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

قیمت تکت رفت
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فرصت سوزی نکنید
دولت و طالبان فرصت کافی برای صلح داشتند. با وصف این فرصت ها، اما از زمان آغاز گفت وگوهای دوحه تا تعلیق 

اعالم ناشده  آن، هیأت های مذاکره کننده دو طرف از توافق بر سر طرزالعمل مذاکرات، فراتر نرفتند. میز مذاکرات دوحه در 
بسیاری از روزها و حتا هفته ها خالی بود.
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برخی از اعضا و فرماندهان بسیج های مردمی که در روزهای اخیر علیه طالبان 
شکل گرفته اند، مدعی اند که تاکنون از سوی دولت تجهیز و تمویل نشده اند. به 
گفته آنان، مردم از روحیه و مورال خوب جنگی برخوردارند و اگر دولت سالح و 
مهمات الزم را در اختیارشان قرار دهد، آماده اند که تا آخرین توان در برابر حمالت 
طالبان ایستاده گی و از نیروهای امنیتی حمایت کنند. نهادهای امنیتی پیش تر 
گفته بودند که برنامه منظم برای ادغام این نیروها در صفوف ارتش منطقه ای و 

تجهیز آن ها روی دست دارند.

دولت در اجرای وعده هایش کوتاهی 
کرده است
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چهار تن به ظن انفجار پایه های برق وارداتی در پروان بازداشت شدند وزارت دفاع: 
مسوول عمومی حمالت انتحاری طالبان 
نیروهای در حمله هوایی ارتش در هلمند کشته شد که  می گویند  پروان  در  منابعی  پروان:  ۸صبح، 

وارداتی  برق  پایه های  انفجار  ظن  به  را  تن  چهار  امنیتی 
بازداشت کرده اند.

طبق معلومات این منابع، این چهار تن زمانی بازداشت شدند 
که روز یک شنبه، سیزدهم سرطان، یک پولیس ترافیک هنگام 
رفتن به سوی خانه متوجه می شود که دو تن با یک بشکه در 
نزدیکی یک پایه برق نشسته بودند و می خواستند با خلوت 

شدن ساحه، پایه های برق را بمب گذاری کنند.
منابع می گویند که پولیس ترافیک ابتدا این دو نفر را بازداشت 
قطعه  ورود  و  امنیتی  نهادهای  به  اطالع  از  پس  و  می کند 
تن  چهار  به  متهمان  شمار  قضیه،  به  ملی  امنیت  »صفر۱« 

می رسد.
هرچند مقام های امنیتی پروان در این مورد اظهار بی خبری 
می کنند، اما منابع گزارش می دهند که ابتدا این چهار تن از 
سوی اداره تروریسم فرماندهی پولیس پروان بازداشت شده اند.

رامش شمال، رییس شورای جوانان شمالی بزرگ، در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح می گوید که پولیس ترافیکی که این افراد را 
تهدید جدی  زیر  است،  کرده  بازداشت  برق  پایه  نزدیکی  از 

امنیتی قرار دارد.
ریاست عمومی امنیت ملی این خبر را تأیید کرده است. این 
ریاست گفته است که افراد بازداشت شده عضویت گروه داعش 

را دارند.
پیش تر تأیید شده بود که سه نفر در ولسوالی سالنگ به اتهام 

تخریب پایه های برق بازداشت شده اند.
در جریان روزهای گذشته چندین پایه برق در پروان بر اثر 

انفجار ماین تخریب شده است.
پروان  جنگل باغ  ساحه  در  برق  پایه  یک  مورد  آخرین  در 

تخریب شد که روز یک شنبه کار ساخت آن تکمیل شد.
طبق معلومات شرکت برشنا، در جریان شش ماه گذشته ۳۹ 

پایه برق وارداتی در کشور تخریب و انفجار داده شده است.
تخریب این پایه ها هزینه سنگین را روی دست شرکت برشنا 

و مردم گذاشته است.

ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که مسوول عمومی 
در  طالبان  گروه  انتحاری  حمالت 
حمله  نتیجه  در  جنوب غرب  حوزه 
هوایی ارتش در والیت هلمند کشته 

شده است.
دوشنبه،  روز  ملی  دفاع  وزارت 
نشر  با  سرطان،  چهاردهم 
خبرنامه ای گفته است که نیروهای 
هوایی ارتش روز گذشته، سیزدهم 
»مارجه«  ولسوالی  در  سرطان، 
والیت هلمند تجمع گروه طالبان را 

هدف قرار دادند.
این  در  ملی،  دفاع  وزارت  گفته  به 

عمومی  مسوول  هدف مند،  حمله 
در  طالبان  گروه  انتحاری  حمالت 
نام  به  کشور  غرب  جنوب  حوزه 
»معراج« همراه با پنج انتحار کننده 

دیگر این گروه کشته شده است.
طبق معلومات این وزارت، »معراج« 
پسر کاکای »صدر ابراهیم« مسوول 
جنوب  در  طالبان  جنگ  عمومی 
کشور و نیز مسوول تسهیل، تجهیز 
شورای  از  انتحاری  افراد  انتقال  و 
به  پاکستان  در  کویته  نظامی 

افغانستان است.
گروه طالبان در این مورد واکنشی 

نشان نداده است.

مردمتاوانچهرامیپردازند؟
جهش کم پیشینه دالر در برابر پول افغانی؛ 

رزمنده گان داوطلب: 

کاشی سازی سنتی در هرات؛  
نگرانی از نابودی و تالش 

برای ثبت جهانی
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نیروهای امنیتی در چند روز گذشته عملیات های متعددی 
را برای پس گیری ولسوالی سیاه گرد راه اندازی کرده اند، اما 
طالبان هم چنان کنترل این ولسوالی را در اختیار دارند. 
مقام های امنیتی پروان می گویند که طالبان در خانه های 
مسکونی سنگر گرفته اند و عملیات پس گیری این ولسوالی 
به درازا کشیده شده است. مقام های امنیتی پروان تالش 

دارند که این ولسوالی را...
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جنگ ارزش ها؛ 
مبارزه دولت در برابر طالب
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زیر سایه طالبان؛ 
در سیاه گرد پروان چه می گذرد؟





مقدار  به  ولسوالی ها  و  پاسگاه ها  سقوط  با  طالبان  گروه 
هشداردهنده ای از جنگ افزارها و ادوات نظامی ارتش دست یافته 
است. طبق گزارش مجله فوربز، تنها در ماه جون 7۱5 تانک هاموی، 
موترهای زرهی و سیستم توپخانه ای ارتش به دست طالبان افتاده 
است. بخش بیش تر این جنگ افزارها و ادوات نظامی از سوی امریکا 
تأمین شده است. بخش کم آن میراث شوروی در افغانستان است.
از  تعدادی  از  خبر هشداردهنده دیگر آن است که گروه طالبان 
سربازان ارتش به عنوان مشاور، راهنما و آموزگار کار می گیرند. این 

سربازان طی دو ماه اخیر به طالبان تسلیم شده اند.
جنگ جویان طالبان تا پیش از ماه می تنها به موترهای تیزرفتار 
بازار  در  وسایط  این  داشتند.  دست رسی  موترسایکل  و  عادی 
و  زرهی  موترهای  تعداد  است.  دست رس  قابل  عموم  برای  آزاد 
تانک های هاموی که این گروه در نتیجه جنگ به دست آورده بود، 

هشداردهنده گزارش نشده بود.
زیاد پیش رفته  این گروه،  استفاده  هم چنان جنگ افزارهای مورد 
نبود. دوربین شب، »بزبزک« و »درون« که از جنگ افزارهای مدرن 
است، به صورت محدود در اختیار این گروه قرار داشت. بیش ترین 
سالح مورد استفاده گروه طالبان در گذشته، راکت آرپی جی، هاوان، 
پیکا، دهشکه، کالشنیکوف و ماین های مقناطیسی و دست ساز بود.
زرهی،  موتر  هاموی،  تانک   7۱5 به  طالبان  گروه  یافتن  دست 
سیستم توپخانه ای و دیگر سالح و مهمات سبک و سنگین، جداً 
مایه نگرانی است. ممکن است در روزها و هفته های آینده بر این 

تعداد جنگ افزار و ادوات نظامی افزوده شود.
گروه طالبان برای استفاده از وسایط نظامی و جنگ افزارهای جدید 
چشم همکاری به سربازانی دوخته است که با سقوط پاسگاه ها و 
ولسوالی ها به این گروه تسلیم شده اند. منابع مردمی می گویند که 
گروه طالبان تنها بخشی از سربازان تسلیم شده را رها و بخش دیگر 
آن ها را برای آموزش، مشوره و راهنمایی جنگ جویان خود حفظ 

کرده است.
جنگ افزارها،  انهدام  به  عالقه ای  گذشته،  برخالف  طالبان  گروه 
تانک های هاموی و موترهای زرهی تاکنون نشان نداده است. این 
در  و جنگ افزارها  نظامی  این وسایط  از  بتواند  آن که  برای  گروه 

جنگ با دولت استفاده کند، از آن ها مراقبت می کند.
بدون  ولسوالی ها  و  پاسگاه ها  که  است  شده  گزارش  مواردی  در 
به طالبان  دولتی  نیروهای  از سوی  و درگیری  مقاومت  کم ترین 
واگذار شده است. جنگ جویان طالبان، این پاسگاه ها و ولسوالی ها 
را با تمام امکانات آن تصرف کرده اند. نیروهای دولتی که از پاسگاه ها 
و ولسوالی ها بیرون رفته اند، هیچ تدبیری برای جلوگیری از افتادن 
جنگ افزارها و ادوات نظامی دولت به دست گروه طالبان نداشته  اند. 
آن  بسته های  که حتا  بوده  نو  آن قدر  این جنگ افزارها  از  بعضی 

توسط کسی باز نشده است.
اسلحه  تجارت  مصروف  گذشته  در  پولیس  نیروهای  از  بعضی 
پولیس  سابق  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل  مثال،  طور  به  بوده اند. 
غزنی، در سال ۱۳۹4 فاش کرد که ده ها میل سالح و مقدار قابل 
توجهی از مهمات پولیس این والیت به طالبان فروخته شده است. 
به همین شکل تحویل  نیز  نظامی  واسطه  زمان، ده ها  در همان 

طالبان داده شده بود.
به این ترتیب، گروه طالبان با دست یافتن به مقدار هشداردهنده ای 
از جنگ افزارها و ادوات ارتش، تجهیز شده است. این گروه اگر در 
گذشته برای تهیه تجهیزات نظامی به بیرون متکی بود، فعاًل اما 
بخشی از آن را از داخل تهیه کرده است. برای دولتی که نیازمند 
کمک های بین المللی برای تسلیح نیروهای خود است، تحویل دهی 
این مقدار جنگ افزار و ادوات نظامی به دشمن، شدیداً مایه نگرانی 

است.
پیش بینی می شود که در قول اردوهای کشور به ارزش پنج میلیارد 
دالر سالح و مهمات موجود است. برای گروه طالبان، این مقدار 
سالح و مهمات یک طعمه وسوسه انگیز است. باید مراقب بود که 
وضعیت به جایی کشیده نشود که این سرمایه عظیم نظامی از 

دست ارتش بیرون شود.
متکی  بیرونی  کمک های  به  نیازهایش  تأمین  برای  که  دولتی 
است، باید در امر مراقبت از انبارهای سالح و مهمات خود محتاط 
باشد. هم چنان انبارهای آسیب پذیر پیش از آن که توسط طالبان 
تسخیر شود، باید تخلیه و یا منهدم شود. بسیار خطرناک است که 
جنگ جویان طالبان به جنگ افزارهایی دست پیدا کنند که استفاده 

آن ها تنها برای دولت ها و ارتش های قانونی مجاز است.
مدرن ترین  به  طالبان  گروه  یافتن  دست  که  کرد  نباید  تردیدی 
جنگ افزارها و ادوات نظامی، بازی را به زیان دولت تغییر می دهد. 
و  پاسگاه ها  واگذاری  خطای  است  ممکن  غفلت،  صورت  در 
اگر  تکرار شود.  بارها  به طالبان  تمام تجهیزات آن  با  ولسوالی ها 
قرار است پاسگاه ها و ولسوالی ها به صورت عمد ترک شود، بهتر 
است برای انتقال و یا انهدام سالح و مهمات موجود در آن ها از قبل 
برنامه ریزی شود. در غیر این صورت، جنگ جویان طالبان با همان 
این  ارتش مجهز هستند.  جنگ افزارهایی مجهز خواهند شد که 

وضعیت معادله جنگ را به زیان دولت تغییر خواهد داد.

جنگ افزار ارتش را به 
طالبان ندهید
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۸صبح، کابل: ریاست عمومی امنیت ملی اعالم 
فرماندهان  جنگی  هسته  یک  که  است  کرده 
هدف  میدان وردک  والیت  در  را  طالبان  گروه 

حمله سازمان دهی شده قرار داده است.
این ریاست روز دوشنبه، چهاردهم سرطان، با 
نشر خبرنامه ای گفته است که در این عملیات 
از  نشست  این  اعضای  تمام  شده،  طرح ریزی 
جمله چندین فرمانده مهم گروه طالبان کشته 

شده اند.
امنیت ملی شمار افرادی را که در این نشست 

کشته شده اند، اعالم نکرده است.
طبق اعالم امنیت ملی، این عملیات بر اساس 
اطالعات نیروهای کشفی این ریاست در قریه 
»مامکی« بر تجمع گروه طالبان اجرا شده است.

این  در  بود  قرار  که  است  گفته  ملی  امنیت 
مواضع  بر  حمالت  تشدید  مورد  در  نشست 
عامه  تأسیسات  تخریب  و  امنیتی  نیروهای 

تصمیم گرفته شود.
در  که  است  افزوده  خبرنامه  حال،  همین  در 
و  سالح  از  زیادی  مقدار  عملیات  این  نتیجه 

مهمات گروه طالبان تخریب شده است.
با  که  است  کرده  خاطرنشان  ملی  امنیت 
مرکزی  هسته های  بلندمدت  برنامه های 

گروه های تروریستی را هدف قرار می دهد.
گروه طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان 

نداده است.

و  مهاجرین  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
عودت کننده گان والیت فاریاب می گوید که در 
نتیجه جنگ  در جریان یک ماه اخیر پنج هزار 
به ترک  این والیت مجبور  و ۶7۰ خانواده در 

خانه های شان شده اند.
و  مهاجرین  رییس  محمدی،  فاروق  غالم 
دوشنبه،  روز  فاریاب،  والیت  عودت کننده گان 
روزنامه  با  صحبت  در  سرطان،  چهاردهم 
۸صبح گفت که نزدیک به هشت هزار عریضه 
این  به  ولسوالی  شش  از  کمک  درخواست 

ریاست رسیده است.
یک  نبردهای  دلیل  به  خانواده ها  شمار  این   
قیصار،  پشتون کوت،  ولسوالی های  از  اخیر  ماه 
اندخوی، گرزیوان، خواجه سبزپوش و المار به 

شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب پناه آورده اند.
طبق معلومات محمدی، ولسوالی پشتون کوت 
جمله  از  ولسوالی  این  اطراف  ساحات  و 
اطرف  و  منطقه سبز  عزیران،  ده  »جمشیدی، 
این والیت  آن« بیش ترین رقم بی جا شده در 

را دارد.
کار  فاریاب،  والیت  مهاجرین  ریاست  گفته  به 
شده  آغاز  خانواده  ها  این  شناسانی  و  سروی 
است و با کامل شدن این روند، کمک رسانی به 

خانواده های آواره آغاز خواهد شد.
کمک های ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 
در این والیت شامل کمک های نقدی و غذایی 

می شود.
حمالت  شاهد  فاریاب  گذشته  ماه  چند  در 

گسترده گروه طالبان بوده است.
چندین ولسوالی این والیت بین نیروهای دولتی 

و طالبان دست به دست شده است.
میمنه  دروازه های شهر  به  گاهی  دامنه جنگ 

نیز رسیده است.

۸صبح، کابل: رییس مجلس نماینده گان می گوید 
نیروهای  خروج  از  پس  ولسوالی ها  سقوط  که 
اما  بود،  شده  پیش بینی  »تغییر«  یک  بین المللی 
و  نظام  برای  را  تهدیدی  نمی تواند  وجه  هیچ  به 

حاکمیت ملی خلق کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، روز 
دوشنبه، چهاردهم سرطان، در نشست عمومی این 
مجلس گفت که مردم افغانستان با انگیزه حمایت 
از جمهوریت و حفاظت از دارایی های ملی در کنار 
نیروهای امنیتی قرار بگیرند و حکومت نیز باید از 
هرنوع خیزش و طغیان »معقول« مردم برای دفاع 

از کشور حمایت کند.
رییس مجلس نماینده گان تصریح کرد که افغانستان 
روزهای سخت و دشوار را تجربه می کند و نیروهای 
امنیتی و خیزش های مردمی باید با تمام توان برای 
تأمین امنیت مردم و خنثا سازی توطیه بیگانه گان 

تالش کنند.
اخالل  او، شدت گرفتن حمالت طالبان،  به گفته 
و  بیکاری  و  فقر  کرونا،  شیوع  عامه،  نظم  شدید 
جنگ  سبب  به  داخلی  آواره گان  موج  افزایش 

»نامشروع« نگران کننده است.

۸صبح، کابل: رسانه های تاجیکستانی به نقل از 
دولتی  کمیته  مرزبانی  نیروهای  مطبوعات  مرکز 
امنیت ملی تاجیکستان گزارش داده اند که در پی 
حمله طالبان به ولسوالی های خواهان، شکی، نسی، 
مرز  کیلومتر  که ۹۱۰  اشکاشم  و  شغنان  ماه می، 
مشترک با این کشور دارد، یک هزار و ۳7 نیروی 

امنیتی افغانستان از مرز عبور کرده اند.
خبرگزاری خاور تاجیکستان روز دوشنبه، چهاردهم 
سرطان، هرچند گزارش داده است که ولسوالی های 
مزبور به دست طالبان افتاده است، اما منابع محلی 
می گویند که ولسوالی ماه می و دیگر ولسوالی های 

درواز به دست طالبان سقوط نکرده است.
هرچند نیروهای امنیتی از ولسوالی ماه می بیرون 

شده اند.
چیزی  مورد  این  در  تاکنون  امنیتی  نهادهای 

نگفته اند.
منابع محلی می گویند که بسیاری از ولسوالی های 
شده  واگذار  طالبان  به  درگیری  بدون  بدخشان 

است  کرده  تأیید  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
که سه نفر در اثر شلیک تفنگ داران ناشناس در 
منطقه کوته سنگی از مربوطات ناحیه پنجم شهر 

کابل کشته شده اند.
دوشنبه،  روز  عصر   4:۲۰ ساعت  رویداد  این 

چهاردهم سرطان، رخ داده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، گفته است 
قرار  را هدف  افرست  نوع  موتر  مهاجمان یک  که 

میررحمان رحمانی گفت که عالوه بر نگرانی های 
دادن  دست  از  ترس  ولسوالی ها،  سقوط  از  مردم 
دست آورد های دو دهه گذشته نیز در میان مردم 

وجود دارد.
در همین حال، رییس مجلس نماینده گان از طالبان 
زیرا  نزنند؛  آسیب  عامه  تأسیسات  به  تا  خواست 

بازسازی و ایجاد دوباره آن به زمان زیاد نیاز دارد.
شمار  افزودن  روز  افزایش  از  هشدار  با  رحمانی 
»یتیمان و بیوه ها« در نتیجه درگیری ها، از دو طرف 
جنگ در افغانستان خواست تا »حد امکان از کشتار 

غیرنظامیان« جلوگیری کنند.
متوازن  نشدن  توزیع  نماینده گان  مجلس  رییس 
سقوط  عامل  را  مردمی  خیزش های  میان  سالح 
ولسوالی ها عنوان کرد و از حکومت خواست تا به 

این »تبعیض آشکار« پایان دهد.
در همین حال، میررحمان رحمانی تأکید کرد، با 
آن که خشونت ها افزایش یافته است، اما دروازه های 

مذاکرات صلح نباید بسته شود.
او از جایگاه ریاست مجلس نماینده گان از طالبان و 
حکومت خواست تا  مذاکرات صلح را هرچه عاجل 

از سر بگیرند و روی توافق زودهنگام تمرکز کنند.

است.
این منابع هم چنان می گویند که طالبان تجهیزات 
برخی از تاسیسات دولتی و نهادهای خیریه را با 

خود برده اند.
نگفته  چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

است.
وزارت دفاع ملی روز گذشته از اعزام صدها نیروی 

کماندو به بدخشان خبر داد.
حمالت  پی  در  که  می گوید  بدخشان  والی  دفتر 
طالبان در نواحی شهر فیض آباد تلفات سنگین به 

گروه طالبان وارد شده است.
در پی تشدید نبردها در مرز با تاجیکستان، امام علی 
با محمداشرف  این کشور  رحمان، رییس جمهور 

غنی، رییس جمهور کشور، تلفنی گفت وگو کرد.
محمداشرف غنی گفته است که دولت افغانستان 
زودی  به  و  است  مسوول  شهروندانش  قبال  در 
رفته اند،  تاجیکستان  به  که  کسانی  وضعیت  به 

رسیده گی می کند.

داده اند.
کارمندان  قربانیان  که  می گویند  رویداد  شاهدان 

دولتی هستند.
این حادثه را  فردوس فرامرز می گوید که پولیس 

بررسی می کند.
شاهدان رویداد گفته اند که مهاجمان از منطقه فرار 

کردند.
هویت قربانیان از سوی پولیس اعالم نشده است.

نیروهای امنیت ملی یک 
نشست فرماندهان طالبان را در 

میدان وردک هدف قرار دادند

نزدیک به شش هزار خانواده 
در اثر جنگ در فاریاب آواره 

شده اند

رییس مجلس نماینده گان: 
سقوط ولسوالی ها یک تغییر پیش بینی شده پس از خروج 

نیروهای بین المللی بود

جنگ در بدخشان؛   
بیش از یک هزار نیروی امنیتی به تاجیکستان 

عقب نشینی کردند

تفنگ داران ناشناس سه نفر را در کوته سنگی کشتند



فرماندهان  و  اعضا  از  برخی 
در  که  مردمی  بسیج های 
طالبان  علیه  اخیر  روزهای 
مدعی اند  گرفته اند،  شکل 
دولت  سوی  از  تاکنون  که 
به  نشده اند.  تمویل  و  تجهیز 
و  روحیه  از  مردم  آنان،  گفته 
مورال خوب جنگی برخوردارند و اگر دولت سالح و 
مهمات الزم را در اختیارشان قرار دهد، آماده اند که 
ایستاده گی  برابر حمالت طالبان  توان در  تا آخرین 
و از نیروهای امنیتی حمایت کنند. نهادهای امنیتی 
پیش تر گفته بودند که برنامه منظم برای ادغام این 
آن ها  تجهیز  و  منطقه ای  ارتش  صفوف  در  نیروها 
ملی  دفاع  وزارت  باری سرپرست  دارند.  روی دست 
در نخستین روز آغاز کارش از مردم خواست که در 
هر جا هستند، در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند، 
سالح و تجهیزات به آن ها کمک می شود. اکنون که 
نزدیک به یک ماه از این وعده ها گذشته، دولت اما 
به وعده هایش به  گونه باید و شاید عمل نکرده  است. 
مجلس نماینده گان نیز از دولت خواست که باید از 
هرنوع خیزش و »طغیان معقول« مردمی برای دفاع 
نشدن  توزیع  از  مجلس  این  کند.  از کشور حمایت 
انتقاد  مردمی  خیزش  نیروهای  میان  متوزان سالح 
تجهیزات  و  سالح  نرسیدن  که  است  گفته  و  کرده 
برای برخی از نیروهای خیزش مردمی، سبب سقوط 
پی هم ولسوالی ها شده است. در همین حال وزارت 
دفاع ملی هرچند کاستی ها در توزیع سالح و مهمات 
چارچوب  در  که  می دهد  اطمینان  اما  می پذیرد،  را 
اختیار  در  که  امکاناتی  تمامی  برنامه مشخص،  یک 

افغانی  ارزش  اخیر  روزهای  در 
به   امریکایی  دالر  برابر  در 
سقوط  کم  پیشنه  ای  صورت 
ارز  بازار  در  است.  کرده 
دالر  یک  اکنون  افغانستان 
 ۶۰ و  افغانی   ۸۱ به  امریکایی 
پول تبادله می شود. در جریان 
سه روز گذشته، یک دالر امریکایی به ۸۲ افغانی و ۱۰ 
پول نیز تبادله شد. این رقم نشان می دهد که کاهش 

ارزش افغانی در سال های اخیر بی پیشینه است.
مختلف  اقشار  زنده گی  روی  دالر،  نرخ  رفتن  بلند 
است.  گذاشته  تاثیر  عادی  مردم  ویژه  به  جامعه 
امنیت  و  کار  نبود  دلیل  به  که  خانواده ها  بیش تری 
زیر خط فقر به سر می برند، این روزها با مشکالت 

بیش تری دست و پنجه نرم می کنند. 
وی  می کند.  تکسی رانی  کابل  شهر  در  احمدشاه 
می گوید که از صبح تا شام دو صد افغانی را به سختی 
پیدا می کند. احمدشاه از بلند رفتن نرخ تیل و مواد 
خوراکه شکایت دارد. او می گوید: »در چند روز اخیر، 
قیمت یک لیتر تیل پترول با بلند رفتن نرخ دالر از 
4۶ افغانی به 5۲ افغانی رسیده است. از یک سو پیسه 
دکان دارها  هم  سوی  از  و  است  مشکل  کردن  پیدا 
بسیار فرصت طلب و ظالم هستند؛ همین که یک گپ 

را می شنوند،تمام نرخ ها را دو برابر می سازند.«
به گفته احمد شاه با آن که فقر و تنگ دستی زنده گی 
را برایش غیر قابل تحمل کرده ، اما او برای این که تنها 
نان آور خانواده است، روز تا شام تکسی رانی کرده و با 
همین درآمد کم، مخارج خانواده اش را تامین می کند.

که حکومت  می گوید  مرکزی  بانک  حال  همین  در 

سه شنبه
شماره 3638

15 سرطان 1400
6 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

3

این وزارت قرار دارد، به نیروهای بسیج مردمی توزیع 
می شود.

نیروهای  مواضع  بر  طالبان  حمالت  تشدید  از  پس 
دولتی، شماری از باشنده گان کشور در نقاط مختلف 
علیه این گروه سالح برداشتند که این کار از سوی 
نهادهای  شد.  حمایت  دولت  و  امنیتی  نهادهای 
امنیتی اعالم کردند که برای نیروهای بسیج مردمی 
به هر میزان سالح، مهمات و امکانات که نیاز داشته 
باشند، فراهم می کند. اکنون اما در برخی از مناطق، 
شکایت ها از نرسیدن سالح و مهمات باال گرفته است. 
دولت  اگر  که  می گویند  مردمی  خیزش  فرماندهان 
حمالت  جلو  خالی  دست  با  مردم  نکند،  همکاری 

تهاجمی طالبان مقاومت نمی توانند. 
مردمی  بسیج  فرماندهان  از  باجگاهی،  جالل الدین 
حکومت  که  وجودی   با  می گوید  بغالن،  والیت  در 
و  تجهیزات  وعده  طالب  گرفتن جبهه ضد  با شکل 
تمویل نیروهای مردمی را داده بود، اما تاکنون به این 
وعده ها عمل نشده است. او به روزنامه ۸صبح گفت 
بغالن  در  را  مردمی  بسیج  از  نفر  از ۳۰۰  بیش  که 
رهبری می کند و تمامی این نیروها از سالح و امکانات 
ناچیز برخوردارند. باجگاهی افزود که اگر دولت سالح 
و مهمات مورد نیاز را فراهم کند، هزاران نفر آماده اند 
تا دوشادوش نیروهای امنیتی با طالبان بجنگند. او 
هشدار داد که اگر دولت به وعده هایش عمل و سالح 
و مهمات را برای نیروهای بسیج مردمی فراهم نکند، 
این  این والیت بحرانی خواهد شد.  امنیتی  وضعیت 
فرمانده بسیج مردمی خاطر نشان کرد که طالبان در 
برابر نیروهای بسیج مردمی و امنیتی توان مقاومت 
ندارند و به زودی والیت بغالن از وجود جنگ جویان 

تمام نوسانات ارز را زیر نظر دارد. عصمت اهلل کوهسار، 
سخنگوی بانک مرکزی، دلیل بلند رفتن نرخ دالر در 
مقابل پول افغانی را وضعیت سیاسی و ناامنی داخلی 
می داند و می گوید: »بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول 

افغانی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد.« 
به گفته آقای کوهسار، »د افغانستان بانک« به عنوان 
بانک مرکزی افغانستان، ثبات و کنترل نرخ هایی که 
مربوط به آن ها می شود را مطابق مکانیزم تعیین شده  
اداره و هفته ای سه بار ۳۰ تا 5۰ میلیون دالر را در 
تمام  این که  برای  می افزاید،  او  می کند.  لیالم  بازار 
معامله  ها با پول افغانی صورت بگیرد، برنامه های تازه 
روی دست گرفته شده است و این برنامه ها در آینده 

نزدیک عملی خواهد شد.
در همین حال حاجی دادگل، معاون اتحادیه صرافان 
سرای شهزاده کابل، علت بلند رفتن نرخ دالر در مقابل 

طالب پاک سازی خواهد شد. والیت بغالن در مجموع 
تصرف  در  آن  ولسوالی  هفت  که  دارد  ولسوالی   ۱4
طالبان است. برحسب معلومات، طالبان ولسوالی های 
برکه، نهرین، تاله و برفک، گذرگاه نور، بغالن مرکزی، 

دهنه غوری و جلگه را در اختیار دارند. 
ذوالفقار خان، از فرماندهان بسیج مردمی در والیت 
بلخ، نیز گفت که وزارت دفاع ملی تاکنون سالح و 
او  آنان تحویل نداده است.  مهمات وعده شده را به 
وزارت  این  برای  را  پیشنهادات خود  که  کرد  تأکید 
خواست ها  و  پیشنهادات  این  تاکنون  اما  فرستاده، 
منظور نشده است. با این حال او تاکید کرد که تنها 
مثل  مهمات  مقداری  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مرمی هاوان، مرمی کالشنیکوف و مرمی پیکا را در 
اختیار نیروهای بسیج مردمی قرار داده است که به 
هیچ عنوان بسنده نیست. او افزود که نهادهای امنیتی 
بسیج  نیروهای  اختیار  در  بیش تری  تجهیزات  باید 
مردمی قرار دهند تا آن ها بتوانند بهتر در برابر طالبان 
بجنگند. ذوالفقار خان خاطر نشان کرد که تعداد زیاد 
به  اما  نیروها هستند،  این  به  مردم مشتاق پیوستن 
دلیل کمبود سالح تاکنون نتوانسته اند در جبهه ضد 
امکانات  اگر دولت  افزود که  او  طالبان حاضر شوند. 
دهد،  قرار  مردم  اختیار  در  بیش تری  تجهیزات  و 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به  که  آماده اند  مردم 
ایستاده گی  طالبان  حمالت  برابر  در  و  شوند  بسیج 
کنند. این فرمانده بسیج مردمی تاکید کرد که مردم 
توانسته اند  و  برخوردارند  خوبی  مورال  و  روحیه  از 
این  از  حمالت تهاجمی گروه طالبان بر بخش هایی 
والیت را عقب بزنند. او بیان کرد که نیروهای بسیج 
مردمی با نیروهای امنیتی هماهنگی خوبی دارند و به 
 زودی تمامی ولسوالی های از دست رفته را از وجود 
طالبان پاک سازی می کنند. گفتنی است که والیت 
ماه گذشته شاهد حمالت سنگین  بلخ در طول دو 
میان  از  توانسته اند  طالبان  است.  بوده  طالبان  گروه 
را  این والیت  ولسوالی  ولسوالی، دست کم شش   ۱4
ولسوالی های  حاضر  حال  در  بگیرند.  کنترل  شان  در 
کشنده، دولت آباد، شولگره، زاری، شورتپه و بلخ در 

تصرف طالبان است. 
قوماندان حکیم، از فرماندهان بسیج مردمی در والیت 
پروان، اما گفت که دولت تمامی امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز را در اختیارشان قرار داده است. به گفته او، 

پول افغانی را ناامنی های اخیر و مدیریت ناسالم بازار 
اوضاع  از  مردم  که  خاطری  به  می گوید  او  می داند. 
کشور شاکی اند، تمام پول های شان را به دالر تبدیل 
بانک   توسط  که  دالری  مقدار  می افزاید  او  می کنند. 
مرکزی برای فروش به لیالم گذاشته می شود، کافی 
نیست. او هشدار می دهد که اگر وضعیت امنیتی به 
همین شکل ادامه پیدا کند و بازار ارز مدیریت سالم 

نشود، ارزش افغانی کم تر از این خواهد شد.
گرچند بانک مرکزی از کنترل نوسانات ارز در بازار 
کشور اطمینان می دهد، اما بلند رفتن نرخ دالر روی 
گذاشته  منفی  تاثیر  مردم  از  زیادی  بخش  زنده گی 
شهر  سرخ  پل  ساحه  در  نوابی  نصیراحمد  است. 
»باال  می گوید:  او  دارد.  خوراکه فروشی  دکان  کابل 
باال  را  وارداتی  اولیه  مواد  قیمت های  دالر  نرخ  رفتن 
برده است، چون تمام حساب و کتاب تاجرها به دالر 

نیروهای بسیج مردمی در این والیت به گونه خوب 
امکانات  تمامی  با  اکنون  و  تجهیز شده اند  و  تمویل 
در برابر طالبان می جنگند. او بسیج مردمی در مقابل 
توان  طالبان  که  افزود  و  خواند  تاثیر گذار  را  طالبان 

مقابله با این نیروها را ندارند. 
از سویی هم مجلس نماینده گان می گوید که مردم 
افغانستان با انگیزه حمایت از جمهوریت و حفاظت 
قرار  امنیتی  نیروهای  کنار  در  ملی،  دارایی های  از 
گرفته اند و حکومت باید از هرنوع خیزش و »طغیان 
کند.  حمایت  کشور  از  دفاع  برای  مردم  معقول« 
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، روز 
این  دوشنبه، چهاردهم سرطان، در نشست عمومی 
مجلس، گفت که افغانستان روزهای سخت و دشوار 
خیزش های  و  امنیتی  نیروهای  و  می کند  تجربه  را 
مردم  امنیت  تأمین  برای  توان  تمام  با  باید  مردمی 
و خنثا سازی توطیه بیگانه گان تالش کنند. رحمانی 
سقوط  از  مردم  نگرانی های  بر  عالوه  که  گفت 
ولسوالی ها، ترس از دست دادن دستاورد های دو دهه 
گذشته نیز در میان مردم وجود دارد. از سوی دیگر 
متوازن  نشدن  توزیع  از  نماینده گان  مجلس  رییس 
انتقاد  نیروهای بسیج مردمی  سالح و مهمات میان 
کرد. او گفت که به دلیل توزیع نشدن عادالنه سالح 
می کند.  پی هم سقوط  ولسوالی ها  نیروها،  این  میان 
تبعیض »آشکار«  این  به  که  از حکومت خواست  او 

پایان دهد. 
بعضی  هرچند  ملی  دفاع  وزارت  حال  همین  در 
کاستی  ها در تمویل و تجهیز بسیج مردمی را می پذیرد، 
اما می گوید که این وزارت به تمامی وعده هایش عمل 
می کند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
به روزنامه ۸صبح گفت این وزارت تمامی امکانات و 
تجهیزاتی که در اختیار دارد را در چارچوب یک برنامه 
مشخص به نیروهای بسیج مردمی توزیع می کند. او 
نقش بسیج مردمی در پیش گیری از حمالت طالبان 
از  دفاع  برای  مردم  این  که  افزود  و  موثر  خواند  را 
مناطق  و نوامیس شان به حمایت از نیروهای امنیتی 
برخاسته اند. او تاکید کرد که این نیروها توانسته اند 
به  و  زنند  را عقب  تهاجمی طالبان  بیش تر حمالت 

طالبان تلفات سنگین وارد کنند.
گفتنی است که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی، 
طالبان حمالت شان را شدت بخشیده اند. جنگ جویان 
 ۱۰۰ از  بیش  مدت  این  جریان  در  طالبان  گروه 
ولسوالی را تصرف کرده اند. هم زمان با این، نیروهای 
امنیتی نیز تالش کرده اند تا جلو حمالت تهاجمی این 
از  گروه را بگیرند و تاکنون بیش از ۲۰ ولسوالی را 

کنترل طالبان آزاد کرده اند.

هستند  مجبور  دکان داران  تمام  و  می گیرد  صورت 
مواد خوراکه را به جز نوشابه جات به نرخ دالر از آن ها 
خریداری کنند. وقتی نرخ دالر باال می رود، به  خاطر 
در  مردم  بازار، سر و صداهای  در  قیمت ها  رفتن  بلند 
مقابل آن ها بلند می شود و فروشات آن ها نیز کاهش 

می یابد.«
تنها  نه  حاضر  حال  در  که  می گوید  دکان دار  این 
خرید فروش مواد عمده اولیه به دالر صورت می گیرد، 
بلکه بیش تر معامله ها از قبیل قیمت های پیشنهادی 
و  دفاتر  آپارتمان  ها،  خانه ها،  از  بسیاری  کرایه  و 

شرکت های خصوصی به نرخ دالر تعیین می شود.
با این حال درآمد بیش تر خانواده ها و کارمندان ادارات 
دولتی و شرکت های خصوصی به افغانی است. بلند 
رفتن ارزش دالر، سبب می شود که آنان با درآمد پول 

افغانی نیازمندی های کم تر خود را برآورده بتوانند.
رامین در شهر کابل رستورانت دارد. وی می گوید که 
کرایه رستورانش در هر ماه هشت صد دالر امریکایی 
است. او تصریح می کند: »تمام فروشات و معامله های 
اما کرایه و خرید  افغانی  صورت می گیرد،  با پول   ما 
اگر  می شود.  انجام  دالر  پول  با  رستورانت  ضروریات 
زیادی  تاوان  کند،  پیدا  دوام  همین گونه  وضعیت 

می کنیم.«
با وجود بلند رفتن نرخ مواد اولیه در بازار، اما شهرداری 
می گوید که صالحیت پخش نرخ نامه را ندارد. معروف 
شهرداری  در  رسانه ها  هماهنگی  مسوول  علی زی، 
کابل، می گوید که آن ها به دلیل نظام اقتصادی بازار 
آزاد، از طرف شهرداری کابل صالحیت پخش نرخ نامه  
را ندارند، اما اگر قیمت ها بی رویه رشد کند و یا احتکار 
در این زمینه وجود داشته باشد، تیم های تحقیقاتی 
شهرداری تمام اصناف را بررسی و با متخلفان برخورد 

قانونی می کند.
در این میان تنها مردم هستند که از هر جهت قربانی 
می دهند. مدیریت ناسالم دولت در بخش های مختلف 
سبب شده است که شرایط زنده گی مردم با گذشت 

هر روز دشوارتر شود.

رزمنده گان داوطلب:

جهش کم پیشینه دالر در برابر پول افغانی؛

مردمتاوانچهرامیپردازند؟

دولت در اجرای وعده هایش کوتاهی کرده است

شمیم فروتن

عبداالحمد حسینی 



دولت باید به روشنی سخن بگوید. برنامه نهادهای امنیتی و دفاعی باید 
روشن باشد. فرصت های صلح به دلیل تک روی ها و خودخواهی ها، یکی به 

دنبال دیگر از دست رفت. فرصت های خلق اجماع نیز نقش بر آب شد و به 
پراکنده گی سیاسی نقطه پایان نگذاشت. اگر بگوییم که وضعیت کنونی محصول 

فرصت سوزی های گذشته است، سخن باطلی نگفته ایم. اما حاال دیگر مجال 
فرصت سوزی و اشتباه باقی نیست.

حرف از »عقب نشینی تاکتیکی« می زد، روند سقوط 
و واگذاری ولسوالی ها کلید خورد. تاکنون نزدیک به 
۱۰۰ ولسوالی  سقوط کرده و یا واگذار شده، هرچند 
کنترل تعدادی از آن ها بار دیگر به دست دولت افتاده 

است.
برای  تالش هایی  شمال،  در  جنگ  گرفتن  شدت  با 
ایجاد شورای عالی دولت نیز روی دست گرفته شد. 
مطابق توافق نامه سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹ که میان غنی 
و عبداهلل امضا شد و اساس دولت مشارکتی کنونی را 
سیاسی  رهبران  اشتراک  با  باید  شورا  این  گذاشت، 

تشکیل شود. نشست های مقدماتی امیدوارکننده اما 
گام های بعدی ُکند بود. با باال گرفتن اختالفات میان 
تعدادی  رهبران  و  ملی  مصالحه  عالی  ارگ، شورای 
اعضای  تعداد  و  صالحیت  روی  سیاسی  احزاب  از 
این شورا، این تالش ها با بن بست مواجه شد و طرح 
این سومین  ماند.  ناکام  عالی دولت  تشکیل شورای 
از  فرصت جدی در راستای تقویت اجماع داخلی و 
نتیجه ای  که  بود  صلح  مذاکرات  احیای  آن  رهگذر 

نداشت.
این  از  اما وضعیت فرق کرده است. اگر قبل  اکنون 
از فرصت صلح سخن گفته می شد، حاال از مدیریت 
جنگ و فرصت بسیج مردم و حفظ نیروهای ارتش 
برای بردن این جنگ سخن گفته می شود. در بیش 
است.  شعله ور  جنگ  آتش  کشور،  والیت  سی  از 
نیروهای ارتش سراسیمه به نظر می رسند و بسیاری 
از ولسوالی های شمال و شمال شرقی کشور را بدون 
درگیری به طالبان واگذار کرده اند. وضعیت به گونه ای 
ولسوالی های  از  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  است 
حضور  آن  در  طالبی  آن که  بدون  بدخشان  والیت 
داشته باشد، عقب نشینی کرده اند. این در حالی است 
که رهبری دولت سکوت کرده است و در پیوند به 
خیزش های  نمی کند.  موضع گیری  اخیر  تحوالت 
سقوط  از  پس  گذشته  هفته های  در  که  مردمی ای 
ولسوالی ها، علیه طالبان شکل گرفته بودند، به دلیل 
از  و  به نظر می رسند  بی انگیزه  عدم حمایت دولت، 
تحرکات جدی آنان در برابر طالبان خبری در دست 
آسیب پذیری  ولسوالی ها،  واگذاری  و  سقوط  نیست. 
حمایت  عدم  وضعیت،  این  از  ارتش  نیروهای 
بی اعتمادی  و  دولت  سوی  از  مردمی  خیزش های 
آورده  وجود  به  را  نگران کننده ای  وضعیت  عمومی، 

است.
نهادهای  برنامه  بگوید.  به روشنی سخن  باید  دولت 
امنیتی و دفاعی باید روشن باشد. فرصت های صلح به 
دلیل تک روی ها و خودخواهی ها، یکی به دنبال دیگر 
از دست رفت. فرصت های خلق اجماع نیز نقش بر آب 
شد و به پراکنده گی سیاسی نقطه پایان نگذاشت. اگر 
بگوییم که وضعیت کنونی محصول فرصت سوزی های 
گذشته است، سخن باطلی نگفته ایم. اما حاال دیگر 
مجال فرصت سوزی و اشتباه باقی نیست. اگر دولت 
نیروهای ارتش را به درستی مدیریت نکند و برنامه  
از خیزش های مردمی روی  برای حمایت  مشخصی 
و  طالبان  برابر  در  مقاومت  فرصت  نگیرد،  دست 
سرکوب این گروه نیز از دست خواهد رفت. افغانستان 

لحظات سرنوشت سازی را سپری می کند.

و پیش روی  مدعی هستند که در عقب جنایات 
ویژه  به  و  پاکستان  نظامی  نهادهای  طالبان، 

سازمان آی اس آی قرار دارند.
نظام  محیط  از  ریالیست ها  برداشت  براساس 
بین الملل و توصیه اکثر دانشمندان این نظریه به 
رهبران کشورها، اولویت نخست آن ها باید حفظ 
دولت  خرد  ماینک،  فریدریش  باور  به  باشد.  بقا 
اصل بنیادین رفتار بین المللی، یعنی اولین قانون 
دولت مردان  به  قانون  این  است.  دولت  اقدامات 
و  حفظ  برای  را  اقداماتی  چه  باید  که  می گوید 
سالمت و قدرت دولت انجام دهند. این بر دوش 
دولت مردان است که از لحاظ عقالنی مناسب ترین 
محیط  در  را  دولت  بقای  تا  بردارند  را  گام ها 
خصمانه و تهدیدآمیز حفظ کنند. جنگ کنونی، 
آزمونی است که حکومت و دولت مردان افغانستان 
پس از خروج نیروهای خارجی با آن مواجه اند، تا 
از بقای جمهوریت در مقابل امارت دفاع کنند. این 
آخرین زورآزمایی امارات و جمهوریت خواهد بود؛ 

هر طرفی که پیروز این میدان شود، آینده سیاسی 
و نوع نظام را تعیین خواهد کرد.

انزجار و نفرت مردم از گروه طالبان و بسیج شدن 
بقای  برای  گروه،  این  مقابل  در  آنان  خودجوش 
نظام و حفظ جمهوریت یک فرصت تاریخی است 
که در روی میز دولت مردان قرار دارد. اگر از این 
نیروها به صورت منسجم در کنار نیروهای قهرمان 
ارتش علیه طالبان استفاده شود، این اقدام، از یک 
دیگر  جانب  از  و  گروه  این  شکست  باعث  طرف 
برای تقویت نظام و بلند بردن مشروعیت آن موثر 
تمام خواهد شد. آنچه باعث نگرانی مردم و جامعه 
مردمی  خیزش  نیرو های  مدیریت  است،  جهانی 
است. هرگاه این نیروها به صورت درست مدیریت 
اقدام درست  مقاومت دشوار خواهد شد.  نشوند، 
آن است که دولت مدیریت این نیروها را در دست 
گیرد و نگذارد در آینده تبدیل به دردسر جدید 
ارزش ها  کنونی، جنگ  برای کشور شوند. جنگ 

است.
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کافی  فرصت  طالبان  و  دولت 
وصف  با  داشتند.  صلح  برای 
زمان  از  اما  فرصت ها،  این 
دوحه  گفت وگوهای  آغاز 
آن،  اعالم ناشده   تعلیق  تا 
دو  مذاکره کننده  هیأت های 
طرف از توافق بر سر طرزالعمل 
در  دوحه  مذاکرات  میز  نرفتند.  فراتر  مذاکرات، 
بسیاری از روزها و حتا هفته ها خالی بود. جهان نیز 
میز  یخ های  کردن  آب  برای  و  بود  اوضاع  نظاره گر 
مذاکره اقدام موثر و نتیجه بخش نکرد. در شرایطی 
که ضرب االجل خروج نیروهای امریکایی و ناتو مطابق 
توافق نامه دوحه میان ایاالت متحده و گروه طالبان 
با گذشت هر روز نزدیک تر می شد، دولت افغانستان 
چشم انتظار استراتژی دولت جدید امریکا نشسته بود 
و طالبان به سفرهای منطقه ای رو آورده بودند. پس از 
روشن شدن موضع دولت جدید امریکا، میز مذاکرات 
دوحه هم چنان خالی ماند و طرف ها از گفت وگوهای 
دوحه قطع امید کردند. این نخستین فرصت جدی 

صلح بود که بی هیچ دستاوردی هدر رفت.
به  کارش،  نخست  ماه های  در  امریکا  جدید  دولت 
مقام های  داشت.  ویژه ای  توجه  افغانستان  مسأله 
امریکایی در مشورت با سیاسیون و دولت افغانستان، 
تسهیل  و  ترکیه  میزبانی  با  استانبول  نشست  طرح 
کشیدند.  پیش  را  متحد  ملل  سازمان  مدیریت  و 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، به رهبران دولت 
افغانستان نامه نوشت و آنان را به مشورت با یک دیگر 
و اجماع داخلی تشویق کرد. جو بایدن، رییس جمهور 
ایاالت متحده، زمان خروج نیروهای امریکایی را برای 
هند،  ایران،  ترکیه،  انداخت.  تعویق  به  ماه  چهار 
پاکستان، روسیه و دیگر کشورهای منطقه و جهان 
با توجه به نگرانی هایی که نسبت به آینده افغانستان 
برگزار  چندجانبه  نشست های  داشت/دارد،  وجود 
از  بسیاری  در  افغانستان  دولت  نماینده گان  کردند. 
این نشست ها حضور داشتند. در شرایطی که رهبری 
دولت از برگزاری انتخابات زودهنگام و ادغام طالبان 
در دولت سخن می زد و رهبران تعدادی از جناح ها 
نشست  می کردند،  تأکید  داخلی  اجماع  ضرورت  بر 
استانبول از زبان ها افتاد. طالبان حاضر به شرکت در 
این نشست نشدند. این دومین فرصت صلح بود که 
در مراحل اولیه و ابتدایی نسبت به مذاکرات دوحه، 

شکست خورد.
هم زمان با آغاز روند خروج نیروهای بین المللی، جنگ 
مرکز  اوایل  در  گرفت.  شدت  کشور  گوشه وکنار  در 

گروه طالبان یکی از گروه های شورشی در کشور 
است که در طول دو دهه قربانی های بی شماری از 
مردم گرفته است. طالبان در ابتدای شکل گیری با 
شعار مبارزه با ظلم و استبداد، در لباس روحانیت 
منبع  عنوان  به  اسلحه  نابودی  حال  عین  در  و 
فساد، روی کار آمدند. در ادامه روشن شد که این 
گروه یکی از بزرگ ترین گروه هایی است که اعمال 

تروریستی انجام می دهد.
حوزه  کشورهای  پشتی بانی  و  حمایت  با  طالبان 
به تصرف  قادر  خلیج فارس و مدیریت پاکستان 
نزد  از  افغانستان  خاک  درصد  هشتاد  از  بیش 
ربانی  استاد  رهبری  به  مجاهدین  حکومت 
اکثریت مناطق کشور تحت  از آن که  شدند. بعد 
حاکمیت این گروه قرار گرفت، دست به جنایات 
نادیده  هدفمند،  قتل های  بشر،  حقوق  نقض  و 
دوستی  قومی،  اقلیت های  و  زنان  حقوق  گرفتن 
زد.  مواد مخدر  تجارت  و  تروریستی  با گروه های 
حادثه  و  جهانی  بحران  زمینه ساز  طالبان  رفتار 

ثقل جنگ، والیات جنوبی بود. جنگ خونینی میان 
نیروهای ارتش افغانستان و جنگ جویان طالبان در 
ولسوالی ارغنداب قندهار و حومه های شهر لشکرگاه، 
مرکز والیت هلمند، رخ داد. در این جنگ ها طالبان 
صدمه سنگین دیدند. در جریان ماه می )نخستین ماه 
روند خروج نیروهای ایتالف بین المللی(، دست ارتش 
افغانستان در جنگ باال بود و طالبان در بخش های 
مختلف جنوب سرکوب شدند. پس از ماه می، وضعیت 
میدان جنگ تغییر کرد. طالبان ولسوالی ها و والیات 
شمالی کشور را هدف گرفتند و در شرایطی که دولت 

اصلی  طراح  شد.  امریکا  در  سپتامبر  یازدهم 
حمالت یازدهم سپتامر، شبکه تروریستی القاعده 
طالبان،  حاکمیت  تحت  افغانستاِن  در  که  بود 
پایگاه داشت. این حمالت زمینه ساز ورود امریکا 
و هم پیمانانش در قالب بزرگ ترین پیمان نظامی 
جهان )ناتو( در افغانستان شد. ائتالف بین المللی 
نیروهای  کمک  به  متحده،  ایاالت  رهبری  تحت 
جبهه شمال، امارت اسالمی را از میان برداشت. 
که  است  این  می شود،  مطرح  این جا  که  سوالی 
بیست سال سرکوب،  از  بعد  دارد،  امکان  چگونه 
یک گروه شکست خورده، امروز نسبت به گذشته 

قوی تر ظاهر شود؟
مردم و حکومت افغانستان در یک آزمون بزرگ و 
تاریخی دیگری قرار دارند تا از نظام و دستاوردهای 
زیربناهای  نگذارند  و  کنند  ساله حفاظت  بیست 
کشور به دست گروه طالبان که در عقب آن دست 

کشورهای منطقه قرار دارد، نابود شود.
و  مردم  که  است  متمادی  سال های  متأسفانه 
نظام در یک جنگ ناعادالنه و اعالم ناشده با یکی 
از کشورهای منطقه قرار دارند. مسووالن دولتی 

فرصتسوزینکنید

مبارزه دولت در برابر طالب
جنگ ارزش ها؛

عبدالحق عابد

انزجار و نفرت مردم از گروه طالبان و بسیج شدن خودجوش آنان در مقابل این 
گروه، برای بقای نظام و حفظ جمهوریت یک فرصت تاریخی است که در روی میز 

دولت مردان قرار دارد. اگر از این نیروها به صورت منسجم در کنار نیروهای قهرمان 
ارتش علیه طالبان استفاده شود، این اقدام، از یک طرف باعث شکست این گروه و از 

جانب دیگر برای تقویت نظام و بلند بردن مشروعیت آن موثر تمام خواهد شد.
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جنگ  که  سیگار  یا  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس  حتا 
افغانستان را نظارت می کند، به درستی نمی داند که چه 
تعداد سالح گرم امریکایی برای تقویت نیروهای امنیتی 
است.  شده  فرستاده  کشور  این  به  گذشته  دهه  دو  در 
و  تلفات  جنگ،  سال  ده ها  یادآور  مانده،  جا  به  اشیای 
مرگ ومیر در همه طرف های درگیر، به ویژه غیرنظامیان 
یک  ناموفق  استراتژی های  هم چنین  است.  افغانستان 
تعداد جنراالن امریکایی که گفتند همه چیز طبق برنامه 

است و به خوبی پیش می رود، نیز ثبت تاریخ می شود.
نیروهای  که  بگرام  هوایی  پایگاه  کیلومتری  یک  در 
امریکایی پنج شنبه شب گذشته از آن خارج شدند، یک 
ردیف از غرفه های ساخته شده از خشت و آهن گذاشته 
از  اجناس خارجی که  فروش  و  کاروبار خرید  شده که 
پشت موترهای باربری افتاده و یا از زباله های نیروهای 

امریکایی جمع آوری شده است را انجام می دهد.
»عملیات  شده  نوشته  آن  روی  که  قهوه  گیالس  یک 
دارد،  بارکد آن هنوز وجود  برچسب  پایدار« که  آزادی 
فقط یکی از هزاران موردی است که داستانی را از آنچه 
یک زمان »جنگ خوب« قلمداد می شد، روایت می کند. 
راننده  عنوان  به  قبل  حشمت اهلل گل زاده که یک سال 
الری کار می کرد، در یکی از آن مغازه ها که در فضایی 
به اندازه یک قفسه لباس ساخته شده است، کار خرید 
و فروش اجناس خارجی را انجام می دهد. در جعبه های 
و  دستکول  جنگ،  از  باقی مانده  آثار  سراسر  قفسه 
بیکار  بود.  شده  بسته بندی  بدن  از  مراقبت  محصوالت 
در  مدتی  برای  گل زاده  آقای  مانند  مغازه دارانی  شدن 
وابسته  اقتصاد  و  انگور  باغ های  میان  در  شهری  بگرام، 
به میدان هوایی مورد استفاده دو ابرقدرت در 4۰ سال 
آخرین  پرواز  وجود  با  حتا  است.  افتاده  اتفاق  گذشته، 

میدان هوایی بگرام برای تقریباً ۲۰ سال، پایگاه جنگ 
برای  آن  عریض  و  وسیع  دوقلوی  باندهای  بود.  امریکا 
انتقال  خانه،  به  سفر  هوایی،  حمالت  چون  مقاصدی 
مجروحان جنگ و حاالت اضطرار صحی، نامه های پستی 
علی رغم  اما  می شد.  استفاده  نمایش نامه ها  برگزاری  و 
سال ها آماده گی برای چنین لحظه ای، خروج امریکایی ها 
از بگرام در هفته گذشته با شور و هیاهوی کمی صورت 
گرفت. این خروج ظاهراً همانند برنامه دولت افغانستان 
برای اتفاقات ناخوشایند بعدی، نامنظم بود. طالبان در 
هفته های اخیر حمالتش را در سراسر کشور راه اندازی 
نیروهای  از  تعدادی  حمالت،  این  جریان  در  کردند. 

امنیتی افغانستان کشته و عده  ای هم تسلیم شدند.
و   ۱۹۹۰ دهه  در  داخلی  جنگ  دوره  جنگ ساالران 
فرماندهان جدید خودخوانده شبه نظامی از غیرنظامیان 
مسلح  نیروهای  به  کشور  از  دفاع  برای  که  می خواهند 
دولتی،  نیروهای  صف آرایی  بپیوندند.  آن ها  موقت 
جنگ جویان طالبان، جنگ ساالران و شبه نظامیان، همه 
انتظار  شد.  خواهد  بدتر  وضعیت  که  است  این  نشانگر 
می رود که ارتش امریکا تا ۱۱ سپتامبر، افغانستان را به 
طور کامل ترک کند؛ زیرا رییس جمهور بایدن وعده خود 
را برای آوردن نیروهای امریکایی از طوالنی ترین جنگ 

خارجی این کشور، دنبال و عملی می کند.
نیروهای امنیتی افغانستان، مالکان جدید میدان هوایی 
بود،  کرده  آغاز  امریکا  که  جنگی  آن ها  هستند.  بگرام 
تجهیزات نظامی، وسایط نقلیه و اسلحه ای که از مدت ها 
به این سو نمایانگر میراث مخوف جنگ و آینده نامعلوم 
کشور است را به ارث می برند. برای ادامه مبارزه، ایاالت 
زرهی  وسایط  و سبز،  رنگ خاکی   با  موترهایی  متحده 
محافظت  برای  که  از خاک  پر  و  مکعبی شکل  موانع  و 
و  بود  شده  ساخته  امریکایی  نیروهای  پاسگاه های  از 
اکنون قرارگاه نیروهای افغانستان است را از خود به جای 
گذاشت. اما مقدار زیادی از سالح های تهیه شده امریکا، به 
دست شورشیان افتاده، خریداری شده و یا هم به سرقت 
برده شده است. اگر طالبان می گویند که تعداد سالح های  
M16 امریکایی آن ها بیش تر از کالشنیکوف های روسی 

است، ادعای غیرواقعی نیست.

آقای  جون،  ماه  اواخر  در  امریکایی  باری  هواپیماهای 
گل زاده هنوز مطمین نبود که ایاالت متحده افغانستان را 
کاماًل ترک خواهد کرد یا خیر؟ او گفت: »اگر آن ها بروند، 

تجارت بد خواهد شد.«
 Rip« نام  به  سرخ رنگ  نوشیدنی  یک  طاقچه،  نزدیک 
It«، نوشیدنی انرژی زا با قند باال و کافئین وجود داشت 
که هزاران نفر از نیروهای امریکایی و ناتو را در جریان 
گشت زنی یا در کابین های وسایط نقلیه زرهی که افغان ها 

به آن تانک می گویند، بیدار نگه می داشت.
 ۱۲۰ ریپ  نوشیدنی  قیمت  که  می گوید  گل زاده  آقای 
افغانی است که تقریباً ۱.5۰ دالر می شود. جوانان افغان 
پس از حمله سال ۲۰۰۱ ایاالت متحده به افغانستان با 
در   Rip It تبلیغات )تابلو های  انس گرفتند.  انرژی  این 

کابل، پایتخت، این ارادت را تأیید می کند(.
در کف مغازه او، در میان انبوهی از بسته های دستمال 
کاغذی و بوتل های شامپو، تورنیکیت که برای مجروحان 
جنگی استفاده می شود، انبار شده بود. تقریباً هر سرباز 
و پیمان کار امریکایی که از افغانستان عبور کرده، یکی از 
آن ها را حمل کرده است. سهولت استفاده از آن، جان 
سرباز  هزار   ۲۰ از  بیش  است.  داده  نجات  را  بسیاری 
امریکایی در افغانستان زخمی شدند. )۱۸۹7 نفر دیگر در 
جنگ و 4۱5 نفر نیز در حادثات غیرجنگی کشته شدند(.

در  می شد؛  استفاده  موارد  از  بسیاری  در  تورنیکیت 
یا حمله  و  کنارجاده ای  ماین های  انفجار   مواردی چون 
مسلحانه از کیسه خارج و اعضای شخص زخمی با آن 
بسته می شد تا جلو خون ریزی گرفته شود. آقای گل زاده 
تورنیکیت را با قیمت تقریبی ۲5 ِسنت کم تر از نوشابه 
انرژی زای  Rip It می فروشد. مغازه داران می گویند که 
ارایه دهنده گان خدمات پزشکی، آن ها را با وسایل جدید 

انتقال مجروحان و کشته شده گان خریداری می کنند.
کنار  در  نیز  را  کریسمس  مصنوعی  درخت  چند  آن ها 
سایر اشیا به فروش می رسانند. وسایل تزیینی تعطیالت 
کریسمس در گوشه وکنار دفتر کارمندان میدان هوایی 

دیده می شود.
وقتی امریکایی ها از سال ۲۰۰۱ به اوج جنگ در سال 
۲۰۱۱ رسیدند، پایگاه هوایی بگرام از یک میدان هوایی 
نظامی شوروی که بخش هایی از آن تخریب شده بود، به 
شکل کنونی توسعه یافت. این میدان هوایی ده ها هزار 
بدنام  زندان  یک  و  مغازه  فود،  رستورانت فست  شاغل، 

نظامی داشت که بعداً به افغان ها تحویل داده شد.
آهسته  آهسته  متحده  ایاالت  حضور  کاهش  با  بگرام 
دوباره مانند گذشته تخریب شد. وقتی امریکایی ها رفتند، 
چیزهایی مانند وسایط زرهی و بیش از ۱5۰۰۰ وسیله 
دیگر که اموال اضافی قلمداد کرده بودند، برای این که 

توسط سودجویان افغان فروخته نشود را از بین بردند.
فرید، مغازه دار دیگری است که در میدان هوایی بگرام 
از  خارج شده  مواد  بیش تر  که  می گوید  او  دارد.  دکان 
پایگاه در هفته های اخیر تخریب و به عنوان زباله دور 
ریخته شده بود که فقط به درد آهن فروشان می خورد؛ 

ولی قفسه های دکان آن ها را تأمین نمی کرد.
است. یک جوره  نشده  و خراب  نرفته  بین  از  همه چیز 
کفش نظامی دست دوم قهوه ای که نشان اصلی نزدیک 
دهه  دو  طی  که  بود  امریکایی ای  سرباز   ۸۰۰۰۰۰ به 
افغانستان تغییر و تبدیل می شدند، در زیر  گذشته در 
چاپ های  می خورد.  چشم  به  وی  دکان  خواب  تخت 
تا  می داد  اجازه  طالبان  به  کفش ها  این  کف  متفاوت 
دهند.  تشخیص  را  امریکایی  نیروهای  پیاده  گزمه های 
دره ها و زمین سخت و ناهموار این منطقه باعث می شد 

که کفش های نظامی به زودی فرسوده شود.
برای امریکایی ها، کفش ها همان چیزی بود که وقتی به 
زمین خیره می شدند، قدم به قدم، گمان می کردند که 
آیا وزن آن ها باعث انفجار ماین کنارجاده ای خواهد شد 

یا خیر؟
زدن  قدم  مکان های  از  بسیاری  جنگ،  سال ها  از  پس 
نیروهای امریکایی و بین المللی اکنون در دست طالبان 
تصرف  با  شورشی  گروه  این  که  اکنون  ویژه  به  است، 
پی هم ولسوالی ها به کابل نزدیک تر می شود. تعداد زیادی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط  دوباره  ولسوالی ها  از 
حمالت  دفع  برای  هنوز  اما  است؛  شده  گرفته  پس 
تهاجمی طالبان کافی نیست. اکنون نیز طالبان، کم تر 
از 5۰ کیلومتر تا بگرام فاصله دارند؛ چیزی که کاماًل در 
مغازه های نزدیک پایگاه احساس می شود. یک مغازه دار 
که از ارایه نامش خودداری کرد، با اشاره به یک جلیقه 
ضد گلوله، گفت که این دیگر برای فروش نیست. وی 
جنگ  است  قرار  فردا  است.  ما  خود  برای  »این  گفت: 

شود.«

یادگارهایجنگامریکادرافغانستان

فرضیه تغییر طالبان غلط ثابت شده است

گروه طالبان در گفت وگوهای اولیه صلح، تصویرهای 
کشید.  جهانیان  رخ   به  را  خود  از  »نیک«  گویا 
طالبان بارها تأکید بر این داشته اند که آن ها هم فکر 
با  حتا  و  نیستند  داعش  و  القاعده  با  هم پیمان  و 
با  طالبان  می زنند.  مبارزه  به  دست  گروه ها،  این 
تأکید تکرار کرده اند که در صورت خروج نیروهای 
امریکایی، اجازه تهدید از خاک افغانستان به امریکا 
و هم پیمانانش در سازمان ناتو را نخواهند داد . این 
داشته  حرف هایی  نیز  همسایه  کشورهای  با  گروه 
است . سفرهای اعضای بلندپایه  طالبان به کشورهای 
مختلف، پایه های مذاکرات صلح را سست تر از قبل 

کرد.
طالبان به صلح باورمند نیستند. این گروه به صلح، 
امتیازات  گرفتن  و  استفاده  برای  فرصتی  مثابه   به 
بیش تر از جهانیان می بیند. روایت دیگری که روی 
دیده می شود،  طالبان  اعضای  کاربری  حساب های 
متفاوت تر از حرف های رهبران این گروه در دوحه 
است. حرف ها و موقف گیری های اعضای طالبان در 
در  گروه  این  سخنگویان  و  کالب هاوس  و  توییتر 
طالبان  که  می رساند  را  این  تصویری،  رسانه های 
هنوز از عقیده  ادامه خشونت دست نکشیده اند. با 
این حال، روشن است که طالبان به این باور هستند 
به  را  آن ها  جنگی شان،  ماشین  شدن  فعال تر  که 
طالبان  دیگر،  سوی  از  می رساند.  نظامی  پیروزی 

امریکا،  و  طالبان  میان  دوحه  توافق نامه  امضای 
اتفاق بزرگی بود؛ اما طالبان نتوانستند به این توافق 
یک  می توانست  صلح  مذاکرات  بمانند.  پای بند 
طرف های  میان  جنگ،  پایان  برای  طالیی  شانس 
نقض  با  اما  طالبان  باشد.  افغانستان  در  درگیر 
افغانستان شدت  را در  توافق نامه، جنگ  این  مفاد 
گروه  این  می شود،  دیده  که  آن چنان  و  بخشیدند 
میل چندانی به ادامه مذاکرات صلح ندارد. قرار بود 
پس از توافق بر سر خروج نیروهای امریکایی و ناتو 
از افغانستان و پایین آمدن سطح خشونت ها از سوی 
طالبان، این گروه دور جدید مذاکرات را آغاز کند؛ 
اما کشتار نظامیان و غیرنظامیان در مناطق مختلف 

کشور به طور بی پیشینه ای افزایش یافت.
نبوده اند.  پای بند  باورهای خود  و  بر حرف  طالبان 
حضور  و  دشمن  را  امریکا  متحده  ایاالت  آن ها 
مبارزه شان  دلیل  را  کشور  در  خارجی  نیروهای 
می گویند. با این حال، اهداف طالبان از نشست های 
از  قباحت زدایی  مشروعیت،  آوردن  به دست  صلح 
چهره خشن شان و تبدیل شدن به گزینه  بدیل برای 
حکومت افغانستان  است. هیچ اراده ای در این گروه 
برای ختم خشونت ها و پایان جنگ در کشور دیده 

نمی شود.

و  معنادار  مذاکرات  به  شدن  وارد  با  نمی خواهند 
پایان دادن به خشونت، خطر نرسیدن به مقصد از 

راه گفت وگو را متقبل شوند.
کالب هاوس  در  طالبان  که  گذاشت  نباید  ناگفته 
گروه  این  داشتند.  اظهار  را  جدی ای  حرف های 
است  گذشته اش  ایدئولوژی  بر  استوار  هم چنان 
دیده  اعضایش  حرف های  البه الی  در  خیر  نیت  و 

نمی شود.
این  برای  پاکستان  نیستند.  کاماًل مستقل  طالبان 
گروه امکانات، مکان امن و تجهیزات جنگی فراهم 
وزیر  احمد،  رشید  شیخ  پیش  روز  چند  می کند. 
داخله پاکستان گفت که اجساد و زخمی های طالبان 
افغانستان به پاکستان منتقل و برخی آنان در مراکز 
درمانی پاکستان درمان می شوند. این اظهارات نشان 
بلندپایه  طالبان و خانواده های  می دهد که اعضای 
آنان در داخل پاکستان زنده گی می کنند. روی هم 
این  طالبان،  از  کشورها  پشتی بانی  ادامه ی  رفته، 

گروه را قدرت بیش تری داده است.
تا  است  کرده  تالش  اخیر  سال های  در  نیز  ایران 
روی سیاه طالبان را سفید کند. طالبان از آن جایی 
امریکایی  نیروهای  با  مبارزه  را  روایت شان  که 
می پندارند، توانسته اند ایران را به گونه ای به عنوان 
متحد سیاسی خود، در منطقه و جهان معرفی کنند. 
»دشمِن  به  را  خود  می خواهد،  ایران  معلوم،  قرار 

که  دیگری  مسأله  کند.  نزدیک تر  خود  دشمن« 
سبب این نزدیکی شده، اظهارات طالبان در مورد 
مبارزه با داعش است؛ حرف  هایی که به کام ایران 
بی خبر  گویا  ایران  اما  است.  کرده   پخش  شیرینی 
از آن است که طالبان در ماه های اخیر، براساس 
توافق نامه دوحه از پایگاه های ناتو، در برابر حمالت 

گروه های دیگر تروریستی حفاظت کرده اند.
طالبان پس از مذاکرات و توافقات، نرمشی از خود 
نشان نداده اند و با ادامه  بی میلی این گروه به ادامه 
مذاکرات، بهتر است دولت افغانستان برای سرکوب 
کردن این گروه، تالش بیش تر به خرج دهد. طالبان 
باید تحت فشارهای نظامی و سیاسی بیش تری قرار 
از سوی طالبان،  به  تشدید جنگ  توجه  با  گیرند. 
نیست.  این گروه خواستار صلح  که  دیده می شود 
شدت دادن جنگ، وقت کشی، عهدشکنی و بی میلی 

به مذاکرات، مصادیق این ادعا است.
سقوط  و  طالبان  سوی  از  جنگ  تشدید  از  پس 
ولسوالی ها، رهبران جهادی در بخش های مختلف 
کشور دست به مقاومت علیه این گروه زده اند. این 

نشان می دهد که مردم طالبان را نمی پذیرند.
باید یادآور شد که قبل از آغاز گفت وگوهای صلح 
با  مذاکره  میز  به  را  بسیاری   توانست  که  دلیلی 
طالبان بکشاند، حرف از تغییر این گروه بود. اکنون 

اما این فرضیه غلط ثابت شده است.

هانیه ملک

منبع: نیویارک تایمز 

نویسنده: توماس گبسن نیف

مترجم: سیدجمال اخگر

طالبان بر حرف و باورهای خود پای بند نبوده اند. آن ها ایاالت متحده امریکا را دشمن و حضور نیروهای خارجی در کشور را دلیل مبارزه شان می گویند. با این حال، اهداف 
طالبان از نشست های صلح به دست آوردن مشروعیت، قباحت زدایی از چهره خشن شان و تبدیل شدن به گزینه  بدیل برای حکومت افغانستان  است.

در فاصله یک کیلومتری پایگاه هوایی بگرام، جایی که نیروهای امریکایی پنج شنبه شب آن را ترک کردند، مغازه هایی وجود دارند که اجناس باقی مانده 
از دو دهه جنگ را می فروشند. هرکدامی از این ها، داستانی را تعریف می کنند.



ثبت جهانی کاشی سازی به نام افغانستان، یکی از خواست های مهم آگاهان امور فرهنگی در هرات است. هم اکنون دو کارخانه سنتی 
کاشی سازی در هرات فعال است که  چهار نوع کاشی  در آن تولید می شود. یکی از این کارخانه ها زیر نظر ریاست اطالعات و فرهنگ 

هرات و دیگری با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعالیت دارد.

خلیل رسولی 

ادعای  براساس  نگه  داشته اند.  روشن  دل  خون 
هرات  در  آنان  که  کاشی هایی  کاشی ساز،  استادان 
تولید می کنند، از لحاظ کیفیت و زیبایی در تمام دنیا 

بی مانند است.
کاشی سازی،  کارخانه های  وضعیت  بررسی  برای 
این  استادان  دیدار  به  بزرگ هرات  در مسجد جامع 
حرفه رفتم؛ جایی که انواع کاشی  سنتی در کتیبه ها و 
ایوان های مسجد نقش بسته و زیبایی چشم نوازی به 

این بنای باشکوه و تاریخی بخشیده است.
می شود  سال   ۳5 که  است  مردی  احمدی،  احمد 
است.  خورده  گره  کاشی سازی  هنر  با  زنده گی اش 
نوع  مرغوب ترین  و  دشوارسازترین  پدرش  از  پس  او 
کاشی سنتی جهان را می سازد. پدرش هم از استادان 
چیره دست کاشی ساز بود و احمد این هنر را از نزد او 

آموخته است.
مستحکم ترین  و  زیباترین  بهترین،  که  معرق  کاشی 
هنرمندان  دستان  با  است،  جهان  دست ساز  کاشی 
بناهای  به  خاصی  جلوه  و  می شود  ساخته  هراتی 
احمدی،  احمد  ادعای  به  این شهر می دهد.  تاریخی 
او از معدود افرادی است که فوت وفن مهم ترین بخش 
پیدا  کسی  کم تر  و  می داند  را  معرق  کاشی  ساخت 
می شود که بتواند این نوع کاشی را با کیفیت و ظرافت 

تولید کند.

نمانده که مورد استفاده باشد.« به گفته وی، طالبان 
مردم را تهدید کردند که در قدم اول عشر بپردازند 
و تمام دار و ندارشان را با این گروه نصف کنند. به 
ولسوالی شدند،  بازار  داخل  طالبان  وقتی  وی،  گفته 
را »چور« کردند و در  بازار ولسوالی  تمام دکان های 
بعضی موارد حتا دکان ها را آتش زدند و تهدید کردند 
که اگر صدای شان را بلند کنند، به قیمت جان شان 

تمام خواهد شد.
ولسوالی  باشنده  هالل،  ویس الدین  حال  همین  در 
بیان  را  طالبان  ترس  و  جنگ  روایت  نیز  شینواری، 
می کند و می گوید که طالبان همه مردم را به مرگ 
تهدید کردند و گفتند وقتی نیروهای دولتی عملیات 
می کنند، شما اجازه ندهید و با هر چه در دست دارید، 
علیه نیروهای دولتی مسلح شوید. به گفته وی، طالبان 
در این ولسوالی جایی را آتش نزدند، اما به مردم اجازه 
ندادند تا د کان های شان را باز کنند. او هم چنان گفت: 
»ما مهاجر شدیم. طالبان در خانه های ما سنگر گرفتند 
و جوانان را تشویق و تهدید کردند که در برابر نیروهای 

دولتی مسلح شوند و بجنگند.«

طالبان چگونه ولسوالی های شینواری و سیاه گرد 
را سقوط دادند؟

غوربند  دره  در  سیاه گرد  و  شینواری  ولسوالی های 
در  مناطق  آسیب پذیرترین  از  یکی  پروان  والیت 
حوزه شمال کابل است. عبدالظاهر سالنگی، نماینده 
با  گفت وگو  در  نماینده گان،  مجلس  در  پروان  مردم 
روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان با بیش از هزار نفر 
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کاشی سازی سنتی در هرات؛

زیر سایه طالبان؛ 

نگرانیازنابودیوتالشبرایثبتجهانی

در سیاه گرد پروان چه می گذرد؟

کاشی سازی، صنعتی قدیمی است که با تاریخ هرات 
گره خورده و قرن ها می شود انواع کاشی های بی نظیر 
با دست ساخته می شود. کاشی های معرق،  با دوام  و 
سه رنگ و تک رنگ که در این شهر ساخته می شود، 

در هیچ کشور دیگری با این کیفیت تولید نمی شود.
از دید مقام های حکومتی برای حفظ کاشی سازی از 
استادان  امتیازات  و  معاش  باید  کامل،  نابودی  خطر 
آموزش  جدید  کارآموزان  و  یابد  افزایش  کاشی ساز 
صنعت  که  دارند  باور  هم  هرات شناسان  شوند.  داده 
والیت  این  در  زیادی  فرازوفرودهای  با  کاشی سازی 
انواع  هم  هنوز  قرن  هشت  از  بعد  اما  بوده ،  روبه رو 
سنتی،  و  قدیمی  شیوه   همان  به  نفیس،  کاشی های 

ساخته می شود.
از  یکی  افغانستان،  نام  به  کاشی سازی  جهانی  ثبت 
خواست های مهم آگاهان امور فرهنگی در هرات است. 
هرات  در  کاشی سازی  کارخانه سنتی  دو  اکنون  هم 
فعال است که  چهار نوع کاشی  در آن تولید می شود. 
اطالعات  ریاست  نظر  زیر  کارخانه ها  این  از  یکی 
بخش  سرمایه گذاری  با  دیگری  و  هرات  فرهنگ  و 

خصوصی فعالیت دارد.
استادان کاش ساز در هرات با دست مزد اندک مشغول 
به کار هستند و به دلیل شوق و عالقه ای که به این 
و  زحمت  با  را  حرفه  این  کم فروغ  چراغ  دارند،  هنر 

گروه طالبان شب جمعه، چهارم 
گروهی،  حمالت  با  سرطان، 
و  سیاه گرد  ولسوالی های 
پروان  والیت  شینواری 
ولسوالی  دادند.  سقوط  را 
تحت  هم  هنوز  سیاه گرد 
دارد،  قرار  طالبان  گروه  کنترل 
ولسوالی  مردمی  خیزش های  و  امنیتی  نیروهای  اما 

شینواری را پس از یک هفته دوباره تصرف کردند. 
عملیات های  گذشته  روز  چند  در  امنیتی  نیروهای 
سیاه گرد  ولسوالی  پس گیری  برای  را  متعددی 
این  کنترل  هم چنان  طالبان  اما  کرده اند،  راه اندازی 
پروان  امنیتی  دارند. مقام های  اختیار  را در  ولسوالی 
سنگر  مسکونی  خانه های  در  طالبان  که  می گویند 
به درازا  این ولسوالی  گرفته اند و عملیات پس گیری 
کشیده شده است. مقام های امنیتی پروان تالش دارند 
از  امنیتی  نیروهای  تلفات  بدون  را  ولسوالی  این  که 

کنترل گروه طالبان خارج سازند.
باشنده های این دو ولسوالی از ستم گروه طالبان به 
ستوه آمده و راه آواره گی در پیش گرفته اند. ریاست 
مهاجرین و عودت کننده گان در این والیت می گوید که 
در پی جنگ  بیش از یک هزار خانواده از دره غوربند  
به مرکز پروان و شماری از مناطق دیگر آواره شده اند.
سیمع اهلل، باشنده سیاه گرد، می گوید: »وقتی طالبان 
ندار  و  دار  تمام  کردند،  پیدا  تسلط  ولسوالی  این  بر 
تعمیر ولسوالی را چور کردند، موترهای دولتی را آتش 
زدند، ساختمان های دولتی را ویران کردند و چیزی 

تولید کاشی های سنتی چند مرحله دارد. بشیراحمد 
فاضلی و بشیراحمد فقیری در بخش برش کاشی حدود 
۳5 سال سابقه کاری دارند و در کنار استاد احمدی 
بیش تر  رنگارنگ هستند.  کاشی های  سرگرم ساخت 
هنرمندان کاشی سازی، این حرفه را از پدران شان به 

ارث برده  اند و برای پاسداری از آن می کوشند.
نخستین و مهم ترین بخش تولید کاشی، برش کاشی 
از روی طرح های کاغذی است. کاشی سازان تکه های 
کاغذ  بریده  و  بر می دارند  کاغذ  از  برشی  با  را  کاشی 
روی خشت کاشی در کوره پخته می شود. سپس با 
مرحله  در  می شود.  جدا  لعاب دار  بخش های  چکش 
بعدی تکه ها کاشی براساس نقشه  و طرح کاغذی باهم 

یک جا می شود.
هفت رنگ  کاشی های  معرق،  کاشی های  کنار  در 
برای  آن  از  که  می شود  ساخته  هم  تک رنگ  و 
تاریخی هرات و  بناهای  مستحکم سازی و زیباسازی 
سایر والیات کشور استفاده می شود. در گوشه ای دیگر 
از کارگاه کاشی سازی هرات، کاشی های هفت رنگ و 

تک رنگ ساخته می شود.
بخش  در  کاشی سازی  استاد  حافظی،  محمدرفیع 
تا  دارد  تالش  تک رنگ،  و  هفت رنگ  کاشی  ساخت 
کاشی برجسته را که در گذشته های دور تولید می شد، 
دوباره تولید کند. او عاشق کاشی سازی است و بیش 
از ۱۸ سال می شود که با دست مزد اندک در کارگاه 

کاشی سازی مسجد جامع هرات سرگرم کار است.
کارگاه  بخش  دشوارترین  در  صدیقی  سیدحنیف 
در  کارش  سختی  که  مردی  است؛  کار  به  مشغول 
گرمای تابستان دو چندان می شود. او باید قالب های 
کاشی را در حرارت بیش از یک  هزار درجه سانتی گراد 
کوره قرار دهد تا پخته شود. حنیف با کمک همکارانش 
کاشی ها را در سه مرحله داخل کوره قرار می دهد تا 
از  پس  حرارت  درجه  پایانی  مرحله   در  شود.  پخته 
سفید شدن کاشی و »پاک شدن دود« به بیش از یک  
هزار درجه سانتی گراد می رسد و پس از آن کاشی های 

زیبا و با دوام از کوره خارج می شود.
فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مقام های  دید  از 
صنعت  که  است  جهان  در  شهر  یگانه  هرات  هرات، 
کاشی سازی را با شیوه  سنتی و ۸۰۰ سال قدمت حفظ 

حمالت شان در ولسوالی های سیاه گرد و شینواری را 
آغاز کردند و توانستند کنترل این ولسوالی ها به دست 
بگیرند. به گفته وی طالبانی که کنترل این ولسوالی ها 
را به دست آوردند، محلی اند و عملیات برای پس گیری 
دارد.  نیاز  بیش تر  پالن  و  تدبیر  به  ولسوالی ها  این 
فضل الدین عیار، والی پروان، می گوید که آنان تالش 
دارند ابتدا تجمعات گروه طالبان را با حمالت هوایی 
بازپس گیری  عملیات  آن  از  و پس  قرار دهند  هدف 

ولسوالی سیاه گرد را شروع کنند.

بی جا شده گان: به مشکالت ما رسیده گی نشده 
است

ولسوالی های  در  اخیر  درگیری های  و  خشونت 
خانواده  صدها  پروان،  والیت  شینواری  و  سیاه گرد 
و  مهاجرین  امور  ریاست  است.  ساخته  آواره  را 
عودت کننده گان والیت پروان می گوید که در چند 
و  سیاه گرد  ولسوالی های  در  خشونت  و  جنگ  روز 
شینواری، بیش از 5۰۰ خانواده به شهر چاریکار آواره 
شده اند. عبدالواحد کریمی، رییس امور مهاجرین و 
عودت کننده گان این والیت، می گوید که آنان برای 
خیمه های  پروان  مرکز  در  جنگ  شده های  بی جا 

کرده است. آنان از مقام های ارشد حکومت می  خواهند 
افغانستان در سطح ملی و  نام  به  را  این صنعت  که 

بین المللی ثبت کنند.
بیش ترین  افغانستان  منطقه،  کشورهای  میان  در 
در  صنعت  این  و  دارد  کاشی   ساخت  در  را  سابقه 
منطقه  کشورهای  سایر  به  هرات  از  تیموریان  دوره 
صادر شده است. برای نجات کاشی سازی از نابودی، 
به  مناسب  معاش  پرداخت  درخواست  چندین بار 
از کاشی  سنتی هرات  استفاده  و  استادان کاشی ساز 
در بناهای تاریخی به حکومت مرکزی ارسال شده، اما 
تا کنون پاسخ مثبتی به این درخواست ها داده نشده 

است.
کاشی سازی  صنعت  رفتن  بین  از  نگران  صفا  زلمی 
سنتی است و عقیده دارد که برای نجات این هنر کهن 
از خطر نابودی، شماری از کارآموزان جوان باید برای 
یادگیری کاشی سازی به آمریت حفظ آبدات تاریخی 

هرات معرفی شوند.
به باور هرات شناسان، حرفه کاشی سازی با تاریخ این 
شهر گره  خورده و صاحب این حرفه شهر هرات است. 
آگاهان امور فرهنگی خواهان ثبت این هنر تاریخی در 
سازمان یونسکو به نام افغانستان هستند. محمدصدیق 
دارد  باور  فرهنگی،  امور  آگاه  و  هرات شناس  میر، 
و  آل کرت  غوری ها،  دوره  از  کاشی سازی  صنعت  که 

تیموری ها به یادگار مانده است.
صنعت کاشی سازی در هرات ۸5۰ سال قدمت دارد و 
اوج شکوفایی آن به دوره تیموریان و زمان حکم رانی 
سلطان حسین بایقرا برمی گردد. در کنار افغانستان، 
هنرمندان کاشی ساز در ایران و اوزبیکستان نیز فعالیت 
این  تاریخی  بناهای  در  رنگارنگ  کاشی های  و  دارند 

کشورها به چشم می خورد.
برخی  از کاشی های معرق، هفت رنگ و تک رنگ در 
مجموعه  و  هرات  شهر  جامع  مسجد  جمله  از  بناها 
در  تازه گی  به  است.  شده  استفاده  گازرگاه  تاریخی 
از  هم  کاشفی  واعظ  حسین  موالنا  آرامگاه  بازسازی 
کاشی های سنتی استفاده شد و قرار است در آرامگاه 
امام فخرالدین رازی نیز کاشی سنتی کار گرفته شود.

چندی پیش، ثبت جهانی هنر مینیاتور به نام ایران، 
در  را  زیادی  واکنش های  آذربایجان،  و  اوزبیکستان 
افغانستان به دنبال داشت، حاال هم احساس می شود 
هنر  از  پاسداری  برای  افغانستان  حکومت  باید  که 
کاشی سازی سنتی، برای ثبت جهانی این هنر به نام 

افغانستان اقدام کند.

کمکی را فراهم کرده اند.
کریمی افزود: »ما در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم 
تا  بیندازیم  کار  به  را  امکانات  تمام  داریم  تالش  و 
مرفوع  را  جنگ  از  ناشی  شده های  بی جا  مشکالت 
دیگر  و  سره میاشت  تیم  صحی،  تیم های  بسازیم. 
تا  دارند  حضور  ساحه  در  عماًل  امداد رسان  نهاد های 

مشکالت بی جا شده ها را شناسایی کنند.«
با آن که مقام های ریاست مهاجرین پروان می گویند 
شده های  بی جا  به  رسیده گی  در  مشکلی  نوع  هیچ 
جنگ و خشونت های غوربند وجود ندارد، اما آواره گان 
از نحوه کمک رسانی ها شکایت دارند و می گویند که 

در بی سرنوشتی در منطقه گل غندی به سر می برند.
به  آواره گان دره غوربند ،  از  امامی، یکی  وییس الدین 
زیادی  مشکالت  آن ها  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
دارند و از روزی که به مرکز پروان آمده اند، تنها والی و 
شماری از مسووالن از وضعیت و مشکالت شان دیدن 
کرده، اما تا هنوز به مشکالت آنان رسیده  گی صورت 

نگرفته است.
هزاران  در کشور،  بی پیشینه جنگ  در پی گسترش 
خانواده آواره شده اند. تخار، کندز، بدخشان و بغالن از 
والیت هایی است که بیش ترین آواره گان جنگ را دارد.

شایق قاسمی
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سبب  غیر مسلکی،  و  خودسر  گونه  به  دواها  تجویز 
نگرانی جدی باشنده گان کابل شده است. شماری از 
بیماری  کرونا  کابل در جریان همه گیری  باشنده گان 
از  که  هستند  دواهایی  نگران  بیش تر  سیاه،  قارچ  و 
سوی برخی از دواخانه ها به صورت غیر مسلکی تجویز 

می شود.
تمام  در  که  می گویند  صحت عامه  وزارت  مسووالن 
دواخانه ها  مسوول فنی تحت نظارت این وزارت وجود 
دارد و در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی صورت 

می گیرد. 
از  بعد  خدمات  انسجام  رییس  نوروزیان،  نعمت اهلل 
مارکیت در اداره ملی غذا و ادویه، می گوید که نظر به 
حکم قانون ادویه، در دواخانه ها مسوول فنی توظیف 
می شود. آقای نوروزیان افزود که در کابل کارت مسوول 

دولت های  و  دموکراتیک  نظام های  شکل گیری  با 
دولت  سوی  از  عمومی  و  رفاهی  خدمات  ارایه  رفاه، 
خدمات  می شود.  شمرده  اساسی  اولویت های  جزو 
عام المنفعه  و  عمومی  فعالیت های  کلیه  به  عمومی 
و  ملی  نهادهای  دولت،  سوی  از  که  می شود  گفته 
سازمان های غیردولتی، البته زیر نظارت دولت، برای 
اکنون  عمومی،  خدمات  می گیرد.  انجام  شهروندان 
حقوق  به  مربوط  تیوریک  مباحث  اساسی ترین  جزو 
اداری شمرده می شود؛ به گونه ای که نظریه مرکزی 
تیوری  اداری،  حقوق  مبانی  به  مرتبط  مباحث  در 
»خدمات عمومی« است. مرتبط به خدمات عمومی، 
عمومی  و  رفاهی  خدمات  وضعیت  افغانستان  در 
روند  نیز  تاریخی  لحاظ  به  هرچند  نیست.  مطلوب 
نداشته  درخشانی  سابقه  عمومی،  و  رفاهی  خدمات 
است و در هیچ دوره ای، نقطه برجسته ای نداشته ایم؛ 
اما در مواردی، وضعیت کنونی بدتر از گذشته است و 
گاهی نسبت به آنچه 5۰ سال پیش برخوردار بوده ایم، 

حسرت می خوریم.
در زمان جنگ های داخلی و پس از آن با روی کارآمدن 
امارت طالبان، وضعیت چنان در آشفته گی  فرو رفت که 
روند خدمات عمومی از کارنامه حکومت های آن زمان 
حذف شد و بیش ترین دغدغه و نگرانی مردم، زنده 
ماندن و حفظ جان شان بودند، نه این که به خدمات 
عمومی چون برق و ... دست رسی داشته باشند. پس 

دواخانه  ها، در گذشته دو مورد وجود داشت که مریض 
به دلیل تجویز نادرست دوا فوت کرده بود. به گفته او، 

این دو مورد از طریق مراجع عدلی پی گیری شد. 
عصمت اهلل ادیب، متخصص داخله عمومی ، می گوید که 
سوی  از  دوا  توزیع  معالج،  داکتر  سوی  از  دوا  تجویز 
به  می شود.  نرس  سوی  از  دوا  تطبیق  و  فارمسیست 
گفته ادیب، هیچ کسی نمی تواند در این سه بخش به 
جای دیگری کار و عمل کند. او می گوید: »متاسفانه در 
بعضی از دواخانه ها یک شخص هم دوا توصیه می کند 
عواقب  است  ممکن  که  می کند  تطبیق  را  آن  هم  و 
یک  برای  اگر  دوا  یک  باشد.  داشته  پی  در  ناگواری 
غیر معقول  به صورت  ولی  باشد،  داشته  فایده  مریض 
باعث  است  ممکن  و  است  خطر ناک  شود،  استفاده 

حساسیت ها و دیگر مشکالت شود.«
غیر مسلکی،  افراد  سوی  از  دوا   تجویز  ادیب  نظر  به 
غیرقابل قبول و غیر قانونی است و باید جلو این کار از 

سوی وزارت صحت عامه گرفته شود. 
سمیرا، شهروند کابل، تجربه گرفتن دوا از یک دواخانه 
غیر مسلکی را دارد. او مساله تجویز دوا و هم چنان جواز 
دواخانه ها را بسیار مهم و حیاتی می داند و می گوید 
کافی  نداشتن سواد  دلیل  به  بیش تر مردم  تعداد  که 
به  بخوانند.  را  دوا  استفاده  و  دستورالعمل  نمی توانند 
گفته او اگر این دواها به صورت درست و از سوی افراد 

نظر  است؟  تبدیل شده  عمومی  نگرانی  یک  به  برق 
به وضعیت جاری و گزارش های رسمی و غیررسمی، 
به خوبی قابل درک است که آشفته گی های خدمات 
عمده  عامل  چند  به  برق رسانی،  مصداق  با  عمومی 
برمی گردد: اول این که ضعف مدیریتی، عامل اصلی این 
ناکارآمدی ها است و خود این مسأله به عوامل مختلف 
دیگری ارتباط می گیرد، از جمله استخدام های بیرون 
از اصول و ضوابط اداری و حوزه های تخصصی که در 
آن سلیقه ها، گرایش های سیاسی و واسطه گری های 
به  را  انصاف  و  عدالت  شایسته گی،  اصل  بی رویه، 
حاشیه می راند. مسأله فساد جزو اساسی ترین عوامل 
درون سازمانی است که یک سازمان عمومی را از اصل 
مدیران  هوش  تمام  و  می دارد  باز  مأموریت  و  هدف 
آن را به پی گیری منافع شخصی و گروهی معطوف 
می کند که در نتیجه سازمان خدماتی در ارایه خدمات 
منظم و قابل قبول، دچار ضعف می شود. در این میان، 
عدم نظارت  پی گیر سازمانی و معافیت از پی گیری های 
قانونی در نبود شفافیت اداری و سازمانی، سبب شده 
است که فسادپیشه گان هم چنان در بی توجهی و غفلت 
به سر ببرند. با تمام مالحظات، اکنون قطع شدن برق 
به یک رویه تبدیل شده است و انهدام پایه های برق 
-بیش تر در مسیر شمال کابل- عامل اصلی این معضل 
عنوان می شود. این پرسش جدی است که چه می شود 
کرد؟ فرض کنیم که شرکت برشنا آن گونه که از طریق 
رسانه ها خواهان مشورت و طرح های سازنده از سوی 
مردم شده و ظاهراً تصمیم گرفته است که از تخریب 

مسلکی تجویز نشود، ممکن است باعث آسیب جدی 
در بدن و حتا مرگ یک انسان شود. سمیرا از نهادهای 
مسوول می  خواهد تا در بخش مسلکی شدن دواخانه ها 
توجه جدی کند. او از تجربه شخصی خود در این مورد 
می گوید: »روزی می خواستم برای مادرم که نزدیک به 
شصت سال سن دارد، دوای تقویتی و کلیسم بگیرم. به 
یکی از دواخانه های شهر برای گرفتن دوا رفتم. زمانی 
 که از مسوول دواخانه استفاده دوا را پرسیدم، او گفت 
اما من  بار استفاده کنید،  این دوا ها را روزی سه  که 
را  دوا  این  استفاده  قبلی ام  معلومات  و  تجربه  به  نظر 

می فهمیدم که روزی یک  بار است.«
در همین حال یکی از دوافروشان مسلکی شهر کابل 
نیز تاکید می کند که نباید افراد غیر مسلکی به مریضان 

دوا تجویز کنند.
قیس شش ماه می شود که در شفاخانه خصوصی درمان 
به عنوان دوافروش کار می کند . او در رشته فارمسی 
دوا فروشی  هیچ  که  می گوید  او  است.  کرده  تحصیل 
اجازه ندارد دوا را بدون اجازه و نسخه داکتر بفروشد. 
پرستامول،  مانند  دواها  از  عده ای  »تنها  می گوید:  او 
اماسونویل، پنسیلن و امثال این ها مهم نیست که بدون 

اجازه داکتر تجویز شود.« 
قیس تاکید می کند که نباید دواخانه ها  افراد غیرمسلکی 
را استخدام کنند. او هم چنان از نهاد های مسوول در 
این بخش می خواهد که به این مورد رسیده گی کامل 

کنند تا جلو این اشتباه و تخلف گرفته شود.
حدود  کابل  شهر  در  عامه  صحت  وزارت  آمار  طبق 
۲۶۰۰ دواخانه وجود دارد که از این میان ۱44 دواخانه 
فاقد مجوز است. این دواخانه های بدون مجوز، توسط 
به  اما  شده ،  مسدود  بار  چندین  عامه  صحت  وزارت 
دلیل قانون شکنی و خودسری به کار ادامه داده بود که 

مسووالن آن ها به سارنوالی معرفی شده اند.
تعداد  یک  عامه،  صحت  وزارت  بررسی  براساس   
دواخانه ها به شکل خودسر از محل اصلی به محل دیگر 
انتقال  می کند و یک تعداد دیگر بدون مجوز اقدام به 
تاسیس دواخانه کرده که توسط تیم های بازرسی این 

وزارت  مسدود گردیده اند.

پایه های برق جلوگیری کند، پیشنهادات و طرح های 
ما برای این شرکت چیست؟

به نظر می رسد که اگر اراده ای برای این کار باشد، چند 
کار قابل اجرا و عملی است؛ در صورتی که در دستور 
کار شرکت برشنا قرار گیرد. آن گونه  که گفته می شود، 
هزار  صد  حد  در  برق،  جدید  پایه  هر  ساخت  برای 
دالر امریکایی به مصرف می رسد، تا حال رویدادهای 
تخریبی بارها اتفاق افتاده است و در نهایت بیت المال 
عمومی آسیب می بیند و مردم بیش تر متضرر می شوند. 
اگر بخش کوچکی از این هزینه های هنگفت را برای 
این مشکل  برق مصرف کنند،  پایه های  از  محافظت 
از گزارش ها، مقامات و  برخی  رخ نخواهد داد. طبق 
برخوردار  بی رویه  امتیازات  از  شرکت  این  مشاوران 
هستند، برای تأمین هزینه های حفاظتی پایه ها، این 
امتیازات را می شود کاهش داد. مثاًل برای محافظت از 
پایه های برق در مناطق آسیب پذیر، یک پاسگاه امنیتی 
- حفاظتی ساخته شود که مجهز به امکانات حفاظتی 
و دفاعی باشد و با ابزارهای دست داشته مثل دوربین، 
که  آسیب پذیری  ساحات  بر  نقلیه،  وسایط  و  اسلحه 
پایه های برق در آن مستقر است، نظارت کامل داشته 
باشد. در کنار این تدابیر، یک واحد متشکل از نیروهای 
حرفه ای گزمه و گشت تنظیم شود که مرتب ساحات 
آسیب پذیر را دوره کند و هر تخریب گر و خراب کاری 
را که شناسایی کرد، فوری بازداشت کند و به نهادهای 
از  یکی  موارد،  این  کنار  در  دهند.  تحویل  مسوول 
تدابیر فنی و تکنیکی، نصب کمره های امنیتی است. 
این کمره ها در خود پایه های برق ساحات آسیب پذیر 
نصب شود و با پوسته های حفاظتی و امنیتی و حتا 
با دفتر مرکزی برشنا وصل باشد تا از طریق کمره ها، 
چنین  عامالن  و  شود  کنترل  تهدید،  تحت  ساحات 
حوادث رصد و شناسایی شوند. مضاف بر این ها، این 
تحت  پایه های  اطراف  که  است  امکان پذیر  نیز  امر 
برای  و مرور خطرآفرین  موانع عبور  ایجاد  با  تهدید، 

تخریب کاران، محافظت شود.

فنی از طرف اداره ملی غذا و ادویه صادر می شود و در 
والیات ریاست های صحت  عامه مسوولیت دارند تا این 

کارت را صادر کنند. 
 نورزیان تصریح می کند: »به تمام دواخانه ها کتباً ابالغ 
گردیده تا کارت مسوول فنی را که معرف مسوول فنی 
تا  کنند  نصب  عام  دید  معرض  در  می باشد،  دواخانه 
می کند،  توزیع  دوا  آنان  برای  که  بدانند کسی  مردم 
تاکید  هم چنان  او  است.«  مسوول  و  مسلکی  فردی 
را  دواخانه ها  اداره  این  بازرسی  تیم های  که  می کند 
بررسی می کنند و در صورتی  که مسوول فنی دواخانه 

حضور نداشته باشد، آن دواخانه را مسدود می کنند. 
در  فنی  مسوول  حضور  عدم  مورد  در  اداره  این 
دواخانه ها می گوید که در قانون ادویه کدام مجازاتی در 
این مورد پیش بینی نشده است، اما در صورت چنین 
تخلفی از سوی دواخانه ها، مسوول فنی دواخانه به اداره 
احضار و از او تعهد گرفته می شود که در آینده تکرار 
نشود. نورزیان می گوید که تیم های بازرسی همه وقت 
و بر همه دواخانه ها نظارت نمی    توانند، به همین دلیل 
همکاری مردم ضروری است تا در هنگام خرید ادویه، 
کارت مسوول فنی و فردی را که ادویه توزیع می کند، 

ببینند و از مسلکی بودن او اطمینان حاصل کنند.
از مارکیت اداره  به گفته رییس انسجام خدمات بعد 
ملی غذا و ادویه، به دلیل بی توجهی و غیر مسلکی بودن 

از فروپاشی طالبان و شکل گیری دولت جدید، ادبیات 
عمومی،  خدمات  ارایه  و  مردم ساالری  دموکراسی، 
شاخصه های ادبیات عمومی و سیاسی شد. اکنون در 
چارچوب نظام حقوقی و به خصوص با پشتوانه قانون 
اساسی، ارایه خدمات رفاهی و عمومی وظیفه دولت و 
حق مردم است و دولت مکلف است که نیازمندی های 
برجسته  و  موارد عمده  از  یکی  تأمین کند.  را  مردم 
است.  شهروندان  برای  برق رسانی  عمومی،  خدمات 
شرکت برشنا که یک شرکت دولتی است، مسوولیت 
تأمین برق کشور را برعهده دارد. منابع رسمی متعلق 
به برشنا، این شرکت را چنین  تعریف کرده است: »د 
افغانستان برشنا شرکت، یک شرکت آزاد، خودکفا و 
مستقل می باشد که طبق قانون شرکت های سهامی 
و محدود المسولیت جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد 
]شده است[ و فعالیت دارد. د افغانستان برشنا شرکت 
تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را به گونه تجارتی 
هدف  می کند.  اداره  و  تنظیم  افغانستان  سراسر  در 
مفید،  برق  کردن  فراهم  برشنا شرکت،  افغانستان  د 
مطمین، روشن و درست، قابل اعتماد و مصون به نرخ 
مناسب جهت توسعه اقتصادی و ایجاد سهولت ها در 

کشور می باشد.«
این شرکت  چرا  که  است  مطرح  پرسش  این  اکنون 
است؟  نیافته  دست  برده،  نام  آن  از  که  اهدافی  به 
در شرایطی که زنده گی عادی مردم و حیات اداری، 
اقتصادی و تجاری کشور با برق گره خورده است، چرا 
از چنین خدماتی محروم می شویم و قطع شدن پی هم 

نگرانیباشندههایپایتختازمسلکی
نبودنبرخیدواخانهها

عصمت اهلل ادیب، متخصص داخله 
عمومی ، می گوید که تجویز دوا از 

سوی داکتر معالج، توزیع دوا از 
سوی فارمسیست و تطبیق دوا 
از سوی نرس می شود. به گفته 

ادیب، هیچ کسی نمی تواند در این 
سه بخش به جای دیگری کار و 

عمل کند. او می گوید: »متاسفانه 
در بعضی از دواخانه ها یک شخص 

هم دوا توصیه می کند و هم آن 
را تطبیق می کند که ممکن است 

عواقب ناگواری در پی داشته 
باشد. یک دوا اگر برای یک 

مریض فایده داشته باشد، ولی 
به صورت غیر معقول استفاده 

شود، خطر ناک است و ممکن است 
باعث حساسیت ها و دیگر مشکالت 

شود.«

زهرا عطایی

آصف مهاجر

برشنا؛
الگوی ناکام در عرصه خدمات عمومی

در زمان جنگ های داخلی و پس از آن با روی کارآمدن امارت طالبان، وضعیت چنان در آشفته گی  فرو رفت که روند خدمات 
عمومی از کارنامه حکومت های آن زمان حذف شد و بیش ترین دغدغه و نگرانی مردم، زنده ماندن و حفظ جان شان بودند، نه 

این که به خدمات عمومی چون برق و ... دست رسی داشته باشند.



بیماری فنگس سیاه، بیماری جدیدی نیست. این بیماری از سال های 
بسیار دور وجود داشته است. این فنگس معموالً درون خاک و 

توده های پوسیده گیاهان و بافت مرده برخی از حیوانات وجود دارد و 
از طریق تنفس و یا تماس پوستی در مواقعی که پوست آسیب دیده 
باشد، انتقال می یابد؛ اما بیش ترین راه انتقال از طریق تنفس است.

قارچ سیاه )Black Fungus(، مرض فنگسی است 
که در اشیا و اجناس پوپنک زده و خاک وجود دارد 
و از طریق تنفس یا منفذهای جلد آسیب دیده داخل 
عضویت می شود و باعث مختل شدن و التهابی شدن 

سینوس می گردد.
عنوان  تحت  فنگس،  یک  بیماری  این  عامل 
 mucormycosis موکورمایکوزسس 
نام گذاری فنگس سیاه  zygomycosis است. علت 
در  و  بافت  آسیب  و  رنگ  تغییر  باعث  که  است  این 
و  بینی  مخاط  در  سیاه  رنگ  ایجاد  به  منجر  نهایت 

سینوس ها می شود.
این  نیست.  جدیدی  بیماری  سیاه،  فنگس  بیماری 
بیماری از سال های بسیار دور وجود داشته است. این 
فنگس معموالً درون خاک و توده های پوسیده گیاهان 
و بافت مرده برخی از حیوانات وجود دارد و از طریق 
تنفس و یا تماس پوستی در مواقعی که پوست آسیب 
دیده باشد، انتقال می یابد؛ اما بیش ترین راه انتقال از 

طریق تنفس است.
این فنگس همواره در محیط زنده گی انسان ها وجود 
باشد،  انسان سالم  بدن  ایمنی  اگر سیستم  اما  دارد؛ 
می تواند از ایجاد بیماری توسط این فنگس در بدن 
از  این فنگس  این که  جلوگیری کند. یعنی علی رغم 
طریق تنفس وارد بدن می شود؛ اما در انسان هایی با 
سیستم ایمنی سالم، بیماری به وجود نمی آید. بیماری 
فنگس سیاه یک عفونت فرصت طلب در وجود بیمارانی 

است که دچار نقص سیستم ایمنی بدن می شوند.
دیابت  به  مبتال  بیماران  در  بیش تر  بیماری  این 
دالیل  به  دیابت  بیماری  می شود.  دیده  کنترل نشده 
بدن  ایمنی  تضعیف سیستم  مختلف می تواند سبب 
شود. از دیگر افرادی که در معرض خطر فنگس سیاه 
قرار دارند، مبتالیان به سرطان یا بیماری های بدخیمی 
هستند که در آن ها سیستم ایمنی بدن تضعیف شده 
است . افرادی که تحت پیوند مغز استخوان یا پیوند 
به  ابتال  خطر  معرض  در  نیز  می گیرند،  قرار  عضو 
برای  پیوندی  بیماران  در  زیرا  هستند؛  سیاه  فنگس 
پیش گیری از دفع عضو پیوندشده )از سوی بدن فرد 
گیرنده پیوند(، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی 
تجویز می شود، به همین دلیل این افراد مستعد ابتال 
عفونت هایی  بروز  برای  فرصت طلب  عفونت های  به 
بیماری عفونت  بنابراین،  چون فنگس سیاه هستند. 
با فنگس سیاه صرفاً در بیمارانی که به هر علتی دچار 

تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند، دیده می شود.
شدید  سوءتغذیه  دچار  که  افرادی  دیگر،  سوی  از 
داروهای  از  طوالنی مدت  که  کسانی  و  هستند 
استروئیدی استفاده می کنند، نیز در معرض خطر ابتال 
به عفونت فنگس سیاه قرار دارند. در حال حاضر، یکی 
مورد  کووید-۱۹  شدید  فرم های  در  که  داروهایی  از 
استفاده قرار می گیرد، کورتیکواستروئید ها است تا با 
استفاده از آن ها از التهاب و توفان سیتوکینی که در 
باالی  بدن رخ می دهد، جلوگیری کنند. تجویز دوز 
ایمنی  سیستم  تضعیف  باعث  کورتیکواستروئیدها 
به  و  دارند  دیابت  بیماری  که  افرادی  می شود.  بدن 
با  درمان  تحت  کووید-۱۹  شدید  فرم  به  ابتال  علت 
سایر  از  بیش تر  می گیرند،  قرار  کورتیکواستروئید 
بیماران مستعد ابتال به عفونت با فنگس سیاه هستند. 
هم چنین مبتالیان به HIV، معتادان تزریقی و کسانی 
که دچار سوخته گی شدید شده اند، نیز در خطر ابتال 

به فنگس سیاه قرار دارند.
این فنگس قرار نیست برای همه افراد سبب بیماری 
شود و تنها کسانی را هدف قرار می دهد که سیستم 
ایمنی ضعیفی داشته باشند. هم چنین گروه دیگری 
که ممکن است به بیماری مبتال شود، کسانی هستند 
که در اثر حوادث طبیعی نظیر توفان، زلزله، سیل و 
یا حوادث ساخته دست بشر، نظیر جنگ و یا انفجار 
دچار آسیب شدید پوست و بافت نرم بدن می شوند. 
هاگ های  پوست،  محافظتی  الیه  به  آسیب  اثر  در 
فنگس به بافت آسیب دیده نفوذ می کنند و امکان ابتال 

به فرم پوستی بیماری فراهم می شود.

میزان مبتالیان چقدر است؟
به طور معمول ساالنه بیش از ده الی بیست مورد ابتال 
به قارچ سیاه در هند گزارش نمی شد؛ اما هندوستان 
گذشته  روزهای  جریان  در  که  می نویسد  تایمز 
دست کم 7۲5۰ نفر به این بیماری مبتال شده اند. در 
ایالت مهاراشترا ۲۰۰۰ مورد و در گجرات ۱۲۰۰ مورد 

به ثبت رسیده است.
میزان  از  رسمی  آمار  هنوز  هند  درمانی  مقامات 
نکرده اند.  ارایه  موکورمایکوز  از  ناشی  مرگ ومیر 
تعداد جان باخته گان  تایمز می نویسد که  هندوستان 
۲۱۹ نفر است؛ اما به نظر می رسد که آمار واقعی ابتال 
مراکز  باشد.  تعداد  این  از  بیش تر  مراتب  به  یا مرگ 
درمانی تعداد بیماران را بیش تر از ۹ هزار نفر تخمین 

زده اند.
اولین موردی که در افغانستان مشاهده و ثبت شد، در 
شفاخانه افغان جاپان، نزد شخص مصاب به ویروس 
کرونا بود. دو مورد دیگر در والیت های بلخ و هرات به 
ثبت رسیده است. چهار مورد نیز روز گذشته ثبت شد.

چه کسانی در معرض خطر قرار دارند؟
هرکسی در هر سنی می تواند دچار این عفونت شود. 
در  بیش تر  دارند،  ایمنی ضعیف  کسانی که سیستم 
معرض این عفونت قرار می گیرند. بیماران مصاب به 
کم خونی،  عضو،  پیوند  ایدز،  دیابت،  سرطان،  کرونا، 
تولد زودرس و آنانی که دواهای استروئیدی مصرف 

می کنند، در خطر ابتال این بیماری قرار دارند.
مانند  باشد،  دیده  آسیب  پوست  اگر  هم چنین 
این  به  ابتال  احتمال  زخم،  یا  بریده گی  سوخته گی، 

عفونت بیش تر می شود.
این عفونت به قسمتی  عالیم و مشخصات: عالیم 
از بدن که قارچ در آن رشد می کند، بسته گی دارد. 
تب، سرفه، سینه دردی، تنگی نفس، پندیده گی در 
سینوس،  گرفته گی  دردی،  سر  صورت،  سمت  یک 
درون دهن، شکم  یا  بینی  روی  رنگ  ضایعات سیاه 
دردی، تهوع و استفراغ، خون ریزی هضمی، خون در 
مدفوع و اسهال عالیم قارچ سیاه است. اگر جلد آلوده 
شود، درد، سرخی، پندیده گی و نقاط سیاه رنگ روی 

آن دیده می شود.
خون،  شدن  لخته  نابینایی،  اختالالت:  و  عوارض 

آسیب های عصبی.
تشخیص: هرگاه به عالیم این بیماری مشکوک شدید، 
به داکتر مراجعه کنید. پرسیدن سابقه بیماری، سابقه 
تغذیه، گرفتن نمونه از بینی و جلد و هم چنان معاینات 

CT SCAN می تواند در تشخیص مرض کمک کند. 
در بیش ترین مورد، تداوی دوایی صورت می گیرد؛ ولی 
اگر عفونت پیش رفته باشد، عضو مبتالشده -قسمتی 

از صورت مانند چشم یا بینی- برداشته می شود.
تداوی: در صورتی که شخصی به این مرض مصاب 
شود، در زودترین فرصت باید به داکتر مراجعه کند 
نام   به  از تشخیص دقیق، داروی ضد فنگسی  و بعد 
Amphotericin-B به مدت دو ماه تجویز شود. در 
صورت آسیب زیاد، عضو مصاب شده باید قطع گردد تا 

از انتشار آن به مغز جلوگیری شود.
وقایه و جلوگیری: چون قارچ سیاه واکسین ندارد، 
قابل وقایه نیست؛ ولی خیلی راحت می توان از ابتال به 
آن جلوگیری کرد. این موارد را در نظر داشته باشید:
- از مناطقی با گرد و غبار یا خاک زیاد دور بمانید.
- از تماس با گرد و غبار و خاک جداً دوری کنید.

- از ماسک )ماسک N۹5( استفاده کنید.
- از آب گندیده مانند آب ایستاده، آب جوی و غیره 

دور بمانید.
- از پوست خود با پوشیدن کفش، جوراب و پیراهن 

آستین بلند محافظت کنید.
- بریده گی و خراشیده گی را در زودترین فرصت با آب 

شست وشو دهید.
بهبود  کاماًل  هنوز  و  گذرانده    را  کرونا  که  افرادی   -
پیوند  که  افرادی  و  شکر  به  مصاب  مریضان  نیافته، 
تحت  و  دارند  سرطان  که  مریضانی  و  شده اند  گرده 
تداوی هستند، دست ها و پاهای خود را با آب و صابون 

مکرراً بشویند.
- به خاک و گل زمین به منظور دهقانی و کاشتن گل 
و نبات دست نزنید و اگر این کار را انجام می دهید، 
دستکش محافظتی بپوشید؛ چون از طریق زخمی که 

روی جلد باشد، این فنگس انتقال می کند.
انگشتان  تا  - به عوض چپلک/دمپایی، بوت بپوشید 
از  باشد.  نداشته  تماس  زمین  خاک  با  پای تان 
مکان هایی که در آن جا کار ساختمانی جریان دارد، 
به آب های  به هیچ صورت  و  دارید  نگه  را دور  خود 

آلوده تماس نداشته باشید.
فنگس  این  تنفس  از طریق  این مرض  - جلوگیری 
کار خیلی دشواری است؛ ولی با آن هم حفظ الصحه 
نقش مهمی در جلوگیری از آن بازی می کند. پوشیدن 

ماسک برای جلوگیری آن موثر است.
برای  را  ذیل  موارد  شفاخانه ها  در  باید  داکتران 
جلوگیری از مصاب شدن بیماران کووید-۱۹ به قارچ 

سیاه در نظر بگیرند:
امر  موارد  همه  در  پاکی  و  حفظ الصحه  رعایت   -

ضروری است.
- مریض باید تشویق شود تا مراقبت منظم از دهن و 
دندان خود داشته باشد. دهن با دهن شویه  شست وشو 

و یا غرغره povidone-iodine  انجام شود.
- قند خون مریضان کووید-۱۹ را به صورت درست 

کنترل کنید، بدون استروئیدها.
- از استروئیدها استفاده منطقی کنید، با رعایت زمان 

صحیح، دوز صحیح و مدت زمان صحیح.
- اگرچه تا حد امکان باید استفاده استروئیدها محدود 
شود، اما اگر استفاده هم شود، قند خون کنترل گردد.
با آکسیجن  - برای مرطوب کننده ها در وقت تداوی 
از آب پاک یا استریل استفاده کنید. در زمان تطبیق 
آکسیجن، آب برای مرطوب شدن باید استریل باشد و 
نباید دستگاه رطوبت ساز )humidifier(  لیکاژ داشته 

باشد.
طیف  انتی بیوتیک های  از  غیرضروری  استفاده  از   -
وسیع و antifungals  جلوگیری شود؛ زیرا این امر 
باعث از بین رفتن فلورای طبیعی و در نتیجه باعث 

رشد ارگانیسم های ناخواسته می شود.
توجه: کسانی در معرض مرگ قرار می گیرند که این 
بیماری در طرق تنفسی و یا در حجرات مغزی آن ها 

عفونت ایجاد کند.
نکته: این بیماری قباًل هم وجود داشته است، ولی 
در دوران پاندمی کرونا چون معافیت انسان ها ضعیف 

شده، افراد بیش تر مبتال شده اند.

عالوه بر شیوع بسیار باالی کرونا در کشور، باید بدانیم 
که جمعیت زیادی از افراد از سوءتغذیه رنج می برند 
و کسانی که به فنگس سیاه مبتال شده اند، آن هایی 
هستند که دیابت دارند و در عین حال دچار کرونا 
هم شده و تحت درمان با استروئید و کورتون ها قرار 

گرفته اند.
عفونت فنگس سیاه قابلیت سرایت از انسان به انسان را 
ندارد. شایع ترین راه انتقال، استنشاق هاگ های فنگس 
است که در خاک یا گیاهان در حال پوسیده گی وجود 

دارد. راه دوم انتقال، تماس پوستی با فنگس است.
فنگس سیاه بیش تر سبب درگیری در مخاط بینی، 
در  می شود.  مغز  و  ریه ها  چشم،  کره  سینوس ها، 
صورتی که فردی دچار عفونت فنگس سیاه شود، باید 
داروی ضد فنگس قوی به صورت تزریق داخل رگ 
دریافت کند و هم چنین بافت های مرده و سیاه شده 

توسط جراح از بدن خارج شود.
نبوده  شایع  کرونا  به  ابتال  دنبال  به  سیاه  قارچ  بروز 
است. این در حالی است که در سال های گذشته پیش 
از بروز کووید-۱۹ در جهان، در بیماران مبتال به دیابت 
ابتال به فنگس سیاه مشاهده شده است. خوشبختانه 
دارو و درمان فنگس سیاه در کشور موجود است و 
اگر به موقع شناسایی شود، امکان بهبودی مبتالیان 

وجود دارد.
را  ریه  است  ممکن  دارد.  مختلفی  انواع  مرض  این 
کند.  ظهور  تب  و  تنفس  عسرت  سرفه،  با  و  مصاب 
اگر سینوس ها و بینی و چشم را مصاب کند با تورم، 

افتاده گی پلک ها و عالیم سینوزیتی ظهور می کند.
در حال حاضر عموماً دو تا سه هفته بعد از مریضی 
مریضان  ابتالی  علت  یک  می شود.  دیده  کووید-۱۹ 
و یا بهبودیافته گان کرونا می تواند این باشد که قارچ 
از طریق مرطوب  کننده ها و یا دستگاه های آکسیجن 
حاوی آب آلوده به مریضان منتقل شده باشد. قارچ 
سیاه نزد افراد مبتال به کرونا پدیده ای به نام »توفان 
سیتوکین« را ایجاد می کند. در این وضعیت، سیستم 
معافیتی مریض بیش از حد عکس العمل نشان می دهد 

و سلول های دفاعی عماًل به ارگان ها حمله می کنند.
استروئیدها  زیاد  تجویز  که  معتقدند  داکتران  برخی 
این روش  عمومیت  و  کرونا  مریضان  به  )کورتیزون( 

درمان، خود می تواند یک عامل خطر باشد.
عفونت قارچی بسیار تهاجمی است و باید به سرعت 
بیماری های  پیش گیری  و  کنترل  مرکز  شود.  مداوا 
عفونی امریکا، نرخ مرگ ومیر ابتال به این عفونت را 54 

درصد اعالم کرده که رقم هشداردهنده است.
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شرکت  برای  خسارت  تعیین  پرونده  بررسی  دادگاه 
صاحب کشتی باری »اور گیون« یک صد روز پس از 

رفع انسداد از کانال سویز، به پایان رسید.
تردد  مسوول  اداره  فارسی،  دویچه وله   گزارش  به 
میلیون   ۹۱۶ درخواست  سویز  کانال  در  کشتی رانی 
دالری خسارت کرده بود. طرفین این مشاجره حقوقی 
توافق  به  دالر خسارت  بر سر 55۰ میلیون  سرانجام 
رسیدند؛ خسارتی که توسط شرکت مالک این کشتی 

کانتینربر و شرکت بیمه باید پرداخت شود.
اسامه ربیع، رییس اداره امور کانال سویز، به روزنامه 
دولتی االهرام مصر گفته بود: »زحمت و کار زیادی 
برای نجات کشتی هزینه کردیم و درآمد روزانه خود 
را از دست دادیم. بنابراین باید به ما خسارت پرداخت 

شود.«
به گزارش دویچه وله  فارسی، موعد برگزاری دادگاه 
روز  بود.  افتاده  تعویق  به  بارها  مصر  در  پرونده  این 
یک شنبه، سیزدهم سرطان، مقام های جاپانی از کسب 

توافق با مسووالن نظارت بر کانال سویز خبر دادند.
گفته می شود این کشتی که در حاشیه دریاچه »تلخ 
بزرگ« پهلو گرفته بود، می تواند به راه خود ادامه دهد.
کشتی باری »اور گیون« به علت نامعلومی در ماه مارچ 
سال جاری میالدی به مدت چند روز در کانال سویز 
به گل نشسته و مانع تردد کشتی ها از این کانال شده 

بود.

گفت وگوهای دشوار آنگال مرکل با رهبران 
شش کشور منطقه بالکان

 ماجرای بسته شدن کانال سویز 
با پرداخت ۵۵۰ میلیون دالر 

خسارت پایان یافت
به گزارش یورونیوز، آنگال مرکل، نخست وزیر آلمان، روز 
دوشنبه، چهاردهم سرطان، در نشستی میزبان شش 
کشور منطقه بالکان است تا در خصوص همکاری های 
به  کشورها  این  پیوستن  روند  هم چنین  و  بیش تر 
اتحادیه اروپا بحث و گفت وگو کند. کشورهای آلبانی، 
صربستان، کوزوو، مقدونیه، بوسنی و مونته نگرو در این 

نشست حضور دارند.
اتحادیه  که  می شود  برگزاری  حالی  در  نشست  این 
یکی  که  آلبانی  کرد  اعالم  مارچ۲۰۲۰  ماه  در  اروپا 
از اعضای ناتو است، می تواند مذاکرات برای عضویت 
این کشور  این حال  با  آغاز کند.  را  اروپا  اتحادیه  در 
دریافت  مذاکرات  رسمی  آغاز  برای  تاریخی  هنوز 
نکرده، چرا که اتحادیه اروپا این موضوع را به مساله 
پیش رفت مذاکرات با مقدونیه و هم چنین درگیری ها 

با بلغارستان پیوند زده است.
دولت های  موافقت  آلبانی،  مانند  شمالی،  مقدونیه 
اتحادیه اروپا برای شروع مذاکرات در مارچ ۲۰۲۰ را به 
دست آورد. این کشور بعد از چالش های بسیار با یونان 
بر سر نام این کشور، باالخره پذیرفت که »جمهوری 
مقدونیه شمالی« نامیده شود. با این حال مقدونیه یک 
مخالف جدی بر سر راه عضویت در اتحادیه اروپا دارد 
از  بلغارستان است؛ کشوری که خود یکی  و آن  هم 
اعضای اتحادیه اروپا به شمار می رود. صوفیه تاکنون 
مانع آغاز گفت وگوهای رسمی برای پیوستن مقدونیه 

به اتحادیه اروپا شده است.
بوسنی و هرزگووین که از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹5 در 

اتحادیه  صلح بانان  نظارت  سایه  هنوز  بوده،  جنگ 
کشور  این  می کند.  مشاهده  خود  کشور  در  را  اروپا 
هم درخواست کرده که به اتحادیه بپیوندد، اما هنوز 
این درخواست پذیرفته نشده و کار برای این کشور 
بیش تری  دشواری های  سابق  یوگسالوی  از  جداشده 

دارد.
کوزوو که در سال ۲۰۰۸ استقالل خود را از صربستان 
به  می خواهد  که  است  کشوری  دیگر  کرد،  اعالم 
زیادی  فاصله  کار  این  با  اما  بپیوندد،  اروپا  اتحادیه 
دارد. این کشور باید ابتدا روابط خود را با صربستان 
از طریق گفت و گوهای میانجی گری اتحادیه اروپا که 
این  خارجی  سیاست  مسوول  بورل،  از سوی جوزپ 
اتحادیه اداره می شود، اصالح کند. مشکل دیگر کوزوو 
این است که پنج کشور سلواکیا، اسپانیا، یونان، قبرس 

و رومانیا استقالل کوزوو را به رسمیت نمی شناسند.
مرکل  با  مذاکرات  در  که  کشوری  دیگر  مونته نگرو 
پیوست.  ناتو  پیمان  به  سال ۲۰۱7  در  دارد،  حضور 
این کشور نیز در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه 

اروپا است.
عضو  که  منطقه  این  کشور  بزرگ ترین  صربستان 
اتحادیه اروپا نیست، با حدود 7 میلیون نفر جمعیت 
امیدوار است مذاکرات خوبی را با کشورهای عضو این 
اتحادیه برای پیوستن به این مجموعه در پیش داشته 
باشد. کمیسیون اروپا پیش تر در فبروری سال ۲۰۱۸ 
اعالم کرده بود که صربستان می تواند تا سال ۲۰۲5 به 

این اتحادیه بپیوندد.

و  ایران  در  کرونا  بیماری  گسترش  با  هم زمان 
این  شهر   ۹۲ متقاضیان،  برای  واکسین  کمبود 
کشور در وضعیت قرمز )سرخ( قرار گرفته و بازار 

بزرگ تهران تعطیل شده است.
به گزارش صدای امریکا، بنا بر آمارهای رسمی که 
خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است، در ۲4 ساعت 
منتهی به روز یک شنبه، ۱۳ سرطان، ۱۶5 نفر در 
سراسر ایران به دلیل ابتال به کرونا جان باخته اند.

بهداشت  وزارت  سخنگوی  الری،  سادات  سیما 
گفته  )ایرنا(  ایران  دولتی  خبرگزاری  به  ایران، 
است که باالترین میزان مرگ و میر در والیت های 
سیستان و بلوچستان، یزد و هرمزگان ثبت شده 
است. براساس این گزارش، در هفته گذشته تعداد 
تعداد  و  ایران 7.۲ درصد  در  بیماران فوت شده 
یافته  افزایش  درصد   ۱۱ شده  بستری  بیماران 

است.

می گویند  ایران  در  مختلف  مقام های  آن که  با 
دست کم هفت نوع واکسین در این کشور در مراحل 
مختلف تولید تا مصرف است و واکسین هایی هم 
از کشورهایی مثل چین و روسیه وارد شده، ولی 
تاکنون تنها حدود چهار میلیون و 5۰۰ هزار نفر 
از جمعیت ۸۳ میلیونی کشور دوز اول واکسین را 

تزریق کرده اند.
ناتوانی مقام های کشور در تامین واکسین خارجی 
و  کارایی  مورد  در  ابهام ها  و  نیاز  مورد  اندازه  به 
سردرگمی  باعث  ایرانی،  واکسین های  ایمنی 

شهروندان ایرانی شده است.
ایران  همجوار  کشورهای  به  سفر  میان،  این  در 
برای تزریق واکسین از جمله راه حل هایی است که 
برخی از شهروندان ایرانی به آن روی آورده اند. از 
این رو، به گزارش ایسنا، قیمت تورهای خارجی 
یافته  افزایش  ارمنستان  مانند  کشورهایی  برای 

دبیرکل  معاون  هاکوپیان،  واهه  پیش تر  است. 
سارا  به  پاسخ  در  ارمنستان،  بهداشت  وزارت 
دهقان، خبرنگار بخش فارسی صدای امریکا گفته 
مردم  تشویق  برای  اجتماعی  پوینده گی  که  بود 
وزارت  و  دارد  زیادی  اهمیت  واکسیناسیون  به 
بهداشت ارمنستان تصمیم گرفته است تا در این 
چهارچوب، به اتباع خارجی واکسین تزریق کند تا 
تمایل به واکسیناسیون در داخل کشور را تقویت 

کند.
تعطیلی دوباره بازار بزرگ تهران از دیگر پیامدهای 
ورود پایتخت به موج پنجم کرونا است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به تلویزیون دولتی 
یک شنبه  روز  از  تهران  بازارهای  تمامی  ایران، 
که  یک  شغلی  »گروه  تنها  و  است  شده  تعطیل 
را تشکیل می دهد«  مشاغل پرمصرف و ضروری 

اجازه فعالیت خواهد داشت.

افزایش هفت درصدی مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران؛ بازار بزرگ تهران تعطیل شد

که  مسکونی  ساختمان  یک  از  باقی مانده  بخش های 
ده روز پیش در میامی ایالت فلوریدا در جنوب شرقی 
امریکا فرو ریخت، با استفاده از مواد منفجره تخریب 

شده است.
دوازده  ساختمان  این  بقایای  بی بی سی،  گزارش  به 
طبقه پس از منفجر شدن مهمات کارگذاشته شده در 
آن در عرض چند ثانیه فرو ریخت و گرد و غبار اطراف 

آن را فرا گرفت.
در  بود  شده  خواسته  اطراف  جاده های  ساکنان  از 

خانه های خود بمانند و کلکین ها را ببندند.
برابر  در  ساختمان  بقایای  بودن  بی ثبات  از  نگرانی 
توفان استوایی السا که سه شنبه به فلوریدا می رسد، 

علت تعجیل در تخریب آن عنوان شده است.
از  نفر   ۲4 بقایای  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
ساکنان ساختمان شمپلین جنوبی که بیست و چهارم 
از ده  امدادگران پس  و  پیدا شده  جون ریزش کرد، 
روز هم چنان در پی یافتن ۱۲۰ نفر دیگر از ساکنانی 

هستند که مفقود گزارش شده اند.
برای آماده سازی شرایط تخریب  عملیات جست وجو 
باقی مانده ساختمانی که خالی از سکنه بود، متوقف 
شده بود و حاال امدادگران امیدوارند که فعالیت خود 

را از سر بگیرند.
سال  که چهل  ساختمان  این  فروریختن  علت  هنوز 
تحقیقات  ولی  است،  نشده  مشخص  داشت،  قدمت 
نشان داده که بررسی صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ 
در طراحی ساختمان  اساسی  ایرادهای  بیانگر وجود 

بوده است.

تخریب بخش باقی مانده برج 
فروریخته در میامی


