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امریکایی ها رفتند اما مردم هستند
پس از خروج نیروهای ایاالت متحده امریکا، گروه طالبان به سرعت در قلمرو دولت پیش روی کردند. در این پیش روی، 

نزدیک به ۲۰۰ ولسوالی به تصرف این گروه درآمد. البته از اغلب ولسوالی ها دولت عقب نشینی کرد. پس از سقوط های پی در 
پی ولسوالی ها، طالبان اعالم کردند که قادر هستند طی چند هفته تمام افغانستان را تصرف کنند.
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نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز شد. طی روزهای اخیر که دامنه 
جنگ به حومه شهر هرات و مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و 
ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر شنیدن خبرهای خوش از 
پایان جنگ هستند. یکی از بزرگ ترین تأثیرات جنگ بر هراتیان، آواره گی هزاران 
خانواده از حومه به مرکز شهر بوده است. شماری از خانواده های بی جا شده روایت 
می کنند که به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی، تاکنون موفق نشده اند به 
مناطق اصلی شان بازگردند؛ اما برخی خانواده ها از روی اجبار با وجود تداوم جنگ، 

به خانه های شان بازگشته اند.
درگیری های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت های اقتصادی در هرات داشته و 
وضعیت بازار هرات تاکنون به حالت عادی باز نگشته است. دکان داران و فعاالن 

اقتصادی در شهر هرات روایت می کنند که...

وزیر خارجه خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر 
سازمان ملل به افغانستان شد طالبان دواخان مینه پال، رییس مرکز رسانه های 

حکومت را ترور کردند
۸صبح، کابل: وزیر امور خارجه کشور خواستار 
اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و هیأت 
حقیقت یاب بین المللی برای بررسی تخطی های 
حقوق بشری و »جنایات طالبان« در افغانستان 

شده است.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه، روز جمعه، 
پانزدهم اسد، در گفت وگوی ویدیویی با کمیشنر 
متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  عالی 
درباره تخطی های حقوق بشری، تشدید حمالت 
طالبان بر مراکز عمده جمعیت و شهرهای بزرگ 
این حمالت صحبت  از  ناشی  بشری  بحرانی  و 

کرده است.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  هیواد،  گران 
می گوید که اتمر در این گفت وگو خواستار اعزام 
گزارش گر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی 

تخطی های حقوق بشری طالبان شده است.
به گفته او، اتمر از میشل باشلیت، کمیشنر عالی 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته 
شده است که جنایت های ضدبشری را طالبان 
نشست  در  شده اند،  مرتکب  افغانستان  در  که 
ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد 

بحث قرار بگیرد.
هیواد افزود که در این گفت وگو در مورد نظارت 
از تخطی های حقوق بشری و جنایت هایی را که 
طالبان مرتکب می شوند، به تفصیل بحث شده 

است.
محمدحنیف اتمر با نشر توییتی گفته است که 
در گفت وگو با میشل باشلیت از او خواسته است 
که برای ارایه وضعیت انسانی در افغانستان در 
به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  جلسه 
جمعه  روز  جلسه  این  کند.  کمک  افغانستان 

برگزار می شود.
اتمر از کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
بررسی  برای  را  حقیقت یابی  هیأت  تا  خواست 
کشور  این  به  افغانستان  در  انسانی  وضعیت 

بفرست.
دو  که  است  گفته  هیواد  گران  دیگر،  جانب  از 
طرف درباره انسجام، بسیج نهادها و سازمان های 
بین المللی حقوق بشری، برای نظارت، تقبیح و 
ادامه  از  نیز جلوگیری  توقف حمالت طالبان و 
ناشی  طالبان  حمالت  از  که  بشری  بحران 

می شود، توافق کرده اند.

مینه پال،  دواخان  کابل:  ۸صبح، 
رسانه های  و  اطالعات  مرکز  رییس 
حکومت روز جمعه، پانزدهم اسد، در 

کابل ترور شده است.
تأیید  را  خبر  این  داخله  امور  وزارت 
استانکزی،  میرویس  است.  کرده 
گفت  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی 
در  جمعه  روز  چاشت  مینه پال  که 
مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل کشته 

شده است.
گروه طالبان مسوولیت کشتن مینه پال 

را بر عهده گرفته است.
مینه پال پیش از این به عنوان معاون 
کار  نیز  جمهوری  ریاست  سخنگوی 

کرده است.
او چند ماه پیش کار خود را به عنوان 
رسانه های  و  اطالعات  مرکز  رییس 

حکومت آغاز کرد.

دهمین  روز جنگ در هرات

جنایت جنگی محکوم و روی حل سیاسی 
قضیه افغانستان تاکید شد

واکسین کرونا و بی باوری مردم؛  
صحت عامه: 

به شایعات گوش ندهید
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آواره گی و رکود اقتصادی؛

نشست ویژه سازمان ملل؛



 

بیش از یک دهه از شروع تالش های منظم برای قانع کردن طالبان 
به صلح با دولت سپری شده است. این تالش ها با برگزاری »جرگه 
ملی مشورتی صلح« در ماه جوزای 1389 و تأسیس »شورای عالی 
صلح« در اواسط همین سال آغاز شده بود. پیش از آن، تالش ها 
برای صلح، نامنظم و پراکنده بود و هدف »کمیسیون تحکیم صلح« 

نیز تنها ادغام افراد تسلیم شده طالبان به جامعه بود.
با دخالت مستقیم امریکا در روند صلح افغانستان، امید می رفت 
که جنگ در این کشور پایان یابد. نخستین دور مذاکرات امریکا و 
طالبان در میزان 1397 در قطر برگزار شد. این مذاکرات یازده دور 
طول کشید و سرانجام دو طرف در دهم حوت سال بعد »توافق نامه 
آوردن صلح به افغانستان« را امضا کردند. رهایی بیش از پنج هزار 
زندانی طالبان از بند دولت، شروع برنامه خروج سربازان بین المللی 
و مذاکرات بین دولت و طالبان از پیامدهای امضای این توافق نامه 

بود.
مذاکرات صلح بین دولت و طالبان با میزبانی قطر در سنبله 1399 

آغاز شد. یک ماه بعد این مذاکرات یک ساله می شود.
دولت افغانستان و جامعه جهانی در بیش از یازده سال تالش منظم 
موفق نشده اند تا گروه طالبان را به ترک خشونت و انتخاب زنده گی 
به  افغانستان  تحوالت  تالش ها،  این  کنند. خالف  قانع  صلح آمیز 
صلح  برقراری  امکان  می شود  تصور  که  است  یافته  سوق  سویی 
در این کشور نیست. جنگ داخلی، سقوط دولت و تبدیل شدن 
افغانستان به کانون فعالیت گروه های تروریستی، سناریوهایی است 

که درباره آینده این کشور وجود دارد.
اگر افغانستان با پدیده شورش گری داخلی روبه رو باشد، یازده سال 
تالش منظم برای سازش با شورشیان وقت کمی نیست. ناکامی 
این تالش منظم می رساند که قضیه افغانستان بسیار پیچیده تر از 
مسأله شورش گری است. از این رو، خیال صلح با گروه طالبان زیر 
نام یک گروه ناراض، رانده شده و شورشی، یک خیال خام و باطل 

بوده است.
با پیش روی سریع گروه طالبان به سمت مناطق تحت اداره دولت 
با  و تالش این گروه برای تصرف شهرها، خام بودن خیال صلح 
این  گذشته،  ماه  سه  در  است.  شده  برآفتاب  بیش تر  گروه  این 
دولت افغانستان بود که به تنهایی می گفت که گروه طالبان آماده 
صلح نیست. حاال مقامات بسیاری کشورها نیز عین ادعا را مطرح 
می کنند. از جمله سرپرست سفارت امریکا در کابل به تازه گی گفته 
دارند.  باور  جنگ  به  تنها  و  می ترسند  صلح  از  طالبان  که  است 
نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد هم گفته است که 
دلیلی برای حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه این سازمان 
نگران کننده  را  طالبان  اخیر  ماه  سه  تالش های  نیز  او  نمی بیند. 

خوانده است.
جنگ جاری در افغانستان، جنگ بین دولت و یک گروه شورشی 
نیست. دولت افغانستان با گروهی درگیر جنگ است که توسط 
فعالیت  بستر  خود  نوبه  به  گروه  این  است.  شده  اجیر  پاکستان 
ائتالف بین المللی تروریسم در افغانستان را نیز فراهم کرده است. 
داعش،  القاعده،  شامل  هستند،  ائتالف  این  عضو  که  گروه هایی 
تاجیکستان،  اسالمی  نهضت  شرقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش 
هند  ضد  اسالم گرای  گروه های  و  اوزبیکستان  اسالمی  حرکت 
می شوند. مجموع این گروه ها فعاًل در یک ائتالف اعالم نشده علیه 
دولت افغانستان در جنگ هستند. به این ترتیب، جنگ افغانستان 
را نباید تنها از عینک شورش گری دید و برای پایان آن راهکاری در 

همین محدوده جست وجو کرد.
واقع بینانه  کاماًل  افغانستان  وضعیت  از  الکساندر  کریس  دریافت 
است. او که سابق سفیر کانادا در افغانستان بود، پاکستان را مقصر 
اصلی این وضعیت می داند. پیشنهاد الکساندر آن است که برای 
پاکستان  تحریم  راه  کوتاه ترین  افغانستان،  جنگ  به  دادن  پایان 

است.
جای بسیار امیدواری است که نگاه جامعه جهانی نسبت به گروه 
ائتالف جهانی  فعاًل عضو  این گروه  است.  تغییر  در حال  طالبان 
تروریسم است که جنگ با دولت افغانستان را اجاره کرده است. 
تا زمانی که کشورهای پشتی بان طالبان هدف قرار نگیرند، بعید 
است که تیغ کشتار این گروه کند شود. بنابراین، کوتاه ترین مسیر 
رسیدن به صلح در افغانستان آن است که دستان کشورهای بیرونی 
از پشتی بانی گروه طالبان قطع شود. این کار اما تنها در توان جامعه 

جهانی است.
گروه طالبان در یازده سال گذشته به صورت پیوسته به توصیه های 
اوج  در  گروه  این  است.  زده  پا  پشت  افغانستان  دولت  با  صلح 
فشارهای نظامی امریکا و ناتو نیز آماده نشد که صادقانه پشت میز 
مذاکره با دولت افغانستان بنشیند. توقع این که گروه طالبان پس از 
پایان »اشغال« به ندای صلح دولت لبیک بگوید، خالف واقع است. 
مسیرهای  باید  جهانی  جامعه  داد.  پایان  باید  خام  خیال  این  به 
نرفته تازه را برای توقف جنگ در افغانستان دنبال کند. یکی از 
این مسیرها، افزایش تحریم ها بر گروه طالبان و وضع تحریم بر 
در  کرده اند.  اجاره  برای جنگ  را  گروه  این  که  است  کشورهایی 
غیر این صورت، صلح در افغانستان همان سرابی خواهد بود که 

تاکنون بوده است.

خیال صلح با طالبان 
خام بود
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زرنج،  شهر  به  طالبان  حمله  هرات:  ۸صبح، 
تن  هزاران  آواره گی  سبب  نیمروز  والیت  مرکز 

شده است.
شایع شده بود که پس از حمله طالبان، والی این 
والیت به ایران رفته است. والی نیمروز گزارش ها 
درباره فرارش به ایران را تکذیب کرد و به مردم 
دفاع  زرنج  شهر  از  که  داد  اطمینان  والیت  این 

خواهد کرد.
جمعه،  روز  نیمروز  والی  براهوی،  عبدالکریم 
پانزدهم اسد، در پیام تصویری به مردم این والیت 
اطمینان داد که وظیفه اش را ترک نکرده و در 
کنار مردم خود از جان و مال آنان دفاع می کند.

والی نیمروز در این نوار ویدیویی پافشاری دارد 
که هم اکنون در والیت نیمروز قرار دارد و از مردم 
خواست که فریب شایعات شبکه های اجتماعی را 

نخورند.
گروه طالبان روز پنج شنبه پس از تصرف کامل 
از شهر  بر بخش های  این والیت  ولسوالی کنگ 
نیمروز، حمله کرد و کنترل  زرنج، مرکز والیت 

بخش هایی از این شهر را به دست گرفت.
نیمروز  زندان  بر  طالبان  که  است  شده  گزارش 

حمله و زندانیان را آزاد کرده اند.
براساس منابع مردمی، هم اکنون گروه طالبان در 
امنیتی و گمرک  امنیتی، حوزه سوم  اول  حوزه 
در  کماکان  درگیری  و  دارند  والیت حضور  این 

والیت  در  محلی  منابع  بامیان:  ۸صبح، 
میدان وردک تأیید می کنند که بامداد روز جمعه، 
پانزدهم اسد، یک موتر نوع فالن کوچ در مربوطات 
میدان شهر، مرکز این والیت هدف حمله راکتی 

قرار گرفته است.
سردار بختیاری، عضو شورای والیتی میدان وردک 
به  راکت  گلوله های  که  روزنامه 8صبح گفت  به 
موتر اصابت کرده و در پی آن پنج مسافر کشته و 

تخار  والیت  پولیس  فرماندهی  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که در حمله تفنگ داران ناشناس بر یک 
خانه در شهر تالقان، مرکز والیت تخار سه زن و 

یک مرد کشته شده اند.
این حادثه پنج شنبه شب، چهاردهم اسد، رخ داده 

است.
والیت  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  اسیر،  خلیل 
ساعت  حوالی  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  تخار، 
8:3۰ شب گذشته، تفنگ داران ناشناس در ساحه 
یک  بر  تالقان  شهر  مربوطات  از  بنیاد«  »کوچه 
منزل مسکونی هجوم بردند که در پی آن چهار 

تن به شمول سه زن کشته شده اند.
پولیس انگیزه این رویداد را خصومت های شخصی 
عنوان کرد و گفت که مهاجمان از ساحه رویداد 

فرار کرده اند.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع با نشر خبرنامه ای 
راه اندازی  با  امنیتی  نیرو های  که  می گوید 
عملیاتی شهر شبرغان، مرکز والیت جوزجان 

را دوباره تصرف کرده اند.
)جمعه،  دیروز  که  وزارت  این  خبرنامه  در 
»در  است:  آمده  شد،  نشر  اسد(  پانزدهم 
نتیجه این عملیات به تروریستان طالب تلفات 
از  نیز  این والیت  و مرکز  وارد شده  سنگینی 
نیرو های  تصرف  به  و  آزاد  تروریستان  کنترل 
دفاعی و امنیتی آمده است.« به نقل از خبرنامه 
در این عملیات نیروهای ویژه، بسیج مردمی و 

»قوای هوایی سهم داشته اند.
بود که قصر  ادعا کرده  گروه طالبان، پیش تر 
پولیس  فرماندهی  و  اندخوی  بندر  دوستم، 
تصرف  را  شبرغان  شهر  در  جوزجان  والیت 
که  می کند  تاکید  دفاع  وزارت  است.  کرده  
عملیات نیروهای امنیتی در این والیت ادامه 

دارد.
جوزجان در شمال کشور، از مدتی به این سو 
و  امنیتی  نیروهای  سنگین  نبردهای  شاهد، 

بسیج مردمی با گروه طالبان است.

اعالم  عالی  تحصیالت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
 11 دانشگاه های  حضوری  درس های  که  کرد 
والیت کشور به شمول کابل روز شنبه، شانزدهم 

اسد، آغاز می شود.
حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیالت عالی، 
به روزنامه 8صبح گفت که درس های حضوری 
در یازده والیت کشور که شیوع ویروس کرونا 
زیر 3۵ درصد گزارش شده است به گونه رسمی 

آغاز می شود.
عبیدی افزود که دانشگاه های والیات دیگر نیز 
که گردش ویروس کرونا در آن زیر 3۵ درصد 
باشد و گزارش آن از سوی وزارت صحت عامه 
به  نیز  به وزارت تحصیالت عالی برسد،  کشور 

زودی آغاز خواهد شد.
عبیدی تصریح کرد که وزارت تحصیالت عالی 
در تالش است که درس های حضوری در ۲3  

والیت دیگر را نیز به گونه تدریجی آغاز کند.
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحصیلی به هدف 
از  از شیوع موج سوم ویروس کرونا  جلوگیری 
هشتم جوزا به این سو تعطیل شده اند. تعطیلی 
دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مکاتب ابتدا در 1۶ 

والیت کشور اجرایی و سپس سراسری شد.
وزارت صحت عامه تاکنون تعطیلی دانشگاه ها 
نوبت  را در چند  و تحصیلی  آموزشی  مراکز  و 
مجروح،  وحید  پیش تر  است.  کرده  تمدید 
سرپرست وزارت صحت عامه، گفته بود که برای 
بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها تحت فشار است.

۸صبح، هرات: مقامات محلی در والیت فراه 
تأیید می کنند که معاون آمر امنیت فرماندهی 
پولیس این والیت در نبرد با گروه طالبان جان 

باخته است.
داداهلل قانع، رییس شورای والیتی فراه به روزنامه 
8صبح گفت که پنج شنبه شب، چهاردهم اسد، 
امنیت فرماندهی پولیس  آمر  قادرجان، معاون 
مربوطات  از  ده«  »بلند  منطقه  در  فراه  والیت 
مرکز این والیت در نبرد با گروه طالبان کشته 

شده است.
این در حالی است که جنگ در والیت فراه به 
ویژه مرکز این والیت میان نیروهای امنیتی و 
گروه طالبان ادامه دارد و شماری از ولسوالی های 

این والیت نیز در کنترل طالبان قرار دارد.

مرکز این والیت جریان دارد.
چند قطعه ویدیویی که در اختیار روزنامه 8صبح 
و  اول  حوزه های  که  می دهد  نشان  گرفته،  قرار 
سوم پولیس در شهر زرنج، چور و چپاول شده 

است.
در این نوارهای ویدیویی دیده می شود که افرادی 
در حال انتقال و بردن امکانات اداری این حوزه ها 

هستند.
منابع محلی در والیت نیمروز گفته اند که پس از 
حمله طالبان هزاران تن خانه های خود را ترک 

کرده  و پا به فرار گذاشته اند.
ویدیوهایی نیز به نشر رسیده است که مردم را در 
حال فرار به ایران نشان می دهد. هم چنین برخی 
از باشنده گان نیمروز از برخورد نامناسب مرزبانان 

ایران شکایت کرده اند.
والیت نیمروز در جنوب غرب کشور موقعیت دارد 
و از جمله مهم ترین والیات در این حوزه است. 
بند آب گردان کمال خان که در نخستین روزهای 
سال جاری به بهره برداری رسید نیز در ولسوالی 

چهاربرجک این والیت واقع شده است.
منابع مردمی تأکید می کنند که هیچ خطری بند 
کمال خان را تهدید نمی کند و زن و مرد ولسوالی 
سد  این  از  قبل  سال های  همانند  برجک  چهار 
بزرگ آب گردان در کنار نیروهای دولتی حفاظت 

می کنند.

دو نفر دیگر زخمی شده اند.
تحت  ساحه  در  رویداد  این  بختیاری،  گفته   به 
از سوی  نیز  افتاده و راکت  اتفاق  تسلط طالبان 

جنگ جویان این گروه شلیک شده  است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، می گوید 
هدف  امنیتی  نیروهای  سوی  از  موتر  این  که 

اصابت فیر دهشکه قرار گرفته است.
بامیان  از  موتر  این  بختیاری،  معلومات  طبق 
در همین  است.  بوده  در حرکت  کابل  به طرف 
حال، یک منبع دیگر می گوید که سرنشینان این 
موتر همه باشنده گان ولسوالی شهرستان والیت 

دایکندی بوده اند.
والیت  این  جلریز  ولسوالی  به ویژه  میدان وردک 
کابل-  شاهراه  مسیر  در  ناامن  ساحات  از  یکی 
مرکزی  مناطق  باشنده گان  که  است  بامیان 
امنیت  تأمین  در  توجه حکومت  از عدم  همواره 

این مسیر انتقاد کرده اند.

سخنگوی فرماندهی پولیس تخار افزود که رویداد 
زیر بررسی پولیس تخار قرار دارد.

مسوولیت این حادثه را فرد و یا گروهی بر عهده 
نگرفته است.

هزاران تن پس از حمله طالبان به شهر زرنج نیمروز 
آواره شدند

مرکز والیت جوزجان 
دوباره به دست نیروهای 

امنیتی افتاد

درس حضوری دانشگاه ها 
در ۱۱ والیت به شمول 
کابل امروز آغاز می شود

معاون آمر امنیت پولیس 
فراه کشته شد

در پی اصابت راکت به موترمسافربری در میدان وردک پنج 
مسافر کشته شدند

افراد تفنگ دار سه زن و یک مرد را در مرکز تخار 
تیرباران کردند
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نشست ویژه سازمان ملل متحد 
در رابطه به افزایش خشونت ها 
در افغانستان، جمعه شب، 1۵ 
برگزار شد.  نیویارک  در  اسد، 
نماینده گان  نشست  این  در 
سازمان،  این  عضو  کشورهای 
متحده  ایاالت  شمول  به 
حمله  افزایش  هند  و  چین  روسیه،  بریتانیا،  امریکا، 
قضیه  سیاسی  راه حل  بر  و  محکوم  را  غیرنظامیان  بر 

افغانستان تاکید کردند.
در  حمالت  افزایش  نشست  این  در  امریکا  نماینده 
طالبان  اگر  که  گفت  و  کرد  محکوم  را  افغانستان 
بخواهند قدرت را از طریق نظامی بگیرند، آنان منزوی 
را  باید خشونت ها  طالبان  که  افزود  وی  شد.  خواهند 
کاهش بدهند و در زمینه صلح، امنیت و ثبات با دولت 

افغانستان تالش کنند. 
نماینده امریکا روی راه حل سیاسی قضیه افغانستان که 
عادالنه و پایدار باشد، تاکید کرد. براساس این راه حل 
سیاسی، باید حکومت همه شمول ایجاد شود، افغان ها 
حق انتخاب رهبر سیاسی خود را داشته باشند، حقوق 
بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت ها حفظ شود، افغانستان 
در آینده به پناه گاه امن تروریستان تبدیل نشود و به 

قواعد حقوق بشری احترام گذاشته شود.
در  وضعیت  این  ادامه  که  داد  هشدار  امریکا  نماینده 
افغانستان سبب خشونت و ویرانی بیش تر خواهد شد. 
وی از پروسه صلح به رهبری و مالکیت  افغان ها حمایت 
افغانستان  صلح  راستای  در  امریکا  که  گفت  و  کرد 

تالش های دیپلماتیک خود را ادامه می دهد. 
در  را  خود  همکاری  متحده  ایاالت  که  شد  یادآور  او 
بخش های مختلف به ویژه بخش های انکشافی و حمایت 

از نیروهای امنیتی افغان در آینده نیز ادامه می دهد.
در همین حال واسیلی نبنزیا، نماینده دایم روسیه در 

نبردها در حومه شهر هرات وارد دهمین روز شد. طی 
روزهای اخیر که دامنه جنگ به حومه شهر هرات و 
مناطق نزدیک به مرکز شهر رسیده، مردم با نگرانی و 
ترس اخبار مربوط به جنگ را دنبال می کنند و منتظر 

شنیدن خبرهای خوش از پایان جنگ هستند.
یکی از بزرگ ترین تأثیرات جنگ بر هراتیان، آواره گی 
است.  بوده  شهر  مرکز  به  حومه  از  خانواده  هزاران 
شماری از خانواده های بی جا شده روایت می کنند که 
به دلیل شدت نبردها و تهدیدهای امنیتی، تاکنون 
اما  بازگردند؛  اصلی شان  مناطق  به  نشده اند  موفق 
برخی خانواده ها از روی اجبار با وجود تداوم جنگ، به 

خانه های شان بازگشته اند.
درگیری های خونین پیامدهای منفی بر فعالیت های 
هرات  بازار  وضعیت  و  داشته  هرات  در  اقتصادی 
تاکنون به حالت عادی باز نگشته است. دکان داران و 
فعاالن اقتصادی در شهر هرات روایت می کنند که از 
روبه رو  کم سابقه ای  رکود  با  بازار  آغاز جنگ،  هنگام 

شده است.
جنگ در مسیر منتهی به شهرک صنعتی هرات نیز 
از  که  افرادی  و  کارخانه داران  برای  زیادی  مشکالت 
مسیر شهر هرات به ولسوالی گذره رفت وآمد دارند، 
ایجاد کرده است. در مسیر منتهی به شهرک صنعتی 
و میدان هوایی هرات، طرف های درگیر جنگ بارها به 

تبادل آتش پرداخته اند.
با این همه، هراتیان در چند روز گذشته شب و روزهای 
دشواری را سپری کردند. جنگ و نبردهای شدید در 
حومه این شهر، جریان زنده گی عادی مردم را مختل 
کرد و سایه شوم جنگ در شهر هرات رنگ زنده گی 

بسیاری از هراتیان را سیاه و تاریک کرده است.
خانواده هایی که از اثر جنگ  در هرات مجبور به ترک 
از  تلخ و دردناکی  خانه های شان شده اند، روایت های 
آن چه بر سرشان گذشته، دارند. افرادی که از وحشت 
جنگ تمام دار و ندارشان را رها کرده و برای حفظ 
مناطق  به  خود  وابسته گان  خانه های  در  جان  شان، 

مرکزی شهر هرات پناه آورده اند.
با گذشت 1۰ روز از نبردهای شدید در حومه شهر 
هرات و مناطق نزدیک به شهر، دامنه نبردها گسترش 

سازمان ملل، گفت که آنان گزارش های وحشت ناکی از 
خشونت در افغانستان را دریافت کرده اند. آقای نبنزیا 
و  ندارد  نظامی  حل  راه  افغانستان  قضیه  که  افزود 
تالش های جهانی و منطقه ای باید صورت گیرد تا منافع 
تمام گروه های مذهبی و قومی در افغانستان تامین شود. 
نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد که بی ثباتی 
شرق  و  شمال  در  داعش  نفوذ  افزایش  سبب  داخلی 

افغانستان شده است.
در عین حال، دیبرا الیز، نماینده سازمان ملل متحد در 
افغانستان، در این نشست که از طریق تماس تصویری 
صحبت می کرد، گفت کسانی که تخطی فاحش حقوق 
بشر را مرتکب می شوند، تحت پی گرد قرار بگیرند. خانم 
الیز افزود که یوناما و جامعه جهانی کوشش می کنند 
راهی پیدا کنند تا کسانی که مقصر هستند را مسوول 

قرار بدهند.
خانم الینز از شورای امنیت سازمان ملل خواست اگر 
پیشرفتی در مذاکرات صلح به وجود نیاید و طالبان به 
از سفر  که  تحریم هایی  دهند،  ادامه  خشونت های شان 
نماینده گان طالبان رفع شده بود و قرار است به زودی 

پایان یابد، نباید تمدید شود.
خاطرنشان  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده 
کرد که به خاطر اوضاع کنونی، مهاجرت غیرقانونی و 
برابر خواهد شد. دیبرا  این کشور امسال دو  از  قانونی 
الینز هم چنان گفت، حکومتی که در افغانستان با زور 
ملل  سازمان  از  وی  نیست.  قبول  قابل  شود،  تحمیل 
افغانستان  صلح  مذاکرات  پیش رفت  برای  که  خواست 

نقش فعال تری بگیرد.
از جانب دیگر شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر 
افغانستان، در این نشست که از طریق تماس تصویری 
صحبت می کرد، گفت که وضعیت افغانستان بحرانی تر 
از گذشته است و اگر وضعیت کنونی و خشونت ها ادامه 
یابد، بیش ترین صدمه به غیرنظامیان وارد خواهد شد. 

یافته و درگیری های پراکنده در منطقه شیدایی در 
این  از  پیش  است.  شده  آغاز  نیز  هرات  شهر  شرق 
نبردها  گواه  هرات  شهر  جنوب  و  غرب  در  مناطقی 

میان طرف های درگیر جنگ بود.
نامناسب  وضعیت  از  هرات،  در  جنگ  ضد  فعاالن 
خانواده هایی که از اثر جنگ آواره شده اند، ابراز نگرانی 
کرده و باور دارند که تداوم نبردهای شدید در هرات، 
طی روزهای آینده ممکن است وضعیت را بدتر کند 
و افراد بیش تری مجبور شوند با گسترش دامنه نبرد، 

خانه های شان را ترک و آواره شوند.

خانم اکبر افزود که در خشونت های اخیر جنایت جنگی 
رخ داده است. به گفته وی، طالبان در همین اواخر، 4۰ 
غیرنظامی را در اسپین بولدک قندهار و ۲7 غیرنظامی را 
در ولسوالی مالستان والیت غزنی کشته اند. خانم اکبر از 
سازمان ملل متحد خواست که از ریختن خون افغان ها 
بشر  رییس کمیسیون مستقل حقوق  جلوگیری کند. 
خاطرنشان کرد که زنان در ساحات تحت کنترل طالبان 

با محدودیت هایی مواجه شده اند که نگران کننده است.
اکبر هشدار داد که تمام دستاوردهای حقوق  شهرزاد 
بشر افغانستان در سال های گذشته، با خطر روبه رو است. 
از  ملل،  سازمان  در  انگلستان  نماینده  حال  همین  در 
استفاده  و  اجباری  ازدواج  بشری،  حقوق  سوءاستفاده 
از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی در افغانستان ابراز 
معنادار  به صورت  باید  طالبان  که  گفت  و  کرد  نگرانی 
وارد پروسه صلح شوند. وی تصریح کرد که کشور های 
از صلحی که تحت  باید  همسایه و قدرت های منطقه 

رهبری و مالکیت  افغان ها است، حمایت کنند. 
از جانب دیگر نماینده چین در سازمان ملل گفت که 
می کند.  محکوم  را  افغانستان  در  خشونت ها  کشورش 
و  ندارد  نظامی  راه  حل  افغانستان  قضیه  که  افزود  وی 
باید روی حل سیاسی قضیه افغانستان کار شود. نماینده 
چین در سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا روی 
پروسه ای کار کند که منجر به صلح در افغانستان شود. 
وی تاکید کرد که کشورش از تالش های صلح در دوحه 

حمایت می کند. 
نماینده چین از گروه طالبان خواست که رابطه اش را 
با گروه های تروریستی قطع کند و تلفات غیرنظامیان 

را کاهش دهد.
متحد،  ملل  سازمان  ویژه  نشست  برگزاری  از  پیش 
راه اندازی  با  اجتماعی  رسانه های  کاربران  از  شماری 
خواهان    )#Sanction Pakistan( هشتگ  
ملل  سازمان  امنیت  شورای  سوی  از  پاکستان  تحریم 

سیداشرف سادات، فعال مدنی و فعال ضد جنگ در 
هرات، باور دارد که با شدت گرفتن جنگ طی 1۰ 
ولسوالی های  از  خانواده  هزاران  هرات،  در  اخیر  روز 
گذره، انجیل، روستاهای نزدیک شهر و مناطقی که 
جنگ در آن شدت یافت، مجبور شدند خانه های خود 
را ترک کنند و حتا برخی افراد از مرکز ولسوالی گذره 
زیادی  این شمار  بر  افزون  او،  گفته  به  آواره شدند. 
از خانواده ها از روستاهای غرب شهر هرات خانه های 
از  زیادی  افراد  کرد ه اند.  ترک  جنگ  اثر  به  را  خود 
برخی  و  ایثار  محل  گنج،  آب برده،  غیبتان،  مناطق 

حامی  پاکستان  کاربران،  این  باور  به  شدند.  متحد 
افغانستان بدون تحریم این  تروریسم است و صلح در 

کشور عملی نمی شود.
در  کانادا  پیشین  سفیر  الکساندر،  کریس  پیش تر، 
افغانستان، نیز در صفحه توییترش نوشته بود که صلح 
ممکن  پاکستان  تحریم  بدون  افغانستان  در  دایمی 
نیست؛ پاکستان باید به جنگ نیابتی  اش در افغانستان 

پایان دهد.
گفت  ملل  سازمان  در  هند  نماینده  حال  همین  در 
رفته  باال  بسیار  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات  که 
برای کشورهای  تهدیدی  این کشور،  فعلی  وضعیت  و 
با  که  خواست  طالبان  از  وی  است.  جهان  و  منطقه 
نیت نیک وارد مذاکرات صلح شوند و رابطه خود را با 

گروه های تروریستی قطع کنند.
نماینده هند در سازمان ملل خاطرنشان کرد که باید 
افغانستان  در  جامع  آتش بس  و  خشونت  ختم  برای 
باید دستاوردهای دو  تالش شود. وی تصریح کرد که 
دهه گذشته افغانستان حفظ شود، چون این دستاوردها 

قابل معامله نیست.
وی هم  چنان گفت کشورهایی که گروه های تروریستی 

را حمایت می کنند، باید مسوول قرار داده شوند.
دایم  نماینده  اسحاق زی،  غالم محمد  حال  همین  در 
طالبان  گروه  که  گفت  ملل،  سازمان  در  افغانستان 
اسحاق زی  آقای  دارد.  ناگسستنی  رابطه  تروریسم  با 
نگذارد  و  عمل شود  وارد  که  ملل خواست  سازمان  از 

وضعیت افغانستان بدتر از این شود. 
فرانسه،  نایجریا،  ناروی،  نماینده گان  نشست  این  در 
استرالیا، ایرلند، ویتنام و استونیا هم صحبت کردند. آنان 
نیز در صحبت های شان افزایش خشونت ها در افغانستان 
مشکل  حل  و  آتش بس  خواهان  و  کردند  محکوم  را 

افغانستان از راه سیاسی شدند.
افزایش  به  رابطه  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نشست 
محمدحنیف  درخواست  به  افغانستان  در  خشونت  ها 
را  نشست  این  ریاست  شد.  برگزار  خارجه،  وزیر  اتمر، 
هند برعهده داشت. گفتنی است که نماینده پاکستان 

در این نشست حضور نداشت.
انتظار می رود که پس از بحث های بیش تر اعضای این 

سازمان، اعالمیه ای نیز در مورد افغانستان صادر شود.

با شدت گرفتن  ساحات دیگر در غرب شهر هرات، 
نبردها مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

در کنار این مناطقی در جنوب شهر هرات نیز گواه 
مناطق  است.  بوده  خانه های شان  از  مردم  آواره گی 
کارته، قفسالن، آسیاب کلوخی و مناطقی در حاشیه 
جاده درب قندهار - پل ماالن، گواه جنگ های شدید 
تصرف  طالبان  را  مناطق  این  روستاهای  برخی  بود. 

کرده اند.
فعاالن مدنی در هرات هشدار می دهند که گروه های 
مسلِح درگیر جنگ توجهی به وضعیت غیرنظامیان 
ندارند و در کنار این ترس از جای  گرفتن نیروهای 
از  دیگر  یکی  مسکونی،  خانه های  در  مسلح  مخالف 
عواملی است که سبب شده تعداد زیادی از ساکنان 

حومه شهر هرات آواره شوند.
تداوم نبردها در حومه شهر هرات، تأثیرات منفی در 
کسب وکار و فعالیت اقتصادی مردم نیز داشته است. 
گذشته  مانند  هرات  شهر  بازار  اخیر  روزهای  طی 
کم سابقه  رکود  از  اقتصادی  فعاالن  و  نداشت  رونق 
نبردها  به دلیل شدت گرفتن  بازار  خریدوفروش در 

خبر می دهند.
مسیر راهبردی مرکز شهر هرات به ولسوالی های انجیل 
نبردهای  گواه  اخیر  روزهای  جریان  در  نیز  گذره  و 
کارخانه داران  برخی  است.  بوده  ناامنی  و  پراکنده 
شهرک صنعتی هرات روایت می کنند که با ترس و 
نگرانی شدید مسیر منتهی به شهرک صنعتی را طی 

می کنند و گاه در میان جنگ گیر می مانند.
در اوضاعی که مردم هرات چشم انتظار کاهش نبردها 
نبردها  اما  هستند،  عادی  زنده گی  به  بازگشت  و 
شدت گرفته و افزون بر مناطق جنوب و غرب هرات، 
آغاز شده  نیز  هرات  در شرق  پراکنده  درگیری های 
آن  قربانی  غیرنظامیان  بیش تر  که  نبردهایی  است؛ 

شده اند.
با این حال، هراتیان در اوج نبردهای خونین در حومه 
این شهر، در فضای غبارآلود و سیاه جنگ، به دنبال 
روزنه ای از روشنایی برای صلح و پایان جنگ هستند، 
به  این جنگ ویرانگر  اما مشخص نیست چه زمانی 
از جنگ می توانند در  پایان می رسد و مردِم خسته 

فضای صلح آمیز زنده گی کنند.

جنایت جنگی محکوم و روی حل سیاسی 
قضیه افغانستان تاکید شد

دهمین  روز جنگ در هرات ۸صبح، هرات 

آواره گی و رکود اقتصادی؛

نشست ویژه سازمان ملل؛

مسیر راهبردی مرکز شهر هرات به ولسوالی های انجیل و گذره نیز در 
جریان روزهای اخیر گواه نبردهای پراکنده و ناامنی بوده است. برخی 

کارخانه داران شهرک صنعتی هرات روایت می کنند که با ترس و نگرانی 
شدید مسیر منتهی به شهرک صنعتی را طی می کنند و گاه در میان جنگ 

گیر می مانند.

حسین حیدری



قیام مردم در شهرهای مختلف کشور، به معنای مخالفت افغانستان و مردم آن با 
گروه طالبان است. پس از حضور نیروهای ایاالت متحده امریکا، این بار نخست 

است که مردم، رهبران سیاسی و دولت، در یک صف واحد و با شعار مشترک اهلل 
اکبر در برابر طالبان می ایستند و نفرت و انزجارشان را به نمایش می گذارند.

دکتر جاوید سنگدل
استاد رهبری و کارآفرینی و رییس پوهنتون یومف در ژنو

ایاالت  نیروهای  خروج  از  پس 
طالبان  گروه  امریکا،  متحده 
دولت  قلمرو  در  سرعت  به 
این  در  کردند.  پیش روی 
 ۲۰۰ به  نزدیک  پیش روی، 
گروه  این  تصرف  به  ولسوالی 
درآمد. البته از اغلب ولسوالی ها 
در  پی  سقوط های  از  پس  کرد.  عقب نشینی  دولت 
پی ولسوالی ها، طالبان اعالم کردند که قادر هستند 
کنند.  تصرف  را  افغانستان  تمام  هفته  چند  طی 
بزرگ و  پنج شهر  این گروه در  اکنون جنگ جویان 
استراتژیک مصروف جنگ با ارتش و نیروهای خیزش 
تالقان، هرات، قندهار،  مردمی هستند. در شهرهای 
جنگ جویان  با  ارتش  نیروهای  شبرغان،  و  هلمند 
طالبان نبرد تن به تن دارند. مطابق ارقام اعالم شده 
از سوی منابع در قندهار، طالبان طی یک ماه اخیر 
جنگ های  طی  کشته اند.  را  قندهاری   9۰۰ حدود 
دیگر  و  تخار  در  بلندمنزل ها  اغلب  اخیر،  هفته های 
والیاتی که در آن جنگ جریان دارد، تخریب شده 
است. جنگ هر روز روی دست مردم و دولت، کشته، 
زخمی و آواره می گذارد. قربانی شدن هزینه غیرقابل 
جبران است. مطابق اعالمیه های وزارت دفاع کشور، 
تلفات گروه طالبان در هر بیست وچهار ساعت، حدود 

3۰۰ تا 4۰۰ نفر است.
گروه طالبان تصور می کرد که بعد از خروج نیروهای 
نظامی ایاالت متحده امریکا، قادر است دولت را سقوط 
دهد و افغانستان را دوباره تصرف و تسخیر کند. اما 
اکنون در تمام شهرهای بزرگ کشور مردم در پهلوی 
ارتش علیه این گروه می جنگند. جنبش »اهلل اکبر« 
که از والیت هرات و به رهبری امیر اسماعیل خان 
کلید خورد، گروه طالبان را غافل گیر کرد. طالبان به 
قصد تسخیر هرات حمله بزرگی را تدارک دیده بودند؛ 

صلح را در واقع می توان نبود جنگ و جنگ را نبود صلح 
خواند. مذاکره برای رسیدن به زنده گی مسالمت آمیز 
در افغانستان، با چالش های متعدد همراه بوده است. 
گوناگون  شرایط  جنگ،  دهه  چندین  گذشت  با 
ایجاد شده که با توجه به مذاکرات صلح بین ایاالت 
زیرا  است؛  عمیق  بررسی  مستلزم  طالبان  و  متحده 
توافق نامه ای  است  امضای  محصول مذاکرات مذکور 
که دولت افغانستان در آن دخیل نبود، در حالی  که 
از آن به عنوان شریک استراتژیک و راهبردی ایاالت 
متحده نام برده می شود. با این همه جنگ افغانستان 
از نظر مالی و انسانی بسیار پرهزینه بوده  است. در 
پی  در  را  زیادی  غیرنظامیان  تلفات  نیز  انسانی  بعد 
 داشت و سیلی از بی جا شده گان داخلی و کسانی  که 
به کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان فرار 

کرده اند را شکل داد.
اجازه  صلح  شرایط  آیا  شرایط،  این  به  توجه  با 
بازگشت آنان را می دهد و چه فرصت های شغلی را 
مدیران  و  متخصصان  آیا  به ویژه  کرد؟  پیدا خواهند 
مالی  بعد  در  بر می گردند؟  شده  منحل  شرکت های 
هزینه های  تأمین  برای  افغانستان  دولت  درآمد 
بازسازی کشور بسیار ناچیز  است؛ آیا ایاالت متحده 
بانک  مانند  بزرگ  و  عمده  کمک کننده گان  سایر  و 
مالی  همکاری  توجه  قابل  و  اساسی  به طور  جهانی، 

خواهند کرد؟
موقعیت جغرافیایی افغانستان در گذشته قدرت های 
این  چگونه  است.  کرده  جلب  خود  به  را  بزرگی 
کشور هم چنان به عنوان  نقطه  عطف در بازی بزرگ 
دیده می شود و آیا هم چنان در بی ثباتی مداوم قرار 
موجود،  اداری  فساد  است  ممکن  داشت؟  خواهد 
باشد؛  این کشور  از مهم ترین موانع توسعه در  یکی 
بین  از  یا  برای کاهش  را می توان  چه سیاست هایی 
بردن این فساد در نظر گرفت؟ چه فرایندی برای خلع 
سالح طالبان و سایر گروه های مسلح برای جلوگیری 

از جنگ داخلی در نظر گرفته شده  است؟
افغانستان  در  همیشه  قدرت مند  کشورهای  چرا 
به راحتی به اهداف خود می رسند؟ پاسخ ساده  است: 
دست  به  برای  تا  آماده اند  افغانستان  رهبران  برخی 
آوردن قدرت در زیر چتر حمایت کشورهای بزرگ، 
هر کاری برای آنان انجام دهند. برای این که بتوانیم 
ثبات سیاسی را در افغانستان به وجود آوریم، ضروری 
امور  مورد  در  افغانستان  رهبران  که  و حتمی  است 
داخلی به تفاهم برسند. به محض این که بتوانند امر 

امریکایی ها رفتند
اما مردم هستند

آیا صلح در افغانستان بدون دیدگاه روشن امکان پذیر است؟

انزجار و هم چنان  و  نفرت  اکبر عمق  فریاد اهلل  شد. 
هراس از روی کار آمدن امارت سخت گیر طالبان را 
نشان می دهد. مردم با سر دادن نعره تکبیر مخالفت 
نشان  طالبان  گروه  علیه  را  جمعی شان  و  عمومی 
نعره  دادن  سر  با  همیشه  گروه  این  هم چنان  دادند. 
اهلل اکبر به شهرها و ارتش و نیروهای خارجی حمله 

بدون این که به اهلیت و شایسته گی آن ها نگاه کند. 
دلیل نیز این است که به شایسته گی و اهلیت نسبت 
اگرچه  می شود.  داده  اهمیت  کم تر  قومي  روابط  به 
افراد بسیاری هستند که واجد شرایط می باشند، اما از 
آن جایی که به قومیت رهبران سیاسی تعلق ندارند، 
آن ها چشم انداز خود را شریک می سازند و بیش تر به 
منافع کشور فکر می کنند تا منافع خود. بناًء، چنین 

افرادی جایگاهی کم تری در ذهن رهبران دارند.
امروز، سیاست در افغانستان به یک تجارت تبدیل 
شده است و همه مشغول تجارت در سایه سیاست 
گذاشته  کنار  هنوز  واقعی  کار  هرچند  هستند. 
اتفاق مردم دیگر به  به  اکثر قریب  شده است، زیرا 
که  واقعی  سیاست گذاران  حتا  و  سیاست مداران 
دهند،  تغییر  کشورشان  برای  را  چیزی  می خواهند 

باور ندارند.
این  به  که  دانسته شود  باید  مدیریت صلح،  از  قبل 

سوال پاسخ داده شود: چرا ما در جنگ هستیم؟

جنگ افغانستان پنج بعد دارد
1. بحران رهبری: به این معنا که رهبران افغانستان 
با یک دیگر هماهنگ و موافق نیستند و به تقسیم  و 

سهمیه بندی قدرت می اندیشند.
۲. گروهی از کشورهای منطقه، به ویژه پاکستان، در 
بی ثبات  را  این کشور  و  بوده  درگیر  افغانستان  امور 

می کنند.
3. قدرت های بزرگ نیز برنامه های خاص خود را در 

مورد منطقه دارند.
افراطی  گروه های  و  تروریسم  از  کشورها  بعضی   .4

حمایت می کنند.
۵. پروسه مذاکره را سیاست مداران مدیریت می کنند.
بنا  بر آن چه ذکر شد، توصیه های زیر برای حل معضل 

افغانستان ارایه می شود:
1. رهبران را به داشتن دولتی تشویق  کنیم که در 
آن هیچ گروه قومی واحد قدرت را در انحصار خود 
نداشته باشد. باید یک رییس جمهور و چهار معاون 
در  سال  دو  هر  باشد.  داشته  وجود  جمهور  رییس 
ریاست جمهوری تغییر و چرخش به وجود آید. دوران 

ماموریت حکومت به ده سال محدود شود.
تقسیم  جمهوری  ریاست  دوساله  چرخشی  سیستم 
قدرت را به نحوی آماده می سازد که از انحصار قدرت 
در یک گروه قومی جلوگیری می شود. طرح مذکور 
قطعاً مشکل تقسیم قدرت را حل می کند و در عین 
 حال موجب صرفه جویی در وقت و پول دولت می شود.

تا  آورد  فشار  پاکستان  بر  باید  متحده  ایاالت   .۲
روند صلح بین پاکستان و افغانستان به انجام برسد. 

می کرد. اکنون مردم، طالبان را خلع روایت و به آنان 
برای کشتن،  خون ریزی  این کلمه  تفهیم کردند که 
و سرکوب شهروندان افغانستان نیست. سر دادن این 
نعره برای مردم افغانستان سبب هم بسته گی و اتحاد 
در برابر طالبان شده است. این حرکت دسته جمعی به 
نیروهای ارتش نیز روحیه داده و جنگ آنان را در برابر 
گروه طالبان، هم چون یک حرکت مقدس و رسالت 

انسانی، قدسیت بخشیده است.
معنای  به  کشور،  مختلف  شهرهای  در  مردم  قیام 
مخالفت افغانستان و مردم آن با گروه طالبان است. 
پس از حضور نیروهای ایاالت متحده امریکا، این بار 
نخست است که مردم، رهبران سیاسی و دولت، در 
برابر  با شعار مشترک اهلل اکبر در  یک صف واحد و 
طالبان می ایستند و نفرت و انزجارشان را به نمایش 

می گذارند.
طالبان می توانند ولسوالی ها را سقوط بدهند و شاید 
بتوانند کنترل بعضی از شهرهای کشور را نیز به دست 
بگیرند؛ اما سقوط ولسوالی و شهر به معنای پیروزی 
واقعی این گروه نیست. طالبان شاید با ایجاد رعب و 
وحشت بتوانند بعضی از مناطق را به تصرف خویش 
آنان، یک روایت شکست خورده  اما روایت  درآورند؛ 
است. روایت طالبان مناسب افغانستان نیست و مردم 
آن را قبول نخواهند کرد. روایت این گروه، یک روایت 
غیرقابل قبول است. همین اکنون، مناطق زیر تصرف 

طالبان از هرگونه امکانات و خدمات محروم است.
مردم ناتوانی طالبان را در امر مدیریت مناطق و مهم تر 
از آن بی توجهی این گروه را به جان انسان، مشاهده 
می کنند. با آگاهی از همین وضعیت، مردم با سالح و 
شعار علیه طالبان قد علم کرده اند و متعهد هستند که 
از مناطق خود دفاع کنند. مردم در روزهای اخیر به 
این گروه نشان دادند که اگر امریکایی ها رفته اند، آنان 

هستند و از وطن شان دفاع و حراست می کنند.

پاکستان با پناه دادن طالبان و استفاده از آنان به عنوان 
بین المللی  منبع  دوم خود، چنان چه چندین  ارتش 
تایید کرده است، یکی از عوامل بی ثبات کننده بزرگ 
در منطقه است. اگر مشکل مذکور حل نشود، دیر یا 
زود به تهدید جهانی برای دموکراسی و بشریت تبدیل 
می شود و این میراث خوبی برای رهبران آینده جهان 

نخواهد بود.
متحده  ایاالت  که  کرد  اعالن  بایدن  جمهور  رییس 
دوباره جهان را رهبری خواهد کرد. بنابر این ما شدیداً 
باور داریم که موضوع فوق باید در اولویت کاری جهان 
باشد؛ اگرچه برای رسیدن به صلح در منطقه و جهان 
کشورهایی  از  باید  متحده  ایاالت  است.  دیر  خیلی 
نکند و  را حمایت  تروریسم پشتی بانی می کنند  که 
مخصوصاً از اعمالی  که سبب کشته شدن کودکان و 

کارگران بشردوستانه می شود، جلوگیری کند.
به عنوان یک  افغانستان  ایاالت متحده در  3. حضور 
قدرت بزرگ، می تواند به جای مشارکت، یک رابطه 
قوی ایجاد کند؛ چنان چه در کشورهای دیگر انجام 
مورد  منطقه  در  متحده  ایاالت  و حضور  داده  است 
توجه و به مصلحت است. در وضعیت فعلی این یک 
گسست و کاستی  است که جمعیت افغانستان درک 
درستی از موقعیت خود ندارد. اگر ایاالت متحده رابطه 
افغانستان  شهروندان  کند،  ایجاد  متقابل  سودمند 
به شدت از آن حمایت می کنند. خروج کامل ایاالت 
متحده قبل از صلح دایمی در افغانستان، دموکراسی، 
زنان و کودکان را نه تنها در افغانستان، بلکه در سراسر 

جهان به خطر می اندازد.
4. ایاالت متحده به عنوان یک کشور قدرت مند و موثر 
باید همه کشورها، گروه ها و افرادی را که از تروریسم 
تحریم های  مانند  کند؛  تحریم  می کنند،  حمایت 
اقتصادی، ممنوعیت خرید مواد نظامی و... اگر این کار 
از پاکستان آغاز شود، سررشته خواهد بود؛ چون همه 
می دانند که پاکستان حامی و پناهگاه تروریسم است.
۵. پیش برد مذاکره برای صلح توسط افرادی که تشنه 
قدرت می باشند و به عنوان قدرت جو عالقه ای به صلح 
توسط  مذاکره  باید  بنابر این  نیست.  ممکن  ندارند، 
متخصصان بی طرف با سیاست مداران و جامعه مدنی 

که از آن ها حمایت می کنند، به پیش برده شود.
ما یقین داریم اگر ایاالت متحده پنج مورد ذکر شده 
را در نظر بگیرد، روند صلح موفقیت آمیز خواهد بود 
و به ثبات منطقه منجر خواهد شد؛ چون افغانستان 
برای  نه تنها  تروریسم  برابر  در  دفاعی  خط  اولین 
در  صلح  اگر  است.  جهان  کل  برای  بلکه  خودشان، 
افغانستان برقرار نشود، تهدید بزرگی برای منطقه و 

جهان وجود خواهد داشت.
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اما مردم هرات همانند قیام سال ۵7 در برابر شوروی، 
زن و مرد سالح برداشتند و نعره »اهلل اکبر« در برابر 

طالبان سر دادند.
اهلل اکبر از زبان مردم افغانستان فقط در برابر بیگانه گان 
و متجاوزان سر داده شده است و بعد از جنگ در برابر 
داده  سر  طالبان  برابر  در  اینک  شوروی،  و  انگلیس 

مذکور را عملی کنند، دارای قدرت اخالقی با هدف 
مشخص، روشن و پایدار برای افغانستان خواهند بود 

و هیچ گاهی زیر بار قدرت های بزرگ نخواهند رفت.
آماده  کشور  این  سیاسی  رهبران  حاضر  حال   در 
مذاکره به شیوه ای تهاجمی، رقابتی، خودمحوری و 
دفاعی اند تا از قدرت برخوردار باشند و در موقف های 
فعلی خود، بدون توجه به منافع مردم و کشور، باقی 
بمانند. بارها می شنویم که افغانستان دارای موقعیت 
استراتژیک و راهبردی است. البته افغانستان در جایگاه 
خوبی قرار دارد، اما تحلیل ما متفاوت  است؛ زیرا باور 
استراتژیک  از جایگاه  مهم تر  دیگری  داریم که چیز 
است که توسعه و تعهد سیاسی با چشم انداز جهانی 

نامیده می شود.
منطقه  در  کشورها  ضعیف ترین  از  یکی  افغانستان 
 است؛ زیرا رهبران آن تنها عالقه مند قدرت سیاسی اند 
و به چشم انداز جهانی برای توسعه ملت توجهی ندارند. 
به همین دلیل نیز هر کشور قدرت مندی به آسانی به 
آرزوهایش دست می یابد و ممکن است در هر زمانی 
افغانستان را تنها رها کند. در عین حال، افغانستان 
با چالش های عمده اقتصادی و توسعه روبه رو است. 
مواد  گاز،  طبیعی،  منابع  نظر  از  کشور  این  اگرچه 
معدنی و نفت )منابع طبیعی افغانستان بیش از یک 
تریلیون دالر تخمین زده شده است( غنی است، اما 
ناامنی، جنگ، کمبود زیرساخت ها و رهبران ضعیف، 
امکان دسترسی و استخراج این منابع را محدود کرده 
و افغانستان هنوز در میان فقیرترین کشورهای جهان 

قرار دارد.
هر کشوری، دارای برتری ها و کاستی هایی است، اما 
باید  که  دارد  بزرگ  و مشکل  کاستی  دو  افغانستان 

برطرف شود:
1. رهبران بسیار ضعیف و تصادفی که مادام العمر در 
به منافع شخصی خود  تنها  باقی می مانند و  قدرت 

فکر می کنند.
جایگاه  دوم  کاستی  شد،  داده  توضیح  چنان چه   .۲

ضعیف افغانستان در منطقه است.
قدرت  به  که  زمانی  افغانستان  رهبران  از  کدام  هر 
می کند  فراموش  را  خود  واقعی  وظیفه   می رسد، 
ماندگار  ارزش های  و  سیستم   ایجاد  از  عبارت  که 
از آن، کاهش دادن حد اقل  برای امروز، فردا و پس 
مشکالت موجود و استفاده از قدرت برای خدمت به 
مردم است. در عوض، این افراد قدرت را برای منافع 
شخصی انحصار می کنند. متاسفانه هنگامی که یک 
می کند؛  بیش تر  را  مشکل  می رسد،  قدرت  به  رهبر 
اقارب  چیزی،  هر  از  بیش  و  می اندیشد  سنتی  زیرا 
و نزدیکانش را در مهم ترین موقعیت ها قرار می دهد، 

حبیب حمیدزاده



تا هنوز سه نوع واکسین 
کمکی وارد کشور شده 

است. اولین محموله واکسین کرونای 
جانسون - جانسون که 1.4۸ میلیون 
دوز واکسین کرونا را شامل می شد، 

روز جمعه، هژدهم سرطان، از امریکا 
به کشور رسید. این محموله نخستین 
بخش کمک 3.3 میلیون دوز واکسین 

جانسون - جانسون است که امریکا 
به افغانستان کمک کرده است.

چند روز پیش سویدن 124 هزار 
دوز واکسین استرازنکا را به وزارت 

صحت عامه کمک کرد.
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کشور  باشنده های  از  شماری 
موثریت  بر  که  می گویند 
باور  چندان  کرونا  واکسین 
دلیل  همین  به  و  ندارند 
را  واکسین  این  دارند  قصد 
دریافت نکنند. زکریا سخی زاده، 
دانشجوی  و  کابل  شهر  باشنده 
دانشگاه پروان است. او در ناحیه سیزدهم شهر کابل 
روزنامه  با  صحبت  در  سخی زاده  می کند.  زنده گی 
8صبح می گوید که تا هنوز به کرونا مبتال نشده ، اما به 
واکسین آن باور چندانی ندارد. به گفته او، کسانی هم 

که واکسین دریافت کرده اند، نتیجه مثبت نگرفته اند. 
دوستان زکریا همه دانشجو هستند. به گفته زکریا، آنان 
نیز به همین باور ند که واکسین کرونا زیاد نتیجه بخش 
ندارند.  آن  تزریق  به  خاصی  عالقه   چندان  و  نیست 
دو  از  پس  بزند،  واکسین  »اگر کسی  می گوید:  زکریا 
سال فلج می شود یا که گپ زده نمی تواند و یا این که 

فوت می کند.« 
هنوز  تا  کابل،  شهر  باشنده های  از  دیگر  یکی  طاهر، 

شاید بیش ترین کاربرد ریاضیات 
در این جغرافیا، برای محاسبه 
دامنه مرگ باشد. چه تعداد 
تعداد  چه  شدند؟  کشته 
زخمی شدند؟ مجموع آن  ها؟ 
روایت های تلخ یک حمله تمام 
می دهد.  رخ  دیگری  که  نمی شود 
فهرستی به اتمام نمی رسد که فهرست دیگری آماده 
آمار  و...  دو، سه، چهار  آمار کشته ها، یک،  می شود. 

زخمی ها هم چنان. زیاد می شود، اما کم نه.
شامگاه سه شنبه، دوازدهم اسد بود. شهر برای رقم زدن 
فصل جدیدی از مبارزه و یک پارچه گی علیه طالبان 
باشنده گان  اکبر«  »اهلل   بانگ  می گرفت.  آماده گی 
پیر  گلوی  از  در گوشه گوشه شهر  بود  قرار  پایتخت 
و جوان، مرد و زن و کودکان طنین انداز شود. یک 
ساعت هنوز مانده بود، حدود هشت شام. ناگاه زمان 
در همان لحظه، حوالی هشت شام، با صدای مهیبی 
متوقف شد؛ صدایی که حاکی از انفجاری قوی بود. در 
بسیاری از ساحات شهر کابل دلهره ای به جان مردمان 

انداخته بود که چه اتفاقی افتاده است!
در لحظات نخست روایت های متفاوتی از محل انفجار 
اما  می شد،  دست به دست  اجتماعی  شبکه های  در 
بر  مهاجمان  گویای حمله  تایید شده  و  نهایی  خبر 
ملی،  دفاع  وزارت  بسم اهلل محمدی، سرپرست  خانه 
که  موتربمب  انفجار  بود.  کابل  شهر  دهم  ناحیه  در 
دو عامل انتحاری هم زمان با آن از بین رفتند و سه 
پای  از  درگیری  ساعت  پنج  از  پس  دیگر  مهاجم 
درآمدند. کسی نمی دانست چه کسانی در این حمله با 
رویاهای خود چشم از جهان فروبستند. چند خانواده 
عزیزی  شاید  که  می کشد  راه  چشمان شان  دیگر 
لبخندزنان وارد خانه شود و نوید صحت مندی خود 
را بدهد. خانواده هایی اما بودند که هرچه چشم انتظار 
خبر  اال  نیامدند،  که  نیامدند  عزیزان شان  نشستند، 
مرگ. به قول اخوان ثالث: »صدایی نیست اال پت پت 

رنجور شمعی در جوار مرگ«.
آخرین آمار کشته ها حاکی از جان باختن هشت نفر 
نفر  به شمول کودکی 1۰ ساله و زخمی شدن ۲۲ 
است. مرگ هشت نفر یعنی سیاه پوشی یک قبیله نه، 
که یک سرزمین و زخمی شدن ۲۲ نفر یعنی موجی 

برخوردار است. عثمان طاهری، سخنگوی وزارت صحت 
افغانستان  وارد  که  واکسین هایی  تمام  می گوید  عامه، 
شده است، مفید و مصون است. او تاکید می کند که این 
واکسین ها هیچ مشکلی ندارد و همه مردم می توانند با 
خاطر آرام، آن را تزریق کنند. وی تصریح می کند که 

مردم نباید به شایعات گوش دهند.
 عثمان طاهری با توجه به این که عده ای از مردم نسبت 
به واکسین کرونا بی باورند، گفت: »ما از مردم خواهش 
می کنیم که به  خاطر تطبیق واکسین مراجعه کنند. به 
جز واکسین، هیچ فکتوری نیست که در مقابل ویروس 

کرونا معافیت نشان دهد.« 
عثمانی جهت باورمندی مردم به واکسین کرونا توضیح 
بسیار سطحی  عوارض  واکسین  این  تزریق  از  که  داد 
به وجود می آید. به گفته وی، در صد هزار نفری که 
واکسین کرونا دریافت می کنند، ممکن است یک تن 
به مشکالت عصبی دچار شود. پس از گرفتن واکسین 
کرونا، تب و جان دردی، کسالت و بی اشتهایی مقطعی 

ساله با پدرش زین الدین در دم جان باختند و ماند دو 
خواهر کوچک او. یکی مهیسا که در عکس هم دیده 
می شود زخمی است و یسرا از شدت جراحات ناشی از 

سوخته گی در کما به سر می برد.
فرحت دختر 1۰ ساله زین الدین که در حمله شب 
گذشته جان باخت. مهیسا، خواهر کوچک تر او که در 
عکس نیز مشاهده می شود، در این حادثه زخمی شد.

3. بریدمل عبدالرشید:
رویای  پرانرژی.  و  جوان  بود،  ساله   ۲7 عبدالرشید 
صلح در سر داشت و برای همین به اردو رفته بود. 
او فرزند استاد سلیمان بود. در قریه دهزک ولسوالی 
ده صالح اندراب زاده شد و خیلی زود به اردو پیوست. 
این بریدمل اردو از مدت ها پیش به این سو در قندهار 

می جنگید.
عبدالرشید که از جوانان رشید اندراب بغالن بود، در 
محسنی،  محمدعظیم  مهمان خانه  در  انفجار  زمان 
نماینده مردم بغالن در پارلمان، حضور داشت. برخی 
می گویند عبدالرشید به کابل آمده بود تا اگر بتواند 
تبدیلی خود را از قندهار بگیرد. به دلیل تنگ دستی 
شب را در مهمان خانه محسنی قرار بود بگذارند که 
همان شب در انفجار جان باخت و کتیبه زنده گی اش 

با همه آرزوهایش بسته شد.
بریدمل عبدالرشید، جوان ۲7 ساله که در این حمله 

جان باخت
 4. عبدالفتاح:

فرزند  عبدالفتاح  که  بود  خورشیدی   1338 سال 
دوست محمد در ولسوالی ده صالح اندراب بغالن متولد 
شد. روستای آبایی اش کاستراش قاسان بود. از جمله 
ضابطان متقاعد وزارت داخله بود که نه تنها در اندراب، 
بل در کابل مردم دوستش داشتند و به وی احترام 

می گذاشتند.
نشستن  و  بود  او  زنده گی  آخرین سال  ۶۲ ساله گی 
آخرین  کابل،  در  بغالن  مردم  وکیل  مهمان خانه  در 

سکانس زنده گی اش.
مهاجمان که حمله کردند، او در دم جان باخت. تاریخ 

مرگش در 1۲ اسد 14۰۰ ثبت شد.
عبدالفتاح ۶۲ ساله و ضابط متقاعد وزارت داخله که 

در این حمله جان باخت
5. عبدالرووف:

او در سال 13۵۰ خورشیدی  اندراب بود.  از بزرگان 
در قریه اگریای قاسان ولسوالی ده صالح اندراب متولد 
شد. پدرش جان محمد و پدرکالنش عیدی محمد از 

بوده و قابل نگرانی نیست. عثمانی تاکید کرد که مردم 
واکسین  است  بهتر  و  باشند  مساله  این  نگران  نباید 

تزریق کنند. 
طبق آمار وزارت صحت  عامه، در سراسر کشور حدود 
1.4 میلیون غیرنظامی واکسین دریافت کرده اند. به نظر 
او، عالقه مندی مردم نسبت به واکسین کرونا زیاد شده 
است و با گذشت هر روز بیش تر مردم به مراکز واکسین 

مراجعه می کنند. 
مورد  در  که  می کند  خاطرنشان  عامه  صحت  وزارت 
و  نکرده  نوع کوتاهی  واکسین کرونا هیچ  آگاهی دهی 
گوناگون  شیوه های  به  امروز  تا  ویروس  شیوع  آغاز  از 
بزرگ های  و  اجتماعی  شبکه های  رسانه ها،  طریق  از 
قوم به مردم در مورد فواید واکسین کرونا آگاهی داده 
عامه،  وزارت صحت  سخنگوی  طاهری،  عثمان  است. 
خاطرنشان کرد که مردم بیش تر سنتی عمل می کنند و 

به شایعات گوش می دهند. 
افغانستان در حال حاضر افغانستان به 48 میلیون دوز 
واکسین ضرورت دارد. وزارت صحت عامه می گوید که 
دولت توانایی خرید 4۲ میلیون دوز را دارد و به محض 
این که منبع معتبر واکسین پیدا شود، واکسین کرونا 

خریداری خواهد کرد.
تا هنوز سه نوع واکسین کمکی وارد کشور شده است. 
اولین محموله واکسین کرونای جانسون - جانسون که 
1.48 میلیون دوز واکسین کرونا را شامل می شد، روز 
جمعه، هژدهم سرطان، از امریکا به کشور رسید. این 
محموله نخستین بخش کمک 3.3 میلیون دوز واکسین 
جانسون - جانسون است که امریکا به افغانستان کمک 

کرده است.
چند روز پیش سویدن 1۲4 هزار دوز واکسین استرازنکا 
را به وزارت صحت عامه کمک کرد. در کنار این هند 
۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا، سازمان جهانی صحت 
48۶ هزار دوز از طریق برنامه کوواکس و چین حدود 
7۰۰ هزار دوز واکسین به افغانستان کمک کرده است.

براساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، رقم مجموعی 
به 149 هزار و 3۶1 تن  به کرونا در کشور  مبتالیان 
رسیده است. از این میان، شش هزار و 8۶4 تن جان 

باخته اند.

متنفدان قریه آبایی شان بود.
داخله  وزارت  برجسته  افسر  به عنوان  سال  سالیان 
شب  حمله  در  ساله گی   ۵۰ در  کرد.  خدمت  کشور 
وکیل  محسنی،  عظیم  مهمان  حالی  که  در  گذشته 

مردم بغالن بود، جان باخت.
عبدالرووف ۵۰ ساله از بغالن به کابل آمده بود، اما در 

انفجار 1۲ اسد 14۰۰ جان باخت
۶. پیمان:

پیمان هنوز خیلی جوان بود و دنیایی از اهداف را برای 
خودش نوشته بود. پس از فراغت از صنف دوازدهم، 
فرماندهی  در  و  پیوست  پولیس  به صفوف  بالفاصله 

پولیس کندز مشغول به کار شد.
رشیدی  روستای  در  خورشیدی   138۰ سال  در 
پدرش  آمد.  به  دنیا  بغالن  اندراب  ده صالح  ولسوالی 
به صفوف  پیمان  این که  نورحبیب همیشه می گفت 

پولیس پیوسته، باعث افتخارش برشمرده می شود.
زنده گی با پیمان خیلی مهربان نبود، آن چنان که زود 
غزل خداحافظی را خواند. او در حمله دوازدهم اسد 

14۰۰ جان باخت.
)نواسه خاله( محمدعظیم محسنی،  اقارب  از  پیمان 

وکیل مردم بغالن در مجلس بود.
پیمان ۲۰ ساله و از اقارب محمدعظیم محسنی که در 

این انفجار جان باخت
 ۷. امین اهلل 

اطالعات زیادی هنوز از او در دست نیست. امین اهلل 
انفجار در همان  فرزند نورمحمد است که در لحظه 
حوالی در عبور بوده است. چون از عابران بوده، کسی 
نمی شناسدش. جوانی حدوداً ۲9 ساله که به شفاخانه 
شدت  از  بعد  لحظاتی  و  شد  منتقل  ایمرجنسی 

جراحات جان باخت.
۸. حاجی  رضا 

برخی می گویند او تکسی داشته و راننده بوده است. 
به کام مرگ  و  افتاده  انفجار  دام  لحظه عبور در  در 

رفته است.
از  بیش تری  اطالعات  که  رمضان  فرزند  حاجی  رضا 
او هنوز به  دست نیامده، حدوداً ۵۵ ساله بوده است. 
پس از وقوع انفجار، به شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل 
منتقل شد، اما زنده گی او همان جا روی تخت شفاخانه 

به پایان رسید.
طالبان مسوولیت این حمله را برعهده گرفتند و عنوان 
آن را »عملیات های انتقامی« علیه حکومت خواندند. 
پرسش این جا است که علیه حکومت یا غیرنظامیان؟ 
 ۲۰ جوان  آن  پدرش؟  داشت؟  گناهی  چه  فرحت 
ساله؟ آن پدر پیر؟ آن راننده ۵۵ ساله که هنوز در 
دنبال یک  با تکسی قدیمی اش  آستانه ۶۰ ساله گی 

لقمه نان حالل بود؟ گناه آنان به راستی چه بود؟

واکسین کرونا را تزریق نکرده است. وی  می گوید که 
و  نکرده اند  دریافت  واکسین  نیز  خانواده اش  اعضای 

نسبت به آن بی باورند.
خالف زکریا و طاهر، محمد واکسین کرونا را دریافت 
کرده است. وی تزریق این واکسین را مفید می داند و 
پیشنهاد می کند که همه مردم برای رهایی و به حداقل 

رساندن این بیماری واگیر باید واکسین تزریق کنند. 
واکسین  قبل  ماه  دو  در حدود  محمد می گوید: »من 
کرونا زده ام، اکنون هیچ مریضی ندارم و به کرونا هم 
مبتال نشده ام. در جریان مدتی که واکسین زدم، ۲4 
ساعت تب داشتم؛ اما بعد از آن نه گلودردی به سراغم 
آمد و نه ریزش. برعکس در دیگر سال ها وقتی فصل 
تبدیل می شد، من یا زکام می شدم و یا گلودرد و تب 
شدید هم می داشتم؛ اما اکنون هیچ کدام از این ها به 

سراغم نیامده است.«

به شایعات گوش ندهید
در واکنش به این گفته ها، وزارت صحت می گوید که 
واکسین های وارد شده به افغانستان، از اعتبار جهانی 

از اشک  و نیایش که خدا کند خوب شود... خدا کند 
زیر تداوی زنده بماند... خدا کند نرس ها و داکترها که 
آمدند، جسم سرد و بی روحش را تسلیم نکنند. خدا 

کند باز هم نفس بکشد...
چیزی حدود 3۰ ساعت از آن حمله گذشته و زنگ 
نابه هنگام و بی رحمانه کوچ ابدی برای هشت نفر، ملتی 
را به سوگ نشانده است. رسم سوگواری تغییر کرد. 
ملت همه سوگوارانه با نعره های محکم تر و کوبنده تر 
به  واضح  پیامی  عزاداری کردند، که  نه تنها  اکبر  اهلل 

مهاجمان دادند؛ این که بیش تر به پا می خیزیم.

اما آن هشت رویای در خاک خفته چه کسانی اند؟
۱. زین الدین

حدودن 3۶ ساله بود. قرعه مرگ نه فقط به نام او، 
بلکه به نام دخترش نیز افتاد. مرد مهربانی که عاشق 
را بسیار دوست داشت.  بود و دخترانش  خانواده اش 
فرحت، مهیسا و یسرا، جان پدر بودند که حاال پدر و 
فرحت دیگر جان در بدن ندارند، یسرا با پیکر سوخته 
و چندین چره در کما است و مهیسا هنوز در شفاخانه 

ایمرجنسی بستر است.
زین الدین از فاریاب آمده بود. همان لحظه انفجار از 
سه  با  بود  قرار  و  کرده  عبدالحق حرکت  چهارراهی 
دخترش به خانه پسرعمه اش که در حوالی شیرپور 
بود، برود. تکسی گرفته بود. لحظه عبور آن ها از آن 
مسیر، هم زمان شد با انفجار موتربمب در مقابل خانه 
بسم اهلل محمدی. پسرعمه اش می گوید: »چند دقیقه 
قبل از آن زنگ زد مره که بیرون شو از خانه، بیا دهان 
دروازه، ما اینه رسیدیم. دروازه ره که باز کدم، انفجار 
شد. راننده تکسی هم کشته شده بود.«زین الدین 3۶ 
ساله که عالوه بر خودش، یک دخترش نیز در این 

حادثه جان باخت
۲. فرحت:

نمی گنجد که  باور  نگاه می کنی، در  به عکسش که 
از  که  سیاه  چشم های  این  و  خشکیده  لبخند  این 
ناباوری  کمال  در  می زند،  برق  کودکانه  شادی های 

پلک روی هم گذاشته و آرام گرفته است.
آن شب که با پدر و دو خواهر به خانه یکی از اقارب 
کودکانه  آرزوهای  از  موتر  در  می رفتند،  پدری اش 
از  جذاب تر  حتا  بود؛  جذاب  او  برای  کابل  می گفت. 
فاریاب؛ جایی که 1۰ سال پیش آن جا به دنیا آمده 

بود.
 1۰ فرحت  بود.  انفجار  محل  حوالی  در  آن ها  موتر 

صحت عامه: به شایعات گوش ندهید
واکسین کرونا و بی باوری مردم؛

قربانیان حمله طالبان بر خانه بسم اهلل محمدی 
چه کسانی اند؟

زهرا عطایی
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که به روی آزاده گان می خندند

 شنبه
شماره 3657

16 اسد 1400
7 آگست 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

6

شهر و روستا استوار و ثابت قدم 
ویرانگری  و  توحش  برابر  در 
روستا  ایستاده اند؛  طالبان 
چشم  و  مسلحانه  به صورت 
با  شهر  و  طالب  چشم  در 
سرود آزادی و روایت پیروزی. 
به صورت  مردم،  مسلحانه  قیام 
خودانگیخته از قریه ها و ولسوالی های دوردست آغاز 
یافت.  گسترش  کشور  روستاهای  تمامی  به  و  شد 
به  مردمی،  خیزش های  چارچوپ  در  روستاییان 
نیروهای دولتی و هجوم طالبان  دنبال عقب نشینی 
به  و یک صدا  بردند  اسلحه  به  زادگاه شان، دست  به 
از  زور، ظلم و ستم طالبان نه گفتند. فریاد بیزاری 
طالب، از هرات کلید خورد و در کابل، جالل آباد، مزار 
شریف و دیگر شهرهای کشور محکم و بلند، تکرار 
شد. در کابل، مردم حتا به خیابان ها آمدند و صدای 
شهر را در برابر بنیادگرایی و طالبانیسم فریاد زدند. 
پیام فریادها این بود: همه مردم ساکن در شهرها، از 
توحش و قرائت »خشن و تندروانه طالبان از دین« 
بیزار هستند و هرگز به زورگویی و توحش این گروه 
با  و  بود  روشن  بسیار  پیام،  این  نمی شوند.  تسلیم 
روشنی تمام دوشنبه شب از هرات و سه شنبه شب از 
کابل، ننگرهار، مزار شریف و شهرهای دیگر به طالبان 
فرستاده شد. به احتمال زیاد، در روزهای آینده، این 
صدا، این ایستاده گی و آزادمنشی، در تمام شهرهای 

کشور فریاد خواهد شد.

از روستا نیز خبر می رسد که با آمدن مردم در صحنه 
و ایستادن روستازاده گان در کنار نیروهای ارتش، سر 
طالب محکم به سنگ خورده و خیال باطلش مبنی 
بر »پیروزی نظامی«، نقش بر آب شده است. در هرات 
است.  وارد شده  طالبان  به  و سنگین  تلفات سخت 
والیت  مرکز  نو،  قلعه  در  گذشته،  ماه  نیمه های  در 
بادغیس، جنگ جویان این گروه، از سوی رزمنده گان 
ارتش، برخی ملخ وار کشته و تعدادی مجبور به ترک 
به سرنوشت  کندز  و  تالقان  در  طالبان  شهر شدند. 
بلخ،  بدخشان،  ولسوالی های  شده اند.  گرفتار  مشابه 
کاپیسا، بامیان و دیگر والیات، یکی پس از دیگری، 
پاک سازی می شود.  این گروه  از وجود جنگ جویان 
در ولسوالی های جاغوری و ناهور غزنی، بلخاب سرپل 
نیروهای  بلخ، مردم در کنار  و چهارکنت و شولگره 
قدم  یک  حتا  طالب  و  ایستاده اند  دفاعی  و  امنیتی 
نمونه های  همه  این ها،  است.  نداشته   پیش روی  هم 
و  مقاومت  نمونه های  است.  آزاده گان  ایستاده گی 
قیام خودانگیخته مردمی که صبرشان از زورگویی و 
خشونت طالبان لبریز شده است و با اراده آهنین در 
برابر دگم اندیشی و ویرانگری این گروه در سنگر و در 

باشنده گان کابل سه شنبه شب در حمایت از نیروهای امنیتی و در اعتراض به حمالت طالبان 
فریاد »اهلل اکبر« سر دادند

جنگ روایت ها، ایستاده اند.
طنین این پیام، بلند است، بسیار بلند. تنها کران و 
کوران، ویرانگران و تروریستان، سخنگوی طالب و نوکر 
بیگانه، این پیام، این صدا و این ایستاده گی را ممکن 
است نشنوند و اگر بشنوند هم نادیده بگیرند. بنابراین، 
واکنش ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در 
برابر صدای بلند »نه« به طالبان مردم افغانستان، قابل 
او،  از جنگ جویان گروه  او و  از  تنها  بود.  پیش بینی 
ویرانی  و  پیام آوران مرگ  تنها  و  تنها  این دم  تا  که 
بوده اند، چنین رفتاری ممکن است. طالب اگر چیزی 
غیر از جنون کشتار، برای عرضه می داشت، شاید و 
باید سال ها پیش دست از کشتار می کشید و در کنار 
از هرگونه  عاری  و  آرام  زنده گی  به  افغانستان  مردم 
عمل جرمی، رو می آورد. واکنش طالبان در برابر فریاد 
افغانستان،  مردم  اکبر«  »اهلل  نعره  و  آزادی خواهی 
به خوبی روشن کرد که این گروه قرائت خودساخته و 
به شدت »غیرانسانی از دین« دارد و »ایمان« دیگران 
را که به زنده گی مسالمت آمیز و فرهنگ هم زیستی 
سخنگوی  می شمارد.  غیرواقعی  دارند،  باور  انسانی 
طالبان با دیده درایی تمام، چون گذشته، حتا »ایمان« 
مردمی که قرن ها و نسل اندر نسل با »دین اسالم« 
با  این »دین«  و  ایمان داشته  به آن  زنده گی کرده، 
فرهنگ شان آمیخته است را زیر سوال برده و گروه 

خود را صاحب نعره »اهلل اکبر« خوانده است.
انحصارگرایی و خودخواهی طالب  بیان روشن تر،  به 
به جایی رسیده که حتا »دین«، »ایمان« و »باور« 

مردم را از آِن خود می داند و خود را صاحب »نعره«ای 
با آن  قلمداد می کند که مردم این سرزمین قرن ها 
را  خود  که  است  رسیده  جایی  به  طالب  زیسته اند. 
صاحب دین می داند و باور مردم را باطل می خواند. 
موضع گیری طالب، در حقیقت امر، اعالم جنگ علیه 
به روشنی  طالبان  موضع گیری،  این  با  است.  مردم 
اعتراف کردند که پشت کشتار غیرنظامیان در طی 
گروه،  این  برای  و  بوده اند  افغانستان،  جنگ  سال ها 

نظامی و غیرنظامی یکی است.
است،  شده  برآفتاب  طالب  واقعی  چهره  که  اکنون 
این  برابر  از قبل، در  استوارتر  باید محکم تر و  مردم 
گروه بایستند. طالب تنها و تنها زبان زور را می فهمد. 
با این گروه باید از موضع نظامی برخورد و در میدان 
جنگ تسویه  حساب شود. رهبری حکومت آن گونه 
که در نشست فوق العاده شورای ملی اعالم کرد، باید 
در برابر طالب سیاست روشن اتخاذ کند و با حمایت 
حال  عین  در  و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از  قاطع 
با اکمال خیزش های مردمی، این گروه را سرجایش 
بنشاند. پیام و موضع مردم روشن است. اکنون زمان 

به وقت دولت افغانستان است.
 
 

 

 
 Tender notice  

WHH central regional office invites reliable, well established, and competent interested printing 
press companies to provide their quotation for printing of HLP advice packages for around 10,000 
families in Kabul. 
 

Conditions and specifications stated in the tender documents. will be available/accessible via a link which you receive 
through the system after the registration of your company, in order to register please use the below link:
Uhttps://eu.eusupply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompanyU 

And subsequently inform us and send your company name to below emails accounts to send you the invitation for 
participation in competition process/

Ude.welthungerhilfe@saeedi.hussainU/Ude.welthungerhilfe@samadi.raufU

WHH Ref # 0943 
e-tender Ref # 276522 
Deadline for receipt of question regarding the tender: August 9th,2021. 
Tender closing date: August 11th, 2021. 

Quotation must specify all details according to the tender and must be submitted via electronic procurement portal of 
WHH no later than August 11, 2021, at 04:00 p.m. Afghanistan time.  
 
Thanks, 
 

 

 اعالن مناقصه 
از شرکت بنآ،.دايفاميل چاپ نم۱۰۰۰۰سته های مشورتی خانه، زمين و ملکيت را برای تعداد بنظر دارد تادرمرکززون ،دفتر ويلت هونگر هيلفه

.تا در اين روند اشتراک نمايندعوت ميگرددشرايط ددواجومعتبر، با صالحيتمطابع/چاپیخدماتهای
 
 

. انترنيتی قابل دسترس ميباشد لينکبعد ازراجسترشدن شرکت محترم ذريعه مکمل در اسناد مناقصهعلوماتشرايط مناقصه و م
ازلينک ذيل استفاده نماييد دفتر ويلت هونگر هيلفه لطف نموده برای راجسترشدن درويب سايت 

Uhttps://eu.eusupply.com/ctm/Company/CompanyRegistration/RegisterCompanyU 

.تا کمپنی شما در داوطلبی دعوت شودارسال نماييد، را به ايميل آدرس ذيل نام شرکتبعد ازراجستر 
Ude.welthungerhilfe@saeedi.hussainU/Ude.welthungerhilfe@samadi.raufU

 
رشماره مرجع دفت  ۰۹۴۳  

 ۲۷۶۵۲۲: شماره مرجع ویب سایت
  ۲۰۲۱آگست  ۰۹ :اسناد مناقصهضرب العجل برای اخذ 

 ۲۰۲۱گست آ ۱۱: آخرین مهلت برای تسلیمی آفرها
 

 

ادامه ناامنی و خطر کرونا؛
جنگ و بیماری کمر به 
شکنجه مردم بسته اند

یک  به عنوان  هنوز  کرونا  ویروس  که  حالی   در 
مشکل جدی جهانی بر مردم تاثیر می گذارد و در 
چند  شهروندان  می گیرد،  قربانی  آنان  از  مواردی 
دشواری  بر  عالوه  روزها  این  افغانستان  والیت 
بیش  را  ناامنی  تلخ  طعم  بیماری،  این  با  مبارزه 
از پیش می چشند. شدت جنگ در برخی والیات 
ترک  به  ناگزیر  را  مردم  که  است  اندازه ای  به 
خانه های شان کرده است. از سویی این مساله بر 
چگونه گی روند توزیع کمک های دولت به مردم نیز 

تاثیر گذاشته است.
شماری از هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی 
و حقوق بشر که از مدتی به این سو از جریان توزیع 
بسته های کمکی و چگونه گی ارایه خدمات صحی 
در  نیز  داده اند،  گزارش  والیات مختلف  در  دولت 
رویدادهای  نتیجه  در  که  هستند  کسانی   میان 
ترک  به  ناگزیر  یا  نقاط گوناگون کشور،  در  اخیر 
دلیل  به  آنان  فعالیت  یا  شده اند  خانه های شان 

مشکالت امنیتی محدود شده است.
یکی از والیاتی که از نابه سامانی های اخیر شدیداً 
با  حالی  در  هرات  مردم  است.  هرات  متاثر شده، 
اوضاع وخیم امنیتی دست به گریبان اند که وضعیت 
صحی در این والیت نیز نگران کننده خوانده شده 
والیت  سرویالنس  رییس  امیرنژاد،  احمد  است. 
هرات، می گوید که شمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در دو ماه گذشته میالدی، نسبت به قبل به شکل 
مرگ ومیر  آمار  و  یافته  افزایش  نگران کننده ای 
ناشی از این بیماری نیز بیش تر شده است. آقای 
امیرنژاد می افزاید: »در ماه جوالی بین ۶۰ تا ۶۵ 
درصد از آزمایش های روزانه کرونا مثبت بوده است. 
هم چنین در ماه جون ۲۲1 و در ماه جوالی ۲8۲ 
مورد مرگ ومیر از شفاخانه های اکرام بسیم و رازی 

گزارش شده است.«
با این حال گزارش هماهنگ کننده شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر در والیت هرات در دو هفته 
گذشته، حاکی از کاهش قیمت آکسیجن در این 
که  آکسیجن  بالون  یک  گفته شده  است.  والیت 
قباًل بین 1۰۰۰ تا ۲۵۰۰ افغانی فروخته می شد، 
اکنون با قیمت ۶۰۰ تا 8۰۰ افغانی قابل دسترس 

است.
شماری از هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی 
بد  وضعیت  وجود  با  والیات،  در  بشر  حقوق  و 
امنیتی هنوز هم تا حد امکان بر چگونه گی توزیع 
دولت  صحی  خدمات  عرضه  و  کمکی  بسته های 
والیات  وضعیت  از  خالصه ای  می کنند.  نظارت 
مختلف توسط هماهنگ کننده گان شبکه به شرح 

ذیل گزارش شده است: 

پکتیا
دسترخوان ملی

نزدیک به دو هفته گذشته، ۶۲۰ خانواده نیازمند 
برنامه  کمک های  از  والیت  این  مختلف  نقاط  در 
خانواده ها  این  شده اند.  مستفید  ملی  دسترخوان 
 19۲ رحیم خیل،  شورای  از  خانواده   193 شامل 
از شورای محمدرضاخیل و ۲3۵ خانواده  خانواده 
از شورای محبت مینه هستند. هم چنین گفته شده 
است که به 7۵ شورا در پنج ولسوالی پکتیا کمک 
توزیع خواهد شد و برای این منظور، در حدود 9۲ 
افغانی بودجه در نظر گرفته  میلیون و ۶37 هزار 

شده است.
کرونا

به گفته مسووالن ریاست صحت عامه والیت پکتیا، 
شمار زیادی از مردم روزانه برای دریافت واکسین 
به مراکز صحی مراجعه می کنند و به باور آنان این 
وضعیت ناشی از ابتالی تعداد زیادی از مردم این 

والیت به ویروس کرونا است.

بلخ
دسترخوان ملی 

دسترخوان  برنامه  مسوول  بشردوست،  نجیب 
ملی در والیت بلخ، می گوید که تا کنون بیش از 
11۰ هزار خانواده نیازمند از کمک های این برنامه 
مستفید شده اند. از سویی، برنامه دسترخوان ملی 
در ولسوالی های خلم، چهارکنت و مرمل این والیت 

هنوز متوقف است. 

کرونا 
ریاست صحت عامه بلخ نزدیک به دو هفته پیش، 
کرده  ثبت  را  کرونا  مثبت  تست   744 و  هزار   7
و  هزار   4 مرگ و میر،  مورد   ۵۵۰ شامل  که  است 
9۲3 بیمار بهبودیافته و 4۵ بیمار بستری است و 
باقی مانده بیماران در قرنطینه خانه گی هستند. به 
گفته مسووالن این ریاست، آمار بیماران مبتال به 
به  بیماری نسبت  این  از  ناشی  کرونا و مرگ ومیر 
سه هفته پیش کاهش یافته است؛ اما با این حال 
شهروندان باید تمام نکات صحی را برای پیش گیری 

از آلوده  شدن به این ویروس در نظر بگیرند. 
هماهنگ کننده گان  از  رسیده  گزارش های  آن چه 
می دهد،  نشان  بشر  و حقوق  مدنی  جامعه  شبکه 
این است که توزیع بسته های کمکی دولت در چند 
و  تخار  ننگرهار،  هلمند،  نیمروز،  از جمله  والیت، 
جوزجان به دلیل مشکالت امنیتی به صورت کامل 
متوقف شده است. این در حالی است که با توجه 
ابتال به کرونا و در نتیجه افزایش  به افزایش آمار 
این  توزیع  مردم،  میان  در  اقتصادی  مشکالت 

کمک ها بیش از پیش می توانست کارساز باشد.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

غالمانی

اسحق علی احساس



بود.  میالدی   1999 سال  تابستان 
را  پنجشیر  هم  جوار  مناطق  اکثر  طالبان 
پنجشیر در محاصره  بودند.  تصرف کرده 
قرار  گروه  این  نظامی  و  اقتصادی  شدید 
به  مکتب ها  دروازه  آن هم،  با  داشت. 
)کودکان،  ما  و  بود  باز  دانش آموزان  روی 
را  و جوانان( درس های خویش  نوجوانان 
به گونه منظم به پیش می بردیم. در آن 
زمان هفت یا هشت سال داشتم. با آن که 
کودکی بیش نبودم؛ اما همه روزه خبرهای 
جنگ و بیم آمدن طالبان را از زبان بزرگان 
می شنیدم و گاهی با دوستان خود آن را 
نیز شریک می کردم. در یکی از این روزها 
دانش آموزان  آمر صاحب،  که  رسید  خبر 
ما  است.  خواسته  بازارک  به  را  مکتب ها 
فکر می کردیم که مراد از »آمر صاحب«،  
کشور،  ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه 
است؛ اما بعدتر در روز فراخوان معلوم شد 
که نه، مراد از آمر صاحب، آمر پنجشیر، 

بوده است.
من و چند تن از دوستانم عزم کردیم تا 
در روز موعود همراه با دیگر دانش آموزان 
به بازارک برویم. خانه ما در مرکز ولسوالی 
حصه دوم )دره( قرار داشت. فاصله روستای 
ما از بازارک، نزدیک به ۵۰ کیلومتر است. 
فراوان  تالش  با  اما  بود؛  جبهه  در  پدرم 
موفق به دریافت اجازه مادرم نشدم. مادرم 
با هوای  مقابله  بیم داشت که مرا طاقت 
گرم تابستان و طی کردن این راه دور )از 
کرامان تا بازارک( نیست. به همین دلیل، 
برایم اجازه نداد. با وجود مخالفت شدید 
مادرم، در روز موعود از خانه فرار کردم و 
بازارک  با دیگر دانش آموزان روانه  یک جا 
شدم. هزاران دانش آموز از سراسر ولسوالی 
حصه دوم یکی پی دیگر در سرک خاکی 
بودند  حرکت  در  دریا،  به  موازی  دره 
بودند.  داده  تشکیل  را  طوالنی  قطار  و 
تعدادی پرچم دولت اسالمی افغانستان را 
در دست داشتند و تعدادی هم پارچه های 
تکه ای که روی آن ها شعارهای گوناگون 
علیه طالب و پاکستان، به ویژه نواز شریف، 
نخست وزیر وقت این کشور، نوشته شده 
کنار  در  می کردند.  حمل  خود  با  را  بود 
به  را  من  توجه  بیش تر  چیزی  که  آن ها 
خود جلب کرده بود، آدمک تکه ای بود که 
از کاه گندم پر شده بود و آن را بر باالی 
چوبی گذاشته بودند. روی سینه اش، نواز 
شریف، نوشته شده بود. چهره وحشتناک، 
چشمان سیاه و بینی بلند عجیبی داشت. 
انگار خالق آن اثر تالش کرده بود تا چهره 
ذهنم  در  بگذارد.  نمایش  به  را  شیطان 
پرسشی بود که این نواز شریف کیست و 
چرا همه شعار مرگ بر او را سر می دهند؟ 
بودم؛  مکتب  ترانه  تیم  عضو  هرچند  من 
اما به دلیل این که به مکتب نرفته بودم، 
از این حق محروم شدم. تیم های ترانه هر 
مکتب، ترانه می خواندند و صدای جوانان 
با آواز دل نواز دریای  دانش آموز روستایی 
خم وپیچ  در  و  بود  شده  یک جا  خروشان 
و  من  برای  همه  این ها  می پیچید.  دره 
شاید  داشت.  سرگرمی  جنبه  دوستانم 
این  به  که  دانش آموزانی  کوچک ترین 
دوستانم  و  من  بودند،  پیوسته  کاروان 
بودیم. به همین دلیل در طول راه معلمان 
مکتب ما و مسووالن تالش بسیار کردند 
این  ما  اما گوش  ما شوند؛  رفتن  مانع  تا 

سخن ها را نشنید که نشنید.
در  رسیدیم.  بهارک  روستای  به  سرانجام 
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مجاهدان،  علما،  از  زیادی  تعداد  آن جا 
موسفیدان، مردم محل و بزرگان پنجشیر، 
به ویژه از ولسوالی حصه دوم، گردهم آمده 
بودند. هدف از این گردهمایی حمایت از 
جبهه مقاومت ملی افغانستان و نکوهش 
صحبت های  از  بود.  پاکستان  تجاوز 
حامی  شریف  نواز  که  دانستم  سخنرانان 
از  پس  است.  طالبان  گروه  پروپاقرص 
خوانش قطع نامه، »مترسک« نواز شریف 
را آتش زدیم و سنگ باران کردیم. صحنه 
اشتیاق  با  دانش آموز  جوانان  بود.  جالبی 
سنگ  شریف  نواز  »مترسک«  بر  تمام 
می انداختند و باور داشتند که روزی این 
سنگ ها سبب بربادی خود او هم خواهد 
کوتاهی،  مدت  از  پس  شریف  نواز  شد. 
نتیجه  در   )1999( سال  همان  پایان  در 
از  مشرف،  پرویز  توسط  نظامی  کودتای 
قدرت برکنار شد و در پی آن بیش از یک 

دهه در زندان و تبعید به سر برد.
دهه  دو  از  بیش  تاکنون،  زمان  آن  از 
می گذرد. محاصره پنجشیر شکست. جبهه 
جامعه  کمک  به  تا  شد  موفق  مقاومت 
بین المللی، طالبان را شکست بدهد و به 
کوه های توره بوره و جاهای دیگر متواری 
حمایت  نتیجه  در  فراری  طالبان  سازد. 
تبارگرایانه  سیاست های  و  پاکستان 
تعدادی از دولت مردان افغانستان، بار دیگر 
به تصرف  و موفق  آراسته کردند  را  خود 
دارم که  باور  از کشور شدند.  بخش هایی 
این بار هم پیش روی های طالبان موقتی و 
فصلی است، چون: »چراغ ظلم ظالم تا دم 
محشر نمی سوز - اگر سوزد، شبی سوزد، 

شب دیگر نمی سوزد«.
نواز شریف پس از سال ها زندان و تبعید، در 
سال ۲۰13 برای بار سوم به نخست وزیری 
پاکستان رسید. شاید این فرصتی بود تا 
می کرد؛  جبران  را  گذشته اش  اشتباهات 
تجربه های  از  تنها  نه  او  نکرد.  چنین  اما 
راه  همان  به  بلکه  نیاموخت،  گذشته اش 
از  حمایتش  به  شریف  نواز  رفت.  اشتباه 
طالبان ادامه داد و آن ها را بیش تر از پیش 
در جریان سومین  کرد.  تجهیز  و  تمویل 
بر  طالبان  که  بود  او  نخست وزیری  دوره 
شهر غزنی حمله و بخش های از این شهر 
را موقتاً تصرف کردند. این در حالی بود که 
حکومت او، با مکر و حیله تمام، حمایت 
پاکستان از طالبان را همیشه رد کرد. در 
نتیجه همان سیاست های غلط، امروز نواز 
شریف، آن »شیر پنجاب« در دیار غربت، 
پاکستان ده  دادگاه  است.  بیچاره  و  آواره 
سال قید برای خودش و هفت سال برای 
همان گونه  است.  بریده  دامادش  و  دختر 
که در پاکستان پرونده های ضخیمی علیه 
اندازه  همان  به  دارد،  وجود  شریف  نواز 
نفرت بزرگی در دل های مردم افغانستان 
را  او  او موجود است و هر روز  به  نسبت 
نفرین می کنند. این که امروز نفرین مردم 
افغانستان دامن نواز شریف را گرفته، دیر 
یا زود دامن طالب و دیگر حامیان شان را 
نیز خواهد گرفت. »بترس از آه مظلومان 
که هنگام دعا گوید - اجابت از در حق بهر 

استقبال می آید«.

روزی  که شعار 
»مرگ بر نواز شریف« 

سر دادیم
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For Goods: 
Aga Khan Agency for Habitat, Afghanistan invites Bids for Solar System with the following details: 
 
 
S.No. Goods to be purchased Description Quantity 
1 Home Solar System  

Solar Panels 150 w poly crystal, 

Battery charge controller 20 amp 

Deep cycle Acid Battery75Ah/12v  

LED lamp 10w 12V (DC) 

Cable for charging Cu 2X6mm2 flexiable  

Electrical wire Cu 2X1.5mm2 flexiable  

Philips holder 

Switch above plaster 

Socket above plaster 

Scotch tape 

Clamp for buttery terminals 
Iron Stand for 150 w poly crystal  

 
 

10 Set 
     

2 Solar Water Heater 100-liter best quality 10 Set 

3 Improved Cooking Stove Best quality Indian design 10 Set 

 
 
Delivery Location: AKAH Kabul Office 
Goods required by: 10 Calendar days after signing the contract 
 
Criteria and Required documents and inforamtion: 

• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, regulations, and procedures of the 
Organization (Aga Khan Agency for Habibat) 

• Prices should be all inclusive of taxes, customs, delivery, offloading etc 
• Valid account number and bank card would be required for selection 
• Last 3 year audit report, bank details and guarantee confirmation is required 
• List of Similar Projects undertaken by company  
• Payment will be through bank transfer only 
• Bid Security will be 2% of the total amount (Only Bank Guarantee will be accepted) 
• Successful Supplier will be required to ensure 10% of the total cost as Security deposit 
• Financial Proposal shall be provide with the cost breakdown.  
• Business licence of the Supplier / firm and attached the copy of authorization letter from perkins. 
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• All Bids must be submitted in a sealed envelop with photos of Requested items later than August 16th, 2021 
4:00pm to Aga Khan Agency for Habitat ( House # 372, Street #10, Qala-e-Fatullah District 10, Kabul – 
Afghanistan) 

• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.org and contact Number  
0799 806 108 at the Pre-Bid meeting. 

 
Bid Opening Meeting: Bid opening meeting will be held on August 17th , 2021 at 2:00pm in our office  
House# 372, Qala e Fatullah, Street 10, District 10, Kabul, Afghanistan. The presence of all participants 
in the meeting will be appreciated.  
 
  
Deliverables: 

• All inclusive prices in Proponent’s letter head 
• Business licence of the of the business 
• The dateline for the submission is August 16th, 2021 4:00pm 
 

عبدالهادی شریفی
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ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، از ابراهیم رییسی، 
مذاکرات  به  که  است  خواسته  ایران،  رییس  جمهور جدید 
احیای توافق هسته ای موسوم به برجام بازگردد و بار دیگر 
این موضع واشنگتن را تکرار کرد که دِر دیپلماسی همیشه 

باز نخواهد بود.
امریکا  امور خارجه  به گزارش رادیو فردا، سخنگوی وزارت 
همان  رییسی  جمهور  رییس  برای  ما  »پیام  است:  گفته 
است که برای رییس جمهور پیش از او بود. امریکا به دنبال 
شرکایش  و  خود  ملی  امنیت  و  منافع  از  دفاع  و  پیش برد 
است. ما امیدواریم که ایران از فرصت کنونی برای پیش برد 

راه حل های دیپلماتیک استفاده کند.«
خود  سخنرانی  در  رییسی  ابراهیم  پیش تر،  روز  همین  در 
تحریم های  موضوع  به  مجلس  در  تحلیفش  مراسم  در 
ایاالت متحده علیه ایران پرداخت و گفت که او از هر طرح 
دیپلماتیک که باعث لغو تحریم ها شود، استقبال خواهد کرد. 
ند پرایس تصریح کرده است: »ما از ایران می خواهیم خیلی 
زود به مذاکرات برگردد تا بتوانیم به دنبال نهایی کردن کار 

انجام شده، باشیم.«
تاکنون شش دور از مذاکرات احیای توافق هسته ای موسوم 

به برجام در وین، پایتخت اتریش، انجام شده است.
هنوز تاریخی برای دور هفتم این مذاکرات تعیین نشده است. 
ایران دلیل توقف مذاکرات را انتقال قدرت به دولت جدید 
دانسته، اما مقام های ایاالت متحده ابراز نگرانی کرده اند که 

دولت جدید با انتظارات غیرواقع بینانه وارد مذاکرات شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در ادامه اظهارات خود 
تأکید کرد که این فرایند )مذاکرات دیپلماتیک( برای همیشه 

وجود نخواهد داشت.
ند پرایس ادامه داد که اگر ابراهیم رییسی واقعاً در عزم خود 
برای رفع تحریم ها صادق است، این دقیقاً همان چیزی است 

که در وین روی میز مذاکرات قرار دارد.
کاخ سفید: باید دید از این به بعد چه روی می دهد

سخنگوی کاخ سفید هم روز پنج شنبه در پاسخ به پرسشی 
درباره این که آیا ربیس جمهور امریکا زمان یا مهلت مشخصی 
را برای به نتیجه  رسیدن مذاکرات احیای برجام تعیین کرده 
یا نه، گفت فکر می کنم نظر رییس جمهور این است که به 
به  ادامه دهیم.  اگر به مسیر دیپلماتیک خود  نفع ما است 
گفته او، به رغم این که امریکا فعالیت های مشکل ساز ایران 
تایید نمی کند و در واقع آن را  در عرصه جامعه جهانی را 
بسیار نگران کننده می داند، اما داشتن نظارت و مشاهده توان 
و ظرفیت هسته ای آن ها به نفع امنیت ملی ایاالت متحده 

است.
مذاکرات  )برای  زمانی  فرصت  که  کرد  اضافه  ساکی  جن 
وزیر  که  می دانم  من  و  نیست  بی پایان  ایران(  با  هسته ای 
بیان  به وضوح  را  این موضوع  بلینکن(  )آنتونی  امور خارجه 
کرده است؛ اما در حال حاضر ما آماده بازگشت به دور هفتم 
مذاکرات هستیم. تازه مراسم تحلیف گذشته، بنابراین باید 

ببینیم از این جا به بعد چه اتفاقی می افتد.
بریتانیا،  روسیه،  یعنی  برجام  توافق  در  حاضر  کشورهای 
فرانسه، آلمان، چین در مذاکره برای احیای این توافق نامه 
در وین با ایران حضور دارند. امریکا در این مذاکرات به صورت 
بازگشت  هدف  با  مذاکرات  این  دارد.  حضور  غیر مستقیم 
تهران به تعهدات هسته ای خود و لغو تحریم های امریکا انجام 

می شود، اما اختالفات دو طرف هم چنان پابرجا است.

دندان هایی  با  پاکو  ماهی  نوع  از  کم یاب  ماهی  نوع  یک 
شبیه به دندان انسان در بندری در ایالت کارولینای شمالی 
از آب گرفته شد. عکس های این ماهی با واکنش کاربران 

شبکه های اجتماعی رو به رو شده است.
به گزارش بی بی سی، چند روز پیش عکسی از این ماهی 
که در یکی از مناطق ماهی گیری در ناگز هد در کارولینای 
شمالی از آب گرفته شده بود، منتشر شد. این ماهی، پاکو 
یا کله گوسفندی نام دارد و ردیف دندان های آسیا، مثل 
دندان های گوسفند، که با آن طعمه را می جود، علت این 

نام گذاری آن است.
بندر می آید،  این  به  اغلب  نیتن مارتین، ماهی گیری که 
این ماهی را گرفته است. او می گوید که وقتی با دهانی پر 
از دندان رو به رو شده، امیدوار بوده است سکه یک ماهی 

کله گوسفندی صید کرده باشد.
ماهی طعم خوبی هم  که  رسانه محلی گفت  به یک  او 

داشته است.
انتشار تصویر این ماهی با هشتگی به معنای »دندان های 
کاربران  نظر  اظهار  و  شوخی  با  بزرگ«  موفقیت  بزرگ، 

شبکه های اجتماعی رو به رو شد.
یکی از کاربران نوشته است: »آیا دندان مصنوعی از این 
که  نوشته  هم  دیگری  کاربر  می شود؟«  درست  دندان ها 

دندان های این ماهی بهتر از دندان های من است.

امریکا به رییسی: 
ایران به مذاکرات برگردد و 
از فرصت برای دیپلماسی 

استفاده کند

کمیته بین المللی المپیک دو مسوول کاروان 
بالروس را تحریم کرد

ماهی با دندان هایی شبیه دندان 
انسان در کارولینای شمالی

موضوع بر سر شکایت تیمانوفسکایا است. کمیته 
از دو مسوول کاروان بالروس  المپیک  بین المللی 
خواسته است که جاپان را ترک کنند. به گزارش 
دویچه وله کریستینا تیمانوفسکایا از احتمال ربوده 
گفته  بالروس سخن  مقام های  توسط  شدن خود 

بود.
دوومیدانی  سرمربی  المپیک  بین المللی  کمیته 
کاروان بالروس و هم چنین مسوول کاروان ورزشی 

این کشور را تحریم کرده است.
شوماک  آرتور  و  مویسویچ  یوری  از  کمیته  این 
درخواست کرده که دهکده المپیک را ترک کنند 
و به کشورشان بازگردند. گفته می شود که این دو 
ترک  را  این کمیته، جاپان  نیز طبق تصمیم  نفر 

کرده اند.
کمیته بین المللی المپیک در توضیح این تصمیم 
خود گفته است که این اقدام برای تامین مصالح 
سایر اعضای کاروان بالروس صورت گرفته و این دو 

نفر نیز از حق دفاع از خود برخوردار خواهند بود.

تخلیه  فرمان   »دیکسی«  آتش سوزی  گسترش  دنبال  به 
مناطق وسیعی از ایالت کالیفرنیا صادر شد.

 به گزارش صدای امریکا، دیکسی ششمین آتش سوزی بزرگ 
در تاریخ کالیفرنیا است که بخش های بزرگی از خشک ترین 
تند و  بادهای  به دلیل  برگرفته، و  را در  ایالت  این  مناطق 

رطوبت اندک در حال گسترش است.
این آتش سوزی شهر تاریخی معدن »گرین ویل« را که قدمت 
آن به دوران کشف طال در اواسط دهه 18۰۰ باز می گردد، 

المپیک،  بین المللی  کمیته  رییس  باخ،  توماس 
شده،  تصمیمی  چنین  اتخاذ  به  ناگزیر  این که  از 
کمیسیون  می شود  گفته  است.  کرده  تاسف  ابراز 
پرونده  پیرامون  تحقیق  به  المپیک  انضباطی 

شکایت کریستینا تیمانوفسکایا ادامه می دهد.
تیمانوفسکایا به علت تغییر یک باره برنامه ورزشی 
انتقاد  بالروس  ورزشی  کاروان  مسووالن  از  خود 
کرده بود. پس از آن به او اطالع داده می شود که 
باید پیش از شرکت در رقابت دوش ۲۰۰ متر، به 

بالروس بازگردد.
او می گوید که سرمربی اش به او گفته که فرمان 
تصمیم بازگشت او به بالروس از سوی مقامی در 

مینسک صادر شده است.
در پی این تصمیم، تیمانوفسکایا به پولیس جاپان 
المپیک  بین المللی  کمیته  از  و  کرده  مراجعه 
درخواست کمک می کند. بنا بر اظهارات او، خطر 
ربوده شدن و بازگرداندن اجباری به بالروس، او را 

تهدید می کرده است.

کامال خاکستر کرد.
دیکسی تنها یکی از آتش سوزی های اخیر در غرب امریکا 
است که از اواسط ماه جوالی در جنگل های خشک شمال 
کالیفرنیا در جریان است، و بخشی از بحران گرمایش جهانی 
محسوب می شود که منجر به گرمای شدید  و خشک سالی 

هشداردهنده شده است.
را  مربع  کیلومتر   13۰۰ حدود  تاکنون  آتش  شعله های 
خاکستر کرده است که از این میزان، حدود یک پنجم فقط 

از چهارشنبه تا پنجشنبه هفته گذشته سوخته است.

دولت حاکم بر ونزویال اعالم کرد که به زودی شش 
کرد.  خواهد  حذف  کشور  آن  پول  واحد  از  را  صفر 
به این ترتیب، یک بولیوار جدید معادل یک میلیون 

بولیوار کنونی خواهد بود.
تورم  پی  در  اقدام  این  امریکا،  صدای  گزارش  به 
است،  کرده  گرفتار  را  ونزویال  که  افسارگسیخته ای 
اعالم کرده که  بانک مرکزی ونزویال  انجام می شود. 

این تغییر از اول اکتبر امسال اجرا می شود.
که  اسکناس هایی  گزارش می گوید درشت ترین  این 
قرار است چاپ شود، اسکناس های یکصد بولیواری، 

معادل یکصد میلیون بولیوار کنونی، خواهد بود.
این سومین باری است که دولت سوسیالیست ونزویال 

از زمان استقرار در این کشور، چنین تغییری در واحد 
پولی می دهد. در سال ۲۰۰8 و در جریان حکومت 
شد.  کم  ونزویال  بولیوار  از  صفر  سه  چاوز،  هوگو 
نیکالس مادورو که پس از او منصوب شد، نیز در سال 

۲۰18 پنج صفر را از واحد پول آن کشور کم کرد.
ونزویال در حال حاضر ششمین سال رکود اقتصادی را 
تجربه می کند و میلیون ها نفر در فقر به سر می برند.

در  موجود  اسکناس  درشت ترین  حاضر  حال  در 
ونزویال اسکناس یک میلیون بولیواری است. این در 
حالی است که قیمت یک ظرف آب آشامیدنی پنج 
لیتری بیش از هفت میلیون بولیوار، معادل حدود دو 

دالر امریکا، است.

شش صفر از واحد پول ونزویال کم می شود

با گسترش آتش سوزی »دیکسی« فرمان تخلیه مناطق وسیعی از ایالت کالیفرنیا صادر شد


