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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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پایگاه بگرام؛ شمالی و 20 سالی که هدر رفت
نظامیان امریکایی پایگاه بگرام را تخلیه کردند. طالبان و جریان های شبه طالبانی ابراز رضایت کردند. جو بایدن از پاسخ دادن 
به پرسشی درباره افغانستان با سرخورده گی خودداری کرد. جمعه شب به چراغانی جنوبی ترین بخش های پهن دشت شمالی 

پایان داده شد. مردم، بخش هایی از پایگاه بگرام را تاراج کردند.

3

محمد فرهاد عظیمی، والی بلخ می گوید که اداره محلی این والیت به نماینده گی های 
دیپلماتیک اطمینان داده است که امنیت آنان را تأمین می کند؛ اما مسووالن این 
نماینده گی ها خدمات ویزا را متوقف کرده اند. آقای عظیمی گفت: »ما هرچند که 
اطمینان الزم را به این کنسولگری ها دادیم. بعضی های شان با ما تماس گرفتند که 
وضعیت از چه قرار است، آنچه که وضعیت واقعی بود، ما به آنان شریک ساختیم. 

بعضی های شان گفتند ما به خاطر مشورت با سفرای خود به کابل می رویم.«

والی بلخ از تامین امنیت کنسولگری ها  
اطمینان داد
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مجلس سنا: 
حکومت درباره سقوط ولسوالی ها به مردم وضاحت بدهد صدها زن در غور علیه طالبان سالح برداشتند

۸صبح، کابل: اعضای مجلس سنای کشور می گویند 
که سقوط پی درپی ولسوالی ها بدون درگیری مبهم و 
سوال برانگیز است و حکومت باید در این باره توضیح 
سیزدهم  یک شنبه،  روز  نشست  در  سناتوران  بدهد. 
پی هم  سقوط  که  است  گفته  سنا  مجلس  سرطان 
»مبهم«  درگیری  بدون  هم  آن  ولسوالی ها  برخی 
است و افرادی که بدون دلیل موجه و غفلت وظیفه ای 
پاسگاه های نظامی و ولسوالی ها را ترک می کنند، مورد 

بازپرس قرار گیرند.
در همین حال، محمد علم ایزدیار، نایب اول مجلس 
سنا، گفته است که حکومت تمام حقایق این »درامه« 

را با مردم در میان بگذارد.
از سویی دیگر، ایزدیار از شکل گیری قیام های مردمی 
این  افزود که  نیز  علیه گروه طالبان، قدردانی کرد و 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  چارچوب  در  باید  نیروها 

درآیند.
برای  تدابیر جدی تر  سنا،  اول مجلس  نایب  گفته  به 
مدیریت جنگ روی دست گرفته شود و میان نیروهای 
به  ایجاد شود.  هم آهنگی  امنیتی  نیروهای  و  مردمی 
گفته او، افزون بر این یک راهکار جنگی »غیرمتمرکز« 

همه  در  هم زمان  گونه  به  نیروها  همه  و  شود  ایجاد 
مناطق بر دشمن یورش ببرند.

بشری  از سازمان های حقوق  ایزدیار  در همین حال، 
خواست که در برابر جنایت و نقض حقوق بشر از سوی 
گروه طالبان به شمول کشتار، تخریب تأسیسات عامه و 
کوچ های اجباری مردم از مناطق شان بی تفاوت نمانند.

اعضای مجلس سنا تصریح کردند که گروه طالبان با 
جمله  از  واضح  بسیار  جنگی  جنایت  مناطق،  تصرف 
»باغ  منطقه  از  بدخشانی  خانواده  ده ها  کوچ اجباری 

شرکت« والیت کندز را مرتکب شده اند.
در نشست مجلس سنا گفته شد که دخالت پاکستان 
امنیت  و شورای  است  معلوم  همه  به  امور کشور  در 

سازمان ملل متحد باید در این زمینه اقدام کند.
افزون بر این اعضای مجلس سنا از کاهش ارزش پول 
افغانی در برابر دالر و نیز افزایش سرسام آور قیمت مواد 

اولیه در بازارهای کشور به شدت ابراز نگرانی کردند.
این مجلس از حکومت و نهادهای مسوول خواست تا 

برای حل این مشکل اقدام کنند.
اعضای مجلس سنا برای حمایت از نیروهای امنیتی با 

لباس نظامی به مجلس آمده بودند.

محلی  مقامات  کابل:  ۸صبح، 
والیت غور اعالم کرده اند که صدها 
از  حمایت  به  والیت  این  در  زن 
نیروهای امنیتی کشور در برابر گروه 

طالبان سالح برداشتند.
روز  غور  والیت  مطبوعاتی  دفتر 
یک شنبه، سیزدهم سرطان، با نشر 
صدها  که  است  گفته  اعالمیه ای 
زن در این والیت با برداشتن سالح 
طالبان  برابر  در  که  دادند  هشدار 
به حمایت از فرزندان شان در صف 
مبارزه  کشور  امنیتی  نیروهای 

می کنند.
برابر  در  که  کردند  تصریح  آنان 
طالبان می ایستند و نمی گذارند که 

» حکومت شالق« این گروه دوباره 
بر مردم حاکم شود.

دوره  آنان  که  می گویند  غور  زنان 
یاد  به  را  طالبان  سیاه«  و  »تاریک 
دارند و بار دیگر حاکمیت این گروه 

را نمی خواهند.
از سویی هم، عبدالظاهر فیض زاده، 
به  زنان  اقدام  این  از  غور،  والی 
کشور  امنیتی  نیروهای  از  حمایت 
این  غور،  والی  کرد.  قدردانی 
عمل کرد زنان را نشانه پیروزی مردم 

در برابر طالبان عنوان کرده است.
پیش از این در برخی از والیت های 
دیگر از جمله جوزجان زنان در برابر 

طالبان سالح برداشته بودند.

هزارانخانوادهآوارهشدهاند
گسترش بی پیشینه جنگ؛

تعلیق فعالیت نماینده گی های سیاسی 
ایران و ترکیه در شمال؛

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

7

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.





تالش طالبان برای پیش گیری از تشکیل جبهات مقاومت در برابر این 
گروه شدت یافته است. مقاومت خودانگیخته مردم، بزرگ ترین چالش 
گروه طالبان برای پیش روی است. در اعالمیه های اخیر طالبان به وضوح 

مشاهده می شود که این گروه نگران شکل گیری این جبهات است.
گروه طالبان با نشر اعالمیه های مداراجویانه در صدد معرفی یک »چهره 
کاذب« از خود به مردم است. این گروه در ویدیوهای تبلیغاتی اش نیز 
این  در  بدهد.  نشان  از خود  مردم پسند  تا چهره  است  کرده   کوشش 
ابعاد انسان کشی، ترسناکی،  اعالمیه ها و ویدیوها تالش شده است تا 
سنگ دلی، قساوت و بی رحمی این گروه کتمان شود. برای مخاطب عام، 

این اعالمیه ها و ویدیوها جذاب است.
هم زمان با این، دیدارهای مستقیم مقامات بلندپایه این گروه با ملک ها، 
مالها و افراد با نفوذ نیز شدت یافته است. امیرخان متقی از اعضای دفتر 
قطر طالبان چندی پیش به ارزگان، هلمند و دایکندی سفر کرده بود. او 

دیداری با بزرگان شیعه در ولسوالی کجران نیز داشت.
ویدیویی که از این دیدار منتشر شد، متقی را در حال سخنرانی در 
تبعیض،  سخنرانی،  این  در  او  می دهد.  نشان  نفری  ده ها  جمع  یک 
شیعه  مخاطبان  برای  متقی  می کند.  نفی  را  نارواداری  و  انتقام جویی 
خود می گوید که طالبان مشکلی با این اقلیت مذهبی ندارند. او توقع 
می برد که هزاره ها و شیعه ها نباید جلو پیش روی این گروه به مناطق 

مرکزی را بگیرند.
مبلغان گروه طالبان کار مشابه را در دیگر والیت ها نیز انجام می دهند. 
آن ها با شمشیر »عفو« از سربازان پولیس و ارتش تسلیمی می خواهند. 
به  یاری  برای  مردم  راه  تا  قانع می کنند  را  و مالها  هم چنان ملک ها 
پولیس و ارتش را سد کنند. آن ها را ترغیب می کنند که مقاومت ایجاد 

نکنند.
گفت وگوی مستقیم مقامات بلندپایه و مبلغان طالبان با ملک ها، مالها 
و افراد با نفوذ اجتماعی، خبر خوشی برای دولت نیست. پیش از این 
گزارش شده بود که بعضی از ولسوالی ها و پاسگاه ها با وساطت همین 
قماش به دست طالبان افتاده است. تسخیر ذهن و ضمیر مردم با سحر 
سخن و جادوی تبلیغ، بیخ دولت و نظام در بین مردم را سست خواهد 

کرد.
ولسوالی ها  و  پاسگاه ها  سقوط  برای  که  را  کسانی  است  گفته  دولت 
بازداشت و مجازات خواهد کرد. در یک مورد این  وساطت می کنند، 
هشدار عملی نیز شده است. با این وصف، تصور نمی شود که این هشدار 
جلودار ملک ها و مالها از همکاری با گروه طالبان شود. اقدام مناسب آن 
است که برای خنثاسازی تبلیغات طالبان چاره بنیادی تر سنجیده شود. 
دولت باید بتواند از راه تبلیغات و گفت وگو با ملک و مال رخ بدخیم این 

گروه را به برای مردم بر آفتاب کند.
این  است.  داده  تشخیص  را  دولت  و  مردم  بین  شکاف  طالبان  گروه 
شکاف در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیار عمیق بود. میزان 
پایین مشارکت مردم در این انتخابات، نشان داد که مردم از دولت دور 
افتاده اند. این شکاف اما برای طالبان یک فرصت است. این گروه در حال 

بهره برداری از این شکاف است.
دولت باید نگران آینده باشد. گروه طالبان نه تنها ولسوالی ها که مردم 
را نیز تسخیر می کند. دولت روی مردم استوار است. تسلط طالبان بر 

مردم، وجود دولت را از معنا تهی خواهد کرد.
فراخوان سرپرست وزارت دفاع ملی برای ایستاده گی در برابر طالبان یک 
اقدام امیدوارکننده بود. قیام کننده گان اما فعاًل ناراض هستند. عطش 
مقاومت آن ها نسبتاً فرونشسته است. بارزترین علت آن، عدم اطمینان 
آن ها از استمرار کمک دولت با نیروهای داوطلب است. تاهنوز گزارش 
نشده است که دولت وعده هایش به رزمنده گان داوطلب را عملی کرده 
باشد. بسیاری از این رزمنده گان نگران شده اند که دولت در ادامه راه 

آن ها را تنها خواهد گذاشت.
گروه طالبان در حال حاضر دولت را یک طرف فرعی در مذاکره می بیند. 
این گروه، مردم را طرف اصلی مذاکره با خود برگزیده است. این برای 

دولت خطرناک است.
گروه طالبان هم چنان با کشورهای همسایه نیز در تماس مستقیم قرار 
دارد. هیأت مذاکره کننده این گروه طی ماه های اخیر به جای مذاکره 
ترکمنستانی،  ایرانی،  پاکستانی،  مقامات  با  افغانستان  دولت  هیأت  با 
اوزبیکستانی و چینی در مذاکره بوده است. هیأت طالبان در این مذاکرات 
در صدد اقناع همسایه ها برای حفظ بی طرفی در جنگ افغانستان بوده 
است. هم چنان این گروه به همسایه ها اطمینان داده است که به آن ها 
آسیب نخواهد زد. نتیجه این دیپلماسی در موضع گیری همسایه ها در 

قبال جنگ افغانستان به وضوح مشاهده می شود.
گروه طالبان به این باور رسیده است که اگر بتواند از شکل گیری جبهات 
مقاومت در نتیجه گفت وگو با مالها، ملک ها و مردم عام جلوگیری کند، 
نیازی به مذاکره با دولت نخواهد داشت. این گروه هم چنان کوتاه ترین 
راه برای رسیدن به هدف را پیش گیری از تقابل همسایه ها، قدرت های 
با خود می بیند. به همین علت، گروه  منطقه ای و قدرت های جهانی 
طالبان به جای مذاکره با دولت افغانستان، سرگرم مذاکره با همسایه ها 
و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان است. دولت برای بقا نیاز دارد 

تا این معادله را عوض کند.
در پایان باید تأکید کرد که گروه طالبان آن گونه که در آیینه تبلیغات 
با  تاهنوز  بنیادگرا  گروه  این  نیست.  می نماید،  خود  اعالمیه های  و 
دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و تنوع در ستیز است. گروه طالبان با 
پدیده شهروند دشمن است و به دنبال رعیت می گردد. یک دست سازی 
جامعه و اداره آن با دره و شالق، جزء تکلیف شرعی این گروه است. 
مردم نباید گول فرشته نمایی این گروه بنیادگرا را بخورند و بی گدار به 

آب بزنند.

بی گدار به آب نزنید دو شنبه
شماره 3637

14 سرطان 1400
5 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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اداره  هواشناسی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
و  بارنده گی  وقوع  احتمال  از  ملکی  هوانوردی 
سیالب نستباً شدید، رعد و برق و وزش باد در 
۱۳ والیت کشور در روزهای یک شنبه و دوشنبه 

)۱۳ و ۱۴ سرطان( هشدار داده است.
پنجشیر،  نورستان،  کنر،  شامل  والیت ها  این 
بامیان، کابل،  پروان، کاپیسا، بغالن، سمنگان، 
شمول  به  لوگر  و  بدخشان  ننگرهار،  لغمان، 

سالنگ ها می شود.
نقاط  در  بارنده گی  مقدار  هواشناسی  ریاست 
مختلف این والیت ها را بین ۱۰ تا ۲۰ ملی متر 

پیش بینی کرده است.
پی  در  پیش  روز  دو  که  است  حالی  در  این 
شکستن یک حوض طبیعی در والیت پنجشیر 

به مردم خسارت هنگفت وارد شد.
این سیالب در ولسوالی های پریان و حصه اول 
خانه ها،  تخریب  سبب  و  شد  جاری  پنجشیر 
کانال های آب، انسداد جاده عمومی و زمین های 

زراعتی شد.
تلفات انسانی از این سیالب گزارش نشده است.

معاون  مسعود،  احمدضیا  کابل:  ۸صبح، 
پیشین ریاست جمهوری، پیشنهاد کرده است 
که شورای اضطراری با عضویت شخصیت های 
سوی  از  سیاسی  رهبران  و  نظامی  برجسته 

حکومت برای مدیریت جنگ ایجاد شود.
در  سرطان،  سیزدهم  یک شنبه،  روز  مسعود 
یادداشت کوتاهی در فیس بوکش نوشته است 
که نظر به تحوالت نظامی خیلی سریع که در 
کشور در حال وقوع است، به نظر می رسد که 
حکومت فعلی به تنهایی قادر به مهار این چالش 

بزرگ نیست.
او نوشته است: »بسیار ضروری و مهم است تا 
حکومت فوراً دست به کار شود و یک شورای 
و  نظامی  برجسته   شخصیت های  از  اضطراری 

رهبران سیاسی کشور را تشکیل دهد.«
شورا  این  که  است  نوشته  مسعود  احمدضیا 
اختیارات الزم اجرایی داشته باشد تا در کنترل 
اوضاع با حکومت همکاری شود. به گفته او، در 
غیر آن هر روز ما شاهد »اخبار ناگوار« سقوط 

ولسوالی ها به دست طالبان خواهیم بود.
از  پیش تر  جمهوری  ریاست  پیشین  معاون 
رهبران سیاسی خواسته بود که هر چه زودتر 
سیاسی  و  نظامی  کمیته  یک  ایجاد  برای 
مشترک اقدام کنند تا برای بسیج و هم آهنگی 

نیروهای مردمی تالش شود.
که  می شود  مطرح  حالی  در  درخواست  این 
در روزهای اخیر حمالت طالبان شدت گرفته 
است. در پی این حمالت برخی از ولسوالی ها به 

دست طالبان سقوط کرده است.

۸صبح، کابل: یک مرد در ناحیه شانزدهم شهر 
کابل پسر جوانش را کشته است.

جنایی  حادثه  این  کابل،  پولیس  اعالم  طبق 
پیش از چاشت روز یک شنبه، سیزدهم سرطان، 

در ناحیه شانزدهم شهر کابل رخ داده است.
پولیس کابل می گوید که عامل این قضیه تحت 
تعقیب پولیس قرار دارد، اما انگیزه آن از قتل 

پسرش تاکنون مشخص نشده است.
و  کابل  در  نیز  گذشته  در  مشابه  رویدادهای 

والیت های کشور ثبت شده است.

۸صبح، کابل: طبق اعالم دفتر مطبوعاتی مجلس 
سنا، محمدعلم ایزدیار، نایب اول مجلس سنا روز 
یک شنبه، سیزدهم سرطان، گفته است که پارلمان 
کوبا در نامه ای از شورای ملی افغانستان برای رفع 

تحریم های امریکا کمک خواسته است.
ایزدیار گفته است که در نامه ارسالی پارلمان کوبا 
به شورای ملی افغانستان، آمده است: »کشور کوبا 
تحریم  تحت  که  می شود  )سال(  شصت  حدود 
امریکا  متحده  ایاالت  مالی  و  اقتصادی  تجارتی، 
به  را  زیادی  مشکالت  تحریم ها  این  و  دارد  قرار 

شهروندان کوبا به بار آورده است.«
از  نامه  این  در  که  است  گفته  سنا  مجلس  نایب 
پارلمان افغانستان خواسته شده است که برای رفع 

دولت  از  بین الملل  عفو  سازمان  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان خواسته است که از مدافعان حقوق بشر 

محافظت کند.
از  سرطان،  سیزدهم  یک شنبه،  روز  سازمان  این 
و  تاثیرگذاری  از  تا  خواست  افغانستان  حکومت 
مدافعان حقوق  از  مکانیسم حفاظت  بودن  عملی 

بشری در این کشور اطمینان بدهد.
حقوق  مدافع  نهاد   ۳۲ و  بین الملل  عفو  سازمان 
بشر  حقوق  مدافعان  از  حفاظت  »استراتژی  بشر 
افغانستان« تهیه کردند که از سوی دولت تصویب 

شد.
قباًل  افغانستان  حکومت  بین الملل،  عفو  گفته  به 
دستور حفاظت از مدافعان حقوق بشری را صادر 
که  می دهد  نشان  آمده  دست  به  نتایج  اما  کرد، 
تالش اندکی برای عملی کردن این مکانیسم انجام 

شده است.
فرمان  زمان صدور  از  که  می گوید  بین الملل  عفو 
از  حفاظت  برای  افغانستان  جمهوری  ریاست 
حقوق  صحی،  کارمندان  بشر،  حقوق  مدافعان 
مورد  خبرنگاران  و  بشر  حقوق  محافظان  بشری، 

حمالت هدف مند قرار گرفته اند.
این  صدور  زمان  از  سازمان،  این  آمارهای  طبق 

۸صبح، کابل: اداره هوانوردی ملکی اعالم کرد 
 )VSAT( مخابره  سیستم  و  رادار  دستگاه  که 
شدن  خارج  از  پیش  که  بگرام  هوایی  میدان 
نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر 
فعال شده بود، دوباره توسط تیم فنی این اداره 

فعال شد.
هوانوردی  اداره  سخنگوی  صالحی،  محمدنعیم 
ملکی به روزنامه ۸صبح گفت که این دو سیستم 

این تحریم ها تالش کند.
ایزدیار گفته است که رفع این تحریم ها به نفع ثبات 
انسانی در  به تالش های  باید  در منطقه است که 
این زمینه ادامه داده شود. او به تبعات تحریم ها و 

پیامدهای انسانی آن اشاره کرده است.
تحریم های اقتصادی امریکا علیه کوبا از سال ۱٩۶۲ 
و با روی کار آمدن فیدل کاسترو و دولت کمونیست 
اوباما  دولت  زمان  در  بود.  شده  اعمال  کشور  این 
بخشی از تحریم ها برداشته شد، اما دولت ترمپ بار 

دیگر کوبا را تحریم کرد.
رییس جمهور  اولین  در سال ۲۰۱۶  اوباما  باراک 
کلیون  جمهوری  ریاست  زمان  از  که  شد  امریکا 

کولیج در سال ۱٩۲۸ از کوبا بازدید کرد.

تاکنون ۲۴ مدافع حقوق بشری در کشور  فرمان 
در نتیجه حمالت هدف مند، درگیری و انفجار جان 

باخته اند.
این سازمان از کشته شدن دو داکتر در دو والیت 
پروان و فراه، واکسیناتوران زن پولیو و خبرنگاران 
کرده  یاد  کابل  در  زن  قاضیان  نیز  و  ننگرهار  در 

است.
در همین حال، سازمان عفو بین الملل از حکومت 
مدافعان  از  حفاظت  که  است  خواسته  افغانستان 
حقوق بشری را به صورت جدی در دستور کار خود 
قرار دهد و نیز از تاثیرگذاری و عملی بودن راهکار 

دولت در این راستا اطمینان دهد.
به  حمالت  که  است  گفته  هم چنان  سازمان  این 
شود  بررسی  سریع  گونه  به  بشر  حقوق  مدافعان 
معیارهای  رعایت  با  و  کامل  گونه  به  مجرمان  و 

بین المللی محاکمه شوند.
سازمان عفو بین الملل، به گونه مشخص از محمد 
نیز  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور 
از  محافظت  برای  یک سیستم  که  است  خواسته 
افراد در معرض خطر ایجاد کند. معاون دوم ریاست 
جمهوری ریاست کمیسیون مشترک محافظت از 

مدافعان حقوق بشر را بر عهده دارد.

روز شنبه، دوازدهم سرطان، دوباره فعال شد.
راهنمایی  برای  سیستم  دو  این  از  او،  گفته  به 
هوایی  میدان  و  پایگاه  این  در  که  هواپیماهایی 
برخاست  و  نشست  کرزی  حامد  بین المللی 

می کنند، استفاده می شود.
امریکا روز جمعه پایگاه هوایی بگرام را تخلیه کرد. 
پایگاه بگرام از بزرگ ترین مرکز نظامی این کشور 

بود.

ریاست هواشناسی از احتمال 
وقوع بارنده گی و سیالب شدید 

در ۱۳ والیت هشدار داد

احمدضیا مسعود: 
حکومت برای مدیریت جنگ 

شورای اضطراری ایجاد کند

یک مرد در کابل 
پسر جوانش را کشت

نایب اول مجلس سنا: پارلمان کوبا از شورای ملی 
افغانستان برای رفع تحریم های امریکا کمک خواسته است

عفو بین الملل به دولت افغانستان:  
از مدافعان حقوق بشر محافظت کنید

دستگاه رادار و سیستم مخابره )VSAT( میدان هوایی 
بگرام دوباره فعال شد



ناامنی ها و سقوط پی هم ولسوالی ها  در پی افزایش 
در شمال، فعالیت کنسولگری های ترکیه و ایران در 
بلخ به حالت تعلیق در آمده است. این کنسولگری ها 
با افزایش جنگ ها و سقوط شماری از ولسوالی های 
را  افغانستان  شهروندان  به  ویزا  صدور  بلخ،  والیت 
آنان به کابل آمده  اند.  متوقف کرده و دیپلمات های 
این  امنیت  تامین  از  هرچند  می گوید  بلخ  والی 
نماینده گی های دیپلماتیک اطمینان داده است، اما 
دیده می شود که آن ها نگران اوضاع بوده و خدمات 

ویزا را متوقف کرده اند.
کنسولگری های  که  می گویند  منابع  حال  این  با 
اوزبیکستان، قزاقستان و ترکمنستان در بلخ نیز صدور 
ویزا به شهروندان افغانستان را محدود کرده اند. بلخ 
یکی از والیت های مهم و راهبردی در شمال کشور 
به شمار می رود و از همین رو، شماری از کشور ها در 
شهر مزارشریف کنسولگری دارند. در روزهای اخیر، 
به دنبال نزدیک شدن جنگ  تا دروازه های شهر بلخ، 
ترکیه،  و  ایران  جمله  از  کنسولگری ها،  از  شماری 
خدمات صدور ویزا به شهروندان افغانستان را متوقف 
و یا هم به طور چشم گیری فعالیت های شان را محدود 

کرده اند.
در حال حاضر از چهارده ولسوالی بلخ، ولسوالی های 
کشنده،  شولگره،  بلخ،  دولت آباد،  چهاربولک،  زارع، 
کنترل  تحت  والیت  این  کلدار  و  چمتال  شورتپه، 

در  جنگ  اخیر  ماه  دو  در 
شکل  به  والیت ها  بیش تر 
بی پیشینه ای گسترش یافته 
شده  سبب  جنگ  ها،  است. 
خانواده،  هزاران  که  است 
کنند  ترک  را  خانه های شان 
و  ولسوالی ها  مراکز  در  و 
والیت های نسبتاً امن، تحت شرایط دشوار، برای خود 

سرپناه جست وجو کنند.
می گوید  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  وزارت 
که در جریان دو ماه جنگ، حدود ۲۲ هزار و ۴۱۶ 

خانواده از والیت های مختلف بی جا شده اند.
وزارت  این  مطبوعاتی  مشاور  انصاری،  عبدالباسط 
این  بیش تر  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت 
هلمند،  بغالن،  کندز،  والیت های  از  بی جاشده گان 
که  افزود  انصاری  آقای  بدخشان اند.  و  تخار  غزنی، 
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به ۲۰ هزار 
خانواده مواد غذایی، فرش و خیمه کمک کرده است. 
را  وزارت  این  که  خواست  همکار  موسسات  از  وی 
همکاری کنند، تا آنان بتوانند، بی جاشده گان بیش تر 

را تحت پوشش قرار دهند.
از  ۸صبح  یافته های  وزارت،  این  آمار  برخالف 
والیت های تخار، کندز، بغالن، بدخشان و بلخ نشان 
می دهد که جنگ ها در این والیات حدود ۳7 هزار 

خانواده را  بی جا کرده است. 
از  که  غیرغذایی ای  و  غذایی  مواد  بسته های 
به  عودت کننده گان  و  مهاجرین  امور  وزارت  طرف 
بی جاشده گان جنگ، کمک شده است، کافی نیست. 
به  بلخ  والیت  در  جنگ  بی جاشده گان  از  شماری 
روزنامه ۸صبح می گویند که در وضعیت ناگواری به 

سر می برند.
و  طالبان  میان  جنگ  پی  در  که  می گویند  آنان 
نیروهای امنیتی، داشته های شان را از دست داده اند. 
در حال حاضر، از چهارده ولسوالی بلخ، ولسوالی های 
کشنده،  شولگره،  بلخ،  دولت آباد،  چهاربولک،  زارع، 
شورتپه، چمتال و کلدار این والیت تحت کنترل گروه 

طالبان قرار دارد.
غالم سخی، آواره جنگ در بلخ به ۸صبح گفته است: 
»نه آب داریم، نه نان، نه چیز دیگری داریم. در این 
هوای گرم زیر یک خیمه پارچه ای زنده گی می کنیم. 
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طالبان قرار دارد. در سایر ولسوالی های والیت بلخ نیز 
جنگ های پراکنده جریان دارد.

اداره  که  می گوید  بلخ  والی  عظیمی،  محمد فرهاد 
دیپلماتیک  نماینده گی های  به  والیت  این  محلی 
اطمینان داده است که امنیت آنان را تأمین می کند؛ 
اما مسووالن این نماینده گی ها خدمات ویزا را متوقف 
کرده اند. آقای عظیمی گفت: »ما هرچند که اطمینان 
الزم را به این کنسولگری ها دادیم. بعضی های شان با 
ما تماس گرفتند که وضعیت از چه قرار است، آنچه 
که وضعیت واقعی بود، ما به آنان شریک ساختیم. 
بعضی های شان گفتند ما به خاطر مشورت با سفرای 

خود به کابل می رویم.«
والیت  رهبری  هرچند  که  می گوید  عظیمی  آقای 
کنسولگری ها  امنیت  تأمین  برای  را  الزم  اطمینان 
داده است؛ اما بستن و محدود کردن کنسولگری ها 
کار خود این نماینده گی ها است و خودشان در این 

قسمت تصمیم گیرنده هستند.
فعالیت  شدن  متوقف  از  پس  حال  این  با 
کنسولگری های ترکیه و ایران در بلخ، دیپلمات های 
این دو کشور نیز شهر مزارشریف را ترک کرده اند. 
شماری از باشنده گان شمال کشور می گویند که وضع 

این محدودیت ها برای آنان مشکل آفرین شده است.
از والیت های شمالی کشور  یکی  باشنده  سخی داد، 
ویزای  گرفتن  برای  می شود  روز  دوازده  که  است 

چه قسم کنیم، از این بعد کجا برویم. خانه خود را از 
دست دادیم، اوالد خود را از دست دادیم. از دو طرف 
جنگ است، هم دولت می زند، هم طالب. در این وسط 

ملت دربه در و خاک به سر است.«
از  بیزار است، می گوید: »ما  غالم سخی که از جنگ 
خداوند می خواهیم که یک صلح دوام دار را در کشور 
ولسوالی ها  به  دوباره  بتوانند  مردم  و  کند  برقرار  ما 
به کار و غریبی خود  برگردند و  و قشالق های خود 

مشغول باشند.«

هشت هزار خانواده در بغالن بی جا شده اند
ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بغالن 
علت  به  گذشته  ماه  یک  طی  که  است  کرده  اعالم 
افزایش درگیری ها در این والیت حدود هشت هزار 

خانواده بی جا شده اند.
و  مهاجرین  امور  رییس  شفق،  شریف اهلل 
این  که  می گوید  بغالن  والیت  عودت کننده گان 
خانواده ها از ولسوالی های نهرین، بغالن مرکزی، برکه، 
والیت  این  ناامن  ولسوالی های  دیگر  و  دهنه  غوری 

بی جا شده اند.
به گفته او، از میان هشت  هزار خانواده بی جاشده در 
یک ماه اخیر، به یک هزار خانواده کمک صورت گرفته 
است. رییس اداره مهاجرین بغالن تصریح می کند که 
روند سروی و کمک رسانی از یک ماه به این  سو آغاز 
شده است و تیم های این ریاست در حال سروی هفت 
هزار خانواده باقی مانده هستند. او افزود که در آینده 
نزدیک با تمام شدن سروی این خانواده ها، به آن ها 

کمک غذایی و غیرغذایی توزیع می شود. 
بیش از هفت هزار خانواده در بدخشان بی جا شده اند

ریاست مهاجرین و عودت کننده گان والیت بدخشان 
گفته است که به علت خشونت ها و جنگ های اخیر 
در این والیت بیش از هفت هزار خانواده مجبور به 
ترک خانه های شان شده اند. عبدالواحد طیبی، رییس 
مهاجرین و عودت کننده گان بدخشان می گوید که بر 
این والیت، هزاران خانواده  در  اثر جنگ های شدید 

خانه های شان را ترک کرده اند.
به گفته طیبی، این  آواره گان از ولسوالی های کشم، 
بهارک، جرم، یفتل پایان، خاش، ارغنج خواه، ارگو و 
ساحاتی در شهر فیض آباد به مرکز والیت بدخشان 

پناه آورده اند.

ایران به مزارشریف آمده است. او به روزنامه ۸صبح 
مزارشریف  روز می شود که  می گوید: »امروز دوازده 
آمدیم، به خاطر ویزا. دوبار است که مراجعه می کنم، 
میگن بسته است. حیران و سرگردان می گردم، پول 
آن  و  این  طرف  در همی کوچه سفارت  ندارم،  هم 
و  ناامنی  خاطر  به  سخی داد  هستم.«  روان  طرف 
بیکاری می خواهد با اخذ ویزای ایران، به این کشور 
سفر و برای تهیه نفقه خانواده پنج نفری اش کار کند.
به  وی  است.  مزارشریف  شهر  باشنده  نصیراحمد، 
صورت آنالین فرم  ویزای ایران را برای متقاضیان پر 
می کند. نصیر احمد به روزنامه ۸صبح می گوید: »به 
دلیل ناامنی های اخیر و سقوط ولسوالی های والیت 
و  کرده  تعطیل  را  کارمندان خود  بلخ، کنسولگری، 
کنسول با دیگر شهروندان ایرانی از مزارشریف رفتند 
و برای کسانی که بخواهند تازه برای ویزا اقدام کنند، 
بسته  فورم شان  نمیشه،  انجام  کاری  هیچ  متأسفانه 

است.«
و  سیاحتی  شرکت های  از  یکی  مسوول  سیدکاظم، 
زیارتی در شهر مزارشریف است که حدود پنج سال 
می شود در این جا کار می کند. او به ۸صبح می گوید: 
»پنج سال می شود که در این جا کار می کنم. پیش از 
این برای حدود دو صد متقاضی ویزا توزیع می شد؛ 
اما اکنون متأسفانه به دلیل ناامنی ها کنسولگری را 

بسته کردند.«

افزود  بدخشان  عودت کننده گان  و  مهاجرین  رییس 
که تنها در چند هفته اخیر به سبب تشدید جنگ ها 
حدود دو هزار و ۵۰۰ خانواده از ولسوالی های مختلف 
از  بیش تر  میان  از  که  کرد  تصریح  او  آواره شده اند. 
۲۰۰ خانواده از باغ شرکت کندز به بدخشان آمده اند. 
شده  کمک  کندز  از  آواره  خانواده    ۱۳٩ به  تنها 
است. عبدالواحد طیبی می گوید که کمک رسانی به 

خانواده های دیگر جریان دارد.
خانواده هایی که از باغ شرکت کندز آواره شده و به 
بدخشان پناه آورده اند، می گویند که طالبان آن ها را 
به جرم بدخشانی بودن، کوچ دادند. در همین حال، 
طیبی از افزایش تعداد آواره گان با تشدید جنگ ها در 

بدخشان ابراز نگرانی کرد.

12 هزار خانواده در کندز بی جا شده اند
ریاست مهاجرین و عودت کننده گان کندز می گوید که 
در نتیجه جنگ  در یک ماه گذشته، ۱۲ هزار خانواده 

مجبور به ترک خانه های شان شده اند.
غالم سخی رسولی، رییس مهاجرین و عودت کننده گان 
نبردهای شدید  نتیجه  والیت کندز می گوید که در 
میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این والیت، 
گفته  به  شده اند.  بی جا  خانواده  هزار   ۱۲ از  بیش 
رسولی، این شمار بی جا شده گان از ولسوالی های امام 
صاحب، علی آباد، خان آباد، چهاردره و ساحات مرکزی 

شهر کندز هستند.
رییس مهاجرین این والیت گفته است که در یک ماه 
اخیر در هماهنگی با نهادهای کمک رسان، از مجموع 

در کنار ایران و ترکیه، کنسولگری اوزبیکستان در بلخ 
نیز این روزها صدور ویزای سیاحتی را محدود کرده 
در  اوزبیکستان  سرکنسول  فتاح یوف،  جعفر  است. 
بلخ می گوید: »واقعاً محدودیت ها ایجاد شده، صدور 
ویزای توریستی و سیاحتی به صورت موقتی لغو شده 
است. منتها کسانی  که از قبل ویزا گرفته اند، می توانند 
بدون کدام ممانعت به اوزبیکستان رفت وآمد کنند.«

سرکنسول اوزبیکستان می افزاید: »در بندر حیرتان 
کسانی  که  شده،  ایجاد  محدودیت ها  بعضی  هم 
که  کسانی   دارند،  را  کار  الیسنس  اوزبیکستان  در 
از  می خواهند  که  هم  کسانی   و  هستند  دیپلمات 
به  باشند  داشته  ترانزینی  پرواز  اوزبیکستان،  طریق 
دیگر کشور ها، این شهروندان می توانند بدون کدام 
ممانعت از سرحد زمینی حیرتان به اوزبیکستان عبور 
از  کنند و تعدادی دیگری که ویزا دارند، می توانند 

طریق پرواز از کابل به تاشکند سفر کنند.«
آقای فتاح یوف می گوید که هرچند نگرانی هایی وجود 
دارد؛ اما آن ها هنوز کار خود را متوقف نکرده اند، اما 

محدودیت هایی ایجاد شده است.
به گفته منابع، قزاقستان و ترکمنستان نیز در صدور 
ایجاد کرده اند. گذرگاه مرزی  ویزا در بلخ محدویت 
مسافران  تردد  روی  به  قبل  هفته  دو  نیز  حیرتان 
مسدود شد؛ اما انتقال کاالهای تجاری از طریق خط 
آهن، کشتی و وسایط بلند تناژ کماکان جریان دارد.

 ۵۰۰ و  هزار  شش  بی جاشده،  خانواده  هزار  دوازده 
خانواده آن به کمک نیاز داشته اند که در حال حاضر 

روند توزیع کمک به این خانواده ها جریان دارد.
در همین حال رسولی تصریح کرده است که حدود 
دو هزار خانواده از کندز به والیات تخار، بغالن و کابل 

رفته اند.
تعداد  رسولی  غالم سخی  گفته  به  دیگر،  سوی  از 
برای  و  است  افزایش  به  رو  والیت  این  در  آواره گان 
رسیده گی به آنان چالش های زیادی از جمله مسدود 

بودن راه ها و نبود گدام های مواد غذایی، وجود دارد.

نُه هزار خانواده در تخار بی جا شده اند
تخار  والیت  عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست 
می گوید که در نتیجه جنگ های اخیر در والیت تخار 
حدود نُه هزار خانواده مجبور به ترک خانه های شان 

شده اند.
عودت کننده گان  و  مهاجرین  رییس  لبیب،  یاسین 
والیت تخار می گوید که حدود نُه هزار خانواده از ۱۳ 
ولسوالی و مرکز والیت تخار در پی سقوط ولسوالی ها 

به شهر تالقان پناه آورده اند.
از  خانواده ها  این  که  گفت  تخار  مهاجرین  رییس 
ولسوالی های رستاق، بنگی، چال، خواجه بهاوالدین، 
بهارک، خواجه غار، درقد، دشت قلعه، ینگی قلعه و 
ولسوالی فرخار که جنگ در آن ادامه دارد و نیز از 
تالقان  ساحات »چشمه شیر و قول برس« در شهر 

مرکز این والیت بی جا شده اند.
به گفته لبیب، نزدیک به یک هزار خانواده از کندز نیز 
به شهر تالقان پناه آورده اند که نزدیک به ۳۰ خانواده 
آن در یک مکتب خصوصی جابه جا شده اند و دیگران 

در خانه بسته گان شان به سر می برند.
یاسین لبیب گفت که قرار است برای این مهاجرین 
این  نیازهای  تا  یابد  اختصاص  بزرگ تری  یک مکان 
خانواده ها که از کندز آمده اند از نظر مکان بودوباش 

رفع شود.
رییس مهاجرین و عودت کننده گان تخار تصریح کرد 
که تاکنون به ۸۰۰ خانواده از میان نه هزار خانواده 
کمک رسان،  موسسه های  با  تبانی  در  بی جاشده 
است.  شده  توزیع  غیرغذایی  و  غذایی  کمک های 
کافی  منابع  که  می گوید  لبیب  حال،  همین  در 
وجود  بی جاشده  تعداد  این  به  کمک رسانی  برای 
تخار  عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست  و  ندارد 
حجم  این  به  رسیده گی  برای  زیادی  چالش های  با 

بی جا شده گان مواجه است.
وضعیت والیت های دیگر که در آن جنگ جریان دارد، 
بهتر از این پنج والیت نیست. در صورتی که دولت 
برای پس زدن حمالت گروه طالبان اقدام جدی نکند، 

وضعیت بدتر از این خواهد شد.

تعلیق فعالیت نماینده گی های سیاسی ایران و ترکیه در شمال؛

گسترش بی پیشینه جنگ؛

هزارانخانوادهآوارهشدهاند

والی بلخ از تامین امنیت کنسولگری ها  اطمینان داد

حسین حیدری

شکیبا سعیدی

محمد فرهاد عظیمی، والی بلخ می گوید که اداره محلی این والیت به نماینده گی های دیپلماتیک اطمینان داده است که امنیت آنان را 
تأمین می کند؛ اما مسووالن این نماینده گی ها خدمات ویزا را متوقف کرده اند. آقای عظیمی گفت: »ما هرچند که اطمینان الزم را به این 
کنسولگری ها دادیم. بعضی های شان با ما تماس گرفتند که وضعیت از چه قرار است، آنچه که وضعیت واقعی بود، ما به آنان شریک ساختیم. 

بعضی های شان گفتند ما به خاطر مشورت با سفرای خود به کابل می رویم.«



عبدالوارث بختیار

پایگاه بگرام؛ 

نمیر مأموران ملکی و سربازان، خانواده های شهدا و حتا 
مالهایی که بی محابا علیه حضور امریکا در افغانستان 
بین المللی و  به کمک های  تبلیغات می کنند، چگونه 
ثروت ناشی از موجودیت این پایگاه در شمالی وابسته 
جامعه  این  سر  بر  چه  زنجیره  این  قطع  با  و  است 

خشونت زده و عقب نگه  داشته شده خواهد آمد.
»ملت  برای  زیادی  سوءتفاهم های  دهه،  دو  این  در 
و  چپ  سیاسیون  و  است  شده  خلق  ما  شهیدپرور« 
راست و میانه ما هم سرمست از باده دوشینه با توسل 
جامعه  سنتی  ذهنیت های  و  توطیه  تئوری های  به 
اذعان می دارند که امریکا در این »خاک  زرخیز« منافع 
نخواهد  ترک  را  این جا  دارد،  درازمدت  و  استراتژیک 
این کشور  بر  دنیا  از  باج گیری  با  ما هم چنان  و  کرد 
حکم  رانی خواهیم کرد؛ اما واقعیت این است که ما با 
لجاجت و اغماض از حقایق تلخ جامعه ما، هم به شعور 
مردم امریکا و جهان آزاد توهین می کنیم و هم اینک 

افغانستان را در لبه پرتگاه فروپاشی قرار داده ایم.
و  من  برای  امریکایی ها  توسط  بگرام  پایگاه  تخلیه 
بسیاری ها یادآور روزگار مشابه این حوزه در ۳۳ سال 
است  خورشیدی-  پاییز ۱۳۶7  سرد  -روزهای  پیش 
که افغانستان آبستن دنیایی از مصیبت های تازه بود و 
شوروی سرخورده و سراسیمه در حال ترک جغرافیای 
بیش تر  مردم  زمان  آن  در  که  تفاوت  این  با  بحران. 
نگران وضعیت معیشتی و فراگیر شدن قحطی بودند؛ 
اما به خاطر پیروزی مجاهدین خوشبین. امروز مردم 
بیش تر نگران وضعیت امنیتی اند و نسبت به حاکمیت 

دوباره طالبان بیم ناک و بدبین.
پیروزی »مجاهدین«  امیدوار  در آن روزگار، بسیاری 
اندکی  بالفاصله پس از خروج روس ها بودند و شمار 
روز ها  این  آینده.  ناروشن  و  ابهام آلود  وضعیت  نگران 

حشمت رادفر

برعکس  امریکایی،  نیروهای  خروج  آستانه  در  اما 
زمان خروج روس ها، بسیاری  نگران اند و شمار اندکی 
خوشحال از این که مثاًل یهود و نصارا از سرزمین اسالم 
بیرون می شوند. جامعه »بین الملل« پس از ۲۰ سال 
حضور هزینه بردار و پر از آزمون و خطا با سرخورده گی 
و ناامیدی به خروج سربازانش از افغانستان و واگذاری 
این کشور به تفکر طالبانی، فقر، ناآگاهی و فساد تن 

داده است.
اقتصاد رانتی و خیراتی کشور آرام آرام پیش لرزه های 
که  حالی  در  می کند؛  احساس  را  سخت  گذار  یک 
جمعیت  انفجار  تا  و  است  شده  بزرگ تر  شهرها 
درس خوانده و جویای کار فاصله ای ندارد، سربازخانه ها 
از  مملو  خط،  این سوی  در  نظامی  آموزشگاه های  و 
مدارس  و  است  روستایی  کار  و  نان  جویای  جوانان 
مذهبی داخلی در فراهم کردن نیروی جنگی و ریزرفی 
از  برای طالبان و دیگر گروه های تندرو، دست  کمی 

مدارس پاکستان و منطقه ندارند .
ایدئولوژیک  مذهبی  شبکه های  و  سازمان ها  نیروها، 
شوروی  خروج  زمان  تناسب  به  اما  قدرتمندتر، 
خشن تر و نامحبوب تر شده اند؛ در حالی که کار برای 
روشن فکری و روشنگری و پیکار برای آزادی و برابری 
در حد روزمره گی های فیس بوکی تقلیل ماهیت یافته 
از هر  و بی اعتمادی اجتماعی، تبعیض و فساد بیش 
زمان دیگری گلوی »موجودیت و تمامیت« این کشور 

را می فشارد.
صلح  و  جنگ  چشم انداز  بتوان  شاید  این که  خالصه 
افغانستان را در دو اتفاق ظاهراً ساده در دو بخش پروان، 
یعنی تخلیه پایگاه بگرام توسط امریکایی ها در جنوب 
و پیش روی طالبان در دره غوربند در شمال غرب این 
والیت، ترسیم کرد که با خروج نیروهای بین المللی، 
شده  جسورتر  تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان 
مشغول  ملی  و  محلی  اداره  در  سیاسی  نخبه گان  و 
جدال های منزلتی اند، افکار عمومی را دلهره و نگرانی 
فراگرفته است و سربازان و معرکه داران تنها و بی پناه 

صحنه های جنگ و پیکار اند.
در پایان حضور ۲۰ ساله بین الملل، تمثیل دموکراسی، 
توسعه و ... در سایه حضور نیروهای خارجی، با خروج 
اول  جای  به  دوباره  شهیدپرور«  »ملت  نیرو ها،  این 
برمی گردد و به سرنوشتی که با درد و خون و ناداری 
و دیگرستیزی و افتخارات تصنعی و دروغ های بزرگ 
تاریخی برای خود سرشته و در بدترین روزهای تاریخ 
هم باور نکرده است که »خانه از پای بست ویران است«.
برداشت  قدرت،  سرکش  توسن  بر  سوار  که  آنانی 
از  خویش  تمرکزگرایانه  و  انحصارگرایانه  خوانش  و 
نفس  کابل  در  فساد  و  نوشداروی عصبیت  با  قدرت، 
می کشند، در آغاز، خروج سربازان بین المللی از کشور 
طالبان  و  تروریسم  برای  و  دادند  جلوه  بی اهمیت  را 
در  کشور  که  اکنون  کردند،  دهن کجی  طالبانیسم  و 
معرض بحران و بی ثباتی قرار گرفته و پژواک فروپاشی 
در کوی و برزن آن طنین انداز است، در تالش اند تا از 
تکرار  باتالق  در  علیه همه  آب خون آلود جنگ همه 

تاریخ ماهی مراد صید کنند.

مقاومت در آن محدود بوده است. شاید به همین دلیل 
است که باشنده گان این ولسوالی هنگام عبور و مرور 
از سوی پولیس بامیان در پل اشپشته و دره کیان، به 
دلیل این که در منطقه آنان طالبان حضور دارند، مورد 

اذیت قرار می گیرند.

3- کمبود تعداد نیروهای امنیتی
برفک،  و  تاله  ولسوالی  در  طالبان  حضور  تناسب  به 
حضور نیروهای امنیتی در آن کم رنگ تر است. برای 
تأمین درازمدت امنیت در این ولسوالی، الزم است که 

قطعات بیش تر نیروهای ارتش در آن مستقر شوند.

4- جریان پروژه فعال طالب سازی
شکی نیست که طالبان در سربازگیری و عسکرگیری 
از  دور  و  محروم  مناطق  در  دارند.  باالیی  دست 
دست رس دولت، طالبان جوانان و نوجوانان را با تبلیغ 
با تعلیمات نظامی  در صفوف خود جذب می کنند و 

آنان را به سنگرهای داغ نبرد می فرستند.

5- عدم همکاری ملت با دولت
است  این  برفک،  و  تاله  ولسوالی  مشکل  اصلی ترین 
رفتارهای  شاید  ندارد.  همکاری  دولت  با  ملت  که 
نیازمندهای  به  آن  توجه  عدم  و  دولت  تبعیض آمیز 

ملت، باعث ایجاد یأس در ولسوالی های دوردست، از 
ناامیدی  و  یأس  این  است.  شده  برفک  و  تاله  جمله 
موجب شده است که مردم خود را از دولت جدا حس 
کنند. باری، مأمور احمدزی، نماینده بغالن در پارلمان، 
از  باید  بود که دولت  به همین مسأله گفته  اشاره  با 
تاله و برفک دست بشوید؛ چون این ولسوالی از دولت 

نمی شود.
چنان چه قباًل تذکر یافت، بعضی از رفتارها و رویکردها 
موجب ایجاد شکاف ها و فاصله بین ملت و دولت شده 
است. اذیت و آزار مردم به دلیل این که در منطقه شان 
طالبان فعالیت دارند، یکی از مواردی است که در ایجاد 

فاصله میان مردم و دولت نقش دارد.
دولت  توجه  عدم  بی سوادی،  محرومیت،  نتیجه،  در 
که  است  عواملی  برفک،  و  تاله  ولسوالی  بودن  دور  و 
همواره این ولسوالی را با خطر سقوط مواجه کرده است 

و هرازگاهی طالبان کنترل آن را به دست گرفته اند.
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نظامیان امریکایی پایگاه بگرام را تخلیه کردند. طالبان 
جو  کردند.  رضایت  ابراز  شبه طالبانی  جریان های  و 
با  افغانستان  درباره  پرسشی  به  دادن  پاسخ  از  بایدن 
چراغانی  به  جمعه شب  کرد.  خودداری  سرخورده گی 
داده  پایان  پهن دشت شمالی  بخش های  جنوبی ترین 

شد. مردم، بخش هایی از پایگاه بگرام را تاراج کردند.
غروب  از  پس  که  باری  هر  گذشته،  سال   ۱۵ در 
نافذ  چراغانی  بوده ام،  کابل  عازم  شمالی  از  خورشید 
پایگاه هوایی بگرام توجهم را به خود جلب کرده است. 
هر بار با این پرسش کلنجار رفته ام که در فردای روزی 
که نیروهای امریکایی این پایگاه و افغانستان را ترک 
کنند و این چراغ ها خاموش شود، چه سرنوشتی در 
انتظار ما و کشور ما خواهد بود؟ هیچ گاهی به فردای 
آن روز خوشبین نبوده ام. اکنون کابوس های تلخ آن 
شده  ما  زنده گی  انکارناپذیر  حقیقت  شیرین،  روزگار 
است. آنچه مسلم به نظر می رسد این که ما، به ویژه 
میزبان  که  روزهایی  تمامی  شمار  به  شمالی  مردم 
و  نظامی  قدرت  بزرگ ترین  نظامی  پایگاه  بزرگ ترین 
طالیی  فرصت های  بودیم،  منطقه  در  دنیا  اقتصادی 
دانش  انتقال  آگاهی،  گسترش  توسعه،  رشد،  برای 
از  حوزه  این  نجات  و  فقرزدایی  اشتغال،  فناوری،  و 
لمپنیسم سیاسی و مافیای نقاب دار اشرافیت جهادی 

را از دست داده ایم.
آن،  نظامی  ماهیت  کنار  در  بگرام،  هوایی  پایگاه 
دیگر  و  فرهنگ  سهولت ها،  امکانات،  با  بزرگی  شهر 
ویژه گی های متروپول های ثروتمند دنیا در ضلع جنوبی 
پهن دشت شمالی است که دیوارهای بلند سمنتی و 
استحکامات نظامی، این شهر رویایی را از پیرامون فقیر 
چراغ های  پرتوافشانی  می کند.  مجزا  عقب مانده اش  و 
و  جلوه  را  شمالی  شب های  پایگاه،  این  اطراف  برق 
زیبایی ویژه ای بخشیده و حتا مسیر پرواز پرنده گان 
از آسمان شمالی دگرگون شده بود و اطراف  مهاجر 
بی شماری  شکارچیان  اردوگاه  مدت  این  در  میدان 
برای شکار  پایگاه  این  با درخشش چراغ های  بود که 
انوع مختلف پرنده گان کمین می کردند. شب گذشته 
وقتی از بلندی های گل بهار و پشته سرخ جبل سراج 
پرتوافشانی  از  می کردیم،  نگاه  پهن دشت  فراسوی  به 
آسمان  در  نبود.  خبری  پایگاه  این  تابان  چراغ های 
ستاره ها سو سو می زدند و زمین آماج گاه بیداد تاریکی 

بود.
دولت  و  کرده اند  ترک  را  پایگاه  ظاهراً  امریکایی ها 

جنوب  کیلومتری   ۲۰۰ در  برفک  و  تاله  ولسوالی 
و  پهن ترین  از  یکی  و  است  شده  واقع  بغالن  والیت 
پرنفوس ترین ولسوالی های این والیت به شمار می رود. 
ولسوالی  این  در  اولیه  خدمات  و  متوازن  انکشاف  از 
شاهراه  حتا  گذشته،  سال   ۱٩ طی  و  نیست  خبری 
عمومی آن اسفالت نشده است. فرآورده های زراعتی، 
بخش بزرگی از درآمد ساکنان آن را تشکیل می دهد. 
و  شهیدی  کوتل  نلک،  اشپشته،  سنگ  زغال  معادن 
دره اشرف از سرمایه های طبیعی تاله و برفک به شمار 
زغال  تن  میلیون  به 7  نزدیک  آن  مقدار  که  می رود 

تخمین شده است.
عدم توجه دولت به ولسوالی تاله و برفک اثرات ناگوار 
و منفی زیادی را بر بخش های مختلف، چون معارف، 
صحت، امنیت و ... گذاشته است. به همین دلیل، این 
ولسوالی یکی از آسیب پذیرترین ولسوالی ها در بغالن 
به  آن  شاهد سقوط  ما چندین بار  و  می شود  شمرده 
دست طالبان بوده ایم. آخرین مقاومت نیز به ناکامی 

با  چراغ  داشتن صدها  نگه   روشن  به  قادر  افغانستان 
شاید  و  نیست  پایگاه  این  اطراف  در  برق  بلند  ولتاژ 
به  قصه  نمی شود.  دیده  گزاف  مصارف  این  ضرورت 
طالبان،  کرد.  انعکاس  رسانه ها  در  ساده گی  همین 
جمعیت اصالح و دیگر جریان های تندرو و ایدئولوژیک 
و  روز  و  انداختند  باال  شانه  رضایت  و  خوشحالی  از 
روزگار هزاران تن از کارگران و کارمندان و مردمی که 
به شیوه های مختلف با امکانات این پایگاه زنده گی بخور 
و نمیر داشتند، برای هیچ کسی اهمیت ندارد. بسیاری 
از تجارت های بزرگ و کوچک به بن بست رسیده است؛ 
اما تجارت پرسود طالبان برای اغوای جوانان ناآگاه و 
نادار، از پخش شب نامه ها و پرتاب موشک به کنج و 
کناره های پایگاه، جای خود را به حمالت جسورانه تر از 

منظر توهم فتح المبین طالبانی می دهد.
قراردادهای صدها میلیون دالری پایگاه بگرام در ۲۰ 
چهره های  از  معدودی  شمار  جیب  به  گذشته  سال 
فاقد دیدگاه  مافیایی و  اکثراً  و  زورمند و محافظه کار 
سرازیر شده است که بخش بزرگی از عوامل ناامنی، 
بی ثباتی و حتا طالبانی شدن بخش هایی از کالن حوزه 
فساد  زدوبندهای  و  رقابت ها  و  اختالفات  در  شمالی 
اداره های محلی در  اندود و مافیایی آنان ریشه دارد. 
ولسوالی های  و  پنجشیر  کاپیسا،  پروان،  والیت های 
و  فساد  ناکاره گی،  با  دوران  این  تمامی  در  کوهدامن 
اندک ترین  توسعه،  و  تغییر  به  معطوف  دیدگاه  نبود 
پایگاه  این  امکانات سیل آسای  و  ثروت  از  را  استفاده 

نکردند.
برای روحانیون بیگانه ستیزی که در هر حال لقمه های 
چرب دسترخوان های فقیرانه مردم را حق مسلم خود 
و  فاسد  بورژواهای  خرده  و  سیاسیون  و  می پندارند 
مافیای شمالی قابل درک نیست که زنده گی بخور و 

انجامید و تاکنون ولسوالی تاله و برفک به دست طالبان 
است.

مهم ترین عوامل دخیل در سقوط ولسوالی تاله و برفک 
قرار ذیل است:

1- عدم حمایت حکومت مرکزی
نیروهای  کرد،  سقوط  برفک  و  تاله  که  شرایطی  در 
با طالبان  دولتی به صورت هم زمان در چندین قریه 
درگیر بودند. به دلیل عدم کمک به موقع، مقاومت ۶ 
روزه این نیروها نتیجه نداد و در فرجام به دلیل کمبود 
مقاومت  به  نتوانستند  جنگی،  مهمات  و  تجهیزات 
بیش تر ادامه دهند. سرانجام، نیروهای دولتی ولسوالی 
را ترک کردند و مرکز تاله و برفک به دست طالبان 
سقوط کرد. این تجربه در موارد قبلی نیز مشهود بود. 
باری، نیروهای امنیتی ۲۰ روز مقاومت کردند و با ختم 

تجهیزات و مهمات جنگی شان، شکست خوردند.

2- موقعیت جغرافیایی ولسوالی تاله و برفک
جغرافیایی،  لحاظ  از  یافت،  تذکر  قباًل  که  طوری 
ولسوالی تاله و برفک، یکی از دورترین مناطق بغالن 
بامیان و  با سه والیت سمنگان،  است و در مجاورت 
پروان قرار دارد. به دلیل عدم رسیده گی به مشکالت 
امکان  همواره  ولسوالی،  این  در  مستقر  نیروهای 

شمالیو20سالیکههدررفت

عوامل سقوط پی هم ولسوالی تاله و برفک چیست؟

نظامیان امریکایی پایگاه بگرام را تخلیه کردند. طالبان و جریان های شبه طالبانی ابراز رضایت کردند. جو بایدن از 
پاسخ دادن به پرسشی درباره افغانستان با سرخورده گی خودداری کرد. جمعه شب به چراغانی جنوبی ترین بخش های 

پهن دشت شمالی پایان داده شد. مردم، بخش هایی از پایگاه بگرام را تاراج کردند.
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گونه  به   صحنه ها 
تصویر  به  ماهرانه 
شده  است.  کشیده 
آرام  فضای  داستان 
با  دارد.  سنگین  و 
اتفاقات  تمام  وجود 
پیش آمده در داستان، 
آن  اصلی  شخصیت 
به  کامل  آرامش  در 
حتا  می برد.  سرد 
قتل  و  مادر  مرگ 
او  در  اتفاق افتاده، 
غیرمعمول  احساس 
نمی کند.  ایجاد 
شخصیت  مورسو، 
اصلی داستان، کارمند 
صادق  و  سخت کوش 
شرکت ها  از  یکی 
است. از اداره نگه داری سالمندان به او نامه می نویسند 
و خبر مرگ مادرش را ابالغ می کنند. در جریان مراسم 
نریختن  اشک  ندارد.  غیرمعمولی  واکنش  او  تدفین، 
مشکل ساز  او  برای  بعدها  تدفین،  مراسم  در  مورسو 
می شود. مورسو در سراسر داستان واکنش غیرمعمولی 
و  آمد  پیشم  ماری  شب  »آن  نمی دهد.  بروز  خود  از 
برای من  ازدواج کنم؟ گفتم  او  با  نمی خواهم  پرسید، 
فرقی ندارد، اگر بخواهد ازدواج می کنیم. بعد پرسید که 
عاشقش هستم یا نه؟ همان جواب دفعه  پیش را دادم و 
گفتم راستش نمی دانم؛ اما گمانم عاشقش نیستم. گفت: 
پس چرا با من ازدواج می کنی؟ گفتم فرقی نمی کند؛ اما 
او اگر بخواهد می توانیم ازدواج کنیم.« )همان، ۴۶( این 
وضعیت در سراسر داستان ملموس است. چنین رفتاری 

ویژه گی منحصر به فرد شخصیت اول داستان است.
مورسو،  توسط  عرب   یک  قتل  مادر،  مرگ  از  پس 
ماجرای جدیدی در داستان خلق می کند. مورسو همراه 
با ماری و رمون برای وقت گذرانی به ساحل نزد آقای 
ماسون می روند. »دوست رمون کلبه  چوبی کوچکی در 
انتهای ساحل داشت.« )همان، ۵۳( صحنه ها به قدری 
لحظه  هر  در  خواننده  که  می شود  تعریف  جزئیات  با 

نویسنده  کامو،  آلبر 
اندیشمند  و 
الجزایری   - فرانسوی 
 )۱٩۶۰  -  ۱٩۱۳(
و  فرانسوی  پدر  از 
به  اسپانیایی  مادر 
و  تئاتر  به  آمد.  دنیا 
بسیار  عالقه  فوتبال 
زنده گی  در  و  داشت 
رنج  سل  بیماری  از 
می برد. با آن که مرگ 
بیش تر  فرصت  او  به 
زنده گی  اما  نداد؛ 
آثار  و  داشت  پرباری 
خود  از  ارزشمندی 
به جا گذاشت. کامو، 
ساله گی   ۴۴ سن  در 
کارهای  پاس  به 

ادبی اش موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. او در 
مراسم دریافت این جایزه بیان کرد: نویسنده تحت هر 
شرایطی دو مسوولیت را باید برعهده بگیرد، »خدمت 
آثار  او در بیش تر  به حقیقت« و »خدمت به آزادی«. 
خود پوچی و بیهوده گی زنده گی را به تصویر می کشد. 
راهی که کامو برای فایق آمدن به این زنده گی مطرح 
و  درک  بلکه  نیست؛  زنده گی  به  دادن  پایان  می کند، 
این  که  است  معتقد  او  است.  بیهوده گی  این  پذیرش 
موجب  که  می دهد  آزادی  نوعی  انسان  به  بیهوده گی 
می شود به زنده گی ادامه بدهد. کامو، در فرصت کمی 
رمان  کرد.  خلق  زیادی  آثار  داشت،  زنده گی  در  که 
بیگانه، افسانه سیزیف، رمان سقوط و رمان بلند طاعون 

از جمله آثار مهم او به شمار می رود.
که  است  کامو  مهم  آثار  از  یکی  بیگانه،  جیبی  رمان 
وجود  با  بیگانه  شده  است.  او  بیش تر  شهرت  سبب 
پیچیده گی های بسیار، با جمالت کوتاه و خبری تحریر 
شده  است. شخصیت اصلی داستان، راوی داستان است. 
داستان با جمله خبری و حادثه  ای آغاز می شود. »امروز 
تمام  به  داستان  راوی  )کامو، ۱۳٩7: ۱(  مرد«.  مامان 
تمام  و  دارد  کافی  توجه  داستان  داخل  در  جزئیات 

»هیچ کس مجبور نیست، انسان بزرگی باشد. تنها انسان بودن کافی است.«
می تواند حضور خود را حس کند. »ماسون پشت سر آلبر کامو

هم شراب می خورد و گیالس مرا هم مرتب پر می کرد. 
وقتی قهوه آوردند، من دیگر سرم حسابی منگ شده بود 
و پشت سر هم سیگار می کشیدم.« )همان، ۵۶( رمون، 
سابقه درگیری با یکی از عرب ها را دارد. سروکله  عرب ها 
در ساحل پیدا می شود و با هم دیگر درگیر می شوند. در 
حالی  که آفتاب مورسو را اذیت می کند، بر مرد عرب 
شلیک می کند. »بعد، چهار بار دیگر به آن جسم بی جان 
شلیک کردم. گلوله ها در این جسم می نشستند، بدون 
این که ردی از خودشان به جا بگذارند.« )همان، ۶۳( 
پس از بازداشتش از او چندین بار بازجویی می کنند. او 
تمام قضیه را صاف  صاف بدون کم و کسر برای بازجوها 
ملموس  بازجویی ها  در  تغییری  هیچ  می کند.  بازگو 
نیست. آنچه در داستان جلب توجه می کند، قتل مرد 
مادرش  تدفین  مراسم  در  او  رفتار  بلکه   نیست؛  عرب 
است. بیش تر توجه دادگاه و رییس دادستانی بر رفتار او 
در مراسم تدفین مادرش است؛ این که او در روز تدفین 
دربان،  با  همراه  گذشته  این  از  و  نریخته  اشکی  هیچ 

سیگاری هم دود کرده  است.
را  دست هایش  و  بود  شده  طاق  طاقتش  من  »وکیل 
آن قدر باال برده بود که آستین هایش افتاده بود و چین 
پیراهن آهارزده اش پیدا بود. فریاد زد، خب، بفرمایید 
ببینیم باالخره اتهام متهم دفن مادرش است یا کشتن 
را  مرد  این  بله، من  بلند شد،  دوباره  دادستان  مرد؟... 
متهم می کنم که مادرش را مثل یک جانی سنگ دل 
خاک کرده است«. باالخره او محکوم به اعدام می شود. 
به  بیان احساس واقعی خود نسبت  از  او  این جود،  با 
نمی کند.  دریغ  اتفاق افتاده  قتل  و  مادرش  تدفین 
چیزی غیر از آنچه در وجودش حس می کند، از بیانش 
خودداری می کند. مورسو، در سراسر داستان و تحت هر 
شرایطی که قرار می گیرد، حتا به قیمت جانش، دست 

از گفتن حقیقت بر نمی دارد.
کامو  آلبر  خود  همانند  بیگانه،  رمان  اصلی  شخصیت 
آدم غیردینی است. با وجود تالش های مداوم، مورسو 
باالخره  کند.  مالقات  را  کشیش  نمی شود،  حاضر 
حاضر  »چرا  می آید.  او  سلول  به  مورسو  نزد  کشیش 
نشدی مرا ببینی؟ گفتم اعتقادی به خدا ندارم. پرسید 
آیا مطمینم؟ و من هم گفتم دلیلی نمی بینم این سوال 
را از خود بکنم، به نظرم مسأله  مهمی نیست«. )همان، 
۱۱٩( در قسمت های پایانی داستان، شخصیت داستان، 
بازگوکننده اندیشه های خود کامو است. به بیهوده بودن 

زنده گی به گونه آشکار اشاره می کند و دلیل می آورد. 
»اما همه می دانند که زنده گی ارزش زیستن را ندارد. ته 
دلم کاماًل می دانستم که فرقی نمی کند در سی  ساله گی 
بمیری یا در هفتاد ساله گی؛ چون در هر حال آدم های 
خواهند  زنده گی  و  بود  خواهند  زنده  هم چنان  دیگر 
کرد، شاید هزاران سال«. )همان، ۱۱7( در کنار بیان 
بیهوده گی زنده گی، دوست دارد شانس زنده گی بهتری 
زنده گی  آرزوی  روز  یک  که  باشد. »می دانم  داشته  را 
دیگری را داشته ای. گفتم البته که داشته ام؛ اما فقط این 
آرزو بوده که کاش ثروت مندتر بودم یا بهتر و سریع تر 
)همان،  بود«.  دهانم خوش ترکیب تر  یا  می کردم،  شنا 

)۱۲۲
کامو، در رمان بیگانه پیام ارزشمند و انسانی برای همه  
کردن  ساده  برای  شرایطی  هیچ  تحت  دارد؛  بشریت 
زنده گی نباید دروغ گفت. آنچه اکثریت ما مبتال به آن 
هستیم؛ یکی از امراض مزمنی که در حال نابود کردن 
زنده گی  روایت  بیگانه  است.  انسانی  ارزش های جامعه 

مردی است که حاضر است برای حقیقت جان دهد.

روایتترویجارزشهایانسانی

افراط گرایی در مدارس دینی و نقش آن در ناامنی افغانستان

رمان بیگانه؛

و امروزه با ابزارهای جدید، اهداف نو و کارشیوه های 
از  دینی،  مدارس  می گیرد.  قربانی  مردم  از  بروزشده 
بوده  افغانستان  در  افراطیت  پایگاه های  بزرگ ترین 
است. امروزه مدارس دینی ای متأثر از دیوبند و حقانیه 
در  را  خشونت گستری  و  افراطی  نسخه   پاکستان، 
آن سربازگیری  برایند  که  می کنند  تبلیغ  مردم  بین 
و  خشونت  و  مردم  میان  از  تروریستی  گروه های 
دیگرستیزی است. بخش بزرگی از جنگ جویان داخلی 
و خارجی که امروزه عضویت گروه های تروریستی را 
دارند و در منطقه به خلق خشونت و توحش زیر نام 
افرادی بوده که یا در مدارس  دین مصروف هستند، 
دینی درس خوانده و یا رهبران آن ها از مدارس دینی 
قد علم کرد ه اند تا نظم های سیاسی موجود را براندازند 
و نظم بسته، افراطی و مدرن ستیز و ضد توسعه مورد 

نظرشان را برقرار کنند.
سنتی،  اسالم  و  قدیم  روزگار  در  که  دینی  مدارس 
محور معنویت، فلسفه، خداجویی و کالم بود، اکنون 
این  در  است.  شده  تبدل  افراطیت  کانون های  به 
خود  فراچنگ  در  را  افغانستان  ناامنی  که  نیم قرن 
گرفته، افراطیت برخاسته از مدارس دینی چه نقشی 
را  ما  پرسش  این  است؟  داشته  ناامنی  این  خلق  در 
مدارس  چطور  که  می رساند  دیگری  پرسش های  به 
دینی و نوع مواجهه سکان داران دینی مانند طلبه ها 
و روحانیون نسبت به دین تغییر جهت داد و چطور 
افراطیت وارد این مدارس شد؟ عوامل موثر در خلق 
افراطیت و زمینه ها و زمانه های آن چه بوده است؟ این 
پرسش ها از آن جا مهم است که امروزه ما با افراطیت 
نرم می کنیم و  این مکان ها دست وپنجه  از  برخاسته 
بخش بزرگی از ناامنی ها و چالش هایی که از یخن ما 
گرفته اند، ریشه در مدارس دینی و نقش این مکان ها 
دینی  و خشونت  افراط گرایی  تروریسم،  گسترش  در 

دارند.

نزدیک به نیم قرن است که افغانستان در یک چرخه  
داوود  کودتای  از  است.  کرده  گیر  ناامنی  و  خشونت 
از  سرزمین،  این  در  شوروی  ارتش  حضور  تا  خان 
خروج نیروهای شوروی در سال ۱٩۸٩ تا جنگ های 
طالبان  ظهور  از  و  کابل  در  مجاهدین  درون گروهی 
که  خارجی  بزرگ  قدرت  عنوان  به  امریکا  حمله  تا 
جمهوریت فعلی نتیجه پروسه دولت  - ملت سازی و 
هزینه های اقتصادی - نظامی آن کشور است، همه با 
خون و خشونت همراه بوده است. این چرخه ناامنی و 
انسداد در افغانستان به فرهنگ غالب سیاسی تبدیل 
پررنگ تری  گونه   به  اکنون  که  چرخه ای  است؛  شده 

وجود دارد.
از  یکی  است.  بسیار  ناامنی،  و  انسداد  این  عوامل 
در  دینی  افراطیت  سرسام آور  رشد  آن،  بزرگ ترین 
افغانستان است. امروز افراطیت تنها مشکل افغانستان 
و  بحران زا  مولفه   بلکه  نیست؛  محلی  چالش  یا  و 
خطرآفرینی است که جهان را نگران کرده و کشورهای 
 - سیاسی  پالیسی های  تا  است  واداشته  را  مختلف 
امنیتی برای مهار این ناهنجاری اجتماعی روی دست 
افراطیت  براینده  تروریسم که  امروز  واقع،  در  گیرند. 
دینی در کشورهای خاورمیانه و عموماً مسلمان نشین، 
از جمله افغانستان است، زمینه ها و زمانه های زیادی 
سوزانده  را  بی شماری  فرصت های  و  گرفته  ما  از  را 
با  را  افغانستان  می توانستند  که  فرصت هایی  است؛ 
و  دارد  منطقه  در  که  مهمی  سیاسی  جغرافیایی  آن 
به عنوان چهارراه پیروزی شناخته می شود، به کانون 

کشورهای توسعه یافته تبدیل کنند.
تروریسم به مثابه براینده افراطیت یا افراطیت به مثابه 
پیامد تروریسم در افغانستان، بعد از شکل گیری جهاد 
و حضور شوروی در این کشور قد و قامت برافراشت 

از سوی دیگر، امروز هزاران مدرسه دینی با نگرش ها، 
اهداف و برداشت های متفاوتی در افغانستان وجود دارد 
که دولت های مستقر در کابل هیچ نظارتی بر عمل کرد 
متفاوتی  شیوه های  به  مدارس  این  نداشته اند.  آن ها 
کنترل می شود که نه تنها دولت، بلکه هیچ نهادی بر 
آن ها نظارت و کنترل ندارد. هم چنان، منابع اقتصادی 
و دورنمایی فرهنگی - علمی این مدارس معلوم نیست. 
وابسته گی های مذهبی به کشورهای خارجی همواره 
افراط گرایی  خیزش  زمینه  در  اساسی  موارد  از  یکی 
کانون های  توسط  همواره  و  است  دینی  مدارس  در 
مذهبی که به قدرت و سیاست وصل هستند، استفاده 
ابزاری شده است. استفاده ای که برایند آن برای مردم 
افغانستان بسیار زیان بار بوده و چرخه ناامنی در این 
پژوهش های  جای  است.  کرده  پیچیده تر  را  کشور 
علمی، روشمند و ساختارمند در این خصوص خالی 
در  باید  مسأله هایی  که چنین  است  واقف  نگارنده  و 
محراق  روش های علمی و به صورت ساختارمند مورد 

برررسی قرار گیرد.
تن  هزاران  دینی ساالنه  مدارس  موارد،  این  بر  مزید 
را بدون مهارت های الزم با مفردات درسی کهنه وارد 
جامعه افغانستان می کنند که بخش بزرگی از این افراد 
عاقبتی جز بیکاری ندارند. بیکاری هرچند یک معضل 
مدارس  در  بیکاری  تولید  اما  است؛  افغانستان شمول 
امر  این  و  تبدیل  مسأله خشونت زا  به  دینی خودش 
باعث شده است که مسأله اقتصاد جنگی در این میان 
برجسته شود. بخش بزرگی از جنگ جویان گروه های 
دینی  مدارس  از  منطقه  و  افغانستان  در  تروریستی 
فارغ تحصیل شده اند و از راه جنگ ارتزاق می کنند. 
مسأله ارتزاق  جنگی بخش کالنی از چالش ناامنی در 
امروزه هزاران جنگ جوی گروه های  افغانستان است. 
تروریستی که عامالن اصلی ناامنی در کشور ما هستند 
و بخش بزرگ آن ها از مدارس دینی برخاسته اند، از 

تحت  آن ها  که  خشونتی  می کنند.  ارتزاق  جنگ  راه 
بزرگی  کتله  برای  اعمال می کنند،  مردم  بر  نام دین 
از جنگ جویان گروه های تررویستی نام و نان دارد و 
این امر باعث شده است که مسأله اقتصاد جنگی در 

افغانستان جدی و قابل تأمل  شود.
دولت افغانستان، روشن فکران و علمای واقعی که در 
دام افراطیت نلغزیده  اند، باید برای کاهش افراطیت در 
مدارس دینی آستین باال بزنند و ریشه های منحوس 
این پدیده بنیاد برانداز و ویران گر را خشک کنند. دولت 
افغانستان باید برنامه نظارتی بر مفردات درسی، منابع 
و درآمد مدارس داشته باشد و از فعالیت آن ها نظارت 

و برای فارغان آن ها زمینه کار را فراهم کند.
اگر مدارس دینی در چوکات وزارت معارف تنظم شود 
و وزارت حج و اوقاف نیز بر آن نظارت داشته باشد، 
زمینه های کنترل این مدارس مهیا می شود. مزید بر 
این، باید مفردات درسی و مهارت الزم و عصری در 
مدارس دینی آموزش داده شود و زمینه های تجدید و 
بازنگری آن ها فراهم شود. بدون مهارت الزم و نظارت 
دولت، فارغان این مدارس نمی توانند وارد چرخه کار 

در کشور شوند.
غیررسمی بودن و عدم نظات دولت بر این مکان ها، از 
یک سو سبب رشد بیکاری فارغان مدارس و از سوی 
دیگر افتادن آن ها به دام گروه های تروریستی می شود. 
تروریستی  گروه های  چشم گیر  صورت  به  اکنون 
جنگ جویان خود را از مدارس دینی تأمین می کنند. 
به جای این که این مدارس پایگاه علم اندوزی و معنویت 
افراطیت  و  تروریست پروری  باشد، بستر  و خداجویی 
است. علمای واقعی، دولت و روشن فکران دینی باید 
این  و اصالح   به مدارس دینی  نگاه تجدد باور نسبت 
مکان ها  این  مهم تر،  همه  از  باشند.  داشته  مکان ها 
باید از سیاست زده گی، افراطیت  دینی و هم آغوشی با 

تروریسم نجات داده شود.

خراسانی

فرزام سرمست زاده
آلبر کامو، نویسنده و اندیشمند 
فرانسوی - الجزایری )1913 - 
1960( از پدر فرانسوی و مادر 
اسپانیایی به دنیا آمد. به تئاتر و 
فوتبال عالقه بسیار داشت و در 

زنده گی از بیماری سل رنج می برد. 
با آن که مرگ به او فرصت بیش تر 

نداد؛ اما زنده گی پرباری داشت 
و آثار ارزشمندی از خود به جا 

گذاشت. کامو، در سن 44 ساله گی 
به پاس کارهای ادبی اش موفق به 

دریافت جایزه ادبی نوبل شد. او 
در مراسم دریافت این جایزه بیان 

کرد: نویسنده تحت هر شرایطی دو 
مسوولیت را باید برعهده بگیرد، 

»خدمت به حقیقت« و »خدمت به 
آزادی«. او در بیش تر آثار خود 
پوچی و بیهوده گی زنده گی را به 

تصویر می کشد. راهی که کامو برای 
فایق آمدن به این زنده گی مطرح 

می کند، پایان دادن به زنده گی 
نیست؛ بلکه درک و پذیرش این 

بیهوده گی است.



مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند که خروج نیروهای خارجی تأثیر چندانی بر فعالیت 
سرمایه گذاران در افغانستان ندارد و طی ماه های اخیر ده ها کارخانه تولیدی در والیت های گوناگون 

کشور گشایش یافته است. از جانب دیگر، برخی مقام های پیشین حکومت حلقاتی در وزارت مالیه و اداره 
امور ریاست جمهوری را به هم دستی با مافیا و فساد در گمرک ها متهم می کنند.

آهن  ذوب  کارخانه  مالک  وردک،  رحمانی 
دالر در  میلیون ها  نیز  او  فوالد« که  »کابل 
دارد  باور  است،  کرده  هرات سرمایه گذاری 
که در افغانستان نگرانی ها از وضعیت امنیتی 
وجود دارد و سرمایه گذاران به گونه خاص 
نگران هستند؛ اما با تعهدی که برای مردم 

و کشور دارند، هم چنان به پیش می روند.
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن 
هرات، می گوید که در این دوره از نمایشگاه، 
غرفه   ۲۱۵ قالب  در  گوناگون  محصوالت 
او،  به نمایش گذاشته شده است. به گفته 
افزون بر شرکت های تولیدی و صنعتی فعال 
در هرات، ۴۵ شرکت از والیت های قندهار، 
کابل، فراه، نیمروز و بادغیس محصوالت شان 

را برای نمایش و فروش عرضه کرده اند.
گفت  هرات،  معادن  و  صنایع  اتاق  رییس 
کاالی  نوع   ۲7 تولید  در  والیت  این  که 
و  است  رسیده  خودکفایی  به  تولیدی 
از  مشابه  کاالهای  واردات  بر  باید  حکومت 
کند.  وضع  محد ودیت  خارجی  کشورهای 
وی افزود که یکی از ویژه گی های این دور 
و  علمی  شرکت های  حضور  نمایشگاه  از 
تخصصی در کنار شرکت های صنعتی است 
معارف  ریاست  و  دانشگاه  از  غرفه هایی  و 
دید  معرض  در  را  نوآوری های شان  هرات، 

بازدیدکننده گان قرار داده اند.
تجارت  پیشین  مشاور  عالف،  سیروس 
رییس جمهور، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که شرایط برای سرمایه گذاران در 
افغانستان خوب نیست و آنان حق دارند در 
بحران ها چنان  و  باشند  نگران  این شرایط 
از  نمی دانند  سرمایه گذاران  که  است  زیاد 

کدام مورد سخن بگویند.
ناامنی، آدم ربایی و ترور  افزایش  او،  از دید 
نگران کننده است و حکومت در برابر تمام 
مردم، به ویژه سرمایه گذاران بی تفاوت است 
ارشد  مقام های  بی برنامه گی  میان  در  و 
حکومتی، کاری از دست حکومت برنمی آید 

تا برای سرمایه گذاران انجام دهد.
این مشاور پیشین رییس جمهور، افرادی در 
حکومت را به هم دستی با مافیا و بی اراده گی 
برای جلوگیری از فساد در گمرک های کشور، 
به ویژه گمرک های مرزی والیت هرات متهم 
می کند و پافشاری دارد که پاک سازی نهادها 

از افراد فاسد کار دشواری نیست.
خود  مافیا  »حلقه  گفت:  عالف  سیروس 
وزارت  در  کابل  در  کسانی  است؛  حکومت 
مالیه و اداره امور ریاست جمهوری در رأس 
نشسته اند، تکس خود را می گیرند. این هایی 
یک  هستند،  حمال  این جا  می آیند،  که 
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نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات؛

ناامنیبزرگتریننگرانی
سرمایهگذاران

برگزاری  با  هم زمان 
نمایشگاه  ششمین 
داخلی  تولیدات 
هرات،  در 
و  سرمایه گذاران 
نگران  کارخانه داران 
امنیتی،  وضعیت 
سیاسی  آینده  و  خارجی  نیروهای  خروج 
امنیت  نبود  آنان،  دید  از  هستند.  کشور 
و  سرمایه گذاران  نگرانی  بزرگ ترین 
صنعت کاران است و حکومت باید برنامه های 
مشخصی را برای حمایت از سرمایه گذاران 

روی دست گیرد.
مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند 
که خروج نیروهای خارجی تأثیر چندانی بر 
فعالیت سرمایه گذاران در افغانستان ندارد و 
طی ماه های اخیر ده ها کارخانه تولیدی در 
یافته  گشایش  کشور  گوناگون  والیت های 
است. از جانب دیگر، برخی مقام های پیشین 
حکومت حلقاتی در وزارت مالیه و اداره امور 
ریاست جمهوری را به هم دستی با مافیا و 

فساد در گمرک ها متهم می کنند.
در اوضاعی که هراتیان از وضعیت بد امنیتی 
و افزایش گراف جرایم سازمان یافته، به ویژه 
شکایت  مسلحانه  سرقت های  و  آدم ربایی 
دارند، مقام های محلی این والیت از تالش 
حکومت برای تأمین امنیت سرمایه گذاران 
افرادی  می ورزند،  تأکید  و  می زنند  سخن 
از سوی  امنیت می شوند،  که سبب اخالل 

نیروهای امنیتی سرکوب خواهند شد.
صنعت گران  و  سرمایه گذاران  از  شماری 
نمایشگاه  دوره  ششمین  در  که  هراتی 
اشتراک  والیت  این  در  داخلی  تولیدات 
نیروهای  خروج  و  امنیت  نبود  از  کرده اند، 
خارجی از کشور ابراز نگرانی کرده و آینده 
نامعلوم سیاسی کشور  و ناامنی را بزرگ ترین 

نگرانی خود عنوان می کنند.
لطیف قناویزیان، مالک کارخانه های تولیدی 
هرات  در  دالر  میلیون ها  که  کوال«  »سوپر 
با  صحبت  در  است،  کرده  سرمایه گذاری 
روزنامه ۸صبح می گوید که سرمایه گذاران 
افغانستان زحمت می کشند و ابتکار دارند؛ 
اما مشکلی که وجود دارد، نبود امنیت است 

و این مسأله نگران کننده است.
به گفته او، سرمایه گذاران از خروج نیروهای 
امریکایی و ناتو نگران هستند و تصمیم را 
افغانستان و سیاسیون بگیرند  باید بزرگان 
خرابی«  و  »بحران  سوی  به  را  کشور  که 
و  آبادی  صنعت،  سوی  به  یا  و  می برند 

شکوفایی.

قسمت حمالی برای خودشان است و یک 
قسمت به مرکز ارسال می شود.«

صنعت  وزیر  غوریانی،  فیضی  نثاراحمد 
نمایشگاه  گشایش  برای  که  تجارت  و 
بود،  کرده  سفر  هرات  به  داخلی  تولیدات 
که  گفت  خبری  نشست  یک  جریان  در 
نام این نمایشگاه »صنعت و صلح« است و 
نماینده گان صنعت افغانستان تولیدات خود 

را در آن ارایه کرده اند.
در  که  دارد  باور  تجارت  و  صنعت  وزیر 
شرایط حساس کنونی که نیروهای خارجی 
صنعت کاران  کردند،  ترک  را  افغانستان 
کشور برای مردم  و دنیا نشان می دهند که 
آنان می توانند افغانستان را به پا ایستاد کنند 
و با تولیدات و سرمایه خود از کشور دفاع و 

برای مردم سهولت ایجاد کنند.
را  نمایشگاه  اساسی  اهداف  از  یکی  وی 
افزود:  و  کرد  بیان  مردم  به  دادن  روحیه 
نمایشگاه  ما  نمی بود،  امنیت  امروز  »اگر 
هم نمی داشتیم؛ پس این جا امنیت است و 
به تمام دنیا، در واشنگتن  مشکلی نیست. 
هم نفر ترور می شود، در نیویارک و آلمان 
هم نفر کشته می شود، در افغانستان امنیت 

است و امنیت را شما خوب کنید.«
که  کرد  پافشاری  هم چنان  غوریانی  آقای 
تولیدی  صنایع  درصد   ۶۰ در  افغانستان 
به خودکفایی رسیده است و در آینده ۴۰ 
کارخانه داران،  تالش  با  هم  دیگر  درصد 
صنعت گران و سرمایه گذاران به خودکفایی 
گذشته  ماه  دو  جریان  در  و  رسید  خواهد 
به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری و 

گشایش کارخانه ها انجام شده است.
از جانب دیگر، عبدالصبور قانع، والی هرات، 
این  در  امنیتی  وضعیت  که  دارد  پافشاری 
والیت تغییر کرده است و گروه های جانی و 
اختطاف گری که دست به اعمال تروریستی، 
سوی  از  می زدند،  امنیت  اخالل  و  سرقت 
نیروهای امنیتی گرفتار شدند. به گفته او، 
زمینه  که  می کند  تالش  محلی  حکومت 
امنیت بهتر را برای سرمایه گذاران و تاجران 
فراهم کند تا آنان خودکفا شوند و مشکالت 

به حالت گذشته برنگردد.
طی چند ماه گذشته افزایش ناامنی، تصرف 
ولسوالی ها به دست طالبان و خروج نیروهای 
خارجی، نگرانی های زیادی در افغانستان به 
امنیتی  و سیاسی  دنبال داشته و بی ثباتی 
در  تجارت  و  کسب وکار  تضعیف  سبب 
کشور شده است. این مسأله  نگرانی فعاالن 
اقتصادی را در پی داشته است و آنان از نبود 

امنیت و آینده نامعلوم بیم دارند.

گسترش فعالیت مکتب های خصوصی؛

طبق آمار وزارت معارف، در سراسر کشور ۱۴ هزار مکتب دولتی و چهار هزار مکتب 
خصوصی فعالیت می کنند. به گفته مسووالن این وزارت، بیش از یک هزار مکتب 

خصوصی، تنهاد در شهر کابل فعالیت دارند.
باور بیش تر خانواده ها، سهولت و کیفیت بهتر آموزشی مکتب های خصوصی  به 
سبب شده است که آنان در خصوص آینده فرزندان شان این مکتب ها را بیش تر 

ترجیح دهند.
سجاد، دانش آموز صنف هشتم مکتب خصوصی سیداالوصیا، از تدریس استادانش، 
احساس رضایت می کند و می گوید: »شش سال در مکتب دولتی بودم، حتا خواندن 
و نوشتن را بلد نشدم؛ اما از وقتی  پدرم مرا در این مکتب تبدیل کرده، دوباره از 

صنف شش درس هایم را شروع کردم و خیلی زود تمام مضامین را یاد گرفتم.«
از تأسیس مکتب سیداالوصیا حدود هفت سال می گذرد. ملکه موسوی، مدیر این 
مکتب می گوید که عالوه بر مواد کمک آموزشی و کتاب های تقویتی برای اصول 
صنفی و صنف های متوسط، کمپیوترخانه مجهز، کتاب خانه، رساله های آموزشی 
در بخش لسان های داخلی و خارجی و البرتوار مجهز در بخش  مضامین ساینسی، 

سهولت خیلی خوبی را برای دانش آموزان فراهم کرده  است.
به گفته بانو موسوی، هماهنگی خوبی که میان آنان و عضو نظارت حوزه ششم 
تعلیمی وزارت معارف وجود دارد، باعث شده است که فعالیت های آموزشی این 

مکتب به شکل معیاری ادامه پیدا کند.
کیفیت  خاطر  »به   می گوید:  سیداالوصیا  مکتب  تدریسی  معاون  رضایی،  میثم 
آموزشی دانش آموزان، ما معیار های خاصی را برای استخدام معلمان در نظر داریم، 
عالوه بر این که عشق و عالقه معلم را نسبت به تدریس در گام نخست ترجیح 
در  تخصصی،  و  نوین  روش های  با  را  معلم  آشنایی  بعدی  مراحل  در  می دهیم، 

رشته ای که قرار است تدریس کند، مورد ارزیابی قرار می دهیم.«
در همین حال، جعفر ارشاد، یکی از معلمان مکتب سید االوصیا، در مورد آموزش 
دانش آموزان می گوید که معلمان واقعی و اثربخش، معلمانی هستند که از طریق 

رشته مورد نظر خویش به جامعه اثر بگذارند.
ترجیح خانواده ها برای آموزش فرزندان شان در مکتب های خصوصی سبب شده 
است که را ه اندازی این مکتب ها در پایتخت و والیت ها با گذشت هر روز بیش تر 

 شود.
نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، در مورد گرفتن جواز فعالیت مکتب های 
خصوصی می گوید: »در ابتدا موارد تدریسی توسط تیم های تحقیقاتی که از طرف 
وزارت مشخص شده است، مثل ساختمان و کیفیت تدریس، مورد ارزیابی کلی قرار 
می گیرد. در مرحله بعدی اگر مکتب متذکره با معیارهای از قبل تعیین شده وزارت 

معارف مطابقت داشته باشد، برایش جواز فعالیت داده می شود.«
با آن که بسیاری از مکتب های خصوصی با معیارهای وزارت معارف کم تر مطابقت 
دارند؛ اما این مکتب ها با جذب بیش ترین شاگردان در کوچه ها و پس کوچه های 
توجه  برق  و  زرق  پر  تبلیغات  با  که  مکتب هایی  فعالیت هستند؛  حال  در  کابل 
بسیاری از خانواده ها را جلب می کنند، اما داخل این مکتب ها محیط مناسب برای 

دانش آموزان وجود ندارد.
از تأسیس مکتب خصوصی ای که سحر در آن جا درس می خواند، ده سال می گذرد. 
به  اما داخل آن  تزیین شده است؛  زیبا  نقاشی های  با  این مکتب  بیرونی   دروازه 
مخروبه می ماند که در گوشه وکنارش چندین صنف  غیرمعیاری جا خوش کرده 

است.
این مکتب حدود 7۰۰ دانش آموز دارد. سحر که دانش آموز صنف دهم است، به 
 خاطر مشکالت اقتصادی و امنیتی به خواست پدرش سه سال را در این مکتب 
باعث  ناسالم صنف ها  و  فرسوده  دروازه های  که  می گوید  او  است.  خوانده  درس 
می شود، سروصداهای یک صنف برای صنف دیگر مزاحمت خلق کند. به گفته او، 
صنف های درسی این مکتب در حدی به هم ریخته است که در فصل های بارش 
و باران، از شدت ریزش قطره های آب و از ترس این که سقف باالی دانش  آموزان 

فرو نریزد، مسووالن این مکتب وقت  و بی وقت دانش آموزان را رخصت می کنند.
با وجود این کمبودی ها، شماری از مکتب های خصوصی با رویکرد تجارتی  و هزینه 

مناسب تری که دارند، بیش ترین دانش آموزان را جذب کرده اند.
فیس مکتب های خصوصی براساس بازار آزاد در قانون کار نهادینه شده است. در 
کشوری که فقر و بیکاری بیداد می کند، اکثریت خانواده هایی که نان خوردن خود 
را به مشکل پیدا می کنند، به  خاطر عدم توجه جدی وزارت معارف به مکتب های 
دولتی و سیر نزولی این مکتب ها، مجبور می شوند برای تحصیل فرزندان شان یکی 

از مکتب های خصوصی را انتخاب کنند.
بانو آرین، برای بهتر شدن وضعیت آموزشی در ۲۰ سال گذشته روی  به گفته 

کمیت نسبت به کیفیت توجه بیش تر صورت گرفته است.
با این حال وزارت معارف می گوید، برای این که خانواده ها نگرانی ای از ناحیه آموزش 
فرزندان شان نداشته باشند، روی کیفیت آموزشی مکتب های دولتی بیش تر توجه 
می شود و در این اواخر برای تغییرات و اصالحات در این وزارت، معینیت تضمین 
کیفیت که در مرحله ابتدایی قرار دارد، ایجاد شده که عالوه بر تضمین کیفیت، 

روی نصاب تعلیمی نیز کارهای ابتدایی آغاز شده است.
وزارت معارف اشاره می کند، برای این که نصاب تعلیمی در مکتب ها بهتر پیاده 
شود، حجم مضامین را کاهش داده و هم چنان قرار است که در سال آینده، ۱۸۰۰ 

باب مکتب جدید ساخته شود.
کمبود معلم، کتاب و تعمیر مکتب از مشکل های عمده وزارت معارف به شمار 
می رود. این وزارت می گوید که در صدد است، تا این مشکالت را به زودی رفع کند.

وزارت معارف:  نگرانی 
خانواده ها در مورد آموزش 

را رفع می کنیم

محمدحسین نیک خواه

شمیم فروتن



منبع: فارن افرز

مترجم: ضیا رویگر

نویسنده: کریستینا لم، خبرنگار ساندی تایمز و نویسنده کتاب

روایت یک شکست؛ 
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سال ۲۰۰۸ بود. من با فرمانده مارک کارلتون سمث که 
یک آدم خوش برخوردی بود و در آن زمان فرماندهی 
ارتش بریتانیا را در افغانستان برعهده داشت، مصاحبه 
هلمند  در  ارتش  پایگاه خاک آلود  یک  در  را  او  کردم. 
طالبان  علیه  بین المللی  نیروهای  که  جایی  دیدم؛ 
نابودی  شُرف  در  که  می کردند  پیکار  سرزمینی  برای 
از  افغانستان  گفت، جنگ  من  به  کارلتون سمث  بود. 
راه نظامی برده نمی شود. او نخستین مقام ارشد قوای 
ائتالف بود که چنین واضح می گفت و این سخنان او 
سرخط خبرهای روزنامه ساندی تایمز چاپ بریتانیا شد. 
کمی بعد، وزیر دفاع ایاالت متحده در مقابل رسانه ها او 

را »بازنده« خطاب کرد.
اکنون، بعد از سیزده سال، به نظر می رسد که رییس 
جمهور ایاالت متحده نیز به همان نتیجه ای رسیده است 
اپریل،  ماه  در  بود.  رسیده  قباًل  بریتانیایی  فرمانده  که 
جو بایدن اعالم کرد که با فرا رسیدن بیستمین سالروز 
یازدهم سپتامبر  تا  افغانستان،  امریکا در  ارتش  حضور 
بیرون خواهد  این کشور  از  را  امریکایی  تمام سربازان 
کرد؛ پایانی که او آن را »جنگ همیشه گی« خواند. اما 
خواند،  هرچیزی  می توان  را  عقب نشینی  این  اکنون، 
مگر یک فرجامی از قبل پیش بینی شده؛ چون طالبان 
کوتاه  هرگز  این که  و  کرده اند  ثابت  را  سرسختی شان 
نمی آیند و نصف مناطق افغانستان را نیز در اختیار خود 

دارند.
)برای  خوب«  »جنگ  یک  که  جنگی  چگونه  این که 
این گونه  تلقی می شد،  عراق(  از جنگ  آن  دادن  تمیز 
است  جدیدی  کتاب  یک  موضوع  رفت،  پیش  خطا 
ادعا  که  کتابی  افغانستان«؛  در  امریکا  »جنگ  نام  به 
جنگ  طوالنی ترین  از  جامع  گزارش  اولین  می شود، 
نویسنده  مالکاسیان،  کارتر  باشد.  افغانستان  در  امریکا 
کتاب، یک تاریخ نویس است که زمان قابل مالحظه ای 
یک  حیث  به  ابتدا  او  است.  گذرانده  افغانستان  در  را 
غیرنظامی رسمی در هلمند و سپس در جایگاه مشاور 
ارشد فرماندهی قوای ایاالت متحده در افغانستان کار 
کرده است. این کتاب یک حکایت بلند بیش از ۵۰۰ 
صفحه است که در مقایسه با کتاب پیشین او، »جنگ به 
گرم سیر می آید«، در تقابل مطلق قرار دارد. مالکاسیان 
که  می کند  مطرح  را  پرسش  این  جدیدش  کتاب  در 
 ۲۰۱۱ سال  در  بین المللی  سرباز   ۱۴۰۰۰۰ وجود  با 
و تجهیزات فوق پیش رفته آن ها، چگونه ممکن است 
که ایاالت متحده و قوای ناتو در شکست  دادن طالبان 
را  دیگری  پرسش  این،  اضافه  به  باشند؟  مانده  ناتوان 
قیمت  با  غربی  قدرت های  چرا  که  می کند  مطرح  نیز 
گزاف -دو تریلیون دالر و بیش از سه ونیم هزار نفر تلفات 
که  حالی  در  دادند؛  ادامه  به جنگ شان  باز  زخمی،  و 
کسانی مثل آن فرمانده بریتانیایی از قبل می دانستند 

که این جنگ قابل بُرد نیست.

شروع مرگ بار
در آغاز، مداخله در جنگ افغانستان یک روایت پیروزی 
با  متحده  ایاالت   ،۲۰۰۱ اکتوبر  در  می شد.  خوانده 

استخدام شدند و زیر نظر مأموران استخباراتی پاکستان 
پاکستان  جاسوسی  سازمان  مأموران  دیدند.  آموزش 
دهه ها با رهبران طالبان کار و دیدگاه های شان را با آن ها 
شریک کردند. به نوشته مالکاسیان، استراتژی پاکستان 
روی محور رقابت با هند می چرخید. این کشور چهار 
بار با همسایه اش جنگیده بود و ترس از آن داشت که 
مبادا هندوستان با نفوذ کردن در افغانستان، پاکستان را 
در تنگنای محاصره خود درآورد. مقامات پاکستانی ادعا 
داشتند که هند در افغانستان ۲۴ کنسولگری دارد، در 

حالی که فقط چهارتای آن واقعیت داشت.
در این میان، پاکستان نقش خیلی مرگ باری را بازی 
می کرد. در حالی که امریکا در افغانستان بر ضد طالبان 
پیکار می کرد، این نیروها در پاکستان پناهنده می شدند 
و در همسایه گی افغانستان آموزش می دیدند. اما امریکا 
چشم  تنها  نه  پاکستان  دسیسه های  چنین  برابر  در 
بست، بلکه ۱۲ میلیارد دالر برای مقابله با القاعده کمک 
آنچه که  از نصف  به آن کشور کرد؛ بیش تر  اقتصادی 

واقعاً برای پیش برد چنین عملیاتی نیاز بود.

قلب افغانستان
مقامات افغان دوست دارند پاکستان را از بابت عمیق تر 
دیگری  چیز  طالبان  اما  کنند؛  مالمت  جنگ  شدن 
را  آن  مالکاسیان  که  چیزی   داشتند،  خود  اختیار  در 
»پیوندی« می خواند که طالبان را افغان ثابت می کرد. از 
قول مالکاسیان، قلب افغانستان اطراف )دهات( آن کشور 
است؛ جایی که در آن خانه های کاه گلی، زنان پرده نشین 
موترها،  وجود  با  و  می شوند  دیده  پابرهنه  کودکان  و 
پدیدار  آن جا  در   ۲۱ قرن  تفنگ،  و  همراه  تلفن های 
نیست. سربازان امریکایی با تجهیزاتی مثل عینک های 
شب بین و موشک هایی که ارزش شان با پورشه برابری 
آخرین  نهادند.  گام  سرزمینی  یک  چنین  در  می کرد، 
خارجی هایی که این دهاتی ها به خودشان دیده بودند، 
آنان  کشور  میالدی  دهه ۸۰  در  که  بودند  روس هایی 
این  مردمان  که  آن جایی  از  بودند.  کرده  اشغال  را 
را  استعمارطلب  ابرقدرت های  دادن  شکست  سرزمین 
از بزرگ ترین مباهات شان به حساب می آورند، طالبان 
می توانستند، به راحتی از آن به حیث سالح قدرتمندی 

برای تحریک مردم علیه امریکا سود ببرند.
به عقیده مالکاسیان، طالبان از موقف شان برای جنگیدن 
در راه اسالم و علیه کافران منفعت می بردند. در حالی 
که نظر به گزارش های خودم از افغانستان، وضعیت آن جا 
یک جریان دوپهلو داشت. مالها در دهات در حالی که 
می کردند،  ابراز  خارجی  نیروهای  از  را  خشم شان 
معاش های شان را از حکومتی حصول می کردند که از 
خیلی جهات وابسته به خارجی ها بود. مردم عادی ای 
که من با آن ها مصاحبه کردم، می گفتند که برای شان 
افتخار کارنامه شکست اشغال گران و ابرقدرت ها در تاریخ 
سرزمین شان بیش تر اهمیت دارد تا دین اسالم. از سوی 
دیگر، امداد طالبان به دهقان های بی شغل، مزیت این 
گروه را بیش تر از پیش می کرد. عالوه بر این، به نوشته 
از تنش های قومی علیه خارجی ها  مالکاسیان، طالبان 
از  نیروهای خارجی  نیز استفاده می کردند؛ چیزی که 
مثل  پشتون،  قدرتمند  قبایل  نمی آوردند.  در  سر  آن 
غلجایی ها، نورزایی ها و اسحاق زایی ها احساس می کردند 
که توسط خارجی ها به حاشیه رانده شده اند و از این 

نیروها به خاطر بی احترامی به فرهنگ شان )وارد شدن 
به حریم زنان و بمباران محافل عروسی( و نابود کردن 

مزارع کشت خشخاش آن ها، کینه به دل داشتند.
وجود  به  افغانستان  در  متحده  ایاالت  که  را  شرایطی 
تا  داشت  نیرومندی  حکومت  یک  به  نیاز  بود،  آورده 
حکومتی که آن ها به میان آورده بودند. نظر به نوشته 
مالکاسیان، »هرگاه یک والیت پناه گاه امن برای دشمن 
می شد و شهروندان آن والیت را به ستوه می آورد، بهتر 
این بود تا برای مقابله با دشمن در آن والیت نیروهای 
امنیتی درخور وضعیت آن محل گماشته می شدند«. در 
سال ۲۰۰۶، زمانی که طالبان دوباره در آستانه ظهور 
بودند، نزدیک به ۱۰۰۰۰ سرباز داشتند. این تعداد از 
قوا را می شد به راحتی مهار کرد. اما نیروهای خارجی 
از  چه  و  جغرافیایی  نظر  از  -چه  افغانستان  زمین  با 
لحاظ فرهنگی- ناآشنا بودند و از سوی دیگر رهبری 
این نیروها که به دست ایاالت متحده بود، توجه اش به 
طرف عراق معطوف بود؛ جایی که یک جنگ داخلی در 
شُرف وقوع بود و داشت از کنترل خارج می شد. تا این 
موقعیت هنوز افغانستان از یک ارتش مناسب برخوردار 

نشده بود.
از  افغانستان،  زمان  آن  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
حمالت هوایی قوای ناتو در خشم بود و نیز از این که به 
خاطر فشار دولت بریتانیا مجبور شده بود والی هلمند را 
برکنار کند -که از نظر او دخالت در امور افغانستان بود- 
ناراض بود. کرزی از ترس این که مبادا موقف سیاسی اش 
در خطر واقع شود، در عوض تالش برای متحد کردن 
و  تفرقه  بذر  طالبان،  نیروهای  با  مقابله  برای  اقوام 
ارتش  بعدها که  را در میان آن ها می پاشید.  بدگمانی 
افغانستان در مقایسه با طالبان اندکی برتری کسب کرد، 
یا حداقل از نظر مهمات و تدارکات در یک سطح قرار 
گرفتند، دولت استفاده از این نیروها را فقط به لحظاتی 
به  بود.  سرنوشت ساز  کشور  برای  که  می کرد  موکول 
نوشته مالکاسیان، »طالبان در انگیزه شان برای جنگیدن 
نیز بر ارتش تفوق داشتند. اردو و پولیس افغانستان در 
مقایسه با همتاهای طالبش عالقه کم تری به جنگیدن 
داشتند. در این میان خیلی از این نیروها نمی توانستند 
خود را قانع کنند که دوشادوش نیروهای اشغال گر کافر 
در برابر قیام کننده هایی که خود را نماینده اسالم معرفی 

می کردند، ایستاده شوند.«
مالکاسیان  را  ارتش  سربازان  انگیزه  بودن  پایین  دلیل 
از  که  آنچه  اما  کرده؛  عنوان  مذهبی  مسائل  بیش تر 
این  پنهان مانده شرایط و وضعیت جسمانی  او  چشم 
سربازان است. خیلی از این جنگ جویان به خاطر طمع 
جنگیدن  در  رشوه  ستانی،  برای  مقامات  نشدنی  سیر 
بی میل بودند؛ طمعی که قاتل اصلی سربازان بود. آنان 
این را نیز به خوبی می دانستند که اگر در میدان نبرد 
زخمی شوند، هیچ تالشی برای نجات جان های علیل و 
زخمی شان صورت نخواهد گرفت و در حالی که مقامات 
و  از سوخت  ارتش مصروف دزدی  فاسد  فرماندهان  و 
تدارکات آن ها هستند و معاش »سربازان خیالی« را به 
در  نخواهد شد.  آن ها  به  توجهی  جیب می زنند، هیچ 
صورتی که برگشت دوباره طالبان را خیلی دور از انتظار 
نمی دیدند، این سربازان در فدا کردن جان های شان برای 

حکومت بی رحم و یغماگر کم ترین سود را می دیدند.
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از  خشمگین  کشورهای  و  جهانی  جامعه  پشتی بانی 
اعزام  با  افغانستان شد.  حمالت یازدهم سپتامبر، وارد 
بمب افگن های بی ۵۲، موشک های هدایت شونده لیزری 
و نیروهای ویژه ای که در کنار ملیشه های محلی بر ضد 
طالبان می جنگیدند، توانست فقط با از دست دادن چهار 
سرباز )که سه تن از این سربازها در اثر شلیک خودی 
کشته شدند( و یک مأمور سیا، طالبان را در ظرف ۶۰ 
روز سرنگون کند. این عملیات نوعی مداخله بود که با 
هزینه پولی ۳.۸ میلیارد دالری صورت می گرفت. جورج 
بزرگ ترین  را  ایاالت متحده، آن  بوش، رییس جمهور 
مالکاسیان،  دید  از  بود.  خوانده  دوران  همه  »معامله« 
»آسانی پیروزی سال ۲۰۰۱ حساسیت ها را نسبت به 

موضوع از بین برد.«
سرانجام حکومت طالبان سقوط کرد و اسامه بن الدن 
می رسید  نظر  به  بوش  اداره  اما  گریخت؛  پاکستان  به 
دنبال چیست. دولت  به  افغانستان  در  نمی دانست که 
به  را  افغانستان  زنان  حقوق  از  بسیاری  بوش  جورج 
آن ها برگرداند، آن گونه که خودش در جنوری ۲۰۰۲ 
بیان داشت: »بعد از آن که طالبان دختران و زنان را از 
رفتن به مکتب، کار کردن، استفاده از مواد آرایشی و 
افغانستان  زنان  بلند خندیدن ممنوع کردند، سرانجام 
بعد از سال ها اسارت در خانه های خودشان، امروز آزاد 
هستند«. اما بعد از این همه، واشنگتن نه شناخت کافی 
از آن کشور جنگ زده در دست داشت و نه دل چسبی ای 

برای بازسازی آن.

مداخله در جنگ افغانستان در ابتدا یک روایت 
پیروزی خوانده می شد

سال های  بین  در  متحده  ایاالت  مالکاسیان،  قول  از 
۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ مرتکب اشتباهاتی شد که روزنه سقوط 
را فراهم کرد. فهرستی از اشتباهاتی را که او یادداشت 
دونالد  می رسد.  نظر  به  آشنا  خیلی  اکنون  می کند، 
رامسفلد، وزیر پیشین دفاع ایاالت متحده، عالقه ای به 
سرمایه گذاری روی سربازان ارتش افغانستان نداشت و 
تا اخیر سال ۲۰۰۳ میالدی، فقط ۶۰۰۰ سرباز افغان 
بودند. جنگ ساالرانی که بیش تر  آموزش نظامی دیده 
در  خشونت ها  اصلی  مقصر  را  آن ها  افغانستان  مردم 
کشورشان می خواندند، راحت در شهر پرسه می زدند و 
به کرسی های مهم وزارت و پارلمان گماشته می شدند. 
درهای  متحدانش  و  امریکا  زمانی،  یک  چنین  در 
مذاکرات را بر روی طالبان می بندند، غافل از این درک 
که دیدگاه های این گروه از دیدگاه بسیاری از افراد قوم 
پشتون نماینده گی می کرد. مالکاسیان چنین پیشنهاد 
می کند که ایاالت متحده باید زمانی که دولت افغانستان 
هنوز محبوبیت زیادی بین مردم داشت و گروه طالبان 
منافعش  بر  می برد،  سر  به  آشوب  و  بی نظمی  در  نیز 
بیش تر پافشاری می کرد. در عوض اما امریکا ملیشه های 
محلی را قدرتمند کرد و به حمالتش بر ضد تروریسم 
خود  با  را  افغان ها  از  بسیاری  که  آن جا  تا  داد،  ادامه 
دشمن کرد و به طالبان منزوی شده دوباره این فرصت را 

مهیا ساخت که به میدان خشونت ها برگردند.
با این حال، اداره بوش، جنگ افغانستان را یک پیروزی 
تلقی و تمام توجه اش را به عراق متمرکز کرد. طالبان 
از مرزهای پاکستان گذشتند و در آن جا دوباره منظم 
شدند، کمک های مالی دریافت کردند و در مدرسه ها 

چراامریکادرافغانستانناکامشد؟

مقامات افغان دوست دارند 
پاکستان را از بابت عمیق تر 
شدن جنگ مالمت کنند؛ اما 

طالبان چیز دیگری در اختیار خود 
داشتند، چیزی  که مالکاسیان آن 
را »پیوندی« می خواند که طالبان 

را افغان ثابت می کرد. از قول 
مالکاسیان، قلب افغانستان اطراف 

)دهات( آن کشور است؛ جایی 
که در آن خانه های کاه گلی، زنان 

پرده نشین و کودکان پابرهنه 
دیده می شوند و با وجود موترها، 

تلفن های همراه و تفنگ، قرن 21 
در آن جا پدیدار نیست.



ساعت ها و زمان
ایاالت متحده که بیش تر از پیش گیر افتاده بود، به 
نظر می رسید که از هرگونه استراتژی و راه حلی تهی 
شده باشد. از تالش برای خفیف تر کردن رد پایش 
نیروها  برابر  سه  اعزام  تا  گرفته  مداخالت  این  در 
)۸۰۰۰۰ سرباز( در سال ۲۰۱۰، همه را آزمایش 
کرد. بارک اوباما که اساساً در اعزام بیش تر سربازان 
و صرف کردن پول های بیش تر در مداخالت نظامی، 
جانب احتیاط را می گرفت و از همین رو مخالف آغاز 
دوباره جنگ در عراق بود، برای جلب اعتماد مردم 
و اعتالی وجهه دولتش مجبور به فرستادن سربازان 
بیش تر شد. اما او چگونه گی بیرون شدن کامل از 
بهای  بود؛ چیزی که  نگرفته  را مدنظر  این عرصه 
مالکاسیان،  روایت  به  داشت.  پی  در  را  سنگینی 
»امریکا گیر کرده بود« و طالبان با همکاری ایران 
حرام  به  زیادی  اشتیاق  که  -کشورهایی  روسیه  و 
کردن زنده گی بر امریکایی ها داشتند- هر روز دامنه 

نفوذشان را وسعت می دادند.
پس چگونه این گره کور واشنگتن گشایش یافت و 
چرا حاال؟ با روی کار آمدن دونالد ترمپ و سیاست 
»نخست امریکا«ی او، واشنگتن دیگر زمانی برای 
از سوی  نداشت.  افغانستان  بر موضوع  تلف کردن 
از  یکی  امریکا  جنگ های  به  دادن  خاتمه  دیگر، 
وعده های انتخاباتی ترمپ بود. با فرا رسیدن خزان 
سال ۲۰۱۸ و نزدیک تر شدن انتخابات میان دوره ای، 
دونالد ترمپ با سرزنش کردن جنرال های نظامی اش، 

از دست  را  از چهل هزار غیرنظامی جان های شان 
داده اند. بعد از شروع گفت وگوهای قطر میان دولت 
افغانستان و طالبان، جنگ شدت بیش تری گرفته 
است و نیروهای ارتش افغانستان تلفات بیش تری 
در  طالبان  با  امریکا  صلح  مذاکرات  وقتی  داده اند. 
سال ۲۰۱٩ آغاز شد، من از جوانان افغان در مورد 
پرسیدم.  دارد،  معنایی  چه  برای شان  صلح  این که 
میله  و  تفریح  برای  راحت  »بتوانیم  گفت:  یکی 
برویم.« دیگری می گفت: »این که دلهره باز گشتن 
سالم به خانه را از محل کار و یا تحصیل نداشته 
از  نداشتند.  پاسخی  هیچ  حتا  خیلی ها  باشیم.« 
زیر سن  افغانستان  نفوس  آن جایی که 7۰ درصد 
ارتش سرخ در  یورش  از  و پس  ۲۵ سال هستند 
۱٩7٩ به این سو مدام جنگ در این کشور جریان 
را  جنگ  فقط  افغان ها  از  نسل  این  است،  داشته 

می دانند و بس.
خیلی  پرسش  خود  کتاب  در  مالکاسیان 
آزاردهنده ای را پیش می کشد: در پایان، آیا مداخله 
امریکا در افغانستان بیش از سود باعث ضرر نشد؟ 

امریکا  از  دفاع  برای  متحده  »ایاالت  می نویسد:  او 
به خاکش،  تروریستی دیگر  از حمله  و جلوگیری 
افغان ها را در چاله ای از آسیب های طوالنی مدت فرو 
قریه ها ویران شد و خانواده ها مفقود شدند...  برد. 
برای  باشکوهی  دستاوردهای  مداخله  این  هرچند 
زنان، تعلیم و آزادی بیان این مردم در قبال داشت؛ 
برابر مرگ ده ها  باید در  اما ارزش این خوبی ها را 

هزار زن، مرد و کودک به مقایسه گرفت.«
قلم  از  نمی توان  نیز  را  باشکوه  دستاوردهای  این 
انداخت. اکنون ۳.۵ میلیون دختر افغان به مکتب 
می روند )به جز از دو میلیونی که هنوز هم محروم 
مصروف  بخش ها  تمام  در  زنان  مکتب اند(.  از 
رباتیک.  و  سینما  تا  گرفته  مقننه  قوه  از  اند،  کار 
شده  دگرگون  کاماًل  کشور  این  بهداشت  سیستم 
شده  اضافه  سال  حدود ۱۰  زنان  عمر  طول  به  و 
شکوفا  و  رشد  به  رو  افغانستان  رسانه های  است. 
شدن هستند. تنها موجودیت تلفن های همراه در 
این کشور به معنای این است که این مردم با بقیه 
جهان در ارتباط  هستند. جوانان افغانستان هرگز به 
آسانی از این دستاوردهای به سختی حاصل شده، 

دست نخواهند کشید.
مورد  دستاوردها  این  که  می رود  آن  بیم  حال 
تهدید قرار بگیرد. بعد از امضای قرارداد صلح، ده ها 
ژورنالیست، قاضی و فعال حقوق بشر ترور شده اند 
صورت  دخترانه ای  مکتب  بر  وحشیانه ای  حمله  و 
گرفت. هرچند سیاست مداران امریکایی سعی دارند 
طالبان،  برای  اما  کنند؛  الپوشانی  را  موضوع  این 
بیرون راندن قوای خارجی از افغانستان یک پیروزی 
معروف  ضرب المثل  همان  باز  می آید.  حساب  به 
تمام  واقعیت می رسد که »ممکن شما  به  طالبان 
زمان در  ولی  باشید؛  را در دست داشته  ساعت ها 

اختیار ما است.«
که  نداشتند  باور  زیاد  نیز  افغان ها  رفته،  روی هم 
در  بمانند.  باقی  کشورشان  در  امریکایی  نیروهای 
دورافتاده  قریه  در  جنگ  که  زمانی   ،۲۰۰۵ سال 
شکین که در میان کوهستان های شرقی این کشور 
واقع شده است، شدت گرفته بود، می دیدم که مردم 
با خوشحالی تمام کمک های  محل در هنگام روز 
اما  می پذیرفتند؛  را  امریکایی  سربازان  بهداشتی 
شب هنگام پایگاه این نیروها را راکت باران می کردند. 
وقتی از آن ها دلیل این کار را پرسیدم، خیلی ساده 
این جا  از  روزی  سرانجام  »این ها  گفتند:  واضح  و 

خواهند رفت؛ ولی طالبان همیشه هستند.«

استراتژی های آن ها را »یک شکست مطلق« خواند 
و خواهان بیرون رفتن امریکا از این مداخالت شد. 
با طالبان در  بود که گفت وگوهای فوری  این گونه 
سال  فبروری  در  و  گرفت  قرار  ضرورت ها  محور 
رفتن  بیرون  توافق نامه ای  امضای  با  امریکا   ۲۰۲۰
می  ماه  اول  تا  را  افغانستان  از  نیروهایش  کامل 
۲۰۲۱ وعده سپرد. حکومت افغانستان از اشتراک 
در این مذاکرات کاماًل محروم شده بود. با روی کار 
آمدن جو بایدن در کاخ سفید، دولت کابل انتظار 
داشت که امریکا نه تنها عقب نشینی سربازانش را به 
تعویق بیندازد؛ بلکه پایگاه دایمی اش را در آن کشور 
حفظ کند. اما سرانجام این عقب نشینی فقط برای 

چهار ماه به تعویق افتاد.
بایدن  افغانستان،  از  امریکا  رفتن  بیرون  اعالم  با 
چنین استدالل کرد که امریکا بایستی »به دلیل رو 
آوردنش به افغانستان از روز اول، فکر کند؛ این که 
پایگاه  به  دیگر  بار  افغانستان  که  شویم  مطمین 
این کار را  حمالت بر خانه ما مبدل نمی شود. ما 
کردیم. مأموریت ما به آخر رسیده است.« اما هنوز 
گذاشت.  تأیید  مهر  گفته ها  این  پای  به  نمی توان 
درست است که از یازدهم سپتامبر به این سو هیچ 
حمله ای از خاک افغانستان بر امریکا صورت نگرفته؛ 
اما القاعده هنوز به طور کامل ریشه کن نشده است. 
گذشته  از  پیچیده تر  وضعیت  اکنون  حقیقت،  در 
شده است. حاال تنها بیم رویارویی با القاعده نیست؛ 
از  هرچند  که  خراسان  شاخه  اسالمی  دولت  بلکه 
اما  به حساب می آید؛  تعداد، گروه کوچکی  لحاظ 
را  توانایی حمالت مرگ باری  ثابت کرده است که 
در شهر  زایشگاهی  و  مکاتب  بر  مثل حمله  دارد، 

کابل.
طرح کنونی ایاالت متحده مهار کردن تروریسم از راه 
دور است، با استفاده از پهباد، شبکه های جاسوسی 
و عملیات هایی که از پایگاه های نزدیک در منطقه 
هدایت می شوند. ویلیم برنس، رییس سازمان سیا، 
می پذیرد که این طرح یک »ریسک کالن« است. 
به قول نیک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا، »این 

تصمیمی نبود که ما انتظار آن را داشتیم.«
ویلیم هیگ، وزیر خارجه پیشین انگلستان در پاسخ 
به این طرح می نویسد: »این ها دست کم گیری های 
حرفه ای است. خیلی از مقامات امنیتی غربی را که 

من می شناسم، ترسیده اند.«

شده  تمام  امریکا  برای  جنگ  این  اگر  حتا 
باشد، برای افغانستان تمام نشده است

حتا اگر این جنگ برای امریکا تمام شده باشد، برای 
افغانستان چنین نیست. در پانزده سال اخیر، بیش 
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اعالندعوتبهداوطلبی
)IT Equipment( عنوان: پروژه خریداری وسایل و تجهیزات فناوری معلوماتی

شماره دعوتنامه داوطلبی:
برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی ازتمام داوطلبان واجد 
 IT( معلوماتی  فناوری  تجهیزات  و  وسایل  خریداری  داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید،  می  دعوت  شرایط 
Equipment( اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروندی 
اداره مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر 
و UNDB به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل 

از ظهر مورخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۱۲.۰۰۰  دوازده هزار دالر آمریکائی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
۱۰:۰۰ قبل از ظهر ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ ریاست مستقل 

ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.
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 t.safi@ccnpp.org      

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱۴۰۱۲

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry of Municipalities
Citizen’s Charter National Priority Program

Procurement Management Unit 

د افغانستان اسالمی جمهوریت 
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

دشاروالیو معینیت
د ولسی ترون ملی پروگرام

AF-IDLG-235855-GO-RFB 

از صفحه ۸

حتا اگر این جنگ برای 
امریکا تمام شده باشد، 

برای افغانستان چنین نیست. در 
پانزده سال اخیر، بیش از چهل هزار 

غیرنظامی جان های شان را از دست 
داده اند. بعد از شروع گفت وگوهای 
قطر میان دولت افغانستان و طالبان، 

جنگ شدت بیش تری گرفته است 
و نیروهای ارتش افغانستان تلفات 
بیش تری داده اند. وقتی مذاکرات 

صلح امریکا با طالبان در سال 2019 
آغاز شد، من از جوانان افغان در 

مورد این که صلح برای شان چه 
معنایی دارد، پرسیدم. یکی گفت: 
»بتوانیم راحت برای تفریح و میله 
برویم.« دیگری می گفت: »این که 
دلهره باز گشتن سالم به خانه را 
از محل کار و یا تحصیل نداشته 

باشیم.«
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از زمان فروریختن بخشی از ساختمان در منطقه سرفساید 
در حومه میامی، هیچ فردی زنده از زیر آوار پیدا نشده است.

دانییال کاوا لوین، شهردار بخش میامی-ِدید، گفته است که 
که  داده اند  اطالع  مفقودشده  افراد  خانواده های  به  پیش تر 

عملیات جست وجو تعلیق خواهد شد.
به گزارش بی بی سی، تصمیم برای جلو انداختن برنامه تخریب 
بقیه برج به دلیل نگرانی از توفان استوایی اِلسا گرفته شده 
است؛ انتظار می رود این توفان روز سه شنبه به سواحل غربی 

فلوریدا برسد.
چارلز بورکت، شهردار سرفساید، گفته است که بر اثر وزش 
باد شدید در روزهای آتی، احتمال ریزش آوارهای بیش تری 
از این ساختمان ناپایدار وجود دارد که می تواند جان تیم های 

جست وجو را به خطر بیندازد.
او گفته است: »بدیهی بود که ساختمان مشکل ساز است. ما به 

این نتیجه رسیدیم که تنها راه حل تخریب آن است.«
اوایل  از  احتماالً  کنترل شده  تخریب  که  بورکت گفت  آقای 

یک شنبه شروع می شود و طی چند روز به پایان می رسد.
با اعالم وقفه موقت در عملیات جست وجو  لوین  خانم کاوا 
گفت که تصمیم های اخیر به معنای این نیست که ما دیگر 

تمرکزمان را از روی جست وجو و نجات برداشته ایم.
او گفت که آماده سازی برای تخریب کامل شامل سوراخ کاری 
در ستون های بخش ناامن ساختمان است، برای انجام این کار 

الزم بود که عملیات جست وجو را تعلیق کنیم.
خانم کاوا لوین گفت: »ما عملیات جست وجو و نجات را در هر 
بخشی از آوار که دست رسی به آن امن است، به محض تأیید 

کارشناسان شروع خواهیم کرد.«
سه  تصویربرداری  تجهیزات  و  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
بُعدی هم برای کمک به گروه نجات که دنبال افراد زنده زیر 

آوار هستند، آورده شده  است.
خانم کاوا لوین، جمعه گذشته دستور تخریب برج را امضا کرد. 
او در ابتدا گفته بود که انتظار دارد تخریب ساختمان تا پیش 

از اواخر این ماه، صورت نگیرد.
صاحبان  به  خسارت  پرداخت  مورد  در  جزئیاتی  تاکنون 
آپارتمان های این برج در دست نیست. هم زمان مقامات در 
حال بررسی برج های دیگر این منطقه برای امکان نقص های 

ساختاری هستند.
جمعه گذشته، یک مأمور آتش نشان جسد دختر هفت ساله 
خودش را از زیر آوار تحویل گرفت. او نه روز در محل حادثه 
کردن  خارج  هنگام  و  نشست  دعا  به  و  کرد  شب زنده داری 

دخترش از زیر آوار آن جا حضور داشت.
ستال کاتاروسی که گفته می شود در زمان حادثه همراه مادر، 
پدربزرگ، مادربزرگ و همین طور یک عمه اش که از آرژانتین 
زیر  از  را  بود که جسدش  بود، سومین کودکی  مهمان شان 

آوار یافتند.
مشخص  ساوث  چمپلین  ساله   ۴۰ برج  ریزش  دلیل  هنوز 
نیست. این در حالی است که گزارش بازرسان در سال ۲۰۱۸ 
در مورد یک نقص عمده طراحی در طرح اصلی برج هشدار 

داده بود.
هیأت مدیره انجمن ساختمان گفته است که یک کارشناس 
مستقل برای نظارت بر روند قانونی و دعاوی تعیین خواهد 

کرد.

حمله  مورد  در  را  تحقیقات  اسرائیل  دفاعی  مقامات 
مسلحانه بر یک کشتی باربری اسرائیلی در بحر هند آغاز 
این  عقب  در  ایرانی  نیروهای  آیا  که  دریابند  تا  کرده اند 

حمله قرار دارند یا نه؟
به گزارش صدای امریکا، شبکه تلویزیونی ان-۱۲ اسرائیل، 
این  که  داد  گزارش  سرطان(   ۱۲( جوالی  سوم  امروز، 

کشتی از جده راهی امارات متحده عربی بود.
این شبکه بدون ذکر نام از منابع دفاعی اسرائیل نقل کرده 
به عمله کشتی  این حمله،  است که گفته اند در جریان 

آسیب نرسیده و کشتی نیز بسیار خسارت ندیده است.
شبکه تلویزیونی المیادین لبنانی طرف دار ایران نخست در 
این مورد خبر داد و گفت که این کشتی توسط یک سالح 
ایرانی  مقامات  است.  گرفته  قرار  حمله  مورد  ناشناخته 

تاکنون در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.
ایران در این اواخر اسرائیل را به حمله بر تأسیسات آن 

کشور متهم کرده است.

فروریختن برج میامی؛ 
عملیات نجات  

تعلیق شد

سقوط هواپیمای نظامی فیلیپین؛ 
دست کم ۲۹ نفر کشته شدند

حمله با سالح ناشناخته بر 
کشتی اسرائیلی در بحر هند

مقامات فیلیپین اعالم کردند که دست کم ۲٩ 
نفر در سقوط هواپیمای نظامی سی-۱۳۰ این 

کشور کشته و ۵۰ نفر زخمی شده اند.
به گزارش یورونیوز، ویلیام گونزالس از مقامات 
نظامی فیلیپین در بیانیه ای گفته است که ۱7 
مسافر و خدمه دیگر سوار بر این هواپیما که در 

والیت سولو سقوط کرد، هنوز ناپدید هستند.
در مجموع ٩۲ نفر که اغلب آن ها سرباز بودند، 

در این هواپیما حضور داشتند.
سخنگوی نیروهای مسلح فیلیپین با توجه به 
شایعاتی که پیرامون این سقوط ایجاد شده، در 
یکی از رسانه های محلی تأکید کرده است که 

این سقوط یک حادثه بود، نه حمله.
به  اما  کرده ؛  پیدا  نجات  پرواز  این  خلبانان 
دست کم  این  بر  عالوه  و  شده   زخمی  شدت 
چهار روستایی در اثر سقوط این هواپیما در آن 

منطقه زخمی شده اند.
طبق گفته شاهدان عینی، شماری از سربازان 

تا  تالش هستند  در  به شدت  اروپا  کشورهای سراسر 
را  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای  واکسیناسیون  اجرای 
سرعت بخشند و از شیوع گونه دلتای این ویروس که 
بسیار مسری تر از گونه های دیگر است، جلوگیری کنند.

داده های جمع آوری شده توسط بانک مرکزی دانمارک 
فرد  هر  که  می دهد  نشان   ۲۰۲۰ سال  چهارم  ربع  در 
دانمارکی به طور متوسط حدود ۱.۳ میلیون کرون )۱7۸ 
نظر  در  با  رقم  این  که  دارد  خالص  دارایی  یورو(  هزار 
گرفتن برآورد بانک مرکزی اروپا و یورواستات بیش از دو 
برابر میانگین تفاوت دارایی های مالی و بدهی های اتباع 

اتحادیه اروپا است.
بدین ترتیب دانمارکی ها باالتر از مردم هالند، سویدن، 
ساکنان  ثروتمندترین  عنوان  بلژیک  و  لوکزامبورگ 
است  در حالی  این  کردند.  آن خود  از  را  اروپا  اتحادیه 
که دانمارک رکورددار طول دوره نرخ منفی بهره سپرده 
بانکی در جهان است. بانک مرکزی این کشور از سال 

آن  داخل  از  زمین  به  هواپیما  برخورد  از  قبل 
در حال پریدن به بیرون مشاهده شدند که این 

موضوع باعث نجات آن ها شد.
جنرال سیریلیتو سوبژانا، فرمانده ارتش فیلیپین 
گفت که این هواپیما در حال انتقال نیرو بود. 
هواپیما در نزدیکی یک معدن در منطقه ای با 
از  یکی  حادثه  این  کرد.  سقوط  کم  جمعیت 
فیلیپین  هوایی  نیروی  حوادث  مرگ بارترین 

است.
از  بسیاری  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  طبق 
آموزش های  تازه گی  به  هواپیما  سرنشینان 
عنوان  به   و  بودند  را گذرانده  نظامی  مقدماتی 
در  تروریسم  ضد  مشترک  کارگروه  از  بخشی 
حال اعزام به منطقه سولو که عمدتاً مسلمان 
است، بودند. در این منطقه سازمان »ابوسیاف« 
سوی  از  سازمان  این  دارد.  پررنگ  حضور 
واشنگتن در فهرست گروه های تروریستی قرار 

گرفته است.

با  واکسیناسیون،  فوریت  امریکا،  صدای  گزارش  به 
تعطیالت تابستانی و فصل گردشگری در اروپا هم زمان 
مسافران  و  اجتماعات  هوا،  شدن  گرم  است.  شده 
به  تمایلی  دولت ها  و  می آورد  دنبال  به  را  بیش تری 

۲۰۱۲ و با هدف کنترل نرخ ارز، نرخ بهره سپرده بانکی 
در این کشور را به زیر صفر رساند و این نرخ منفی به جر 
مقطعی کوتاه در سال ۲۰۱۴ تا کنون برقرار مانده است.

دانمارکی ها  خالص  ثروت  رشد  معتقدند،  کارشناسان 
برای  سرمایه گذاری  و  پس انداز  برنامه های  مرهون 
از  بازنشسته گی است که چند دهه ای است پس  دوران 
آغاز اشتغال به کار توسط هر جوان دانمارکی به آن ها 
پیشنهاد شده و انتخاب حداقل یک برنامه اجباری بوده 

است.
سرانه  دانمارک،  مرکزی  بانک  داده های  طبق  البته 
بدهی های شهروندان این کشور حدود ۵۶۰ هزار کرون 
باالترین  لوکزامبورگ  از  یورو( است که پس  )7۵ هزار 

جلوگیری از آن ها ندارند.
جوانان  بین  در  خصوص  به  اجتماعی،  فاصله گیری 
معموالً نادیده گرفته می شود و برخی از کشورها الزام 
لغو  را  عمومی  باز  فضاهای  در  صورت  ماسک  زدن 

کرده اند.
کشورها برای تشویق مردم به واکسینه شدن، به دادن 
و  سفر  کوپن  رایگان،  غذایی  مواد  جمله  از  جوایزی 
شده اند.  متوسل  قرعه کشی  و  رایگان  سرگرمی های 
رییس جمهوری قبرس حتا برای تشویق شهروندانش 

به واکسینه شدن حس میهن پرستی را به میان آورد.
بنا بر گزارش مرکز کنترل بیماری اروپا که ۳۰ کشور 
اروپایی را تحت نظارت دارد، خطر بیمار شدن از گونه 
دلتای ویروس کرونا برای جوامعی که کامل واکسینه 
نشده یا تا حدی واکسینه شده اند )یعنی تنها یک دوز 

واکسین دریافت کرده اند(، »باال تا بسیار باال« است.

میزان سرانه بدهی در میان کشورهای اتحادیه اروپا به 
شمار می رود. البته بانک مرکزی این کشور اعالم کرده که 
۸۶ درصد این بدهی ها توسط وثیقه های ملکی تضمین 
شده اند که در محاسبه ثروت خانوارها لحاظ نشده است.

با گسترش گونه دلتا، اروپا تالش دارد تا واکسیناسیون کرونا را سرعت بخشد

ثروتمندترین و فقیرترین شهروندان اتحادیه اروپا در کدام کشورها زنده گی می کنند؟


