
را به دست گرفته است، اما منابع دولتی در این مورد ابراز نظری 
که  گفته اند  نیز  روز  اطالعات  روزنامه  به  مردمی  منابع  نکرده اند. 
نیروهای دولتی از ساختمان ولسوالی گذره به میدان هوایی رفته اند.

اما وزارت دفاع نیز اعالم کرده که بخش هایی از شهر و  جاده میان 
ولسوالی »انجیل« و »پشتون پل«  را تصفیه کرده است.

پیدا  تسلط  گذره  ولسوالی  بخش های  بیشتر  بر  طالبان  حالی  در 
کرده اند که نخستین گروه نیروهای مقاومت مردمی علیه طالبان، 
شمار  طالبان،  حمله  وقت  در  اما  گرفت،  شکل  ولسوالی  این  در 

نیروهای مقاومت به کم ترین حد بوده است.
گذره یکی از مهم ترین ولسوالی های هرات است. در این ولسوالی 
میدان  تولیدی،  کارخانه   300 از  بیش  با  هرات  صنعتی  شهرک 

هوایی هرات و قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور موقعیت دارد.
از  پیش تر صنعت گران هرات در صحبت به روزنامه اطالعات روز 
به خاطر  بودند.  داده  هشدار  صنعتی  شهرک  در  ناامنی ها  افرایش 
رسیدن جنگ به نزدیکی های میدان هوایی هرات، برای دومین روز 

متوالی پروازها از طریق میدان هوایی هرات صورت نگرفت.

»والی برکنار شود« 
تمام  هرات،  والی  به عنوان  قانع،  عبدالصبور  گماشته شدن  با 
و   تورغندی  و گمرک های  انجیل  استثنای  به  ولسوالی های هرات 

اسالم قلعه به دست طالبان سقوط کرد.
هراتیان  از  برخی  هرات،  شهر  دروازه های  به  طالبان  رسیدن  با 
کمپینی را مبنی بر برکناری آقای قانع راه اندازی کرده اند. آنان والی 

هرات را مسئول درجه یک وضعیت آشفته امنیتی می دانند.
بی کفایت  »والی  است:  نوشته  فیسبوک  کاربر  سادات،  عابد  سید 

هرات برکنار شود و در این مورد دادخواهی می کنم.«
مسعود مسلم، یکی از فعاالن مدنی نوشته است: »وقتی شش هفته 
قبل، پیش از آمدن عبدالصبور قانع به عنوان والی هرات صدا بلند 
کردم، برخی از افراد من را توهین کردند. هنوزهم دیر نیست، این 

آدم را از هرات بیرون کنید.«

تقابل نیروهای مردمی با طالبان
پس از سقوط پی هم ولسوالی های هرات به دست طالبان، حرکت 
مقاومت مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان، یکی از فرماندهان 

پیشین جهادی در هرات شکل گرفت.
نیروهای وفادار به محمد اسماعیل   خان پس از هجوم طالبان به »پل 
ماالن« به خط نخست جنگ رفته اند. این فرمانده پیشین جهادی 
نیز روز پنج شنبه  و جمعه بخشی از جنگ با طالبان را در ولسوالی 

گذره رهبری کرد.
محمد  به  نزدیک  افراد  از  تن  دو  طالبان،  با  جنگ  جریان  در 

اسماعیل خان کشته شدند.
مردمی  مقاومت  نیروهای  مطبوعاتی  مسئول  احمدی،  عبدالرزاق 
محمد  امر  تحت  نیروهای  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
با طالبان  اسماعیل خان در چندین جبهه به شمول ولسوالی گذره 
به  جنگی  تجهیزات  کمبود  از  اما  او  هستند.  شدید  درگیر جنگ 
نیروهای مقاومت مردمی ابراز نگرانی می کند و از حکومت می خواهد 
که در بخش اکمال تجهیزات این نیروها را در جنگ با طالبان همکاری 
کند. به گفته ی  او، نیروهای مقاومت مردمی با وجود کمبود امکانات 
جنگی، برای دفاع از شهر هرات بسیج شده اند و این نیروها بیشتر از 

دوران مقاومت علیه شوروی پیشین تجهیزات در اختیار دارند.
هرات در محاصره شدید گروه طالبان قرار دارد. تنها مرکز ولسوالی 
انجیل در کنترل حکومت قرار دارد و طالبان 1۸ ولسوالی هرات را 

کنترل می کنند.
هرچند حمله گسترده طالبان به حومه های شهر هرات با شکست 

مواجه شد، اما خطر تکرار این حمالت بسیار زیاد است.
شدید  آسیب پذیری  از  هرات  حمله  نظامی،  آگاهان  باور  به 
باید  و  برداشت  پرده  کالن  مقیاس  به  نیز  امنیتی  کمربندهای 

کمربندهای امنیتی شهر مستحکم شود.

واجد روحانی 

روز جمعه، ۸ ماه اسد، منطقه ی »پشتون پل« و »پل ماالن« دو 
نقطه ی نزدیک به شهر هرات گواه درگیری سنگین میان نیروهای 
دولتی و طالبان بود. عکس هایی که در شبکه های اجتماعی به نشر 
رسیده، نشان می دهد که شماری از جنگ جویان طالبان در مکان 
موترفر وش ها در ولسوالی گذره حضور دارند. صدای شلیک گلوله 

نیز برای چندین ساعت از این منطقه به گوش رسیده است.
از ترس پیشروی طالبان به شهر هرات، نیروهای دولتی برای مدتی  
مسیر سرک منتهی به میدان هوایی هرات در منطقه  »شفاخانه 

 نور« هرات را به روی وسایط نقلیه مسدود کردند.
»پل   در  هرات  امنیتی  کمربندهای  از  یکی  به  طالبان  حمالت 
طالبان  آغاز شد.  اسد  ماه  ماالن«، شهر هرات چهارشنبه شب، 6 
با نشر یک ویدیو مدعی شدند که پاسگاه نیروهای دولتی در این 
شدت  گذره  در  درگیری  آن  از  پس  و  داده اند  سقوط  را  منطقه 

گرفت.
هرات  شهر  احتمالی  سقوط  بر  مبنی  سراسیمگی  در  هراتیان 
به دست طالبان به سر می برند. تبلیغات وسیع طالبان در شبکه های 
اجتماعی، نگرانی از پیشروی طالبان را بیشتر  از هر زمانی کرده 
بود. شهر هرات از ترس هجوم احتمالی طالبان روز جمعه خلوت تر 
از هر روز دیگر بود و هراتیان در شوک سقوط احتمالی شهر به سر 

می بردند.
اما عبدالصبور قانع، والی هرات به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که نیروهای دولتی با همکاری نیروهای مقاومت مردمی طالبان را 
در ولسوالی گذره سرکوب می کنند و عملیات نیروهای دولتی علیه 

طالبان جریان دارد.
دفع حمله  از  نیز  ملی  دفاع  وزارت  معاون سخن گوی  امان،  فواد 
طالبان به هرات خبر داد: »حمله طالبان در حومه های شهر هرات 
شکست خورد. نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیج مردمی بخش های 
وجود  از  را  »پشتون پل«  تا  »انجیل«  ولسوالی  جاده ی  و  شهر  از 
در  پاک سازی  عملیات  او  گفته ی   به  کردند.  پاک سازی  طالبان  

هرات ادامه دارد.
از سویی هم، ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان به روزنامه 
پیشروی  تالفی  در  هرات  به  حمله  که  می گوید  اطالعات  روز 
است.  گرفته  اسماعیل خان صورت  محمد  افراد  و  افغان  نیروهای 
او هشدار می دهد که در صورت پیشروی نیروهای دولتی، حمالت 

دیگر به شهر هرات هم به دور از امکان نیست.
روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  شفاخانه  عارف جاللی، سرطبیب 
می گوید که در جریان درگیری روز جمعه با طالبان پنج تن کشته 
او می افزاید که در جریان جنگ  و 21 تن دیگر زخمی شده اند. 
دیگر  تن  یک  و  کشته  نگهبان  یک  هرات،  در  یوناما  دفتر  باالی 

زخمی شده است.
بر اساس روایت مردمی، چندین راکت بر دفتر یوناما در هرات نیز 
پرتاب شده است و مدتی باالی این دفتر درگیری جریان داشته 

است.

»آوارگی مردم«
با شدت گرفتن جنگ در ولسوالی گذره، شمار زیادی از خانواده ها 

از ترس نجات دادن جان شان به شهر هرات آواره شده اند.
این آوارگان به روزنامه اطالعات روز می گویند که طالبان برای شان 
را  اما دروازه ها  را ترک کنند،  بودند که خانه های شان  تذکر داده 

قفل نکنند.
محمدعلی، ساکن گذره به روزنامه اطالعات روز می گوید که طالبان 
شب ها را با نیروهای دولتی می جنگند و روزها را در خانه های شان  
استراحت می کنند: »ولسوالی گذره به دست طالبان است. هر شب 
جنگ شدید در این ولسوالی جریان داشت و ما از ترس جنگ به 

هرات فرار کردیم.«
با افزایش تسلط طالبان بر ولسوالی گذره، میزان آوارگی نیز افزایش 
صفوف  در  که  مدعی اند  گذره  ولسوالی  باشندگان  است.  یافته 
از  نیز حضور دارند و  شمار کمی  طالبان، جنگ جویان پاکستانی 

طالبان از ساکنان بومی این ولسوالی هستند.

مبیـن قـادری، رییـس اداره ی امـور مهاجرین 
و عودت کننـدگان در والیـت هـرات می گویـد 
کـه در جریـان یـک مـاه اخیر بیـش از 2 هزار 
خانـواده از ولسـوالی های هـرات و والیت هـای 
حـوزه ی غـرب بـه مرکـز شـهر هـرات آواره 
دولتـی  منابـع  کـه  می افزایـد  او  شـده اند. 
بـرای کمـک و امدادرسـانی بـه بی جاشـدگان 
محـدود اسـت و آن ها تعـداد کمـی از آوارگان 
را می تواننـد شـامل کمک هـای موسسـه های 

امدادرسـانی خارجـی کننـد. 
عودت کننـدگان  و  مهاجریـن  امـور  وزارت 
یـک  وزارت  ایـن  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
بودجـه ای  و  اسـت  هماهنگ کننـده  اداره ی 
اختیـار  در  آوارگان جنـگ  بـه  بـرای کمـک 
نـدارد و عمدتـا در رونـد امدادرسـانی کـه از 
کمـک  می شـود،  انجـام  موسسـه ها  سـوی 

 . می کنـد
از  نیروهـای خارجـی  در ماه هـای اخیـر کـه 
افغانسـتان خارج شـده اند، جنگ و خشونت ها 
در ایـن کشـور افزایـش یافتـه و گـروه طالبان 
پیشـروی های چشـم گیری در مناطـق تحـت 
کنتـرل دولـت داشـته اسـت. در پـی افزایـش 
خانـواده  هـزاران  درگیری هـا  و  جنـگ  ایـن 
فوری انـد.  نیازمنـد کمک هـای  و  آواره شـده 
تعـداد آوارگان داخلی جنگ براسـاس گزارش 
سـازمان ملل که اخیرا منتشـر شـده، در سال 
ایـن  می رسـد.  خانـواده  دوهـزار  بـه   2021
سـازمان قبـال اعـالم کـرده بـود کـه افزایـش 
افغانسـتان  در  خشک سـالی  و  خشـونت ها 
باعـث شـده وضعیت در این کشـور به سـمت 
»فاجعـه ی انسـانی« پیـش بـرود. بنا بـر اعالم 
در  نفـر  میلیـون   1۸ حـدود  سـازمان  ایـن 

افغانسـتان نیازمنـد کمـک انسـانی هسـتند.
شـدت  درگیری هـا  کـه  اخیـر  ماه هـای  در 
از ولسـوالی ها میـان  گرفتـه، کنتـرل برخـی 
دولـت و گـروه طالبـان دست به دسـت شـده 
اسـت. دولـت بارهـا اعـالم کـرده که بـه زودی 
از  ولسـوالی های  بازپس گیـری  عملیـات 
تاکنـون  امـا  می کنـد  آغـاز  را  دسـت رفته 
کنتـرل بخش قابـل توجهـی از ولسـوالی های 
ایـن  اسـت.  بـه دسـت طالبـان  سـقوط کرده 
گـروه در مـاه سـرطان ادعـا کـرده بـود کـه 

کنتـرل 150 ولسـوالی از 3۸۸ ولسـوالی را در 
دسـت دارد امـا دولـت افغانسـتان کنتـرل ۸0 

ولسـوالی را تاییـد کـرده بـود.  
بسـیاری از آوارگان هرچند نیازمند کمک های 
فـوری هسـتند، امـا از دولـت می خواهنـد که 
بـا پس گیـری مناطـق از دسـت رفته و تأمیـن 
امنیـت، زمینـه ی برگشـت آن ها را بـه مناطق 
اصلی شـان فراهـم کنـد. آن ها می گوینـد تنها 
تأمیـن  می خواهنـد،  دولـت  از  کـه  چیـزی 
امنیت اسـت. عادله 17 سـاله )اسـم مسـتعار( 
کـه از شـهرک نوابـاد غزنـی با هفـت خواهر و 
مـادرش بـه کابـل فـرار کرده انـد، می گویـد بر 
اثـر درگیـری شـدید میـان نیروهـای دولتی و 
گـروه طالبـان، مجبور شـدند که خانه  شـان را 
تـرک کنند. ایـن خانواده اکنـون در دکان های 
خالـی در حومـه ی دشـت برچی کابل شـب و 
روزشـان را می گذراننـد و منتظـر عادی شـدن 
وضعیـت در شـهر غزنـی هسـتند. او بـا اقارب 
هرازچندگاهـی  غزنـی  در  هم صنفی هایـش  و 
تمـاس می گیـرد و جویـای شـرایط و وضعیت 
کنتـرل  کـه  می گویـد  اسـت.  غزنـی  شـهر 
غزنـی در  نوابـاد در حومـه ی شـهر  شـهرک 
کنتـرل طالبان اسـت و زنان حق بیرون شـدن 

از خانـه را ندارنـد. 
»تنهـا چیزی که مـا از دولـت می خواهیم این 
اسـت کـه نوابـاد را از طالبـان پـس بگیـرد. ما 
می خواهیـم به خانـه ی خود برویـم. این جا در 
کابـل شـب و روز منتظر هسـتیم کـه وضعیت 
در غزنـی عـادی شـود و مـا بتوانیـم برگردیم. 
تااکنـون دولـت کمکـی بـه مـا نکرده اسـت و 
بزرگتریـن کمکـی کـه می تواند این اسـت که 
امنیـت را تأمیـن کند. من صنف 11 هسـتم و 
نگـران آینـده ی خـود و درس دیگـر خواهرانم 
هسـتم. اگر ایـن وضعیـت ادامه یابد مـا بدون 

می شویم.« سرنوشـت 
غالم رضـا کـه برادرانـش رمضـان 31 سـاله و 
اسـحاق علی 29 را طالبـان کشـته، می گویـد 
داروندارشـان در قریه  شـان مانـده و خواهـان 
برگشـت بـه آن جـا هسـتند: »تمـام دارایـی 
و زندگـی مـا در آن جـا اسـت و هیـچ چیـزی 
در کابـل نداریـم. مـا می خواهـم دوبـاره بـه 

برگردیـم.« منطقه  مـان 

پیرشوی طالبان در هرات؛ 

خطوط جنگ به هشر نزدیک شد

یـک  بـه  حملـه  بـر  مبنـی  گزارش هایـی 
روسـتای ایتسـکیری و کشـته شـدن یک نفر 
منتشـر شـد. روسـتاییان گفتند که مهاجمان 
مردانـی از گـروه قومی خانم جـوزف، ایجاوها 

بودند.
مدت هـا بود که بیـن ایتسـکیری ها و ایجاوها 
برخـی  البتـه  کـه  داشـت  وجـود  درگیـری 
تاکتیک هـای  از  ناشـی  اختالفـات  ایـن  از 
انگلیسـی  اسـتعمارگران  تقسـیم و حکومـت 
اسـت. امـا اکنـون به نظر می رسـید کـه آن ها 
می رونـد  پیـش  همه جانبـه  جنـگ  به سـوی 
و عامـل اصلـی آن »بازدیـد مشـترک« بـرای 
تحقیـق در مـورد نشـت نفـت بـود. هرچنـد 
شـرکت های نفتـی در ایـن میـان نقـش مهم 
داشـت، امـا اولیـن قـدم تعییـن خسـارت به 

صـورت مشـترک بـود. 
قـرار بود تحقیقات مشـترک توسـط شـرکت، 
مقامـات ایالـت و نماینـدگان جوامـع انجـام 
شـود، امـا سـؤال ایـن بود کـه کـدام جامعه؟ 
از  بخشـی  می خواسـتند  ایتسـکیری ها 
می کردنـد  فکـر  ایجاوهـا  باشـند.  تحقیقـات 
ایتسـکیری ها سـعی دارنـد از تحقیقـات بـه 
نفـع ادعـای سـرزمین  اسـتفاده کننـد. آن هـا 
نگذاشـتند کـه ایتسـکیری ها شـرکت کننـد.

در بزرگ ترین جشـنواره سـاالنه در گباراماتو، 
یـک رهبـر جوانـان ایجـاو، گادسـویل دوبـرا، 
بـا اشـاره بـه ایتسـکیری ها گفـت: »اگـر مـا 
را  نفـر  ده هـا  می توانیـم  بکشـیم،  بخواهیـم 

بکشـیم.«
رهبـر  یومـره،  گابریـل  بعـد،  روز  دو 
ایتسـکیری ها، بـه ایجاوهـا هشـدار داد: »مـا 
و  کنیـم  تماشـا  و  بنشـینیم  نمی خواهیـم 
اجـازه دهیـم آن هـا مردم مـا را ذبـح کنند.«

درگیـری مانع تحقیقات مشـترک و در نتیجه 
مانـع جبـران خسـارت احتمالـی شـد. هر دو 
طـرف به ایـن نتیجه رسـیدند کـه دیگران به 

دنبـال سـودجویی از این اختالفات هسـتند.
پادشـاهی  سـخن گوی  گبنکامـا،  گادزپـاور 
سـود  کسـی  »چـه  می پرسـد:  گباراماتـو 
ایتسـکیری ها دچـار  ایجاوهـا و  می بـرد اگـر 
بحـران شـوند و یکدیگر را بکشـند؟ شـورون. 
وقتـی خودمـان را نابـود کردیـم، آن هـا وارد 

می برنـد.«  را  غنمیت هـا  و  می شـوند 
شـورون و شـورون نیجریـه لیمیتـد، شـعبه 
محلی شـرکت، از مصاحبه خـودداری کردند. 
امـا سـخنگوی شـورون در بیانیـه ای گفت که 
بـه دلیـل ایـن »اختالفـات« در جامعـه هیـچ 
نشـده  انجـام  تحقیقاتـی  مشـترک  بازدیـد 
اسـت. او افـزود، نظـارت هوایـی کـه انجـام 
شـده نشـان می دهـد هیـچ گونـه نشـتی از 
تجهیـزات آنان صـورت نگرفته اسـت. در این 
بیانیـه آمـده: »تاکنـون هیـچ نشـانه ای مبنی 
بـر اینکـه نفـت از تجهیزات شـرکت شـورون 
نیجریـه لیمیتد نشـت کرده، مشـاهده نشـده 

 » است.
زنـان اواسـط مـاه اپریـل بـه اعتـراض خـود 
خاتمـه داده و شـرکت را تـرک کـرده بودنـد. 

بازگشـت آن هـا رقت انگیـز بـود.
اعتـراض  دوبـاره ی  شـروع  از  حـاال صحبـت 

اسـت. 
ایدوکه دوممـه  کوکـو، تـور خـود را تـا نیمـه 
از آب بیـرون می کشـد و می گویـد: »قبـال تـا 
این جـا ماهـی پـر می شـد... حاال بـه این نفت 

سـیاه نـگاه کنید.«
دبـورا امیکـو نگاهـی نومیدانـه بـه سـبد خود 
می انـدازد کـه محتویـات آن شـاید حدود 50 
سـنت ارزش داشـته باشـد و می گویـد: »ایـن 
حتـا بـرای یک وعده غـذا هم کافی نیسـت.« 
روی چین وچـروک  نفـت  بـه  جـوزف  خانـم 
دسـتانش نـگاه می کنـد. او به کیسـه هایی که 
زمانـی پـر از خرچنـگ بود و بـرای فرزندانش 
می بـرد نـگاه می کنـد. حـاال ماه هاسـت کـه 
از  دور  خسـارت  جبـران  مانده انـد.  خالـی 

انتظـار بـه نظـر می رسـد. 
برخـی از زنـان ماهی هـای یـخ زده ای کـه از 
روسـیه و امریـکا به آن جـا آمـده را می خرند، 
امـا او توانایـی پرداخـت ایـن هزینـه را ندارد. 
نفـت یا بـدون نفـت، او باید بـرای ماهیگیری 

برود. 
می خواهـم  گرسـنه ام،  »مـن  می گویـد:  او 

کنـم.«  تـالش 
پـارو و کاله پشـمی خـود را که لبـه اش کمی 
رودخانـه  دل  بـه  و  برمـی دارد  را  خمیـده 

مـی رود. 
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اهدای واکسن
کشور  این  هند،  در  کرونا  کشنده ی  و  دوم  موج  از  پس 
تمام صادرات واکسن خود را به کشور های دیگر به حالت 

تعلیق درآورد.
بوتان ناچار شد راه های دیگری برای دریافت واکسن مورد 
نیاز خود بیابد. واکسن های مازاد کشور های ثروتمند جهان 

به داد این کشور رسید.
واکسن  دوز   500،000 »ما  می گوید:  ونگچوک  دکتر 
واکسن  دوز   250،000 از  بیش  و  ایاالت متحده  از  مدرنا 

آسترازنیکا هم از کشور های اروپایی دریافت کردیم«.

کسن زد بوتان، کشوری که بیشرت جمعیتش را در یک هفته وا
آغاز  بوتان 20 جوالی  در  واکسیناسیون  کارزار  دور دوم 

شد.
یونیسف دستاورد کشور بوتان در واکسیناسیون را الگویی 
برای کشور های دیگر نامیده است و از همه ی کشور های 
جهان درخواست کرده است تا واکسن های مازاد خود را به 

کشور هایی که نیاز دارند اهدا کنند.
این  می گوید  بوتان  در  یونیسف  نماینده ی  پارکس،  ویل 

درسی است که همه ی ما باید از این اقدام بیاموزیم.
»امیدوارم تمام دنیا یاد بگیرد که واکسیناسیون کل کشور 
با  بوتان،  مانند  کشوری  که  هم چنان  نیست،  محالی  کار 
تعداد کمی پزشک و پرستار اما با داشتن پادشاهی متعهد 
و مسئول و هدایت و رهبری دولتی که کل جامعه را بسیج 

کرد، موفق به این کار شد«.
بوتان در واکسیناسیون از روش ترکیب دو واکسن استفاده 
کرد. تقریباً همه ی مردم این کشور برای دوز اول واکسن 

آسترازنیکا و برای دوز دوم واکسن مدرنا دریافت کردند.

اعتماد به دولت
در این کشور فقط حدود 2500 مورد ابتال به این بیماری 

و دو مورد فوت گزارش شده بود.
مقامات بوتان می گویند آنها پیشینه ی موفقیت آمیزی در 
کشور  این  در  عمومی  واکسیناسیون  برنامه های  زمینه ی 
وجود  کووید  واکسن  مورد  در  تردیدی  هیچ  و  داشتند 

نداشت.
اعتماد  و  باور  دولت  به  »مردم  می گوید:  ونگچوک  دکتر 

دارند. آنها دولت را قبول دارند«.

به روستا ها ناچار به ساعت ها کوه پیمایی شدند.
دکتـر ونگچـوک می گویـد 1220 پایـگاه واکسیناسـیون 
برپـا کردنـد کـه کل کشـور را زیـر پوشـش قـرار داد و 
3500 نفـر از اعضـای تیـم واکسیناسـیون در ایـن مراکز 

شـدند. مستقر 
این کشور محصور در خشکی، اواخر ماه مارچ 550،000 
دوز واکسن از هند دریافت کرد و با آمادگی زیر ساخت ها 
و ساماندهی توانست تقریباً کل جمعیت بزرگساالن واجد 
شرایط این کشور در طول هفته ی اول ماه اپریل واکسینه 

کند.

هیمالیا،  ارتفاعات  در  است  کشوری  بوتان  روز:  اطالعات 
جایی بین هند و چین که توانسته است تقریباً به همه ی 
تزریق   19 کووید  واکسن  خود  شرایط  واجد  بزرگساالن 

کند.
به  اقدام  این  از  یونیسف  فارسی،  بی سی  بی  گزارش  به 

عنوان »موفقیتی چشمگیر« نام برده است.
بزرگساالن  درصد   90 است  گفته  بوتان  بهداشت  وزرات 
این کشور که جمعیت آن نزدیک به ۸00 هزار نفر است 

در مدت هفت روز واکسینه شدند.
چطور توانستند با این سرعت و کارایی چنین کاری را در 

کشوری که باالی کوه ها قرار دارد انجام دهند؟

مسیر های سخت گذر
دکتر سونام ونگچوک از اعضای تیم ضربت واکسیناسیون 
جغرافیایی  مناطق  به  »دسترسی  می گوید:  بوتان  در 
سخت گذر دشوار بود اما به دلیل برنامه ریزی های مناسب 
توانستیم دوز اول و دوز دوم را در فاصله ی یک هفته با 

موفقیت تزریق کنیم«.
اول  »دوز  گفـت:  بی بی سـی  بـا  گفتگـو  در  ونگچـوک 
واکسـن را بـه میزان 99 درصـد و دوز دوم را به میزان 92 
درصـد بـا موفقیـت میـان افـراد بزرگسـال واجد شـرایط 

کردیم«. توزیـع 
جمعیت بزرگسال بوتان حدود 530،000 نفر است.

و  دسترس  از  دور  کوهستانی  مناطق  در  آنها  از  بسیاری 
فاقد راه مناسب برای عبورو مرور زندگی می کنند.

در بعضی مناطق اعضای تیم واکسیناسیون برای دسترسی 

خبر داد اما پس از آن رسانه ها گزارش دادند که ایال اوفر، 
مالک اسرائیلی این کشتی، چند ماه پیش آن را فروخته بود.
نیویورک تایمز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گزارش 
جمهوری  احتماال  کشتی  این  به  حمله  مسئول  که  داد 

اسالمی بوده است.
کشتیرانی  شرکت  نیز  امسال،  حمل  ماه  در  پیشتر، 
»ایکس تی منیجمنت« مستقر در بندر حیفا در دریای عرب 

مورد حمله قرار گرفت.
اندکی پیش از آن، هشتم حوت 99، نیز کشتی اسرائیلی 
»ام وی هلیوس ِری« در انفجاری از چهار نقطه آسیب دید 
اسرائیل، جمهوری  وقت  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  و 

اسالمی را عامل این حمله معرفی کرد.
نشریه وال استریت ژورنال در آن زمان گزارش داد که از 
دست کم  اسرائیل  میالدی،  مارس 2021  تا  اواخر 2019 
12 کشتی حامل نفت ایران به مقصد سوریه را هدف قرار 

داده بود.

یتانیا وقوع حمله به یک کشیت تجاری ارسائیلی در نزدییک سواحل عمان را تایید کرد ارتش بر
راهزنی بوده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، دفتر مدیریت دریانوردی زودیاک 
در  است  اسرائیلی  میلیاردر  این  به  وابسته  که  لندن  در 
تردد  لیبریا  پرچم  با  »نفتکش«  این  که  گفت  اطالعیه ای 

می کند و مالک آن جاپانی است.
مقامات عمان و نیز ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا که 
در این منطقه گشت زنی می کنند هنوز درباره حمله شامگاه 

پنجشنبه اظهار نظری نکرده اند.
در  اسرائیل  با  مرتبط  کشتی های  به  حمله  سومین  این 
آب های منطقه در ماه های اخیر به شمار می رود؛ ماه گذشته 
یک کشتی باربری که مالک پیشین آن نیز ایال اوفر بود در 
نزدیکی همین منطقه مورد حمله قرار گرفت. پیش از آن 
نیز انفجاری در یک کشتی دیگر اسرائیلی در دریای عمان 

روی داد.
12 ماه سرطان شبکه المیادین، وابسته به حزب اهلل لبنان، 
هند  اقیانوس  در  »تین دال«  اسرائیلی  به کشتی  از حمله 

کشتی  یک  به  حمله  وقوع  بریتانیا  ارتش  روز:  اطالعات 
کرد  تایید  را  عمان  سواحل  نزدیکی  در  اسرائیلی  تجاری 
است؛ همزمان  این حمله  درباره  تحقیق  در حال  و گفت 
این  اسرائیلی گفت مالک  به یک میلیاردر  شرکت متعلق 

کشتی یک جاپانی است.
به گزارش ایران اینترنشنال، واحد عملیات تجاری نیروی 
دریایی بریتانیا روز جمعه هشتم اسد در اطالعیه ای کوتاه 
اعالم کرد که از وقوع این حمله مطلع است و تحقیق درباره 

آن را آغاز کرده است.
به نوشته این اطالعیه، حمله به کشتی تجاری با مالکیت 
نزدیکی جزیره مصیره، در  اسرائیلی شامگاه پنجشنبه در 
سواحل شمال شرقی عمان و در دریای عرب، روی داد و 

تردید وجود دارد که این حمله راهزنی بوده باشد.
با این حال ساعاتی بعد شرکت متعلق به ایال اوفر، میلیاردر 
این  مدیریت  تحت  کشتی  این  که  کرد  اعالم  اسرائیلی، 
شرکت است اما مالک آن یک جاپانی است و این حمله نیز 
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وزیر دفاع و حسنا بن سلیمان، وزیر دادگستری را از 
برکنار کرد. سخن گوی دولت و وزیر  سمت های خود 

خدمات عمومی نیز برکنار شدند.
اسالمی  کار  محافظه  حزب  با  که  ماه هاست  سعید 
»النهضه« بر سر قدرت مبارزه می کند. این حزب نیز 

به اتهام بودجه غیرقانونی مورد تحقیق قرار می گیرد.
و  قدرت  جوالی   25  / اسد   3 یکشنبه  سعید  قیس 
پارلمان  فعالیت  و  گرفت  دست  به  را  اجرایی  اختیار 
تونس را به مدت 30 روز به حالت تعلیق درآورد. عصر 
روز یکشنبه، پس از سخنرانی سعید، تونسی ها که از 
جنگ قدرت و وخیم شدن اوضاع اجتماعی و بهداشتی 
بسیار ناراضی اند، با وجود مقررات منع رفت و آمد، با 
تونس،  در  خود  خودروهای  با  زدن  بوق  و  آتش بازی 
پایتخت این کشور و چندین شهر دیگر، به خیابان ها 

آمدند.
منتقدان اقدامات قیس سعید را »کودتا« می نامند.

به  تونس  رییس جمهوری  سعید،  قیس  روز:  اطالعات 
جنگ قدرت در این کشور ادامه می دهد. او پنج شنبه 
شب 7 اسد / 29 جوالی طی حکمی مصونیت اعضای 
الدهاش،  محمد  روز  همان  در  و  کرد  لغو  را  پارلمان 

مدیرکل تلویزیون دولتی وطنیه را از کار برکنار کرد.
به گزارش رادیو زمانه، دفتر ریاست جمهوری تونس در 
بیانیه ای دلیل برکناری الدهاش را »پشتیبانی از آزادی 

بیان در این کشور« دانست.
مسئوالن  از  شماری  ورود  از  تصمیم،  این  از  پیش 
اتحادیه روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشری به اداره 
از آن ها،  با وجود دعوت رسمی  تلویزیونی  این شبکه 
جلوگیری شده بود و آن ها نسبت به این اقدام اعتراض 

کرده بودند.
قیس سعید، عواطف الدالی، روزنامه نگار و تهیه کننده 
اقتصادی  روابط  در  متخصص  و  تلویزیونی  برنامه های 
بین المللی را به عنوان مدیر موقت این شبکه منصوب 

نربد قدرت در تونس: برکناری ها و انتصاب ها ادامه دارد
کرد.

افراد  بود  گفته  این  از  پیش  تونس  رییس جمهوری 
به  را  تونس  سیاست،  پرده  پشت  در  فعال  و  پرنفوذ 
داخلی  از طرف های  همچنین  او  کشانده اند.  بی ثباتی 
خواسته بود تا برای پیشبرد اصالحات به قانون پایبند 

باشند.
برکنار شده اند.  دولتی  ارشد  مقام  در حال حاضر 24 
با فساد را پیش  همزمان قیس سعید سیاست مقابله 

می برد که 460 تاجر را نشانه گرفته است.
رضا  پنج شنبه  روز  همچنین  تونس  رییس جمهوری 
غرسالوی، مشاور امنیت ملی سابق ریاست جمهوری 

را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد.
تونس  در  تایمز  نیویورک  خبرنگار  دو  هفته  این  در 
به طور موقت بازداشت شدند و به دفتر شبکه تلویزیونی 

بین المللی الجزیره در پایتخت حمله شد.
روز دوشنبه، قیس سعید همچنین ابراهیم البرتاجی، 
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کنار نرفنت غین مانع صلح است 
یا هبانه ای برای طالبان؟

فرض کنیم رییس جمهور 
غنی از قدرت کنار رفت و 

حکومت موقت مورد ادعای 
گروه طالبان به وجود آمد. آن 
وقت در یک چنین حکومت 
مشترك، این دو فکر متضاد 

امارت و جمهوریت قابل جمع 
نیست. بنابراین منازعه و 

تنش از سر گرفته می شود. 

از زمـان شـروع مذاکـرات بین االفغانـی صلح 
در دوحـه، گـروه طالبـان هیچ طـرح مکتوب 
و مشـخص بـرای پیشـبرد مذاکـرات و آینده 
بلکـه  نکرده انـد.  ارائـه  افغانسـتان  سیاسـی 
همـواره در واکنـش بـه طـرح و برنامه  هـای 
جامعـه ی  و  افغانسـتان  حکومـت  مکتـوب 
جهانـی پیرامـون صلـح افغانسـتان مخالفـت 
خواسـته های  بـر  شـفاهی  به طـور  و  کـرده 
چنان کـه  کرده انـد.  تأکیـد  مشخص شـان 
یکـی  شـاهین،  سـهیل  مـورد  آخریـن  در 
طالبـان  مذاکره کننـده  هیـأت  اعضـای  از 
در گفت وگـو بـا رسـانه ها گفتـه اسـت کـه 
دنبـال  بـه  غنـی  رییس جمهـور  حکومـت 
»تـا  بنابرایـن  اسـت.  طالبـان  تسـلیمی 
زمانی کـه اشـرف غنـی از قـدرت کنـار نرود 
در  نشـود، صلـح  تشـکیل  دولـت جدیـد  و 
افغانسـتان برقرار نخواهد شـد.« قبـل از این 
نیـز برخـی از نمایندگان گـروه طالبان گفته 
بودنـد کـه رییس جمهـور غنـی مانـع اصلـی 
پروسـه صلـح اسـت و در صورت کنـار رفتن 
او از قـدرت، پروسـه صلـح افغانسـتان موفق 

خواهـد شـد. 
چنیـن اظهـار نظرهـای از سـوی نمایندگان 
گـروه طالبـان در حالـی صـورت می گیـرد 
کـه ایـن گـروه در شـرایط فعلـی بیشـتر از 
مذاکـرات صلـح، به شـدت بـه جنـگ تمرکز 
میـان  کـه  نشسـت  تازه تریـن  در  کرده انـد. 
نماینـدگان گـروه طالبـان و رهبری شـورای 
افغانسـتان در دوحـه  عالـی مصالحـه ملـی 
برگـزار شـد، امیـد می رفـت دو طـرف روی 
برخـی از موضوعـات مهم و اساسـی به توافق 
برسـند و رونـد مذاکـرات بین االفغانـی صلح 
از بن بسـت فعلـی خارج شـود. امـا نه تنها دو 
طـرف روی هیـچ از یـک موضوعات اساسـی 
بن بسـت  از  گـره  و  نرسـیدند  توافـق  بـه 
بلکـه طالبـان یک بـار  بـاز نشـد،  مذاکـرات 
دیگـر بـر خواسـته های خـود یعنـی آزادی 
7 هـزار زندانـی و خـروج نام رهبران شـان از 
لیسـت سـیاه سـازمان ملل متحد پافشـاری 
مطـرح  کـه  پرسشـی  این  حـال  بـا  کردنـد. 
راسـتی  بـه  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  می شـود 
رییس جمهـور غنـی مانـع اصلی رسـیدن به 
توافـق  صلح اسـت یـا طالبان به دنبـال بهانه 
هسـتند؟ و این کـه در صـورت کنـار رفتـن 
سـناریوی  قـدرت،  از  غنـی  رییس جمهـور 

بعـدی چـه خواهـد بود؟

آیـا رییس جمهـور غنـی مانـع اصلـی 
اسـت؟ صلح 

علی عادلی، پژوهشـگر در شـبکه  تحلیلگران 
روز  اطالعـات  بـا  گفت وگـو  در  افغانسـتان 
میـان  مشـترک  فهـم  یـک  کـه  می گویـد 
بسـیاری از نیروهـای سیاسـی داخـل نظـام 

هـم داشـته ایم. برخالف پروسـه بـن، اکنون 
یـک ضمانـت اجرایی قـوی هم وجـود ندارد 
کـه دوام سـاختار حکومت موقـت را تضمین 
کنـد و بـه موفقیـت برسـاند. در آن صـورت 
تنهـا گزینـه ی ممکـن یـا سـناریوی نزدیک 
و  اسـت  از طرف هـا  یکـی  غلبـه  واقـع،  بـه 
یـا هـم ورود گـروه سـوم و حـذف دو طـرف 
نیـز  می رسـد  امریکایی هـا  به نظـر  مخالـف. 

منتظـر چنیـن رویـداد هسـتند.«
علـی عادلـی می گویـد گـروه طالبـان هنـوز 
دیـدگاه واضـح خـود را راجع به نـوع و مدت 
آینـده  سیاسـی  نظـام  و  عبـوری  حکومـت 
بـرای افغانسـتان بیـان نکرده انـد. چـرا کـه 
ایـن گروه بیشـتر به پیـروزی از طریق جنگ 
می اندیشـند. آن هـا به ایـن فکر هسـتند که 
در صـورت کنار رفتن اشـرف غنـی از قدرت، 
بـه پیـروزی از طریـق زور و نظامـی یک گام 
نزدیک تـر می شـوند. »بـا توجـه بـه این کـه 
تصـرف گسـترده ولسـوالی ها توسـط گـروه 
طالبـان که با تسـلیم یا کشـته شـدن تعداد 
زیـاد نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان 
همـراه بـوده اسـت. طالبـان ضربـه بزرگـی 
بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان 
زده انـد. بـه همیـن دلیـل احتمـال این که به 
تـالش خـود بـرای تصـرف کامـل از طریـق 

نظامـی ادامـه بدهند وجـود دارد.«
بـا توجـه بـه حساسـیت شـرایط سیاسـی و 
بحـران امنیتـی فعلی، در صـورت کنار رفتن 
رییس  جمهـور غنـی از قدرت قبـل از این که 
طرف هـای منازعـه بـه توافـق صلـح یابنـد، 
پیامدهـای خطرنـاک خواهـد داشـت. قبـل 
برقـراری  شـرایط  روی  طرف هـا  این کـه  از 
آتش بـس توافـق نکننـد، بـا همدیگـر روی 
سـاختار  و  آینـده  سیاسـی  نظـام  نوعیـت 
توزیـع قـدرت کنـار نیاینـد، ایجـاد هـر نوع 
خـأ قـدرت به نفـع هیـچ یـک از طرف های 
پیامدهـای  از  یکـی  شـاید  نیسـت.  درگیـر 
کنـار رفتـن رییس جمهـور غنـی فروپاشـی 
سـاختارهای نظامـی و امنیتی باشـد. چرا که 
در صـورت شـخص رییس جمهـور به عنـوان 
در  تصمیم گیـری  مرجـع  عالی تریـن 
عرصـه ی سیاسـی و امنیتـی از قـدرت کنـار 
بـرود، بحـران تصمیم گیری در سـاختارهای 
امنیتـی و نظامـی به وجـود می آیـد کـه در 
نهـاد دولـت در افغانسـتان بـا خـأ رهبـری 
مواجـه می شـود. در آن صـورت هیـچ کنـش 
سیاسـی و نظامـی دارای مشـروعیت قانونـی 
این کـه  برعـالوه  بـود.  نخواهـد  سیاسـی  و 
دولـت در شـرایط فقـدان رهبـری و مرجـع 
انارشـی  وضعیـت  دچـار  تصمیم گیرنـده 
می شـود کـه در نتیجـه تمامـی قواعـد بازی 
تغییـر می کنـد، جنگ جـاری در افغانسـتان 
ابعـاد پیچیده تـری بـه خود خواهـد گرفت و 

شـدیدتر خواهـد شـد. 

اسـت، یعنـی جنـگ بـر سـر کنتـرل منابـع 
اسـتراتژیک و ژئوپلیتیـک اسـت. »محوریتی 
میـان پاکسـتان و چین شـکل گرفته اسـت. 
روسـیه بـا چیـن در قبـال افغانسـتان متحد 
شـده اند. ایـاالت متحـده امریـکا، انگلیس، و 
ناتـو در جانـب دگـر ایـن قضیـه قـرار دارند. 
بنابرایـن مسـأله اصلـی این اسـت کـه کدام 
گـروه یـا کـدام کشـور منابـع افغانسـتان را 
البتـه  کننـد.  مدیریـت  و  کنتـرل  می توانـد 
پاکسـتان البـی کرده انـد کـه  افغانسـتان و 
میـان  ایـن  در  می تواننـد.  را  کاری  چنیـن 
اشـرف غنـی در میـان دیوهـای مسـت تنها 

اسـت.«  مانده 

وجـود دارد؛ این کـه بـرای رسـیدن بـه یـک 
تشـکیل  طالبـان،  گـروه  بـا  صلـح  توافـق 
اسـت.  اجتناب ناپذیـر  عبـوری  حکومـت 
امـا رییس جمهـور غنـی بـا چنیـن طرحـی 
به شـدت مخالـف بـوده و در مقابـل انتخابات 
زودهنـگام را بـرای انتقـال قـدرت بـه یـک 
جانشـین منتخـب مطرح کرده اسـت: »غنی 
را  خـود  دوره ی  نیسـت  حاضـر  به راحتـی 
ناتمـام بگـذارد و از ایـن حیث مانعی بر سـر 
راه رسـیدن بـه یـک توافـق بر سـر آتش بس 
حکومـت  یـک  تشـکیل  برابـر  در  جامـع 

انتقالـی یـا عبـوری به شـمار مـی رود.«
دیگـر،  طـرف  از  می گویـد  عادلـی  آقـای 
گـروه طالبـان بیشـتر در تـالش فروپاشـی 
نظـام سیاسـی فعلـی هسـتند و کنـار رفتن 
رییس جمهـور غنـی از قـدرت آن هـا را بـه 
خواهـد  کمـک  هـدف  ایـن  بـه  دسـتیابی 
کـرد. »ایـن امـر باعـث شـده کـه نیروهـای 
طـرح  از  اسـتقبال  در  نیـز  دیگـر  سیاسـی 
تشـکیل حکومـت عبـوری محتـاط باشـند و 
آن هـا قبـل از آن خواهـان توافق بر سـر یک 
فرمـول جامـع بـرای یـک راه حـل سیاسـی 

هسـتند.«
هیلـه نجیـب اهلل، نویسـنده و پژوهشـگر در 
گفت وگـو بـا اطالعـات روز بر این باور اسـت 
ایـن نیسـت کـه گـروه  کـه مسـأله اصلـی 
طالبـان چـه می گوینـد و چـه می خواهنـد، 
افغانسـتان  کنتـرل  اصلـی  مسـأله  بلکـه 

مسـایل  تحلیلگـر  محسـنی،  شجاع حسـین 
روز  اطالعـات  بـا  گفت وگـو  در  سیاسـی 
قطعـا  غنـی  رییس جمهـور  می گویـد 
نماینـده یک فکر سیاسـی اسـت. شـخصیت 
آقـای غنـی نیـز حاکـي از ایـن اسـت کـه 
زمـان  از  زودتـر  را  قـدرت  نمی خواهـد 
معنـا  ایـن  بـه  امـا  کنـد.  تـرک  موعـدش 
نیسـت کـه تمامـی موانـع ختـم بحـران و 
جنـگ جـاری در افغانسـتان به وجـود آقای 
غنـی خالصـه شـود. »منطقـی نیسـت کـه 
بگوییـم بحران افغانسـتان بـا این همه عمر و 
بزرگـی، بـا کنار رفتـن همین یـک نفر ختم 
می شـود، یـا حتـا اگـر او بخواهـد می توانـد 
مانـع صلـح شـود. بنابرایـن طالبـان بیشـتر 
بـه دنبـال بهانـه و خریـد زمـان بـرای ادامه 

هسـتند.« جنـگ 

در صـورت کنـار رفتن غنی سـناریوی 
بعدی چیسـت؟

فـرض  می گویـد  محسـنی  شجاع حسـین 
کنیـم رییس جمهـور غنـی از قـدرت کنـار 
ادعـای  مـورد  موقـت  حکومـت  و  رفـت 
در  وقـت  آن  آمـد.  به وجـود  گـروه طالبـان 
دو  ایـن  مشـترک،  حکومـت  چنیـن  یـک 
قابـل  جمهوریـت  و  امـارت  متضـاد  فکـر 
جمـع نیسـت. بنابرایـن منازعـه و تنـش از 
چنیـن  تجربـه  »مـا  می شـود.  گرفتـه  سـر 
وضعیـت و سـاختار های را در دهـه هفتـاد 
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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 16 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1400( تحت 
شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G48/1400( را به شرکت محترم تجارتی ولوژستیکی ابداع فروغ لمیتد دارنده جواز نمبر )17337-0101( به قیمت مجموعی مبلغ )1,148,315( یک میلیون ویکصدو چهل 

وهشت هزارو سه صدو پانزده  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«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه }تدارک اجناس، ترمیم ساحه نمایشگاه و کرایه محل نصب بلبورد برای 
برگزاری نمایشگاه محصوالت زراعتی خزانی 1400 تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-86/1400Rebid{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر روز }یک شنبه{ مورخ }31/ اسد/1400{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )85,000( افغانی طبق شرطنامه، و 

شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل ازداوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل ازظهر روز شنبه مورخ 23/ اسد /1400 در آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری دایرمی گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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وزارت امـور داخلـه  افغانسـتان می گوید گروه 
طالبـان پـس از تسـلط بـر ولسـوالی سـپین 
 بولـدک در والیت قندهار، حدود 300 تا 400 
تـن از افراد ملکـی را از خانه های شـان بیرون 
کـرده و در حـدود 100 نفرشـان را تیربـاران 
سـتانکزی، سـخن گوی  میرویـس  کرده انـد. 
روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  داخلـه  وزارت 
گفتـه بـود که اجسـاد غیرنظامیـان در چوک 
سـپین  بولـدک و ریگسـتان ها دیده شـده اند. 
از  کشته شـده  غیرنظامیـان  او  به گفتـه ی 
طیف هـای مختلف جامعه از جمله ورزشـکار، 
نویسـنده، تاجـر، وبالگ نویـس و افـراد عادی 
کـه  بـود  گفتـه  سـتانکزی  آقـای  بوده انـد. 
طالبـان این کمیـت بزرگ غیرنظامیـان را در 

یـک اقـدام »انتقام جویانـه« کشـته اند.
در همین حـال سـازمان دیدبـان حقوق بشـر 
در گزارشـی نوشـته بـود گـروه طالبـان برای 
یافتـن کارمنـدان دولـت و نیروهـای امنیتی 
افغانسـتان جسـت وجوی خانه  به خانـه را آغاز 
کرده انـد و بـه نقـل از برخـی منابـع محلـی، 
توسـط گـروه طالبـان  تـن  از 300  بیشـتر 
بازداشـت شـده اند کـه تاکنـون هیـچ خبری 
از آن هـا نیسـت. بـه دنبـال ایـن رویـداد و 
نشـر خبرهـای مبتنـی بـر کشـتار هدفمنـد 
در  طالبـان  گـروه  سـوی  از  ملکـی  افـراد 
سـپین بولدک، دادسـتانی کل افغانسـتان در 
خبرنامـه  ای اعـالم کـرده  اسـت کـه »در پرتو 
ناگـوار  رویـداد  ایـن  بین المللـی،  معاهـدات 
مصـداق بـارزی از جرایـم بین المللـی بـوده 
و در ُکـد جـزای افغانسـتان نیـز بـه صراحت 
تحـت جرایـم نسل کشـی و جنایت جنگـی، 
جرم انـگاری شـده  اسـت .« در ایـن خبرنامـه 
آمـده اسـت کـه دادسـتانی کل افغانسـتان 
بـه ارگان هـای امنیتی-کشـفی هدایـت داده 
تـا در هماهنگـی بـا ریاسـت څارنوالـی مبارزه 
بـا جرایـم بین المللی، ایـن رویـداد را در پرتو 
قوانیـن نافـده ی کشـور بـه گـون همه جانبـه 
بررسـی نمـوده و یافته های خویـش را غرض 
تحقیـق و تعقیب عدلی و مجـازات مرتکبین 

آن، بـا ایـن اداره شـریک کنـد.
سـرطان  سه شـبنه، 23  روز  طالبـان  گـروه 
در  بولـدک  سـپین   ولسـوالی  جـاری  سـال 
والیـت قندهـار را از کنتـرل نیروهای امنیتی 
افغانسـتان خـارج کردنـد. ولسـوالی سـپین 
بولـدک هـم مثـل بسـیاری از ولسـوالی های 
دیگـری کـه در ماه هـای اخیر سـقوط کرده، 
به دسـت  شـدید  درگیـری  و  جنـگ  بـدون 
گـروه طالبـان افتـاده اسـت. پنـج روز پس از 
تسـلط طالبـان بـر ایـن ولسـوالی، چهـل تن 
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آقای کمین به نقل از منبع دیگری 
می گوید طالبان کسانی  را که 

متعلق به قوم اچکزی هستند، در 
ادارات دولتی یا در نهادهای امنیتی 

کار می کنند، اعضای خانواده  شان 
را گروگان می گیرند و از آن ها 

می خواهند به سپین بولدک بروند 
و به طالبان تسلیم شوند. 

تصفیه حساب قویم؛ 

در سپین بولدک چه یم گذرد؟

قطعـا این ادعـا حقیقت نـدارد. بدبختانه یک 
تعـداد کسـانی که می خواهنـد مسـایل قومی 
را دامـن بزننـد، تـالش دارنـد جنـگ قندهار 
را نیـز قومـی بسـازند. البتـه در جنـگ حلـوا 
پخـش نمی شـود. در عین زمـان مـن تأییـد 
نمی کنـم که طالبان مشـخصا از قـوم نورزی 
و اسـحاق زی بوده انـد. بـه جـرأت می گویـم 
کـه اکثریت پنجابی هـای پاکسـتانی بودند.« 
جمـال ناصـر بارکـزی، سـخن گوی پولیـس 
روز  اطالعـات  بـا  گفت وگـو  در  قندهـار  
می گویـد کـه هیـچ یـک از ارقـام ذکرشـده 
را رد یـا تأییـد نمی کنـد، چـرا کـه سـاحه 
در کنتـرل گـروه طالبـان اسـت و پولیـس 
قندهـار آمـار دقیـق از تعـداد کشته شـدگان 
و ناپدیدشـدگان ندارنـد. آقـای بارکـزی نیـز 
می گویـد »براسـاس گفته هـای مـردم محل، 
گـروه طالبان در سـپین بولـدک غیرنظامیان 
معلومـات دقیـق  امـا  تیربـاران کرده انـد.  را 
وجـود نـدارد که طالبان به چه تعـداد و کدام 
اشـخاص را  از کـدام قوم کشـته اند یا با خود 
برده انـد. پولیـس قندهـار تحقیـق می کند تا 
مشـخص شـود که قضیـه از چه قرار اسـت.« 
اگرچنـد اکثـر منابـع از کشته شـدن تعـداد 
زیـاد افـراد ملکـی متعلـق به یک قـوم خاص 
از سـوی طالبـان در سـپین بولـدک سـخن 
می گوینـد کـه بـا انگیـزه قومـی و قبیلـه ای 
منابـع  از  یـک  هیـچ  امـا  شـده اند،  کشـته 
از  افغـان،  فدامحمـد  پسـران  اسـتثنای  بـه 
افـراد کشته شـده نـام نمی برنـد و بـه نوعـی 
می گوینـد کـه از منبع دیگری شـنیده اند که 
چنین رویدادی در منطقه شـان اتفـاق افتاده 
از تـرس طالبـان دربـاره قربانیـان  و مـردم 
گـروه  این همـه  بـا  نمی تواننـد.  صحبـت 
طالبـان بـا نشـر اعالمیـه  ای مدعـی شـده اند 
کـه بـه غیـر از کشته شـدن دو تن در سـپین 
بولـدک که آن ها مشـکل شـخصی داشـتند، 
هیچ کسـی از سـوی جنگ جویان ایـن گروه 
کشـته  نشـده  اسـت. طالبان می گویند حاضر 
هسـتند تـا بـه رسـانه ها و نهادهـای حقـوق 
بشـری ثابـت کننـد که هیچ کسـی از سـوی 
ایـن گـروه در سـپین بولـدک بـا انگیـزه ی 

قومی کشـته نشـده  اسـت.

در نهادهـای امنیتـی کار می کننـد، اعضـای 
خانواده  شـان را گـروگان می گیرنـد و از آن ها 
می خواهنـد بـه سـپین بولـدک برونـد و بـه 
طالبان تسـلیم شـوند. »در شـهر قندهار یک 
کسـی آمر حوزه امنیتی پولیس اسـت که دو 
زن دارد و زنـان او در سـپین بولـدک زندگـی 
می کننـد. طالبـان به خانه آمر حـوزه رفته، از 
زنـان و کودکانـش فیلم برداری کـرده برایش 
فرسـتاده. آمـر حـوزه را تهدیـد کـرده کـه به 
سـپین بولـدک بـرود و خانـواده اش را نجـات 
دهـد، وگرنـه طالبـان زنـان و کـودکان او را 

می کشـند.«
فدامحمـد افغـان می گوید برعالوه پسـرانش، 
برخـی از افـراد قبیلـه ی  اچکزی نیز به دسـت 
گـروه طالبان کشـته  و یا مفقود شـده اند. وی 
از کسـانی بـه نام هـای »عصمـت« و »حاجی 
حیـات« یـاد می کنـد کـه در روزهـای اخیـر 
شـده اند.  تیربـاران  طالبـان  گـروه  توسـط 
»حاجـی حیات پسـر حاجی شـاه  خـان بود. 
حاجـی شـاه خان از بـزرگان قـوم اچکزی در 
سـپین بولـدک بـود کـه قبـال توسـط گـروه 
حاجـی  پسـرش  حـاال  شـد.  تـرور  طالبـان 
حیـات را نیـز در همـان شـب اول تسـلط 
طالبان بر سـپین بولـدک، تیربـاران کردند.« 
آقـای افغـان می گویـد بیشـتر جنگ جویـان 
گـروه طالبـان از مردمـان محـل هسـتند که 
اکثریـت شـان متعلـق بـه قبایـل نـورزی و 

می باشـند.  اسـحاق زی 

از جنگ جویـان ایـن گروه سـوار بـر دو موتر، 
حـدود سـاعت 2:30 نیمه شـب وارد خانـه ی 
فدامحمـد افغـان، یکـی از اعضـای شـورای 
والیتـی قندهـار در شـهرک مـرزی سـپین 
بولـدک شـدند. طالبـان دو پسـر فدامحمـد 
افغـان به نام های شـیرمحمد افغـان و محمود 
خـان افغـان را از خانـه کشـیده و هـر دو را 

تیربـاران کردنـد. 
آقـای فدامحمـد در گفت وگـو بـا اطالعـات 
و  امنیتـی  مأمـور  پسـرانش  می گویـد  روز 
کارمنـد حکومـت نبودنـد، امـا طالبـان آن ها 
را بـدون  هیـچ جـرم و دلیلـی نیمه شـب از 
و کشـته اند. »محمـود  بیـرون کـرده  خانـه 
خـان مسـئول کمیتـه المپیـک در سـپین  
بولـدک بود و شـیرمحمد شـغل آزاد داشـت. 
کـه  نوشـته اند  خـود  بیانیـه ی  در  طالبـان 
مشـکل مـا شـخصی بـوده، مگـر هـر کـس 
مشـکل شـخصی داشـت طالبان  می کشـند؟ 
اگـر مشـکل شـخصی باشـد بـاز هـم طالبان 
مسـئول هسـتند.« در همین حـال سـازمان 
دیدبـان حقـوق بشـر گـزارش داده اسـت که 
»گـروه طالبـان پسـران فدامحمـد افغـان را 
بـه اتهـام داشـتن رابطـه نزدیـک با خانـواده 
جنـرال عبدالـرازق اچکـزی، قومنـدان امنیه 
پیشـین این والیت که در سـال 201۸ کشته 

تیربـاران کرده انـد.« شـد، 
قندهـار در  دانشـگاه  اسـتاد  کریـم کمیـن، 
گفت وگـو با اطالعـات روز در رابطه به منازعه 
قومی/قبیله ای در قندهـار می گوید این که دو 
قبیلـه ای نـورزی و اسـحاق زی در هماهنگـی 
اچکـزی  قوم/قبیلـه  مخالـف  همدیگـر  بـا 
هسـتند.  حکومـت  مخالـف  همین طـور  و 
بنابرایـن افـراد ایـن قبیلـه در سـپین بولدک 
در حمایـت از گـروه طالبـان فعالیـت داشـته 
و دارنـد. افـراد قبیلـه اچکزی کـه از نزدیکان 
جنـرال عبدالـرازق هسـتند، برخـالف نورزی 
افغانسـتان  حکومـت  حامـی  اسـحاق زی  و 
به دلیـل  می گویـد  کمیـن  آقـای  بوده انـد. 
منازعه و دشـمنی دیرینـه ی قومی و قبیله ای 
در سـپین بولـدک، »حـاال کـه طالبـان آنجا 
حاکم شـده اند، شـب ها با اسـتفاده از تاریکی 
وارد خانه هـا می شـوند و دسـت بـه کشـتار 
می زننـد. آمـار کشته شـدگان بیشـتر از ایـن 
ارقـام اسـت کـه در خبرهـا نشـر می شـود. 
چـرا کـه رونـد شناسـایی افـراد متعلـق بـه 
قـوم اچکـزی و کشـتار آن ها از سـوی طالبان 

دارد.« جریـان 
دیگـری  منبـع  از  نقـل  بـه  کمیـن  آقـای 
می گویـد طالبـان کسـانی  را کـه متعلـق بـه 
قـوم اچکـزی هسـتند، در ادارات دولتـی یـا 

حاجـی ولی جان، باشـنده سـپین بولدک در 
گفت وگـو بـا اطالعـات روز می گویـد گـروه 
طالبـان مـردم را تهدیـد کرده انـد کـه اگـر 
بـا رسـانه ها یـا نهادهـای حقـوق بشـری در 
مـورد کشته شـدن اعضـای خانـواده ی شـان 
حـرف بزننـد تمـام خانواده شـان را یک جـا 
می کشـند. ولـی جان می گویـد »من تـازه از 
فاتحه یکی از آشـنایانم برگشـته ام که توسط 
طالبـان تیربـاران شـده  بـود. مـن نمی توانـم 
نـام ببـرم، چـرا کـه ممکن اسـت طالبـان به 
همین حـال  در  بزنـد.«  آسـیب  خانـواده اش 
یـک باشـنده سـپین بولـدک کـه نخواسـت 
»طالبـان  می گویـد  شـود،  بـرده  نـام  او  از 
شـب ها جلـو دروازه افـراد مشـخص می روند 
و مردان شـان را از خانـه بیـرون می کنند و با 
خـود می برنـد کـه اکثریـت آن ها تاکنـون به 
خانـه برنگشـته اند. بـه احتمـال زیـاد طالبان 
آن هـا را در گورهـای دسـته جمعی زنـده بـه 

گـور می کننـد.«
ماللی اسـحاق زی، نماینده قندهار در پارلمان 
می گویـد  روز  اطالعـات  بـا  گفت وگـو  در 
سـپین بولـدک یکـی از ولسـوالی های مهـم 
به شـمار  قندهـار  والیـت  اسـتراتژیک  و 
مـی رود. بعـداز این کـه طالبـان وارد سـپین 
بولـدک شـدند، کشـتار فـردی و جمعـی بـه 
راه انداختنـد کـه در آن هیچ شـکی نیسـت. 
»معلـوم اسـت کـه مشـکالت قومـی نیـز در 
بیـن بـوده و فعـال عقـده ای حرکـت کرده اند. 
امـا تـا حـاال معلوم نیسـت که از طـرف کدام 
قوم مشـخص چنین کار شـده. بـه هر حالت 
شـرایط جنـگ اسـت و تا وقتـی ولسـوالی از 
طالبـان پـس گرفته نشـود این مسـأله واضح 

نمی شـود.«
کشته شـدگان  می گویـد  اسـحاق زی  خانـم 
همـه از یک قـوم خـاص )اچکزی ( نیسـتند. 
بلکـه از قـوم بارکـزی و نـورزی نیـز در میان 
بولـدک  کشته شـدگان هسـتند. در سـپین 
اقوام نـورزی، اسـحاق زی، اچکـزی و بارکزی 
زندگی می کنند، اما بیشـتر کشته شـدگان از 
یـک قوم هسـتند. خانم اسـحاق زی می گوید 
»مـن ایـن ادعـا را رد می کنـم کـه مشـخص 
می گذارنـد.  انگشـت  اسـحاق زی  قـوم  روی 


