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کندز رگ در والیت  آغاز عملیات های تصفیه ای بز
که اعزام نیروهای  صدیق  صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید 
به گفته   است.  شده  همراه  خوبی  پیشرفت های  با  کندز  والیت  به  کمکی 
از دست شورشیان مسلح  ابتکار عمل  نیروها  اعزام این  با  آقای صدیقی، 
گفت:  وی  هستند.  شکست  به  رو  شورشیان  این  و  شده  ج  خار مخالف 
کمکی به ساحه و آغاز بخشی از عملیات های تصفیه ای  »رفتن نیروهای 
گورتیپه، امام صاحب و قلعه زال با پیشرفت های خوبی  ما در ولسوالی های 
همراه شده است. این پیشرفت ها ابتکار عمل دشمن را از بین برده است.«
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افغانستان- هند و ظرفیت های زیاد 
گسترش روابط برای 

کندز چگونه به لبه  پرتگاه رسید؟
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کابوس بی آبی تغییر اقلیم  و 
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نخست وزیر هند:

شانه به شانه در کنار افغان ها می ایستیم
7

چهل روز پس از فرخنده؛ 
شعارها علیه جهالت در جاده های کابل
3

وان »عمر« و »ابوبکر« جنگ پیر
مالعمر که تصور می کرد هیچ رقیبی ندارد، یک باره مواجه با رقیبی سهم گین 
تارنماها،  در  نظری،  ساحت  در  قبال  داعش  و  طالب  جنگ  شد.  مواجه 
با  داعش  هواداران  بود.  شده  شروع  اجتماعی  شبکه های  دیگر  و  رخنامه 
که مالعمر پنهان است، تا حال چهره  کنایه به طالبان می نویسند  طعنه و 
می کند،  منتشر  تصویری  نوارهای  البغدادی  اما  است،  ندیده  کسی  را  او 
هواداران  دارند.  دسترسی  آن  به  همه  و  می شود  ضبط  سخنرانی هایش 
چه  به  می پرسند  اجتماعی  شبکه های  در  مالعمر  هواداران  از  البغدادی 
که  کرده اید. حاال اما به نظر می رسد  که ندیده اید، بیعت  دلیل به شخصی 

این جنگ از ساحت نظری به میدان های داغ انتقال یافته است.  4

جلوگیری از چند حمله تروریستی بزرگ در ننگرهار

که دریک عراده موتر نوع  تروریستی 
سراچه به شکل ماهرانه جاساز ی و 
انجام  به منظور  ا  ر  انتقال آن  قصد 
انفجاری  و  تروریستی  فعالیت های 
به شهر جالل آباد داشتند، بازداشت 
گفته ی دفتر مطبوعاتی  شده اند. به 
آمده  به دست  مواد  از  ملی،  امنیت 
استفاده  موتربم  پنج  ساخت  برای 

می شد. 
یک  دیگر،  اقدام  یک  در  هم چنین 
از  انتحاری  فرد  یک  و  سازمانده 

جالل آباد  شهر  بهسود  پل  مربوطات 
بازداشت شده اند.

نیز  دیگر  اعالمیه  یک  در  اداره  این 
در  دیگر  تروریست  سه  بازداشت  از 
داده  خبر  پکتیکا  و  پکتیا  والیات 
افراد  این  می گوید  ملی  امنیت  است. 
تروریستی  فعالیت های  مصروف  که 
با  شدند.  بازداشت  باالفعل  بودند، 
و  سالح  مقداری  افراد،  این  بازداشت 

مهمات نیز به دست آمده است.
لسوالی  در  ملی  امنیت  نیروهای 
نیز ده حلقه  لوگر  محمد آغه والیت 
ماین بشکه ای را از یک مخفی گاه 
کرده اند.  کشف و خنثا  تروریستان 
تروریستان  امنیت ملی،  گفته ی  به 
این  از  استفاده  با  داشتند  تصمیم 
را در مسیر  امنیتی  نیروهای  ماین ها 
قرار  هدف  کابل-لوگر  شاهراه 

دهند.

ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
در  بزرگ  تروریستی  حمله  چند  از 
ننگرهار  والیت  مرکز  جالل آباد  شهر 

کرده اند. جلوگیری 
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار 
که این حمالت  اعالمیه ای می گوید 
در  تروریست  چهار  بازداشت  با 
است.  شده  جلوگیری  والیت  این 
دو  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
تورخم- شاهراه  مسیر  از  تروریست 
ثمرخیل  پل  ساحه  از  جالل آباد 
با  همراه  بهسود  ولسوالی  مربوط 
انفجاری  مواد  کیلوگرام   700 مقدار 
که  کلوراید و واترجیل  نوع پوتاشیم 
کیلویی،  پنجاه  بوری  چهارده  در 
عدد   3 کندک سرماین،  عدد    12
ثانیه سوز،  فلیته  متر   500 کنترول، 
جلد  انفجاری،50  کپسول  31عدد 
اعمال  و  ماین  ترننگ  کتابچه 
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زنگ اول


رييس جمهور غنى ديروز در دهلى نو خواست روابط 
ملى  وحدت  حكومت  كند.  ترميم  را  هند  و  افغانستان 
همزمان با روى كار آمدنش، سياست تعامل با پاكستان 
را در پيش گرفت. اين حكومت به گونه اى عمل كرد كه 
افغانستان و  اسالم آباد را خوشحال ساخت و روابط 
پاكستان را كه در زمان حامد كرزى در اوج تنش بود، 
انتظار  ملى  وحدت  برگرداند. حكومت  عادى  حالت  به 
دارد كه ارتش پاكستان، طالبان را روى ميز مذاكره با 
اين  اسالم آباد،  كابل-  روابط  گرم شدن  بنشاند.  كابل 
ذهنيت را تقويت كرده بود كه گويا حكومت وحدت ملى 
به قيمت از دست دادن هند مى كوشد با پاكستان تعامل 
كند. اين ذهنيت چنان قوت گرفت كه بارى سفير هند در 
كابل، در يك گفتگوى تلويزيونى اعالم كرد كه كشورش 
كه  نمى دهند  اجازه  افغانستان  مردم  كه  است  مطمين 
اما  كند.  كنترول  را  آنان  خارجى  سياست  پاكستان 
سفر رييس جمهور غنى به دهلى نو، نشان مى دهد كه 
كابل حاضر نيست روابط با دهلى را در گرو سياست 
تعامل با پاكستان قرار دهد. سفر آقاى غنى به دهلى نو 
به هيچ وجه  پاكستان،  با  تعامل  نشان داد كه سياست 
به معناى برهم خوردن روابط افغانستان و هند نيست. 
و  غنى  رييس جمهور  خبرى  مشترك  نشست  در 
نخست وزير نرندرا مودى، هم تالش شد تا همين پيام 
نخست وزير  شود.  منتقل  كشور  دو  عمومى  افكار  به 
هند گفت كه كشورش در كنار مردم افغانستان خواهد 
به  آن  كه سود  كرد  خواهد  حمايت  از صلحى  و  بود 
بر  تاكيد  با  هم  غنى  رييس جمهور  برسد.  افغانستان 
افكار  به  خواست  هند  و  افغانستان  دوستى  ضرورت 
عمومى  هند پيام بدهد كه سياست تعامل با پاكستان، 
هيچ  نيست.  هند  گرفتن  ناديده  معناى  به  هيچ وجه  به 
كسى در كابل طرفدار اين نيست كه سياست خارجى 
افغانستان به بهانه تالش هاى صلح، به گروگان گذاشته 
شود. استقالل يك ارزش بنيادين براى مردم و دولت 
افغانستان براى استقالل بهاى  افغانستان است. مردم 
بزرگى پرداخته اند. يكى از مصاديق مهم استقالل اين 
بر  و  خود  خواست  به  بتواند  كشورى  هر  كه  است 
مبناى منافع ملى سياست خارجى اش را تنظيم كند. اگر 
سياست خارجى افغانستان در گرو كشور يا گروهى 
نقض  افغانستان  استقالل  اصل  گذاشته شود،  خاصى 

مى شود. 
هند يك دموكراسى موفق و پويا است. در آن كشور، 
زندگى  هم  كنار  در  مسلمان،  و  هندوباور  سيك، 
اقتصاد  و  فرهنگ  سياست،  در  و  دارند  مسالمت آميز 
فرهنگ هاى  تمام  براى  كشور  اين  مى كنند.  ايفا  نقش 
يك  دارند  دموكراسى سازى  قصد  كه  شرقى اى 
هند  دموكراسى سازى  تجربه  از  بايد  ما  است.  الگو 
بياموزيم. دموكراسى نقطه قوت هند در برابر پاكستان 
اقشار  تمام  كثرت گرايش،  دموكراسى  با  هند  است. 
را  پاكستان  اما  كرد،  سياسى  نظام  جذب  را  جامعه 
كودتاهاى نظامى  اداره كرد و نتيجه اين شد كه امروز 
دولتى  پاكستان  و  گرفت  لقب  دموكراسى  مادر  هند 
شكست خورده. واقعيت ديگر اين است كه هند اقتصاد 
پويا و رو به رشد است. تمام كشورهاى دنيا از اياالت 
متحده گرفته تا اروپا و روسيه مى خواهند با اين كشور 
از جمله  باشند. هيچ كشورى  اقتصادى داشته  روابط 
افغانستان نمى تواند هند را ناديده بگيرد. حتا پاكستان 
كه هند را دشمن خودش تعريف مى كند، پيوسته تالش 
كرده است تا روابط تجارى و فرهنگى ميان دو كشور 

برقرار باشد. 
خود  كه  را  نيازش  مورد  كاالهاى  از  برخى  پاكستان 
مى كند.  وارد  هند  از  نمى داند،  صرفه  به  را  آن  توليد 
شاعران، آوازخوانان، فرهنگيان و دانشمندان دو كشور 
با هم ديگر روابط تنگاتنگ دارند. وقتى پاكستان هند را 
افغانستان  براى  نتواند، روشن است كه  ناديده گرفته 
ممكن نيست كه روابط خودش را با دهلى نو برمبناى 

سفارشات نامشروع يك كشور ديگر تنظيم كند.

هند را نمى توانيم ناديده بگيريم
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مدنى  فعاالن  از  گروهى  نام  صلح،  كاروان 
به شهر  كه  است  كندز  فرهنگيان واليت  و 
و  مدنى  فعاالن  با  و  آمده اند  مزارشريف 
نشست هاى شان  در  بلخ  واليت  فرهنگيان 
شريك  و  صلح  آوردن  چگونگى  روى 

ساختن تجربه هاى شان گفتگو مى كنند.
شركت كنندگان اين نشست ها معتقد اند كه 
در 13 سال گذشته حكومت روند صلح را 
در پشت دروازه هاى بسته انجام داده و براى 
از  است.  نداده  نقش  مدنى  فعاالن  و  مردم 

اين رو بايد روند صلح بازنگرى گردد.
 حميد زازى، مسوول هماهنگى ميديوتيك 
نشست  اين  در  شركت  براى  كه  افغانستان 
شوراى  مى گويد  رفته،  مزارشريف  شهر  به 
به تامين صلح و ثبات  عالى صلح در رابطه 
دايمى  در كشور ناكام بوده و هيچ گاه نقش 
عدم  علتش  بيشتر  و  است  نداشته  مفيدى 
ومردم  مدنى  فعاالن  از  فراخوانى  و  مشوره 

را است.
آقاى زازى گفت: «نهاد هاى جامعه مدنى پل 
و بسترى است براى بلند كردن صداى مردم. 
از نقيصه هايى كه گفتمان و برنامه هاى صلح 
مردمى   گفتمان هاى  از  بودن  دور  به  داشت 

بود.»
آقاى زازى به اين باور است كه دولت بايد 
مخالفان  با  مذاكره  و  صلح  برنامه هاى  در 
مسلح دولت بازنگرى كند: «من فكر مى كنم 
بازنگرى  يك  ملى  وحدت  حكومت  كه 
و  فرسوده  و  كهنه  استراتژى  روى  بكند 

نابه كار شوراى عالى صلح.»
 از سويى هم شمارى از فعاالن مدنى كه از 
واليت هاى بلخ و كندز در اين برنامه حضور 
مردم  براى  كه  زمانى  تا  دارند  باور  داشتند 
روند  در  مدنى  جامعه  نهادهاى  فعاالن  و 
و  نشود، صلح  داده  نقش  گفتگوهاى صلح 

ثبات دايمى  در كشور تامين نمى گردد.
ملى  وحدت  حكومت  از  فعاالن  اين 
تامين  براى  منظم  برنامه اى  كه  مى خواهند 
روى دست  كشور  در  دايمى   ثبات  و  صلح 

گيرند. 
 شمسيه آذرمهر، فعال مدنى از بلخ مى گويد: 
«كاركرد پروسه صلح تا كنون بدبختانه ناكام 
بوده و واقعيت هاى موجود نشان مى دهد كه 
هيچ گاهى از جنگ كاسته نشده و هيچ گاه 
بنا  است  نرفته  بين  از  اختطاف  و  ترور 
كاركردى كه تا حال نهاد هاى حامى  صلح 

انجام داده اند براى ما قناعت بخش نيست.»
واليت  مدنى  فعاالن  از  تن  يك  حبيب اهللا 
حداقل  ما  اين كه  «به خاطر  مى گويد:  كندز 
در مذاكراتى كه وجود داشته طرف مذاكره 
تعريف  ما  هم  هنوز  نداديم،  تشخيص  را 

مشخص از دشمن افغانستان نداريم.»
با  دولت  نبايد  مى گويد كه  مدنى  فعال  اين 
مردم  مدنى  دست آورد هاى  گرفتن  ناديده 
مسلح  مخالفان  با  معامله  وارد  افغانستان 
دولت گردد و مردم را يك بار ديگر قربانى 

معامالت سياسى كند.
صلح  كاروان  اشتراك كنندگان  باور  به 
كندز- بلخ حل منازعات در محالت، تامين 
و  حق  شدن  آورده  بر  اجتماعى،  عدالت 
حقوق مردم، محو فساد ادارى، از بين بردن 
و  زورمند  افراد  سالح  خلع  و  مخدر  مواد 
داخلى  راهكارهاى  از  غيرمسوول  مسلح 

است كه بايد براى تامين صلح اجرا گردد.

رانش زمين در بدخشان جان 52 نفر را گرفت

كاروان صلح از كندز تا بلخ 

8صبح، مزار شريف: رانش زمين 
در ولسوالى خواهان واليت بدخشان 
منجر به كشته شدن دست كم 52 تن 
اين  «جيرو»  روستاى  باشندگان  از 
ولسوالى شده است. اين حادثه روز 

سه شنبه 8 ثور اتفاق افتاده است.
ولسوالى جيرو از ساحات كوهستانى 
واليت  در  گذر  دشوار  شدت  به  و 
شمال شرق  در  بدخشان  آسيب پذير 

كشور است.
از  پيش  روز  چهار  تنها  حادثه  اين 
نخستين سالگرد حادثه مرگبار رانش 
بدخشان  ارگوى  ولسوالى  در  زمين 
اتفاق افتاد كه در آن 300 خانه زير 

گل و خاك مدفون شدند.
گل محمد بيدار معاون والى بدخشان 
وقوع  روزنامه 8صبح،  با  در گفتگو 

اين رويداد را تاييد كرده گفته است 
كودك   22 زن،   25 دست كم  كه 
تازه ترين رويداد رانش  و 5 مرد در 
و  شده  مفقود  بدخشان  در  زمين 
از  را  جان هاى شان  زياد  احتمال  به 

دست داده اند.
رانش  محلى،  مقام هاى  گفته  به  بنا 
زمين در بدخشان سه روز قبل اتفاق 
نداشت،  پى  در  تلفاتى  هيچ  و  افتاد 
ريختن  فرو  از  پس  و  به تازگى  اما 
به بار  تلفات  دره،  يك  از  بخشى 

آورده است.
در همين حال، صالح محمد از اهالى 
به  حادثه  محل  از  جيرو  روستاى 
روزنامه 8صبح گفت كه در محله اى 
جيرو،  روستاى  در  سربلند  به نام 
منزل  چندين  دره  يك  پايين  در 

مدفون  خاك  زير  كامال  مسكونى 
در  تن   52 كه  مى گويد  وى  شدند. 

اين خانه ها زندگى مى كردند.
اين باشنده ولسوالى خواهان واليت 
مسووالن  كه  مى گويد  بدخشان 
به  رسيدگى  براى  كنون  تا  دولتى 
دست  رويداد  اين  ديدگان  آسيب 
تنها  او مى گويد كه  به كار نشده اند، 
نيروهاى محلى موجود در ولسوالى 
خواهان براى كمك به محل حادثه 

امده اند.
باشندگان ولسوالى خواهان بدخشان 
مى گويند رانش اصلى زمين سه روز 
افتاده  اتفاق  روستا  همين  در  پيش 
 90 از  بيش  آن  نتيجه ى  در  كه  بود 
گفته  به  بودند،  شده  آواره  خانواده 
آنان آن حادثه اما شب گذشته منجر 
به فرو ريختن بخشى از يك دره در 

روستاى جيرو شد.
در  كه  مى گويند  محلى  مقام هاى 
امداد  گروه هاى  گذشته،  روز  سه 
براى  طبيعى  به حوادث  و رسيدگى 
فورى  هاى  هماهنگ كردن كمك 
دليل  به  اما  شده اند  كار  به  دست 
موفق  كنون  تا  راه ها،  بودن  مسدود 

نشده اند كه به محل رويداد برسند.

اسماعيل خان:
 طالبان در شمال هرات تجمع كرده اند

فرماندهان  از  خان  اسماعيل  محمد 
جهادى در غرب افغانستان مى گويد 
كه شمار زيادى از طالبان در مناطق 
گلران  ولسوالى  شاهراه  و  تورغندى 
در حال سربازگيرى و آماده حمله به 

چندين ولسوالى هرات هستند. 
اسماعيل خان كه در بيست و سومين 
سالروز 8 ثور، پيروزى مجاهدين در 
گفت:  مى كرد،  سخنرانى  افغانستان 
حال  در  طالبان  كه  مى رود  آن  «بيم 
تدارك حمله اى مشابه حمله به چند 

ولسوالى واليت كندز باشند.»
كندز،  به  خان  اسماعيل  اشاره 
به  طالبان  اخير  هماهنگ  حمالت 
است،   واليت  اين  ولسوالى  چند 
جايى كه طالبان تا ناحيه اول ولسوالى 
اما  كردند،  پيشروى  صاحب  امام 
سپس با اغاز يك عمليات از مناطق 
رانده  دوباره عقب  در كنذز  زيادى 

شدند.
بيشتر   خان  اسماعيل  محمد  گفته  به 
شمالى  مناطق  در  كه  طالبان  افراد 
هرات تجمع كرده اند، از واليت هاى 
بادغيس و فراه به اين مناطق آمده اند.
اين فرمانده پيشين جهادى مى گويد 
بى توجهى حكومت  كه در صورت 
يك ماه  از  كمتر  تا  است  ممكن 
در  ناامن  واليت  به  هرات  آينده، 

غرب افغانستان تبديل شود.
سران  از  خان  اسماعيل  هم زمان 

اين  در  هرات  در  جهادى  محلى 
شورايى  كه  خواست  سخنرانى اش 
امنيتى  نيروهاى  با  تا  كنند  ايجاد  را 
سقوط  از  و  نموده  همكارى 
جلوگيرى  هرات،  ولسوالى هاى 

كنند.
اسماعيل خان يكبار ديگر از تخريب 
سالح هاى مجاهدين به شدت انتقاد 
امنيتى  نيروهاى  كه  گفت  و  كرد 

حاال با كمبود تجهيزات مواجه اند.
هرات  پوليس  همين حال  در 
تحرك  هرگونه  با  كه  مى گويد 
مقابله خواهد  اين واليت  در  طالبان 
فرمانده  روزى  عبدالمجيد  كرد. 
پوليس هرات مى گويد كه در يك 
عمليات  اعالن  از  پس  و  هفته  اخير 
بهارى طالبان  آنان چندين علميات  
و  اوبه  شيندند،  ولسوالى هاى  در  را 

انجيل داشته اند.
جاهد  محمد  تاج  آن  با  همزمان 
ظفر   207 ارتش  پايگاه  فرمانده 
مى گويد هم اكنون جنگ در واليت 
دولت  مخالفان  و  دارد  جريان  فراه 
واليت هاى  از  را  خود  نيروهاى 
انتقال  غرب  حوزه  به  فراه  و  هلمند 

داده اند. 
مسووالن امنيتى در هرات مى گويند 
كه گروه هاى مخالف، توانايى بر هم 

زدن امنيت هرات را ندارند.
در  حمالت  شدت  شدن  كاسته  با 

اخير  ماه هاى  در  افغانستان  جنوب 
افغانستان  واليت هاى شمال و غرب 
بوده  گسترده اى  حمالت  شاهد 

است.
شمال  از  ديگر  خبر  يك  اساس  بر 
با  بمب گذار  فرد  يك  هرات 
جاسازى يك بمب مخرب در كنار 
برق  پايه هاى  بزرگترين  از  يكى 
بزرگى  بخش  تركمنستان  وارداتى 
از شهر هرات را تا حداقل شش روز 

آينده بدون برق ساخته است.
اين  رييس  كامرانى  احمد  وحيد 
موضوع  اين  بررسى  براى  كه  اداره 
به شمال هرات سفر كرده مى گويد 
كه اين حادثه نيمه هاى شب گذشته 
در شاهراه هرات - تورغندى اتفاق 
برق  خط  مسير  جايى كه  افتاده، 

وارداتى تركمنستان به هرات است.
او مى گويد كه در اين رويداد، فرد 
انفجار  وقوع  هم هنگام  بمب گذار 

كشته شده است.
هفتاد درصد باشندگان هرات از برق 
تركمنستان و 30 درصد ديگر از برق 

ايران استفاده مى كنند.
باشندگان  از  برخى  حال  همين  در 
روز  شش  طى  برق  نبود  از  هرات 
آينده در هرات ابراز نگرانى كرده و 
مى گويند كه بسيارى از فعاليت هاى 
اقتصادى آنان ارتباط مستقيم با برق 

دارد.

 شكوهمند- مزارشريف
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 ظفرشاه رویی

آغاز عملیات های تصفیه ای بزرگ 
در والیت کندز

چهل روز پس از فرخنده؛ 
شعارها علیه جهالت در جاده های کابل
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نیروهای  میان  نظامی  درگیری های  کاهش  با  همزمان 
والیت  در  دولت  مخالف  مسلح  شورشیان  و  امنیتی 
گرفتن اوضاع در این والیت،  کنترول قرار  کندز و تحت 
که عملیات های  امور داخله می گویند  وزارت  مقام های 
کندز از وجود شورشیان  کسازی والیت  تصفیه ای برای پا

مسلح آغاز شده است.
کشور از چهار روز به این سو شاهد  کندز در شمال  والیت 
شورشیان  و  امنیتی  نیروهای  میان  سنگینی  درگیری های 
در  اخیر عمدتا  درگیری های  بود.  مسلح مخالف دولت 
دشت  خان آباد،  قلعه زال،  صاحب،  امام   ولسوالی های 
گرفته است. درگیری ها  گورتیپه و چاردره صورت  ارچی، 
پس از حمله مخالفان مسلح دولت بر پوسته های امنیتی 
مورد  در  را  جدی  نگرانی های  درگیری ها  این  شد.  آغاز 
کرده بود. برخی از مقام های دولتی  کندز ایجاد  وضعیت 
داده  خبر  طالبان  بدست  والیت  این  سقوط  احتمال  از 

بودند.
صدیق  صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید 
کندز با پیشرفت های  کمکی به والیت  که اعزام نیروهای 
خوبی همراه شده است. به گفته  آقای صدیقی، با اعزام 
این نیروها ابتکار عمل از دست شورشیان مسلح مخالف 
به شکست هستند. وی  رو  این شورشیان  و  خارج شده 
بخشی  آغاز  و  ساحه  به  کمکی  نیروهای  »رفتن  گفت: 
گورتیپه،  ولسوالی های  در  ما  تصفیه ای  عملیات های  از 
امام صاحب و قلعه زال با پیشرفت های خوبی همراه شده 
است. این پیشرفت ها ابتکار عمل دشمن را از بین برده 
از عملیات های  یکی  در  )دوشنبه شب(  است. دیشب 
مهم یکی از فرماندهان تروریستان به نام مولوی مصطفی 

اعضای  از  تن  صدها  فرخنده،  قتل  روز  چهلمین  در 
کشور در  جامعه مدنی، فعاالن حقوق زن و شهروندان 
دادخواهی  خواهان  و  کردند  تجمع  فرخنده«  »جاده 

برای فرخنده شدند. 
گردهمایی  این  در  نیز  دریا  فرهاد  کشور  مشهور  هنرمند 
که  کردند  اجرا  را  تیاتری  گران  سینما داشت.  حضور 
در آن صحنه قتل فرخنده تمثیل شد. لینا علم، بازیگر 
کرد و پس از  سینما در این مراسم نقش فرخنده را بازی 
کرد، یکی از آنان صدا زد  آن که با تعویذنویسان بگو مگو 

که فرخنده قرآن را سوختانده است. 
سروصداهای آنان سبب شد تا جوانان بی کار و اوباشی 
که در اطراف شاه دو شمشیره بودند، با سنگ و چوب 
فرخنده  نقش  که  علم  لینا  کنند.  حمله  دختر  این  بر 
سنگ  و  چوب  پیهم  ضربات  از  پس  می کرد،  بازی  را 
که  او هرچه صدا می زد  افتاد.  به زمین  و مشت و لگد 
گوش شنوایی نبود، تا این  قرآن را آتش نزده است ولی 

فریادها را بشنود. 
که قربانی به سختی در زیر انبوهی از سنگ و  در حالی 
گریه حاضران نیز بلندتر  چوب نفس می کشید، صدای 
که فرخنده با چه  می شد. این صحنه عمال نشان می داد 
که در  و در هنگامی  و قساوتی زجرکش شد  بی رحمی 

گورتیپه مسوولیت جنگ را به  که در  مشهور به شهادت 
عهده داشت، با بیست وهفت نفر از همکارانش از بین 
رفتند. دشمنان بزرگ ترین ضربه را دیشب خوردند. امروز 
عملیات های  به  مختلف  بخش های  در  هم  )سه شنبه( 
کمیت زیادی از نیروهای امنیتی  تصفیه ای ادامه دادیم و 
کامل  تسلط  امنیتی  اوضاع  باالی  هستند،  کندز  در  که 
که عملیات های نیروهای امنیتی  کرد  کید  دارند.« وی تا
گذشته آغاز شده  تعرضی است و از چهل وهشت ساعت 

است.

زیر مشت و لگد جانش را از دست می داد، هیچ کسی 
کند.  پیدا نشد تا او را حمایت 

بر  نیست،  زنده  دیگر  قربانی  که  دیدند  وقتی  اوباشان 
زدند.  آتش  را  خون آلودش  بدن  و  ریختند  کستر  خا او 
چند  ایستاد  پا  به  دوباره  قربانی  ولی  گذشت  دقایقی 

توانایی  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
که  نیست  حدی  به  کندز  والیت  در  مسلح  شورشیان 
بتواند این والیت را با خطر سقوط مواجه سازد. به گفته  
شورشیان  برابر  چند  امنیتی  نیروهای  صدیقی،  صدیق 
کندز حضور دارند و در آینده نزدیک شورشیان  مسلح در 

کندز تصفیه خواهند شد.  از 
سخنگوی وزارت امور داخله با انتقاد از برخی از اعضای 
که این  گفت  مجلس نمایندگان و مقام های حکومتی، 
کندز را خالف آنچه هست، بزرگ نمایی  مقام ها وضعیت 

کردند. این صحنه نشان  زن و دختر دیگر او را همراهی 
با  بلکه  نرفته  دنیا  از  همیشه  برای  فرخنده  که  می داد 
کرده و به منجی بزرگ جهل ستیزی  رفتنش مردم را بیدار 

تبدیل شده است. 
که مراجعین شاه  فرخنده یک روز پیش از نوروز زمانی 

کندز  کردند. صدیق صدیقی می گوید: »متاسفانه در باره 
پارلمان  اعضای  از  برخی  حتا  زیادی  اشخاص  و  افراد 
گوش مردم  کندز را دیگرگونه به  به گونه افراطی وضعیت 
که باعث تشویش و نگرانی مردم شد و حتا به  رساندند 

روحیه نیروهای امنیتی افغانستان صدمه زدند.«
مقام های  که  می افزاید  داخله  امور  وزارت  این حال،  با 
ارشد امنیتی از جمله جنرال ایوب سالنگی، معین ارشد 
کندز حضور داشته و  امنیتی وزارت امور داخله در والیت 

مسوولیت فرماندهی جنگ را به عهده دارند. 
کندز در مجلس  اما، عبدالودود پیمان، نماینده والیت 
والیت  این  در  امنیتی  اوضاع  که  می گوید  نمایندگان 
تفاوت نکرده ولی مقام های ارشد امنیتی برای راه اندازی 
مصروف  شورشیان  علیه  نظامی  بزرگ  عملیات 
آینده  در  که  افزود  پیمان  آقای  هستند.  برنامه ریزی 
کرد. نزدیک اوضاع به نفع نیروهای امنیتی تغییر خواهد 

در  طالبان  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
این  حضور  اما  ندارند  چندانی  قدرت  کندز  والیت 
وی  می شود.  بزرگ نمایی  برخی ها  توسط  شورشیان 
آن  به  کندز  در  طالبان  که  است  این  »واقعیت  گفت: 
حدی نیستند ولی بعضی از سران دولت به شمول والی 

که بحث ها را قومی بسازند.« کرده اند  کوشش  کندز 
گسترش  عوامل  از  یکی  که  می افزاید  پیمان  عبدالودود 
کندز بی کفایتی مقام های محلی این  ناامنی ها در والیت 
والیت و مشخص نبودن سیاست دولت در قبال دوست 
مشخص  به دلیل  پیمان،  آقای  به گفته   است.  دشمن  و 
نبودن سیاست دولت، مردم نمی توانند دوست و دشمن 

خود را بشناسند. 
نمایندگان،  مجلس  در  کندز  والیت  نماینده  این 
کرده  کندز را متهم به بی کفایتی  محمدعمر صافی، والی 
کنار نرود، وضعیت  که در صورتی که آقای صافی  گفت 

بهبود نخواهد یافت.
سه شنبه،  روز  جریان  در  که  می گوید  پیمان  عبدالودود 
این  گفت  او  است.  کرده   سقوط  نیز  امنیتی  پوسته  دو 
وی  دارند.  قرار  شیرخان بندر  جاده  مسیر  در  پوسته ها 
قرار  تهدید  مورد  طالبان  توسط  مسیر  این  که  کرد  کید  تا

گرفته است.
و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  روز  چند  نتیجه  در 
کنون  کندز، تا شورشیان مسلح مخالف دولت در والیت 
دیگرشان  تن  ده ها  و  کشته  شورشیان  از  تن  هفت  و  نود 

زخمی شده اند. 

گرفتن تعویذ و مراجعه به تعویذنویسان  دوشمشیره را از 
مردان  سوی  از  قرآن  سوزاندن  اتمام  به  می کرد،  منع 
این  که  حقیقت یابی  هیات  شد.  زجرکش  خشمگین 
و  نشانه  هیچ  که  گفت  آشکارا  کرد  بررسی  را  قضیه 
که فرخنده قرآن را سوختانده باشد.  سندی وجود ندارد 
باغ  پل  تا  دوشمشیره  شاه  مسجد  از  ک کنندگان  اشترا
کردند و شعار اجرای اعدالت را سر  عمومی راهپیمایی 
ک کنندگان این راهپیمایی  از اشترا دادند. نجیبه یکی 
گفت: »ما این جا آمده ایم تا داد و فریاد بزنیم و خواهان 
از  روز  چهل  شویم.  فرخنده  قتل  عامالن  مجازات 
شهادت فرخنده می گذرد اما هنوز هیچ یک از عامالن 
کنندگان  راهپیما نرسیده اند.«  مجازات  به  رویداد  این 
شعارهای »ما همه فرخنده ایم، مرگ بر جهالت و قاتالن 

مجازات شوند« سر می دادند. 
این  گفتند  راهپیمایی  این  ک کنندگان  اشترا از  برخی 
که زورمندان از طریق واسطه بازی ها  احتمال وجود دارد 
دیگر  ک کننده  اشترا سارا  شوند.  عدالت  اجرای  مانع 
گر حکومت می خواست، در همان روزهای اول  گفت: »ا
عامالن شهادت فرخنده را مجازات می کرد اما می بینیم 
کاری نشده است. زورمندان می کوشند  کنون هیچ  که تا
گر  ا شوند.  عدالت  اجرای  مانع  و  کنند  واسطه بازی  تا 
این جا  همه روزه  ما  نشود  اجرا  فرخنده  باره  در  عدالت 

می آییم و دادخواهی می کنیم.«
در  راهپیمایی  این  ک کنندگان  اشترا از  تن  صدها 
کیفر رساندن هرچه  کردند و خواهان به  طوماری امضا 

زودتر عامالن قتل فرخنده شدند. 
اعالم  دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد  افغانستان  لوی سارنوالی 
مراجع  به  فرخنده  قتل  به  مربوط  دوسیه های  که  کرد 
گفته اند  مقام های قضا  اما  قضایی سپرده شده است. 
که  که این دوسیه ها از سر مصلحت تهیه شده و افرادی 
دوسیه ها  در  می شد،  داده  کمه  محا برای  نام شان  باید 

وجود ندارد.

 حکیمی 

ACKU
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جنگ پیروان
»عمر« و »ابوبکر«

کرات صلح تاثیرگذار  که می تواند بر مذا کشورهایی  یکی از 
گفته می شود. باشد سخن 

نسبت  منطقه  کشورهای  سیاست  بودن  متغیر  علی رغم  اما 
افغانستان  که در سه دهه اخیر در  به دولت های متعددی 
کار  ثبات  بر  مبتنی  از سیاست  گرفته اند، هندوستان  شکل 
کابل،  بر  طالبان  کمیت  حا دوره  از  غیر  به  و  است  گرفته 
نیک  رابطه  افغانستان  دولت های  با  است  کرده  کوشش 
داشته باشد. همین ثبات رفتاری باعث می شود تا شماری 
هندوستان  به  نسبت  افغانستان  در  تحلیلگران  از  زیادی 
کشور را برای افغانستان  اعتماد داشته باشند و روابط با این 
که سبب می شود  کنار این مساله آنچه  سودمند بدانند. در 
کشور برای افغانستان از اهمیت  هندوستان و روابط با این 
از  حمایت  در  کشور  این  که  است  نقشی  باشد،  برخوردار 
که  گزارش هایی  اساس  به  است.  داشته  افغانستان  دولت 
در بخش های حمایت های بین المللی از افغانستان به نشر 
امریکا،  متحده  ایاالت  از  بعد  هندوستان  است،  رسیده 
که  است  کشوری  پنجمین  آلمان،  و  جاپان  انگلستان، 
سیاسی  بازسازی  و  افغانستان  برای  را  کمک ها  بیشترین 
گذشته  در سیزده سال  کشور  این  اجتماعی  و  اقتصادی  و 
جهان  سطح  در  آماری  نظر  از  یعنی  است.  داده  انجام 
دولت  که  است  عمده ای  کشور  پنجمین  هندوستان 
کرده است.  کمک و مساعدت پولی و سیاسی  افغانستان را 
برخی از طرح های عمرانی مهم در افغانستان در سیزده سال 
کنار  گذشته از سوی دولت هندوستان تامین شده است. در 
شماری از شاهراه های افغانستان، بند سلما در والیت هرات 
که  یکی از مهم ترین پروژه های اقتصادی و زیربنایی است 
افغانستان  بازسازی  عرصه  در  هندوستان  دولت  سوی  از 
از مهم ترین و حیاتی ترین  تامین شده است. این بند یکی 
پایه  به  گر  ا که  افغانستان می باشد  اقتصادی در  پروژه های 
کمال برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد، می تواند نقش  ا
را در توسعه زراعت و انکشاف اقتصادی غرب  عمده ای 

افغانستان داشته باشد.
برای  هند  می شود  سبب  که  دیگری  چیز  این ها  بر  عالوه 
در  کشور  این  موفقیت  باشد،  داشته  اهمیت  افغان ها 
است.  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  بخش های 
کثیرالقومی  جوامع  از  یکی  این که  وصف  با  هندوستان 
به  با  است  توانسته  اما  می شود،  محسوب  کثیرالمذهبی  و 
اجتماعی،  نگری  برابر  و  قانون  کمیت  حا اصل  کارگیری 
روابط اجتماعی بسیار خوبی را بین شهروندان هندوستان 
از  نیز  اقتصادی  عرصه های  در  کشور  این  نماید.  تحکیم 
کشورهای رو به انکشاف به حساب می آید. از سوی دیگر در 
بخش سیاسی نیز هندوستان رشد بسیار عظیم داشته است. 
در  دایمی   کرسی  عضویت  کسب  برای  کشور  این  تالش 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر این واقعیت است 
که هندوستان از نظر سیاسی نیز از رشد چشم گیری برخوردار 
که هندوستان نصیب  شده است. با توجه به این امتیازاتی 
شده است، می تواند از نظر الگوپذیری یا الگو آفرینی برای 
که  باشد. روی همین مالحظات است  نیز مهم  افغانستان 
دیده می شود سفر رییس جمهور غنی به هند برای مردم نیز 

از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

کرد  اعالم  البغدادی  ابوبکر  کرد.  شرکت  مالعمر  با 
است  جاهل  و  بی سواد  طالبان،  رهبر  مالعمر  که 
نشانی  از  هنوز  گرچه  ا ندارد.  رهبری  شایستگی  و 
البغدادی  ابوبکر  به گفته های  کنش  وا در  طالبان، 
اما نشر زندگی نامه مالعمر  چیزی منتشر نشده است، 
گروه،  این  که  می دهد  نشان  طالبان،  تارنمای  در 

گرفته است.  اظهارات خلیفه داعش را جدی 
به  خواستند  زندگی نامه  آن  نشر  با  طالبان 
که مالعمر دیده شده  جنگجویان شان اطمینان دهند 
را  او  صالحیت  مالها  از  توجهی  قابل  شمار  و  است 
که طالب و  کرده اند. روشن است  برای زعامت تایید 
داعش بیش از این نمی توانند به زندگی مسالمت آمیز 
از نظر داعش طالبان،  ادامه دهند.  کنار هم دیگر  در 
طالبان،  دید  از  و  خالفت اند  برضد  بغاوت  مصداق 
تفنگ  امارت  علیه  که  هستند  باغیانی  داعشیان 
گرفته اند. بنابر این به زودی شاهد درگیری میان آنان 
بین طالبان و جنگجویان  این  از  بود. پیش  خواهیم 
پس  بود.  داده  رخ  درگیری هایی  نیز  حکمتیار  تنظیم 
خودداری  مالعمر  به  بیعت  از  حکمتیار  این که  از 
او در والیات وردک  برافراد  کرد، جنگجویان طالبان 
کردند. این درگیری ها در وردک به نفع  و بغالن حمله 

طالبان پایان یافت. 
طالبان موفق شدند افراد وفادار به حکمتیار را در آن 
اما در والیت بغالن وضعیت  کنند.  قلع وقمع  والیت 

کرد. در آن جا طالبان، ساحه  به نفع حکمتیار تغییر 
وقتی طالبان  دادند.  از دست  تنظیم حکمتیار  به  را 
گروه  با  که  است  روشن  ندارند،  را  حکمتیار  تحمل 
داشته  مسالمت آمیز  زندگی  نمی توانند  البغدادی 
جهان شمول  و  بزرگ  ادعای  حکمتیار  باشند. 
دنیا  کل  می خواهد  البغدادی  اما  ندارد،  و  نداشت 
نیست  ممکن  طالبان  برای  بنابراین  کند.  تسخیر  را 
کنار جنگجویان او حضور مسالمت آمیز داشته  تا در 

باشند. 
افغانستان  مردم  برای  گروه ها  این  رویارویی  پیامد 
خونینی  حمله  هر  بعد  به  این  از  است.  سنگین  نیز 
ختم  داعش  پای  به  را  آن  دهند،  انجام  طالبان  که 
عام،  مردم  قتل  با  هم  البغدادی  گروه  و  می کنند 
مسوولیت آن را به پای طالبان خواهد نوشت. جنگ 
کنترول طالبان، سبب آوارگی بیشتر  در روستاهای زیر 
در  که  است  این  دیگر  نگرانی  شد.  خواهد  مردم 
کشورهای منطقه هم دخالت  جنگ طالبان و داعش 
در  کنند.  حمایت  دیگری  مقابل  در  یکی  از  و  کنند 
این صورت جنگ در برخی از مناطق وارد فاز جدید 
با  که  گروه هایی  از اهداف  و پیچیده می شود. یکی 
آسیای  به  جنگ  دامنه  گسترش  می پیوندند  داعش 
کشورهای  و  روسیه  که  است  روشن  است.  نیز  میانه 
هستند.  اوضاع  مراقب  میانه  آسیای  در  هم پیمانش 
متحدان  با  همکاری  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
نظر  زیر  را  تحرکات داعش  تمام  باید  بین المللی شان 

داشته باشند. 

به  غنی  رییس جمهور  سه روزه  سفر  که  می رود  توقع 
باشد.  وی  پردست آورد  سفرهای  از  یکی  هندوستان 
گمارده شدن در  از  گرچه رییس جمهور در هفت ماه بعد  ا
از  و  مختلف  کشورهای  به  متعددی  سفرهای  سمت،  این 
چین،  کستان،  پا نظیر  منطقه  و  همسایه  کشورهای  جمله 
بر  تحلیل ها  از  اما  است،  داشته  سعودی  عربستان  و  ایران 
برای  ویژه ای  اهمیت  از  هندوستان  به  وی  سفر  که  می آید 
که باعث می شود  افغان ها برخوردار است. یکی از دالیلی 
گسترش  سفر رییس جمهور به هندوستان و تالش در جهت 
برای  بین دو ملت،  و اجتماعی  اقتصادی  روابط سیاسی، 
که در  از اهمیت برخوردار باشد، ثبات دایمی  است  مردم 
سیاست هندوستان نسبت به افغانستان وجود داشته است. 
و  افغانستان  دولت های  بین  سیاسی  روابط  تاریخ  به  گر  ا
که در طول تاریخ، هندوستان  هندوستان نگاه، دیده می شود 
که همواره با دولت افغانستان  کشورهایی بوده است  یکی از 
کشورهایی بوده است  رابطه نیک داشته است. هند یکی از 
که بی توجه به سیاست های منطقه ای و یا وضعیت داخلی 
کابل روابط خوب داشته  کمیت سیاسی  افغانستان، با حا
که رابطه دولت هندوستان با مقامات  است. تنها دوره ای 
کمیت طالبان  کابل چندان خوب نبوده است، سال های حا

کابل بوده است. بر 
منطقه  کشورهای  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
کشورهای  از  مالحظه ای  قابل  شماری  به خصوص  و 
افغانستان  دولت های  برابر  در  متغیر  سیاست  از  همسایه 
عربستان  کستان،  پا ایران،  مانند  کشورهایی  گرفته اند.  کار 
افغانستان،  با  کشورهای منطقه و همسایه  از  و برخی دیگر 
روابط خویش را در طول تاریخ و به خصوص در جریان سه 
دهه اخیر بر اساس منفعت جویی و بهره برداری از افغانستان 
که دیده شده دولت های  از همین رو است  کرده اند.  عیار 
کمیت  حا با  همکاری  ابراز  علی رغم  عربستان  و  کستان  پا
کرده اند.  حمایت  نیز  دولت  این  مسلح  مخالفان  از  کابل، 
به  مربوط  شبکه های  و  طالبان  گروه  از  کستان  پا این که  در 
کارشناسان  کرده است، در نزد بسیاری از  گروه حمایت  این 
ندارد.  وجود  تردیدی  و  شک  منطقه  سطح  در  سیاسی 
خود  که  نیز  سعودی  عربستان  تحلیل ها  از  برخی  براساس 
کمیت  گروه طالبان بود و دولت تحت حا یکی از حامیان 
گروه را نیز برسمیت شناخته بود، با وصف این که بعد از  این 
تغییر نگرش جهان نسبت به وضعیت منطقه و به خصوص 
افغانستان، عربستان نیز سیاست خود را در برابر افغانستان 
گرفت،  قرار  کابل  دولت  حامیان  صف  در  و  داد  تغییر 
هم چنان  عربستان  که  معتقدند  تحلیلگران  از  برخی  اما 
حمایت  طالبان  گروه  از  غیرملموس  و  مخفیانه  به صورت 
حمایت  از  هرگز  افغانستان  دولتمردان  این که  با  می کند. 
بار دیده شده  بار  اما  نگفته اند،  از طالبان سخن  عربستان 
کرات صلح  که این دولتمردان بر نقش عربستان بر مذا است 
کید  کرده اند. تا کید  گروه طالبان تا بین دولت افغانستان و 
کرات صلح می تواند این مفهوم را  کشور در مذا بر نقش یک 
کشور دارای حق نان و نمک نسبت به  که آن  داشته باشد 
گروه نفوذ داشته باشد. از  طالبان می باشد و می تواند بر این 
کستان نیز همواره به عنوان  که دیده شده از پا همین رو است 

کنترول  زیر  مناطق  که ظهور داعش در  طبیعی است 
کنش نمی ماند. طالبان نمی توانند در  طالبان بدون وا
البغدادی بی تفاوت  گروه  پیوسته  و  آهسته  برابر رشد 
باشند. البغدادی ادعای خالفت دارد، مرزهای ملی 
ستیز  سر  ناسیونالیسم  با  و  نمی شناسد  رسمیت  به  را 
گروه های  بالمنازعه  امیر  مالعمر،  این  از  پیش  دارد. 
گرفته تا تندوران  افراطی بنیادگرا بود. از شبکه القاعده 
گروه های مسلح برخاسته از آسیای میانه  کستانی و  پا
ظهور  اما  بودند.  کرده  قبول  قاید  به عنوان  را  او  همه 
منحصربه فرد  موقعیت  این  البغدادی  ابوبکر  گروه 

کرد.  مالعمر را متزلزل 
یک باره  ندارد،  رقیبی  هیچ  می کرد  تصور  که  مالعمر 
مواجه با رقیبی سهم گین مواجه شد. جنگ طالب و 
داعش قبال در ساحت نظری، در تارنماها، رخنامه و 
بود. هواداران  دیگر شبکه های اجتماعی شروع شده 
که  می نویسند  طالبان  به  کنایه  و  طعنه  با  داعش 
کسی ندیده  مالعمر پنهان است، تا حال چهره او را 
است، اما البغدادی نوارهای تصویری منتشر می کند، 
سخنرانی هایش ضبط می شود و همه به آن دسترسی 
در  مالعمر  هواداران  از  البغدادی  هواداران  دارند. 
به  دلیل  چه  به  می پرسند  اجتماعی  شبکه های 
اما  حاال  کرده اید.  بیعت  ندیده اید،  که  شخصی 
به  نظری  ساحت  از  جنگ  این  که  می رسد  به نظر 

میدان های داغ انتقال یافته است. 

پیش  مدتی  هلمند،  والیت  پولیس  فرمانده 
شب نامه های طالبان و داعش را به خبرنگاران نشان 
داد. در این شب نامه ها دو طرف علیه هم دیگر اعالم 
داعش  علیه  جنگ  طالبان  بودند.  کرده  جنگ 
ابوبکر  طرفداران  و  بودند  خوانده  مقدس  جنگ  را 
دانسته  مقدس  را  مالعمر  علیه  جنگ  هم  البغدادی 
بودند. طالبان با انتشار اعالمیه ای حضور داعش در 
کردند، اما همگان می دانستند  والیت هلمند را انکار 
از  یکی  عبدالرووف  مولوی  اسم  به  شخصی  که 
داعش  به  هلمند،  در  طالبان  پیشین  فرماندهان 
پرنده های  حمله  یک  در  شخص  این  بود.  پیوسته 
مرگ ایاالت متحده امریکا بر مخفیگاهش در هلمند 
گروه  که  کشته شد. این خودش نشان دهنده آن است 
ابوبکر البغدادی در هلمند فعالیت دارد. مدتی پیش 
که  کرد  لوگر تصاویری پخش  از والیت  سی ان ان هم 
برافراشتن  با  مسلح  جوانان  از  شماری  می داد  نشان 
گروه تروریستی ابوبکر البغدادی، مشق و تمرین  پرچم 

نظامی  می کنند. 
هم  اسالمی  ازبکستان  حرکت  نشانی  از  رسانه ها 
را  گروه  این  وفاداری  که  کرده اند  دریافت  پیام های 
از  بخش هایی  می دهد.  نشان  البغدادی  ابوبکر  به 
کستانی هم به داعش پیوسته اند. این ها همه  طالبان پا
کنترول طالبان  که در قلمرو زیر  نشان دهنده آن است 
کستان، دگرگونی هایی  در مناطق مرزی افغانستان و پا
شخص  پیوسته اند.  داعش  به  عده ای  و  است  آمده 
رسانه ای  و  نظری  جنگ  در  هم  البغدادی  ابوبکر 

 محمدهاشم قیام

 فردوس افغانستان- هند و ظرفیت های 
زیاد برای گسترش روابط
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آب روبه رو خواهد شد. از اين رو تدبير براى آينده و 
ارايه راه حل براى روبه رو شدن با چنين معضلى يكى 

از وظايف مهم دولتمردان كشور است.
جمله  از  ما  كشور  كه  مهم  اين  دانستن  وجود  با 
كشورهاى خشك و كوهستانى است بايد براى مقابله 
گرفت.  نظر  در  را  الزم  راهكارهاى  چالش  اين  با 
كه  است  كشورى  يك  ما  كشور  اين كه  دانستن  با 
اقتصادى آن بر محصوالت كشاورزى  اتكا  بيشترين 
آبيارى  براى  آينده  در  آبى  منابع  نبود  مى باشد؛ 
محصوالت كشاورزى بحرانى جدى است كه باعث 
محصوالت  و  كشاورزى  زمين هاى  رفتن  بين  از 
تا  مى گردد  باعث  امر  همين  شد.  كشاورزى خواهد 
امنيت غذايى مردم از بين برود و فقر بيشترى دامن گير 

مردم خصوصا كشاورزان شود. 
وارد  صدمه  مردم  اقتصاد  به  تنها  نه  آبى  منابع  نبود 
با چالش روبه رو  را  مردم  بلكه سالمت  خواهد كرد 
توجه  مساله  اين  به  به طور كلى  اگر  خواهد ساخت. 
آب هاى  كنونى  وضعيت  داشت  نظر  در  با  گردد 
راس  در  بايد  آبى  منابع  مديريت  كشور،  آشاميدنى 
است  حالى  در  اين  بگيرد.  قرار  دولتمردان  كارهاى 
نيز بسيارى از مردم به آب آشاميدنى  كه هم اكنون 

پاك دسترسى ندارند.
همه  كه  است  جهانى  بحث  يك  اقليم  تغيير  هرچند 
كشورها چه فقير و يا غنى را درگير خود مى سازد اما 
توجه و يافتن راه حل براى اين مقوله برهمه دولتمردان 

ضرورى است. 

كاهش  باعث  تنها  نه  اقليمى   تغييرات  وجود  اين  با 
بارندگى و منابع آبى مى گردد بلكه افزايش حوادث 
افزايش  داشت.  خواهد  پى  در  نيز  را  هوايى  و  آب 
دوره هاى خشك سالى و سيالب ها، طوفان ها، اقتصاد 
و امنيت غذايى، هم چنان بهداشت مردم را به شدت 
كه  اين جاست  تعجب  باعث  مى اندازد.  خطر  به 
اين  توسعه كه سهم كم ترى در  كشورهاى در حال 
متحمل  را  آسيب  بيشترين  دارند،  عهده  بر  را  تغيير 
خواهند شد. بنابراين همه اى ما مسوول توقف فورى 
چنين بحرانى هستيم و در صورتى كه در اتخاذ تدابير 
و روش هاى مناسب در جلوگيرى از افزايش حرارت 
كوتاهى نماييم چه بسا گرفتار مشكالت و تهديداتى 

شويم كه اجتناب از آن ها امكان پذير نباشد. 
مى تواند  به طور خاص  هوايى جهان  و  تغييرات آب 
به تندرستى انسان ها آسيب برساند زيرا باعث افزايش 
ساير  و  ماالريا  اسهال،  تنفسى،  قلبى-  بيمارى هاى 
مى شود.  هستند،  آن  ناقل  حشرات  كه  بيمارى هايى 
اين طور به نظر مى رسد كه گرم شدن جهان به سرعت 
فعاليت هاى  باشد؛ چرا كه  پيوستن  وقوع  به  در حال 
مرتبط  فسيلى  سوخت هاى  سوزاندن  با  منحصرا  بشر 
است و همين سوخت ها در جو به ميزان قابل توجهى 
توليد  گرمايشى  گازهاى  ساير  و  كاربن  دى اكسيد 
هم  اتموسفير  اليه  شدن  نازك  سبب  كه  مى كنند 
مى شود. در حال حاضر، ميانگين سطح دماى جهانى 
روبه افزايش بوده و پيش بينى مى شود كه در قرن هاى 
افزايش  سانتى گراد هم  5/8 درجه  تا   1/4 بين  آينده 
توفان هاى  و  خشك سالى ها  سيل ها،  خطر  و  يابد 

مخرب هم بيشتر شود. 
منابع  محدويت  و  زيست محيطى  ضرورت هاى 
جايگزينى  و  انرژى  فعلى  سيستم  تغيير  لزوم  فسيلى 
افزايش داده است. يك  را  سوخت هاى سنگوراه اى 
بر  مبتنى  بايد  جايگزين  انرژى  قبول  قابل  سيستم 
منابع انرژى تجديدپذير باشد. امروزه برخى از انواع 
حتا  باد،  انرژى  مانند  تجديدپذير،  يا  نو  انرژى هاى 
بدون در نظر گرفتن هزينه زيست محيطى سوخت هاى 
با منابع فسيلى است و به صورت  فسيلى، قابل رقابت 
از  برخوردارى  با  ما  مى شوند. كشور  عرضه  تجارى 
انرژى هاى تجديدپذير،  زمينه  بسيار غنى در  پتانسيل 
در  انرژى ها  اين گونه  عرضه  براى  مناسبى  موقعيت 
از  بهينه  استفاده  با  كه  است  شايسته  دارد.  اختيار 
كشور  انرژى  برنامه ريزى  در  الهى،  نعمت هاى  اين 
گرفته  نظر  در  نو  انرژى هاى  براى  مناسبى  جايگاه 
شود و با توجه به آثار زيان بار زيست محيطى گازهاى 
و  انرژى ها  مصرف  و  توليد  از  حاصل  گلخانه اى 
لزوم  فسيلى،  منابع  و محدوديت  فسيلى  سوخت هاى 
و  فعلى  انرژى  ومصرف  توليد  سيستم  الگوى  تغيير 
جايگزينى سوخت هاى فسيلى مبرهن و بديهى است.

در همين راستا راهكارهاى ذيل پيشنهاد مى گردد:
صرفه جويى در مصرف انرژى با استفاده از الگوهاى 

صحيح مصرف؛
جايگزينى انرژى هاى نوين با سوخت هاى فسيلى؛

از  بهره گيرى  طريق  از  انرژى  بازدهى  افزايش 
ماشين آالت و تجهيزات مدرن و كم مصرف؛

ارزيابى  و  اراضى  كاربرى  برنامه هاى  از  بهره گيرى 
زيست محيطى در طرح هاى توسعه جهت حفاظت و 

پااليش هرچه صحيح تر منابع طبيعى؛
با  منطقه  در  جانوران  و  گياهان  زيستى  تنوع  حفظ 

استفاده از روش هاى نوين؛
جلوگيرى از قطع بى رويه درختان، شكار جانوران و 

آبزيان.
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شديدى خواهد شد. بنا به تحقيق محققان بيش از 80 
معرض كم آبى  در  تا سال 2050  نفر  ميليون  تا 100 
قرار خواهند گرفت. با اين حال آب هاى زيرزمين به 
سرعت كاهش خواهند يافت. با اين وجود در بعضى 
بعضى  سواحل  و  آمد  خواهد  باال  آب  سطح  مناطق 
نابودى قرار خواهند  از كشورهاى منطقه در معرض 

گرفت.
دربرابر  آن ها  حساسيت  و  آبى  منابع  آسيب پذيرى 
در  كه  است  چالش هايى  جمله  از  اقليمى   تغييرات 
دولتمردان  و  دانشمندان  توجه  مورد  اخير  سال هاى 
كيفيت  و  كميت  بر  اقليم  تغيير  است.  گرفته  قرار 
آب  به  صنايع  نياز  و  مى گذارد  تاثير  آبى  منابع 
از  مى سازد.  متاثر  را  آشاميدنى  وآب  كشاورزى 
و  شده  بيشتر  معتدل  مناطق  در  باران  بارش  اين رو 
باعث حاصلخيزى اين مناطق مى گردد. اما بر عكس 
و  شده  كم تر  گرم  و  خشك  مناطق  در  باران  بارش 
باعث خشك سالى و كم آبى مى گردد كه همين امر 
باعث به وجود آمدن نوسان توازن ها خواهد گرديد. 
كم  خشك  و  گرم  مناطق  در  باران  بارش  زمانى كه 
كه  و كشورهايى  مى رود  بين  از  غذايى  امنيت  شود 
در اين مناطق قرار دارند منازعات بيشترى بر سر منابع 
آبى خواهند داشت. هرچند كشور ما از لحاظ منابع 
آبى هم اكنون در وضعيت بهترى قرار دارد اما اگر 
بهينه  استفاه  آن  از  و  نگردد  مديريت  آبى  منابع  اين 
صورت نگيرد در آينده اى نه چندان دور كشور ما هم 
با كمبود شديد  بود كه  از جمله كشورهايى خواهد 

در پيوست با شماره هاى پيشين در مورد تاثيرات تغيير 
اقليم بر كره زمين و هم چنان زندگى انسان ها، در اين 
شماره به تاثيرات تغيير اقليم بر منابع آبى به خصوص 
منابع آب آشاميدنى مى پردازيم. اثرات تغيير اقليم بر 
جوامع بشرى به حدى فراوان است كه اگر در مورد 
بازهم كم  شود  پرداخته  آن ها جداگانه  از  كدام  هر 

است.
علمى  تفاوت  داراى  اقليمى   تغييرات  با  اقليم  تغيير 
 مى باشد. تغييرات اقليمى  دوره اى است و نوسانات و 
پارامترهاى اقليمى  ميانگين را بيان مى كند و مى تواند 
اقليم  تغيير  اما  بيفتد.  اتفاق  مختلف  زمانى  دوره  در 
منطقه  يك  هواى  و  در آب  و گسترده  كلى  نوسان 
است كه در حال حاضر روند گرم شدن كره زمين 
را بخشى از تغيير اقليم بيان مى كنند. تغيير اقليم يكى 
از بزرگ ترين چالش هايى است كه امروزه جهان با 
آن روبه رو است. افزايش دماى جهان، الگوى آب و 
هوايى را تغيير مى دهد. باال آمدن سطح آب درياها 
و تغيير در آستانه هاى آب و هوايى از پيامدهاى تغيير 

اقليم مى باشد.
گسترش  باعث  جهان  گرماى  افزايش  و  اقليم  تغيير 
اين  هم چنين  و  شده  آن ها  تداوم  و  خشك سالى ها 
تغييرباعث يكنواختى توزيع بارش باران مى گردد. با 
از چهار  بيش  نه چندان دور  اين وجود در آينده اى 
تاثير كم آبى  از ساكنان كره زمين تحت  نفر  ميليارد 
نيز  خاورميانه  در  ميان  اين  در  گرفت.  خواهند  قرار 
منابع آب كم شده و مردم اين منطقه با كم آبى روبه رو 
افزايش  و  دانش  و  علم  رشد  وجود  با  شد.  خواهند 
آگاهى ما نسبت به پيامدهاى منطقه اى و جهانى تغيير 
اقليم توجه چندانى به اثرات اين تغييرات در آسياى 
مركزى و خاورميانه نشده است. اين در حالى است 
كه در خاورميانه تغيير اقليم چالشى بزرگ محسوب 
خشك سالى هاى  افزايش  به  اگر  مخصوصا  مى شود. 
پى در پى و تداوم آن و هم چنين به رشد تقاضا براى 
آب و كمبود آب توجه شود، اين چالش ابعاد وسيعى 

به خود مى گيرد.
(خاورميانه)  منطقه  اين  كه  باورند  اين  بر  محققان 
افزايش  شد.  خواهد  خشك تر  و  گرم تر  آينده  در 
خشك سالى هاى  به  منجر  بارندگى ها  كاهش  و  دما 

 و كابوس بى آبى
تغيير اقليم

آسيب پذيرى منابع آبى و حساسيت آن ها دربرابر تغييرات اقليمى  از 
جمله چالش هايى است كه در سال هاى اخير مورد توجه دانشمندان 
و دولتمردان قرار گرفته است. تغيير اقليم بر كميت و كيفيت منابع 
آبى تاثير مى گذارد و نياز صنايع به آب كشاورزى وآب آشاميدنى را 
متاثر مى سازد. از اين رو بارش باران در مناطق معتدل بيشتر شده و 

باعث حاصلخيزى اين مناطق مى گردد.

شفايى 
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کندز
توجه به نیروهای پولیس محلی اندک شد؛ با کم شدن امکانات و توجه ها، اندک 
اندک، فضاها برای نفوذ مخالفان بیشتر شد و در زمان پایان ماموریت آقای بغالنی، 
دشت ارچی، مرکز آموزشی و هسته ی حمالت طالبان، جنداهلل و دیگر گروه های 
هراس افگن شد و یک بار نیز، به جز ولسوالی و فرماندهی پولیس، دیگر همه ی 
نقاط شهر و روستاهای این ولسوالی را طالبان به تصرف خود درآوردند.

پس از آن، حکومت وحدت ملی عمر صافی را به عنوان والی جدید کندز به جای 
آقای بغالنی فرستاد. با او، جنرال عبدالصبور نصرتی به عنوان فرمانده پولیس و 
جنرال گل نبی وردک، به عنوان رییس امنیت تعیین شدند.

چگونه به لبه  پرتگاه رسید؟
 دای چوبانی

افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
که  سگ تربیتی  شرکت های  از 
باشند  یونیسکو  سازمان  شده  ثبت 
پیشنهادهای  تا  می نماید  درخواست 
جهت  را  خویش  شده  قیمت گذاری 
تهیه یک صدوبیست پایه سگ و شصت 
تا  وزارت  این  به  تالشی  ماشین  پایه 
چهار روز بعد از نشر اعالن ارایه نمایند. 
داوطلبان می توانند فورمه درخواستی را 
با آگاهی از شرایط ذیل، از این وزارت 
در بدل دوهزار افغانی به دست بیاورند. 

شرایط 
• سگ ها باید خیلی سگ باشند.

باید  »جندر«  سگ ها  ترکیب  در   •
رعایت شده باشد.

• سگ ها باید با تاریخ ایران و افغانستان 
از  بتوانند  و  باشند  داشته  کامل  آشنایی 
دو  این  روابط  که  کتاب های  قاچاق 
بزند،  بهم  را  همسایه  و  دوست  کشور 
جلوگیری کنند. به سگ های که تجربه 
کاری و تحصیالت عالی در رشته تاریخ 

داشته باشند اولویت داده می شود.
در  کردن  کار  به  قادر  باید  سگ ها   •
میدان های  در  جمله  از  سخت  شرایط 

هوایی و مرزهای زمینی باشند.
تا  کنند  تولید  »پشقل«  باید  سگ ها   •
خریداری  به  نیاز  دیگر  وزارت خانه ها 

این مواد را نداشته باشند.
زمستان ها  در  باید  تالشی  ماشین های   •

بدون برق کار کنند. 
• ماشین های تالشی باید قادر به تشخیص 
شده  ممنوع الخروج  کتاب های  اوراق 

در داخل شکم مسافرین باشند.
طبق مقرره خریداری در وزارت خانه های 
تدارکات  و  تهیه  مسوول  افغانستان، 
در  را  داوطلبی  پیشنهادهای  وزارت، 
حضور دو نفر از رفقای خود، در تاالر 
تحتانی این وزارت بازگشایی و شرکت 
الزم  نمود.  خواهد  مشخص  را  برنده 
پشنهادها،  بازگشایی  روز  در  تا  است 
با  داوطلب  شرکت های  نمایندگان 
بررسی  جهت  تازه  »پشقل«  کاسه  یک 
فورمه  قیمت  باشند.  حاضر  کیفیت، 
شرکت های  نمی شود.  بازپرداخت 
شفافیت  عدم  از  دارند  حق  داوطلب 
شکایت  به  اما  کنند؛  شکایت  پروسه 
آن ها هیچ کس رسیدگی نخواهد کرد. 
شکایت  اول  همین  از  است  بهتر  پس 

نکنند. 

اعالن داوطلبی
 برای خرید سگ
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خیلی تالش ساخته شده بود، توجهی نداشت.
جگدلک، با درک و شناخت اوضاع کندز، یک تیم 
کاری بزرگ را شکل داده بود که در آن متنفذان و 
و  هندو  تا  پشتون،  و  تاجیک  )از  قوم  هر  نمایند گان 
و  شوخی!  هم   و  می کردند  کار  هم  هم،  با  قزل باش( 
آورده  میان  به  کار  برای  صمیمی  فضایی  بدین گونه، 
در  را  فراوانی  توسعه ای  کارهای  تیم،  این  با  او  بود. 
زمانی انجام داد که عالقه ای به کمک کردن از دونرها 

وجود نداشت.
خبر  کندز  والیت  روستای  روستا  از  تیم،  این  با  او 
این  توسط  و هم  تیم، هم کار می کرد  این  با  داشت. 
فشار  مرکزی،  حکومت  باالی  مواردی،  در  تیم، 

می آورد، تا کاری برای این والیت انجام داده باشد.
جگدلک، هشدار داده بود که امید دارد، با آمدن والی 
ایجاد  در کندز  قومی که  جدید، شیرازه ی همگرایی 

شده است، از هم نپاشد.
غالم سخی بغالنی، که جای آقای جگدلک را گرفته 
بود، با الف های گزاف و وعده های کالنی به کرسی 
که  بود  آدم هایی  قماش  از  هم  او  زد.  تکیه  والیت 
خوب می توانست وعده بدهد. او در نخستین سخنان 
خود، از گذشتگان انتقاد کرد و گفت که در ظرف 20 
روز، تغییرات مشهود می آورد و فساد را از این والیت 
نابود می کند. او گفت که 20 ساعت کار خواهد کرد!

نسبی  امنیت  نتوانست  حتا  او  ثابت کرد که  زمان  اما، 
راضی  را  اقوام  همه   و  کند  حفظ  را  جگدلک  زمان 
جگدلک،  توسط  شده  ایجاد  کاری  حلقه   نگهدارد. 
نابود شد. اداره ی محلی، بی خبر از جریان ها و رویدادها 
میان حکومتی  تنش های  حتا،  و  شد  ولسوالی ها  در 

محلی نیز اوج گرفت.
توجه به نیروهای پولیس محلی اندک شد؛ با کم شدن 
نفوذ  برای  فضاها  اندک،  اندک  توجه ها،  و  امکانات 
آقای  ماموریت  پایان  زمان  در  و  شد  بیشتر  مخالفان 
هسته ی  و  آموزشی  مرکز  ارچی،  دشت  بغالنی، 
حمالت طالبان، جنداهلل و دیگر گروه های هراس افگن 
شد و یک بار نیز، به جز ولسوالی و فرماندهی پولیس، 
را  ولسوالی  این  روستاهای  و  نقاط شهر  همه ی  دیگر 

طالبان به تصرف خود درآوردند.
را  صافی  عمر  ملی  وحدت  حکومت  آن،  از  پس 
به عنوان والی جدید کندز به جای آقای بغالنی فرستاد. 
با او، جنرال عبدالصبور نصرتی به عنوان فرمانده پولیس 
و جنرال گل نبی وردک، به عنوان رییس امنیت تعیین 

شدند.

باالی  ارگ  بیشتر  که  چیزی  تن،  سه  این  معرفی  با 
آن تاکید می کرد، این بود که این سه تن، هماهنگ 
اما، ارگ،  خواهند بود و کار مشترک خواهند کرد. 
میان  هماهنگی  ایجاد  که  بود  این  از  غافل  شاید 
مقام های محلی، کار سختی نیست؛ کار سخت احیای 
دوباره ی شیرازه ی همگرایی قومی و هماهنگی مردم 

با دولت است.
از  نصرتی،  صبور  که  آن جایی  از  مقام،  سه  این  از 
فرماندهان کار کرده در شمال )فرمانده پیشین پولیس 
میان  در  جایگاه  و  عالقه  اندازه ای  تا  بود،  بدخشان( 
بود که دو  این  اما حقیقت  یافت،  متنفذان  از  شماری 
مقام دیگر، ظرفیت و زمینه  جمع آوری اعتبار مردم و 

نمایندگان و یا هم عالقه ای برای این کار نداشتند.
دانشگاه  تحصیل کرده  جدید،  والی  صافی،  عمر 
لسترسیتی انگلستان، آن هم در رشته  مدیریت تهدید، 
از همان آغاز نشان داد که در هدردادن فرصت ها در 
بغالنی  آقای  به  نسبت  بیشتری  گام های  والیت،  این 

خواهد برداشت.
او در وعده هایش، وعده ی یک کندز جدید را داد. او 
نیز گفت که در سه ماه آینده، ماسترپالن شهر را تطبیق 
می رود.  کنار  نتوانست،  را  کارها  این  اگر  و  می کند 
بیشتر از سه ماه از آن وعده ها گذشت، اما کندز تغییر 
کرد، ولی منفی! امنیت خراب تر شد، آدم ربایی به اوج 
رسید و در فاز بعدی، پای طالبان و دیگر هراس افگنان 

حتا به شهر هم باز شد.
برای وعده خالفی هایش، والی کندز حدود یک هفته، 
از رسانه ها فرار می کرد و روزانه بیشتر از ده ها تلیفون 

خبرنگاران را یا پاسخ نمی داد و یا هم بهانه می کرد.
را  محلی  پولیس  حضورش،  ماه  چهار  جریان  در  او، 
زیر نام اربکی، عمال در عوض درخواست جنگ افزار 
و مهمات، جواب رد داد و برای یکی از این فرماندهان 
به نقل قول خود آن فرمانده، در گل تیپه گفت: »من، 
اربکی ها را لغو و خلع سالح می کنم، تو از من چطور 

مهمات و مرمی می خواهی؟!«
نداشتن امکانات کم توجهی به  پولیس محلی، باعث 
محلی،  پولیس  نیروهای  از  شماری  کنون،  تا  شد 
پاسگاه های خویش را رها کرده و فرار کنند و بیش تر 
که  بیفتند  طالبان  دام  در  دیگر،  محلی  پولیس   40 از 
تا اینک، )به جز یکی از آنان که سرش را بریده اند( 

خبری از باقی آنان نیست.
درست  جگدلک،  توسط  شده  ایجاد  کاری  حلقه ی 
زمانی بود که عبدالرحمان سیدخیلی، فرمانده پولیس 
کندز بود و باعث راندن طالبان از سراسر این والیت 
شده بود. حتا ایجاد این حلقه، باعث شد که پس از قتل 
آقای سیدخیلی، نیز امنیت در این والیت به همان حال 
نسبی  امنیت  بماند و مهم ترین نقش را در حفظ  باقی 
آقای  کاری  تیم  همان  سیدخیلی،  توسط  شده  ایجاد 

جگدلک داشت.
در  پرتگاه  لبه ی  به  کندز  رسیدن  دیگر،  عبارت  به 
دولت  اشتباه های  از  ناشی  که  است  انفجاری  امروز، 

مرکزی در تقرر افراد ناشایسته و غیرمثمر می باشد.
شمال،  ناامن سازی  و  بخواهد  راستی  به  ارگ  اگر 
قبل  از  پروژه ا ی  می گویند،  بسیاری ها  که  آن گونه 
)تالش های  تاریخ  تکرار  با  می شود  نباشد،  تعیین شده 
مانند دوران سیدخیلی( و تعیین یک والی با تجربه و 

دل سوز، به کندز زندگی دوباره داد.

هزاران  می کند.  سپری  را  سختی  روزهای  کندز، 
دیگر،  هراس افگنان  و  جنداهلل  طالب،  جنگجوی 
روزگار تمامی شهروندان این والیت را تلخ کرده اند. 
حساس  هنگام  در  را  کشتزارهای شان  کشاورزان، 
آبرسانی ترک کرده اند. روزمزدکاران، در فصل کار- 
انتظارش را داشتند- بی کار شده اند.  که یک زمستان 
هراس،  دارد.  بدی  حکایت  نیز  بازارها  در  وضعیت 
گرفته  فرا  را  مردم  مغز  و  دل  و  چهره  و  شهر  سراسر 
مکتب های شان  این که  به دلیل  کودکان،  بیشتر  است. 
مسدود و ناامن شده است، نمی توانند به مکتب بروند و 
در پی انفجارهای پی هم در شهر، آواره شدن به شهر و 

هر نقطه ی دیگر کندز، سود چندانی ندارد.
در کنار تلفات نیروهای درگیر در نبردها، روزانه ده ها 
و  زخمی  جنگی،  مناطق  مختلف  نقاط  در  غیرنظامی 

شماری هم کشته می  شوند.
به واقع می توان گفت که این رویدادها، به یک بارگی، 
تا  انفجار تمامی اشتباهات حکومتگران در میانه ی دو 
سه سال پسین است. شاید جلب توجه رسانه ها در پی 
را  باور  این  و حمله های گوناگون،  پی هم  انفجارهای 
به حمله  آغاز  به یک بارگی  طالبان،  بسازد که  حاکم 
کرده اند و کندز را به آستانه ی سقوط کشانده اند، اما 
خون بار  رویدادهای  سلسله ی  که  است  این  حقیقت 
نادرست  از اشتباه ها و و رویکردهای  انفجاری  پسین، 

ناشی از بی تجربگی بوده است.
بیشتر  رویدادهای  حاضر  و  صحنه ها  ناظر  به حیث 
که  بگویم  می خواهم  کندز،  در  گذشته  دهه  یک  از 
رویدادهای پسین و رسیدن کندز به لبه  پرتگاه، کاری 
نیست که در جریان یک ماه و یا هم یک سال انجام 

یافته باشد.
امنیتی کندز،  اشتباه ها در مدیریت اوضاع اجتماعی و 
به  بغالنی،  نام غالم سخی  به  با آمدن شخص گم نامی 
حیث والی کندز آغاز شد. بغالنی، یک فرمانده گم نام 
آزمون  سمنگان  والیت  معاونیت  پست  برای  که  بود 
کرده،  سپری  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
اعالم  از  پس  این که  به جای  او  بود؛  مانده  ناکام  اما 
والیت  والی  نشود،  سمنگان  والی  معاون  ناکامی اش، 

کندز شد!
کندز، از دید ترکیب قومی، عکس کوچک افغانستان 
و مسایل قومی در آن، از حساسیت محکمی برخوردار 
که  شد  آغاز  آن جا  از  غالم سخی،  اشتباه های  است. 
که  اقوام«  همگرایی  »شیرازه ی  نگهداری  به  عالقه ای 
با  او،  از  پیش تر  والی  جگدلک،  محمدانور  توسط 

آژیر هومن
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یر هند:  نخست وز

8صبح، دهلی جدید: نرندرا مودی، نخست وزیر هند، در سفر 
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان به دهلی جدید، روی ادامه ی 
این  که  گفت  کرده  کید  تا افغانستان  با  کشورش  همکاری های 

کنار مردم افغانستان خواهد بود. کشور »شانه به شانه« در 
آقای مودی پس از دیدار با اشرف غنی در دهلی جدید، در یک 
این  در  هند  نخست وزیر  کرد.  شرکت  مشترک  خبری  کنفرانس 
کمک و همکاری های  کید روی ادامه ی  کنفرانس خبری، ضمن تا
که دولت هند از تالش های صلح به  گفت  کشورش با افغانستان، 
کرد صلحی که به  کید  رهبری خود افغان ها حمایت می کند. وی تا

نفع مردم افغانستان باشد، مورد حمایت هند قرار دارد.
رییس جمهور  اشرف غنی  خبری،  کنفرانس  این  در  هم چنین 
بین بردن  از  به منظور  مشترک  همکاری های  روی  افغانستان 
او  از دیدگاه  که  گفت  و  کرد  کید  تا تروریسم در منطقه  ریشه های 
که از بین بردن  گفت  تروریسم خوب و بد وجود ندارد. اشرف غنی 

النه های تروریستی نیاز به هماهنگی منطقوی دارد.
از ظهر دوشنبه، هفت  بعد  افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
به مقصد دهلی  را  کابل  بلندپایه دولتی  ثور، در راس یک هیات 
روز  شام  غنی  آقای  کرد.  ترک  سه روزه  سفر  انجام  برای  جدید 
»پالم«  نظامی  هوایی  میدان  در  و  شد  جدید  دهلی  وارد  دوشنبه 
گرفت.  قرار  هند  مالیه  وزیر  معاون  سینها،  جایانت  استقبال  مورد 
کار  در این سفر رییس جمهور را وزیران خارجه، زراعت، تجارت و 
کریمی  وامور اجتماعی همراهی می کنند. حنیف اتمر و شیرمحمد 

نیز در این حضور دارند.

بورس های  برای  را  سیستمی  و  کرد  خواهد  سرمایه گذاری  جوان 
گرفته شود. تحصیلی ایجاد می کند تا در آن شفافیت در نظر 

»در  گفت:  هند،  مقیم  افغان  دانشجویان  تشویق  با  اشرف غنی 
افغانستان به یک موقعیت طالیی مبدل  آینده موقعیت  ۲۵ سال 
آب  خوب  منبع  خویش  همسایه های  برای  ما  کشور  شد.  خواهد 
می باشد، آب افغانستان بهتر از نفت همسایه هایش است و باید آن 

کنیم.« را مدیریت درست 
امور  وزیر  ربانی  صالح الدین  به  دیدار  این  در  غنی  رییس جمهور 
خارجه دستور داد تا مشکالت دانشجویان افغان مقیم هند را در 
فرصت  زودترین  به  ویزا  و  پاسپورت  معاشات،  اجرای  زمنیه های 

سفارت  افتتاح  برای  جدید،  دهلی  به  ورود  از  پس  اشرف غنی 
افغانستان در هند به محل سفارت رفت. هم چنین وی دیداری با 
مهاجرین افغان مقیم هند داشت. در دیدار با مهاجرین افغان مقیم 
کودکان شان  تحصیل  و  ویزا  قسمت  در  آن ها  مشکالت  به  دهلی 

گوش فراداد و وعده همکاری را به ایشان سپرد.
رییس جمهور غنی به سیك ها و اهل هنود افغانستان مقیم در هند 
ایجاد  را  سهولت هایی  تابعیت شان  ترك  برای  که  داد  وعده  نیز 
وزیر  به  غنی  رییس جمهور  دیدارها،  این  جریان  در  کرد.  خواهد 
خارجه دستور داد تا سفارت های »بی کاره« افغانستان در اروپا را 
به منظور  کلکته  در  را  افغانستان  کنسولگری  آن  جای  به  و  بسته 
به طور  غنی  آقای  کند.  ایجاد  افغان ها  مشکالت  به  رسیدگی 
گفت: »حد اقل  کرده  مشخص از سفارت افغانستان در لندن یاد 
کار نمی کنند.« ده نفر در آن سفارت فقط حاضری امضا نموده، اما 
هند  در  افغان  دانشجویان  نمایندگان  با  شب  ناوقت  غنی  آقای 
دهلی  در  افغانستان  سفارت  در  که  دیدار  این  کرد.  دیدار  نیز 
و  مشکالت  افغان  دانشجویان  آن  در  گرفت،  صورت  جدید 
اجرای  جمله  از  مختلف  عرصه های  در  را  پیشنهادات شان 
معاشات در زمان معینه، صدور ویزای درازمدت، موجودیت فساد 
توزیع  در  عدالت  و  شفافیت  عدم  و  عالی  تحصیالت  وزارت  در 
از رییس جمهور خواستند تا  بورسیه های تحصیلی بیان داشتند و 

کند. باالی نسل جوان سرمایه گذاری 
را  عالی  تحصیالت  موسسات  در  فساد  موجودیت  رییس جمهور 
که حکومت افغانستان باالی نسل  گفت  کرده  ک توصیف  خطرنا

کند. ممکن حل 
افزود  از دانشجویان افغان  رییس جمهور غنی در دیدار با جمعی 
که  که افغانستان سال سختی را در پیش رو دارد. آقای غنی افزود 
او در  گرفته است.  قرار  بین المللی  تروریسم  افغانستان مورد توجه 
کرد.  نخواهد  افغانستان سقوط  در  نظام  که  کرد  کید  تا عین حال 
گفت: »ما شجاع ترین  آقای غنی ضمن ستایش از نیروهای امنیتی 
گفت:  ادامه  در  غنی  آقای  می باشیم.«  دارا  فعال  را  امنیتی  قوای 
»جنگ بر سر ما تحمیل شده است و هدف اصلی تضعیف روحیه 

مردم و دولت افغانستان است.«
هرچند اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان شام روز دوشنبه وارد 
دهلی جدید شد، اما مراسم رسمی استقبال از وی، صبح سه شنبه 
روز  غنی  آقای  شد.  برگزار  کشور  آن  ریاست جمهوری  قصر  در 
از جمله نخست وزیر  هند  ادارات مختلف  مقام های  با  سه شنبه، 
دو  به  دو  مودی  نرندرا  با  غنی   آقای  دیدار  کرد.  گفتگو  و  دیدار 

گرفت. صورت 
کشور توافق نامه روی همکاری های  در این سفر وزرای خارجه دو 

کرد. اتاق  تجارت را نیز امضا خواهند 
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09/02/1394 تاريخ چهارشنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده )MOFوزارت ماليه( 1

عنوان پروژه قلم فلترباب و روغنيات وسايط41خريداری  2 
 3 موقعيت پروژه داراالمان، ناحيه ششم، وزارت احيا  و انكشاف دهات.

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-44/OB -7/MOF-7/CO/KBL/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون 
تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، 

 طريق ويب ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
هارد كاپي اسناد  دري ويا ه زبانبUwww.ppu.gov.afUو Uwww.mrrd.gov.afUسايت هاي
رياست تهيه  ازبعد ازظهر 4:00الي صبح 8:00در روز هاي رسمي از ساعت داوطلبي را 

 دريافت )  افغاني500وزارت در بدل (وتداركات ، مديريت عمومي تداركات امورساختماني اين 
 نمايند.

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين30000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 11:00ساعت  09/03/1394 مورخ شنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روزشنبه فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند21 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل اول تعمير سه منزله، وزارت احيا و  از ظهرقبلبجه 11:00 ساعت 09/03/1394مورخ 
.آفر هاي ديررسيده وانترنتي انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس هاي وزارت صورت ميگيرد

پذيرفته نمي شوند.
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها

8

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development

 
 
 

 
09/02/1394 تاريخ  چهار شنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده )MOFوزارت ماليه( 1

عنوان پروژه قلم تاير و بطری17خريداری  2 
 3 موقعيت پروژه داراالمان، ناحيه ششم، وزارت احيا  و انكشاف دهات.

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-45/OB -8/MOF-8/CO/KBL/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون 
تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، 

 طريق ويب ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
هارد كاپي اسناد  دري ويا ه زبانبUwww.ppu.gov.afUو Uwww.mrrd.gov.afUسايت هاي
رياست تهيه  ازبعد ازظهر 4:00الي صبح 8:00در روز هاي رسمي از ساعت داوطلبي را 

 دريافت )  افغاني500وزارت در بدل (وتداركات ، مديريت عمومي تداركات امورساختماني اين 
 نمايند.

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين50000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 10:00ساعت  09/03/1394 مورخ شنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روزشنبه فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند21 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل اول تعمير سه منزله، وزارت احيا و  از ظهرقبلبجه  10 ساعت 09/03/1394مورخ 
.آفر هاي ديررسيده وانترنتي انكشاف دهات، در تاالر كنفرانس هاي وزارت صورت ميگيرد

پذيرفته نمي شوند.
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها

8

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development
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نیپال  سهمگین  زمین لرزه  می گوید  ملل  سازمان 
و مشکل  با اختالل  را  نفر  میلیون  زندگی هشت 

کرده است. روبه رو 
به  نفر  میلیون  از ۱.۴  این سازمان می گوید بیش 

غذا محتاج هستند.
به نقل از رادیو فردا، سازمان ملل می افزاید این 
 ۳۹ در  را  نفر  میلیون  هشت  زندگی  زمین لرزه 
کرده، در حالی که بیش  بخش با مشکل روبه رو 
۱۱ بخش شدیدا  کن  آنها سا از  نفر  میلیون  از دو 

آسیب دیده هستند.
نیز هشدار  کمبود آب و سرپناه  همزمان در مورد 

داده شده است.
کارشناسان، زمین لرزه سهمگین  بنا بر برآوردهای 
داده  تغییر  را  کشو  آن  پایتخت  مکان  نپال،  در 
کاتماندو را چندین متر به سمت جنوب رانده  و 

است.
مرگبارترین  در  کشته شدگان  شمار  همزمان 
گذشته همچنان  کشور در ۸۰ سال  زمین لرزه این 

رو به افزایش است.
نیروهای  گذشته  ساعت های  طی  حالی که  در 
روستاها  به  را  تا خود  بوده اند  امدادگر در تالش 
از پایتخت برسانند، شمار  و شهرک های خارج 
قربانیان از ۴۳۰۰ نفر در نیپال و ۴۴۳۰ نفر در سه 

کشور )به اضافه هند و چین( فراتر رفته است.
جکسون،  جیمز  قول  از  فرانسه  خبرگزاری 
کمبریج  دانشگاه  »زمین ساخت«  کارشناس 
آن  تحقیقات  و  مطالعات  اساس  بر  می گوید 
 ۷.۸ زمین لرزه  پی  در  کاتماندو  دانشگاه، 
ریشتری روز شنبه ، سه متر به سوی جنوب رانده 

شده است.
به  نیز  آدالید  دانشگاه  در  مشابهی  تحقیقات 

نتیجه مشابهی رسیده است.
امدادگر  گروه های  ثور،  هفتم  دوشنبه  روز 

در  که  این  بر  کید  تا با  ایران  جمهوری  رییس 
گروه ۵+۱ درباره برنامه  صورت توافق نهایی با 
»بهتر  کشور  این  در  تولید  شرایط  ایران،  اتومی 
ایران  در  تحریم«  »دالالن  به  شد«،  خواهد 
شغل  فکر  به  کنون  ا هم  »از  که  داد  هشدار 

دیگری باشند.«
اتومی  انرژی  سازمان  رییس  حال  همین  در 
امریکا  ثانویه  »تحریم های  لغو  که  گفته  ایران 
و اروپا یک یا دو ماه« بعد از امضای توافق نامه 

گروه ۵+۱ طول می کشد. بین ایران و 
خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
روز  روحانی،  ایسنا، حسن  ایران،  دانشجویان 
کارگران  گروهی از  سه شنبه، هشتم ثور، در جمع 
که »سازمان تحریم در حال فروریزی  کرد  کید  تا
کسی... نمی  تواند فشار و تحریم  کامل است و 
ادامه  آینده  سال های  و  ماه ها  در  را  ایران  بر 

دهد.«
تصور  »برخی  کرد:  تصریح  روحانی  آقای 
کرات هسته ای، دولت  می کنند در ماجرای مذا
آن  و  معضل  یک  که  است  این  دنبال  به  تنها 
که  کند. در حالی  برنامه پرونده هسته ای را حل 
برای حل معضالت اساسی  گام  این نخستین 

است.«
کرد: »ما دنبال دو مساله هستیم؛ اول  کید  وی تا
که می خواهیم ثابت  به این معنا  اتهامات  رفع 

نیپال  به  را  توانستند خود  نهایت  بین المللی در 
برسانند.

از  بعد  که  شدیدی  پس لرزه های  همزمان 
زمین لرزه اصلی آمده است، بر شدت خرابی ها 

و خسارت ها افزوده است.
که تقریبا  گزارش داده است  روزنامه نپالی تایمز 
از  را  گذشته  شب های  پایخت  شهروندان  تمام 
هراس پس لرزه ها در فضای باز در جاده ها سپری 

کرده اند.
گزارش  کارشناسان  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
که پس لرزه ها ممکن است تا ماه های  داده است 

کنند. آینده ادامه پیدا 
گروهی از شهروندان در  خبرگزاری رویترز از قول 
کاتماندو نارضایتی آن ها را از وضعیت موجود و 

کنش دولت نشان داده است. وا
و  است  آسیا  کشورهای  فقیرترین  از  نیپال 
که در برابر  کرده اند  کید  مقام های رسمی خود تا

که آمده، غافلگیر شده اند. شدت زمین لرزه ای 
کشورهای  از  نیپال  عامه  خدمات  شورای  دبیر 
و  امدادی  کمک های  تا  است  خواسته  جهان 

کشورش قرار دهند.  نیروهای طبی در اختیار 

گفتند  که بدخواهان ما به جهانیان دروغ  کنیم 
که تحریم ها و مشکالت ناشی از آنها  و دوم این 

را از بین ببریم.«
سخنان  از  پیش  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
کار و  آقای روحانی، علی ربیعی، وزیر تعاون، 
کارگران  که  رفاه اجتماعی ایران، نیز با بیان این 
نیست  »کاغذپاره«  تحریم ها  که  می دانند 
و  کارخانه ها  چرخش  خواهان  »کارگران  افزود: 

سانتریفیوژ ها همزمان با هم هستند.«
ایران  هسته ای  برنامه  با  مرتبط  تحریم های  لغو 
با  احتمالی  نهایی  توافق  از  پس  بالفاصله 
کیدات اصلی رهبر  و  قدرت های جهانی، از تا

رییس جمهوری ایران است.
که در صورت دستیابی  کرده  امریکا اعالم  اما 
به توافق هسته ای با ایران لغو تحریم های تهران 

مرحله به مرحله انجام خواهد شد.
رییس  صالحی،  کبر  علی ا حال  همین  در 
 ۲۴ به  اشاره  با  ایران،  اتومی  انرژی  سازمان 
که »تحریم های  تحریم امریکا علیه ایران افزود 
فعاًل  می کند  عبور  امریکا  مرزهای  از  که  ثانویه 

متوقف می شود.«
گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای صالحی  به 
گفت:  نیز  اروپا  اتحادیه  تحریم های  درباره 
لغو  را  تحریم ها  این  اروپا  اتحادیه  است  »قرار 

کی، در حال رایزنی هستیم.« که  کند، اما این 

برای ادارات دولتی و اشخاص:

 یک سال:  8000 افغانی                            شش ماه:   4000 افغانی

برای موسسات و  سفارت خانه های خارجی:

    یک سال: 350 دالر  امریکایی               

شماره تماس: 0708144047

 شش ماه: 200 دالر  امریکایی
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