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زنگ اول


رییس جمهور غنی دیروز به صراحت گفت که خواست 
میز  روی  را  طالبان  که  است  این  پاکستان  از  کابل 
مذاکره نیاورد. رییس جمهوری کشور گفت، پاکستان 
باید علیه گروه طالبان در قلمروش اقدام کند تا آنان 
دیگر قادر به راه اندازی حمله های تروریستی و دوام 
جنگ در افغانستان نباشند. موضع کابل بر حق است. 
ما بارها گفته بودیم که آن چه راه حل سیاسی جنگ 
افغانستان خوانده می شود، زمانی تحقق خواهد یافت 
طالبان  حمایتی  شبکه های  و  پایگاه ها  پاکستان  که 
در  پاکستان  منابع  و  قلمرو  که  زمانی  تا  ببندد.  را 
به موفقیت  مذاکره  برای  باشد، تالش  طالبان  اختیار 

نمی انجامد. 
کابل در ده ماه گذشته، تالش زیادی کرد تا به اسالم آباد 
نزدیک شود. کابل خواست از طریق بهبود روابط با 
اسالم آباد،  امنیتی  نگرانی های  به  توجه  و  پاکستان 
پای  به  طالبان  کشاندن  به  را  راولپندی  جنرال های 
راولپندی  از  هم چنان  کابل  کند.  تشویق  مذاکره  میز 
خواسته بود که مانع عملیات های بهاری و تابستانی 
در شهرهای  تا  ندهد  اجازه  آنان  به  و  طالبان شود 
دهند.  انجام  تروریستی  حمالت  افغانستان،  بزرگ 
درخواست ها  این  تمام  به  پاکستانی  جنرال های  اما 
پاسخ مثبت ندادند. آنان در لفظ عملیات های بهاری و 
تابستانی طالبان را نکوهش کردند، گروهی از آنان را 
روی میز مذاکره آوردند و به کابل وعده سپردند که 
تالش می کنند تا جنگ خاموشی را که علیه افغانستان 

به راه انداخته اند، خاتمه دهند. 
حمالت  محمدعمر،  مال  مرگ  خبر  اعالم  با  اما 
افغانستان  بزرگ  شهرهای  بر  طالبان  تروریستی 
گام  یک  تا  واداشت  را  کابل  امر  این  و  شد  تشدید 
فراتر بگذارد و پیام روشنی به پاکستان بفرستد و آن 
این که دولت افغانستان دیگر به دنبال مذاکره با طالبان 
از مجرای پاکستان نیست. خواست استراتژیک کابل 
ارتش  که  است  این  حاضر  حال  در  اسالم آباد  از 
پاکستان مانع طالبان شود و به آنان اجازه ندهد که 
پاکستان  ارتش  برپا کنند.  افغانستان حمام خون  در 
مانع طالبان شده می تواند. خواست کابل به هیچ وجه 

غیرواقع بینانه نیست. 
رهبران طالبان در پاکستان هستند. شبکه های حمایتی 
طالبان هم، در کویته، پشاور و کراچی است. قلمرو 
پاکستان عقبه راهبردی طالبان است. اگر پاکستان به 
طالبان اجازه ندهد که از قلمرو و منابع آن کشور علیه 
افغانستان استفاده کنند، این گروه دیگر نمی تواند به 
ادعای شان  در  پاکستانی ها  اگر  دهد.  ادامه  جنگ 
صادق هستند و واقعا فکر می کنند که دوام جنگ در 
این خواست  به  باید  نیست،  به سود شان  افغانستان 
کابل لبیک بگویند و با اقدامات عملی ثابت کنند که در 
پی صلح هستند. نگرانی های امنیتی پاکستان را کابل 

جدی گرفته است. 
جدایی طلبی  با  که  کرد  تعهد  ملی  وحدت  حکومت 
مبارزه می کند و به جدایی طلبان اجازه نمی دهد که از 
قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان اقدام کنند. هم چنان 
گروه های مربوط به تحریک طالبان پاکستان هم در 
قلمرو افغانستان، مورد فشار شدید قرار گرفتند. حاال 
بر جنرال های پاکستانی است تا به تعهدات خود عمل 
کنند. آنان گفته بودند که اگر طالبان به مذاکره حاضر 
نشوند و به جنگ ادامه بدهند، ارتش پاکستان مصمم 
است تا آنان را از پاکستان اخراج کند. حاال وقت آن 
رسیده تا به این وعده عمل کنند. جنرال های پاکستانی 
کالن شهرهای  در  را  طالبان  حمایتی  شبکه های  باید 
گروه  این  جنگجویان  به  دیگر  برچیند،  کشور  این 
استفاده  پاکستان  قلمرو  و  منابع  از  تا  ندهند  اجازه 
کنند. هم چنان ارتش پاکستان باید آن عده از رهبران 
طالبان را که شعار جنگ بر ضد افغانستان می دهند 
و از مذاکره امتناع می کنند، از خاک خود اخراج کند. 

امنیتی  منافع  می تواند  بهتر  کابل  با  روابط  بهبود 
پاکستان را تامین کند، تا حمایت از یک گروه خشن 

و افراطی.

کابل بر حق است
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نقش  بررسی  نام  زیر  کنفرانسی  گذشته  روز 
عدالت  تامین  و  قانون  حاکمیت  در  زنان 
اجتماعی از سوی موسسه اجتماعی و فرهنگی 
کنفرانس،  این  هدف  شد.  برگزار  تساوی 
قانونمدار  به جایگاه زنان در جامعه ی  پراختن 
برجسته ساختن نقش زنان در روند عدالت  و 

اجتماعی خوانده شده است. 
برگزار  موسسه ی  رییس  محمدی،  معصومه 
طرح  به  سخنانش  در  کنفرانس،  این  کننده ی 
پیشنهادهایی به حکومت وحدت ملی پرداخت 
و از تقویت زمینه هایی که می توانند مشارکت 
بسازد  بیشتر  قضایی  و  عدلی  نظام  در  را  زنان 
یاد کرد. پرداختن به مسایل اقتصادی و ایجاد 
و  زنان  ویژه  به  جوانان  به  شغلی  فرصت های 
جمله  از  نظام  بدنه ی  در  اصالحات  آوردن 
خواست هایی بود که در این کنفرانس مطرح 

شدند. 
در  نیز  اجراییه  ریاست  مشاور  سرابی  حبیبه 
باعث  که  کرد  اشاره  مواردی  به  نشست،  این 
افزایش خشونت ها علیه زنان می شود. به گفته 
خشونت  منع  قانون  نشدن  تطبیق  خانم سرابی، 
افزایش  اصلی  عوامل  از  یکی  زنان  علیه 
هم چنان  او  است.  زنان  برابر  در  خشونت ها 
از  یکی  را  زنان  به  آموزشی  فرصت های 
عواملی دانست که می تواند در جهت کاهش 
گفته ی  به  باشد.  موثر  زنان  برابر  در  خشونت 
خانم سرابی: »زن و مرد هردو در مقابل قانون 
قانون را  این  این که چگونه  اما  مساوی هستند 
مساوی نشان دهیم، باید محیط های آکادمیک 
برای  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های  همانند 
تحصیل زنان ایجاد شود و مقرره ای برای رفع 

آزار و اذیت جنسی علیه زنان به وجود آید.«
هم چنان، ضیا مبلغ، فعال مدنی در این نشست 
پاسداری  و  فردی  کرامت  و  حقوق  پیرامون 
به  زنان صحبت کرد.  از حقوق  هرفرد جامعه 
جرگه  ولسی  کابینه،  در  باید  »زنان  مبلغ:  قول 
و مجلس سنا بتوانند در قوای سه گانه ی دولت 

نماینده داشته باشند.«
مردم،  نماینده گان  از  شماری  نشست،  این  در 
اشتراک  استادان دانشگاه  فعاالن حقوق زن و 

داشتند. 
با  تساوی  فرهنگی  و  اجتماعی  موسسه 
زنان،  آموزش  مدنی،  حرکت های  راه اندازی 
به  از چندین سال  از حقوق شهروندی  آگاهی 
کنفرانسی  دومین  این  و  دارد  فعالیت  این سو 
رنگ  پر  برای  موسسه  این  سوی  از  که  است 
سفید،  خانه  همکاری  با  زنان  حضور  شدن 
افغان،  کودکان  و  زنان  از  حمایت  موسسه 
و  روز  اطالعات  روزنامه  8صبح،  روزنامه 

خبرگزاری افق برگزار می شود.

پنج  ملی  امنیت  نیروهای  کابل:  8صبح، 
شهروند پاکستانی عضو گروه ترویستی داعش 

را بازداشت کرده اند.
این  اعالم  با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که  پاکستانی  تروریستان  این  می گوید  خبر 
تخریبی  و  تروریستی  فعالیت های  مصروف 
الیت  و  جالل آباد  شهر  و  اچین  ولسوالی  در 

ننگرهار بودند، بازداشت شدند.
اصلی  باشندگان  شده  بازداشت  تروریستان 
مناطق شینگلی پشاور، ورکزی و کرم ایجنسی 

صوبه سرحد پاکستان هستند.
این  از  تن  یک  که  می گوید  ملی  امنیت 
تن  دو  و  زخمیان  تداوی  مسوول  تروریستان 
دیگر به عنوان فرمانده گروه تروریستی داعش 
در ولسوالی های اچین و شهر جالل آباد فعالیت 

داشتند.

بررسی نقش زن در روشنی 
حاکمیت قانون

 حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بیش از 20 کشته و زخمی داد

خلیل کرزی: 
عرصه را برای افراد غیرمسلکی در وزارت خارجه تنگ می کنیم
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8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده که در نتیجه انفجار یک 
عراده موتر مملو از مواد انفجاری در 
هوایی  میدان  ورودی  دروازه  مقابل 
کابل، پنج غیرنظامی کشته و شانزده 

تن دیگر زخمی شده اند.
حمله  این  که  افزوده  وزارت  این 
در  دوشنبه  ظهر  دوازده  ساعت 
گرفت.  صورت  مردم  ازدحام  میان 
حمله  این  گفته  امنیتی  مسووالن 
کاروان  که  گرفت  صورت  زمانی 
عبور  محل  از  بین المللی  نیروهای 

می کرد.
وزارت امور داخله می  گوید که در 
تروریستی  حمله  این  زخمیان  میان 
در  هستند.  شامل  نیز  کودک  چند 
این حادثه نزدیک به ده عراده موتر 
متعلق به غیرنظامیان نیز تخریب شده 

است.
این  هفته،  یک  به  نزدیک  طی 

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی 
آزمون  برگزاری  از  خارجه  وزارت 
داده  خبر  وزارت  این  در  جدید 
که هدف  گفته  آقای کرزی  است. 
شناسایی  آموزن  این  برگزاری  از 
وزارت  در  خبره  و  مسکلی  افراد 

خارجه است.
آقای  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
دانشجویان  از  جمعی  در  کرزی 
افغانستان  از  خارج  در  که  افغان 
را  »عرصه  گفت:  می کنند  تحصیل 
برای افرادی که دیپلومات و مسلکی 
نیستند چنان در وزارت خارجه تنگ 
ما  شوند،  فرار  به  مجبور  که  کنیم 
قصد داریم که سره را از ناسره جدا 

کنیم.«
دانشجوی  ده ها  یکشنبه  روز  شام 
از  خارج  دانشگاه های  در  که  افغان 
کشور تحصیل می کنند، در ضیافتی 
به دعوت روال غنی بانوی اول کشور 
دعوت  جمهوری  ریاست  ارگ  به 

مستقل  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
میزان  افزایش  از  بشر  حقوق 
در  هدفمند  قتل های  و  خشونت ها 
کرده  نگرانی  ابراز  شدیدا  کشور 
مورد  تازه ترین  در  که  می گوید 
به  بدخشان  والیت  در  نفر  سه 
شان  کاکای  و  برادر  این که  اتهام 
قتل  به  هستند  محلی  پولیس  عضو 

رسیده اند.
گفته  اعالمیه ای  در  کمیسیون  این 
در  طالبان  توسط  قتل   ها  این  که 
شانزدهم  تاریخ  به  کشم  ولسوالی 

اخیر  تروریستی  رویداد  چهارمین 
میزان  اخیرا  است.  کابل  شهر  در 
کابل  شهر  در  تروریستی  حمالت 
صدها  حمالت  این  و  یافته  افزایش 

کشته و زخمی برجای گذاشته اند.
داخله  امور  وزارت  هم چنین 
می  گوید که یک تروریست ساعت 
12:45 چاشت دیروز می خواست در 
نهرسراج  ولسوالی  مرکز  گرشک 

شده بودند.
روالغنی،  بر  عالوه  محفل،  این  در 
محمد اشرف غنی، وزیر تحصیالت 
عالی و معین سیاسی وزارت خارجه 
و  کردند  صحبت  دانشجویان  با 
این  با  را  شان  مشکالت  دانشجویان 

مقامات مطرح کردند.
محمد اشرف غنی گفت که دولت 
حمایت  قاطعیت  با  دانشجویان  از 
است  قرار  او  گفته  به  و  می کند 
وزارت های  در  جدی  اصالحات 
عالی  تحصیالت  و  خارجه  امور 

اسد صورت گرفته است. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر می افزاید که دو 
تن از این افراد توسط طالبان گردن 
نیز در حال  زده شده و فرد سومی 
فرار به قتل رسیده است. کمیسیون 
که  می گوید  بشر  حقوق  مستقل 
که  حاکیست  گزارش ها  از  برخی 
نیز  غیرنظامیان  این  پای  و  دست 

توسط افراد طالبان قطع شده  اند.
از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
در  جوان  زن  یک  شدن  تیرباران 
نیز  بدخشان  وردوج  ولسوالی 

غیرنظامیانی  میان  در  هملند  والیت 
آمده  گردهم  جلسه  یک  در  که 
رسیدن  از  پیش  کند،  انتحار  بودند 
این  است.  رسیده  قتل  به  هدف  به 
در  را  انفجاری  مواد  انتحارکننده 
کرده  جاسازی  خود  کفش های 
پولیس  توسط  زمانی که  و  بود 
شناسایی شد، بمب جاسازی شده در 

کفش هایش انفجار کرد.

ایجاد شود.
افغانستان  که  می گوید  غنی  آقای 
در  جوان  و  انسانی  کافی  نیروی 
اختیار دارد و باید این نیرو مدیریت 

شود.
حکمت خلیل کرزی در این نشست 
گفت که به دستور رییس جمهوری، 
وزارت  به  کارمندان  جذب  پالیسی 
این  از  پس  و  شده  تدوین  خارجه 
در  افراد  جذب  و  آزمون  برگزاری 
جدید  پالیسی  مطابق  وزارت  این 

صورت خواهد گرفت.

در  کمیسیون  این  است.  داده  خبر 
اعالمیه خود گفته که این زن جوان 
ده  ساعت  بود،  فرزند  دو  مادر  که 
منزلش  از  مسلح  افراد  توسط  شب 
بیرون کشیده و تیرباران شده است. 
در والیت بدخشان یک پسر جوان 
بوده  گندم  دروکردن  حال  در  که 
نیز در نتیجه شلیک مرمی مسلسل به 
قتل رسیده است. کمیسیون مستقل 
تمام  در  که  می گوید  بشر  حقوق 
این جنایات افراد مسلح خارجی نیز 

سهم داشته اند.
کمیسیون  ریس  سمر،  سیما  داکتر 
نگرانی  ابراز  با  بشر،  مستقل حقوق 
گسترش  و  وقوع  از  از  شدید 
اعمال  و  هدفمند  قتل های 
دولت  از  کشور،  در  جنایت کارانه 
خواسته تا تدابیر جدی تر و موثری 
چنین  تداوم  از  جلوگیری  برای 
جنایت هایی رویدست گیرد. خانم 
و  عامالن  بازداشت  بر  سمر  سیما 
تاکید  نیز  آنان  کشاندن  دادگاه  به 

کرده است.

پنج تروریست پاکستانی عضو 
داعش بازداشت شدند

زهرا حسینی

ACKU
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نادرست و بسیار نادرست

رییس جمهور:

تا هنوز از پاکستان پیام جنگ 
فرستاده می شود

 ظفرشاه رویی

 سیدجعفر راستین

تا  که نشان بدهد خشونت  بررسی همه جانبه ای  کنون  تا
چه میزان در ادبیات شفاهی و روزمره و نیز در الگوهای 
نهادی  یا  و  فرد  هیچ  سوی  از  دارد،  وجود  ما  رفتاری 
است،  معلوم  که  چیزی  اجماال  است.  نگرفته  صورت 
که روحیه ی خشن در جامعه ی ما، روحیه ی  این است 
مسلط و بسیار مورد استقبال است. برای تغییر دادن این 
بگیرد.  صورت  نیست  قرار  کاری  هیچ  ظاهرا  روحیه، 
سالیان  این که  می بریم،  سر  به  منازعه  حال  در  ما  این که 
درازی در این وادی جنگ جریان داشته است، این که 
جنگ های داخلی بذر خشونت را بیشتر از هر زمان دیگر 
کاشته است و افزون بر آن، در جریان همین  در میان مردم 
که پیکر ادب و فرهنگ بیشترین آسیب را  جنگ هاست 
که  می بیند؛ همه قابل درک است. اما بدان معنا نیست 
کردن  جایگزین  ندهد.  انجام  کاری  هیچ  و  نیاید  کسی 
کاری  خشن،  روحیه  با  منعطف،  و  تساهل  روحیه ی 
کار  این  برای  اراده ای  گر  ا دشوار؛  هرچند  شدنی،  است 

وجود داشته باشد.
ترویج  نمونه های  برجسته ترین  از  یکی  مثل  باب  از 
خطرساز  خیلی  خودش  جای  در  می تواند  که  خشونت 
که همه روزه  هم باشد، پیام های تجارتی و اعالناتی است 
خورد  به  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  دریچه ی  از 

کابل،  شهر  در  اخیر  تروریستی  خونین  حمالت  به دنبال 
مورد  را  کستان  پا افغانستان،  رییس جمهور  اشرف غنی 
به  کشور  آن  از  هنوز  تا  که  گفت  و  داد  قرار  شدید  انتقاد 

افغانستان پیام جنگ فرستاده می شود.
کنفرانس  یک  در  اسد،   19 دوشنبه،  روز  که  غنی  آقای 
می کرد،  صحبت  امنیتی  ارشد  مقام های  حضور  با  خبری 
ک  کز آموزشی و سازماندهی تروریستان در خا که مرا افزود 
افغانستان  در  ترویستی  حمالت  و  دارد  قرار  کستان  پا
وی  می شود.  سازماندهی   و  طراحی  کشور  آن  ک  خا از 
کستانی  گفت: »در تمام این مدت منتظر بودیم تا طرف پا
کستان  اراده و ظرفیت خود را در عمل نشان بدهد، اما پا
مزدور  ایادی  که  است  اجتماعاتی  برپایی  شاهد  هنوز 
رییس جمهور  می فرستند.«  جنگ  پیام  ما  برای  آنجا  از 
که  داد  نشان  اخیر  »حوادث  کرد:  کید  تا هم چنین  غنی 
ساخت  فابریکه های  انتحاری،  تربیت  النه های  هنوز 
ک و خون می  کشد،  که مردم بی گناه ما را به خا بمب هایی 

کشور فعال است.« گذشته در آن  مثل 
در  کستان  پا دولت  که  گفت  افغانستان  رییس جمهور 
تروریسم  با  مبارزه  چگونگی  مورد  در  آینده«  »هفته های 
روابط  به  می تواند  تصمیم  این  و  گرفت  خواهد  تصمیم 
کستان تا چندین دهه دیگر تاثیرگذار  میان افغانستان و پا
در  کستان  پا که دولت  کرد: »تصامیمی  کید  تا باشد. وی 
در  کشور  دو  روابط  بر  می تواند  می گیرد،  آینده  هفته های 
دهه های آینده تاثیر گذار باشد، زیرا مصونیت مردم و منافع 
بیش  نمی توانیم  ما  و  است  ما  روابط  اساس  افغانستان 
جنگی  در  خود  مردم  خون  ریختن  زمین  به  شاهد  این  از 

که از بیرون صادر و بر مردم ما تحمیل می شود.« باشیم 
که شب دوشنبه با  کنفرانس خبری افزود  اشرف  غنی در این 
کرده  کستان تلیفونی صحبت  نخست وزیر و لوی درستیز پا

انرژی های  پای  که  زمانی  به ویژه  می شود.  داده  مردم 
یک  که  می بینی  باری  باشد.  میان  در  قدرت بخش 
تا  و  است  گرفته  قرار  بزرگی  جمعیت  برابر  در  »قهرمان« 
شکل  دوطرف  میان  مبارزه ای  چنان  چشم به هم زدن، 
که بر جا می ماند، نعش  که در یک آن، چیزی  گرفته است 
که به هرطرف پرت  ک و خون خفته ی آدم هاست  به خا

و نوازشریف وعده داده تا روز پنج شنبه به مقام های دولتی 
کشور دستور می دهد تا در زمینه مبارزه با تروریسم یک  آن 
که قرار  گفت  کنند. آقای غنی هم چنین  برنامه عملی طرح 
است روز پنج شنبه هیاتی نیز از سوی دولت افغانستان به 
کستان برود تا روی چگونگی تطبیق این برنامه با رهبران  پا

کند. کستانی توافق  پا
کستان علیه  اشرف غنی می گوید هرچند تا هنوز در قلمرو پا
دولت افغانستان جنگ اعالم می شود، اما با آن هم دولت 
کشور امیدوار است. او از اعالم جنگ  به تامین صلح در 
دشمنی  به عنوان  کستان  پا قلمرو  در  افغانستان  مردم  علیه 
رییس جمهور  برد.  نام  افغانستان  با  همسایه  کشور  آشکار 
گفت در صورتی که حمله مشابه  این فرضیه  با طرح  غنی 
به  اسالم آباد  مناطق  از  یکی  در  کابل  شهید  شاه  منطقه 
افغانستان  ک  از داخل خا بپیوندد و این حمله هم  وقوع 
کنش  وا صورت  آن  در  باشد،  شده  طراحی  و  سازماندهی 
افغانستان  به  بازهم  آیا  بود،  خواهد  چه  کستان  پا دولت 

که با  شده اند! باری چشمت به همان »قهرمان« می خورد 
اشتهای مضاعف بطری نوشیدنی انرژی زا را سر می کشد 
روا  خشونت  باز  و  می دارد  روا  خشونت  دوباره  سپس  و 
»انرژی زا«  نوشیدنی  بطری  این  گویی  تو  می دارد... 
از  نمونه ای  این  است!  بوده  »خشونت زا«  است،  نبوده 
که همه روزه بارها و بارها از طریق رسانه های  خشونت ها 
را  خشونت گرایی  ذهنیت  و  می شوند  نشر  تصویری 
مشاهد  گر  ا می دهند.  اشاعه  مردم  میان  پیش  از  بیش 
از  پس  که  جنگ هایی  در  نزاع  محور  باشید،  کرده 
غالبا  می گیرند،  صورت  خشونت زا  بطری های  نوشیدن 
رفتارهای  در  بخواهیم  را  آن  مصداق  گر  ا »دختران«اند. 
کنیم، در جاده ها و پارک ها و حتا  عادی روزانه مشاهده 
که یک »قهرمان«  در دانشگاه ها، زیاد اتفاق افتاده است 
با یک  »تصاحب خودپندارانه« دختری  سر  بر  قدرتمند 

به عنوان دوست نگاه می کند یا دشمن؟
کره تشویق نکند کستان طالبان را به مذا پا

که دولت افغانستان پس از این  گفت  اشرف غنی هم چنین 
تا شورشیان مسلح مخالف  ندارد  انتظار  کستان  پا از دولت 
به گفته  کند.  تشویق  صلح  گفتگوهای  آغاز  برای  را  دولت 
امر  این  اجرای  در  کستان  پا دولت  غنی،  رییس جمهور 
آن  در  را  تروریستی  النه  های  می تواند  اما  ندارد،  ظرفیت 
ک  که حمالت تروریستی از خا کشور از بین ببرد و نگذارد 
گفت  غنی  آقای  شود.  سازماندهی  افغانستان  در  کشور  آن 
به دست  را  صلح  ابتکار  این  از  پس  افغانستان  دولت  که 
وی  نمی خواهد.  دوم  کشور  طریق  از  صلح  و  می گیرد  خود 
می گوید: »ما صلح برای مردم افغانستان از راه ممالک دوم 
نمی خواهیم. این صلح را براساس ابتکار سرتاسری افغانی 
که حمالت  گفت  در تمام جامعه می خواهیم.« او هم چنین 
مورد  در  را  زیادی  سوال های  کشور  در  اخیر  تروریستی 

تالش های صلح به وجود آورده است.

را  کاری  مقلدانه همان  و  است  کرده  مقابله  کالن  جمع 
که باری در تلویزیون ها دیده است.  کرده است، 

که به شکل های  گر غیرواقع بینانه بودن این تبلیغات را  ا
کاالهای تجارتی بر  مختلف مشخصات غیر واقع بینانه از 
کاالی  بیهودگی  بر  بایستی  کنیم،  یاددهانی  می شمارند 
کنیم. این که پس از نوشیدن یک  تبلیغ شده، حتم پیدا 
گهان در فضا  بطری انرژی، پیچ و تاب بخوری و بعد نا
در  ثانیه ها،  از  پس  و  شوی  محو  گهان  نا یا  شوی  محو 
که  بکنی  را  کاری  همان  باز  و  آیی  فرود  دیگر  موقعیت 
باز  و  بداری  روا  خشونت  شد:  یاددهانی  آن  از  پیشتر 
شرکت های  این  چه؟  یعنی  این  بداری.  روا  خشونت 
کدام نخبگان چنین خودشان را به  تجارتی در مشوره با 
سخره می گیرند و در عین حال روحیه ی خشن را در میان 
که  کسی بیاید و به این ها بفهماند  کنند؟  مردم تزریق می 

کمی لحاظ داشته باشید!  شما را به خدا 
که در ترویج روحیه ی  تنها این بسته های تبلیغاتی نیست 
خشن موثر واقع می شود، صنعت سینما نیز در ترویج این 
کشن«  امر بسیار موثر و نتیجه بخش بوده است. »فلم های ا
 - است  پر بیننده  افغانستان  در  خیلی  که  سینمایی 
که داشته، تنها در  سینمای افغانستان با فعالیت ناچیزی 
این عرصه بیشتر فعال بوده است- نیز خشونت حد و مرز 
خشونت  مختلف  شکل های  اغراق آمیزانه  و  نمی شناسد 
بحث  می یابد.  عمومیت  جامعه  در  و  می شود  تمثیل 
به  خودش  جای  در  که  بپنداریم  منتفی  کنون  ا را  سینما 
کید می کنیم  تا که این جا  گفت. چیزی  تفصیل خواهیم 
نکنیم،  تلطیف  را  تبلیغات  روحیه ی  گر  ا که:  این است 
نداشته  انتظار  باشیم،  گرفته  فاصله  جنگ  از  هرچند 
را  برود. خشونت  بیرون  ما  زندگی  از  که خشونت  باشیم 

ترویج نکنیم. این نادرست است و زیاد نادرست است.

که  همان گونه  تا  خواست  کستان  پا از  غنی  رییس جمهور 
تعریف  کستان  پا برای  تروریسم  از  خود  اساسی  قانون  در 
که  کرد  کید  تا وی  کند.  تعریف  نیز  افغانستان  برای  کرده، 
کستان علیه  پا تا دولت  افغانستان خواهان آن است  دولت 
کند و در غیر آن تمام  ک خود اقدام جدی  تروریستان در خا
کشور قطع خواهد  روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با این 

کرد. 
شدن  افشا  با  که  می گوید  غنی  رییس جمهور  این حال،  با 
»مرحله  افغانستان، یک  ملی  امنیت  توسط  مرگ مال عمر، 
که پس  گفت با مرگ مال عمر هر حرکتی  گذشت. او  تاریخ« 
افغانستان  دولت  مشروع  نظام  علیه  گیرد،  صورت  این  از 
تمام شد،  تاریخ  مرحله  افزود: »یک  پنداشته می شود. وی 
که بعد از این به وجود  مال عمر دیگر زنده نیست. هر حرکتی 
مشروع  نظام  مقابل  در  حرکت  یک  دارد،  وجود  یا  می آید 

اسالمی و انتخابی است.«
افزایش  افغانستان  دولت  هرچند  می گوید  غنی  آقای 
بود  کرده  پیش بینی  را  تروریستی  حمالت  و  خشونت ها 
تالش   نظام  براندازی  برای  نیز  کشور  این  مردم  دشمنان  و 
خروج  باوجود  داخلی  امنیتی  نیروهای  اما  کردند  زیادی 
ده ها هزار نیروی خارجی توانستند »ستون فقرات« دشمن را 
بشکنند. به گفته او، شورشیان مسلح مخالف دولت حاال از 
شهرها  در  سنگین  تروریستی  حمالت  به  درماندگی«  »روی 

رو آورده اند.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا همین حال،  در 
انتقاد  مورد  را  کستان  پا دولت  نیز  ملی  وحدت  حکومت 
گام صادقانه از سوی  که تا هنوز هیچ  گفت  شدید قرار داد و 
برداشته نشده  افغانستان  در  تامین صلح  به منظور  کشور  آن 
که روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران  است. آقای عبداهلل 
کشور نشان داد  که حمالت اخیر در  گفت  صحبت می کرد، 
اجرایی  رییس  دارد.  بازنگری  به  نیاز  صلح  تالش های  که 
کنیم  بازنگری  این بخش ها  تمام  امروز در  گفت: »جا دارد 
کجای نیت ما نشانه ضعف ما بوده از طرف طالب ها  که در 
کردند. امروز  که از طالب ها حمایت  و یا از طرف آن هایی  
که  تروریستی  حمالت  اصلی  عامالن  می دانیم  ما  همه 
گرفته است٬ آن هایی که طرح ریختند و برنامه ریزی  صورت 
کسانی که این عملیات ها را عملی ساختند و مردم  کردند و 
هیچ  هستند.  افغانستان  از  بیرون  دیدند٬  صدمه  آن  از  ما 
به جنایت  وقاحت  کمال  با  آن هایی  که  نیست همه  شک 
گرفتن مسوولیت این اعمال٬  می پردازند و افتخار می کنند به 

گزین هستند.« کستان جا آن ها در جمهوری اسالمی پا
کستان  پا مقابل  رهبران حکومت وحدت ملی در حالی در 
گفته شده  که پیش از آن بارها  کنش شدید نشان می دهند  وا
کشور نمی  خواهد  کستان قابل اعتماد نیست و آن  که پا بود 
در تامین صلح در افغانستان صادقانه همکاری داشته باشد.

ACKU
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کره  وژه مذا شکست پر

از مجرای پاکستان
پیام های واضح

که برای طالبان در  کستان قادر است پوشش حمایتی ای را  پا
کرده برچیند. عده ای  گروه فراهم  کشور برای این  قلمرو این 
افغان  طالبان  ضد  بر  کستان  پا ارتش  گر  ا که  می کنند  فکر 
کستان و تنظیم های  کند، طالب های مدارس دینی پا اقدام 
کشور در برابر ارتش قرار می گیرند. اما این ارزیابی  مذهبی این 

بی بنیاد است. 
کستان قادر است تا شورش های احتمالی شبکه های  ارتش پا
کند.  کنترول  کشور را  مدارس دینی و تنظیم های مذهبی این 
رهبران  و  کستان  پا دینی  مدارس  شبکه  هم   2001 سال  در 
و  مشرف  پرویز  موضع  ضد  بر  کشور  این  مذهبی  تنظیم های 
شوریدند،  ترور  ضد  جهانی  ایتالف  در  کستان  پا عضویت 
شورش ها  این  توانستند  سادگی  به  کستانی  پا جنرال های  اما 
تبعات  تا  است  قادر  کستان  پا هم  حاال  کنند.  کنترول  را 
برای  کند.  کنترول  را  افغان  طالبان  علیه  اقدام  احتمالی 
از  تا  است  مشکل  دیگر  عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی  کتر  دا
زمانی  سیاست  این  کنند.  دفاع  کستان  پا با  تعامل  سیاست 
پاسخ  کابل  اخیر  خواست  به  کستان  پا که  است  دفاع  قابل 
کند. وقتی  اقدام  کشور  بر علیه طالبان در قلمرو آن  و  بدهد 
کاهش یافت و دیگر شهرهای افغانستان مورد  میزان خشونت 
با  می تواند  کابل  زمان  آن  نگرفت،  قرار  تروریستی  حمالت 
گر در  کند. ا کستان را دنبال  جرات تمام سیاست تعامل با پا
وقتش  حاال  است،  آمده  تغییر  واقعا  کستان  پا ارتش  نگرش 
کابل پاسخ مثبت بدهد  که این ارتش به خواست های  است 
توهم  تغییر سیاست در اسالم آباد یک  که  کنند  باور  تا همه 

نیست.
کابل پاسخ مثبت ندهد و  کستان به خواست های  گر ارتش پا ا
کراچی  کویته، پشاور و  کامل در  طالبان هم چنان از مصونیت 
کستان خراب می شود  برخوردار باشند، روابط افغانستان و پا
کستان  کشور صدمه می بیند. رفتار پا و حتا روابط مردمان دو 
را  افغانستان  و  کستان  پا مناسبات  آینده  آتی،  هفته های  در 
از طالبان و شعله ور  رقم خواهد زد. تداوم سیاست حمایت 
مردم  نفع  به  هیچ وجه  به  افغانستان،  در  جنگ  آتش  کردن 
کرده است  ناامن  را  کستان  پا این سیاست  کستان نیست.  پا
و این ناامنی ادامه خواهد یافت. این چرخه خونین زمانی از 
را  افغان  رهبران طالبان  کستان،  پا ارتش  که  حرکت می ماند 
گروه را در  کند و شبکه های حمایتی این  کشور اخراج  از آن 

کراچی بندد.  کویته، پشاور و  شهرهای 
شبکه های  بستن  و  کستان  پا از  طالبان  رهبران  اخراج  بدون 
کابل آن  و  افغانستان دوام می کند  آنان، جنگ در  حمایتی 
کستان  کامل روابط با پا که تا سرحد قطع  گزیر است  زمان نا
کستان  پا و  افغانستان  مردمان  که  است  روشن  برود.  پیش 

که وضعیت به آن مرحله برسد.  دوست ندارند 

نتیجه ای  تالش ها  این  اما  سازد،  همسو  خود  با  را 
وساطت های  با  غنی  آقای  نداشت.  همراه  به 
اما  کرد ،  کرزی آشتی  آقای حامد  با  زیاد سر انجام 
آقای  با  همکاری  ادامه  برای  وقت  رییس جمهور 
است.  گفته  سخن  خود  پیش شرط های  از  غنی 
گفته  ارگ  نشست  در  کرزی  آقای  نمونه  برای 
برای شان  افغانستان  ملی  وحدت  و  دیورند  بود: 
با  آقای غنی  فشار ها  این  تمام  با  است.  قرمز  خط 
گفتگو ها را با طالبان آغاز  خوش بینی تمام دور اول 

کرد. 
کستان  پا نشست  از  ملی  وحدت  حکومت  هیات 
گشتند. تمام آمادگی ها برای  با خوش بینی زیاد بر 
حکومت  بود.  گرفته  صورت  گفتگو ها  دوم  دور 
نیز  را  خانم  یک  بار  نخستین  برای  افغانستان 
دو  کرد.  شامل  گفتگو کننده  هیات  فهرست  در 
مال  مرگ  خبر  دوم  دور  نشست  آغاز  به  مانده  روز 
پیا مد های  با  عمر  مال  مرگ  خبر  شد.  اعالم  عمر 
را  گفتگو ها  روند  این که  نخست  شد.  همراه  زیاد 
گفتگو را تحت  به صورت جدی صدمه زد و فضای 
عمر  مال  مرگ  دیگر  پیامد های  از  یکی  برد.  شعاع 

ایجاد چنددستگی در اردوگاه طالبان است. 
کدام بخش از طالبان  که  کنون واقعا معلوم نیست  ا
پیش  در  را  گفتگو  راه  یک  کدام  و  را  جنگ  راه 

به صورت  منصور  اختر  حاال  تا  حد اقل  می گیرند. 
این  با  است.  کرده  کید  تا جنگ  ادامه  بر  واضح 
سیاست سر نوشت صلح نیز در هاله ای از ابهام قرار 
کنون  ا ملی  وحدت  حکومت  رهبران  است.  گرفته 
و طالبان چه  کستان  پا بعدی  گزینه  که  نمی دانند 
کابل  فضای  در  پریشانی  و  سرگردانی  این  است. 
کارت های  غنی  آقای  است.  محسوس  خوبی  به 
مرز  تا  حتا  وی  است.  گرفته  بازی  به  را  خود  زیاد 
گر  ا حاال  است.  رفته  پیش  امنیتی  تفاهم نامه 
کستان به این تعهدات عمل نکند، افغانستان از  پا
با این همه  نظر حیثیتی به شدت آسیب می بیند. 
واضح  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  دیروز  پیام 

بود. 
و  طالبان  قبال  در  سیاست ها  که  می رود  انتظار 
از  تا  باشد.  بر خور دار  شفافیت  از  همیشه  کستان  پا
و  گرفته  قرار  کار کرد ها  روشنایی  در  مردم  یک سو 
باشد. سیاست در  نیز روشن  پیام ها  از سوی دیگر 
کشور  گنگ فضای بد گمانی را در  فضای مبهم و 
دامن  سیاسی  بی اعتمادی  به  و  می کند.  بیشتر 
گرفته  صورت  بار  بار  تاحاال  که  چیزی  می زند؛ 

است.

رییس  عبداهلل  کتر  دا و  غنی  رییس جمهور  دیروز  سخنان 
تالش های  که  داد  نشان  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
کستان به شکست  پا از مجرای  با طالبان  کره  برای مذا کابل 
استنباط  رهبر  دو  این  سخنان  از  هم چنان  است.  انجامیده 
کابل  خواست های  به  کستان  پا ارتش  حال  تا  که  می شود 
حمالت  شدن  مانع  و  طالبان  عملیات های  توقف  بر  مبنی 
پاسخ  افغانستان  کالن شهرهای  بر  گروه  این  تروریستی 
ستاد  رییس  شریف،  راحیل  جنرال  است.  نداده  مثبت 
باری  کشور  این  نخست وزیر  نوازشریف،  و  کستان  پا ارتش 
است  هم  کستان  پا دشمن  افغانستان  دشمن  که  بودند  گفته 
ضد  بر  که  نمی داند  خود  دوست  را  گروه هایی  اسالم آباد  و 
که  می کرد  باور  حرف  این  به  وقتی  کابل  می جنگند.  کابل 
کار نمی بود و به  عملیات های بهاری و تابستانی طالبان در 

شهرهای افغانستان حمالت تروریستی صورت نمی گرفت.
کابل تا پیش از نشر خبر  شهرهای بزرگ افغانستان از جمله 
مرگ مال محمدعمر، آرامش نسبی داشت ولی عملیات های 
کشور به شدت  بهاری طالبان در روستا های شمال و جنوب 
در جریان بود. پس از این که رو شد مال محمدعمر دیگر زنده 
گرفت  کابل هدف موجی از حمالت تروریستی قرار  نیست، 
کشته و صدها تن دیگر زخمی  شدند.  اثر آن ده ها نفر  از  که 
که دیگر تالش برای  کابل را به این نتیجه رساند  این وضعیت 
کستان به جایی نمی رسد و باید  کره با طالبان از مجرای پا مذا
به  کابل  در  همه  شود.  طالبان  مانع  اول،  قدم  در  اسالم آباد 
کستان شبکه های حمایتی طالبان  گر ارتش پا که ا این نظراند 
گروه اجازه  این  به  کشور برچیند و دیگر  این  را در شهرهای 
کستان بر ضد افغانستان استفاده  ندهد تا از قلمرو و منابع پا

کند، طالبان دیگر نمی توانند به جنگ ادامه دهند. 
برچیده  بدون  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  ظاهرا  کابل 
و  کستان  پا شهرهای  در  طالبان  حمایتی  شبکه های  شدن 
کشور، راه حل سیاسی جنگ  از آن  گروه  اخراج رهبران این 

افغانستان امکان ندارد. 
ضد  بر  نمی خواهند  آنان  که  گفته اند  همیشه  کستانی ها  پا
به عنوان  افغان  طالبان  به  کستان  پا بجنگند.  افغان  طالبان 
ناراضی  را  آنان  نمی خواهد  و  نگاه می کند  متحدان خودش 
که  باوراند  این  به  کستانی  پا روزنامه نگاران  از  برخی  کند. 
هم  طالبان  دارد،  نفوذ  طالبان  بر  کستان  پا که  طوری  همان 
ارتش  و حلقاتی در  دارند  نفوذ  کستان  پا امنیتی  نهاد های  بر 

کستان، طالبانی تر از طالب ها می اندیشند.  و استخبارات پا
ارتش  که  است  نظر  این  به  کابل  حرف ها  این  وجود  با  اما 
کستان می تواند مانع طالبان شود. رهبران طالبان در قلمرو  پا
کشور می تواند این رهبران  کستان مستقر هستند و ارتش این  پا
استخبارات  هم چنان  کند.  اخراج  کستان  پا قلمرو  از  را 

برای  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  پیام های 
گذشته پیام های  کستان واضح بود. در  مخالفان و پا
در  نمی گردید.  ارایه  افغانستان  جانب  از  روشن 
می گفتند؛  سخن  مبهم  و  کلی  به گونه  موارد  برخی 
قبال  در  افغانستان  نفهمید  کسی  که  به گونه ای 
کستان و طالبان از چه موضعی بر خوردار است.  پا
صراحت  به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  حاال 
که به وعده های خود  کستان می خواهند  تمام از پا
آقای  نمونه  برای  کند.  عمل  افغانستان  قبال  در 
کستان  پا رفتار  از  صراحت  به  گذشته  روز  عبداهلل 
رفتار  از  نشانه ای  هیچ  گفت:  و  کرده  انتقاد 

کستان دیده نشده است.  صادقانه ی پا
گفت:  صراحت  به  نیز  غنی  رییس جهمور 
خود  برای  را  تروریسم  که  همان گونه  کستان  »پا
عملی  نیز  افغانستان  قبال  در  است،  کرده  تعریف 
تالش  تمام  شتاب  با  غنی  آقای  حکومت  کند.« 
گفتگوی سازنده شود.  کستان وارد یک  کرد تا با پا
کستان به رسانه ها  آقای غنی در نخستین سفر به پا
کستان باز  گفت: تالش ما این است تا روزنه ای با پا 
که در نهایت منجر به همکاری های سازنده و  شود 

گردد.  کشور  قطع جنگ در 
که رفت وآمد  میان مقام های دو  در همین راستا بود 
مقام های  بار  چندین  نمونه  برای  شد.  آغاز  کشور 

حکومت ملکی و رهبران ار شد ارتش و استخبارات 
یک  با  غنی  آقای  شدند.  کابل  وارد  کستان  پا
ادامه  گستان  پا با  گفتگو ها  به  تمام  خوش بینی 
خارجی  و  داخلی  هزینه های  سیاست  این  داد. 
به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  برای  فراوانی 
همراه داشت. برای نمونه نزدیک شدن افغانستان 
کستان حساسیت های هند را به همراه داشت.  با پا
کشور هند با احتیاط تمام نسبت به این  که  هر چند 
کرد اما حلقات همسو با سیاست هند  قضیه بر خورد 
کنش نشان دادند. در داخل  در افغانستان بار بار وا
کشور و در رابطه به سیاست های آقای غنی در قبال 
از  برخی  نگرفت.  شکل  اجماعی  کدام  کستان  پا
رهبران حکومت وحدت ملی و اعضا و چهره های 
برجسته حکومت پیشین با این سیاست آقای غنی 

کردند.  به دیده ای تردید نگاه 
امنیتی  تفاهم نامه  دیگر  اقدام  یک  در  غنی  آقای 
و  کنش ها  وا کار  این  کرد.  امضا  کستان  پا با 
امضای  کرد.  خلق  را  زیادی  حساسیت های 
کرزی  تفاهم نامه امنیتی سبب تیرگی در روابط آقای 
افشای  از  پس  غنی  آقای  که  هر چند  شد.  غنی  و 
جهادی  و  سیاسی  رهبران  تا  کرد  تالش  سند  این 

کاوش  فردوس 
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پس باال گرفتن سودجویی و فساد اداری در این دوره گذر سیاسی- امنیتی 
نه تنها باعث پایین آمدن عواید دولتی شد، بلکه به یک بحران مالی فراگیر 
انجامید؛ مصارف در حالی کاهش یافت که رشد اقتصادی پیشاپیش پایین 

آمده بود و نیاز بود که دولت با پیروی از سیاست درست اقتصادی مصارف 
را به خاطر بلند بردن فعالیت های اقتصادی ازدیاد می بخشید-  که نکرد. این 
بحران مالی هنوز تمام نشده است؛ عواید هم چنان پایین است و دولت به 

کمبود وجه مالی )چه عواید داخلی، چه کمک های خارجی( جهت تمویل بودجه 
1394 مواجه است.

کشور در آشفتگی اقتصادی
 دولت در پژمردگی سیاسی

اخیر  سال  سه  در  شک  بدون  میزان  این  و  می رسد. 
بلند رفته باشد. آمار هم چنان نشان می دهد که ساالنه 
نزدیک به 500 هزار جوان وارد بازار کار می شوند و 

متقاضی کار می گردند. 
پس مهیا کردن زمینه کار برای بیشتر از 2 میلیون نفر و 
یا ایجاد 500 هزار فرصت کاری نو در هر سال بدون 
دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و بسنده امکان پذیر 
و  گیرد  دست  در  را  عمل  ابتکار  باید  دولت  نیست. 
برنامه های درست اقتصادی را برای تسریع فعالیت های 
فساد  کاهش  و  سرمایه گذاری ها  تشویق  اقتصادی، 
دولت  اما  دهد.  قرار  عمل  ساحه  در  و  طرح  اداری 
ساختاری  چالش های  رفع  برای  را  ابتکاری  تنها  نه 
برای  مناسب  راهبرد  )چون  اقتصادی  درازمدت  و 
زراعت  سکتور  احیای  مالی،  خودکفایی  به  دستیابی 
افغانستان  معادن  توسعه  اقتصادی،  رشد  منبع  به حیث 
تغییر سیر رشد  برای  بلکه  و غیره( در دست نگرفته، 

اقتصادی کنونی نیز دست به کاری نزده است.
اقتصادی  بطی  رشد  تداوم  از  می تواند  که  اقداماتی 
کند،  جلوگیری  حاضر  حال  در  اقتصادی  رکود  و 
اطمینان  که  است  اصالحاتی  و  برنامه ها  از  عبارت 
و  گردانیده  باز  متشبثین  و  مستهلکین  به  را  اعتماد  و 
به جمع آوری  دولتی که موظف  ادارات  در  را  فساد 
گزارش  در  جهانی  بانک  کند.  مهار  هستند  عواید 
یکی  که  است  داشته  بیان  خود  اقتصادی  شش ماهه 
در  اخیر  سال  دو  در  اقتصادی  رشد  افت  عوامل  از 
میان  ناباوری  و  بی اعتمادی  گرفتن  باال  افغانستان، 
متشبثین، سرمایه گذاران و مستهلکین بوده که در اثر 
امنیتی  و   )1393 سال  انتخابات  )یعنی  سیاسی  انتقال 
مسوولیت  انتقال  و  بین المللی  نیروهای  خروج  )یعنی 
از  است.  آمده  میان  به  افغانستان(  دولت  به  امنیتی 
یک سو نگرانی ها در مورد خروج نیروهای بین المللی 
از  بود،  شده  آغاز    -2012 یعنی  قبل-   سال  دو  از 
به درازا کشیدن  به چالش درآمدن و  با  طرف دیگر 
انتخابات در سال 1393 این نگرانی ها به اوج رسیدند. 
و  خرید  یافت،  کاهش  خصوصی  سرمایه گذاری 
شنیده  شد  و گزارش هایی  آمد  پایین  امالک  فروش 

که فرار سرمایه به بیرون از کشور باال گرفته است. 
که  امنیتی  سیاسی-  گذر  دوره  چنین  در  برعالوه، 
می گردند،  ناباور  و  بی اعتماد  آینده  مورد  در  مردم 
تمایل برای به دست آوردن منابع مالی و پولی-  یعنی 
نهادهای  داخل  در  به ویژه  غیرمتعارف-   سودجویی 
دولتی باال می گیرد. همین بود که عواید دولتی-  به 
غیر مالیاتی-   عواید  و  مالیاتی، گمرکی  عواید  شمول 
در سه سال اخیر افت کرد. عوایدی که پس از یک 
دهه رشد چشمگیر به اوج خود در سال 1390 رسیده 
 8.7 به  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   11.6 از  بود 
درصد در 1393 پایین آمد. افت و نزول عواید دولتی 
در  اگر  حتا  داخلی-   ناخالص  تولید  با  تناسب  در 
ارزش اسمِی عواید افزایش هم بوده باشد-  به حیث 
یک بحران مالی تلقی می گردد. اما آنچه اتفاق افتاد 
بیشتر از آن بود؛ کاهش حتا در ارزش اسمی )یعنی 
میلیارد   109 از  عواید  افتاد.  اتفاق  هم  عواید  افغانی( 
افغانی در 1392 به 100 میلیارد افغانی در 1393 نزول 
کرد. این باعث شد که دولت مصارف عادی را که 
در بودجه 1393 مد نظر گرفته شده بود تمویل نتواند. 
عمدتا مشکل مصرف پایین بودجه مختص به بودجه 
درصد   50 تنها  همه ساله  دولت  می باشد؛  انکشافی 
بودجه  اما  می رساند.  مصرف  به  را  انکشافی  بودجه 
عادی، عموما 95 تا 98 درصد آن ساالنه به مصرف 
می رسد. ولی در سال 1393 بنابر کمبودی پول و وجه 
مالی، وزارت مالیه توانست که تنها 82 درصد بودجه 
 280 مجموع  از  افغانی  میلیارد   230 یعنی  عادی-  

میلیارد افغانی-  را تمویل کند. 
پس باال گرفتن سودجویی و فساد اداری در این دوره 
گذر سیاسی- امنیتی نه تنها باعث پایین آمدن عواید 
دولتی شد، بلکه به یک بحران مالی فراگیر انجامید؛ 
اقتصادی  رشد  که  یافت  کاهش  حالی  در  مصارف 
پیشاپیش پایین آمده بود و نیاز بود که دولت با پیروی 
بلند  به خاطر  اقتصادی مصارف را  از سیاست درست 
که  می بخشید-   ازدیاد  اقتصادی  فعالیت های  بردن 
مالی هنوز تمام نشده است؛ عواید  این بحران  نکرد. 
هم چنان پایین است و دولت به کمبود وجه مالی )چه 
عواید داخلی، چه کمک های خارجی( جهت تمویل 
بودجه 1394 مواجه است. کسر بودجه در سال 1393 

اقتصادی  در گزارش  و  رسید،  افغانی  میلیارد  به سی 
به  کسر  این  که  است  شده  پیش بینی  جهانی  بانک 
همین پیمانه برای چهار تا پنج سال آینده باقی خواهد 
ماند. پس بحران مالی کنونی پدیده گذرا نبوده، بلکه 
برای چند سال دیگر باقی می ماند-  اال این که دولت 
ابتکاراتی را برای بلند بردن آنی و فوری عواید روی 

دست گیرد.
برای مهار وضعیت کنونی-  یعنی تسریع رشد اقتصادی 
و مهار بحران مالی-  در کوتاه مدت الزم است که: 
بازگردانیده  اقتصاد  در  دوباره  اعتماد  و  اطمینان   )1(
به  که  اصالحاتی  آغاز  و  اعالم  جز  به  این  و  شود، 
دولت وحدت  از  مردم  و  بود  داده شده  وعده  مردم 
اصالحات  متاسفانه  نیست.  ممکن  داشتند  توقع  ملی 
تحقق  هنوز  تا  بودند  داده شده  گسترده ای که وعده 
مصمم  آینده،  قبال  در  هم  هنوز  مردم  و  نیافته اند. 
بودن دولت برای اصالحات و مبارزه با فساد اداری، 
بی باوری  و  شک  در  خصوصی  سکتور  حمایه  و 
از  که  اقداماتی  و  کارها  برخالف،  می برند.  به سر 
ملی صورت گرفت سخت  جانب حکومت وحدت 
اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را خدشه دار 
از  گیرد،  صورت  باید  که  دیگری  کار   )2( ساخت. 
بین بردن موانع سر راه سرمایه گذاری خصوصی است. 
دستیابی به رشد اقتصادی و فراهم آوری زمینه کار در 
افغانستان-  با در نظرداشت مشکالت مالی و ظرفیت 
امکان پذیر  خصوصی  سکتور  بدون  دولت-   نهادی 
به منظور تشویق  باید  نیست. پس دولت هرچه زودتر 
خارجی-   و  داخلی  چه  خصوصی-   سرمایه گذاری 
به  عمال  و  برده  بین  از  را  حقوقی  و  زیربنایی  موانع 
بپردازد.  خصوصی  سرمایه گذاری  تشویق  و  حمایت 
و  گسترده  اصالحات  مالی،  بحران  مهار  جهت   )3(
آنی در ادارات مالی افغانستان-  یعنی گمرکات، دفاتر 
مالیه دهندگان، و سایر وزارت خانه ها-  نیاز است، که 
شامِل: پاک سازی ادارات از فساد اداری، جلوگیری 
از فرار عواید، باال بردن کارکرد اداری، بهبود روند 
جمع آوری مالیات و عواید، اصالح سیستم و نظام در 
مدیریت مالیاتی، و رفع مشکالت و خالهای قانونی و 

حقوقی برای جمع آوری عواید می گردد. 
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  آغاز  از  متاسفانه 
هیچ گونه اقدامات کوتاه مدت که محسوس و پرنتیجه 
باال  این سه بخش که در  از  باشد در هیچ یک  بوده 
ذکر گردید صورت نگرفته است. حکومت وحدت 
بسیار  کنونی  اقتصادی  رکود  و  مالی  بحران  به  ملی 
سطحی نگریسته است، و از خود هیچ فن و توانایی در 
»مدیریت بحران« نشان نداده است. اگر چرخ اقتصادی 
باز دوباره به دوران نیفتد و رشد اقتصادی بلند نرود، 
اقتصادی  عمیق  بحران  و  اقتصادی  کساد  به  کشور 
مبتال خواهد شد. هویداست که چالش های سیاسی در 
یک سال پسین به اوج خود رسیده اند؛ اگر دولتمردان 
قرار  خود  کاری  اولویت  در  را  اقتصاد  نمی توانند 
دهند، حداقل آن را کم تر از مسایل سیاسی نپندارند 
و آن را به حیث » مشکل درجه دوم« تلقی نکنند، زیرا 
پیامد آن گران تمام خواهد شد. ثبات اقتصادی ثبات 
سیاسی را رقم می زند. جامعه بین المللی برای همیشه 
یا  اقتصادی  بحران  هر  در  تا  داشت  نخواهد  حضور 
دهد.  قرار  ما  دسترس  در  اضافی  پول  مالی،  بحران 
کار،  زمینه  فراهم سازی  اقتصادی،  رشد  بایستی  پس 
اساسی  اهداف  از  فقر  زدودن  و  مالی  خودکفایی 
به  زمینه،  این  در  سهل انگاری  هرگونه  باشد.  دولت 
با آن  تمام می شود.  مردم و دولت-  هر دو-  گران 
که بیشترین تاثیر این رکود اقتصادی را مردم متحمل 
بلند  بی کاری  میزان  می گردد،  بیشتر  فقر  می شوند-  
می رود و رفاه عامه متاثر می شود-  اما پیامد آن ثبات 
از  دولت  زد.  رقم خواهد  نیز  دولت  برای  را  سیاسی 
دادن وعده هایی که از نقطه نظر اقتصادی امکان پذیر 
ابا ورزد، توقعات مردم را  بودن آن احتمال نمی رود 
بلند نبرد و مردم را به فریب نگیرد. یک میلیون شغل 
جدید بدون رشد اقتصادی بلند و بدون داشتن وجوه 
وعده هایی  آن،  به جای  نیست.  امکان پذیر  قوی  مالی 
کارهای  از  باشند.  واقع بینانه  که  شود  داده  مردم  به 
ایجاد شورای  نمایشی و مصلحت های سیاسی، چون 
ملی اقتصادی، قضیه کابل بانک، منع صادرات سنگ 
مرمر به خارج، وغیره خودداری شده، و به کارهای 

عملی، تاثیرگذار و پُربار پرداخته شود. 
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درآمد سرانه در کشور حفظ شود. اما با در نظرداشت 
رشد نفوس 2.5 درصدی در افغانستان، درآمد سرانه 
از حدود 38 هزار افغانی به 37.5 هزار افغانی در 1393 

پایین آمد.
گذشته از این همه، برای کشوری که می خواهد برای 
سازد  مهیا  را  اشتغال  فرصت  بی کار  فرد  هزار  صدها 
توسعه  مسیر  در  افغانستان  جایگاه  نظرداشت  در  با  و 
اقتصادی آن، چنین میزان رشد اقتصادی به هیچ وجه 
کم ترتوسعه یافته،  کشورهای  برای  نیست.  کافی 
ایستایی  یا  معنی رکود  به  2 درصدی  اقتصادی  رشد 
نشان  احصاییه  مرکزی  اداره  آمار  است.  اقتصادی 
 8.2 به   1390 سال  در  بی کاری  میزان  که  می دهد 
درصد- یعنی نزدیک به 600 هزار نفر- می رسید. ولی 
تعریفی که برای بی کاری در سروی های احصاییوی 
به حیث  را  افرادی  آن  تنها  است  شده  گرفته  مدنظر 
»بی کار« می پذیرد که کم تر از 8 ساعت در هفته کار 
چون  کشوری  برای  تعریف  چنین  اما  باشند.  کرده 
می دانیم  نباشد.  سازگار  و  واقع بینانه  شاید  افغانستان 
هفته  یک  در  کردن  کار  ساعت   8 افغانستان  در  که 
به معنی بی کاری است. در کشوری که دولت  خود 
توانایی پرداخت اعانه و حقوق بی کاری را برای مردم 
ندارد، مردم به هر شیوه ای که باشد و به هرگونه کار 
و شغل ناقص و کوتاهی که باشد می پردازند تا مزدی 
آن  بهتر  آورند. شاخص  به دست  معیشت  امرار  برای 
نیز  را  »کم کاری«  یا  ناقص«  »اشتغال  که  بود  خواهد 
در تعریف بی کاری در نظر بگیریم. با افزودن اشتغال 
هفته  در  از 40 ساعت  آنانی که کم تر  یعنی  ناقص- 
نیروی  درصِد   25 به  بی کاری  میزان  کرده اند-  کار 
کار- یعنی نزدیک به 2 میلیون نفر-  در سال 1390 

افغانستان در دو سال اخیر، وارد بحران اقتصادی شده 
است؛ از یک سو رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته 
است و از سوی دیگر عواید دولت به گونه چشمگیری 
پایین آمده و منجر به یک بحران مالی گردیده است. 
اولین  این  از یک ونیم دهه گذشته،  در چیزی کم تر 
هم  پی  سال  سه  برای  اقتصادی  رشد  که  است  باری 
زیر 5 درصد باقی مانده و عواید دولت برای سه سال 
پی هم در تناسب با رشد اقتصاد کشور کاهش داشته 
است. برای کشوری چون افغانستان که با میزان بلند 
دولت  بودجه  و  می کند  نرم  دست و پنجه  بی کاری 
تمویل  خارجی  کمک های  توسط  گزافی  پیمانه  به 
یا  رکود  نمایانگر  اقتصادی  کارکرد  چنین  می شود، 

ایستایی اقتصادی می باشد. 
طالبان  فروپاشی  از  پس  نخست  دهه  در  افغانستان 
رشد اقتصادی چشمگیری داشته است. با آن که رشد 
به تولیدات زراعتی و آب و  اقتصادی سخت وابسته 
هوا بود، و از این رو از یک سال تا سال دیگر نوسان 
درصد   9.4 به  میانگین  به گونه  بازهم  داشت،  زیادی 
میان سال های 1382 و 1391 می رسید. اما در سه سال 
اخیر، با وجود بلندترین سطح تولیدات زراعتی- مثال 
تولید گندم و دیگر غله جات به میزان بی سابقه ای در 
باقی  اقتصادی زیر 5 درصد  سال 1393 رسید- رشد 
مانده است. رشد اقتصادی از 14.4 درصد در 1391 
به 1.3 درصد  به 4.7 درصد در سال 1392 و سپس 
وجهی  صندوق  پیشبینی  بنابر  کرد.  اُفت   1393 در 
درصد   2 از  امسال  اقتصادی  رشد  پول،  بین المللی 
بلندتر نخواهد رفت. پس افغانستان برای سومین سال 
اقتصادی  رشد  داشت.  خواهد  پایین  اقتصادی  رشد 
تا  باشد  بلندتر  کشور  نفوس  رشد  از  باید  حد اقل 

چالش ها و زدوبندهای سیاسی دولت را سرگرم نگهداشته است، ولی نپرداختن 
به بحران اقتصادی کنونی گران تمام خواهد شد.

 بهرام

ACKU



 دای چوبانی
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در باره ی  سوءتفاهم  ایجاد  باعث  تمدنی  دسته بندی  این 
تمدن  های دیگر می شود.  

دوم( هویت
سن به این باور است که تنها تاریخ و گذشته ی ما عواملی 
نیستند که هویت های ما را بسازند، بل در عین حال عوامل 
متعدد دیگری نیز در ساختن هویت های ما نقش دارند و 
متنوعی وابسته می سازند.  به گروه ها و هویت های  را  ما 
هم چنان، دسته بندی های هویتی و نفع فردی تنها عوامل 
تاثیر گذار در انتخاب هویت ها نیستند، بل عوامل دیگری 
هم  دیگر  عوامل  و  فردی  رفتار  استدالل،  منطق،  چون 
همزمان  انسان ها  اثرگذاراند.  ما  هویت های  گزینش  در 
حال  عین  در  هستند  هویتی  یا  اجتماعی  این که عضو  با 
نیز عضو گروه ها و هویت های متنوع دیگری هم هستند. 
با  همیشه  هویت  یک  انتخاب  که  می کند  تاکید  سن 
محدودیت هایی همراه است، و انسان ها اغلب با استفاده 

از منطق و استدالل هویت های شان را انتخاب می کنند. 
سوم( مذهب

انسان ها  وابستگی  یا  و  هویت  یگانه  را  مذهب  سن 
با  مذهبی  انسان های  که  می کند  اصرار  بل  نمی داند، 
وجود هویت مذهبی شان دارای هویت ها و وابستگی های 
دیگر هم هستند. سن در کتاب خود بیش تر از هر چیزی 
باور دارد که  او  تأکید می کند.  روی اسالم و مسلمانان 
مسلمان ها با وجود هویت مذهبی شان دارای هویت ها و 
نمونه،  به گونه ی  متعدد دیگر هم هستند.  وابستگی های 
و  رسم  نژادها،  فرهنگ ها،  دارای  جهان  مسلمان های 
به  بنیاد، سن  این  بر  هستند.  متعدد  و  متفاوت  رواج های 
این باور است که مسلمان بودن به این معنا نیست که یک 
مسلمان دارای هویت ها و وابستگی های دیگر نیست. در 
دیگر  نادیده گرفتن هویت های  نتیجه وی می گوید که 
خواهد  مشکل ساز  مذهبی شان  هویت  جز  به  مسلمان ها 
بود و باعث نزاع و خشونت خواهد شد. و این مشکل، 
مبارزه با دهشت افگنی را هم تحت اثر قرار خواهد داد.  

چهارم( فرهنگ
سن به این باور است که فرهنگ عامل بزرگی در روند 
فکری و هویت های ما است. او می افزاید که رابطه بین 
نزدیک  بسیار  سیاسی  خودکامگی  و  فرهنگی  تعصب 
فرهنگ  نقش  به  این که  باوجود  سن،  است.  متقابل  و 
بل  نمی داند  عامل  یگانه  را  آن  دارد،  تاکید  هویت  در 
عوامل متعدد را در ساختن هویت ها موثر می خواند. سن 
خواهان  و  دارد  باور  فرهنگی  کثرت گرایی  به  هم چنان 
توسط  چندفرهنگی   جامعه  یک  در  فرهنگ ها  احترام 
فرهنگ ها  حذف  مخالف  و  است،  دیگر  فرهنگ های 
یا  و  فرهنگ  توسط  چندفرهنگی  جامعه ی  یک  در 

سن  فرهنگی،  کثرت گرایی  پهلوی  در  اما  فرهنگ ها. 
مهم  فرهنگی  هر  در  را  انتخاب  حق  و  استالل/منطق 
می داند. سن در حقیقت به آزادی فرهنگ باور دارد و 
او می افزاید که  مخالف محدودیت های فرهنگی است. 
محدودیت  برای  بهانه ای  فرهنگی  کثرت گرایی  نباید 

فرهنگ ها باشد.
پنجم( جهانی شدن و غرب  

روند  با  اما  ندارد،  مخالفت  شدن  جهانی  ایده ی  با  سن 
کنونی جهانی شدن مخالف است. او روند کنونی جهانی 
جهانی  تا  می داند  غربی شدن  روند  بیشتر یک  را  شدن 
نابرابری  و  محرومیت  فقر،  در  را  آن  عوامل  و  شدن، 
را  مردم  عوامل  این  که  دارد  باور  سن  می بیند.  جهانی 
درباره ی جهانی شدن به شک انداخته است و باعث به 
وجود آمدن جنبش های ضد جهانی شدن شده است. او 
در واقع جنبش انتقادی ضد جهانی شدن را جنبش های 

واقعی جهانی می داند. 
ایده ها  بعضی  که  است  باور  این  به  غرب  درباره ی  سن 
به  به غرب، در واقع، مربوط  و دست آوردهای منسوب 
او  به ملت های غیرغربی است.  بل مربوط  نیست،  غرب 
می افزاید که نظریه ی غرب گرایی باعث به وجود آمدن 
واکنش های  از  یکی  است.  شده  ضدغربی  جنبش های 
آمدن  به وجود  نظریه ی غرب گرایی  مقابل  در  معروف 
در  آسیایی  ارزش های  است.  آسیایی«  »ارزش های 
غرب گرایی  نظریه ی  مقابل  در  است  واکنشی  حقیقت 
فرهنگ،  تاریخ،  به  گذاشتن  ارزش  آن  هدف  که 
دست آوردها و ارزش های آسیایی است در مقابل غرب، 

و نقدی است بر سلطه ی غرب بر ملت های آسیایی. 
ششم( آزادی فکر

آقای سن باورمند است که خشونت و نزاع آزادی فکری 
انسان ها را محدود می سازد. به عبارت دیگر، خشونت و 
نزاع آزادی انسان ها را محدود ساخته تا فکر کنند. سن 
به مثابه ی راه حل،  بحث های عمومی و نقد این معضالت 
را پیشنهاد می کند. او می افزاید که ما باید پیش از فکر 
باال محدود  با عوامل  فکرمان  و عمل مطمین شویم که 

نشده است. 
 نقد و بررسی

انسان ها  که  است  این  کتابش  در  سن  گِپ  جاِن 
تک عاملی  را  هویت ها  همین گونه  و  هستند  چندهویتی 
نمی سازد بل در ساختن آن ها عوامل متعددی را دخیل 
بودن  چندهویتی  به  باید  که  می گوید  سن  می داند. 
یکی  به  تنها  و  شود  گذاشته  احترام  گروه ها  و  انسان ها 
امکان  آن،  غیر  در  نشود.  دیده  انسان ها  هویت های  از 
باور است که  به این  خشونت و نزاع زیاد می شود. سن 
تقابل هویت ها عامل کالن خشونت و نزاع است. سن راه 
حل را در طرح بحث ها و گفتگوهای عمومی در سطوح 
مختلف، نقد مشکالت و عوامل آن و آزادانه فکر کردن 
می بیند. سن به این باور است که باید آزادانه فکر کنیم، 
کردن  فکر  چون  هویتی مان،  محدودیت های  از  فراتر 
در محدوده ها ما را به گم راهی می کشاند. پس پیش از 

همه چیز باید مطمین شویم که آزادانه فکر می کنیم. 
تمام استدالل و بحث سن در همین نکته خالصه می شود 
که انسان ها دارای چندگانگی هویتی هستند که باید در 
نظر گرفته شود. سن در سراسر کتابش به طور مکرر این 
موضوع را طرح و بررسی می کند. و موضوع کالن مورد 

بحث در همه بخش های کتاب فقط همین مساله است. 
استداللی  موارد،  بعضی  در  سن  استدالل  که  این  دوم 
تاریخی است و تاکید دارد با بهره جستن از رویدادهای 
درباره ی  نمونه،  طور  به  بنشیند.  کرسی  به  تاریخی 
ملت های غیرغربی به این نظر است که چون آن ها زمانی 
قدرت و دست آوردهایی داشتند پس باید امروز هم در 
با ایشان آن دست آوردها در نظر گرفته شود ـ  برخورد 
که به نظر من عملی واقع گرایانه نیست چون گذشته در 
همه حال معیار امروز نمی تواند باشد. نیز درباره ی اسالم 
و مسلمان ها هم سن به همین باور است. و مهم تر از آن 
این که: سن عوامل بیرونی افراط گرایی اسالمی را عوامل 
در  می داند،  مسلمان ها  بین  در  دهشت افگنی  عمده ی 

حالی که از عوامل درونی آن هیچ بحثی نمی کند.  

نویسنده: امرتیا سن
کتاب: هویت و خشونت، توهم سرنوشت

مکان نشر: هند، انتشارات پنگوئن هند
سال چاپ: ۲۰۰۷

مقدمه
و  هویت  سن،  امرتیا  کتاب  بر  است  مروری  نوشته  این 
نه  در   ۲۰۰۷ سال  در  کتاب  این  تقدیر.  توهم  خشونت: 
در  نویسنده  است.  رسیده  به چاپ  و ۲۱۵ صفحه  فصل 
داده  توضیح  را  آن  مختلف  ابعاد  و  هویت  کتاب  این 
خشونت  و  هویت  بین  رابطه ی  که  است  آن  صدد  در 
نویسنده  هدف،  این  به  رسیدن  برای  سازد.  مشخص  را 
را  و گروه ها  افراد  اجتماعی  و  فردی  متعدد  هویت های 
از  برخاسته   خشونت زای  زمینه های  و  می کند  بررسی 
زمینه های  بررسی  با  آقای سن  ردیابی می کند.  را  آن ها 
و  هویت  ایدیولوژیک  و  مذهبی  فرهنگی،  تاریخی، 
باعث  مواردی  در  هویت  که  می کند  تصریح  خشونت 
بر آن  تاکید  با  خشونت می شود. استدالل مرکزی وی، 
نکته ی پیشین، این است که افراد هویت های متکثر دارند 

و نباید همچون جانوران، تک هویتی شناخته شوند.   
این نوشته شامل بخش هایی چون پس منظر، مرور کتاب، 
با وضعیت جامعه ی  آن  رابطه ی  و  بررسی کتاب  و  نقد 

افغانستان است.   
پس منظر

یک  به  بودن  وابسته  شدید  حس  همان  واقع  در  هویت 
گروه و یا اندیشه است، و یا همان شناختی که انسان از 
خود و دیگری از او دارد. انسان ها در طول تاریخ برای 
وقتی   اما  کوشیده اند.  هویت های شان  از  دفاع  و  ساختن 
نزاع  به  اغلب  گرفته اند،  قرار  هم  با  تقابل  در  هویت ها 
را  جنگ هایی  چنین  مثال های  زده اند.  دامن  خشونت  و 
می توان در جنگ های مذهبی اروپا تا جنگ های قومی 

در افغانستان سراغ گرفت.  
وجود  هویت  درباره ی  زیادی  تحقیق های  و  نوشته ها 
و  هویت  کتاب  اما  بررسی اند.  و  نقد  نیازمند  که  دارند 
خشونت سن ویژه ی هویت و خشونت است و می توان 
آن را از جمله ی آثار جدید در این زمینه تلقی کرد. آقای 
سن در کتاب خود موضوعاتی چون هویت، خشونت، 
ایده ی  مذهبی،  وابستگی های  تمدنی،  محدودیت های 
کثرت گرایی  شدن،  جهانی  فرهنگ،  آن،  ضد  و  غرب 
مذهبی و آزادی فکری را مورد بررسی و بحث قرار داده 
است. سن با تحلیل و بررسی این موضوعات می خواهد 
نشان بدهد که هویت در حاالتی می تواند باعث خشونت 
و  گروه ها  به  نباید  را  انسان ها  روی،  این  از  و،  شود 
آن ها  که  حالی  در  محدود کرد،  دسته بندی های خاص 

دارای هویت ها و وابستگی های متعدد هستند.  
فشرده ی موضوعات

یکم( خشونت
می کند،  آغاز  خشونت  مبحث  با  را  خود  کتاب  سن 
خشونتی که بر یک تصور باطل بنا یافته است. وی با نقل 
از اسکار وایلد می گوید که برای هر کس و یا هر گروهی 
»اکثریت مردم، مردم دیگرهستند.« سن تاکید می کند که 
ما در مواردی ابهام های خودی را نمی بینیم؛ در آن حال، 
باید فکر کنیم که مردم به ما چه نگاهی دارند. استدالل 
به  وی این است که یک احساس شگرف وابسته بودن 
یک گروه و هویت، و در تقابل قرار گرفتن این گروه 
و هویت با گروه ها و هویت های دیگر، باعث خشونت و 
نزاع می شود. در عین حال، او باور دارد که این احساس 
وابستگی به یک گروه هویتی باعث اتحاد و همبستگی 
وجود  با  سن  می شود.  هویت  و  گروه  آن  اعضای  میان 
را  هویت  یک  می توانند  انسان ها  که  دارد  باور  این که 
انتخاب هایی  چنین  که  می کند  تاکید  کنند،  انتخاب 

همواره با محدودیت هایی همراه است.   
به باور سن، دسته بندی های مذهبی و تمدنی در جهان منبع 
خشونت و نزاع است. وی باور دارد که انسان ها هویت ها 
این دسته بندی های کلی  متنوعی سوای  وابستگی  های  و 
ساموئل  از  تمدن ها«  »برخورد  نظریه ی  با  سن  دارند. 
رویایی  نظریه ای  را  آن  و  است،  مخالف  هانتینگتون 
نظریه ی  که  می کند  استدالل  سن  عملی.  تا  می داند 
برخورد تمدن ها، هویت ها و وابستگی های دیگر انسان ها 
و  دارند  متکثر  هویت های  انسان ها  می گیرد.  نادیده  را 

دوستان  تشکر  افغانی:  هزار  بانکنوت 
امروزی  جلسه  در  که  این  گرامی از 
شما  مدت  چند  این  در  آوردید.  تشریف 
شده اید.  این جانب  غیابت  متوجه  حتما 
راستش من بیشتر گرفتار مالقات با وزرای 
دولت گذشته و بعض وزرای فعلی هستم. 
رییس  و  معین  با  هم  زیادی  مالقات های 
در  هرکس  دارم.  دولتی  ادارات  بعضی 
کشور شکایت دارد که من کم پیدا شده ام؛ 
این توطیه است. من در کشور هستم؛ فقط 
و  اقتصادی  مسایل  به خاطر  را  مالقات هایم 

امنیتی محدود کرده ام. 
خواهران  افغانی:  صد  پنج  بانکنوت 
ارزشمند، من عالقه خیلی زیاد دارم که در 
دوشادوش  و  کنم  استراحت  دولت  خزانه 
می دانید  اما شما  بروم؛  راه  مامورین دولت 
وقتی  هستم.  دشمن دار  خیلی  من  که 
افغانستان  خاک  وارد  مرز  از  می خواهم 
شوم، رییس گمرکات مرا توقیف می کند. 
مرا  فعالیت های  که  گفت  رییس جمهور 
گسترش می دهد و محدودیت های مرا کم 
مرا شکست،  قلب  هم  نکرد.  که  می سازد، 

هم پای خود را.
که  هستید  متوجه  افغانی:  پنجاه  بانکنوت 
بانکنوت صد افغانی درمیان ما نیست. دیشب 
یک دکاندار ایشان را دو پاره کرده است. 
امروز شفاخانه رفته. در رابطه به خودم باید 
بگویم که خیلی خسته ام. هر غریب کار که 
مرا می بیند، اول به اشرف غنی  و عبداهلل و 
بعدش به من دشنام می دهد. می گویند »هیچ 
پایین  نیستی«. من هستم؛ ولی چون ارزشم 
آستین  خدا  نمی بیند.  مرا  کس  هیچ  رفته، 

کسی را کهنه نکند. هق! هق! )گریه(
بانکنوت بیست افغانی: درد هیچ کدام شما 
اندازه  به  موتروان ها  نیست.  من  اندازه  به 
اول  نمی دهند.  ارزش  من  به  پشه«  »دوتای 
رییس  مثل  می آیم،  بیرون  بانک  از  که 
که  همین  هستم.  شفاف  و  قاق  اجراییه 
من  از  می رسم،  نانوا  و  موتروان  دست  به 

رییس جمهور می سازند. 
نمی گویم.  چیزی  من  افغانی:  ده  بانکنوت 
فقط دعا می کنم خدا هیچ یکی از شما را 
مواد  و  تف  آنقدر  نه سازد.  اطفال  بازیچه 

بینی به شما می مالند، که هی هی عق. 
سکه یک افغانی: همانطور که رییس جمهور 
از حرف زدن با محقق عار دارد، مردم نیز از 
تعامل با من عار دارند. من که در عمر خود 
ندیده ام.  را  دیگر  جای  گدا،  کاسه  از  غیر 
است  دلم  ندارد.  فرق  زیاد  نبودنم  و  بودن 

که از پول بودن بکلی استعفا بدهم.

جلسهبانکنوتها
دای چوپانی

یکانسان،چندینهویت:

امارتیاسنومسالههویتوخشونت
 حمیداهلل عزیزی
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Co-soft # 83207407 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders to conduct a survey for GIZ 
TVET Staff recruitment and qualification strategies to submit their expression of interest letter to 
participate in the bidding process. 

 

To claim the tender documents for the bidding process please send your interest letter along with the 
factsheet and copies of contracts as past experience with the reference of (Co-soft # 83207407) to 
tenders-afg@giz.de  latest by 12th August, 2015 at 4:00 O’clock, Kabul local time. 

Note: The timeline for this survey is estimated three months 

 

داوطلبی اطالعیه  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک در  دارای تجریه و، مجرب دوطلبان از کابل مقیم GIZ بنـا دفتر  
در این  شرایط قراردادبا توجه با   استراتیژی استخدام و شرایط کاری کارمندانانجام دادن سروی برای داوطلبی پروسه 

 پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

12 ماه  بجه تاریخ  4به ساعت تا  معه پروفایل کمپنی و کاپی قرارداد فعالیت های کذشته خویش را گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102 گست سالآ

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.    tenders-afg@giz.de  

.سه ماه میباشدتخمینی این سروی  مدت نوټ:   

هادی،  منصور  ربه  عبد  به  هوادار  نيروهای 
ايتالف  پشتيبانی  با  يمن  قانونی  رييس جمهوری 
)شنبه(  روز  سعودی  عربستان  رهبری  به  منطقه ای 
شهر  بر  يافتن  تسلط  برای  را  گسترده ای  حمالت 
»زنجبار« مرکز »واليت ابيان« آغاز کردند. عمليات 
نيز  اسد،  روز يک شنبه 18  نيروها،  اين  از  پشتيبانی 
به  وفادار  نيروهای  کنترل  به  اين شهر  و  يافته  ادامه 
رييس جمهوری قانونی يمن در آمد. زنجبار )زنگبار( 
در شرق عدن و در حاشيه دريای عرب قرار دارد. 
استراتژيک در  مناطق  تازه ترين  از  منطقه يکی  اين 
جنوب يمن است. با عقب نشينی شبه نظاميان حوثی، 
نيروهای هوادار عبد ربه منصور هادی توانستند بطور 

کامل کنترول اين منطقه را به دست گيرند.
اين سومين بار متوالی از زمان بدست گرفتن کنترل 
شهر عدن توسط نيروهای وفادار به آقای هادی است 
که اين نيروها موفق به کنترل نواحی بيشتری در اين 
منطقه می شوند. شبه نظاميان طرفدار رييس جمهوری 

پيکارجويان  پيشروی  از  گزارش ها  که  حالی  در 
مرکز  در  صدد  شهر  سوی  به  داعش  گروه  افراطی 
سوريه حکايت دارند، صدها خانواده مسيحی ساکن 
آن شهر و مناطق اطراف، اقدام به ترک خانه و کاشانه 

خود کرده اند.
به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس به نقل از ناظران 
آغاز حمالت  سالگرد  در  شنبه  روز  سوريه،  اوضاع 
عليه  امريکا  رهبری  به  بين المللی  ايتالف  هوايی 
مواضع داعش در عراق که بعدا به مناطقی در سوريه 
نيز گسترش يافت، صدها خانواده به در حال فرار به 

سوی حمص و دمشق هستند.
در  سوريه،  در  بشر  حقوق  بر  ناظر  گروه  به گفته 
نزديکی شهر قريتين، واقع در مرکز سوريه و حدود 
25 کيلومتری شمال غربی شهر صدد که داعش آن را 
روز پنج شنبه به تصرف خود در آورد، درگيری های 

سنگينی در گرفت.
در  درگيری  می گويد  هم چنين  ناظر  گروه  اين 
راه  نيمه  در  مهين،  روستای  و  قريتين  بين  منطقه ای 

قضیه ی افغانستان
افغانستان در طول تاريخ با فرازوفرودهای بی شماری دست 
و پنجه نرم کرده است، و در اين مدت بيشتر از همه چيز 
ديگر گواه جنگ و خشونت بوده است. يکی از علت های 
کالن خشونت و جنگ در اين کشور برخورد هويت های 
و  هويت ها  دارای  افغانستان  است.  بوده  آن  در  گوناگون 
فرهنگ های گوناگون است و در آن ميان نقش هويت های 
واقع،  در  است.  بوده  همه  از  پررنگ تر  مذهبی  و  قومی 
اگر بخواهيم علت های خشونت و جنگ را در افغانستان 
جستجو کنيم در آخر روز به اين نتيجه خواهيم رسيد که در 
پهلوی علت های داخلی و بيرونی  ديگر، تقابل هويت های 
اين کشور يکی از عوامل کالن خشونت ها و جنگ های 
بی شمار بوده است. در اين زمينه، می توان مثال های زيادی 
نظام های ديکتاتوری و  استبداد و ستم  از  را پيش کشيد، 
داخلی  جنگ های  تا  بيست  و  نوزده  سده های  تک قومی 
دهه ی نود سده ی بيست که اقوام مختلف به جان هم افتاده 
مثال های  می توانيد  تاريخی شما  دوره های  اين  در  بودند. 
که  دريابيد  را  هويت ها  تقابل  از  بی شماری  و  گوناگون 
خاطر  به  انسان ها  و  است  شده  جنگ  و  خشونت  باعث 
انسان  مذهبی(  و  قومی  )هويت های  خودشان  هويت های 
کشته اند و دست به خشونت زده اند. البته اين يگانه علت 
باشد بل علت های ديگری هم در آن  خشونت نمی تواند 
ميان اثرگذار بوده اند. در نتيجه، گفته می توانيم که به هر 
هويتی اگر در حد افراط وابستگی وجود داشته باشد، به 
اندازه  همان  به  و  است  زياد  امکان خشونت  اندازه  همان 
خشونت  و  می کشند  آدم  هويت های شان  برای  انسان ها 
می ورزند، و اين موردی است که ما در افغانستان گواه آن 

هستيم.  
نتیجه گیری

اين  کتابش  در  استدالل سن  آمديم،  گفته  که  گونه  همان 
به  آن ها  با  نبايد  و  هستند  کثيرالهويت  انسان ها  که  است 

قانونی يمن موسوم به »مقاومت مردمی« با پشتيبانی 
ايتالف  کشورهای  ديگر  و  عربستان  جنگنده های 
منطقه ای، از حدود سه هفته قبل شبه نظاميان حوثی و 
نيروهای طرفدار آنان را وادار به عقب نشينی از عدن 

و ديگر شهرهای جنوبی يمن نمودند.
گزارش  محلی  منابع  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
داد: پس از ورود از نيروهای مردمی به شهر زنجبار، 
شماری از اين افراد بر اثر انفجار مين های کارگذاشته 
شده توسط حوثی ها، کشته شدند. شبه نظاميان حوثی 
يمن،  پيشين  رييس جمهوری  به  وفادار  نيروهای  و 
علی عبداهلل صالح، از سال گذشته 2014، توانستند 

کنترول بخش هايی از کشور را به دست بگيرند.
در ماه مارچ، اين نيروها با ورود به شهر عدن، کنترل 
اين شهر را به دست گرفتند. عبد ربه منصور هادی، 
رييس جمهوری قانونی يمن، که در اين شهر مخفی 
شده بود، ناچار به خروج از يمن شده و به عربستان 

سعودی پناهنده شد.

صدد، متمرکز است. سرباران دولت سوريه منطقه را 
گلوله باران کردند و هواپيماهای جنگی به چند حمله 

به نواحی خارج از قريتين دست زدند.
شهر صدد در سال 2013 ميالدی به مدت کوتاهی به 
تصرف اعضای جبهه نصرت، گروه وابسته به القاعده 
در سوريه، در آمد. نيروهای دولتی بعدا آن را پس 

گرفتند.
مدير يک شبکه آشوری فعال در امور حقوق بشر در 
سوريه به آسوشيتدپرس گفت »مردم در وحشت بسر 
می برند. بسياری از مسيحيان در اطراف صدد می ترسند 
ايزدی در عراق و مسيحيان ديگر  اقليت  آنچه برای 
در نواحی تحت کنترل داعش اتفاق افتاد، در مورد 
پيکارجويان گروه  فعاالن گفتند  نيز رخ دهد.«  آنها 
نفر، شامل ده  افراطی داعش در روزهای اخير 230 
ها مسيحی، را از قريتين ربوده اند. به گفته آنها برخی 
از مسيحيان آزاد شده اند، اما سرنوشت ديگران هنوز 
معلوم نيست. مسيحيان بالغ بر 10 درصد جمعيت 23 

ميليونی سوريه را تشکيل می دهند.

تنها  انسان ها  اگر  و  شود.  برخورد  تک هويتی  افراد  مثابه ی 
و  باشند  داشته  وابستگی  افراط  حد  در  هويت شان  يک  به 
يا هويت شان در تقابل با هويت و يا هويت های ديگر قرار 

گيرد، امکان بروز خشونت موجود است.
افغانستان کشوری است که در آن می توان موارد بی شماری 
از خشونت را يافت که يکی از عوامل آن هويت و تقابل 
هويت ها بوده است. به نظر می رسد که در ظاهر راه حل اين 
باشد که افراد و يا گروه  ها از وابستگی شديد هويتی شان که 
همانا هويت های دينی و قومی شان است، دست بکشند. و به 
افراد و  بودن  به چندهويتی بودن و چندفرهنگی  جای آن، 

جامعه باور پيدا کنند. 
کتاب هويت و خشونت امرتيا ِسن از جمله کتاب هايی است 
که من از خواندن آن لذت بردم. اين کتاب دارای نثری شيوا 
و پيشنهادهايی ارزشمند و جالب است. من اين کتاب را برای 
کسانی که نخوانده اند پيشنهاد می کنم. اميدوارم با خواندن 
آن تا حدی نظaريه ی عدم خشونت در جامعه ای که سال ها 

است از خشونت صدمه ديده، تعميم يابد. 
  

تصرف »زنجبار« در یمن توسط نیروهای وفادار به 
عبد ربه منصور هادی

فرار مسیحیان سوریه از ترس حمالت داعش
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به گزارش 8صبح به نقل از رويترز، امريکا 
روز يک شنبه 18 اسد 6 جيت جنگی اف 
تروريستی  گروه  با  مبارزه  به خاطر  را   16
داعش به ترکيه فرستاد. ارتش امريکا گفته 
نمود  موافقت  انقره  که  آن  از  بعد  است، 
حمالت هوايی از خاک ترکيه برضد گروه 
داعش صورت گيرد اين کار صورت گرفته 

است.
وزارت دفاع امريکا گفته است که 31 بال 
آويانو  هوايی  پايگاه  در  مستقر  جنگنده 
ترکيه  اينجرليک  هوايی  پايگاه  به  ايتاليا 

گزارش های رسيده از استانبول، بزرگ ترين 
شهر ترکيه، حاکی است که اين شهر روز 
امريکا  کنسولگری  به  حمله  شاهد  دوشنبه 
ابتدا  بوده است.  پوليس  پاسگاه  نيز يک  و 
بَيلی  سلطان  منطقه  در  پوليس  پاسگاه 
هدف  شده  بمب گذاری  موتر  با  استانبول 

حمله قرار گرفت. 
انفجار خودروی بمب گذاری شده حداقل 
ده مجروح برجای گذاشته اما تلفات جانی 
از  ترکيه  رسانه های  است.  نداشته  پی  در 
به دست  حمله  اين  مهاجم  دو  شدن  کشته 

کيلومتر   900 داشتن  به دليل  ترکيه  گيرد. 
ناامنی ها  افزايش  با  سوريه  با  مشترک  مرز 

در اين کشور روبه رو می باشد.

ترکيه  و  »امريکا  است.  شده  داده  انتقال 
تعهد  ايتالف،  کشور   60 اعضای  به عنوان 
نمايند.  مبارزه  داعش  برضد  که  نموده اند 
منطقه  در  ثبات  و  صلح  به خاطر  اين کار 

صورت می گيرد.«
پايگاه هوايی اينجرليک به صورت مشترک 
برای  ترکيه  و  امريکايی  نيروهای  سوی  از 
بمباردمان مواضع داعش استفاده می شود. 
ترکيه ماه گذشته تصميم گرفت تا از پايگاه 
به  مشترک  به صورت  اينجرليک  هوايی 
خاطر مبارزه برضد داعش استفاده صورت 

ساعاتی  می دهند.  خبر  کشور  اين  پوليس 
به  مهاجم  دو  و در حمله ای جداگانه،  بعد 
تيراندازی  استانبول  در  امريکا  کنسولگری 
از  يکی  می شود  گفته  که  زنی  کردند. 
مظنونان اين حمله است دستگير شده است.

کشته  از  هم چنين  منتشرشده  گزارش های 
حکايت  ترکيه  پوليس  مامور  يک  شدن 
دارد. ترکيه که در حمله به مواضع داعش 
اين  مواضع  با  همزمان  و  اخيرا  بود  مردد 
کردستان،  کارگران  حزب  مواضع  گروه، 

پ ک ک را بمباران می کند.

حمله به قنسولگری امریکا در استانبولاعزام 6 جنگنده و 300 نظامی امریکایی به ترکیه
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