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سربازان امریکایی
در افغانستان می مانند

پهلوهای جنگ بغالن

رییس جمهور:

افغانستان 240 میلیارد دالر
در جنگ با شوروی زیان دید
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2015 سال خونین برای افغانستان
ارگ:

یوناما تصویر کامل ارایه نکرده است 
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خ تولید را متوقف کرده است بی برقی چر

کارگران شرکت تولیدی صفا ساحل می گوید: »در این شرکت پالستیک رول، چوکی های  کریم یکی از  محمد 
کنون قسمی که می بینید،  تمام ماشین های تولیدی  پالستیکی و خریطه های زباله تولید می گردد، اما همین ا

گر برق باشد در یک شبانه روز یک هزار پایه چوکی و یک صد و بیست رول پالستیک و همین طور مقدار  متوقف اند. ا
کنون از بیست روز به این سو ماشین ها حرکت ندارند.«  زیادی از پالستیک های زباله تولید می کنیم، اما ا
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امپراطوری عثمانی، امارت اموی و خالفت تشیع

اعتراف به اشتباه

بلند پروازانه  کشورهای  برنامه های  سرنوشت  سوریه  نبرد  میدان 
بارها  ترکیه  رییس جمهور  کرد.  خواهد  تعیین  را  خاورمیانه  قدرتمند 
ایشان  که  کرد  استنباط  می توان  آن  براساس  که  داشته  اشاراتی 
کنند. به همین دلیل  می خواهند امپراطوری عثمانی را دوباره احیا 
است که ترکیه در پی سقوط دولت ها در خاورمیانه و تسلط گروه های 
و  اسالم گرا  نیروهای  گون  گونا شاخه های  با  ترکیه  است.  نیابتی اش 
ترکمن های مسلح در سوریه پیوند دارد. انقره حتا از ایجاد مزاحمت 

برای داعش و جبهه النصره نیز امتناع می کند.

در  را  خود  سیاسی  وزن  و  اعتبار  داخلی  درگیری های  با  مجاهدین 
ج از دست داده و باور و اعتماد مردم و جهان نسبت به  داخل و خار
گروه های جهادی  گرفت.  قرار  آنان در معرض پرسش  حکومتداری 
در اولین آزمون حکومتداری شان بازنده شدند و پس از این فصل، 
نگرفتند.  قرار  هم  کنار  در  متحدانه  گاهی  هیچ  جهادی  گروه های 
که پس از توافق بن رهبران جهادی حضور پررنگ در قدرت  هرچند 
کردند تا قدرت  داشتند، اما رهبران حکومت با سیاست دوگانه تالش 

این تنظیم ها مهار شود.
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زنگ اول


می گیرد  قربانی  افغانستان  عام  مردم  از  کشور  در  جنگ 
و  نبرد  تابستان،  و  بهار  در  که  دارد  وجود  آن  احتمال  و 
گزارشی  در  متحد  ملل  سازمان  شود.  بیشتر  خون ریزی 
اثر  از  غیرنظامیان  بیشتر  کمیت  که  است  کرده  اعالم 
داده اند.  دست  از  را  جان شان  نظامی  طالبان،  فعالیت های 
طالبان  نیرو های  سنگین حضور  سایه  و  امنیتی  تهدید های 
در مناطق روستایی، سیاستمداران بیرون و درون حکومت 
را وادار کرده تا به صراحت از بی باوری به مدیریت کالن 
شروع  از  و  بگویند  سخن  ملی  وحدت  حکومت  امنیتی 
مقاومت مسلحانه غیر رسمی  در برابر طالبان هشدار بدهند. 
جریان  از  نمایند گی  به  سیاف  الرسول  عبدرب  آقای 
سیاسی  متحد  مسعود  احمد ضیا  آقای  و  ثبات  و  حراست 
شروع  احتمال  که  داده اند  هشدار  غنی،  رییس جمهور 
این  در  دارد.  وجود  طالبان  برابر  در  غیررسمی  مقاومت 
افغانستان  مردم  مختلف  بخش های  که  نیست  تردیدی 
برابر  در  و  نمی خواهند  کشور  بر  را  طالبان  مجدد  سلطه 
که  نیست  تردیدی  هم  این  در  می ایستند.  احتمالی  چنین 
که  آورد  به وجود  را  خالیی  ناتو  رزمی   نیروهای  خروج 
نظامی  فعالیت های  و  استفاده کنند  از آن  توانستند  طالبان 
افزایش  شهرها  اطراف  در  و  روستایی  مناطق  در  را   خود 

دهند. 
الزم  حکومتداری،  اصول  و  اساسی  قانون  مبنای  بر  اما 
نبرد  میدان  در  را  امنیتی رسمی  طالبان  نیروهای  است که 
شکست دهند. تشکیل دسته های مسلح خارج از چارچوب 
نیروهای مسلح رسمی  کشور در قوانین افغانستان و اصول 
حکومتداری مدرن جای ندارد. اصل انحصار قوه قهریه در 
نهاد دولت باید در هر شرایطی لحاظ شود. تقویت دولت 
برای ایفای نقش و کارکرد های دولت باید در محور تفکر 
گیرد.  قرار  سیاسی  و جریانات  سیاستمداران  همه  سیاسی 
نرود.  به حاشیه  نهاد  به عنوان یک  باید دولت  هیچ گاهی 

این چیزی است که همه باید به آن متعهد باشند. 
حکومت وحدت ملی هم باید برای مقابله با موج فزاینده 
 ناامنی و جنگ، با همه چهره های سیاسی و جریان  ها گفتگو 
کند. حکومت وحدت ملی باید در قدم اول اجماعی در 
عبداهلل  و  غنی  آقایان  باید  دهد.  شکل  حکومت  درون 
همسو  ملی  وحدت  حکومت  با  را  خود  سیاسی  متحدان 
از حکومت  بیرون  سیاستمداران  با  به گفتگو  بعد  و  کنند 
امنیتی  نیروهای  از  بیرون  دفاعی  ظرفیت های  از  بپردازند. 

باید به گونه معقول و قانونی استفاده شود. 
ظرفیت های دفاعی بیرون از حکومت که در وجود برخی 
یک  به  نباید  است  نهفته  متنفذان  و  محلی  فرماندهان  از 
نیروی موازی در برابر نیروهای امنیتی بدل شود، بلکه باید 
حکومت راه استفاده معقول از این ها را در مشوره با دیگر 
سیاستمداران جستجو کند. نکته دیگری که حکومت باید 
امنیتی  نیروهای  رهبری  در  اصالحات  کند،  توجه  آن  به 
اعالم  افغانستان  در  ناتو  قاطع  حمایت  ماموریت  است. 
کرد که چیزی حدود بیست هزار سمت در وزارت دفاع 
خالی است. این سمت ها باید پر شود. عالوه بر این ها باید 
فرماندهان  تمام  شود.  معیاری  دفاع  وزارت  در  مقرری ها 
باید جای خود را به چهره های  بی کفایت، جبون و فاسد 

فعال، کارا و متعهد خالی کنند.
بیشتر  سیاسی  انسجام  که  است  بهتر  کشور  از  دفاع  برای 
شود. ضرور نیست که برای گرامیداشت از خروج نیروهای 
شوروی و پیام دهی به مردم، سیاستمداران پرنفوذ جلسات 
حکومت  که  است  و  بود  بهتر  دهند.  ترتیب  جداگانه 
با همه چهره های  وحدت ملی اجماع سیاسی ایجاد کند، 
سیاسی به گفتگو بپردازد و کل قشر سیاسی افغانستان پیام 
واحد به مردم افغانستان ابالغ کنند. ایجاد انسجام سیاسی 
خطر فروپاشی سیاسی در افغانستان را منتفی خواهد کرد 
با پشتوانه  امنیتی  نیروهای  و این امر سبب خواهد شد که 
سیاسی محکم در برابر طالبان ایستاد گی کنند. بدون ایجاد 
اجماع سیاسی، پراکندگی بیشتر می شود و این در شرایط 

کنونی به نفع نیست.

لزوم ایجاد اجماع سیاسی
 و ابالغ پیام واحد
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تادوماهدیگرخطآهنترکمنستان-آقینهافتتاحمیشود

ترورکارمندسارنوالیاستینافوالیتنیمروز

تالشهابهمنظورتشکیلکمیتهحفظامنیتخبرنگارانهرات
حمالتهواییارتشافغانستان
درهلمندنزدیکبهسیطالب

راکشت

قوانیندرقراردادساخت
شهرکهوشمندنقصشدهاست

صنایع  و  تجارت  وزارت  مقام های 
افتتاح  با  که  می گویند  افغانستان 
پروژه خط آهن ترکمنستان - آقینه 
بخش عمد ه ای از مشکالت تاجران 

افغانستان  رفع خواهد شد.
تجارت  وزارت  مسوولین  گفته  به 
و صنایع  این پروژه در قدم نخست 
والیت  آقینه  بندر  به  ترکمنستان  از 
کیلومتر وصل  فاصله ۳۵  به  فاریاب 
شده و در بخش دوم از آقینه به شهر 

مزار شریف و کندز امتداد می یابد .
مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت 
روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت، 
رییس جمهور  سوی  از  که  هیاتی 
روز  تعیین شده  زمینه  این  در  غنی 
گذشته به بندر آقینه رفته و زمینه را 
برای عملی شدن هر چه زودتر این 

پروژه فراهم کرده است . 
»تا  افزود:  هم چنان  قوقندی  آقای 
آهن  خط  دیگر  ماه  دو  از  کم تر 
و  می رسد  آقینه  به  ترکمنستان 
آهن  خط  ایستگاه  یک  اینجا  در 
این  افتتاح  در  می شود.  ساخته 
و  افغانستان  رییس جمهور  پروژه 
ترکمنستان به شمول مقام های پنج تا 

مسلح  افراد  کابل:  8صبح
موتر سایکل سوار شب دوشنبه یک 
والیت  استیناف  سارنوالی  کارمند 
قتل  به  گلوله  ضرب  به  را  نیمروز 
با تایید  رساندند. منابع امنیتی محلی 
این واقعه می گویند عامالن این ترور 

توسط پولیس دستگیر شده اند. 
دالور شاه دالور فرمانده امنیه والیت 
که  است  گفته  رسانه ها  به  نیمروز 
ناحیه  در  موترسایکل سوار  فرد  دو 
پنجم شهر زرنج  بر اهلل نور سارنوال 
اندازی  تیر  نیمروز  والیت  استیناف 
نیمروز گفت  امنیه  فرمانده  کرده ند . 
کشته  اهلل نور  اندازی  تیر  این  اثر  در 
به شدت  وی  همراه  دوست  و  شده 
به  انتقال  از  پس  که  شد  زخمی 

مقامات  و  والی  هرات:  8صبح،
امنیتی هرات اعالن آمادگی کردند 
تا کمیته ای را به منظور تامین امنیت 

خبرنگاران این والیت ایجاد کنند.
ملی،  امنیت  رییس  هرات،  والی 
فرماندهی  نماینده  و  پولیس  فرمانده 
کشور  غرب  زون  در  ملی  ارتش 
مسووالن  با  را  فوق العاده ای  نشست 
شماری  و  خبرنگاری  نهاد های 
سالون  در  هرات  خبرنگاران  از 
کنفرانس های والیت هرات برگزار 

کردند.
محمد آصف رحیمی،  والی هرات 
با  که  ورزید  تاکید  نشست  این  در 
تمام آماده گی از جامعه رسانه ای و 
برای  و  می کند  حمایت  خبرنگاران 
رییس جمهور  اخیر  فرمان  تطبیق 

شدن  روشن  برای  موظف   هیات  کابل:  8صبح
با  هوشمند  شهرک  قرارداد  بستن  چگونگی 
خلیل اهلل فروزی یکی از مقروضین کابل بانک، تا 
پیشین  حد زیاد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی 

رییس جمهور را مقصر شناخته است. 
با  یک شنبه  روز  را  کارش  نتایج  که  هیات  این 
خبرنگاران در کابل شریک ساخت گفت بر عالوه 
آقای محمدی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه 
کابل بانک و برخی ادارات دیگر نیز در ارتباط به 

این قضیه مرتکب اجراات غیرقانونی شده اند. 
فساد  با  مبارزه  اداره  رییس  فخری،  حسین  سید 
حقیقت یاب  هیات  رییس  و  افغانستان  اداری 

قرارداد شهرک هوشمند در این مورد گفت: 
هدایاتی که از جانب مشاوریت حقوقی به وزارت 
شهرسازی، وزارت مالیه، لوی سارنوالی و هم چنان 
عمومی  ریاست  و  کابل بانک  تصفیه  مدیریت 
هیات  بررسی  نتیجه  در  شده،  صادر  ملی  امنیت 
نافذه  قوانین  احکام  با  که  شد  تثبیت  و  تشخیص 

کشور مطابقت ندارد.« 
گفته  هوشمند  شهرک  قضیه  حقیقت یاب  هیات 
هم چنان  و  کرده  صحبت  مسوول  ادارات  با  که 

گزارشش را به ریاست جمهوری فرستاده است. 
قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری 
فروزی  خلیل اهلل  با  حکومت  سوی  از  خورشیدی 
اما  رسید،  امضا  به  بانک  کابل  مقروضین  از  یکی 
در  انتقادات  بلند شدن  از  رییس جمهور غنی پس 
وظیفه  و  کرد  لغو  را  قرارداد  این  خصوص،  این 

مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد. 
قبل از این مشاور حقوقی پیشین رییس جمهور در 
گفته  نمایندگان  مجلس  استجوابیه  نشست  یک 
شهرک  داد  قرار  بستن  در  تنهایی  به  وی  که  بود 

هوشمند دخیل نبوده است. 
احمد  هوشمند  شهرک  قرارداد  بستن  مراسم  در 
در  رییس جمهور  فوق العاده  نماینده  مسعود  ضیا 
وزیر  و  خوب  حکومت داری  و  اصالحات  امور 
گفته اند  آنان  اما  داشتند  حضور  نیز  شهرسازی 
باره چگونگی این نشست  که قبل از اشتراک در 

معلومات نداشته اند. 
سی  و  یک صد  اختالس  جرم  به  فروزی  خلیل اهلل 
و سه میلیون دالر از کابل بانک پیشین به ده سال 
زندان  از  وی  بیرون شدن  و  است  محکوم  حبس 
و  پرسش ها  با وی  شهرک  یک  قرارداد  بستن  و 

انتقادات زیادی را بر انگیخت. 
با  که  است  نگفته  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری 
در دست داشتن نتایج هیات حقیقت یاب شهرک 

هوشمند چه اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد. 

می گویند  هلمند  والیت  در  محلی  مقام های 
افغانستان در والیت هلمند  ارتش  حمالت هوایی 

به کشته شدن 26 تروریست طالب انجامید. 
عبدالمجید آخند زاده عضو شورای والیتی هلمند 
نتیجه  در  که  است  گفته  بخدی  خبرگزاری  به 
از  بیش  و  کشته  26طالب  کشور  ارتش  عملیات 

ده تن دیگر آنان زخمی شده اند.
ارتش  طیاره های  که  می گوید  زاده  آخند  آقای 
شب دوشنبه  چندین حمله را باالی مواضع طالبان 
در ولسوالی های گرشک و سنگین والیت هملند 

راه اندازی کردند. 
طالب  چندین  عملیات  این  در  که  می گوید  او 
تعداد زخمی های  از  که  نیز زخمی شده اند  دیگر 

آن اطالع دقیقی در دست نیست.
در همین حال وزارت دفاع ملی کشور با نشر  یک 
در  ساعت گذشته   2۴ در  که  است  گفته  خبرنامه 
عملیات نیروهای امنیتی کشور ۱2تروریست  کشته 

شده اند. 
در خبرنامه آمده است که در این عملیات هم چنان 
در  شده اند،  زخمی  تروریستان  از  دیگر  هفده تن 
عملیات های  در  که  است  آمده  هم زمان  خبرنامه 
2۴ ساعت گذشته ۷ تن از سربازان ارتش در نقاط 

مختلف کشور کشته شده اند. 
اچین  ولسوالی های  مربوطات  در  عملیات  این 
والیت ننگرهار، موسی خیل والیت خوست، نرخ 
والیت میدان وردک، چهار چینو والیت ارزگان، 
هلمند  والیت  ناوه  و  کندز   والیت  صاحب  امام 

راه اندازی شده است. 

ده کشور اشتراک خواهند کرد و تا 
کمتر از دو ماه مراسم افتتاح برگزار 

خواهد شد.«  
و  ترکمنستان  افغانستان،  آهن  خط 
تاجبکستان 6۳۵ کیلومتر طول دارد 
که از ترکمنستان آغاز و از اندخوی، 
شبرغان، مزار شریف، خلم، کندز و 
شهر  به  و  می گذرد  بندر  شیرخان 
وصل  تاجیکستان  کلخوز آباد 

می شود. 
منطقه  میان کشور های  در  افغانستان 
داشتن  با  که  است  کشوری  تنها 
هفتاد و پنج کیلومتر، کم ترین خط 

شفاخانه او نیز جان باخته است. 
آقای دالور می گوید که در پیوند به 
این واقعه دو تن بازداشت شده اند که 
به جرم خود  پولیس  تحقیق  از  پس 

بر تامین مصونیت خبرنگاران،  مبنی 
تالش های جدی را انجام می دهد.

ملی  اتحادیه  مسوول  قدیرشاهین، 
هرات  در  افغانستان  ژورنالیستان 
داشته  شرکت  نشست  این  در  که 
می گوید: »این نشست با پیشنهاد دفتر 
ژورنالیستان   ملی   اتحادیه  والیتی 
افغانستان در هرات برگزار شد و در 
پایان آن فیصله شد که یک  کمیته 
موقت هفت نفری متشکل از نهاد های 
نهاد های  و  والیت  مقام  امنیتی، 
رسانه ای ، پیرامون چگونگی تشکیل 
و  خبرنگاران  امنیت  حفظ  کمیته 
اهداف، طرزالعمل داخلی  رسانه ها، 
و مسوولیت های آن، طرح جامعی را 
ترتیب داده و در جلسه بعدی روی 
صورت  عملی  اقدام  کمیته  ایجاد 

گیرد.«
در این جلسه شماری از خبرنگاران 
نیز  نهاد های خبرنگاری  مسووالن  و 
با استقبال از فرمان رییس جمهور در 
این زمینه و ایجاد کمیته حفظ امنیت 
چگونگی  پیرامون  خبرنگاران،  
خبرنگاران،  و  رسانه ها  امنیت  تامین 
به  دسترسی  تسهیل  چگونگی 
اداره  حمایت  و  دولتی  اطالعات 
انجام  منظور  به  هرات  محلی 
ظرفیت  بردن  بلند  برای  برنامه هایی 

خبرنگاران صحبت کردند.
استقبال  با  هرات  والیت  مسووالن 
وعده  شده،  مطرح  پیشنهادات  از 
به  هرات  محلی  اداره  که  سپردند 
منظور تامین امنیت جانی خبرنگاران 
و فعالیت آزاد رسانه ها مکلفیت های 
خویش را با دقت انجام خواهند داد.

بیشتر  توجه  هم چنان خواستار  آن ها 
برنامه های  از  حمایت  به  رسانه ها 
اقتصادی و زیر بنایی کشور و تشویق 
طرح های  به  مردم  و  سرمایه گذاران 

سازنده شدند.
نشست  آینده  روز  چند  تا  قرارشد 
ایجاد رسمی کمیته  منظور  به  مشابه 
حفظ امنیت و نام گذاری مکمل این 
امنیتی  مسووالن  حضور  با  کمیته  

هرات و خبرنگاران برگزار شود.

آهن را دارد. 
خشکه  به  محاط  کشور  افغانستان 
اقتصادی  کارشناسان  باور  به  است، 
و  کوتاه ترین  آهن  خط  ایجاد 
تجار  به  ترانزیتی  راه  کم هزینه ترین 

افغان خواهد بود.
وجود  نیز  نگرانی هایی  این همه  با 
دارد که پروژه خط آهن افغانستان، 
برخی  از  ترکمنستان  و  تاجکستان 
می گذرد  افغانستان  امن  نا  مناطق 
اما پیش ازین وزارت امور داخله از 
تأمین امنیت این پروژه اطمینان داده 

است.

از  می شود  گفته  کرده اند.  اعتراف 
و  تفنگچه  میل  یک  دو تن  این  نزد 
آمده  دست  به  نیز  چاقو  قبضه  یک 

ACKUاست. 
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از  شوروی  نیروهای  خروج  سالروز  دلو،   26 از  8صبح: 
شد.  بزرگداشت  کشور  مختلف  والیت های  در  افغانستان 
کشور در محفلی  کابل محمد اشرف غنی، رییس جمهور  در 
برگزار شده  که به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری 
که بر اساس برآورد بانک جهانی عالوه بر تحمل  گفت  بود، 
کشور  آوارگی و قربانی شدن هزاران انسان در افغانستان، این 

۲۴۰ میلیارد دالر در این جنگ متضرر شده است.
رییس جمهور در سالروز خرج نیروهای شوروی از افغانستان 
مردم  فرهنگ  برابر متجاوزین در  در  تسلیم شدن  که  گفت 

افغانستان جایگاهی ندارد.
که پس از پیروزی جهاد  کرد  اما رییس جمهور غنی انتقاد 
به وجود  یکپارچگی  شوروی،  برابر  در  افغانستان  مردم 
گفت: »پس از 26 دلو سال 1367 ما باید مساجد  نیامد. او 
به  را  را می ساختیم و مکاتب  آباد می کردیم، دانشگاه ها  را 

شگوفایی می رساندیم.«
مردم  آزادی  را  جهاد  دست آورد  مهم ترین  اشرف غنی 
به عنوان  افغانستان  کنون  ا گفت  و  کرد  عنوان  افغانستان 
قرار  جهان  کشورهای  سطح  در  مسوولیت  با  شریک  یک 

گرفته است.
در  یکپارچگی  و  صلح  به  رسیدن  گفت  رییس جمهور 
یادآور  و  نیست  شوروی  شکست  از  سخت تر  افغانستان 
که مردم افغانستان هنوز با تمام نیرو در مقابل تروریسم  شد 

می جنگند.
سایر  و  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  از  رییس جمهور 
کاروان صلح یکجا  که با  گروه های مخالف دولت خواست 

نشر  با  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  کابل:  8صبح، 
گزارش ساالنه خود در مورد محافظت از افراد ملکی می گوید 
در  ملکی  تلفات  آمار  نظامی،  درگیری های  نتیجه  در  که 
افغانستان در سال 2015 میالدی در باالترین حد بوده است.
کمیشنری  دفتر  با  هماهنگی  در  که  گزارش  این  یافته های 
می دهد  نشان  شده،  تهیه  متحد  ملل  بشر  حقوق  عالی 
مناطق  داخل  یا  و  نزدیکی  در  روزافزون  درگیری های  که 
شهر های  در  انفجاری  و  انتحاری  حمالت  و  مسکونی 
در  ملکی  افراد  زخمی شدن  و  کشته  کلیدی  علت  بزرگ، 

سال 2015 بوده است.
نیکالس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد 
گزارش  که این  گفت  کابل  افغانستان در نشستی در  برای 
یک بار دیگر افزایش در آمار تلفات ملکی را نشان می دهد. 
کابل  نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد، 25 دلو در 
که به مردم افغانستان این درد  کسانی  گفت: »ما از آن عده 
افراد ملکی  از  برای محافظت  که  را می دهند، می خواهیم 
و  شدن  کشته  از  و  گرفته  دست  روی  را  واقعی  اقدامات 

معیوب ساختن افراد ملکی در سال 2016 دست بردارند.«
گزارش تلفات افراد ملکی در سال  بر اساس یافته های این 
که این رقم باالترین میزان  2015  به یازده هزار و دو تن رسیده 

تلفات ملکی ثبت شده در مقایسه با سال 2014 است.
کاهش در  گزارش نشان می دهد به رغم 10 درصد  آمار این 
 62 ایجاد  با  دولت  ضد  عناصر  ملکی،  افراد  تلفات  شمار 
بیشترین  هم  هنوز  ملکی  تلفات  مجموع  از  تلفات  صد  در 

صدمه را باعث می شوند. 
کتیک های جنگی عناصر ضددولتی اشاره  گزارش به تا این 
از طریق  را  ملکی  افراد  عناصر  این  که  است  نوشته  و  کرده 
انتحاری،  و  کشتار هدفمند غیرنظامیان، حمالت پیچیده 
به  منفجره،  مواد  از  غیرقانونی  و  تفکیک  بدون  استفاده 

صورت جدی هدف قرار می دهند.
کشتار و زخمی شدن افراد ملکی از  گزارش آمده است  در این 

بر  را  ذلت بار  صلح  نمی تواند  کسی  هیچ  که  است  رسیده 
کند. افغان ها تحمیل 

کشور  در  جهادی  رهبران  از  مجددی  صبعت اهلل  هم چنان 
کستان را متهم به آتش افروزی در افغانستان  یک بار دیگر پا
کستان  پا از  افغانستان  کنونی در  »ناامنی های  گفت:  و  کرد 

آب می خورد.«
زمین  از  بلکه  نه  آسمان  از  »طالبان  گفت:  مجددی  آقای 
روند  گر  ا و  می شوند  افغانستان  وارد  کستان  پا با  مرز  راه  و 
کستان به همین شکل دوام داشته باشد،  تروریسم پروری پا
علیه  کردیم،  جهاد  اعالم  شوروی  علیه  که  همان طور 

کستان نیز جهاد را روا خواهیم دانست.« پا
در  نیز  افغانستان  ثبات  از  حراست  شورای  حال  همین  در 
الرسول  عبدرب  کرد.  تجلیل  دلو   ۲۶ از  گانه  جدا مراسم 
آنان  که  گفت  جهادی  پیشین  رهبران  از  یکی  سیاف، 
که حکومت  خواهان سقوط نظام نیستند؛ ولی سیاستی را 

کشور را به پرتگاه می برد. گرفته است،  در پیش 
که از 26 دلو  کشور نیز خبر می رسد  از والیت های مختلف 
این  مجاهدین  شورای  هرات  در  است.  شده  بزرگداشت 
والیت با حضور هزاران باشنده این والیت مراسمی را برگزار 

کرد.
محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی در غرب افغانستان 
باید  اما  ندارند  مشکل  صلح  با  مجاهدین  که  کرد  کید  تا
آوردن  به منظور  که  نشست هایی  در  مجاهدین  نمایندگان 

صلح به افغانستان برگزار می شود، حضور داشته باشند.
که آینده امنیتی افغانستان با خطر روبه رو است  گفت  وی 

و مجاهدین برای خنثاسازی این خطرات طرح هایی دارند 
که به تطبیق آن می توان به آینده ای امن تر امیدوار شد. 

شده  بزرگداشت  روز  این  از  نیز  کشور  والیت های  سایر  در 
است.

سال  نه  از  پس  سابق  شوروی  نیروهای   1367 دلو   26 در 
از  حمایت  هدف  به  آنان  کردند.  ترک  را  افغانستان 
کمونیستی افغانستان در ششم جدی سال 1358  حکومت 

وارد افغانستان شدند.
کشته و زخمی و نزدیک به  این جنگ بیش از یک میلیون 

گذاشت.  پنج میلیون مهاجر و آواره بر جای 
جنگ افغانستان نقطه عطف مهمی در دوران جنگ سرد 
جنگ  پایان  بر  بزرگی  سهم  هم چنین  و  می شود  محسوب 

سرد داشت.

شوند و در آبادی افغانستان سهم بگیرند.
رییس جمهور هم چنان از طالبان خواست تا به روند صلح 
که چوکات  گفت: »حاال  در افغانستان بپیوندند. آقای غنی 
عمومی و نقشه راه صلح ترتیب شده، برای مخالفان فرصت 
برابر  در  مسلحانه  مخالفت  و  جنگ  از  که  است  خوبی 

هموطنان شان دست بردارند.«
سیاسی  ک  اشترا مسلح  مخالفان  منظور  گر  ا که  افزود  او 
کسی  است، در این راستا قانون اساسی افغانستان راه هیچ 

را نبسته است.
هم چنان عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
نیروهای  خروج  سالروز  از  بزرگداشت  محفل  در  نیز  ملی 
شوروی از افغانستان از طالبان خواست تا به روند سیاسی 

مسالمت آمیز در افغانستان یکجا شوند.
به  تا  که  آن هایی  برای  من  »پیام  گفت:  عبداهلل  آقای 
به  صدمه زدن  و  بی گناه  افراد  کشتار  جز  ویرانی،  جز  حال 
این  نداشته اند،  دست آورد  افغانستان  مردم  فرصت های 
کشتار مردم بی گناه  که از طریق جنگ، با خشونت و  است 
گر آرمانی دارید، فکری دارید، نظری  به جایی نمی رسند، ا

کنید.« کره مساله تان را مطرح  دارید، بیایید بر سر میز مذا
این محفل محمد کریم خلیلی، معاون پیشین  هم چنان در 
افغانستان  در  افراط گرایی  و  طالبان  گفت  رییس جمهور 
از  استفاده  برای  را  افراط گرایی  بیگانگان،  نداشته  ریشه 

کرده است. کشور تقویت  باورهای دینی افغانستان به این 
عزتمندانه  صلح  افغانستان  که  گفت  خلیلی  آقای 
به جایی  کشور  این  حاال  و  ذلیالنه  صلح  نه  می خواهد، 

کل تلفات را نشان  سوی نیروهای طرفدار دولت 17 درصد 
افغان،  امنیتی  نیروهای  سوی  از  آن  درصد   14 که  می دهد 
2 درصد از سوی نیروهای نظامی  بین المللی و یک درصد 

گروه های مسلح طرفدار دولت می باشد. دیگر هم از سوی 
که یک سلسله درگیری ها میان  گزارش آمده است  در این 
از  یک  هیچ  به  نمی توان  را  جنگ  در  درگیر  طرف های 
افراد  تلفات  که  حالی  در  داد.  نسبت  خاص  طرف های 
 4 جنگ  از  باقی مانده   منفجره  مواد  انفجار  اثر  در  ملکی 
کستان نیز سبب  از آن سوی مرز پا درصد و پرتاب موشک 

کم تر از نیم درصد تلفات شده است.
میان  زمینی  درگیری های  گزارش،  این  یافته های  اساس  بر 
طرف های درگیر در جنگ هنوز هم عمده ترین عامل تلفات 

ملکی در افغانستان به شمار می رود.
تلفات  شمار  در  افزایش  درصد   37 هم چنان  گزارش  این 

کودکان را به ثبت  زنان و 14 درصد افزایش در شمار تلفات 
رسانده است.

بشر  حقوق  بخش  رییس  بل،  دانیل  خانم  حال  همین  در 
که درگیری ها در سال 2015  گفته است  سازمان ملل متحد 
پیامد های  باعث  ملکی  مردم  به  جدی  صدمه  رساندن  با 

کودکان  نیز شده است. ک برای  وحشتنا
کلیدی برای  گام های  کردن برخی  گزارش با مشخص  این 
ملکی  افراد  تلفات  کاهش  بر  دولت،  ضد  عناصر  و  دولت 

کید می کند. تا
گفته  با نشر اعالمیه ای   در همین حال، ریاست جمهوری 
در سال  ملکی  افراد  تلفات  نیز  افغانستان  که دولت  است 
ریاست جمهوری  اعالمیه  در  است.  مستند ساخته  را   2015
در  نیز  اسالمی  افغانستان  جمهوری  دولت   « است:  آمده 
سال ۲۰۱۵ تسریع حمالت عمدی و بدون تفکیک طالبان 

گروه های تروریستی را باالی مردم و نهاد های ملکی  و سایر 
کاذب از طریق  به خاطر ایجاد رعب و ترس و جلب شهرت 

سرخط خبر ها، مستند ساخته است.«
به  طالبان  که  شده  کید  تا جمهوری  ریاست  اعالمیه  در 
سیستماتیک  حمالت  به  دست  رعب،  ایجاد  منظور 
کار  که این  گفته است  می زنند. اعالمیه ریاست جمهوری 
طالبان نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی است. 

گزارش یوناما  که  در همین حال ریاست جمهوری می گوید 
است:  آمده  ارگ  اعالمیه  در  دارد.  نیز  ابهامات  برخی 
که  این  بر  مبنی  یوناما  افغانستان هم چنان تصمیم  »دولت 
گروه نسبت نداده است،  ۱۳ در صد تلفات ملکی را به هیچ 

سوال برانگیز می داند.«
گفته: » دولت جمهوری  در همین حال، ریاست جمهوری 
در  یوناما  تشخیص  با  که  می دهد  تذکر  احترام  اسالمی  با 
ملکی  افراد  تلفات  صدی  در   ۴۲ کاهش  چگونگی  مورد 
آمار  ارزیابی  ندارد.  موافقت  طالبان  زمینی  حمالت  اثر  از 
درگیری های  مورد  در  افغانستان  دولت  توسط  ارقام  و 
این  کاهش  عمده  دلیل  که  آنست  نمایانگر  طالبان  زمینی 
گروه برای جلوگیری از  تلفات از اثر نگرانی غیر منتظره این 
تلفات افراد ملکی نبوده، بلکه فرار و بیجا شدن مردم از اثر 
که  گنی، حمالت و آزار و اذیت طالبان در مناطقی  کت پرا را

کرده، بوده است.« آنها جنگ را بر مردم تحمیل 
که  است  آمده  جمهوری  ریاست  اعالمیه  از  بخشی  در 
که در تهدید بلند امنیتی قرار  گزارش یوناما از 12 والیتی بوده 
گفته ارگ ریاست جمهوری، یوناما از »حمالت  دارد اما به 
کامل ارایه نکرده  بدون تفکیک عناصر ضد دولتی« تصویر 

است. 
گزارش یوناما واقعاتی  که  در اعالمیه آمده است: »در حالی 
بلند  تهدید  سطح  در  که  افغانستان  والیت   ۱۲ در  که  را 
قرار دارند، مورد پوشش قرار داده است، دولت افغانستان 
کشور ثبت و نظارت می کند. این  تلفات ملکی را در سراسر 
تفکیک  بدون  حمالت  چگونه  که  می دهد  نشان  ارقام 
که  انتحاری  حمالت  شمول  به  دولتی  ضد  عناصر  توسط 
در ۲۴  قرار می دهند  را هدف  ملکی  افراد  از  زیادی  تعداد 
که در آن نیروهای دولتی  کشور به ویژه در شهرهایی  والیت 
کرده  از درگیری خودداری  آشکار  افغانستان بخاطر دالیل 
که  اند، راه اندازی شده است. حکومت افغانستان از این 
گزارش  و  نمی باشند  یوناما  گزارش  شامل  مذکور  واقعات 

کامل را ارایه نکرده است، متاسف است.« متذکره تصویر 
که  تلفات ملکی در حالی نشر می شود  بلند  از رقم  گزارش 
طالبان در چندین والیت با نیروهای امنیتی درگیری دارند.

رییسجمهور:

افغانستان240میلیارددالر
درجنگباشورویزیاندید
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ادوات  و  با تجهیزات  ترکیه  نیروهای نظامی  
شدند.  سوریه  ک  خا رزمی  وارد  سنگین 
هم  عربستان  خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل 
به  کشور  نظامی  این  نیروهای  ورود  احتمال 
که با  ک سوریه را رد نکرد. به نظر می رسد  خا
پیشرفت های دولت بشار اسد، شبه نظامیان 
کرد های مورد حمایت  شیعه متحد دمشق و 
و عربستان  ترکیه  کشور  دو  کشورهای غربی، 
احساس  و  شده اند  ناراحت  همه  از  بیشتر 
امنیتی  جدی  تهدید  مورد  که  می کنند 
سعودی  عربستان  پادشاهی  گر فته اند.  قرار 
را  دمشق  و  ایران  متحد  شیعه  شبه نظامیان 

کرده است.  دشمن خود تعریف 
پادشاهی  که  می کند  تصور  ظاهرا  ریاض 
گروه های شبه نظامی  عربستان سعودی توسط 
است.  شده  محاصره  ایران  حمایت   مورد 
همین حاال شبه  نظامیان مورد حمایت ایران 
رسمی  نظامیان  با  و  دارند  حضور  یمن  در 
عراق  در  می جنگند.  عربستان   پادشاهی 
که تهران در آن نفوذ  کم است  هم دولتی حا
پارلمان  اعضای  کثریت  ا دارد.  توجه  قابل 
تصور  ریاض  و  هستند  شیعه مذهب  عراق 
که  کم است  که در بغداد دولتی حا می کند 
شبه نظامیان  گر  ا حاال  دارد.  شیعی  هویت 
که دوشادوش سپاهیان  شیعه وفا دار به تهران 
سوریه  بیشتر  قلمرو  می جنگند،  اسد  بشار 
شیعی«  »هالل  که  آنچه  کنند،  اشغال  را 
فراموش  می شود.  کامل  می شد،  خوانده 
جنوب  بر  هم  لبنان  حزب اهلل  که  نشود 
در  عربستان  دست  و  دارد  سلطه  کشور  این 
کوتاه است.  سیاست گذاری های بیروت هم 

حس ناامنی عربستان
جنگ  در  عربستان  کسی های  پرا
گر  ا و  نداشتند  چندانی  موفقیت  سوریه، 
شدت  همین  به  روسیه  بمباردمان های 
»ارتش  می پاشند.  فرو  کلی  به  یابد،  ادامه 
از  برخی  حمایت  مورد  که  هم  سوریه«  آزاد 
کارایی  نیز  بود،  ریاض  و  غربی  کشورهای 
با  را  خود  ربط  حاال  و  نداشت  چندانی 
حالت  این  است.  داده  دست  از  وضعیت 
که عربستان  وضعیتی را به وجود آورده است 
ناامنی  حس  کند.  ناامنی  احساس  سخت 
وزیر  عادل الجبیر،  سخنان  از  عربستان 
خارجه این پادشاهی پیدا بود. آقای جبیر در 
گفت تهران نمی تواند  با سی ان ان  مصاحبه 
اسد را با اسلحه سرپا نگهدارد. به گفته  آقای 
نرود  کنار  از قدرت  گر اسد دواطلبانه  ا جبیر 

به زور ساقط خواهد شد.
ورود  احتمال  عربستان،  خارجه  وزیر 
ک سوریه  به خا کشور  این  نظامی   نیروهای 
ک  گر نیروهای عربستان وارد خا را رد نکرد. ا
که  دارد  وجود  آن  احتمال  شوند،  سوریه 
در  مستقیم  رویایی  وارد  عربستان  و  ایران 
ک سوریه شوند. ورود نیروهای عربستان  خا
با  جنگ  اعالم  معنای  به  سوریه  ک  خا به 
دولت بشار اسد خواهد بود و در آن صورت 

تهران هم بی تفاوت نخواهد ماند.

نیروهای  ارشد  فرمانده  کمبل،  اف  جان  جنرال 
جهت  قبل  ماه   18 دقیقا  افغانستان  در  ایتالف 
و  شد  افغانستان  وارد  ایتالف  نیروهای  رهبری 
در  جنگ  به  بتواند  جنرال  این  می رفت  انتظار 
افغانستان نقطه پایان بگذارد. این جنرال اینک 
آماده می شود تا فرماندهی را به جنرال نیکلسون 
خارج  برای  حالی  در  کمبل  آقای  کند.  گزار  وا
روز شنبه  که  آماد گی می گیرد  افغانستان  از  شدن 
که نیروهای ایتالف »در  یک بار دیگر تعهد سپرد 

این جا باقی خواهند ماند.«
خبری  کنفرانس  آخرین  در  که  کمبل  جنرال 
گفت:  خبرنگاران  به  می کرد  صحبت  خود 
بین المللی  جامعه  تمام  بلکه  امریکا،  تنها  »نه 
صحبت  خود  درازمدت  تعهدات  باره  در  حاال 
می کنند.« احتمال می رود جنرال جان نیکلسون، 
فرمانده بعدی نیروهای ایتالف در افغانستان، در 
به عهده  را  نیروها  این  فرماندهی  مارچ  ماه  اوایل 
مردم  به  باید  را  »این  گفت:  کمبل  جنرال  گیرد. 
پیام  نیز  طالبان  برای  و  داد  اطمینان  افغانستان 
فکر   2015 سال  در  آن ها  که  را  آنچه  می دهیم 
که همه این جا را ترک می کنند، و آن ها  می کردند 
نخواهد  واقعیت  به  کنند،  بیرون  را  ما  می توانند 

پیوست.«

کمبل وظیفه اش را به عنوان فرمانده  زمانی که آقای 
قوت های ناتو در سال 2014 میالدی در افغانستان 
که  کرده بود  کرد، رییس جمهور اوباما اعالم  آغاز 
شمار سربازان امریکایی را در افغانستان در پایان 
داد.  خواهد  کاهش  تن   9800 به  گذشته  سال 
که با آغاز سال  رییس جمهور امریکا امیدوار بود 
جاری یک بار دیگر شمار این نیروها را به نصف 
کردن  عملی  با  می خواست  اوباما  دهد.  کاهش 
کمپاین  دوران  در  که  تعهداتش  به  برنامه  این 
ریاست جمهوری سال 2008 داده بود تا نیروهای 
کاری اش از افغانستان  امریکایی را الی اخیر دوره 

کند، وفادار بماند. خارج 
از  نشانه ای  که  طالبان  فعالیت های  افزایش  با 
فعالیت  به  آغاز  و  نمی شد  دیده  آن  در  ضعیفی 
آوردن  به دست  تالش  در  که  داعش  گروه 
سرزمین های بیشتر بود، رییس جمهور اوباما برنامه 
گذشته را تغییر داد. حاال بر اساس  خود در سال 
پایان  تا  امریکایی  سربازان  تعداد  اوباما  برنامه 
می رسد.  افغانستان  در  تن   9800 به  جاری  سال 
هنوز  اوباما  که  می گویند  امریکا  دولت  مقامات 
ریاست جمهوری اش  دوره  پایان  تا  دارد  تصمیم 
را  افغانستان  در  امریکا  موجود  سربازان  تعداد 
از  زیادی  تعداد  اما  دهد.  کاهش  نصف  به 
که او این تصمیم را به  تحلیلگران به این باوراند 

کرد. گذار خواهد  دولت بعدی امریکا وا
حاال برای یک بار دیگر مصروفیت های سربازان 
کرده  پیدا  گسترش  افغانستان  در  امریکایی 
از  تا  سپرد  وظیفه  کمبل  جان  برای  اوباما  است. 
در  تروریسم  بر ضد  امریکا در جنگ  تالش های 
در  امریکا  تازه  دستور  کند،  سرپرستی  افغانستان 
که به صورت جدی شورشیان  گذشته این بود  ماه 
کستان مورد  داعش را در امتداد مرز افغانستان و پا

خط قرمز ترکیه
کرد های مخالف انقره  که  ترکیه تصور می کند 
کرد های مسلح  کشور همسایه شده اند.  با این 
کا روابط دارند  گروه پ کا که با  مخالف انقره 
و هر دو دولت ترکیه را دشمن می دانند. ترکیه 
که با دشمنانش همسایه  حاال تصور می کند 
کرد های  که  می رسد  به نظر  است.  شده 
مسلح در قلمرو سوریه خط قرمز انقره را عبور 
را  خود  مواضع  ترکیه  مرزهای  در  و  کرده اند 
کرده اند. چنین چیزی به هیچ وجه  تحکیم 
کمیت  گر  ا نیست.  قبول  قابل  ترکیه  برای 
سوریه  قلمرو  در  ترکیه  نیروهای  توجه  قابل 
نخواهد  بی تفاوت  روسیه  شوند،  جابه جا 
نیروهای  که  دارد  وجود  آن  احتمال  و  ماند 
گیر  در  سوریه  قلمرو  در  ترکیه  با  روسی 
شوند. بشار اسد از سوی سازمان ملل متحد 
رییس جمهور سوریه شناخته می شود. روسیه 
که خواهش یک دولت  هم به این باور است 
نیرو  سوریه  به  و  گفته  لبیک  را  »مشروع« 
که ناتو برای  فرستاده است. به نظر نمی رسد 
حمایت از ترکیه با روسیه وارد نبرد شود. در 
گر یکی از  که ا منشور سازمان ناتو آمده است 
اعضای این سازمان مورد حمله قرار بگیرد، 
به مهاجم حمله  ناتو،  کشورهای عضو  تمام 
به  ترکیه  نظامی   نیروی  گسیل  اما  می کنند. 
سوریه، جنگ تهاجمی  تعریف خواهد شد 
و این امر به ناتو فرصت می دهد تا به ساد گی 

از خیر دفاع از ترک ها بگذرد.
جنگ  یک  بروز  احتمال  واقعیت ها  این 
می کند.  تقویت  سوریه  در  را  منطقه ای 
که ایران و روسیه، با  احتمال آن وجود دارد 
ترکیه و عربستان در قلمرو سوریه درگیر شوند. 
ماموریت  عربستان،  و  ترکیه  کسی های  پرا
اما  دهند،  سقوط  را  اسد  بشار  تا  داشتند 
و  ترکیه  امنیتی  منافع  نیفتاد.  اتفاقی  چنین 
آن  احتمال  و  است  دیده  صدمه  عربستان 
ترکیه  و  عربستان  نیروهای  که  دارد  وجود 
به  و  شوند  عمل  وارد  زخمی   ببرهای  چون 

میدان رزم در سوریه بروند.
و  اموی  امارت  عثمانی،  امپراطوری 

خالفت شیعی
برنامه های  سرنوشت  سوریه  نبرد  میدان 
خاورمیانه  قدرتمند  بلند پروازانه  کشورهای 
ترکیه  رییس جمهور  کرد.  خواهد  تعیین  را 
که براساس آن می توان  بارها اشاراتی داشته 
که ایشان می خواهند امپراطوری  کرد  استنباط 
کنند. به همین دلیل  عثمانی را دوباره احیا 
در  دولت ها  سقوط  پی  در  ترکیه  که  است 
نیابتی اش  گروه های  تسلط  و  خاورمیانه 
گون نیروهای  گونا است. ترکیه با شاخه های 
اسالم گرا و ترکمن های مسلح در سوریه پیوند 
برای  مزاحمت  ایجاد  از  حتا  انقره  دارد. 
می کند.  امتناع  نیز  النصره  جبهه  و  داعش 
فروپاشی  ترکیه  برای  که  می رساند  خود  این 
دولت بشار اسد بیشتر از هر چیزی مهم است 
و این امر می تواند ترکیه را به رویای عثمانی 

کند.  شدن نزدیک 

که بهشت  سوریه زیر فرمان بشار اسد نه تنها 
بلکه  است،  ترکیه  مخالف  کرد های  امن 
که  ترکیه  کیه  انتا ایالت  بر  اسد  آقای  دولت 
کثریت باشند گان آن را عرب زبان ها تشکیل  ا
ترکیه  دارد.  مالکیت  ادعای  نیز  می دهند 
ترکیب  زدن  برهم  برای  اخیر  سال های  در 
زبان های غیرترکیه ای  کیه ترک  انتا جمعیتی 
دولت  گر  ا می کند.  جابه جا  کیه  انتا در  را 
کار نباشد، هم  ناسیونالیستی در سوریه روی 
برای  هم  و  می شوند  سرکوب  ترکیه  دشمنان 
ترکیه  گر  ا می آید.  به وجود  نفوذ  ساحه  انقره 
برنامه های  می تواند  شود،  موفق  سوریه  در 
میانه،  آسیای  به حوزه  را  توسعه طلبانه خود 
گسترش  چین  سنکیانگ  ایالت  و  قفقار 

دهد. 
کمربندی  ایجاد  پی  در  دیرباز  از  عربستان 
قلمرو  طرف  چهار  در  وهابی  نیروهای  از 
خودش بوده است. این پادشاهی می خواهد 
گروه های  طریق  از  نفوذ  ساحه  ایجاد  با 
وهابی در قدم اول جلو ایران را بگیرد و بعد 
احیای  و  تمام اسالم  بر  برای سلطه  را  زمینه 
سلطنتی  خانواده  کند.  فراهم  اموی  امارت 
اموی  شاهان  وارث  را  خود ش  عربستان 
می داند. این خاندان به برتری ذاتی »عرب« 

بر »موالی« باور دارد. 
دنبال  منطقه  در  را  خود  اهداف  هم  تهران 
امور  کارشناسان  از  بسیاری  می کند. 
که حکومت ایران  خاورمیانه به این باوراند 
در واقع نوعی خالفت شیعه مذهب است. در 
ادبیات رسمی  دولت ایران، آقای سید علی 
امر مسلمین  کشور، »ولی  خامنه ای رهبر این 
رسمی  رسانه های  می شود.  خوانده  جهان« 
دنیای  »ام القرای  هم  را  تهران  شهر   ایران، 
اسالم« توصیف می کنند. این ادبیات نشان 
که رهبران حکومت ایران به مرزهای  می دهد 
کشوری چندان باور ندارند و هویت  ملی و 
که مرز نمی شناسد، برای آنان اصالت  تشیع 
از  می خواهد  عربستان  برعکس  ایران  دارد. 
شیعی،  بنیادگرای  گروه های  تقویت  طریق 
خاورمیانه  در  خودش  برای  نفوذی  قلمرو 

کند.  بسازد و رقیبان خود را محدود 
تمام این برنامه های بلندپروازنه و خونین در 
میدان نبرد سوریه رقم می خورد، هر بازیگری 
می تواند یک  ببرد،  را  نبرد سوریه  میدان  که 
میان  این  در  شود.  نزدیک  اهدافش  به  گام 
گروه هایی مثل داعش و جبهه النصره اهداف 
مد  امپراطوری  می خواهند  و  دارند  را  خود 
کنند. امریکا هم در حالی  نظرخویش را بنا 
مایل  برنجاند،  را  عربستان  نمی خواهد  که 
نبرد  یک  در  ریاض  از  دفاع  به  که  نیست 
وزیر  شود.  ایران  با  جنگ  وارد  احتمالی 
گفته  این  از  پیش  متحده  ایاالت  خارجه 
سوریه  در  ایران  که  طوری  همان  که  بود 
عربستان  می کند،  انسانی  و  مالی  هزینه های 
حرف  معنای  شود.  جنگ  وارد  و  برود  هم 
که ریاض نباید از  وزیر دفاع امریکا این بود 

واشنگتن توقع بیشتری داشته باشد.

حمله قرار دهند.
داعش  گروه  دادن  قرار  هدف  مورد  کمبل  جان 
را در افغانستان یک ضرورت می داند و می گوید 
که از افغانستان به عنوان  گروه تالش دارد  که این 
را  تروریستی  حمالت  و  کرده  استفاده  پایگاه 
اساس  به  کند.  راه اندازی  امریکا  و  اروپا  در 
گون وزارت دفاع امریکا در حال  تخمین های پنتا
حاضر حدود یک الی سه هزار جنگجوی داعش 
کمبل  جان  اما  دارند،  فعالیت  افغانستان  در 
که آن ها »توانایی جذب سرباز جدید  هشدار داد 
نه تنها در جهان بلکه در داخل افغانستان را نیز 

دارند.«
سربازان  از  تعداد  چه  به  »این که  گفت:  کمبل 
و  دانستن  آمده اند،  عراق  و  سوریه  از  داعش 
»آن ها  که  کرد  اضافه  او  است.«  دشوار  آن  گفتن 
گروه در افغانستان  که رهبران این  به این باور اند 
برقرار  ارتباط  سوریه  و  عراق  در  داعش  رهبر  با 
عمده  »تالش  گفت:  او  هم چنان  است.«  کرده 
نیروهای  آموزش  آینده  سال  در  ایتالف  نیروهای 
ارتش افغانستان برای ادامه مبارزه بر ضد طالبان 

خواهد بود.«
شرق  و  جنوب  مناطق  در  گذشته  سال  طالبان 
آنچه  اما  داشتند،  دست آوردهایی  افغانستان 
میلیارد   35 مصرف  علی رغم  این که  است،  مهم 
جریان  در  افغانستان  ارتش  برای  امریکایی  دالر 
در  افغانستان  ارتش  هم  هنوز  گذشته،  سال   15
در  طالبان  حمالت  زدن  پس  برای  جنگ  حال 
والیت  این  بودند.  کندز  در  گذشته  سال  خزان 

و  امد  در  طالبان  تصرف  به  کوتاهی  مدت  برای 
بر  در  را  روز  چندین  آن  باز پس  گیری  عملیات 

گرفت. 
جنرال  پیشرو،  دشوار«  »سال  با  رویارویی  برای 
صدها  ایتالف  نیروهای  که  گفت  کمبل  جان 
والیت  در  به ویژه  افغانستان  به  را  دیگر  مشاور 
که  جایی  فرستاد؛  خواهند  هلمند  آشوب زده 
خونین  جنگ های  گذشته  سال   14 جریان  در 
و  کمبل  جان  به گفته  است.  گرفته  صورت 
شورشیان  گذشته،  شنبه  روز  محلی  مقام های 
افغانستان  ارتش  از  که  وسایطی  توسط  طالبان 
ولسوالی  در  را  سنگین  حمالت  بودند  گرفته 
افغانستان  ارتش  ضد  بر  هلمند  والیت  سنگین 
نظامی  امریکایی  مقام های  کردند.  راه اندازی 
با  افغانستان  ارتش  که  چالش هایی  می گویند 
که  می باشد  سرباز   25000 کمبود  است  مواجه  آن 
پروسه  بود.  سرباز   195000 شده  تعیین  هدف 
به ویژه در جوامع پشتون والیت هلمند  استخدام 
و قندهار ضعیف بوده است. به گفته مقام ها، این 
و  بی ثباتی  بر  مبنی  نگرانی  افزایش  باعث  عمل 

عدم توازن جغرافیایی در داخل ارتش می باشد.
که در حال باز نشسته شدن بعد  کمبل، جنرالی 
می گوید  است،  ارتش  در  خدمت  سال   37 از 
می داشت  اختیار  در  را  بیشتری  سربازان  گر  ا که 
اما  می بود.  آسان تر  افغانستان  در  وظیفه اش 
فرمانده  به  را  توصیه هایی  چه  این که  مورد  در 
خواهد  نیکلسون  جان  ایتالف  نیروهای  بعدی 
فرمانده  او  که  گفت  او  تنها  نگفت.  چیزی  کرد 
که بر سر راه وجود  »جسور« باشد. علی رغم موانع 
ارتش  نیروهای  باره  در  کمبل  دارد، جنرال جان 
دارد  باور  و  می رسد  به نظر  خوشبین  افغانستان 

آن ها طالبان را شکست خواهند داد.
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شهر  راه  طالبان  بودند.  داده  حرکت  شهرجدید  سوی 
و  عبور  پلخمری  شهر  از  و  می کنند  اشتباه  را  جدید 
از  کیله گی  منطقه ی  از  می رسند.  کیله گی  منطقه ی  به 
داده  به سوی شهرجدید سوق  دوباره  سوی کوچی ها 
برخورد  ملی  امنیت  کاروان  با  راه  در  که  می شوند 
مشکوک  طالبان  کاروان  بر  ملی  امنیت  می کنند. 
از  نمی تواند  اما  و  می کند  تعقیب  را  آن ها  و  می شود 
این وجود  با  به شهر جدید جلوگیری کند.  ورود شان 
امنیتی کامال در  نیروهای  دانسته می شود که قطارهای 
عدم هماهنگی در بزرگ راه ها و حتا در میدان های نبرد 

حرکت می کنند. 
و  جدید  تکنالوژی  ندانستن  و  مسلکی  دانش  عدم   .2

میتودهای مدرن جنگی:
مدرن  مسلکی  دانش  عدم  می تواند  دیگر  دلیل 
در  اکثر جنراالنی که  باشد.  امنیتی  نیروهای  فرماندهان 
تکنالوژی جدید  از  فرستاده می شوند،  نبرد  میدان های 
آگاهی ندارند و با استفاده از میتودهای کهنه و فرسوده 
و  می کنند  مواجه  خطر  به  را  امنیتی  نیروهای  سربازان 
نمی توانند در جنگ ها موثریت داشته باشند. به گونه ی 
با  بازهم  هاموی  دو  هلمند  والیت  سنگین  در  مثال، 
ورودی  در  عقب  امنیتی،  نیروهای  لباس  از  استفاده 
منفجر می کنند  را  امنیتی خود شان  پایگاه های  از  یکی 
و متعاقبا چندین حمله کننده ی انتحاری وارد ساختمان 
فرماندهان  می گشایند.  آتش  سربازان  بر  و  می شوند 
درون پایگاه در نخستین درگیری ها قربانی می شوند و 
به تعقیب آن 35 نفر از سربازان و خردضابطان قربانی 
می شوند. این در حالی است که فرماندهان و سربازان 
این پایگاه، هیچ کدام طریق استفاده از دوربین شب را 

بلد نبودند. 
سالح های  و  شب  دوربین  با  دشمن  بودن  مجهز   .3

پیش رفته:
دلیل دیگر می تواند مجهز بودن طالبان با دوربین شب 
باشد. طالبان از شهر کندز 70 پایه دوربین شب به دست 
دوربین  و  الیزر  با  مجهز  سالح  میل  ده ها  و  آوردند 
شب را با خود بردند. گفته می شود اکثریت تجهیزات 
شده  جا سازی  شهرجدید  در  کندز  از  آمده  به دست 
تراکتور  عراده  چندین  سکواتور جمع  عراده   5 است. 
ضمن سنگر کنی در مدت دوماه برای طالبان، ذخایری 
ایجاد کردند که تجهیزات، مهمات و اسلحه را طالبان 
حتا  طالبان  حساب  این  با  کنند.  جابه جا  آن ها  در 
منطقه  این  امنیتی در  نیروهای  برابر  ماه ها در  می توانند 

بیستمین روز می شود. در  امروز جنگ در بغالن وارد 
امنیتی  نیروهای  سرباز   3500 از  بیشتر  روز  بیست  این 
جمله  از  و  شده اند  جابه جا  جدید  شهر  اطراف  در 
شفیع خیل،  دشت  شهاب الدین،  ذکرخیل،  روستاهای 
آب قول، بایسقال، کوکینا و قیصرخیل که زیر اداره ی 
روستای  دو  تنها  امنیتی  نیروهای  می باشند،  طالبان 
کوکینا و قیصرخیل را از وجود شورشیان پاک سازی 
کرده اند. بیست روز جنگ در »شهر جدید« هزینه های 
امنیتی  نیروهای  انتقال  است.  داشته  همراه  به  هنگفتی 
از  نظامی  قطارهای  فرستادن  هلی کوپترها،  توسط 
عدم  اما  و  زمستان  در  سالنگ  دشوارگذر  مسیر 
باعث شده که  منطقه  این  امنیتی در  نیروهای  پیشروی 
افغانی برسد  به میلیون ها  نیروها  این  مصارف روزانه ی 
و دست آورد چشم گیری نداشته باشند. با این حال، اما 
رسانه های هم سو با طالبان، از آواره شدن ده ها خانواده 
و کشته شدن 125 غیر نظامی در این جنگ خبر داده اند.

طالبان در دشت شهاب الدین پایه های برق وارداتی را 
نشان  افغانستان  دولت  به  این کار  با  و  کردند  واژگون 
دادند که توانایی آن  را دارند که مردم را علیه دولت 
کار شان،  این  با  طالبان  این که  ضمن  کنند.  تحریک 
گفته  کردند.  حمایت  جدید  شهر  مردم  خواست  از 
به ویژه  مناطق  تمامی  در  پایه ها  نصب  از  قبل  می شود، 
شهر جدید، دولت وعده سپرده بود که پس از وصل 
وارداتی  برق  از  جدید  شهر  دوطرف،  برق  شدن 
وعده اش  این  به  اما  و  شد  خواهد  مستفید  ازبکستان 
وفا نکرد و شهرجدید از بی برقی تاکنون رنج می برد. 
آن  را  توانایی  پلخمری  شهر  در  برق  بندهای  ظرفیت 
شهرجدید  و  کند  توزیع  برق  شهرجدید  به  که  ندارد 
منابع آبی هم ندارد تا به مانند سایر روستاها در والیت 
بغالن، برق تولید کند. ظاهرا پایه های برق با هم سویی 

مردم محل واژگون شده اند.
با این وجود خطاست اگر ادعا شود که نیروهای امنیتی 
نیروها  این  اما چرا  و  قرار داده اند  را آماج  غیرنظامیان 
تنها  نمی  توانند  بسیار،  پرسونل  و  امکانات  این همه  با 
شورشیان  وجود  از  ولسوالی  یک  در  را  روستا  چند 

پاک سازی کنند؟ 
1. عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی: 

یکی از دالیل عمده عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی 
با  است. گفته می شود که پس از سقوط کندز طالبان 
استفاده از لباس اردوی ملی چهار عراده هاموی و یک 
به  کندز  از  سه،  جلو  یک  ترکیب  در  را  رنجر  عراده 

برزمند. 
4. ماین های ضد وسایط و پرسنل:

امنیتی نمی توانند پیش روی  نیروهای  دلیل دیگری  که 
کنند، وجود ماین در دو سوی جاده است. گفته می شود 
طالبان با استفاده از بشکه های پالستیکی ماین های ضد 
وسایط را دو طرف جاده ها جاسازی کرده اند تا وسایل 
ماین پاکی از کشف و خنثا کردن ماین ها عاجز بمانند. 
هم چنان طالبان در مناطق سبز و زراعتی ماین های ضد 
پرسنل جابه جا کرده اند تا نیروهای امنیتی نتوانند در آن 
آب  مزارع  تمامی  بر  درضمن  کنند.  پیشروی  مناطق 
امنیتی گرفته  نیروهای  تحرک سریع  تا جلو  ریخته اند 
شود و آن ها بتوانند به آسانی نیروهای امنیتی را آماج 

قرار دهند. 
5. انگیزه ی سیاسی:

است.  دولت  از  امتیاز خواهی  جنگ،  دیگر  پهلوی 
نگه   نا امن  با  با طالبان می خواهند  تبانی  مردم محل در 
داشتن شهر جدید از دولت مرکزی باج بگیرند. آن ها 
و  است  نا امن  جدید  شهر  که  دهند  نشان  می خواهند 
اگر دولت، مرکز والیت بغالن را از پلخمری به شهر 
در  شد.  خواهد  پیچیده تر  اوضاع  ندهد،  انتقال  جدید 
در  جنگ  شدت  به  نیز  دولت  از  برق  خواست  ضمن 
شهرجدید کمک می کند. شهر جدید از لحاظ موقعیت 
به  را  مواد مخدر  قاچاق  زمینه    و  است  استراتژیک  نیز 

خوبی از راه نهرین و کندز فراهم می کند. 
با این همه اما دولت افغانستان مکلف به انتخاب است. 
یا شهر جدید را انتخاب کند و یا کل والیت بغالن را. 
زیرا سایر مردم بغالن از انتقال مرکز به دالیل گسترش 
صنعتی،  فابریکه های  و  برق  نبود  راه،  دوری  ناامنی، 
موارد  بسا  و  جدید  شهر  در  قومی  بافت  وجود  عدم 
افغانستان  دولت  نیستند.  راضی  جدید  شهر  به  دیگر، 
نقطه ی  پایتخت  در  بی رقی  به  است  مکلف  هم چنان 

پایان بگذارد. 
بغالن  و  کند  پاک سازی  شهرجدید  از  را  شورشیان 
اما  دهد.  نجات  کندز  سرنوشت  به  شدن  دچار  از  را 
از گزینه ها می تواند دیسانت عساکر در  چگونه. یکی 
قرارگاه های طالبان باشد که چنین کاری عاری از خطر 
نیست و تهدید بلند در بر دارد. گزینه ی دیگر می تواند 
شب هنگام  در  امنیتی  نیروهای  قدم  به  قدم  پیشروی 
اردوی  کوماندوهای  و  پولیس  ویژه ی  نیروهای  باشد. 
چنین  می توانند  و  هستند  مجهز  شب  دوربین  با  ملی 
آخر  گزینه ی  دهند.  انجام  موفقانه  را  عملیات هایی 
می تواند بماردمان ساحه پس از اعالمیه رسمی از سوی 

دولت مبنی بر تخلیه ساحه توسط مردم محل باشد. 

جماهیر  اتحاد  نیروهای  خروج  سالیاد  از  گذشته  روز 
شوروی در کابل و برخی والیات تجلیل شد. نیروهای 
حضور،  ده سال  به  نزدیک  از  پس  وقت  شوروی 
به  همه ساله  رهبران جهادی  گفتند.  ترک  را  افغانستان 
این مناسبت مراسم هایی در گوشه و کنار کشور برگزار 
را  شوروی  نیروهای  خروج  جهادی  رهبران  می کنند. 
محصول مقاومت و پایمردی خود شان در برابر اشغال 
مقاومت  که  نیست  شکی  این  در  می دانند.  افغانستان 
خروج  در  اصلی  عامل  جهادی  تنظیم های  و  مردم 
می رود. گروه های جهادی  به شمار  نیروهای شوروی 
فراز و فرود های زیادی در  پیروزی دچار  این  از  پس 
نیروهای  خروج  از  پس  شدند.  سیاسی شان  مبارزات 
به  نجیب اهلل  داکتر  اندکی  مدت  برای  وقت،  شوروی 
نیروهای جهادی  اما سرانجام  ادامه داد،  مقاومت خود 
این  شوند.  مسلط  کشور  نقاط  تمام  به  تا  شدند  موفق 
جهاد گران  صفحه  در  را  جدید  فصل  آغاز  پیروزی 
افغانستان رقم زد. در واقع آغاز پیروزی به معنای پایان 
رفت.  شمار  به  نیز  جهادگران  برای  مهم  فصل  یک 
برخی براین باوراند که با سقوط دولت داکتر نجیب و 
پیروزی تنظیم های جهادی، قصه جهاد نیز خاتمه یافت. 
که  می دهد  نشان  جهادی  تنظیم های  اکثر  اساس نامه 
این احزاب برای بعد از سقوط دولت کمونیستی هیچ 
اساس نامه ها آمده :  این  از  برخی  نداشتند. در  برنامه ای 
دولت  سقوط  و  شوروی  نیروهای  خروج  تا  جهاد 
می دهد  نشان  اساس نامه ها  این  دارد.  ادامه  کمونیستی 
که عمر تنظیم های سیاسی و انتهای اهداف شان بستگی 
به سقوط دولت کمونیستی داشته است. به همین دلیل 
بود که رهبران سیاسی و تنظیم های جهادی برای فردای 
پس از پیروزی هیچ برنامه مشخص برای حکومتداری 

نداشتند. 
اسالمی  حکومتداری  از  جهادی  رهبران  تفسیر 
به  منجر  نهایت  در  که  بود  متناقض  و  متفاوت  آنقدر 
جنگ های خونین در کابل شد. برخی رهبران از تفسیر 
سخت گیرانه اسالمی  سخن گفته و برخی هم از فدرال، 
و  ایرانی  الگوی  از  برخی  عربستانی،  الگوی  از  برخی 
سبب  مسایل  همین  اخوانی.  و  پاکستانی  از  هم  برخی 
شد تا رهبران جهادی در فردای پس از پیروزی دچار 
به  را  افغانستان  که  به گونه ای  شده  جدی  مشکالت 

جزیره های قدرت مختلف بدل کردند. 
مجاهدین با درگیری های داخلی اعتبار و وزن سیاسی 
خود را در داخل و خارج از دست داده و باور و اعتماد 
معرض  در  آنان  حکومتداری  به  نسبت  جهان  و  مردم 
اولین  در  جهادی  گروه های  گرفت.  قرار  پرسش 
این  از  پس  و  شدند  بازنده  حکومتداری شان  آزمون 
فصل، گروه های جهادی هیچ گاهی متحدانه در کنار 
هم قرار نگرفتند. هرچند که پس از توافق بن رهبران 
اما رهبران  جهادی حضور پررنگ در قدرت داشتند، 
حکومت با سیاست دوگانه تالش کردند تا قدرت این 
رهبران جهادی  اکنون  مهار شود. هرچند که  تنظیم ها 
از همه امکانات عالی زندگی برخوردار و شهرک های 
کالن و خرد را به میراث برده، فرزندان شان به مقام های 
دانشگاه های  عالی ترین  فارغ  و  رسیده  دولتی  عالی 
زندگی شان  فصل های  برخی  کار نامه  اما  شده اند،  دنیا 
همیشه در معرض قضاوت افکار عمومی  و تاریخ قرار 
از رهبران  خواهند داشت. چنان که کریم خلیلی یکی 
جهادی دیروز گفت: »مجاهدین پس از پیروزی دچار 
اشتباهاتی شدند، باید به این اشتباهات اعتراف کنیم.« 
این است که آیا رهبران جهادی  اساسی  اکنون سوال 
این شهامت را دارند تا در برابر مردم نسبت به اشتباهاتی 
معذرت خواهی  و  کرده  اعتراف  شده اند  مرتکب  که 

کنند؟

جگرن آرش

 شهریار

پهلوی دیگر جنگ، 
امتیاز خواهی از دولت 

است. مردم محل در تبانی 
با طالبان می خواهند با 

نا امن نگه  داشتن شهر 
جدید از دولت مرکزی باج 
بگیرند. آن ها می خواهند 

نشان دهند که شهر جدید 
نا امن است و اگر دولت، 
مرکز والیت بغالن را از 
پلخمری به شهر جدید 

انتقال ندهد، اوضاع 
پیچیده تر خواهد شد. 
در ضمن خواست برق 
از دولت نیز به شدت 

جنگ در شهرجدید کمک 
می کند. شهر جدید از لحاظ 

موقعیت نیز استراتژیک 
است و زمینه   قاچاق مواد 

مخدر را به خوبی از راه 
نهرین و کندز فراهم 

می کند.

ACKU



رییس شرکت صفا ساحل هشدار می دهد که اگر مشکالت 
صنعت کاران حل نشود، آنان دست به اعتراض زده و یا 

سرمایه های خود را از کشور بیرون خواهند کرد. وی می گوید که 
همین فعال از روی مجبوریت ده الی پانزده درصد تولیدات دارند 
تا بازار و مارکیت از دست شان نرود ورنه تولیدات خود را کامال 
متوقف می سازند، چون در نبود برق تولیدات برای شان نه تنها 

این که منفعت ندارد، بلکه زیان بار نیز می باشد. 

عمومی،  سرک های  گذشته،  روز های  خالف  بار  این 
فرعی و کوچه های پارک های صنعتی واقع پلچرخی کابل 
از عبور و مرور مردم می باشد. دگر صدای غرش  خالی 
ماشین های غول آسا، مانند یک ماه قبل به گوش نمی رسد 
و موتر ها نیز بارزنی ندارند. نبود برق در پارک های صنعتی 
سبب شده است تا فعالیت کارخانه های تولیدی متوقف و 
کارگران در بی کاری به سر ببرند. بسیاری از کارگران با 
و کفش های  لباس های چرب  لکه دار،  و  سیاه  چهره های 
پاره پاره گوشه های دیوار را به غنیمت گرفته و خود شان 
را در معرض شعاع آفتاب قرار داده اند. هرچند نشستن در 
زیر نور آفتاب برای  شان خوشایند است، اما به باور آنان، 
کاهش در مزد کار شباروزی آنان را به عمق فاجعه سوق 
و  خرد  ماشین های  تنها  کارخانه ها  از  برخی  در  می دهد. 

کوچک با عملکرد های ناچیز فعالیت دارند و بس.
محمد کریم یکی از کارگران شرکت تولیدی صفا ساحل 
چوکی های  رول،  پالستیک  شرکت  این  »در  می گوید: 
همین  اما  می گردد،  تولید  زباله  خریطه های  و  پالستیکی 
تولیدی  ماشین های  تمام  می بینید،   قسمی که  اکنون 
هزار  یک  شبانه روز  یک  در  باشد  برق  اگر  متوقف اند. 
پایه چوکی و یک صد و بیست رول پالستیک و همین طور 
اما  می کنیم،  تولید  زباله  پالستیک های  از  زیادی  مقدار 

اکنون از بیست روز به این سو ماشین ها حرکت ندارند.« 
این کارگر می افزاید که شرکت برق روزانه شش ساعت 
برق برای پارک های صنعتی می دهد، اما این حالل مشکل 
چهار  الی  سه  مدت  در  آنان  ماشین های  چون  نیست، 
ساعت گرم می آیند و بعد آماده تولید می شوند، اما همین 
که تولید آغاز می گردد برق دوباره قطع شده و مواد خام 

در ماشین ها باقی می ماند و ضایعات به وجود می آید.
می گوید:  کرده  اشاره  روز  در  باقی مانده  ضایعات  به  او 
داریم  ضایعات  مواد  کیلو  سه صد و پنجاه  الی  سه  »روزانه 
که این خود خیلی زیان سنگین به مالکان شرکت  است.« 
شام  هفت  الی  صبح  هفت  ساعت  از  که  محمدکریم 
مصروف تولید اشیای پالستیکی می باشد، می گوید که با 
نبود برق همه ماشین ها خاموش و کار ها متوقف شده اند 
و کارگران نیز در بی کاری بسر برده و اگر کار هم بکنند 
مزد کار شان کامال پایین آمده است، چون آنان به اجاره 

کار می کنند.
صفا  شرکت  رییس  صدیقی،  نجیب  اهلل  حال،  همین  در 
ساحل می گوید: »ما در شرکت خود پالستیک های زباله، 
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می کنیم،  تولید  رول  پالستیک  و  پالستیکی  چوکی های 
اما از دو سال به این سو کار ما از صد در صد به 30 در صد 

کاهش رسیده است.«
او فعالیت  به گفته او در گذشته 200 کارگر در کارخانه 
داشتند، اما اکنون تعداد کارگران از 200 تن به 20 الی 30 

تن رسیده است. 
برای  دولت  سوی  از  آن که  »با  می افزاید:  صدیقی 
صنعت کاران هیچ گونه کمک و حمایتی صورت نگرفته 
نا امنی ها  از سبب  نیز  آن  داشتیم  برق هم که  است، یک 
به مشکالت دیگر صنعت کاران  این مشکل  قطع شد که 
دل زده  را  صنعت کاران  و  سرمایه گذاران  و  افزون شده 
کرده است.« به  گفته او، همین اکنون هفتاد درصد فعالیت 

فابریکه ها تولید نداشته و ماشین ها درحال توقف اند. 
اگر  که  می دهد  هشدار  ساحل  صفا  شرکت  رییس 
مشکالت صنعت کاران حل نشود، آنان دست به اعتراض 
خواهند  بیرون  کشور  از  را  خود  سرمایه های  یا  و  زده 
مجبوریت  روی  از  فعال  همین  که  می گوید  وی  کرد. 
مارکیت  و  بازار  تا  دارند  تولیدات  درصد  پانزده  الی  ده 
متوقف  کامال  را  خود  تولیدات  ورنه  نرود  دست شان  از 
تنها  نه  برای شان  تولیدات  برق  نبود  در  چون  می سازند، 

این که منفعت ندارد، بلکه زیان بار نیز می باشد. 

عامل  هیات  رییس  عظیمی ،  محمد کریم  حال،  این  با 
از  یکی  برق  »انرژی  می گوید:  افغانستان  صنایع  انجمن 
می باشد.  تولیدی  کارخانه های  اساسی  نیازمندی های 
بنابران کمبود و نبود برق تاثیر منفی باالی تولیدات داخلی 

در این شهرک گذاشته است.«
به گفته او، با آن که شرکت برشنای کابل روزانه شش الی 
هشت ساعت برق برای این پارک ها داده است، اما کافی 
نیست. چون بسیاری از ماشین  ها دو الی سه ساعت را در 
به  تا آماده تولیدات شوند و زمانی که شروع  بر می گیرد 
داخل  مواد  و  می رود  برق  دوباره  می کنند،  تولیدات 

ماشین ها باقی مانده و ضایعات زیادی را به همراه دارد.
اخیر  روز  چند  به  تنها  بی برقی  »مشکل  می گوید:  او 
این سو  به  سال  سیزده  از  بلکه صنعت کاران  برنمی گردد، 
با مشکالت زیادی از جمله این مشکل روبه رو هستند. ما 
تعرفه محصول که  برق دایمی  هستیم و حتا در  خواستار 
صنعت کاران  نیز  می باشد،  برق  کیلوات  فی  افغانی  شش 
یکسو  از  می باشند.  برق  کیلوات  آمدن  پایین  خواستار 
عدم  دیگر  سوی  از  و  فعلی  شده  وارد  مشکالت  برخی 
زیادی  مشکالت  خود  سرمایه گذاران  از  دولت  حمایت 
به وجود  تولیدی صنعت کاران  فعالیت های  راستای  در  را 
آورده است. نه در حکومت قبلی و نه در حکومت فعلی 
تا حال گامی عملی که بتواند سرمایه گذاران را تشویق به 

سرمایه گذاری کند برداشته نشده است.«
او می افزاید: »تاجر کسی است که در یک روز می تواند 
این  اما  ببرد،  از کشور  و  را جمع کرده  اموال خود  تمام 
صنعت کار است که تمام سرمایه خود را در همین کشور 
دفن می کند. باید دولت بیشتر به صنعت کار توجه مبذول 
باید  که  است  دولت  اساسی  وظایف  از  یکی  این  دارد. 
در رشد اقتصادی کشور برنامه  داشته باشد، چون صنعت 

زیربنا و اساس اقتصاد ملی یک کشور به شمار می رود.«
از سوی دیگر بابه گل یکی از سهم داران شرکت تولیدات 
 1200 روزانه  آن که  با  می گوید  المونیمی  خوش قسمت 
نبود برق تولیدات آنان  با  اما  المونیم تولید داشتند،  کیلو 

خیلی پایین آمده است. 
او می گوید: »همین اکنون ماشین های پرس المونیم کامال 
خاموش است و کار آن متوقف می باشد. در شش ساعتی 
نیز هر  این پارک ها برق داده می شود، پرچوی  برای  که 
لحظه صورت می گیرد که این خود برای ماشین ها زیان بار 

می باشد.«
به گفته وی، در نبود برق با آن که برای آنان هزینه تمام شد 
اجناس تولیدی پنج برابر بلند می رود، اما آنان نمی توانند 
فروش  به  بلند  نرخ  به  را  خود  تولیدی  اجناس  بازار  در 
بهانه  را  برق  مشتریانش  برای  نمی خواهد  چون  برسانند. 

قرار دهد و اعتبار شرکت  خود را از بین ببرد.
سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل  که  است  حالی  در  این 
با  برشنا  به رسانه ها گفته است که شرکت  برشنا  شرکت 
تا  است  کرده  کوشش  و  گرفته  ارتباط  امنیتی  نیروهای 
به شکل  را  کابل  برق  بتوانند  آنان  تا  گردد  امن تر  ساحه 

نورمال بسازند. 
او هم چنان گفته است، در صورت تامین امنیت در منطقه، 
پایه های تخریب شده برق در نه ساعت ترمیم خواهد شد.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

می دانید  که  همان طور  عزیز!  دوستان 
را  بزرگان  وجیزه های  همیشه  باید  ما 
آویزه گوش خود کنیم. زیرا در گفتار 
بزرگان چنان مسایل مهم و ارزشناک 
دیگر  چیز  هیچ  در  که  است  نهفته 
میترونیدازول  تابلیت  حتا  نیست.  نهفته 
انسان  بدن  بر  مفید  تاثیرات  قدر  همان 
دارد.  بزرگان  گفتار  بعضی  که  ندارد 
صاحب  حضرت  دیروز  خوشبختانه 
کردند  صادر  پرارزشی  سخنان  چنان 
خود  گوش های  به  کسی  هیچ گاه  که 
نشنیده. بنا برخی از این سخنان مهم و 

ارزشناک را با شما شریک می کنیم. 
جناب  گفتند،  صاحب  حضرت 
جناب  و  رییس جمهور  اشرف غنی، 
ملی.  امنیت  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
غافل  مردم  ما  کنید  نگاه  شما  خوب 
فکر می کردیم ریاست اجرایی بخشی 
و  است  ریاست جمهوری  با  مساوی 
اجرایی  رییس  این  وای  که  می گفتیم 
کاری  هیچ  چرا  همه صالحیت  این  با 
نمی کند. این حضرت صاحب بود که 
اجرایی  رییس  ایشان  که  فهماند  ما  به 
حضرت  ببینید  است.  امنیت  ریاست 
راز  مهم ترین  جمله  یک  در  صاحب 
دولت ما را کامال افشا و هویدا ساخت. 
صاحب  داکتر  از  ما  توقع  دیگه  حاال 
بی چاره  آمد.  پایین  خیلی  عبداهلل 
پایین تر  هم  امنیت  رییس  از  موقفش 
است. حضرت صاحب ارشاد فرمودند 
گفت  او  به  طبیب  یک  آلمان  در  که 
برای  غنیمت  یک  شما  تنها  نه  که 
هم  اروپا  برای  بلکه  هستید  افغانستان 
روز  هر  که  ببین  را  ما  هستید.  غنیمت 
فکر می کردیم ، نکند حضرت صاحب 
هیچ  که  کرده  توافقی  کدام  مرگ  با 
هم  مرگ  که  نگو  نمی شود.  مشرف 
غنیمت  یک  ایشان  که  بوده  فهمیده 
همین  به  و  است  جهان  به  بزرگ 
به  را  ایشان  که  نمی شده  دل  از  خاطر 
البته یک غنیمت دیگر  فنا سوق دهد. 
هم در ایران است به اسم جنتی که از 
بسکه غنیمت است مرگ جرات ندارد 
خالصه  کند.  نزدیک  را  خود  طرفش 
و  نغز  گفتار  و  بزرگان  این  خداوند 
ورنه  نکند.  دور  ما  سر  از  را  پر بار شان 
ما از کجا هر روز یک سوژه طنز پیدا 

کنیم.

بی برقی چرخ تولید را 
متوقف کرده است

حضرت صاحب
 به اروپا هم غنیمت است 

 سهیال وداع خموش
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رسید.  تهران  به  چین  از  کاال  حمل  قطار  نخستین 
کم و بیش از همان مسیرهای تاریخی  که  این قطار 
کاروان ها عبور می کند، در ایران به قطار »راه ابریشم« 
شهرت یافته است. برای راه اندازی این قطار، خط 
آهن جدیدی ساخته نشده، اما ایران و چین تصمیم 

کنند. که این مسیر را فعال  گرفته اند 
آهن  راه  شرکت  مدیرعامل  آقایی،  پورسید  محسن 
ایران، در مراسم ورود نخستین قطار از چین به ایران 
بندر  نزدیکی  از  روز  »این قطار در مدت ١٢  گفت: 
به طور متوسط  روزانه  و  تهران رسیده  به  شانگهای 
گوش زد  کرده است«.  او  کیلومتر را طی  بیش از ٧٠٠ 
و  بندرعباس  به  شانگ های  دریایی  مسیر  که  کرد 
کاال از بندر عباس به تهران حداقل به  سپس حمل 

سی روز وقت نیاز دارد.

به دلیل  اسپانیا  کم  حا حزب  مادرید  شاخه  رییس 
فساد  پرونده  در  دفترش  اعضای  از  بازجویی  آغاز 
کرد. اسپرانزا  مالی و پول شویی از مقام خود استعفا 
بوده  مردم  حزب  عضو  قبل  سال  سی  از  گوییرا،  آ

است.
پرونده های  گسترده  موج  از  مورد  تازه ترین  این 
که پای صدها  فساد مالی و اداری در اسپانیا است 
اتاق های  و  دادگاه  به  را  کشور  این  سیاستمدار 

کرده است. بازجویی باز 
اعالم  برای  که  خبری  نشست  در  گوییرا  آ خانم 
وجود  با  که  گفت  بود  داده  ترتیب  خود  استعفای 
که این اتهام ها هنوز ثابت نشده اند، استعفا را  این 
گفت: »افراد دیگری  اقدامی مسووالنه می داند. او 

جان مک کین، سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا روز یک شنبه 
در مونیخ، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه را به دامن زدن 

کرد. به آتش جنگ و خشونت در سوریه متهم 
عالقه ای  هیچ  پوتین  »آقای  گفت  جمهوری خواه  سناتور  این 
کند.  تقویت  را  رژیم اسد  او می خواهد  ندارد.  ما  با  به همکاری 
در  بزرگ  قدرت  یک  به  را  روسیه  دیگر  بار  یک  می خواهد  او 
کند. او می خواهد از سوریه به عنوان میدان رزمایش  خاورمیانه بدل 

واقعی تجهیزات نظامی مدرن روسیه استفاده بکند.«
کنفرانس  روز  آخرین  با  همزمان  را  اظهارات  این  مک کین  جان 
حضور  با  کنفرانس  این  گفت.  شنبه  یک  روز  در  مونیخ  امنیتی 
کشورهای شرکت کننده در آلمان برگزار شد.  وزیران خارجه و دفاع 
گفتگوهای این همایش سه روزه در مونیخ، بحران سوریه  کانون 

بود.
گفت »تا امروز به باور ما بیشتر  کری، وزیر خارجه امریکا نیز  جان 
گرفته  گروه های مشروع اپوزیسیون صورت  حمله های روسیه علیه 
که بدست آمده، من فکر می کنم  است. و برای پایبندی به توافقی 

که روسیه رویکردش را تغییر بدهد.« ضروری است 
کنفرانس،  به رغم توافق بر سر  آتش بس احتمالی در نخستین روز 
ادامه حمله های هوایی جنگنده های روسیه، چشم انداز برقراری 
مناطق  به  انسان دوستانه  کمک های  ارسال  امکان  و  آتش بس 

کرده است. کم رنگ  محاصره شده در ظرف یک هفته آینده را 
کرات، ایتالف اپوزیسیون  کمیته عالی مذا ریاض حجاب رییس 
سوریه نه فقط روسیه بلکه دیگر متحدان بشار اسد را نیز به خاطر 
آنچه سلطه جویی و تجاوز عوامل خارجی علیه شهروندان سوری 

خواند مورد سرزنش قرار داد.

که  کرد  اعالم  سعودی  عربستان  دفاع  وزارت  ارشد  مقام  یک 
سوریه  در  داعش  گروه  علیه  تش  حمال تشدید  برای  کشور  این 
ترکیه مستقر  پایگاه هوایی »اینجرلیک« در  را در  جنگنده هایش 
که  کرده است. جنرال احمد العسیری با اعالم این مطلب افزود 
مستقر  ترکیه  اینجرلیک  هوایی  پایگاه  در  سعودی  جنگنده های 
شدند و به موازات عملیات دیگر جنگنده های عربستان عملیات 

گروه داعش در سوریه تشدید می کنند. خود را علیه 
جنگنده های  استقرار  که  است  کرده  تصریح  العسیری  جنرال 
بین المللی  ایتالف  که  نتیجه تصمیمی است  سعودی در سوریه 
گذشته در بروکسل اتخاذ  گروه داعش هفته  به رهبری امریکا علیه 

کرد. 
بر  مبنی  کشورش  تصمیم  که  نمود  کید  تا سعودی  بلندپایه  مقام 
عملیات  چارچوب  در  ترکیه  ک  خا در  جنگنده هایش  استقرار 
به هیچ  و  گرفته شده است  امریکا  رهبری  به  بین المللی  ایتالف 

وجه نتیجه اقدام دو جانبۀ انقره و ریاض نیست.  

سعودی  عربستان  ایران،  در  عربستان  سفارت  زدن  آتش  از  پس 
کرد. روابط دیپلوماتیک خود با ایران را قطع 

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان یک شنبه ٢5 دلو با اعالم 
کنسولی  کردن امور  گفت: »سفارت سوییس ضمن اداره  این خبر 
عربستان در ایران، اعزام حجاج و زایران ایرانی به مکه را تسهیل 

می کند.«
که در یک نشست خبری مشترک با همتای سوییسی  عادل الجبیر 
کرد  گفت: »کشور سویس پیشنهاد  خود در ریاض حضور داشت، 
که حافظ منافع عربستان در ایران باشد و ما ضمن قدردانی از این 

کشور آن را پذیرفتیم«
که در حال حاضر و  کرد  البته وزیر امور خارجه عربستان اضافه 
کشور نیازی به میانجی گری در روابط  با وجود شکاف میان دو 

ریاض و تهران وجود ندارد.

که این قطار ماهی یک بار وارد تهران  فعال قرار است 
شود و در آینده از طریق ایران به اروپا برود.

از  عبور  از  بعد  و  می افتد  راه  به  از شرق چین  قطار 
ک  خا وارد  سرخس  مرز  از  ترکمنستان،  و  قزاقستان 
از ١٠هزار  ایران می شود و مجموعا بعد از طی بیش 

کیلومتر  به ایستگاه راه آهن تهران می رسد.
شبکه  توسعه  برای  گسترده ای  برنامه های  چین 
از  چین-اروپا  اصلی  آهن  خط  دارد.  خود  راه آهن 
قزاقستان، روسیه و پولند به آلمان و فرانسه و اسپانیا 

می رسد.
کم تر از یک ماه بعد از سفر  ورود قطار »راه ابریشم« 
رییس جمهور چین به ایران صورت می گیرد. تهران و 
که حجم مبادالت خود را تا ده  پیکنگ قصد دارند 

سال دیگر بیش از ده برابر افزایش دهند.

مسوول مدیریت امور مالی بودند. من هرگز صورت 
هرگز  من  نکرده ام.  امضا  را  حزب  حساب های 
کارت اعتباری  قراردادی را امضا نکرده ام. من حتی 
ندارم. من مسوولیت مستقیمی در این امور ندارم. اما 
من مسوولیت سیاسی خود را در ارتباط با این پرونده 

فساد می پذیرم.«
اعضای  موثرترین  از  یکی  حالی  در  مردم  حزب 
خود را به دلیل ارتباط با پرونده فساد مالی از دست 
که رهبر آن، ماریانو راخوی نتوانسته است  می دهد، 
به  موفق  دیگر،  احزاب  با  رایزنی  ماه  دو  از  پس 

تشکیل دولت ایتالفی شود.
سوی  از  او  خود  راخوی،  آقای  نخست  دوران  در 

منتقدان به فساد مالی متهم شده بود.

روز دوشنبه ٢6 دلو اتحادیه اروپا از ترکیه خواست به 
کرد در سوریه پایان  حمالت خود علیه شبه نظامیان 
گذشته مواضع جدیدی  دهد. ارتش ترکیه در دو روز 
مدافع  »گردان های  بدست   پیش  روز  چند  که  را 
با آتش توپخانه خود هدف  افتاد  خلق« در سوریه 

قرار داده است. 
کردهای  گروه  بزرگ ترین  خلق«  مدافع  »گروه های 
گروهی  را  آنان  ترکیه  که  است  اسد  بشار  مخالف 
کردستان ترکیه  کارگران  تروریستی و وابسته به حزب 

می داند. 
فدریکا موگرینی،  مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
گفت در حالی که شرکت  کنندگان  اروپا روز دوشنبه 
تصمیم  ترکیه  جمله  از  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در 
گرفتند قدم های جدی در راه پایان دادن به جنگ 

بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است.

سرگیی الورف، وزیر امور خارجه روسیه می گوید احتمال برقراری 
آتش بس تا یک هفته دیگر در سوریه به پنجاه درصد هم نمی رسد. 
آقای الورف می گوید روسیه بمباران مواضع داعش و جبهه النصره 
از  کشورهای غربی  از  کرد. شماری  در سوریه را متوقف نخواهد 
کید دارند این مخالفان مشروع و میانه روی بشار  جمله امریکا اما تا

که هدف اصلی جنگنده های روسیه قرار می گیرند. اسد هستند 
به موضع روسیه در مقابل موضع  بر سر بحران سوریه  اختالف ها 

ایاالت متحده یا اتحادیه اروپا محدود نمی شود.
منطقه ای  قدرت  مدعی  دو  سعودی،  عربستان  و  ایران  تقابل 
انتقال  پی  در  سعودی  عربستان  دارد.  ادامه  سوریه  سر  بر  نیز 
در  کرده است  اعالم  ترکیه  پایگاه های هوایی  به  جنگنده هایش 
صورت موافقت ایتالف بین المللی به رهبری امریکا حاضر است 

کند. نیرو به سوریه اعزام 
 

سیزدهم  شنبه  روز  ترکیه،  خارجه  امور  وزیر  اغلو،  چاووش  مولود 
پایگاه هوایی  تایید استقرار جنگنده های سعودی در  با  فبروری 
زمینی  عملیات  احتماال  عربستان  و  ترکیه  که  افزود  اینجرلیک 
ک سوریه انجام می دهند. جنرال  گروه داعش در خا مشترکی علیه 
انجام چنین عملیات  گانه  اظهاراتی جدا نیز در  العسیری  احمد 
ایتالف  عضو  کشورهای  که  افزود  و  ندانست  بعید  را  مشترکی 
بین المللی به رهبری امریکا بر سر ضرورت عملیات نظامی زمینی 
ک سوریه با یکدیگر توافق دارند و قرار است در روزهای  در خا
مورد  در  ایتالف  این  عضو  کشورهای  نظامی  کارشناسان  آینده 

کنند. جزییات این عملیات با یک دیگر تبادل نظر 
کناره گیری بشار اسد را شرط راه حل سیاسی بحران  ترکیه و عربستان 

سوریه می دانند. 
در ایران سردار مسعود جزایری قایم مقام ستاد مشترک نیروهای 
کنش به استقرار جنگنده های سعودی در  کشور در وا مسلح این 
که اوضاع  که ایران اجازه نخواهد داد  گفت  پایگاه هوایی ترکیه 
تغییر  کشورهای حامی مخالفان بشار اسد  اراده  بر اساس  سوریه 

کند. 
که روسای  کرد  کرملین با انتشار بیانیه ای اعالم  کاخ  در این حال 
در  اوباما،  ک  بارا و  پوتین  والدیمیر  امریکا،  و  روسیه  جمهوری 
درگیری ها  کردن  متوقف  چگونگی  درباره  تلیفونی  گفتگویی 
دفتر  بیانیه  اساس  بر  کردند.  نظر  تبادل  یک دیگر  با  سوریه  در 
ابراز  ضمن  واشنگتن  و  مسکو  رهبران  روسیه،  ریاست جمهوری 
خشنودی از توافق روسیه و امریکا در خصوص آتش بس در سوریه 

کشور برای اجرای این توافق شدند. خواستار همکاری دو 

گذشته در عربستان،  در پی اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه در ماه 
گرفت و پس از آتش زدن سفارت  تنش ها میان ایران و عربستان باال
عربستان در ایران، عربستان سعودی روابط دیپلوماتیک خود با 

کرد. ایران را قطع 

کاال از چین به تهران رسید نخستین قطار حمل 

کرد عضو بلندپایه حزب حاکم اسپانیا استعفا 

وپا خواستار توقف حمالت ترکیه  اتحادیه ار
کردهای سوریه شد علیه 

متهم شدن پوتین به دامن زدن به آتش جنگ در سوریه

جنگنده های عربستان در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه مستقر شدند

حفاظت منافع عربستان سعودی در ایران توسط سفارت سویس
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