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کتر عبداهلل: دا

در گفتگوهای صلح معامله 
پشت پرده صورت نمی گیرد

وریسم فقر و تر
چه رابطه ای دارند؟ 

کشورهای دارای  که  تحقیقات نشان می دهد 
گسترش  معرض  در  ضعیف  حکومت های 
حمالت  و  خشونت آمیز  بنیادگرایی  تفکر 
ضعیف،  حکومتداری  دارند.  قرار  آن ها 
مناطق بی قانون، اراضی ناهموار و دشوار گذر، 
کم  ترا عدم  و  کماالتی  ا کانال های  موجودیت 
عوامل  از  عامه  خدمات  ارایه  و  جمعیت 
شمار  به  خشونت پرور  شبکه های  گسترش 
کشورهای ضعیف و درگیر بحران های  می آید. 
برای  را  ایده آل  فضای  اجتماعی  و-  سیاسی 
شبکه های  گسترش  و  حمالت  راه اندازی 
حکومت های  می کنند.  فراهم  دهشت افگن 
کام و ساختارهای سیاسی شکننده در تامین  نا
را  قابلیت الزم  اراضی  کنترول  و  مرزی  امنیت 
ندارند و به همین دلیل به ساد  گی می توانند به 

پناهگاه تروریسم تبدیل شوند.
صفحه 4

3

تی مناسب ،دچار مشکالت فراوان بودند ونمیتوانستند جهت حل مشکالت  درولسوالی دولت آباد والیت فاریاب، اهالی قریۀ»تخت چهارشنغو«به نسبت عدم موجودیت راه مواصال
شان به مرکزوالیت رفت وآمد نمایند وضروریات خود را مرفوع نمایند .

که مردم این روستاعمدتاً مصروف امورزراعت  این قریه دردوکیلومتری ولسوالی دولت آباد این والیت موقعیت داشته و بیشتراز دوصد فامیل درآن زندگی میکنند . قابل یاد آوریست 
گندم،جو،خربوزه،تربوز،کنجدوزغرمیباشد. کم آنرا زمین آبی تشکیل میدهد . حاصالت مهم روستا تخت چهارشنغو ،  کثرزمین های این قریه للمی بوده و فیصدی  ومالداری میباشند وا
گذیربا پیمودن راه  دورتر ازپل قریۀ  که مانع رفت و آمد مردم این قریه به بازارولسوالی وسایر قریه ها میگردید . مردم قریه ،  نا درمسیرراه این قریه دریایی با عرض بیشترازسی مترقراردارد 
کمک مالی وتخنیکی برنامۀ همبستگی ملی وزارتاحیا  همجوارشان استفاده میکردند. اما اعضای شورای انکشافی این قریه ، همدست با مردم ، درصدد حل این معضل شتافتند و به 
کیبلی پیاده رو را به طول ۳۵متر وعرض ۲ متر باالی دریااحداث نمودندو به این ترتیب ، مشکل همیشگی شان را خاتمه دادند .البته سهمگیری فعال  وانکشاف دهات یک پایه پل 

مردم قریه درکارایجاد پل مذکور ،چشمگیر وقابل یاد آوری است .
محمود آغا رییس شورای قریۀ تخت چهار شنغو میگوید:

که  کرده وازباالی دریا عبورمیکردیم.اما باتأسف  کیلومترراه خود را دورنموده ازپل قریۀ همجوار، استفاده  تی ، دچارمشکالت زیادی بودیم و بیش ازیک  » ما قبالً از رهگذر راه مواصال
گذیراز قایق های دست ساختۀ خود جهت عبورازدریا استفاده میکردیم. اینکار برای اطفال وزنان قریۀ ما بسیاردشواربود  گردیده بود ونا درین اواخر، مسیرراهآن قریه یک اندازه نا امن 

که به راحتیدرتمام فصل های سال میتوانیم ازاین پلرفتوآمد نماییم. « و خودم شاهد چندین حادثۀافتادن مردم قریه به دریا هستم.خوشبختانه بااعماراین پلمشکل دیرینۀ مردمماحلگردید وتمام اهالی قریۀ ما بسیارخورسند هستند 
وی چشم دید خود را چنین بیان داشت: 

که دراثر آن  کمک مردم قریه از غرق شدن نجات یافتند . حادثه دیگری نیز درهنگام انتقال یک جنازه رخ داد  که خوشبختانه به یاری و  »چندی قبل چهارخانم هنگام عبورازدریا توسط قایق دست ساختۀ محلی مردم ما به دریا افتادند 
کشیدیم.« که با مشکالت فراوان آنرا دوباره  جنازه نیزبه دریا افتاد 

که از این پل پیاده رونه تنها مردم قریۀخود شان ، بلکه تمام مردم قریجات همجواراز قبیل قراء  ششپر،تختاچک،چهارشنغو،تخت چهارشنغو،عرب چهارشنغو،تخت تلوردی،اچک چوکازای،تخت ایشان،فیروزایی،  وی خاطرنشان ساخت 
که جمعآ بیش از)۳۲۰۰( فامیل با بسیارسهولت ازاین پل رفت وآمد مینمایند. گان این پروژه میباشند  طاهری ها ) شامل پنج قریه ( ویک تعداد قریجات دیگرنیز شامل مستفید شونده 

امان اهلل عضو شورای تخت چهارشنغو میگوید:
گون شدن  گفت شخص خودم یکبار به اثر واژ کامل ازمیان رفته است .وی  »با ساختن این پل باالی دریا مشکالت زیاد مردم ما برطرف شده وخطر افتادن مردم درآب دریا فعالً بطور 
که هزینۀ عبورنمودن یک نفر توسط قایق ، پرداختن مبلغ پنجاه افغانی به  کمک مردم قریه ازآب نجات داده شدم . نکتۀ مهم دیگر اینست  قایق در دریا افتادم و به بسیار مشکل با 

که روزانه چندین بار ازدریا بگذرند.« گر بعضی اشحاص مجبور می بودند  کثر مردم ما بسیار مشکل تمام میشد، بخصوص ا که پرداخت این پول برای ا کرایه به صاحب قایق بود  طور 
امان اهلل میگوید :

که درنزدیکی سرک  گذیر آب اشامیدنی خود را ازچاهی  » ازاینکه آب تحت االرضی قریۀ ما درعمق بیش از ۱۲۰ متر میباشد و مردم قریه توان حفر نمودن چاه عمیق را نیزندارند ، نا
قیرموجود است توسط بشکه ها انتقال میدهند وزمانیکه این پل ساخته نشده بود ، آوردن آب برای ما واقعآ بسیار مشکل تمام میشد .اما حاال بسیار به راحتی توسط مرکب ، بایسکل، 

که این پل مشکل مارا از این ناحیه هم تا حدود زیادی مرفوع ساخته است.« موترسایکل وریکشاها، با عبور از این پل ، آب مورد نیازخود را می آوریم 
که مبلغ) ۱۰۰۰۰۰۰ ( افغانی به وسیلۀ سهمگیری  که مبلغ )۲۰۹۰۰۰۰( آن ازسوی برنامۀهمبستگی ملی ومتباقی ده درصد آن  گفت ، پروژۀ مذکورجمعآ )۳۰۹۰۰۰۰( افغانی هزینه برداشته  باید 

گردیده است. مردم قریه پرداخت 
کار پروژۀمتذکره بتاریخ  ۱۱جوزای سال ۱۳۹۳ آغاز وبه تاریخ ۲جوزای سال ۱۳۹۴ تکمیل و بهره برداری سپرده شده است .« که  همچنان ، قابل یادآوریست 

وستا ها با همدیگر ACKUاتصال ر



زنگ اول


تعیین  صلح  عالی  شورای  رییس  به عنوان  تازه  کسی که 
شده است، در اولین مصاحبه اش اظهاراتی بر زبان راند که 
نشان می دهد بیشتر طرفدار طالبان است تا جانبدار دولت. 
آقای پیر سید احمد گیالنی در گفتگویی با بی بی سی گفته 
با طالبان را جایز نمی دانست. این حرف  است که جنگ 
سپتامبر  یازده  از  پیش  مقاومت  نه  که  است  آن  معنای  به 
2001 بر ضد طالبان و نه قربانی های امروز نیروهای امنیتی، 
هیچ کدام برای آقای گیالنی پیشیزی ارزش ندارد. آیا این 
نوع موضع گیری، اهانت به خون سربازان و افسرانی که در 
جنگ با طالبان جان های شان را در طبق اخالص گذاشتند 

و تقدیم دفاع از کیان نظام و دولت کردند، نیست؟
قرار  افغانستان،  صلح  عالی  شورای  رییس  گیالنی،  آقای 
نمایند گی  به  طالبان،  با  احتمالی  مذاکرات  در  که  است 
به  کسی که  کند.  مذاکره  طالبان  با  افغانستان  دولت  از 
می کند،  مذاکره  طالبان  با  افغانستان  دولت  از  نمایند گی 
گیالنی  آقای  باشد؛  »دولت«  وجود  اصل  به  معتقد  باید 
که جنگ با طالبان را جایز نمی داند. یعنی ایشان به دفاع 
فکر  شاید  و  ندارد  باور  طالبان  تهاجم  برابر  در  دولت  از 
طالبانی  روش  و  تفکر  تسلیم  همه  است  بهتر  که  می کند 
است  میانجی  که  کرده  تصور  گیالنی  آقای  شاید  شوند. 
و از دولت نمایند گی نمی کند. حتا اگر ایشان میانجی هم 
بدانند که میانجی ها اصل بی طرفی را رعایت  باید  باشند، 
می کنند. ایشان این اصل را هم در اولین گفتگوی شان زیر 
پا کردند و به گونه ای سخن گفتند که بیشتر طرفدار طالبان 

باشند تا طرفدار دولت. 
به  بزرگ  اهانت  این که  بر  عالوه  گیالنی  آقای  سخنان 
با  صریح  مخالفت  در  است،  امنیتی  نیروهای  قربانی های 
شورای  دارد.  قرار  نیز  افغانستان  عالمان  شورای  فتوا های 
عالمان دینی افغانستان بارها گفته است که جنگ نیروهای 
امنیتی افغانستان علیه طالبان مشروعیت دارد. دیگر رهبران 
در  امنیتی  نیروهای  مشروعیت  بر  هم  مذهبی   و  سیاسی 
جنگ با طالبان نیز تاکید کرده اند. آقای عبدرب الرسول 
سیاف یکی از چهره های مهم سیاسی و مذهبی، بارها گفته 
فقهی  و  میهنی  مشروعیت  نوع  هیچ  طالبان  جنگ  است 

ندارد و این نیروهای امنیتی اند که حق به جانب اند. 
آیا بخردانه است که حکومت وحدت ملی عنان مذاکره 
بسپارد؟ کسی که  به چنین شخصی  را  طالبان  با  احتمالی 
قرار است از جانب دولت مذاکره کند باید بر مشروعیت 
اجتماعی و سیاسی نهاد دولت در افغانستان تاکید کند و 
باشد. کسی  اعتقاد محکمی داشته  و  باور  این موضوع  بر 
که پیش از پیش طرفداری خود را از طالبان اعالم کند و 
مال محمد عمر  مرحوم  با  قبال  بگوید که  به گونه ای سخن 
در  دولت  نهاد  منافع  از  می تواند  آیا  است،  کرده  بیعت 
هر مذاکره ای دفاع کند؟ رییس جمهور و دیگر مقام های 
حکومت وحدت ملی باید توضیح بدهند که به چه دلیل 
چنین شخصی را رییس شورای عالی صلح تعیین کرده اند.

حاکمیت  زمان  در  که  می گوید  خودش  گیالنی  آقای 
طالبان، روابط خوبی با رهبران این گروه داشت. گزارش ها 
نشان می دهد که ایشان در آن زمان در پاکستان می زیست. 
معنای ضمنی روابط خوب داشتن با گروه طالبان، پذیرش 
بود.  محمدعمر  مال  زعامت  و  آنان  امارت  مشروعیت 
یا  تلویح  به  را  مال محمدعمر  امارت  مشروعیت  کسی که 
او  با  نمی توانست  طالبان  امارت  نمی کرد،  تایید  تصریح 
روابط خوب داشته باشد. طالبان در زمان امارت شان معتقد 
ساده ای  آدم  هر  را  این  نبودند.  سیاسی  کثرت گرایی  به 
حاال  آنان  نیستند.  موضوع  این  منکر  هم  طالبان  می داند. 
هم رهبر خود را امیرالمومنین می خوانند. دولت افغانستان 
در حال حاضر، یک جمهوری مدرن است، جمهوری ای 
که هویت اسالمی  دارد. از آن جایی که گیالنی با طالبان 
روابط خوب داشت و نظام امارتی را پذیرفته بود، چگونه 
می تواند از دولتی نمایند گی کند که بر جمهوریت استوار 
است؟ به این سوال ها باید یا خود آقای گیالنی یا شخص 

رییس جمهور غنی پاسخ بدهند.

پیر گیالنی نماینده دولت 
یا طرفدار طالبان؟

2 شنبه 15 حوت 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2331

غنی: نیت ما برای صلح پاک است

رییس جمهور: داعش در ننگرهار شکست خورده است

یادآوریقرض های روسیه به کمک های بالعوض تبدیل می شود

اعتراف پاکستان به حضور 
رهبری تروریستان در این کشور

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
هرچند  می گوید  کشور،  جمهور 
تامین  برای  افغانستان  دولت  نیت 
اراده اش  و  پاک  کشور  در  صلح 
حال  عین  در  اما  است،  مستحکم 
الزم  آمادگی  کشور  از  دفاع  برای 

را دارد.
شورای  اعضای  با  که  غنی  آقای 
می کرد،  صحبت  علما  سراسری 
افزود که دولت افغانستان برای آغاز 
درخواست  بنابه  صلح  مذاکرات 
علما شرط نگذاشته و تمام مخالفان 

را به میز مذاکره دعوت می کند. 
اشرف غنی همچنین به حمایت علما 
از نیروهای امنیتی کشور تاکید کرد 
و گفت نقش علما در تامین صلح در 
کشور مساوی و یا بیشتر از نیروهای 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
که  می گوید  کشور،  جمهور 
والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 
مراکز  و  خورده  شکست  ننگرهار 
نظامی و شبکه رادیویی شان از بین 

رفته است.
در  پنجشنبه  روز  که  غنی  آقای 
نمایندگان  مشترک  نشست  دومین 
و  شرق  جنوب  زون  سناتوران  و 
می گفت،  سخن  کابینه  اعضای 
اعضای  کامل  نابودی  تا  که  افزود 
والیت  در  داعش  تروریستی  گروه 
شان  علیه  نظامی  عملیات  ننگرهار، 

ادامه می یابد.
مهم  مراکز  از  ننگرهار  والیت 
در  داعش  تروریستی  گروه  فعالیت 

حکیمی  اکلیل  کابل:  8صبح،  
دولت  که  کرده  اعالم  مالیه  وزیر 
قرض های  تا  دارد  نظر  در  روسیه 
به  را  افغانستان  دولت  باالی  خود 

کمک های بالعوض تبدیل کند.
آقای حکیمی که روز پنجشنبه، در 
آخرین روز سومین جلسه کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی میان 
سخن  کابل  در  روسیه  و  افغانستان 
»پیشرفت های  افزود:  می گفت، 
موضوع  حل  به  رابطه  در  مثبت 
و  روسیه  برابر  در  افغانستان  قروض 
توافق جانب روسیه به این که قروض 
آن کشور به مساعدت های بالعوض 
تبدیل گردد، صورت گرفته است.«

دولت  این که  مورد  در  مالیه  وزیر 

رسما  بار  نخستین  برای  پاکستان  ارشد  مقام  یک 
تروریستی  گروه  رهبری  که  است  کرده  اعالم 
پاکستان  داخل  در  امن  پناهگاه های  از  طالبان 
از  افزوده که  پاکستانی  مقام  این  برخوردار است. 
آن به عنوان اهرم فشار استفاده می کند تا این گروه 

را به میز مذاکره بکشاند.
وزیر  نخست  خارجی  امور  مشاور  عزیز،  سرتاج 
در  طالبان  رهبری  حضور  به  حالی  در  پاکستان 
این کشور  مقام های  که  می کند  اعتراف  پاکستان 
برای سال های متمادی پناه دادن به آن ها و یا نفوذ 

داشتن بر گروه طالبان را رد می کردند.
نهاد  در  که  عزیز  سرتاج  دویچه وله  از  نقل  به 
صحبت  واشنگتن  در  خارجی«  امور  »شورای 
)طالبان(  آن ها  بر  حدی  تا  »ما  گفت:  می کرد، 
در  آن ها  رهبری  که  خاطری  به  داریم  نفوذ 
پاکستان است، آن ها برخی تسهیالت صحی را به 
دست می آورند و خانواده های شان آنجا زندگی 

می کنند.«
وب  در  که  او  صحبت های  رونوشت  براساس 
نشر  خارجی«  امور  »شورای  تحقیقی  بنیاد  سایت 
شده، آقای عزیز گفته است: »بنابراین، ما می توانیم 
با استفاده از این اهرم ها بر آن ها فشار وارد کنیم و 

بگوییم: بیایید به میز مذاکره.«
این اظهارات آنچه را که برای حلقات دیپلوماتیک 
که  این  ویژه  به  می کند،  تایید  بود  معلوم  قبل  از 
میانجی  عنوان  به  سال گذشته  تابستان  از  پاکستان 
مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و 
طالبان وارد عمل شد. این مذاکرات زمانی مختل 
قبلی  رهبر  عمر  محمد  مال  شد  فاش  که  گردید 

گروه طالبان در سال 2013 مرده است.
می دارد  ابراز  را  سخنان  این  زمانی  عزیز  سرتاج 
نمایندگان  میان  مستقیم  گفتگوی  است  قرار  که 
در  احتماال  طالبان  گروه  و  افغانستان  حکومت 

پاکستان صورت گیرد.
گروه  رهبری  اعضای  اکثر  که  می شود  تصور 
تروریستی طالبان در شهر جنوب غربی کویته و یا 

هم در پیشاور و کراچی زندگی کنند.

8صبح  روزنامه   1392 سال  میزان   28 تاریخ  به 
گزارشی رازیر عنوان غاصبان اصلی افشا نشدند 
، بر مبنای یافته های کمیسیون ویژه ی بررسی و 
مطالعه اعمال حکومت در مورد غاصبان زمین به 
نشر رساند. در این گزارش از آقای سیدمنصور 
از  که  بود  شده  برده  نام  عنوان کسی  به  نادری 
غصب  را  زمین  جریب  هزار  ده  تا  هزار  یک 

کرده اند. 
از آنجایی که این گزارش شکایتی را از جانب 
برابر این روزنامه  وکیل قانونی آقای نادری در 
این  پی  نیز در  افغانستان  برانگیخت و سارنوالی 
قضیه، دوسیه ای را ترتیب داد، اکنون به اساس 
گفته های وکیل مدافع آقای نادری ادعای این 
از  روزنامه در مورد غضب 5000 جریب زمین 
است.  شده  ثابت  نادرست  نادری  آقای  سوی 
یافته  اساس  بر  را  اش  گزارش  که  روزنامه  این 
اعمال  های کمیسیون ویژه ی بررسی و مطالعه 
به عرض می رساند  بود،  داده  ترتیب  حکومت 
که با آقای نادری کدام خصومت شخصی ندارد 
کشور  مطرح  شخصیت  یک  عنوان  به  او  به  و 

احترام می گذارد. 

جلوی  که  گفت  وی  است.  امنیتی 
تنها  را  فتنه  و  نفاق  جنگ،  انگیزه 

علما گرفته می توانند.
نیز  علما  شورای  همین حال،  در 
امنیتی  نیروهای  از  را  حمایت شان 
اعالم کرده و از مردم خواسته  تا در 
تامین  راه  در  امنیتی  نیروهای  کنار 

گروه  این  اعضای  است.  افغانستان 
ویژه  به  ولسوالی ها  از  برخی  در 
گسترده  حضور  اچین  ولسوالی 
امنیتی  نیروهای  با  بارها  و  دارند 

کشور درگیر شده اند.
سال  که  گفت  همچنین  اشرف غنی 
و  بود  افغانستان  بقای  سال   ،1394
این کشور جنگ و مراحل مختلف 
است.  کرده  سپری  را  دشواری ها 
آقای غنی می گوید هرچند در سال 
پایان خود  به  جاری خورشیدی که 
بود،  بیشتر  خشونت ها  شده  نزدیک 
امنیتی  نیروهای  ظرفیت  باآنهم  اما 
پنج  هر شب  و  یافته  افزایش  کشور 

عملیات خاص انجام می دهند.
حرکت  که  افزود  جمهور  رییس 

پول  مقدار  چه  روسیه  از  افغانستان 
قرض دار است، جزییاتی ارایه نکرد. 
مشترک  کمیسیون  نشست  سومین 
و  افغانستان  اقتصادی  همکاری های 
آغاز  کابل  در  قبل  روز  دو  روسیه 
که  نشست  این  در  کرد.  کار  به 
کشور  دو  هر  مسووالن  از  شماری 
همکاری ها  باره  در  داشتند،   حضور 
ترانسپورت،  انرژی،  عرصه های  در 
معادن  تحصیالت، زیربناها،  صنعت،  

و زراعت بحث شده است.
که  می گوید  همچنین  مالیه  وزیر 
در  می توانند  روسی  شرکت های 
افغانستان  در  مختلف  عرصه های 
سرمایه گذاری کنند. اکلیل حکیمی 
افغانستان  اسالمی  گفت: »جمهوری 

امنیت تالش کنند.
در  دولت  که  می گوید  اشرف غنی 
بودجه  طریق  از  امسال  تا  دارد  نظر 
را  جامع  مسجد  محراب  پنج  خود 
کند.  ترمیم  کشور  والیت  پنج  در 
به گفته او، این روند همه ساله ادامه 

خواهد یافت.

منظم  و  منسجم  نیز  امنیتی  نیروهای 
شده و با آنهم حکومت افغانستان در 

نظر دارد تا اردوی متحرک بسازد.
نیروهای  که  گفت  اشرف غنی 
قرار  پولیس که در خط اول جنگ 
مجهز  سنگین  سالح  با  نیز  دارند 

می شوند.
منظور  به  او  که  گفت  اشرف غنی 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تمویل 
اوباما  باراک  با  بار  هفده  کشور 
رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
از طریق ویدیو کنفرانس در تماس 
شده است. آقای غنی گفت که در 
متحده  ایاالت  تماس  ها  این  نتیجه 
بین المللی  شرکای  دیگر  و  امریکا 
برای  را  تعهدات شان  افغانستان 
امنیتی  نیروهای  تقویت  و  تجهیز 

کشور تجدید کرده اند.
همچنین  نشست  این  در  اشرف غنی 
جدید،  سال  شروع  با  که  گفت 
و  کارکردها  از  افغانستان  حکومت 
به   1394 سال  در  دست آوردهایش 
او گفت  داد.  مردم گزارش خواهد 
نتوانسته  اند  وزارت  خانه ها  هرچند 
بودجه  پنج درصد  و  پنجاه  از  بیشتر 
در  اما  کنند،  مصرف  را  انکشافی 
سال آینده این رقم باال خواهد رفت.

کمپنی های  این که  درنظرداشت  با 
مختلف  عرصه های  در  روسیه 
خاصی  تخنیکی  توانایی های  از 
برخوردارند و می توانند در انکشاف 
را  موثری  نقش  افغانستان  اقتصادی 
سرگیری  از  به  رابطه  در  کنند،  ایفا 
و  اندستروی  روس  شرکت  فعالیت 
شرکت مشترک تصدی خانه سازی 
گرفته  صورت  مذاکره  ایشان  با 

است.«
سینتورین  یوری  همین حال،  در 
روسیه  انرژی  وزارت  معاون 
می گوید: »بادرنظرداشت مشترکات 
با  روسیه  کشور  که  تاریخی 
به  متعهد  همواره  دارد  افغانستان 
می باشد  افغانستان  پیشرفت  و  ترقی 
و این جلسه یک گام مثبت در این 

زمینه است.«
پروتوکول  نشست  این  حاشیه  در 
مشترک  کمیسیون  جلسه  سومین 
افغانستان  اقتصادی  همکاری های 
و  مالیه  وزیر  توسط  نیز  -روسیه 
معاون وزارت انرژی روسیه به امضا 

رسید.

ACKU
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کرات رسمی صلح  همزمان با نزدیک شدن زمان مذا
مخالف،  مسلح  گروه های  و  افغانستان  دولت  میان 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کتر  دا
هیچ  گفتگوها  این  در  که  می گوید  ملی  وحدت 

گرفت. معامله ای پشت پرده صورت نخواهد 
مراسم  در  حوت،   14 جمعه،  روز  که  عبداهلل  کتر  دا
عبدالعلی  ترور  سالروز  بیست و یکمین  از  گرامیداشت 
مزاری رهبر فقید حزب وحدت سخن می گفت، افزود 
گفتگوهای صلح حقوق و دست آوردهای مردم  که در 

حفظ خواهد شد.
توسط   1373 سال  حوت   22 در  مزاری  عبدالعلی 

کابل به قتل شد.  گروه تروریستی طالبان در جنوب 
»می خواهم  گفت:  مراسم  این  در  اجرایی  رییس 
هیچ  که  بدهم  را  اطمینان  این  ما  قهرمان  ملت  به 
صلح  تامین  نمی گیرد.  صورت  پرده  پشت  معامله ای 
و  است  افغانستان  مردم  همه ی  مشروع  خواست 
گفتن به ندای الهی است.  پیوستن به صلح، لبیک 
در عین زمان حفظ حقوق مردم افغانستان، وظیفه و 

مسوولیت همه ی ماست.«
ابراز  کشور  امنیتی  نیروهای  از  عبداهلل  عبداهلل  کتر  دا
تامین  کشور  در  صلح  هرگاه  که  افزود  کرده  قدردانی 

گفت: »در برابر دشمن  تامین نمی شود. محمد محقق 
کنیم. شما فکر می کنید  مهاجم و جنگجو باید جنگ 
کشور را به زور چنگال از شما  آن هایی  که می خواهند 
بگیرند با عذر و زاری می شوند؟ نخیر. امروز اردوی 
قربانی  ما  بیدار  امنیتی  نیروهای  و  ملی  پولیس  ملی، 
کشور را به سادگی از  گر جنگ نکنند این  می دهند و ا

چنگال مردم خارج می کنند.«
خواهان  افغانستان  مردم  که  می گوید  محقق  محمد 
زمین  به  سالح  کسانی که  با  و  هستند  صلح  تامین 
خصومت  شوند،  وارد  دوستی  دروازه  از  و  بگذارند 
ندارند. به گفته او، دولت افغانستان به سوی شورشیان 
کرده، اما هرگاه این دست  مسلح دست دوستی دراز 
کنار  توسط شورشیان رد شود، مردم آماده هستند تا در 
شورشیان  این  علیه  و  ایستاده  کشور  امنیتی  نیروهای 

کنند. مبارزه 
وزرای بی صالحیت

گرامیداشت از بیست و یکمین  محمد محقق در مراسم 
سالروز ترور عبدالعلی مزاری، نسبت به بی صالحیت 
نیز  ملی  وحدت  حکومت  وزرای  از  برخی  بودن 
که پنج وزیر از آدرس  گفت  کرد. آقای محقق  انتقاد 
و  ندارند  صالحیتی  اما  کابینه اند  شامل  هزاره ها 
صالحیت های شان توسط افراد دیگر اعمال می شود. 
گفت: »حاال شما از نگاه ترکیب قومی پنج وزیر  وی 
دو  تا  و  بود  شده  کم  گذشته  در  دارید،  کابینه  در 
نداشتند.  رای  پارلمان  در  آن هم  و  بودند  رسیده  هم 
جناب  از  خواهشم  ولی  داریم  وزیر  پنج  امروز  اما، 
را  وزرا  که  است  این  بزرگان  دیگر  و  رییس جمهور 
صالحیت های شان را هم بدهند، نه این که وزارت را 
بدهند.«  دیگر  کس  به  را  صالحیتش  و  فرد  یک  به 
نظام  در  اقوام  مشارکت  که  کرد  کید  تا محقق  آقای 

نباید سمبولیک باشد.
گفت او قبل از  معاون دوم ریاست اجرایی هم چنین 
با عبداهلل  گذشته،  ریاست جمهوری سال  انتخابات 
که پس از رسیدن به قدرت،  کرده بود  عبداهلل تعهد 
سه والیت جدید منظور می کنند. جاغوری، پنجاب 
آقای محقق  به گفته   که  و بهسود، سه ولسوالی ای اند 
محقق  محمد  بود.  آن  شدن  والیت  تالش  در  وی 
از یکجا شدن هر دو تیم انتخاباتی،  کرد پس  کید  تا

خواست های هر دو تیم نیز یکجا شده است. 
ملی«  وحدت  »شهید  لقب  اهدای  از  محقق  محمد 
که این طرح  گفت  به عبدالعلی مزاری نیز خبر داده 
کنون  گرفته و ا توسط ریاست اجرایی مورد تایید قرار 
روی میز رییس جمهور قرار دارد. آقای محقق می گوید 
تقویم  در  حوت   22 طرح،  این  تایید  صورت  در 
نام گذاری  ملی  وحدت  شهید  روز  نام  به  افغانستان 
روز  این  از  نیز  افغانستان  دولت  همه ساله  و  شده 

کرد. تجلیل خواهد 

از  همواره  حکومت  سخنگویان  و  حکومتی  مقام های 
دارند.  شکایت  رسانه ها  در  دولتی  خبرهای  بازتاب 
شاید در مواردی این شکایات درست باشد، اما موارد 
که شماری از سخنگویان در بازتاب  زیادی وجود دارد 
نمونه  برای  می کنند.  عمل  ضعیف  اداره شان  کارکرد 
گذشته شاهد پیروزی مهم در دند غوری والیت  هفته 
بغالن از سوی نیروهای امینتی بودیم. بعد از یک ماه 
فتح  ملی  اردوی  نیروهای  توسط  غوری  دند  جنگ 
برگزاری نشست خبری  به  وزارت دفاع موفق  اما  شد، 
وزارت  نشد.  مهم  دست آورد  و  پیروزی  این  بازتاب  و 
قالب  در  را  مهم  دست آورد  این  می توانست  دفاع 
نشست خبری پوشش دهد. اما این رویداد مهم برای 
بازتاب آن  برای  تا  اولویت نداشته  وزارت دفاع ظاهرا 

اقدام می کرد. 
دست آوردهایی  زیاد  موارد  در  ملی  وحدت  حکومت 
آن  انعکاس  در  مربوطه  دستگاه های  اما  است  داشته 
ناتوان بوده اند. این ناتوانی سبب شده است تا ضعف 
بعد  در  شود.  برجسته  عمومی  افکار  در  حکومت 
نظامی ما همیشه شاهد این وضعیت هستیم. زمانی که 
کندز،  یک ولسوالی سقوط می کند و یا هم مثل رویداد 

فشار سنگین تبلیغات متوجه حکومت می شود. 
یا  و  غایب اند  یا  وقت  این  در  حکومت  سخنگویان 
رویداد  در  ندارند.  را  به موقع  پاسخ گویی  توان  هم 
ضعیف  امنیتی  دستگاه  سخنگویان  آن قدر  کندز 
مطلق  سردرگمی  در  مردم  مواردی  در  که  کردند  عمل 
سوی  از  اطالع رسانی  در  سرعت  عدم  گرفتند.  قرار 
شایعه  تا  می شود  سبب  مسوول  نهادهای  سخنگویان 
شده  دیده  زیاد  موارد  در  گیرد.  شکل  بیشتر  کشور  در 
که در غیبت سخنگویان دستگاه مسوول، شایعه  است 
گرفته و فضای مجازی مملو از خبرهای دروغ و  شکل 

غلط می شود. 
سایت های مخالفان و صفحه های فیسبوک طالبان در 
تمام  سرعت  با  منفی  تبلیغات  و  اطالع رسانی  سرعت 
عمل می کنند. حکومت با توجه به امکانات و فضایی 
نه  است.  نبوده   موفق  کنون  تا  امر  این  در  دارد،  که 
دستگاه های رسانه های حکومت و نه هم سخنگویان 
برنامه  کدام  غوری  دند  فتح  مورد  در  مربوطه  دستگاه 
امنیتی  نیروهای  پیروزی  بازتاب  نداشتند.  مشخص 
کاربران فیسبوک صورت  در دند غوری عمدتا از سوی 
که مقام های مسوول در این  گرفت. اما ایجاب می کرد 
کرده و معلومات دست  باره به صورت واضح صبحت 
شریک  را  پیروزی  این  اهمیت  و  دست آورد ها  از  اول 
اهمیت  از  تبلیغات  جاری،  جنگ  در  می کردند. 

خاصی برخوردار است. 
سنگرها،  فتح  کنار  در  که  است  کسی  اصلی  پیروز 
حکومت  اما  باشد.  داشته  باخود  نیز  را  عمومی  افکار 
نداده  انجام  را  خود  کار  درستی  به  بخش  این  در 
است. حکومت باید دستگاه ها و ابزارهای الزم را برای 
در  ابزارها  این  از  و  باشد  داشته  اختیار  در  نرم  جنگ 

کند. کالن خود استفاده  راستای اهداف 

صلح«  »قهرمانان  عنوان  به  امنیتی  نیروهای  شود، 
وحدت  حکومت  او،  به گفته  شد.  خواهند  شناخته 
صادقانه«  »ندای  کشور  در  صلح  تامین  برای  ملی 

دارد.
عدالت  تامین  که  می گوید  هم چنین  عبداهلل  عبداهلل 
شهدای  اصلی  خواست های  جمله  از  اجتماعی 
افغانستان بوده و رهبران حکومت وحدت ملی آنچه 
در توان دارند برای تحقق این هدف تالش خواهند 
گفت: »از یک طرف به حیث رییس اجرایی  کرد. وی 
حکومت وحدت ملی و از طرف دیگر به حیث یک 
کشور به  مسلمان، مجاهد، افغان و یک شهروند این 
همه مردم و ملت قهرمان ما و رهروان راه مزاری شهید 
که در توان ماست در  این اطمینان را می دهیم آنچه 
راه تحقق عدالت و حق مردم و تساوی حقوق مردم 
که عدالت اجتماعی نامیده  افغانستان، در راه  آنچه 
متوازن  انکشاف  و  توسعه  که  آنچه  راه  در  می شود، 
نامیده می شود تا همه ی مردم از حقوق و فرصت های 

مساوی بهره مند شوند، تالش می کنیم.«
حزب  رهبر  ارغندیوال،  عبدالهادی  همین حال،  در 
به  نسبت  اقتصاد،  وزارت  پیشین  وزیر  و  اسالمی 
ابراز  کشور  در  صلح  تالش های  شدن  نتیجه بخش 
حامیان  زمانی که  تا  می گوید  کرده  تردید  و  شک 
تروریسم در افغانستان به اهداف خود نرسند، جنگ 
که  ارغندیوال  آقای  کشور خاتمه نخواهد یافت.  در 
مزاری  آقای  ترور  سالروز  از  گرامیداشت  مراسم  در 
سخن می گفت، افزود: »کسانی این جنگ را بر ملت 
و  داده  افزایش  کرده،  تحمیل  افغانستان  شهیدپرور 
به خاطر اهداف بزرگ و استراتژیک شان این جنگ را 
کرد: »امروز  کید  در افغانستان ادامه می دهند.« وی تا
که  می دانیم  دارد  جریان  افغانستان  در  که  جنگی 
برای اهداف دیگران تحمیل شده است. تا زمانی که 
صرف نظر  این که  یا  و  نشود  برآورده  یا  اهداف  این 
نکنند و بدیل مناسب تری به دست نیاورند، متاسفانه  

جنگ های ما دوام خواهد داشت.«
کید  کشور تا عبدالهادی ارغندیوال به تامین صلح در 
شفاف  باید  صلح  تالش های  که  گفت  اما  کرده 
به منظور  تالش ها  پیش برد  با  که  افزود  وی  باشد. 
گفتگوهای صلح، حقوق و دست آوردهای مردم  آغاز 
عدالت  تامین  و  شده  گرفته  نادیده  نباید  افغانستان 
کشور از نظر به دور بماند. آقای  اجتماعی در سراسر 
مطمین  باید  افغانستان  مردم  که  می گوید  ارغندیوال 
کرات  مذا پیش برد  در  معامله ای  هیچ گونه  که  شوند 

صلح صورت نمی گیرد.
هم چنین محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی 
کرده اما می گوید  کید  کشور تا نیز،  به تامین صلح در 
که حاضر به صلح نیستند باید علیه شان  جنگجویانی 
که با عذر و زاری صلح  کرد  کید  جنگ شود. وی تا

کتر عبداهلل: دا

گفتگوهای صلح در 
معامله پشت پرده صورت نمی گیرد

فتح دند غوری را 
بازتاب ندادند

محمد محقق، معاون دوم 
ریاست اجرایی نیز،  به تامین 
صلح در کشور تاکید کرده 
اما می گوید جنگجویانی که 
حاضر به صلح نیستند باید 
علیه شان جنگ شود. وی 
ی  تاکید کرد که با عذر و زار
صلح تامین نمی شود. محمد 
محقق گفت: »در برابر دشمن 
مهاجم و جنگجو باید جنگ 
کنیم. شما فکر می کنید آن هایی 
ور   که می خواهند کشور را به ز
چنگال از شما بگیرند با عذر 
وز  ی می شوند؟ نخیر. امر و زار
اردوی ملی، پولیس ملی و 
وهای امنیتی بیدار ما قربانی  نیر
می دهند و اگر جنگ نکنند این 
کشور را به سادگی از چنگال 
مردم خارج می کنند.«

ACKU
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کانادا در حبس  که با دو عضو خانواده  خود در  یک مرد افغان 
ابد به سر می برد، با توسل به تبلیغات دینی و بنیاد گرایانه، فصل 
در  دیگر  بار  و  کرده  باز  زندان  در  را  کارنامه هایش  از  تازه ای 

کانادا، سرخط خبر های روز شده است. 
گزارش داده اند، محمد شفیع  کانادایی  بر اساس آنچه رسانه های 
کشتن سه دختر و خانمش به  که در سال 2009 میالدی به خاطر 
است  ساخته  وادار  را  زندانیان  از  شماری  شد،  انداخته  زندان 
جماعت  نماز های  در  و  بدهند  گوش  وی  دینی  تبلیغات  به  تا 

روز های جمعه نیز حضور بیابند. 
کانادا،  ضمنا یک محکمه استیناف مربوط به ایالت آنتاریو در 
به خاطر  را  شفیع  محمد  پسر  به  وابسته  دوسیه  پنج شنبه  روز  به 

کرده است.  ادعای تازه اش در این قضیه بازگشایی 
شفیع ،  محمد  میالدی   2012 سال  در  کانادایی  محکمه  یک 
به خاطر  را  شفیع  حمید  پسرش  و  یحیی  طوبا  وی،  دوم  خانم 
برنامه ریزی برای قتل سه دختر و خانم اولی اش، به حبس ابد 

کرد.  محکوم 
زندان  سال  بیست و پنج  مجرمین،  از  یک  هر  برای  محکمه 
که امکان عفو برای این سه تن وجود  گفته است  کرده و  تعیین 

ندارد. 
گفته  کانادا قبال  گروف، یک روان شناس در شهر مونتریال  رابرت 
که فعالیت های دینی و مذهبی می تواند میزان بنیادگرایی و  بود 

ایجاد ذهنیت تندروی را در میان زندانیان افزایش بدهد. 
که محمد شفیع  کرده بود  یک زندانی غیرمسلمان نیز حکایت 
با استفاده از تطمیع و ایجاد فشار توسط هم فکرانش در زندان، 

وی را وادار می ساخت تا در نماز جمعه حضور بیابد. 
و  جوان  دختران  از  تن  سه  میالدی   2009 سال  در  شفیع  محمد 
خانم اولی خود را به خاطر آنچه عدم پیروی از رسوم خانواد گی 

و رعایت اصول دینی خوانده شده است، به قتل رساند. 
و  هفده ساله  سحر  نزده ساله،  زینب  وی  که  است  شده  گفته 
که پنجاه سال عمر  گیتی سیزده ساله را همراه با مادر شان ُرنا امیر 
نزدیکی  در  راه  مسیر  در  و  کرده  سوار  شخصی  موتر  به  داشت، 
داخل  به  را  موتر  این  کانادا  آنتاریوی  ایالت  کینگستون  شهرک 
گون ساخته و به این ترتیب به زند گی فرزندان و  کانال واژ یک 

خانمش پایان داده است. 
که از وی به عنوان شخص چندزنه یاد می شود، ادعا  که  شفیع 
گارا  نیا آبشار  به  تفریح  به  وی  خانواده  اعضای  که  است  کرده 
این  اما  شده اند،  حادثه  این  دچار  راه  مسیر  در  که  می رفتند 
ادعای وی را محکمه نپذیرفته خودش را همراه با خانم دوم و 

پسرش در این قتل  مجرم شناخته است. 

و  مطالعات   ۲۰۰۱ سپتامبر  یازدهم  حمالت  از  پس 
رابطه ی  شناخت  باب  در  گسترده ای  پژوهش های 
انجام  دولت ها  و  نهادها  سوی  از  بنیادگرایی  و  فقر 
در  دریافت ها  این  همه  برآیند  و  نتیجه  است.  یافته 
یک  در  نیست.  همسان  و  همگون  موارد  بسیاری 
بی عدالتی  اشتغال،  عدم  کافی،  نا درآمد  دید، 
خشونت آمیز  افراطیت  و  بنیادگرایی  با  نابرابری  و 
زیادی  دالیل  دیگر  سوی  از  دارد.  نزدیک  روابط 
و  توسعه ای  برنامه های  راه اندازی  که  دارد  وجود 
بنیادگرایی  رابطه ی  قطع  باعث  نمی تواند  زیربنایی 
کارشناس  پیتربرگن،  شود.  مذهبی  خشونت های  و 
تروریسم و نویسنده ی معروف امریکایی معتقد است 
الهام بخش عمل سیاسی  نه  اقتصادی  که محرومیت 
بوده  تروریستی  کنش  برای  انگیزه ای  نه  و  است 

می تواند. 
و  شرق  تا  خاورمیانه  از  اسالمی  کشورهای  کثر  ا در 
کشورهای افریقایی، فقر یکی  جنوب آسیا و شماری از 
برای  تروریستی  سازمان های  جذب  و  جلب  ابزار  از 
کشاندن جوانان بی کار، بی بضاعت و محروم است. 
مبارزه  با شعار  تروریستی  از طرف دیگر سازمان های 
سرزمین های  آزاد سازی  و  نا برابری  بی عدالتی،  علیه 
اشغال شده توسط قوای خارجی به انگیزش جوانان 
توانایی  بی کاری  و  فقر  افزایش  هر چند  می پردازند. 

به  ابتدایی  خدمات  ارایه  در  را  دولت ها  ظرفیت  و 
می افتد  نظر  از  نظام ها  مشروعیت  و  می برد،  تحلیل 
این  اسالمی  ثروتمند  نسبتا  کشورهای  در  حتا  اما 
راه اندازی  و  خشونت  باروری  فرصت های  گروه ها 

اردوگاه های آموزشی تروریستی را به دست می آورند. 
جهان  سراسر  در  تروریستی  حوادث  مطالعه 
موقعیت  به  توجه  با  فقر-  عامل  که  می دهد  نشان 
زبانی  و  نژادی  مناسبات  نظام،  نوع  جغرافیایی، 
و  جلب  در  اجتماعی-  سیاسی-  نارضایتی های  و 
جذب افراد به جریان های بنیادگرا و افراطی می تواند 
مذهبی  رهبران  ایدیولوژیک،  عامل  باشد.  متفاوت 
بنیادگرا و شبکه های مدارس  افراد  و فعالیت  و دینی 
دینی در جوامع مختلف هم چنان در انگیزش و بسیج 

جوانان نقش داشته است. 
حکومت های ضعیف، فقر و تروریسم

دارای  کشورهای  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
تفکر  گسترش  معرض  در  ضعیف  حکومت های 
دارند.  قرار  آن ها  حمالت  و  خشونت آمیز  بنیادگرایی 
اراضی  بی قانون،  مناطق  ضعیف،  حکومتداری 
کماالتی  کانال های ا ناهموار و دشوار گذر، موجودیت 
کم جمعیت و ارایه خدمات عامه از عوامل  و عدم ترا
می آید.  شمار  به  خشونت پرور  شبکه های  گسترش 
و-  سیاسی  بحران های  درگیر  و  ضعیف  کشورهای 
اجتماعی فضای ایده آل را برای راه اندازی حمالت 

گسترش شبکه های دهشت افگن فراهم می کنند. و 
شکننده  سیاسی  ساختارهای  و  کام  نا حکومت های 
کنترول اراضی قابلیت الزم را  در تامین امنیت مرزی و 
ندارند و به همین دلیل به ساد  گی می توانند به پناهگاه 

داشته  دخترانش  مقابل  در  سختگیرانه ای  روش  شفیع  محمد 
برای  وی  که  گفته اند  وی  خانواده  به  نزدیک  افراد  است. 

کرده بود.  فرزندانش محدودیت های جدی وضع 
طرح  جوان  یک  با  که  زینب  دخترش  خاص  مورد  یک  در 
دوستی ریخته و بعدا با وی نامزد شده بود، اما محمد شفیع با این 
از بیست و چهار  کم تر  کرده و در جریان  نامزدی جدا مخالفت 

کرده بود.  ساعت، این نامزدی را فسخ 
به  افغانستان  از  میالدی   2007 سال  در  شفیع  محمد  خانواده 
کانادا آمده و در شهر مونتریال زند گی می کردند. به تاز گی حمید 
که  کرده است  شفیع پسر محمد شفیع، از طریق وکیل خود ادعا 
عمر  سال  هفده  وی  قتل ها،  این  اتهام  به  بازداشت  هنگام  در 
داشته است و باید بر دوسیه وی غور مجدد صورت بگیرد تا با 

وی به عنوان متهم زیر سن، برخورد شود. 
کرده و به محکمه ارایه شده  که وی از افغانستان تهیه  اسنادی 
که حمید شفیع در سال 2009 میالدی هفده  است، نشان می دهد 
کنون این اسناد را نپذیرفته  سال عمر داشته است، اما محکمه تا

است. 
و  زندان هستند  پدر در یک  و  پسر  آیا  که  کنون روشن نیست  تا
گانه ای نگهداری می شوند. در مورد برخورد  یا در جا های جدا
در  اما  است،  نشده  داده  توضیحاتی  زندان  در  شفیع  حمید 
گذشته میالدی مساله تبلیغات دینی در زندان ها و به ویژه  سال 
فعالیت های محمد شفیع در رابطه به وادار ساختن زندانیان به 
و دفاعی  امنیت ملی  کمیته  نماز جماعت، در  حاضر شدن در 
که حمید  گر محکمه بپذیرد  گرفته است. ا کانادا مورد بحث قرار 
شفیع در هنگام قتل اعضای خانواده اش، هفده سال عمر داشته 
گذشت مدت ده سال دوره زندان، موضوع عفو  است، پس از 

گرفته می تواند.  وی مورد بررسی قرار 
بنیاد گرایی  نفوذ  از  گذشته  سال  ده  از  بیشتر  جریان  در  کانادا 
جوانان  پیوستن  از  تا  می کند  تالش  و  بوده  هراس  در  اسالمی 

کند.  گروه های افراطی جلوگیری  به ویژه مسلمانان به 
ترک  را  کانادا  از جوانان  تن  ده ها  گزارش ها،  از  برخی  بر اساس 
و  القاعده  تروریستی چون  و  تندرو اسالمی   گروه های  به  و  کرده 

داعش پیوسته اند. 
کانادا به این عقیده است  کوین  کتر وگدی لوزا استاد دانشگاه  دا
کشور  که ادامه چنین تحرکاتی می تواند خطرات امنیتی را در این 
از  شفیع  محمد  که  گفته اند  کانادا یی  مقامات  بدهد.  افزایش 
که قبال در آن نگهداری می شد، به زندان دیگری منتقل  زندانی 
کدام شهر  کنون در زندان  که وی ا شده است، اما روشن نیست 

کانادا زندانی است.

تروریسم تبدیل شوند. در نتیجه افراطی ها با استفاده 
از این اراضی به مرور زمان تجارب نظامی و سازمانی 
در  افغانستان  جنگ  مثال  برای  می آورند.  به دست 
شبکه های  و  القاعده  گسترش  زمینه  شوروی  برابر 
کرد. هزاران  افراطیت  گستر محلی و بین المللی را فراهم 
بنیادگرای اسالمی از آسیای میانه، شمال و شرق افریقا 
و  کنترول  غیر قابل  بی قانون،  مناطق  به  خاورمیانه  و 

کستان سرازیر شدند.  دشوارگذر در افغانستان و پا
عامل فقر 

ضعیف،  اقتصادی  با  فقیر،  کشورهای  که  آن جا  از 
در  ناتوانی  ملی،  تولیدات  در  ضعف  نا کافی،  درآمد 
نبود ظرفیت  و  پولی  ارزش  پالیسی ها و حفظ  تطبیق 
مواجه اند،  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب 
بیشتر در معرض تبلیغات و فعالیت های سازمان های 
تروریستی و جریان های بنیادگرا و افراطی قرار دارند. 
دید گاه های  زمینه  این  در  کارشناسان  و  پژوهشگران 
که خشونت های  متفاوتی دارند. فهم عام این است 
رابطه ای  بی کاری  و  فقر  محرومیت،  از  برخاسته 
با  پژوهشگران  دارند.  تروریسم  با  ضعیف  بسیار 
باور اند  این  به  جامعه شناسی  روانشناسی-  رویکرد 
اجتماعی-اقتصادی، دیدگاه  که محرومیت، شرایط 
افراد  خواست  و  اجتماعی  شرایط  به  نسبت  افراد 

رابطه ی مستقیم با شورشگری و عمل آن ها دارد.

که در سطح پالیسی سیاسیون  البته باید اذعان داشت 
تروریسم  و  فقر  مستقیم  رابطه ی  شناخت  بر  جهان 
مطالعات  پژوهشگران  که  حالی  در  دارند،  کید  تا
به قضیه نگاه  و بشرشناسی  جامعه شناسی، فرهنگ 
جمعیت  در صد   ۲۹.۸ مثال  به طور  دارند.  دیگری 
در  عمال  می شود  تن   میلیون   ۳۶۰ حدود  در  که  هند 
تحرکات  که  حالی  در  می برند،  سر  به  فقر  خط  زیر 
در صد  صفر  به  نزدیک  جمعیت  این  تروریستی 
است. این واقعیت، اهمیت عامل فقر را در مطالعات 
بر  عکس  بر  و  می کاهد،  اسالمی  جوامع  در  تروریسم 

نقش عامل ایدیولوژیکی  بنیاد گرایی می افزاید. 
نتیجه

ریشه های  و  تروریسم  و  فقر  پیوند  و  رابطه  شناخت 
میان  درهم تنید  گی  توضیح  و  خشونت آمیز  گرایشات 
گروه ها  افراد،  رفتار  پیچیدگی  به  توجه  با  دو  این 
اما  است.  دشوار  افراطی  و  بنیادگرا  جریان های  و 
گرایی  بنیا و  افراطیت  گرایش به  کاهش عوامل  برای 
خطر های  و  اشتغال  عدم  مساله  به  باید  حکومت ها 
و  افغانستان  مانند  کشورهایی  در  آن  از  برخاسته 
کنند. فقر و بی کاری می تواند سربازان  کستان تالش  پا
جریان های  به  را  مختلف  طیف های  از  دواطلب 
و  مخدر  مواد  مافیای  خشونت گستر،  بنیادگرای 
این رو  از  کند،  فراهم  سازمان یافته  جرایم  باند های 
پرورش،  و  آموزش  سیستم  بهبود  روی  سرمایه گذاری 
توسعه زیرساخت ها، بهبود وضع معیشتی شهروندان 
گرایش و تمایل  کمک  می کند تا  و رفع نارضایتی آن ها 
افراط پرور  و  بنیادگرا  جریان های  به  پیوستن  به  افراد 

کم شود.

 بهار مهر 

ماجرای تازه  دو زندانی 
افغان در کانادا 

وریسم فقر و تر
چه رابطه ای دارند؟ 

کانادا    برشنا نظری- 

ُرنا امیر زینب شفیع  سحر شفیع   گیتی شفیع 
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تازه  دولِت  »فقیر«  پاکستان،  تاسیس  از  پس  داشت. 
تاسیس این کشور را نپذیرفت و جرگه ای که از سوی 
امیر  حیث  به  را  او  می شد  حمایت  افغانستان  کشور 
پشتونستان«-  »پارلمان  پشتونستان ملقب کرد. هم چنان 
با  پاکستان-  تاسیس  تازه  حکومت  تشکیل  از  پس 
تاسیس شد.  »تیره«  منطقه  افغانستان در  حمایت دولت 
با تاسیس این پارلمان، نیروی نظامی پاکستان، عملیاتی 
اثر  در  سال 1949  در  کرد.  راه اندازی  فقیر  بر ضد  را 
را  مرزی  روستای  پاکستان  نظامی،  هواپیماهای  اشتباه 
در  دادند.  قرار  در والیت خوست آماج رگبار گلوله 
مقابل، دولت افغانستان نیز واکنش نشان داد و پارلمان 
میان  را که  تمامی  معاهداتی  قطع نامه ای  افغانستان طی 
به امضا رسیده بود، محکوم  بریتانوی  افغانستان و هنِد 
پارلمان مذکور، مرز دیورند را مرزی ساختگی  کرد. 
رسمی  روِز  را  سال  هر  اگست   31 و  خواند  خیالی  و 

 پشتونستان نام گذاری کرد.
در  نظامی  افغانستان  نیروی های   19۵۰ سال  اوایل  در 
را  پاکستان  نیروهای  پاسگاه  یک  چمن،  نزدیکی 
تصرف کردند و ارتش پاکستان به خاطر باز پس گیری 
راه اندازی کرد که  نظامی   عملیاِت  در سال 19۵۵  آن 
مردم افغانستان در واکنش به آن عملیات نظامی  گروه 
کنسولی های  و  سفارت خانه    »One Unit Plan«

این مذاکرات عمل  از نحوه ای که کیف و مسکو در 
می کنند راضی نیستیم.« او عالوه نمود: »من از آن ترس 
دارم که اوضاع در اوکرایین شرقی به قدر کافی جدی 
نگریسته نشود و این امر می تواند دوباره هر وقت کسب 

وخامت کند.«
آلمان  ارشد  دیپلومات  اشتاین مایر  والتر  فرانک 
مسکو  و  کیف  از  برلین  و  پاریس  که  می گوید 
می خواهند تا شاهد »پیشرفت واقعی« باشند. اشتاین مایر 
ماه های  در  آیرو  مارک  ژان  فرانسوی اش  همتای  و 
شدت  اوکرایین  و  روسیه  از  را  شان  تقاضاهای  اخیر 
بسی  آتش  قسمت  در  بهتری  پیشرفت  تا  بخشیده اند 
اوکرایین  در  منازعه  ختم  به  منجر  بود  قرار  که  بکنند 

شود.
اشتاین مایر ضمن اشارت به پایتخت روسیه سفید جایی 
مرحله  یک  در  »ما  گفت:  شد  منعقد  توافق  این  که 

حساس تطبیق موافقتنامه مینسک مذاکره می کنیم.«
به دنبال موافقتنامه ماه فبروری 2۰1۵ که با میانجیگری 
فرانسه و آلمان صورت گرفت، در حالی که خشونت 
اما وجوه  است،  یافته  کاهش  مالحظه ای  قابل  طور  به 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این موافقتنامه وسیعا مورد 

صمیمی  نبوده؛  هیچ گاه  پاکستان  با  افغانستان  روابط 
امور  در  دخالت  متقابل،  اتهام  و  بی اعتمادی، سوءظن 
پرسشی  دارد.  طوالنی  تاریخ  دوکشور  میان  داخلی، 
که مطرح می شود این  است: این بی اعتمادی ها چگونه 

رشد کرده است؟
کشوری  امور  در  پاکستان  که  می پندارند  مردم  بیشتر 
که  این   است  واقعیت  اما  می کند،  مداخله  افغانستان 
افغانستان پس از تجزیه هند بریتانوی با بی اعتبار شمردن 
این  پشتون نشین  برمناطق  ارضی  ادعای  دیورند،  سند 

کشور دارد.
بر  مبنی  را  نامه ای  افغانستان  دولت   194۷ جوالی  در 
کشور  از  بخشی  که  پشتون نشین  مناطق  دوباره  الحاق 
پاکستان به شمار می آید، به الرد »مونت بتن« فرستاد. 
کشور  شکل گیری  با  که  بود  کشوری  تنها  افغانستان 
سازمان  در  آن  عضویت  و  پاکستان  به نام  مستقلی 
از  پیش  تا  می خواست  و  می کرد  مخالفت  متحد  ملل 
پاکستان  متحد،  ملل  سازمان  در  این  کشور  عضویت 
برای مردمان استان مرزی شمال غربی )صوبه سرحد( 
بر  مبنی  خود  سرنوشت  تعیین  برای  تا  دهد  فرصت 
بخشی از پاکستان و یا مستقل بودن شان تصمیم بگیرند.

 194۷  -193۶ سال های  میان  شمالی،  وزیرستان  در 
به عهده  »آپی«  فقیر  را  آن  رهبری  که  شد  برپا  قیامی  

صلح  توافق  عمر  از  سال  یک  از  بیش  که  حالی  در 
کار  می گویند،  آلمان  و  فرانسه  می گذرد،  مینسک 
است.  گرفته  صورت  توافق  این  اجرای  برای  اندکی 
اجتماعی  اصالحات  اما  یافته  کاهش  خشونت  اگرچه 

و اقتصادی نادیده گرفته شده است. 
پنجشنبه  روز  اوکرایین  خارجه  وزیر  کلیمکین  پاولو 
گفت که بعد از ساعت ها گفتگو در پاریس جهت به 
حرکت در آوردن توافقات شکننده صلح در اوکرایین 

شرقی، پیشرفت اندکی حاصل شده است.
پنجشنبه  اوکرایین  خارجه  وزیر  دویچه وله،  از  نقل  به 
رهبران  بین  مذاکرات  ساعت  چندین  از  پس  شب 
اوکرایین، روسیه، فرانسه و آلمان به خبرگزاری رویترز 
گفته که این گفتگو بسیار ناموفق بود. وقتی که از وی 
پرسیده شد آیا کدام گشایشی به وجود آمده است، او 

پاسخ داد: »نه، من چنین برداشتی ندارم.«
سرگیی الوروف همتای روسی اش در مورد گفتگوهای 
پنجشنبه شب اظهار نظری نکرد. در عین زمان فرانک 
والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان، روسیه و اوکرایین 

را متهم به عدم صمیمیت در جریان مذاکرات کرد.
روز پنجشنبه، اشتاین مایر بعد از مذاکرات گفت: »من 

پاکستان را در کابل و والیت های قندهار و جالل آباد 
تخریب کردند.

 19۶۰ سال  در  استخبارات  گزارش های  بر اساس 
جندل خان تصمیم گرفت تا »دیر« را به افغانستان ملحق 
بازداشت  پسرش  و  »دیر«  نواب  ملحوظ،  بدین  سازد، 
شدند. در پیوند به  این قضیه، ارتش افغانستان در یک 
حمله مناطق »باجور« و دیگر نواحی پاکستان را تسخیر 
کردند. پاکستان به خاطر بازپس گیری مجدد این مناطق 

حمالت تمام عیار را راه اندازی کرد.
از  یکی  که  را  خان  داوود   19۶3 سال  در  ظاهر  شاه 
با  کرد.  برکنار  بود  پشتونستان  پر و پا قرص  حامیان 
برکناری داوود خان از تنش میان دو کشور کاسته شده 
و روابط میان افغانستان و پاکستان تا سال 19۷3 بهبود 

یافت.
هند،  و  پاکستان  میان   19۷1-19۶۵ جنگ  جریان  در 
نیروهای پاکستان از مرز غربی به مرز شرقی این کشور 
فرستاده شد، در این مدت افغانستان نتوانست فرصت را 
غنیمت شمرده از مرز بی نگهبان پاکستان استفاده کند.

دولت پاکستان برای رفع نگرانی های مشروع خود در 
انقالب ۷ ثور در  پی به دست آوردن فرصتی بود، که 
افغانستان این فرصت را برای او فراهم کرد. این کشور 
مجاهدین  از  حمایت  به  توجه  با  که  می کرد  تصور 
شانس  کشور،  این  به  مهاجرین  پناه دادن  و  افغانستان 
جایگزین کردن حکومت دوست خود را در افغانستان 
برای  دیورند  مرز  غایله  به  بتواند  این طریق  از  تا  دارد 
همیشه پایان دهد و مرز غربی اش را امن سازد. هرچند 

این هدف ها برآورده نشد.
طالبان  امارت  پاکستان،  با  نزدیک ترین دولت دوست 
نشناختند  به رسمیت  را  دیورند  بود که خط  افغانستان 
کردند.  اجنسی  محمود  مناطق  بر  را  ارضی  ادعای  و 
پولیو  واکسین  تیم های  فرستادن  با  گروه  این  هم چنان 
کردن  واکسین  جهت  »خوازی«  و  »بایزی«  مناطق  به 
رسمیت  به  را  مرز  این  که  دادند  نشان  قبیله  کودکان 

نمی شناسند.
برای  امنیتی  نگرانی  یک  به عنوان  افغانستان  اکنون 
جامعه  در  پشتون ها  چون  نیست  مطرح  پاکستان 
در  پشتون ها  اجماع  بزرگ ترین  و  پاکستان، حل شده  

شهر کراچی  است نه در پشاور و قندهار!
پشتونستان  در  هفتاد  دهه  تا  که  ناچیزی  کمک های 
وجود داشت، اکنون دیگر وجود ندارد. در حال حاضر 
پشتونستان  نمی خواهند صاحب  منطقه  این  پشتون های 
اگر  باشند.  افغانستان  از  بخشی  هم  یا  و  بوده  مستقل 
شهروند  میان  پاکستان،  در  مهاجر  افغانستانی های 
شوند،  ساخته  مخیر  پاکستان  شهروندی  و  افغانستان 
می دهند.  ترجیح  را  پاکستان  شهروندی  بی درنگ 
اثر  در  افغانستان،  پشتون های  رویکرد  در  تحول  این 
اثر  در  بلکه  است،  نیامده  به وجود  پاکستان  برنامه های 

تحوالت منطقه ای پدید آمده است.
به  دیورند  مرز  معضل  حل  جهت  افغانستان  کشور 
کرد،  نخواهد  مراجعه  بین المللی  نهادهای  از  هیچ یک 
چون جانب افغانستان بهتر می داند که این کشور نه از 
از دید اخالقی در موقعیتی قرار  نه  هم  دید حقوقی و 
تنها مرزی  دیورند  برنده شود. خط  تا در قضیه  ندارد 
عبدالرحمان خان  امیر  توسط   1893 سال  در  که  است 
نشانه گذاری شده است. خط مرزی شمال افغانستان با 

توجه قرار نگرفته اند.
در جنگ بین اردوی اوکرایین و جدایی طلبان جانبدار 
نفر  اینسو حدود 9۰۰۰  به  اوایل سال 2۰14  از  روسیه 

و  بریتانیا  توسط  ترکمنستان  و  تاجیکستان  ازبکستان، 
روسیه بدون مشورت حاکمان آن وقت، نشانه گذاری 
و  بریتانیا  میان  افغانستان  و  ایران  مرز  مورد  در  و  شده 
ایران بدون اطالع حاکم افغانستان تصمیم گرفته شده 

است.
پشتون نشین  مناطق  این که  بر  مبنی  افغانستان  ادعای 
ملحق  بریتانوی  هنِد  به  انگلستان  فشار  زیر  کشور  این 
نام  به  دولتی   18۷9 سال  تا  چون  است،  بی بنیاد  شده 
اولین بار،  برای  بریتانیایی ها  نداشت.  وجود  افغانستان 
نام افغانستان را در معاهده گندمک استفاده کردند. به 
هر حال، کشور پاکستان می تواند با وجود پایان نیافتن 
غایله دیورند، روابط دوستانه خود را با کشور افغانستان 

گسترش دهد.
مایه  امنیتی  نظر  نقطه  از  افغانستان  اکنون  که  آن جا  از 
نگرانی برای پاکستان به شمار نمی رود، این کشور نباید 
باشد  افغانستان  در پی گزینش دولت دلخواه خود در 
دیدگاه  تا  دهیم  به خرج  را  تمام تالش خود  باید  ما  و 
مردم افغانستان را مبنی بر این که پاکستان به حاکمیت 
ندارد، رفع کنیم و اجازه دهیم مردم  افغانستان احترام 
نماینده  و  بگیرند  تصمیم  خود  سیاسی  سرنوشت  بر 
سیاسی خود را هرگونه ای که می خواهند- پشتون و یا 
غیر پشتون- انتخاب کنند. کاری را که کشور پاکستان 
می تواند انجام دهد، از پروسه صلح افغانستان حمایت 

کرده و در تسهیل این روند، گام های عملی بردارد.
مدغم  پاکستان  دولت  در  باید  فدرال  قبیله ای  مناطق 
شود. این موضوع باید در اولویت دولت پاکستان قرار 
گیرد. این برآیند کمکی خواهد بود برای مدیریت مرز 
میان دو کشور و تا از شکل گیری پناهگاه های امن برای 
دهشت افگنان جلوگیری صورت گیرد. این واقعیت را 
باید کشور پاکستان بپذیرد که از نگاه تاریخی، کشور 
استثنای  به  داشته،  بیشتر  نفوذ  افغانستان  بر  هندوستان 

دوران حاکمیت طالبان.
باید  پاکستان  هندوستان،  نفوذ  با  توازن  ایجاد  برای 
بردارد؛ روابط خود را  قدم های مثبت و دوستانه ای را 
پیشنهاد  و  بدهد  گسترش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با 
تمرینات  و  بدهد  کشور  این  نظامیان  برای  آموزش 
نظامی  را با آن ها انجام دهد و جهت اعمار پل اعتماد 
میان دو کشور تعامل بیشتر میان نمایند  گان مجلس هر 

دو کشور صورت گیرد.
مهاجر  میلیون  سه  از  بیشتر  گذشته  سال  سی و پنج  طی 
عوض  به  شده اند.  داده  پناه  پاکستان  در  افغانستانی 
این که این واقعیت، خوشبینی ها را در جامعه افغانستان 
پاکستان  مداخله  دهد،  افزایش  پاکستان  به  نسبت 
مقابل  در  را  بزرگی  نفرت  افغانستان  داخلی  امور  در 

پاکستان به وجود آورده است.
روابط  که  این  است  زمینه  این  در  ما  دیگر  پیشنهاد 
برای دانشجویان و  ایجاد شود، سهولت  میان دو ملت 
دانش آموزان افغانستان در دانشگاه ها و مکاتب پاکستان 
انتخاب  اولین  پاکستان،  درمان،  برای  آید،  میان  به 
باید قدم هایی  برای سهولت آن ها  افغان ها است؛  برای 
برداشته شود، مسابقات کرکت، رویدادهای فرهنگی، 
جشنواره های ادبی و سایر رویدادهای اجتماعی نیز باید 
تشویق شود. یک افغانستان باثبات در جهت منافع ملی 

پاکستان است.

را  شورشیان  از  حمایت  پیوسته  مسکو  شده اند.  کشته 
رد کرده است، ولو آنکه تحریم های سختی از جانب 

غرب علیه این کشور وضع شده است.

ACKU



همان  از  سخن  مظلومیم....  دو  هر  حبیب اهلل...  و  من 
سیاسی  تاریخ  در  او  حاکمیت  نه ماهه  دوره  است.  امیر 
جغرافیایی به نام »افغانستان«، سربرگ حکایت های فراوان 
مخالفین و موافقین است. سقازاده ای از کلکان که شغل 
پدر برای او پاشنه آشیل شده و اسباب کنایه؛ همان کاری 

که در آن سو، ماللی را گویا قهرمان میوند ساخته است.

زهرا  از  جدیدی  اثر  خاکستر،  روشنای  کابل:  8صبح، 
مراسم  طی  زن،  جهانی  روز  مارچ،  هشتم  پیشواز  به  یگانه، 
و  هنری  فرهنگی،  چهره های  از  تن  ده ها  حضور  با  خاصی 

سیاسی در کابل رونمایی شد.
تا  شده  تالش  آن  در  دارد،  زنانه  روایت  که  کتاب  این 
تجربه  واقعیت های  به  توجه  با  افغانستان  در  زنان  زندگی 
شده به صورت داستان منعکس شود. مخاطب اصلی کتاب 

»روشنای خاکستر« مردان اند.
زهرا یگانه نویسنده »روشنای خاکستر«، در مراسم رونمایی 
ساختن  برجسته  آن  نوشتن  از  هدف  که  گفت  کتاب  این 
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سخن  کلکانی  امیرحبیب اهلل  بر  ظلم  از  وقتی 
کشته شدن  می تواند  کسی  کم تر  می رود، 
را  نادرشاه  بی رحمی  دستگاه  در  او  مظلومانه 
نادیده بگیرد و وقتی از ایستادگی و نترسی اش 
گفته شود، همین که به همراه چند تن از یکی 
از محروم ترین نقاط کشور برخاسته و حکومت 
شاه امان اهلل را سرنگون کرده، برای گفتن بسنده 
پایگاه  عجوالنه،  تجدد  با  شاه  هرچند  است. 

اجتماعی اش را باخته بود.
امیر  کارنامه  به  سیاست  پس منظر  از  وقتی  اما 
بی شمار  او  از  کنیم،  نگاه  کلکانی  حبیب اهلل 
توجیه  حتا  میان،  آن  از  که  می یابیم  در  اشتباه 
شورش در برابر حکومت شاه  امان اهلل به تنهایی 

سخت و ناممکن است.
آن  در  ما  که  جغرافیایی  در  اجتماعی  عدالت 
و  جنجالی  مساله ای  همیشه  داریم،  زیست 
در  که  آن هایی  برای  آن  تامین  و  است  مهم 
ضرر  بیشتر  جغرافیا  این  قومی  فورمول های 
اما  می شود.  شمرده  آرمان  نوعی  کرده اند، 
چقدر  ما  عدالت طلب  عیاران  این که  شمارش 
در بازی هایی که کرده اند سود و زیان داشته  اند 
تباری  هر  است.  حیاتی  ما  از  یک  هر  برای 
پادشاهی  و  عیاری  عدالت طلبی،  بپندارد  که 
نمایندگانش، به معنای شورش و گرفتن قدرت 
راهبری  و  فکری  سیاسی،  پشتوانه  هیچ  بدون 
باور من اشتباهی بزرگ کرده است و ماحصل  به  است، 
نبوده  عدالت  به  دستیابی  نه تنها  رهبری،  و  پادشاهی  آن 
بلکه می تواند برعکس باشد؛ چیزی شبیه انتقال قدرت از 

امان اهلل به نادر شاه.
امور  راس  در  را  کسی  کم تر  افغانستان  این که  درک  با 
خود دیده است که بیشتر یا در حد کلکانی اشتباه نکرده 

یگانه  خانم  است.  افغانستان  در  زنان  به  مربوط  موضوعات 
می گوید: »هدفم از نوشتن این کتاب تنها این نیست که فقط 
قصه زندگی یک زن افغان روایت شود، بلکه تالش کردم 
در هر بخش از داستان موضوعاتی که زنان افغانستان با آن 
کنم.  بیان  برجسته  و  مشخص  صورت  به  را  هستند  درگیر 
همه ای  مردم اعم از زن و مرد آنچه را که بر زن روا می دارند 
بخشی از زندگی و واقعیت زندگی می دانند و خشونت علیه 
زنان نهادینه شده است و تقریبا در برابر خیلی از خشونت ها 
هیچ واکنشی وجود ندارد و همه آن را پذیرفته اند حتا خود 
زنان. خواست و هدف من از نوشتن این کتاب این است که 

انتقال جسد و ساختن آرامگاه  با  با وجودی که  و  باشند 
او، مخالفتی ندارم، فکر می کنم روشنگران و روشنفکران 
ما حتا اگر کلکانی را شایسته تمجید و تکریم بدانند که 
حق دارند، نباید برای جبران »بی چشمی« دیگران چشم بر 
را، گاهی  ببندند و حبیب اهلل کلکانی  ا ست  هر چه راستی 

کاشف پنسلین معرفی کنند و گاهی ایده پرداز آیفون.
باشد،  نداشته  اگر هیچ وصف دیگری  حبیب اهلل کلکانی 
راستگو و یک رنگ بوده است و این از البالی جمالتی 
بستن  است؛  آشکار  و  هویدا  است،  شده  نقل  او  از  که 
به  بودن  شهیر  فضانورد  تا  کبیر  دانشمند  از  ناروای  اتهام 
دوستش  چنان  که  او  به  من.  به  و  او  به  است  ظلمی  او، 
می دارند که نیست و به من و نسل من که به جای آموختن 
دادخواهی  عدالت،  برای  ایستادن  و  روزگار  گذشت  از 
تعریف  مسیری  در  داستان های کهن-  مثل  را-  عیاری  و 

می کنیم که به تیغ منتهی خواهد شد.
این  و  نیازمندیم  بازنگری  و  نواندیشی  به  من  نسل  و  من 
سخت، بدون گذر از مرز لج بازی و اسطوره نوازی میسر 
برنامه، هوش،  به  به عدالت  برای رسیدن  ما  بود.  نخواهد 
روایت های  بازخوانی  و  نیازمندیم  مدیریت  و  سیاست 
پیشین ما، هیچ کدام از این الزمه ها را تامین نخواهد کرد.

این جا همه مظلوم اند، گوینده و شنونده همه داستان هایی 
قهرمان شان  که  داستان هایی  نوشته ایم...  خود  میل  به  که 
پررنگ شده است تا ما تاریخ را پر از توهم و خودشیفتگی 

بخوانیم.
همه مظلوم اند، از احمدشاه ابدالی، تا شاه دوشمشیره ولی 
همه  می کند،  را  یادشان  »چای خانه«  برنامه  که  آنانی  و 

مظلوم اند مثل من و حبیب اهلل... که هر دو مظلومیم!
***

ندارم،  درستی شان  بر  تاکید  که  خط ها  این  پی نوشت: 
امیرحبیب اهلل  درباره  اغراق آمیز  نوشته  چند  به  پاسخی 

کلکانی است.

یک بار دیگر به موضوع زن و زنانگی به نوع دیگر نگریسته 
شود تا شاید تغییر بهتری در وضعیت زنان به وجود آید.«

رونمایی  مراسم  در  زن،  حقوق  فعاالن  از  حسن  پلوشه 
جامعه  حقایق  از  آیینه یی  را  کتاب  این  خاکستر،  روشنای 
این  در  زنی  و  توصیف کرده گفت که هر دختر  افغانستان 
بکشند.  تصویر  به  آن  در  را  خود  زندگی  می توانند  کشور 
خانم حسن تاکید کرد که در روشنای خاکستر از صداقت و 

نحوه خاص بیان کار گرفته شده است.
همچنین رضا محمدی رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان، 
می گوید که روشنای خاکستر سال   ها دشواری های پنهان را 
زنان  و دشواری های  او، مشکالت  به گفته  روایت می کند. 
افغانستان، در روشنای خاکستر به صورت قصه گونه بیان شده 

است.
آقای محمدی افزود که در افغانستان زنان محکوم به زنانگی 
وتحت سلطه ای مردان هستند و بین زن ومرد دیواری وجود 
دارد که بین این دو جنس فاصله ایجاد کرده است. به گفته 
این  باالیی  بسیار  مهارت  با  روشنای  خاکستر  کتاب  او، 
فاصله ها را به خوبی نشان داده و شخصیت های داستان را نیز 

به خوب معرفی کرده است.
در همین حال، داوود ناجی رییس مرکز مطالعات افغانستان، 
جامعه  پنهان  الیه های  به  خاکستر  روشنای  که  می گوید 
این  به  روزانه شان  زندگی  در  مردم  اما  است  پرداخته 
که  افزود  ناجی  آقای  می نگرند.  عادی  بسیار  موضوعات 
و  داری  آبرو  سنت،  قالب  در  جامعه  در  غلطی  باورهای 
این  همه  خاکستر  روشنای  کتاب  و  دارند  وجود  شرافت 

فرهنگ های نادرست را به نمایش می گذارد.
کتاب روشنای خاکستر باهزینه شخصی زهرا یگانه به تعداد 
بیست  است  قرار  است.  رسیده  چاپ  به  جلد  هزار  یک 
درصد از سود فروش این کتاب هزینه تحصیل دختری که 

بی سرپست است اختصاص داده شود.

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند

اندر بالد جابلقا،  روایت کنند شیخی بود 
صاحب کرامات و افصح االفاضات. او را 
کبر  بود  مردی  او  گفتندی.  بوالنی  شیخ 
اطراف  سن و عمرکرده. مریدان زیاد در 
افکار  زالل  چشمه  از  و  آمده  گرد  وی 
در  باری  می فرمودند.  نیوش  وی  پربار 
بشد و عده ای، عده ای  بالد جابلقا جنگ 
کشتندی.  مختلف  زجرات  به  را  دیگر 
کرد،  پیدا  دوام  مدت ها  به  جنگ  چون 
به  کشتار  همه  این  از  که  بالد  سلطان 
خویش  نزد  را  شیخ  بود،  آمده  تنگ 
یا شیخ چاره کار کن  بخواست و بگفت 
که دیگر تاب و توانی برای جنگ نمانده 
و ما را جنگ بسی شارانده. هر روزه این 
همی  بران  تیغ  به  را  مردمان  جنگاوران 
سرخوشند.  بسی  بریدن  سر  از  و  کشند 
شیخ گفت یا سلطان ! این ها که عزیزان دل 
من باشند. به این ها نگاه کن کجای این ها 
ناز اند.  این ها  خون ریز اند.  قاتالن  شبیه 
نمی دانم.  جایز  من  گوگولی موگولی اند. 
را  این ها  بلکه  کرد.  جنگ  نباید  این ها  با 
کنند.  زندگی  خویش  دل  به  تا  بگذارید 
سلطان گفت یا شیخ ! اگر این ها را به حال 
از روزگار ما  خودشان بگذاریم که دمار 
نیست.  باکی  گفت:  شیخ  می آورند.  در 
هرچی بکشند هنوز تمامی ندارد. من فتوا 
می دهم که زنان بیشتر بزایند تا نسل در اثر 

کشتار این ها مقطوع نشود. 
باالخره یک روزی این ها از کشتن خسته 
در  از  ایشان  با  می توان  آنگاه  می شوند. 
ای  وارد شد. سلطان گفت:  و صفا  صلح 
مملکت  این ها  سر  پشت  نمی دانی  شیخ 
ما.  جنوبی  همسایه  همین  است.  دیگری 
این ها هر روز عزیزان دل شما را به جان ما 
می اندازند. شیخ گفت : اوال من از کشور 
همسایه جنوبی خیلی سپاس گذارم. همین 
خویش  در  عمر ها  را  ما  که  بود  مملکت 
نگهداشت. ورنه ما بوریایی برای زندگی 
چی  حاال  خوب  گفت  سلطان  نداشتیم. 
من  به  را  کار  تو  بگفت:  شیخ  کنیم.  کار 
بگذار باقی اش را کار نداشته باش. سلطان 
قبول بکرد و چند ماه بعد عزیزان دل شیخ 
به  کشیده  توبره  به  را  ملک  خاک  کل 
همسایه جنوبی انتقال دادند و سلطان بماند 
و ارگ شاهی اش. شیخ هم چنان از کشور 
همسایه جنوبی ممنون بود. روزی خاصان 
از سلطان پرسیدند که حال چون است یا 
شهنشاه. بگفت بدتر از این چی باشد که 
وی  ولی  گماشتیم،  برای صلح  را  شیخی 

جنگ را ترجیح داد.

اندر حکایت شیخ
 صلح ساز 

عیاری که سیاستمدار نبود!
حبیب اهلل کلکانی

روشنای خاکستر رونمایی شد

 مصدق پارسا
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متحد  ملت  حزب  مورد  در  نادرست  معلومات  ارایه 
افغانستان توطیه سیاسی است!

دفتر مرکزی حزب ملت متحد افغانستان بعد از انتشار 
گزارش در روزنامه ۸صبح مورخ ۸ حوت ۱۳۹۴ 

کاپی تاییدی ریاست های  حاوی اسناد معتبر منجمله 
دفاتر  فعالیت های  از  کشور  والیت  بیست  عدلیه 
عنوانی  ارسالی  مکاتیب  قطعه  سه  کاپی  و  والیتی 
به  سیاسی  احزاب  انسجام  ریاست  و  عدلیه  وزارت 
متحد  ملت  حزب  دادن  قرار  ۸صبح،  روزنامه  دفتر 
افغانستان را در ردیف بیست حزب هشدار داده شده 
ملت  حزب  نگاشته اند.  و  پنداشته  سیاسی!  توطیه 
قانونی  تمام موارد  با تکمیل نمودن  افغانستان  متحد 
کشور  عدلیه  وزارت  از  سیاسی  فعالیت  جواز  اخذ  و 
کنگره عمومی در 29 قوس  با دایر نمودن اولین جلسه 
حزب،  اعضای  هزار  پنج  از  بیش  ک  اشترا و   1392
کشورهای  سیاسیون، مقامات بلندپایه دولتی، سفرای 
خارجی و اعضای شورای ملی در تاالر لویه جرگه شهر 
قانون  احکام  حسب  و  نمود  موجودیت  اعالم  کابل 
کابل  در شهر  دفتر ساحوی  دو  نمودن  فعال  با  نافذه 
کندز در  و یک دفتر در ولسوالی امام صاحب والیت 
منحیث  و  داشته  فعالیت  کشور  والیت  بیست  ویک 
تاسیس  بدو  از  سیاسی  مردم ساالر  و  فعال  روند  یک 
کوشا بوده.  در مسایل مبرم میهنی و تامین وفاق ملی 

ناتو با ماموریت نظارتی خود در دریای اژه می خواهد 
غرب  سمت  به  پناهجویان  کنترول  غیرقابل  موج  از 
موفقیت  به  زیادی  امید  یونان  کند.  جلوگیری  اروپا 

این ماموریت ندارد.
بحری  نیروی  کشتی  یک  دویچه وله،  گزارش  به 
فعالیت های  هم چنان  و  پناهجویان  تردد  از  آلمان 
و  ترکیه  میان  آب های  در  انسان  قاچاق  جنایتکارانه 
یونان نظارت می کند. هدف اصلی این ماموریت ناتو 
جمع آوری اطالعات در سواحل ترکیه و در اختیار قرار 
است.  ترکیه  مقامات  به  اطالعات  این  فوری  دادن 
که هیچ قایق حامل  ترکیه باید تا حد امکان نگذارد 
کشتی  کند.  حرکت  یونان  سمت  به  پناهجویان 
این  اما  ندارد،  را  قایق ها  ساختن  متوقف  اجازه  ناتو 
پناهجویان  حامل  قایق  یک  که  صورتی  در  کشتی، 
دچار سانحه شده باشد، سرنشینان آن را به ترکیه باز 

روز  پولیس،  پوسته  به  مسلح  زن  دو  حمله  از  پس  روز  یک 
نیز انفجار یک موتر در یک والیت ترکیه  جمعه، ۱۴ حوت، 
به  را  نفر  و زخمی شدن ۳۵  پولیس  با سوریه مرگ دو  هم مرز 

دنبال داشت.
نیروهای  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  فردا،  رادیو  گزارش  به 
کارگران  حزب  کا،  پ کا شبه نظامی  نیروهای  ترکیه،  امنیتی 

کردستان، را مسوول این انفجار معرفی می کند.
گزارش  این خبرگزاری هم چنین به نقل از نیروهای امنیتی ترکیه 
کت نیز  کرد صبح روز جمعه یک را که شبه نظامیان  می دهد 

کرده اند. به محل انفجار موتر پرتاب 
این انفجارها در شهر نصیبین در نزدیکی مرز سوریه رخ داده 

است.
که  انفجارهای روز جمعه تنها یک روز پس از آن رخ می دهد 
به یک  زن  دو  از حمله  پنج شنبه  روز  در  ترکیه ای  رسانه های 
با  که  دادند  خبر  استانبول  شهر  در  ضدشورش  پولیس  مرکز 

پرتاب نارنجک و تیراندازی همراه بود.
خبرگزاری  جمله  از  رسانه ها  این  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 

در  ترامپ  دونالد  اصلی  رقبای  روبیو،  مارکو  و  کروز  تد 
حمالت  امریکا،  جمهوری خواهان  مقدماتی  انتخابات 
کرده و بسیاری از وعده های انتخاباتی او  شدیدی را متوجه او 

گفته هایش را زیر سوال برده اند. و 
تازه ترین مناظره جمهوری خواهان در چهارچوب تعیین نامزد 
در   ،۲۰۱۶ سال  در  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی 

کس« انجام شده است. شبکه تلویزیونی »فا
دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد نهایی 

پیشتاز است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
و  گفته ها  از  بسیاری  کس  فا مناظره شبکه  در  شرکت کنندگان 
آنچه  با  را در ضدیت  امریکایی  میلیاردر  این  پیشین  نظرات 
از موضوع جنگ عراق  کنون می گوید، هدف قرار داده اند.  ا
گفته است »باید همیشه  گرفته تا مساله مهاجران. ترامپ هم 

مقداری انعطاف پذیر بود.«
گفته های شدید ترامپ علیه  کروز در مورد  سناتور روبیو و تد 
از  همزمان  او  که  کرده اند  خاطرنشان  و  پرسیده اند  مهاجران 
کارگران خارجی در ویالی اختصاصی اش در فلوریدا استفاده 

می کند.
کار مشغول  به  کوتاهی  برای مدت  آن ها  گفته  ترامپ  دونالد 
کوتاه مدت را قبول نمی کنند؛ »در نتیجه  کار  بودند، چون بقیه 
کار( وارد می کنیم و بعد هم برشان می گردانیم.« ما آنها را )برای 
کروز از آقای ترامپ خواسته است بخش پخش نشده ای  آقای 

از منظر  که  کرده  کید  تا بار دیگر  ایاالت متحده  وزارت دفاع 
کار  کوریای شمالی هم چنان به توانایی الزم برای  واشنگتن، 
کالهک هسته ای در موشک های بالستیک نرسیده  گذاشتن 
کردن  خنثا  آماده  امریکایی  نیروهای  هم  صورت  آن  در  و 

حمالت احتمالی هستند.
ملل  سازمان  تحریم های  تشدید  پی  در  شمالی  کوریای  رهبر 
در  تا  باشیم  آماده  »باید  است:  گفته  پیونگ یانگ،  علیه 
استفاده  خود  هسته ای  جنگ افزار  از  باشد  الزم  زمانی که  هر 

کنیم.«
در  گفته ها  این  اعالم  از  پس  ساعاتی  فردا،  رادیو  گزارش  به 
گون،  پنتا حوت،   ۱۴ در  شمالی  کوریای  دولتی  خبرگزاری 
ایاالت  نگاه  از  که  کرد  کید  تا دیگر  بار  امریکا،  دفاع  وزارت 
کوریای شمالی هنوز به توانایی الزم برای »منیاتوریزه«  متحده، 
موشک های  در  آن  گذاشتن  کار  و  هسته ای  کالهک  کردن 

بالستیک قاره پیما، نرسیده  است.
گون در عین حال افزوده است: »نیروهای ما، در صورت  پنتا

کردن حمالت هستند.« لزوم، آماده خنثا 
فعالیت های  مجددا  گذشته  هفته های  طی  شمالی  کوریای 
آزمایش  یک  کرده است.  تشدید  را  خود  نظامی  و  اتومی 
پرتاب  نیز  جدیدی  دوربرد  موشک  و  داده  انجام  هسته ای 
امنیت  شورای  تحریم های  خالف  بر  این ها  همه  کرده است. 
سازمان ملل متحد به شمار می روند. در نتیجه اقدامات اخیر، 

سیاسی  فعالیت های  از  متعدد  مکاتیب  ارسال  با  و 
 ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ مورخ   )۱۴۱( مکاتیب  ذریعه  خویش 
نمبر  تعقیبی  مکاتیب  و  )۱۹۹بر۹۶(۲۶/۵/۱۳۹۴ 
در   ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ مورخ  و۲۳۰بر۱۲۴(  )۲۹۹بر۱۲۳ 
گزارش روزنامه 8صبح عنوانی وزارت  پاسخ به انتشار 
کاپی  عدلیه و ریاست انسجام احزاب سیاسی توأمبا 
مکاتیب تاییدی ریاست های عدلیه والیات، آدرس 
را  وزارت  والیتی  دفاتر  مسوولین  تماس  شمار  و  دفاتر 
هشدار  نوع  هر  دریافت  حزب  ساخته .  مطلع  مکررا 
نامه را از جانب وزارت رد می نماید و با نقد مصاحبه 
انجام شده معلومات داده شده را افترا عظیم و جفا 
و  حزبی  موارد  پذیرفتن  با  که  می داند  مردم  حق  در 
رعایت پرنسیپ های عدالت اجتماعی در راه مبارزه 
و  نژادپرستی  قوم گرایی،  ناعدالتی،  ظلم،  فساد،  با 
تامین  جهت  نموده  جدوجهد  کنونی  چالش های 
صلح دایمی، وحدت ملی، تقویه پروسه دموکراسی، 
با در نظرداشت خط  توسعه دانش و رفامندی مردم 
فعالیت  کشور  مختلف  اقشار  میان  سیاسی  مشی 
متهدبه  را  خویش  حزب  رهبری  شورا  می نمایند. 
رعایت احکام قانون دانسته مصمم است با تجارب 
گذشته ها وفق حقوق اساسی به منظور تحکیم  تلخ از 
ثبات مردمی از آدرس حزب ملت متحد افغانستان به 

گردند . جامعه مصدر خدمت 

می گرداند.
اجازه  ناتو  ترکی  غیر  کشتی  هیچ  پیش  چندی  تا 
ترکیه وارد شود. در  قلمرو  به آب های تحت  نداشت 
راه  قبال  که  »بن«،  نام  به  آلمان  بحری  نیروی  کشتی 
انجام  ماموریت  مرد  و  زن  سرباز   ۲۱۰ است،  افتاده 

می دهند.
فشار  درنظرداشت  با  آلمان،  صدراعظم  مرکل  انگال 
همکاری  یک  برای  کشورش،  داخل  در  فزاینده 
حدود  مرکل  خانم  می کند.  تالش  ترکیه  با  گسترده 
اردوغان  طیب  رجب  با  انقره  در  پیش  ماه  یک 
ترکیه  صدراعظم  اوغلو  داوود  احمد  و  رییس   جمهور 
روی سهم گیری ناتو برای جلوگیری از موج پناهجویان 
به سوی غرب اروپا به توافق رسیده بود. هرچند این 
ماموریت ناتو قبال به تصویب رسیده است، اما روی 

جزییات آن تا هنوز بحث جریان دارد.
اما  این ماموریت سهم دارد،  با آن که خود در  یونان، 
درنظرداشت  با  آتن،  نمی بندد.  ان  به  زیادی  امید 
جزایر  به  پناهجویان  حامل  قایق  ده ها  روزانه  این که 
یونانی لیسبوس، خیوس و یا ساموس می رسند، شک 
پناهجویانی  توافقات  به  مطابق  واقعا  ترکیه  که  دارد 
کشتی های ناتو از غرق شدن نجات می دهند،  که  را 
که ترکیه در سال  دوباره بپذیرد. این در حالی است 
توافق  یونان  با  پناهجویان  دوباره  پذیرش  روی   ۲۰۰۲
اروپا می خواهد همچو یک  کرده بود. حاال اتحادیه 
بر  که  را در ماه جون امسال به اجرا درآورد  توافقنامه 
سومی  کشورهای  از  پناهجویان  باید  ترکیه  آن  اساس 

را دوباره بپذیرد.

که مهاجمان با  گزارش داد  دوگان در روز پنج شنبه، ۱۳ حوت، 
حمله به مرکز پولیس ضدشورش محله بایرام پاشا در استانبول 

کرده اند. اقدام به پرتاب چندین نارنجک و تیراندازی 
خبرگزاری  گزارش  به  مسلحانه،  حمله  این  از  پس  ساعاتی 
نام »حزب رهایی خلق  به  گروه مسلح چپ گرا  رویترز، یک 
عهده  بر  را  حمله  این  مسوولیت  بیانیه ای  انتشار  با  انقالبی« 

گرفت.

عمومی  افکار  اختیار  در  را  نیویارک تایمز  با  مصاحبه اش  از 
بگذارد.

در  او  جمهوری خواهان،  پیشتاز  نامزد  این  رقبای  به گفته 
در  آنچه  با  مقایسه  در  مهاجرت،  مساله  مقابل  در  حقیقت 

انظار همگانی مطرح می کند، انعطاف پذیرتر است.
گر  ا می گوید  خود  علنی  سخنرانی های  در  ترامپ 
مکزیک  و  امریکا  مرز  در  دیواری  شود،  رییس جمهوری 

می کشد و ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی را نیز اخراج می کند.
در  خصوصی اش  گفته های  طرح  از  کس،  فا مناظره  در  او 
بیشتری  انعطاف  گفته  اما  کرده،  خودداری  نیویارک تایمز 
می خواهد  که  دیواری  »ارتفاع  مثال  گرفت،  خواهد  پیش  در 

کوتاه تر می کند.« بکشد را 
ایاالت متحده  کارکنان خارجی در  مورد  او در عین حال در 
که تحصیالت و تخصص عالی دارند،  کسانی  گفته بیشتر  نیز 

باید مجاز باشند در امریکا بمانند.

کم سابقه  ای علیه پیونگ یانگ وضع شد.  تحریم های تازه و 
مهم ترین  چین،  با  همکاری  در  جدید  تحریم های  اعمال 

کوریای شمالی ممکن شده است. متحد 
شورای  با  چین  همکاری  تحلیلگران،  از  بسیاری  منظر  از 
پیونگ یانگ  علیه  جدید  تحریم های  وضع  برای  امنیت 
نشان دهنده سطحی از نارضایتی در پکن، از عملکرد رهبران 

کوریای شمالی است.
در  منتشرشده  مقاالت  و  مطالب  برخی  در  موضوع  این 

کشور نیز بازتاب یافته  است. رسانه های داخلی آن 

جوابیه حزب ملت متحد افغانستان

وپا ود پناهجویان به ار تالش ناتو برای جلوگیری از ور

گذاشت کشته و زخمی به جا  انفجار در ترکیه ده ها 

ترامپ در معرض حمالت هم  حزبی هایش

کوریای شمالی  آمادگی امریکا برای خنثا سازی حمالت هسته ای 
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