
حاجی محمد محقق عضو جبهۀ ملی و رهبر حزب 
از یک  افغانستان، روز گذشته  وحدت اسالمی مردم 
انفجار نیرومند در کارتۀ سه شهر کابل جان سالم به 

در برد.
دفتِر کمیسیون  نزدیکی  در  انفجار روز سه شنبه  این 
مستقل حقوق بشر افغانستان در منطقۀ پل سرخ کابل 

رخ داد.
محمد  انفجار  این  که هدف  گفته اند  امنیتی  مقام های 
محقق بوده است. در این حمله، به آقای محقق آسیبی 
وارد نشده، اما سه غیرنظامی در این انفجار جان باخته 
و دست کم 24 تن دیگر به شمول شش محافظ آقای 

محقق زخم برداشته اند.
یکی از موترهای حاجی محقق در این رویداد کاماًل 

تخریب شده است.
تاهنوز هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به عهده 
نگرفته است، اما اخیراًَ گروه طالبان حمالت خود بر 

افزایش  را  کشور  امنیتی  نیروهای  و  افغان  مقام های 
بخشیده اند.

این حمله در روزی صورت گرفت که مسوولیت های 
داخلی  نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی 

افغانستان واگذار شد.
از  ولسوالی   95 امنیتی  مسوولیت  مرحله  این  در 
نیروهای زیر رهبری ناتو به نیروهای... ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دفتر سیاسی طالبان در دوحه 
گشوده شد

رییس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که روند 
صلح تحت رهبری افغانستان، تنها راه دستیابی به صلح 

در این کشور است.
باراک اوباما روز گذشته گفت که طالبان باید از القاعده 

کناره گیری کنند.
این درحالی است که روز گذشته دفتر سیاسی طالبان در 
شهر دوحه مرکز قطر گشوده شد. ...     ادامه صفحه 6

افغانستان  شمال  در  دوستم  جنرال  که  می گوید  جوزجان  والی 
برای بقای قدرت خویش سالح توزیع می کند.

عالم ساعی والی جوزجان روز گذشته گفت که توزیع سالح از 
از  بعد  آغاز جنگ های داخلی،  سوی جنرال دوستم نشان دهندۀ 

بیرون شدن نیروهای خارجی در سال 2014 است. 
بر  دوستم  جنرال  نیروهای  دوشنبه  روز  که  است  درحالی  این 
دفتر والی جوزجان هجوم بردند و درگیری ده دقیقه  یی نیز میان 

محافظان والی و نیروهای جنرال دوستم، صورت گرفت.
پیدا  ادامه  سالح  توزیع  صورتی که  در  می گوید،  جوزجان  والی 
رو  روبه  مشکالتی  با  ریاست جمهوری  آیندۀ  انتخابات  کند، 

خواهد شد.
آقای ساعی علت حملۀ نیروهای جنرال دوستم به دفتر کارش را 
نپذیرفتن خواست های نا مشروع او عنوان کرد و هشدار داد، در 
صورتی که جلو فعالیت های غیرقانونی...            ادامه صفحه 6

ناتو رهبری کل عملیات های نظامی را در مراسم ویژه یی 
رسما به نیروهای امنیتی افغان واگذار کرد.

مسوولیت های  »انتقال  عنوان  تحت  که  مراسم  این  در 
نیروهای  از  نظامی  های  عملیات  کل  رهبری  و  امنیتی 
خارجی به نیروهای افغان«، در کابل برگزار شد، حامد 
کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، مقام های ارشد دولتی، 
دبیر کل ناتو و فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در 

افغانستان، حضور داشتند.
فردا)امروز(  از  که  گفت  مراسم  این  در  کرزی  حامد 
سراسر  در  را  نظامی  عملیات های  تمام  افغان  نیروهای 
افغانستان به تنهایی و بدون نقش نیروهای خارجی راه 

اندازی خواهند کرد.

است  برای کشورمان  تاریخی  لحظه یی  این  وی گفت: 
وقتی مردم ببینند که امنیت به افغان ها محول شده بیش 

از گذشته از ارتش و پولیس حمایت می کنند.
ناتو به  از  انتقال رهبری عملیات های نظامی  در مراسم 
ارتش،  افسران  از  زیادی  تعداد  افغان  امنیتی  نیروهای 
نیز  افغانستان  ملی  امنیت  کارمندان  و  پولیس  سربازان 

حاضر بودند.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  مراسم  این  در  کرزی 
روستاهای  در  نظامی  فعالیت های  هنگام  که  خواست 
هیچ  »تحت  زخمی ها،  انتقال  موارد  جز  به  کشور 

شرایطی« از عملیات های هوایی استفاده نکنند.
حکومت افغانستان در سال های اخیر که مسوولیت راه 

به دوش  هوایی  و حمالت  شبانه  عملیات های  اندازی 
نیروهای ناتو بود، پیوسته از راه اندازی این عملیات ها 
انتقاد کرده است. ...                           ادامه صفحه 6

اوباما: 

طالبان از القاعده 
کناره گیری کند

والی جوزجان به حکومت مرکزی:

جلو دوستم را بگیرید!

محمد محقق از یک انفجار نیرومند جان 
به  در برد
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صفحه 6

امنیت کل کشور به نیروهای داخلی سپرده شد
کرزی به نیروهای امنیتی: 

به هیچ صورت از عملیات هوایی استفاده نکنید



جهاد علیه رسانه ها، بحِث داغی شده که موافقان و 
مخالفاِن زیادی را برانگیخته است. رسانه ها خود 
به  را  ساختن  کوه  کاه  از  گاه  و  بزرگ نمایی  کارِ 
عهده دارند و این در حقیقت، همان توان مندِی این 
قرن حاضِر رسانه هایی ست  انکارِ  غیرقابل  قدرِت 
اندیشه ها  عالیق،  تصورات،  در  حتا  می توانند  که 
و نوع نگاه بشر امروز، تغییرات شگرفی آورده و 
که  به سمت وسویی  آن ها،  با دست کاری  به نوعی 

ارباباِن رسانه ها می خواهند، سوق شان دهند. 
با  حد  این  تا  رسانه ها  این که  نخست  واقعیِت 
برنامه های شان  تنوع  و  مخاطب  گسترده گِی 
عرصه های  همۀ  در  بی بدیلی  جایگاه  توانسته اند 
زنده گی بشر بیابند. آن ها نزدیک شدن جوامع را به 
هم امکان پذیر ساخته و نیز خطر جان گرفتِن افکار 
افراطی و خطرناک را افزایش داده اند. حقیقت دوم 
عین  در  پیشرفته،  تکنالوژی  یک  رسانه ها  این که 
حال کارکردی ساده و هم زمان پیچیده را در جامعه 
سود  آن،  گرفتن  کار  به  که  گذاشته اند  نمایش  به 
بردن از آن و هم چنین مبدل ساختنش به یک ابزار 
و  توسعه یافته گی  برای  مردم  قدرت مند در دست 
پیشرفت را به یک هنر مبدل ساخته و از این راه 
مفهوم تازه یی زیر عنوان سواد رسانه یی پا به میان 

نهاده و وارد ادبیاِت رسانه یی شده است. 
رسانه یی چیست؟  سواد  از  منظور  دید  باید  حال 
آیا هر کس که توانایی خواندن و نوشتن داشت، 
سواد رسانه یی را هم کسب کرده است؟ یا فهم و 
درِک پیام ها و داده های رسانه یی، به سواد و هنری 

متفاوت و مختِص خود نیازمند است؟ 
تحلیل  و  فهم  در  که  پرسش هایی اند  همه  این ها 
برنامه های تلویزیونی، برداشت ها و مدیریت افکار 
جوامع  در  رسانه یی  مدیریت  و  جامعه  عمومِی 
یا  بی سواد  اغلب  جامعۀ  در  اما  می باشند؛  مطرح 
نور  سرعِت  به  رسانه ها  که  افغانستان  کم سوادِ 
حیات  و  شوند  تکثیر  کرده  ولد  و  زاد  می توانند 
مدیریت  که  است  این  اساسی  پرسش  یابند، 
رسانه یی و به خصوص مدیریت محتوای رسانه یی 
با چه مکانیزمی باید صورت بگیرد که دیگر بحِث 
علیه رسانه ها  دلیل  بی  یا  دلیل  با  فتوایی  و  جهاد 
تبارز نکند؟ زیرا اگر جهاد علیه رسانه ها را با بیانی 
پخِش  و  نشر  از  رسانه ها  »نهی  عنواِن  زیر  نرم تر 
منکرات و محرمات الهی و ارشاد آن ها به احترام 
خالصه  ملی«  و  دینی  سنت های  و  ارزش ها  به 

اسالم دوستان و هم  مزاج  به  می کردند، شاید هم 
دیگران خوش تر می آمد. چرا که ادعای جهادگران 
علیه رسانه ها، مغایرِت نشرات و برنامه های برخی 
از رسانه ها، با موازین و ارزش های اسالمی است، 
نبود  بیان می کوبند،  آزادی  بر طبل  که  و گروهی 
ضعف  را،  مغایرت  این  برای  چهارچوب  یک 

اساسی قانون رسانه یِی افغانستان برمی شمارند. 
با  مغایرت  که  پذیرفت  باید  نگذریم،  که  حق  از 
ارزش های اسالمی اگر تعریف نشود، اگر تحدید 
نگردد و اگر اتاق فکری برای کشِف حدود و ثغورِ 
اصالح طلبی  و  اصالح  سایۀ  در  نشود،  ایجاد  آن 
رسانه یی، شاید خشونت و بنیادبراندازی رسانه یی 
خطری ست  این  و  شود  شایع  افراط گراها  میان 
دهه  یک  از  بیش  دستاوردهای  برای  بزرگ 

دموکراسی در افغانستان. 
به  بی توجهی  قانون،  اجمال  بهانۀ  به  از طرفی  اما 
اصول و نادیده گرفتن فضا، فرهنگ و ارزش های 

حتا  بود.  نخواهد  تحمل  قابل  هم  اسالمی  ناب 
عمل  که  دگم اندیشانه یی  نه  حسنه  سنت های 
وسطای  قرون  به  را  افغانستان  می تواند  آن ها  به 
اروپایی شبیه سازد، باید احیا گردد، این رسانه ها 
هستند که با تولید و نشر برنامه هایی ملی می توانند 
اقتدار و هویت فرهنگِی ما کمک  در زنده کردن 
سوء  با  می توانند  که  هستند  این ها  هم  و  کنند 
بنیان  سودمحوری،  فقط  و  بی توجهی  و  کارکرد 

فرهنگ و تمدِن کشور را براندازند.
 باید پذیرفت افغانستان کشوری اسالمی است که 
اکثریت مطلِق آن مسلمانانی هستند که برای حفظ 
ارزش های خود جان دادند و بازهم حاضرند در 

هم  که  به جاست  این رو  از  ببازند؛  جان  راه  این 
اصحاب رسانه ها و هم علما و نماینده گان مردم، 
با تفاهم و به خرج دادِن دقت نظر و درک تمام 
که  نکنند  ایجاد  پُرتنش  فضایی  موضوع،  جوانِب 
هر یک برای اثبات خود، بخشی از دستاوردهای 
جامعه را به باد دهند. این که رسانه ها برای کسب 
هر  می توانند  آزاد  بازار  نظام  در  سرمایه  و  سود 
کنند، خود  استفاده  از مخاطب  طور که خواستند 
که  چرا  است؛  سرزمین  این  در  غلط  فرض  یک 
در یک جامعۀ اسالمی هیچ کس حتا رسانه ها حق 
ندارند برای پر کردن جیب خود، به اشاعۀ فحشا 
و منکرات بپردازند. اما از طرفی، جامعۀ دین داران 
و دین مداراِن ما هم حق ندارند با استفادۀ ابزاری 
قداست  دین  از  که  عناصری  و  نام ها  و  دین  از 
گرفته اند، هر جایی که نفع شان حکم کرد، صدای 
بود،  به ضررشان  که  هرجا  و  کنند  بلند  اعتراض 
بسپارند.  فراموشی  به  را  چیز  همه  و  بسته  چشم 
همین استفادۀ دوگانه و چندگانه و منفعت گرایانه 
از دین بوده که تا این حد دادخواهی به نام دین و 

برای آن را سخت کرده است. 
امروز به نظر می رسد باید نماینده گان و رسانه های 
مردمی با هوشیاری تمام، از شکل گرفتِن فتنه یی 
کالن تر جلوگیری کرده و با فشار آوردن بر وزارت 
و  ذی صالح  مراجع  دیگر  و  فرهنگ  و  اطالعات 
کرده  تطبیق  را  قانون مداری  تا  بکوشند  مربوطه، 
و  منفی  عمل کرد  نگذارند  و  سازند  عملی  و 
به  تعمیم  رسانه ها،  از  بعضی  دینی  و  غیراخالقی 
و  خبرنگاران  روانِی  و  جانی  امنیت  و  یافته  کل 
دیگر عناصر دخیل در تولید و توزیع محصوالِت 
بیاندازد؛ چرا که بدون شک  رسانه یی را به خطر 
هم  جهاتی  از  هستند،  آسیب زا  رسانه ها  اگر 
و  دموکراتیک  حکومِت  یک  هرگز  آن ها،  منهای 
مختلف  صداهای  بتوان  که  باز  فضایی  و  مردمی 
را شنید، قدرِت حاکمیت و حیات نخواهد یافت. 
پس بهتر است تدبیری سنجیده شود که راه را بر 
را  رسانه ها  طرفی  از  و  بست،  مغرضانه  ادعاهای 
هم در چهارچوبی تعریف شده و روشن که قانون 
ارایه کرده، نگاه داشت و تخطی از آن را به خاطر 
پیگرد  و  تعقیب  با  و  دانسته  جرم  قانون شکنی 
قانونی نه ایجاد تشنج عمومی، مهار و کنترل کرد.

 بدون شک اگر رسانه ها را ویروس بزند و آن ها 
ساختن  کنند،  پا  زیر  را  ارزش ها  و  اخالقیات 
سخت تر  مراتب  به  اخالقی  و  ارزشی  جامعه یی 
اما  شد.  خواهد  دورتر  یافتن،  تحقق  امکان  از  و 
آشتی مردم با رسانه ها و صداقت و خدمت مدارِی 
رسانه ها نسبت به مردم الزم است تا بتوان رسانه 
جایگاهی  همان  نشاند؛  آن  حقیقِی  جایگاه  در  را 
که عبارت است از پل بودِن رسانه ها میان دولت 
کل  در  و  مدنی  امور جامعۀ  تسهیل گر  و  ملت  و 

مردمی ساختِن هرچه بیشتر حکومت. 
امروز می توانیم به جای مطرح ساختن جهاد علیه 
آن ها  از  و  ببریم  نام  رسانه یی  جهادِ  از  رسانه ها، 
بخواهیم که صادقانه در کنار ملت بایستند و برای 
حاکمیِت قانون و تحقِق ارزش های دینی و ملِی ما 
جهد و تالش کنند؛ زیرا اگر رسانه ها در خدمت 
مردم و منافع ملی باشند، بخش عظیمی از مشکالت 
جامعه را می توان در سایۀ گردش شفاف، صحیح 
بهتر کرد که بدون شک  و هوش مندانه، مدیریِت 
در  همیشه  آگاهی بخشی،  و  آگاهی  منهای  جامعۀ 

تاریکی و جهالت باقی خواهد ماند. 
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حلیمه حسینی

       جهاد علیه رسانه ها 
یا جهاِد رسانه یی؟!

 

رهبری  مسوولیت  انتقال،  مرحله  آخرین  آغاز  با  حکومت 
عملیات های نظامی را از ناتو تحویل گرفت.

امنیتی سیزده  انتقال مسئولیت های  پنجم  قرار است در مرحله 
ولسوالی قندهار، ولسوالی های ننگرهار، خوست و پکتیکا در 
شرق و جنوب افغانستان، تا هجده ماه آینده به نیروهای داخلی 

واگذار شود.
این تحویل گیری در یک مراسم زیر نام »انتقال مسوولیت های 
امنیتی و رهبری کل عملیات های نظامی از نیروهای خارجی به 

نیروهای داخلی صورت گرفته است.
 حامد کرزی در این مراسم گفت که از فردا )امروز( نیروهای 
داخلی تمام عملیات های نظامی را در سراسر کشور به تنهایی و 

بدون نقش نیروهای خارجی راه اندازی خواهند کرد.
   آندرس فوگ راسموسن هم در این مراسم گفت که »امروز 
سخت  کارهای  هم  هنوز  ما  یافت،  تحقق  ما  مشترک  هدف 
دست  باید  و  داریم  پیش  در  آینده  ماه  هجده  تا  دشواری  و 
فصل  که   2015 از  بعد  و  ببخشیم  تسریع  را  خود  آوردهای 
دیگری آغاز می شود، باید دست آوردهای خود را حفظ و آن 

را گسترش بدهیم.«
بعد  که  می توانند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  راستی  به  آیا  اما   
بدون  را  کشور  پاسبانی  و  نظامی  عملیات های  همه  این،  از 

همکاری نیروهای خارجی اجرا و ادامه بدهند.
از توانایی های الزمی  اینک  افغانستان  امنیتی  نیروهای   اگرچه 
برخوردار شده اند و با گذشت هر روز انگیزۀ خاصی برای دفاع 
از کشورشان را پیدا می کنند؛ اما باید جامعه جهانی به تعهداتی 

که در قبال نیروهای امنیتی سپرده است عمل کنند.
در  نظامی  مسوولیت های  انتقال  برنامه  که  میرسد  نظر  به  اما 
افغانستان یک سویه و به عبارتی یک پایه پیش رفته است. زیرا 
ایجاب می کرد که با آغاز نخستین مرحله انتقال مسوولیت های 
و  نظامی  نهادهای  تسلیح  و  تجهیز  به جوانب  بایستی  نظامی، 
امنیتی کشور توجه صورت می گرفت و باید بر رشید کمیت و 
کیفیت در این نهادها پرداخته می شد که متسأفانه چنین نشد. 
در اول و از بن سیاست این بود که باید به ساختارهای امنیتی 
این  افغانستان توجه نشود و  به خصوص ارتش و پولیس در 
و  ارتش  یک  از  افغانستان  کردن  نیاز  بی  هدف  به  بی توجهی 

نیروی امنیتی بلند باال بوده است.
به  ناتو  نظامی  عملیات های  رهبری  انتقال  مراسم  در  و  حاال 
سربازان افغان، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت که 
ناتو و متحدان بین المللی افغانستان، برنامۀ جدید و متفاوتی را 
برای آینده افغانستان طرح ریزی کرده اند. او گفت این طرح 
»حمایت قاطع« نام دارد و هدف آن »مشورت دهی به نیروهای 
نیروها  این  یاری  و  نظامی  پیشرفته  آموزش های  افغان،  امنیتی 
است.« او گفت: »افغانستان نه امروز و نه هم در آینده هیچگاه 

تنها گذاشته نخواهد شد. »
اما ناتو باید بداند که نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان به جای 
مشوره های آن ها بیشتر به تجهیز و تسلیح نظامی و حمایت های 
لوژستیکی نیازمند اند. بلند بردن کمیت این نیروها باتوجه به 
ناتو  حمایت های  اولویت  در  باید  دارد  افغانستان  که  نیازهای 
اینگونه  تا  شود  پرداخته  آن  به  بی مهری  با  نباید  و  گیرد  قرار 

افغانستان بار دیگر به النه تروریستان مبدل نگردد.
را  داخلی  امنیتی  نیروهای  می تواند  که  دیگری  تشویشی  اما 
تحت  را  شان  عملکرد  چگونه گی  و  سازد  مواجه  چالش  با 
تاثیر قرار دهد این است که برخی آگاهان یه این باور اند که 
طالبان  برضد  عمل  هنگام  در  نیروها  این  بر  محدودیت هایی 

وضع می شود. 
نیروهای نظامی کشور  زیرا آقای کرزی دیورز گفته است که 
زخمی ها،  انتقال  موارد  جز  به  نظامی  فعالیت های  هنگام  باید 

»تحت هیچ شرایطی« از عملیات های هوایی استفاده نکنند. 
پس اگر نیروهای داخلی آنگونه که ریس جمهور فرمان داده 
است، در عملیات های نظامی شان محدودیت داشته باشند به 
عملیات های  در  سیاسی  موانع  با  نیروها  این  که  معناست  این 
شان مواجه می گردند که شاید سبب عدم موفقیت این نیروها 
با درک  طالبان  و  نبرد شود  هنگام  در  مورال شان  و شکستن 
و  روستاهای  در  را  شان  حرکت های  راحتی  به  مسأله،  این 

والیت های کشور، ادامه داده و درد سر بیشتر ایجاد  کنند.
چالش  دو  با  است  قرار  کشور  امنیتی  نیروهای  وضع،  این  با 
و  امنیت  تامین  و  طالبان  با  جنگ  یکی  شوند؛  مواجه  بزرگ 
هم چنان زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف 

در کشور.
باز  حمایت  به  نیروها  این  مامول،  این  به  یافتن  دست  برای 
وقاطع حکومت و مردم افغانستان و هم چنان حمایت های موثر 
به سوی  افغانستان  آهسته  آهسته  تا  مندند  نیاز  جهانی  جامعه 

دولتی با داشتن نهادهای توانمند امنیتی و نظامی دست یابد.

آخرین مرحله انتقال و 
بایدها

امروز می توانیم به جای مطرح ساختن جهاد علیه رسانه ها، از جهاِد رسانه یی نام 
ببریم و از آن ها بخواهیم که صادقانه در کنار ملت بایستند و برای حاکمیِت قانون 
و تحقِق ارزش های دینی و ملِی ما جهد و تالش کنند؛ زیرا اگر رسانه ها در خدمت 
مردم و منافع ملی باشند، بخش عظیمی از مشکالت جامعه را می توان در سایۀ 
گردش شفاف، صحیح و هوش مندانه، مدیریِت بهتر کرد که بدون شک جامعۀ 
منهای آگاهی و آگاهی بخشی، همیشه در تاریکی و جهالت باقی خواهد ماند



گسترش  از  جلوگیری  منظور  به  روسیه  و  امریکا  سران 
تسلیحات اتمی توافقنامه جدیدی را درباره تضمین امنیت 

و انهدام مواد اتمی امضا می کنند.
اوباما،  باراک  و  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 

همتای امریکایی اش روز دوشنبه پس از انجام مذاکراتی 
در حاشیه نشست گروه G8( 8( در ایرلند شمالی این خبر 

را اعالم کردند.
این توافقنامه جدید جایگزین توافقنامه سال 1992 می شود 

که 17 جون تاریخ آن منقضی شد.
»رابطه  یک  از  نشانه یی  عنوان  به  را  توافقنامه  این  اوباما 
سازنده و مشترک« دانست که امریکا و روسیه را از ذهنیت 

جنگ سرد دور می کند.
امریکا  امنیت ملی  از سخنگویان شورای  بن رودز، یکی 
گفت، روسیه تمایلی نداشت تا این توافقنامه را تمدید کند.

وی افزود: توافقنامه پیشین برای تامین امنیت مواد اتمی 
رویکردی بسیار تهاجمی و تحمیلی داشت.

توافقنامه پیشین پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 
1992 به امضا رسید.

سام نان، سناتور دموکراتیک سابق امریکا روز دوشنبه از 
از  اما گفت که بخشی  استقبال کرد  توافقنامه جدید  این 
بیولوژیکی  و  تسلیحات شیمیایی  بر  که  پیشین  توافقنامه 

متمرکز بود، باید حذف شود.
وی افزود: ما باید ورای این توافقنامه راه هایی پیدا کنیم 
تا در خصوص مسائل بسیار مهم این چنینی با یکدیگر 

همکاری کنیم. من معتقدم که ما می توانیم.
با این حال، هنوز مشخص نیست که چه تغییراتی در این 

توافقنامه جدید به وجود آمده است.

نیروهای   اینکه  بر  تاکید  ضمن  سوریه  جمهوری  رییس 
حزب اهلل لبنان در سوریه حضور ندارند، اعالم کرد، اگر 
بدهند  سالح  تروریست  مسلح  گروه های  به  اروپایی ها 

بهای آن را خواهند پرداخت.
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه 
در  کرد:  تاکید  سایتونگ،  آلگماینه  فرانکفورتر  آلمانی 
صورتی که اروپا بخواهد به گروه های مسلح مخالف کمک 

تسلیحاتی کند بهای این اقدامش را خواهد پرداخت.
وی افزود: اگر اروپا مبادرت به این اقدام کند، در حقیقت 
تروریسم  برای  هدفی  و  مقصد  به  اروپایی  کشورهای 
تبدیل می شوند و در نهایت بهای این اقدامشان را خواهند 

پرداخت.
اسد همچنین اقدام کشورهای اروپایی در خصوص افزایش 
کمک  تسلیحاتی به مخالفان مسلح سوری را صادر کردن 
مستقیم تروریسم دانسته و اعالم کرد: تروریسم زمانی که 
بر سوریه سلطه یابد دیگر به هیچ وجه متوقف نخواهد 
شد بلکه پیام تروریستی اش را به سراسر اروپا نیز خواهد 

برد حال چه از طریق مهاجرت غیرقانونی تروریست ها و 
چه بازگشت تروریست های اروپایی به کشورهایشان، اما 
در نهایت تروریست ها به اروپا رفته و ایدئولوژی افراطی 

خود را چندین برابر بدتر در اروپا اجرا می کنند.
وی گفت: به نظر من این مساله باعث ایجاد اختالف به 
اروپا می شود و هیچ  اتحادیه  در  داخلی  اختالفات  ویژه 
راه فرار دیگری در این مورد وجود ندارد مگر اینکه این 

کشورها به همکاری با کشور سوریه بپردازند ولو اینکه از 
این مساله خوششان نیاید.

رییس جمهوری سوریه درباره مفهوم مناطق آزاد در سوریه 
گفت: ما در جنگ نظامی نیستیم که بر بخشی از کشور 
سلطه یابیم و بخشی دیگر را از دست بدهیم. ما دو ارتش 
در برابر یکدیگر نیستیم لذا سرزمین اشغال شده یی که از 
دست دشمن خارج کنیم وجود ندارد بلکه ما یک ارتش 
قوی در برابر چندین گروهک و باند هستیم. درست است 
که ارتش به هر مکانی که اراده کرده وارد شده است اما ما 
می توانیم بر هر مکانی که وارد آن شویم سلطه کامل بیابیم 
اما در حال حاضر ارتش وظیفه اش این نیست که در همه 

مناطق سوریه حضور یابد.
اسد درباره حمایت های روسیه و ایران از سوریه نیز گفت: 
حمایت هایی که ایران و روسیه ارایه می دهند حمایت هایی 

کامال قانونی است.
امضا  تسلیحاتی  توافقنامه  درباره  سوریه  رییس جمهوری 
موشک های  در خصوص  کشورش  و  روسیه  میان  شده 
در  روسیه  با  ما  آنچه  همه  داشت:  عنوان  نیز  اس-300 
خصوص مساله تسلیحاتی توافق کرده بودیم اجرا خواهد 
شد. تاکنون تنها بخشی از آن اجرا شده است ما و روسیه 

برای اجرای این توافقنامه تالش می کنیم.
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ترکیه  نخست وزیر 
گفت که برای مقابله با 
دولتی  ضد  اعتراضات 
قوای پولیس این کشور 

را تقویت می کند.
خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار  آسوشیتدپرس، 
طیب  رجب  نظر 
نخست وزیر  اردوغان، 
شنبه  سه  روز  ترکیه 
درباره تقویت قوای پولیس این کشور همزمان با این مساله صورت 
دولتی  ضد  معترضان  علیه  را  حمالتی  ترکیه  پولیس  که  گرفت 
صورت داد و ده ها تن از افراد مظنون به دست داشتن در درگیری ها 

و اقدامات اغتشاش آمیز علیه افسران پولیس را دستگیر کرد.
دولت  انقره به دلیل استفاده نامناسب از زور و قدرت توسط پولیس 
در جریان تظاهرات ضددولتی علیه دولت اردوغان مورد انتقاد شدید 

قرار گرفته است.
این اقدامات خشونت بار پولیس علیه تظاهرکنندگان معترض به روند 
پروژه اصالح پارک گزی در 31 می سال جاری میالدی باعث خشم 
گسترده مردم در ترکیه و بی اعتبار شدن وجهه بین المللی اردوغان 

شده است.
رجب طیب اردوغان در این بیانیه با دفاع از عملکرد پولیس اعالم 
کرد که آنها قابل قبول عمل کردند و گفت: ما باید قوای پولیس را 

تقویت کنیم تا آنها بتوانند با معترضان به مقابله بپردازند.

ناتو در جهان امروز چه نقشی دارد؟
را  خودش  تهدیدها  با  می تواند  ناتو 
این  مورد  در  باید  ما  اما  کند  سازگار 
مساله که می خواهیم چه چیزی باشد و 

چه کاری انجام دهد، دقت کنیم.
سئوال درباره اینکه آیا ناتو در بحران 
به سر می برد یا خیر سال ها است که 
مطرح می شود. از زمان آغاز ماموریت 
به وجود  افغانستان مشکالتی  در  ناتو 
آمده مبنی بر اینکه متحدان این ائتالف 
به صورت مناسب تقسیم کار نکرده اند. 
برخی، اروپا را به خاطر کاهش بودجه 
نظامی مورد انتقاد قرار می دهند؛ و این 
بدان معناست که اروپایی ها می خواهند 
یک اقدام آزاد انجام دهند. بسیاری از 
از خود می پرسند که  نیز  امریکا  مردم 
چرا ناتو در لیبی دست به مداخله زد 
نکرده  مداخله  سوریه  در  هنوز  اما 

است.
اندیشمندان  برخی  حال  عین  در 

سیاسی به دنبال آن هستند تا جایگاه ناتو را با توجه به 
سو گیری سیاست های امریکا به سمت آسیا حفظ کنند و 
همواره دیدگاه های قدیمی را درباره مرزهای جغرافیایی، 
تکرار  ائتالف  این  برای  اقتصادی  نقش  یا حتی  سیاسی 

می کنند؛ عقیده یی که متحدان ناتو آن را نمی پذیرند.
که دهه ها  امنیتی  از  در حفاظت  مهمی  بسیار  نقش  ناتو 
شمالی  امریکای  و  اروپا  در  را  آسایش  و  صلح  است 
برقرار کرده، ایفا می کند. اما در صورتی که ناتو به دنبال 
نقشی گسترده برای خود باشد، خطرات موجود قدرت 
این ائتالف را تضعیف کرده و ارزش های آن را کاهش 

می دهد.
بسیاری از امریکایی ها - حتی مقامات رسمی منتخب و 
سیاست گذاران - با وجود اهمیت زیاد آن، زمان زیادی 
متاسفانه  نمی کنند و  ناتو صرف  تفکر در مورد  برای  را 
آن هایی هم که به ناتو فکر می کنند، رویکردشان به این 
مساله امریکا محور یا فقط ناتو محور است و با این کار 

کل موضوع را تحریف می کنند.
ما باید در ابتدا به لزوم امنیت جهانی خودمان توجه کنیم 
چه  ما  اینکه  درباره  پرسش  و  ناتو  بررسی  جای  به  و 
چه  که  بپرسیم  باید  داریم  نظر  در  ناتو  برای  را  نقشی 
ابزاری به بهترین نحو می تواند این لزوم امنیت جهانی را 
تحقق بخشد. ما همچنین باید با متحدانمان به مذاکرات 
هدفمند و مهمی بپردازیم درباره اینکه در چه جایی ناتو 
با اولویت های داخلی آن ها متناسب می شود. نهایتا ما باید 
آینده و دورنمای همسایگان، دوستان و دشمنان ناتو را 

نیز در نظر بگیریم. ناتو می تواند به عنوان بخش مهمی از 
تجهیزات امنیت بین المللی ما باقی بماند اما تنها به شرط 
آنکه در مورد این مساله که می خواهیم این ائتالف چه 

کاری انجام دهد و نقشش چه باشد، دقت کنیم.
یادآوری اینکه ناتو از کجا آغاز به کار کرد خالی از لطف 
نیست. پس از جنگ جهانی دوم، امریکا قصد داشت تا 
از اروپا خارج شود، اما کشورهای اروپایی که از سال ها 
جنگ رنج می بردند، خواستند تا امریکا در آنجا بماند. ما 
پنج  اما  می بینیم  را در جنگ سرد  ناتو  اغلب ریشه های 
کشوری که نخستین بار یک توافق نامه امنیتی جامع را در 
سال 1948 به امضا رساندند و از ما )امریکا( درخواست 
کردند تا به آن ها بپیوندیم، از آلمان بیش از اتحاد شوروی 

می ترسیدند.
اروپای  کشورهای  از  تنها  نه  تا  بود  شده  تشکیل  ناتو 
غربی، امریکا و کانادا در برابر حمالت خارجی محافظت 
کند بلکه تشکیل شده تا امنیتی ایجاد کند که بتواند صلح 
و آرامش را برقرار کند. ناتو بخش بسیار مهمی از احیای 
کمونیسم  سرنگونی  به  و  شده  محسوب  غربی  اروپای 
داستان  از  بخشی  تنها  این  اما  است.  کرده  کمک  بسیار 

است.
مهم  بسیار  اروپا  اتحادیه  روایت  اروپایی ها  اغلب  برای 
اتحادیه  ناتو،  کنونی  مشکالت  تمام  به  توجه  با  است. 
اقتصادی  رشد  ارتقاء  برای  اساسی  بسیار  نقش  اروپا 
هنگامی  است.  کرده  ایفا  و صلح  سیاسی  ثبات  و  اروپا 
که کشورهای کمونیست سابق آزادی خود را به دست 
آوردند، خواستار عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا شدند 

امر  این  در  را  آن ها  نیز  ما  و 
ترغیب کردیم.

ادغام  اروپایی مان  متحدان  و  ما 
ساختارهای  و  اروپا  اقتصاد 
راه  بهترین  عنوان  به  را  سیاسی 
دموکراسی  به  رسیدن  برای 
با  همزمان  کردیم.  تلقی 
امریکا  اروپا،  اتحادیه  گسترش 
و  تجارت  از  را  روابط خود  نیز 
و  ملی  امنیت  به  سرمایه گذاری 
داده  تغییر  منطقه ای  صلح سازی 
کشورهای  و  ما  برای  است. 
اروپایی، ناتو تنها وسیله ای برای 
تداخالت  یا  امنیت  برقراری 

منطقه ای نیست.
در حالی که مردم اروپا به اندازه 
نیستند  محور  ناتو  امریکا  مردم 
می دهند  نشان  نظرسنجی ها  اما 
که حمایت از ناتو در کشورهای 
اروپایی نسبت به امریکا بیشتر است. اما بسیاری اهداف 
آن  آمدن  وجود  به  اصلی  هدف  همچنان  را  ناتو  ایجاد 
می دانند؛ ائتالفی که برای دفاع جمعی و عمل به عنوان 

چتر حمایتی امنیتی به وجود آمده است.
وجود  متحدان  این  میان  در  نیز  نظرهایی  اختالف  البته 
دارد. برخی کشورها همچنان با نگرانی چشم از روسیه 
بر نمی دارند و کشورهای دیگر درباره آلمان ابراز نگرانی 
کرده اند. ثبات در بخش هایی از بالکان دست نیافتنی است 
و نگرانی های روز افزونی در سراسر مدیترانه وجود دارد.
بسیاری از مردم اروپا می خواهند تا ناتو بر وظایف اصلی 

منطقه یی خود تمرکز کند.
هستند.  دلیلی  هر  به  جنگ  وقوع  نگران  اروپایی ها 
به جنگ  مربوط  رنج های  و  درد  بار  زیر  همچنان  آن ها 
جهانی دوم هستند و این باعث می شود تا آن ها از جنگ 
برای  اروپا  در  اقتصاد و سیاست  ثبات،  ایجاد  بپرهیزند. 
این  حفظ  در  همچنان  ناتو  و  است  بوده  خوب  امریکا 

مساله نقشی دارد.
بله، ناتو باید همزمان با تغییر تهدیدها خود را با آن ها وفق 
دهد. با این حال این نظر در مورد ناتو که از ماموریت 
ائتالف  این  از سوی متحدان  اصلی خود منحرف شده، 
در گذشته مورد انتقاد قرار گرفته و رد شده است و این 
خطر هدفی را که ما به دنبال آن هستیم تضعیف می کند؛ 
ناتو ائتالفی ارزشمند برای برقراری امنیت در منطقه است 
اما هسته  اصلی اقدامات ما در جهان محسوب نمی شود.

اردوغان:
 پولیس را حمایت و تقویت 

می کنیم

هشدار اروپا به ترکیه: 
می خواهید عضو ما شوید؟!

بشار اسد:
اروپا بهای ارسال سالح به مخالفان را خواهد پرداخت

دو  اعتصاب  آغاز  دنبال  به 
در  کارگری  بزرگ  اتحادیه 
ترکیه انقره هشدار داد که برای 
از سه  اوضاع پس  آرام کردن 
دولتی  ضد  اعتراضات  هفته 

ارتش را وارد عمل می کند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
استقرار  به  دولت  تهدید 
سربازان در خیابان ها به دنبال 
خشونت های چند روز گذشته 

پولیس برای پاکسازی پارک گزی استانبول صورت گرفته است.
بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی 
ناآرامی ها  به  دادن  خاتمه  برای  خود  توان  تمامی  از  پولیس  گفت: 
استفاده می کند و اگر این کافی نباشد از ارتش و نیروهای مسلح در 

شهرها استفاده خواهد شد.
به  احتمال  از  بار است که حزب حاکم توسعه و عدالت  اولین  این 

کارگیری نیروی مسلح برای مقابله با اعتراضات سخن می گوید.
آرینچ به تلویزیون دولتی ترکیه گفت: اعتراضات سالم و بی ضرری که 
از 20 روز پیش آغاز شد، کامال پایان یافته و هر گونه اعتراض بیشتری 
فورا سرکوب خواهد شد. در استانبول و انقره طی روزهای یکشنبه و 

دوشنبه نزدیک به 500 تن دستگیر شدند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفته است »تک تک کسانی 

که خیابان ها را ناامن کرده اند« شناسایی خواهند شد.
روند  از  نیز  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  که  است  حالی  در  این 
انتقاد کرد و به شبکه تلویزیونی »آرتی ال« آلمان  حوداث در ترکیه 
گفت: باید به صراحت بگویم از آن چه در ترکیه رخ داده است شوکه 
شده ام. وقایع ترکیه هیچ تناسبی با معیارهای ما ازآزادی تظاهرات و 

 ازادی عقیده و بیان ندارد. 
از  اندرزی  ترکیه هیچ  به حکومت  نمی خواهد  که  اضافه کرد  مرکل 
بیرون دهد اما »از ترکیه یی که وارد قرن 21 شده« انتظار می رود این را 
بپذیرد که مردم حق دارند نظر دیگری جز حکومت داشته باشند. او 
هم چنین به تاثیر این خشونت ها در میان ترک های مقیم آلمان اشاره 
کرد. در روزها ی اخیر شهرهای آلمان شاهد تظاهرات وسیع ترک های 

مهاجر در حمایت از جوانان معترض در ترکیه بوده است.
مارتین شولتز، رییس پارلمان اتحادیه اروپا نیز از رجب طیب اردوغان 

خواست که به معیارهای دموکراسی اتحادیه اروپا پایبند بماند.
شود  اروپا  اتحادیه  وارد  دارد  قصد  که  است  ترکیه  این  گفت:  وی 
نه برعکس. در حال حاضر ترکیه به زبان یک کشور دموکراتیک و 

قانون مدار حرف نمی زند.  
با این حال وی تاکید کرد که مذاکرات با ترکیه بر سر ورود این کشور 
به اتحادیه اروپا باید ادامه پیدا کند، زیرا روی برگرداندن اروپا از ترکیه 

در شرایط فعلی پیامدهای زیانبار شدیدی دارد.
به گفته رییس اتحادیه اروپا این خطر ترکیه را تهدید می کند که در 

جامعه جهانی طرد شود. 
»تاگس  با  گفتگو  در  نیز  لوگزامبورگ  خارجه  وزیر  آسلبورن،  جان 
اشپیگل« نظری مشابه داد و گفت که »خودداری اتحادیه اروپا از شروع 
دور بعدی مذاکرات در پایان ماه جاری یک شکست برای مردم ترکیه 

است و نه دولت انقره.«
به عقیده وی »کشوری اسالمی مانند ترکیه این ظرفیت را دارد که به 

یک دموکراسی واقعی تبدیل شود.«

ماریکارتین/تحلیللگرامریکاییروزنامۀاستارتریبیون       

روسیه و امریکا توافقنامه اتمی جدید امضا می کنند
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بخش نخست

فنون کاریزماتیک شدن را 
بیاموزید!

یونانی های قدیم آن را یک نیروی الهی می دانستند که با فرد زاده می شود و آدم های 
عادی از وجودش بی بهره اند؛ اما روان شناسان امروزی می گویند: کاریزما بیشتر از 
آن که یک نیروی معجزه آسا باشد، یک مهارت است؛ مهارتی که با تسلط تان بر 
بهره مند شوید.  از آن  حرکات چهره، بدن و حتا تک تک واژه های تان، می توانید 
و  بزنند  هدف  به  درست  را  پیام  یک  چه طور  که  می دانند  کاریزماتیک ها خوب 

مخاطب را روزها و سال ها با جمالت شان درگیر کنند. 
برای کاریزماتیک بودن، بیشتر از آن که به یک نیروی مادرزاد یا دانش خارق العاده 
نیاز داشته باشید، به مهارت های درست سخن گفتن و هدف گیری درسِت پیام نیاز 

دارید، پس از همین حاال شروع کنید و شما هم کاریزماتیک شوید. 
  شروع حرف اول را می زند 

یک فرد کاریزماتیک، خوب می داند که از کجا باید شروع کند و در لحظۀ اول 
چه تاثیری را روی مخاطبش بگذارد. با یک لبخند عمیق و جادویی کار را شروع 
امروز  القا کنید که گفت وگوی  را  این حس  با گشاده رویی  به مخاطب تان  کنید. 
برای تان اهمیت زیادی دارد و شما با تمام وجود، برای شنیدن پاسخ ها و نظراتش 
منتظر هستید. بعد از یک لبخند عمیق، کمی به سمِت او بروید و با گشاده رویی 
با مخاطب امروزتان دست بدهید و اهمیت این مالقات را برایش یادآوری کنید. 

  یک پیام ماندگار بفرستید 
در  پیام  فرستادن  نمی کنند.  بیان  و هدف  برنامه  بدون  را  کاریزماتیک ها جمالت 
دنیای آن ها، راز و رمز خودش را دارد. اولین اصلی که چنین افرادی به آن پای بند 
هستند، کمک به شنونده برای درک کردن، ارتباط برقرار کردن و به خاطر سپردِن 
پیام است. حتمًا می پرسید که چه طور چنین کاری امکان پذیر است. کاریزماتیک ها 
با کمک استعاره، تشبیه و مقایسه به چنین هدفی می رسند. مهم نیست که بخواهید 
یک سخنرانی در مورد پیچیده ترین موضوعات تخصصی را ارایه دهید یا در مورد 
موضوعی با یکی از دوستان تان صحبت کنید. استعاره می تواند در هر جا و هر 
شایستۀ  باید  شما،  استعاره های  که  نکنید  فراموش  اما  بیاید؛  شما  کمِک  به  متنی 
در چه  که  بدانید  با هوشمندی تان  پس  باشد،  گرفته اید  قرار  آن  در  که  موقعیتی 

فضایی هستید و بعد از معجزه، از این سه عنصر کمک بگیرید. 
  قصه گوی خوبی باشید 

داستان و حکایت هم به پیامِ شما برای خوردن به هدف، کمک می کند. با کمک این 
دو عنصر، می توانید ارتباط عمیق تری را 
میان کالم تان و شنونده برقرار کنید، اما 
قبل از آن که به یک داستان گوی خوب 
داستان خوان  یک  باید  شوید،  تبدیل 
و  سعدی  حکایات  باشید.  حرفه یی 
شعرهای حافظ، می تواند بهترین کمک 
برای شما باشد. اگر می خواهید سخنران 
خوبی باشید، باید با ادبیات میانۀ خوبی 
داشته باشید و بخشی از هر روزتان را 
استفاده  اما  دهید.  اختصاص  مطالعه  به 
صحبت های تان  در  حکایات  این  از 
به جا و مرتبط  آسان نیست. سعی کنید 
به  و  بگیرید  کمک  آن ها  از  موضوع  با 
تکراری  داستان های  کردِن  تعریف  دام 
در  پی  حکایت های  گفتن  با  و  نیافتید 
پی، از اصل صحبت دور نشوید. یادتان 
ذهن تان  در  باید  را  حکایات  که  نرود 
را  آن ها  و  کنید  خالصه  و  ساده سازی 
به چند جمله که در میانۀ سخن رانی تان 

می آید، تبدیل کنید.

         غالم محمد محمدی

در برابِر این که آقای عبدالغفور لیوال رییس 
مرکز مطالعات منطقه یی، مکرر می فرمایند 
که: ما در برابر پشتون های پاکستان، داعیۀ 
و  کسانی  چه  که   گفت  باید  داریم،  ملی 
نموده  انتخاب  نماینده  را  او  مرجع  کدام 
افغانستان« سخن بگوید  تا از زبان »مردم 
و برای آن ها تکلیف تعیین کند؟ آیا آقای 
و  بودن  »ملی«  که  هستند  متوجه  لیوال 

»ملت شدن« کدام مولفه ها را دارد؟ 
به آن پدیده هایی »ملی« می گویند که منافع 
در  جامعه  یک  باشنده گاِن  مطلِق  اکثریِت 
آن شامل باشد. آیا مردم افغانستان در باز 
بودِن مرز دیورند و ادامۀ جنگ با پاکستان، 

منافعی دارند؟
تروریست ها،   )راه  مرز  این  بودِن  باز 

راه  سالح فروش ها،   راه  آدم کش ها،   راه 
راه  انتحارکننده گان،  راه  قاچاق بران،  
چه  و...(  تمدن ستیزان  راه  مکتب سوزان،  
داشته،   افغانستان  مردم  همۀ  برای  سودی 
دارد و خواهد داشت که آن را »داعیۀ ملی« 

بخوانیم؟
مولفه های  از  یکی  که  شده اید  متوجه  آیا 
اصلی »ملت« شدن، به وجود آمدِن »تفکر 
یک  باشنده گاِن  میان  سیاسی«  مشترک 
جامعه می باشد. از ۶5 سال و به ویژه از 3۶ 
»دهلیز  به  دیورند  سرحد  این سو  به  سال 
شده  مبدل  افغانستان  مردم  برای  مرگ« 
به  را  ما  هموطِن  انساِن  ده ها  روز  هر  و 
کام مرگ می برد.  آیا این برای شما داعیه 

است؟
قندهار،   هلمند،   برابر  در  افغانستان  مردم 
داعیه  نورستان...  کنرها،   پکتیکا،  خوست،  
و مکلفیت دارند،  اما در برابر مردم پیشاور، 
آن ها  ندارند،  داعیه  کویته  و  وزیرستان 
خود این شهامت و شجاعت را دارند که 

از حقوِق خود دفاع کنند. بهتر است شما 
آقایان ناپاکی های جامعۀ خود را پاک کنید. 
دیورند،   ماورای  مناطق  تاریخی،  نظر  از 
سلطنت  آغاز  )از  سال   54 حدود  فقط 
احمدشاه تا ختِم دورۀ زمان شاه( زیر ادارۀ 
دورۀ  آغاز  با  اما  بوده اند.  ابدالی  دولت 
جنگ های  و  خاندانی  جنگ  یعنی  فتور 
محمدزایی ها،   و  سدوزایی ها  قبیله یی 
حدود 25 سال اکثر این مناطق زیر سلطۀ 
به  و  پنجاب  مقتدر  حاکم  رنجیت سنگ 
سلطۀ  زیر  سال   100 حدود  آن،  دنبال 
انگلیس و از سال 1947م تا کنون به طور 
رسمی جزِو انفکاک ناپذیر کشور پاکستان 
بوده اند. حاال بگویید که این مناطق مربوط 
کدام  منظورتان  و  است  کشور  کدام  به 

افغانستاِن تاریخی است؟ 
که  است  این  عبرت  و  تأسف  جای 

ـ  1838م  سال  از  افغانستان  زمام داران 
الهور  سه جانبۀ  معاهدۀ  امضای  یعنی 
کنون  تا  ـ  پنجاب  حاکم  و  انگلیس ها  با 
حدود پانزده بار باالی این مناطق با اجانب 
معامله کرده، برای کسب قدرت یا حفظ و 
دوام آن، معاهده امضا نموده و حدود 200 
سال، وطن، عزت و شرافت ملی را به پای 
خوکان ریخته اند و در مقابل فروِش وطن، 
میراثی  خود  قومِ  و  در خانواده  را  قدرت 
ساخته اند. این زمام داران همه از یک قوم 
به  ملی،  خیانت  این  اما  بوده اند،  ملیت  و 
قوم  همین  مظلومِ  اقشار  دیگر  و  دهقانان 
اقشار  و  کارگران  دهقانان،  ندارد.  ربطی 
وطن  به  خاین  هیچ وقت  پشتون  مظلومِ 
زمام داران  از  آن ها  حساِب  و  نبوده اند 

جداست.
اگر امضای این معاهدات خیانت ملی است، 
را  استخوان های شان  شرافت مندانه،  بیایید 
از قبرها کشیده محاکمه کنیم و بسوزانیم. 

اما یقین دارم که به چنین کاری هم حاضر 
نیستید، چون آن ها را بابا  می خوانید.

نداسته،  شعوری  و  دانسته  عده یی همیشه 
وقت  که  کرده اند  تأکید  بارها  ناشیانه،  و 
مطرح کردِن مسالۀ دیورند نیست؛ بگذارید 
ما قوی و نیرومند شویم، وحدت ملِی ما 
حل  عادالنه  را  قضیه  آن گاه  گردد،   تأمین 

کنیم.
می گوید:  ایرانی  دانشمند  طبری  احسان 
»بسیار زرنگی نیز حماقت است.«  از وقتی 
همه جانبۀ  حمایت  با  محمدنادرخان  که 
در   1929 اکتوبر   1۶ تاریخ  به  انگلیس، 
تا  کرد  اعالم  را  خود  پادشاهِی  کابل 
انگلیس ها به حیث ولی نعمِت  1947م که 
18سال  مدت  محمدظاهرشاه  و  نادرخان 
در منطقه حضور داشتند، برای حِل قضیۀ 
اقدامی به عمل آورده نشد. وقتی  دیورند 
پاکستان چون طفلی تازه به دنیا آمده بود و 
در افغانستان، قدرِت مطلقه به دست پادشاه 
شریِک  ناسیونالیست های  و  پشتون تبار 
از  کاری  داشت،  قرار  استبدادی  حاکمیت 
ظاهرشاه،  وقتی  برنیامد.  هیچ کس  دست 
مرگبار  خاموشِی  شرایطی  در  سال  چهل 
حکومت کرد،  توان پس گرفتِن پشتونستان 
را کسی پیدا نکرد. وقتی 150هزار ارتش 
ناسیونالیست های  در خدمت همین  سرخ 
کشورِ  یگانه  شوروی  اتحاد  و  بود  بیمار 
غیر  موضع  این  از  که  بود  قدرت مندی 
بالقوه  و  بالفعل  حمایِت  قبیله گرایان  ملِی 
مداخلۀ  به جز  عملی یی  کار  هیچ  می کرد، 

منفی، از دسِت این آقایان برنیامد.
و  امریکا  انگلستان،  پاکستان،   وقتی 
طالبان  مشترک  همکاری  در  سعودی 
مستقیِم  مداخلۀ  با  و  آورده  به وجود  را 
بر  را  آن ها  پاکستان،  استخبارات  و  ارتش 
کردند،   مسلط  افغانستان  خاِک  درصد   95
جانب  بیمار  ناسیونالیست های  همین 
پاکستان و طالبان را گرفتند و از هر آن چه 
که از دست شان برمی آمد، بر ضد جنبش 
در  طالبان  و  پاکستان  با  که  ملی  مقاومت 
بود، دریغ نکردند. حاال آن ها  حال جنگ 
از ملی بودن و ملت شدن حرف می زنند و 
تعدادی افراد بی خاصیت و “دالرخور” نیز 

به سازشان می رقصند.
متحدۀ  ایاالت  که  این سو  به  سال   12 از 
امریکا و انگلستان آقای کرزی را با داشتِن 
 12 مقابل  در  بن  کنفرانس  در  رأی  دو 
قدرت  به  سیرت،  عبدالستار  آقای  رای 
رییس جمهور  حیث  به  را  آن  و  رساندند 
و  نمودند  حفظ  تقلبی  آرای  با  میراثی 
ارگ  در  بیمار  ناسیونالیست های  شما 
تاریخ  گنِج  بر  سوار  ریاست جمهوری 
حرفی  هستید،  امریکایی(  دالر  )میلیاردها 
دولت  که  حاال  اما  ندارید؛  گفتن  برای 
امریکا به ستوه آمده، پس 12 سال لب به 
گفتِن واقعیت گشوده به حل معضلۀ اصلی 
میان  برآورده اید که در  فریاد  اشاره کرده، 
ضد  افکار  امریکا،  بلندپایۀ  دولت مردان 

پشتونی حاکم است.
بیش  است  سال   12 مدت  که  حالی  در 
خارجی،  و  داخلی  سرباز  دوصدهزار  از 
قومی اش  تیم  و  کرزی  آقای  حضور  در 
مظلوم  پشتون های  باالی سینۀ  قدرت،  در 
عملیات نظامی می کنند و عزِت پشتون ها 
پایمال می گردد ، حرفی به گفتن برای حِل 

قضیه ندارید.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش نهم

کاریزماتیک ها جمالت را بدون 
برنامه و هدف بیان نمی کنند. 
فرستادن پیام در دنیای آن ها، 
راز و رمز خودش را دارد. اولین 
اصلی که چنین افرادی به آن 
پای بند هستند، کمک به شنونده 
برای درک کردن، ارتباط برقرار 
کردن و به خاطر سپردِن پیام 
است. حتماً می پرسید که چه طور 
چنین کاری امکان پذیر است. 
کاریزماتیک ها با کمک استعاره، 
تشبیه و مقایسه به چنین هدفی 
می رسند
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دکتر رحمت مصطفوی در کتابش به نام”بحث کوتاهی دربارۀ 
هنگام سخن  به   ،  )1350 )تهران  آثارش”  و  هدایت  صادق 
گفتن از “حاج آقا”، ضمن آن که کوشش فراوانی به کار می برد 
که  می کند  حیرت  ابراز  بکاهد،  اثر  این  هنری  ارزش  از  تا 
چه گونه هدایت در این کتاب به رضاشاه، که گویا اقداماتش 
در سمت اندیشه های مترقی هدایت بوده، تاخته است. وی 
حل این معما را در جریان “تلقین” از طرف “دسته مخصوص” 
می یابد که نگارش چنین قصه  به عقیدۀ او کم ارزش و غیر 
میهن پرستانه یی را به وی تحمیل کرده اند. در این ادعا همه چیز 
نادرست است. نه آن “دسته مخصوص” درصدد تحمیل یک 
اثر هنری به نویسندۀ بالغ و باشخصیتی مانند هدایت برآمد و 
نه هدایت، تحمیل و تلقین کسی را پذیرفت. نفرت هدایت 
از رضاشاه و به طور کلی از خاندان پهلوی به حدی بود که 
ناکامی جنبش در نبرد ضد ارتجاع، او را در تاریکی جاوید 
فرو برد. هدایت کم ترین ارزشی برای این خاندان قایل نبود و 

آن را سرگل جهان رجاله ها می دانست. 
در ایران زمان رضاشاه، هدایت محیطی را کشف کرده بود که 
با سرشت او تناقض بیّن داشت. مشتی شیاد بی صفت برای 
به  رسیدن  و  اتومبیل]موتر[  و  درشکه  و  باغ  و  خانه  داشتن 
فرنگ،  در  خوش گذرانی  به  دسترسی  و  وزارت  و  وکالت 
به چه پستی هایی که دست نمی آزیدند. همۀ آن ها کم سواد، 
هدایت،  برای  بودند.  پرمدعا  و  وقیح  شارالتان،  آب زیرکاه، 
روشن فکر جدی و اصیل و در عین  حال، قرص و بی تزلزل 
طرارانه  دلقک بازی  این  بلورآسا،  پاکیزه گی  یک  دارای  و 
تحمل ناپذیر بود. آن چه را که به نظر دیگران معتاد  و متداول 

بود، او  پست و “عق آور” می یافت. 
   سفر به هندوستان به قصد آموختن پهلوی در نزد انگلساریا 
از پارسیان هند، برای هدایت تنفسی بود. دیدن هند کهن، 
مرموز، شاعرانه، فقیر و باشکوه، مجذوبیت به رقاصه هایی که 
با پیکر آبنوسی به نرمی ابریشم در معادن هندی در پیچ وتاب 
بودند، آشنایی با اندیشۀ هندی تناسخ که در فلسفۀ “تبادل 
عناصر” خیام تراوش آن وجود داشت، در اندیشۀ رویاخیز 
هدایت، اشباح فراوانی آفرید که در “بوف کور” انعکاس یافته 

است. در این باره دیرتر بازهم سخن خواهیم گفت. 
***

   تمام داستان “بوف کور” را، روایتگرش ـ یک نقاش جلد 
قلم دان ـ برای سایۀ خود می گوید؛ زیرا از “دنیای رجاله ها” 
خودش  سایۀ  به  و  آینه  در  خودش  صورت  به  تنها  او 
دل خوش است. صحنۀ وقوع حوادث “بوف کور” در ایران 
در شهر کهن سال “ری” است که از آن هدایت گاه با شکل 
باستانی”راغا” نام می برد، جایی در آن سوی نهر “سورن”)؟(. 
باید در دوران های گذشته روی داده باشد؛  قاعدتاً حوادث 
زیرا سخن از گزمه، داروغه، قاضی و غیره در میان است. ولی 
پیرمردی که شال گردن را به سر و صورت خود می پیچد و 
نیز کالسکۀ نعش کشی و توصیف مناظر بین راه ها با خانه های 
مخروطی و منشوری و بسیار جزییات دیگر، منعکس کنندۀ 
هدایت  برای  پیداست  نیست.  ایرانی  صرفاً  محیط  یک 
داشته  قصد  و وی  نداشته  اهمیتی  مساله،  این  در  پی گیری 
است قصۀ خود را حکایت کند، چنان که خود قصه گویی نیز 
در جنب آن اندیشه ها که هدایت مایل است بیان دارد، یک 

جنبۀ فرعی، جنبۀ وسیله و افزار دارد. 
 داستان رویایی و کنایه آمیز “بوف کور” از دو بخش مجزا که 
در پایان داستان به هم می آمیزند، تشکیل شده است. در بخش 
اول، نقاش قلم دان، قهرمان اصلی داستان، شاهد آمدن دختر 
مطلوب خود به پستوی محقر خویش و مرگ اوست. مرگ 
تجزیۀ  می کند:  توصیف  با جزییات شومی  را هدایت  دختر 
بوی ناک یک پیکر کرم زده که در حوالی آن دو زنبور درشت 
مجسم  انسانی  مرگ  از  را  هدایت  کابوس  اوج  می چرخند، 
می کند. اندیشۀ مرگ که آن  را “Thanatopsis” می نامد، در 
نزد هدایت نه تنها در این قصه، بلکه همه جا حاضر و نیرومند 
است. در واقع برای موجود زنده، تصور آن که روزی دیگر 
برای ابد نخواهد بود، تصور مطبوعی نیست، ولی چرا باید 
آن را به کابوسی برای تاریک کردن نقدینۀ عمر بدل ساخت؟ 
مایل  مردۀ دختر می زند و چون  به تصویر  نقاش دست     
اثر  بر  ناگاه  بیاورد،  نیز بر صفحه  او را  است راز چشم های 
نقاش  و  می شود  دختر گشوده  فروبستۀ  اعجازی چشم های 
آن نگاه سحر آمیز را نیز ثبت می کند. سپس با گزلیک پیکر 
را قطعه قطعه می کند و آن را در چمدانی می گذارد و با کمک 
چال  قبرستان  در  را  دختر  او،  کالسکۀ  و  نعش کش  پیرمرد 
می کند. آخرین بار که چمدان را می گشاید، در میان خون دلمه 
شده و پیکر تجزیه شده، بار دیگر درخشش چشمان زنده و 

نگران معشوقۀ رویایی خود را می بیند. 
   در بخش دوم داستان، نقاش قلم دان از داالن واپس نگری به 
گذشته و دوران کودکی و جوانِی خود می اندیشد. در این جا، 

پدر، عمو، مادرش رقاصۀ هندی به نام بوگام داسی، دایه اش 
موسوم به “ننه جون” و زنش ملقب به “لکاته” و شهرش که 
در آن دنیای رجاله ها زنده گی می کنند، پیرمرد خنزرپنزری که 
پیرمرد مرده کش بخش اول را به یاد می آورد، قصاب که لش 
خون آلود را با حرص جانورانه یی برانداز می کند و به رجاله ها 

می فروشد، تصاویر و چهره های اساسی هستند. 
داستاِن  مختلف  جاهای  در  هدایت  را  رجاله ها”  “دنیای     
خود توصیف می کند: دنیایی که به او ابداً ربطی ندارد، وجود 
دنیای  و  او  درونی  دنیای  بین  سرحد  نوعی  تنها  مادی اش 
رجاله ها است که در آن همه گی به  دنبال پول و شهوت اند. 
زن او، لکاته، از همین رجاله هاست و همین رجاله ها را دوست 
دارد، چون “بی حیا، احمق و متعفن اند”. رجاله ها موجوداتی 
هستند تن درست و پروار، خوب می خورند، خوب می خوابند: 
دسته  یک  برای  نبوده،  من  برای  دنیا  این  می کردم  “حس 
آدم های بی حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و 
چشم ودل گرسنه بود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده 
شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان، مثل سگ گرسنه 
که جلوی دکان قصابی برای یک تکه لثۀ دم جنباند گدایی 

می کردند و تملق می گفتند”. 1
   روشن است که این دنیای “رجاله ها” جامعۀ رسمی زمان 
رضاشاهی است. در این مفهوم مبهم، البته نوعی برخورد از باال 
و “الیت” مآب هدایت به مثابه “تافتۀ جدابافته” به تمام اجتماع 
احساس  می دیده،  ایران  در  او  که  عقب مانده یی  و  آسیایی 
می شود، و هم، به شکل قوی تر و اساسی تر، نوعی برخورد 
اجتماعی و انسانی به هر چیزی است، کاسب کارانه، مبتذل و 
فرومایه. با شناختی که از هدایت داریم، باید گفت؛ محتوی 

را  او  که  است  همان  و  است  اندیشه دارتر  او  روح  در  دوم 
به جانب جنبش خلق کشانده است. زیرا طراح چهره هایی 
آب  احمدک”)  آقا(”  “منادی الحق”)حاج  آکل”،  “داش  مانند 
مجاهدت های  به  نمی تواند  زاغی”)فردا(  “مهدی  زنده گی(، 

شریف روحی مردم احترام نگذارد. 
   ذکر شهر “بنارس” و مادر هندی قهرمان داستان که رقاصه 
معبد ”لینگم“ بود)به نام بوگام داسی( و افعی زهر آگین “ناگ” 
که از ترس آن موهای عمویش سفید شد، و رقص پرپیچ وتاب 
و  هند  به  سفرهدایت  یادآور  هندی،  دختران  خیال انگیز  و 

تأثیرات و خاطرات قوی این سفر است. 
   قصۀ ”بوف کور” به صورت یک “مونولوگ”)تک سخن( 
تعبیرها،  چهره ها،  تصاویر  از  سرشار  و  شاعرانه  بی نهایت 
نوشته شده است. در  تشبیه های غریب و گیرا  استعاره ها و 
ادبیات فارسی، این پدیده در آن ایام به کلی نو و مخترعانه 
ادبیات معاصر  از  این پدیده هم متأثر بودن هدایت  بود. در 
در  می کند.  بروز  او  ابتکار  و  تخیل  تند  نیروی  هم  و  اروپا 
همین عرصه است که “هوزووارشن های ادبی” هدایت عرضه 
می شود. واژۀ ”هوزووارشن” شکل پهلوی ”هنروارش” است؛ 
یعنی واژه هایی که در پهلوی به زبان آرامی نوشته می شد، ولی 

به پهلوی خوانده می شده، مانند” لخما” که آن را “نان” تلفظ 
می کردند. این اصطالح را هدایت فقط یک بار به کار می برد، 
ولی بسیار اصطالحی صایب و مهم است. در واقع باید از پس 
این” کنایات معمایی” روح و اندیشۀ هدایت را بیرون کشید 
و هنر و ارزش ها را شکافت و به دفینه یی که در آن هاست، 

دست یافت. 
که  نظیر  مونولوگ های  مانند  کور”  ”بوف  مونولوگ  در     
هدایت نوشته )“سه قطره خون”، “زنده به گور” و غیره( بدون 
شک اندیشه ها و عواطف ناهنجاری هم وجود دارد که برای 
ما، باورمندان به تکامل تاریخی انسان و امکان رهایی تدریجی 
او از زنجیره های بی خویشتنی، پذیرفتنی و حتا دل پذیر نیست. 
اعلی  به حد  انسان ها  این قصۀ شب زده و ترس ناک گاه  در 
اند  نفرت انگیز  و  سیه دل  و  پوک  و  حقیر  و  می شوند  مسخ 
مانند ”ننه جون” و ” لکاته” و “پیرمرد خنزرپنزری” و “پیرمرد 
نعش کش”. تنها او و محبوبۀ  مرده اش از دنیای آن سویی هستند 
که یکی محکوم به تجزیه شدن و مثله شدن و دیگری محکوم 
به شکنجه دیدن است. لذا تمام داستان را می توان دادخواستی 
علیه دنیای رجاله ها، به معنی پیکار جویانۀ آن دانست. تن و 
ادبیات  در  او  استغراق  هدایت،  شکنندۀ  و  آسیب دیده  روان 
ضد زنده گی معاصر بورژوا، رد خود را مانند داغمه های کبود 
همه جا بر پیکر داستان گذاشته است. ولی مطلب این جاست 
که در کنار این، در ”بوف کور” حرف دیگری نیز هست و 
آن درست همان چیزی است که او را به پرخاشگِر خشمگین 

علیه محیط اجتماعی زمان خود، بدل می سازد. 
   در “بوف کور” هم مانند بسیاری آثار دیگر هدایت، تأثیر 

عمیق خیام دیده می شود: تصویر روی کوزۀ باستانی “راغا” که 
پیرمرد نعش کش به هنگام کندن قبر کشف می کند، عیناً مانند 
تصویری است که قهرمان داستان روی قلم دان کشیده است و 
خود رمزی است از تکرار ابدی سرنوشت انسانی که در امواج 
است  رمزی  می کند،  بر  سر  دوباره  و  می برد  فرو  عدم  سیاه 
از گردش جاویدان ذرات هستی. هم چنین رگه های شکاکیت 
خیامی در صحت دعاوی مذاهب نیز در ”بوف کور” به عیان 
دیده می شود. این درآمیخته گی تأثیر فرهنگ باختری با سنن 
تمدن ایرانی در هدایت از خطوط شاخص روح و آفرینش 
هنری اوست که در”بوف کور” مانند آثار دیگر او کاماًل مشهود 

است. 
   به عالوه از تبادلی که بین اشخاص داستان از جهت جسم 
و روح روی می دهد)یکی به دیگری بدل می شود( پیداست 
که افکار هندی ـ ایرانی دربارۀ تناسخ و مسخ )و حتا امکان 
تبدیل شدن به گیاه( در ذهن هدایت رخنه دارد. در این تناسخ 
و مسخ و رسخ، هدایت یگانه گی گوهر هستی را می بیند که 
بی نهایت چهره عوض می کند، ولی همیشه خودش می ماند.  

   از معشوقۀ رویایی بخش اول کتاب که نقاش قلم دان، پیکر 
مردۀ او را با گزلیک مثله می کند تا لکاته زن زیبا ولی هرزه 
و بی صفتش که او را نیز در پایان بخش دوم با همان گزلیک 
چمدان  داخل  در  که  اولی  چشم های  از  می رساند،  قتل  به 
خون آلود می درخشد تا چشم های دومی که در مشت پر از 
پیوندهای  ما شاهد یک سلسله  قاتلش ظهور می کند،  خون 
تبدیل  مرموز در سرنوشت و در خواست هستیم. سرانجام 
گویندۀ داستان به پیرمرد خنزرپنزری، نماد دیگری است از 
استحالۀ انسان در جهان رجاله ها که قادر است همۀ موجودات 
به  تریاک،  نشیۀ  به  تنهایی،  به  به سکوت،  گریز  و  ببلعد  را 
دنیا  این  زیرا  این جهان عبث است؛  از چنگ  تاریکی شب 
شما را تا ژرفای عزلت و غربت شما دنبال می کند)لذا می توان 
گفت: اگر چنین است، پس باید از جهان رجاله ها نگریخت، 

بلکه با آن جنگید(.
بغرنجِی حاالت روانی  از آن است که  نگرنده تر     هدایت 
انسان و شگردها و زیروبم های آن را نبیند و پیوند روح با 
در  را  روند  این  هدایت  ولی  نکند.  را جلب  نظرش  جسم، 
نوعی توارث نسلی، در فریادهای خاموش خصایص قومی و 
نژادی در درون جسم و روح هر فرد، در قوانین اسرارآمیزی 
انسان، همانندی های جسمی و روحی  که در ژرفای هستی 
می کند.  می دهد، جست وجو  دست  به  دست  قرن ها  طی  را 
بسیاری از جمالت معمایی و تاریک او در ”بوف کور” وابسته 
اشاره یی  حال  عین  در  آن ها  همۀ  در  اوست.  اعتقاد  این  به 
به خودش دارد. از ستم و عذاب جسم خود رنج می برد و 
شراره های غرایز حیوانی با اندیشه اثیری و اشرافی انسانی او، 
جور درنمی آید. ما هراس هدایت را از جسم خود و شرم و 
حجب او را که به قول ”پابلو نرودا” به انسان  دوپوست  دست 
از اولی منقبض می شود، در سراسر  می دهد و دومی زودتر 
”بوف کور” احساس می کنیم. از تنها بودن و یگانه بودن خود، 
هم زجر می کشد و هم بدان افتخار دارد؛ چون نمی خواهد به 

دنیای رجاله ها مربوط باشد. 
   آسیب پذیری، شکننده گی عجز جسم  انسان و سرگشته گی  
بی مالحظۀ  و  خشن   رفتار  قبال  در  او  روح  بی تدبیری  و 
دارند  “بی شمار” سروکار  با  )که   تاریخ  و  طبیعت  نیروهای 
حزن انگیز  است  پدیده یی  هستند(  بی اعتنا  تک تک“   “ به  و 
که هدایت را وحشت زده می کند. به همین جهت، او چنین 
عبوس و تلخ است؛ زیرا به قول برشت، آن هایی که می خندند، 
شنیده  را  آن  هدایت  ولی  نشنیده اند.  را  وحشت ناک   خبر 
از ”درد زنده گی”، ”درد جهان”  بود. خود او دوست داشت 

)Weltschmerz( سخن بگوید. 
   برای هدایت، رنج انسان، رنج عبث ”سیزیف” از اساطیر 
یونان است که در عرصۀ تاخت وتاز  کور نیروهایی بسی مقتدر 
و بی رحم، لگدمال می شود. در دوران جنگ، هدایت “افسانۀ 
سیزیف”  اثر نویسندۀ فرانسوی آلبر کامو را که تازه نشر یافته 
را  آن  آن جمله خواندن  از  و  و خواند  آورد  به دست  بود، 
کامو  کرد. سخن  توصیه  نگارنده  به  نشدنی  مستور  با شوق 
دربارۀ پوچی زنده گی انسان و مطلوب بودن خودکشی، برای 
هدایت تازه گی نداشت. استدالل کامو دربارۀ آن که انسان در 
سرای وجود یک ”مهمان ناخوانده” است، نظیر استدالل سارتر 
دربارۀ این که “نای تهی” وجود انسان سرشار از دلهره است، 
برای هدایت که مدت ها بود ”بوف کور” را ایجاد کرده بود، 
سخنان کهنه یی بود. در “بوف کور” همۀ این ها گفته شده بود. 
مانند کامو مدت ها پیش، خود را “بوف کور”، یک  هدایت 
“انسان زاید”، یک ”انسان غریبه” احساس می کرد. نه هدایت 
و نه کامو نخواستند از نوعی “مشاهدۀ واقعیت” فراتر بروند. 
مطلب “انسان های زاید”، مطلب “تضاد بوف های کور با دنیای 
انسان شناسی  مسالۀ  این  ولی  است.  مهمی  مطلب  رجاله ها” 
)آنتروپولوژیک( و زیست شناسی )بیولوژیک( نیست. این یک 
مسالۀ تاریخی ـ اجتماعی است و آن را نه از راه خودکشی 
و اعالم پوچی زنده گی، بلکه از طریق تالش های مرارت بار 

دیگری باید حل کرد: رهایی انسان در نبرد اوست. 
   آن چه گفتیم، تصویر ساده  شده یی است از ”بوف کور”. در 
این اثر کوچک )در 28 صفحه( سایه و روشن یک روح بزرگ 
تلخیص شده و ثمرۀ تقطیر پُرتعِب عواطف و افکار بسیاری 
است. ما حق داریم بدون بیم از ساخته کاری و زیباسازی و 
دنیای  آن  علیه  دادخواست  را  اثر  این  سمت دهی مصنوعی، 
رجاله ها بدانیم که هدایت را مختنق ساخت و پیش از وقت 
به گورستان فرستاد، و برای آن  در گنجینۀ ادب معاصر، جایی 
آثارش،  و  هدایت  نزدیک تر  و  عمیق تر  شناخت  بگشاییم. 

پیوسته به سود این نویسندۀ بزرگ و آثار اوست. 
برگرفته از: مسایلی از فرهنگ و هنر و زبان، چاپ اول، 1359

و دنیایِ رجاله ها
بوف کور 

در “بوف کور” هم مانند بسیاری آثار دیگر 
هدایت، تأثیر عمیق خیام دیده می شود: تصویر 
روی کوزۀ باستانی “راغا” که پیرمرد نعش کش 
به هنگام کندن قبر کشف می کند، عیناً مانند 

تصویری است که قهرمان داستان روی قلم دان 
کشیده است و خود رمزی است از تکرار ابدی 
سرنوشت انسانی که در امواج سیاه عدم فرو 
می برد و دوباره سر بر می کند، رمزی است از 

گردش جاویدان ذرات هستی. هم چنین رگه های 
شکاکیت خیامی در صحت دعاوی مذاهب 

نیز در ”بوف کور” به عیان دیده می شود. این 
درآمیخته گی تأثیر فرهنگ باختری با سنن 

تمدن ایرانی در هدایت از خطوط شاخص روح و 
آفرینش هنری اوست که در”بوف کور” مانند آثار 

دیگر او کاماًل مشهود است. 

نویسنده: احسان طبری 
بخش دوم و پایانی



به هیچ صورت از عملیات...
توافقنامه  امضای  مورد  در  افغانستان  جمهوری  رییس 
امنیتی با امریکا گفت که افغانستان توافقنامه های امنیتی 

را با توجه به منافع ملی خود امضا می کند.
وی گفت که پیمان های امنیتی و استراتژیک باید مبتنی بر 

حاکمیت ملی و تقویت نیروهای افغان امضا شود.
اشرف غنی احمدزی، رییس روند انتقال مسوولیت های 
امنیت  حاضر  حال  در  که  گفت  مراسم  این  در  امنیتی 
و  ارتش  پولیس،  نیروهای  نظر  زیر  افغانستان  سراسر 

امنیت ملی افغانستان است.
افغانستان  از  المللی  بین  نیروهای  خروج  با  افزود:  وی 
حاضر  حال  در  است.  شده  بهتر  کشور  امنیتی  وضعیت 
ناتو  چارچوب  در  نظامی  نیروی  هزار   100 از  بیش 
نظامی  ماموریت های  مشغول  افغانستان  در  وایساف 

هستند.

به  ناتو  نظامی  عملیات های  رهبری  انتقال  مراسم  در 
ناتو  کل  دبیر  راسموسن،  فوگ  آندرس  افغان،  سربازان 
برنامه  افغانستان،  بین المللی  متحدان  و  ناتو  که  گفت 
ریزی  طرح  افغانستان  آینده  برای  را  متفاوتی  و  جدید 

کرده اند.
دارد  نام  قاطع«  »حمایت  این طرح  گفت:  ناتو  کل  دبیر 
افغان،  امنیتی  نیروهای  به  دهی  مشورت  آن  هدف  و 
است.  نیروها  این  یاری  و  نظامی  پیشرفته  آموزش های 
افغانستان نه امروز و نه هم در آینده هیچگاه تنها گذاشته 

نخواهد شد.
انتقال  روند  جریان  در  چالش هایی  افزود:  راسموسن 
سربازان  به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
افغان وجود داشته که در آینده نیز وجود خواهند داشت. 
امروز هدف مشترک ما تحقق یافت، ما هنوز هم کارهای 
سخت و دشواری تا 18 ماه آینده در پیش داریم و باید 
دستاوردهای خود را تسریع ببخشیم و بعد از 2015 که 
را  باید دستاوردهای خود  آغاز می شود،  فصل دیگری 
بهتر در  آینده  برای  را گسترش دهیم.  آن  کنیم و  حفظ 
افغانستان تعهداتی سپرده شده است که باید عملی شود.

وی گفت که حکومتداری بهتر، مبارزه با فساد، رعایت 
حقوق بشر و همچنین برگزاری انتخابات دموکراتیک و 
شفاف در سال آینده، نقش مهمی در ادامه تعهدات جامعه 

جهانی به افغانستان خواهد داشت.
افغانستان در سال آینده میالدی دو رخداد مهم و تاریخی 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  است  قرار  دارد،  پیش  در 

تکمیل و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
برای  که  داد  دستور  افغان  امنیتی  نیروهای  به  کرزی 
برگزاری انتخابات به موقع و شفاف ریاست جمهوری و 

شوراهای والیتی از هیچ تالشی دریغ نکنند.
پنجم )مرحله  به زودی دور  که  افغان گفته اند  مقام های 
به  ناتو  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت های  انتقال  پایانی( 
نیروهای امنیتی افغانستان آغاز خواهد شد و تا پایان سال 
نیروهای  به  افغانستان  سراسر  مسوولیت  میالدی   2014

افغان واگذار خواهد شد.
روند انتقال مسئولیت های امنیتی در سال 2011 از والیت 
از 75  بیش  امنیت  مسوولیت  تاکنون  و  آغاز شد  بامیان 

درصد افغانستان به نیروهای افغان واگذار شده است.
امنیتی  انتقال مسوولیت های  پنجم  مرحله  در  است  قرار 
و  خوست  ننگرهار،  ولسوالی های  قندهار،  والیت   13
پکتیکا در شرق و جنوب افغانستان، تا 18 ماه آینده به 

نیروهای افغان واگذار شود.
تحویل مسوولیت های امنیتی مرحله یی مهم در جنگ 12 
ساله افغانستان و نشان دهنده نقطه عطفی برای نیروهای 
نظامی امریکا و ناتو است؛ نیروهایی که هم اکنون کامال 

نقش حامی را برعهده خواهد گرفت.
آموزش ائتالف از سال 2009 به گونه یی برجسته تعداد 
نیروهای امنیت ملی افغانستان را افزایش داده و آن ها را 
از 40 هزار مرد و زن در ۶ سال پیش به 352 هزار تن 
ائتالف  گذار سربازان  این  از  پس  است،  رسانده  کنونی 
نقش حمایتی به عهده خواهند گرفت و کار اموزش و 
مشاوره را انجام می دهند و در موقعیت های اضطراری از 

افغان ها در جنگ حمایت می کنند.
امریکا و متحدانش متعهد شده اند تا از نیروهای افغان در 

سال های اول بعد از 2015 حمایت مالی کنند.

کمک های  آینده  از  نگرانی ها  و  شهرها  گسترده  تخلیه 
خارجی بعد از سال 2014 به تردیدها در مورد ظرفیت 
اما  است  زده  دامن  امنیت  حفظ  برای  افغان  نیروهای 
ائتالف ناتو اصرار می ورزد که نیروهای امنیتی افغانستان 
که سال ها تحت آموزش آنها بودند، اکنون قدرت کافی 
برای به دست گرفتن هدایت جنگ علیه طالبان را دارند.
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دفتر سیاسی طالبان در 
دوحه گشوده شد

محمد محقق از یک...
 امنیتی افغانستان سپرده می شود.

جان  به  تروریستی  حملۀ  افغانستان،  ملی  جبهۀ 
کرده  محکوم  شدت  به  را  محقق  محمد  حاجی 

است.

جبهۀ ملی در اعالمیه  یی گفته است که حرکت های 
به هیچ وجه  تروریستی  وحشیانه و حمالت کور 
این  براساس  نیست.  افغانستان  بحران  حل  راه 
با  که  طلبانی  خشونت  و  تروریست ها  اعالمیه، 
با قضایای کشور برخورد می کنند،  انتحار  بمب و 

نهایتًا محکوم به شکست و بن بست خواهند بود 
. براساس این اعالمیه، این حادثه همزمان با پایان 
انتقال مسوولیت های امنیتی یک بار دیگر نشان داد 
امنیت  جامع  و  سراسری   تأمین  در  حکومت  که 

کشور و حفظ جان شهروندان، مطلقًا ناکام است.

گذشته  روز  شام  دوحه  در  طالبان«  سیاسی  »دفتر 
رسمًا با حضور مقام های قطری، نماینده گان طالبان و 

نمایندۀ وزارت خارجۀ افغانستان گشوده شد.
را  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  امریکایی  مقام های 
تایید کردند و گفته اند طالبان و دولت قطر به زودی 

در این باره اعالمیه های جداگانۀ خواهند داد.
از  »هدف  گفت:  طالبان  سخنگوی  مجاهد  ذبیح اهلل 
جهان  و  طالبان  میان  گفت وگو  دفتر  این  گشایش 

است.«
دفتر  این  گشایش  برای  طالبان  تصمیم  از  امریکا 

استقبال کرده بود.
یکی از مقامات بلندپایۀ امریکا اعالم کرد: »من فکر 
می کنم امریکا اولین نشست خود را با طالبان در دو 

روز آینده در دوحه برگزار می کند.«
وی این اقدام را آغاز یک راه بسیار پیچیده و دشوار 

خواند.
سه مقام ارشد دیگر امریکایی روز سه شنبه در یک 
گفت و شنود تلیفونی با خبرنگاران جزئیات گشایش 
پنجم  مرحله  و  قطر  پایتخت  در دوحه،  طالبان  دفتر 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  روند 

را تشریح کردند.
تایید  افشا نشده است،  نام های شان  مقام که  این سه 
در  شنبه  سه  روز  به  طالبان  سیاسی  دفتر  که  کردند 
دوحه باز شده است. آن ها گفته اند رهبری طالبان به 
که  کرد  نشر خواهد  مورد  این  در  اعالمیه یی  زودی 
در آن دو موضوع شامل خواهد بود: نخست، طالبان 
از روند گفت وگوهای صلح اعالن حمایت خواهند 
کرد، دوم، طالبان استفاده از قلمرو افغانستان بر ضد 

هر کشور دیگری را تقبیح خواهند کرد.
را  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  امریکایی  مقام های 
در  ختم جنگ  راستای  در  مهم  بسیار  پیشرفت  یک 

افغانستان خطاب کردند و گفته اند چگونگی اجراآت 
این دفتر در یک اعالمیه یی دولت قطر که آن هم باید 

به زودی منتشر می شود، واضح خواهد شد.
رییس جمهور  اوباما،  باراک  مقام ها،  این  گفتۀ  به 
کشورهای  شنبه سران  روز سه  متحده عصر  ایاالت 
عضو جی هشت را در باره انکشافات تازه در روند 
رؤسای جمهور  کرد.  خواهد  آگاه  افغانستان،  صلح 
ایاالت متحده و افغانستان در چند ماه گذشته روی 
در  همواره  طالبان،  با  صلح  گفت وگوهای  جزئیات 

تماس بوده اند.
رییس  جمهور کرزی از گشایش دفتر طالبان در قطر 
شنبه  سه  روز  به  کرزی  آقای  است.  کرده  استقبال 
گفت: »امیدوار استیم که با باز شدن دفتر )طالبان( در 
قطر  چه امروز و چه فردا، مذاکرات صلح بین شورای 

عالی صلح و طالبان هرچه زودتر شروع شود.«

  کمیسیون سیاسی طالبان
سیاسی  کمیسیون  یک  می گویند  امریکایی  مقام های 
پیشبرد  مسوولیت  دوحه  در  حاضر  زمان  در  طالبان 
امور دفتر طالبان را بر عهده دارد. این کمیسیون، به 
فراری  رهبر  عمر،  مالمحمد  طرف  از  مقام ها،  گفته 

طالبان تعیین شده است.
اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در قطر هنوز معرفی 
شبکه  موجودیت  امریکایی  مقام های  اما  اند،  نشده 
امریکایی  مقام های  کردند.  تایید  آن،  در  را  حقانی 
به  طالبان  تحریک  از  جزء  حقانی  شبکه  می گویند 

رهبری مالعمر است.
هنوز واضح نیست که مصارف دفتر طالبان از کدام 
اما دولت قطر نقش میزبان  منابع تامین خواهد شد؛ 

را خواهد داشت.
روند  رهبری  می گویند  امریکایی  مقام های 

ویژه  به  افغانستان،  دولت  را  صلح  گفت وگوهای 
نماینده گان  اما  داشت،  خواهد  صلح،  عالی  شورای 
دوحه  در  مستقیم  صورت  به  هم  طالبان  و  امریکا 

مذاکره خواهند کرد.
مهم  پیشرفت  یک  طالبان  دفتر  گشایش  چه  اگر 
اما  می شود،  خوانده  افغانستان  مسایل  در  سیاسی 
و  طویل  صلح  روند  می گویند  امریکایی  مقام های 

مملو از مشکالت خواهد بود.

  گفتگوهای تعیین کننده
یک مقام امریکایی گفت اگر طالبان از خشونت دست 
فعالیت های  دامنه  القاعده  با  روابط  قطع  با  و  برداند 
این شبکه را از منطقه برچینند، این کار بر چگونگی 
تاثیر  افغانستان  در  امریکا  درازمدت  نظامی  حضور 

خواهد داشت.
طالبان شرط اساسی ختم جنگ را، بیرون شدن تمام 

نیروهای امریکایی وناتو از افغانستان می دانند.
میز  به  طالبان  امریکایی می گویند کشانیدن  مقام های 
و  دیپلماسی  سال ها  نتیجه  قطر،  در  صلح  مذاکرات 
بوده  مختلف  جناح های  توسط  سیاسی  فعالیت های 

است.
دفتر  تسهیل  در  پاکستان  نقش  همچنان  واشنگتن 
طالبان را، مثبت می داند. مقام های امریکایی گفتند اگر 
های  نگرانی  پاکستانی  نقش  باره  در  گذشته  در  چه 
وجود داشت، اما در چند ماه گذشته پاکستان در این 

روند »حسن نیت« نشان داده است.
را  اساسی  شرایط  می گویند  امریکایی  مقام های 
مقابل  در  افغانستان  دولت  کننده گان  مذاکره  که 
نماینده گان طالبان قرار خواهند داد پایان جنگ، قطع 
روابط با القاعده و اطاعت از قانون اساسی افغانستان 

خواهد بود.
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هیأت شورای صلح...
 یک کنفرانس خبری مشترک با اندرس فو راسموسن، 
تاکید  می کرد،  صحبت  کابل  در  ناتو  پیمان  دبیرکل 
نبوده  خارج  در  طالبان  با  مذاکره  خواستار  که  کرد 
است، ولی به دلیل این که »برخی کشورهای خارجی 
آرزوی ایجاد دفتر طالبان در قطر را داشتند«، او به نفع 

مذاکرات صلح آن را پذیرفته است.
کرزی گفت: »شورای عالی صلح ما به قطر می رود 
نکرد  مشخص  او  اما  می کند«.  صحبت  طالبان  با  و 

که چه زمانی این هیات به قطر می رود و آیا طالبان 
اند. در  افغانستان شده  با دولت  حاضر به گفت وگو 
گذشته گروه طالبان گفت وگو با حکومت افغانستان 

را رد کرده اند.

  نگران دست های بیرونی
میان  باید  صلح  مذاکرات  که  کرد  تاکید  کرزی 
باشد.  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
می دانیم  که  است  این  ما  تشویش  »دلیل  افزود:  او 

دست های بیرونی در این پروسه دخیل هستند«.

توضیح  بیرونی«  »دست های  مورد  در  کرزی  حامد 
مقام های  مقدماتی  مذاکرات  از  رسانه ها  قباًل  نداد. 
این  بودند.  داده  قطر گزارش  در  طالبان  با  امریکایی 
مذاکرات به زودی از سوی طالبان به دلیل عدم آزادی 

زندانیان شان از گوانتانامو، متوقف گردید.
کرزی تاکید کرد که با شروع گفت وگوها با طالبان، 
این روند باید در داخل افغانستان به پیش برده شود: 
که  کنند  درک  هم  ما  برادران  طالبان،  که  »امیدواریم 
این پروسه به زودترین فرصت به خاک خودشان، به 

خاک خود ما در افغانستان انتقال یابد«.

دوستم... جلو 
شمال  وضعیت  نشود،  گرفته  دوستم  جنرال   

افغانستان به وخامت می گراید.
و  تمکین  با  دولت  »اگر  می گوید:  ساعی  آقای 
و  افغانستان  مشکل  این  و  نکند  عمل  درایت 
از  یکی  شاید  نسازد،  مرفوع  را  مردم  مشکل 

قربانیان من باشم، اما مبارزۀ ما بر حق است.«
تأیید  با  در همین حال، مسووالن حزب جنبش 

مردم  قبال  در  دوستم  می گویند،  سالح  توزیع 
شمال مسوولیت دارد و به منظور دفاع از شمال، 

این سالح توزیع شده است.
ملی  جنبش  سخنگویان  از  یکی  کارگر  کینجه 
را  سالح  این  می گوید،  افغانستان  اسالمی 
کشورهای خارجی به دوستم کمک نکرده، بلکه 
مردم  به  را  سالح  خویش  شخصی  امکانات  از 
سالح  این  می گوید،  وی  است.  نموده  توزیع 
اندک بوده و برای بلندبردن روحیۀ مردم توزیع 

شده است.
کینجه کارگر می افزاید: »صفحات شمال و شهر 
شبرغان امن بود. اما اکنون شبرغان وضعیت اش 
والیت  مردم  نگرانی  باعث  و  نیست  خوب 
جنرال  اساس  همین  به  است،  شده  جوزجان 
بی تفاوت  و  می نشست  بی تفاوت  نباید  دوستم 
از محافظان  نترسیده،  امنیت خود  از  نبود و  هم 

خود کم کرده و به آن ها فرستاده است.«

طالبان از القاعده...
ایاالت متحدۀ امریکا از گشایش دفتر طالبان در 

دوحه استقبال کرده است. 
مقام های امریکایی گفته اند که امروز گفت وگوهای 
خویش با طالبان را در دفتر سیاسی این گروه در 

قطر آغاز خواهند کرد.
حکومت  به  آن ها  که  گفته اند  همواره  طالبان 
مذاکرۀ  تنها طرف  و  نمی کنند  مذاکره  افغانستان 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  ویژه  به  و  جهان  آن ها 

می باشد.

حکومت افغانستان نیز از گشایش دفتر طالبان در 
قطر استقبال کرده است. 

زودی  به  که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
منظور گفت وگو  به  عالی صلح  اعضای شورای 

با نماینده گان طالبان به قطر سفر خواهند کرد.
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د هوايي عملیاتو بندېدل 
د څه لپاره؟

           گفت وگوکننده: ناجیه نوري 

اخیراً حامد کرزي و همین طور زلمي خلیل زاد 
از اجماع ملي صحبت کرده اند، طرح اجماع 
ملي از سوی آن ها در شرایط کنوني چه معنا 

مي تواند داشته باشد؟
در این روزها مردم افغانستان به دلیل این که مبادا 
بار دیگر فریب بخورند و همۀ دست آوردهاي 
ده سال گذشته را از دست بدهند، بسیار نگران 

هستند.
از  شماري  و  حکومت  بدین سو  مدتی  از 
سیاسیون کشور از اجماع ملي صحبت مي کنند 
و هر کدام این بزرگان تعبیرات خاص خود را 
در مورد اجماع ملي دارند که این سبب نگراني 
مردم شده و مردم فکر مي کنند که مبادا دوباره 
خواهان  مردم  بخورند.  فریب  گذشته  مانند 

برگزاري انتخابات شفاف هستند.
طي یازده سال گذشته حکومت سیاست گذاري 
هفته  هر  یا  و  روز  هر  و  نداشته   مشخصي 
سیاست حکومت افغانستان در حال تغییر است؛ 
به  با چنین سیاستی مشکالت زیادي  بنابراین 
بار آمده و مردم در مقابل سیاست هاي جنگ و 
صلح، داخلي و خارجي و اقتصادي حکومت 

آسیب هاي بسیار شدید دیده اند.
هر چند افغانستان جایی نیست که مردم از میان 
خوب، خوب ترین را انتخاب کنند؛ بل همیشه 
در برابر مردم گزینه هاي بد و بدتر گذاشته شده، 
اما در حال حاضر مردم آرزو دارند که شاهد 
امیدوار  و  باشند  مسالمت آمیز  سیاسي  انتقال 
امروزي عمل  تیم  مانند  بعدي  تیم  که  هستند 

نکند. 
آیا معرفي کاندیدان خاص از سوي اجماع 
زلمي خلیل زاد  هم  و  حكومت  هم  که  ملي 
یک  برگزاري  سبب  مي زنند،  سخن  آن  از 

انتخابات نمایشي و ساخته گي نخواهد شد؟
کافي  سیاسي  شعور  از  افغانستان  مردم  امروز 
با جرأت  اند و من مطمین استم و  برخوردار 
مي توانم بگویم که مردم مانع چنین خواست ها 
این چنین خواست ها  برابر  خواهند شد و در 
نخواهند  اجازه  و  کرد  خواهند  ایستاده گي 
بنابراین  شود،  بازي  سرنوشت شان  با  که  داد 
مورد  این  در  که حکومت  بود  خوب خواهد 
تغییر موضع داده و به خواست مردم که همانا 

برگزاري انتخابات است، عمل کند.
با توجه به مسایلی که مطرح شده، چه فكر 
برگزار خواهد شد و  انتخابات  آیا  مي کنید، 
جز  به  دیگري  راه  که  بگویم  است  بهتر  یا 
برگزاري انتخابات در افغانستان وجود دارد؟

هیچ راهي به جز انتقال قدرت سیاسي از طریق 
برگزاري یک انتخابات شفاف و عادالنه وجود 
ندارد، اما از قراین و شواهد چنین پیدا است که 
حکومت و شماري از حلقات مشخص خواب 

برگزاري یک لویه جرگه و تعدیل قانون اساسي 
را  به منظور تمدید دورۀ کاري خود مي بینند، 
ولي مردم این اجازه را به آنان نخواهند داد و 
خواهند  را  قانوني  غیر  حرکت هاي  این  جلو 

گرفت.
مشكالت،  و  چالش ها  این  به  توجه  با 
چگونه  را   2014 سال  از  پس  افغانستان 

ارزیابي مي کنید؟
و  شده اند  خسته  درگیري  و  جنگ  از  مردم 
یابند،  به صلح و آرامش دست  تا  آرزو دارند 
اما شاید تعداد اندکي باشند که به منظور دوام 
قدرت خود بعضي تیوري هاي را مطرح مي کنند 
که مردم از طریق رسانه ها شاهد آن هستند که 

سبب نگراني  مردم نیز شده است؛ ولي من 
یقین دارم که در سال 2014 تغییرات منفي 
خواهان  مردم  که  چرا  آمد،  نخواهد  بار  به 
صلح و برگزاري یک انتخابات سالم هستند، 
انتظار مردم است،  بنابراین آیندۀ بهتري در 
چون همه چیز بسته گي به خواست و ارادۀ 

مردم دارد.
 من امیدوار استم که تیم بعدي یک تیم دلسوز 
باشد که به مشکالت مردم رسیده گی کرده و 
رویدادهاي پس از 2014 را سازمان دهي کند.

و  بحران  از  گذار  براي  سیاسي  نخبه گان 
انتقال سالم افغانستان براي پس از 2014 

چه نقشي مي توانند داشته باشند؟
تفاهم  مورد  در  بحث هایی  اواخر  این  در 
میان کساني که در سیاست افغانستان دخیل 
هستند، شنیده مي شود و من طرفدار برخی 
از  شماري  مشخص  موضع گیري های  از 
به  ایتالف هاي  تا  استم،  کشور  سیاسیون 
وجود بیاید و طرح هایی نیز براي بیرون رفت 
از چالش هاي موجود مطرح شود تا یک، دو 
و یا سه تیم قوي به طرف انتخابات بروند 
شفاف  انتخابات  یک  برگزاري  شاهد  ما  و 

باشیم.
در  که  هستند  مدعي  آگاهان  از  شماري 
اجنداي  یک  به  افغانستان  فعلي،  شرایط 
این  کي ها  شما  نظر  به  دارد؛  نیاز  ملي 
اجنداي ملي را و چه گونه تنظیم کنند تا 
نتیجۀ مثتبي براي افغانستان پس از 2014 

بدهد؟
انتخاب  ملي  اجنداي  بهترین  من  باور  به 
انتخابات  از کانال برگزاري یک  زعیم ملي 
است و احزاب و کساني که ادعا دارند که 
براي افغانستان و در تیم آینده مي توانند مفید 
باشند، با ایجاد گردهمایي از اقوام مختلف 
براي  و  یکجا شده  باهم  احزاب سیاسي  و 
مردم خدمت کنند، اما در قدم نخست بهترین 

گزینه انتخابات است که باید برگزار شود.
باید  ملي  اجنداي  طرح  خصوص  در  اما 
بگویم که هرچند طرح اجنداي ملي که از 

سوي احمد ولي مسعود ارایه شده طرح خوبي 
افغانستان مي تواند  براي وحدت ملي  است و 
کمک کند؛ اما یک نوع بي اعتمادي میان تمام 
بي اعتمادي  بحران  در  ما  و  دارد  وجود  اقشار 
حتا  افغانستان  در  متأسفانه  و  مي بریم  سر  به 
نمي توان یک تیم سه نفري که داراي یک فکر و 

اندیشه باشند، پیدا کرد.
فکر حرکت  یک  با  کرزي  حامد  مثال:  طور   
دیگري.  فکر هاي  با  معاونین اش  و  مي کند 
بنابراین باید در قدم نخست براي ایجاد اعتماد 
اما  کرد؛  جست وجو  حلي  راه  و  کرد  تالش 
اگر طرح هاي ارایه شده از سوي سیاسیون ما 
صادقانه و هدف آنان خدمت به مردم و تامین 
چنین  یقیناً  باشد،  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
طرح هایی مي تواند هم مفید باشد و هم مورد 

تایید مردم افغانستان قرار گیرد.
وضعیت پارلمان را چگونه ارزیابي مي کنید؟

مردمي  و  است  ملت  آیینه  افغانستان  پارلمان 
را که شما با آنان در کوچه و بازارها برخورد 
مي کنید، هم با سواد و هم بي سواد هستند. پس 
نباید بیش از این انتظار داشت و باید بدانیم که 
پارلمان کشور در کنار سایر مشکالتي که دارد، 
با مداخلۀ حکومت و جناح هاي مختلف مواجه 
چالش هاي  و  شده  اختالفات  سبب  که  است 

زیادي را در پارلمان به باور آورده است.
در اخیر اگر حرفي خاصي دارید بفرمایید.

است.  افغانستان  مردم  خواست  من،  خواست 
مردم خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسي 
و برگزاري انتخابات شفاف و عادالنه هستند و 
من هم امیدوار استم که در سال آینده مردم ما 
شاهد برگزاري انتخابات باشند و با استفاده از 
تجربیات گذشته و با گذشتن از مسایل قومی، 
نژادی، زبانی، مذهبی و سایر موارد، کسي را به 
عنوان زعیم کشور انتخاب کنند که براي آینده 
افغانستان برنامه هاي مفید و موثري داشته باشد.

سپاس فراوان از شما جناب مجیدي.
از شما هم سپاس گذار استم.

محمد فرهاد مجیدي عضو مجلس نماينده گان:

در بحران بي اعتمادي 
به سر مي بریم

له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته 

ډول  رسمي  په  مرشي  مسوولیتونو  امنیتي  ټولو  د 

وسپارل شوه.

شوو  جوړو  په  ورځ  په  شنبې  سې  د  اړه  دې  په 

لپاره  افغانستان  د  دا  کرزي  ولسمرش  کې  مراسمو 

او  افغان  چې،  ویل  ویې  او  وبلله  بریا  لویه  یوه 

بهرين ځواکونه د دې بریا د ترالسه کولو لپاره ډیرې 

قربانۍ ورکړې دي.

ولسمرش کرزي وویل، چې له خپلې خاورې څخه 

دفاع د افغانانو او امنیتی ځواکونو مسوولیت دی او 

ډاډ یې څرګند کړ، افغانان له خپلو امنیتي ځواکونو 

څخه په ټینګه مالتړ کوي.

افغان  کې  غونډه  دې  په  راز  دغه  کرزي  ولسمرش 

ځواکونو ته امر وکړ، چې له دې وروسته به په هېڅ 

صورت هوايي عملیات نه کوي.

ولسمرش کرزي له دې وړاندې په وار وار پر بهرنیو 

ځواکونو هم له دې امله نیوکې کولې، چې هوايي 

بریدونه کوي او په دغو بریدونو کې تر ډېره ملکي 

وګړي وژل کېږي.

د نړیوالو هوايي مببارۍ په تېرو څو کلونو کې هغه 

یې  اړیکې  امریکا  او  افغانستان  د  چې  وه،  مساله 

خړې کړې وې. که څه هم چې په وار وار ولسمرش 

تر  لېږد  د  واک  امنیتي  د  دغه غوښتنې کولې، خو 

چې  دا  درلود.  دوام  مبباریو  دغو  پړاوه  وروستي 

خپله  په  افغان ځواکونو  امنیتي چارې  ټولې  اوس 

ولکه کې واخیستې ولسمرش یې د هوايي بریدونو 

د بندېدو امر وکړ.

وګړو  ملکي  د  خوا  یوې  له  که  امر  دا  ولسمرش  د 

د  لپاره ویل کېږي؛ خو  د مخنيوي  د مرګ ژوبلې 

افغانستان نوې په پښو درېدونکې اردو ته به په څو 

امنیتي چارې تر  دالیلو دا ګرانه کړي، چې سمې 

رسه کړي.

او  دی  هېواد  غرنیز  یو  افغانستان  چې  دا،  لومړی 

د ځمکې  کېدای  ده، چې نيش  یې غرنیزه  ارايض 

له الرې د هېواد ټولو نقطو ته اردو ځان ورسوي. د 

افغان حکومت دښمنان تر دېره په غرنیزو سیمو کې 

پټ او له هغه ځایه پر لویو الرو، ښارونو او نورو 

نه  بریدونه کوي. که چېرې هوايي ځواک  ځایونو 

وي او هوايي ځواک ونه کارول يش، نيش کېدای 

افغان ځواکونه د ځمکې له الرې نيش کوالی هغه 

وسله وال چې په لرو او غرنیزو سیمو کې اويس له 

منځه یوسی.

افغان  پلوه هم  له  د وخت 

ځواکونه په الزم فرصت او 

په  وخت کې نيش کوالی 

لرو پرتو سیمو کې په وسله 

والو پسې ځانونه ورسوي.

یوه  په  چې  کله  راز  دغه 

افغان  پيل  کې  سیمه 

کمین  فشار،  تر  ځواکونه 

کې  کالبندۍ  هم  یا  او 

هوايي  یوازې  راځي 

ځواک کوالی يش هغوی 

وژغوري که هوايي ځواک 

نه وي نيش کېدای هغوی 

وژغورل يش.

اړتیا  ته  ځواک  هوايي  چې  شته  موارد  داسې  ډېر 

پېښوي؛ خو که ولسمرش رس په ټولو هوايي بریدونه 

د  ته  مخالفانو  والو  وسله  الس  لوی  په  بندوي 

فعالیتونو د پراختیا او شدت اخیستو زمینه برابروي.

دغه راز چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل 

شوي، کله هم د هغوی په اسايس غوښتنو فکر نه 

دی شوی.

مرش  کمیسیون  د  انتقال  د  مسوولیتونو  امنیتي  د 

مراسموکې  دې  په  احمدزي  غني  ارشف  ډاکټر 

وویل چې؛ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسوولیتونو 

کې  افغانستان  په  رسه  سپارلو  له  پړاونو  څلورو  د 

امنیتي وضعیت ترپخوا ډیر ښه شوی دی.

خو دایې نه دی ویيل، چې د ټولو امنیتي چارو له 

او که  امنیتي وضعیت ښه يش  به هم  سپارلو رسه 

نه؟ دا یې هم ګونګه پرېښي، چې څنګه به افغان 

ځواکونو ته د هغوی اړتیاوې پوره کېږی؟

د افغان امنیتي ځواکونو شمېر دا مهال څه باندې 

درې نیم لکو تنو ته رسیدلی؛ خو امنیتي مسووالنو 

تل ویيل چې، د تجهیزاتو له درکه له ستونزو رسه 

مخامخ دي؛ په تیره د هوایی ځواکونو په برخه کې.

رادار،  د  پوهې،  الزمې  وسلو،  درنو  د  راز  دغه 

کشف او څار پرمختللو وسایلو نشتون او ګڼو نورو 

ستونزو  له  ځواکونه  افغان  به  درلودل  نیمګړتیاوو 

رسه مخ کړي.

امنیتي ځواکونه له دې درکه چې کم تجربه دي او 

مخ  رسه  ستونزو  له  هم  شوي  ازمایل  دي  نه  پوره 

د  ټاکنو  راتلونکیو  د  خربه  مهمه  خو  يش  کېدای 

امنیت ساتنې ده، چې په یوازې ځان به وتوانېږي 

او که نه چې د ټاکنو امنیت ونیيس.

د افغان پوځ ټولو نیمګړتیاوو ته په کتو رسه د دوی 

په وړتیا شک پیدا کېدای يش؛ خو په کار ده چې 

ټولو  لومړی  يې  ټولنه  نړیواله  او  حکومت  افغان 

او  اړتیاوو  دې  د  کړي.  پوره  غوښتنې  او  اړتیاوې 

غوښتنو پوره کېدل هم د نړیوالو ټولنې په ګټه دي 

افغان ځواک  که چېرې  افغانستان. ځکه  د  او هم 

پیاوړی يش او په یوازې ځان د هر احتاميل ګواښ 

پيدا کړي؛ نو  د مخنیوي او رورسه د مقابلې توان 

پر  القاعدې  او  والو  وسله  د  بیا  یې  به  افغانستان 

ځالې له بدلېدو ژغورلی او له دې ادرسه به یې نړۍ 

په امن کړي وي. 

کرزیبهروحانی:
به افغانستان سفر 

کنید
در  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
را  روحانی  حسن  پیروزی  تلفنی  تماس  یک 
تبریک  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 

گفت.
در خبرنامۀ روز سه شنبۀ دفتر ریاست  جمهوری 
این  در  کرزی  آقای  که  است  آمده  افغانستان 
ایران  ملت  و  روحانی  حسن  برای  تماس، 

آرزوی سعادت و خوشبختی کرد.
رییس جمهوری افغانستان در این مکالمه، برای 
هر گونه همکاری با کشور "دوست و برادر" 

ایران ابراز آماده گی کرده است.
رییس جمهور کرزی در این تماس از روحانی 
عنوان  به  سوگند  ادای  از  بعد  که  خواست 

رییس جمهور به افغانستان سفر کند.
رییس جمهور منتخب ایران نیز ضمن آرزوی 
موفقیت و خوشبختی برای مردم افغانستان از 
رییس جمهوری افغانستان خواست تا به ایران 

سفر نماید.
افغانستان  رییس جمهوری  نیز  قبل  روز  دو 
او  از  که  را،  روحانی  حسن  پیروزی  رسمًا 
در  طلب  اصالح  گروه های   نامزد  عنوان  به 
برده  نام  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 

شده، به مردم ایران تبریک گفت.
افغانستان  جمهوری  ریاست  خبرنامه  در 
آمده است که آقای کرزی ابراز امیدواری کرده 

روابط افغانستان و ایران گسترش پیدا کند.
آرای  مطلق  اکثریت  کسب  با  روحانی  حسن 
رای دهنده گان؛ حدود 18 میلیون و ۶13 هزار 
و 329 رای، در دور اول انتخابات یازدهمین 

دور ریاست جمهوری ایران پیروز شد.

شبکۀجامعۀمدنیوحقوقبشربهکرزی:

 در گزينش اعضای جديد کمیسیون 
حقوق بشر تجديد نظر کنید

از  افغانستان  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه  شبکۀ 
گزینش  در  تا  می خواهد  کرزی  رییس جمهور 
تجدید  بشر  حقوق  کمیسیون  جدید  کمیشنران 

نظر کند.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان بدین 
امور داخلی  باور است که مداخالت سیاسی در 
این  تا  شد  خواهد  سبب  بشر،  حقوق  کمیسیون 
کمیسیون نتواند برنامه ها و تعهدات اش را عملی 

کند.
نشست  یک  در  گذشته  روز  شبکه  این  اعضای 
خبری در کابل به خبرنگاران گفته اند: برخی از 
جدید  کمیشنرهای  عنوان  به  که  جدید  اعضای 
اند،  گردیده  تعین  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

وابسته به احزاب و گروه های سیاسی اند.
و  مدنی  جامعه  شبکه  رییس  نظری  نعیم  محمد 
گفت  مورد  این  در  نگرانی  ابراز  با  بشر  حقوق 
که مداخالت سیاسی و نبود چهره های توانا روی 
تاثیر  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کارکردهای 

منفی بجا خواهد گذاشت.
آقای نظری خواهان تجدید نظر در گزینش پنج 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  جدید  کمیشنر 

گردید.
صدور  با  گذشته  شنبه  کرزی  جمهور  رییس 
فرمانی رییس و اعضای جدید کمیسیون حقوق 

بشر را اعالم کرد.
فرید حمیدی، سید  سیما سمر رییس کمیسیون، 
احمد ضیا لنگری و داکتر ثریا صبحرنگ از جمله 
کمیسیون  این  در  آنان  کار  ادامه  که  اند  کسانی 

تمدید گردیده است.
پرست،  یزدان  قدریه  هوتک،  عبدالرحمان  اما 
ایوب اصیل، حوا علم نورستانی و وحیداهلل ارغون 
این  اعضای  به حیث  که  اند  پنج چهره جدیدی 

کمیسیون تعین گردیده اند.
رییس  انتخاب  اساسی،  قانون  ماده ۶4  اساس  بر 
از  یکی  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  اعضای  و 

صالحیت های رییس جمهور افغانستان می باشد.

اجندايمليبرایتأمینوحدتمليکمكمیکند
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اوباما  بارک  اداره  از  امریکا  متحده  ایاالت  ارشد  سناتور  یک 
خواسته است که در مورد »پرداخت مخفی پول نقد« به دفتر 
حامد کرزی توضیح بدهد و تا زمانی که قضیه روشن نشده، 75 

میلیون دالر کمک به افغانستان را متوقف می کند.
روابط  کمیته  در  جمهوریخواهان  ارشد  سناتور  کورکر،  باب 
اداره  عنوانی  را  نامه  چهارمین  امریکا  سنای  مجلس  خارجی 
اوباما  سیاست  از  نامه  این  در  او  است.  نوشته  اوباما  بارک 
شکایت کرده و گفته است که درخواست های قبلی اش برای 

توضیح در این رابطه نادیده گرفته شده اند.
کورکر روز دو شنبه در نامه یی به جان کری وزیر امور خارجه 
توسعه یی  برای کمک های  امریکا  متحده  ایاالت  نماینده گی  و 
بین المللی نوشته است: »فقدان هرگونه پاسخ اداره )اوباما( به 
این خواست ها، تصمیم ظاهری اش بی اعتنایی کردن به نظارت 
کمیته روابط خارجی سنا، و ناتوانی )یا بی میلی( اش به توضیح 

چنین مشی، غیرقابل قبول است«.
او در این نامه گفته است که به عنوان پیامد این قضیه، به این 
نتیجه رسیده است که پرداخت پول مالیه دهنده گان به چنین 
امنیت  به نفع  ارتباط منطقی،  یک استراتژی حکومتداری فاقد 
ملی ایاالت متحده امریکا نمی باشد: »در این قسمت من رسمًا 
»اداره  برنامه های  به  ارتباط  در  کانگرس   ۶5 شماره  تذکر  به 
کمک های توسعه یی بین المللی ایاالت متحده امریکا » )یو اس 

ای آی دی( تمسک می جویم«.
سازمان  که  داد  گزارش  تایمز  نیویارک  روزنامه  اپریل  ماه  در 
ده  ای(  آی  )سی  امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  استخبارات 
رییس جمهور  کرزی،  حامد  دفتر  به  نقد  پول  دالر  میلیون  ها 

افغانستان پرداخته است.
این  بیشتر  بود که بخش  داده  تایمز گزارش  نیویارک  روزنامه 

شده  سرازیر  سیاستمداران  و  سیاسی  رهبران  کیسه  به  پول ها 
است که بسیاری از آن ها در تجارت مواد مخدر دخالت دارند 

و در برخی موارد طالبان نیز از این پول بهره مند شده اند.
امریکا  استخبارات  سازمان  از  نقد  پول  دریافت  کرزی  حامد 
را پذیرفت. او گفت که از این پول برای پرداخت معاش های 
کارمندان حکومت، خدمات صحی و بخش تحصیلی استفاده 

شده است.
نیویارک تایمز به نقل از مقام های امریکایی گزارش داده بود که 
»سی آی ای« با این کار می خواست نفوذش را حفظ کند، اما به 
جای این، فساد را تغذیه کرد، رهبران سیاسی را تقویت نمود و 
به استراتژی خروج واشنگتن از افغانستان آسیب رساند. به نقل 
پول ها در بکس، دستکول و خریطه های  این  این روزنامه،  از 

پالستیکی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان داده شده است.
باب کورکر گفت که کمک های متوقف شده برای برنامه های 
تا  پول ها  این  و  بود  شده  گرفته  نظر  در  افغانستان  انتخاباتی 
زمانی متوقف می ماند که او معلومات کافی در مورد این قضیه 

از اداره بارک اوباما به دست بیاورد.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

يک سناتور ارشد امريکايی به اوباما:

در بارۀ پرداخت پول استخباراتی به دفتر 
کرزی توضیح بدهید

هیأت شورای صلح 
به قطر می رود

که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
هیات شورای عالی صلح برای مذاکره 
با طالبان به قطر می رود. اما او افزوده 
است که این مذاکرات بعد از شروع 

باید به افغانستان انتقال یابد.
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده 
طالبان  دفتر  شنبه  سه  روز  که  است 
جزییات  اما  می شود،  افتتاح  قطر  در 
بیشتری در این رابطه نداده است. این 
در حالی است که نماینده گان طالبان 
چندین ماه می شود در قطر به سر می 
در  کنفرانس  دو  در  آنجا  از  و  برند 

پاریس و تهران شرکت کرده اند.
به  پاسخ  در  افغانستان  رییس جمهور 
طالبان  دفتر  افتتاح  مورد  در  سوالی 
باز  با  که  »امیدوارم  گفت:  قطر،  در 
شدن دفتر چه امروز یا فردا، مذاکرات 
صلح بین شورای عالی صلح و طالبان 

هرچه زودتر آغاز شود«.
حامد کرزی در ابتدا به شدت مخالف 
ایجاد دفتر طالبان در قطر بود، اما بعداً 
به ایجاد آن موافقت کرد. کرزی روز 
سه شنبه که در...       ادامه صفحه 6


