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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل:

در جنگ استخباراتی مستقیم با 

پاکستان قرار داریم

حکومت  صلح  پروسۀ  از  تند  انتقاد  با  سنا  مجلس  رییس 

افغانستان می گوید که صلح گدایی منی شود.

در  گذشته  روز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  فضل هادی 

مخالفان  با  باید  که  گفت  مجلس  این  عمومی  نشست 

و  گفت وگو  وارد  قوی  و  برتر  موضع  از  دولت  مسلح 

مذاکره شویم. 

نهادهای  فعالیت  سنا  مجلس  اعضای  حال،  این  در 

به  مسلح  مخالفان  نفوذ  از  جلوگیری  خاطر  به  کشفی 

داخل شهرهای کشور را مورد انتقاد قرار داد.

به  را  استخباراتی  و  کشفی  نهادهای  سنا  مجلس 

سهل انگاری و کم کاری متهم می کند.

این درحالی است که طی...            ادامه صفحه 6

با  کشور  این  رسارس  در  ولسوالی  ده  می گوید  افغانستان  حکومت 

گروه  که  است  حالی  در  این  می باشند.  مواجه  شورشیان  تهدید 

و  امنیتی  نیروهای  بر  خود  گروهی  و  یافته  سازمان  حمالت  طالبان 

تاسیسات دولتی و بین املللی را افزایش بخشیده اند.

کابل  در  شنبه  سه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 

و  کامدیش  دانگام،  بدخشان،  در  وردوج  ولسوالی های  که  گفت 

کرن،  در  حصارک  غزنی،  در  اجرستان  نورستان،  در  متال  برگ 

ناامن  فراه  در  باالبلوک  و  هلمند  در  سنگین  قندهار،  در  پنجوایی 

می باشند.

افراط  که  آن  وجود  با  گفت  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی 

نیست  مفهوم  این  به  اما  دارند،  حضور  ولسوالی ها  این  در  گرایان 

که این ولسوالی ها از اداره...                       ادامه صفحه 6

»اجامع  به  افغانستان  رییس جمهور  اول  معاون 

آینده  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ملی« 

»عقده  از  زمان  عین  در  او  است.  کرده  تاکید 

مورد  اگر  گفته  و  داده  هشدار  کشورش  در  گشایی« 

ظلم قرار بگیرد، دست به سالح می برد.

گفت  شنبه  سه  روز  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال 

انتقال  بلکه  نه  نظامی  انتقال  مردم  نگرانی  بزرگرتین 

افغانستان  والیان  جمع  در  که  او  است.  سیاسی 

یک  با  تنها  افغانستان  گفت  می کرد،  صحبت 

»اجامع ملی«...                     ادامه صفحه 6
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صفحه 6

مارشال فهیم: 

اگر مظلوم واقع شوم، با تفنگم به کوه می برآیم
خلیل زاد از فعالیت های سیاسی دست بردارد

حملۀ سنگین بر دادگاه 

عالی؛

 15 شهید و 40 زخمی



بر  انتحاری  طالبان  از  تن  هفت  حملۀ  از  پس 

ضمن  کرزی  رییس جمهور  کابل،  فرودگاه 

نیروهای  عمِل  رسعِت  و  شجاعت  از  تقدیر 

نام  یک  تنها  طالبان  که  است  گفته  پولیس، 

می خواهند  که  استند  بیگانه ها  این  و  است 

شوم شان  اعامِل  از  طالب،  نام  پوشش  زیر 

برای تضعیف افغانستان استفاده کنند. 

ریاست  سوی  از  که  یی  خربنامه  در 

کرزی  جناب  قول  از  شده،  منترش  جمهوری 

شام  اگر  که  است  آمده  طالبان  به  خطاب 

از  را  خود  باید  هستید،  وطن  این  فرزنداِن 

کشتاِر  وسیلۀ  نباید  و  ببخشید  رهایی  غالمی  

که  گفته  هم چنان  او  گردید.  خود  هم وطناِن 

تقویت  را  افراط گرایی  تروریسم،  با  جنگ 

می دهد  نشان  وی  سخِن  این  است.  کرده  

بسیار  صورت  به  کرزی  جناب  موضع  که 

بیان  و  دارد  میالن  طالبان  سوی  به  شدیدش 

طالبان  برابر  در  نه  ایشان  اکنون  که  می دارد 

ایستاده  ایشان  صِف  در  بل که  تروریسم،  و 

است.

کشوری،  هر  در  که  شده  تجربه  بسیار 

کردِن  پنهان  برای  حکومتی  مقامات 

تقصیرها  متام  مدیریتی شان،  ضعف های 

این  انداخته اند.  بیگانه گان  گردن  به  را 

فرضی یی   دشمنان  واقع  در  بیگانه گان 

تحکیِم  مایۀ  را  آن  سیاسی،  نظریۀ  که  استند 

در  نظریه  این  اما  می داند،  ملت ها  و  گروه ها 

هیچ  که  شده  مسخره  حدی  به  افغانستان 

نشانی از کارایی در آن دیده منی شود.

تقریباً  بهانۀ  این  به  کرزی  آقای  چرا  اما 

برای  حتا  که  است  شده  متوسل  ناکارآمد 

دهان پرکنی  گپ های  آن،  دادن  نشان  جهانی 

با  مبارزه  پی  در  افراطیت  تقویت  چون 

تروریسم، از زبانش بیرون می شود.

گزارش ها  پژوهش ها،  حقایق،  تجارب، 

گروه  یک  طالبان  که  می دهند  نشان  و... 

پنج  که  ایدیولوژیک اند  افراطی  نهایت 

گونۀ  به  سال  ده  و  مستقیم  صورت  به  سال 

مردم  تن  بر  را  صابون شان  غیرمستقیم 

خشن ترین  با  مورد  تازه ترین  در  اند.  مالیده 

در  جاسوسی  جرم  به  را  کودک  دو  رفتار، 

شورای  بر  گروه  این  بریدند.  رس  قندهار 

را  نفر  دو  جاِن  و  کرده  حمله  زابل  والیتی 

دیگر  جنایت  ده ها  گونه  همین  و  اند  گرفته 

چشم  به  را  آن  روزانه  افغانستان  مردم  که 

رس مشاهده می کنند.

ناسیونالیسم  بنیاد  بر  طالبان  ایدیولوژی 

اعتقاد  و...  مردم  وطن،  به  آنان  که  نیست 

یک  ایدیولوژی،  این  باشند.  داشته 

برپایی  خواستار  که  دینی ست  ایدیولوژی 

می باشد.  اسالم  جهان  متام  بر  حکومت  یک 

جهاد  یک  جریاِن  در  واقع  در  طالبان 

نیروهای  از  توجهی  قابل  بخش  جهانی اند. 

همین  فرزندان  سوگ مندانه  طالبان، 

جناب  که  آن چه  برخالف  و  افغانستان اند 

والیت های  از  آنان  می کند،  بیان  کرزی 

ایدیولوژی  با  که  استند  کشور  این  مختلِف 

دینی، به جهاِن امروز نگاه می کنند.

از  بهرت  کرزی  جناب  که  نیست  تردیدی 

مساله  می دهد،  توضیح  مقال  این  که  آن چه 

ایشان  چرا  این که  دالیل  اما  می داند؛  را 

در  می خواند،  اسمی  بی مسام  را  طالبان 

جاهای دیگر است.

و  ناکام  سیاست های  توجیه  نخست،  دلیل 

دور  در  که  است  همراهانش  و  او  مخرِب 

است.  کرده  پیشه  جمهوری اش  ریاست  دوم 

رفتار  اخیر،  سال  پنج  در  مصالحه  طرح 

برابر  در  باملثل  حرکِت  جایگزین  مالیمی  را 

امکان  یک  واقع،  در  که  کرد  ایجاد  طالبان 

طراح  بود.  گروه  آن  نیروی  تجدید  برای 

بود  رییس جمهور  جناب  برنامه،  این  اصلی 

عملی  را  آن  ملحوظات،  از  بسا  روی  که 

ساخت.

آغاز  هامن  از  سیاست  طرز  این  با  مخالفت 

به  بی اعتنا  کرزی  جناب  اما  بود،  موجود 

رس  اصطالح  به  که  رفت  پیش  جایی  تا  آن، 

این  در  طالبان  شد.  بیرون  دستش  از  جوال 

شامر  چنان که  کردند؛  زیادی  سود  تعامل 

و  دید  شد،  آزاد  زندانیان شان  از  زیادی 

و  شد  بیشرت  جهان  کشورهای  با  بازدیدشان 

پاکستان  حتا  و  کردند،  پیدا  بین املللی  وجهۀ 

کرد.  حاصل  برائت  نیز  حامی  آنان  کشور 

کرزی  آقای  پیش  از  بیش  همه  حوادث  این 

موج  نیز  و  ساخت  اشتباهاتش  متوجه  را 

انتقادها را علیه او بیش تر کرد.

عقب  موضعش  از  کرزی  جناب  حال،  این  با 

برنامه های  و  طرح  از  پیوسته  و  ننشسته 

او  این که  و  می کند،  دفاع  جان  پای  تا  خود 

و  واقعی  گروه  یک  طالبان  منی پذیرد  هنوز 

در  ریشه  اند،  مرزوبوم  همین  از  هم چنان 

روی  از  نه  لجاجت  این  دارد.  مساله  همین 

تناقض  پیش آمد  ترس  از  بل که  سبک رسی، 

از  پس  مسلاًم  و  است  سیاسی  رفتار  در 

اتخاذ آن، مواخذه یی در پی خواهد داشت.

افکار  در  باید  را  سیاست  این  دیگر  دلیل  اما 

که  جست  جمهور  رییس  آقای  فاشیستی 

از  را  حکومت  سیاست های  است  دیری 

است.  داده  سوق  قومی   مسیر  در  ملی  بسرت 

و  همراهان  که  است  شده  تأکید  بارها 

بیامر  آدم های  از  مشتی  کرزی  آقای  اطرافیان 

مسموم  کاماًل  را  او  ذهن  که  قوم پرست اند  و 

قومی،  ملحوظات  روی  چنان که  اند؛  ساخته 

حقیقی ترین مسایل را انکار کرده است.

بخشایش های  اکرث  که  نگذریم  حق  از 

از  انتحاری،  افراد  برابر  در  کرزی  جناب 

چنان که  است.  قومی  بوده  احساسات  روی 

انتساب  دلیل  به  را  طالبان  او  اطرافیاِن 

قومی  جریاِن  یک  قوم،  یک  به  بیشرتشان 

گروه  آن  با  مقابله  گونه  هر  و  می شناسند 

بی تردید  و  می دانند  قوم  یک  با  مقابله  را، 

رییس  جاِن  به  را  بیامری  این  ویروس  که 

جمهور نیز تزریق کرده اند.

مواضع  این  آیا  که  نیست  روشن  اکنون 

باور  به  یا  و  صلح  حاِل  به  جمهور،  رییس 

پی  در  سودی  قوم  حاِل  به  همراهش،  تیم 

طالبان  این که  در  اما  خیر؛  یا  داشت  خواهد 

می سازد،  نیرومند  و  خشن  پیش  از  بیش  را 

تردیدی وجود ندارد.
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منوچهر

چرا کرزی 
طالبان را اسمی  بی مسام می داند؟

 

دروازۀ  برابر  در  انتحاری  حملۀ  یک  انجام  با  دیگر  بار  طالبان 

دادگاه عالی کشور، در کابل خون به پا کردند. 

کابل  هوایی  میدان  به  انتحاریان  از  گروهی  این،  از  پیش  روز  دو 

کردند.  حمله  زابل  در  رای دهی  مرکز  یک  به  دیگر  گروهی  و 

شدند؛  کشته  امنیتی  نیروهای  با  نربد  جریان  در  انتحاریان  همۀ 

هامن  در  رساندند.  شهادت  به  زابل  در  را  نفر  شش  نیز  آن ها  اما 

به  جاسوسی  اتهام  به  را  شانزده ساله  و  ده  پرس  دو  طالبان  روز، 

نیروهای دولتی، در قندهار رس بریدند.

کودک،  دو  بریدن  رس  به  متهم  طالبان  نیز،  این  از  پیش  سال  یک 

ولی  بودند.  شده  کشور،  غرب  در  دیگری  و  جنوب  در  یکی 

مسووالن  گفتۀ  به  که  بریده اند  رس  را  کودکی  دو  طالبان  این بار 

»نهر  منطقۀ  از  فقیر  خانوادۀ  دو  فرزنداِن  قندهار،  والیت  پولیس 

مقداری  آوردِن  به دست  برای  فقط  و  بودند  قندهار  کاریزِ« 

بی هیچ  و  بودند  رفته  پولیس  پاسگاه  یک  به  غذا،  پس ماندۀ 

متوقف  طالبان  سوی  از  خانه ،  سوی  به  بازگشت  هنگام  گناهی 

و رس بریده می شوند. 

والیت  در  دولتی  مقام های  هم  پیش  سال  دو  گونه،  همین  به 

جاسوسی  بهانۀ  به  نفر  چهار  بریدِن  رس  به  را  طالبان  گروه  هلمند، 

برای دولت، متهم کرده بودند. 

از  را  مسلامنان  اسالمی،  رشیعت  که  حالی ست  در  این همه 

درختان  و  باغ ها  کودکان،  پیرمردان،  زنان،  به  رساندن  صدمه 

عمر  در  طالبان  اما  است؛  کرده  منع  جهاد  و  جنگ  جریان  در 

شکسته اند  را  دستورها  این  همواره  افغانستان،  در  سیاسی شان 

سوخته،  زمین  سیاسِت  شده اند.  جنایات  فجیع ترین  مرتکِب  و 

در  دخرتان  و  زنان  ُبردن  کودکان،  کشنت  دسته جمعی،  قتل های 

حمالت  در  بی گناه  افراد  کشنت  نیز  و  طالبان  امارت  دوران 

صفحاِت  در  طالبان  جنایات ِ  عنوان  به  همه  و  همه  انتحاری، 

تاریخ ثبت شده است. 

رشیعت  انفاذ  از  طالبان  که  حالی ست  در  روسیاهی ها  این 

قانوِن  کردن  پیاده  برای  که  مدعی اند  و  می گویند  سخن  اسالمی 

الهی،  قانون  و  رشیعت  همین  بنیاد  بر  اما  می کنند.  مبارزه  خدا 

می شود  شمرده  غیرانسانی  و  غیراسالمی  کاماًل  گروه  این  اعامل 

به بار  دیگری  چیز  طالبان،  برابر  در  مردم  نفرِت  و  کینه  جز  و 

منی آورد.

و  می آیند  اسالم  رشیعت  و  طالبان  نام  زیر  که  کسانی  به راستی 

و  خدا  به  باوری  چه  می دهند،  را  بی گناه  انسان های  قتل  فتوای 

و  آدم ها  دسته  این  آیا  باشند؟  داشته  می توانند  اسالم  مبیِن  دین 

بنده گانش  اعامل ِ  همۀ  از  روزی  که  منی ترسند  خدا  از  جریان ها 

می پرسد و به حساب شان رسیده گی می کند؟

برانگیخته  به  منجر  جنایت شان  یک  که  مواردی  در  فقط  طالبان   

شانه  مسوولیت  قبول  از  است،  شده  مردم  احساسات  شدِن 

را  مسوولیت  باِر  موارد،  متام  در  کرزی  آقای  اما  کرده اند؛  خالی 

از شانه های طالبان سبک ساخته و می سازد.

می خواند  بی گناه«  »موسیچه های  بار  یک  را  طالبان  کرزی  حامد 

هم  باری  و  می گوید  وطن«  صدیِق  »فرزندان  هم  دیگر  بار  و 

»برادران ناراضی«.

در  که  رویدادی  با  پیوند  در  کرزی  حامد  مورد،  آخرین  در 

نام  »از  که  است  گفته  افتاد،  اتفاق  کابل  هوایی  میدان  نزدیکِی 

اعامل شان  که  می خواهند  بیگانه گان  و  می شود  استفاده  طالبان 

را تحت پوشِش آنان انجام دهند.«

هم چنان  و  کرزی  آقای  توسط  طالبان  دادِن  برائت  این گونه 

را  مردم  می دهد،  ارایه  مواقعی  چنین  در  که  مبهم رسایی هایی 

سخت از حکومت دلرسد ساخته است. 

و  می آید  طالبان  رسمی  سخنگوی  که  است  جالب  بسیار 

کرزی  آقای  ولی  دادیم؛  انجام  ما  را  حمله  فالن  که  می گوید 

این ادعا را رد می کند. 

تربئه  ا  ر  طالبان  آدرس  کدام  از  کرزی  آقای  که  پرسید  باید 

به  را  سخن گویش  گفته های  که  مالعمر  آدرِس  از  می کند؟ 

گویا  که  افغانستان  رییس جمهور  آدرس  از  یا  می کند،  رد  نحوی 

از برخی حرکت های دیگر در پوشِش طالبان خرب دارد؟

کرزی  حامد  و  طالبان  سخنگوی  یوسف  قاری  حرف  آگر   

آن دو  طالبان  که  بپذیریم  و  کنیم  باور  هم  را  رییس جمهوری 

انتحاری  گروهِی  حمله های  هم چنان  و  نربیده اند  رس  را  کودک 

این  کی ها  که  بگویند  دو  این  باید  پس  منی دهند؛  انجام  را 

روشنی  پاسِخ  هیچ  که  است  واضح  اما  می دهند.  انجام  را  اعامل 

ندارند. 

گروه  این  که  می دهد  نشان  طالبان  اعامل  صورت،  هر  به 

بنیاد  بر  هنوزهم  و  است  نیافته  12سال  این  در  تغییری  هیچ 

متاِم  بنابرین،  می آفرینند.  دهشت  خود،  اولیۀ  قرائت های  هامن 

خندیدن  گروهی،  چنین  با  آشتی  برای  گفت وگوها  و  تالش ها 

به خود و شعور بلنِد مردم افغانستان است.

طالبان می ُکشند؛ کرزی 

منکر می شود

اکرث بخشایش های جناب کرزی در برابر افراد انتحاری، از روی احساسات قومی 

 بوده است. چنان که اطرافیاِن او طالبان را به دلیل انتساب بیشرتشان به یک قوم، 

یک جریاِن قومی می شناسند و هر گونه مقابله با آن گروه را، مقابله با یک قوم 

می دانند و بی تردید که ویروس این بیامری را به جاِن رییس جمهور نیز تزریق 

کرده اند
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مکان ها و میدان هایی با یک وجه مشرتک؛ شـورش!

سینتاگام  میدان  نیویارک،  در  زاکوتی  پارک 

باالخره  و  قاهره  در  التحریر  میدان  آتن،  در 

استانبول.  در  گزی  پارک  و  تقسیم  میدان 

و  میدان ها  در  زمانه  این  شورش های  چرا 

پارک های شهرهای بزرگ شکل می گیرند؟

از  بسیاری  رسگذشت  اخیر  سال های  در 

بزرگ  شهرهای  در  اعرتاض ها  و  شورش ها 

خورده  پیوند  مشخص  مکان هایی  با  جهان 

است؛ با میدان ها و پارک های مرکزی.

آتن  در  نفر  هزار  صدها   ،۲۰۱۲ سال  فربوری 

اقتصادی  ریاضت  برنامه های  به  اعرتاض  در 

بدون  یونان  پولیس  رفتند.  خیابان ها  به  دولت 

جمعیت  میان  به  اشک آور  گاز  قبلی،  هشدار 

خربنگار  تویکل،  کریستوف  پرتاب  کرد. 

کرده  تجربه  را  لحظه ها  این  خود  که  آملانی 

اشپیگل  در  شده  منترش  مقاله یی  در  است، 

در  به  میدان  از  تظاهرکننده گان  »اما  می نویسد:  آنالین 

جوان  و  پیر  بودند؛  آماده  مقابله  برای  که  چرا  نرفتند، 

اسپری  و  مرصف  یک بار  ماسک های  و  دستامل  به  مجهز 

نابینا  چشم های  با  منگ  و  گیج  که  وقتی  بودند.  مالوکس 

می دویدم،  سو  آن  و  سو  این  به  اشک آور  گاز  شدت  از 

را  رنگ  شیری  مایع  که  کسی  بود.  آنجا  یکی  بی درنگ 

کردن  کمک  بود،  مهم  چیز  یک  تنها  پاشید.  صورتم  توی 

به همدیگر و در میدان ماندن.«

میدان  در   ۲۰۱۱ سال  وقایع  به  ادامه  در  مقاله  این  نویسندۀ 

که  تظاهرکنندگان  شعار  به  و  می کند  اشاره  آتن  سینتاگامی 

راه حل  را  بازگشنت«  میدان  »به  و  ماندن«  میدان  در   « تنها 

می دانستند.

میدان  در  که  را  که  آنچه  ادامه  در  آملانی  خربنگار  این 

سینتاگام  میدان  از  خود  تجربه های  با  گذشت  ترکیه  تقسیم 

دو  و  شب  دو  ترکیه  »پولیس  می نویسد:  و  می کند  مقایسه 

آب  و  اشک آور  گاز  شلیک  زیر  را  تظاهرکنندگان  روز 

این  از  هیچ کدام  اما  کرد  تخریب  را  آنها  چادرهای  گرفت، 

به  لحظه  و  می آمدند  دوباره  مردم  نداشت.  سودی  اقدامات 

دوباره  را  چادرهایشان  می شد.  افزوده  شامرشان  بر  لحظه 

و  گرفتند  سخره  به  را  دولت  طنز  رسودهای  با  کردند،  برپا 

درست  نوشیدن  برای  لیوان  اشک آور  گازهای  پوکه های  از 

کردند. چند روز بعد میدان تقسیم دیگر قابل کنرتل نبود.«

» در میدان ماندن« به چه قیمتی؟

نگذاشنت«  خالی  را  »میدان  و  میدان«  در  »ماندن  جاذبۀ  اما 

گاهی  و  صدها  یکباره  به  که  می شود  »چگونه  چیست؟ 

در  خودجوش  طور  به  می گیرند  تصمیم  انسان  هزاران 

بدل  خود  اردوگاه  به  را  آنجا  شوند،  جمع  میدان  یک 

جان  به  را  باتوم  و  گلوله   و  اشک آور  گاز  خطر  و  کنند 

و  پا  و  دست  میدان  یک  در  ماندن  برای  تنها  و  بخرند 

که  پرسشی  بدهند؟«  دست  از  را  خود  زندگی  و  چشم 

نظریۀ  در  را  آن  پاسخ  و  است  کرده  مطرح  مقاله  نویسنده  

هارت«  »مایکل  و  نگری«  »آنتونیو  یعنی  فیلسوف  دو 

میدانهای  و  مراکز  که  معتقدند  فیلسوف  دو  این  می بیند. 

کارخانه  که  دارد  را  نقشی  هامن  متنوع  توده  برای  شهرها 

در  اگر  نویسنده ،  نظر  به  داشت.  صنعتی  کارگر  قرش  برای 

بود،  مادی  ثروت  تولید  مکان  رس  بر  دعوا   ،۲۰ و   ۱۹ قرن 

مکان هایی  تصاحب  رس  بر  شهرنشین  متنوع  توده  »امروزه 

تولید  آرزوها  و  ایده ها  اجتامعی،  ارتباطات  آنها  در  که 

می شوند و شکل می گیرند، می جنگند.«

جنگ توده شهری با تخریب میراث عمومی

تجمع های  شکل گیری  چرایی  کندوکاو  در  نویسنده 

عمرانی  برنامه های  به  ترکیه  گزی  پارک  در  اعرتاضی 

صدور  به  می کند،  اشاره  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 

اعتقاد  به  که  بزرگ  عمرانی  پروژه های  اجرای  مجوزهای 

شهرهای  در  می دهد  اجازه  رسمایه گذاران  »به  نویسنده 

ارتفاعی  هر  با  بخواهند  چه  هر  و  کجا  هر  ترکیه،  بزرگ 

حقوق  حتی  و  زیست  محیط  گرفنت  درنظر  بدون  و 

شهروندان و میراث فرهنگی شان بسازند.«

پارک  یک  تخریب  اینکه  تصور  شاید 

بتواند  ترکیه  استانبول  شهر  در  کوچک 

در  مردم  اعرتاض  روزها  برای  بهانه ای 

نویسنده   نباشد.  آسان  شود  خیابان ها 

ابعاد  تصور  برای  آنالین  اشپیگل  مقاله  

عمرانی  پروژه های  که  تخریب هایی 

و  فرهنگی  میراث  و  محیط زیست  به 

خواننده  به  کرده اند،  وارد  ترکیه  باستانی 

 The last Days« فیلم  می کند  توصیه 

از  فیلمی  ببیند.  را   “of Sulukule

این  در  سولوکوله  تاریخی  محلۀ  تخریب 

کشور.

و  شد  آغاز  گزی  پارگ  در  که  شورشی 

به  کرد  رسایت  ترکیه  دیگر  شهرهای  به 

متنوع  توده   یک  جنگ  نویسنده  اعتقاد 

به  شهرشان  شدن  تبدیل  با  شهری 

محیطی برای رسمایه گذاری های امالکی بود.

تخریب  سمبل  به  امروزه  درختانش  با  گزی  کوچک  پارک 

همین  برای  و  است  شده   تبدیل  عمومی  میراث  و  فضا 

همدرد  طرفدار  همه  این  پارک  این  حفظ  مدافعان  که  است 

در میان مردم ترکیه پیدا کردند.

مشکل  که  است  معتقد  آنالین  اشپیگل  مقالۀ  نویسنده  

چنین  که  است  چیزی  آن  بلکه  نیستند  درخت  چند   این 

پارک  و  تقسیم  »میدان  شده اند:  تبدیل  آن  به  مکان هایی 

سینتاگام  میدان  یا  نیویورک  در  زاکوتی  پارک  مثل  گزی 

را  آنها  نگری  و  هارت  که  شده اند  تبدیل  چیزی  به  آتن  در 

›عرصۀ برنامه ریزی و سیاست‹ می خوانند.«

در  مالی  بحران  آغاز  با  که  می نویسد  ادامه  در  نویسنده 

میدان هایی  نظاره   به  ساله  هر  جهان  مردم  حاال   ۲۰۰۷ سال 

فعالیت  از  »چگونه  دید  می توان  آنها  در  که  نشسته اند 

برای  عرصه هایی  رسعت  به  کوچک،  مصمم  گروه های 

بکارگیری  و  ایده ها  خلق  مستقیم،  دموکراسی  آزمون 

اقتصادی دارایی های عمومی شکل می گیرد.«

دست  »از  و  آزمایش ها  این  پایان  به  انتها  در  نویسنده 

چند  از  پس  فوق العاده  وضعیت  هیجان  و  شور  رفنت 

این  »شاید  است:  معتقد  و  کرده  اشاره  ماه«  چند  یا  هفته 

اما  شوند،  آغاز  شهرها  مراکز  و  میدان ها  در  شورش ها 

این  باوجود  می شوند.«  پیروز  که  نیست  میدان ها  این  در 

می دهند،  رخ  آن  در  شورش ها  که  میدان هایی  و  »مکان ها 

هم چنان جاذبه ای ترسی بخش« دارند.«

اردوغان:

آشوبگران به دنبال فتنه اند

نامزد  عارف،  محمدرضا  کناره گیری  دنبال  به 

ریاست  انتخابات  یازدهمین  اصالح طلب 

کرد  اعالم  خامتی  محمد  ایران،  جمهوری 

دبیر  روحانی،  حسن  به  را  خود  رای  که 

از  و  ایران  ملی  امنیت  عالی  شورای  پیشین 

چهره های میانه رو، می دهد.

رییس  خامتی،  محمد  قلم  به  نامه یی  در 

جریان  رهربان  از  و  ایران  پیشین  جمهور 

روز  او  شخصی  وب سایت  که  اصالحات، 

حکم  »به  است:  آمده  کرد،  منترش  سه شنبه، 

و  کشور  به  نسبت  که  سنگینی  وظیفه 

را  خود  رای  دارم  رشیف  ملت  رسنوشت 

به جناب آقای دکرت روحانی خواهم داد.«

همگی  از  همچنین  خامتی  آقای 

خواسته  تحول خواهان«  و  »اصالح طلبان 

انتخابات  عرصه  در  روحانی  حسن  حضور  است 

و  خواست ها  به  رسیدن  برای  مناسب  »فرصتی  را 

مطالبات خود بدانند« و از او حامیت کنند.

در  که  خامتی  محمد  مشاوران  شورای  این  از  پیش 

روحانی  حسن  و  عارف  محمدرضا  ائتالف  راستای 

نامزد  روحانی  حسن  بود  کرده  اعالم  می کرد،  تالش 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصالح طلبان  نهایی 

این دوره ایران خواهد بود.

کرد  اعالم  عارف  محمدرضا  نیز  سه شنبه،  بامداد 

رهربی  مقام  »در  خامتی  محمد  خواسته  به  که 

تا  می کند  کناره گیری  انتخابات  صحنه  از  اصالحات« 

نامزدی  درباره  اصالح طلبان  اجامع  راه  ترتیب  بدین 

حسن روحانی هموار شود.

محمدرضا  از  تشکر  ضمن  خامتی  محمد  اکنون 

مصالح  »ترجیح  از  مصداقی  را  او  اقدام  این  عارف، 

از  جلوگیری  برای  تالش  و  شخصی  منافع  بر  کلی 

تشتت آرا« عنوان کرده است.

انتخاباتی  برنامه های  در  عارف  آقای  او،  گفته  به 

موقعیت  ترسیم  به  اصالح طلبی  بلند  پایگاه  »از  خود 

در  را  اصالح طلبی  تا  پرداخت...  کشور  حساس 

دوران فشارها و تنگناها به خوبی منایندگی کند.«

که  خود  تبلیغاتی  برنامه های  در  عارف  محمدرضا 

از  دفعات  به  شد،  پخش  ایران  دولتی  تلویزیون  از 

محمد خامتی و اندیشه اصالح طلبان دفاع کرد.

می گویند  خامتی  محمد  مشاوران  حال  این  با 

حسن  می دهد  نشان  علمی«  »نظرسنجی های  که 

و  دارد  را  بیشرتی«  آرای  جذب  »امکان  روحانی 

اصالح طلبان  که  است  بوده  دلیلی  مسأله  همین 

عارف  محمدرضا  از  خامتی  محمد  محوریت  با 

بخواهند از انتخابات انرصاف دهد.

از  درخواست  با  این  از  پیش  اصالح طلبان 

مجمع  رییس  رفسنجانی،  هاشمی  علی اکرب 

در  حضور  برای  نظام،  مصلحت  تشخیص 

اما  بودند،  کرده  حامیت  او  نامزدی  از  انتخابات 

نگهبان  شورای  توسط  هاشمی  آقای  صالحیت  رد 

حضور  با  رابطه  در  جدی  تردیدهایی  شد  باعث 

اصالح طلبان در این انتخابات به  میان بیاید.

هیچ  از  علنی  طور  به   هنوز  رفسنجانی  هاشمی  اکرب 

اصالح طلبان  اگرچه  است،  نکرده  حامیت  نامزدی 

عارف  محمدرضا  ائتالف  ماجرای  که  می گویند 

آقای  و  هاشمی  آقای  نظارت  با  روحانی  حسن  و 

خامتی پیش رفته است.

به  رو  ترکیه  در  تظاهرات  مسیر  اینکه  بیان  با  ترکیه  وزیر  نخست 

غیرقانونی  اقدامات  اجازه  ترکیه  کرد:  اعالم  می کند،  حرکت  خشونت 

را  غیرقانونی  خواسته های  و  خشونت  به  تظاهرات  شدن  تبدیل  و 

منی دهد.

سخنانی  در  شنبه  سه  روز  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 

توسعه  و  عدالت  حزب  گفت:  کشور  این  پارملان  اعضای  میان  در 

لذا  است  کشور  این  مختلف  آحاد  و  ترکیه  مردم  همه  حزب  ترکیه 

سطح  ارتقاء  برای  و  نیست  قائل  شهروندان  میان  طایفه یی  تفاوت  هیچ 

فرهنگی کشور تالش می کند.

نکرده  دنبال  را  ترکیه  در  تبعیض  سیاست  هرگز  ما  داد:  ادامه  وی 

همبستگی  و  ملی  وحدت  از  حامیت  ما  اصلی  هدف  و  منی کنیم  و 

مردمی است.

هفته  دو  در  گفت:  نیز  کشورش  در  اخیر  ناآرامی های  درباره  اردوغان 

را  حوادث  این  ما  بودیم  ترکیه  در  خشونت  و  ناآرامی   شاهد  گذشته 

مساملت  تظاهرات  و  خواسته  هرگونه  از  و  می کنیم  دنبال  نزدیک  از 

و  مشخص  خواسته های  که  کنم  اعالم  باید  اما  می کنیم  حامیت  امیز 

و  مثبت  انتقادات  از  ما  منی شود.  دیده  تظاهرکنندگان  درمیان  واحدی 

شکل  این  به  حوادثی  که  زمانی  اما  می کنیم  استقبال  سازنده  دیدگاه های 

چیزی  چه  تظاهرکنندگان  خواسته های  دقیقا  منی دانیم  منی بینیم  را 

حوادث  تغییر  و  ناآرامی  ایجاد  برای  که  کسانی  با  همواره  ما  است. 

ترکیه به سوی خشونت تالش می کنند، مخالفیم.

از  دفاع  بتوان  را  اخیر  خشونت های  این  ندارد  امکان  داد:  ادامه  وی 

تقسیم  میدان  حارض  حال  در  کرد.  تعبیر  بیان  آزادی  یا  زیست  محیط 

اتفاق  میدان  این  در  آنچه  و  است  درگیری ها  و  اعرتاضات  ادامه  شاهد 

افتاده غیرقابل قبول و توجیه ناپذیر است.

و  شود  کشیده  خشونت  به  تظاهرات  که  منی دهد  اجازه  هرگز  ترکیه 

کس  هیچ  به  ما  منی دهد.  را  غیرقانونی  خواسته های  شدن  محقق  اجازه 

اجازه منی دهیم که ما را وادار به اقدامات غیرقانونی کند.

انتقاد  با  نیز  کشورش  در  اخیر  خشونت های  درباره  ترکیه  وزیر  نخست 

در  گفت:  ترکیه  دولت  مخالف  احزاب  از  خلق،  جمهوری  حزب  از 

فتنه  ایجاد  و  خشونت  برای  که  هستند  آشوبگرانی  تظاهرکنندگان  میان 

و  کرده  تهدید  را  امنیت   ، ثبات  تظاهرات  این  من  نظر  به  می کنند  تالش 

به  که  آنهایی  از  شامری  که  چرا  است.  داده  قرار  هدف  را  ترکیه  اقتصاد 

ما  منی دانستند.  هم  را  میدان  این  محل  حتی  قبال  آمدند  تقسیم  میدان 

مساملت  تظاهرات  این  که  بودیم  آن  شاهد  تظاهرات  اول  روزهای  در 

رشوع  نیز  رسانه ها  حتی  و  گرفت  خشونت  شکل  بعدها  اما  بود  آمیز 

میان  در  متاسفانه  کردند.  تظاهرات  این  از  مغرضانه  اخبار  پخش  به 

زیست  محیط  از  دفاع  هدفشان  که  برخی  بر  عالوه  تظاهرکنندگان 

و  اوضاع  از  استفاده  سوء  هدفشان  که  هستند  دیگری  گروه  است 

توسط  نیز  اجتامعی  رسانه های  حتی  است.  خودشان  نفع  به  آن  تغییر 

پس  تظاهرات  بودیم  شاهد  که  نحوی  به  می شوند.  تهدید  گروه  این 

شد  کشیده  آمیز  تحریک  اقدامات  و  خشونت  به  خود  روز  اولین  از 

موسسات  شدن  کشیده  آتش  به  و  غارت  و  حمله  شاهد  که  جایی  تا 

دولتی  غیر  و  دولتی  خودروهای  از  شامری  و  خصوصی  و  دولتی 

بودیم. این ها در حامیت از درختان و محیط زیست نیست.

شامری  که  بودیم  شاهد  ترکیه  اخیر  حوادث  در  گفت:  ادامه  در  وی 

آدانا  شهر  پولیس  مرکز  رییس  جمله  از  ترکیه ای  چهار  شامل  مردم  از 

اهداف  آیا  است.  زیست  محیط  از  دفاع  واقعا  این ها  آیا  شدند.  کشته 

میدان  ارزش  ما  که  بدانند  باید  مردم  است.  آمیز  مساملت  اقدامات  این 

میدان  کردن  تخرب  اقدامات  این  از  هدفامن  و  می دانیم  را  تقسیم 

این  در  را  جدیدی  درخت های  که  بود  این  قصدمان  بلکه  نبود  تقسیم 

میدان بکاریم.

مقامات  اقدام  پی  در  و  گذشته  هفته  دو  حدود  از  ترکیه  درگیری های 

ادامه  تاکنون  و  شد  آغاز  استانبول  تقسیم  میدان  تخریب  برای  ترکیه 

دارد.

اظهارات  به  واکنش  در  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پساکی،  جن 

در  اسرتیت«  وال  »اشغال  جنبش  اعرتاض های  کرد:  اعالم  اردوغان 

امریکا حتی یک کشته نداشت.

اظهارات  به  واکنش  در  و  ترکیه  در  اخیر  حوادث  به  اشاره  با  وی 

وال  اشغال  اعرتاض های  بود  کرده  اعالم  که  اردوغان  طیب  رجب 

در  کشته ای  هیچ  ما  کرد:  تاکید  داشت،  امریکا  در  کشته   17 اسرتیت 

این اعرتاض ها نداشتیم.

بر  ترکیه  در  اعرتاضات  آیا  اینکه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  پساکی 

خیر  یا  می گذارد  تاثیر  سوریه  خصوص  در  امریکا  با  کشور  این  روابط 

داوود  احمد  با  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان  که  مطمینیم  ما  گفت: 

هامهنگ  برای  و  دارند  قوی  بسیار  روابط  خود  ترک  همتای  اوغلو، 

به  کمک  برای  راهکار  بهرتین  به  متعلق  گزینه های  بررسی  و  کردن 

شکلی  به  همچنان  ما  می دهند.  ادامه  مذکراتشان  به  سوریه  مخالفان 

هامهنگ و محکم همکاری هایامن در این زمینه را ادامه می دهیم.

شبکه خربی دویچه وله            

خامتی:

به دکرت روحانی رأی می دهم

که  کرد  اعالم  سه شنبه  روز  ونزویال  داخلۀ  وزیر 

ناکام  را  مادورو  ترور  توطیه  کشور  این  مسووالن 

گذاشتند.

میگوئل  االوسط،  الرشق  پانوراما  سایت  گزارش  به 

تلوزیون  در  حضور  با  ونزویال  داخله  وزیر  رودریگز، 

نظامی  شبه  گروه  سه  که  کرد  اعالم  کشور  این  رسمی 

ونزویال  جمهوری  رییس  مادورو،  نیکوالس  ترور  طرح 

بازداشت  آنها  از  گروه  دو  که  بودند  کرده  طراحی  را 

شده و تحقیقات برای بازداشت گروه سوم ادامه دارد.

در  طرح  این  در  که  کلمبیایی   9 گفت:  ادامه  در  وی 

وارد  آنکه  از  پیش  داشتند،  دست  کشور  غرب  شامل 

کاراکاس شوند، بازداشت شدند.

کمیته  مادورو،  ترور  برای  تالش  از  پیش  ساعت  چند 

شکایت های  بررسی  که  کرد  اعالم  ونزویال  انتخابات 
پایان  کشور  این  انتخابات  نتایج  خصوص  در  مخالفان 

یافته است.

سوء قصد به جان رییس جمهوری ونزویال ناکام ماند
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پاسخ های  وقت ها  خیلی  باشید.  نداشته  واهمه  کردن  شوخی  و  کردن  مسخره  از   

مسخره و احمقانه می توانند محرک خوبی برای راهکارهایی عالی باشند.

لحظه  آن  در  که  کنید  انتخاب  را  موردی  و  بروید  پاسخ ها  رساغ  به  دوباره  باید  بعد 

خاص،  پاسخ  یک  به  نسبت  وقت ها  خیلی  می رسد.  نظر  به  مناسب ترین  شام  برای 

انرژی خوبی می گیرید و به علتی آن پاسخ برای تان جذاب می شود. 

دوچندان  را  آن  تاثیر  می توایند  روش  این  با  کردید،  انتخاب  را  پاسخ  بهرتین  وقتی 

در  آن  اجرای  برای  بعد  و  کنید  منتقل  جدید  صفحه  یک  باالی  به  را  پاسخ  کنید: 

و  عالی  فکر هایی  و  ایده ها  به  رسیدن  از  بنویسید.  راهکار  و  ایده   20 زنده گی تان 

خالِق خودتان بهت زده خواهید شد.

طوفان  نوعی  این  می شود.  نامیده  مغزی  طوفان  خالق،  مشکل  حل  روش  دومین 

یا  مشکل  یک  با  شام  نیز  روش  این  در  می شود.  انجام  گروه  در  که  است  ذهن 

پرسش رشوع می کنید اما این بار شام افراد زیادی مربوط به آن راهکار دارید. 

بسیار  ابتدا  باید  سوال  یا  مشکل  آن  این که  اول  است.  ساده  بسیار  مغزی  طوفان  رمز 

برای  شوند.  متوجه  گروه  رشکت کننده گان  کلیۀ  تا  مطرح  شود  مشخص  و  واضح 

تخته سیاه  یک  روی  را  آن  بعد  و  بگذارید  وقت  کمی  سواالت،  مورد  در  بحث 

بنوسید. این می تواند تا حد زیادی کیفیت پرسش ها را باال بربد.

بازۀ  یک  طی  ممکن  ایده های  بیشرتین  ساخنِت  باید  مغزی،  طوفان  جلسه  یک  هدف 

 30 و  می کشد  طول  دقیقه   45 تا   15 بین  موثر  جلسۀ  یک  باشد.  مشخص  زمانی 

دقیقه معموالً ایده آل است.

کم تر  با  است.  نفر   7 تا   4 بین  مغزی  طوفان  جلسۀ  یک  رشکت کننده گاِن  ایدآل  تعداد 

فرصت  نفر،   7 از  بیشرت  و  نرسید.  الزم  انگیزش  و  تحریک  به  است  ممکن  نفر   4 از 

الزم برای مشارکت در جلسه برای تک تِک افراد وجود نخواهد داشت.

که  است  این  رهرب  نقش  دارد.  نیاز  رهرب  یا  لیدر  یک  به  مغزی  طوفان  جلسۀ  هر 

ایده  تحریک کنندۀ  باید  لیدر  کند.  حفظ  را  پاسخ ها  جریان  بودِن  آزادانه  کند  تالش 

باشد و هر رشکت کننده را به حرف زدن و مشارکت در جلسه ترغیب کند.

مترکز  است.  فرایند  طی  ایده ها  ارزیابی  از  جلوگیری  مغزی،  طوفان  نقش  مهم ترین 

مطرح شده  ایده های  مورد  در  بحث  و  ارزیابی  کیفیت.  نه  باشد  کمیت  روی  بر  باید 

در یک جلسۀ جداگانه انجام خواهد شد.

آخر  در  تا  باشد  ایده ها  تک تِک  نوشنت  و  ثبت  مسوول  جلسه  هر  در  باید  نفر  یک 

بتوان لیست نهایی را تایپ کرده و در زمانی جداگانه بین افراد پخش کنید.

روحیۀ  و  احساسات  داشنت  موفق،  مغزی  طوفان  جلسۀ  یک  برای  نهایی  نکات 

شود  مطمین  باید  لیدر  می باشد.  انتقاد  هرگونه  نبود  و  مسخره  ایده های  خنده،  مثبت، 

هیچ کس حرفی نزند که ایده های دیگران را متسخر کند. 

گروه  یک  که  نیست  بد  رسید،  جداگانه  جلسۀ  یک  در  ایده ها  ارزیابی  زمان  وقتی 

نتیجه  در  می کنند.  بررسی  را  ایده ها  غرض  بدون  افراد  این  کنید.  جمع  متفاوت  کاماًل 

می توانند از دریچه یی انتقادی تر، ایده ها را ارزیابی کنند.

کس  هر  تقریباً  که  است  این  مغزی  طوفان  و  ذهن  طوفان  مورد  در  جالب  مسالۀ 

دست  ایده ها  از  بی شامری  تعداد  به  روش،  دو  این  از  یکی  از  استفاده  با  می تواند 

راه حل  است  قرار  ایده ها  آن  از  کدامیک  بگوید  منی تواند  هم  هیچ کس  و  کند.  پیدا 

می کنید  تولید  که  ایده هایی  چه  هر  زیرا  باشید،  تعداد  دنبال  به  پس  باشد.  مشکل 

بیشرت باشد، احتامل پیدا کردِن ایدۀ درست و مناسب بیشرت خواهد بود.

مجموعه یی  به  می توانید  مغزی،  طوفان  و  ذهن  طوفان  جلسات  در  منظم  رشکت  با 

داشتید،  باور  آن چه  از  رسیع تر  بسیار  می کند  کمک تان  که  کنید  پیدا  دست  ایده ها  از 

تولید  ابزار  باارزش ترین  ایده ها  است،  اطالعات  عرص  که  امروز  برسید.  اهداف تان  به 

آیندۀ  است،  نامحدود  موثر  و  خالقانه  ایده های  ساخنت  توانایی  که  ازآن جا  و  هستند. 

شام نیز نامحدود و بیکران خواهد بود.

منبع: مردمان

         غالم محمد محمدی

محمود  و  دابس  هرنی  میان  کابل  معاهدۀ  ۹ـ 

ژورنالیسِم  پدر  و  پادشاه  پدرزِن  طرزی 

 ۱۴ در  ۱۹۲۱م  نوامرب   ۲۲ در  افغانستان 

آمده  آن  دوِم  مادۀ  در  رسید.  امضا  به  فقره 

هند  رسحد  باملقابل  عاقدین  است:  «دولتین 

پنجِم  مادۀ  در  که  طوری  به  را  افغانستان  و 

قبول  است،   یافته  انعقاد  راولپندی  عهدنامۀ 

کرده و قبول می مناید...«

»از  است:  آمده  معاهده  این  چهارِم  مادۀ  در 

سال  سه  تا  معاهده  این  اجرا،   و  امضا  تاریخ 

از  یکی  که  صورتی  در  ماند.   خواهد  نافذ 

داشته  آن  فسِخ  به  تصمیم  عاقدین،   طرفین 

به  سال(  )سه  اختتام  از  قبل  ماه  باشد،  ۱۲ 

یا  طرفین  اگر  بدهد.  اطالع  دیگر  جانِب 

فوق  مدت  تا  آن  فسخ  به  حارض  طرْف  یک 

نباشد، مرعی االجرا می باشد.« ۱۲

نیز  خان  امان الله  مهدی،  داکرت  آقای  نوشتۀ  به 

پدربزرگش  سیاست  دیورند،  مرز  مورد  در 

را تعقیب می منود.

نخست  سال های  در  که  خان  امان الله  البته 

در  خاصی  احرتاِم  و  اعتبار  از  حکومتش، 

و  نظم  در  نیز  کشورش  و  برخودار  کشور 

و  معاهده  این  فسِخ  هیچ گاه  بود،  آرامش 

اعالم  انگلیس ها  به  را  خویش  رضایِت  عدم 

با  را  خود  روابط  می کرد  سعی  اما  نکرد. 

که  کند  حفظ  دیورند  آن طرف  قبایِل  رسان 

معاهده  اهمیِت  از  هیچ گاه  اقدامات  این 

معاهده،  این  امضای  با  یعنی  منی کاهد. 

غیرقانونی  مورد  در  شک وتردید  آخرین 

بودِن  نامستقل  و  بودن  تحمیلی  یا  بودن 

بودِن  بین املللی  و  رفته  بین  از  پادشاه، 

اگر  است.  گردیده  ثابت  دیورند  معاهدۀ 

یک  داشته،  وجود  باالیش  هم  فشاری 

معاهدات،   همۀ  در  زیرا  بوده؛  طبیعی  فشار 

آوردن  به دست  برای  طرفین  از  یک  هر 

امتیازات بیشرت،  کوشش می کنند.

مارشال  ۱۹۳۰م،  جوالی   ۶ تاریخ  به  ۱۰ـ 

نادر  محمد  خاِص  منایندۀ  خان  شاه ولی 

پاسِخ  در  لندن،  در  افغانی  مختار  وزیر  و 

خارجۀ  وزیر  آرتراندیرسن  رسمی  نامۀ 

معاهدۀ  تأیید  و  تصدیق  مورد  در  انگلستان 

افتخار  »من  است:  نوشته  چنین  دیورند 

ما  درِک  که  منایم  ضبط  رساًم  تا  دارم 

مورد  در  انگلستان  دولت  درک  مانند  نیز 

 ۱۹۱۹( معاهده  دو  و  بوده  دیورند  معاهدۀ 

و  آن  ضامیِم  مکتوب  چهار  با  ۱۹۲۱م(  و  و 

اعتباِر  دارای   ۱۹۲۳م،  تجارتی  کنوانسیون 

تام بوده کاماًل مرعی االجرا می باشند.«

سال  در  نادرخان  شخص  هم چنان  ۱۱ـ 

نام نهاد  ملی  شورای  افتتاح  هنگام  ۱۹۳۱م 

»سیاست  کرد:  اظهار  چنین  ش(  هـ   ۱۳۱۰(

و  ندارد  راز  و  رس  افغانستان  در  من 

را  معاهداتی  متام  است.  آشکار  سیاستی 

عقد  متحابه  دوِل  با  سابق  حکومت های  که 

دیگر  کردم.  تصدیق  نیز  من  بودند،  کرده 

کشوری  با  علنی  و  رسی  معاهدۀ  هیچ 

نکرده ام.« ۱۳   

رجال  از  یکی  رشتیا  قاسم  سید  مرحوم  ۱2ـ 

سوابق  مورد  در  آن وقت،  دولتی  برجستۀ 

دیورند  معضلۀ  ایجاد  و  پشتونستان  قضیۀ 

ریاست  وکیل  ۱۹۴۷م  درسال  »من  می گوید: 

موضوع  که  سالی  بودم.  مطبوعات  مستقل 

زیر  برتانوی  هند  و  افغانستان  میان  رسحد 

سویۀ  به  افغانستان  حکومت  بود،   بحث 

موضوع  داده،  تشکیل  مجلسی  کابل  در  عالی 

بحث  از  بعد  باالخره  گرفت.  بحث  زیر  را 

از  زیادی  وقِت  چون  که  شد  فیصله  چنین 

افغانستان  گذشته،   دیورند  معاهدۀ  امضای 

دنیا  سیاست  و  مناید  ارضی  ادعای  نباید 

تا  منی دهد  را  ادعایی  چنین  اجازۀ  نیز 

در  شوند،   تجدید  رسحدی  معاهدات  متام 

آن صورت نقشۀ دنیا تغییر می خورد.

بزرگ  مجلِس  این  در  افغانستان  دولت 

طرِف  آن  ساکنان  برای  که   گرفت  تصمیم 

)سلف  خودارادیت«  »حق  دیورند،  رسحد 

 )self defeltermintion  / دفلرتمنیشن 

گفته  رسحد  طرف  آن  مردِم  به  بخواهد. 

پاکستان  یا  هند  به  را  خود  الحاِق  شد،  

فاصله یی  هند  به  الحاق  چون  منایند.   اعالم 

آن  مردم  نتیجه،  در  بود،   غیرممکن  و  دور 

ملحق  پاکستان  به  رفراندم  یک  طی  طرف 

خواسنت  خودارادیت  که  حالی  در  شدند. 

منشور  خالف  نیز  دیگر  کشور  مردم  برای 

»حق  اصِل  خالف  یعنی  متحد  ملل  سازمان 

تعیین رسنوشت به دست خویش« است.۱۴

نامی  معضله  این  به  بود  الزم  حال  عین  در 

نرشات  در  هند  مطبوعات  شود.   گذاشته 

یاد  افغانستان«  »قضیۀ  نام  به  را  آن  خود 

گران  خیلی  ما  برای  نام  این  که  می کردند 

پیشنهاد  رشتیا(  قاسم  )سید  من  می شد.  متام 

باید  ما  افغانستان،  قضیۀ  به جای  که  منودم 

»قضیۀ پشتونستان« را به کار بربیم.

سوی  ) از  من  پیشنهاد  منظوری  از  بعد 

آژانس  طریق  از  که  اخباری  در  حکومت(،  

می شد،   مخابره  تایمز  هندوستان  به  خربی 

داده  انعکاس  پشتونستان«  »قضیۀ  نام  به 

شد.« ۱۵

یک سو  از  که  است  آشکار  و  واضح  یعنی 

ادعای  از  قبل  سال   ۶۵ افغانستان  دولت 

دیگر  سوی  از  و  کرده  رصف نظر  ارضی 

قضیۀ  یک  پشتونستان،  و  دیورند  قضیۀ 

سال  از  که  بوده  دهلی  و  کابل  در  ساخته گی 

دولت های  ضمن  در  و  گردیده  آغاز  ۱۹۴۷م 

ناسیونالیستی،  محافل  و  اشخاص  حاکم،  

رسحدی،  معاهدات  متام  امضای  هنگام 

شهامِت  با  و  دلیر  مردِم  به  کمکی  هیچ گونه 

سبب  همین  به  نکرده اند،   دیورند  ماورای 

الحاق  هیچ گاه  و  کرده  جدا  را  خود  راِه  آن ها 

در  چنان که  نخواسته اند.  را  افغانستان  به 

متشکل  ۱۹۴۷م  جون   ۲۱ »بنو«  بزرگ  جرگۀ 

ملی  احزاب  متام  و  پشتون  اقوام  متام  از 

خدمتگاران«،  »خدایی  شمول  به  مذهبی  و 

نه  می خواهند،  هندوستان  »نه  کردند:  فیصله 

اسالمی  دولت  بلکه  افغانستان(،  )نه  پاکستان 

پشتونستان را می خواهند تشکیل دهند.« ۱۶

نظریات  پس  گرامی!  ناسیونالیست های 

تاریخی  اسناد  این  کجای  در  شام،  بی مدرک 

وجود دارد؟ 

»پشتونستان خواهی؛   کتاب   ۱۳ بحث  در  )بنده 

عنوان  زیر  افغانستان«،   تباهی  عامل 

و  دیورند  ماورای  پشتون های  »فداکاری 

 ۸۶ صفحۀ  از  افغانستان،  زمام داران  خیانت 

غرض  پرداخته ام.  موضوع  این  به   ۱۰۲ تا 

مرجعه  بحث  آن  به  می توانید  بیشرت  آگاهی 

فرمایید.(

مردم افغانستان؛ 

گروگان های دیورند!

بخش چهارم

روش های خالقانۀ
حل مشکالت و رسیدن به اهداف



           مسیح نوروزی

به  آمد،  دنیا  به  کلن  در   ۱۹۱۷ دسمرب   ۲۱ در  بل  هانریش 

و  جنگ  از  ناشی  مسایل  با  کودکی اش  دوران  دلیل  همین 

این  با  بود.  درآمیخته  آن،  از  پس  اجتامعِی  دگرگونی های 

تا  محبت،  و  مهر  از  ُپر  و  آرام  خانواده گِی  زنده گی  حال، 

فاجعۀ  و  بین املللی  بحران  از  ناشی  عوارض  زیادی،  حدود 

کودکِی  می کرد.  خنثا  هایرنیش  زنده گی  در  را  ملی  اقتصادی 

ناشاد  خانواده های  میان  از  هرنمندان،  که  را  مکرر  فرض  این  ُبل 

برمی خیزند، باطل می کند.

ماریا  و  ویکتور  فرزند  پنج  از  فرزند  کوچک ترین  هایرنیش 

در  که  گیسن  کاتارینا  ویکتور،  قبلی  همرس  بود.  بل  )هرمانس( 

از  که  بود  آورده  فرزند  سه  ویکتور  برای  نیز  بود  مرده   ۱۹۰۱

بر  خانواده  ترتیب،  بدین  بود؛  مانده  زنده  یکی  تنها  میان،  آن 

آمد،  دنیا  به  هایرنیش  که  زمانی  داشت.  فرزند  شش  هم  روی 

کارگاهی  صاحب  و  داشت  اشتغال  ُمبل سازی  حرفۀ  به  پدرش 

همین  در  هایرنیش  بود.  کلن  پرجمعیِت  محالِت  از  یکی  در 

را  عمرش  بیشرت  و  رفت  دبیرستان  به  سپس  و  مکتب  به  شهر 

داستا ن ها  از  بسیاری  وقوع  محل  کرد.  سپری  شهر  همین  در 

که  هم  مواردی  در  و  است؛  کلن  شهر  همین  بل  رمان های  و 

راینالند،  از  ناحیه یی  صورت،  هر  به  نیست،  کلن  شهر  دقیقاً 

میان بن و کلن است.

و  خانه  در  او  کاتولیکِی  آموزش  و  بود  کاتولیک  بل  خانوادۀ   

کاتولیکی  ارزش های  که  گذاشت  اثر  او  ذهن  بر  چندان  مکتب 

گاه  که  حدی  به  شد؛  او  آثار  از  جدایی ناپذیر  و  اساسی  بخشی 

از  وی  که  لقبی  ـ  می شد  داده  کاتولیک«  »نویسندۀ  لقب  او  به 

آن بیزار بود.

سنین  در  وی  که  زمانی  بود.  آزادمنشانه  بسیار  بل  مذهبی  گرایش 

نرود،  کلیسا  به  دیگر  گرفت  تصمیم  ساله گی  هجده  تا  چهارده 

قرار  خطاب  و  عتاب  مورد  را  او  بابت  این  از  کسی  خانه  در 

معلامن  رسیدند،  قدرت  به  نازی ها  که  وقتی   ،۱۹۳۳ در  نداد. 

ضد  کامالً  می خواند،  درس  آن  در  بل  که  دبیرستانی  کاتولیک 

هامن  ـ  آزادمنشانه  و  انسانی  اعتقاداتی  با  بل  و  بودند  فاشیست 

ترتیب،  بدین  آمد.  بار  ـ  نزدیکش  دوستان  و  خانواده  اعتقادات 

و  مسلح  نازی ها  فریبندۀ  تبلیغات  برابر  در  جوان  هایرنیش 

هر  با  که  می داد  درونی  قدرتی  او  به  بل  ایامن  بود.  مجهز 

بی عدالتی  این  عامل  حال  ـ  برخیزد  مبارزه  به  بی عدالتی  نوع 

فاشیستی  جامعۀ  یا  باشد  کاتولیک  کلیسای  خود  می خواست 

که  آملان  دموکراسی  گمراهی های  و  انحرافات  یا  و  هیتلر،  دورۀ 

وی آن را پس از جنگ جهانی دوم سخت به باد انتقاد گرفت.

بود،  پای بند  بدان  عمر  همۀ  که  مذهبی،  ایامن  بر  عالوه  بل، 

نیز  ارزشی  نظام  مورد  در  را  تأثیرها  عمیق ترین  خانواده اش  از 

ُبل  خودم«،  با  »مصاحبه  عنوان  با  مقاله یی  در   ،۱۹۶۵ در  گرفت. 

هرکسی  به  که  می خواند  شگفت«  و  بزرگ  »زنی  را  مادرش 

قهوه  فنجانی  نازی،  ضد  یا  نازی  از  اعم  می آمد،  در  دم  که 

تحت  را  بل  چنین  که  مهامن نوازی  شیوۀ  این  می کرد.  تعارف 

شد  مردم  با  او  خود  رفتار  مشخصۀ  بعدها  بود،  داده  قرار  تأثیر 

در  دشمن،  و  دوست  از  همه،  برای  که  را  عمیقی  حرمت  آن  و 

و  داستان ها  قهرماناِن  همۀ  آورد:  وجود  به  بود،  قایل  انسان  مقام 

برخوردارند،  ساده دالنه  نیِک  رسشت  این  از  او  منایش نامه های 

شأن  که  نیستند  حارض  هیچ یک  و  فارغ اند  تعصب  از  همه گی 

انسانِی شخص دیگری را بشکنند.

شکل گیری  در  نیز  سومی  عامل  خانواده،  و  مذهب  جز 

محیطی  اجتامعی  رشایط  بود:  مؤثر  بل  منش  و  شخصیت 

تورم  اول،  جهانی  جنگ  پایان  بود.  شده  زاده  آن  در  وی  که 

جنگ   ،۱۹۳۰ دهۀ  سال های  رکود   ،۱۹۲۰ دهه ی  سال های 

قحطی  سال های   ،۱۹۴۵ در  فاشیسم  قید  از  آزادی  دوم،  جهانی 

 ،۱۹۵۰ دهۀ  در  اقتصادی  بهبود   ،۱۹۴۰ دهۀ  اواخر  گرسنه گی  و 

بحران   ،۱۹۷۰ دهۀ  تروریسم   ،۱۹۶۰ دهۀ  در  رفاه  و  وفور  و 

مراحل  ساخنت  در  این ها  همه ی  ـ   ۱۹۸۰ دهۀ  اوایل  موشکی 

با  ترتیب،  بدین  بوده اند.  مؤثر  بل  آثار  و  زنده گی  گوناگون 

بوده  کار  در  نیتی  و  قصد  بی آن که  او،  آثار  سال ها،  گذشت 

وی  زنده گی  طول  در  آملان  تاریخ  از  زنده  گزارشی  به  باشد، 

لقب  دیکنز،  و  بالزاک،  چون  نیز،  وی  نتیجه  در  و  گشت  تبدیل 

»وقایع  نگاری کشور« گرفت.

ابتدایی  مدرسۀ  در  را  رسمی اش  تحصیالت  ُبل   ،۱۹۲۴ در 

مدرسه  این  در  را  سال  چهار  و  کرد  آغاز  کلن  در  کاتولیک ها 

رفت.  دبیرستان  به  ابتدایی  مدرسۀ  از   ،۱۹۲۸ در  گذرانید. 

پدر  دکان  که  تورمی  علی رغم  سال ها،  این  از  او  خاطرات 

خاطراتی  کرد،  شهر  ترک  به  مجبور  را  خانواده  و  تخته  را 

اعتقادات  سبب  به  را،  مادرش  و  پدر  همواره  او  است.  خوش 

بچه های  با  وی  می دادند  اجازه  که  مذهبی شان،  و  سیاسی 

کند،  بازی  »رسخ ها«  با  و  معارشت  بی دین ها  و  سوسیالیست ها 

تنگ نظری  با  را  آن ها  آزادمنشی  و  می دهد  قرار  ستایش  مورد 

آزادانه  بچه ها  منی دادند  اجازه  که  دیگر  بچه های  مادر  و  پدر 

خانه،  بر  حاکم  آزاد  جو  می کند.  قیاس  کنند،  معارشت  هم  با 

جوان  بل  به  مالی،  ورشکسته گی  به  دایمی  تهدید  علی رغم 

کند،  ارزیابی  شخصیت شان  روی  از  را  افراد  که  می داد  امکان 

نه با معیارهای جزمی فرسوده.

کلن  در  ویلهلم  قیرص  دبیرستان  به  ُبل   ،۱۹۳۷ تا   ۱۹۲۸ از 

در  هیتلر  دورۀ  آغاز  از  خصوصاً  سال ها،  این  خاطرات  می رفت. 

وی  زنده گی نامه یی  نوشتۀ  در  تحصیل،  از  وی  فراغت  تا   ۱۹۳۳

آن که  با  دبیرستان،  در   )۱۹۸۱( می آید؟«  پرس  رس  بر  »چه  نام  به 

دانش آموزان  از  تن  سه  فقط  بودند،  نازی  ضد  آشکارا  معلم ها 

این  از  یکی  بل  و  نپیوستند،  نازی  گروه های  از  هیچ یک  به 

به  که  بودند  کسانی  معلامن  میان  در  حال  این  با  بود.  تن  سه 

برای  که  آملانی،  زبان  معلم  نظیر  داشتند،  خاطر  تعلق   نازیسم 

بخش هایی  وامی داشت  را  آن ها  شاگردان،  نقادی  قوۀ  تقویت 

و  فصیح  زبان  به  را  هیتلر،  آدولف  نوشتۀ  من«،  »نربد  کتاب  از 

روشن بازنویسی کنند.

خانواده،  می شد،  نازی ها  تسلیم  آملان  که  سال هایی  آن  در 

این  از  تا  کردند  کمک  او  به  بل  یک دل  رفقای  و  معلامن، 

کاتولیسیسم  حامیت گر  چارچوب  برد.  به در  سالمت  رس  دوره 

رفتار  و  سلیم،  عقل  رشافت مندانه،  انسان گرایی  مرسوم،  غیر 

سال های  این  خانواده اش  و  او  تا  شد  سبب  شده   حساب 

خطرناک را به سالمت از رس بگذرانند.

چه  که  بود  گم  رسدر  بل   ،۱۹۲۷ در  تحصیل  از  فراغت  از  پس 

می دانست  را  این  فقط  بگیرد،  پیش  در  زنده گی  در  را  مسیری 

را  او  حرفه  این  ساله گی  هفده  از  شود.  نویسنده  می خواهد  که 

دست  جنگ  از  پیش  او  بود.  کرده  مشغول  و  جذب  خود  به 

بود.  رسانده  پایان  به  نیز  را  رمان  شش  و  زده  شعر  رسودن  به 

از  کلن  مبباران  در  بعدها  نوجوانی  دورۀ  نوشته های  این  متام 

شد.  بن  در  کتاب فروش  یک  شاگرد  بل   ،۱۹۳۸ در  رفت.  میان 

صفحات  البه الی  در  داستانی  صورت  به  دوره  این  تجربۀ 

در  است.  شده  بازگو  جمع«)۱۹۷۱(  میان  در  زنی  »سیامی 

به  ُبل  شاگردی،  ماه  چند  از  پس  تنها   ،۱۹۳۹-۱۹۳۸ زمستان 

زهکشی  کار  در  خواستند  او  از  و  شد  فراخوانده  اجباری  کار 

از  پس  کند.  رشکت  ملت  به  خدمت  برای  جنگل کاری ها 

کلن  دانشگاه  در  می خواست  ُبل  اجباری،  کار  دورۀ  این  امتام 

پیوسنت  از  او  امتناع  اما  بخواند،  آملانی  ادبیات  و  زبان شناسی 

مواجه  مشکل  با  دانشگاه  در  را  او  نام  ثبت  نازی،  حزب  به 

اما  شد؛  نام  ثبت  به  موفق   ۱۹۳۹ جون  در  رسانجام،  ساخت. 

نظام  خدمت  به  را  او  جنگ،  آغاز  از  پیش  ماه  دو  ژوییه،  در 

نظام  خدمت  دادند.  جایش  پیاده نظام  صف  در  و  فراخواندند 

در  کشید.  طول  جنگ  سال های  طی  در  متام  سال  شش  او 

قید  از  رهایی  و  کشورش  شکست  آرزوی  بل  مدت،  این  متام 

ناسیونال سوسیالیسم را در دل می پروراند.

بود  آن جا  در  و  شد  منتقل  لهستان  در  پادگانی  به   ۱۹۴۰ در  ُبل 

مظلوم  مردم  با  را  اس اس ها  وحشی گری  بار  نخستین  برای  که 

او   ،۱۹۴۰ جون  آخر  در  دید.  چشم  به  اشغال شده  کشورهای 

عماًل  فرانسه  در  جنگ  زمان،  آن  در  فرستادند.  فرانسه  به  را 

ناچار  و  گرفت  خونی  اسهال  فرانسه  در  وی  بود.  شده  متام 

از  نگهبانی  مأمور  بهبودی،  از  پس  شد.  داده  انتقال  آملان  به 

فرانسه  به  دوباره   ،۱۹۴۲ در  شد.  کلن  اطراف  و  داخل  دیپوهای 

 )Abeville(ابویل بین  آتالنتیک«،  »دیوار  در  و  شد  بازگرداده 

مطالعه  و  خواندن  به  هم چنان  فرانسه  در  ُبل  شد.  مستقر  دیپ،  و 

و پی گیری عالیقش ادامه می داد.

»آمناری  با  بل  مرخصی،  طی  در   ،۱۹۴۲ در 

انگلیسی،  زبان  جوان  معلمۀ   ،)Annemarie Cech(»تسش

بنام  مرتجامن  از  یکی  آمناری  جنگ،  از  پس  کرد.  ازدواج 

ادبیات انگلیسی و ایرلندی و امریکایی شد.

 ۱۹۴۵ در  تولدش  از  پس  اولی  داشتند:  پرس  چهار  آمناری  و  ُبل 

درگذشت،   ۱۹۸۲ در  و  آمد  دنیا  به   ۱۹۴۷ در  دومی  گذشت،  در 

سومی در ۱۹۴۸ و چهارمی در ۱۹۵۰ متولد شد.

مرز  از  آن که  از  پیش  اما  شد؛  اعزام  رشق  جبهۀ  به  بل   ،۱۹۴۳ در 

مقاومت  مخفی  ارتش  که  مین  یک  با  قطارش  بگذرد،  فرانسه 

بل  راست  دست  و  کرد  برخورد  بود،  گذاشته  کار  فرانسه 

از  فراغت  این  بازگرداندند.  آملان  به  دوباره  را  او  شد.  مجروح 

انجامید.  طول  به  هفته  دو  فقط  رشقی  جبهۀ  در  جنگ  وحشِت 

که  کردند  اعزام   )Crimea( کریمه  به  را  وی  آن،  از  پس 

ترکش  نیز،  بعد  اندکی  دید.  صدمه  پا  ناحیۀ  از  نیز  آن جا  در 

را  او  شدند  مجبور  و  کرد  اصابت  ُبل  رس  به  نارنجک  ]چره[ 

بهبود  بل  که  وقتی  کنند.  اعزام  »اودسا«  جنگی  بیامرستان  به 

به  را  او  بود.  رسیده  شهر  به  تقریباً  جبهه  مقدم  خط  یافت، 

آن جا  در  بعد  روز  هشت  و  فرستادند  رومانی  در  ایاشی)یاسی( 

و  سخت  جراحت  این بار  و  شد  مجروح  دوباره  پشت  ناحیۀ  از 

مجارستان  در  جنگی  بیامرستان  یک  در   ۱۹۴۴ تا  او  بود.  عمیق 

همواره  که  ُبل  و  می رفت  پایان  به  رو  رسعت  به  جنگ  ماند. 

دست  کند،  خالی  شانه  نظام  خدمت  از  متارض  با  بود  کوشیده 

با  پس  مباند.  امان  در  خطر  از  تا  زد  جدی تر  تالش هایی  به 

یکی  مرگ  کردن  بهانه  با  و  بازگشت  آملان  به  جعلی  مدارک 

به  رفنت  برای  قانونی  گذرنامه یی  توانست  خانواده،  اعضای  از 

یک  طی  در  مادرش  هم  واقعاً  ـ  کند  دست وپا  کاشانه  و  خانه 

حملۀ هوایی در ۱۹۴۲ کشته شده بود.

او  دیگر  تا  داد  ترتیبی  زنش،  همدستی  با  آمد،  خانه  به  که  وقتی 

سفلیس  ضد  ]پیچکاری[  آمپول  خود  به  مرتباً  نربند.  جبهه  به  را 

فربوری  تا  داشت  که  زیادی  تب  با  نتیجه  در  و  می کرد  تزریق 

را  آمپول  تزریق  آن  از  پس  شد.  بسرتی  بیامرستان  در   ۱۹۴۵

همراه  ُبل  زمان،  این  در  کردند.  قطع  بود،  خطرناک  بسیار  که 

این،  وجود  با  کرد.  فرار  کلن  نزدیِک  در  دهکده یی  به  زنش  با 

خواهد  وخیمی  عواقب  نظام  خدمت  از  فرار  می دانست  چون 

بازگردد  مانهایم  نزدیکی  در  خود  هنگ  به  تا  داد  ترتیبی  داشت، 

آزاد  متفقین  نیروهای  دست  به  زودتر  هرچه  که  امید  این  به  ـ 

نهم  در  وی  متفقین،  نیروهای  شدن  نزدیک  با  هم زمان  شود. 

سپتمرب  پانزدهم  در  و  کرد  آن ها  تسلیم  را  خود   ۱۹۴۵ آپریل 

متفقین،  بازداشتگاه های  در  بازداشت  ماه  پنج  از  پس   ،۱۹۴۵

آزاد شد.

مبباران شده  شهر  به  همرسش  با  ُبل  ساله گی،   ۲۸ در   ،۱۹۴۵ در 

یگانه  یعنی  شود،  نوشنت  کار  به  دست  تا  برگشت  ُکلن  ویراِن  و 

کار  نخستین  بود.  گرفته  نظر  در  خود  برای  آغاز  از  که  کاری 

در  که  بود  پدرش  ُمبل سازی  کارگاه  در  کار  جنگ،  از  پس  او، 

چندی  چه  اگر  می کرد.  اداره  را  آن  آلوییس،  برادرش،  زمان  آن 

هم چنان  اما  آورد،  دست  به  ُکلن  شهر  آمار  ادارۀ  در  کاری  بعد 

می شد.  تأمین  زنش  معلمی  حقوق  از  بیشرت  خانواده  مخارج 

فقط  اما  ـ  کرد  نام  ثبت  ُکلن  دانشگاه  در  دوباره  هم چنین  ُبل 

یگانه  کند.  دریافت  قانونی  جیره بندی  کارت  بتواند  آن که  برای 

کوتاه  داستان های  نخستین  انتشار  بود.  نوشنت  او  جدی  مشغلۀ 

شصت  از  بیش   ،۱۹۵۰ تا  نشد.  میرس   ۱۹۴۷ تا  مجالت  در  او 

بود،  رسیده  چاپ  به  مجالت  و  روزنامه ها  در  او  از  داستان 

ُبل،  کتاب  نخستین  بود.  نیافتاده  زبان ها  رس  بر  نامش  هنوز  اما 

 ۱۹۴۹ در  رسید«،  موقع  به  »قطار  عنوان  تحت  کوتاهی  رمان 

داستان   ۲۵ از  مجموعه یی  نارش  هامن  بعد  سال  و  شد  منترش 

اسپا…«  به  رسیدی  که  وقتی  »مسافر  عنوان  تحت  را  او  کوتاه 

بودی  »کجا  ُبل،  رمان  نخستین   ،۱۹۵۱ در  آن،  از  پس  داد.  انتشار 

آدم؟« منترش شد.

 ۱۹۵۱ در  ُبل  حتا  و  ستودند  را  کتاب  سه  هر  منتقدان  گرچه 

کوتاه  داستان  برای   ۴۷ گروه  ادبی  جایزۀ  دریافِت  نامزد 

نظر  از  کتاب ها  اما  افزود،  شهرتش  بر  این  و  شد  سیاه«  »گوسفند 

نبود  سودآور  نویسنده یی  ُبل  که  آن جا  از  نداشتند.  توفیقی  مالی 

علمی  کتاب های  انتشار  به  رصفاً  می خواست  نیز  نارشش  و 

مردم  میان  در  ُبل  شد.  آزاد  قراردادهایش  قید  از  ُبل  بپردازد، 

استعداد های  از  ادبی  محافل  در  اما  نداشت،  چندانی  شهرت 

او  با  دیگری  نارش   ۱۹۵۲ در  می آمد.  حساب  به  شده  شناخته 

جدید  نارش  بعد،  به  آن  از  را  او  کارهای  عمدۀ  و  بست  قرارداد 

منترش ساخت.

هم  بعدی اش  رمان  که  شد  همین  و  بود  ورزیده تر  جدید  نارش 

یک  حتی  »و  رمان  بود.  موفق  ادبی،  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از 

درآمدی  و  کرد  تثبیت  را  بل  شهرت   )۱۹۵۳( نگفت«  هم  کلمه 

رمان ها،  منظم،  فواصلی  با  پس،  این  از  کرد.  ایجاد  برایش  کافی 

شدند  منترش  بل  شعرهای  و  منایش نامه ها،  مقاله ها،  داستان ها، 

ارمغان  به  دیگری،  از  پس  یکی  وی،  برای  متعددی  افتخارات  و 

 ۱۹۷۲ در  نوبل  جایزۀ  کسب  اتفاقات  این  مهم تریِن  آوردند. 

و  ایرلند،  و  انگلستان  از  افتخاری  دکرتای  هم چنین  وی  بود. 

و  شاملی،  وستفالی  رایت  ایالت  از  افتخاری  استادی  عنوان 

شهروندی افتخاری شهر کلن را نیز کسب کرد.

مطابق  یافت،  انتشار  سال ها  طول  در  ُبل  از  که  آثاری  مجموعۀ 

 ۱۹۷۷ در  است.  عظیم  شود،  گرفته  نظر  در  که  معیاری  هر 

پنج صد  مجلد   ۵ در  وی  رمان های  و  داستان ها  کامل  مجموعۀ 

دیگر،  مجلد  سه   ،۱۹۷۸ در  یافت.  انتشار  صفحه یی  شش صد 

به هامن حجم، شامل مقاله ها و سخرنانی هایش منترش شد.

که  حالی  در  بل  هایرنیش  درگذشت.   ۱۹۸۵ ژوییۀ  در  او 

ملت  بودند،  گرفته  دوش  به  را  تابوتش  بزرگی  نویسنده گان 

در  آملان  فدرال  رییس جمهور  برد.  فرو  ملی  عزایی  در  را  آملان 

عزاداران  از  تن  صدها  و  یافت  حضور  جنازه اش  تشییع  مراسم 

روزنامه های  جهان،  متام  در  آمدند.  گرد  دفنش  محل  در 

چندماه  تا  و  دادند  انتشار  اول  صفحۀ  در  را  مرگش  خرب  بزرگ 

دیگر  و  آملان  مجله های  و  روزنامه ها  در  وی،  یادبود  مقاله های 

کشورها منترش می شد.
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ُبل مادرش را »زنی بزرگ و شگفت« می خواند که به هرکسی که دم در می آمد، اعم از 

نازی یا ضد نازی، فنجانی قهوه تعارف می کرد. این شیوۀ مهامن نوازی که چنین بل را 

تحت تأثیر قرار داده بود، بعدها مشخصۀ رفتار خود او با مردم شد و آن حرمت عمیقی را 

که برای همه، از دوست و دشمن، در مقام انسان قایل بود، به وجود آورد: همۀ قهرماناِن 

داستان ها و منایش نامه های او از این رسشت نیِک ساده دالنه برخوردارند، همه گی از 

تعصب فارغ اند و هیچ یک حارض نیستند که شأن انسانِی شخص دیگری را بشکنند
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صلح گدایی... 
مخالفان  سنگین  حملۀ  دو  آماج  کابل  گذشته،  روز  دو 

مسلح دولت قرار گرفت.

امنیتی  نیروهای  عملکرد  از  ستایش  با  سنا  مجلس  رییس 

انتحاری  »حملۀ  گفت:  مسلح  مخالفان  حمالت  دفع  برای 

امنیتی  نیروهای  و  می منایم  محکوم  را  زابل  والیت  و  کابل 

تقدیر  جنگیده اند،  مردانه  حمالت  این  در  که  را   پولیس  و 

تا  می سپارم  وظیفه  دفاعی  امور  کمیسیون  به  و  می منایم 

و  کرن  فاریاب  دایکندی،  والیات  امنیتی  مشکالت  مورد  در 

امنیتی  مسووالن  با  افغانستان  مختلف  والیات  و  نورستان 

را  آن  نتایج  و  منوده  صحبت  کشفی  ارگان های  مخصوصاً 

به مجلس ارایه منایند.«

گفت:  سنا  مجلس  اعضای  از  حسین  نجیبه  همچنان، 

اند  جوابده  افغانستان  مردم  مقابل  در  کشفی  »نهادهای 

که  هامن طور  منی دهند.  انجام  را  درست  بررسی  چرا  که 

چه  و  ملی  امنیت  چه  کشفی،  ارگان های  گفتند  دوستان 

فعال  قدر  آن  داخله  و  دفاع  وزارت های  کشفی  بخش های 

نیست.«

حملۀ  در  که  می گویند  کابل  پولیس  فرماندهی  مقام های 

تن   14 دست کم  عالی،  دادگاه  ساختامن  بر  گذشته  روز 

شهید شده و 40 تن دیگر زخم برداشته اند.

عالی  دادگاه  کارمندان  که  داد  روی  زمانی  انفجار  این 

بس های  بر  سوارشدن  و  خود  کار  محل  ترک  حال  در 

حامل کارمندان بودند.

فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس  ظاهر  محمد  جرنال 

در  طالبان  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کابل  پولیس 

دادگاه  محوطۀ  در  را  غیرنظامیان  گذشته،  روز  حملۀ 

نتیجۀ  در  که  داده  قرار  هدف  سوم  مکرویان  و  عالی 

تن   40 دست کم  و  شده  شهید  غیرنظامی   15 حمله،  این 

دیگر زخم برداشته اند.

گفت  کابل  پولیس  فرماندهی  جنایی  تحقیقات  رییس 

غیرنظامیان  بنابراین  ندارند،  خود  از  اراده یی  طالبان  که 

بی گانه  استخبارات  سوی  از  آن ها  می دهند؛  قرار  آماج  را 

مطرح  نظامی  و  غیرنظامی  آن ها  برای  و  می شوند  کنرتل 

نیست، آن ها به دنبال کشتار مردم هستند.

جلوگیری  حمالتی  چنین  از  چرا  این که  بارۀ  در  او 

مستقیم  جنگ  یک  در  ما  گفت:  منی گیرد،  صورت 

قرار  کشور  این  مزدوران  و  پاکستان  با  استخباراتی 

دستگیر  را  تروریست  ده ها  توانسته ایم  آن هم  با  داریم؛ 

چنین  و  منی آیند  چنگ  در  آن ها  برخی های  اما  کنیم، 

رویدادهای خونینی را رقم می زنند.

خویش  تالش های  متامی  که  افزود  حال  حین  در  او 

خواهند  کار  به  رویدادهای  چنین  از  جلوگیری  برای  را 

بست. 

که  دارد  موقعیت  سوم  مکروریان  محله  در  انفجار  محل 

فاصله  افغانستان  صحت  وزارت  و  امریکا  سفارتخانه  با 

کمی دارد.

مسوولیت  رسانه ها  به  نامه یی  ارسال  با  طالبان  گروه 

حمله به دادگاه عالی را به عهده گرفته است.

حامل  بس  چهار  آن ها  که  اند  گفته  نامه  این  در  طالبان 

قضات  به  مربوط  موتر  شش  و  عالی  دادگاه  ماموران 

عاىل رتبه را هدف قرار داده اند.

روز  دو  عرض  در  کابل  در  بزرگ  حملۀ  دومین  این 

شمول  به  طالب  شورشی  هفت  دوشنبه  روز  می باشد. 

تالش  ساختامن  یک  ترصف  با  انتحاری  مببگذاران 

کردند فرودگاه کابل را مورد حمله قرار دهند.
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ده ولسوالی زیر...
افغانستان  داخله  وزارت  باشند.  بیرون  مرکزی  حکومت 

راه های  از  خارجی  و  داخلی  جنگجوی  صدها  که  می گوید 

خارجی  و  افغان  نیروهای  علیه  و  شده  افغانستان  وارد  مختلف 

برای  توانستند  طالبان  جنگجویان  مورد،  یک  در  می جنگند. 

کنند.  محارصه  بدخشان  در  را  پولیس  پوسته  یک  روز  چند 

چریکی  گروه های  که  است  گفته  افغانستان  داخله  وزارت 

افراطی نیز شامل جنگجویانی اند که در افغانستان می جنگند.

نیروهای  توانایی  مورد  در  نگرانی  طالبان  حمالت  افزایش 

برانگیخته  را  املللی  بین  نیروهای  خروج  از  بعد  افغانستان 

گروه  هرچند  که  است  داده  نشان  اخیر  حمالت  اما  است. 

را  امنیتی  تدابیر  تحت  شدت  به  اهداف  می توانند  طالبان 

با  و  رسیع  واکنش  نیز  افغان  نیروهای  دهند،  قرار  هدف 

کابل،  در  طالبان  اخیر  حمالت  در  اند.  داده  نشان  مهارت 

ملکی  مردم  به  گسرتده  تلفات  که  این  بدون  امنیتی  نیروهای 

برسد، شورشیان را از پا درآورده اند.

اخالل  را  وضعیت  که  دارند  تالش  طالبان  که  گفت  صدیقی 

کنند  روان  شهر  یک  به  را  انتحاری  نفر  چند  می توانند  و  کنند 

آنها  که  نیست  مفهوم  این  »به  اما  دهند،  انجام  را  حمله یی  و 

بتوانند نظام را سقوط دهند«.

نگرانی  و  وحشت  بر  طالبان  گروه  حمله  هر  این،  وجود  با 

نیروهای  خروج  با  که  نگرانند  مردم  می افزاید.  مردم  میان  در 

داخلی  تنش های  در  افغانستان  دیگر  بار  یک  بین املللی، 

می دهند  اطمینان  مردم  به  دولتی  مقام های  اما  گردد.  غرق 

را  اندیشه یی  چنین  »دشمنان«،  و  »مغرضان«  که  می گویند  و 

انتشار می دهند.

سال  از  بعد  ما  »وضعیت  گفت:  داخله  وزارت  سخنگوی 

از  گذار  حال  در  ما  زیرا  شد،  خواهد  بهرت  هم  هنوز   2014

نیروهای  است.  تحول  دهه  آینده  سال  ده  هستیم.  حالت  یک 

به  افراد  از  بعضی  که  این  اند.  ایستاده  خود  پای  به  داخلی 

را  این  ما  است.  آنان  خود  شخصی  برنامه  روند،  می  خارج 

منی توانیم به وضعیت امنیتی ارتباط بدهیم«.

مثبتی  تصویر  )آیساف(  امنیت  به  کمک  بین املللی  نیروهای 

گونرت  جرنال  می دهند.  ارایه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 

نفوس  درصد   90 امنیت  که  گفت  آیساف  سخنگوی  کتس، 

می شود.  تامین  افغانستان  نیروهای  سوی  از  حاال  افغانستان 

را  نظامی  عملیات  درصد   80 حاال  افغان  نیروهای  او،  گفته  به 

برنامه ریزی و اجرا می کنند.

اگر مظلوم واقع شوم...
که  کند  ایجاد  را  تیمی  انتخابات،  از  پس  می تواند 

قادر به اداره افغانستان باشد.

اما  کرد،  استقبال  ملی  اجامع  از  فهیم  مارشال 

رییس جمهور  امریکایی  برادران  نباید  که  گفت 

امریکا  پیشین  سفیر  خلیلزاد،  زملی  و  کرزی  حامد 

در افغانستان جزء آن باشند.

فعالیت های  از  که  داد  هشدار  خلیلزاد  به  او 

سیاسی در افغانستان دست بردارد.

و  ما  که  ملی  اجامع  »آن  گفت:  فهیم  مارشال 

نه  بسازد،  را  تیم  یک  می تواند  می گوییم،  شام 

یک  خودش  او  می گوید.  خلیلزاد  که  ملی  اجامع 

می سازد.  ملی  اجامع  ما  برای  آمده  امریکایی، 

از  هستی.  امریکایی  یک  تو  که  بگویید  برایش 

امریکایی  این ها  دیگران  تا  گرفته  کرزی  برادر 

زنده  ما  این که  مگر  ندارد،  امکان  هیچ  هستند. 

نباشیم.«

در  که  است  »رضورت  گفت:  فهیم  مارشال 

ملی  اجامع  یک  و  همسویی  وحدت،  افغانستان 

وجود  به  روشن  برنامه  یک  با  واقعی  و  حقیقی 

و  برود  پیش  باشد،  مردم  اعتامد  مورد  و  بیاید 

انتخاب شود«.

»اگر رسم ظلم شود به کوه می برایم«

کرد  تاکید  افغانستان  جمهور  رییس  اول  معاون 

به  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس  که  تیمی 

مارشال  کند.  عقده گشایی  نباید  می رسد،  قدرت 

حاال  همین  از  گشایی ها  عقده  این  گفت  فهیم 

ادامه  موضوع  این  که  صورتی  در  و  شده  رشوع 

یابد، جنگ یک بار دیگر آغاز می شود.

جمع  کسی  باز  آمد،  جنگ  اگر  »دوباره  گفت:  او 

کند،  ظلم  من  باالی  نفر  یک  اگر  منی تواند.  کرده 

تفنگم را می گیرم و به کوه می برایم«.

افغانستان  مردم  که  این  ادعای  گفت  فهیم  آقای 

گفته  به  زیرا  است.  دروغ  اند،  شده  سالح  خلع 

در  خودش  دفاع  برای  که  نیست  کسی  »هیچ  او 

اگر  نخواسته  خدای  نباشد.  آینده اش  تشویش 

جمع  کسی  را  وطن  این  شد،  جنگی  سالح  بازهم 

کرده منی تواند«.

»خواست های طالبان قبول شود«

در  که  طالبانی  گفت  افغانستان  حکومت  مقام  این 

خواست هایی  می جنگند  افغانستان  دولت  برابر 

شود  قبول  آن ها  خواست های  باید  گفت  او  دارند. 

و آن ها خود را در افغانستان رشیک ببینند.

افغانستان  در  زمانی  قبول  قابل  نظام  یک  گفت  او 

بپذیرند:  را  همدیگر  افغان ها  که  می گیرد  شکل 

به  همدیگر  به  بگذریم.  باید  همدیگر  گناه های  »از 

است.  دیگر  دید  محبت  دید  ببینیم.  محبت  چشم 

قهر و کینه دید دیگر است«.

زنده گی  باید  افغان ها  که  گفت  کرزی  حامد  معاون 

در  فهیم  بگیرند.  یاد  را  همدیگر  تحمل  و  باهمی 

مهاجران  بی وطنی  از  می ریخت،  اشک  که  حالی 

در  که  طالبانی  حتا  افزود  او  گفت.  سخن  افغان 

می  زنده گی  تسهیالت  متام  با  افغانستان  از  خارج 

کنند، از بی وطنی رنج می برند.

»پاکستان کارت هویت توذیع می  کند«

در  مردم  برای  پاکستان  که  می گوید  همچنان  او 

پول  و  هویت  کارت  افغانستان  رسحدی   والیات 

توزیع می کند.

مداخالت  که  گفت  ریاست جمهوری  اول  معاون 

مناطق  در  خصوص  به  افغانستان  امور  در  پاکستان 

رسحدی این کشور هنوز هم ادامه دارد.

جدید  حکومت  از  افغانستان  رییس جمهور  معاون 

و  مشکالت  حل  برای  تا  کرد  درخواست  پاکستان 

کشمکش ها میان دو کشور تالش مناید.

ایجاد نظام پارملانی

خصوص  در  که  گفت  همچنان  فهیم  مارشال 

گفت وگو  رییس جمهور  با  سیاسی  نظام  تغییر 

کرده است.

به  افغانستان  در  پارملانی  نظام  باید  او،  گفتۀ  به 

بر  عمومی  انتقادهای  می تواند  این  بیاید،  وجود 

رییس جمهور را کاهش دهد.

در  که  می گویم  رییس جمهور  به  »من  گفت:  او 

این  افتخار  آن  و  کن  کامیی  افتخار  یک  زنده گی 

که  بیاور  وطن  درین  را  سیستمی  و  نظام  که  است 

دیگر رییس جمهور را دشنام ندهند.«

حملۀ سنگین بر دادگاه عالی؛ 15 شهید و 40 زخمی

رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل:

در جنگ استخباراتی مستقیم با پاکستان قرار داریم

برای  دفرت  گشایش  می گوید:  افغانستان  حکومت 

به  شاید  و  است  پیچیده  مسالۀ  یک  قطر،  در  طالبان 

وقت بیشرت نیاز داشته باشد.

به  سفر  در  همراهش  هیات  و  کرزی  جمهور  رییس 

و  کرده  دیدار  کشور  آن  امیر  با  قطر،  پایتخت  دوحه 

بحث  مورد  را  افغانستان  صلح  روند  مختلف  جوانب 

قرار داده است.

افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل 

حکومت  با  که  کرده  تعهد  قطر  گفت:  آزادی  رادیو  به 

جانبه  همه  همکاری  صلح،  پروسه  در  افغانستان 

خواهد منود.

دیدار  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فیضی  آقای 

هم  طالبان  دفرت  مساله  قطر،  رهربان  و  کرزی  حامد 

این  گشایش  برای  هم  یا  و  گرفته  قرار  بحث  مورد 

تنها  موضوع  گفت:  چنین  شده،  پیرشفتی  کدام  دفرت 

قطر  کشور  به  تنها  ندارد،  طالبان  تحریک  به  بسته گی 

منی شود،  مربوط  هم  افغانستان  به  تنها  ندارد،  ارتباط 

در  استند  دخیل  متعددی  کشورهای  اینجا  در  بلکه 

بسیار  از  ما  که  مذاکراتی  و  افغانستان  صلح  پروسه 

یگانه  منی گیرد،  صورت  استیم،  منتظرش  زمان  مدت 

که  این  با  است،  موضوع  پیچیده گی  همین  دلیلش 

با  استند  دخیل  پروسه  این  در  مختلف  کشورهای 

اهداف مختلفی که دارند.

رییس  سفر  هدف  می گوید:  افغانستان  حکومت 

امریکا  کنفرانس  در  رشکت  دوحه،  به  کرزی  جمهور 

رهربان  و  مقامات  با  مشوره  و  دیدار  و  اسالم  جهان  و 

پروسه  و  افغانستان  فعلی  وضیعت  مورد  در  قطر، 

صلح در این کشور بود.

می گوید:  افغانستان  جمهوری  ریاست  سخنگوی 

سفر،  این  در  او  همراه  هیات  اعضای  و  کرزی  حامد 

یا  و  متاس  کدام  قطر  در  طالبان  گروه  اعضای  با 

دیداری نداشته است.

مناینده گی  به  افراد  از  تعداد  »یک  گفت:  مورد  در  وی 

که  طوری  اما  دارند،  حضور  دوحه  شهر  در  طالبان  از 

در  اشرتاک  اول  جمهور،  رییس  سفر  هدف  گفتم، 

اسالم  جهان  و  امریکا  نام  تحت  که  بود  کنفرانسی 

با  مذاکره  و  مالقات  آن،  پهلوی  در  و  شد  برگزار 

مقامات قطری به خصوص امیر قطر بود.«

دوحه  به  بار  یک  کرزی  رییس جمهور  این  از  پیش 

داشنت  برای  هم  گذشته  در  قطر  چند  هر  و  کرده  سفر 

تا  بود،  کرده  تعهد  افغانستان  صلح  روند  در  نقش 

نیست  خربی  قطر  در  طالبان  دفرت  گشایش  از  حاال 

پیرشفتی  کدام  افغانستان،  صلح  پروسه  در  هم  و 

مشخص صورت نگرفته است.

سخنگوی رییس جمهور:

 گشایش دفرت طالبان در قطر یک مسالۀ پیچیده است

حامیت گسرتده از مواضع... 
کمیسیون  فعالیت  قانونی  غیر  دوام  به  می گفت،  سخن 
و  کرده  اشاره  رسانه یی  شکایات  و  تخطی ها  به  رسیده گی 
جمع  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  گذشته  هفتۀ  شنبۀ   « گفت: 
سنا،  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  نشست  در  خربنگاران 
رسیده  قانونی  غیر  کمیسیون  هفته،  یک  ظرف  که  کرد  وعده 
اما  کند؛  می  ملغا  را  یی  رسانه  شکایات  و  ها  تخطی  به  گی 
کمیسیون  این  هنوز  و  می گذرد  وعده  آن  از  روز  یازده  امروز، 

غیر قانونی، ملغا نشده است.«
فدراسیون  تالش های  که  این  بر  تاکید  با  نیز  دیگر  سخرنانان 
و  چشمگیر  مختلف،  زمینه های  در  افغانستان  ژورنالیستان 
وزیر  های  شکنی  قانون  ادامۀ  که  گفتند  است،  تامل  قابل 
خربنگاران  همۀ  و  نیست  تحمل  قابل  فرهنگ،  و  اطالعات 
شکنی  قانون  این  برابر  در  باید  ها  رسانه  دست اندرکاران  و 

ها،مبارزۀ جدی بکنند.
والیت های  خربنگاران  حامیت  از  همچنان  نشست  این  در 
و  رشیف  مزار   ، ننگرهار  خوست،پکیتا،  قندهار،  هرات، 
در  شکنی ها  قانونی  پایان  برای  خواهی ها  داد  از  پروان، 

وزارت اطالعات و فرهنگ، خرب داده شد.
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گفت وگوی ویژه با دستگیر هژبر آگاه سیاسی

گذاشتید.  ما  اختیار  در  فرصت  که  این  از  هژبر  آقای  سپاس 

کشور  سیاسی  وضعیت  که  می  پرسم  شام  از  نخست  در 

را در حال حارض چه گونه ارزیابی می کنید؟

زمانی  هر  از  بیش  سیاسی  وضعیت  پیچیده گی  و  آشفته گی 

است.  کشور  در  کنونی  مسلط  فضای  ویژه گی های  از  دیگر، 

سیاسی،  وضعیت  در  حارض،  شخصیت های  و  نیروها 

از  کشور  نجات  برای  روشنی  راهربد  و  برنامه  هیچ  متأسفانه 

یک سو  از  نیز  حاکم  سیاسی  ساختار  ندارند.  کنونی  بحران 

سوی  از  و  است  ساختاری  درون  تنش  و  بحران  گرفتار 

اسفناک  وضعیت  با  مقابله  برای  سیاسی  ارادۀ  از  نشانۀ  دیگر، 

موجود در آن دیده منی شود.

 - سیاسی  ناهنجاری های  برابر  در  دولت مردان  برخورد 

فراتر  وعوام فریبانه  دماگوژیک  شعار های  حد  از  اجتامعی، 

نگرش  فاقد  حاکم  سیاسی  ساختار  مجموع  در  و  نرفته 

اسرتاتیژیک مبتنی بر واقعیت های تلخ جامعه است.

به رغم  و  می کند  بیداد  دولت  سطوح  متام  در  گسرتده  فساد 

قاطع  ارادۀ  تنها  نه  حاکمیت،  مسووالن  فریبای  ادعاهای 

این  با  مبارزه  قابلیت  اساساً  که  ندارد  وجود  آن  زدایش  برای 

پدیده را نیز در وجود نظام حاکم منی توان مشاهده کرد.

دارایی های  و  ملکیت ها  غضب  زورگویی،  قانون شکنی، 

فقیر  و  تهیدست  محروم،  اکرثیت  منافع  به  بی اعتنایی  و  عامه 

جامعه با لجام گسیخته گی ادامه دارد.

شده  عمیق تر  روز  تا  روز  حاکمیت  و  مردم  میان  فاصله 

مردم،  مختلف  الیه های  و  اقشار  که  گفت  می شود  و  می رود 

و  دولت  به  دیگر  و  شده اند  رسخورده گی  و  یأس  گرفتار 

دولت مردان کنونی اعتامد ندارند.

سوی  از  که  تالش هایی  رغم  به  مدنی  جامعۀ  نهادهای 

توانایی  و  ظرفیت  است،  گرفته  صورت  نهادها  این  از  برخی 

در  دموکراتیک  تحوالت  فرایند  در  مستقالنه  تأثیرگذاری 

جامعه را ندارند.

دلیل  به  ترقی خواه  و  دموکرات  سازمان های  و  احزاب 

الزم،  امکانات  و  ابزارها  به  دسرتسی  عدم  و  پراگنده گی 

برخی  در  و  ندارند  فعال   حضور  جاری  تحوالت  منت  در 

هم  اگر  اند.  روزمره گی  و  زده گی  سیاست  گرفتار  موارد 

انسجام  از  پیش رو،  انتخابات  تابرگزاری  نیروها  این 

توانست  خواهند  تنها  شوند،  برخوردار  درون ساختاری 

دموکراتیک  و  مستقل  الرتناتیف  یک  پیدایی  زمینه های  پیش 

به  متعهد  و  ملی  وطندوست،  نیروهای  سایر  همکاری  به  را 

آرمان های مردم، در دوره های بعدی فراهم سازند.

مدعی  ظاهراً  که  وضعیت   در  مطرح  چهره های  و  نیروها 

چارچوب  کدام  نیز  اند،  کنونی  حاکمیت  با  مخالفت 

بحران  از  عبور  برای  محتوایی  تغییرات  به  معطوف  مشخص 

کنونی  سیاسی  ساختار  برابر  در  مناسب  بدیل  عنوان  به  و 

این  سوی  از  آنجا  و  این جا  که  برنامه هایی  اند.  نکرده  ارایه 

سطحی  و  شکلی   تغییرات  به  تنها  می شود،  مطرح  نیروها 

به  و  نیست  کنونی  نیاز  پاسخ گوی  که  دارد  اشاره  نظام 

در  سیاسی  ثبات  سود  به  بنیادی  تحوالت  روند  هیچوجه 

کشور را به دنبال نخواهد داشت.

نگرش های  بند  از  نتوانسته اند  هنوز  یک سو  از  نیروها  این 

و  نهند  فراتر  پا  سلیقه یی  و  سمتی  محلی،  قومی،  محدود، 

به  معامله گرانه  و  سازشگرانه  رویکردهای  با  دیگر  سوی  از 

ممکن  طریق  هر  از  آن  در  مشارکت  یا  و  قدرت  کسب  دنبال 

و به هر اسم و رسمی اند.

جامعه  که  لحظاتی  در  نیروها  این  که  است  داده  نشان  تجربه 

قرار  و......  انتخابات  نظیر  سیاسی  داغ  رویدادهای  مسیر  در 

جو  یک  راه اندازی  و  ناپایدار  تعهدات  و  پیامن ها  با  می گیرد، 

فروکش  از  پس  و  می شوند  میدان  وارد  روانی   – تبلیغاتی 

و  سازش ها  با  ویا  می روند  انفعال  به  یا  موج  این  کردن 

به  قدرت،  ساختار  در  موقعیت شان  حفظ  دنبال  به  معامله ها 

مردم پشت می کنند.

یک  سیاسی  کار  به  مطرح  بازیگران  تفکر  در  مسلط  نگاه 

حارض  هیچکدام  و  است  موجی  و  مقطعی  ابزاری،  نگاه 

در  کالن،  مبارزاتی  جبهۀ  یک  در  ریسک  پذیرش  با  نیستند 

و  دوامدار  مستمر،  صورت  به  مردم  آرمان های  تحقق  راه 

دردراز مدت بایستند.

است  ویران  بست  پای  از  »خانه  معروف  قول  به  نهایت  در 

– خواجه در بند نقش ایوان است«.

باور به برگزاری انتخابات شفاف دارید؟

انتخابات  برگزاری  به  می توان  چگونه  وضعیتی  چنین  در 

نشانه ها  متام  بود.  امیدوار  دموکراتیک،  و  عادالنه  شفاف، 

تخلف  و  تخطی  تقلب،  میزان  متأسفانه  که  است  این  بیانگر 

چند  از  بیشرت  و  گسرتده تر  مراتب  به  پیش رو  انتخابات  در 

انتخابات گذشته خواهد بود.

جدید  کارت های  توزیع  بر  مبنی  انتخابات  کمیسیون  طرح 

و  شد  ویتو  حکومت  جانب  از  دهنده گان  رای  نام  ثبت 

می توانست  حدودی  تا  که  نیز  کمیسیون  آن  دوم  پیشنهاد 

دهد،  کاهش  رای دهی  جریان  در  را  تخطی  و  تقلب  موارد 

کارت های  حکومت،  سفارش  بنابر  عوض  در  نشد.  پذیرفته 

از  که  درحالی ست  این  شد.  داده  اعتبار  قبلی،  نام  ثبت 

از  زیادی  مواردی  کارت ها  این  توزیع  روند  در  یک سو 

برای  زنان  کارت  توزیع  سن،  زیر  افراد  به  کارت  توزیع 

در  نام،  چندین  به  فرد  یک  برای  کارت  توزیع  و  مردان 

به  دیگر،  سوی  از  و  است  داشته  وجود  گذشته  انتخابات 

ثبت  کارت  صدهاهزار  به  انتخابات  کمیسیون  رییس  اعرتاف 

توزیع  بود،  شده  تهیه  کشور  خارج  در  که  نیز  جعلی  نام 

شده است.

مبنی  بازدارنده،  و  پیشگیرانه  موثر  میکانیزم  هیچ  میان  این  در 

وجود  وجعلی  غیرقانونی  کارت های  کاربرد  از  جلوگیری  بر 

قادر  کمیسیون  که  داد  نشان  گذشته  انتخابات  تجربۀ  ندارد، 

نیست،  غیرقانونی  و  تقلبی  و  اصلی  کارت های  تفکیک  به 

هزار  صدها  نیز  پیش رو  انتخابات  در  که  است  روشن  بنابران 

رای غیر واقعی استعامل خواهد شد.

مدنی  جامعۀ  نهادهای  پیشنهاد  رغم  به  مناینده گان  مجلس 

انتخاباتی  نظام  برگزینش  مبنی  کشور  سیاسی  احزاب  و 

در  را  انتقال  قابل  غیر  واحد  رأی  سیستم  همچنان  مختلط، 

یک سو  از  امر  این  که  رسانید  تصویب  به  انتخابات  قانون 

در  را  مدنی  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  جایگاه  و  نقش 

رأی  میلیون ها  بازهم  دیگر  سوی  از  و  کرد  منتفی  انتخابات 

شهروندان را ضایع می سازد.

انتخابات  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 

می کرد،  تأمین  را  کمسیون  بودن  مستقل  نسبی  گونۀ  به  که 

از  برخی  با  که  نشد  توشیح  رییس جمهور  سوی  از  تنها  نه 

فرستاده  مجلس  به  دوباره  بررسی  برای  مجدداً  مالحظات 

مانع  طرفدارحکومت،  معین  حلقات  می رسد  نظر  به  شد. 

این  و  هستند  مجلس  در  آرا  سوم  دو  با  قانون  این  تصویب 

و  کنونی  ساختار  و  ترکیب  با  کمیسیون  که  شد  خواهد  سبب 

طرزالعمل های قبلی روند انتخابات بعدی را مدیریت کند.

کمیسیون  مستقالنۀ  برخورد  برای  امیدی  صورت  این  در 

از  خارج  قدرت مندان  و  حکومت   نفوذ  از  جلوگیری  و 

ساختار حاکم در روند انتخابات وجود نخواهد داشت.

فراراه  بزرگ،  چالش  یک  عنوان  به  که  دیگری  مشکل 

قد  دموکراتیک،  و  رسارسی  شفاف،  انتخابات  برگزاری 

است.  افزون  وروز  گسرتده  ناامنی های  است،  برافراخته 

این  که  یافت  خواهد  افزایش  نامنی ها  این  دامنۀ  تردید  بدون 

جناح های  توسط  را  مردم  رای  در  دست کاری  زمینۀ  خود 

و  شفافیت  که  می کند  فراهم  حکومت  شمول  به  مختلف 

مرشوعیت انتخابات را به شدت مخدوش می سازد.

بعدی  انتخابات  در  را  مردم  آزاد  و  واقعی  ارادۀ  تبارز  بنابرین 

منی توان انتظار داشت.

کاهش  به  توجه  با  را   2014 سال  از  پس  افغانستان 

چه گونه  خارجی،  نیروهای  خروج  و  اقتصادی  کمک های 

می بینید؟

است،  آنچه  از  آشفته تر  مراتب  به  اوضاع  تردید  بدون   

از  زمینه  این  در  که  کاذبی  امیدهای  رغم  به  شد.  خواهد 

کننده یی  امیدوار  نشانۀ  هیچ  می شود،  داده  حاکمیت  آدرس 

مساعدت ها،  سطح  کاهش  با  کرد.  پیش بینی  منی توان  را 

به  یافت  خواهد  افزایش  اجتامعی  و  اقتصادی  دشواری  های 

باور  اما  شد.  خواهد  گسرتده  امنی ها  نا  دامنۀ  این که  اضافۀ 

امریکا،  و  ناتو  نیروهای  حضور  دلیل  به  که  است  این  من 

نود  دهۀ  شبیه  داخلی  جنگ  سوی  به  کشور  برگشت  امکان 

 20014 از  پس  درسال های  اگر  ندارد.  وجود  نودوشش  تا 

و  باشد  آهنین  باارادۀ  و  سامل  مدیریت  یک  دارای  کشور 

را  وطندوست  نیروهای  گسرتدۀ  طیف  مشارکت  توانایی 

غلبه  دشواری ها  بر  که  بود  امیدوار  می توان  باشد،  داشته 

صورت گیرد.

قدرت  در  ابقایش  برای  کرزی  تالش های  از  برخی ها 

سخن می گویند شام شاهد حرکتی در این زمینه هستید؟

سازمان یافته گی،  با  قدرت  برتداوم  مبنی  حاکم  تیم  تالش 

دوتا  که  می شود  گفته  حارض  حال  در  می شود.  پیگیری 

در  تالش  یکی  دارند.  روی دست  زمینه  این  در  را  گزینه 

یا  ریاستی  شبه  به  ریاستی  از  اداری  نظام  شکل  تغیر  جهت 

تغییرات  انجام  و  جرگه  لویه  برگزاری  طریق  از  صدارتی 

مورد  نامزد  معرفی  بررس  توافق  دگر  دو  و  اساسی  قانون  در 

حامیت شان در انتخابات آینده.

منی خورد،  نظر  به  عملی  چندان  نخست  گزینۀ  من  باور  به 

موافقت  آن  با  امریکا  ویژه  به  حاکمیت  غربی  حامیان  زیرا 

نخواهند کرد.

به  انتخابات،  درامۀ  منادین  برگزاری  امریکایی ها  برای 

مرصف  همچنان  و  شان  سالۀ  دوازده  حضور  توجیه  خاطر 

از  عمومی  افکار  در  مدت،  این  در  مالی  هنگفت  هزینه های 

حاکم  تیم  دلیل  همین  به  است،  برخوردار  ویژه یی  اهمیت 

هنوز  ارچند  می شود،  آماده  نیز،  انتخابات  در  رشکت  برای 

نشده  منرصف  کاماًل  نیز  نخست  گزینۀ  بررس  چانه زنی  از 

است.

دوام  از  درحامیت  کندهار  در  پیش  چندروز  گردهامیی 

و  کرزی  قیوم  آماده گی  ابراز  و  رییس جمهور  جناب  قدرت 

که  انتخابات،  در  شدن  نامزد  برای  سیاف  الرسول  عبدرب 

گواه  برخورداراند،  رییس جمهور  حامیت  از  می شود  گفته 

روشن تالش تیم حاکم در هردوی این راستاها است.

سخن  ملی  اجامع  از  دوستانش  و  کرزی  آقای  اخیرا 

آجندای  بحث  هم  سیاست مدارن  از  برخی  و  می گویند 

چه  برنامه  دو  این  شام  نظر  به  می دانند.  مهم  را  ملی 

تفاوتی از هم دارند؟

سوی  از  شده  عنوان  ملی«  »اجامع  طرح  با  رابطه  در   

ایشان  ریرا  ندارم،  گفنت  برای  زیادی  حرف  رییس جمهور 

اما  اند،  نکرده  ارایه  تاکنون  زمینه  این  در  بیشرتی  جزییات 

که  باشد  این  می تواند  مورد  این  در  ابتدایی  برداشت  یک 

اجامع   « اصطالح  به  طرح  با  رییس جمهور  جناب  واقع  در 

آن  به  سبزی  چراغ  و  پیامی  اند  خواسته  واقع  در  ملی شان«، 

را  حاکمیت  با  مخالفت  ادای  ظاهراً  که  مطرح  بازیگران  عده 

تیم  درکنار  را  آنان  موضع  تغییر  بسرت  تا  بدهند  آورند،  درمی 

برداشت  این  اگر  کنند.  فراهم  حامیت شان،  مورد  انتخاباتی 

مخالفان  این  از  که  شناختی  با  ایشان  من  نظر  به  باشد  درست 

»ترب  معروف  قول  به  هم  باز  دارند،  شان  ظاهری  سیاسی 

راستا  این  در  که  نیست  بعید  و  اند«  زده  درزچوب  به  را 

دست آوردی نیز داشته باشند.

ولی  احمد  جناب  ملی«  آجندای  طرح«  با  رابطه  در  اما 

مسعود عجالتاً به دونکته اشاره می کنم:

ابتدایی  چارچوب  که  داریم  بیاد  همه  این که  نخست 

انتخابات  نخستین  درآستانۀ   2003 سال  در  طرح  این 

سال  چندین  طی  آن  از  پس  اما  شد،  ارایه  ریاست جمهوری 

دقیق  بابرنامه ریزی  باید  درحالی که  شد.  گذاشته  مسکوت 

محض  به  که  است  روشن  زیرا  می شد،  پیگیری  عمل  در 

هم  واقعبینانه  و  شده  سنجیده  که  ارچند  طرح،  یک  ارایۀ 

خستگی ناپذیر،  و  یافته  انسجام  مبارزۀ  و  تالش  بدون  باشد، 

انتخابات  آستانۀ  در  بازهم  اینک  افتاد.  نخواهد  اتفاقی  هیچ 

اندوخته های  و  درس ها   ، تجربه ها  با  طرح  این  پیرشو 

که  است  شده  گرفته  روی دست  جدی  صورت  به  جدید، 

ایتالف  انتخاباتی  احتاملی  کمپاین  به  ربطی  هیچ  امیدوارم 

آن  پایه گذاران  از  یکی  مسعود  احمدولی  جناب  که  ملی 

هستند، نداشته باشد و این بار به صورت پیگیر دنبال شود.

در  وتوجه  تامل  دقت،  درخور  مهمی  نکات  این که  دودگر 

هم  راهکارهایی  آن  به  پیوست  و  است  شده  ارایه  طرح  این 

اگر  که  است  شده  پیشنهاد  طرح  اصلی  هدف  تحقق  برای 

و  نخبگان  دیدگاه های  و  نظریات  با  و  شود  گرفته  جدی 

ساخته  غنی  جامعه  مختلف  تبارهای  و  طیف  روشنفکران 

تفاهم  به  دستیابی  سنگ بنای  عنوان  به  می تواند  شود، 

نکتۀ  یک  اما  باشد،   20014 از  پس  درسال های  همگانی 

پرداخته  آن  به  طرح  این  در  هردلیلی  به  که  دیگر  مهم 

قربانیان  زخم های  به  مرحم گزاری  و  التیام  است،  نشده 

بیش  اکرثیت  که  است  جنگ  چهاردهه  خونین  رویدادهای 

باور  به  می گیرد.  دربر  را  کشور  مظلوم  مردم  نودرصدی  از 

حقوق  نقض  بی شامر  موارد  و  جنگی  جنایات  بررسی  من 

و  مجازات  معنای  به  الزاماً  جنگ،  سال های  جریان  در  برش 

به  است  پاسخی   بل  نیست،  آن  عامالن  کشانیدن  دادگاه  به 

سال های  خونین  رویدادهای  مظلوم  قربانیان  بیکران  رنج های 

من  کند.  فراهم  را  متقابل  اعتامد  فضای  می تواند  که  جنگ 

مانند  محورهای  با  منطقی  تناسب  و  پیوند  در  را  مهم  امر  این 

مشرتک  دیدگاه  روی  توافق  بین االفغانی،  دیالوگ  راه اندازی 

سازی،  اعتامد  واحدسیاسی،پروسۀ  اسرتاتیژی  اتخاذ  و  ملی 

سیاسی  گسرتدۀ  اصالحات  یا  ریفورم  و  ملی  حکومت  ایجاد 

شده  گرفته  بحث  به  تفصیل  به  ملی   آجندای  طرح  در  که 

است، پیشنهاد می کنم.

را  عدالت  و  آشتی  صلح،  میان،  رابطۀ  باید  ما  دیگر،  بیان  به 

بحران  ریشه یی  حل  دنبال  به  واقعاً  اگر  و  کنیم  درک  دقیقاً 

تامین  عملی  و  موثر  معقول،  میکانیزم  باید   ، هستیم  درکشور 

عدالت را درروند تحقق مصالحه و آشتی دریابیم.

به  امروزه  که  منازعه  حل  تیوری  تازۀ  دست آوردهای 

است  شده  پذیرفته  دانشگاهی  تخصصی  رشتۀ  یک  عنوان 

پشت  را  طوالنی  منازعات  کشورهایی که  عملی  تجارب  و 

یاری  میکانیزمی  چنین  دردریافت  را  ما  اند،  گذاشته  رس 

خواهد کرد.

سپاس آقای هژبر

تشکر از شام هم

آجندای ملی می تواند 

سنگ بنای دست یابی به تفاهم 

همگانی باشد

نکات مهِم در خور دقت، تأمل وتوجه 

در این طرح ارایه شده است و 

پیوست به آن راهکارهایی هم برای 

تحقق هدف اصلی طرح پیشنهاد 

شده است که اگر جدی گرفته شود 

و با نظریات و دیدگاه های نخبگان و 

روشنفکران طیف و تبارهای مختلف 

جامعه غنی ساخته شود، می تواند به 

عنوان سنگ بنای دستیابی به تفاهم 

همگانی در سال های پس از 20014 

باشد
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در  سیاسی اش  مناینده گی  که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
تلفات  و  برش  حقوق  مورد  در  طالبان  با  گفتگو  برای  افغانستان 
که  است  گفته  ملل  سازمان  مناینده  می گیرد.  آماده گی  ملکی 

طالبان آمادگی خود به گفتگو را نشان داده اند.
سازمان  منایندگی  که  گفت  متحد  ملل  ویژه  مناینده  کوبیش،  یان 
و  شخصی  مجراهای  از  استفاده  با  )یوناما(  افغانستان  در  ملل 
در  و  کند  برقرار  متاس  طالبان  با  که  است  کرده  تالش  عمومی 

مورد چه گونگی کاهش تلفات ملکی گفت وگو مناید.
از  عالمت هایی  »ما  گفت:  کابل  در  شنبه  سه  روز  کوبیش  یان 
دست  به  رابطه  این  در  ما  با  گفت وگو  به  آنها  متایل  و  آماده گی 
مورد  در  ما  حاال  می کنم.  استقبال  مساله  این  از  من  و  ایم  آورده 
زودتر  گفت وگوها  این  چگونه  که  می کنیم  صحبت  آن  چگونگی 

صورت بگیرد تا دیرتر«.
دو  میان  گفت وگوی  که  افزود  متحد  ملل  سازمان  ویژه  مناینده 
این  مورد  در  طالبان  گروه  تاهنوز  نیست.  ساده یی  مساله  طرف 
در  گروه  این  اند.  نکرده  نظر  ابراز  متحد  ملل  سازمان  اظهارات 

گذشته گفت وگو با حکومت افغانستان را رد کرده است.
گفت وگو  برای  طالبان  آماده گی  از  حالی  در  متحد  ملل  سازمان 
دفرت  گذشته  ماه  که  می دهد  خرب  ملکی  تلفات  کاهش  مورد  در 
ملل  سازمان  به  مربوط  اداره یی  مهاجرت،  املللی  بین  سازمان 
حمله  این  در  گرفت.  قرار  طالبان  حمله  هدف  کابل  در  متحد، 
کشته  پولیس  یک  و  ملکی  فرد  دو  ام«،  او  »آی  دفرت  بر  طالبان 
که  گفتند  طالبان  گردیدند.  زخمی  دیگر  تن  چندین  و  شدند 
امریکا  استخبارات  کارمندان  برای  محلی  دفرت  این  مهامنخانه 

بوده است.
افزایش تلفات ملکی

سال  در  ملکی  تلفات  که  می گیرد  صورت  حالی  در  تالش ها  این 
ملل  سازمان  که  گفت  کوبیش  یان  است.  یافته  افزایش  جاری 
مورد   2499 جون(  تا  جنوری  )از  گذشته  ماه  شش  در  متحد 

تلفات ملکی را ثبت کرده است.
عنارص  که  گفت  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  مناینده 
درصد   9 و  می باشند  ملکی  تلفات  درصد   74 عامل  ضددولتی 
آمار  است.  افغانستان  حکومت  حامی  نیروهای  متوجه  تلفات  این 
ماه  شش  در  ملکی  تلفات  که  می دهد  نشان  متحد  ملل  سازمان 
درصد   24 گذشته  سال  در  زمانی  دوره  همین  به  نسبت  امسال 

افزایش یافته است.
ملکی  تلفات  درصد   21 متحد،  ملل  سازمان  مناینده گی  گفته  به 
از  ناشی  تلفات  و  دهند  می  تشکیل  کودکان  را  جاری  سال  در 
سالح  که  جاده یی  کنار  های  مبب  و  انفجاری  مواد  جاسازی 

اصلی طالبان عنوان می شود، به 41 درصد افزایش یافته است.
دیگر  و  طالبان  که  ضددولتی  عنارص  که  گفت  کوبیش  یان 
تلفات  افزایش  مسوول  می شوند،  شامل  را  مسلح  گروه های 
با  بجنگید.  هستید،  جنگ  به  مجبور  »اگر  افزود:  او  هستند.  ملکی 

طرف جنگ، بجنگید. مردم ملکی را نکشید«.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

نیروهای  خروج  زمان   ۲۰۱۴  /  ۱۳۹۳ سال  شدن  نزدیک  و  افغانستان  در  جاری  اوضاع  نظرداشت  در  با 

بنا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور،  از  بین املللی 

میان  تفاهم  و  نزدیکی  ایجاد  به  هدف  پيگريش،  تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر 

نخبگان كشور در محور يک اجنداي ملی، تدويِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.

ميل  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتامعي  و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همة  از  منظور،  بدین 

نشست،  این  در  خویش  سهم گیرِی  و  اشرتاک  از  كه  داریم  تقاضا  ارادمتندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفرت مرکزی بنیاد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.

                    دفرت مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شامره های متاس:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

مناینده ملل متحد به طالبان: 

غیرنظامیان را نکشید
حامیت گسرتده از مواضع فدراسیون ژورنالیستان افغانستان

گرداننده گان  از  شامری  رشکت  با  درنشستی که 
مستقل  خربنگاران  مطرح،  خربنگاران  رسانه ها، 
خربنگاران،  حامی  و  صنفی  نهادهای  مسووالن  و 
کنندۀ  نی«حامیت  دفرت  در  گذشته  روز  صبح 
شده  برگزار  افغانستان«  آزاد  رسانه های 
فدراسیون  مواضع  از  کننده گان  رشکت  بود، 
قانون  کامل  تطبیق  هدف  با  افغانستان  ژورنالیستان 

رسانه های همه گانی،حامیت کردند.
اتحادیۀ  رییس  مبارز،  عبدالحمید  نشست،  این  در 
داوود  محمد  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی 
الله  صدیق  بومیا،  ضیا  سعیدی،  احمد  سلطانزوی، 
مشکالتی  مورد  در  دشتی  فهیم  محمد  و  توحیدی 
فعالیت  راه  رس  بر  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  که 

رسانه یی در کشور به وجود آورده، سخن گفتند. 
نهادهای  از  مناینده گی  به  که  سخرنان ها  از  برخی 
می کردند،  صحبت  خربنگاران  حامی  و  صنفی 
ژورنالیستان  فدراسیون  که  فعالیت هایی  مورد  در 
می گذرد،  آن  ایجاد  از  که  ماهی  شش  در  افغانستان 

انجام داده، توضیحات مفصلی ارائه کردند.
فعالیت های  از  نیز  سخرنانان  از  دیگری  شامر 
چرت  این  ایجاد  و  کرده  دانی  قدر  فدراسیون  این 
آورد  دست  یک  را،  کشور  خربنگاران  برای  بزرگ 

بی سابقه خواندند.
ودست  خربنگاران  از  عده یی  گذشته،  سال های  در 
نهادهای  فعالیت  نحوۀ  از  رسانه ها  اندرکاران 
شیوۀ  و  داشته  شکایت  خربنگاران  حامی  و  صنفی 
این  می خواندند.  ناموثر  را  نهادها  این  فعالیت 
خربنگاران   از  شامری  میان  در  نیز  هنوز  برداشت 

ودست اندرکاران رسانه ها وجود.
اتحادیۀ  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم  محمد  گفتۀ  به 
رهربی  هیأت  عضو  و  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
اخیر  ماه های  افغانستان،در  ژورنالیستان  فدراسیون 
نهادهای  تا  است  شده  انجام  گسرتده یی  تالش های 
و  وظایف  خربنگاران،بتوانند  حامی  و  صنفی 
دفاع  و  حامیت  زمینۀ  در  را  شان  مسوولیت های 

و  الزم  گونۀ  ها،به  رسانه  و  خربنگاران  حقوق  از 
متفاوت تر از گذشته، به پیش بربند.

به  مربوط  قوانین  سازی  بهرتی  برای  تالش 
برای  دادخواهی  کشور،  در  رسانه یی  فعالیت 
و  اطالعات  به  دسرتسی  حق  قانون  تصویب 
خربنگاران  از  رسانه یی،حامیت  اشتغال  مقررۀ 
حکومتی  نهادهای  فشار  زیر  که  رسان هایی  و 
اند،  گرفته  قرار  نفوذ  با  گروه های  و  افراد  و 
دست  و  خربنگاران  سازی  هامهنگ  برای  تالش 
های  والیت  و  پایتخت  در  رسانه  اندرکاران 
شکنی  قانون  برابر  در  گسرتده  مختلف،دادخواهی 
ترین  عمده  فرهنگ،از  و  اطالعات  وزیر  های 
گذشته  ماه  شش  در  فدراسیون  این  های  فعالیت 

بوده است.
رسانه ها  دیده بان  مسؤول  توحیدی  الله  صدیق 
ژورنالیستان  فدراسیون  رهربی  هیأت  عضو  و 
وزیر  شکنی های  قانون  مورد  در  افغانستان 
سال  نیم  و  یک  در   « گفت:  فرهنگ  و  اطالعات 
شده  فعال  رسانه ها  عالی  شورای  که  گذشته 
گونۀ  به  را  تن  دو  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  است، 
در  خربنگاران  مناینده گان  عنوان  به  قانونی  غیر 
داریم  تالش  ما  و  است  کرده  انتصاب  شورا  این 

این وضعیت را تغییر بدهیم.«
ژورنالیستان  فدراسیون  هفته،  همین  شنبۀ 
نظر  زیر  که  شفاف  انتخابات  یک  در  افغانستان 
شد،  انجام  انتخابات  مستقل  کمیسیون  هیأت 
شورای  در  عضویت  برای  را  نگار  خرب  دو 
رسانه  قانون  مبنای  بر  که  برگزید  رسانه ها  عالی 
از  می توانند  دوتن  همین  تنها  گانی،  همه  های 

خربنگاران در این شورا، مناینده گی کنند.
جنوب  خربنگاران  انجمن  مسؤول  بومیا  ضیا 
و  افغانستان(  )سفام  افغانستان  در  آسیا  رشق 
ژورنلیستان  فدراسیون  رهربی  هیأت  عضو 
وزیر  های  شکنی  قانون  مورد  در  که  افغانستان 
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نکشید. را  غیرنظامیان  بجنگید.  با طرف جنگ،  بجنگید.  به جنگ هستید،  اگر مجبور 


