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زنگ اول


مدیریت«  »تحت  کندز  گفت  دیروز  غنی  رییس جمهور 
می باشد و آب از آب تکان نخورده است. رییس جمهور 
تالش کرد که به مردم اطمینان بدهد و روحیه شکسته 
آنان را ترمیم کند، اما به ابعاد فاجعه اشاره نکرد. از 
تا حاال، زندگی طرفداران دولت در کندز  دوشنبه شب 
را  دولت  طرفداران  از  برخی  طالبان  است.  خطر  در 
طالی  و  پول  طالب  جنگجویان  کشته اند.  شهر  آن  در 
کندز را غارت کردند، اسلحه و تخنیک به جا مانده از 
نقلیه  واسطه های  بردند،  خود  با  را  امنیتی  نیروهای 
نیروهای امنیتی را تصاحب کردند و تاسیسات دولتی 
مردم  به  باید  رییس جمهور  آتش کشیدند.  به  را  شهر 
و  کندز  شهر  ویرانی  مسوول  که  می گفت  افغانستان 

غارت داروندار آن کی است.
در این تردیدی نیست که طالبان در درون شهر کندز 
ضعف  نقاط  شناسایی  با  و  بودند  کرده  شبکه سازی 
خط دفاعی کندز، وارد عمل شدند، اما چرا فرماندهان 
و جنراالن مستقر در کندز، با آن که نیرو و اسلحه کافی 
در اختیار داشتند، نتوانستند از شهر کندز و داروندار 
آن، حفاظت کنند. طرفداران دولت در شهر کندز و آنانی 
که تجارت های کوچک در آن شهر راه انداخته بودند و 
از دولت حمایت می کردند، به نیروهای امنیتی مستقر 
در شهرشان اعتماد کرده بودند. آنان اطمینان داشتند 

که جنرال های مستقر در کندز از آنان دفاع می کنند. 
طرفداران  حتما  نمی داشت،  وجود  اطمینانی  چنین  اگر 
نکردند  ترک  که  این  می کردند.  ترک  را  کندز  دولت، 
و  افسران  سربازان،  امیدشان  ماندند،  شهر  آن  در  و 
جنرال های نیروهای امنیتی بود. رییس جمهور باید به 
افکار عمومی می گفت که چه کسی به اعتماد طرفداران 
افسران  و  سربازان  کرد.  خیانت  کندز  در  دولت 
نیروهای امنیتی در کندز، وظیفه داشتند تا آخرین قطره 
خون شان از شهر کندز و مردم آن شهر دفاع کنند، اما 
وضعیت به گونه ای پیش آمد که نیروهای امنیتی به این 

وظیفه و تعهد عمل نکردند.
رییس جمهور باید به مردم افغانستان می گفت که چرا 
شهر  آن  داروندار  و  کندز  مردم  از  امنیتی  نیروهای 
دفاع نکردند. مشکل در کجا بود، آیا فرماندهان امنیتی 
مستقر در آن شهر، در سوق و اداره اشتباه کردند یا 
علت دیگری داشت؟ اگر خط شکست و طالب به شهر 
به دست  امنیتی  راهبردی  تاسیسات  چرا  کرد،  رخنه 
سقوط  کندز  پولیس  فرماندهی  چرا  مثال  افتاد؟  طالب 
کرد؟ چرا اسلحه و تخنیک آن به دست طالب افتاد؟ چرا 
بدون  کندز،  ملی در  امنیت  گارنیزیون محافظ عمارت 
افتاد؟  مقاومت تخلیه شد و وسایط آن به دست طالب 
مهم جنگ افزارهای سبک و سنگین  تاسیسات  این  در 
هم وجود داشت که همه به دست طالبان افتاد. احتمال 
این هم وجود دارد که اسناد مهم دولتی، به دست آنان 

افتاده باشد. 
مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  به عنوان  رییس جمهور 
نیروهای امنیتی کشور، باید از مردم افغانستان بابت 
سقوط کندز، به آتش کشیده شدن تاسیسات این شهر 
و افتادن جنگ افزارهای سبک و سنگین به دست طالبان 
عذر می خواست. رییس جمهور هم چنان باید والی کندز 
در  مسوول  امنیتی  نیروهای  فرماندهان  مجموع  و 
ساحه را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی می کرد. 
باید فرمانده لوای دوم اردوی ملی، فرماندهان پولیس 
ملی  امنیت  بلندپایه ی  مسووالن  هم چنان  و  والیت  آن 
آن والیت، خلع رتبه و صالحیت شده، روانه ی زندان 
که  می دهد  نشان  رییس جمهور  رفتار  اما  می شدند. 

برگی از درخت نیفتاده است. 
نگیرد.  دست کم  را  مردم  شعور  باید  رییس جمهور 
رییس جمهور بارها گفته است که شعور مردم افغانستان 
خیلی باال است، اما رفتار دیروز رییس جمهور نشان داد 
که این شعور را دست کم می گیرد. آقای غنی باید بداند 
که مردم اطالع دارند که در کندز چه می گذرد، مردم 
انتظار دارند که فرمانده کل قوای مسلح عذر بخواهد و 

به مردم بگوید که مسوول غارت کندز کی است.

شعور مردم را دست کم نگیرید
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ماین   امور  هماهنگی  مرکز  کابل:  8صبح، 
پاکی افغانستان، می  گوید موجودیت ماین ها 
جدی  تهدید  هنوزهم  ناشده  منفجر  مواد  و 
شمار  به  افغانستان  شهروند  میلیون ها  علیه 

می رود.
به  که  می گوید  اعالمیه ای  در  مرکز  این 
هشت  و  سی  ماه  هر  در  میانگین  صورت 
غیرنظامی در نتیجه انفجار ماین  و مواد منفجر 
می دهند.  دست  از  را  خود  جان های  ناشده 
به گفته این مرکز، ماهانه شصت و یک تن 
شده  تعبیه  ماین های  انفجار  نتیجه  در  دیگر 

خودساز کشته و زخمی می شوند.
افغانستان  پاکی  ماین  امور  هماهنگی  مرکز 
قرارگاه های  که  ساحاتی  در  می افزاید 
داشته  وجود  کشور  در  بین المللی  نیروهای 
دارد.  وجود  زیادی  ناشده  منفجر  مواد  نیز 
بین المللی  نیروهای  مرکز،  این  گفته  به 
قرارگاه ها  این  اکثر  در  افغانستان،  در  مستقر 
سربازان  توانایی  و  مهارت  بردن  بلند  برای 
امنیتی  نیروهای  آموزش  همچنین  و  خود 
مهمات  و  سالح  مختلف  انواع  از  داخلی 
استفاده کرده اند. مرکز هماهنگی ماین  پاکی 
می گوید زمانی که این ساحات تخلیه شدند، 
مواردی  در  و  یافتند  دسترسی  آن  به  مردم 

باعث تلفات غیرنظامیان شد.
 در اعالمیه مرکز هماهنگی امور ماین پاکی 
 2010 و   2009 سال های  »بین  است:  آمده 
آمار تلفات و مصدومیت های غیرنظامیان در 
خارجی  نیروهای  نظامی  تمرینات  ساحات 
که بخشی زیادی پایگاه های نیروهای نظامی 
می دادند،  تشکیل  را  افغانستان  در  خارجی 
تسلیم دهی  یا  شدن  بسته  از  پس  بخصوص 
پایگاه های مذکور به حکومت افغانستان روبه 
افزایش نهاد. از سال 2009 الی دسامبر 2014 
متحد  ملل  سازمان  پاکی  ماین  امور  مرکز 
برای افغانستان به تعداد 130 واقعه ی ناشی از 
مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ در 
داخل یا اطراف تاسیسات آیساف را به ثبت 
رساند. از جمله 130 قربانی مذکور هفتاد و 
پنج درصد شان را کودکان تشکیل می دهند 

و 39 واقعه آن مرگبار بوده اند.«
که  می  گوید  پاکی  ماین  هماهنگی  مرکز 
تلفات  مورد  در  گزارش های  نشر  بدنبال 
غیرنظامیان ناشی از وجود مواد منفجر ناشده 
نیروهای  نظامی  پایگاه های  که  ساحاتی  در 
خدمات  دفتر  داشته اند،  موقعیت  بین المللی 
دولت  و  متحد  ملل  سازمان  پاکی  ماین 
تا  خواستند  آیساف  نیروهای  از  افغانستان 
این  از  منفجره  مواد  پاک سازی  مسوولیت 
این  گفته  به  بگیرند.  عهده  به  را  پایگاه ها 
پاسخ  خواست  در  به  امریکا  دولت  مرکز، 
شرکت  یک  با  را  قراردادی  و  داده  مثبت 
امریکایی به منظور پاک سازی هشتاد و چهار 
امضا رساند. مرکز  به  نظامی  تمرینات  ساحه 
تاکنون  که  می گوید  پاکی  ماین  هماهنگی 
آن  در  که  ساحاتی  از  مربع  کیلومتر   732
در  حضورشان  زمان  در  بین المللی  نیروهای 
از وجود  داشته اند  نظامی  تمرینات  افغانستان 
مواد منفجر ناشده پاک سازی شده و بیش از 

هزار کیلومتر مربع دیگر باقی مانده است.
که  می گوید  پاکی  ماین  هماهنگی  مرکز 
عنوان  به  قبال  که  مناطقی  پاک سازی  با 
استفاده  خارجی  نیروهای  قرارگاه های 
می شد، حاال شمار تلفات غیرنظامیان ناشی از 
مواد منفجر ناشده پایین آمده است. به گفته 
سال   در  تلفات  رقم  حالی که  در  مرکز،  این 
2012 چهل و پنج نفر بود اما در سال جاری 

تاکنون موردی ثبت نشده است.
کشورهای آلمان، هسپانیا و زیالند جدید نیز 
تا در هفده ساحه ی  اعالم آمادگی کرده اند 
تمرینات  افغانستان  در  شان  نیروهای  که 
مواد  دیگر  و  ماین  وجود  از  داشته   نظامی 

منفجر ناشده پاک سازی نمایند.

ماین هنوزهم تهدیدی علیه 
میلیون ها شهروند افغانستان است

داکتر عبداهلل: پاکستان به تعهدات خود عمل کند 

اشتراک هیات دولت افغانستان در کنفرانس »کرک«

امضای موافقت نامه ای میان وزارت مالیه و بانک جهانی
 به منظور انکشاف تحصیالت عالی

و  تروریستان  پناهگاه های  حضور 
افگن  دهشت  شبکه های  از  حمایت 
مشکالت  تداوم  باعث  پاکستان  در 

در داخل افغانستان شده است.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
مجمع  در  دوشنبه  شب  ناوقت 
عمومی ملل متحد با ذکر این مطلب 
گفت که افغانستان از مشکالت رنج 
خواهان  کشور  این  مردم  و  می برد 
به صورت عملی  این مشکالت  حل 

و دوامدار هستند.
عبداهلل  امریکا،  صدای  گزارش  به 
»به  حقانی  شبکه  که  گفت  عبداهلل 
شده  شناسایی  اصلی  مقصر  عنوان 
گذشته  در  که  همانگونه  می باید  و 
خواهان فروپاشی آن شده ایم، از بین 

برده شود.«
خود  سخنرانی  در  اجرایی  رییس 
متحد گفت:  ملل  در مجمع عمومی 
عناصر  دست های  بخاطر  ما  »مردم 

وزیر  بلیغ  محمود  کابل:  8صبح، 
فواید عامه در راس یک هیات عالی 
رتبه دولتی در چهاردهمین کنفرانس 
همکاری های  سازمان   وزرای 
مرکزی  آسیای  منطقه یی  اقتصادی 

موسوم به »کرک« شرکت کرد.
سوم  و  بیست  از  که  کنفرانس  این 
شهر  در  سپتامبر  پنجم  و  بیست  تا 
برگزار  منگولیا  مرکز  اوالن باتار 
شده بود، در آن معین وزارت مالیه، 
برشنا،  برق رسانی  شرکت  رییس 
نماینده  آهن،  خط  عمومی  رییس 

بانک مرکزی نیز حضور داشتند.
اعالمیه ای  در  عامه  فواید  وزارت 

تمویل  موافقت نامه  کابل:  8صبح، 
در  عالی  تحصیالت  انکشاف  پروژه 
وزارت  مقام های  میان  افغانستان، 
مالیه و بانک جهانی در کابل به امضا 

رسید.

دهشت افگنی متحمل رنج و مشقت 
اند که با عبور از مرز داخل افغانستان 
کشتار  به  تبعیض  بدون  و  شده 

شهروندان ما می پردازند.«
ورود  که  تصریح کرد  عبداهلل  آقای 
مورد  باید  افغانستان  به  تروریستان 
بررسی قرار گرفته و توسط شرکای 
شود.  حل  بین المللی  اعتماد«  »قابل 
به  باید  پاکستان  که  کرد  تاکید  او 
تعهدات در زمینه جلوگیری از ورود 

روی  کنفرانس  این  در  می گوید 
زیربناهای  انکشاف  مهم  مسایل 
پالیسی های  تدوین  ترانسپورتی، 
جدید و ایجاد سهولت های گمرکی 
و تجارتی، توسعه زیربناها و خطوط 
عضو  کشورهای  میان  انرژی  انتقال 
اقتصادی  همکاری های  سازمان 
نقل  به  است.  شده  بحث  منطقه یی 
کنفرانس  این  در  وزارت،  این  از 
گسترش  و  زیربناها  انکشاف  برنامه 
تجارتی  و  اقتصادی  همکاری های 
مورد تایید شرکت کنندگان آن قرار 

گرفته است.
وزیر فواید عامه افغانستان در حاشیه 

وزارت مالیه در اعالمیه ای می گوید 
عالی  انکشاف تحصیالت  پروژه  که 
در کشور به ارزش پنجاه میلیون دالر 
توسط   2020 تا   2015 سال های  بین 
سراسر  در  عالی  تحصیالت  وزارت 

همچنین  و  افغانستان  به  تروریستان 
داخل  در  شبکه های شان  با  مبارزه 

کشورش عمل کند.
پنجشنبه  روز  عبداهلل  آقای  بود  قرار 
ملل  عمومی  مجمع  در  اکتوبر  اول 
متحد سخنرانی کند اما به گفته منابع 
خاطر  به  اجرایی،  دفتر  به  نزدیک 
زمان  کندز،  شهر  در  اخیر  تحوالت 

این سخنرانی نزدیک تر شد.

ناکاوو  تاِکهیکو  با   کنفرانس  این 
انکشاف  بانک  عمومي  رییس 
آسیایي نیز در مورد زمینه های توسعه 
زیربناهای ترانسپورتی، خطوط انتقال 
انرژی و ایجاد سهولت های گمرکی 

در افغانستان بحث کرده است.
محمود بلیغ از رییس بانک انکشاف 
تا در تکمیل کردن  آسیایی خواسته 
و  آهن  خطوط  مواصالتی،  خطوط 
افغانستان  به  انرژی  انتقال  همچنین 

کمک کند.
اقتصادی  همکاري هاي  سازمان 
در  مرکزی  آسیای  منطقه یی 
گسترش  منظور  به   1997 سال 
برای  اقتصادی  همکاري های  
ترانسپورتي،  زیربناهای  انکشاف 
ایجاد سهولت های گمرکی و توسعه 
روابط تجارتي بین کشورهای عضو 
شکل گرفت. افغانستان، آذربایجان، 
قرغیزستان،  قزاقستان،  چین، 
پاکستان  ترکمنستان،  تاجیکستان، 
سازمان  عضو  ازبکستان  و  ،منگولیا 
منطقه یی  اقتصادی  همکاری های 

آسیای مرکزی هستند. 

کشور تطبیق خواهد شد.
برنامه های  تهیه  شامل  پروژه  این 
و  دانشگاه ها  در  اولویت  دارای 
تحصیالت  نظام  ظرفیت  بردن  بلند 
وزارت  می شود.  کشور  عالی 
پروژه  از  هدف  که  می افزاید  مالیه 
دسترسی  عالی  تحصیالت  انکشاف 
جلب   تحصیالت،  کیفیت  بهبود  و 
دانشگاه ها،  در  دانشجو  بیشتر 
گسترش فعالیت  دانشگاه های کشور 
استراتژیک  برنامه های  از  نظارت  و 
می شود.  عالی  تحصیالت  وزارت 
پروژه  این  از  مالیه،  وزارت  گفته  به 
پنج صد هزار دانشجو و ده هزار استاد 
و کارد فنی وزارت تحصیالت عالی 

بهره مند شوند.
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امیر ارسالن
با ذهن خالی
از تصویر پدر

ساعت 12 ظهر را نشان می داد. آفتاب به شدت می تابید و دقیقه 
به دقیقه صورت امیر ارسالن سرخ و سرخ تر می شد. 

کنار پیاده رو  کابل در  او را در زیر پل هوایی در منطقه ده افغانان 
که در روی تشکچه چرکین زرد رنگ به خواب عمیق فرو  یافتم 
از  دست فروشان  صدای  یکسو،  از  موتر ها  آرن  صدای  بود.  رفته 
سوی دیگر و هیاهوی مردم فضای این محل را بیشتر از پیش به 
صدایی  هیچ  این که  جالب  اما  است.  کرده  مبدل  صوتی  جهنم 
که خواستم یکی  کند. اما همین  نتوانسته بود، او را از خواب بیدار 
بیخ  در  تلیفونم  زنگ  صدای  گهان  نا بگیرم،  او  از  عکس  تا  دو 

کرد. گوشش بلند شد و او را از خواب بیدار 
با دیدنم متعجب شد. چشمانش خمار  باز نمود و  را  چشمانش 
که یکی دو ساعت خوابیده است.  بودند و اینطور وانمود می شد 
کتابچه دیده  کنارش چند بوتل رنگ بوت، برس بوت، قلم و  در 
کلمات متعدد مانند »پدر،  کتابچه اش  می شد. در تمام صفحات 
کارتون و دیگر تصاویر  مادر، نان، رنگ، بوت و چند رسمک های 

نامشخص« به چشم می خوردند. 
که  است  تخار  والیت  اصلی  باشنده  نه ساله،  طفل  ارسالن  امیر 
»پدرم  می گوید:  او  می کند.  زندگی  کابل  چهلستون  در  کنون  ا
ترافیکی  حادثه  در  بودم  ساله  سه  هنگامی  که  بود،  دریور  که  را 
به  او،  مرگ  از  بعد  مادرم  دادم.  دست  از  سالنگ  کوه های  در 
اما  می آورد،  به دست  پول  و  می رود  لباس شویی  مردم  خانه های 
کمر دست و پنجه نرم  مادرم از مدتی به این سو با درد دست، پا و 
برود.  لباس شویی  به  بار در هفته  از دو  بیشتر  و نمی تواند  می کند 

کار می برآمدم، او لباس های ما را می شست.« امروز وقتی به 
و  شهر  در  کار  مصروف  که  می شود  سال  سه  ارسالن  امیر  به گفته 
بازار می باشد، آنان 6 خواهر و برادر هستند و به شمول خودش و 
کردن  که 12 سال عمر دارد، مصروف پیدا  بزرگش  برادر  مادرش 
کوچه و پس کوچه سرگردان می باشند.  نان و لباس در شهر و بازار و 
»من  می گوید:  خیر  یا  است  دیده  را  پدرش  آیا  این که  مورد  در  او 
کهنه و فرسوده  هیچ گونه تصویر ذهنی از پدر ندارم، اما تصویری 
که مادرم می گوید صاحب تصویر  در دیوار خانه ما نصب است 
کنون  پدرم می باشد. با دیدن او دلم تسال می شود، اما مهرش را تا 
که در یک راه روان  که پدر و پسری را می بینم  ندیده ام و زمانی 
کاش پدر من  که  هستند و پدرش او را نوازش می دهد، آرزو می کنم 

هم زنده می بود.«
او می افزاید: »من صنف سه مکتب می باشم. از صبح شش بجه 
کار می کنم.  تا 11 بچه به مکتب می روم و سپس به بازار می آیم و 
شب ها تا ساعت 11 شب مصروف خواندن درس هستم به همین 
کنار جاده به خواب می روم و بسیاری از اوقات  خاطر روزها در 

کنم.« کار  که نمی توانم  خواب به حدی بر من غلبه می کند 
کار می کند و آن را تسلیم مادرش  به گفته او، روزانه 50 الی 80 افغانی 
کند. به گفته او، در این عید  می کند تا او برای شان غذا و لباس تهیه 
نتوانسته بودند، لباس نو بخرند و مادر شان همان لباس های عید 

کرده بود. کوچک را به تن شان 
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رییس جمهور:

کندز اوضاع در 
تحت مدیریت است

که  می گوید  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
کندز  کوماندو در والیت  نیروهای ویژه پولیس و 
والیت  این  مرکز  در  امنیتی  اوضاع  و  شده  مستقر 
گرفته است. تحت مدیریت نیروهای امنیتی قرار 

که بعد از ظهر سه شنبه، هفتم میزان،  آقای غنی 
مقام های  با  مشترک  خبری  نشست  یک  در 
افزود  می گفت،  سخن  امنیتی  نهادهای  ارشد 
شهر  در  دولتی  ادارات  از  برخی  دوشنبه  روز  که 
قرار  طالبان  جنگجویان  کنترول  تحت  کندز 
به دست  دوباره  ادارات  این  اما  بودند  گرفته 
افزود:  غنی  آقای  افتاده اند.  امنیتی  نیروهای 
کندز حمله شد و یک  »دیروز)دوشنبه( در شهر 
امروز  شدند.  اشغال  دولتی  تاسیسات  قسمت 
هستند  پیشرفت  در  ما  امنیتی  قوای  )سه شنبه( 
گرفته  دو باره  دولتی  تاسیسات  قسمت  یک  و 
به  هم  و  کندز  به  هم  تازه نفس  قوای  شده اند. 
کامل اردوی ملی  کندک  بغالن رسیده اند. یک 

کندز است.« در حال رسیدن به 
»من  گفت:  هم چنین  غنی  رییس جمهور 
که  می خواهم به تمام وطن دارانم اطمینان بدهم 

کندز تحت مدیریت است.«
که مشکل اصلی در تصفیه  اشرف غنی می  افزاید 
که شورشیان  کندز این است  کامل شهر  فوری و 
ساخته  اند.  انسانی  سپر  غیرنظامیان  از  مسلح 
»دولت  این که  به خاطر  کرد  کید  تا غنی  آقای 
نمی تواند  است«  مسوول  دولت  یک  افغانستان 
علیه  هوایی  حمالت  به  دست  شهر  داخل  در 
تمامی  به  که  گفت  او  بزند.  مسلح  شورشیان 
گام نخست  تا در  امنیتی دستور داده  مقام های 
کنند.  کندز حفاظت  از جان غیرنظامیان در شهر 
علیه  جنگ  رهبری  رییس جمهور،  گفته ی  به 
فرمانده قول  را  کندز  شورشیان طالب در والیت 
می گوید  وی  دارد.  عهده  به  شاهین   209 اردوی 
تلفات  امنیتی،  عملیات های  جریان  در  که 

سنگینی به شورشیان مسلح وارد شده است.
رییس جمهور غنی در این نشست هم چنین ابراز 
دفاع،  وزارت های  مسووالن  باالی  او  که  داشت 
داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و هم چنین 
غنی  آقای  دارد.  کامل  باور  سربازان  تمامی 

که حمله مشابه  شورشیان طالب تصمیم داشتند 
به والیت های بدخشان، بغالن و تخار نیز انجام 

دهند، اما در اجرای آن موفق نشدند. 
نیز  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
حمله  احتمال  از  امنیتی  نیروهای  که  می  گوید 
کندز اطالع داشتند. آقای  گسترده طالبان به شهر 
کندز را سوال برانگیز  نبیل رخنه شورشیان در شهر 
که امنیت ملی در این زمینه  گفت  کرده  توصیف 

تحقیقات جدی انجام خواهد داد.
که  گفت  هم چنین  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
طالبان  حمله  مورد  که  کندز  والیت  زندان  در 
به  زندانی  شش صد  به  نزدیک  گرفت،  قرار 
به  افراد  این  بیشتر  او،  به گفته ی  می بردند.  سر 
بودند.  شده  زندانی  جنایی  جرایم  ارتکاب 
که در میان این زندانیان  گفت  رحمت اهلل نبیل 
طالبان  تروریستی  گروه  به  مربوط  زندانی   110
محسوب  ک  خطرنا او،  به گفته ی  که  بودند 
مورد  در  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نمی شدند. 
نتیجه  در  کندز  زندانی در شهر  این که شش صد 
حمله طالبان به این شهر موفق به فرار شده اند یا 

خیر، جزییاتی ارایه نکرد.
هرچند  که  می گوید  هم چنین  نبیل  رحمت اهلل 
به دست طالبان  کندز  در شهر  ملی  امنیت  اداره 
یک  »حتا  حمله  این  در  اما  بود،  کرده  سقوط 
از این اداره تخریب و بی جا نشده  ورق سفید« 

است.
گروه تروریستی طالبان ساعت دوی  جنگجویان 
مسیر  چند  از  را  کندز  شهر  دوشنبه،  روز  بامداد 
برای  توانستند  و  دادند  قرار  شدید  حمله  مورد 
مدتی بخش هایی از این شهر را به تصرف خود 
امنیتی  نیروهای  حمله،  این  پی  در  آورند.  در 
کرده و این عملیات  ک سازی را شروع  عملیات پا
کرده  هم چنان ادامه دارد. نیروهای ناتو نیز اعالم 
این  در  طالبان  علیه  را  هوایی شان  حمالت  که 

کرده اند. شهر آغاز 
زمان  در  درست  کندز  شهر  به  طالبان  حمله 
صورت  ملی  وحدت  حکومت  شدن  یک ساله 
می گیرد. طالبان پیش از این نیز به چند ولسوالی 

کندز حمالت شدیدی داشتند.

رییس  و  داخله  وزیر  دفاع،  وزیر  »باالی  گفت: 
فرماندهان  و  کین  ارا تمام  و  ملی  امنیت  عمومی 
»اول  افزود:  حال  عین  در  وی  دارم.«  اعتماد  ما 
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از شروع سال تاحال 
کتیک  که حداقل هفت مرحله تغییر تا با جنگی  
برداشته است، بسیار مدبرانه  را در  و خون ریزی 
که  کردند و اهداف دشمن را  و موفقانه مجادله 
ما  ملت  بی عزتی  و  بی اعتباری  و  دولت  سقوط 
سطح  در  هماهنگی  دوم،  ساختند.  کام  نا بود، 
و  دارد  وجود  احسن  شکل  به  ما  امنیتی  نهاد  نه 
به زودترین فرصت با تسهیل شورای امنیت ملی 

کارهای خود را انجام داده اند.«
قبال  او  که  افزود  نشست  این  در  اشرف غنی 
که سال جاری برای نیروهای  کرده بود  پیش بینی 
گفت  وی  بود.  خواهد  دشوار  افغانستان  امنیتی 
مسوولیت های  توانسته اند  امنیتی  نیروهای  که 

خود را به خوبی انجام دهند.
سرپرست  ستانکزی،  معصوم  همین حال،  در 
که  گفت  خبری  نشست  این  در  دفاع ،  وزارت 
صورت  به  عید  روزهای  در  طالبان  جنگجویان 
بودند.  شده  کندز  شهر  وارد  عادی  آدم های 
که  جنگجویان  این  ستانکزی،  آقای  به گفته ی 
توسط  دارند،  حضور  نیز  خارجی  شورشیان 
کندز راهنمایی شده اند. عناصری در داخل شهر 
گمان ها در مورد  و  سرپرست وزارت دفاع شک 
رد  را  طالبان  با  دولتی  مسووالن  از  برخی  معامله 
که احتمال غفلت وظیفوی برخی  گفت  کرد اما 
کرد  کید  تا او  دارد.  وجود  امنیتی  پوسته های  از 
که این موضوعات نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. 
همکاری  بدون  که  می گوید  ستانکزی  معصوم 
شماری از باشندگان محل، حمله طالبان به شهر 

کندز ممکن نبود. 
می  گوید  نیز  داخله  امور  وزیر  علومی،  نورالحق 
به  طالبان  گسترده  حمله  از  امنیتی  نیروهای  که 
کندز اطالع داشتند و بیست و چهار ساعت  شهر 
کرده  اتخاذ  تدابیری  حمله  این  دفع  برای  قبل 
که این حمله بیشتر از  کرد  کید  بودند. اما وی تا
آن  از  حمله  احتمال  که  گرفته  صورت  مناطقی 
کم تر متصور بود. به گفته وزیر امور داخله،  مناطق 

 ظفرشاه رویی
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رسوایی سقوط کندز

نظامی  دفاعی  سیاست  که  می دهد  نشان  کندز  والیت  سقوط 
شبه نظامی  و  نیروهای  روی  تکیه  و  طالبان،  برابر  در  حکومت 
شکست  ممکن  شکل  بدترین  به  مناطق،  از  دفاع  برای  اربکی 
طالبان  علیه  را  همه جانبه  رسمی  و  جنگ  دولت  گر  ا و  خورده 
و  امنیتی،  وضعیت  بیشتر  وخامت  زمینه های  نکند،  اعالم 
کشور و از بین رفتن اعتماد  هم چنان تشدید ناامنی های بیشتر در 

مردم به حکومت را مساعد ساخته می تواند.
داشته  قرار  طالبان  محاصره  در  گذشته  ماه  چند  در  کندز  شهر 
بنا به تخمین یکی  با این که  نیویارک تایمز،  از روزنامه  به نقل  و 
به  نسبت  مراتب  به  طالبان  تعداد  افغان،  امنیتی  مقامات  از 
که به  گروه قادر شد  کم تر بوده اند، اما این  نیروهای امنیتی افغان 
کندز را به تسخیر خود در بیاورد. این در حالی  مدد 500 نفر شهر 
گفت  که زلمی  فاروقی، ولسوال چهار دره، به این روزنامه  است 
که نیروی امنیتی افغان در ساحه به هفت هزار نفر می رسید ولی 
آنچه زمینه پیروزی طالبان را فراهم ساخت بی کفایتی در سطح 

رهبری بود.
یکی از نشانه های بی کفایتی سیاسی و نظامی  حکومت مرکزی و 
کندز  محلی در قسمت دفاع از والیت مهم و استراتژیکی مانند 
کابل و  که مقامات سیاسی و رهبری نظامی  افغان در  این است 
کندز توانایی، و یا شاید هم میل، در هم شکستن محاصره چندین 
محمد یوسف  نداشته اند.  را  طالبان  سوی  از  والیت  این  ماهه 
که  گفت  نیویارک تایمز  به  کندز،  والیتی  رییس شورای  ایوبی، 
علی رغم تجمع نظامی  جنگجویان طالب در اطراف دروازه های 
تحکیم  یا  و  مهم  عملیات  هیچ  متوالی،  ماه  چندین  برای  شهر 
نگرفت.  صورت  حکومت  سوی  از  کندز  شهر  امنیتی  نظامی- 
کنترول این  به گفته او، هفتاد درصد مناطق بیرون از شهر تحت 

گروه قرار داشت.
به  را  آن  مردم  و  کندز  مرکزی،  »حکومت  ایوبی،  آقای  به گفته 
در  طالبان  محلی،  مقامات  بی کفایتی  به دلیل  سپرد.  فراموشی 

این والیت حضور دارند.«
کندز محدود نمی گردد. حکومت  البته، تنها این مشکل به والیت 
هیچ استراتژی و برنامه ای برای مقابله با طالبان ندارد و می کوشد 
مرکز  از  محافظت  و  دفاعی  منفعل  سیاست  کردن  دنبال  با  که 
طالب،  جنگجویان  با  مستقیم  درگیری  از  ولسوالی ها،  و  شهرها 
کند. بازهم روزنامه نیویارک تایمز،  حزب اسالمی  و داعش پرهیز 
در مصاحبه با بسیاری از فرماندهان ارتش و پولیس و هم چنان 
که  مقامات حکومتی در مناطق حساس جنگی نشان می دهد 
با این که نیرو های افغان قادر به حفظ حضور در تمام شهر ها و 
کشور اند، ولی حضور شان محدود  کز ولسوالی های  تعدادی از مرا
از مناطق شهری و  بیرون  افغان  نیروهای  گزمه  به همانجا بوده، 
گرفتن  مرکز ولسوالی ها به ندرت صورت می گیرد، و آن ها میلی به 

مناطق بیشتری از دست طالبان ندارند.
که به گفته افراد مذکور، شورشیان تروریست  این در حالی است 
که  طالب بر نفوذ خود در مناطق حتا نزدیک به شهرهای بزرگ- 
کابل را نیز می شود در این شمار آورد- افزوده و به این ترتیب  حتا 
باالی  افزایش حمالت  و  مناطق  آزادانه در  مرور  و  به عبور  قادر 
تاسف  کمال  با  عبدالخالد  جنرال  افغان اند.  امنیتی  نیروهای 
دفاعی  وضعیت  در  »ما  که  گفت  نیویارک تایمز  خبرنگار  به 
که به تعقیب و حمله پیشدستانه باالی  قرار داریم و نمی توانیم 
دشمنان بپردازیم. قطعات نیروهای امنیتی محاصره می شود اما 
از عقب جبهه صورت  نظامی  از سوی حکومت  هیچ حمایت 
دست  از  را  خود  جان  افغان  نیروهای  نتیجه  در  و  نمی گیرد 

می دهند.«
طالب هنوز برادر حکومت وحدت ملی

کرزی و بسیاری از چهره های پشتونیستی مانند  با این که حامد 
و  داعش،  حتا  طالبان،  میان  که  می کنند  تالش  خرم،  کریم 

توطیه پردازی ایاالت متحده در افغانستان و منطقه یک نسبتی 
برخالف  اشرف غنی،  نه  و  کرزی  آقای  نه  ولی  سازند،  قرار  بر 
در  طالبان  علیه  را  گسترده  عملیات  چند  که  ناتو  نیروهای 
مناطق جنوبی و شرقی افغانستان در طول ماموریت خود به راه 
دشمن  به عنوان  را  طالبان  که  نیستند  و  نبوده  مایل  انداختند، 
کنند.  کرده و جنگی را علیه آن ها آغاز  اصلی افغانستان معرفی 
به جبهه  متعلق  را  که خود  اجرایی،  رییس  آقای عبداهلل،  حتا 
چهره های  سرشناس ترین  و  کرده  معرفی  طالبان  علیه  مقاومت 
این جبهه مانند احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی به دست 
به قتل رسیدند،  القاعده  گروه و متحدان شان چون  این  عوامل 
طالبان  برابر  در  را  حکومت  منفعالنه  سیاست  که  نیست  مایل 

تغییر بدهد.
سقوط  اجتماعی  رسانه های  در  کاربران  از  برخی  این که  با 
قومی  برخی  توطیه  محصول  را  شمال  در  کندز  مانند  شهرهایی 
که  است  این  واقعیت  ولی  می دانند،  ارگ  در  سیاستمداران  از 
اتفاق  بارها  کشور  سقوط شهرها و ولسوالی ها در جنوب و شرق 
از شکاف های  با استفاده  که  کوشیده اند  افتاده است. طالبان 
و  فرماندهان  حضور  یا  و  محلی،  نارضایتی های  قومی، 
دست  معینی،  مناطق  در  خود  به  قومی  نزدیک  جنگجویان 
را در مناطق  نیروهای دولتی زده و حضور خود  تهاجم علیه  به 

کنند.  روستایی مورد نظر حفظ 
سیاسی  نظامی  و  هنرنمایی  و  مانور  مجال  را  طالبان  که  آنچه 
یک  ارایه  در  حکومت  ناتوانی  چیزی  هر  از  بیشتر  است،  داده 
است.  طالبان  علیه  سیاسی  نظامی-  کارای  و  روشن  استراتژی 
که تا سال 2014 میالدی رهبری عملیات جنگی  نباید از یاد برد 
علیه طالبان به دوش نیروهای ناتو، به خصوص ایاالت متحده 
و بریتانیا، بود و نیروهای نظامی  افغان تحت حمایت نیروهای 
خارجی در نبرد ها سهم می گرفتند. به این ترتیب، برنامه ریزی و 
کر خارجی  اجرای عملیات نظامی  نیز به دوش فرماندهان و عسا
که حکومت افغانستان مسوولیت مستقالنه عملیات  کنون  بود. ا
از آن سر می زند.  گرفته، خطاهای آشکاری  نظامی  را به دوش 
کشور  مهم  و  بزرگ  شهر  یک  که  است  باری  اولین  این  مثال، 
که حکومت  از چند ماه محاصره سقوط می کند. هر چند  پس 
کتر نجیب، قادر به باز پس گیری  موجود، برخالف حکومت دا
روسیه،  و  متحده  ایاالت  جمله  از  کشوری،  هیچ  و  بوده  کندز 
هم سرحد  مهم  منطقه  آن  در  را  طالب  تروریست های  حضور 
کندز  سقوط  حال  این  با  ولی  نمی کند،  تحمل  میانه  آسیای  با 
بی برنامگی و آینده نه نگری حکومت وحدت ملی را به نمایش 

می گذارد.
حکومت  دفاعی  انفعالی-  سیاست  که  است  این  واقعیت 
طریق  از  افغانستان  حکومت  که  است  عقیده  این  از  ناشی 
خاتمه  را  موجود  جنگ  کستانی ها  پا و  طالبان  با  مصالحه 
که به هیچ صورت امیدی به  بخشیده می تواند؛ استراتژی ای 
موفقیت آن نیست. ولی در واقع، حکومت قادر به برنامه ریزی 
نیست. چون  علیه شورشیان  موثر  استراتژی  و طرح ریزی یک 
نیروهای سیاسی در داخل حکومت به شدت درگیر رقابت و 
که  نیستند  قادر  حتا  و  بوده،  دولتی  پست هایی  سر  بر  جدال 
برنامه ریز  و  کلیدی  چهره  که  کشور  دفاع  وزیر  انتصاب  روی 
تروریست  داعش های  و  طالبان  با  مبارزه  و  کشور  از  دفاع  در 
وقتی  که  می پرسند  خود  از  مردم  برسند.  توافق  به  می باشد، 
رسمی  به  هیات  یک  فرستادن  روی  عبداهلل  و  غنی  آقای 
این  نهایت  در  و  نمی آمدند  جور  هم  با  ملل  سازمان  اجالس 
شد،  ممکن  کابل  در  غربی  دیپلومات های  وساطت  با  کار 
پس چگونه آن ها ظرفیت و توانایی برنامه ریزی و توافق روی 
با تروریسم و شورش طالب و داعش را  استراتژی معین مبارزه 

در خود داشته می توانند؟
 

مسوول ویرانی و تاراج 
کندز کی است؟  سلیم آزاد

و  شد  ظاهر  تلویزیون  در  دیروز  غنی  رییس جمهور 
است.  مدیریت  کندز  که  گفت  مردم  به  خطاب 
سخنان ایشان و وزیران نیروهای امنیتی به هیچ وجه 
گفتن و انتخاب  قانع کننده نیست. حتا شیوه سخن 
این  این که  به  رسد  چه  دارد  ایراد  آنان  کلمه های 
مقام ها به افکار عمومی اطمینان دهند. سوال عمده 
سقوط  کندز  شهر  چرا  است:  این  عمومی  افکار 
کافی در آن شهر وجود  کرد؟ نیروهای امنیتی به حد 
نتوانستند  فرماندهان شان  و  نیروها  این  چرا  داشت. 
ریاست  چرا  کنند؟  مقاومت  طالبان  حمله  برابر  در 
سقوط  والیت  آن  پولیس  مرکز  و  کندز  ملی  امنیت 

کرد؟
داخله  امور  وزارت  معین  سالنگی،  ایوب  فرمانده 
از  لوی درستیز  معاون  مراد،  مراد علی  جنرال  و 
می گویند،  سخن  کندز  قریب الوقوع  بازپس گیری 
آقای  پشت  در  دیروز  که  هم  مسلح  قوای  وزیران 
کندز را بار  که  کشیده بودند نیز می گفتند  غنی صف 
به  پیوسته  هم  حکومت  سخنگویان  می گیرند.  دیگر 
کندز دوباره به تصرف نیروهای  که  رسانه ها می گویند 
امنیتی درخواهد آمد. رییس جمهور و دیگر مقام های 
گفتن این  که با  کشور تصور می کنند  امنیتی و نظامی 
سوالی  هیچ  و  می شود  قانع  عمومی  افکار  جمله ها، 
شعور  یا  وزیرانش  و  رییس جمهور  نمی ماند.  باقی 
درک  قدرت  این که  یا  و  گرفته اند  دست کم  را  مردم 
کندز آمده  که چه بر سر  بحران را ندارند و نمی دانند 

است. 

که  بدانند  باید  وزیرانش  و  رییس جمهور  جناب 
این  مردم  تمام  است.  حتمی  امر  کندز  بازپس گیری 
برای  اراده ای  و  قصد  هم  طالبان  گروه  می دانند.  را 
کندز به پایگاه های راهبردی  کندز ندارند.  حفظ شهر 
طالبان اتصال جغرافیایی ندارد و نگهداری آن، هیچ 
بازپس گیری  اما  نمی سازد،  طالبان  متوجه  را  سودی 
نمی گرداند.  بر  را  ازدست رفته  زندگی های  کندز، 
کرد،  غارت  را  بانک ها  کندز،  اشغال  با  طالب 
چنگ  به  را  غیرنظامی  و  نظامی  نقیله  واسطه های 
به دست  را  سنگین  و  سبک  جنگ افزار های  آورد، 
کرد، طرفداران حکومت  آورد، طالفروشی ها را غارت 
کشید و  را به رگبار بست، تاسیسات دولتی را به آتش 
تمامی زندانیان را فرار داد. رییس جمهور باید به مردم 
کی  کندز  که مسوول ویرانی و غارت دار وندار  بگوید 
روا  کندز  به  بزرگی  جفای  چنین  کسی  چه  است. 

داشت. 
اداره  و  سوق  در  نظامی  نیرو های  فرماندهان  آیا 
کل  کرد، یا این که  کردند و شهر سقوط  نیروها اشتباه 
مقاومت  بر  را  فرار  کندز،  در  مستقر  مسلح  نیروهای 
کندز  در  مستقر  نظامی  نیروهای  گر  ا دادند؟  ترجیح 
بوده  چه  علت  زده اند،  دسته جمعی  فرار  به  دست 
است؟ چرا در فصل سوزان تابستان نیروهای امنیتی 
کردند اما حاال از پس دفاع  کندز جلوگیری  از سقوط 
انگیزه ای  دولتی  نیروهای  چرا  برنیامدند؟  شهر  این 
گر نیروهای نظامی  کندز نداشتند؟ ا برای دفاع از شهر 

کندز فرار نکرده اند و مشکل در فرماندهی  مستقر در 
و سوق و اداره بوده است، چرا این فرماندهان تا حال 

بازداشت نشده اند؟
فرماندهان  همان  به وسیله  می خواهد  دولت  آیا 
به  دیگر  فرماندهان  یا  بگیرد،  بازپس  را  کندز  کام  نا
گر فرماندهان دیگر به ساحه  ا ساحه فرستاده است، 
نیروها  نتوانستند  که  فرماندهانی  فرستاده است، چرا 
باالخره  نشده اند؟  بازداشت  کنند،  اداره  و  سوق  را 
کندز را به دوش  باید یکی مسوولیت غارت و ویرانی 
که رییس جمهور  بگیرد؟ انتظار افکار عمومی این بود 
کندز  کل قوای مسلح، علت سقوط  به عنوان فرمانده 
که سقوط  کسانی را  را صادقانه توضیح می داد و تمام 
این شهر، معلول عملکرد اشتباه آنان بود به نهادهای 

عدلی و قضایی معرفی می کرد. 
که  می دادند  توضیح  باید  هم  مسلح  قوای  وزیران 
در  را  خود  اصلی  قرارگاه های  امنیتی  نیروهای  چرا 
کردند. مثال وزیر داخله باید توضیح  کندز ترک  شهر 
کندز از فرماندهی امنیه  که به چه دلیل پولیس  می داد 
فرماندهی  گارنیزون  چرا  کرد.  عقب نشینی  شهر  این 
کندز با تمام امکانات تسلیحاتی آن به طالبان  پولیس 
عقب نشینی  و  دفاعی  خط  شکستن  شد؟  سپرده 
شاید ایرادی نداشته باشد اما ترک قرارگاه اصلی آن 
هم بدون هر نوع جنگ و مقاومت، سوال بزرگی است 
ریاست  بدهد.  جواب  آن  به  باید  داخله  وزارت  که 
گارنیزون  چرا  که  بدهد  پاسخ  باید  هم  ملی  امنیت 
کندز، بدون مقاومت  محافظ عمارت این ریاست در 

لوای  افتاد.  کرد و وسایط آن به دست طالب  سقوط 
کندز مستقر است.  دوم قول اردوی شمال، در 

 80 لوا،  این  گارنیزون  اعمار  برای  جهانی  جامعه 
یازده صد  حداقل  است،  کرده  مصرف  دالر  میلیون 
این  چرا  هستند.  مستقر  قرارگاه  این  در  افسر  و  سرباز 
سقوط  از  نتوانستند.  آن  سربازان  و  افسران  و  قرارگاه 

کنند؟  کندز جلوگیری 
تصاویر منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
گشت وگذار  کندز  که در شهر  که طالبانی  نشان می دهد 
نه  آنان  بودند،  مسلح  تفنگ  با  صرف  می کردند، 
رنجرهای  نه  و  محاربوی  ماشین  نه  داشتند،  تانک 
مجهز با پیکا، چرا این همه نیروی امنیتی نتوانست از 
برخیزد؟  دفاع  به  تفنگ به دست  چند  برابر  در  کندز 
کندز،  چرا رییس جمهور فرمانده لوای اردوی ملی در 
و  والیت  این  ملی  امنیت  ریاست  اصلی  مقام های 
ارگان های عدلی  به  را  این والیت  فرماندهان پولیس 
جبین،  بر  شرم  عرق  چرا  نکرد،  معرفی  قضایی  و 
شرافتمندانه  و  ننشست  شمال  اردوی  قول  فرمانده 
وزارت خانه های  وزیران  وجدان  چرا  نرفت؟  کنار 
کنار  آنان  کدام  هیچ  و  نخورد  تکان  مسلح،  قوای 
کل  فرمانده  به عنوان  باید  هم  رییس جمهور  نرفتند، 
کامی در  نیروهای مسلح از مردم افغانستان به دلیل نا
مردم  می خواست.  معذرت  کندز،  شهر  از  حفاظت 
روزهای  در  رییس جمهور  قانونی  اقدامات  منتظر 

آینده هستند.

کاوش   فردوس 

ACKU



مسلط شدن تفکر فردي بر جوامع اسالمی  و از بین رفتن استقالل فکری 
و تفکر اجتماعی نتایج بسیار مخرب در عرصه های مختلف داشته است. 
از جهت فردی و روانی، استقالل شخصیتی از مسلمانان سلب شده و 

آن ها متکی و مقلد پرورش یافته است. ریشه  تقدیرگرایی و جبر انگاری 
و توکل گرایی منفی در همین امر نهفته است. این اتکا به غیر در یک 

برهه تاریخ به دلیل قوی بودن احساس دینی در قالب اتکا به نیروهای 
ماورایی و تقدیرگرایی ماورایی تجلی و نمود یافته است. روی دیگر این 
سکه احساس حقارت و کوچکی مسلمانان در مقابل تمدن غرب است. 

 مریم حسینی

این  از  مردم  می گوید  دار  خانه  بانوی  این  هم چنان 
می برند.  رنج  اندازه  و  بی حد  و  نیستند  آرام  وضعیت 
مانده  باقی  شده.  خراب  شهر  نمای  است.  تعفن  بوی 
قربانی ها هم چنان بر زباله ها افزوده شده اند، وضع بسیار 

خراب شده است.
این در حالی است که نثار احمد حبیبی، رییس تنظیف 
هر  شهر  در  زباله ها  تولید  می گوید.  کابل  شهرداری 
زاید  مواد  و  می شود  بیشتر  قربان  عید  مراسم  در  سال 
ناشی از قربانی ها تولید 24 ساعته را به ده چند افزایش 

می دهد.
»براساس  می گوید:  کابل  شهرداری  تنظیف  رییس 
از  اضافی  مواد  تن  هزار   34 شده  انجام  محاسبات 
تولید  شده  ذبح  کابل  در  که  مواشی  میلیون  دو و نیم 
شده است . ما ناگزیر هستیم که شبانه روزی کار بکنیم 

تا حالت عادی نظافت را به شهر برگردانیم.«
به  ماه  یک ونیم  حدود  از  می گوید  کابل  شهرداری 
مواد  پس مانده های  انتقال دهنده  موترهای  این سو 

مصرفی شهری سوخت نداشتند.
به گفته وی مصرف سوخت ریاست تنظیف روزانه 15 
تا 17 هزار لیتر تیل می باشد اما در این اواخراین مقدار 
به 3 تا 5 هزار لیتر تیل کاهش یافته بود که کار پس 

ماند.
روزی  »از  می گوید:  کابل  شهرداری  تنظیف  ریاست 
کار  شدت  به  شده  شروع  عید  از  بعد  رسمیات  که 
تنظیف  حشرهای  با  است.  یافته  جریان  زباله ها  انتقال 
مردمی  که راه اندازی شده، نزدیک به 5 هزار تن زباله 
همین  آخر  تا  و  است  شده  بار گیری  کابل  نواحی  از 
عادی  حالت  به  را  کابل  شهر  تنظیف  وضعیت  هفته 
می خواهیم  نیز  عزیز  شهریان  هم  از  و  برمی گردانیم 
با شهرداری همکاری الزم را انجام دهند تا وضعیت 

تنظیف شهر بهتر شود.«
کابل  شهرداری  تنظیف  رییس  حبیبی،  نثاراحمد 
گرفته  مردمی  که  حشرهای  »در  می افزاید:  هم چنان 
شرکت های  و  مردم  که  داریم  آرزو  ما  می شود، 
همکاری  ما  با  و  بیایند  دارند  وسایط  که  ساختمانی 
کنند. همیشه این صدا را باالی مردم زدیم و از مردم 
داشته  را  الزم  همکاری  شهرداری  با  که  خواسته ایم 
نظافت  قبال  در  نیک  احساس  یک  متاسفانه  باشند 
شهردر بین مردم وجود ندارد. ما از شهروندان شکایت 
را  زاید  مواد  واقعا  که  می کنیم  گالیه  اما  نمی کنیم 
به هر جای می اندازند. در جوی ها،  بی پروا و بی اعتنا 
مسوولیت  که  حالی  در  کوچه ها  در  و  پیاده روها  در 
فقط  ما  کنیم  پاک کاری  را  جوی ها  که  نیست  ما 
زباله هایی را در یک نقطه جمع می شوند را بار گیری 

کرده و انتقال می دهیم.«
در همین حال رییس تنظیف شهرداری کابل می گوید: 
پیاده  قانون در کشور  »اگر صفر عشاریه یک در صد 
می کردند  همکاری  شهرداری  با  بیشتر  مردم  می شد، 
قانون  از  نمی گذارد.  احترام  کسی  قانون  به  متاسفانه 
در  قانون  حاکمیت  کاش  ای  و  ندارد  هراس  کسی 
آرام  قانون  سایه  در  همگی  که  می بود  برپا  کشور 

زندگی می کردیم.«
بدیلی  شهر  نظافت  برای  می گوید  کابل  شهرداری 
تنظیف  امور  واگذاری  برای  خصوصی  بخش  جز  به 
وجود ندارد. طرح ها و پالیسی هایش وجود دارد و در 
امید می رود  نیز پیش بینی شده و  استراتژی شهرداری 
رهبری دولت امور تنظیف شهر را به بخش خصوصی 
بسپارد که بخش خصوصی بهتر از ریاست تنظیف کار 

می کند.
و  کارشناس  بهیر،  محمد  داد  که  است  حالی  در  این 
انسانی که  آبرسانی کابل ، می گوید هر  پیشین  رییس 
در شهر زندگی می کند در 24 ساعت در حدود یک 
تولید  غیرعضوی  و  عضوی  اضافی  مواد  کیلو گرام 
می کند. در کابل حدود 5 میلیون نفر زندگی می کنند 
و در 24 ساعت حدود 5 هزار تن زباله تولید می شود. 

این رقم در کشورهای پیشرفته بیشتر است.
»این  می گوید:  محیط زیست  مسایل  کارشناس  این 
داده  انتقال  معیین  مکان های  به  روزانه  باید  زباله ها 
شوند. اما پیش از آن، باید مواد عضوی و غیر عضوی 
کثافات جداسازی شوند. زیرا مواد عضوی قابل تجزیه 
ساخته  دیگری  مواد  آن ها  از  و  هستند  یافت  باز  و 
می شود. مواد غیر عضوی، سنگ و خشت و شیشه باید 
این سیستم در شهرداری ها  اما  در جایی دفن گردند. 

وجود ندارد.
به گفته وی اگر روزانه 6 یا 7 تن زباله در شهر کابل 
تولید می گردد، شهرداری 2 یا 3 تن آن را می کشند و 
متباقی آن در سطح شهر پراکنده می شوند. این حالت 
نه تنها باعث آلودگی آب ها در دراز مدت می گردد، 
آلوده می سازند، چون  را  بلکه در کوتاه مدت آب ها 
باد  وزش  طریق  از  و  نیستند  سرپوشیده  چاه ها  اکثر 
اگر  پراکنده در محیط داخل آب ها می شوند.  ذرات 
آلودگی های  باران  از طریق  نیابند  انتقال  باد  از طریق 
باقی مانده جذب زمین می شوند و از منافذ زمین داخل 

آب های زیر زمینی می گردند.
شهر  درصد   70 می گوید  بهیر  محمد  داد  هم چنان 
کابل را ساحات غیر پالنی در برگرفته و وقتی کثافات 
این  از  انسانی  کثافات  حتا  و  غیر عضوی  و  عضوی 
روی  بر  می شوند  سرازیر  بارندگی ها  در  ساحات 
و  آب،  آلودگی  باعث  و  می شوند  خشک  جاده ها 

محیط و هوا می شوند.
آب  آلودگی های  کاهش  برای  راه حل هایی  چه  اما 
کارشناسان  سوی  از  محیط زیست  سرانجام  و  هوا  و 
پیشنهاد می گردد، داد محمد بهیر به این باور است که 
هم مردم مسوولیت دارند و هم شهرداری ها. مردم باید 
باید  و  باشند  سهیم  محیط زیست  نگهداشتن  پاک  در 
کثافات را که شامل عضوی و غیر عضوی می شود را 
در پاکت های جدا گانه قرار دهند و شهرداری ها باید 
کثافات  برای  جداگانه  زباله دانی های  کوچه  هر  در 
عضوی و غیر عضوی داشته که براساس رنگ متمایز 
باشد که هنگام انتقال در موتر ها با هم مخلوط نشوند.

داد محمد بهیر هم چنان می افزاید: »اما این کار از سوی 
زباله دانی ها  تمام  نمی گیرد.  صورت  کابل  شهرداری 
می شوند.  داده  قرار  یا  و  شده  ساخته  دور  جاهای  در 
زباله ها از هم تفکیک نمی گردند و تمام آن ها یک جا 
به چمتله انتقال می یابند که آن جا هم به دلیل گسترش 

شهر جزیی از کابل شده است.« 
نظرمیزان  از  کابل  کنونی  وضعیت  بهیر  محمد  داد 
آلودگی های محیطی را بد ارزیابی می کند و می گوید 
تبدیل  بزرگ  زباله دانی  به یک  کابل در حال حاضر 
شده به ویژه دریای کابل. در یای کابل مرکز فاضالب 
فاضالب  کنکشن   593 تقریبا  است.  شده  درست 
روز  هر  و  است  شده  متصل  کابل  دریای  به  مستقیما 
قسمت  این  در  توجهی  هیچ  و  می شود  بد تر  وضع 

وجود ندارد. 
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در همین حال این اداره می گوید بر اساس مسوولیتی 
درباره  دارد،  محیط زیست  از  حفاظت  قبال  در  که 
مقام های  شهری  زباله های  سریع تر  هر چه  جمع آوری 
عالی رتبه را در جریان قرار داده است، که اگر روزانه 
این زباله ها به مکان های تعیین شده انتقال نیابد باعث 

زیان اقتصادی نیز می شود.
کشور  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره  هم چنان 
می گوید انباشت زباله های شهری باعث می گردد که 
این  نشدن  جمع آوری  و  شوند  تولید  مضر  حشرات 
حشرات  این  نسل  ازدیاد  به  طوالنی  مدت  به  زباله ها 
می انجامد که این خودش باعث تخریب محیط زیست 

می شود.
بیشتر از یک ماه می شود که تجمع زباله ها در هر گذر 
و محل و جاده ها به دلیل نبود بودجه برای خرید تیل 
این  از  مردم  می گذرد.  زباله ها  انتقال دهنده  موترهای 

موضوع شکایت داشته و رنج می برند.
اکثر  می گوید  که  است  خانه داری  خانم  حلیمه،  بانو 
یاد  را  فرهنگ شهر نشینی  و  آمده اند  اطراف  از  مردم 
ندارند ویا نمی توانند فرهنگ شهر نشینی را به صورت 

درستش تطبیق کنند.
بانو حلیمه می گوید: »اگر دولت ما بودجه برای انتقال 
مردم  خود  آمده،  پایین  اقتصادش  و  ندارد  زباله ها 
خود  از  ناحیه  هر  بدهند.  هم  دست به دست  می توانند 
و  ناحیه  هر  در  و  دارد  حوزه  آمر  دارد،  گذر  وکیل 
زندگی  سرمایه دار  یک  یا  تاجرو  یک  حتما  گذری 
می کند و حتا از مردم از هر کس به اندازه توانش پول 
تفاهم  شهرداری  همراه  ناحیه  هر  و  کنند  جمع آوری 
کنند و زباله های هر ناحیه به خارج از شهر انتقال پیدا 

کنند.«
بانو حلیمه می افزاید: »اگر این کار صورت نگیرد شاید 

فاجعه ای خطرناک تر از داعش و طالب رخ دهد.«

منتشر  گزارش های  اساس  بر  اواخر  این  در  آن که  با 
است،  یافته  کاهش  کابل  شهر  هوای  آلودگی  شده، 
اما انباشت زباله های شهری در سطح شهر امکان تغییر 

کیفیت هوا را به وجود آورده است.
بر  می گوید  کشور  محیط زیست  حفاظت  ملی  اداره 
اساس ارزیابی های اخیری که از سوی این اداره انجام 
ذرات  شدید،  تعفن  بوی  انتشار  بر  عالوه  است،  یافته 
اثر  کابل  هوای  آلودگی  میزان  بر  می تواند  آن  معلق 

مستقیم بگذارد.
غالم محمد ملکیار، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت 
محیط زیست کشور می گوید: »بر اساس ارزیابی هایی 
داشته اند ،  عید  از  بعد  و  قبل  و  عید  روزهای  در  که 
جمع آوری نشدن زباله ها وکثافات از سطح شهر عالوه 
بر اخالل زندگی شهروندان، ذرات معلق و جامد این 
بخش  یک  خودش  این  و  یافته  انتشار  هوا  به  زباله ها 
عمده آلودگی را می تواند به بارآورده و کیفیت هوا 

را تغییر بدهد.«
اواخر زحمات  این  »در  می افزاید:  ملکیار  غالم محمد 
زیادی کشیده شد تا کیفیت هوا بهتر شود اما انباشت 
زباله ها در شهر باعث می گردد که کیفیت هوا خراب 

گردد.«
اثرات  زباله ها حتا می تواند  تجمع  اداره می گوید  این 

منفی روی انساج درختان بر جای بگذارد.
ملکیار معاون مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست 
کشور می گوید زباله های جامد به مرور زمان می توانند 
به ذرات معلق آلوده کننده هوا تبدیل گردند و از این 
طریق بر سوخت و سازفرش نباتی اثر منفی بگذارند. 
این ذرات انساج نباتی را بند می سازند در این صورت، 
باالخره  و  شده  مواجه  مشکل  با  درختان  برای  تنفس 
این ذرات معلق مضر باعث می گردند که درختان در 

نهایت خشک شوند.

اثر انباشت زباله ها برآلودگی 
محیط زیست 

ACKU



اگر حکومت افغانستان برای بازپس گیری کندز کاری نکند، از 
دست دادن این شهر نشانه خوبی نیست. این شهر پنجمین 

شهر پرجمعیت افغانستان و مرکز والیتی به همین نام 
است. نیس رابرتسون، ادیتور بخش دیپلوماتیک سی ان ان 
می گوید: »این بزرگ ترین شهری است که طالبان از سال 

2001 به این سو تسخیر کرده اند، این شهر یک هدف و تحفه 
فوق العاده برای طالبان است.«

 منبع:سیانان

برگردان:یحیاسرپلی

 دای چوبانی
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دادند. ایتالف بین المللی در سال گذشته بعد از 13 سال 
و مرگ هزاران نفر از اعضایش به ماموریت جنگی خود 
پایان داد و نیروهای افغان را در خط مقدم نبرد رها کرد. 
بازپس گیری کندز کاری  برای  افغانستان  اگر حکومت 
این  نیست.  خوبی  نشانه  شهر  این  دادن  دست  از  نکند، 
شهر پنجمین شهر پرجمعیت افغانستان و مرکز والیتی به 
همین نام است. نیس رابرتسون، ادیتور بخش دیپلوماتیک 
که  است  شهری  بزرگ ترین  »این  می گوید:  سی ان ان 
طالبان از سال 2001 به این سو تسخیر کرده اند، این شهر 

یک هدف و تحفه فوق العاده برای طالبان است.«
ضعفنیروهایآموزشدیدهتوسطناتو

انتقال  تا  کرده  تالش  متحده  ایاالت  حکومت 
افغان را گامی  به جلو  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
نشان دهد. رییس جمهور اوباما در ماه جنوری در سخنان 
خود در کانگرس گفت: »ما به جای پاسداری امریکایی ها 
آموزش  را  امنیتی شان  نیروهای  افغانستان،  قریه جات  از 
گرفته اند.«  عهده  بر  را  رهبری  نقش  حاال  که  می دهیم 
سربازگیری  فساد،  مثل  مسایلی  درباره  تحلیلگران  اما 
ضعیف و هماهنگی نادرست در میان شاخه های مختلف 
شبه نظامیان  و  پولیس  ارتش،  مثل  افغان  امنیتی  نیروهای 

محلی اظهار نگرانی کرده اند.
محاسبه  خوبی  به  کندز  تصرف  برای  طالبان  قصد 
زیاد  تعداد  وجود  با  افغان  امنیتی  نیروهای  و  بود  شده 
حمله کنندگان، قادر به حفاظت از شهر نشدند. رابرتسن 

نیروی خود را در  اپریل امسال  از ماه  می گوید: »طالبان 
از آن زمان  افزایش دادند و  مناطق اطراف شمال کندز 

سقوط این شهر را مد نظر داشتند.«
کندزاقدامبعدیامریکاراپیچیدهمیسازد

امریکا  مقام های  برای  مناسبی  زمان  در  کندز  سقوط 
این  امریکایی ها در حال بحث روی  صورت نمی گیرد. 
در  نظامی  می خواهند  حضور  نوع  چه  که  هستند  مساله 
افغانستان در سال های آینده داشته باشند. جنرال کمبل، 
فرمانده ارشد نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان قرار 
در  وضعیت  درباره  سنا  دفاعی  کمیته  برابر  در  تا  است 

افغانستان در هفته آینده صحبت کند.
وال استریت ژورنال هفته گذشته گزارش داد که کمبل 
پنج پیشنهاد مختلف را به مقام های پنتاگون و ناتو درباره 
نقش آینده ده هزار سرباز امریکایی ارسال کرده است. 
آموزش،  مصروف  بیشتر  حاضر  حال  در  نیروها  این 
هستند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  کمک  و  مشاوره 
تعداد  از حفظ  پیشنهادها  این  این گزارش می گوید که 
تعداد  کاهش  برای  کنونی  پالن  ادامه  یا  فعلی  نیروهای 
آن ها به یک نیروی کوچک تا اواخر سال آینده متفاوت 
است. در نشانه ای تازه از ادامه اتکای افغانستان به حمایت 
امریکا، ارتش این کشور می گوید که چند حمله هوایی 

را در والیت کندز در روز سه شنبه انجام داده است. 
طالباننیروییباقیمیماندکهرویشحساب

میشود
که  شده  گزارش  است.  نداشته  راحتی  سال  گروه  این 
گروه داعش از بین نیروهای طالب سربازگیری می کند 
افشای مرگ رهبر  با  بین طالبان  و اختالفات داخلی در 
دیرین آن مال عمر در دو سال پیش، شدت گرفته است. 
گروه،  تجزیه  درباره  اولیه  تردیدهای  وجود  با  ولی 
به نظر می رسد که مالاختر محمد منصور رهبر جدید بر 
مشکالت آغازین فایق آمده و اکنون می تواند که ضربه 

بزرگی را بر حکومت افغانستان در کندز بزند. 
جنگ  فصل  شدیدترین  امسال  تابستان  می رسد  به نظر 
اما  باشد.  بوده  ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  طالبان 
برای  گروه  نظامی  این  توانایی  درباره  تردیدهایی  هنوز 
وجود  افغانستان  نواحی  بزرگ ترین  از  یکی  نگهداری 
بروکینگز  نهاد  سوی  می  از  ماه  در  درگزارشی  دارد. 
که  می توانند  بیشتر  کنترول  به جای  »طالبان  است:  آمده 

بی ثبات سازند.«
ضربهجدیدیبهحکومتافغانستاناست

رییس جمهور  برای  شرم آور  شکستی  کندز،  شکست 
را در نخستین دوره  اشرف غنی است که سال دشواری 
کاری اش داشته است. وی بعد از یک بن بست طوالنی 
کرد،  دوقطبی  را  دولت  که  عمده اش  رقیب  با  سیاسی 
قدرت را به دست گرفت. مشکالت از آن زمان از جمله 
نامزدی در پست کلیدی وزارت دفاع که  برای  ناتوانی 

نمایندگان وی را تایید کنند، ادامه داشته اند. 
زخم های  و  »اختالف ها  می گوید:  بروکینگز  گزارش 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  کشور  در  وسیع  و  عمیق 
کمبودهای  و  طالبان  شورش  نشدند.«  بهتر  و  شده  بدتر 
آسیب  که  می رسد  به نظر  افغان  امنیتی  نیروهای  آشکار 
رابرتسون  کند.  وارد  غنی  رهبری  وجهه  به  بیشتری 
و  گذشته  روز  در  عقب نشینی اش  با  »ارتش  می گوید: 
توانایی  درباره  که  دادند  نشان  واقعا  پولیس  هم چنین 
از کم در  فرامینش در کندز کم  اعمال  برای  حکومت 

کوتاه مدت، تردید وجود دارد.«

برای  نگون بختی  یک  طالبان،  توسط  کندز  سقوط 
توانایی  درباره  را  نگرانی ها  و  است  افغانستان  حکومت 
بیشتر  طالبان،  با  نبرد  در  کشور  این  امنیتی  نیروهای 
زودی  به  که  سپرده اند  وعده  افغان  مقام های  می کند. 
طالبان را از مرکز این والیت شمالی؛ جایی که این گروه 
صدها زندانی را آزاد کرده و بیرق سفیدش را در نقاطی 

در سراسر شهر برافراشته، به عقب بزنند. 
روز سه شنبه وزارت داخله گفت که برخی از نواحی را 
بزرگ  عملیات  »یک  قول  هم چنین  و  گرفته اند  بازپس 
به  که  می رسد  به نظر  هم  متحده  ایاالت  داد.  را  نظامی« 
کندز  والیت  در  را  هوایی  حمالت  و  پیوسته  درگیری 
است،  نظاره گر  جهان  حالی که  در  است.  داده  انجام 
که  دهد  اجازه  نمی تواند  افغانستان  مشکل  حکومت 
طالبان به کنترول این منطقه مهم و پرجمعیت ادامه دهند. 

سقوطکندزبهدالیلذیلمهماست:
بزرگترینپیروزیطالبانازسال2001

ایتالف به رهبری امریکا بعد از حمالت 11 سپتامبر در 
سال 2001 به نیروهای محلی افغان کمک کرد تا طالبان 
از  که  شد  معلوم  اما  برانند،  بیرون  پایتخت  کابل،  از  را 
دشواری  هدف  کشور  نقاط  بقیه  در  طالبان  بردن  بین 
است. شبه نظامیان طالب دیگر در شهرهای عمده نفوذی 
نداشتند ولی یک دشمن مرگبار باقی ماندند و با نیروهای 
افغانستان درگیر شدند و  نواحی کوهستانی  خارجی در 
انجام  بزرگ  شهرهای  در  را  مکرری  انتحاری  حمالت 

تشک  عقب نشینی  برای  عقب نشینی: 
و  ثریا  شبنم  آهنگ  سبز،  چای  نرم، 
محل  بهترین  است.  الزم  سبز  فضای 
است.  تاجکستان  عقب نشینی  برای 
بر  کم  پول  با  می توانید  شما  اینجا 
بنشینید  یکماه  برای  خود  عقب  تمام 
در  ببرید.  لذت  ماساژ«  »فوت  از  و 
که  شده  ساخته  فضاهای  تاجکستان 
نشسته  عقب  بصورت  شما  آنجا  از 
دور  راه  از  را  وضعیت  می توانید 

کنترول کنید. 
خوابی  عقب  برای  قبال  خوابی:  عقب 
در  فعال  می کردند.  استفاده  تخت  از 
شورای  ریاست جمهوری،  چوکی 
نیز  دفاعی  وزارت  و  ملی  امنیت 
عقب  کرد.  خوابی  عقب  می شود 
نیست.  عادی  خواب  مثل  خوابی 
از  می خورید،  غذا  می روید،  راه  شما 
اصالحات بنیادین و چارچوب حرف 
اجتماعی  می زنید، گرداننده صفحات 
مبارکی  اختر  می کنید،  تعقیب  را 
پیمان  همسایه  کشورهای  با  می کنید، 
عمیقاً  اما  می کنید؛  امضا  استخباراتی 
خوابید. حرف می زنید ولی نمی توانید 
حرف کسی را بشنوید و درک کنید. 
برای عقب خوابی کابل  بهترین جای 

است. 
ایستادگی  عقب  ایستادگی:  عقب 
بلدند.  دنیا  نیروهای  بهترین  فقط  را 
جریان  جنگ  که  می بینند  نیروها  این 
بیرون  شهر  از  دولتی  نیروهای  دارد، 
می شوند و تروریست ها کنترول شهر 
عقب  در  اما  می گیرند؛  اختیار  در  را 
تا  نمی خورند  تکان  می مانند.  ایستاده 
خدای نخواسته عکس و فلم شان بی 
کیفیت ثبت نشود. کارشناسان مسایل 
هوایی  نیروهای  که  معتقدند  نظامی  
و  ایستاده ترین  عقب  از  یکی  آمریکا 

مجهزترین نیروهای جهان است. 
چندین  روی  عقب  برای  روی:  عقب 
موتر رنجر، موترهای زرهی، محافظین 
نظامی الزم  تجهیزات  بقیه  و  مسلح 
است. درجریان عقب روی، موتر باید 
بطرف کابل و رو به جلو حرکت کند 
در  کیلومتر  صدوهفتاد  از  سرعتش  و 
ساعت کم نباشد. عقب روی را معموالً 
والیت  امنیت  آمر  یا  و  امنیه  قومندان 
هیچ  در  روها  عقب  می کند.  رهبری 
افغانستان  در  مخصوصاً  جهان،  جای 

مورد بازپرس قرار نمی گیرند. 

انواع پوزیشن های عقب

دایچوپانی

چرا سقوط کندز
مهم است؟
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با  نامزدان   ،1393 ریاست جمهوری  انتخابات  در 
همگرایی،  و  اصالحات  تدام،  و  تحول  شعارهای 
مبارزه  و  اقتصادی  رشد  امنیت،  بهبود  وعده  مردم  به 
گذشت یک  سال از تشکیل  بافساد را داده بودند اما با 
زندگی  و  حکومتداری  در  مثبت  تحول  نه  حکومت، 
روزمره مردم رخ داد و نه اصالحاتی در نظام و سیستم 

اداره به وجود آمد.
انتخاباتی  کمپاین  زمان  در  نامزدان  که  را  وعده هایی 
رسیدن  قدرت  به  از  پس  بودند،  داده  مردم  به 
در عوض  نشد،  وعده ها عمل  آن  به  و  کردند  فراموش 
حتا  شد،  بیشتر  فقر  و  بی کاری  یافت،  افزایش  نا امنی 
نابودی  خطر  با  نیز  گذشته  سال   13 دست آورد های 

گردیده است. مواجه 
و  اشرف غنی  وعده های  به  زمان  آن  در  کسانی که 
کرده با شور و شعف به پای  کتر عبداهلل دل خوش  دا
عملی  اثر  به  کنون  هم ا بودند،  رفته  رای  صندوق های 
و  گرفته  فاصله  حکومت  از  آنان  وعده های  نشدن 

تبدیل به منتقدان جدی آنان شده اند.
می گوید:  بامیان  مرکز  علمای  از  یکی  محسنی  سجاد 
که از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد،  »یک سالی 
نشده  عملی  کاندیداتوران  وعده های  از  یکی  هیچ 
نکرده اند  عمل  وعده های شان  به  تنها  نه  آنان  است. 
بین  را  نا امیدی  و  ساخته  پیچیده تر  را  وضعیت  بلکه 
سقوط  از  می شود  آن  نمونه  که  داده اند  افزایش  مردم 
و  مردم  و شروع شدن موج مهاجرت دوباره  کندز  شهر 

کرد.« فرار جوانان از وطن یاد 
کمپاینش  محسنی عالوه می کند: »اشرف غنی در زمان 
والیت  و  اتباع  افغانستان  در  من  که  بود  داده  وعده 
شهروندان  همه  نمی شناسم  را  درجه دو  و  درجه یک 
داده  وعده  نیز  عبداهلل  کتر  دا بود.  خواهند  درجه یک 
امنیت  می سازد،  را  والیت  این  هوایی  میدان  که  بود 
طرف  از  می کند،  تامین  را  بامیان  به  منتهی  راه های 
که  دیگر هم عبداهلل و هم اشرف غنی وعده داده بودند 
کوچی و ده نشین را حل می کنند، اما هیچ یکی  معضله 

از این وعده ها عملی نشده است.«
به گفته محسنی »با سپری شدن یکسال از حکومت 
بامیان  هم  هنوز  تا  عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی 
والیت  این  شهروندان  با  و  است  درجه سه  والیت 
به  خود  ارگ  می گیرد.  صورت  تبعیض آمیز  برخورد 
به  اشرف غنی  و  پرداخته  کشور  اتباع  درجه بندی 
امتیاز  بیشتر  است  خودش  تبار  و  قوم  از  کسانی که 

قایل است.«
هم چنین حلیمه رضایی یکی از زنان بامیان می گوید: 
»کاندیداتوران بعد از به قدرت رسیدن حتا پنج درصد 
وعده  آنان  نکرده اند.  عملی  هم  را  وعده های شان 
افزایش  حکومت  بدنه  در  را  زنان  حضور  بودند  داده 
می دهند، زمینه های رشد اقتصادی زنان و خانواده ها 
را مهیا می سازند، اما نه تنها به این وعده های شان عمل 
ذات البینی  مشکالت  به  حتا  نتوانستند  بلکه  نکردند 

خود شان فایق آیند.«
بامیان  مدنی  فعاالن  از  یکی  فرهمند،  محی الدین 
که هر دو نامزد ریاست جمهوری  می گوید: »وعده هایی را 
رشد  و  اقتصادی  توسعه  زیربناها،  امنیت،  زمنیه  در 

ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های 
که  کرده اند  اعالم  کشور  شرق  در 
میزان،  هفتم  سه شنبه،  روز  بامداد 
تروریستی  گروه  به  وابسته  نیروهای 
نیروهای  پوسته های  به  داعش 
امنیتی در منطقه عبدالخیل ولسوالی 

کرده اند. اچین حمله 
به  اچین  ولسوال  غالب،  حاجی 
حمله  این  که  گفته  بی بی سی 
شد  شروع  بامداد   ۳ ساعت  حوالی 
میان  لحاظاتی  از  پس  درگیری  اما 
او  کرد.  فروکش  اندکی  طرف  دو 
تلفات  داعش  نیروهای  به  که  گفته 

سنگین وارد شده است.
شمار  اچین،  ولسوال  گفته  به 
حمله  دراین  که  داعش  نیروهای 
حدود  به  داشتند  مشارکت  گروهی 

۵۰۰ نفر می رسید.
تروریستان  تلفات  دولتی  مقام های 
داعش را در این حمله ۱۸ نفر اعالم 
مدعی  نیز  داعش  نیروهای  و  کرده 
تلفات  امنیتی  نیروهای  به  که  شده 

کرده است. وارد 
می گویند  منطقه  در  عینی  شاهدان 
که  که شماری از آمبوالنس ها را دیده 
در حال انتقال زخمیان به شفاخانه 
محلی در ولسوالی اچین بوده است.

امنیتی،  مقام های  گفته  براساس 

وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
زراعت، مالداری و آبیاری می گویند 
و  ک  خورا سازمان  همکاری  به  که 
زراعت سازمان ملل متحد استراتژی 
ساختن  سهیم  منظور  به  جدیدی 
تهیه  زراعتی  کارهای  در  زنان  بیشتر 
کرده اند و این استراتژی آماده تطبیق 

شده است.
اسداهلل ضمیر وزیر زراعت، مالداری 
و آبیاری،  روز سه شنبه، هفتم میزان، 
که به منظور آغاز تطبیق  در مراسمی 
گفت  این استراتژی برگزار شده بود، 
که هدف اصلی از تهیه این استراتژی 
غذایی  مصوونیت  تامین  به  کمک 
ضمیر  آقای  می باشد.  خانواده ها 
استراتژی  این  براساس  که  گفت 
منظور  به  متعددی  برنامه های 
برجسته شدن نقش زنان در زراعت 
طرح و اجرا خواهد شد. وزیر زراعت 
گفت: »هدف ما از تطبیق  و مالداری 
استراتژی ملی زنان در سکتور زراعت 
و  تولیدات  باالی  زنان  کمیت  حا
کاهش  و همچنین  محصوالت شان 
مردان  و  زنان  مولدیت  میان  تفاوت 
این  در  ما  بیشتر  تمرکز  می باشد. 
منظور  به  زنان  تقویت  استراتژی 

تامین مصوونیت غذایی می باشد.«
در همین حال، یومیو شیچری رییس 

کمپاین شان برای مردم داده  حقوق شهروندی در زمان 
بودند لزوما باید پنجاه درصد آن به سوی عملی شدن 
نتوانستند  اما در حدود ده درصد هم  پیش می رفت، 

کنند.« وعده های شان را عملی 
دو  هر  عبداهلل  و  »اشرف غنی  می کند:  عالوه  فرهمند 
موفق  گذشته  سال  یک  در  ریاست جمهوری  نامزدان 
کردن ده درصد وعده های شان هم نشده اند.  به عملی 
برنامه  چنان که  و  برخورده  چالش  به  و عده های شان 
رویکرد  یک  با  تقریبا  ملی  وحدت  حکومت  صلح 
از طرف حکومت  نتوانستند  و  معامله شده  وارد  دیگر 
پاسخ  مسلح  مخالفین  کره کننده  مذا طرف  و  کستان  پا
کنند. درآمد سرانه نسبت به سال های  مثبت دریافت 
زیر بناهای  برنامه  قسمت  در  و  یافته  کاهش  قبل 
صورت  هم  الزم  بحث های  حتا  هنوز  تا  اقتصادی 

نگرفته است.«
که هر دو  بامیان مهم ترین وعده ای  به گفته فرهمند در 
بامیان  که  بود  این  بودند  ریاست جمهوری داده  نامزد 
که متاسفانه  کنند  را به یک مرکز مهم اقتصادی تبدیل 
گامی در این راستا برداشته نشده و هیچ نشانه ای  هیچ 
از این که در جهت شکوفایی اقتصادی اقدام صورت 
گرفته باشد دیده نمی شود، با آن هم مردم بامیان امیدوار 
را  که سران حکومت وحدت ملی وعده هایی  هستند 
گام های آغازین  کنند و  که برای آنان داده بودند عملی 

در این راستا برداشته شود.
دانشگاه  استادان  از  یکی  قوم یاری  شفق  اما 
کاندیدان  وعده های  شدن  عملی  به  نسبت  بامیان 
می گوید:  او  دارد.  متفاوت تری  دید  ریاست جمهوری 
کتر عبداهلل در زمان  که اشرف غنی و دا »وعده هایی را 
هم  آنان  خود  زمان  همان  در  بودند  داده  کمپاین شان 
است  شعار  صرفا  وعده ها  این  بیشتر  که  می فهمیدند 
و زمنیه عملی شدن را ندارد، شعارهای فضای رقابتی 
بوده  رای  گرفتن  و  مردم  توجه  جلب  به خاطر  محض 

است.«
و  تحول  شعار  دو  »همین  می کند:  عالوه  شفق  آقای 
خیلی  عنوان های  همگرایی  و  اصالحات  تداوم، 
افغانستان  کنونی  شرایط  در  و  عملی  تا  بود  آرمانی 
منشور  در  که  آن طوری  نه  ندارد،  شدن  عملی  امکان 
کنونی  تحول و تدام آمده بود عملی بود و نه در شرایط 
اصالحات و بعد همگرایی زمینه عملی شدن را دارد، 
چون تا هنوز در افغانستان بحث ملت شدن زیر سوال 
است چه رسد به این که اصالحات به وجود آید و بعدا 

گیرد.« همگرایی صورت 
کاندیداتوران  وعده های  به  بامیانی  شهروند  این 
سران  که  امیدوارم  آینده  »به  می گوید:  خوشبینانه 
کنند.«  عمل  وعده های شان  به  بتوانند  حکومت 
وعده های  نشدن  عملی  »دلیل  می کند  عالوه  او 
و  کرزی  آقای  حکومت  به  برمی گردد  کاندیداتوران 
زیادی  مشکالت  که  او  عوام فریبانه  سیاست های 
عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی  گر  ا آورد،  به وجود  را 
کنند و حکومت  کرزی را ترمیم  ریخت وپاش های دوره 
دوران  وعده های  از  بخشی  یک  بسازند  نظام مند  را 

کمپاین شان عملی خواهد شد.«
به گفته شفق، ایجاد سیستم معاشات، باز شدن دوسیه 
امریکا  با  امنیتی  پیمان  نمودن  امضا  کابل بانک، 
تبلیغاتی چشم گیر نیست ولی در راستای  از نظر  گرچه 
شدن  عملی  و  دولت  شدن  نظام مند  سیستم سازی، 
بوده  موثر  حکومت  سران  کمپاین  دوران  شعارهای 

است.
که  به باور بیشتر باشندگان بامیان، از همه وعده هایی 
کاندیداتوران برای مردم بامیان داده بودند، تنها  هر دو 
گام های آغازین برداشته شده است  در یک بخش تازه 
و آن سرک های دوشی- بامیان، دره صوف- یکاولنک 
این  که می تواند  گردن دیوار است  و پروژه دوم سرک 

والیت را از زندان طبیعی نجات دهد.
عملی  تنها  نه  حاجیگک  معدن  استخراج  وعده  اما 
این  استخراج  برنده  که  هندی  شرکت  بلکه  نشد، 
استخراج  کردن  قرارداد  از  بود،  شده  شناخته  معدن 
معدن حاجیگک منصرف شد. در بخش های امنیت 
کر اربکی در  شاهراه  های منتهی به بامیان قتل عام عسا
که بیشتر آنان از بامیان بودند نمونه بارز از عملی  جلریز 

کاندیداتوران بوده است. نشدن وعده های 
با  مبارزه  معارف،  صحت،  سکتورهای  در  هم چنان 
فساد، جلوگیری از غصب ملکیت های دولتی، زراعت 
دیده  محسوس  فعالیت  کدام  گردشگری  صنعت  و 

نمی شود.
از  نفر  هزار   150 از  بیش  بامیان  والیت  در  کنون  ا هم 
سارنوالی  و  کم  محا در  فساد  می برند،  رنج  بی کاری 
این والیت به اوج خود رسیده است، هر روز به تعداد 
ریاست ها  از  بسیاری  می شود.  افزوده  مغاره نشینان 
محصوالت  ارزش  می شود،  اداره  سرپرست  توسط 
زراعتی این والیت پایین آمده است و نا امیدی به آینده 

گردیده است. سبب مهاجرت جوانان 

این دومین رویایی مستقیم نیروهای 
است.  داعش  تروریستان  با  امنیتی 
ملی  امنیت  اداره  نیز  قبل  روز  چند 
و  عملیات  یک  در  که  کرد  اعالم 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین در 
عضو   ٨5 دست کم  ننگرهار،  والیت 
کشته شدند. گروه تروریستی داعش 

فیسبوک  در  که  خبرنامه ای  در 
آمده  شده،  منتشر  اداره  این  رسمی 
گروه  به  وابسته  نیروهای  که  بود 
یک شنبه  روز  داعش  تروریستی 
سالح های  از  استفاده  با  میزان   5
پوسته های  بر  سنگین  و  سبک 
در  محلی  پولیس  و  مرزی  پولیس 
منطقه عبدالخیل ولسوالی اچین در 

کردند. ننگرهار حمله 

سازمان  که  خورا و  زراعت  سازمان 
می گوید  افغانستان،  در  متحد  ملل 
بیشتری  توجه  زنان  به  باید  که 
نیز  آنان  تا  تفاوت  تا  گیرد  صورت 
غذایی  مصوونیت  تامین  در  بتوانند 
داشته  نقش  شان  خانواده های 
»زنان  گفت:  شیچری  آقای  باشند. 
و  مهارت ها  ارتقای  زمینه   در  باید 
بتوانند  آنان  تا  دانش حمایت شوند 
یابند  دسترسی  مارکیت  و  منابع  به 
و  غذایی  مصونیت  طریق  آن  از  و 
تغذیه خود و خانواده شان را تضمین 

نمایند.«
کشور  هم چنین روال غنی بانوی اول 
سکتور  در  زمینه ها  ایجاد  به  نیز، 
زنان  بیشتر  حضور  برای  زراعت 
که زنان نسبت  کرده می گوید  کید  تا
نیازهای  خوب تر  و  بهتر  مردان  به 
درک  را  شان  خانواده ی  غذایی 
در  پیامی  در  اول  بانوی  می کنند. 
که بیشتر زنان به دلیل  گفت  این باره 
کاری در روستاها،  نبود فرصت های 
گرفته اند.  قرار  شهر  تاریکی های  در 
فرصت ها  باید  که  کرد  کید  تا او 
که زنان بتوانند  طوری مساعد شوند 
نیازمندهای  تامین  در  روستاها  در 
داشته  سهم  خانواده های شان 

باشند.
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گفته است  والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
حمالت  موضوع  بررسی  حال  در  کشورش  که 
اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه  علیه  هوایی 

)داعش( است.
آقای پوتین این اظهارات را پس از دیدار با بارک 
اوباما، رییس جمهور امریکا  در حاشیه نشست 

کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان 
رییس جمهوری  بی بی سی  از  نقل  به 
را  اوباما  آقای  با  خود  گفتگوی  روسیه 
که  است  گفته  اما  »صادقانه«خوانده، 
اسد،  بشار  رفتن  کنار  خواهان  نباید  امریکا 

رییس جمهوری سوریه شود.
به  دست  قبل  ماه ها  از  متحدانش  و  امریکا  
و عراق  تی علیه مواضع داعش در سوریه  حمال

زده اند.
اسد،  بشار  دولت  اصلی  متحدان  از  روسیه 
و  می رود  شمار  به  سوریه  رییس جمهوری 
در  خصوص  به  کشور  دو  همکاری های 
افزایش  اخیر  ماه  چند  طی  نظامی  زمینه های 

یافته است.
حال  در  کشورش  که  است  گفته  پوتین  آقای 

سازمان ملل متحد و منابع محلی در یمن می گویند 
در  عروسی  مراسم  یک  به  حمله  تلفات  شمار  که 

کشور به ۱۳۰ نفر رسیده است. این 
که روز دوشنبه روی  گزارش های اولیه از این حمله 

کی از مرگ ۲۷ نفر بود. داد، حا
در  خیمه  دو  به  موشک  دو  گزارش ها،  طبق 
روستایی دورافتاده در نزدیکی بندر مخا در دریای 

کرد. سرخ اصابت 
این  در  حوثی ها  با  مرتبط  فرد  یک  که  شده  گفته 
گرفتن عروسی اش بوده است. چادر در حال جشن 
کرده  به شدت محکوم  را  این حمله  ملل  سازمان 
که تمام طرف های درگیر در جنگ  گفته است  و 

یمن، به جان انسان ها بی اعتنایی می کنند.
یمن  مقام های  فارسی  بی بی سی  از  نقل  به 

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مدعی 
دوشنبه  را  ایتالیایی  امدادگر  یک  که  شده 
قتل  به  بنگله دیش  پایتخت  کا،  دا در  شب 

رسانده است.
شبکه های  در  را  خود  ادعای  گروه  این 
که  است  گفته  و  کرده  مطرح  اجتماعی 
کرده  ردیابی  را  ساله   ۵۰ مرد  این  اعضایش 
منطقه  از  عبور  حال  در  که  هنگامی  و 
گلوله  ضرب  به  را  او  بود،  کا  دا دیپلوماتیک 

کشته اند.
منابع مستقل  از طرف  گروه هنوز  این  ادعای 
خبر  این  که  صورتی  در  است.  نشده  تایید 
دولت  گروه  عملیات  اولین  این  شود،  تایید 

اسالمی در بنگله دیش خواهد بود.
ایاالت متحده امریکا و بریتانیا به شهروندان 
که مراقب  کشور هشدار داده اند  خود در این 

و هوشیار باشند.
موثقی  اطالعات  که  گفته اند  کشور  دو  این 

مجمع  در  خود  سخنرانی  در  اوباما،  بارک 
امریکا  که  کرد  اعالم  ملل  سازمان  عمومی 
جنگ  درباره  راه حلی  به  دستیابی  برای 
روسیه  و  ایران  با  تا  است  آماده  سوریه 
حمایت  حال  همین  در  او  کند.  همکاری 
تهران و مسکو از ماندن بشار اسد در قدرت 

کرد. را محکوم 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  اوباما  بارک 
با  متحده حاضر است  »ایاالت  گفته است: 
کشورها از جمله روسیه و ایران در حل  تمام 

کند.« بحران سوریه همکاری 
ما  »اما  افزود:  موضع  این  اعالم  ضمن  او 
و  خون ریزی  این همه  از  پس  که  بدانیم 

بررسی راه های تقویت ارتش سوریه است.
که همکاری نکردن با بشار اسد در  گفته  روسیه 
گروه داعش، »اشتباه مهلکی« خواهد  مقابله با 

بود.
اسد،  بشار  که  دارند  اصرار  فرانسه  و  امریکا  
کنار برود،  رییس جمهوری سوریه باید در نهایت 
شهروندان  »آن ها  است  گفته  پوتین  آقای  اما 
سوریه نیستند و نباید در امر انتخاب رهبری یک 

کنند.« کشور دیگر، دخالت 
کشورش  که  گفته است  رییس جمهوری روسیه 
تنها در صورت تایید سازمان ملل متحد، دست 
خواهد  داعش  مواضع  علیه  هوایی  حمالت  به 
زد. او مشارکت نیروهای زمینی روسیه در سوریه 

کرده است. را رد 

در  دورافتاده  روستایی  به  این حمله  که  می گویند 
کشور توسط هواپیماهای ایتالف به رهبری  جنوب 

عربستان انجام شده است.
مسوولیت  ایتالف،  این  که  است  حالی  در  این 

خود در قبال این حمله را نپذیرفته است.
که  است  گفته  عربستان  رهبری  تحت  ایتالف 
گروه های پیکارجوی محلی به این مراسم  احتماال 

کرده اند. شلیک 
دولت  از  که  ایتالف  این  اخیر،  ماه  چند  طی 
سایر  و  حوثی  نیروهای  به  می کند،  حمایت  یمن 

کرده است. گروه های مخالف حمله 
نفر شامل  هزار  به ۵  نزدیک  کنون  تا  مارس  ماه  از 
دست  از  را  خود  جان  یمن  در  غیرنظامی   ۲۳۵۵

داده اند.

این  در  غربی  اهداف  که  کرده اند  دریافت 
گیرد. کشور ممکن است هدف حمله قرار 

گروه های  فعالیت  بنگله دیش  دولت 
ممنوع  کشور  این  در  را  اسالمی  افراطگرای 
پیکارجو  گروه  هنوز چندین  اما  کرده،  اعالم 

کشور فعال هستند. در این 
این  در  سکوالر  گ نویس  وبال چندین  اخیرا 
که مسوولیت قتل آن ها  کشور به قتل رسیدند 

گروه ها شده است. متوجه این 

قتل عام نمی توان به وضعیت پیش از جنگ 
بازگشت.«

که این  کرد  رییس جمهوری امریکا یادآوری 
تظاهرات  کشتار  با  که  بود  اسد  بشار  رژیم 
سوریه  در  اعتراضات  آغاز  در  مسالمت آمیز 
کرد. گسترش درگیری ها ایجاد  زمینه را برای 

گفت این  را »مستبد« خواند و  او رژیم اسد 
حکومت »کودکان بی گناه را می کشد.«

جایگزین  که  را  استدالل  این  اوباما  بارک 
کرد. رژیم بشار اسد »بدتر« خواهد بود، رد 

اولویت  که  کرده اند  اعالم  روسیه  و  ایران 
اسالمی«  »دولت  گروه  با  مبارزه  آن ها 

)داعش( است و نه تغییر حکومت سوریه.
روسای  پوتین،  والدیمیر  و  روحانی  حسن 
است  قرار  نیز  روسیه  و  ایران  جمهوری 
سخنرانی  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 

کنند.
طرح  ملل  سازمان  در  می خواهد  پوتین 

کند. گسترش ایتالف علیه داعش را مطرح 
دوشنبه  روز  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
بحران  اصلی«  »بازیگران  که  کرد  اعالم 
ایران،  روسیه،  امریکا،  جمله  از  سوریه، 
ماه  در  مصر  و  ترکیه  سعودی،  عربستان 
»گروه  نشست  عنوان  با  را  نشستی  کتوبر  ا

کرد. تماس« برگزار خواهند 

پوتین: در صورت تاییدی سازمان ملل 
به مواضع داعش حمله هوایی می کنیم

وسی در یمن به ۱۳۰ نفر رسید تلفات حمله به مراسم عر

داعش مسوولیت قتل امدادگر ایتالیایی 
گرفت در بنگله دیش را به عهده 

اوباما: واشنگتن حاضر است در مورد سوریه 
کند وسیه و ایران همکاری  با ر
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