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 !کندز خونبار سانحۀ پیامد

عمدۀ جهانی را در طرح  و تطبیق سیاست های بازیگران  Conspiracy Theoriesاگر فرضیه های دسیسوی 
یقیناً قابل  ،شدهافغانستان از مدت ها بدینسو در این لحاف بیمار پیچانیده  که ،خاص در سطح جهانی و مناطق معین

کنار  تبارز واقعیت های افغانستانو  این مبحث موضوع اهمیت مصلحت  بنابرعجالتاً  ، ولیغور و اندیشه است
در عمق بحیث یک رویداد نا هنجار وطنی مورد غور و مطالعه  توسط طالبان و تسخیر والیت کندز را ،بگذاریم

خاک خدعه، حیله،  را ترسیم می نماید که تا حال زیر غبار ابهام و گرد و ن تریقرار دهیم حقایق تصویر روشن
 تزویر و عوام فریبی پوشانده شده بود. 

طالب و یا بیشتر از آن به یک سرعت غیر قابل  ۷۰۰توسط جیشی لاقتصادی و سوق ا تصرف یک والیت مهم 
مورد توجه حکومت بر سر اقتدار و حامیان آن قرار  تصور و کمترین مدت دالئلی همراه دارد که هر یک باید جداً 

راتی را انه تنها خال ها، نا رسایی ها و غفلت های دفاعی، امنیتی و استخب پالی انگیزه و دلیل تحقیقات که  ،گیرد
در بر خورد با این رویداد مورد تحقیق شهررا احتوا کند بلکه حالت روانی و ذهنیت ها و عکس العمل  باشندگان 

 .دهدعلمی و همه جانبه قرار 
این والیت از مدت ها باینطرف مرکز زدو خورد امنیتی را غافلگیر نکردند بلکه  طالبان در این حمله قوای دفاعی و
تعداد کافی  معلوم نباشددقیق  بطور یعنی اگرگشته از دستی بدستی  های مربوطه های شدید بوده  و بسی ولسوالی

 عساکر و قوای امنیتی در این والیت متمرکز بوده آمادگی های الزم باید وجود می داشت. 
ز الی نشرات رسانه های داخلی پی بردن به حقایق ، با تمام آزادی ها، مشکل است مثالً روزی خبرنگار تلویزیون ا

احوال کندز را از بغالن راپور می داد و خود می گفت که بنابر موانع امنیتی رفتن به کندز نا ممکن است ولی  اآریان
قوای عسکری داخل که کندز را تخیل نموده توضیحات بدهد  لحب وظیفه مجبورش ساخته بود که چشم ببندد و احوا
خبر  ویا کشف نشده که کندز را از بغالن ببیند به این قدرت شهر گردیده. تعجب نمودم که تا حال چنین دوربینی

گفت که قوای  یبروی تصادف رسانۀ دیگر نگار هلیکوپتری در اختیار نداشت که اوضاع را از هوا مشاهده نماید.
 حال در میدان هوایی بوده ترتیبات حمله را باالی شهر دارند.ی تا عسکر

مۀ نیویارک تایمز راپور مبسوطی از کندز داشت که به استناد مصاحبات زنده با اروزن ع  ۲۰۱۵ اکتوبر ۸به روز 
ردم بر تهیه گردیده بود. از الی صحبت های معضو شورای والیتی با یک باشندگان ، مأمورین و اهل کسبه و حتی 

می آمد که اگر مردم در مقدم طالب گل نه ریختند از ابراز همکاری و هم نوایی هم دریغ نکرده بعضی کمک ها و 
از هراس و ارعاب نبوده بلکه به اساس این مصاحبات خوش به رضا بوده و حتی در  های شان با طالبان رهنمایی

 این همکاری ها و رهنمایی افراد قوای امنی و مخصوصاً ملیشه ها شامل بوده اند.
به قول یک صاحب منصب پولیس که از ذکر نامش خود داری کرده بود اصالً قوای مهاجم طالب با یک مقاومت 

سط یک جبهۀ مقدم و یا پیش قراول عساکر و قوای امنیتی رو برو نشده در اثر عقب نشینی هردو تو  و منظم شدید
به تصرف خود در آورده بیرق خود را در چار راهی مرکز شهر بلند  را قوت طالب به سهولت و سرعت شهر

 نمودند.
و عقب نشینی بدون مقاومت جدی  ه بودندنحوۀ برخورد مردم که شب قبل از حمله طالبان را در منازل خود جا داد

که عساکر اردوی ملی و قوای امنیتی و تخلیه سنگر ها برای هجوم طالب فقط یک حقیقت تلخ را آشکار می سازد 
این حکومت در  در بین ملت صاحب اعتبار نبوده و یک حکومت اعتبار باخته است.وحکومت پایۀ مردمی نداشته 

 ین ارزش دولت داری محسوب می گردد .راه نیافته که مهمتردل و دماغ مردم 
دهه و چند مظلوم و محکوم واقع شده جز ظلم، ستم، بیداد، وحشت، بربریت، جنایت و  سهگرچه ملت افغانستان از

در چهارده سال اخیر توسط شعار های دروغین دموکراسی، حقوق بشر ؛  انه دیده ام ی چیزی خون ریختن و ویران
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شناخته ی های واهی خلق گردید، حامد کرزی جانیان روادامی برای ملت عدالت و مساوات اعمار مجدد و انکشاف
آورد  دستان تا به شانه غرق در خون بیگناهان را کنار خود با ،شامل لست ملل متحد ،شده, ناقضین علنی حقوق بشر

هر هر تجاوز، هر سرقت، و ترانۀ حقوق بشر و مبارزه با فساد را از دهل و سرنای مطبوعات آزاد سرائیدن گرفت.
زور مندان و حتی شخص هر ظلم بر مردم ناشنیده و نادیده ماند و مرتکبین این جنایات مورد حمایت  غصب و

 رئیس جمهور قرار گرفت.
ت مافیای جنایت کار سیاسی و مافیای زور مند مفسد اقتصادی گیر افتاده آن مردم بیشتر از هر وقت دیگر در اسار

بحیث واقعیت تحمیلی پذیرفته یا در صف پیروان شان در آمدند و یا بخاطر حفظ ناموس، آبر و  را از بیچارگی ها
 عزت دهن بستند و خموشی گزیدند. 

به حق مردم مظلوم  دایی که از دست شان پوره بوبد نام، رهزن در سایۀ حمایت زور مندان هر نارو ،لچک، هرزه
 و بیدفاع انجام دادند.

عیل خان، خانوادۀ مهراس تهاجم طالب حق و نا حق خلق شده کار خانه های ملیشه سازی عطاء نور؛ دوستم و اس
پول به کرزی و دیگر زور آوران جهادی شروع به تولیدات نموده اراذل، اوباش و هرزگان محل در برابر پرداخت 

با رقبای  ،در مناطقی که اصالً وجود نداشتند ،های قوماندان های جهادی پیوستند، به جای مبارزه با طالبان هملیش
در پی اذیت و آزار مردم برآمده به سرقت و راه  ها  قومی و نژادی در آویختند. این ملیشهتضاد های  قدیم به روی 

تران و پسران مردم از ترس تجاوزات گونگون ملیشه ها مکتب رفته یده و دخزمبادرت ور گیری ها و اختطاف ها 
 جنگ های مسلحانه رخ داد.ی ملیشه و پولیس الس عشرت و تفنن و بچه بازی ها جنمی توانستند و در م

به بلیون ها دالر امدادی که برای رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی مردم سرازیر شده بود بطور علنی و بدون 
 وبازخوست چپاول و غارت شد.هراس 

بر دموکراسی افغانستان ) معذورم دارید( شاشید نظامی که خود آورده آمد و باآلخره جان کری وزیر خارجۀ امریکا 
 ندنظامی را بنام وحدت ملی باالی مردم افغانستان تحمیل نمود بجای آن بودند و آنرا از افتخارات خود می شمردند

در جهان  حتی  مطابقت داشته و انستان و نه به تجارب گذشتۀ این وطن ان، نه به فرهنگ افغکه نه به قوانین افغانست
 بی سابقه بود .

یک سال از ایجاد این حکومت گذشت و جزئی ترین عالئم عطف توجه به منافع ملی دیده نشده یک کشمکش 
توافق بعمل نیامده تا هنوز بسی آشکارای قدرت طلبی و تقسیمات است. تا حال در کمترین موردی بین دو دسته 

ور یکی دزدان چراغ بدست مقامات حکومت بنابر عدم توافق باالی اشخاص توسط سر پرستان اداره می گردد. د  
این در گیری های قدرت طلبی برای اقدامات ور دیگری آدم کشان حرفوی و مفسدین معلوم الحال. جمع شده و د  

حتی  مملکت در ورطۀ شکست و بحران قرار دارد. مجال نداده ی و اقتصادی تماعجانکشاف امور ا رفاه ، آسایش و
 به ارتباط حادثۀ کندز تبصره های ضد و نقیض از طرف حکومت و.م. پخش گردید.

 سرنوشت های نا معلوم اند.روزانه هزاران افغان صاحب کمال وطن را ترک و با قبول خطر مرگ راهی 
بیکاری و نبود  ملت است که قیمت این ریسمان کشی های قدرت و بی مباالتی و بی مسؤولیتی را می پردازد نای

 .عاید محشر فقر و بینوایی آفریده و غربت بر انواع فساد و جنایا ت افزوده 
طرات دهشت از عمق به سطح آورد و لو که خا را سانحۀ خونبار کندز نفرت، انزجار و بیزاری مردم از این اداره

 ولی ان ناجیان و رهایی بخشان نیستندزنده است و خوب می دانند که طالب حال تان در اذهان مردم او بربریت طالب
بر عالوۀ جنگ و خون  سانحۀ دردناک و خونبارکندز به نحوی بیزاری خود را تبارز دادند. آن را وسیله قرار داده

  .دو سلطان بودصحنۀ تمثیل نفرت مردم از حکومت یک قلمرو  ریزی 
و  اعاشه و اباطهقوای مسلح اردو و پولیس ملی که بلیون دالر برای معاش، شامپو، صابون، قاغوش های عصری 

بسهولت  برای دفاع نشان داده میدان را و عدم آمادگی خود را تجهیزات آن به مصرف رسیده علناً تزلزل ارادۀ 
چنانچه عین برخورد  در والیت بدخشان صورت گرفت که تنها ناشی از ضعف اداره . طالبان واگذار شدند برای
 در حقیقت ضعف مورال و اراده است. بلکهنبوده 

آن است که دوام عمر آن را به این خود مبین ناکامی آشکار دولت در فقدان و خالی اعتماد بین مردم و قوای مسلح 
 .شک می اندازد 

اربابان و حامیان او خوب می دانستند که تصرف یک محل ساده است  رهبر نام نهاد طالبان صوراختر محمد من مال
نا ممکن چه هنوز ده هزار سپاه امریکایی و تعدادی از ناتو در افغانستان با یک  در شرائط فعلی  ولی نگهداشت آن
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و لوکه  می شوند. با فهم این واقعیت طالبان اشپالق عمالً داخل جنگیک قوت هوایی مدهش حضور دارد که به 
 موفقیت های ذیل را بدست آوردند: عقب رانده شدند 

 جنگ روانی و نمایش قدرت و جلب همکاری مردم، ملیشه و بعضی منسوبین اردو و پولیس 

 وسایط نقلیه و مهمات  ،بدست آوردن مقادیر بزرگ اسلحه 

 مبالغ معتابه پول نقد، اجناس و اسعار خارجی نبدست آورد 

 اس و دلهره و فرار ها در دیگر والیات شمالرایجاد ه 

 و تحکیم موقف رهبر طالبان ایجاد وحدت بین گروه های مختلف طالب 

  .داخل شدن در مذاکرات صلح، احیاناً اگر تحقق یابد، با یک موقف قوی تر و دست باال 
 
 

 پایان
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