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اعالن جنگ؛ غنی خود را در عمل ثابت کند
محمداشرف غنی هرچند دیر، اما موضع درست خود را در برابر طالبان اعالم کرد. خطوط اساسی که او در سخنرانی اش 

تعریف کرد، نیاز اساسی شرایط فعلی است. طالب اراده مذاکره، صلح و توافق با دولت را ندارد. طالب از کابل و مردم 
افغانستان تسلیمی و بیعت بی قیدوشرط می خواهد.
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معلوماتی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می دهد که واردات »تیل 
TC-1«، تیل مخصوص هواپیما، از سوی طالبان ممنوع شده است. سندی که 
در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می د هد که یک مقام طالبان با ارسال 
نامه ای به حکومت ترکمنستان، از این کشور خواسته که اجازه ندهد این نوع تیل 

از طریق گمرک مرزی تورغندی هرات وارد افغانستان شود.
 در این سند علت ممنوعیت واردات مواد سوخت مخصوص هواپیما از سوی طالبان 
مشخص نشده است. طالبان ممنوعیت واردات این تیل را تایید می کنند، اما در 

پیوند به سندی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، اظهار نظر نمی کنند.
در همین حال یک مقام حکومتی افغانستان بدون ذکر نامش می گوید که »تیل 
TC-1« از طریق گذرگاه مرزی حیرتان وارد کشور می شود و تاکنون مشکلی در 

واردات آن به میان نیامده است.

وزارت خارجه: طالبان در ماه های اخیر سه هزار 
غیرنظامی را کشته اند یک طالب در بدخشان به نیروهای امنیتی تسلیم 

شد و یک عراده هاموی  را تحویل داد
کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
»خونبار«  حمالت  گسترش  پی  در  که  است 
هزار  سه  از  بیش  اخیر،  ماه  چند  در  طالبان 
غیرنظامی در کشور کشته و بیش از ۳۰۰ هزار 

نفر دیگر آواره شده اند.
نشر  با  اسد،  دوازدهم  روز سه شنبه،  وزارت  این 
اعالمیه ای گفته است که حمالت گروه طالبان 
باعث تلفات غیرنظامیان و آواره شدن هزاران نفر 
نهاد،  این  معلومات  طبق  است.  شده  کشور  در 
در حال حاضر 1۸ میلیون نفر در افغانستان در 

وضعیت ناگوار حقوق بشری قرار دارند.
این  امور خارجه کشور  اتمر، وزیر  محمدحنیف 
کشورهای  نماینده گان  با  دیدار  در  را  موضوع 
مطرح  بین المللی  سازمان های  و  جهان  منطقه، 
کرده  تأکید  اتمر  دیدار  این  در  است.  کرده 
سبب  غیرنظامیان  بر  طالبان  حمالت  که  است 
از  نیمی  در  ارایه خدمات  و  نظم  برهم خوردن 

ولسوالی های کشور شده است.
گروه  که  است  کرده  تصریح  خارجه  امور  وزیر 
هزار  ده  از  بیش  با  مستقیم  تبانی  در  طالبان 
طیبه،  لشکر  جمله  از  منطقه ای«  »تروریست 

جنداهلل،  انصاراهلل،  پاکستان،  طالبان  تحریک 
شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  و  القاعده 
حمالت »وحشیانه ای« را بر ضد مردم و دولت 

افغانستان انجام داده  است.
اتمر در این نشست، »جنایات جنگی طالبان« را 
وصف ناپذیر خوانده و گفته است که این گروه 
بولدک  اسپین  در  را  غیرنظامی   1۰۰ از  بیش 
قندهار را تیرباران کرده است. هم چنان براساس 
گفته های او، جنگ جویان طالبان بیش از ۳۰۰ 
زیرساخت عامه را ویران و خدمات اجتماعی را در 

ساحات زیر کنترل شان متوقف کرده اند.
از  دولت  امنیتی  جدید  برنامه  با  اشاره  با  اتمر 
جامعه جهانی خواست تا برای مبارزه با تروریسم 
همکار  افغانستان  دولت  و  مردم  با  بین المللی، 

شوند.
از  کشور  خارجه  امور  وزیر  ترتیب،  همین  به 
سازمان  بشر  حقوق  به ویژه  بین المللی،  محکمه 
ملل خواسته است که وارد عمل شوند و اقدامات 
روی  ملکی  تلفات  از  جلوگیری  برای  را  جدی 

دست گیرند.
طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

در  طالب  یک  بدخشان:  ۸صبح، 
تسلیم  امنیتی  نیروهای  به  بدخشان 
را  هاموی  تانک  عراده  یک  و  شده 

تحویل داده است.
پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثنااهلل 
بدخشان، می گوید که این فرد »اقبال« 
به  هاموی  عراده  یک  با  و  دارد  نام 

نیروهای امنیتی تسلیم شده است.
منابع محلی به روزنامه ۸صبح گفتند 
ناحیه  از  طالبان  گروه  عضو  این  که 
یک  با  باال(  )یفتل  فیض آباد  هشتم 

منطقه  در  و  آمده  هاموی  عراده 
تسلیم  امنیتی  نیروهای  به  »الی آبه« 

شده است.
منطقه  در  که  است  حالی  در  این 
برق  بند  نزدیکی  در  »دهن آب« 
شکست  به  طالبان  عملیات  شورابک، 

انجامیده است.
بدخشان والیتی است که ۲۷ ولسوالی 
و  بوده  طالبان  کنترل  تحت  آن 
برای  اقدامی  هیچ  تاکنون  حکومت 
پس گرفتن این ولسوالی ها نکرده است.

ممنوعیت واردات تیل مخصوص 
هواپیما از سوی طالبان در هرات 

دولت و طالبان در دوحه روی موضوعات 
اساسی بحث را شروع می کنند
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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

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 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...
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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

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

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.



 

مردم افغانستان انتخاب کرده اند که به زور و ظلم و ستم طالبان 
تسلیم نشوند. این گروه اگر از درب صلح وارد جامعه شود، با گل 
از سوی مردم پذیرایی خواهد شد. گروه طالبان اما فعاًل جنگ را 
برگزیده است. با یورش بر بزرگ شهرها جوی خون جاری کرده 
اعالم کردند  بدون مرز در هلمند، دو روز پیش،  است. داکتران 
که »زنده گی در شهر لشکرگاه به بن بست رسیده است.« داکتران 
بدون مرز گفته اند که توان آن ها در رسیده گی به زخمیان تحلیل 
رفته است. عامل اصلی این سیه روزی هیچ طرفی غیر از طالبان 

نیست.
شهروندان هرات، دوشنبه شب، با سر دادن نعره »اهلل اکبر« نفرت 
خود از خشونت مهارگسیخته طالبان را اعالم کردند. به تعقیب آن، 
شهروندان کابل نیز سه شنبه شب از فراز بام های خانه خود بر ضد 
طالبان و در حمایت از نیروهای دولتی، نعره »اهلل اکبر« سر دادند. 
این نعره ها بیش از هر چیزی نشانه نفرت و انزجار مردم از جنگ 
طالبان با دولت است. گروه طالبان باید به این نعره ها گوش بدهد. 
این گروه باید بفهمد که امکان ورود به کاخ قدرت از راه زور میسر 
نیست. گروه طالبان باید درک کند که اگر به راه رفته ادامه بدهد، 

با موج بنیادبرانداز و توفنده ای از نفرت مردم روبه رو خواهد شد.
اعالم حمایت کردند.  با گروه طالبان  از طرح صلح دولت  مردم 
افغانستان  از این حمایت آن بود که سیل خون در  هدف آن ها 
متوقف شود. مردم باور دارند که گروه طالبان بخشی از واقعیت 
این  باور مردم، امکان حذف فیزیکی  افغانستان است. به  جامعه 
گروه موجود نیست. از همین رو، آن ها طرف دار صلح بین دولت و 

طالبان هستند. این طرف داری تاهنوز ادامه دارد.
گروه طالبان ۲6 سال است که چوب الی چرخ ثبات، توسعه و 
رفاه افغانستان شده است. حق زنده گی انسانی را از مردم سلب 
کرده است. آزادی ها و حقوق بشری آن ها را لگدمال کرده است. 
کاسه مردم دیگر لبریز شده است. فراتاب این حالت در مقاومت 
به  کابل  و  آن ها در هرات  نعره شب هنگام  و  خودانگیخته مردم 
معترض  طالبان  به عمل کرد  نسبت  مردم  دیده می شود.  وضوح 
هستند. خواستار بازگشت معنادار این گروه به پشت میز مذاکره 
هستند. این انسانی ترین و اسالمی ترین خواست است که باید گروه 
طالبان به آن وقع بگذارد. در غیر این صورت، گروه طالبان در سیل 

سهمگین نفرت عمومی غرق و نابود خواهد شد.
دولت به تازه گی در برابر گروه طالبان اعالن جنگ کرده است. 
است.  کرده  پشتی بانی  اقدام  این  از  افغانستان  سیاسی  جامعه 
شورای ملی نیز این برنامه دولت را تأیید کرده است. مردم عام و 
جنگ زده کشور نیز پشتی بان این تصمیم هستند. به این ترتیب، 
بهتر است که گروه طالبان کمی سر عقل بیاید و از محاسبات 

اشتباه در جنگ با دولت پیرهیز کند.
گروه طالبان در صورت پافشاری بر جنگ، فرصت صلح با دولت 
را از دست خواهد داد. غیرممکن است که این گروه بتواند از راه 
نظامی وارد کاخ قدرت شود. جامعه جهانی طرف دار جنگ این 
گروه با دولت نیست. جنگ طالبان با دولت در سطح داخلی نیز 
خریداری ندارد. واضح است که پافشاری این گروه بر جنگ، یک 
خطای محاسباتی است. خیال پیروزی گروه طالبان از راه جنگ، 
هرگز محقق نخواهد شد. این گروه باید در محاسبات خود تجدید 

نظر کند.
روی آوردن دولت به صلح با طالبان به معنای ضعف دولت نیست. 
حمایت مردم از طرح صلح دولت نیز به معنای رضایت آن ها از 
طالبان  با  عادالنه  صلح  طرف دار  مردم  و  دولت  نیست.  طالبان 
زورگویی طالبان  به  مردم  و  این صورت، دولت  غیر  در  هستند. 

تسلیم نخواهند شد.
زنان نیز برای جنگ با طالبان اعالم آماده گی کرده اند. در بامیان 
دیدیم که زنان با رضا و رغبت برای سربازان خط مقدم جنگ، آب 
و غذا تدارک می دیدند. در شمال دیدیم که زنان هرچند به شکل 
نمادین مسلح شدند و پیام هشدارآمیز به طالبان فرستادند. در 
هرات و کابل زنان با مردان یک جا نعره »اهلل اکبر« سر دادند. آن ها 
اعالم کردند که نسبت به هر طالبی مسلمان تر هستند و تسلیم 

روایت کذب این گروه از اسالم نمی شوند.
گروه طالبان باید در انتخاب خود تجدید نظر کند. جنگ برای این 
گروه نفعی نخواهد داشت. اگر دامنه این جنگ به دهه های دیگر 
بنابراین،  نیز کشیده شود، مردم تسلیم این گروه نخواهند شد. 
بازگردد. به صلح  گروه طالبان بهتر است به گفت وگوهای صلح 
عادالنه تن بدهد. وقت کشی نکند. هوای باطل فتح و سقوط را 
افغانستان شایسته بهترین ها هستند و  از سر بیرون کند. مردم 
طالبان نباید تالش ورزند تا آن ها را عقب ببرند و از داشتن یک 

زنده گی متعالی محروم کنند.

مردم به زور طالب 
تسلیم نمی شوند

چهار شنبه
شماره 3656

13 اسد 1400
4 آگست 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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 1۷ دیپلماتیک  نماینده گی های  کابل:  ۸صبح، 
اعالمیه  یک  در  المللی  بین  سازمان  و  کشور 
مشترک حمله گروه طالبان بر دفتر نماینده گی 
محکوم  را  هرات  والیت  در  متحد  ملل  سازمان 

کرده اند.
در این اعالمیه مشترک که روز سه شنبه، دوازدهم 
دیپلماتیک  نماینده گی های  شد،  نشر  اسد 
نماینده گان  چک،  کانادا،  آسترالیا،  کشورهای 
ایتالیا،  دانمارک،  فرانسه،  فنلند،  اروپا،  اتحادیه 
جاپان، کوریا، هالند، دفتر نماینده گی ملکی ناتو، 
نهم  روز جمعه،  امریکا حمله  و  بریتانیا  سویدن، 
اسد گروه طالبان بر دفتر نماینده گی سازمان ملل 
متحد در هرات و نیز تشدید خشونت ها در این 

والیت را محکوم کردند.
بر  حمله  هرگونه  مشترک  اعالمیه  این  طبق 
عنوان  به  بشردوستانه  و  غیرنظامی  تأسیسات 

جرایم احتمالی جنگی مورد بررسی قرار گیرد.
این کشورها تصریح کرده اند که گروه طالبان از 
و  بکشند  دست  بشری  حقوق  نقض  موارد  انکار 
برای بررسی و به محکمه کشاندن جنگ جویان 

شان از قانون پیروی کنند.
با  طالبان  عمل کرد  که  است  افزوده  اعالمیه 

متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  کابل:  ۸صبح، 
یک  در  که  است  کرده  اعالم  یوناما  یا  کابل  در 
شبانه روز گذشته در مرکز والیت هلمند دست کم 
۴۰ غیرنظامی کشته و 11۸ غیرنظامی دیگر زخم 

برداشته اند.
روز  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر 
سه شنبه، دوازدهم اسد، افزایش تلفات غیرنظامیان 
در شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند را نگران کننده 

توصیف کرده است.
طبق اعالم این سازمان، در پی تشدید خشونت ها از 

معارف  ریاست  از  منابع  پروان:  ۸صبح، 
بخش  کارمند  یک  که  می دهند  گزارش  پروان 
معاش  مقدار  یک   که  ریاست  این  راجستریشن 
معلمین را به حساب شخصی خودش انتقال داده 

بود، به سارنوالی معرفی شده است.
طبق اطالعات منبع، این قضیه زیر بررسی است 
و تا هنوز مشخص شده است که نزدیک به 6۰۰ 
هزار تا ۸۰۰ هزار افغانی از معاش معلمین پروان به 

سازمان  معاونت  هیات  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
ملل متحد، یوناما، نسبت به تلفات غیرنظامیان 
و آواره گی هزاران تن به علت ورود جنگ به 
اعالم  است.طبق  کرده  نگرانی  ابراز  شهرها 
در  گذشته  روز  سه  در  غیرنظامی  یوناما؛ 1۰ 
دیگر  تن  و ۸۵  لشکرگاه کشته شده اند  شهر 

زخم برداشته اند.
به همین ترتیب در شهر قندهار پنج تن کشته 

شده و ۴۲ تن دیگر زخمی شده اند.
یوناما گفته است که با ورود جنگ به شهرها 
هزاران تن آواره شده اند و بیش ترین خسارات 

را غیرنظامیان متحمل شده  است.
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد می گوید 
بیش ترین  که  دارد  وجود  زیاد  احتمال  که 

جمعیت شهرها در ترس زنده گی می کنند.

حمالت  که  است  گفته  هم چنان  دفتر  این 
ملی  ارتش  هوایی  حمالت  و  طالبان  زمینی 

بیش ترین خسارت را به دنبال داشته است.
یوناما می گوید که نگرانی های عمیق در مورد 
به  را  زیادی  صدمات  که  بی هدف  فیرهای 
تاسیسات صحی و خانه های به بار آورده است، 

وجود دارد.
نماینده گی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل 
تاکید کرده است که طرف های درگیر باید برای 
بیش تری  اقدامات  ملکی  افرادی  از  حفاظت 
بار  فاجعه  آن  اثرات  این  غیر  در  دهند  انجام 

خواهد بود.
گروه طالبان اخیراً حمالت خود را به شهرهای 
بین  نبرد  است.  داده  گسترش  کشور  بزرگ 
نیروهای دولتی و مردمی با طالبان در شهرهای 

هرات، لشکرگاه، قندهار و تخار جریان دارد.

بریتانیا  و  امریکا  سفارت های  کابل:  ۸صبح، 
 ۴۰ از  بیش  کشتار  درباره  تحقیق  خواستار 
توسط  غزنی  مالستان  ولسوالی  در  غیرنظامی 

طالبان شده اند.
این دو نماینده گی سیاسی مقیم کابل گفته اند 
که در صورتی که کشتار بیش از ۴۰ غیرنطامی 
جنایت  مصداق  تایید شود،  غزنی  مالستان  در 

جنگی به حساب می رود.
اذعان  کابل  در  بریتانیا  و  امریکا  سفارت های 
هدف  همواره  هزاره  شهروندان  که  کرده اند 

کشتار هدف مند طالبان و گروه داعش بوده اند.
سه شنبه،  روز  که  سفارت  دو  این  اعالمیه  در 
دوازدهم اسد، نشر شد، آمده است: »شهروندان 
گروه  هدفمند  قتل های  هدف  همواره  هزاره 
داعش و طالبان قرار داشته اند. ما در مورد قتل 
مالستان  ولسوالی  در  غیرنظامی   ۴۰ از  بیش 
این  صورتی که  در  شنیدیم.  خبر  غزنی  والیت 
جنگی  جرایم  جمله  از  شود،  تایید  رویداد 

محسوب شده می تواند.«
نقض  موارد  تاکید کرده اند که  این دو سفارت 

حقوق بشر باید بررسی شود.
سفارت های بریتانیا و امریکا هم چنان خواستار 

برقراری آتش بس فوری شده اند.
طالبان در نوزدهم سرطان به ولسوالی مالستان 
که  گفته اند  محل  باشنده گان  کردند.  حمله 
آن ها  اکثر  که  کشته اند  را  نفر   ۴۳ طالبان 
غیرنظامی بوده اند.  ولسوالی مالستان اکنون در 

تصرف گروه طالبان است.

ادعاهای آنان برای حمایت از حل و فصل سیاسی 
منازعات از طریق مذکرات صلح دوحه، در تناقض 

قرار دارد.
ملل  سازمان  نماینده گی  با  همراه  کشورها  این 
مانع  تا  خواسته اند  طالبان  از  افغانستان  در 
افغانستان  شهروند  میلیون ها  به  کمک رسانی 

نشوند.
در همین حال، اعالمیه با محکوم کردن خشونت 
خواستار  افغانستان  در  طالبان  گروه  سوی  از 
توقف فوری جنگ و خشونت های جاری و تأمین 

آتش بس فوری شده اند.
آنان هم چنان بر حل و فصل سیاسی منازعه در 
افغانستان که در آن از حقوق بشری مردم به ویژه 
تأکید  شود،  حمایت  اقلیت ها  و  کودکان  زنان، 

کرده اند.
به باور این کشورها توافق سیاسی به وجود آید 
که حاکمیت قانون را تضمین و اطمینان دهد که 
افغانستان بار دیگر به پناه گاه امن تروریسم بدل 

نمی شود.
طالبان حمالت خود را در این اواخر به شهرهای 
بزرگ کشور افزایش داده اند. این حمالت در برخی 
موارد سبب تلفات سنگین غیرنظامیان شده است.

سوی گروه طالبان در مرکز والیت هلمند، بیش از 
1۵۰ غیر نظامی کشته و زخمی شده اند.

تالش  دنبال  به  تلفات  این  سازمان  این  گفته  به 
گروه طالبان برای تصرف مناطق در والیت هلمند 

بر غیرنظامیان وارده شده است.
با این حال یوناما خواستار توقف فوری جنگ در 

ساحات شهری شده است.
به همین ترتیب در والیت قندهار که نیز جنگ در 
ساحات شهری جریان دارد، از تلفات غیرنظامیان 

گزارش شده است.

دست کاری این کارمند به حساب های مشخص او 
و اقارب نزدیکش انتقال داده شده است.

قضیه  در  که  مشخصی  فرد  منبع،  اطالع  طبق 
انجام  از  پس  و  داشته  نام  عابداهلل  دارد،  دست 

این کار فرار کرده است.
نهادهای  تعقیب  زیر  فرد  این  منبع  گزارش  به 
امنیتی قرار دارد و دوسیه اش نیز به نهاد های عدلی 

و قضایی سپرده شده است.

نماینده گی سیاسی ۱۷ کشور و سازمان  بین المللی در کابل: 
طالبان از انکار نقض حقوق بشری دست بکشند

سازمان ملل: ورود جنگ 
به شهرها سبب آواره گی 

هزاران تن و تلفات 
غیرنظامیان شده است

امریکا و بریتانیا: 
در صورت تایید، کشتار 

بیش از ۴۰ غیرنظامی در 
مالستان توسط طالبان 

جنایت جنگی است

جنگ در هلمند؛ در شبانه روز گذشته ۴۰ غیرنظامی 
کشته و ۱۱۸ تن دیگر زخمی شدند

یک کارمند معارف پروان به اتهام اختالس معاش 
معلمین به سارنوالی معرفی شد
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جنگ  دامنه  گسترش  با  هم زمان 
پیش رفت  از  منابع  شهرها،  در 
خبر  دوحه  در  صلح  مذاکرات 
تیم  در  منبع  یک  می دهند. 
مذاکره کننده دولت می گوید که 
طالبان توافق کرده اند بحث ها روی 
موضوعات اساسی را آغاز کنند. به 
گفته این منبع، قرار است هیأت ها 
مذاکره کننده دو طرف پیرامون مشارکت سیاسی، قانون 
اساسی و آتش بس گفت وگو کنند. در عین حال این منبع 
صلح  مذاکرات  به  طالبان  مذاکره   هیأت  که  دارد  تأکید 
به عنوان گزینه دوم می بیند و با جدیت این مهم را تعقیب 
نمی کند. این منبع طالبان را به روزگذرانی در مذاکرات 
متهم می کند و می گوید که در حال حاضر طالبان بیش تر 
بر میدان جنگ تمرکز کرده اند تا مذاکرات صلح. طالبان 
بحث های  وارد  صلح  مذاکرات  که  می کنند  تأیید  نیز 
اما دولت را به  اساسی شده است. هیأت مذاکره طالبان 
جنگ افروزی متهم می کند و می گوید که برای برقراری 
صلح، اراده جدی ندارد. این در حالی است که محمداشرف 
غنی، رییس جمهور، روز دوشنبه نشست فوق العاده شورای 
و حامیانش خواست که  از طالبان  و  برگزار کرد  را  ملی 
یکی از گزینه ها ـ صلح یا جنگ ـ را انتخاب کنند. رییس 
جمهور از اعضای شورای ملی خواست که از سیاست های 

دولت حمایت و مردم را علیه طالبان بسیج کنند. 
که  بود  خواسته  طالبان  گروه  از  بارها  دولت  آن که  با 
بحث های روی موضوعات اساسی را آغاز کند، این گروه 

گرفته،  قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  که  معلوماتی 
تیل   ،»TC-1 »تیل  واردات  که  می دهد  نشان 
مخصوص هواپیما، از سوی طالبان ممنوع شده است. 
سندی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان 
به  نامه ای  ارسال  با  طالبان  مقام  یک  که  می د هد 
حکومت ترکمنستان، از این کشور خواسته که اجازه 
ندهد این نوع تیل از طریق گمرک مرزی تورغندی 

هرات وارد افغانستان شود.
سوخت  مواد  واردات  ممنوعیت  علت  سند  این  در 
نشده  مشخص  طالبان  سوی  از  هواپیما  مخصوص 
تایید  را  تیل  این  واردات  ممنوعیت  طالبان  است. 
می کنند، اما در پیوند به سندی که در اختیار روزنامه 

۸صبح قرار گرفته، اظهار نظر نمی کنند.
افغانستان  حکومتی  مقام  یک  حال  همین  در 
از   »TC-1 »تیل  که  می گوید  نامش  ذکر  بدون 
و  وارد کشور می شود  مرزی حیرتان  طریق گذرگاه 
تاکنون مشکلی در واردات آن به میان نیامده است. 
که  می گویند  هم  مواد سوخت  واردکننده  بازرگانان 
تیل مخصوص طیاره در بازار خریدوفروش نمی شود 
در  قراردادی  به گونه  را  آن   واردکننده   و شرکت های 

اختیار شرکت های هوایی قرار می دهند.

نامه طالبان به حکومت ترکمنستان 
قرار گرفته،  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  یک سند که 
نشان می دهد که طالبان واردات »تیل TC-1«، مواد 
ممنوع  افغانستان  به  را  هواپیما  مخصوص  سوخت 
کرده اند. در این سند مسوول گمرک تورغندی هرات، 
به نماینده گی از طالبان با ارسال نامه ای به حکومت 
ترکمنستان، از این کشور خواسته است که صادرات 

»تیل TC-1« به افغانستان را متوقف کند. 
در نامه ارسالی طالبان به حکومت ترکمنستان چنین 
نگاشته شده است: »محترم وزیر گمرکات و سرحدات 

کشور دوسِت همسایه ترکمنستان
اسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته 

محترما، از حضور شما تقاضامندیم که تا امر ثانی تیل 

اما تاکنون به این خواست ها لبیک نگفته است. حکومت 
چندی پیش یک هیأت بلند رتبه به رهبری عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ملی را به دوحه فرستاد تا روی 
موضوعات اساسی چون مشارکت سیاسی، تعیین میانجی 
و برقراری آتش بس گفت وگو کنند. این گفت وگوها هرچند 
در  نتیجه ای  اما  شد،  برگزار  بسته  درهای  پشت   روز  دو 
نگذاشتند.  این خواست ها وقعی  به  نداشت و طالبان  پی 
به  جنگ  میدان های  در  که  کردند  توافق  تنها  طرف  دو 
زیربناها آسیب نرسانند و به کارمندان صحی اجازه دهند 
که خدمات صحی را به بیماران کرونایی تحت کنترل شان 
ارایه کنند. اکنون منابع در دوحه می گویند که به  تازه گی 
بحث ها  اساسی  موضوعات  روی  تا  کرده اند  قبول  طالبان 

آغاز شود. 
یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت که نخواست نامی از 
وی گرفته شود، به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر 
روی  که  کرده اند  توافق  طرف  دو  و  دارد  جریان  بحث ها 
موضوعات اساسی چون مشارکت سیاسی، قانون اساسی 
توافق شده  افزود که  او  برقراری آتش بس بحث کنند.  و 
است تا گفت وگوهای صلح را سرعت بخشند و بحث ها روی 
موضوعات اساسی را آغاز کنند. این منبع تأکید کرد که 
باید روی این مسایل بحث ها آغاز شود تا از تلفات بیش تر 

غیرنظامیان در کشور جلوگیری شود. 
انتقاد کرد و گفت  از تیم مذاکره کننده طالبان  اما  منبع 
اساسی ،  روی موضوعات  بحث  آغاز  به  جای  تیم  این  که 
به میدان جنگ تمرکز و خشونت ها را بیش تر کرده است. 
را  به نحوی عدم تعهدشان  این کار طالبان  باور منبع،  به 

تی یک را موقتاً مسدود نمایید.
سپاس از همکاری همیشه گی تان 

والسالم 
قاری سلطان احمد سلیم
مدیر گمرک تورغندی« 

قاری سلطان احمد سلیم، مدیر گمرک  نامه  این  در 
تورغندی هرات، که از سوی طالبان مقرر شده است، 
از وزیر گمرکات و سرحدات ترکمنستان خواسته که 
موقتاً واردات »تیل TC-1« را متوقف کند. تاکنون 
مشخص نیست که آیا مقام های حکومت ترکمنستان 
چه واکنشی به این نامه طالبان داشته اند، اما احتمال 

می رود واردات این نوع سوخت متوقف شده باشد. 
براساس معلوماتی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار 
از کمیسیون  عالی رتبه  به تازه گی یک هیأت  گرفته ، 
حوزه  مقام های  و  طالبان  اقتصادی  امور  عمومی 
به  سفری  در  گروه،  این  اقتصادی  کمیسیون  غرب 
هرات،  اسالم قلعه  و  تورغندی  مرزی  گمرک های 
وضعیت این گذرگاه های مرزی را بررسی و مدیران 

گمرک های تورغندی و اسالم قلعه را معرفی کرد.
با  صحبت  در  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
را   TC-1 تیل  واردات  ممنوعیت  ۸صبح  روزنامه 
تایید می کند، اما در پیوند به سندی که در اختیار 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته و نامه ارسالی از سوی قاری 
اظهار  ترکمنستان،  مقام های  به  سلیم  سلطان احمد 

نظر نمی کند. 
 

نگرانی از افزایش بهای مواد سوخت 
هرات  در  سوخت  مواد  واردکننده  بازرگانان  برخی 
مرزی  گذرگاه  طریق  از   TC-1 تیل  که  می گویند 
بازار مواد  اما در  این والیت می شود،  وارد  تورغندی 
سوخت خریدوفروش نمی شود و شرکت های قراردادی 
پس از وارد، این تیل را در اختیار شرکت های هوایی 

قرار می دهند.
از سوی واردکننده گان  ارایه شده  براساس معلومات 
مواد سوخت در هرات، هر تُن پترول در بازار محلی 
خریدوفروش  امریکایی  دالر   ۷۰۰ حدود  والیت  این 
می شود؛ اما بهای هر تُن تیل TC-1 چیزی بیش تر از 

به پیش برد گفت وگوهای صلح در کشور نشان می دهد. او 
بیان کرد که طالبان تاکنون انعطاف پذیری کم تری نشان 
می دادند و از هیأت مذاکره کننده دولت توقع داشتند که به 
خواست های شان سر تسلیم فرود بیاورند. به گفته او، هدف 
طالبان در میز مذاکره این بود که همه چیز به خواست 
آن ها به پیش  رود. این منبع اما خاطر نشان کرد که هیأت 
تن  طالبان  خواست های   به  تاکنون  دولت  مذاکره کننده 

نداده و از ارزش های مردم دفاع کرده است. 
در عین حال این منبع طالبان را به روزگذرانی در مذاکرات 
هیأت  اعضای  خانواده های  که  گفت  و  کرد  متهم  صلح 
مذاکره کننده  این گروه در دوحه حضور دارند، از این رو به 
 جای مذاکره، بیش تر به کاروبار شخصی شان مصروف اند. به 
گفته او، طالبان به مذاکرات صلح به عنوان کار دومی شان 
مذاکره کننده دولت  با هیأت  به صورت منظم  و  می بینند 
در باره برقراری صلح گفت وگو نمی کنند. به گفته او، این 
درازا  به  صلح  مذاکرات  که  است  شده  سبب  نیز  عوامل 
بکشد و نتیجه موثر در پی نداشته باشد. او گفت: »برای 
طالبان بیش از صلح، کاروبارشان مهم است. برای شان مهم 
نیست که چه قدر نفر جان می دهند. این ها حتا به سربازان 

خودشان هم احترام ندارند.«
هم زمان با این، وزیر امور خارجه کشور اعالم کرد که قرار 
است در روزهای آینده دو نشست در باره صلح افغانستان 
در دوحه برگزار شود. در این نشست شماری از کشورهای 
منطقه، جهان و سازمان های بین المللی اشتراک می کنند. 
دیدار  در  اسد،  دوازدهم  روز سه شنبه،  اتمر  محمدحنیف 
این  از کشورها گفته است که در  با نماینده گان شماری 

یک هزار دالر امریکایی است.
با توقف برخی محموله های مواد  طی روزهای اخیر 
سوخت در گمرک تورغندی و کاهش میزان واردات، 
بهای پترول و دیزل در بازار هرات و سایر والیت های 
لیتر  هر  و  یافت  افزایش  بی سابقه ای  به گونه  کشور 
پترول در هرات به ۵۵ افغانی و در کابل به بیش  از 

۷۰ افغانی رسید.
در صورت  که  می دهند  هشدار  هرات  مدنی  فعاالن 
هواپیما  تکت های  بهای   ،TC-1 تیل  واردات  توقف 
فعاالن  از  سادات،  سیداشرف  یافت.  خواهد  افزایش 
مدنی هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم را پایین می آورد و 

آنان را در یک تنگ نای سخت قرار می دهد.  
که  افغانستان  حکومت  مقام  یک  دیگر،  جانب  از 
روزنامه  به  شود،  ذکر  گزارش  در  نامش  نمی خواهد 
اوزبیکستان  از   TC-1 تیل  که  می گوید   ۸صبح 
وارد  بلخ  والیت  حیرتان  مرزی  گذرگاه  طریق  از 
محصول  این  واردات  تاکنون  و  می شود  افغانستان 

متوقف نشده است. 
این مقام حکومت افغانستان هم چنان افزود که واردات 
هرات  تورغندی  مرزی  گذرگاه  طریق  از  نفتی  مواد 
به گونه عادی جریان دارد و طالبان از هر تانکر مواد 

نشست اشتراک کننده گان باید برای توقف جنگ و رسیدن 
به یک توافق سیاسی به طالبان توضیح دهند. به گفته او 
طالبان حمالت شان را شدت بخشیده  و هزاران غیرنظامی 
باید  تأکید کرد که جهان  امور خارجه  وزیر  را کشته اند. 
بداند که طالبان نه تنها در برابر مردم و دولت افغانستان قرار 
دارند، بلکه در مقابل صف واحد منطقه و جهان ایستاده اند. 
متهم  جنگ افروزی  به  را  دولت  طالبان  حال  همین  در 
می کنند و می گویند که دولت برای برقراری صلح اراده ای 
ندارد. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در قطر 
دو  مذاکره کننده  هیأت های  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
طرف به شکل مسلسل گفت وگو دارند و در جریان روزهای 
کرده اند.  آغاز  اساسی  موضوعات  روی  را  بحث ها  اخیر 
که  گفت  و  کرد  رد  را  آتش بس  موضوع  اما  محمدنعیم 
براساس توافق نامه دوحه، این مهم پس از توافق روی یک 
نظام جدید، برقرار می شود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر از سویی هم از موقف جدید اشرف غنی انتقاد کرد 
و گفت که جانب مقابل )دولت( اعالم جنگ کرده است. به 
گفته او، دولت در جریان روزهای اخیر، به حمالت هوایی 

در نقاط مختلف کشور پرداخته است. 
در  پیش  روز  دو  جمهور  رییس  که  است  حالی  در  این 
نشست فوق العاده مجلس نماینده گان، به طالبان هشدار 
داد که اگر صلح نکنند، با مقاومت نیروهای امنیتی و دولت 
روبه رو می شوند. او گفت که پالن عملیاتی را تدوین کرده 
و در حال تطبیق است. به گفته او، با تطبیق این پالن، 
وضعیت کشور تا شش ماه آینده تغییر خواهد کرد. عالوه 
بر این، رییس جمهور در این نشست فوق العاده شورای ملی 
به بسیج ملی اشاره کرد و از اعضای مجلس خواست که 

مردم را علیه طالبان بسیج کنند. 
طالبان در حالی حکومت را به ادامه جنگ متهم می کنند 
که آنان به گفته حکومت، حمالت شان را پس از آغاز روند 
خروج نیروهای خارجی، شدت بخشیده اند. هم چنان یوناما 
و کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته اند که میزان حمالت 
طالبان پس از خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است. 
کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارشی گفته بود که تنها 
در شش ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 6۰۰ 
غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند که عامل ۵6 درصد 

آن طالبان بوده اند.

سوخت ۳۰ هزار افغانی دریافت می کنند؛ اما برخی 
در  وارداتی  کاالهای  که  دارند  ادعا  هراتی  بازرگانان 
گمرک مرکز هرات به کندی طی مراحل و ترخیص 

می شود. 

کاربردی  چه  و  چیست  هواپیما  مخصوص  تیل 
دارد؟  

تیل  یا  هواپیما  سوخت  موجود،  معلومات  براساس 
TC-1 نوع خاصی از مواد نفتی است که برای تولید 
نیرو در هواپیماها، چرخ بال ها و دیگر هواگردها استفاده 
می شود. تیل مخصوص هواپیما معموالً نسبت به مواد 
استفاده  زمینی  حمل ونقل  وسایل  در  که  سوختی 

می شود، از کیفیت باالتری برخوردار است. 
بیش تر سوخت های هواپیما انواع باکیفیتی از »نفت 
سفید« است که معموالً افزودنی هایی برای جلوگیری 
از خورده گی، زنگ زدن، انجماد و سوختن در دمای 
باال، به آن ها اضافه می شود. مواد سوخت هواپیما انواع 
 TC-1 گوناگون دارد، اما در افغانستان عموماً از تیل

استفاده می شود.
مسافربری  چرخ بال های  و  هواپیماها  بر  افزون 
و  جت  ها  چرخ بال ها،  هواپیماها،  غیرنظامی،  و 
سوخت  ویژه   نوعی  از  هم  نظامی  بمب افگن های 
استفاده می کنند و سوخت  وسایل حمل ونقل زمینی 

و موترها در هواپیماها جنگی کاربرد ندارد.
سوخت  که  دارند  باور  هوایی  صنعت  کارشناسان 
هواپیما از نظر حجم، غلظت، ترکیب مواد و بسیاری از 
ویژه گی های دیگر، با سوخت معمولی تفاوت دارد. تیل 
هواپیما به دلیل دارا بودن غلظت باال و نداشتن مواد 
گوگردی، پس از اضافه شدن مواد مورد نیاز، مستقیماً 

مورد استفاده قرار می  گیرد.
مسافربری،  هواپیماهای  سوخت  مواد  مشهور  انواع 
دسته های  شامل  نظامی  چرخ بال های  و  هواپیماها 
ذیل است: تیل JP-1، تیل JP-۲، تیل JP-۳، تیل 
JP- تیل ،JP-۷ تیل ،JP-6 تیل ،JP-۵ تیل ،JP-۴

و   JET A-1 تیل   ،U-۲ تیل   ،JP-9۰۰ تیل  ،TS
در نهایت تیل TC-1 که در افغانستان بیش تر از آن 

استفاده می شود. 
هرچند در نامه ارسالی طالبان به حکومت ترکمنستان 
دلیل توقف واردات تیل TC-1 ذکر نشده، اما احتمال 
می رود که علت اصلی ممنوعیت واردات این سوخت، 
نظامی  هواپیماهای  و  چرخ بال ها  در  آن  از  استفاده 
واردات آن ، می خواهند  با ممنوعیت  است و طالبان 

هواپیماهای نظامی حکومت را زمین گیر کنند.

دولت و طالبان در دوحه روی موضوعات 
اساسی بحث را شروع می کنند

ممنوعیت واردات تیل مخصوص هواپیما از 
سوی طالبان در هرات

عبداالحمد حسینی 

۸صبح، هرات 

ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح ممنوعیت 

واردات تیل TC-1 را تایید می کند، 
اما در پیوند به سندی که در اختیار 

روزنامه ۸صبح قرار گرفته و نامه 
ارسالی از سوی قاری سلطان احمد 

سلیم به مقام های ترکمنستان، اظهار 
نظر نمی کند. 

طالبان در حالی حکومت را به ادامه جنگ متهم می کنند که آنان به گفته حکومت، حمالت شان را پس از آغاز روند خروج 
نیروهای خارجی، شدت بخشیده اند. هم چنان یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته اند که میزان حمالت طالبان پس از 

خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است. کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارشی گفته بود که تنها در شش ماه نخست سال جاری 
بیش از یک هزار و 600 غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند که عامل 56 درصد آن طالبان بوده اند. 



اعالم جنگ؛

یعقوب یسنا

رییس جمهور محمداشرف غنی 
شورای  فوق العاده  نشست  در 
ملی و رهبران سیاسی کشور، 
با  قاطع  جنگ  و  مبارزه  از 
گروه طالبان سخن گفت. پیام 
غنی این بار واضح بود. یعنی این 
درست است که طالب مزدورتر، 
است؛  کرده  تغییر  طالب  است.  جابرتر شده  و  ظالم تر 
است.  شده  خون خوارتر  بلکه  نه،  مثبت  تغییر  ولی 
با  را  خود  رابطه  تعهداتش،  و  توافقات  برخالف  طالب 
دوحه،  توافق  برخالف  است.  نکرده  قطع  تروریست ها 
طالبان خشونت  علیه قشرهای مختلف جامعه را افزایش 
این گروه به جان و خواست مردم  داده اند. بی اعتنایی 
رسانه ها  و  زنان  و  مدنی  فعاالن  با  رفتارش  و  بیش تر 

خشن تر از قبل شده است.
اما موضع درست خود  محمداشرف غنی هرچند دیر، 
را در برابر طالبان اعالم کرد. خطوط اساسی که او در 
فعلی  شرایط  اساسی  نیاز  کرد،  تعریف  سخنرانی اش 
را  دولت  با  توافق  و  صلح  مذاکره،  اراده  طالب  است. 
ندارد. طالب از کابل و مردم افغانستان تسلیمی و بیعت 
بی قیدوشرط می خواهد. برای همین، تمرکز این گروه 
باالی جنگ است، نه میز گفت وگو و در نهایت صلح. 
با توجه به رویکرد طالب که جنگ طلبی و سلطه از راه 
را  او  و مردم در میدان، حق  ارتش  باید  نظامی است، 
در  مردم  و  ارتش  که  همان طوری  بدهند.  دستش  به 
را سرجایش  بادغیس طالب  و  والیت های تخار، هرات 
نشاندند، از این پس نیز همین رویکرد و انتخاب در برابر 

طالب موثر و کارساز است.
غنی حرف خود را زد؛ البته او چنین سخنانی را طی 
سال های مسوولیتش فراوان گفته است. اکنون نیاز است 
که در عمل از خود چیزی به یادگار بگذارد؛ زیرا مشکل 
پیش  آمده، یعنی تهاجم و تجاوز طالب، با حرف و طرح 

نبیل در تازه ترین یادداشت خود ارگ را مرکز تبعیض 
نامید. آرمان ملی یادداشتی نوشته است، در صورتی که 
طالبان کابل را تصرف کند، غنی، کرزی و عبداهلل را 
اعدام می کند. به نظر من این که طالب غنی و... را اعدام 
می کند، چندان سخن تازه و جالبی نیست، طوری که 
نجیب را کشت، دست طالب برسد، غنی را نیز می کشد. 
اما مهم نوستالژی و حسرت قومی غنی به طالب است 

 که در سطح ملی قابل نگرانی است.
غنی نوستالژی و حسرتی که برای ساختن یک حکومت 
تک قومی دارد، برای تحقق این نوستالژی و رویای خود 
با هر گروهی که با او تعلق تباری و قومی داشته باشد، 
می تواند شریک شود. دل گرمی غنی به طالب به اساس 
تعلق قومی او به این گروه است. بنابراین از این گروه 
می خواست به عنوان عقبه سیاسی استفاده و سرانجام 
طالب را شریک قدرت برای ساختن یک حکومت قومی 

متمرکز مقتدر استبدادی کند.
غنی برای رسیدن به هدف تشکیل یک حکومت قومی 
متمرکز مقتدر استبدادی، چهار مرحله را در نظر گرفته 
بود. اما حقیقت این است  که در کل هدف غنی برای 
رسیدن به یک حکومت قومی متمرکز مقتدر استبدادی 
اشتباه بود و اشتباه است. به این اساس مرحله هایی را 
که برای عملی شدن این هدف در نظر گرفته بود، نیز 
اشتباه است. این که می گویم اشتباه است، بنابه واقعیت 
اجتماعی، فرهنگی و قومی افغانستان به نظر من اشتباه 
است؛ اما به نظر غنی راهکارهای استراتژیک و درازمدت 

خط مشی سیاسی او است.

اشتباه های غنی
هر دو دوره انتخاباتی که غنی به قدرت رسید، سراسر 
با فساد، قلدری و... برگزار شد. در جریان حکومت داری 
از  سوءاستفاده  ملی،  منابع  مدیریت  در  فساد  غنی، 
موقف حکومتی، تبعیض قومی و... وجود داشت و دارد. 
اما اشتباه های هدف مندانه  غنی غیر از این موارد است. 
است  او  استراتژیک  اهداف  واقع  در  غنی  اشتباه های 
را  نظام سیاسی  و  رساند  جایگاه  این  به  را  طالب   که 
به پرتگاه و سقوط کشاند. من این مرحله ها را که غنی 
از آن کار گرفت، اشتباه  به عنوان اهداف استراتژیک 

می دانم:
در  تصمیم گیری  از  اقوام  زدن  کنار  مرحله  نخست: 
قدرت و از مشارکت در نظام سیاسی بود. غنی برای 
اقوام  سیاسی  شخصیت های  و  اقوام  سران  زدن  کنار 
از شیوه های گوناگون استفاده کرد که شامل توطیه، 
استفاده از امریکایی ها و زور بود. وحیدی را برای این که 

وزیر هزاره بود، قربانی نمایش مبارزه با فساد کرد.

غنی خود را در عمل 
ثابت کند

اشتباه ها و رفع اشتباه های غنی در شرایط فعلی

فرصت خوبی است که او و اطرافیانش مالمت شوند. او 
اگر کل علت وضعیت پیش آمده نباشد، مسوول بخشی 
از مشکالت موجود است. غنی با انحصار همه چیز، اداره 
کشور را عماًل به دست چند نوچه قوم گرا و بی تجربه 
کنش گران  و  جامعه  خویش  برنامه  این  با  و  سپرده 
اجتماعی و مردم را از خود رنجانده است. بنابراین، غنی 

مرحله سوم: غنی پس از این دو مرحله، وارد مرحله 
عقبه  عنوان  به  طالب  از  قباًل  شد.  خطرناکی  و  سوم 
مرحله، خواست  این  در  اما  می کرد.  استفاده  سیاسی 
را  اقوام  کند. شخصیت های  نظامی  استفاده  طالب  از 
قباًل از تصمیم گیری در قدرت سیاسی و از مشارکت 
در قدرت کنار زده بود. این شخصیت های سیاسی در 
محل های زنده گی خود رفتند و در محل های زنده گی 
کردند.  حفظ  را  خود  مردمی  و  سیاسی  حضور  خود 
حکومت غنی این قدرت را نداشت  که مارشال دوستم، 
و  از محل های سیاسی  را  و...  ربانی  عطا، صالح الدین 
آن ها  بنابراین  بزند.  کنار  قومی شان  و  بومی  مردمی 
مانور  بومی خود  و  می توانستند در محل های مردمی 

سیاسی اجرا کنند.
توسط  که  شد  آن  بر  فضلی   - محب   - غنی  حلقه 
طالب سران و شخصیت های سیاسی قومی را از پایگاه 
قبل  از  بزند.  کنار  آن ها  محلی  و  مردمی  جایگاه  و 
جابه جایی طالب و... در سمت شمال صورت گرفته بود. 
بنابراین به طور مشکوک ولسوالی ها در سمت شمال 
به طالب واگذار شد و طالب در محل های مانور قدرت 
سران و شخصیت های سیاسی قوم تاجیک، اوزبیک و... 
ولسوالی ها خیلی  واگذاری  آن جایی که  از  کرد.  رسوخ 
شخصیت های  و  سران  گرفت،  صورت  غافل گیرانه 
و... را چنین واگذاری،  اوزبیک  اقوام تاجیک،  سیاسی 
غافل گیر و جنگ در برابر طالب را برای آن ها سخت 

کرد.
اسماعیل خان، مارشال دوستم و عطا به مشکوک بودن 
واگذاری ولسوالی ها توسط ارگ اشاره کردند. هدف از 
واگذاری ولسوالی ها این بود که شخصیت های سیاسی 
شوند؛  فراری  قدرت خود  مانور  محل های  از  قومی   -
اگر کابل آمدند، نظربند ارگ می شوند، اگر خارج فرار 
کردند، چه بهتر. با فرارشان به خارج هدف حلقه ارگ 

بیش تر برآورده می شد.
برنامه ریزی ارگ تا این جا نسبتاً به خوبی پیش رفت. 
اگرچه نیروهای مردمی در برابر طالب مقاومت کردند. 
با وصف مقاومت نیروهای مردمی، واگذاری ولسوالی ها 
به طالب باعث شد که محل های بومی مانور سران و 
شخصیت های سیاسی قوم تاجیک و اوزبیک در اختیار 

طالب قرار بگیرد.
مرحله چهارم: طبق برنامه  حلقه  ارگ )غنی - محب 
- فضلی( طالب باید با این حلقه کنار می آمد و صلحی 
صورت می گرفت تا حلقه ارگ و طالب طرح حکومت 
قومی متمرکز مقتدر استبدادی را اجرایی، عملی و به 
بار حلقه  زیر  دیده شد، طالب  اما  کمال می رساندند. 
غنی - محب - فضلی نرفت. بنابراین حلقه ارگ آغاز به 
مالمت طالب کرد و غنی گفت که طالب تغییر نکرده 

است.

باید  است،  صادق  خود  حرف های  و  ملی  مرام  در  اگر 
در برابر فساد گسترده مبارزه قاطع کند و از اطرافیان 
و جوانان نزدیکش که امور کشور را به دست گرفته و 
در مسیر نادرست هدایت کرده اند، صالحیت زدایی کند.

اقدام  هرچند  طالب  علیه  سوی  غنی  از  جنگ  اعالم 
دیرهنگام است؛ اما هنوز هم تعیین کننده است. به شرط 
آینده  ماه های  در  و  باشد  آن  عقب  در  صداقت  آن که 
این مهم را در عمل ثابت کند. در گام نخست، رییس 
جمهور غنی مدیریت و سیاست گذاری بخش امنیتی و 
اهل  به  و  بگیرد  سیاست  نوچه های  از دست  را  جنگ 
آن بسپارد. مدیریت و سیاست گذاری های این بخش را 
و سمتی  قومی، سیاسی  بدون درنظرداشت مالحظات 
کادرهای  کند.  واگذار  کارشته  و  نظامی  کادرهای  به 
نظامی و با تجربه، خود باید مسووالن نظامی والیت ها، 

ولسوالی ها و قول اردوها را تعیین کنند.
باید  امنیتی،  نیروهای  پهلوی  در  غنی  محمداشرف 
بشناسد.  رسمیت  به  را  مردمی  مقاومت  نیروهای 
بدون  امنیتی  نیروهای  سایر  و  نیروها  این  تجهیز 
حال  در  شود.  انجام  زبانی  و  قومی  سیاست بازی های 
و  داخلی  شبکه های  در  او  حواریون  و  فضلی  حاضر، 
خارجی از نیروهای خیزش مردمی به عنوان ملیشه یاد 
می کنند و اهمیت مقاومت آنان را در پهلوی نیروهای 
امنیتی برجسته نمی کنند و به رسمیت نمی شناسند. اگر 
اراده قاطع و صداقت برای مبارزه با گروه طالبان وجود 
دارد، بهترین گزینه برای درس دادن به طالب، حمایت و 

تجهیز نیروهای مردمی است.
غنی اگر واقعاً به عنوان مسوول مستقل و مستقیم کشور 
سیاست دولت را اعالم کرده است و نیت خیرخواهانه 
برای بقای این کشور دارد، نباید همانند ۷ سال گذشته 
به دروغ گویی، عوام فریبی و زیر قول زدن ادامه بدهد؛ 
زیرا او و سیاست مداران، فرصت دروغ گویی و مردم فریبی 

را ندارند.

رفع اشتباه های غنی در این شرایط چیست؟
بنابه برخوردی که طالب با حلقه ارگ انجام داد، معلوم 
را  و چشم داشتی  نمی رود  ارگ  بار حلقه  زیر  شد که 
که غنی از طالب برای شکل دهی یک حکومت قومی 
متمرکز مقتدر استبدادی در همکاری با طالب داشت، 
نقش بر آب شد. بنابراین غنی گفت که طالب تغییر 
شرارت پیشه  بیش تر  کرده،  تغییری  اگر  است.  نکرده 
شده  است. منظور غنی از تغییر طالب این بود که به 
عنوان یک عقبه سیاسی وارد طرح حلقه ارگ شود و 
با ارگ تشکیل حکومت بدهد. اما حلقه ارگ دانست 
 که طالب راه خود را می رود، حکومت خود را می سازد. 
این  درست  بنابراین  شد.  ناامید  طالب  از  ارگ  حلقه 
است، حلقه  ارگ بپذیرد که برنامه های این حلقه، ملی 
و مردمی نبوده و اشتباه بوده است. برای رفع اشتباه 

بایستی این کارها انجام شود:
افغانستان  واقعیت قومی و اجتماعی  بنابه  یک: غنی 
نیت، نوستالژی و حسرت تک قومی سازی حکومت را 

کنار بگذارد.
 - غنی  چندنفره:  سلیقه ای  تصمیم گیری  حلقه  دو: 
محب - فضلی به حلقه تصمیم گیری ملی تغییر کند. 
حضور تاجیک، هزاره، اوزبیک و... در این حلقه، بیانگر 

وحدت ملی است.
در سطح  دولت  و  قدرت، حکومت  در  سه: مشارکت 
والیت ها و پایتخت کشور تطبیق شود. در ۳۴ والیت 
ولسوال  والی،  و...  اوزبیک  تاجیک، هزاره،  کشور چند 
و...  لواها  قول اردوها،  در  هستند؟  والیت  قوماندان  و 
هستند؟  قوماندان  و...  تاجیک  هزاره،  اوزبیک،  چند 
را  و...  اوزبیک  هزاره،  تاجیک،  اقوام  متخصصان  غنی 
نه تنها از ارتش و پولیس، حتا متخصصان این اقوام را از 
ادارات ملکی پاک سازی کرد. به پاک سازی متخصصان 
سهمیه بندی  نکرد،  یخ  دلش  دولت  از  اقوام  این 
این  تا مانع ورود دانش آموزان  کانکور را طراحی کرد 
اقوام در دانشگاه های دولتی شود. این سهمیه بندی و 
چک پاینت اندازی قومی برای منع ورود دانش آموزان به 

دانشگاه های دولتی، باید برداشته شود.
غیرمتمرکز  به  متمرکز  از  چهار: شیوه حکومت داری 
تغییر کند. اگر شیوه حکومت داری به غیرمتمرکز تغییر 
نکند، حتا اگر طالب به عنوان یک قدرت وجود نداشته 
باشد، با آن هم این نظام به بن بست می رسد و از درون 

متالشی می شود.
پنج: همه به این نتیجه باید برسیم که اقوام افغانستان 
در قدرت سیاسی و در حکومت و دولت مشارکت فعال 
به  قومی  باشند. در غیر آن هیچ  داشته  و همه جانبه 
تنهایی نمی تواند حکومت و دولت ملی و فراگیری ایجاد 

کند.
جای خوشی این است  که غنی درک کرده که طالب 
ارگ  حلقه  و  او  سلیقه  طبق  و  است  نکرده  تغییر 
نمی رقصد. این درک برای غنی در ۷۲ ساله گی، یک 
بنابه  و  تغییر  می تواند  غنی  است  که  طالیی   فرصت 

درک واقعیت اجتماعی و قومی افغانستان عمل کند.
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روی کاغذ حل نمی شود. نیاز است که شخص غنی و 
تجدید  کشور  اداره  و  حکومت داری  شیوه  در  او  حلقه 
نظر کنند. بدون ایجاد اجماع سیاسی و بدون از میان 
برداشتن شکاف های عمیق قومی و سیاسی، نمی توان 
مشکالت موجود را حل کرد. غنی در سخنرانی اش گفت 
که فرصت برای سالمت و مالمت نیست. در حالی که 

عبدالرشید دوستم که معاونش بود و طبق قانون معاون 
با  بود،  برخورد  قانونی  حقوق  از  و  بود  دولت  نخست 
دسیسه سازی و توطیه نگذاشت  که دوره  معاونتش را 
باید  اگر در دولت می بود،  در دولت سپری کند. زیرا 
غنی  می کرد.  شرکت  سیاسی  تصمیم گیری های  در 
شریک  سیاسی  تصمیم گیری های  در  او  نمی خواست 
تصمیم گیری های  در  دوستم  صورتی که  در  باشد. 
سیاسی شریک می بود، نوستالژی و آرمان غنی برای 
استبدادی  مقتدر  متمرکز  قومی  برنامه ریزی حکومت 
فیزیکی  حذف  تا  بنابراین  می شد.  آب  بر  نقش 
از  یکی  در  مراد  مرادعلی  جنرال  کرد.  تالش  دوستم 
دوستم  شده   سازمان دهی  خود حذف  سخن رانی های 

توسط غنی را واضح بیان کرد.
زور  اقوام  سیاسی  شخصیت های  از  تعدادی  به  غنی 
گفت. احمدولی مسعود گفت: »غنی به او گفت که با 
زور، با قدرت و... شما را از افغانستان بیرون می کنم.« 
تعدادی از جنراالن اقوام دیگر را با قلدری برکنار کرد. 
جنرال ظاهر عظیمی را از وزارت دفاع با قلدری برکنار 
تقلب  در  را  امرخیل  که  کابل  امنیه   قوماندان  کرد. 
از کار برکنار کرد و  با قلدری  انتخاباتی گرفتار کرد، 
به امرخیل که متهم به تقلب بود، موقف و مقام دولتی 
داد. غنی این مرحله را به خوبی انجام داد و وارد مرحله 

دوم شد.
قومی  حلقه  یک  مرحله  این  در  غنی  دوم:  مرحله 
غیر  که  ساخت   سیاسی  تصمیم گیری  در  چندنفره 
از این چند نفر، از اقوام دیگر در حلقه تصمیم گیری 
قوماندان های  والی ها،  نداشت.  حضور  سیاسی  قدرت 
والیت، ولسوال ها، قوماندان های لوا و قول اردو و سایر 
مقامات دولتی، توسط این حلقه انتصاب می شد و در 
امور امنیتی و... دولت این حلقه تصمیم می گرفت. این 
حلقه به صورت مشخص حلقه  غنی - محب - فضلی 
موجب  غنی،  طرف  از  حلقه ای  چنین  ساختن  بود. 

اعتراض سران قوم پشتون نیز شد.
تحقق حکومت  برای  این حلقه  از ساختن  غنی پس 
اجرایی  مرحله  وارد  استبدادی  مقتدر  متمرکز  قومی 
شد. مرحله اجرایی این بود که نیروهای محلی و بومی 
را در بین اقوام تاجیک، اوزبیک و هزاره باید سرکوب 
و حذف کند تا حلقه ارگ و طالب در صحنه سیاسی 
را  استبدادی  قومی متمرکز مقتدر  بمانند و حکومت 

شکل بدهند.
ناگفته نماند، برای رسیدن به چنین حکومتی، جریان 
جریان  اعضای  کشتن  کرد.  سرکوب  نیز  را  مدنی 
رستاخیز توسط پاسبانان غنی برای تحقق چنین هدفی 
جریان های  باید  هدفی  چنین  تحقق  برای  زیرا  بود. 
مدنی نیز سرکوب می شدند تا امکان هیچ اعتراضی در 

جامعه باقی نمی ماند.

حبیب حمیدزاده

محمداشرف غنی هرچند دیر، اما موضع درست خود را در برابر طالبان اعالم 
کرد. خطوط اساسی که او در سخنرانی اش تعریف کرد، نیاز اساسی شرایط فعلی 
است. طالب اراده مذاکره، صلح و توافق با دولت را ندارد. طالب از کابل و مردم 
افغانستان تسلیمی و بیعت بی قیدوشرط می خواهد. برای همین، تمرکز این گروه 
باالی جنگ است، نه میز گفت وگو و در نهایت صلح. با توجه به رویکرد طالب که 

جنگ طلبی و سلطه از راه نظامی است، باید ارتش و مردم در میدان، حق او را به 
دستش بدهند.



در حال حاضر در بلخ یک لیتر دیزل 
در بدل 55 افغانی، یک لیتر 

پترول سوپر به 60 افغانی و یک 
کیلوگرام گاز در بدل 68 افغانی 

فروخته می شود. مسووالن 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری 

والیت بلخ، بلند رفتن نرخ جهانی 
مواد نفتی، افزایش بهای دالر در 
برابر پول افغانی، سقوط بنادر، 
تهدیدات بلند امنیتی در گمرک 
حیرتان و بندر آقینه و ناامنی در 
شاهراه ها را از دالیل عمده بلند 
رفتن بهای مواد نفتی و گاز 

مایع در شمال کشور می دانند. 
فضل احمد 50 ساله در شهر 

مزارشریف تکسی رانی می کند. 
وی از عدم کنترل دولت بر قیمت 
مواد نفتی در والیت بلخ شاکی 

است و می گوید: »۲0 روپه 
تمام می شه، ولی ۷0 روپه 

می فروشن. ما چه کنیم همراه 
این وطن، همراه این دولت. خود 

را اگر بکشیم، حرام بمیریم؛ 
اگر زن و اوالد را پطرول بزنیم، َدر 
بتیم، مردم می گوین نان داده 

نتوانست، َدر داد.«
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نفتی  مواد  بهای 
در  مایع  گاز  و 
شمالی  والیت های 
به صورت  کشور 
افزایش  کم پیشنیه ای 
یافته است. باشنده گان 
نفتی  مواد  قیمت  افزایش  از  کشور  شمال 
از  و  شاکی اند  والیات شان  در  مایع  گاز  و 
حکومت می خواهند که در قسمت حل این 
مشکل توجه جدی کند. نا امنی  شمال کشور 
و کاهش واردات مواد نفتی از شهرک مرزی 
حیرتان و بندر آقینه، از عمده ترین علت های 
شمال  زون  در  نفتی  مواد  بهای  افزایش 
می رود.  شمار  به  بلخ  والیت  در  به خصوص 
در شمال  تیل  لیتر  هر  و  کیلوگاز  هر  بهای 
کشور از یک ماه به این سو ۲۰ تا ۲۵ افغانی 

افزایش یافته است.
در  دیزل  لیتر  یک  بلخ  در  حاضر  حال  در 
به  سوپر  پترول  لیتر  یک  افغانی،   ۵۵ بدل 
افغانی و یک کیلوگرام گاز در بدل 6۸   6۰
افغانی فروخته می شود. مسووالن اتاق تجارت 
بلند رفتن نرخ  بلخ،  و سرمایه گذاری والیت 
جهانی مواد نفتی، افزایش بهای دالر در برابر 
بلند  تهدیدات  بنادر،  سقوط  افغانی،  پول 
و  آقینه  بندر  و  حیرتان  گمرک  در  امنیتی 
بلند  عمده  دالیل  از  را  شاهراه ها  در  ناامنی 
رفتن بهای مواد نفتی و گاز مایع در شمال 
کشور می دانند. فضل احمد ۵۰ ساله در شهر 
عدم  از  وی  می کند.  تکسی رانی  مزارشریف 
کنترل دولت بر قیمت مواد نفتی در والیت 
بلخ شاکی است و می گوید: »۲۰ روپه تمام 
می شه، ولی ۷۰ روپه می فروشن. ما چه کنیم 
را  خود  دولت.  این  همراه  وطن،  این  همراه 
اگر بکشیم، حرام بمیریم؛ اگر زن و اوالد را 
نان  می گوین  مردم  بتیم،  َدر  بزنیم،  پطرول 

داده نتوانست، َدر داد.« 
درآمد روزانه فضل احمد ۳۰۰ افغانی است، اما 
بیش تر آن را در خرید تیل مصرف می کند. 
مسیر  در  که  راننده گانی  حال  همین  در 
مزارشریف با والیت های شمالی مسافر انتقال 
می دهند، در کنار بلند رفتن بهای مواد نفتی 
نیز شکایت  ناامنی شاهراه ها  از  مایع،  گاز  و 
امنیت  که  می خواهند  حکومت  از  و  دارند 

شاهراه ها را تامین کند.
محمد رسول ۴۰ ساله در مسیر مزارشریف - 
سمنگان راننده است. وی به روزنامه ۸صبح 
گفت: »قیمت تیل به اوج خود رسیده. چه 
واره  کرایه  نمی ته،  پوره  کرایه  بگویم. کسی 
مجبور  هستیم.  مجبور  مردم  ما  نمی کنه. 
و  خراب  هم  راه  وضع  نمی آییم.  نباشیم، 
راننده،  این  گفته  به  است.«  مجبوریت 
تامین  به  باید  دولت  و  است  ناامن  مسیرها 

امنیت شاهراه ها توجه کند.
جوزجان   - شبرغان  مسیر  در  محمد حسن 
۸صبح  روزنامه  به  وی  می کند.  راننده گی 
گفت که نمی تواند مصارف روزانه خانواده اش 
را به راحتی فراهم کند. به گفته او، بهای هر 
گاز  کیلو  هر  بهای  و  افغانی   ۲۵ تیل  لیتر 
یافته است. محمدحسن  افزایش  افغانی   ۲۰
افزود: »از یک طرف هر روز جان ما در خطر 
موترهای  و  است  طالب  راه  مسیر  در  است. 
قیمت  دیگر  طرف  از  می کند.  متوقف  را  ما 
تیل و گاز خیلی باال رفته و به سختی می تانیم 

بر ولسوالی کلدار و تهدیدات بلند امنیتی بندر 
حیرتان کشورهای همسایه را نگران ساخته 
است. گفته می شود که بیش ترین مواد نفتی 
از بندر آقینه وارد کشور می شود و در حال 
تاجران  امنیتی،  تهدیدات  دلیل  به  حاضر، 
شرکت های  با  کالن  قراردادهای  نمی توانند 

صادر کننده ببندند.
طالبان  گروه  که  می شود  ماه  یک  از  بیش 
ابونصر  بر گذرگاه های اسالم قلعه، تورغندی، 
و  پتان  دند  آی خانم،  اسپین بولدک،  فراهی، 
وزارت  کرده اند.  پیدا  تسلط  بندر  شیرخان 
مالیه می گوید که در ماه جوزای سال روان، 
از گذرگاه های تجارتی هفت میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون افغانی درآمد داشته ، اما این رقم در 
ماه سرطان به چهار میلیارد و 6۰۰ میلیون 
افغانی کاهش یافته  است. براساس این آمار، 
وزارت مالیه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی 
درآمدش را از این هفت گذرگاه در این مدت 

از دست داده است.
و  تجارت  اتاق  مسووالن  حال  همین  در 
نرخ  رفتن  بلند  بلخ،  والیت  سرمایه گذاری 
در  دالر  بهای  افزایش  نفتی،  مواد  جهانی 
تهدیدات  بنادر،  سقوط  افغانی،  پول  برابر 
بلند امنیتی در گمرک حیرتان و بندر آقینه 
و ناامنی در شاهراه ها را از دالیل عمده بلند 
رفتن بهای مواد نفتی و گاز مایع در شمال 

کشور می دانند.
اتاق تجارت  نصیراحمد قاسمی، مدیر عامل 
۸صبح  روزنامه  به  بلخ،  سرمایه گذاری  و 
می گوید: »سقوط بنادر اسالم قلعه در هرات، 
و  کندز  در  شیرخان  بندر  و  تورغندی  بندر 
حیرتان  گمرک  در  امنیتی  بلند  تهدیدات 
تاجران  که  است  شده  باعث  آقینه،  بندر  و 

واردات مواد نفتی را کم تر بسازند.«
بندرهای  در  که  می افزاید  قاسمی  آقای 
وجود  امنیتی  نگرانی های  آقینه  و  حیرتان 
مواد  می کنند  کوشش  تاجران  بناًء  دارد، 
نفتی را از طریق این بنادر کم تر وارد کنند. 
باال است  بازار کشور  نفتی در  تقاضای مواد 
و به همین دلیل مردم با کمبود مواد نفتی 

روبه رو شده اند.
در کنار این مشکالت، به باور او احتکار مواد 
نفتی نیز سبب بلند رفتن قیمت نفت و گاز 
ذخایری  قاسمی،  آقای  گفته  به  است.  شده 
نفتی  مواد  از  پر  همیشه  حیرتان  در  که 
او،  باور  به  است.  خالی  حاضر  حال  در  بود، 
سکته گی در واردات، سقوط بنادر، بلند رفتن 
از جمله  دالر  نرخ  رفتن  بلند  و  جهانی  نرخ 
عواملی است که مستقیماً در بلند رفتن بهای 
مواد نفتی نقش دار د و در کنار این ناامنی در 
نرخ  که  است  عواملی  دیگر  از  نیز  شاهراه ها 

مواد نفتی را افزایش داده است.
بلخ  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مسووالن 
به  اداره  این  سوی  از  تاجران  که  می گویند 
به زودی  و  شده اند  ترغیب  بیش تر  واردات 
کاهش  بازار  در  نفتی  مواد  کمبود  مشکل 
خواهد یافت. او افزود که جان و مال تاجران 
رو  این  از  است،  خطر  در  حاضر  حال  در 
او  این حال  با  است.  یافته  افزایش  قیمت ها 
روز  الی 1۰  هفته  در یک  که  است  امیدوار 
واردات  امنیتی،  شرایط  بهتر شدن  با  آینده 
مردم  نیازمندی های  و  بیش تر  نفتی  مواد 

مرفوع شود.

همو مصرف موتر را پیدا کنیم، فایده خو اصاًل 
نیست.«

ُکند  نفتی،  مواد  فروشنده گان  این،  در کنار 
تهدیدات  و  تاجران  توسط  واردات  شدن 
اصلی  علت های  از  را  بنادر  در  امنیتی 
افزایش بهای مواد نفتی در کشور می دانند. 
در  نفتی  مواد  فروشنده  رضایی،  محمد رضا 
مواد  بهای  که  می گوید  مزارشریف،  شهر 
نفتی به دلیل ناامنی شاهراه ها در برخی از 
وی  است.  یافته  افزایش  بنادر  و  ولسوالی ها 
وارد  تجارتی  اموال  بعضی  »فعاًل  می گوید: 
نمی شود. بعضی اموالی هم که وارد می شود، 
ضبط  را  آن  طالبان  گروه  راه  مسیر  در 

می کند.«
از سوی دیگر، ذبیح اهلل، فروشنده مواد نفتی، 
را  نفتی  مواد  بهای  رفتن  بلند  عمده  دلیل 
ناامنی و جنگ می داند. او تصریح می کند که 
طالبان  کنترل  در  از شاهراه ها  زیادی  شمار 
است. او گفت: »طالبان نمی گذارند گاز وارد 
به راحتی خرید و فروش  تا مردم  شهر شود 
بند  راه  وقتی  باشد.  مناسب  قیمت  و  کنند 
شود، تاجر مجبور است مصارف خود را پُره 

کند.« 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، اما در 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که آنان مانع 
ورود مواد نفتی و گاز نشده اند. آقای مجاهد 
افزود: »تیل تیک که به خاطر طیاره استفاده 
می شود، ممنوع شده است.« در همین حال، 
مومن ضیایی، مسوول شرکت ضیایی در بلخ، 
به روزنامه ۸صبح گفت که حمله گروه طالبان 

آیا واردات کاهش یافته است؟
جهش کم پیشینه بهای مواد نفتی در شمال؛

شهرک ها و بلندمنزل ها 
تصفیه خانه فاضالب 

بسازند

محیط زیست

طرح  مطابق  که  می گوید  کابل  شهرداری 
و  شهرک ها  باید  کانالیزاسیون،  ریاست 
بلند منزل ها چاه های سپتیک شان را تخریب و 
تصفیه خانه های فاضالب بسازند. سمیرا رسانه، 
سخنگوی شهرداری کابل، در صحبت با روزنامه 
و شهرک ها،  بلند منزل ها  برای  که  ۸صبح گفت 
فاضالب  معیاری  غیر متمرکز  تصفیه خانه های 
توسط ریاست کانالیزاسیون طرح و دیزاین شده است و هر بلند منزل و 

شهرک مکلف  است تا آن را تطبیق کند.
او افزود که باید تمام بلندمنزل ها و شهرک ها چاه سپتیک را تخریب 
کنند و به جای آن تصفیه خانه بسازند. او تصریح کرد که تا هنوز این 
موضوع را در نواحی مختلف شهر کابل از طریق استعالم به بسیاری از 

بلندمنزل ها آگاهی دهی کرده است.
سخنگوی شهرداری کابل یادآور شد که مطابق به دیزاین تصفیه خانه، 
فاضالب تا حد زیاد تصفیه می شود و بعداً می توان آن را با جویچه ها 
براساس  نیاید.  وجود  به  محیط زیستی  تعفن  و  بوی  تا  کرد  وصل 
معلومات شهرداری، ۵۰۰ بلندمنزل در شهر کابل تصفیه خانه های شان 

را آماده کرده اند.
با این حال، شماری از باشنده گان شهر کابل می گویند که برخی خانه ها 
آب فاضالب شان را به جویچه های داخل کوچه وصل می کنند. اکبر، 
یکی از باشنده کابل است که در ناحیه ششم دکان دارد. از پیش روی 
و آب گندیده در آن  اکبر یک جویچه عبور کرده که کثافت  دکان 
ایستاده است. وی می گوید که این آب ها از خانه ها و بلند منزل ها در 

داخل این جویچه ها رها می شود.
اکبر می گوید: »این آب ها خیلی کثیف است. آب های فاضالب خانه ها 
که  می اندازند  جویچه   داخل  در  را  آشغال های شان  تعداد  یک  است. 
باعث تجمع و بند شدن جویچه ها و انبار کثافات در داخل آن می شود 
و بوی تعفن آن باعث مریضی و اذیت رهگذران می شود.« این باشنده 
شهر کابل می گوید که کارمندان شهرداری یک هفته یا دو هفته بعد 
برای پاک کاری می آیند و پس از مدتی دوباره جویچه ها از کثافات پر 

می شود.
وی از شهروندان و نهادهای مسوول می  خواهد که نظافت را مراعات و 

در قبال حفظ محیط زیست احساس مسوولیت کنند. 
میالد در ساحه کوته سنگی شهر کابل دکان خوراکه فروشی دارد. وی 
نیز با گالیه و اشاره به جویچه  پیش روی دکانش که پر از آب گندیده 
و کثافات است، می گوید: »من خودم دکان  خوراکه فروشی دارم. این 
بویش  و  شود  بیش تر  حشرات  که  شده  باعث  کثیف  و  گندیده  آب 
هم اذیت کننده است؛ حتا روی کار و کاسبی من تاثیر منفی گذاشته 
است. روزانه به خاطر بوی تعفن و حشرات اصاًل نمی توانم در دکان 
خود راحت باشم.« او تصریح می کند که بیش تر این آب ها از خانه های 
مسکونی و رستوانت ها است. به گفته او، این آب ها بسیار کثیف است 
و شماری از شهروندان نیز کثافات و آشغال های شان را در داخل این 

جویچه ها می اندازند.
میالد هم چنان از شهروندان می خواهد که در قسمت رعایت نظافت 
جویچه ها توجه و دقت کنند و کثافات شان را در جویچه ها نیندازند. 
این باشنده شهر کابل خاطر نشان کرد که کارمندان شهرداری کابل نیز 
زمانی  که پاک کاری می کنند، کثافات داخل جویچه را در اطراف آن 
می ریزند و پس از ساعت  ها و یا هم روز ها به جمع آوری آن می پردازند. 
به گفته میالد، این باعث می شود که حشرات و بوی تعفن آن بیش تر 
شود و گاهی باعث خرابی اطراف و اکناف جویچه ها می شود. میالد 
این جویچه ها  در قسمت ساختار  که  نهادهای مسوول می خواهد  از 
دقت کنند. به نظر او  این جویچه ها باید به شکل لوله کشی و یا هم 
سر پوشیده باشد تا کثافات در داخل جویچه تجمع نکند و بند نشود.

این گفته ها، شهرداری کابل می گوید که جویچه ها و  به  واکنش  در 
کانال ها جهت انتقال آب های سطحی )آب باران و آب منازل رهایشی( 
است. سمیرا رسا، سخنگوی شهرداری کابل، می گوید که انبار شدن 
کثافات و آب های فاضالب خالف مقررات اخالقی، اجتماعی، دینی و 
محیط زیستی است. رسا می افزاید که عدم مراعات فرهنگ شهر نشینی 
سبب می شود که جویچه ها مملو از زباله شود. به گفته وی، کنترل هر 
شهروند جز الیحه وظیفه تنظیف نیست و مردم باید از اخالص در این 
مورد کار بگیرند. رسا تصریح می کند که انبار شدن آب ها و کثافات 
در داخل جویچه ها باعث می شود که در ایام بارنده گی، آب خیزی در 

جاده ها ایجاد شود. 
بیش تر کوچه های شهر کابل هنوز نام گذاری نشده است. در کنار این، 
شماری از کوچه ها و پس کوچه های این شهر، تا هنوز اسفالت نشده 

است. 
کابل بیش از پنج میلیون نفوس دارد و شهرداری کم تر توانسته است 
به نظافت و زیبایی این شهر برسد. کابل به عنوان یکی از کثیف ترین 

شهرهای جهان شناخته می شود.

زهرا عطایی

شکیبا سعیدی

شهرداری:
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به  هلمند  ولسوالی های  تمام 
است.  افتاده  طالبان  دست 
روز  چند  از  شدید  جنگ 
شهر  داخل  در  این سو  به 
والیت  مرکز  لشکرگاه، 
شماری  دارد.  جریان  هلمند، 
لشکرگاه  شهر  باشنده گان  از 
جنگ جویان  که  می گویند 
حمالت  از  حفاظت  برای  مردم  خانه های  از  طالب 
گفته  به  می کنند.  استفاده  امنیتی  نیروهای  هوایی 

آنان، این گروه به جان غیرنظامیان توجهی نمی کند.
حیات اهلل، یکی از باشنده گان والیت هلمند، می گوید 
که دولت باید گروه طالبان را از خانه های آنان بیرون 
کند و جنگ را از شهر بیرون بکشد تا آنان در آرامش 
مسیرهای  تمام  حیات اهلل،  گفته  به  ببرند.  به  سر 
خروجی شهر به روی مردم بسته شده است. او گفت 
که اگر دولت نیروهای تازه نفس به این والیت بفرستد 
گروه  وجود  از  شهر  این  کند،  راه اندازی  عملیات  و 

طالبان پاک سازی خواهد شد.
صلح  مردم  »ما  می گوید:  لشکرگاه  شهر  باشنده   این 
می خواهیم. این والیت از دهه ها به این سو از جنگ 
خالص نشده است. هیچ روز آرامی را ندیده ایم. حال 
وقت این است که گروه طالبان صلح کند و بیش تر از 
این مردم را اذیت نکند. هلمند طی ۲۰ سال گذشته 
نسبت به دیگر والیات از هر نوع امکانات محروم است.«
در حال حاضر جنگ در داخل شهر لشکرگاه به شدت 

۲۳ جوالی ۲۰۲1، پس از یک سال تعویق، مراسم 
در  المپیک  بازی های  دوره  سی و دومین  افتتاحیه 
و  افغانستان  وقت  به   ۳:۳۰ ساعت  جاپان  پایتخت 
ساعت ۸:۰۰ شب به وقت محلی در استدیوم ورزشی 
برگزاری  و  چوکی ها  بودن  خالی  شد.  آغاز  توکیو 
افتتاحیه بازی های المپیک بدون تماشاگران به دلیل 
این دوره  برای  متفاوتی  ویروس کرونا، چهره  شیوع 

بازی های به بار آورد .
برگزار شد و توماس  در آغاز مراسم، نمایشی کوتاه 
امپراطور  و  المپیک  بین المللی  کمیته  رییس  باخ، 
جاپان به یک دیگر ادای احترام کردند. در ادامه، پرچم 
کشور میزبان از سوی شش قهرمانان المپیک جاپان 
اهتزاز  به  المپیک  و  جاپان  پرچم  که  جایگاهی  به 
در میآید، حمل شد و همه برای ادای احترام به سرود 
ملی جاپان به پا برخاستند و پرچم میزبان به اهتزاز 

درآمد.
تا  از همه حاضران در مراسم خواسته شد  ادامه  در 
به رسم ادای احترام به جان باخته گان ویروس کرونا، 
سکوت کنند و سپس پنج حلقه المپیک که از چوب 
ساخته شده بود، در نمایشی از این نماد چوبی رونمایی 
شد. پس از این که پرچم یونان اولین میزبان المپیک 
در  اشتراک کننده  کشور های  شد،  وارد  استدیوم  به 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو یکی پس از دیگر با 

پوشیدن لباس فرهنگی شان رژه رفتند.
تیم افغانستان در جایگاه ششم در این مراسم رژه رفت 
و پرچم داران ما، فرزاد منصوری، ملی پوش تکواندو و 
کیمیا یوسفی، ملی پوش اتلتیک، با لباس های افغانی 

بیرق سه رنگ کشور را حمل کردند.

هلمند،  والی  علی زی،  محمدولی  حال  همین  در 
تا شهر لشکرگاه  با تمام توان می کوشد  می گوید که 
را از خطر سقوط نجات دهد. آقای علی زی می افزاید 
نتیجه  در  و  زیاد شده  طالبان  بر  هوایی  که حمالت 
شمار زیادی از این گروه کشته شده اند. به گفته وی، 
گروه  و  امنیتی  نیروهای  میان  در حال حاضر  جنگ 

تصاحب کردند. 
با  افغانستان،  بلند قامت  تکواندوکار  منصوری،  فرزاد 
کسب تجربه از کمپ تمرینی اوزبیکستان و در ادامه 
آن  مقابل  در  تاریخ ۲۷ جوالی  به   قطر،  در کشور 
کیودون، حریف ۲9 ساله کوریایی خود که قهرمان 
دو مرتبه ای آسیا است و برنز جهان و شش طال از 
رقابت های گرند پریکس و گرند اسلم در کارنامه  دارد، 

به میدان رقابت رفت و خیلی خوش درخشید.
تالش  ملتش  سربلندی  و  افغانستان  برای  منصوری 
کرد و تا ثانیه های آخر از حریفش پیش بود، اما در 
نهایت با کم آوردن یک امتیاز، با حساب 1۳ بر 1۲ 
از حریف کوریایی خود شکست خورد و از مسابقات 
حذف شد. بازی جوان مردانه فرزاد بازتاب خوبی در 
رسانه های اجتماعی داشت و مردم عملکرد و مبارزه 

شجاعانه او را در بزرگ ترین رویداد جهانی ستودند.

کیمیا یوسفی، سریعترین دختر افغانستان، به تاریخ 
۳۰ جوالی فاصله 1۰۰ متر را با ثبت زمان 1۳ ثانیه و 
۲9 صدم ثانیه دوید و ریکارد جدیدی به ثبت رساند. 
یوسفی در میان نه ورزشکار در گروه نخست مرحله 
را  هفتم  جایگاه  خودش  گروه  در  و  رزمید  ابتدایی 
کسب کرد؛ اما پس از ختم مسابقات گروه های دیگر 
در میان ۲۷ ورزشکار در جایگاه بیست و دوم بازی های 
المپیک ایستاد. ریکارد قبلی کیمیا در این فاصله، 1۳ 
ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود و توانست بهتر از کشور های 
عربستان سعودی، ماوریتانیا، تاوالو، گینه استوایی و 
کوموروس بهتر ریکارد بزند. حضور کیمیا یوسفی در 
بازی های المپیک مورد تقدیر مردم قرار گرفت و او را 

در شرایط کنونی افغانستان قهرمان خواندند.
نبود،  رازی  مسابقه  در  خود  عملکرد  از  که  کیمیا   
نشد.  اما  رفتم،  میدان  به  بهتر  نتیجه  »برای  گفت: 

تالش کردم، اما نشد.« 
ماه  از شش  پس  شناگر سریع کشور،  انوری،  فهیم 

خاطرنشان  هلمند  والی  دارد.  ادامه  به شدت  طالبان 
می کند: »جنگ در هلمند با طالبان نه، که با پاکستان 
است. طی چند روز گذشته شمار زیادی از پاکستانی ها 
کشته شده اند و جسدهای شان به پاکستان منتقل شده 
است. به رییس جمهور اطمینان داده ایم که هلمند به 
کشتارگاه جنگ جویان پاکستانی مبدل خواهد شد و 
طالبان و پاکستانی ها در هلمند و تمام حوزه جنوب 

نابود خواهند شد.«
در همین حال دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد 
روز سه شنبه، دوازدهم اسد، افزایش تلفات غیرنظامیان 
در شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند را نگران کننده 
یک  در  نهاد  این  اعالم  طبق  است.  کرده  توصیف 
دست کم  هلمند  والیت  مرکز  در  گذشته  شبانه روز 
زخم  دیگر  غیرنظامی   11۸ و  کشته  غیرنظامی   ۴۰

برداشته اند.
جنگ تنها در هلمند شعله ور نیست، در شهر قندهار 
نیز جنگ در هشت حوزه امنیتی به شدت ادامه دارد. 
از میان 1۵ حوزه  امنیتی در قندهار تنها هفت حوزه 
آن در کنترل نیروهای امنیتی است. بربنیاد معلومات، 
ترک  به  مجبور  جنگی  ساحات  از  خانواده  هزاران 
خانه های شان شده اند و آنان از دو طرف توقف جنگ 
باشنده گان  حال،  همین  در  می خواهند.  آتش بس  و 
والیت زابل نیز از طرف های درگیر جنگ می خواهند 
که به حفظ جان غیرنظامیان توجه کنند. این در حالی 
از  یک هفته گذشته به این سو جنگ در  است که 

والیات زابل، هلمند و قندهار به شدت ادامه دارد.

توکیو  به  تمرین در شهر کازان روسیه، 1۷ جوالی 
رسید و به تاریخ ۳۰ جوالی میان شش ورزشکار در 

گروه خود رزمید و به مقام پنجم دست یافت.
در مجموع پس از ختم مسابقات گروه های دیگر در 
از چهار کشور، گینه  دور مقدماتی و پیشی گرفتن 
تیمور شرقی و سیریلیون،   مارشال،  استوایی، جزایر 
انوری به جایگاه شصت و نهم در میان ۷۳ شناگر راه 
یافت. این نخستین بار بود که افغانستان در رشته شنا 
انوری  فهیم  و  داشت  نماینده  المپیک  بازی های  در 
المپیک  بازی های  در  افغانستان  شناگر  نخستین 
فاصله ۵۰ متر را در ۲۷ ثانیه و 6۷ صدم ثانیه طی 

کرد و ۲1 ثانیه ریکارد خود را بهبود بخشید.
شاه محمود نورزهی به عنوان آخرین نماینده افغانستان 
در مسابقات 1۰۰ متر مردان اتلتیک اشتراک ورزید 
و پس از 16 سال به عنوان ششمین دونده صد متری، 
ریکارد ملی دوش صدمتری افغانستان را شکست و 
توانست در بازی های المپیک توکیو درخشان ظاهر 
شود. او فاصله 1۰۰ متر را در 11 ثانیه و ۴ صدم ثانیه 
دوید و در گروه خودش در میان نه دونده، در مرحله 
اما  اتلتیک هفتم شد؛  مقدماتی مسابقات 1۰۰ متر 
پس از ختم مسابقات تمام گروه ها در میان ۲۷ کشور 
موفق به کسب مقام نوزدهم در این رویداد شد. در 
امریکایی،  از کشورهای ساموای  مجموع ریکارد وی 
کریباتی، تونگا، آنگوال، میکرونیسیا، گینه بیساو، پاالو 

و توالو بهتر به ثبت رسید.
یوسفی  کیمیا  و  نورزهی  شاه محمود  هم،  سویی  از 
برای 1۵ روز و قبل از آغاز بازی های المپیک در شهر 
فوکویوکای جاپان، زادگاه ناکامورا، به کمپ تمرینی 
با پایان کمپ  رفتند و یک روز قبل از آغاز بازی ها 

تمرینی به شهر توکیو رسیدند. 
المپیک  بازی های  در  بار  اولین  برای  افغانستان 
بار  پانزدهمین  این  و  کرد  شرکت  میالدی   19۳6
بود که در این رویداد بزرگ ورزشی با پنج نماینده 
حضور داشت. در این بازی ها قهرمانان و مدال آوران 
چند مرتبه  ای المپیک شکست خوردند و بدون مدال 

به کشور های شان برگشتند. 
ورزشکاران افغانستان هم چنان نتوانستند در بازی های 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ موفق به کسب مدال شوند؛ اما 
تا نهایت توان شان تالش کردند و نتایج و ریکارد های 

جدید برای خود شان ثبت کردند.
المپیک ۲۰۲۰ توکیو قرار است  اختتامیه بازی های 
شیوع  دلیل  به  اما  شود؛  برگزار  آگست   ۸ تاریخ  به 
ویروس کرونا و قوانین وضع شده بازی های المپیک، 
ورزشکارانی که از مسابقات حذف می شوند، پس از 
ترک می کنند. آخرین مسابقه  را  ۴۸ ساعت جاپان 
افغانستان به تاریخ ۳1 جوالی برگزار شد و آخرین 

کاروان به تاریخ ۳ آگست به کشور عازم شد.
بازی های المپیک تابستانی هر چهار سال به هدف گرد 
آوردن بهترین ورزشکاران زن و مرد تمام کشورهای 
و  رنگ، جنسیت  گرفتن سن،  نظر  در  بدون  جهان 
قوم برگزار می شود و قرار است سی و سومین دوره این 
رویداد بزرگ به میزبانی فرانسه در سال ۲۰۲۴ برگزار 

شود.

والیت  این  در  مخابراتی  شبکه های  دارد.  جریان 
غیر فعال  است. تنها شبکه ای که در این والیت به گونه 
ضعیف کار می کند، افغان بی سیم است. مردم از این که 
قطع شود  کامل  به گونه  مخابراتی  نشرات شبکه های 
و آنان نتوانند از احوال خانواده های شان باخبر شوند، 

نگران هستند.

کاروان جاپان به عنوان میزبان بازی ها، آخرین کشوری 
بود که در مراسم رژه با تمام ورزشکاران خود شرکت 
کرد و از سوی همه حضار در مراسم به شمول رییس 
کمیته بین المللی المپیک و امپراطور جاپان تشویق 

شد. 
به رسم همیشه گی بازی های المپیک، ورزشکاران و 
مربیان سوگند یاد کردند که بدون تقلب و صادقانه 
با یک دیگر رقابت کنند. پس از نمایش لوگوی توکیو 
برگزاری  کمیته  رییس  استدیوم،  باالی  قسمت  در 
بین المللی  المپیک  رییس  و   ۲۰۲۰ توکیو  المپیک 
سخنرانی کردند. در ادامه سخنرانی ها، بیرق المپیک 
به اهتزاز در آمد و همه به احترام سرود المپیک به پا 

ایستادند.
در  سفر  روز  از 1۲1  پس  هم چنان  المپیک  مشعل 
اوساکا، تنیس باز جاپانی، در  نایومی  از سوی  جاپان 

استدیوم توکیو روشن شد.

تیم افغانستان در بازی های المپیک
با  رسمی  به گونه  مسابقات  جوالی   ۲۴ تاریخ  به 
از ۲۰۴ کشور  از یازده هزار ورزشکار  اشتراک بیش 
در ۳۳ رشته المپیکی آغاز یافت و در یک روز چندین 
مسابقه در حال برگزاری بود. افغانستان در این بازی ها 

تنها پنج نماینده از چهار رشته ورزشی داشت.
مهدی یاوری در رشته نشان زنی سبک 1۰ متر تفنگ 
بادی، فرزاد منصوری در رشته تکواندوی وزن +۸۰ 
 ۵۰ سبک  شنای  رشته  در  انوری  فهیم  کیلو گرام، 
متر آزاد، شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی یگانه 
و سریعترین دختر افغانستان در رشته اتلتیک فاصله 

1۰۰ متر در این بازی برای افغانستان مبارزه کردند.
مهدی یاوری پس از تمرینات سخت و دشوار تحت 
نظر مربی تایلندی اش در سویس و سپس توکیو، به 
تاریخ ۲۵ جوالی وارد مسابقات نشانه زنی سبک 1۰ 
متر تفنگ بادی شد؛ اما نتوانست نتیجه قناعت بخش 
اشتراک  مسابقات  این  در  ورزشکار  کند. ۴۷  کسب 
دو  و  یافت  دست  طال  مدال  به  امریکا  که  داشتند 
را  برنز  و  نقره  مدال های  ترتیب  به  چین  ورزشکار 

جنگ را از داخل خانه های 
ما بیرون کنید

روایتی از مسابقات پنج نماینده افغانستان

احمدشاه شاداب
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عارف وفایی، استاد دانشگاه

بامداد دوشنبه، کابل را به مقصد شهر مزار شریف ترک 
کردم. از آن جایی که این روزها اکثر والیت های شمالی 
درگیر جنگ و شاهد سقوط ولسوالی ها به دست طالبان 
بوده  است و هر مسافر این مسیر روایت های گونا گونی 
دارند، خواب از چشم های من رخت بسته است. می دانم 
و  بغالن  پروان،  والیت های  باید  مزار،  تا  کابل  از  که 
سمنگان را که بیش تر مناطق و ولسوالی های آن ها ناامن 

است، طی کنم.
پس از چندین ساعت منزل، به سالنگ جنوبی رسیدیم. 
سالنگ ها بیش تر از امنیت به بازسازی و راه سازی نیاز 
و  فعلی خسته   اندازه  به  را  این مسیر  دارد؛ هیچ گاهی 

 شکسته  ندیده بودم.
رسیدیم.  بغالن  خنجان  ولسوالی  به  صبح  ده  ساعت 
جاده های  و  سوخته  موترهای  طالبان،  سفید  پرچم 
خلوت، روایت از جنگ چندین ساعته  و حضور طالبان 
دارد. مسافران هراسان و سراسیمه به بیرون از موتر نگاه 
می کنند و می گویند، طالبان این جنایت را انجام داده اند.

ولسوالی دوشی بغالن نیز حکایت همسان دارد. اسکلت  
ساعت  چندین  از  پس  که  هایلکس  و  رنجر  موترهای 
درگیری  سوخته، به جا مانده است. اما از طالبان و پرچم 
این گروه در این ولسوالی خبری نیست. راننده می گوید 
که طالبان شب گذشته چندین ساعت در این منطقه با 

متجاوزان  با  مبارزه  در  درخشانی  کارنامه  افغانستان 
تا  باستان گرفته  از دوره  تاریخ دارد.  بیگانه گان در  و 
از اهداف مهم تسخیر  این کشور یکی  قرون معاصر، 
مردم  است.  بوده  کشورگشایان  و  امپراتوری ها  برای 
افغانستان همیشه فداکارانه در آخرین مراحل پیروزی 
متجاوزان، در برابر آنان به مبارزه برخاسته و دشمنان 
را به شکست های سختی مواجه ساخته اند. از اسکندر 
مقدونی تا چنگیز خان و از امپراتوری انگلیس تا اتحاد 
جماهیر شوروی، همه در جریان مبارزه خود با مردم 
افغانستان، حوادث و رویدادهای تلخ و ناموفقی را در 

تاریخ ثبت کرده اند.
کشور  به  مختلف  چهره های  در  افغانستان  دشمنان 
هجوم آورده، برای مدتی آرامش را بر مردم این کشور 
حرام کرده و بعد در نتیجه شهامت و انسجام مردم، 
در  اکنون  رفته اند.  بیرون  کشور  از  پرخون  دماغ  با 
با  دوره معاصر که کشورهای جهان در رقابت شدید 
یک دیگر قله های پیش رفت و توسعه را می پیمایند و 
دولت ها انواع فرصت ها و تسهیالت رفاهی را در خدمت 
مردم خود قرار داده اند؛ افغانستان اما به دلیل حسادت 
آفت  گرفتار  همسایه گانش  از  برخی  کینه توزی  و 
افراط گرایی و تروریسم شده است. این بار دشمنان با 
به خدمت گرفتن برخی نیروهای خودفروخته و درونی 
دو  از  بیش تر  و  شده اند  میدان  وارد  طالب  لباس  در 

چهره های مشکوک و ترسیده را بیش تر مورد بازجویی 
قرار می دهند.

»از کجا هستی؟ تذکره داری؟ تلفن کالن داری؟ کجا 
است.  طالبان  اساسی  و  تکراری  پرسش های  میری؟«، 
بزرگ راه ها  اکناف  و  اطراف  در  که  طالبانی  زیاد  شمار 
بلدیت  افغانستان  رسمی  زبان  هیچ  با  دارند،  حضور 
ندارند. آنان گاه به زبان اردو و گاه هم با اشاره صحبت 
می کنند. مردم می گویند، بیش تر جنگ جویان این گروه 

از پنجاب پاکستان و اوزبیکستان هستند.

آهسته آهسته از چشمه   شیر و از میان انبوهی از طالبانی 
که بوی خون و باروت می دهند، دور شدیم و مسافران 
نفسی راست کردند و پس از درنگی به تجزیه  و تحلیل 
وضعیت افغانستان و روابط امریکا و پاکستان پرداختند.

گروه  که  بود  نشده  تمام  مسافران  گفت وشنود  هنوز 
سمنگان  والیت  غزنی گک  منطقه    در  موترسایکل سوار 
یک باره موتر را توقف داد. گویا افراد کشفی این گروه 
گزارشی دریافت کرده  و دنبال هدف برآمده اند. پسری 
دستگاه  یک  با  است،  کشیده  بروت  و  ریش  تازه  که 
به  آغاز  و  شدند  موتر  داخل  هم رزمش  دو  و  مخابره 

بازجویی کردند.
این جا چند آدم مشکوک را به پایین سرک راهنمایی 
کردند، خودشان اما به بازپرسی و تفتیش مردم ادامه 
دادند. دست کم 6۰ طالب این جا حضور داشتند. پس از 

در این حمالت مانند گذشته به قتل و کشتار مردم 
می پردازند، زیرساخت ها و بناهای عمومی را تخریب 
می کنند و به ترویج افراط گرایی و جنایت های خالف 

ارزش های انسانی دست می زنند.
یک  تهدید  که  بدانند  باید  افغانستان  مردم  اکنون 
دشمن در چهره خودی و یا تهدید جهل یک تعداد 
دست  در  خطرناک  ابزار  صورت  به  که  خودفروخته 
خطرناک تر  بسیار  درآمده  اند،  بیگانه گان  و  دشمنان 
نه  که  جهل  نیروی  این  است.  واقعی  دشمن  از 
به  نه  است،  پابند  اسالمی  و  انسانی  ارزش های  به 
سرمایه های ملی و فرهنگی احترام می گذارد و نه حس 
وطن دوستی و ملی دارد؛ حیثیت، خون و منابع مردم 
را ضایع و این کشور را بدنام تاریخ می کند. بنابراین، بر 
همه مردم کشور -زن و مرد، مذاهب و اقوام مختلف- 
الزم است که متفق و منسجم شوند و با برنامه منظم 
مانند  از روزگار دشمنان درآورند و  و هماهنگ دمار 
گذشته که شجاعت خود را در مبارزه با بیگانه گان و 
متجاوزان به اثبات رسانده ، این بار در مقابله با جاهالن 
خودی که وسیله بیگانه گان شده اند، وحدت و فداکاری 

خود را نشان دهند.
در  می توانند  افتخار  با  مردم  پیروزی،  چنین  از  بعد 
به  افتخار  با  و  کنند  زنده گی  سرزمین شان  و  کشور 
آن، می توانند ادعای مالکیت و نظام مورد نظرشان را 
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نظامیان جنگیده اند.
نفس ها حبس در سینه به ساحه کیله گی  از ناامن ترین 
نقاط این مسیر می رسیم. در جای جای  آن افراد وابسته 
دارند.  حضور  موترسایکل های  شان  با  طالبان  گروه  به 
بازارش  اما  دارد؛  قرار  گروه  این  حصار  در  پلخمری 
هم چنان شلوغ و پرسروصدا است. می گویند که طالبان 
هر شب از چند جهت تالش می کنند تا کمربند امنیتی 
را بشکنند و وارد شهر شوند. اطراف شهر با تانک های 
نشانه  را  طالبان  ورودی  استقامت  هرکدام  که  بزرگ 
گرفته ، احاطه شده است. همین شب گذشته، طالبان 
به قصد سقوط پلخمری در منطقه  بالک ها با نیروهای 
امنیتی درگیر شدند که تاکنون فضای پلخمری مملو از 

دود باروت است.
چشمه  شیر بغالن بیش تر به گذرگاه مرگ میان مردم 
مسما است؛ حال بر سر هر بام دکان و خانه پرچم سفید 
شهر  قدمی  چند  در  طالبان  است.  درآمده  اهتزاز  به 

پلخمری حضور دارند و مسافران را تفتیش می کنند.
پرچم سفید، صدای موترسایکل  و ترانه های اختصاصی 
زمانی  هر  از  بیش تر  را  بغالن  شیر  چشمه   طالبان، 
طالبانی نشان می دهد. لباس های دراز، موهای ژولیده 
با چشم های سرمه شده،  و سالح های سبک  و سنگین  

طالبان را مجزا و ترسناک جلوه می دهد.
طالبان با خون سردی تمام در بازار چشمه  شیر بغالن 
می کنند.  بررسی  را  مسافران  هوشمند  تلفن  و  تذکره 

ربوده اند.  افغانستان  مردم  از  را  امنیت  که  است  دهه 
نخست   ،۲۰۰1 سال  از  بعد  افغانستان  نوپای  دولت 
در برابر گروه طالبان از خود انعطاف پذیری و گذشت 
نشان داد و با خطاب کردن برادر به آنان، فرصت برای 
بازگشت شان را فراهم کرد. اما با گذشت زمان و ادامه 
دولت  اخالق  از  طالبان  دولت،  از سوی  نرم  سیاست 
به  دست  و  کردند  سوءاستفاده  مردم  نیت  حسن  و 

خشونت و جنایت های بیش تر زدند.
این موضوع پس از آن صبر دولت و مردم افغانستان 
را لبریز کرد که طالبان در امضای توافق نامه با ایاالت 
حمالت  که  کردند  تعهد   ،)۲۰۲۰( امریکا  متحده 
از طریق  به جای خشونت  را کاهش می دهند،  خود 
میز  روی  را  خواسته های شان  دیپلماتیک  فرایند های 
با دولت روی تشکیل یک نظام  مذاکره می گذارند و 
جدید توافق می کنند. اما با وجود حسن نیت دولت 
زندانی  هزار  پنج  حدود  آن  نتیجه  در  که  افغانستان 
باالی  را  خود  حمالت  گروه  این  شدند،  آزاد  طالبان 
کرده اند.  بیش تر  مسکونی  مناطق  و  امنیتی  مواضع 
ولسوالی ها  باالی  طالبان  اخیر  تهاجمی  حمالت 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  هم زمان  شهرها،  و 
افغانستان، نقاب از صورت این گروه برداشت و چهره 
اصلی دشمن مکار که در لباس خودی و آشنا درآمده 
بود را برای مردم افغانستان و جهان آشکار کرد. طالبان 

حدود نیم ساعت، به موتر اجازه می دهند تا مسیر والیت 
بلخ را در پیش گیرد.

بدون  و  خاموش  اندازه سرسبزی اش   به  نیز  تاشقرغان 
از هر زمانی  اما بیش تر  به نظر می رسد؛  هیچ تحرکی 

دیگر پاسگاه های سیار در آن به چشم می خورد.
پیش  روز  چند  همین  که  حیرتان  بندر  راهی  دو  در 
آوازه هایی مبنی بر تصرف آن از سوی افراد گروه طالبان 
و  است  شده  ساخته  پاسگاه های  تازه  بود،  زبان ها  سر 
هیچ  اما  می شوند.  دیده  آماده باش  حالت  در  سربازان 

نشانی از طالبان در این جا دیده نمی شود.
سرانجام و با هزار دلهره، وارد شهر مزار شریف شدیم. 
قرار است برای مدتی این جا بمانم. هرچند مردم شهر 
مزار شریف هراسان و سراسیمه هستند؛ اما شهر شلوغ 

است و همهمه   نسبی دارد.
می گویند که طالبان تاکنون چندین بار از ولسوالی های 
داخل  به شهر  که  کرده اند  تالش  مارمل  و  کلدار  بلخ، 
آنان  برابر  در  مردمی  خیزش  نیروهای  اما  شوند؛ 

ایستاده گی کرده و مانع این گروه شده اند.
و  کوچه   در  که  جنایتی  و  سیاه  کارنامه  با  طالبان 
منفور  مردم  نزد  داده اند،  انجام  افغانستان  پس کوچه 
هستند. فصل تسخیر ولسوالی های بیش تر از سوی این 
گروه، فصل ناخوشی است. مردم در برابر طالبان بسیج 
و حامی  به جماعت ضد طالبانی  و هرازگاهی  شده اند 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزود می شود.

تأسیس کنند. به هر صورت، در شرایط فعلی به یک 
چنین  اهمیت  باید  مردم  و  است  نیاز  مردمی  بسیج 
مقابل  در  را  منظم  و  منسجم  صف آرایی  و  حرکت 
طالبان درک و در برابر آنان قیام کنند. از سویی هم، 
بر دولت الزم است که مردم را در جبهات و دسته های 
منظم مدیریت و رهبری و آنان را تجهیز کند. شرایط 
به شدت در حال تغییر است و فرصت های اندک به 
سرعت از دست می رود. بنابراین، بر دولت و مردم الزم 
است که صادقانه برای حیات و بقای شان، سرزمین و 
دستاوردهای دو دهه اخیر، مبارزه کنند و با فداکاری 

کشور را از گردونه نابودی نجات دهند.

در نتیجه، تروریسم یک تهدید و عفونت جهانی است و 
در صورت تسلط این گروه بر افغانستان به تدریج تعفن 
آن دامن کشورهای منطقه و جهان را خواهد گرفت. 
بنابراین، نهادهای بین المللی و قدرت های بزرگ که در 
تأمین امنیت جهانی مسوولیت دارند، باید سعی کنند 
که تهدید تروریسم و طالب را در آوان شکل گیری از 
بین ببرند، ورنه خطر آن همه کشورها را تهدید خواهد 
افغانستان در درجه  این حال، مردم و دولت  با  کرد. 
اول مسوولیت دارند که در مقابل طالبان مبارزه کنند 
و پاسخ قاطع به آن ها بدهند، تا بدنامی و لکه سیاهی 
باستانی  آثار  تخریب  و  مردم  کشتار  و  قتل  در  آنان 
سرزمین  پاک  نام  به  تاریخ  در  بشریت،  فرهنگی  و 

افغانستان ثبت نشود.

در سایه  مرگ؛
روایت یک روز حضور در مناطق تحت کنترل طالبان

آزمون بزرگ در گردونه  بحران

حشمت بهزاد
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ایران تبادل زندانیان ایرانی با 
زندانیان امریکایی را از دستور 

خارج می کند

سایت خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی 
ایران نوشته است که جمهوری اسالمی ایران مذاکره برای 
امریکایی  چهار  با  خارج  در  زندانی  ایرانی  چهار  تبادل 
از  ایران به همراه پرداخت هفت میلیارد دالر  زندانی در 
دارایی های مسدود شده ایران را از دستور کار خارج کرده 

است.
بایدن  جو  آمدن  کار  روی  ابتدای  »از  می گوید:  نورنیوز 
اولویت  ادعای  با  کاخ سفید  اما  انتخابات ۲۰۲۰  از  پس 
داشتن موضوعات و پرونده های حقوق بشری بر موضوعات 
سیاسی، خواستار از سرگیری مذاکرات در خصوص تبادل 

زندانیان شد.«
بریتانیا  این گزارش دولت  بر اساس  به گزارش بی بی سی 
هم با بهره گیری ازفرصت ایجاد شده درخواست کرد که 
نازنین  آزادسازی  به  مربوط  مذاکرات  هم زمان  به صورت 
پرونده  در  ایران  بدهی های  پرداخت  قبال  در  زاغری 

خریدهای تسلیحاتی قبل از انقالب نیز آغاز شود.
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید که 
با پذیرش ایران، گفت وگوهای غیرمستقیم پیرامون تبادل 
چهار ایرانی در برابر چهار امریکایی عالوه بر پرداخت هفت 
میلیارد دالر از مطالبات بلوکه شده ایران در سایر کشورها 
با امریکا و مذاکره با انگلیس برای آزادسازی نازنین زاغری 

آغاز و تا حصول توافق نهایی ادامه یافت.
از پرداخت  باید  ادامه گزارش داده که دولت  نورنیوز در 
از قول یک  و  ایران پشیمان شده  به  دالر  میلیارد  هفت 
مقام مطلع گفته است: »گرچه ایران قباًل با اهداف حقوق 
تبادل  خصوص  در  خود  موضع  از  انسان دوستانه  بشری 
همه زندانیان ایرانی با همه زندانیان امریکایی کوتاه آمده 
با  اکنون  ولی  بود،  شده  موردی  تبادل های  به  حاضر  و 
رفتار کثیف و تداوم عهدشکنی دولت بایدن، دیگر هیچ 
انگیزه ای از سوی ایران برای تداوم این روند وجود ندارد و 
لذا موضوع تبادل به شکل کنونی را به طور کلی از دستور 

کار خود خارج خواهد کرد.«
حدود سه ماه پیش تلویزیون لبنانی المیادین، از برنامه 
و  امریکایی  زندانی  چهار  با  ایرانی  زندانی  چهار  تبادل 
دریافت هفت میلیارد دالر پول توسط ایران خبر داده بود، 

اما مقام  های ایرانی این خبر را تکذیب کرده بود.
حدود دو هفته قبل ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه 
مذاکرات  در  ایران  نماینده  اظهارات  به  پاسخ  در  امریکا، 
گروگان  را  زندانی  تبادل  امریکا  این که  بر  دایر  هسته ای 
برای  تالشی  این  که  گفت  داده،  قرار  سیاسی  اهداف 
انداختن تقصیر بن بست در مذاکرات وین به گردن امریکا 
است و اضافه کرده که در مورد مبادله زندانی هنوز هیچ 

توافقی وجود ندارد.
خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  آن  از  پس 
ایران، در واکنش به اظهارات ند پرایس گفت که »ایران 
همین امروز آماده تبادل زندانیان« است و خبر از توافق 

برای مبادله 1۰ زندانی با بریتانیا و امریکا داد.
رفتار  ایران  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی  زمان،  آن  در 
امریکا را حیرت آور خواند و گفت که مبادله بشردوستانه 

زندانیان بین امریکا و بریتانیا در وین توافق شده بود.
از  جدا  »چیزی  توافق  این  خطیب زاده  آقای  گفته  به 

مذاکرات در خصوص برجام بوده است.«

چین،  ووهان  شهر  مسووالن  یورونیوز،  گزارش  به 
کشف  پی  در  کووید-19،  همه گیری  شیوع  کانون 
چند مورد جدید ابتال به ویروس کرونا تصمیم دارند 

از کل ساکنان این شهر آزمایش کرونا بگیرند.
روز گذشته سه مورد تازه ابتال به گونه دلتای ویروس 
کرونا در کالن شهر ووهان که 11 میلیون نفر جمعیت 
دارد، ثبت شد. سخنگوی شهرداری ووهان اعالم کرد 
که به زودی از تمامی ساکنان شهر آزمایش پی سی آر 

گرفته خواهد شد.
در  که  کردند  اعالم  دوشنبه  روز  محلی  مقام های 
کرونای  آزمایش  نتیجه  اخیر  روزهای  در  مجموع 
هفت کارگر که از دیگر نقاط چین به این شهر آمده 
بوده ، مثبت شده و از این میان چهار نفر هیچ گونه 

عالیمی نداشته اند.
از  را  کرونا  همه گیری  عماًل  بود  توانسته  که  چین 
اواخر بهار سال ۲۰۲۰ میالدی در خاک خود مهار 
کند، در چند هفته اخیر با بیش ترین میزان ابتال به 

کرونا از سال گذشته تا کنون روبه رو بوده است.
در ماه جوالی در سراسر چین دست کم ۳۰۰ مورد 
ابتال به کرونا ثبت شد که گرچه نسبت به بسیاری از 
کشورها ناچیز به  شمار می رود، اما از آن رو اهمیت 
دارد که مبتالیان فوق در 1۲ والیت مختلف سکونت 
داشته اند. دولت چین از شهروندان پایتخت خواسته 
ترک  ضروری  کارهای  برای  جز  را  پکن  که  است 

نکنند.

نشر  از  جلوگیری  برای  که  است  کرده  اعالم  توییتر 
بین المللی  خبرگزاری  دو  با  جعلی،  و  کذب  اخبار 
اجتماعی  همکاری خواهد کرد. همکاری یک شبکه 
با خبرگزاری ها با هدف ارایه اخبار مستند، پدیده ای 

جدید در امر اطالع رسانی است.
توییتر  اجتماعی  دویچه وله، مسووالن شبکه  گزار  به 
و  مستند  اخبار  ارایه  راستای  در  که  کرده اند  اعالم 
قابل اعتماد به کاربران خود تصمیم به همکاری با دو 

خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس دارند.
برای  را  زمینه  حال  عین  در  همکاری  این 
گفته  می سازد.  فراهم  کاربران  به  خبررسانی سریع تر 
می شود این همکاری رویدادهای بزرگ و مهم را در 
بر می گیرد. مسووالن توییتر گفته اند که تصمیم دارند 
برخی از پست های توییتری را با خبر متناسب با آن از 

خبرگزاری ها پیوند بزنند.
همین همکاری می تواند به حذف پست های توییتری 
حاوی اخبار کذب سرعت بیش تری ببخشد. به عنوان 
امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  نمونه، 
از شبکه توییتر برای نشر اخبار و اطالعات ناصحیح 
استفاده کرده بود. توییتر حساب کاربری او را مسدود 

کرده است.
اطالعات بیش تری درباره هزینه مالی این همکاری و 
تامین آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است. گفته 
این خبرگزاری ها  با  توییتر  قرارداد همکاری  می شود 
به پیشنهاد خبرگزاری آسوشیتدپرس مربوط می شود.
توییتر  شبکه  با  که  است  مدت ها  آسوشیتدپرس 
اخبار،  راستی آزمایی  با  رابطه  در  می کند.  همکاری 
نیز  فیس بوک  شبکه  با  رویترز  و  آسوشیتدپرس 

همکاری هایی در سطحی نازل تر دارند.

اتحادیه اروپا و ناتو نیز ایران را در مورد حمله بر کشتی 
نخست وزیر  بنت،  نفتالی  کردند.  محکوم  اسراییلی 
ایرانی ها  است که  زمان گذشته  آن  اسراییل، می گوید 
به  را  خاورمیانه  آن جا  از  و  بنشینند  تهران  در  بتوانند 

آتش بکشند.
جمع  به  نیز  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  نظامی  پیمان 
حمله  مورد  در  بین المللی  فزاینده  محکوم کننده گان 
اسراییلی در دریای  به کشتی  ایران  از سوی  احتمالی 
عرب پیوستند. آن ها از ایران خواستند که به تعهدات 

بین المللی خود پای بند بماند.
گفته  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  از  نقل  به  دویچه وله 
است که دیالن وایت، سخنگوی پیمان ناتو، اعالم کرد 
که ۳۰ عضو پیمان ناتو به مواضع سه عضو این پیمان، 
امریکا، بریتانیا و رومانی می پیوندند و »حمله مرگ بار 
را  عمان  دریای  سواحل  در  استریت  مرسر  کشتی  بر 
به شدت محکوم می کنند و همدردی خود را با رومانی و 

بریتانیا به خاطر قربانیان ابراز می دارند.«

ناتو  هم پیمانان  برای  کشتی رانی  »آزادی  افزود:  وایت 
از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است و باید مطابق 

حقوق بین الملل پایدار بماند.«
این سخنگوی پیمان ناتو گفت: »اعضای پیمان نگران 
اعمال بی ثبات کننده ایران در منطقه هستند و تهران 
را فرا می خوانند که به تعهدات بین المللی خود پای بند 

بماند.«
اتحادیه اروپا نیز این حمله را تأسف بار خواند و ضمن 
حمله،  این  قربانی  دو  بازمانده گان  با  همدردی  ابراز 

این مورد  و همه جانبه در  تحقیقات مستقل  خواستار 
شد.

در  اروپا،  اتحادیه  کمیسیون  سخنگوی  مسرالی،  نبیال 
این رابطه گفت: »اعمالی از این دست که نقض امنیت 
و آزادی کشتی رانی در منطقه محسوب می شوند، قابل 

قبول نیست.«
اقداماتی  از  باید  درگیر  طرفین  »تمام  افزود:  مسرالی 
اجتناب ورزند که صلح و ثبات منطقه را پایمال می کند.«

نفتای بنت، نخست وزیر اسراییل، اعالم کرد که کشورش 
قادر به اقدام مستقل علیه ایران است و این اقدام را برای 

خود محفوظ می داند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نفتالی بنت روز سه شنبه، 
۳ آگست )1۲ اسد( به هنگامی که از مرزهای شمالی 
کشور بازدید می کرد، گفت: »ما در حال کار روی اجماع 
بین المللی هستیم، اما هم زمان می دانیم که قادریم به 

تنهایی اقدام کنیم.«
بنت افزود: »ایران به خوبی می داند اگر کسی امنیت ما 

را تهدید کند، ما چه هزینه ای را برای آن طلب خواهیم 
کرد. ایرانی ها باید بدانند که امکان ندارد بتوان در تهران 
نشست و از آن جا خاورمیانه را به آتش کشاند. آن زمان 

گذشته است.«
روز پیش آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، گفته بود 
حمله  در  ایران  مسوولیت  مورد  در  متحده  ایاالت  که 
بر تانکر مرسر استریت تردیدی ندارد و بر آن است تا 
در هماهنگی با کشورهای ذی ربط در اقدامی مشترک 

نسبت به این حمله واکنش نشان دهد.

شیوع کرونا در چین؛ 
تست کرونا برای باشنده گان 

ووهان الزامی شد

توییتر با رویترز و آسوشیتدپرس 
در مقابله با نشر اخبار کذب 

همکاری می کند

حمله بر کشتی اسراییلی؛ 
اتحادیه اروپا و ناتو هم ایران را محکوم کردند

افتتاح نمایندگی جدید عزیزی بانک در مرکز تجارتی داودزی

نمایندگی خویش  بانک طبق وعده و دیدگاه توسعوی خویش، هشتادمین )۸۰(  عزیزی 
را در منزل اول مرکز تجارتی داودزی در کابل افتتاح نمود و این روند ادامه دارد. عزیزی 
بانک متعهد است که به تمام هموطنان عزیز خود سهولت خدمات بانکی مهیا نماید و برای 
معامالت ایشان محیط مصون ایجاد نماید. نمایندگی متذکره مجهز با امکانات مدرن  و همه 

سهولت های بانکی می باشد.


