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امارت تسلیمی می خواهد؛ جمهوریت باید چه کند؟
از پنج بندر مهم، پردرآمد و راهبردی کشور، سه بندر آن در اشغال و اختیار طالبان قرار دارد. درآمد روزانه این سه بندر مهم 
و حیاتی برای اقتصاد کشور، به جیب گروه طالبان می رود. هزینه ای که دولت از آن بخشی از مشکالت خود را حل می کرد، 

اکنون برای بزرگ ساختن مشکل دولت استفاده می شود.
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نیروهای هودادار حکومت در  نیروهای طالبان و  نبردها میان  در چهارمین روز 
حومه شهر هرات، خط نخست نبرد به مناطق مرکزی شهر نزدیک تر شد. منابع 
محلی در هرات از رسیدن خط نخست نبرد به منطقه »آب برده« در غرب این 

شهر خبر می دهند.
هم زمان با رسیدن نیروهای تازه نفس از کابل به هرات، معین ارشد امنیتی وزارت 
امور داخله در سفر به این والیت از راه اندازی عملیات پاک سازی و »تغییر وضعیت 
روزهای  مانند  نیز  ارتش  هواپیماهای  می دهد.  خبر  آینده  روزهای  در  جنگ« 

گذشته مواضع طالبان را در مناطق غربی هرات آماج قرار دادند.

معصوم استانکزی: 
طالبان برای ادامه جنگ بهانه تراشی می کنند در یک هفته اخیر بیش از هفت هزار خانواده 

در کنر آواره شده اند
تیم  رییس  استانکزی،  معصوم  کابل:  ۸صبح، 
مذاکره کننده  دولت در دوحه می گوید که گروه 
بهانه  فقط  کشور  در  جنگ  ادامه  برای  طالبان 

تراشی می کند.
مذاکره کننده  هیأت  رییس  استانکزی،  معصوم 
دولت روز یک شنبه، دهم اسد، این موضوع را در 
دیدارش با وزیر ارشاد، حج و اوقاف و عالمان دین 
مطرح کرده است. او در رشته توییتی گفته است 
که در این دیدار پیرامون مذاکرات صلح و تمایل 
طالبان بر ادامه جنگ در کشور گفت وگو کرده اند.

استانکزی در این نشست قانون اساسی را بهترین 
از  و  خوانده  اسالمی  کشورهای  میان  در  قانون 

عالمان دین خواسته است تا برای دست یابی به 
یک توافق سیاسی به او مشورت دهند.

در این نشست عالمان دین کشور تصریح کرده اند 
که ادامه جنگ از سوی گروه طالبان نشان دهنده 
عدم اراده سیاسی این گروه برای حل صلح آمیز 
برای  را  زمینه  و  است  افغانستان  کنونی  بحران 
مداخله وسیع کشورهای بیرونی مساعد می کند.

تیم  عضو  کوفی،  فوزیه  که  است  حالی  در  این 
مذاکره کننده دولت افغانستان نیز گفته است که 
گفت وگوهای صلح در دوحه پیش رفت چندانی 

نداشته است.
و  مهاجرین  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
می گوید  کنر  والیت  عودت کننده گان 
که در جریان یک هفته اخیر نزدیک 
در  خانواده   ۵۰۰ و   هزار  هفت  به 
و  جنگ  افزایش  دلیل  به  والیت  این 
خشونت مجبور به ترک خانه های شان 

شده اند.
عبدالرشید صافی، رییس مهاجرین و 
عودت کننده گان والیت کنر روز شنبه، 
نهم اسد، به روزنامه ۸صبح گفت که 

غازی  ولسوالی های  از  خانواده ها  این 
آباد و ناری این والیت که به تازه گی 
بی جا  است،  افتاده  طالبان  دست  به 

شده اند.
هزار  هفت  میان  از  صافی  گفته  به 
هزار  پنج  حدود  شده،  بی جا  خانواده 
والیت  مرکز  اسدآباد،  به  آن  خانواده 
مرور،  سرکانو،  ولسوالی های  و  کنر 
سوکی، نورگل، خاص کنر و وته پور که 
از ولسوالی های امن این والیت است، 
جابه جا شده اند و  متباقی خانواده ها به 

والیت ننگرهار پناه برده اند.
و  جنگ  دلیل  به  که  گفت  صافی 
ناامنی در این والیت، هر روز به شمار 

بی جاشده گان افزوده می شود.
با این حال، صافی می گوید که دولت 
و نهادهای کمک رسان در این والیت 
به  رسیده گی  برای  کامل  آماده گی 

آواره گان را دارند.

خط نخست نبرد به شهر نزدیک تر شد
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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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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
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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

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.

چهارمین روز جنگ هرات؛

از کسر کریدیت تا کیفیت پایین خدمات مخابراتی؛ 

اترا: طرح بهبود روی  دست است



 

رییس  دستور  به  دوشنبه  امروز  ملی  شورای  فوق العاده  نشست 
جمهور برگزار می شود. دستور برگزاری این نشست براساس ماده 
1۰7 قانون اساسی صادر شده است. مبارزه با فساد، افزایش بودجه 
دفاعی و مهار مخربان درونی نظام از موضوعات اصلی صحبت های 
فوق العاده شورای ملی  نماینده گان در نشست  با  رییس جمهور 

است.
که  می شود  برگزار  شرایطی  در  ملی  شورای  فوق العاده  نشست 
مراکز دست کم پنج والیت بزرگ در معرض تهدید سقوط قرار 
دارد. هم چنان درآمدهای گمرکی دولت در پی سقوط دست کم 
شش گذرگاه مهم تجارتی، کاهش چشم گیر یافته است. ده ها هزار 
خانواده نیز در جنگ طالبان با دولت آواره شده اند که از آن به 
عنوان بحران بشری نیز یاد شده است. عالوه بر آن، هزاران فرد 
ملکی نیز در جریان این جنگ کشته و زخمی شده اند. براساس 
اعالم کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفات غیرنظامیان در جریان 
شش ماه گذشته امسال میالدی در مقایسه با زمان مشابه سال 

گذشته، شاهد هشتاد درصد افزایش بوده است.
از جانب دیگر، سران دولت به این نتیجه رسیده اند که گروه طالبان 
متعهد به صلح نیست و قصد دارد قضیه افغانستان را از راه نظامی 
یک طرفه کند. با توجه به این تهدید، حکومت برنامه ای را برای 
»تغییر وضعیت« تا شش ماه آینده آماده کرده است. این برنامه 
نیازمند پشتی بانی مالی، تسلیحاتی و سیاسی است که دولت در 

صدد تدارک آن است.
براساس بند سوم و پنجم ماده 64 قانون اساسی، »قیادت اعالی 
تمامیت  از  دفاع  حالت  در  الزم  تصمیم  »اتخاذ  و  مسلح«  قوای 
است.  جمهور  رییس  صالحیت  در  استقالل«  حفظ  و  ارضی 
هم چنان براساس بندهای دوم و چهارم این ماده، »تعیین خطوط 
اساسی سیاست کشور« و »اعالن حرب و متارکه« از سوی رییس 

جمهور به تأیید شورای ملی نیاز است.
در  طالبان  گروه  پیش روی  که  دارد  باور  جمهوری  ریاست  نهاد 
جریان سه ماه اخیر تمامیت ارضی و استقالل کشور را با خطر 
روبه رو کرده است. تصمیمی که این نهاد با توجه به این تهدید 
روی دست گرفته است، جنگ با گروه طالبان است. قطعاً تصمیم 
ریاست جمهوری برای »اعالن حرب« با طالبان در شرایطی که 
گفت وگو با این گروه در جریان است، به تأیید شورای ملی نیاز 

دارد.
دولت از جانب دیگر بخشی از پروژه های توسعه ای را تعلیق کرده 
است. قرار است بودجه این پروژه ها به بخش دفاعی و امنیتی انتقال 
کند. تعدیل بودجه در شرایط جنگی کنونی یکی از پیشنهادات 

حکومت به شورای ملی است.
مجموع بودجه ملی سال 14۰۰ بیش از 473 میلیارد و 41 میلیون 
افغانی اعالم شده است. از این میان 24 درصد آن )11۵ میلیارد 
افغانی( به امور دفاعی اختصاص یافته است. حکومت حاال به این 
نتیجه رسیده است که با ادامه جنگ با طالبان به بودجه بیش تر 
نیاز دارد. این نیاز، قرار است با تعدیل در سند بودجه رفع شود. 
پیشنهاد وزارت مالیه این است که پروژه های توسعه ای »اختیاری« 
لغو شود.  یا  و  تعلیق  پروژه ها  این   »NTA« کارمندان قرارداد  و 
اتخاذ نوعی از ریاضت اقتصادی برای ادارات دولتی نیز پیشنهاد 
شده است. غنی قباًل گفته بود که دولت با اتخاذ سیاست ریاضت 
اقتصادی قادر است تا سقف یک میلیارد دالر در سال صرفه جویی 
کند. این مقدار پول برای دولت درگیر جنگ افغانستان، یک مبلغ 

قابل مالحظه است.
مواضع و اظهارات مقامات عالی رتبه دولت از جمله رییس جمهور، 
بقای  برای  اما ضروری  بد  انتخاب  نشان می دهد که جنگ یک 
فراهم  تالش  در  فعاًل  مقامات  این  علت،  همین  به  است.  دولت 
کردن ترتیبات این جنگ هستند. نشست بزرگ دو روز پیش در 
ارگ ریاست جمهوری نیز با هدف همراه کردن چهره های سیاسی 
و فرماندهان جهادی با این جنگ برگزار شده بود. هرگاه اعالن 
تأیید شود، دست  از سوی شورای ملی  »حرب« رییس جمهور 

حکومت در جنگ با طالبان بازتر خواهد شد.
متأسفانه گروه طالبان با نیت قبضه کامل قدرت، تمام فرصت های 
صلح در کشور را نابود کرده است. حتا قطر به عنوان میزبان دفتر 
سیاسی گروه طالبان از فرصت کشی های این گروه به تنگ آمده 
است. سفری که هیأت تحت رهبری عبداهلل اخیراً به قطر داشت، 
نیز بدون دستاورد به کابل برگشت. به این ترتیب، چشم انداز صلح 
با  برای جنگ  دولت  تصمیم  با  و  است  تاریک  بسیار  افغانستان 
طالبان، روزهای خونین تر از گذشته در این انتظار این کشور است.

در شرایطی که گروه طالبان حاضر نیست در راستای صلح عادالنه 
حتا یک قدم بردارد و نیز دست از کشتار و پیش روی برنمی دارد، 
حمایت تمام قد از دولت یک ضرورت است. این حمایت باید هم در 
سطح ملی و هم در سطح بین المللی از دولت ادامه یابد. بنابراین، 
توقع می رود که شورای ملی کشور به پیشنهادات حکومت برای 
تعدیل بودجه و افزایش هزینه دفاعی رأی مساعد بدهد. اگرچه 
دفاع از جنگ به عنوان یک شر، کار درستی نیست؛ اما برای بقا 

یک ضرورت است.

نشست فوق العاده شورای ملی
دوشنبه
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کابینه  نشست  نخستین  کابل:  ۸صبح، 
روز  دیجیتالی(  افغانستان  )هفته  الکترونیکی 
جمهور  رییس  شد.  برگزار  اسد،  دهم  یک شنبه، 
کشور در این نشست گفت که اجماع همه بر این 
مذاکرات جدی صلح حاضر  به  است که طالبان 
نمی شوند تا وضعیت نظامی در میدان جنگ تغییر 

نکند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در این 
در  نظامی  وضعیت  تا  که  کرد  تصریح  نشست 
میدان جنگ تغییر نکند، طالبان به گفت وگوهای 

جدی صلح حاضر نخواهند شد.
طالبان  اما  می خواهیم،  صلح  »ما  گفت:  غنی 

تسلیمی می خواهند.«
اداره  و  رییس جمهور خاطرنشان کرد که سوق 
نهایت منسجم در بین گروه طالبان به وجود آمده 
است که این ترکیب از تیوریست ها و کشورهای 

حامی شان است.
او افزوده که گروه طالبان از 1۰۰ تا 1۵۰ عملیات 
انجام می دهند که در سی سال گذشته  روز  در 
طالبان  که  غنی هم چنان گفت  است.  بی پیشنه 
در  را  بین المللی  تروریستی  سیاه  گروه های 

افغانستان داخل کرده اند.
با این حال، او تأکید کرد که تا شش ماه آینده 
وضعیت جنگ در کشور تغییر خواهد کرد و برای 
این کار برنامه مشخص و منسجم نیز وجود دارد.

به باور غنی، بدون اولویت بندی نمی شود به این 
هدف رسید. او اضافه کرد: »بدون اولویت بندی به 
این هدف نمی رسیم، نمی توانیم هم زمان در هر 

جا باشیم.«
در همین حال، غنی در نشست کابینه افزود که 
این  و  است  گرفته  قرار  تهاجم  مورد  افغانستان 
تهاجم حیثیت مردم افغانستان را هدف قرار داده 

است.

۸صبح، هرات: به دنبال افزایش حمالت طالبان 
و گسترش دامنه جنگ به دروازه  های شهر هرات، 
نیروهای تازه نفس به منظور سرکوب طالبان و 
این  وارد  تهدید  زیر  مناطق  در  آنان  جابه جایی 

والیت شده اند.
امکانات  و  تجهیزات  با  نفس  تازه  نیروهای 
براساس  و  هستند  مجهز  جنگی  پیش رفته 
اطالعات، شمار این نیروها به حد کافی گزارش 
گزارش  هرات  در  امنیتی  مقام های  است.  شده 
داده اند که معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله 

این نیروها را همراهی می کند.
تغییرات  از  غیررسمی  منابع  دیگر  سوی  از 
اساسی در سطح رهبری اداره محلی هرات سخن 
می گویند که قرار است شماری از کادرهای این 
والیت  این  کلیدی  و  مهم  بست های  در  والیت 

گماشته شوند.
هر چند هنوز این خبر به صورت دقیق از سوی 
منابع رسمی دولتی تایید یا رد نشده است، اما 
هرات  مردم  نماینده گان  از  شماری  تازه گی  به 
در مجلس، در نشستی که در خانه میر رحمان 
رحمانی، رییس مجلس نماینده گان برگزار کرده 
در  حکومت  رهبران  با  را  خواسته ها  این  بودند 

سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
ملل متحد در کابل یا یوناما از طالبان خواسته 
است که درباره چگونه گی حمله بر دفتر این 

نهاد در هرات پاسخ بدهند.
نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل 
از طالبان خواسته است که تحقیقات کاملی را 
در مورد حمله روز جمعه، هشتم اسد، به دفتر 

این نهاد در هرات انجام دهند.
این نهاد تأکید کرده است که طالبان باید در 
مورد این حمله و نیز کشته شدن یک سرباز 
افغان که وظیفه محافظت از دفتر سازمان ملل 

متحد را داشت، پاسخ گو باشند.
سازمان ملل متحد می گوید که به عنوان یک 
افغانستان همه تالش های  نهاد غیرنظامی در 
خود را برای حمایت از تالش های صلح متمرکز 
همه  حقوق  که  می کند  تالش  و  است  کرده 
افغان ها را ارتقا دهد و کمک های بشردوستانه 
را به میلیون ها افغان ارائه کند تا بتوانند بدون 

تهدید و خشونت کار خود را انجام دهند.
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر 
هم چنان نسبت به وقایع خشونت آمیزی که در 
هرات اتفاق افتاده است، به شدت ابراز نگرانی 

کرده است.
حمله به دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
روز جمعه اتفاق افتاد. این حمله با واکنش های 
گسترده در سطح ملی و بین المللی روبه رو شده 

است.
پنج شنبه  روز  از  به شهر هرات  حمله طالبان 
آغاز شد و همین اکنون نیز در بخش هایی از 

این شهر جنگ جریان دارد.

نهادهای  عمومی  سخنگوی  کابل:  ۸صبح، 
مستحکم  کار  که  است  کرده  اعالم  امنیتی 
سازی مواضع نظامی در سه والیتی که با تهدید 
بلند امنیتی مواجه است، جریان دارد و به زودی 

وضعیت در این والیات تغییر خواهد کرد.
عمومی  سخنگوی  شینواری،  عمر  اجمل 
نهادهای امنیتی روز یک شنبه، دهم اسد گفته 
است که والیت های هرات، قندهار و هلمند در 
مستحکم  کار  اما  و  دارند  قرار  اضطرار  حالت 
سوی  از  والیت  این  در  جنگی  مواضع  سازی 
این  و  دارد  ادامه  شدت  به  امنیتی  نیروهای 

نیروهای توانایی کنترل وضعیت را دارند.
از سویی دیگر، شینواری تأکید کرده است که 
در یک هفته گذشته دست کم 66 غیرنظامی 
تن   1۹۸ و  کشته  طالبان  سوی  از  کشور  در 

دیگر زخمی شده اند.
به گفته شینواری، در این مدت به تعداد 1۰ 
منزل مسکونی و نیز تعداد زیادی از تأسیسات 
عامه و اماکن دولتی از سوی طالبان در مناطق 

جنگی ویران و یا به آتش کشیده شده است.
است که  طی یک  او هم چنان تصریح کرده 
 221 کشور  امنیتی  نیروهای  گذشته،  هفته 
عملیات مستقل و مشترک را انجام داده اند که 
در نتیجه یک هزار و 323 جنگ جوی طالبان 
به شمول فرماندهان نظامی و استخباراتی این 

گروه کشته شده اند.
 132 امنیتی  نیروهای  عملیات  این  در 

جنگ جوی طالب بازداشت شده اند.
نشان  بشر  حقوق  آمارهای  حال،  همین  در 
می دهد که 1۵ درصد عامل تلفات غیرنظامیان 
درافغانستان در شش ماه نخست سال جاری، 
نیروهای امنیتی این کشور هستند و این رقم 
نسبت به عین مدت در سال گذشته افزایش دو 

برابر را نشان می دهد.
با این حال شینواری این گزارش را به شدت 
رد کرد  و گفت که نیروهای امنیتی به حفظ 
حقوق بشر متعهد هستند و جلوگیری از تلفات 
نیروها  این  برنامه های  اولویت  در  غیرنظامیان 

قرار دارد.

غنی گفت: »ضرور است تا شناخته شود که هجوم 
سر حیثیت ما است.«

به گفته غنی، گروه طالبان با تصرف ولسوالی ها 
از  را  جغرافیه  و  تاریخ  وطندوستی،  کتاب های 

مضامین مکتب حذف کرده است.
در همین حال، رییس جمهور طالبان را به لحاظ 
مذهبی، »فتنه« خواند و از عالمان دین افغانستان 
خواست تا این گروه را آن چنان که فتنه هستند، 
که  داد  تذکر  هم چنان  او  بشناسانند.  مردم  به 
فجیع تر  ظالم تر،  به گذشته  نسبت  طالبان  گروه 

و نامسلمان تر شده اند.
نه  اما  کرده اند،  تغییر  طالبان  »بلی  افزود:  غنی 
ماتحت  آبادی.  نه  و  دارند  صلح  اراده  نه  مثبت. 
را  طالب  باید  است؛  شده  روشن  طالبان  ضمیر 

بشناسیم.«
که  گفت  کابینه  نشست  در  جمهور  رییس 
انعطاف پذیر  شرایط  حسب  جمهوریت  چارچوب 
و در حال تکامل است. او نظام بدیل جمهوریت 
در افغانستان را خشک و یخ زده خواند و افزود: 

»می خواهند گذشته را آینده بسازند.«
به  غنی  امنیتی،  بحث  بر  افزون  دیگر،  از سویی 
تمام  به  حکومت  دیجیتال سازی  هفته  مناسبت 
آینده  ماه  یک  در  تا  داد  دستور  دولتی  ادارات 
سیستم  طریق  از  را  دولتی  کارمندان  معاش 

الکترونیک پرداخت کنند.
گزارشی  که  وزارت ها گفت  برخی  از  انتقاد  با  او 
را که او در 4۸ ساعت می خواهد در 4۸ روز به 

او می رسد.
غنی خطاب به کابینه گفت: »فساد قابل تحمل 

نیست، مرا نزد شرکای بین المللی بیاب نکنید.«
جدی  تعهدات  از  یکی  اداری  فساد  با  مبارزه 
از شرایط  یکی  نیز  و  به جامعه جهانی  حکومت 

کشورهای کمک کننده به افغانستان است.

مرکز کشور به میان گذاشته شده است.
در این نشست نماینده گان مردم هرات در مجلس 
به دنبال افزایش حمالت طالبان و رسیدن دامنه 
رهبران  از  هرات،  شهر  کیلومتر   1۰ به  جنگ 
اسماعیل خان،  محمد  امیر  تا  خواسته  حکومت 
رهبر نیروهای مردمی که هم اکنون در حال نبرد 
با طالبان است را به عنوان والی این والیت، سید 
نصیراحمد علوی را به عنوان رییس امنیتی ملی، 
گلب الدین الکوزی را به عنوان فرمانده ارتش در 
غرب کشور و شیرآغا الکوزی را به عنوان فرمانده 
از  هنوز  درخواست  این  بگمارند.  هرات  پولیس 
سوی رهبران حکومت مرکزی تایید یا رد نشده 

است.
گواه  هرات،  والیت  جاری  و  گذشته  هفته  در 
نیروهای  بین  خونین  درگیری های  و  حمالت 
دولتی و طالبان بوده است، گروه طالبان پس از 
این والیت قصد  از ولسوالی های  تصرف شماری 
تصرف ولسوالی گذره و انجیل هرات را داشتند 
امیر  رهبری  به  مردمی  نیروهای  مقاومت  با  که 
روبه رو  دولتی  نیروهای  و  محمداسماعیل خان 

شده اند.
براساس گزارش های دفتر والی هرات طی چند 
روز گذشته در پی درگیری های نیروهای مردمی 
و دولتی با طالبان، ده ها تن از جنگ جویان این 
زخمی  نیز  زیادی  شماری  و  شده  کشته  گروه 

شده  اند.
رهبری  به  مردمی  مقاومت  نیروهای  اکنون  هم 
دولتی  نیروهای  و  خان  اسماعیل   امیرمحمد 
تأمین  مشغول  هرات  والیت  مختلف  مناطق  در 
امنیت هستند و با رسیدن نیروهای تازه نفس به 
هرات، امیدواری های شهروندان برای بهبود اوضاع 

متشنج کنونی بیش تر شده است.

رییس جمهور غنی: 
تا وضعیت میدان جنگ تغییر نکند، طالبان به 

مذاکره جدی حاضر نمی شوند

سازمان ملل از طالبان 
خواست درباره حمله بر 
دفتر این نهاد در هرات 

پاسخ بدهند

۶۶ غیرنظامی در یک 
هفته گذشته در کشور کشته 

شده اند

نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان وارد هرات شدند
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و  طالبان  نیروهای  میان  نبردها  روز  چهارمین  در 
نیروهای هودادار حکومت در حومه شهر هرات، خط 
نخست نبرد به مناطق مرکزی شهر نزدیک تر شد. منابع 
محلی در هرات از رسیدن خط نخست نبرد به منطقه 

»آب برده« در غرب این شهر خبر می دهند.
هم زمان با رسیدن نیروهای تازه نفس از کابل به هرات، 
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در سفر به این 
والیت از راه اندازی عملیات پاک سازی و »تغییر وضعیت 
هواپیماهای  می دهد.  خبر  آینده  روزهای  در  جنگ« 
ارتش نیز مانند روزهای گذشته مواضع طالبان را در 

مناطق غربی هرات آماج قرار دادند.
از  طالبان  حمالت  زدن  عقب  برای  تالش ها  کنار  در 
خط های نخست نبرد در حومه شهر هرات، شنبه شب، 
یک نشست فوق العاده در مورد وضعیت این والیت با 
حضور برخی چهره های مطرح سیاسی، رییس شورای 
عالی مصالحه ملی، رییس پارلمان و مشاور امنیت ملی 

رییس جمهور در کابل برگزار شد.
جنگ در حومه شهر هرات وارد چهارمین روز خود شد 
و با شدت گرفتن نبردها خط ها، جنگ به شهر کشیده 

شد. 
هرات،  ماالن  پل  منطقه  در  نبردها  تداوم  با  هم زمان 
آب بُرده،  »هواده«  مناطق  در  مسلحانه  درگیری های 
ملدان، قفسالن و غیبتان، روستاهای نزدیک به شهر 
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هرات، گزارش شده است. با شدت گرفتن درگیری ها و 
نزیک تر شدن خط نخست نبرد به شهر هرات، شماری 
از ساکنان روستاهای غربی هرات از خانه های شان آواره 

شدند. 
دامنه  گسترش  و  طالبان  حمالت  افزایش  دنبال  به 
و  طالبان  با هدف سرکوب  تازه نفس  نیروهای  جنگ ، 
یک شنبه  روز  صبح  نبرد،  نخست  خط های  تقویت 
همراه معین ارشد امنیتی وزارت امور به هرات رسیدند. 
منابع معتبر روایت می کنند که »نیروهای ویژه« برای 

مدیریت جنگ وارد این والیت شده اند.
مقام های محلی هرات می گویند که نیروهای تازه نفس 
و  مجهز ند  جنگی  پیش رفته  امکانات  و  تجهیزات  با 
به  نیروها  این  امنیتی، شمار  منابع  اطالعات  براساس 
ارشد  معین  رحمان،  عبدالرحمان  می رسد.  تن  ده ها 
طی  جنگ  وضعیت  تغییر  از  داخله،  وزارت  امنیتی 

روزهای آینده در هرات خبر داد.
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در یک نشست 
خبری مشترک با عبدالصبور قانع، والی هرات، تأکید 
کرد که عملیات  گسترده طی روزهای آینده به هدف 
در  طالبان  نیروهای  سرکوب  و  هرات  امنیت  تأمین 

مناطق گوناگون این والیت انجام خواهد شد.
این مقام ارشد وزارت امور داخله افزود که برای ترتیب 
هرات  والیت  به  کابل  از  امنیتی  نیروهای  انسجام  و 
سفر کرده و در خط مقدم نبرد حاضر خواهد شد. وی 
امنیت  حفظ  برای  امنیتی  نیروهای  که  داد  اطمینان 

هرات تالش می کنند و آینده خوبی در انتظار این شهر 
است.

با این حال عبدالصبور قانع، والی هرات، در این نشست 
خبری گفت که وضعیت شهر هرات قابل نگرانی نیست 
شده  آغاز  پاک سازی  عملیات  ماالن،  پل  ساحه  در  و 
نیروهای  با حضور  نظامی  عملیات  او،  گفته  به  است. 
تازه نفس در حومه شهر هرات به زودی آغاز خواهد شد.
محمدناصر علی زی، فرمانده لوای کماندوی مستقر در 
هرات، در این نشست خبری گفت که نیروهای نظامی 
به اندازه کافی در هرات حضور دارند و نیروهای تازه نفس 
نیز در راه اند. او هم چنان تأکید کرد که در آینده نزدیک 
و  بود  خواهند  گسترده  بسیار  تغییرات  شاهد  مردم 

نظامیان ارتش از شهر هرات دفاع می کنند.
از جانب دیگر نیروهای طالبان ادعا دارند که در جریان 
به  وابسته  نیروهای حرکت مقاومت مردمی  با  نبردها 
محمداسماعیل خان، شماری از این نیروها را اسیر و 
مقاومت  حرکت  سخنگوی  کشته اند.  را  دیگر  برخی 
این  عقب نشینی  و  نبرد  خطوط  شکستن  اما  مردمی 

نیروها را رد می کند.
حومه  در  نبرد  نخست  خط های  از  دورتر  کیلومترها 
شنبه شب،  سیاسی  رهبران  از  شماری  هرات،  شهر 
نهم اسد، در خانه میررحمان رحمانی، رییس مجلس 
نماینده گان، نشست اضطراری  برگزار کردند و در این 
والی  به عنوان  خان  اسماعیل  شدن  گماشته  نشست 

هرات از جمله محورهای گفت وگوها بوده است.
دفتر مطبوعاتی مجلس نماینده گان اعالم کرد که در 
شورای  رییس  عبداهلل  عبداهلل  اضطراری،  نشست  این 
امنیت  مشاور  محب  حمداهلل  ملی،  مصالحه  عالی 
ملی، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان و 
شماری اعضای مجلس نماینده گان و مقام های پیشین 

حکومت حضور د اشته اند.
مجلس  در  هرات  نماینده  پدرام،  حبیب الرحمن 
نماینده گان، که در این نشست حضور داشت، در صفحه 
فیس بوکش نوشته است که در این نشست روی موارد 
گفت وگو  و صلح  امنیت، سیاست  به ویژه  مهم کشور، 
شده است. وی افزود که در این نشست گماشته شدن 
شورای  رییس  و  جدید  والی  به عنوان  خان  اسماعیل 

نظامی هرات به حکومت پیشنهاد شده است.
افزون بر این، نماینده گان هرات در مجلس نماینده گان 
جنگ،  بهتر  مدیریت  برای  تا  خواسته اند  حکومت  از 
گلبدین الکوزی، فرمانده پیشین لوای سرحدی هرات را 
به عنوان فرمانده قول اردوی 2۰7 ظفر، شیرآقا الکوزی، 
و  پولیس  فرمانده  به عنوان  را  بادغیس  امنیه  فرمانده 
نصیراحمد علوی را به عنوان رییس امنیت ملی هرات 

مقرر کند.
و  تقویت  طالبان،  مواضع  بر  هوایی  حمالت  افزایش 
رهبری  به  مردمی  مقاومت  حرکت  نیروهای  تجهیز 
در  هرات  نظامی  کدرهای  از  استفاده  خان،  اسماعیل 
رهبری نبرد و ایجاد یک فرماندهی واحد برای مدیریت 
جنگ هرات، خواست های اساسی نماینده گان هرات از 

حکومت است.
شهر  حومه  در  نفس گیر  و  شدید  نبرد  روز  چهار 
برخی  و  داشته  دنبال  به  را  هراتیان  نگرانی  هرات، 
روستاهای نزدیک به شهر هرات، گواه نبردهای شدید 
تاکنون  بوده است؛ جنگی که  میان طرف های درگیر 
به  رسیدن  آسیب  و  مردم  آواره گی  آن  ارمغان  تنها 

غیرنظامیان بوده است.

اترا یا اداره تنظیم  براساس آمار 
حال  در  مخابراتی،  خدمات 
میلیون   12.۸ حدود  حاضر 
هشت  و  انترنت  به  تن 
همراه/ تلفن  به  نفر  میلیون 

شماری  دارند.  دسترسی  موبایل 
از افرادی که از انترنت و موبایل 
مخابراتی  پایین خدمات  کیفیت  از  استفاده می کنند، 

انتقاد می کنند. 
نوروز صالحی، باشنده شهر کابل، می گوید که خدمات 
زیادی  مشکالت  و  سکته گی  با  مخابراتی  شرکت های 
زیادی  هزینه  خدمات  این  برای  آنان  و  است  همراه 
هم می پردازند. آقای صالحی می افزاید: »تمام کار مان 
وابسته به انترنت است. ماهانه حداقل یک الی دو هزار 
نیاز  که  آن چنان  اما  می کنم،  انترنت  صرف  را  افغانی 
باشنده  این  انترنت مستفید شده نمی توانم.«  از  دارم، 
در  خود  شخصی  و  رسمی  کارهای  برای  کابل،  شهر 
یک شبانه روز 1۸ ساعت از انترنت استفاده می کند. به 
گفته او، در محلی که زنده گی می کند، کیفیت انترنت 
و آنتن دهی بسیار ضعیف است. نوروز صالحی، بعضی 
بیدار می ماند  الی 2:۰۰ صبح  تا ساعت 1:۰۰  شب ها 
تا کارهایش که به انترنت پر سرعت نیاز دارد را انجام 
می کند،  زنده گی  که  محلی  در  صالحی،  آقای  بدهد. 
شبکه های مختلف مخابراتی را امتحان کرده تا بتواند 
شبکه باکیفیت را پیدا کند، اما در این کار موفق نشده 

است. 
این باشنده شهر کابل تصریح می کند: »در محلی که 
آنتن  حتا  مخابراتی  می کنیم، چند شبکه  زنده گی  ما 
درست نمی دهد که برای صحبت کردن استفاده کنیم. 
در کنار این، کریدت کارت را داخل سیم کارت به صورت 
مختلف  بهانه های  به  نمی توانیم؛  نگه داری  درست 
کریدیت از سوی شرکت کسر می شود. پاسخ کارمندان 
شرکت های مخابراتی هم این است که بسته ای را فعال 
کرده اید، در حالی که بسته های شان حتا ارزش شنیدن 

و وقت ضایع کردن را ندارد.«
نوروز صالحی از طریق انترنت با همکاران خود در خارج 
از کشور در ارتباط است. او می گوید بارها که تماسش 
با همکارانش وصل نشده، بهانه کرده است که مشکل 

شنوایی دارد و موضوع را برایش ایمیل کنند. 

از جانب دیگر مشتاق احمدی، باشنده دیگر شهر کابل، 
می گوید که خدمات انترنتی در افغانستان بی کیفیت و 
قیمت آن بلند است. آقای مشتاق می افزاید: »هرچند 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره اترا در این 
زمینه مسوولیت دارند، اما تا هنوز این دو اداره موفق 
عمل نتوانسته اند.« وی تصریح می کند که در عصر نسل 
خدمات  کنونی  وضعیت  اما  داریم،  قرار  انترنت  پنجم 

انترنتی در کشور افتضاح است.
و  اطالعات  رییس  شینواری،  سعید  حال  همین  در 
مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره  یا  اترا  عامه  ارتباطات 
کشور، می گوید که شبکه ملی فایبر نوری پیش از این 
تنها در اختیار افغان تلیکام بود، اما اکنون آنان به خاطر 
را به شرکت های  نوری  فایبر  ایجاد رقابت سالم، جواز 
مخابراتی اتصاالت و افغان  بی سیم و شرکت برشنا نیز 
منظور کرده است. آقای شینواری می افزاید که شماری 
وارد  پاکستان  از  را  انترنت  مخابراتی  شرکت های  از 
می کنند و در مسیر راه به دلیل ناامنی گاه دچار مشکل 
شرکت  تنها  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به  می شوند. 
وارد  انترنت  میانه  آسیای  از  بی سیم  افغان  مخابراتی 
تصریح  اترا  عامه  ارتباطات  و  اطالعات  رییس  می کند. 
می کند که شرکت برشنا نیز تالش دارد که جواز وارد 
کردن انترنت از آسیای میانه را وارد کند. این شرکت 
3.۵ هزار کیلومتر شبکه فایبر نوری در کشور دارد و از 
آن برای جی پی اس استفاده می کند. شبکه فایبر ملی در 
کشور، فعاًل  هفت هزار و 3۰۰ کیلومتر فایبر نوری دارد. 
اداره اترا قصد دارد که در سال روان خورشیدی این رقم 

را حداقل به 12 هزار کیلومتر برساند. 
انترنت  که  شهری  فایبر  جواز  چهار  اترا  این،  کنار  در 
را خانه به خانه یا دفتر به دفتر می رسانند، نیز صادر کرده 
است. مسووالن این اداره می گویند که چهار درخواست 
دیگر نیز برای گرفتن جواز فایبر شهری در این اداره 

زیر کار است. 
او می گوید که ما تنها انترنت را از پاکستان وارد می کنیم 
و در یگان جای طالبان فایبر نوری را می زنند. به گفته 
تورغندی  حیرتان،  در  نوری  فایبر  اواخر  همین  در  او 
که  همین گونه  می افزاید،  او  بود.  شده  قطع  بغالن  و 
برج های مخابراتی را در جاهای ناامن می زنند، فایبرهای 
نوری نیز خراب می شود. به بیان او، اگر در بغالن شبکه 
انترنت  از  شمالی  والیت های  شود،  قطع  نوری  فایبر 

محروم می شوند. 
در کنار این اداره اترا می گوید که با وزارت شهرسازی 
سرک  که  جایی  هر  در  و  می کند  کار  عامه  فواید  و 
داشته  هم  مخابراتی  زیربناهای  کانال  باید  می سازند، 
باشد. براساس هدایت رییس جمهور غنی، هر جایی که 
سرک ساخته می شود، باید کانال زیربناهای مخابراتی 

هم وجود داشته باشد. 
آمارهای اداره تنظیم خدمات مخابراتی نشان می دهد 
که در سال 13۹۸، 16۵ گیگ، در سال 13۹۹، 1۹۵ 
انترنت  گیگ  سال 14۰۰، 211  اول  ربع  در  و  گیک 
وارد کشور شده است. سعید شینواری می گوید که یک 
انترنت، برای شرکت های مخابراتی حدود چهل  گیگ 
دالر تمام می شود. وی این ادعا را که گویا شرکت های 
به  افغانی   ۹ بدل  در  را  انترنت  جی بی  یک  مخابراتی 

دست می آورند، رد کرد. 
مخابراتی  شرکت های  فعالیت های  بر  ناامنی  و  جنگ 
خسارت هنگفت مالی وارد کرده است. اداره اترا می گوید 
که در سراسر کشور فعاًل 3۰ درصد فعالیت شبکه های 
اوقات  در  یا  شب  طرف  از  ناامنی  دلیل  به  مخابراتی 
مختلف روز متوقف است که یک هزار و 3۰۰ پایه آنتن 
را شامل می شود. شرکت های مخابراتی در مجموع هفت 

هزار و 3۰۰ آنتن دارند.
در کنار متوقف شدن فعالیت شرکت های مخابراتی در 
ناامن کشور، در سال گذشته 3۰۸  از مناطق  شماری 
پایه مخابراتی به صورت قسمی یا کلی تخریب و از این 
ناحیه حدود 17 میلیون دالر به شرکت های مخابراتی 
که  می گوید  شینواری  اقای  است.  شده  وارد  خسارت 
مخابراتی  پایه  روان خورشیدی، ۵1  اول سال  ربع  در 
به صورت قسمی یا کلی تخریب شده است که هزینه 

هرکدام از صد تا 1۵۰ هزار دالر است. 
اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گوید که برای کنترل 
نرخ تماس و انترنت آنان برخی از ماده های قانون تنظیم 
مخابرات را تعدیل کرده اند. به گفته او، در صورتی که 
شورای ملی این تعدیل را تصویب کند، اداره اترا می تواند 

در تعیین قیمت نرخ تماس ها و انترنت مداخله کند. 
در حال حاضر این اداره به دلیل بازار آزاد نمی تواند در 
امور قیمت خدمات شرکت های مخابراتی مداخله کند. 
رییس اطالعات و ارتباطات عامه اداره اترا از شورای ملی 
می خواهد این تعدیل را که به نفع مردم است، هرچه 

زودتر تصویب کند. 

از تکنولوژی روز عقب هستیم
در همین حال دکتر هادی هدایت، استاد دانشگاه کابل 
و  معین پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، 
تکنولوژی  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
در تمام دنیا پیش رفت خیلی سریع دارد و یک تعداد 
کشور ها در این بخش تجارب خوب دارند و بسیار به جا 
از تجارب کشور هایی که در حال  اگر  و منطقی است 
استفاده  دارند،  را  افغانستان  شرایط  و  هستند  توسعه 
وظیفه ای  تداخل  که  می افزاید  هدایتی  آقای  شود. 
ادارات، مثل وزارت مخابرات، اداره اترا و اداره احصاییه، 
باعث شده تا شرکت های مخابراتی کیفیت الزم که نیاز 
شهروندان است را ارایه نتوانند. وی تصریح می کند که 
را می دهد و  فعالیت های مخابراتی  اترا هم جواز  اداره 
هم از کیفیت و قیمت هم کنترل می کند و این منطقی 
استاد دانشگاه خاطر نشان می کند: »دلیل  این  نیست. 
همیشه  آن ها  مدرن  تکنولوژی  از  که  است  این  دیگر 
عقب بوده اند. در دیگر کشور ها بحث ۵ جی می آید، اما 
در افغانستان 4 جی را افتتاح می کنند.« به گفته آقای 
هدایت، اداره اترا به دلیل اینکه چشمه های عایداتی خود 
را باال ببرد، فریکوینسی های مخابرات را به قیمت گزاف 
باالی شرکت های مخابراتی در مزایده گذاشته است که 
در صورت برنده شدن هر یک از شرکت های مخابراتی 
در نهایت قیمت آن توسط شهروندان پرداخته می شود. 
که  فایبر  شبکه های  روی  که  می افزاید  هدایتی  دکتر 
شهرها و حتا منطقه را به هم وصل می کند، نیز توجه 
جدی نشده است. به باور او، اگر شبکه فایبر در تمام نقاط 
کشور تطبیق شود، در کنار این که کیفیت مخابراتی باال 
می رود، از مزایای انترنت در سکتور معارف، تحصیالت 
و صحت هم استفاده می توانیم. به گفته وی، با وجودی 
که فایبر نوری در بیش از 2۵ والیت تطبیق شده، ولی 
نگرفته  خود  به  را  معیاری  آن شکل  مراقبت  و  حفظ 
است. وی تصریح می کند که در یک مسیر وقتی شبکه 
قطع می شود، ارتباط حمایتی وجود ندارد. هم چنان از 
این که تکنولوژی روز استفاده نمی شود، این سبب شده 

است که قیمت انترنت در افغانستان باال باشد. 
انتقادات  به  رابطه  در  مخابرات،  وزارت  پیشین  معین 
انترنت  شماری از شهروندان گفت که اگر بین قیمت 
و تماس در کشورهای همسایه و افغانستان دقت کنیم، 

مهر تایید بر شکایت شهروندان گذاشته می شود.
با توجه به این، دیده شود که چه وقت رضایت مشتریان 

از شرکت های مخابراتی حاصل می شود.

اترا: طرح بهبود روی  دست است

حسین حیدری

از کسر کریدیت تا کیفیت پایین خدمات مخابراتی؛

خط نخست نبرد به 
شهر نزدیک تر شد

چهارمین روز جنگ هرات؛ 

هم زمان با تداوم نبردها 
در منطقه پل ماالن هرات، 

درگیری های مسلحانه در مناطق 
»هواده« آب بُرده، ملدان، قفسالن 

و غیبتان، روستاهای نزدیک به شهر 
هرات، گزارش شده است. با شدت 

گرفتن درگیری ها و نزیک تر شدن 
خط نخست نبرد به شهر هرات، 

شماری از ساکنان روستاهای غربی 
هرات از خانه های شان آواره شدند. 



طالب آماده پذیرفتن شرایط جمهوریت و مردم نیست. طالب فقط به 
فتح کامل و سلطه کامل می اندیشد. دست یافتن طالب به این هدف، 

به ضرر تمام نیروهای سیاسی و تمام کسانی است که خواستار یک نظم 
دموکراتیک در کشور هستند. بنابراین، شرایط پیش آمده نیازمند اتخاذ 

تصامیم متحدانه و قاطع در برابر گروه طالبان است. دولت به تنهایی 
قادر نیست، از پس این مشکل برآید. تصامیم مشترک دولت، نیروهای 

سیاسی بیرون از حکومت و مردم، می تواند وضعیت را به نفع دولت و 
به زیان طالبان تغییر دهد. در شرایطی که طالبان بنادر و ولسوالی  های 

کشور را به تصرف خویش درآورده اند و میدان های بین المللی را تهدید 
می کنند، دولت باید همه طرف ها را علیه این گروه بسیج کند.

امارت تسلیمی می خواهد؛

الحاج غالم فاروق نظری، نماینده مردم در مجلس

بن بست  به  دوحه  مذاکرات 
گروه  زیرا  است؛  رسیده 
مردم  و  دولت  از  طالبان 
بدون  بیعت  افغانستان 
ماه ها  می خواهد.  قیدوشرط 
میان  رفت وآمد  و  مذاکره 
به  ره  طالبان،  گروه  و  دولت 
مسائل  سر  بر  طرف  دو  حتا  و  است  نبرده  جایی 
اساسی و نیاز و اولویت افغانستان، سخنی ردوبدل 
ایاالت  نظامی  نیروهای  خروج  از  پس  نکرده اند. 
به  نظامی  غلبه  و  فتح  ذهنیت  امریکا،  متحده 
ماه می  از  برای همین،  است.  داده  طالبان دست 
)زمان آغاز خروج نظامیان امریکایی( تاکنون، گروه 
طالبان روی جنگ و تصرف شهرها حساب باز کرده 
است. حکومت تعداد زیادی از ولسوالی  ها، شاهراه ها 
و بنادر مهم را از دست داده است و چندین شهر 
دارد. حکومت  قرار  نیز در محاصره طالبان  بزرگ 
از تغییر وضعیت، پیش روی و بازپس گیری مناطق 
این  در  ارتش  اما  می گوید؛  سخن  دست رفته  از 
متمرکز  بزرگ  از شهرهای  دفاع  روی  شب وروزها 

است.
از پنج بندر مهم، پردرآمد و راهبردی کشور، سه 
بندر آن در اشغال و اختیار طالبان قرار دارد. درآمد 
اقتصاد  برای  حیاتی  و  مهم  بندر  سه  این  روزانه 
کشور، به جیب گروه طالبان می رود. هزینه ای که 
دولت از آن بخشی از مشکالت خود را حل می کرد، 
استفاده  بزرگ ساختن مشکل دولت  برای  اکنون 
می شود. بندرهای تجارتی و صادراتی پردرآمد، مثل 
عایداتی  منابع  بزرگ ترین  حیرتان،  و  اسالم قلعه 

دولت بود که عماًل در کنترل طالبان قرار دارد.
هم چنان چندین میدان  هوایی بین المللی کشور زیر 
تهدید مستقیم طالبان قرار دارد. طالبان در چند 
متری میدان های هوایی بدخشان، هرات، قندهار و 
چند میدان هوایی دیگر قرار دارند. بیش تر از 2۵۰ 

ولسوالی گرفتار جنگ است.
در شهرهای مهمی چون تالقان، قندهار و هرات، 
جنگ جریان دارد. در صورتی که به وضعیت امنیتی 
هرات توجه نشود، والیت های بادغیس، غور، نیمروز 

جنگ در چهار ماه گذشته، برای مردم افغانستان، 
بدترین روزها و شب ها را رقم زده است. آتش جنگ 
تقریباً در ۹۰ درصد خاک افغانستان شعله ور است 
و تلفات مردم عام نیز روز به روز افزایش می یابد. 
چند روز پیش، گزارش سازمان ملل متحد نشان 
غیرنظامیان  تلفات  گذشته،  ماه  شش  در  که  داد 
47 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. 
گروه طالبان در حال پیش روی است و هر روز دو تا 
سه ولسوالی توسط این گروه سقوط داده می شود. 
افغانستان  درصد خاک  که ۸۰  دارند  ادعا  طالبان 
به تصرف خود درآورده اند. در خوش بینانه ترین  را 
حالت، کم تر از ۵۰ درصد خاک افغانستان در اختیار 
دولت قرار دارد. در چنین وضعیتی، نیاز به اجماع 
و هم سویی مردم با حکومت و ایجاد بسیج عمومی 
برای دفاع از دولت، احساس می شود. اما متأسفانه 
شرایط به گونه ای رقم خورده است که نشان دهنده 
بی مباالتی و بی خیالی مسووالن در قبال وضعیت 
موجود است. فارغ از تمام نقدها و مالحظاتی که بر 
کارکرد وکالی مجلس وارد است، هیچ کسی بهتر از 

جمهوریت باید چه کند؟

حلقه اطراف رییس جمهور و انحصار قدرت

سقوط والیت های هم جوار را در پی دارد. در واقع 
انتخاب شهرهای بزرگ برای جنگ از سوی طالبان، 
سنجیده شده و استراتژیک است؛ زیرا آنان می دانند 
که اگر موفق به سقوط این شهرها شوند، شهرهای 

هم جوار آن ها به آسانی به کنترل شان خواهد آمد.

من در گذشته بارها تکرار کرده ام که سقوط یک 
یافت که فاصله میان  دولت زمانی سرعت خواهد 
حرف های  دیگر  که  شود  حدی  به  ملت  و  دولت 

مردم  و  جمهوریت  شرایط  پذیرفتن  آماده  طالب 
کامل  سلطه  و  کامل  فتح  به  فقط  طالب  نیست. 
به  هدف،  این  به  طالب  یافتن  دست  می اندیشد. 
است  کسانی  تمام  و  سیاسی  نیروهای  تمام  ضرر 
که خواستار یک نظم دموکراتیک در کشور هستند. 
تصامیم  اتخاذ  نیازمند  پیش آمده  بنابراین، شرایط 
متحدانه و قاطع در برابر گروه طالبان است. دولت 
برآید.  مشکل  این  پس  از  نیست،  قادر  تنهایی  به 
بیرون  سیاسی  نیروهای  دولت،  مشترک  تصامیم 
نفع  به  را  وضعیت  می تواند  مردم،  و  حکومت  از 
شرایطی  در  دهد.  تغییر  طالبان  زیان  به  و  دولت 
که طالبان بنادر و ولسوالی  های کشور را به تصرف 
خویش درآورده اند و میدان های بین المللی را تهدید 
می کنند، دولت باید همه طرف ها را علیه این گروه 

بسیج کند.

اشرف غنی و تیم متهم به فساد او که در تک روی و 
تعصب شهره شهر هستند، باید در مرام و سیاست 
خویش تجدید نظر کنند. غنی با تک روی سیاسی 
و تعصب، شکاف های قومی و سیاسی را عمیق تر و 
بیش تر کرده است. در حال حاضر، شریک ساختن 
از  ملی،  بزرگ  تصامیم  در  اقوام  و  رهبران  همه 
جمله جنگ جاری، نیاز اساسی است. اگر او و تیم 
هستند،  متعهد  افغانستان  حفظ  به  حکومتی اش 
اتحاد سیاسی، اجماع ملی و اعتماد ملی را فراهم 
والیت های  در  که  مردمی  ظرفیت های  از  و  کنند 
با  شدند،  ایستاد  طالبان  برابر  در  کشور  مختلف 
کنند.  استفاده  پاسخ گو  و  شفاف  روند  یک  ایجاد 
افغانستان متوجه شدند و می دانند  دولت و مردم 
و  هرات  بلخ،  تالقان،  مثل  بزرگ،  شهرهای  از  که 
مناطق دیگر، مردم محل در کنار نیروهای ارتش 
دفاع می کنند. هفته ها است که مردم رو در روی 
طالبان می جنگند تا نظام باقی بماند. برای همین، 
اقدام به استخدام و رسمی کردن نیروهای مردمی 
در پهلوی ارتش از نیازهای فوری نظام است. این 
مهم بدون اجماع سیاسی و توافق نظر همه رهبران 
حوزه جمهوریت غیرممکن است. طالب را مردم و 
ارتش، به صورت مشترک، می توانند، سرکوب کنند.

یک دیگر را نشنوند.
واکنش  برخی ها در شبکه های اجتماعی در جریان 
است  گونه ای  به  طالبان  سوی  از  مناطق  تصرف 
است.  نزدیک شدن  در حال  آنان  منجی  گویا  که 
و  اسپین بولدک  در  »منجی ها«  این  که  حالی  در 
مالستان صدها تن را به صورت فجیع به قتل رسانده 

که کم ترین گناهی نداشته اند.
حاال که تمام ارزش ها و دستاوردهای دو دهه مبارزه 
از  بیش تر  است،  بند  مویی  تار  به  دولت  و  مردم 
همیشه نیاز احساس می شود که حکومت، شناخت 
خود را از وضعیت در بیرون از شهرها، بیش تر سازد.

این شناخت جز با مشورت و همراهی و همگامی 
مجلس و اعضای آن برای دولت میسر نخواهد شد. 
در کنار آن، اعضای مجلس که اکثریت شان از جمله 
متنفذان و چهره های محلی مطرح اند، می توانند در 
عرصه بسیج محلی برای ایستادن در مقابل حمالت 

گروه طالبان، بیش تر از هر کس دیگری کار کنند.
شبیه  موارد  از  خیلی  در  اگر  جمهور  رییس 
او  مانند  حتماً  مورد  یک  در  نباشد،  خان  امان اهلل 
است و آن هم بی خبری اش از واقعیت هایی که در 
گوشه وکنار افغانستان رخ می دهد. متأسفانه بیش تر 
جمهور  رییس  توسط  وضعیت  ارزیابی  و  تحلیل 
و  از سوی مشاوران  که  است  داده هایی  بر  مبتنی 
داده  انتقال  به وی  اطرافش  چهره های محدود در 
به  آن  عینی  صورت  به  را  واقعیت  آن ها  می شود. 
رییس جمهور انتقال نمی دهند؛ زیرا انتقال واقعیت، 

می تواند وضعیت شان را متزلزل سازد.
بر رییس جمهور واجب است که به صورت روزانه 
دارند،  ارتباط  والیت ها  با  که  را  مردم  از  بخشی 
موجود  واقعیت های  آنان  از  و  بپذیرد  حضور  به 
را  اطالعات  که  آنانی  از  نه  بشنود،  را  کشور  در 
در  همیشه  جمهور  رییس  و  می کنند  طبقه بندی 

میان شبه واقعیت ها باقی می ماند.

دو شنبه
شماره 3654

11 اسد 1400
2 آگست 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

4

همین طور  می شود.  مواجه  سقوط  خطر  با  فراه  و 
کندز  فیض آباد،  سقوط  معنای  به  تالقان  سقوط 
تالقان سقوط  و بغالن است. یعنی در صورتی که 
کند، طالب نیازی به جنگ در شهرهای فیض آباد، 
کندز و بغالن ندارد. همین طور سقوط شهر قندهار، 

آن ها نمی تواند، وضعیت مناطق بیرون از پایتخت 
را به دولت شرح دهد. در چنین وضعیتی، در هر 
کجای دنیا، دولت به صورت سریع به مجلس رجوع 
مشکل  حل  برای  مشوره دهی  خواهان  و  می کند 
می شود. اما در افغانستان، حکومت حتا میلی برای 
از  مجلس  وکالی  که  رایگانی  مشوره های  شنیدن 

ارتباط با مردم، آن  را به دست آورده اند، ندارد.
معاون اول رییس جمهور و مشاور شورای امنیت 
که مغز متفکر نظامی و استخباراتی کشور محسوب 
از  زیادی  تعداد  با  روزانه  صورت  به  باید  می شود، 
فضل محمود  باشند.  داشته  دیدار  پارلمان  وکالی 
فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری، از مقربان 
درگاه رییس جمهور است. این ها چهره هایی هستند 
را  رییس جمهور  و  زمینه هم سویی وکال  باید  که 
جمهور  رییس  به  را  وکال  پیام  یا  و  کنند  مهیا 
برسانند. اما دریغ و درد که این رابطه و هم سویی 
هیچ گاهی به صورت اصولی و درست شکل نگرفته 
و همیشه رابطه مجلس با رییس جمهور در هاله ای 

از بدگمانی و تردید بوده است.
وضعیت به شدت شکننده، باعث شده است تا فاصله 

مردم از حکومت روز به روز بیش تر شود.

حبیب حمیدزاده

رییس جمهور اگر در خیلی 
از موارد شبیه امان اهلل 

خان نباشد، در یک مورد حتماً مانند 
او است و آن هم بی خبری اش از 
واقعیت هایی که در گوشه وکنار 

افغانستان رخ می دهد. متأسفانه 
بیش تر تحلیل و ارزیابی وضعیت 

توسط رییس جمهور مبتنی بر 
داده هایی است که از سوی 

مشاوران و چهره های محدود 
در اطرافش به وی انتقال داده 

می شود. آن ها واقعیت را به صورت 
عینی آن به رییس جمهور انتقال 
نمی دهند؛ زیرا انتقال واقعیت، 

می تواند وضعیت شان را متزلزل 
سازد.
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کمیسیون  یافته های 
بشر  حقوق  مستقل 
که  می دهد  نشان  
شش  جریان  در 
سال  نخست  ماه 
تلفات  میالدی،   2۰21
شکل  به  غیرنظامیان 
کم سابقه ای افزایش یافته است. طبق معلومات 
این کمیسیون، در این بازه زمانی، یک هزار و 
677 نفر در کشور کشته شده اند. این آمار در 
مقایسه با سال گذشته، ۸۰ درصد افزایش را 
نشان می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر 
تأکید کرده است که این تعداد نفر در اثر انفجار 
خودساخته،  ماین های  کنارجاده،  ماین های 
و  ترور  مقناطیسی،  ماین  بمب،  موتر  انفجار 
حمالت  راکتی،  حمالت  هدفمند،  حمالت 
جان  انتحاری  حمالت  و  هوایی  و  زمینی 
تصریح  نهاد  این  حال،  این  با  باخته اند. 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  که  است  کرده 
افغانستان، میزان حمالت گروه طالبان بیش تر 
تلفات  از  درصد   ۵6 عامل  گروه  این  و  شده 
غیرنظامیان در کشور بوده است. این کمیسیون 
خاطرنشان کرده است که در نیمه نخست سال 
غیرنظامیان،  بر کشتار  افزون  میالدی،  جاری 
شاهد عدول از حقوق بشردوستانه بین المللی 
گفته  به  است.  بوده  غیرنظامیان  قبال  در 
بشر، گروه طالبان در چند  کمیسیون حقوق 
موازین  را خالف  بازداشت شده  نظامیان  مورد 
کرده   تیرباران  بین المللی  بشردوستانه  حقوق 
است. این کمیسیون از ادامه چنین وضعیتی 
ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر جنگ 
خواسته است که خشونت ها را در کشور متوقف 

و مذاکرات سازنده صلح را آغاز کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک شنبه، 
ناگوار  »آثار  پیرامون  خود  گزارش  اسد،  دهم 
جنگ بر غیرنظامیان در شش ماه نخست سال 
2۰21 میالدی« را همه گانی کرد. بر بنیاد این 
گزارش، تلفات غیرنظامیان در جریان شش ماه 
است. طبق  و وحشتناک  تکان دهنده  گذشته 
در  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
جریان این مدت پنج هزار و 321 غیرنظامی در 
یک هزار و ۵۹4 رویداد ضد امنیتی در کشور 
کشته و زخمی شده اند. از این میان، یک هزار 
و 677 تن کشته و سه هزار و 644 تن زخمی 
شده اند. با این حال کمیسیون مستقل حقوق 
بشر شش ماه نخست سال جاری میالدی را 
خوانده  غیرنظیان  برای  ماه ها  »خونین ترین« 
است. براساس معلومات کمیسیون، آمار تلفات 
 ۸۰ گذشته،  سال  با  مقایسه  در  غیرنظامیان 
درصد افزایش یافته است. این در حالی است 
که در شش ماه نخست سال گذشته، دو هزار و 
۹۵7 غیرنظامی در کشور کشته و زخمی شده  

بودند.
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
تلفات غیرنظامیان را با تفکیک جنسیتی نیز 
مشخص کرده است. در گزارش این کمیسیون 
امسال،  نخست  ماه  شش  در  که  است  آمده 
زخمی  دیگر  زن   3۵۰ و  کشته  زن   1۵4
گذشته  سال  با  مقایسه  در  آمار  این  شده اند. 
6۹ درصد افزایش را نشان می دهد. هم چنان 
کمیسیون حقوق بشر تصریح کرده است که 
در جریان شش ماه گذشته، یک هزار و 4۵6 
این میان،  از  کودک کشته و زخمی شده اند. 
دیگر  تن   ۸3 و  هزار  یک  و  کشته  تن   373
زخمی شده اند. این آمار از جریان درگیری ها 
و انفجار ماین ها در هفت زون کشور ثبت شده 

است.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که 
این غیرنظامیان در نتیجه رعایت نکردن اصول 
»تناسب« و تفکیک میان نظامی و غیرنظامی 
شدن  کشیده  نظامی،  وسایل  از  استفاده  در 
در  به ویژه  مسکونی،  محالت  به  جنگ  دامنه 
شهرها و بازارهای مزدحم، استفاده بی رویه از 
ماین های کنارجاده و مواد انفجاری، موتربمب، 
حمالت هدفمند و برنامه ریزی  شده بر تجمع 

افراد ملکی کشته و زخمی شده اند.

ماین های  انفجار  در  غیرنظامیان  تلفات 
فشاری سه برابر شده است

رقم در مقایسه با سال گذشته، دو برابر افزایش 
کمیسیون  این  هم چنان  می دهد.  نشان  را 
افزوده است که در سال جاری میالدی، 343 
غیرنظامی که شامل 1۰4 کشته و 23۹ زخمی 
می شود، در نتیجه حمالت گروه داعش قربانی 
شده اند. این آمار نشان می دهد که تعداد تلفات 
با  غیرنظامیان در حمالت داعش، در مقایسه 
سال گذشته 2۰ درصد کاهش یافته است. از 
نشان  کمیسیون  این  یافته های  دیگر،  سوی 
در  غیرنظامیان  تلفات  میزان  که  می دهد 
افزایش  درصد   7۰ امنیتی  نیروهای  حمالت 
در  نهاد،  این  گزارش  از  نقل  به  است.  یافته 
جریان شش ماه گذشته، 74۹ غیرنظامی که 
شامل 22۹ کشته و ۵6۵ زخمی می شود، در 

حمالت نیروهای امنیتی قربانی شده اند.

مشکل کشور در پشت میز حل می شود، 
نه در میدان جنگ

در اخیر، کمیسیون حقوق بشر برای توقف جنگ 
و تلفات غیرنظامیان، برخی از پیشنهادات را به 
طالبان  گروه  به ویژه  جنگ،  درگیر  طرف های 
این کمیسیون گفت وگو و مذاکره  داده است. 
سازنده ترین  و  منطقی ترین  اخالقی ترین،  را 
راهکار برای رفع معضالت دانسته و گفته است: 
»معضالت کشور در پشت میز مذاکره قابل  حل 

است، نه در میادین جنگ.«
این نهاد از سازمان ملل و نهادهای اثرگذار بر 
افغانستان خواسته است، پیش  جنگ و صلح 
انسانی  فاجعه  به  خشونت  و  جنگ  این که  از 
منجر شود، از تمامی امکانات و فرصت ها برای 
هم چنان  کنند.  استفاده  آن  به  دادن  پایان 
جنگ  درگیر  طرف های  از  کمیسیون  این 
خواسته است که به موازین و معیارهای حقوق 
در  و  باشند  پای بند  بین المللی   بشردوستانه 
قوانین  و  قواعد  از  مسلحانه،  منازعات  جریان 
داده  هشدار  نهاد  این  نکنند.  عدول  جنگ 
است که در غیر آن، هر  نوع نقض این قواعد، 
و  داشت  ناقضان خواهد  برای  پیامد سنگینی 
در تمامی حاالت، قابل پی گرد  عدلی و قضایی 

خواهند بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر هم چنان گفته 
حقوق   معیارهای  و  موازین  طبق  که  است 
بشردوستانه بین المللی، کشتن و آسیب رساندن 
عمدی به غیرنظامیان، از مصادیق واضح جنایت 
اگر  و  است  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
این گونه رویکردها، بنا بر داشتن حس نفرت از 
قوم، مذهب و گروه های اجتماعی خاصی باشد، 
نسل کشی محسوب می شود و به  هیچ وجه قابل 

بخشش نیست.
و  افغانستان  دولت  از  کمیسیون  این 
بین المللی مسوول خواسته است  سازمان های 
گونه  به   را  جنایاتی  چنین  مرتکبان  باید  که 
دهند.  قرار  رسیده گی  و  تعقیب  مورد  جدی 
از  هم چنان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
دادگاه کیفری خواسته است که تحت هیچ نوع 
فشار سیاسی ای هیچ مرجعی قرار نگیرد و هر 
چه زودتر به جرایمی که در افغانستان رخ داده، 

به گونه جدی و همه جانبه رسیده گی کند.
در  ملل متحد  معاونت  دفتر  است که  گفتنی 
افغانستان )یوناما( نیز به تازه گی گزارش خود 
از تلفات غیرنظامیان در جریان شش ماه را به 
نشر رساند. این نهاد گفته بود که در ماه های 
اخیر تلفات غیرنظامیان در باالترین حد خود 
درصد   47 حدود  طیف  این  تلفات  و  رسیده 
گزارش  این  در  یوناما  است.  یافته  افزایش 
گفته بود که در جریان شش ماه نخست سال 
2۰21 میالدی، پنج  هزار و 1۸3 غیرنظامی در 
افغانستان کشته و زخمی شده اند. از این میان 
یک هزار و 6۵۹ تن کشته و سه هزار و ۵24 

تن دیگر زخمی شده اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که 
نتیجه 4۵1  در  گذشته،  ماه  جریان شش  در 
رویداد انفجار ماین های کنارجاده ای، موتربمب 
یک  جنگ،  از  باقی مانده  انفجارناشده  مواد  و 
هزار ۹۸7 تن کشته و زخمی شده اند. از این 
نفر کشته و یک هزار و 4۰۰ تن  میان ۵۸7 
این رقم 37 درصد کل  دیگر زخمی شده اند. 
تلفات غیرنظامیان را تشکیل می دهد. این نهاد 
سال  با  مقایسه  در  آمار  این  که  است  افزوده 
افزایش  برابر  سه  یعنی  درصد،  گذشته، 1۵۹ 
یافته است. این در حالی است که در شش ماه 
نخست سال گذشته میالدی 776 تن در نتیجه 

انفجار ماین ها کشته و زخمی شده بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر هم چنان تأکید 
کرده است که در شش ماه نخست سال جاری 
میالدی، 3۰ درصد کل تلفات غیرنظامیان را 
گفته  به  می دهد.  تشکیل  هدفمند  ترورهای 
این کمیسیون، در این بازه زمانی، یک هزار و 
634 غیرنظامی، که 6۹6 کشته و ۹3۸ زخمی 
را شامل می شود، قربانی شده اند. با این حال، 
آمار این کمیسیون نشان می دهد که در میزان 
دو  ترورهای هدفمند در سال جاری میالدی 

درصد افزایش رونما شده است.
حقوق  مستقل  کمیسیون  ترتیب،  همین  به 
بشر تصریح کرده است که در جریان این مدت، 
از مجموع ۹4۰ غیرنظامی، 212 تن در نتیجه 
حمالت راکتی کشته و 72۸ تن دیگر زخمی 
با سال گذشته،  این آمار در مقایسه  شده اند. 
براساس  می دهد.  نشان  را  افزایش  برابر  سه 
نخست  نیمه  در  کمیسیون،  این  معلومات 
نتیجه  در  تن   37۸ میالدی،  گذشته  سال 
شده  بودند.  زخمی  و  کشته  راکتی  حمالت 
از جانب دیگر، در گزارش کمیسیون مستقل 
حقوق بشر تصریح شده است که میزان تلفات 
درصد   74 انتحاری،  حمالت  در  غیرنظامیان 
کاهش یافته است. طبق این معلومات، در سال 
جاری میالدی، ۹1 تن که مشمول 12 کشته و 
7۹ زخمی می شود، در نتیجه حمالت انتحاری 

قربانی شده اند.
میزان  در  که  است  گفته  هم چنان  نهاد  این 
نتیجه حمالت زمینی،  تلفات غیرنظامیان در 
درصد   12 هوایی  حمالت  در  و  درصد   24
کمیسیون  گزارش  طبق  است.  آمده  افزایش 
مستقل حقوق بشر، در  اثر جنگ های زمینی 
بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح کشور، 
که  شده اند  زخمی  و  کشته  غیرنظامی   4۰7
این آمار دربرگیرنده ۸1 کشته و 326 زخمی 
نتیجه حمالت  در  ترتیب،  به همین  می  شود. 
هوایی 77 غیرنظامی کشته و 136 تن دیگر 
زخمی شده اند. هم چنان، در نیمه نخست سال 
2۰21 میالدی، رقم تلفات غیرنظامیان ناشی از 
عملیات های شبانه به 4۹ تن می رسد. این آمار 

شامل 12 کشته و 37 زخمی می شود.

تلفات  از  درصد   56 عامل  طالبان 
غیرنظامیان اند

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  همه،  این  با 
گروه  سوی  از  حمالت  این  که  است  گفته 
طالبان، نیروهای امنیتی و گروه داعش انجام 
شده است. طبق یافته های این کمیسیون، گروه 
نامعلوم  افراد  تلفات،  درصد  عامل ۵6  طالبان 
 1۵ عامل  امنیتی  نیروهای  درصد،   22 عامل 
درصد و گروه داعش عامل هفت درصد تلفات 

غیرنظامیان بوده اند.
در گزارش این نهاد تصریح شده است که در 
نتیجه حمالت طالبان، ۹17 غیرنظامی کشته 
و دو هزار و 61 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. 
راکتی،  حمالت  نتیجه  در  غیرنظامیان  این 
ترورهای هدفمند، حمالت زمینی و ماین های 
تعبیه شده از سوی طالبان قربانی شده اند. این 

تلفات غیرنظامیان 80 درصد افزایش 
یافته است

گزارش شش ماهه کمیسیون حقوق بشر:

بخت بد زرمینه؛

در گرمای ظهر تابستان که از زمین تفت داغی برمی خیزد، زنی لبریز از 
تنهایی و بی کسی، از پس چادری خاموشانه دستان فرسوده اش را برای 
خواستن چند افغانی پول سیاه به سوی رهگذاران پیاده رو دراز می کرد. 
اوج  در  اما  می داد،  نشان  را  انسانی  فاجعه  یک  عمق  او  زنده گی  حالت 
بی تفاوتی رهگذران پیاده رو سر در گریبان زنده گی شان بی خیال از کنار 

او رد می شدند.
در حالی که حس غم و غربت در صدایش موج می زند، در پاسخ این که 
)نام مستعار( که  بدم«. زرمینه  چرا گدایی می کند، می گوید: »از بخت 
در فصل گرما و سرما در این جاده گدایی می کند، اکنون در آستانه 67 
ساله گی است. او ۵7 سال پیش مطابق خواست خانواده اش با مردی که 

هیچ شناخت قبلی از او نداشته، ازدواج کرده است.
با گذشت سال ها زنده گی او دشوار و پر درد می شود. شوهرش که هیچ 
اعتنایی به او و فرزندانش ندارد، آن ها را برای همیشه ترک می کند و به 

ایران می رود.
زرمینه خسته از مشکالت زنده گی و بدون شوهر که هیچ گاهی حامی شان 
بدون  ایران  در  اما  زرمینه  شوهر  می ماند.  کوچکش  فرزند  دو  با  نبوده، 
را  زنده گی اش  و  می کند  ازدواج  دیگر  زنی  با  فرزندانش  و  زن  رضایت 

سر و سامان می دهد. 
اقتضای  به  اما  را می سوزاند،  بزرگی قلب کوچکش  با آن که غم  زرمینه 
تامین کند،  را  و پسرش  این که مخارج دختر  برای  مادرانه اش  احساس 
گاهی به حیث کیسه مال در حمام زنانه و گاه به حیث صفا کار در خانه های 

مردم کار می کند.
فرزندانش  خاطر  به 
می کشد  زیادی  زحمات 
انجام  شاقه  کارهای  و 
می دهد. خود در این مورد 
می گوید: »روزایی بود که 
از کله صبح تا غروب افتو 
کاالهای مردمه می ششتم، 
اما صاحب خانه با وجودی 
که خسته گی مره می دید و مجبوریت مه می فامید، بازهم به خاطر دادن 
اجوره کارم، فردا و پس فردا می کدن و مه مجبور می شدم از مردم قرض 
بخایم. مردم می فامیدن که شوهرم نیست، برم قرض نمی دادن و خالصه 

دستم همیشه دراز بود.«
همین گونه سال های نکبت بار زنده گی او یکی پی دیگر سپری می شود. 
را  پسرش  زرمینه  می آموزد.  قالین بافی  کم کم  و  می شود  بزرگ  پسرش 
تنها تکیه گاه زنده گی اش می  داند. با زحماتی که او برای پسرش کشیده، 
زرمینه  دختر  برای  وقتی  بگذارد.  تنها  را  او  که  نمی کند  فکر  هیچ گاه 

خواستگار می آید، او با پول طویانه دخترش، پسرش را نیز داماد می کند.
پس از سپری شدن چند ماه که هنوز طعم تلخ زنده گی گذشته را فراموش 
نکرده است، غم های جدید دامن گیرش می شود. خالف توقع زرمینه، پسر 
و عروسش راهی ترکیه می شوند و می گویند اگر اوضاع ترکیه خوب باشد، 
بر می گردند. پسر و عروس زرمینه، بی رحمانه کوله بار  به دنبال مادرش 

سفرش را می بندند و زرمینه را به دخترش می سپارند.
زرمینه روزها انتظار پسرش را می کشد. هفته ها و ماه ها سپری می شود، 
اما نه از شوهرش خبری می آید و نه از پسرش. از بخت بد، زرمینه از اثر 
بیماری سرطان، یگانه دخترش را نیز از دست می دهد. بعد از مرگ تنها 
حامی زنده گی اش، روزگارش تیره و تار می شود و به عنوان یک نان خور 

اضافه بیش تر آسیب پذیر می شود. 
او که دیگر آن زن جوان چند سال قبل نیست و کسی در کنارش باقی 
نمانده است، مجبور می شود برای گذران زنده گی اش دست گدایی دراز 
کند. اکنون زرمینه زنی کهن سال است که با چشمان گود و تن رنجور، در 
جاده های غم انگیز کابل له می شود. او امروز نه از زنده گی امیدی دارد و نه 
از فرزندش انتظاری. زنان زیادی  هستند که خواسته یا ناخواسته قربانی 

فقر شده اند. 
دورتر از زرمینه، خانم جوانی نیز دست به گدایی می زند. او که تازه از 
راه رسیده و خریطه  بزرگی در دست دارد، به قول خودش گدا نیست و 
این روزها مجبوریت روزگار او را به جاده ها کشانیده است. در حالی که 
خسته و بی حوصله به نظر می رسد، می گوید: »مه شوقی ای کاره نمی کنم. 
شوهرم مریض است، به  خاطر تداوی او پول نیاز داریم. از خویش و قوم 
کسی کمک ما نمی کنه و مه به بهانه صفاکاری ای روز ا از روی مجبوریت 

گدایی می کنم.«
این خانم جوان که با هویت نامشخص دست به گدایی می زند، از ترس 
این که مبادا کسی او را بشناسد، هر روز در خریطه ای که لباس هایش را 
حمل می کند و به وقت معین لباسش را عوض کرده به خانه  برمی گردد. 
در کشور ی که فقر بی داد می کند، کم نیستند زنان و کودکانی که نظر به 

دالیل خاصی مجبور شده اند دست به گدایی بزنند.

شوهر و پسر ترک 
کردند، دختر مرد و 

مادر گدا شد

شمیم فروتن

عبداالحمد حسینی 
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در دل خبرهای وحشت، جنگ و ترس، دیدن چهره  تازه  
از عقب دوربین عکاسی هنرمندان لذت دارد.  افغانستان 
افغانستانی که تنها با چهره  خون، فقر و مرگ دیده شده 
می توان  را  آن  هنرمند  چند  هنری  دید  از  این بار  است، 
از آن جا  نفر  دید. کوچه ها و محله هایی که روزانه صدها 
می گذرند، اما کم تر متوجه اطراف شان می شوند و چیزهای 
اما  می روند،  راه  که  هستند  کسانی  می بینند.  را  نادیده 
و  کرده  برقرار  ارتباط  زمین  اشیای  و  هوا، خاک  با  انگار 
بعد  و  را در ذهن شان کنارهم می چینند  تک تک عناصر 
تصویر می کنند و عکس. عکاس حرف می زند، نه با زبان، 
بلکه با تصاویرش. اعضای »گروه عکاسان استقرا« نیز به 
دنبال حرف های شان عکاسی می کنند و کوشش دارند با 
دنبال کردن سبک عکاسی هنری در بخش های فلسفی، 
روان شناختی و حقیقت هنر عکاسی، ایجاد گفت وگو کنند. 
محمد شهاب اسالمی، یکی از اعضای گروه عکاسان استقرا 
می گوید: »عکاسان استقرا به دنبال این هستند تا کشف 
کنند که چطور و چگونه می توانند با نگاهی پژوهش گرانه و 
شیوه خالقانه، جهان اطراف شان را ثبت کنند و ارایه دهند. 
برای طرح بعضی از سواالت ناگفته در باب هستی و آدمی، 
سعی کنند برای مخاطبان فضایی را طراحی و آماده کنند 
تا آن ها با دیدن عکس ها مشتاق شوند تا با عکاس، در پی 

یافتن پاسخی نسبی، به جست وجو و مکالمه بپردازند.«
گروه عکاسان استقرا در بهار سال 13۹7 اولین نمایشگاهش 
را با عنوان »استقرا« برگزار کرد . این نمایشگاه با اشتراک 
شش عکاس در تاالر لیسه استقالل برگزار شد. پس از آن 
برنامه های دیگری نیز مانند گام دوم نمایشگاه استقرا تحت 
نام پرسه تا مکاشفه، نمایشگاه فرهنگ دیجیتال، دو رویداد 
ارایه محیطی عکس )نظرگاه( و گفتمان استقرایی )بررسی 

صلح طلبی برای افغانستان و سازش میان دولت و طالبان، 
به صدای عمومی و جهانی بدل شده است. نزدیک به 
تمام تصور صلح طلبان این است که سازش یا توافق میان 
دولت و طالبان صلح می آوَرد. اما آیا واقعاً چنین است؟ 
بسترساز  همواره  افغانستان  در  طالبان  این که  دلیل  به 
گروه های تروریستی خوانده شده اند، اگر بخواهیم به این 
پرسش پاسخ بدهیم، الزم است حداقل دو-سه رویداد 
اخیر مرتبط به طالبان و حواشی این گروه را مرور کنیم.
را  افغانستان  امریکایی  نظامیان  که  وضعیتی  در   -1
ترک کرده اند، رقبای فرصت طلب این کشور در نزدیکی 
افغانستان ]ایران، روسیه و چین[ دست همکاری و رابطه 
با این گروه دراز کرده اند. آخرین دیدار طالبان از چین 
بوده است. در دیدار از چین، درباره سرکوب اویغورها در 
افغانستان صحبت شده است. پیش از این و در این اواخر، 
سرکوب  درباره  طالبان  با  ایران،  و  روسیه  از  دیدار  در 

داعش صحبت شده است.
»طالبان  بود:  این  دیروز حیرت آور شد،  که  2- خبری 
به  کردند.«  تیرباران  کندز  در  را  ترافیک  پولیس  یک 
گزارش روزنامه ۸صبح، »فرماندهی پولیس کندز گفته 
این  در  را  ترافیک  پولیس  یک  طالبان  گروه  که  است 
فرماندهی  است.«  کرده  تیرباران  سپس  و  اسیر  والیت 
پولیس کندز، گفته است که این پولیس ترافیک بشیر 
نام داشت و روز شنبه، نهم اسد، در ساحه »دشت آبدان« 
از سوی گروه طالبان اسیر و سپس کشته شده است. 
پولیس کندز گفته است که آقای بشیر، سه روز پیش 
در منطقه »سه درک« این والیت هنگام رفتن به سوی 

عکاسان در افغانستان می توانند شرایط و وضعیت شان را با 
دید هنری به تصویر بکشند؛ در حالی  که ما را در افغانستان 
می گویند که چرا از جو اجتماعی و سیاسی حاکم در این 
با  شرایط  از  ما  که  وجودی   با  نمی گیرید،  عکس  کشور 
در  امسال  باروک  موزیم  می نماییم.«  کار  خودمان  دید 
اولین نمایشگاه خود وقتی از یک گروه عکاسان جوان در 
افغانستان و آسیا دعوت کرد، برای بسیاری از هنرمندان 
کشور اتریش و اروپا عالقه مندی خلق کرده بود که در این 
نمایشگاه حضور پیدا کنند. مخاطبان این نمایشگاه بیش تر 
هنرمندان، گردشگران و دانشجویان رشته هنر بودند که 
بودند  شده  ترغیب  استقرا  عکاسان  عکس های  دیدن  با 
و تاکید داشتند تا کارهای بیش ترشان را ببینند. حمید 
سلطانی، محب علی، محمد صادقی ایازبیگ ، محمد شهاب 
اسالمی و عباس عاصی عکاسان گروه استقرا هستند که 
عکس های شان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. 
بیش  تا عکس های شان  استقرا کوشش کرده اند  عکاسان 
از این که یک ارتباط محتوایی داشته باشد، تماماً پیرو یک 
ارتباط ساختاری و رویکرد عکاسانه محض باشد تا مفاهیمی 
مانند مشاهده و توجه کردن نسبت به پدیده های پیرامون 
زنده گی و همین طور تجربه های شخصی که سبب می شود 
به بعضی مسایل فکر شود که چه نوع ارتباط مناسباتی 
می تواند بین انسان ها و پدیده های مختلف هستی وجود 
درباره  اسالمی  محمد شهاب  کند.  طرح  را  باشد  داشته 
به خوبی  را  عکس ها می گوید: » در عکس ها چند موضوع 
می توانیم ببینیم؛ یکی فضای شهری فراموش شده ای که 
وجود  حقیقت  در  ما  زنده گی  اطراف  و  محل  حوالی  در 
دارد و ما می توانیم از آن به عنوان بخش های فراموش شده  
رفت وآمد شهری یاد کنیم. مخاطب در خالل تماشای این 
تصاویر می تواند به مفاهیمی مانند از خود بیگانه گی انسان 
نسبت به محیط پیرامونش که برای شان ناشناخته است و 
دوم این که چگونه بتواند از زیر سلطه  تحمیل گری شرایط 
و فضا خودش را رهایی ببخشد و به دنبال یک راه رهایی 
می توان  عکس ها  این  مشاهده  دل  از  کند .  تامل  باشد، 
محیط  با  نسبت  انسان  متقابل  شناخت  عدم  که  فهمید 
و  روبه زوال  و  نابودگرانه  دگرگونی  یک  خودش  پیرامون 
یک بی نظمی را پدیده آورده است. در واقع این عکس ها 

محصول درگیری ذهنی و نگاه شخصی عکاسان است.«
که  استقرا  گروه  عکاسان  دیگر  عضو  سلطانی،  حمید 
عکاسی را به صورت آماتور شروع کرده و در کنار عکاسی به 
طراحی نیز می پردازد، از جمله ۵۰ هنرمندی است که در 

خراسان« بازتاب داشته است.
با مرور سفرهای رهبران سیاسی طالبان به کشورهای 
رقیب امریکا در منطقه، جنایت های گروه دولت اسالمی 
در افغانستان )از جمله قتل یک پولیس ترافیک در کندز( 
و موضع گیری های خصمانه دولت اسالمی علیه طالبان، 
می توان دو احتمال برای آینده توافق ممکن با طالبان 

را حدس زد.
القاعده  با  از داعش و هم چنان هم سو  اگر طالبان جدا 
باشند، توافق با آنان، بخشی از جنگ را که میان دولت 
داعش  نهایت  در  اما  می سازد؛  خاموش  است،  طالب  و 
همه  خواندن  مرتد  با  امروز،  مثل  و  می شود  فضادارتر 
گسترش  شیعیان،  بیش تر  قتل  به  طالب(،  و  )دولت 
تقویت  و  میانه  آسیای  و  ایران  مرزهای  سوی  به  نفوذ 
جنبش اسالمی ترکستان شرقی علیه چین می پردازد. 
می گیرد،  صورت  طالبان  با  که  توافقی  حساب،  این  با 
ایدیولوژیک شدن  باعث  صلح به میان نمی آوَرد و تنها 
افغانستان، سرکوب کردن آزادی های مدنی و  حکومت 
حذف زنان از کار، تحصیل و دیگر حقوق شان می شود. 
اما آزادی های  در این احتمال، صلح به دست نمی آید، 
مدنی از بین می رود و حکومت ایدیولوژیک تر )مذهبی تر( 

می شود.
احتمال دوم این است که طالبان می خواهند زیر فشار 
جامعه  جهانی و اذهان عامه خود را پاکیزه و تغییر یافته 
جلوه بدهند؛ به همین دلیل می خواهند شعبه های ضد 
شعیه، حامی جنگ جویان اوزبیک، چچینی، تاجیکستانی 
به  طالبان  که  امروز  مثاًل  بسازند.  جدا  را  اویغور شان  و 
ایران و روسیه وعده  ایرانیان برادر خطاب می کنند، به 
که  می گویند  چین  به  و  می دهند  داعش  سرکوب 
جنگ جویان اویغور را سرنگون می کنند. آیا این در ماهیت 
طالبان جای داشت؟ این وعده ها کاًل خالف محتوا و بنیاد 
چیزی است که امارت اسالمی نام گذاشته اند. این امارت 

اسالمی به بهای جانش از القاعده محافظت کرد.
مصاحبه  در  اخیراً  ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
»طالبان  گفت:  طالبان«  »تغییر  درباره  اسکای نیوز  با 
دارد  وجود  تصور  این  دنیای شرق،  در  نکرده اند.  تغییر 
فعالیت  طالبان  کنار  در  تروریستی ای  گروه های  که 
می کنند، آن جا هستند، مانند القاعده و داعش. نام ها و 

نمایشگاه فابریکه با نمایش عکس  هایش حضور پیدا کرده 
کوشش  دور وبرش  و  حوالی  از  گرفتن  با عکس  او  است. 
درباره  کردن  تامل  و  کردن  فکر  با  را  مخاطبش  می کند 
او بیش تر به تفکر  پدیده های اطرافش، به چالش بکشد . 
دیداری باور دارد و احساس می کند دیدن و نگاه کردن 
برای یک عکاس مهم ترین بخش کارش است که باید به 
عمیق  باید  بلکه  نکند،  نگاه  زودگذر  به صورت  چیز  همه 
ببیند. حمید سلطانی با گرفتن دوربین عکاسی شروع به 
و  باشد  داشته  استادی  این که  بدون  کرد،  گرفتن  عکس 
یا در صنفی اشتراک کرده باشد، تا این که مرکز فرهنگی 
فرانسه در کابل با همکاری گروه استقرا درباره هنر عکاسی 
صنف  این  وارد  وی  و  کرد  برگزار  درسی  صنف  معاصر، 
از سپری چندین صنف درسی در دومین گام  شد. پس 
نمایشگاه استقرا به نام »پرسه تا مکاشفه« عکس هایش به 
نمایش گذاشته شد. او در چندین نمایشگاهی که توسط 
گروه استقرا گرفته شده است، اشتراک کرده و کتاب های 
زیادی درباره هنر معاصر و عکاسی خوانده است. با خواندن 
بسیاری از کتاب های رمان و مخصوصاً کتاب های رهنورد 
زریاب، احساس می کند که مکان های فراموش شده  شهر را 

به خوبی می تواند از عقب دوربین عکاسی ببیند. 
کارخانه  نمایشگاه  عکس های  درباره  سلطانی  حمید 
به  حالت  یک  از  می خواهند  همیشه  »آدم ها  می گوید: 
یک حالت بهتر و متفاوت تری عبور کنند. مخصوصاً برای 
جوانان افغانستان که می خواهند در حقیقت با باال رفتن 
سن وسال شان به وضعیت بهتری بروند که این وضعیت به 
نظرشان دوری و خارج شدن از افغانستان است. بیش تر 
درونی  مشکالت  از  کنند  فرار  و  باشند  رها  می خواهند 
با عکس  بیش تر خواستم  را من  افغانستان. همین عمل 
به تصویر بکشم. همین عمل شان را که می خواهند از این 

شرایط عبور کنند، یک نوع تالش می  بینم.«
از  یکی  و  استقرا  گروه  دیگر  عکاس  عاصی،  عباس 
روی  بیش تر  کارخانه،  نمایشگاه  در  اشتراک کننده ها 
پدید  خودش  ذهن  در  که  می کند  عکاسی  موضوعاتی 
می گذارد،  کشور  یک  در  جنگ  که  اثراتی  به  و  می آید 
کابل  دانشگاه  در  عکاسی  هنر  دانشجوی  او  می پردازد. 
نام »پرسه تا  است و در دومین گام نمایشگاه استقرا به 
عاصی عکس هایش  است.  گروه شده  این  وارد  مکاشفه« 
را نوعی بازخورد بین طبیعت و انسان می داند و می گوید: 
»در مجموعه عکس هایی که از من نمایش داده شده است، 
بیش تر انسان هایی است که به صورت کامل نمی توان دید و 
تصور مخاطب این است که این ها یا خوابیده اند یا مرده اند. 
اطراف آن ها حاشیه هایی می بینیم که تصور می شود  در 
مستقیم به طبیعت آسیب زده شده و کم کم دارد از بین 
می رود. این نوع حالت برای من بیش تر نوعی رابطه ای بود 
که انسان ها برخورد خشنی با طبیعت دارد، بدون این که 

باخبر باشند که روزی خودشان نیز خواهند مرد.«

ساختار مدیریتی چنین گروه ها ممکن است که تبدیل  
شده باشد، اما آنان ایدیولوژی بنیادگرایانه  مشترک دارند 
کارهای  و  اهداف  می سازد.  فعالیت  تهداب  آنان  به  که 
مشترک شان یکی و به یک دیگر بسیار نزدیک است. مثاًل 
ارتباط  با داعش  اوزبیکستان  یا تحریک اسالمی   IMU
عمیق دارد و با طالبان کار می کند، اما اهداف همه   شان 
مشترک است؛ یعنی این سه گروه در افغانستان ناامنی 
برابر  تروریسم  برای  را  زمینه  این جا  و  می کنند  ایجاد 
می کنند. ما نمی توانیم طالبان را در کتگوری یک گروه 
جدا از این گروه ها و تنها حساب کنیم. ادعای طالبان، 
که گویا مستقل اند، چندین بار در آن زمان ها از سوی 
افغان  نیروهای  ثابت شده که  افغانستان غلط  حکومت 
اعضای گروه های دیگر را از ساحات تحت کنترل طالبان 

بازداشت کرده اند.«
چندی پس از آن، شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید 
کرد که طالبان با گروه های تروریستی دیگر رابطه   شان را 
قطع نکرده اند. قتل اخیر در دشت آبدان )ساحه تحت 
کنترل طالبان( به نام داعش نیز گواه دیگری است که 
یا این گروه عضوی از طالبان است و یا هم در ساحات 
اجازه  تروریستی  دیگر  گروه های  طالبان  کنترل  تحت 

فعالیت دارند.
با  همکاری  از  هم  امروز  طالب  که  است  این  حقیقت 
القاعده پشیمان نیست. چگونه ممکن است از همکاری 
اوزبیکستان،  اسالم گرای  )جنگ جویان  حرکت هایی  با 
چچین، تاجیک و اویغور( که علیه جمهوریت های منطقه 
می رزمند، ابا بورزد؟ هیچ قابل باور نمی نماید که طالب با 
شیعیان مثل گذشته رفتار نکند یا جهادیست های جهانی 
را میزبان نباشد. به همین دلیل احتمال اساسی همین 
جداسازی شعبات ضد شعیه و حمایتگر از گروه های ضد 
می توانند  هم  روش  این  با  طالبان  است.  طالبان  چین 
خودشان را تغییریافته نشان بدهند و هم می توانند به 

اهدافی که دارند، به وسیله  دست دوم شان برساند.
برای  دیگری  پیش بینی  احتمال،  دو  این  از  غیر 
فعالیت های مشکوک و دوباره داعش در افغانستان دیده 
نمی شود. در نهایت یگانه نتیجه ای که از این رویدادها 
می تواند به دست آید، این است که توافق با طالبان، به 

هیچ صورت به صلح منجر نمی شود.

روابط هنرهای هفت گانه با عکاسی(، توسط گروه عکاسان 
استقرا برگزار شد.

گروه استقرا با توجه به نوعیت فعالیت ها و رویدادهایی که 
از عکاسان مختلفی  تعریف کرده، کوشش می کند هربار 
به عنوان  نمایشش،  اولین  از  پس  گروه  این  کند.  دعوت 
که  شد  شناخته  افغانستان  در  هنری  عکاسی  گروه  یک 
با هدف تعریف و ترویج رویکردهای عکاسی پژوهش محور 
و تالیفی، تالش به تربیت نسل تازه ای از عکاسان افغان 
دارد. استقرا با توجه به مفاهیم موجود در هنرهای معاصر، 
و  نوین  )جایگزین(  آلترناتیو  طرح های  پیشنهاد دهنده 
انتقادی برای مقابله با رسانه زده گی و مصرفی شدن عرصه 

عکاسی در افغانستان است.
عکاسان استقرا با برگزار کردن چندین نمایشگاه در داخل 
عکاسان  بین  در  هنری  گفتمان  یک  ایجاد  و  افغانستان 
را در  جوان، کوشش می کنند عکاسی هنری و مفهومی 
در  سالزبورگ  باروک  موزیم  سازند.  پررنگ تر  افغانستان 
عکاسان  گروه  عکس های  دیدن  با  این بار  گاردن  میرابل 
در  را  عکس های شان  تا  کرد  دعوت  آن ها  از  استقرا، 
نمایشگاه »کارخانه، فضای آزاد هنر« با مدیریت دانشگاه 
هنر سالزبورگـ  اتریش نمایش دهند. این نمایشگاه با آثار 
بیش از ۵۰ هنرمند تجسمی در رشته های عکاسی، نقاشی، 
چیدمان و »پرفورمنس« از کشورهای مختلف در تاریخ 23 
ماه روان میالدی در اتریش گشایش یافت. عکاسان استقرا 
اولین گروه عکاسی از آسیا هستند که موفق شده اند در این 

نمایشگاه حضور پیدا کنند. 
محمد صادقی ایازبیگ، مدیر اجرایی برای ارایه  »منتخب 
این  در  عکس  مخاطبان  »استقبال  می گوید:  استقرا« 
که  بودند  خوشحال  آن ها  بود.  خوب  بسیار  نمایشگاه 

وظیفه  توسط طالبان بازداشت شده بود. اما همه چیز به 
همین صورت و ساده گی جنایات طالبان نیست. تصویرها 
و جزییاتی که از این خبر در شبکه های اجتماعی نشر 
اسالمی  دولت  »خراسان  شاخه  که  دارد  شده، حکایت 
است.  کرده  تیرباران  را  ترافیک  پولیس  این  ]داعش[« 
تهدید  زیر  منطقه ای  سه َدرک،  که  است  حالی  در  این 
طالبان در شهر کندز است. دولت که با امکانات خوبش 
نتوانسته از دست طالبان این ساحه را زیر کنترل بگیرد، 
آیا »داعش« توانسته این پولیس ترافیک را از این منطقه 
است(  طالبان  کنترل  تحت  کاماًل  )که  آبدان  دشت  به 
قربانی  نیز که جای  آبدان  ببرد و سالخی کند؟ دشت 
کردن این پولیس ترافیک بوده، ساحه مربوط به طالبان 
است. سخنگوی گروه طالبان دست داشتن شان را در قتل 

پولیس ترافیک رد کرده است.
3- حساب های فیس بوکی مربوط به گروه دولت اسالمی 
)داعش( در افغانستان در این روزها بسیار فعال شده اند. 
آنان در حالی که  به طالبان، منتقدانه است.  آنان  نگاه 
پولیس ترافیک را کشته اند، اما طالبان را مرتد می دانند. 
را  ترافیک  پولیس  بشیر،  که خبر کشتن  مثاًل حسابی 
داده است، در پست دیگری، علیه رهبران طالبان نوشته 
و به گونه ای، آنان را به بیعت فراخوانده است. هم چنان 
از دیدار رهبران طالبان با مقام های چینی انتقاد کرده 
و آنان را مزدور، کافر و مرتد خوانده و علیه صحبت دو 
طرف راجع به سرکوب تروریستان اویغور در افغانستان 
حساب  ده ها  در  موضوعات  این  است.  گرفته  موضع 
فیس بوکی علیه طالبان و توسط گروه »دولت اسالمی 

عکاسان افغانستان
در نمایشگاه موزیم  سالزبورگ اتریش

فرشته آویژه
خبرنگار آزاد

معصومه عرفان
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ارزش کاالهای تجارتی 
عبوری از اسپین بولدک 

ساالنه 1 میلیارد دالر برآورد شده 
است. تولید و قاچاق مواد مخدر 

در جنوب افغانستان را طالبان 
کنترل می کنند و مواد معدنی 

درآمد هنگفتی را برای هر کسی که 
گذرگاه ها را در کنترل داشته باشد، 

به ارمغان می آورد.

سقوط  معرض  در  افغانستان  بزرگ  شهر  دو  کابل: 
قریب الوقوع قرار دارد و دولت برای مهار جنگی که از 
کنترل خارج شده است، تالش می کند. پیش روی های 
طالبان در هرات در غرب، این شهر را از بقیه کشور 
جدا کرده است. در قندهار در جنوب، جایی که طالبان 
ریشه عمیقی دارند، قبایل رقیب برای به دست آوردن 

غنایم می جنگند.
طالبان روز پنج شنبه به شهر هرات، مرکز والیت هرات، 
رسیدند و باعث مسدود شدن میدان هوایی آن شدند. 
منابع امنیتی و پولیس گفتند که در اثر شلیک موشک 
طالبان به محوطه ساختمان سازمان ملل متحد، پنج 
تن از نیروهای محافظت عامه کشته شدند. این منابع 
اسماعیل  رهبری  به  محلی  شبه نظامیان  که  گفتند 
خان، فرمانده پیشین جهادی، در کنار پولیس و ارتش 

می جنگند.

شهر قندهار در جنوب، از 1۹۹6 تا حمله ائتالف به 
رهبری امریکا در سال 2۰۰1، پایتخت طالبان بود و 
تصویر پیچیده ای دارد. این تصویر، نشان دهنده »جنگی 
در داخل جنگ« است؛ زیرا خصومت های قدیمی بین 
تجارت  هنگفت  درآمد  باالی  جنگ  به  منجر  قبایل 
قانونی و غیرقانونی از طریق گذرگاه اسپین بولدک به 
پاکستان شده است. در همین حال، نیروهای دولتی در 
حال آماده باش قرار گرفته اند و منابع در حال کاهش 
است. مردم برای فرار از جنگ، به کابل هجوم می آورند 
و ظرفیت های محدودشده را کاهش می دهند. در 31 
افغانستان، منع رفت وآمد شبانه  والیت از 34 والیت 
مرزی  گذرگاه های  شدن  بسته  است.  شده  وضع 
باعث کاهش واردات شده و به تهدیدات کمبود غذا 
افزوده و عواید  افزایش قیمت ها،  با  و سوخت، همراه 
دولت را به شدت کاهش داده است. عنایت نجفی زاده، 
رییس و بنیان گذار انستیتوت مطالعات جنگ و صلح 
کابل، گفت که نبرد بین دولت و طالبان برای کنترل 
اسپین بولدک زمینه را برای ظهور رقابت های قبیله ای 
 2۰ برای  رقابت ها  »این  افزود:  او  است.  کرده  فراهم 

با ادامه جنگ در افغانستان، شهرهای کلیدی مانند هرات و قندهار در معرض سقوط قرار دارد.

قندهاری و افسر سابق پولیس که به نظرمحمد خاشه 
مشهور بود، به خوبی نمایان شد. در یک ویدیو، او در 
داخل موتر بین دو طالب دیده می شود. افراد طالبان به 
وی ناسزا می گویند و به صورتش با سیلی می زنند. او 

بعداً با شلیک گلوله کشته شد.
قتل خاشه به همراه گزارش هایی که از جنایات طالبان 
در سراسر کشور، از جمله گردن زدن، نشر می شود، 
روزنامه نگاران،  زنان،  سرنوشت  مورد  در  را  نگرانی ها 
که  صورتی  در  بشر  حقوق  مدافعان  و  مدنی  فعاالن 
شورشیان طالب قدرت را از راه نظامی به دست بگیرند، 

افزایش داده است.
شورشیان  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
زیرا  است؛  نداشته  مالحظه ای  قابل  پیش رفت  هیچ 
از  -بیش  زندانیان  بیش تر  آزادی  خواستار  طالبان 
و  شدند-  آزاد  گذشته  سال  در  که  زندانی  هزار  پنج 
استعفای اشرف غنی، رییس جمهور، هستند. در میان 
از سقوط قریب الوقوع دولت،  بیم  هرج ومرج آشکار و 
ویزای کشورهایی که  برای گرفتن  افغان ها  صف های 
است، طوالنی تر  باز  آن ها  به روی  دروازه هایش هنوز 
می شود. گزارش ها مبنی بر افزایش تعداد مهاجران که 
به طور غیرقانونی به کشورهای همسایه سفر می کنند 
است.  افزایش  در حال  مردان جوان هستند،  اکثراً  و 
بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس  یا  سیگار 
از خروج همه  داده است که پس  افغانستان، هشدار 
نیروهای امریکایی تا 31 آگست از این کشور، دولت 
بتواند  این که  مگر  شد؛  خواهد  روبه رو  بقا  بحران  با 
کاستی های نیروهای جنگی خود را برطرف کند. این 
منبع ارشد امنیتی گفت که نیروی هوایی افغانستان 
تحت فشار قرار دارد؛ زیرا از هواپیماها و هلی کوپترها 
به اندازه کافی حفاظت و مراقبت نمی شود. وی گفت 
که این امر بر اکمال مجدد نیروهای زمینی و هم چنین 
انتقال جنگ جویان زخمی تأثیر می گذارد و می تواند 
برنامه های وزارت دفاع برای بازپس گیری پنج گذرگاه 

مهم مرزی را تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات ارشد که نخواستند، نام شان فاش شود، گفتند 
از حدود  سوم  دو  کنترل  حاضر  حال  در  طالبان  که 
تلفات  دارند.  دست  در  را  کشور  این  ولسوالی   4۰۰
منابع  اما  نیست؛  مشخص  جنگ  میدان  در  طالبان 
گفتند که روزانه دو صد تا سه صد سرباز در نبردها در 
سراسر کشور جان خود را از دست می دهند. استخدام 
با تلفات متعادل نیست. تلفات غیرنظامیان امسال به 
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سال در »لوی قندهار« ادامه داشته است و هم زمان 
ضعف  نقاط  دولت،  یا  طالبان  با  قبایل  صف بندی  با 
می شود.  ارایه  موقف  تغییر  برای  فرصت ها  و  آشکار 
»درگیر شدن قبایل رقیب، به شدت جنگ افغانستان 
می افزاید؛ هرچند تحلیل گران می گویند که طالبان از 
جنگ جویانی که از پاکستان وارد می شوند، برای تحت 

فشار قرار دادن نیروهای افغان کمک می گیرند.«
ارزش کاالهای تجارتی عبوری از اسپین بولدک ساالنه 
1 میلیارد دالر برآورد شده است. تولید و قاچاق مواد 
مخدر در جنوب افغانستان را طالبان کنترل می کنند 
برای هر کسی که  را  درآمد هنگفتی  معدنی  مواد  و 
گذرگاه ها را در کنترل داشته باشد، به ارمغان می آورد.

جنرال  رهبری  تحت  اچکزی  قبیله  اواخر،  همین  تا 
از  پولیس والیت قندهار،  فرمانده پیشین  عبدالرازق، 
دولت حمایت می کرد. جنرال رازق در یک حمله در 

سال 2۰1۸ کشته شد. او شخص کاریزما، بی رحم و 
موثر بود. ویژه گی های جنرال رازق را برادرش تادین 
خان که جانشین وی شد و اخیراً به کابل فرار کرد، 
نداشت. نجفی زاده گفت که اچکزایی ها دیگر در قندهار 
جنرال  بی رحمی های  انتقام  طالبان  و  ندارند  قدرت 
گروه شبه نظامی  که یک  او گفت  را می گیرند.  رازق 
محلی از قوم بارکزی در کنار نیروهای دولتی با طالبان 
می جنگد. وی افزود که گروه محلی دیگر از قوم نورزی 
با طالبان برای تصرف مناطق مرزی متحد شده بود. 
این امر در نهایت می تواند منجر به تغییر موازنه قدرت 
در جنوب افغانستان شود. یک منبع ارشد امنیتی گفت 
که جنگ قندهار با وحشی گری همراه بود و صدها مرد 
ربوده یا کشته شدند و اجساد آن ها در زمین باز باقی 
دلیل  به  نامش  نخواست  که  امنیتی  منبع  این  ماند. 
عدم اجازه برای گفت وگو با رسانه ها، فاش شود، گفت 
که دولت اهمیت این گروه ها را در مبارزه برای بقای 
جمهوریت نادیده گرفته بود. وی افزود: »بگذارید آن ها 

یک دیگر را بکشند.«
طنزپرداز  هفته  این  قتل  در  طالبان  وحشی گری 

طرز نگران کننده ای افزایش یافته و بیش از 6۰ درصد 
آن به شورشیان طالب نسبت داده شده است. سازمان 
ملل متحد اعالم کرد که تعداد غیرنظامیان کشته و 
زخمی در نبردها در نیمه اول امسال، بیش از ۵1۰۰ 
نفر -تقریباً ۵۰ درصد بیش تر از مدت مشابه در سال 

گذشته- بوده است.
دفتر نماینده گی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( در 
توییتی نوشت که از 16 جوالی تاکنون »بیش از 23۰ 
غیرنظامی زخمی شده اند«. با مواردی چون آدم ربایی، 
به مراتب  آمار واقعی  اعدام  صحرایی،  ناپدید شدن و 

بیش تر است.
ویزا  و  نان  تهیه  برای  کابل  مردم  این که  کنار  در 
از  دادخواست  برگه های  امضای  با  می کشند،  صف 
جامعه جهانی می خواهند تا از آن ها در برابر خشونت 

محافظت کند.
ملی  هم گرایی  جنبش  رییس  نازک،  حمداهلل 
افغانستان، گفت: »افغانستان میان جهان و تروریسم 
حایل قرار گرفته است.« وی افزود: »این حق ما است 
محافظت  نیز  بین المللی  تروریسم  خشونت  از  که 
شویم.« به گفته آقای نازک، این دادخواست در حال 
حاضر 3۵۰۰۰ امضا دارد. او امیدوار است که سازمان 
را  دادخواست  این  بین المللی،  دادگاه کیفری  یا  ملل 
بپذیرد و از آن برای »فشار به جامعه بین المللی برای 
افغانستان«  در  صلح  تأمین  برای  تعهداتش  اجرای 
استفاده کند. در این دادخواست آمده است که دولت 
افغانستان از توافق فبروری 2۰2۰  اداره دونالد ترمپ، 
رییس جمهور پیشین امریکا و طالبان که به این گروه 
مشروعیت سیاسی می داد؛ اما آن را ملزم نمی کرد که 
تولید و قاچاق مواد مخدر یا حمله به نیروهای امنیتی 
و غیرنظامیان افغان را متوقف کند، در حاشیه گذاشته 

شده است.
اکنون  که  قندهار  دند  ولسوالی  ولسوال سابق  نازک، 
»ایاالت  می گوید:  است،  طالبان  کنترل  تحت 
متحده و متحدانش وقتی در سال 2۰۰1 آمدند، به 
خواهد  شکست  تروریسم  که  دادند  اطمینان  مردم 
خورد، کشت مواد مخدر متوقف خواهد شد و آن ها 
دموکراسی را برای مردم افغانستان به ارمغان خواهند 
و  است  نشده  عملی  تعهدات  این  از  هیچ یکی  آورد؛ 
مردم افغانستان سزاوار دانستن دلیل آن هستند.« در 
این دادخواست، هم چنان از رسیده گی به فساد دولتی 

نیز یاد شده است.
برگه دادخواست  امضای  از کسانی که در صف  یکی 
ایستاد بود، زخم های گلوله ای را نشان داد که در نبرد 
با طالبان در والیت لوگر در جنوب کابل، به او اصابت 
کرده بود. سیدعلی آقای ۵۰ ساله می گوید: »ما هیچ 
امنیتی نداریم و اگر نتوانیم به آرامش برسیم، چاره ای 

جز ترک این کشور نخواهیم داشت.«
جهان  که  طوری  به  دادخواست،  این  امضای  »شاید 
بداند که ما چه احساسی داریم و چگونه رنج می بریم، 

ما را یک قدم به صلح نزدیک کند.«
لین اودانل، روزنامه نگار، نویسنده و تحلیل گر استرالیایی 
است. وی بین سال های 2۰۰۹ و 2۰17 رییس دفتر 

خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس در افغانستان بود.

در حالی که جنگ در افغانستان شعله ور می شود، 
قبایل با هم دیگر بر سر غنایم می جنگند



15th Year   No: 3654  Monday  2 August, 2021   Price: 20 Afs

مین آنگ هلینگ، رهبر نظامی حکومت کودتا در میانمار، 
روز یک شنبه، شش ماه پس از ساقط کردن دولت منتخب 
این کشور، در جریان یک نطق ضبط شده که از تلویزیون 
رسمی این کشور پخش شد، بر پای بندی خود به تعهد 
با  همکاری  و  آینده  سال  دو  در  انتخابات  برگزاری  به 
کشورهای جنوب شرقی آسیا برای یافتن راه حلی سیاسی 

برای کشورش تاکید کرد.
به گزارش یورونیوز، او در بخشی از این نطق تلویزیونی 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  را  شرایط  باید  »ما  گفت: 
البته  آزاد و عادالنه فراهم کنیم.«  سراسری چند حزبی، 
مقررات  که  کرد  تصریح  کودتا  حکومت  نظامی  رهبر 
وضعیت فوق العاده در میانمار را تا ماه آگست 2۰23 و 
برگزاری انتخابات تمدید کرده و از مقام های نظامی کشور 

خواسته تا آن را با جدیت اجرا کنند.
به  مردم  بی اعتمادی  دلیل  هلینگ هم چنین  آنگ  مین 
تالش های ارتش برای کنترل شیوع بیماری کووید-1۹ را 
ناشی از »اخبار جعلی و اطالعات غلط هم رسانی شده از 
طریق شبکه های اجتماعی« دانست و عامالن انتشار این 
از کووید-1۹  به سوء استفاده  را  اطالعات  و  اخبار  دسته 

به عنوان »ابزاری برای بیوتروریسم« متهم کرد.
استناد  با  و  گذشته  فبروری  نخست  روز  میانمار  ارتش 
دولت  علیه  این کشور،  اساسی  قانون  از  تفسیر خود  به 
منتخب آنگ سان سوچی دست به کودتا زد. ارتش بدون 
ارایه مدرکی، حزب خانم سوچی را به تقلب گسترده در 
انتخابات متهم کرد و از آن زمان تا کنون با اعالم وضعیت 
فوق العاده تالش کرده تا با سرکوب خونین مخالفان کودتا 
و انسداد جریان اطالع رسانی آزاد در این کشور، اوضاع را 

تحت کنترل خود دربیاورد.
به طور  گذشته  سه شنبه  میانمار  بر  حاکم  نظامی  دولت 
باطل  را  کشور  این  در  سراسری  انتخابات  نتایج  رسمی 

اعالم کرد و یک کمیسیون جدید انتخاباتی تشکیل داد.
زندانیان  به  کمک  مستقل  انجمن  گزارش  بر اساس 
سیاسی، از روز نخست فبروری تا کنون دست کم ۹3۹ 
نفر از معترضان به کودتا توسط حکومت میانمار کشته 

شده اند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا )آسه آن( در نشست 
اپریل گذشته در جاکارتا تصمیم گرفت تا با معرفی یک 
میان  سیاسی  گفت وگو های  برگزاری  ابتکار  میانجی، 
با این  حکومت کودتا و مخالفان آن را به دست بگیرد. 
میانمار  برخی همسایه گان  امتناع  دلیل  به  هنوز  وجود، 
از دخالت در امور داخلی این کشور و تردیدها نسبت به 
پای بندی حکومت کودتا به تعهداتش، این میانجی به طور 

رسمی معرفی نشده است.
با این حال، مین آنگ هلینگ در نطق روز یک شنبه خود 
در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه آسه آن با انتقاد 
تلویحی از سکوت این اتحادیه در قبال میانمار، بر عزم 
جنوب شرقی  کشورهای  اتحادیه  با  همکاری  برای  خود 

آسیا تاکید کرد.

تمدید وضعیت فوق العاده در میانمار؛ 
انتخابات تا دو سال آینده 

برگزار نمی شود

به  آتش   نزدیک شدن  با  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
اقامتگاه های گردشگری در سواحل جنوب غربی ترکیه، 
دولت این کشور اقدام به تخلیه این مناطق کرده است 
و در حال حاضر شعله های آتش به هتل ها و خانه های 

مسکونی رسیده و آنان را تهدید می کند.
ساحلی  گارد  شناورهای  محلی،  رسانه های  نوشته  به 
ترکیه با کمک قایق های خصوصی و قایق های تفریحی 

در تالش اند تا گردشگران را به نقاط امن منتقل کنند.
در شهر بدروم ترکیه تاکنون 3 هتل پنج ستاره تخلیه 

شده است.
آغاز  چهارشنبه  روز  از  که  ترکیه  در  اخیر  آتش سوزی 

شده، تاکنون دست کم شش کشته بر جای گذاشته است.
روز شنبه تایید شد که دو نفر از کسانی که در اطفای 
و روستاهای سواحل مدیترانه  استراحتگاه ها  حریق در 

فعالیت می کردند، جان داده اند.
به گفته مقام های دولتی تاکنون به جز 1۰ مورد، بقیه 
آتش سوزی ها تحت کنترل نیروهای آتش نشان درآمده 

است.
در تصاویری که شهرداری بدروم در حساب توییتر خود 
روز  ابتدایی  ساعات  در  آتش  شعله های  کرده،  منتشر 

یک شنبه هم چنان دیده می شود.
رسانه های محلی هم تصاویر تاثربرانگیزی از فرار مردم 

در  آتش  می دهد  نشان  که  حالی   در  کرده اند،  منتشر 
حالی رسیدن به شهر از دامنه جنگلی کوه است. البته 
دقیقاً مشخص نیست که این فلم در چه زمانی گرفته 

شده است.
در حال حاضر تحقیقات برای این که مشخص شود آیا 
این آتش سوزی ها عمدی بوده یا نه، آغاز شده است و 
گزارش ها حکایت از بازداشت یک مظنون به آتش سوزی 

دارد.
روز شنبه  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان،  رجب طیب 
از شهر ماناوگات که پنج کشته در جریان آتش سوزی 
داشت، بازدید کرد. آقای اردوغان گفت که دولت قول 
می دهد به آسیب دیده گان این آتش سوزی ها، کمک کند.
در حال حاضر آقای اردوغان به دلیل کمبود هواپیماهای 
اطفاییه در ترکیه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و او در 
پاسخ به انتقادات گفته است که »دلیل اصلی این مساله 
این است که انجمن هوانوردی ترکیه نتوانسته ناوگان و 

فناوری خود را به روز کند.«
از  بیش تری  »هواپیماهای  اردوغان  آقای  گفته  به 
حال  در  اوکراین  و  روسیه  ایران،  آذربایجان،  جمهوری 

حاضر در عملیات خاموش کردن آتش شرکت دارند.«

آتش سوزی  گسترده ترکیه موجب تخلیه گردشگران خارجی از اقامتگاه ها شد

کاهش ۳۲ درصدی فروش موتر در فرانسه؛ 
آلفا رومئو و سیتروئن رکورد زدند

اسماعیل هنیه دوباره به 
ریاست دفتر سیاسی حماس 

انتخاب شد

افت  با  ماه جوالی  در  فرانسه  موترهای  بازار 
32.۸2 درصدی فروش نسبت به دوران پیش 
از همه گیری کرونا در جوالی 2۰1۹، با چالش 
سال  در  موتر  میلیون  فروش 2  مرز  از  عبور 

2۰21 مواجه شد.
به گزارش یورونیوز، نماینده گی تولیدکننده گان 
اعالم  بیانیه ای  انتشار  با   )PFA( فرانسه ای 
نماینده گی های  بازگشایی  وجود  با  که  کرد 
موترسازان، فروش موترهای صفر کیلومتر در 
و  هزار  با جوالی سال 2۰2۰، 11۵  مقایسه 
کاهش  درصد   3۵.3۵ معادل  دستگاه   713

یافته است.
تولیدکننده گان  نماینده  رودیه،  فرانسوا 
است  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  فرانسه ای، 
یا  فرانسه ای ها هنوز ترجیح می دهند که  که 
را  آن  یا  و  نکنند  را خرج  پس اندازهای خود 
در بازار مسکن هزینه کنند؛ به همین دلیل 
رونق به بازار موتر بازنگشته است. آقای رودیه 
هم چنین خاطرنشان کرده که به دلیل کمبود 
همین  و  یافته  کاهش  موتر  تولید  قطعات، 
صفر  موترهای  موجودی  کاهش  موجب  امر 

کیلومتر در بازار فرانسه شده است.
تولیدکننده گان  نماینده گی  گزارش  پایه  بر 

سال 2۰21  نخست  ماه  هفت  در  فرانسه ای، 
در  کیلومتر  صفر  موترهای  سفارش  میزان 
نزدیک   2۰1۹ سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 
به 22.42 درصد کاهش یافته است. بر همین 
فروش  شمار  که  شده  پیش بینی  اساس، 
موتر های صفر کیلومتر در فرانسه به کم تر از 

1.۸ میلیون دستگاه برسد.
آقای رودیه تصریح کرده که با ادامه روند فعلی، 
موترسازان  فروش  متوالی  سال  دومین  برای 
از 2 میلیون دستگاه خواهد  فرانسه ای کم تر 

بود.
سفارش موترهای نو در فرانسه در سال 2۰2۰ 
به 1.6۵ میلیون دستگاه رسید که در مقایسه 
با سال 2۰1۹ که 2.2 میلیون دستگاه موتر 
درصد   2۵.۵ بود،  رفته  فروش  کیلومتر  صفر 

کاهش یافته بود.
در ماه جوالی، آلفا رومئو با 7۰.4۵ درصد و 
بیش ترین کاهش  با 4۸.24 درصد  سیتروئن 
میان  در  کردند.  تجربه  را  نو  موتر  فروش 
موترسازان خارجی فعال در فرانسه نیز گروه 
با  بی ام دبلیو  درصد،  با 27.47  واگن  فولکس 
17.72 درصد و تویوتا با 12.۹4 درصد شاهد 

باالترین افت فروش بودند.

را  هنیه  اسماعیل  که  کرد  اعالم  حماس  اسالم گرای  سازمان 
به عنوان رییس دفتر سیاسی خود انتخاب کرده است. حماس 
نوار غزه را کنترل می کند و تاکنون بارها با نیروهای اسراییلی 

درگیر شده است.
برای  آگست(  )یکم  اسد  دهم  یک شنبه،  روز  هنیه  اسماعیل 
دومین بار به رهبری دفتر سیاسی گروه حماس انتخاب شد. 
از خبرگزاری رویترز گزارش داده است که  به نقل  دویچه وله 

دوره تصدی رهبری حماس چهار سال است.
اسماعیل هنیه از سال 2۰17 گروه حماس را رهبری می کند. 
انتخابات داخلی حماس هر چهار سال یک بار به شکل محرمانه 

برگزار می شود.
در دوره رهبری هنیه بین اسراییل و نیروهای این گروه در نوار 

غزه بارها درگیری رخ داده است.
آخرین درگیری 11 روزه در ماه می 2۰21 اتفاق افتاد است. در 
این درگیری 2۵۰ فلسطینی در نوار غزه و 13 نفر در اسراییل 

کشته شدند.
به عرصه سیاست در  با ورود حماس  و  هنیه  ۵۸ سال دارد 
سال 2۰۰6 موفقیت بزرگ پارلمانی کسب کرد. او در جنوری 
2۰۰6 به نخست وزیری منطقه تشکیالت خودگردان فلسطین 

انتخاب شد.
به عنوان یک گروه  را  اروپا حماس  اتحادیه  و  امریکا  اسراییل، 

تروریستی می شناسند.
گروه حماس کنترل نوار غزه را برعهده دارد.

حمایت های  از  آن  سیاسی  دفتر  رییس  و  حماس  سازمان 
همه جانبه جمهوری اسالمی برخوردارند.

به بعد عماًل بین تشکیالت  از سال 2۰۰7  مناطق فلسطینی 
خودگردان فلسطین تحت رهبری سازمان فتح در کرانه باختری 

اردن و نوار غزه به رهبری گروه حماس تقسیم شده است.


