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غنی:

جنگ در افغانستان امنیت منطقه را 
تهدید می کند

7
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آنکس که جنگ افروخت
گفتگو های صلح است میزبان 
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اعتراض شدید خانواده فرخنده در مورد حکم دادگاه استیناف

کردهاند.
حکم استیناف دادگاه اخیرا
فرخنده قاتالن از تن چهار اعدام
کرد.اینچهارنفردردادگاه رالغو
شده محکوم اعدام به ابتدایی

بودند.
اعضای با دیدار در عبداهلل کتر دا
دادگاه حکم فرخنده، خانواده
توصیف کننده نگران را استیناف

اخیر »تصمیم میگوید: کرده
است نگرانی باعث محکمه
تطبیق مورد در را سوالهایی و
عدالتبرانگیختهاست.حکومت
قضیه این در عدالت تحقق برای
شهیدفرخندهمتعهداستوازهیچ
نخواهد دریغ زمینه این در تالش

کرد.«
پیش روز یک ملکزاده فرخنده
ازسالنوخورشیدی،بهاتهامآتش
مسجد نزدیکی در قرآنکریم زدن
مردان توسط ابتدا دوشمشیره شاه
شدید کوب و لت مورد خشمگین
گرفتهوبهقتلرسید.اینمردان قرار
کشتنفرخندهدر خشمگینپساز
کوب،جسدویرازیر نتیجهلتو
دریای داخل در و کرده موتر تایر

کشیدند. کابلبهآتش

برادر و مادر پدر، کابل: 8صبح، 
به که دختری فرخنده، شهید
پیش در قرآنکریم زدن آتش اتهام
صورت به شمشیره دو شاه مسجد
وحشیانهیبهقتلرسید،دردیدار
رییس عبداهلل عبداهلل کتر دا با
از ملی، وحدت حکومت اجرایی
در استیناف دادگاه حکم صدور
موردقاتالنفرخندهشدیداعتراض

وژه سفارت آزاد نمی شود قدس با پر
که هنوز فرق بین »اسراییل«  گرد مکتب در روز قدس  حضور چند شا
و »اسماعیل« را نمی دانند حکایت از وضع موجود دارد. اجرای این 
ع حرکت ها  ع پروژه ها برای مجریان شاید سود آور باشد، اما این نو نو
کنون جای  آسیب های جدی به حیثیت و اعتبار مردم وارد می کند. ا
دیدگاه  آسانی  به  کس  هر  مجازی  فضای  با  که  است  خوشبختی 
خود را در رابطه به این نمایش ها بیان می کند. با این همه قدس 

برای مردم افغانستان از احترام خاص برخوردار است.
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غصب سه صد هزار جریب زمین دولتی در ننگرهار 

نام سیاف و گیالنی در فهرست 
غاصبان زمین

در بخشی از گزارش آمده است: »استاد سیاف در منطقه گنده چشمه 
گیالنی در  خ رود حدود 3500 جریب زمین، سید اسحاق  ولسوالی سر
روستاهای سیاه سنگ، چهارباغ و شیخ مصری حدود 7500 جریب 
خ رود حدود ۱۰۰۰  زمین، ملک جلیل در منطقه بماران ولسوالی سر
جریب  هزار  یک  نیز  مصر  شیخ  منطقه  در  وزیر  ملک  زمین،  جریب 

کرده اند.« زمین دولتی را غصب 

»آقای سناتور مشکل 
که ما با  ما این است 
پناهگاه ها و منابع 
تروریسم مبارزه نمی کنیم. 
کستان  تروریستان در پا
پناهگاه دارند و از 
کشور ما رخنه  آن جا به 
می کنند.« بسیار شنیدنی 
که سناتور اوباما  است 
گفت:  کرزی  در پاسخ به 
»امریکا بر این باور است 
کستان باید بیشتر  که پا
کند.« همکاری 
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زنگ اول


افغانستان  مردم  انتظار  اسالم آباد  در  اخیر  مذاکرات 
را برای رسیدن به صلح بیشتر کرده است. هرچند که 
انتظارات  تا  کردند  تالش  ملی  وحدت  حکومت  سران 
مردم از این مذاکرات زیاد بلند نرود، اما نفس حضور 
خواهی نخواهی  مذاکره،  میز  روی  طالبان  نمایندگان 
برای  تالش ها  که  حاال  می آورد.  به وجود  انتظاراتی 
حکومت  سران  به  رسیده،  نتیجه  به  جایی  تا  مذاکره 
خط  و  صلح  از  را  خودشان  تعریف  تا  است  الزم 
دهند.  توضیح  افغانستان  مردم  به  به وضوح  قرمز ها 
و  پیش قدم شوند  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
تمام خط قرمز ها و تعریف صلح را به مردم افغانستان 
برای  که  هیاتی  که  نیست  کافی  این  سازند.  واضح 

مذاکره می رود، در مورد همه چیز صحبت کند. 
آن  مورد  در  باید  حکومت  سران  که  چیزی  نخستین 
عده  آن  نظر  از  است.  صلح  تعریف  کنند،  صحبت 
به  و  هستند  قانون پذیر  که  افغانستان  شهروندان  از 
دموکراسی باور دارند، صلح به معنای سیاست ورزی 
بدون خشونت است. سیاست ورزی بدون خشونت به 
این معنا است که هر گروه و جناح سیاسی، بر مبنای 
سازمانش  بگذارد،  کنار  را  اسلحه  افغانستان،  قوانین 
را در نهاد های رسمی ثبت کند و وارد بازی با قاعده 
سیاسی شود. این سازمان بر مبنای قانون حق خواهد 
طریق،  این  از  و  کند  شرکت  انتخابات ها  در  داشت 
فضای استراتژیک سیاست را به کنترول خود درآورد. 
به بیان دیگر، هر گروهی که می جنگد، باید تسیلم یک 
باید  نمونه  به عنوان  شود.  ارزش ها  و  اصول  سلسله 
رسمیت  به  قدرت  منازعه  داور  به عنوان  را  انتخابات 
که  گروهی  بگذارد.  ارج  را  قانون  و حاکمیت  بشناسد 
کنار  را  اسلحه  باید  می کند  تعهد  ارزش های  چنین  به 
افغانستان،  نظامی  گروه های سیاسی-  بیشتر  بگذارد. 
این اصول را پذیرفتند. احزاب نیرومندی در افغانستان 
این  اما  داشتند،  نظامی  که سازمان های  داشت  وجود 
گروه ها بخش های نظامی خود را منحل کردند و وارد 
به عنوان  را  انتخابات  و  قاعده سیاسی شدند  با  بازی 

داور منازعه قدرت قبول کردند. 
از نظر شهروندان قانون پذیر افغانستان، طالبان یا هر 
و  بگذارد  کنار  را  اسلحه  باید  هم  دیگر  مسلح  گروه 
با  بازی  وارد  قانون،  حاکمیت  و  انتخابات  پذیرش  با 
قاعده سیاسی شود. از نظر عده ای دیگر اما صلح به 
دیگر هم  است. عده ای  پذیرش زعامت مالعمر  معنای 
آتش بس  در  را  آن  و  دارند  محدود  تعریف  صلح  از 
فرو می کاهند. سران حکومت وحدت ملی باید به مردم 
افغانستان اعالم کنند با کدام یک از این دیدگاه ها توافق 
دارند. این سران باید به وضوح تعریف خودشان را از 

صلح اعالم کنند. 
سران حکومت وحدت ملی باید در مذاکرات آینده، از 
جانب طالبان و حامیان آنان نیز بخواهند تا تعریف این 
گروه از صلح هم واضح شود. دو طرف باید در قدم اول 
بپردازند.  بحث  به  از صلح  تعریف های شان  مورد  در 
عالوه بر این سران حکومت باید خط قرمز های شان را 
هم به وضوح بیان کنند. سران حکومت باید بگویند که 
آنان در مذاکرات صلح خط قرمز  چه چیزهایی برای 
اعالم  حکومتی  مقام های  از  برخی  این  از  پیش  است. 
افغانستان  اساسی  قانون  دوم  فصل  که  بودند  کرده 
اما  است.  قرمز  مذاکرات صلح خط  در  برای حکومت 
باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  نیست،  کافی  این 
به  را  مذاکرات صلح  قرمز های  پیش قدم شوند و خط 

مردم افغانستان توضیح دهند. 
مردم  به  آن  در  باید  حکومت  سران  که  دیگری  نکته 
صلح  مذاکرات  اگر  است.  بدیل  برنامه  دهند،  توضیح 
به نتیجه نرسد و شکست بخورد، در آن صورت بدیل 
چیست. این چیزهایی است که مردم افغانستان انتظار 

دارند، از سران حکومت بشنوند.

صلح باید تعریف شود
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ایران، آخرین  انقالب  اوج  در  در سال 1358 
هفته ماه رمضان به نام هفته حمایت از فلسطین 
اقدام  این  که  می شود  گفته  شد.  نام گذاری 
یزدی وزیر خارجه وقت  ابراهیم  آقای  ابتکار 
به منظور  ایران  آن  از  پس  است.  بوده  ایران 
در  قدرت  نمایش  و  مردمی  عمومی  بسیج 
روز  این  از  منطقه  کشور های  و  غرب  برابر 
گرامیداشت می کند. در این مناسبت ایران علیه 
تمام کشور هایی که درگیر می باشد، شعار سر 
داده و شعار های انقالبی خود را تکرار می کند. 
تا  کرد،  تالش  مدت  این  در  ایران  دولت 
برنامه  این  با  را  دیگری  نهاد های  و  کشورها 
به ویژه  ایران  سفارت های  کند.  هماهنگ 
این کشور تالش می کنند  رایزن های فرهنگی 
اجرا  به  نمایش  این  نیز  کشورها  سایر  در  تا 
فرهنگی  رایزن  افغانستان  در  شود.  گذاشته 
را  اسالمی  و  سیاسی  برنامه های  تمام  ایران 
هر  می گذارد.  مناقصه  به  داوطلبانه  به صورت 
حاضر  امکانات  حداقل  با  که  گروهی  و  نهاد 
را  پروژه  باشد  ایران  برنامه های  اجرای  به 
در  ایران  مداخله  دامنه  اکنون  نصیب می شود. 
می شود.  دیده  مختلف  بخش های  و  حوزه ها 
مردم افغانستان سال های طوالنی تمام برنامه ها 
میهنی  و  ملی  مناسبت های  و  مذهبی  دینی، 
خود را به صورت طبیعی و خودجوش برگزار 
بسیاری  در  اکنون  که  تاسف  با  اما  کرده اند. 
این برنامه ها رد پای رایزن فرهنگی ایران دیده 

شود. 
رهبران  عکس  و  بیرق  توزیع  با  کشور  این 
نهادها  و  میان دسته های مذهبی، مساجد  خود 
تالش می کند تا در جنگ نیابتی حضور خود 
سالگرد  بهمن،   22 قدس،  روز  کند.  حفظ  را 
اسالمی  مناسبت های  برخی  و  آیت اهلل خمینی 
از جمله برنامه هایی است که در قالب پروژه ها 
افغانستان  مردم  آگاهی  اکنون  می شود.  تطبیق 
باال رفته و از این نمایش ها استقبال نمی گردد. 
قدس  روز  در  مکتب  شاگرد  چند  حضور 
را  »اسماعیل«  و  »اسراییل«  بین  فرق  هنوز  که 

نمی دانند حکایت از وضع موجود دارد.
مجریان  برای  پروژه ها  نوع  این  اجرای 
حرکت ها  نوع  این  اما  باشد،  سود آور  شاید 
آسیب های جدی به حیثیت و اعتبار مردم وارد 
با  که  است  خوشبختی  جای  اکنون  می کند. 
فضای مجازی هر کس به آسانی دیدگاه خود 
را در رابطه به این نمایش ها بیان می کند. با این 
همه قدس برای مردم افغانستان از احترام خاص 
کشور ها  مساله  به  رسیدگی  است.  برخوردار 
به خصوص فلسطین از صالحیت های دولت ها 
کشور های  و  ملل  سازمان  قالب  در  که  است 
عضو کنفرانس اسالمی به آن رسیدگی شود. 
بلند  و  ایران  فرهنگی  رایزن  پروژه  با  قدس 
نخواهد  آزاد  هرگز  آن  رهبران  کردن عکس 
است  سوال برانگیز  همه  برای  که  آنچه  شد. 
در  گردهمایی ها  نوع  این  مدیران  بی تفاوتی 
است. سال ها است که  باره سرزمین خود شان 
طالبان،  داعش،  است.  جنگ  در  وطن  این 
همه  نابودی  برای  کمر  حقانی  و  القاعده 
آیا  نفر کشته می شود.  تا 60  روز  هر  بسته اند. 
این همه رویداد غیرت دینی و ملی آقایان را 

بیدار نمی تواند؟

قدس با پروژه سفارت 
آزاد نمی شود

فرد شماره دوم داعش در افغانستان کشته شد

داکتر عبداهلل:
 پیشرط حضور ما در حکومت اصالح نظام انتخاباتی بود

سفر وزیر داخله به شمال جهت ارزیابی اوضاع امنیتی

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
گروه  دوم  شماره  فرد  که  کرده 
افغانستان،  در  داعش  تروریستی 
در نتیجه عملیات هوایی در والیت 

ننگرهار به قتل رسیده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
هوایی  حمله  این  در  که  می گوید 
مقبول  شیخ  شدن  کشته  ضمن 
شخص  شاهد  شاهداهلل  به  مشهور 
شماره دوم گروه تروریستی داعش 
معاون  زمان  گل  افغانستان،  در 
گروه  نظامی  عملیات های  بخش 
عضو  یک  با  داعش  تروریستی 

دیگر این گروه به قتل رسیده اند.
افراد  این  که  می گوید  ملی  امنیت 
در نتیجه اطالعات نیروهای مربوط 
در  اما  رسیده  قتل  به  اداره  این  به 
توسط  هوایی  حمله  این که  مورد 
یا  صورت گرفته  داخلی  نیروهای 

رییس  عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
در  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی 
دیدار با گلین کاوون رییس اجرایی 
است  گفته  انترنشنل«  »دموکراسی 
یکی از پیشرط های وی برای حضور 
اصالح  ملی،  وحدت  حکومت  در 

نظام انتخاباتی بود.

علومی  نورالحق  کابل:  8صبح، 
به  سفر  با  داخله،  امور  وزیر 
بلخ،  و  سرپل  فاریاب،  والیت های 
اوضاع امنیتی در این والیات را از 

نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.
دو  سفر  این  در  داخله  امور  وزیر 
روزه، با مقام های محلی و متنفذین 
قومی دیدار و گفتگو کرده است. 
در این دیدارها از وزیر امور داخله 
امنیت  تامین  در  تا  شده  خواسته 

شمال کشور بیشتر توجه شود.

نکرده  ارایه  جزییاتی  بین المللی، 
است.

ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
پیش  شاهد  شاهداهلل  که  می افزاید 
طالبان  تحریک  سخنگوی  این  از 
شدن  جدا  از  بعد  و  بود  پاکستانی 
تروریستی  گروه  از  گروه،  این  از 

داعش بیعت خود را اعالم کرد.
شاهداهلل  که  می گوید  ملی  امنیت 
شاهد تصمیم داشت تا یک جنگ 
و  راه اندازی  منطقه  در  را  بزرگ 

دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی 
است:  گفته  عبداهلل  آقای  شده، 
حکومت  در  ما  حضور  »پیشرط 
انتخاباتی  نظام  اصالح  ملی  وحدت 
توافقنامه  اساس  به  اصل  این  به  بود. 
پابندیم و این یگانه راه حل  سیاسی 

 آقای علومی در سفرش به والیت 
سرپل، گفته که تامین امنیت مناطق 
این  اولویت های  از  کشور  شمال 

وزارت است.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  داخله  امور  وزارت 
به  سفرش  در  علومی  نورالحق 
والیت بلخ گفته است که نیروهای 
اجازه  مردم  دشمنان  به  امنیتی 
خود  اهداف  به  که  نمی دهند 
برسند. او می افزاید که سپری شدن 

خود را به عنوان یکی از چهره های 
مرکزی گروه تروریستی داعش در 

منطقه تبدیل نماید.
که  عبدالرووف  مال  قبل  ماه  چند 
را  داعش  تروریستی  گروه  رهبری 
داشت،  عهده  به  هلمند  والیت  در 

نیز به قتل رسید.
در  داعش  تروریستی  گروه 
خود  فعالیت های  بیشتر  افغانستان، 
را در والیت ننگرهار متمرکز کرده 

است.

از  ناشی  بحران های  از  رفت  بیرون 
انتخابات است.«

وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
ملی همچنین می گوید که قرار است 
نظام  اصالح  کمیسیون  زودی  به 
انتخاباتی به کارهای خود آغاز کند. 
به گفته  او، این کمیسیون طرح های 
اصالحی خود را در زمینه اصالحات 

انتخاباتی ارایه خواهد کرد.
رییس  کاوون  گلین  همین حال،  در 
انترنشنل«  »دموکراسی  اجرایی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  که  می گوید 
بحران  از  عبور  ضامن  افغانستان  در 
بحران های  تکرار  از  جلوگیری  و 
دیگر در این کشور است. وی تاکید 
کرده است اصالح نظام انتخاباتی در 
افغانستان بستگی اداره سیاسی دارد.

مسوولیت های  انتقال  انتخابات، 
وحدت  حکومت  ایجاد  و  امنیتی 
در  لرزه«  »به  را  مردم  دشمنان  ملی 

آورده است.
به  سفر  این  در  داخله  امور  وزیر 
شهروندان والیت های شمال کشور 
صورت  هیچ  به  که  داده  اطمینان 
نیروهای  با  جنگ  توان  دشمن 
سقوط  توان  حتا  و  ندارد  را  امنیتی 
یک ولسوالی را هم نخواهد داشت.

  شهریار
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منطقه  در  مرام  ملک  و  هزار  یک  حدود  حسین خیل 
چغره به نمایندگی از قوم چغره حدود یک هزار جریب 

کرده  اند.« زمین دولتی را غصب 
مربوطات  در  دیگر  تن  سه  که  می دهد  نشان  سندها 
ولسوالی دوربابا حدود 55 هزار جریب زمین را غصب 
در  شولگر  قوم  نمایندگی  به  عباس،  »ملک  کرده اند: 
ملک  زمین،  جریب  هزار   32 حدود  شولگر  روستای 
کرکو حدود 8 هزار جریب و معتبر  عصمت اهلل در دشت 
ولسوالی دوربابا حدود 15  روستای دور چینه  خان در 

کرده اند.« هزار جریب زمین دولتی را غصب 
گیالنی در میان  نام استاد سیاف و سید اسحاق 

غاصبان بزرگ زمین
در عین حال، حدود شش تن دیگر در مناطق مختلف 
را  زمین دولتی  ولسوالی سرخ رود حدود 14هزار جریب 

غصب و در آن شهرک های رهایشی ساخته اند.
در  سیاف  »استاد  است:  آمده  گزارش  از  بخشی  در 
 3500 حدود  سرخ رود  ولسوالی  گنده چشمه  منطقه 
روستاهای  در  گیالنی  اسحاق  سید  زمین،  جریب 
 7500 حدود  مصری  شیخ  و  چهارباغ  سیاه سنگ، 
ولسوالی  بماران  منطقه  در  جلیل  ملک  زمین،  جریب 
سرخ رود حدود ۱۰۰۰ جریب زمین، ملک وزیر در منطقه 
را غصب  دولتی  زمین  هزار جریب  نیز یک  شیخ مصر 

کرده اند.«
استاد سیاف  با  تا  کرد  روزنامه 8صبح تالش  خبرنگار 
با تالش های پی هم  اما  کند؛  گیالنی صحبت  آقای  و 

کار نشد. موفق به این 
گزارش اداره اراضی والیت ننگرهار، 12 تن در  براساس 
مناطق مختلف ولسوالی شینوار حدود 19 هزار جریب 
کید  تا گزارش  این  در  کرده اند.  غصب  را  دولتی  زمین 
افراد دیگر  از  گل و شماری  شده است: »ملک غنچه 
هزار   3 حدود  شینوار  ولسوالی  غنی خیل  روستای  در 
 15 حدود  شینوار  قلعه  روستای  اهالی  زمین،  جریب 
احمد  ملک  شاه،  محمد  ملک  زمین،  جریب  هزار 
مربوطات  در  سخی  ملک  و  محمد رسول  ملک  شاه، 
شیوه ولسوالی شینوار حدود 1500 جریب زمین، حاجی 
کشمون حدود 4 هزار  ایوب و حاجی موسی در منطقه 
جریب زمین، باز محمد ملک یارجان و طوطی نظر نیز 
کشمون ولسوالی شینوار این والیت حدود  در روستای 

کرده اند.« یک هزار جریب زمین دولتی را غصب 
شهرک های خودسر 

که  می دهد  نشان  ننگرهار  والیت  اراضی  اداره  گزارش 
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که  می گویند  ننگرهار  والیت  اراضی  اداره  مسووالن 
جهادی  پیشین  فرماندهان  و  زرومندان  از  شماری 
حدود 300 هزار جریب زمین دولتی در 13 ولسوالی این 

کرده اند. والیت را غصب 
8صبح  اختیار  در  را  اسنادی  ننگرهار  اراضی  اداره 
 ۲۷۵۸۵۶ حدود  تن   1106 آن  براساس  که  داده  قرار 
جریب زمین دولتی را در ولسوالی های رودات، دشت 
مینه،  هسکه  شینوار،  کوت،  مومندره،  لعل پور،  چوره، 
از  و برخی  کامه، دوربابا، سرخ رود، چپرهار، حصارک 

کرده اند. ولسوالی های دیگر این والیت غصب 
براساس این سندها، شماری از زورمندان از یک هزار 
دولتی  زمین  جریب  هزار   50 الی  دولتی  زمین  جریب 
تبدیل  شخصی  زمین های  به  را  آن  سپس  و  غصب  را 

کرده اند.
مدیریت تصفیه اراضی، ریاست اراضی والیت ننگرهار 
شماره  فرمان  براساس  گذشته،  سال  دو  جریان  در 
رییس جمهوری  کرزی  حامد   1391/5/5 تاریخ   ،45
پیشین، یک بررسی را در مورد غصب زمین های دولتی 
در  را  خود  بررسی های  اداره،  این  است.  داده  انجام 
گزارش  یک  و  رسانده  پایان  به  ننگرهار  ولسوالی   13
پنج صفحه ای در مورد غصب زمین های این ولسوالی ها 

کرده است. تهیه 
نمایندگان اقوام؛ غاصبان بزرگ زمین

گزارش اداره اراضی ننگرهار، بیشتر نام های شماری  در 
به عنوان  زورمندان  و  محلی  فرماندهان  قوم،  بزرگان  از 

غاصبان بزرگ زمین در ننگرهار یاد شده است.
گزارش آمده است: »حاجی عجب به نمایندگی  در این 
ولسوالی  چوره  دشت  منطقه  در  حصار شاهی  قوم 
رودات حدود یک هزار جریب زمین دولتی را غصب 
عرب  قوم  از  نمایندگی  به  سبحان  ملک  است.  کرده 
دولتی،  زمین  جریب   1200 حدود  سرخ دیوار  منطقه  در 
گل میران نیز در  ملک آدم خان، ملک محبوب و ملک 
منطقه دشت چوره هر یک حدود 2 هزار جریب زمین 

کرده اند.« دولتی را غصب 
هم چنین، ملک شاه محمد و محمد عباد، به نمایندگی 
هزار جریب   2 هر یک حدود  نیز،  ننگرهار  کوچیان  از 

کرده اند. زمین را در مربوطات دشت چوره غصب 
با این حال، شماری از زورمندان دیگر نیز در مربوطات 
را  دولتی  زمین  جریب  هزاران  ننگرهار  والیت  مختلف 
غصب و سپس آن را به شهرک های رهایشی و زمین های 

کرده اند. کشاورزی شخصی تبدیل 

برخی از بزرگان قوم میا در ولسوالی لعل پور حدود یک 
هزار جریب زمین دولتی و اقوام سی پای و علی شیرخیل 
در مربوطات اچین این ولسوالی حدود 50 هزار جریب 
اداره  سندهای  در  کرده اند.  غصب  را  دولتی  زمین 
اراضی، اما نام بزرگان قوم های سی پای، علی شیرخیل 
گزارش اداره اراضی ننگرهار افشا نشده است. و میا در 

یک  حدود  نیز  معروف خیل  و  احمدزی  اقوام  بزرگان 
ولسوالی  چوگان  منطقه  در  را  دولتی  زمین  جریب  هزار 

کرده اند. حصارک غصب 
قوم  ولسوالی چپرهار،  آمده است: »در  گزاش  ادامه  در 
دولت زی به رهبری انجنیر ابراهیم، ملک نواب و افراد 
رهبری  به  ترک  قوم  زمین،  جریب   ۲۵۰۰ حدود  دیگر 
حاجی  زمین،  جریب   ۱۰۰۰ ترکی  منطقه  در  اصغر  علی 
گل،  وکیل، حاجی بهرام، معلم سیدمحمد، مولوی علم 
گ  حاجی سلطان خیل، حاجی سلطان میر و غالم دا
در مربوطات دشت خلوزی حدود ۴۵۰۰ جریب  زمین، 
منطقه  در  شیر احمد  وکیل  شیرآغا،  ملک  انصار اهلل، 
رازق،  گل  نمرالدین،  زمین،  جریب   ۱۰۰۰ حدود  تریلی 
کریم و محمد ایوب پاچا و شمار دیگر در منطقه  کتر  دا
منطقه  در  خالص  مولوی  زمین،  جریب   ۲۰۰۰ تریلی 
کوچی  خان  اول  زمین،  جریب   4000 حدود  دولت زی 
 ۱۵۸۲ حدود  تاله  پسه  منطقه  در  میران  گل  حاجی  و 

کرده اند.« جریب زمین را غصب 
و  عبداهلل  ملک  کبر،  ا ملک  امان اهلل،  هم،  سویی  از 
در  را  دولتی  زمین  جریب  هزار   2 حدود  نوروز  ملک 
»در  کرده اند:  غصب  ننگرهار  والیت  کامه  ولسوالی 
جریب   800 فضل اهلل  قاری  کامه،  خاص  مربوطات 
گرداب  منطقه  در  خان  قاسم  و  غالم  حاجی  زمین، 
حدود 600 جریب زمین و عبدالرزاق به نمایندگی از قوم 
کامه حدود 500 جریب  شیرکر در منطقه شیرکر ولسوالی 

کرده اند.« زمین دولتی را غصب 
گل و زرپاچا در منطقه  هم چنین، ملک نوشاه، مختار 
حدود  یک  هر  مومندره  ولسوالی  مربوطات  از  دکه 
در  کرده اند.  غصب  را  دولتی  زمین  جریب  هزار  دو 
منطقه  در  غالم  مک  که  شده  کید  تا یادشده  گزارش 
کوت، یک هزار جریب زمین را  حصار خانه ولسوالی 

کرده است. تصاحب 
که سه بزرگ قوم در ولسوالی هسکه  گزارش ذکر شده  در 
کرده اند:  غصب  را  زمین  جریب  هزار   4 حدود  مینه 
»عبدالوکیل از قوم الیاس خیل، در منطقه خم ولسوالی 
از قوم  هسکه مینه حدود 2 هزار جریب، حاجی زربار 

حدود  دولتی،  زمین های  غصب  از  پس  خواران  زمین 
8 شهرک خودسر در برخی از ولسوالی های این والیت 

کرده اند. ایجاد 
غرب  ساحه  در  سیاف  »استاد  است:  آمده  گزارش  در 
استاد  نام  به  )خودسر(  شهرک  یک  افسان  شهرک 
یک  شاهی  حصار  قوم  بزرگان  است.  ساخته  سیاف 
»د  نام  به  چوره  دشت  منطقه  در  رهایشی  شهرک 
سرخ  منطقه  در  روغانی  و  مزینه  اقوام  مینه«،  شهیدانو 
ایجاد  خودسر  شهرک  یک  رودات  ولسوالی  دیوار 
در  دوست محمد  حاجی  و  غلجی  غالم  کرده اند. 
دشت  نام  به  خودسر  شهرک  یک  رود  سرخ  ولسوالی 

کرده است.« بهاولی اعمار 
غوچک،  بند  شهرک های  که  شده  گفته  گزارش  در 
جمله  از  تریلی  للمه  شهرک  و  تاله  پوسته  خیرآباد، 
شکل  به  زورمندان  سوی  از  که  است  شهرک هایی 

غیرقانونی در زمین های دولتی ایجاد شده است.
ننگرهار  والیت  اراضی  اداره  مسووالن  حال،  این  با 
که  می دهد  نشان  اداره  این  گزارش های  که  می گویند 
در 13  را  زمین دولتی  هزار جریب   300 تن حدود   1107

کرده اند. ولسوالی این والیت غصب 
اراضی  اداره  مسوول  دولت زی،  محمد صادق  انجنیر 
ننگرهار  والیت  »در  گفت:  8صبح  به  ننگرهار  والیت 
اداره  که  شده  غصب  دولتی  زمین  جریب  هزار  صدها 
کرده  تهیه  را  زمین  غاصبان  از  برخی  فهرست  اراضی 
و  پیشین جهادی  ارشد  فرمانده   20 فهرست  این  در  که 

مقام های حکومتی نیز شامل هستند.«
سکوت ارگان های عدلی

گزارش و فهرستی  که  آقای دولت زی، با انتقاد می گوید 
دولتی  مختلف  اداره های  به  را  زمین  غاصبان  از 
گونه اجراات در  فرستاده، اما ارگان های ذی دخل هیچ 

کرده اند. این مورد انجام نداده  و سکوت اختیار 
که به حیث رییس اداره  به گفته او، در جریان دو سال 
هزار   13 از  بیش  شده  مقرر  ننگرهار  والیت  اراضی 
زمین خواران  و  زورمندان  نزد  از  را  دولتی  زمین  جریب 

کرده است. استرداد 
کندزی والی ننگرهار می گوید  از سویی هم، سلیم خان 
غصب  زمین های  استرداد  و  زمین  غاصبان  مورد  در  که 
غاصبان  برابر  در  و  گرفته  دست  روی  پالن هایی  شده 

کرد. ایستادگی خواهد 
تمام  به  رابطه  »در  گفت:  8صبح  به  کندزی  آقای 
دستور  مربوطه  اداره های  به  شده  غصب  زمین های 
که دوسیه های زمین های غصب شده و غاصبین  داده ام 

کرده تا عامالن آن مجازات شوند.« را تهیه 
مقام های  اما  ننگرهار،  والیت  باشندگان  از  شماری 
که با غاصبان زمین  محلی این والیت را متهم می کنند 

دست دارند.
نیز  والیت  این  والیتی  شورای  عضو  زمری،  ذبیح اهلل 
که در غصب زمین های دولتی از ماموران عادی  می گوید 
گرفته تا مقام های ریاست جمهوری دست دارند  والیت 
محلی  مقام های  توان  از  دولتی  زمین های  استرداد  و 

بیرون است.
در  ننگرهار  »زمین های  گفت:  8صبح  به  زمری  آقای 
کنون نیز جریان  کرزی غصب شده است و ا حکومت 
پس  را  زمین ها  که  نمی تواند  نیز  غنی  حکومت  دارد، 
در  حکومت  ارشد  مقام های  از  برخی  چون  بگیرد؛ 

غصب زمین های دولتی دست دارند.«
که پیش از این در  گزارش تحقیقی  با این حال، یک 
باشنده  صدها  که  می داد  نشان  رسید،  نشر  به  8صبح 
عادی در شهر جالل آباد نیز هزاران جریب زمین دولتی 

کرده اند. را غصب 

ل آباد  غازی، جال
 رستگار

غصب سه صد هزار جریب زمین دولتی در ننگرهار 

نام سیاف و گیالنی در فهرست غاصبان زمین
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سرنوشت مال محمدعمر 
مشخص شود

ولسی جرگه زن ستیز
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و  کرده اند  پیدا  را  مالعمر  پای  رد  که  کند  ادعا 
او به آنان دستور داده است تا توافق آتش بس را 
کره کنندگان دولت  رعایت نکنند و بجنگند. مذا
کره، از جانب  افغانستان باید در جلسه آینده مذا
بپرسند.  مورد سرنوشت مال محمد عمر  مقابل در 
نوار  یک  باید  است،  زنده  محمدعمر  مال  گر  ا
نظرش  کره  مذا مورد  در  و  کند  منتشر  ویدیویی 
می افتد  اتفاق  وقتی  سناریو  بدترین  بگوید.  را 
کره کنندگان  مذا با  ملی  وحدت  حکومت  که 
یک  اما  کند،  توافق  آتش بس  روی  اسالم آباد 
که  کند  اعالم  و  برخیزد  طالبان  دیگر  گروه 
دوام  خواستار  و  نمی پذیرند  را  آتش بس  آنان 
جنگ اند به دلیل این که از مال محمدعمر دستور 
کرزی  حامد  سابق  سخنگوی  باری  گرفته اند. 
کری وزیر امور خارجه  که روزی جان  کرد  اعالم 
گفته بود  امریکا به رییس جمهور پیشین در ارگ 
کراچی است و استخبارات  که مال محمد عمر در 
احمد رشید  دارد.  نظارت  او  بر  کستان  پا
کستانی هم در مقاله های اخیرش  روزنامه نگار پا

کستان برمالعمر  که استخبارات پا نگاشته است 
این  به  او  اختفای  محل  و  دارد  جدی  نظارت 
گر به واقع چنین است، بر  سازمان، روشن است. ا
حکومت است تا موضوع را با اسالم آباد در میان 
تا به  کستان بخواهد  پا از سران دولت  و  بگذارد 

مال محمد عمر اجازه ابراز نظر بدهند. 
آمدن  و  مالعمر  نظر  ابراز  برای  دیگر  مانعی  هیچ 
او را  او در انظار عامه وجود ندارد. امریکا دیگر 
دشمن نمی داند و دولت افغانستان هم می خواهد 
کند. تمام جریان های سیاسی  با سازمان او صلح 
حمایت  صلح  کرات  مذا از  هم  افغانستان 
مال  تا  که  نیست  مانعی  هیچ  بنابراین  می کنند، 
و  کند  منتشر  ویدیویی  نوار  یک  محمد عمر 
گروه  بگوید.  صلح  کرات  مذا مورد  در  را  نظرش 
حرام  را  ویدیویی  نوارهای  انتشار  حاال  طالبان 
نوار  یک  ثبت  برای  هم  نظر  این  از  نمی دانند، 
وجود  اشکالی  محمد عمر،  مال  از  ویدیویی 
کرات  گر نظر مال محمدعمر در مورد مذا ا ندارد. 
ندارد  لزومی  صورت  آن  در  است  منفی  صلح 
کره  مذا صالحیت  فاقد  گروه  یک  با  کابل،  که 
زودتر،  باید هرچه  کند. سرنوشت مال محمد عمر 

مشخص شود. 

اعمال  طریق  از  خود  واقعیت های  با  می کند،  انکار  را  زن  حق 
قضاوت های عادالنه و تفسیر منصفانه تر از قوانین به نفع عدالت 

برای زنان مواجه سازد. 
کمه افغانستان  شمار زنانی مثل انیسه رسولی در تمام دستگاه حا
افغانستان  قضایی  دستگاه  در  وضعیت  این  است.  محدود 
شاید به شمار انگشتان دست هم نرسد. زنانی مثل انیسه رسولی 
آن تصور  در  که  کشوری  در  در عرصه قضا  کار  که می دانند  را 
چقدر  قضاوت  کرسی  بر  زن  نشستن  و  قضاوت  ضد  بر  کم  حا
سخت و دشوار است باید قهرمانان و پیشگامان عرصه تغییرات 
را  زنان  که  مالهایی  برای  کرد.  عنوان  افغانستان  در  اجتماعی 
نیز  ارتداد  و  تکفیر  حکم  صدور  نمی دانند،  قضاوت  مناسب 
خیلی ساده است. انیسه ها با وجود دانستن این محدودیت ها و 
ک  کشور شغل دشوار و خطرنا سختی ها حاضر شده اند تا در این 
کتر غنی  قضا را برگزینند. البته جا دارد در این جا از شخص دا
کرد. زیرا  کتر عبداهلل برای معرفی وی به این پست تشکری  و دا
کتر غنی و هم عبداهلل بر این محدودیت ها اشراف دارند  هم دا
به جان خریده اند.  را  او چه خطراتی  معرفی  با  که  و می دانند 
که وی در فرمان معرفی انیسه رسولی با  به همین خاطر هم بود 
امکان  تا  کرد  تالش  وی  صالحیت های  برخی  کردن  محدود 
از  اما  کند.  محدود  مالها  سوی  از  را  سوءاستفاده  و  سوءتعبیر 
ارگ  که  نشان می دهد  انیسه رسولی  به  رای  جانب دیگر عدم 
کار چندانی نکرده بود. شاید برخی ها بگویند  برای موفقیت وی 
کافی  که وقتی حکومت نمی تواند برای نامزد وزیر دفاع خود رای 
که بتواند برای انیسه رسولی رای بیاورد، توقع  بیاورد، توقع این 
به  می تواند  حکومت  که  است  این  واقعیت  اما  است.  زیادی 
کند، در  کرسی وزارت دفاع معرفی  زودی نامزد دیگری را برای 
عالی  دادگاه  در  عضویت  کرسی  برای  امکانی  چنین  حالی که 
برای یک زن شاید مقدور نباشد. به همین خاطر انتظار می رفت 
که حکومت در موفقیت انیسه رسولی به عنوان یکی از اقدامات 
کار  بایست در میان اعضای ولسی جرگه  و ماندگارش  تاریخی 

موثرتر و جدی تر می کرد. 
که رای عدم اعتماد به انیسه رسولی مثل هر اقدام  شکی نیست 
دیگر ولسی جرگه ریشه در مسایل قومی  دارد. برخی از اعضای 
که بدون شک شماری از زنان نیز شامل آنان است  ولسی جرگه 
که اصال  نداده اند. عده ای هم  رای  او  به  قومی   به خاطر مساله 
کنار این رای مالهای  به مجلس نیامدند تا به او رای بدهند در 
تندرو و شخصیت های سنتی نیز دست به دست با وکالی قوم گرا 
کرسی  در  عضویت  به  رسیدن  از  رسولی  انیسه  تا  شدند  سبب 
که  این است  نتیجه  بماند. پس  باز  شورای عالی ستره محکمه 
سنت گرایی ما رفیق و هم سنگر افراط گرایی و قوم گرایی ماست. 
منافع  از  به خاطر حفاظت  در یک سنگر  پیوسته  که  متحدانی 
برای  بلندی  گام   هیچ  تا  می شوند  یک جا  خود  قومی   و  سنتی 
کشور صورت نگیرد. اما همین آدم ها  تغییرات اجتماعی در این 
شد،  مطرح  شیعه ها  شخصی  احوال  قانون  به  رای  مساله  وقتی 
کردند. زیرا در آن قانون  یک جا به آن رای دادند و آن را تایید 
به  را  زن  قانون  آن  زیرا  می شد.  مبدل  مرد  بلی گوی  غالم  به  زن 
جنس درجه دوم تقلیل می داد و او را از انسانیت تهی می کرد. 
برای یک مالی سنتی چه لذتی بیشتر از این و چه پیشرفتی بهتر 
نتواند علیه  و  باشد  که زن جنس درجه دوم  این وجود دارد  از 

کاری بکند.  باورها و تفکرات بدوی وی 

طالبان  با  افغانستان  کره کننده  مذا هیات  رییس 
شورای  از  نمایندگی  به  کسانی که  که  کرد  اعالم 
گفتگو نشستند، از مال  کویته در اسالم آباد به میز 
بیان  به  داشتند.  اجازه نامه  منصور  اخترمحمد 
کسانی که در اسالم آباد با نمایندگان دولت  دیگر 
اخترمحمد  مال  از  کردند،  گفتگو  افغانستان 
اخترمحمد  مال  می کردند.  نمایندگی  منصور 
کویته است. او  منصور از چهره های مهم شورای 
کر، در واقع تا یک سال پیش  و مال عبدالقیوم ذا
این شورا را رهبری می کردند. اما پس از انتخابات 
افغانستان،  در  گذشته  سال  ریاست جمهوری 
شورای  از  کر،  ذا عبدالقیوم  مال  که  شد  اعالم 
که  گفته شد  کویته اخراج شده است. در آن زمان 
کر را اخراج  مال اخترمحمد منصور، عبدالقیوم ذا

کرده است. 
طالبان  نظامی  عمومی  فرمانده  کر،  ذا عبدالقیوم 
اخترمحمد  مال  دخالت های  از  گویا  او  بود. 
اخترمحمد  مال  بود.  کی  کارهایش شا در  منصور 
منصور هم برخی از فرماندهان نزدیک به او را از 

مال  بود.  کرده  اخراج  طالبان  صفوف 
اخراج  به  کنش  وا در  کر  ذا عبدالقیوم 
بود،  کرده  اعتراض  امرش،  زیر  افراد 
این  منصور  اخترمحمد  مال  پاسخ  اما 
گرفته است تا  که از مالعمر دستور  بود 
کند. بعد  افراد نزدیک به او را اخراج 
خواستار  کر  ذا عبدالقیوم  واقعه  این  از 
می شود،  محمد عمر  مال  با  مالقات 
و  نمی تواند  یا  منصور  اخترمحمد  اما 
با  کر  ذا مالقات  زمینه  نمی خواهد  یا 

کند.  مالعمر را فراهم 
از رسانه های  که بسیاری  این داستان 
استخباراتی  سازمان های  و  دنیا  معتبر 
کرده اند، شک و تردید ها  را آن را نقل 
افزایش  مالعمر  بودن  زنده  مورد  در  را 
منتشر  گزارشی  گذشته،  سال  داد. 
عبدالمنان  مال  آن،  مبنای  بر  که  شد 
برادر مال محمد عمر جانشین  هوتک، 
کویته  شورای  در  کر  ذا عبدالقیوم  مال 
و  شک  به  هم  خبر  این  است.  شده 
پایان  مالعمر  زندگی  مورد  در  تردیدها 

نداد. 
پیام  هیچ  که  است  دهه  یک  تقریبا 

و نوار صوتی یا ویدیویی از مال محمد عمر منتشر 
که دیگر  کرد  نشده است. با آن که امریکا اعالم 
هم  افغانستان  دولت  و  نیست  هدف  مالعمر 
کره با سازمان او دوچند  تالش هایش را برای مذا
منتشر  نواری  هیچ  مالعمر  آن هم  با  اما  ساخت، 
انترنتی  تارنما های  از  برخی  در  است.  نکرده 
تندروان هم هرازگاهی در مورد حیات مالمحمد 

عمر شک و تردید  ابراز می شود. 
میز  روی  کابل  با  طالبان  نمایندگان  که  حاال 
کرات بعد  کره نشسته اند و قرار است این مذا مذا
از ماه رمضان ادامه یابد، روشن شدن سرنوشت 
که  آنانی  آیا  مال محمدعمر اهمیت جدی دارد. 
کره  کره می کنند، از مالعمر مجوز مذا کابل مذا با 
کرده اند یا نه؟ این سوال خیلی مهم  را دریافت 
طالبان  نمایندگان  با  کابل  مثال  فردا  گر  ا است. 
چگونه  شود،  برقرار  آتش بس  تا  رسید  توافق  به 
که مال محمدعمر هم این توافق  می توان دریافت 
گر مال محمد عمر یک نوار  را پشتیبانی می کند. ا
گروه  هر  صورت  آن  در  نکند،  منتشر  ویدیویی 
او  از  که  کند  ادعا  می تواند  طالبان  انشعابی 

گرفته اند تا به جنگ ادامه دهند.  دستور 
کر می تواند  به عنوان نمونه شاخه مال عبدالقیوم ذا

در فلم »جاسوس« ساخته پاول فیگ محصول ۲۰۱۵ هالیوود در 
که نقش معاون اداره مرکزی استخبارات  کسی  یکی از صحنه ها 
او  که  فلم  مرکزی  کرکتر  با  گفتگویی  در  می کند  بازی  را  امریکا 
که چرا تا هنوز نتوانسته  نیز یک زن است، وقتی از او می پرسد 
که  کرکتر مرکزی می گوید  به عنوان مامور به جایی فرستاده شود، 
که همکارش است توانسته است تیم موثری را ایجاد  او با مردی 
را در صحنه انجام  کارهای اصلی  که مرد  کند. به این صورت 
می دهد و او تسهیالت حمایتی را برایش فراهم می سازد. معاون 
این که خود در صحنه  برای  مردان  که  سیا در جوابش می گوید 
فریفته  گروهی«  »کار  چون  عناوینی  زیر  را  زنان  همیشه  باشند 
کرکتر  که  می سازند تا خود همه کاره باشند. این در حالی است 
تصور  حد  از  بیش  چاقی  و  بزرگ  جسامت  به دلیل  فلم  اصلی 
که یک جاسوس  کارهای خارق العاده ای  که از عهده  می شود 
اداره  معاون  اما  نمی آید.  بر  می دهد،  انجام  ماجراها  صحنه  در 
که آن  سیا او را به یک ماموریت مهم می فرستد و ثابت می شود 
و  می آید  بر  خارق العاده  کارهای  عهده  از  بهتر  بسیار  چاق  زن 

بیشتر از همکار مرد خود از دقت و توانایی برخودار است. 
شاید عدم رای به انیسه رسولی، نخستین نامزد زن برای عضویت 
از همین قیاس عنوان  بتوان  نیز  را  در شورای عالی ستره محکمه 
کرد. متاسفانه جامعه زن ستیز ما هنوز قدرت هضم این نکته را 
توانایی  و  نیز قدرت  که یک زن  کند  باور  تا  پیدا نکرده است 
بیاید.  بر  خوبی  به  کار  این  عهده  از  می تواند  و  دارد  قضاوت 
که چه شمار از وکالی زن به  هرچند دشوار است تا بتوان فهمید 
او رای داده اند، زیرا در روز رای دهی به انیسه رسولی 21 وکیل زن 
از مجلس غایب بودند و حتی همین مساله نقش اساسی در رای 
کم  که تصور حا عدم اعتماد به او داشت اما واقعیت این است 
که  گام نخست این است  چه در ولسی جرگه و چه در بیرون در 
گویا زنان در اسالم حق قضاوت ندارند. به همین خاطر هم بود 
با  تا  بود  کوشیده  رسولی  انیسه  معرفی  فرمان  در  غنی  کتر  دا که 
نگرانی های شماری  به  او  برخی صالحیت های  کردن  محدود 
که  است  این  اما  اساسی  نکته  بدهد.  پاسخ  سنتی  مالهای  از 
گر انیسه رسولی می توانست به عنوان عضو به دادگاه عالی رای  ا
کشورهای اسالمی  می توانست نمونه  بیاورد، افغانستان در میان 
کند. رای به انیسه  برجسته ای از شکیبایی و تحمل مذهبی ارایه 
رسولی تنها رای به یک زن نبود، بلکه رای بر ابطال تفسیری بود 
که زن را ناقص و ناتوان می خواند. رای بر ابطال باورهایی بود 
کرده  انحصار  سنت  دایره  در  را  افغانستان  زنان  قرن هاست  که 

است. 
خشونت  و  ستم  از  آن  زنان  از  بزرگی  بخش  که  کشوری  در 
عفت  به  تجاوزگران  که  کشوری  در  و  می برند  رنج  خانوادگی 
در  زن  نمی شوند، حضور یک  کمه ای  محا هیچ  زنان  ناموس  و 
زمینه ساز  می تواند  کشور  قضایی  ارگان  مهم ترین  و  عالی ترین 
زنان  حقوق  و  عدالت  تامین  و  قضا  عرصه  در  بزرگی  تحوالت 
که هیچ مردی قادر به درک  کرد  باشد. سوگوارانه باید اعتراف 
کشور ما به دلیل  که زنان  و شناخت رنج یک زن نیست. ستمی  
که  کم می برند، به جز به واسطه یک زن  سنت ها و باورهای حا
میسر  و  کرده است، ممکن  تجربه  را  آن  انحا  از  به نحوی  خود 
که حضور انیسه رسولی می توانست  نمی باشد. برای همین است 
او  کند.  کمک  رنج  این  بهتر  و  بیشتر  شناخت  و  درک  به 
که به صورت ساختاری  کرسی جامعه ای را  می توانست در این 
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آنکس که جنگ افروخت
 میزبان گفتگو های صلح است

حامد کرزی در نخستین مالقات خود با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست 
خارجی صدراعظم پاکستان در تاریخ 2013/7/1 که دعوت نواز شریف از کرزی 
برای دیدار از پاکستان را با خود آورده بود، زمانی که از »صلح بین االفغانی« به 

مثابه صلح میان گروه های قومی و احزاب سیاسی بحث می کرد، چنین گفت:
»در افغانستان امروز طوری که شما در باره آن صحبت می کنید، دیگر گروه ها وجود 
ندارند. تذکر گروه ها و تنظیم ها موجب نگرانی در کشور ما می شود. افغانستان یک 

دولت منتخب دموکراتیک دارد که از همه افغان ها نمایندگی می کند. در شورای 
عالی صلح افغانستان نیز از تمام اقشار اجتماعی و گروه های سیاسی حضور دارند.«

افغانستان  در  متحده  ایاالت  سفیر  و  آلن  جان  جنرال 
رایان کراکر در تاریخ، 2011/4/27 در روزهایی که 
حمالت انتحاری اوج گرفته بود و توپخانه آن کشور 
مناطق مختلف والیت کنر را هر روز هدف قرار می داد 
گفت: »پاکستان دشمن اصلی مردم افغانستان است و 
اقدامی در  امریکا هیچ  اما  ما هر روز قربانی می دهیم 
برابر آن کشور نمی کند. مردم افغانستان می خواهند با 
شما دوست باشند اما این دوستی باید موجب امنیت و 

ثبات در کشور ما شود.«
جانب  از  پایدار  و  روشن  استراتژی  یک  وجود  عدم 
موضوعی  پاکستان،  برابر  در  امریکا  متحده  ایاالت 
آنان  به  افغانستان  جانب  از  همیشه  که  است  بوده 
کری  سناتور  با  مالقاتی  در  است.  شده  گوشزد 
ایاالت  سنای  خارجی  روابط  کمیسیون  وقت  رییس 
نبود  از  ماه می 2011 حامد کرزی  امریکا در  متحده 
استراتژی ایاالت متحده در برابر پاکستان تا جایی که 
 ...« افغانستان می شود، چنین شکایت کرد:  به  مربوط 
مردم می خواهند شاهد یک سیاست روشن از جانب 
امریکا باشند. آنان خواهان اقدام روشن امریکا در برابر 
مداخالت پاکستان می باشند.« وی در مالقات دیگری 
با جان کری که این بار به عنوان وزیر خارجه ایاالت 
متحده به افغانستان آمده بود در تاریخ 2013/4/24 از 
چنین  افغانستان  برابر  در  پاکستان  بی نتیجه  وعده های 

یادآوری کرد:
با  گفتگو  و  صحبت  برای  زیادی  فرصت های  »ما 
پاکستان را داشته ایم. امیدوارم مالقات فردا تنها گپ 
زدن نباشد. [قرار بود روز بعد مالقاتی با رهبر اردوی 
پاکستان در کابل صورت گیرد] کیانی باید وعده دهد 
که این مالقات نتایج مشخص خواهد داشت. فردا من 
اما  بود  بسیار روشن خواهم  پاکستانی ها  با  در گفتگو 
خواست  خواهم  وی  از  من  برادری.  روحیه  یک  با 
ربانی  آقای  رهبری  تحت  صلح  عالی  شورای  با  تا 
صحبت کند. در هر جایی که می خواهند ما حاضریم 
همان جا برویم و با آن ها درباره صلح صحبت کنیم. ما 
می خواهیم به پاکستانی ها تضمین بدهیم که از جانب 
افغانستان هیچ تهدیدی متوجه آن ها نخواهد شد و از 
با آن ها  ما می خواهیم  نخواهند دید.  ما آسیب  جانب 
دوست باشیم. ... من به پاکستانی ها خواهم گفت که 
توافق با آن ها برای رسیدن به صلح به معنای پذیرفتن 
اما  نیست  افغانستان  بر سیاست خارجی  کنترول آن ها 
موجب  نباید  دیگر  کشور های  با  ما  رابطه  و  دوستی 
نیز  آن  عکس  بر  و  باشد  پاکستان  امنیت  به  تهدیدی 

صادق است.«

حامیان  پاکستان،  نظامیان  می دانیم  که  همان طور 
بین المللی آن ها و ستون پنجم مسلح و غیر مسلح آن ها 
افغانستان همیشه نقش پاکستان در رابطه با جنگ  در 
هست  آنچه  از  را کوچک تر  ما  در کشور  مداخله  و 
دارم که در کارزار های  یاد  به  داده اند. درست  جلوه 
از  برخی   2009 سال  ریاست جمهوری  انتخاباتی 
این که  مثال  ارقام،  و  آمار  آوردن  با  حتا  کاندیدان، 
هشتاد درصد علت جنگ جاری در افغانستان داخلی 
تبرئه کنند که  را  پاکستان  تا  پی آن شدند  در  است، 
قدرت  کسب  پسان ها  پاکستان گرایی ها  آن  حاصل 

نامشروع در سال 2014 شد.
»مری«  در  صلح  گفتگو های  مثبت  جنبه های  از  یکی 
نمایندگان  افغانستان  جانب  از  که  است  این  پاکستان 
حکومت وحدت ملی شرکت می کنند. ظاهرا پاکستان 
و  سیاسی  گروه های  با  گفتگو  سیاست  پیگیری  از 
قرن  نود  سال های  اوضاع  بازگرداندن  برای  تالش 
بیستم دست برداشته است. پاکستان همواره در پی آن 
بود تا نشان دهد که در افغانستان پسا طالبان چیزی تغییر 
نکرده است. هنوز هم گروه ها و دسته ها بر این کشور 

حاکم اند و باید با آن ها به معامله نشست.
نگرانی خود  گوناگون  مناسبت های  در  حامد کرزی 
رابطه  در  افغانستان  در  و صلح  بازیگران جنگ  به  را 
صلح  موضوع  تا  باشند  آن  پی  در  نباید  که  این  با 
تقلیل  افغانی«  »گروه های  میان  مساله  به  را  افغانستان 
دهند و کشور ما را به دهه نود قرن بیستم برگردانند، 
هشدار داده بود. این موضوع یکی از اختالفات اصلی 
افغانستان بوده  میان ما و کشور های درگیر در جنگ 
است. جنرال کیانی رییس اردوی پاکستان در مالقات 
سه جانبه انگلستان، افغانستان و پاکستان در تاریخ پنجم 
و  امنیت  گفتم  که  »همان طور  گفت:   2011 فبروری 
ثبات در افغانستان برای پاکستان بسیار مهم است اما در 
روند صلح افغانستان باید تعادل میان گروه های سیاسی 
نظر  در  می باشد  مهم  افغانستان که  داخل  در  قومی  و 
خود  مالقات  نخستین  در  کرزی  حامد  شود.«  گرفته 
با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی 
دعوت  که   2013/7/1 تاریخ  در  پاکستان  صدراعظم 
نواز شریف از کرزی برای دیدار از پاکستان را با خود 
مثابه  به  بین االفغانی«  »صلح  از  که  زمانی  بود،  آورده 
بحث  سیاسی  احزاب  و  قومی  گروه های  میان  صلح 

می کرد، چنین گفت:
»در افغانستان امروز طوری که شما در باره آن صحبت 
تذکر گروه ها  ندارند.  دیگر گروه ها وجود  می کنید، 
می شود.  ما  کشور  در  نگرانی  موجب  تنظیم ها  و 
که  دارد  دموکراتیک  منتخب  دولت  یک  افغانستان 
عالی  شورای  در  می کند.  نمایندگی  افغان ها  همه  از 
صلح افغانستان نیز از تمام اقشار اجتماعی و گروه های 

سیاسی حضور دارند.«
جانب  از  افغانستان  حکومت  نگرانی  صدای  این  اما 
بازیگران بزرگ بین المللی کم تر شنیده می شد. برخی 
از سیاستمداران کشور ما که مخالفت با حکومت وقت 
به  بلکه  اپوزیسیون حکومت  به مفهوم  نه  افغانستان را 
بعضی  در  می کردند،  تصور  نظام  با  مخالفت  مفهوم 
پاریس  در  جمله  از  گروه ها  میان  گرد همایی های  از 
در  افغانستان  وقت  واکنش حکومت  شرکت کردند. 
در  اما  نبود  متناسب  چه  اگر  نشست هایی  چنین  برابر 
نفی  به منظور  پاکستانی ها  تالش های  با  مبارزه  مورد 
در  کرزی  حامد  بود.  به جا  بسیار  افغانستان  حکومت 
کری  جان  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  با  گفتگویی 
در  پاکستان  زمینی  نیروهای  فرمانده  کیانی  جنرال  و 
تاریخ بیست و چهارم مارچ 2013 که در اقامتگاه سفیر 
صورت  بلژیک  در  ناتو،  در  امریکا  متحده  ایاالت 

گرفت چنین گفت:
استراتژیک  رابطه  یک  خواهان  پاکستان  با  واقعا  »ما 
پیش  کار هایی  باید  هدف  این  تحقق  برای  می باشیم. 
چرا  که  است  سوال  ما  برای  بگیرد.  پیش صورت  از 
پاکستان می خواهد به جای دولت افغانستان با گروه ها 
به گروه ها  افغانستان را دوباره  و دسته ها صلح کند و 
با  صلح  گفتگو های  تا  می خواهیم  ما  کند؟  تجزیه 

شورای عالی کشور ما هرچه زودتر آغاز شود.«
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یادداشت های خود انتخاب می کنم.
وقتی روشن شد که اوباما کاندیدای دموکرات ها برای 
انتخابات پیش روی امریکا می باشد، وی به عنوان یک 
دیدار کرد. حامد  افغانستان  از  امریکایی  مهم  سناتور 
اگست 2008  تاریخ 27  در  با وی  کرزی در گفتگو 
در مورد پاکستان هم صحبت داشت که من فقط یک 

جمله آن را نقل می کنم.
پناهگاه ها  با  ما  این است که  ما  »آقای سناتور مشکل 
در  تروریستان  نمی کنیم.  مبارزه  تروریسم  منابع  و 
رخنه  ما  به کشور  آن جا  از  و  دارند  پناهگاه  پاکستان 
در  اوباما  سناتور  که  است  شنیدنی  بسیار  می کنند.« 
که  است  باور  این  بر  »امریکا  به کرزی گفت:  پاسخ 
از  که  کرزی  و  کند.«  همکاری  بیشتر  باید  پاکستان 
بدقولی ها و نبود استراتژی امریکا همان زمان به تنگ 
آمده بود به وی گفت: »آقای سناتور، من فکر می کنم 
پاکستان  مشترکا  باید  ما  نداریم؛  دیگری  راه  ما  که 
افغانستان  برای آوردن صلح در  به همکاری  وادار  را 

کنیم.« 
با   2010 فبروری،   22 تاریخ  در  که  صحبتی  در  وی 
متحده  ایاالت  وقت  خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری 
افغانستان  در  پاکستان  مداخله  علت  مورد  در  داشت 

چنین گفت:
می تواند  رادیکال  اسالم  بر  تکیه  با  تنها  »پاکستان 
مقابل  در  وسیله  این  از  و  باشد  داشته  موجودیت 
افغانستان و هند استفاده می کند. اگر هدف، مبارزه با 
استفاده  توقف  برای  را  پاکستان  باید  است  تروریسم 
طالبان  کرد...  بسیج  افغانستان  برابر  در  تروریسم  از 
است.«  پاکستان  جنگ  این  پاکستان اند.  دست  ابزار 
وی در یک مالقات دیگر با خانم کلینتون در تاریخ 
2010/05/11 گفت: »نبود یک ویژن در امر مبارزه با 
این  تا  می شود  موجب  پاکستان  با  مقابله  و  تروریسم 
از  افغانستان  بر  مجدد  تسلط  برای  را  امیدش  کشور 
افغانستان آشوب و شورش  دست ندهد. ما امروز در 
فرستاده  پاکستان  از  که  شورشیانی  توسط  اما  داریم 
مالقات های  از  یکی  در  کرزی  حامد  می شوند.« 
دیگرش با هیالری کلینتون در سال 2011 که در آن 
نیز  ملی  وحدت  حکومت  رییس  اشرف غنی  محمد 
حضور داشت در پاسخ خانم کلینتون که گفت جنرال 
با  افغانستان  یک  خواهان  »وی  که  است  گفته  کیانی 
تازه ای  »این سخن  بیان داشت:  است«،  متحد  و  ثبات 
نیست. ما مدت ها می شود که به تکرار، این حرف ها 
کیانی  می شنویم.  پاکستان  نظامی  رهبران  زبان  از  را 
در  اما  بود  گفته  من  به خود  را  این حرف ها  هم  قبال 
نمی دارد  بر  طالبان  حمایت  از  دست  پاکستان  عمل، 
در  را  افغانستان  صلح  پروسه  کنترول  می خواهد  و 
دست داشته باشد. آن ها فکر می کنند که آشتی... در 
در  کرزی  می باشد.«  آن ها  منافع  برخالف  افغانستان 
مالقات با فرمانده کل قوای ناتو و امریکا در افغانستان، 

نمایندگان  جاری،  جوالی  ماه  هشتم  چهارشنبه، 
شهرک  در  طالبان  نمایندگان  با  افغانستان  حکومت 
گفتگو  به  اسالم آباد  نزدیکی  در  »مری«،  ییالقی 
افغانستان  حکومت  میان  مذاکرات  شروع  نشستند. 
ایاالت  نمایندگان  حضور  است.  نیکی  امر  طالبان  و 
متحده امریکا و جمهوری مردم چین در این گفتگو ها 
نیز کار خوبی است. در این باره چند موضوع را شایان 

یادآوری می دانم.
از نظر من مهم تر از هر چیز دیگر در این رابطه، نفس 
دیگر  یکبار  این که  و  است  صلح  برای  گفتگو  قضیه 
بر  پاکستان  که  شد  آشکار  جهانیان  چشم  پیش  در 
را  توسط طالب چه ستم هایی  و  نام طالب  به  ما  ملت 
روا داشته است. من همواره بر این باور بوده ام که در 
جریان  در  تروریستی  بزرگ  کارزار  یک  افغانستان 
است  پاکستان  آن  اصلی  مجری  و  محرک  که  است 
خواست های  با  شورشگری  نوع  هیچ  افغانستان  در  و 
در  گفتگو ها  این  شروع  ندارد.  وجود  اجتماعی 
بر  باوری داشته اند  آنانی که چنین  نشان داد  پاکستان 
حق بوده اند. تحلیل های اکادمیسین های استخباراتی و 
یا استخباراتیان اکادمیسین مبنی بر این که در افغانستان 
یک »جنگ داخلی« و یا »شورشگری« در جریان است 
و علت اصلی این »جنگ داخلی« نیز حکومتداری بد 
است، افسانه ای بیش نبوده است. جنگ در افغانستان، 
این  این که  از  است.  پاکستان  سیطره جویانه  جنگ 
استقبال  باید  می گیرد  صورت  پاکستان  در  گفتگو ها 
و  لوژستیکی  فکری،  اصلی  مرکز  و  مقر  زیرا  کرد 
ستون  طالبان  دارد.  قرار  پاکستان  در  طالبان  رهبری 
کنیم.  صلح  پاکستان  با  باید  ما  و  پاکستان اند  پنجم 
رییس جمهور  با  من  وقتی  گوناگون  مناسبت های  در 
کرزی در باره محل گفتگو های صلح صحبت داشتم 
پاکستان  در  گفتگوها  این  تا  داشت  آرزو  همواره 
برگزار شوند و من هم با او هم نظر بودم. من به آنچه 
که خود در مورد نقش پاکستان در جنگ افغانستان و 
اشاره  گفته ام،  طالبان  با  کشور  آن  استخبارات  رابطه 
رابطه  این  در  من  که  می دانند  همگان  زیرا  نمی کنم 
چگونه می اندیشم و الزم به تذکر نمی دانم که دوباره 
پاکستان در  نقش  امر داوری در مورد  بگویم که در 
افرادی  مواضع  بر  تاریخ  افغانستان،  در  جاری  جنگ 
مانند امراهلل صالح، من و هم فکران ما صحه گذاشت. 
برای آن که مردم  بار دیگر  بایسته است که یک  اما 
آن  عضو  هم  من  که  حکومتی  که  بدانند  افغانستان 
دارم،  مسوولیت  آن  بد  و  خوب  به  نسبت  و  بوده ام 
از  پاره ای  به  است،  داشته  موضعی  چه  باره  این  در 
تا جایی  اشاره کنم.  دیدگاه های رییس آن حکومت 
از  قول  نقل  چند  می دهد  اجازه  دولتی  رازداری  که 
حامد کرزی را در رابطه با نقش پاکستان در افغانستان 
متحده  ایاالت  کنونی  رهبران  با  وی  گفتگو های  از 
از  رابطه  این  در  وی  قول  نقل  صد ها  میان  از  امریکا 

دکتور رنگین دادفر سپنتا
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اعتماد مردم افغانستان را نسبت به اقدامات خود جلب 
در  تروریستان  پناهگاه  بردن  بین  از  او،  گفته  به  کند. 
پاکستان و توقف جنگ در افغانستان، از جمله اقداماتی 
می تواند باشد که مردم افغانستان را نسبت به تالش های 

دولت پاکستان باورمند بسازد.
افغانستان  دولت  رسمی  هیات  اعضای  این حال،  با 
احتماال  طالبان،  با  صلح  مذاکرات  در  که  می  گویند 
تعدیل بخش هایی از قانون اساسی نیز مورد بحث قرار 

گیرد.
پاکستان،  مری  نشست  در  افغانستان  دولت  جانب  از 
امور  وزارت  سیاسی  معین  کرزی  خلیل  حکمت 
صلح،  عالی  شورای  عضو  دین محمد  حاجی  خارجه، 
فیض اهلل ذکی نماینده معاون اول رییس جمهور، انجنیر 
ناطقی  محمد  و  اجرایی  رییس  نماینده  محمدعاصم 
داشتند.  حضور  اجرایی  رییس  دوم  معاون  نماینده 
اعضای این هیات می گویند که از طرف گروه طالبان 
نمایندگان  از  تن  چند  نیز  حقانی  تروریستی  شبکه  و 

»باصالحیت« شان شرکت داشتند.
اعضای هیات رسمی دولت پس از برگشت از پاکستان، 
کنفرانس  یک  در  سرطان،  هجدهم  پنج شنبه،  روز 
نمایندگان  با  نشست شان  نخستین  از  کابل  در  خبری 
پاکستان،  مری  شهر  در  حقانی  شبکه  و  طالبان  گروه 
ابراز خرسندی کرده می گویند که در این نشست روی 
رهبران  نام  مذاکرات صلح، چگونگی خروج  ادامه ی 
نیروهای  ملل، حضور  سازمان  سیاه  فهرست  از  طالبان 
بین المللی در افغانستان و توقف جنگ و درگیری بحث 

شد.
فیض اهلل ذکی از اعضای هیات رسمی دولت افغانستان 
در نخستین دور مذاکرات صلح، در این نشست خبری 
به عنوان  اساسی  قانون  و دوم  اول  گفت که فصل های 
خطوط سرخ دولت افغانستان در مذاکرات صلح است 
بحث  قانون  این  دیگر  بخش های  تعدیل  مورد  در  اما 
از  اکید  »هدایت  می  گوید:  ذکی  آقای  شد.  خواهد 
همه   که  بود  همین  افغانستان  رییس جمهور  جانب 
مسایل اختالفی قابل بحث است. از آن جمله تعدیالت 
احتمالی در قانون اساسی افغانستان که اگر جانب مقابل 
مطرح می کند قابل بحث است؛ به استثنای مواد مربوط 
را  نظام  ساختار  آن  در  که  اساسی  قانون  اول  فصل   به 
و  می کند  تاکید  بودنش  اسالمی   و  بودنش  جمهوری 
در  قانونی  هیچ  افغانستان  در  این که  ترتیب  همین  به 
مغایرت با دین مقدس اسالم تصویب شده نمی تواند و 
فصل دوم که مربوط به حقوق اساسی اتباع جمهوری 
قرار  تعدیل  و  مذاکره  مورد  است،  افغانستان  اسالمی 
گرفته نمی توانند. اگر مساله خط قرمزی بوده، این خط 

قرمز است و موقف رسمی ما هم همین است.«

مطرح  مسایل  تمام  که  افزود  هم چنین  ذکی  فیض اهلل 
مذاکرات  دور  نخستین  در  جانب  دو  سوی  از  شده 
رسمی صلح شامل فهرست شده و قرار است روی این 

مسایل در دورهای بعدی بحث شود.
در  که  می گوید  همین حال، حکمت خلیل کرزی  در 
نخستین دور مذاکرات رسمی صلح از سوی هیات های 
مذاکره کننده توافق شد تا این مذاکرات به یک روند 
»به صورت  گفت:  کرزی  آقای  شود.  تبدیل  جدی تر 
عموم به چند مساله به فیصله رسیدیم: اول این بود که 
روند  یک  به  بود،  نیک  گام  یک  که  را  جلسه  همین 
تبدیل می  کنیم و در این روند روی مسایل مطرح شده 
بحث می شود. نکته دوم فهرست )فهرست سیاه طالبان( 
بود که در آن مشکالتی دارند. مشکالت زندانیان بود، 
نیروهای  ملل، حضور  فهرست سیاه سازمان  مشکالت 
که  نکاتی  و  مشکالت  فهرست  این  در  بود.  خارجی 
نکته  داشتند، گنجانیده شد.  طالبان(  )نمایندگان  آن ها 
سوم اعتمادسازی بود. اعتمادسازی به مفهوم این که در 
شرایط فعلی که خون مردم ریخته می شود و مردم شهید 
می شوند، چطور می توانیم کاهش یا توقف بدهیم. در 
همین چوکات، پیشنهاد شد که ما اگر اعالم کنیم که 
جنگ  که  کنند  تعهد  طرف  هردو  عید  روزهای  در 
آنان  و  ما  از طرف  اقدامی خشونت آمیز  هیچ  یا  نشود 

صورت نگیرد.«
معین سیاسی وزارت امور خارجه می گوید که توقف 
حمالت سنگین نیز یکی از بحث های مهم در نخستین 
دور مذاکرات رسمی صلح میان هیات دولت افغانستان 
و نمایندگان طالبان و شبکه حقانی بود، اما در این باره 

در این دور مذاکرات توافقی صورت نگرفت.
در همین حال، محمد ناطقی دیگر عضو هیات رسمی 
صلح،  مذاکرات  دور  نخستین  در  افغانستان  دولت 
مبنی بر  تعهدات خود  پیش برد  در  دولت  می گوید که 
حقوق  به ویژه  اخیر  سال  چند  دست آوردهای  حفظ 
سرخ  خطوط  به عنوان  مسایل  این  و  است  پابند  زنان 

پنداشته می شود.
هیات  میان  صلح  رسمی  مذاکرات  دور  نخستین  در 
از  نمایندگانی  پاکستان،  در  طالبان  و  افغانستان  دولت 
ناظر  به عنوان  نیز  چین  دولت  و  امریکا  متحده  ایاالت 

حضور داشته اند.
مذاکرات  پیش برد  در  که  می گوید  افغانستان  دولت 
ابراز  و  دارد  وجود  عمومی«  »اجماع  صلح  رسمی 
امیدواری کرده که با جدی تر شدن این روند تالش ها 

به منظور تامین صلح در کشور نتیجه دهد.
نخستین  در  افغانستان  دولت  هیات  اعضای  هرچند 
دور مذاکرات رسمی با نمایندگان و شبکه تروریستی 
حقانی خوشبین  به نظر می رسند، اما حاجی دین محمد از 
اعضای این هیات می گوید که آغاز مذاکرات صلح به 
مفهوم توقف خشونت ها و درگیری ها در کشور نیست.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، 
از نخستین گفتگوی رسمی هیات های دولت افغانستان 
اعالمیه ای  در  و  کرده  استقبال  پاکستان،  در  طالبان  و 
می گوید که صلح در افغانستان هوس نیست بلکه یک 

ضرورت است.
خاص  فرستاده  هیسم  نیکالس  اعالمیه،  این  براساس 
می گوید:  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  سرمنشی 
راه  تنها  به عنوان  جانبین  روی  در  رو  دیدار  از  »من 
برای دستیابی به توافق مذاکرات و باالخره به صلح که 

افغانستان سزاوار آن است، استقبال می کنم.«
در  صلح  مذاکرات  که  می  کند  تاکید  هیسم  آقای 

افغانستان یک روند طوالنی و پرچالش خواهد بود.

نخستین  به  نسبت  سیاسی  آگاهان  از  برخی  هرچند 
افغانستان  دولت  میان  صلح  رسمی  گفتگوهای  دور 
خوشبینی  ابراز  حقانی  شبکه  و  طالبان  نمایندگان  و 
طالبان  مطالبات  و  خواست ها  که  می گویند  اما  کرده 
در این نشست مشخص نشده و این مساله می تواند در 
به گفته   مذاکرات صلح مشخص شود.  بعدی  دورهای 
این آگاهان، روشن شدن مطالبات طالبان اراده و نیت 
اصلی این گروه را در مذاکرات رسمی صلح مشخص 

خواهد ساخت.
نخستین دور مذاکرات رسمی صلح میان هیات دولت 
افغانستان و نمایندگان گروه طالبان و شبکه تروریستی 
حقانی سه شنبه گذشته در شهر مری پاکستان صورت 
افغانستان که برای بحث  گرفت. اعضای هیات دولت 
از  به پاکستان رفته بودند، پس  نمایندگان  با  و گفتگو 
مذاکرات  روند  آغاز  به  نسبت  سفر  این  از  برگشت 

رسمی ابراز خوشبینی کردند.
نمایندگان،  مجلس  عضو  سجادی،  عبدالقیوم  داکتر 
می گوید که هنوز شک  وتردیدها در مورد نیت اصلی 
این  و  دارد  وجود  صلح  مذاکرات  در  طالبان  گروه 
این  مطالبات  شدن  مشخص  از  پس  تردیدها  و  شک 
»من  افزود:  سجادی  آقای  شد.  خواهد  برطرف  گروه 
فکر می کنم که مذاکره رویاروی میان دولت افغانستان 
و طالبان می تواند یک انکشاف برای افغانستان باشد و 
حساب  صلح  گفتگوهای  رسمی  روند  آغاز  می تواند 
شود. اما، هنوز هم با توجه به مبهم بودن خواست ها و 
تقاضاهای طرف مقابل، شک و تردیدها در مورد اراده 
به سرانجام رساندن  برای  )طالبان(  نیت جدی آن ها  و 

مذاکرات صلح وجود دارد.«
آقای سجادی تاکید می کند که ادامه جنگ در کشور 
مسلح  گروه های  دیگر  و  طالبان  که  می د هد  نشان 
به خواست های خودشان  رسیدن  برای  دولت  مخالف 
به استراتژی نظامی می اندیشند. وی تاکید می کند که 
رسیدن  برای  نهایی  حل  راه  طرفی  هیچ  برای  جنگ 
از  افغانستان  مردم  از همین رو،  و  نیست  اهداف شان  به 

هرنوع مذاکره استقبال خواهند کرد.
دولت  اراده  مورد  در  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
ابراز  افغانستان  پاکستان برای کمک به روند صلح در 
شک و تردید کرده می گوید که حکومت پاکستان در 
نتیجه فشارهای دولت افغانستان و جامعه جهانی حاضر 
شد تا زمینه نخستین دور مذاکرات رسمی میان هیات 

دولت و نمایندگان طالبان را مساعد سازد. 
داکتر عبدالقیوم سجادی می گوید که دولت پاکستان 
مورد  در  افغانستان  دولت  به  بارها  این  از  پیش 
برای آغاز روند گفتگوهای صلح وعده  همکاری اش 
داده بود، اما نتوانست وعده های خود را عملی سازد و 

جمعه  روزهای  قباًل  گلم،  پسر  پدر:  
چطور  امروز  بود.  تعطیل  کودکستان 

شد کودکستان رفتید؟
قدوش  لوژ  املوز،  گفت  معلم  پسر: 

اشت. 
پدر: لوژ قدوش چیست، جان پدر؟

مادر: معلمش گفت امروز روز قدس 
بچه ها  برای  کودکستان  و  است 
برنامه های تفریحی و آموزشی خاص 

درنظر گرفته. 
یاد  چه  امروز  بگو  پسرم،  پدر: خوب 

گرفتی؟
ژیر  باد  ژنده  اشماییل.  بل  ملگ  پسر: 

ایژاری. قدوش را آژاد می کنیم.
این  ترجمه کن  بیا  جان،  نسرین  پدر: 

پسرت چه می گوید. 
اسرائیل،  بر  مرگ  می گوید  مادر: 
باد عیسی مزاری، قدس را آزاد  زنده 

می کنیم.  
پمپر  هنوز  پسر  این  نسرین،  پدر: 
زیر  را  مزاری  عیسی  هنوز  می پوشد. 
ایزاری می گوید. هنوز کوچه بغلی را 
بلد نیست، چه رسد به قدس. چرا اجازه 
سفارت خانه های  دست  آله  دادی 
برای  که  قبل  دفعه  بگیرد؟  قرار  کابل 
به تو  دعای پروستات فرستاده بودی، 
نگفتم دیگر اجازه نده در این برنامه ها 

شرکت کند؟
هم  تو  تو.  بل  ملگ  جان،  پدل  پسر: 

اشرائیل هشتی. ژنده باد ژیر ایژاری.  
پدر: نسرین! شنیدی چه گفت؟ به من 
می گوید مرگ بر تو. می گوید من هم 
امروز  که  میدانی  تو  هستم.  اسرائیل 
اعصاب این پسر چقدر آسیب دیده؟ 
واای! خاک بر سرم شد. من فردا می 
می کنم.  شکایت  کودکستان  از  روم 
به  فردا  گفت،  اسرائیل  من  به  امروز 

یکی دیگر می گوید. 
نمی فهمد.  است،  بچه  خوب  مادر: 
اگرنه تو کجا و اسرائیل کجا. اسرائیل 
شهرک  و  می کند  تجاوز  روز  هر 
از شهرک سازی  هرشب  تو  می سازد. 
نصف  اندازه  تو  کاش  می کنی.  فرار 

اسرائیل بودی. 
پدر: بحث را به بیراهه نبر. بیا این بچه 
دیگر  کن.  تبدیل  را  پمپرش  ببر  را 
فرستاده  تظاهرات  به  را  بچه  نشنوم 

باشی. 
مادر: چشم آقای اسرائیل! البته از نوع 

بی غیرتش.

زنده باد زیر ایزاری
دای چوپانی

ابهام در مورد مطالبات طالبان
در نخستین دور مذاکرات صلح

  ظفرشاه رویی
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 احسان اهلل بکتاش

اشرف غنی، رییس جمهور کشور، در نشست سران پنج 
کشور عضو »بریکس« در شهر اوفای روسیه، گفته است 
که جنگ در افغانستان امنیت و سیستم  دولتداری منطقه 

را تهدید می کند.
بریکس شامل کشورهای برازیل، روسیه، هند، چین و 
پنج  به عنوان  این کشورها  از  که  است  افریقای جنوبی 
این کشورها دارای  یاد می شود.  اقتصاد نوظهور جهان 
ناخالص  تولید  درصد  سی  و  اقتصادی اند  سریع  رشد 
جهان را دارا می باشند. بریکس در پی اصالح نظام مالی 
جهانی و مبدل کردن آن به یک نظام کارا، مطمین و با 

ثبات می باشد.
هیات  یک  راس  در  پنج شنبه  روز  که  غنی  آقای 
سازمان  اجالس  پانزدهمین  در  به منظور شرکت  دولتی 
سران  نشست  هم چنین  و  شانگهای  همکاری های 
کشورهای عضو بریکس به روسیه سفر کرد، در نشست 
تروریستی  گروه  فعالیت های  که  گفته  بریکس  سران 
روسیه  چین،  امنیت  افغانستان  مرزهای  از  فراتر  اکنون 
و سایر کشورهای این منطقه را با تهدید مواجه ساخته 

است.
از آغاز فعالیت گروه تروریستی داعش در  آقای غنی 
به سران کشورهای عضو بریکس هشدار  نیز  افغانستان 
گروه های  تهدیدهای  کردن  ریشه  کن  که  افزود  داده 
مشترک  اقدامات  و  است  همکاری  نیازمند  تروریستی 

کشورهای منطقه را می طلبد.
با این حال، اشرف غنی در نشست سران بریکس گفت 
بود  خواهد  منطقوی  همکاری های  مرکز  افغانستان  که 

نه محلی برای رقابت یا استفاده علیه کشورهای دیگر.
حواشی سفر

اجالس  حاشیه  در  روسیه،  به  سفرش  در  اشرف غنی 
سازمان همکاری های شانگهای و نشست سران بریکس، 
یا  بیالروس  و  تاجیکستان  ایران،  کشورهای  رهبران  با 

روسیه سفید نیز دیدار و گفتگو داشته است.
رییس جمهور  رحمان  امام علی  با  دیدار  در  غنی  آقای 
تاجیکستان گفته است که دولت افغانستان می خواهد تا 
سرحد میان این کشور و تاجیکستان به نماد همکاری و 
دوستی تبدیل شود تا کشورهای دیگر نیز از آن تقلید 

کنند.
این در حالی است که امام علی رحمان در این دیدار از 

امنیت سرحد مشترک میان افغانستان و تاجیکستان ابراز 
تامین  برای  مشترک  خواستاراقدامات  و  کرده  نگرانی 
امنیت در این مناطق شده است. آقای رحمان موضوع 
با  را  تاجیکستان  و  افغانستان  میان  سرحد  در  ناامنی ها 

مقام های پاکستانی نیز مطرح کرده است.
رییس جمهور افغانستان در این دیدار به امام علی رحمان 
اطمینان  کشور  شمالی  والیات  امنیت  تامین  به  نسبت 
تا  می خواهند  خارجی  تروریستان  که  می گوید  داده 
عین  در  غنی  آقای  کنند.  تهدید  را  افغانستان  امنیت 
حال تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی 
و توان مبارزه علیه تروریستان را دارند و این مساله را 

ثابت ساخته اند.
ریاست جمهوری  دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
عملیات  که  می افزاید  غنی  رییس جمهور  شده،  منتشر 
نظامی نیروهای پاکستانی در مناطق قبایلی باعث افزایش 
ناامنی ها در افغانستان شده است. به گفته  او، تروریستان 
پیدا  پناهگاه  خود  برای  افغانستان  در  تا  می خواهند 
دولت  سیاست  که  می  گوید  غنی  رییس جمهور  کنند. 
و  است  روشن  تروریسم  تهدید  با  مبارزه  در  افغانستان 

این که جنگ را با جنگ پاسخ می دهد.
منطقه توسط گروه  تهدیدها در  افزایش  از  اشرف غنی 
تروریستی داعش نیز یاد آوری کرده می گوید که یکی 
مبارزه  او در  است.  مواد مخدر  تمویل داعش  منابع  از 
علیه این گروه تروریستی خواهان مبارزه مشترک شده 

است.
کنندگان  تمویل  که  می گوید  هم چنین  اشرف غنی 
این  تکمیل  برای  را  عالقه مندی شان   ۱۰۰۰ پروژه کاسا 
پروژه نشان داده و هزینه مورد نیاز آن نیز تکمیل شده 
هیچ گونه  از  افغانستان  که  کرد  نشان  خاطر  وی  است. 
تالشی برای به اکمال رسانیدن این پروژه دریغ نخواهد 

کرد.
رییس جمهور  رحمان  امام علی  همین حال،  در 
افغانستان شده  با  تاجیکستان، خواستار گسترش روابط 
می گوید که نیت تاجیکستان در قبال افغانستان »پاک« 

است.
و  افغانستان  میان  تاکنون  که  افزوده  رحمان  آقای 
امضا  به  همکاری  تفاهم نامه  و  سند  هشتاد  تاجیکستان 
کشور  دو  این  میان  همکاری  می  خواهد  او  و  رسیده 

عملی  شده  امضا  تفاهم  نامه های  و  اسناد  تا  شده  بیشتر 
شود.

لحاظ  از  افغانستان  که  گفته  تاجیکستان  رییس جمهور 
جغرافیایی برای کشورش به مثابه دروازه ای به بحر است 
برای  افغانستان  در  امنیت  و  ثبات  تامین  همین رو،  از  و 
تاجیکستان اهمیت خاص دارد. وی هم چنین گفته که 
آهن  خط  احداث  طرح  ساختن  عملی   در  تاجیکستان 

میان افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان متعهد است.
الکساندر  با  روسیه  به  سفر  در  غنی  رییس جمهور 
لوکاشینکو رییس جمهور بیالروس نیز دیدار و گفتگو 

کرده است.
در  که  دیدار  این  می گوید  ریاست جمهوری  دفتر 
در  گرفت،  صورت  روسیه  اوفای  شهر  هال  کانگرس 
آن هر دو رییس جمهور در مورد گسترش همکاری ها 
اقتصادی،  عرصه های  در  بیالروس  و  افغانستان  میان 
ترویسم  با  مبارزه  و  فرهنگی  سرمایه گذاری،  تجارتی، 

بحث کرده اند.
آقای غنی همکاری بیالروس و دیگر کشورهای دور و 
نزدیک با افغانستان را در زمینه مبارزه با تروریسم مهم 
امنیت  تا  دارند  تالش  تروریستان  که  می گوید  خوانده 

افغانستان و منطقه را برهم بزنند.
اهمیت  افغانستان  که  گفته  نیز  لوکاشینکو  الکساندر 
منطقه  کشورهای  تقاطع  نقطه  و  دارد  استراتژیک 
تمام  تاکید کرده که  بیالروس  رییس جمهور  می باشد. 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  عالقه مند  منطقه  کشورهای 

افغانستان هستند.
رییس جمهور  روحانی،  حسن  با  اشرف غنی  هم چنین 
در  غنی  آقای  است.  داشته  گفتگو  و  دیدار  نیز  ایران 
این دیدار گفته که پس از سفر اخیرش به تهران، شاهد 
پیشرفت های زیادی در مناسبات میان افغانستان و ایران 
بوده است. به گفته  رییس جمهور غنی، دو کشور برای 

گسترش این روابط اراده قوی دارند.
که  افزوده  روحانی  حسن  با  دیدارش  در  اشرف غنی 
با  افغانستان  و  شده  بیشتر  منطقوی  تهدیدهای  شدت 
جنگ تمام عیار و تحمیل شده مواجه است. به گفته آقای 
غنی، در افغانستان جنگ و صلح به صورت همزمان به 
ایرانی  از همتای  افغانستان  رییس جمهور  پیش می رود. 
خود خواسته تا از روند صلح در افغانستان حمایت کند. 
تا  است  تالش  در  افغانستان  دولت  غنی،  آقای  به گفته  

حلقه کشورهای حمایت کننده صلح را گسترش دهد.
رییس جمهور غنی، گروه تروریستی داعش را خطری 
برای امنیت تمام کشورهای منطقه توصیف کرده و از 
ایران خواسته تا برای از بین بردن تهدیدهای این گروه 
تروریستی در مناطق مرزی با افغانستان همکاری داشته 

باشد.
ایران  رییس جمهور  روحانی  حسن  همین حال،  در 
تجارتی اش  روابط  تا  می خواهد  کشورش  که  گفته 
آقای  به گفته   کند.  تقویت  بیشتر  افغانستان  با  را 
بخش های  در  تا  آماده اند  ایران  شرکت های  روحانی، 
او  کنند.  سرمایه گذاری  افغانستان  در  معادن  استخراج 
برای  را  زمینه  تا  خواست  افغانستان  رییس جمهور  از 

سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان مساعد سازد.
غنی  آقای  با  دیدار  در  ایران  رییس جمهور  هم چنین 
افزوده که کشورش تمام گروه ها و افرادی را که باعث 
رعب و وحشت می شوند، به عنوان تروریست می شناسد.

غنی: 

جنگ در افغانستان 
امنیت منطقه را تهدید می کند
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مالقات،  همین  در  پیشین،  رییس جمهوری  کرزی، 
خطاب به کیانی گفت:

»آغاز پروسه صلح نمی تواند به معنای انکار دولت 
کنونی ما و الغای آن باشد. دولت افغانستان محصول 
نمی توانیم  ما  است.  ما  مردم  جان فشانی  و  مبارزه 
گروه ها  میان  گفتگو های  به  را  صلح  گفتگو های 
حکومت  با  ما  که  بگویند  طالبان  اگر  دهیم.  تقلیل 
افغانستان صحبت نمی کنیم، با شورای صلح صحبت 
نمی کنیم این بدین معنا است که آن ها می خواهند تا 
ما همه چیز را از نو آغاز کنیم و دست آورد های ده 
سال اخیر خود را نادیده بگیریم؛ در این صورت ما 

با آن ها می جنگیم و از کشور خود دفاع می کنیم.«
صلح در همه جای دنیا یک روند و فرایند پیچیده 
است. خوب است که روند صلح در کشور ما آغاز 
نیستم  دوامدار  بدبینی  سیاست  پیرو  من  است.  شده 
فریب  را  ما  پاکستان  نیز حتما  آینده  در  بگویم  که 
به  پاکستان  با  منفی  تجارب  اگر  حتا  داد،  خواهد 
پاکستان  نیت  مورد  در  باید  که  کنند  ایجاب  حق 
این  شروع  صلح،  سیاست  منظر  از  بود.  محتاط 
که شروع  آگاهی  این  با  اما  است  مهم  بسیار  روند 
حتا  یا  و  پایان  معنای  به  افغانستان  در  صلح  پروسه 
موقتا کاهش جنگ نیست. تجارب مشابه در جهان 
با  نیرو هایی که  نشان داده اند که در چنین شرایطی 
نظامی  مواضع  تقویت  پی  در  می کنند  گفتگو  هم 
مذاکره  میز  در  بتوانند  تا  می باشند  خود  سیاسی  و 
باید گفت  اندوه  با  از موضع قدرت صحبت کنند. 
یا  خواسته  افغانستان  حکومت  کنونی  موقعیت  که 
و  سیاسی  برتری  به  رسیدن  توان  و  توجه  ناخواسته 
نظامی نیست. سیاستمداران ضعیف در داخل کشور 
خود و سیاستمدارانی که از حکومت های از لحاظ 
مشروعیت ضعیف و از لحاظ حقوقی پرسش برانگیز، 
نمایندگی کنند و نسبت به آنکس که دشمن است، 
خوشبینی سیاسی و عاطفی هم داشته باشند، مشکل 

بتوانند از موضع قدرت صحبت کنند.
بهای  اما  شود.  پرداخته  باید  که  دارد  بهایی  صلح 
صلح نباید استقالل، آزادی و حقوق اساسی مردان 
و  روند خوب  این  شروع  باشد.  کشور  این  زنان  و 
دشوار،  صلح  به  رسیدن  راه  اما  است  استقبال  قابل 
زمان گیر و پر از درد و غم خواهد بود. نباید امید را 
از مردم گرفت و نباید هم انتظارات مردم را به طور 

غیرواقع بینانه باال برد.
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آنکس که جنگ...
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نریندرامودیبراینخستینبارازپاکستاندیدارمیکند

احداث8000مایلخطآنزیرآبیازچینبهامریکا

سخنگویسازمانمللمتحد:آتشبسبدونقیدوشرطدریمنبرقرارمیشود

مقامات بلندپایه کشور های پاکستان و هند، در حاشیه اجالس 
سازمان همکاری شانگهای در روسیه دیدار نمودند. در این 
دیدار نخست وزیر پاکستان پرویز مشرف، از همتای هندی 
اش دعوت نمود تا از پاکستان دیدار نماید. این خبر توسط 
وزیر خارجه هند جیشنکر به رسانه ها اعالم گردید. هم چنان 
بیان  رسانه ها  با  گفتگو  در  چودری  پاکستان،  خارجه  وزیر 
داشت که دیدار مقامات بلند پایه هند و پاکستان در فضای 
روی  مقام ها  این  او،  به گفته  است.  گرفته  صورت  دوستانه 
و  هند  کشور  هردو  جانبه  دو  روابط  و  عالقه  مورد  مسایل 

پاکستان صحبت کردند.
در این نشست رهبران هند و پاکستان ضمن محکوم کردن 
پدیده تروریزم، بر همکاری مشترک کشور های شان برای از 
منطقه  پدیده در آسیای جنوبی و کشور های  این  بردن  بین 
تاکید کردند. هم چنان وزیر خارجه هند بیان داشت که در 
به  موضوعات  از  بعضی  روی  متذکره  رهبران  نشست  این 
توافق رسیدند که در آینده باید عملی شود. این موضوعات 
شامل، دیدار مشاوران امنیت ملی هردو کشور برای صحبت 
دهلی  در  تروریزم  به  مرتبط  موضوعات  درباره  گفتگو  و 
در  را  کشور  دو  هر  مرزی  بلند پایه  مقام های  دیدار  جدید، 
برمی گیرد. هم چنان این رهبران در مورد تهیه مکانیزم برای 
و  نخست  بین  دیدار  کردند.  توافق  نیز  دینی  جهانگردی 

دولت چین از احداث خط قطار سریع السیر به طول 8۰۰۰ 
مایل که چین را به روسیه، کانادا و امریکا وصل می سازد 
اما  به نظر برسد،  این موضوع شاید شوخی  خبر داده است. 
جدی  کامال  آهن  خط  این  ساخت  مورد  در  چین  دولت 
است. این خط آهن 8۰۰۰ مایل طول داشته که ۱25 مایل 
آن شامل تونل زیر آبی می گردد. خبر نشر این پروژه قبال، 
در روزنامه )China’s state-run ( به نشر رسیده است. 
با تکمیل شدن این پروژه شما می توانید فاصله بین چین و 
امریکا را در دو روز طی نماید، البته بدون این که در فرود 
گاهی گام بگذارید. البته مهندسان در نقاط دیگر جهان به 

این پروژه به دیده شک و تردید می نگرند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز جمعه ۱9 سرطان، 
از  تعهد  سپردن  با  یمن  در  بشردوستانه  آتش بس  کرد  اعالم 
استفان  شد.  خواهد  برقرار  درگیر  طرف های  همه  سوی 
گفت:  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی  دوجاریک، 
به  جمعه،  روز  از  شرط«  و  قید  بدون  بشردوستانه  »توقف 
مدت ۶ روز، تا پایان ماه رمضان در یمن برقرار خواهد شد. 
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: عبد ربه منصور 
هادی، رئیس جمهوری یمن، توافق خود را برای برقراری این 
توقف به منظور اطمینان بخشیدن نسبت به حمایت و همکاری 

با ایتالف به رهبری عربستان سعودی اعالم کرده است.
دوجاریک  استفان  فرانسه،  المللی  بین  رادیو  گزارش  به 
اطمینان داد که شبه نظامیان حوثی و تمامی نیروهای هوادار 
آنها نیز نسبت به احترام »کامل« به آتش بس تعهد سپرده اند. 

روسیه  در  یوفا  سالن کنگرس شهر  در  هند  و  پاکستان  زیر 
و  انجامید  طول  به  ساعت  یک  دیدار  این  گرفت.  صورت 

در آن مقام های بلند پایه هند و پاکستان نیز حضور داشتند.
این نخستین دیدار رهبران هند و پاکستان از زمان به قدرت 
 2۰۱4 سال  در  هند  نخست وزیر  به عنوان  مودی  رسیدن 
که  همسایه اند  کشور  دو  پاکستان  و  هند  می باشد.  میالدی 
است.  بوده  آلود  تنش  کشور  دو  این  بین  روابط  همواره 
سال گذشته بر خورد های مرزی بین این دو کشور صورت 
وزرای  از  بعضی  و  مودی  تند  بیانیه  قبل  ماه  چند  گرفت. 
این دو  بین  پاکستان فضای تنش آلودی را  کابینه اش برضد 
کشور به وجود آورد. هم چنان ارتش پاکستان هند را متهم 
ساخته بود که در تالش ضربه زدن به منافع پاکستان می باشد.

چینایی  مقام های  به گفته  منتشرشده،  گزارش های  براساس 
چین  شمال شرقی  قسمت  از  سریع السیر  قطار  خط  »پروژه 
می گردد.  سایبریا وصل  بخش شرقی  به  آغاز شده، سپس 
بعدا، در امتداد شاهراه بیرینگ که شامل ۱25 مایل تونل در 
زیر آب می گردد به داخل آالسکا می شود.« بدون تردید، 
سفر در زیر آب برای بسیار از مسافران خوش آینده خواهد 
جاپان  کشور  در  قبال  که  تونل  به  نظر  آبی  تونل  این  بود. 
و  چنیل  آبی  تونل  می باشد.  طوالنی تر  است  بوده  موجود 
سیکان در جاپان در حال حاضر، طوالنی و عمیق ترین تونل 

در سطح جهان می باشد.
مهندسی  شگفت انگیز  شاهکارهای  از  هردو  تونل  دو  این 
با ایجاد تصمیم دولت چین کار  در جهان هستند. همزمان 
شناسان دیگر خط آهن در چین نیز از پروژه متذکره استقبال 
نموده اند. این که چین با کشورهای دیگر نیز مشورت کرده 
یا خیر  هنوز چیزی معلوم نیست. روسیه نیز در سال 2۰۱۱ 
گزارش  به  بود.  کرده  راه اندازی  را  مشابه  پروژه  میالدی، 
و  عجیب  گزارش های  این  که  حالی  در  واشنگتن پست، 
که  داشت  باید خاطر  به  را  این  اما  می رسند،  به نظر  غریب 
تنها کشور چین  عملی گردد،  پروژه  چنین  باشد  قرار  اگر 

است که می تواند از عهده آن بیرون شود. 

به  روز  پنج  تنها  می،  ماه  در  شده  برقرار  پیشین  آتش بس 
از آن  میان طرف های درگیر  انجامید و درگیری های  طول 
استفان دوجاریک  یافته است.  ادامه  به شدت  تاکنون  زمان 
از تمامی طرف های درگیر خواسته است تا این بار به تعهد 
و  قید  بدون  بشردوستانه  آتش بس  به  احترام  بر  مبنی  خود 

شرط پایبند باشند.
از  حال  عین  در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  سخنگوی 
ائتالف  عملیات  رهبری  که  سعودی،  عربستان  توافق  اعالم 
سازمان  کرد  تاکید  اما  نکرد  اظهارنظری  دارد،  عهده  بر  را 
در  درگیر  طرف های  تمامی  از  کافی  تعهدات  متحد  ملل 
بحران یمن را دریافت کرده است. استفان دوجاریک تاکید 
کرد: آتش بس بشردوستانه به معنای پایان دادن به هرگونه 

درگیری و تمامی انواع حمالت نظامی می باشد.

شکستهایمحتملداعش
درافغانستان

بر  هوایی  حمله  از  خبر هایی  گذشته،   هفته  در 
پایگاه های داعش در شرق کشور از سوی ریاست 
امنیت ملی به نشر رسید. در این رویداد،  برخی از 
اعضای داعش در افغانستان )که از سوی داعش 

والیت خراسان خوانده می شود(، کشته شدند. 
به اساس اطالعات در دست، در این حمله هوایی 
در  داعش کشته شدند.  ارشد  اعضای  از  تن   47
میان کشته شدگان، گل زمان که فرد شماره دوم 
القاعده و در واقع سازمانده اصلی جنگ داعش 
سپس  شد.  کشته  می شود،  خوانده  افغانستان  در 
امنیت ملی از کشته شدن مقبول شاه خان مشهور 
پیش  شاهد  شاهداهلل  داد.  خبر  شاهد  شاهداهلل  به 
از این که به گروه داعش بیعت کند، سخنگوی 
خاصی  جایگاه  و  بود  پاکستان  طالبان  تحریک 

درمیان این گروه در پاکستان داشت.
این که کشته شدن این دو عضو داعش چه تبعاتی 
را بر نحوه عملیات های داعش در افغانستان به بار 

می آورد، چند نکته قابل تامل است:
دارای  افغانستان  در  داعش  گروه  این که  نخست 
بود.  نفر  شش  از  متشکل  رهبری  گروه  یک 
و  اصلی  عملیات های  سازمانده  تن  شش  این 
افغانستان  در  گروه  این  سیاست گذاری های 
شناخته می شدند. در اثر حمله هوایی هفته پیش، 
این گروه دوتن از اعضای ارشد گروه رهبری اش 
زمان  داد. گل  از دست  را  »والیت خراسان«  در 
گروه  این  اعضای  از  تن  دو  شاهد  شاهداهلل  و 
شش نفری بودند. این عملیات به اساس داده های 
است  شده  اجرا  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
داعش  با  مبارزه  ویژه  واحد  که  می دهد  نشان  و 
افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  چارچوب  در  که 

تشکیل شده است، پیامد های خوبی داشته است.
نکته دوم این است که برخی از عوامل تحریک 
در چارچوب  طیبه که  لشکر  و  پاکستانی  طالبان 
داعش به فعالیت های تخریبی در افغانستان ادامه 
افغانستان دریافت  از جانب  پیام را  این  می دهند، 
پدیده  هر  یا  و  داعش  به  کردن  رو  که  کرده اند 
شهروندان  زندگی  زدن  برهم  هدف  به  دیگر 
افغانستان، نمی تواند پناهگاه سیاسی مطمینی برای 
افرادی  از  یکی  شاه  مقبول  بسازد.  فراهم  آنان 
بود که سال ها در کنار تحریک طالبان پاکستان 
به  داعش  به  پیوستن  از  بعد  اما  می کرد  فعالیت 

سادگی جانش را در افغانستان از دست داد.
کشورهای  از  برخی  نگرانی های  سوم،  موضوع 
از  افغانستان  شمال  کشورهای  به ویژه  همسایه، 
است. رییس جمهور  افغانستان  در  حضور داعش 
این  سران  از  برخی  با  که  نشستی  در  افغانستان 
حمایت  و  توجه  تا  کرد  تالش  داشت،  کشورها 
این کشورها را در مبارزه مشترک با داعش جلب 
با داعش  مبارزه  بر  مبتنی  کند. سیاست منطقه ای 
میان  همکاری ها  فضای  می تواند  شک  بدون 
گسترش  را  همسایه اش  کشورهای  و  افغانستان 
منطقه ای،  همکاری های  جلب  برای  بدهد. 
مبارزه  برای  را  الزم  تحرک های  باید  افغانستان 
از  هم  خوبی  پیامد های  و  باشد  داشته  داعش  با 
کند.  ارایه  منطقه  کشورهای  به  داعش  با  مبارزه 
مورد آخر، می تواند این اطمینان را به کشورهای 
پی  در  کشور  این  که  بدهد  افغانستان  همسایه 
براندازی بنیاد داعش در افغانستان است. این نوع 
منطقه ای  همکاری های  برای  را  فضا  عملکرد، 

بازتر می سازد. 
نکته چارم این است که تمرکز سازمانی برای از 
قبول تری  قابل  پیامد های  پدیده،  بردن یک  میان 
را در پی دارد. واحد ویژه امنیت ملی برای مبارزه 
با داعش توانسته است این نوع تمرکز سازمانی را 

بهتر به نمایش بگذارد.
با این حال، مبارزه با عوامل داعش در افغانستان 
کشور  در  ثبات  به  رسیدن  برای  حل  راه  یگانه 
با  مبارزه  برای  باید  افغانستان  دیپلوماسی  نیست. 
داعش فعال تر شود و حلقه بزرگی از کشورها را 
فرابگیرد. همکاری کشورهای جهان با افغانستان 
یک  در  داعش  با  مبارزه  برای  را  فضا  می تواند 
حلقه بزرگ تر فراهم بسازد و هم پیمانان بیشتری 

برای افغانستان ایجاد کند. 
واحد  همچون  ویژه  واحد های  حال،  همین  در 
مبارزه با داعش باید گسترده تر شوند و زمینه های 
جمع آوری اطالعات در مورد گروه های همسان 
داعش مانند طالبان، لشکر طیبه، حرکت اسالمی 
ازبکستان، القاعده و سایر جنگجویان بهتر فراهم 
شود و داعش تنها محور تمرکز امنیت ملی نباشد. 
سازمان  و  است  شکست  به  محکوم  تروریسم 
با  همسان  اقدام های  باید  افغانستان  استخبارات 

ایجاد واحد ویژه مبارزه با داعش را تکرار کند.
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