
رهایی مشکوک 
یک زندانی

دو  از  یکی  فیروزی،  خلیل اهلل 
بانک  کابل  بنیان گذار  و  عمده  سهامدار 
که به حکم دادگاه عالی کشور در سال 
۱۳۹۳ به ده سال حبس و پرداخت ۳۰۰ 
میلیون دالر محکوم شده بود، به تازگی و 
به فرمان رییس جمهور غنی از زندان به 
خانه اش منتقل شده است. گفته می شود 
زندان  از  فیروزی  آقای  انتقال  دلیل  که 
وخیم  وضعیت  خانه اش،  به  پلچرخی 

صحی او عنوان شده است.
اعالم  به دنبال   ،۱۳۹۱ سال  در 
اختالس  به دلیل  کابل بانک  ورشکستگی 
وسیع مالی سهامداران آن، بانک مرکزی 
به  را  آن  مدیریت  بالفاصله  افغانستان 
کامل اش  سقوط  از  تا  گرفت  عهده 
جلوگیری کند. سهامداران عمده  و متهم 
در اختالس، از جمله خلیل اهلل فیروزی 
و شیرخان فرنود، به حکم دادگاه زندانی 

شدند.
حکومت  گیری  شکل  از  پس 
در  غنی  رییس جمهور  ملی،  وحدت 
به  ریاست جمهوری اش،  روز  دومین 
پرونده ی  که  داد  دستور  کل  دادستانی 
اختالس مالی در کابل بانک را بازگشایی 
کند. رییس جمهور غنی در نخستین پیام 

عیدی خود در میزان ۱۳۹۳،...

در اوج تنش هند و پاکستان 
بر سر مسأله ی کشمیر، افغانستان 

خواستار گسترش روابط با دهلی نو شد

فن دایک: 
فتح سوپرجام برای 
لیورپول مهم است

ستاره  فن دایک،  ویرژیل 
فتح  می گوید  لیورپول  دفاع  خط 

سوپرجام اروپا برای این تیم...

بایرن مونیخ، لروی سانه 
را جنوری خواهد خرید

بایرن  می گوید  سان  روزنامه 
شدید  مصدومیت  وجود  با  مونیخ 

لروی سانه در فرصت نقل و...

مشاجره ی نخست وزیر 
و وزیر کشور ایتالیا بر سر 

کشتی حامل پناهجویان
میان  مشاجره  روز:  اطالعات 
ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا با 

سایر وزیران کابینه برسر...

اطالعات روز: عباس موسوی، 
خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 

ایران در واکنش به...

ایران: 
تعهدی برای آزادی 

کشتی گریس-۱ نداده ایم

راچل مارتین خبرنگار »رادیوی عمومی ملی« یا »ان پی آر« 
با »الکس تایر« در مورد تالش ها برای دست یابی به توافق 
صلح با طالبان مصاحبه کرده است. آقای تایر به  عنوان مشاور 
حقوقی کمیسیون اصالح قانون اساسی و قضایی افغانستان 

خدمت کرده است.
در  درگیر جنگ  متحده  ایاالت  که  می شود  سال  هجده 
افغانستان است. کودکی که درست پس از سرنگونی طالبان 
اکنون واجد  باشد،  دنیا آمده  به  امریکایی  نیروهای  به دست 
شرایط پیوستن به ارتش و جنگیدن در همان جنگ و همان 
شده اند.  کشته  جنگ  این  در  نفر  هزار  ده ها  است.  میدان 
صدها  افغانستان  بازسازی  برای  تالش  در  متحده  ایاالت 

میلیارد دالر مصرف کرده است. 
الکس تایر به عنوان مشاور حقوقی در کابل خدمت کرده 
و نیز به تدوین قانون اساسی افغانستان کمک کرده است. او 
اوایل هفته ی قبل از سفر اخیرش به کابل، بازگشته است و 

هنوز از نشانه های ظاهری پیشرفت شگفت زده است.
الکس تایر: ساخت وساز در کابل ادامه دارد. بلندمنزل ها 

دارند همه جا قد می کشند...

نفری   26۰ گروه  اولین  میالدی   2۰۱۱ سال  آپریل  در 
ترکیه  والیت  جنوبی ترین  حاتای،  وارد  سوری  پناهجویان 
شدند که آغاز ورود پناهجویان سوری به ترکیه بود. ترکیه 
اولین گروه پناهجویان سوری را در چادرهای موقت در یک 
باز  چشم  تا  ولی  کردند  جابه جا  قدیمی  متروک  ساختمان 
کردند که تعداد پناهجویان از مرز یک میلیون گذشته بود و 
دیگر جمعیت به اندازه ای شده بود که ممکن نبود آن ها را 

در کمپ های موقت پناهندگی جابه جا کنند.
به دلیل این که دولت ترکیه از نیروهای مخالف حکومت 
بشار اسد حمایت می کرد، به بی جاشده ها و پناهجویان که 
از سوریه به ترکیه می رفتند، پناه داده می شدند. در ماه اکتوبر 
سیاست  علنی  به صورت  ترکیه  دولت  میالدی،   2۰۱۱ سال 

»درهای باز« را به روی پناهجویان سوری اعالم کرد.
سوری  پناهجویان  به روی  باز  درهای  سیاست  اعالم  با 
نواحی شمالی سوریه، ورود  در  و شدت گرفتن درگیری ها 
این  در  ترکیه  یافت.  افزایش  ترکیه  به  سوری  پناهجویان 
مرحله نتوانست که این گروه بزرگ پناهجویان را در داخل 
داخل  در  را  آن ها  اسکان  سیاست  و  کند  کنترل  کمپ ها 

شهرهای ترکیه عملی کرد...

دانشمندان می گویند که هر آدمی زادی یک نیمه ی پنهان 
دارد. بعد همین دانشمندان به خاطر این که زحمت ما را کم 
پنهان، همیشه  نیمه ی  این  که  باشند، توضیح می دهند  کرده 
پنهان نیست؛ گاه گاهی آشکار می شود. کار دانشمندان حرف 
دهند،  توضیح  را  مسأله ای  می گیرند  تصمیم  وقتی  ندارد. 
چندین مثال خوب و موردی می آورند تا ما را مجبور کنند 
مقابل  در  بی نظیری  مقاومت  کنون  تا  ما  هرچند  بفهمیم، 
بسته ایم.  که  عهدی  آن  بر  هستیم  و  داده ایم  نشان  فهمیدن 
پنهان  نیمه ی  در خصوص  مشهور  دانشمندان  که  مثال های 
ما  عزیز  کشور  به  مربوط  آن  چندتای  آورده اند،  آدمی زاد 

افغانستان می شود. پس بیایید آن ها را بخوانیم.
مردم افغانستان چند عید دارند. عید قربان، کالن ترین شان 
است. افغان ها معتقدند که روز عید باید قربانی کنند. برای 
همین، هر خانواده ای اگر وسع و توان قربانی کردن را داشته 
باشد، بُزی، گوسفندی، گوساله ای، گاوی یا حتا چند رأس 
از این حیوانات را قربانی می کنند. این خانواده ها معتقدند که 
اسالم، دین کامل، دین پاک و منزه، دین دنیا و آخرت است. 
گلوی  وقتی  مؤمن،  و  مسلمان  خانواده های  همین  بعدش 

حیوان قربانی را بریدند و شکمبه و...

رهبر  حکمتیار،  گلبدین  روز:  اطالعات 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  و  اسالمی  حزب 
در  که  می گوید  جاری  سال  ریاست جمهوری 
صورت آمدن صلح، انتخابات ریاست جمهوری به 

احتمال زیاد به تأخیر خواهد افتاد.
آقای حکمتیار که دیروز )جمعه، 25 اسد( در 
یک گردهمایی انتخاباتی اش در شهر کابل صحبت 
روندهای  پیش بردن  که  گفت  همچنان  می کرد، 
در  و  نیست  ممکن  همزمان  انتخابات  و  صلح 

صورت آمدن صلح، انتخابات باید به...

دوستانم  نشسته ام.  کابل  در  کافه ای  در 
می بینند.  ۱۹6۰را  سال  در  افغانستان  عکس های 
چشمان شان سرشار از غم عمیقی است و فضا پر 
از نوستالژی برای آن روزهای که افغانستان با تمام 
مشکالتش و با آهستگی، اما در مسیر پیشرفت بود. 
ترس این است که شاید روزی کودکان ما هم 
ما  از  و  بنگرند   2۰۱۹ به  نوستالژی  چنین  این  با 
اکنون داریم و  ما  از آزادی های که  صحبت کنند؛ 
شاید آن ها نداشته باشند؛  از قهوه خانه رفتن ما؛ از 

جامعه ی مشترک ما که در آن مردان و...

آیا افغان ها آماده ی سازش 
با طالبان هستند؟

تغییر سیاست پناهندگی ترکیه نیمه ی پنهان ما  حکمتیار: 
با آمدن صلح، احتمال دارد 

برگزاری انتخابات به تأخیر بیفتد

مذاکرات صلح 
و آینده ی کودکان ما
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در اوج تنش هند و پاکستان بر سر مسأله ی کشمیر، 
افغانستان خواستار گسترش روابط با دهلی نو شد

مقام های ارشد امنیتی افغان و ناتو برای بررسی ادعای تلفات غیرنظامیان به پکتیا رفتند
تلفات غیرنظامیان در  ادعای  دنبال  به  اطالعات روز: 
نتیجه ی عملیات نیروهای امنیت ملی در ولسوالی زرمت 
والیت پکتیا، مقام های ارشد امنیتی و دفاعی افغان و ناتو 

برای بررسی این ادعا به آن والیت سفر کرده اند.
دفتر مطبوعاتی والی پکتیا در اعالمیه ای گفته است که 
محمدمسعود  ملی،  دفاع  وزارت  سرپرست  خالد،  اسداهلل 
محمدمعصوم  داخله،  امور  وزارت  سرپرست  اندرابی، 
اسکات  جنرال  و  ملی  امنیت  عمومی  رییس  استانکزی، 
میلر، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان بعدازظهر دو 
تلفات  ادعای  بررسی  برای  اسد(   24 )پنج شنبه،  قبل  روز 

غیرنظامیان به این والیت آمده اند.
به نقل از اعالمیه، این مقام ها در جریان سفرشان ضمن 
بررسی وضعیت امنیتی جنوب شرق کشور، با والیان پکتیا و 

پکتیکا و مردم این دو والیت نیز دیدار کرده اند.
بررسی  برای  صالحیت  با  هیأت  یک  دیدار  این  در 
تلفات غیرنظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا توظیف شده 
با  را  یافته های شان  تا  این هیأت خواسته شده است  از  و 

مقامات ارشد امنیتی شریک کنند. 

نیز  پکتیکا  و  پکتیا  والیان  از  امنیتی  ارشد  مقام های 
به  قضیه  این  تحقیق  روند  و  بررسی  در  که  خواسته اند 

گونه ی مستقیم سهم بگیرند.
افزون بر این، در جریان سفر مقام های ارشد امنیتی و 
دفاعی افغان و ناتو به پکتیا، در مورد همکاری دوام دار و 
افغان  امنیتی  نیروهای  از  نیروهای حمایت قاطع  پشتیبانی 

نیز بحث و گفت وگو شده است.
گفتنی است که ریاست عمومی امنیت ملی روز دوشنبه 
هدفمند  عملیات  نتیجه ی  در  که  کرد  اعالم  اسد(   2۱(
این ریاست در روستای »گوالل کو« در  نیروهای ویژه ی 
دو  به شمول  طالب  ۱۱ جنگ جوی  پکتیا  زرمت  ولسوالی 
سردسته ی این گروه کشته شده اند. این عملیات یک شنبه 

شب )2۰ اسد( صورت گرفته است.
در اعالمیه ی این ریاست آمده بود که در این عملیات 
به  و  گرفته  قرار  هدف  طالبان  تروریستی  گروه  قرارگاه 
از  شماری  اما  است،  نرسیده  آسیبی  هیچ  غیرنظامیان 
کشته شدگان  که  کرده اند  ادعا  زرمت  ولسوالی  باشندگان 

این عملیات همه غیرنظامیان بوده اند.

به دنبال این ادعاها، هیأت معاونت سازمان ملل متحد 
بررسی  آن را  که  بود  کرده  اعالم  )یوناما(  افغانستان  در 

می کند.
مورد  در  »یوناما  بود:  شده  گفته  یوناما  اعالمیه ی  در 
در  غیرنظامی   ۱۱ کشته شدن  از  حاکی  که  گزارش هایی 
عملیات تالشی نیروهای طرف دار حکومت در جریان عید 

در پکتیا می باشد، عمیقا نگران است.«
حال  در  یوناما  بشر  حقوق  گروه  اعالمیه،  از  نقل  به 
بررسی این موضوع است. در عین حال یوناما گفته بود که 
پاسخ دهی در مورد این ادعا ضروری است و آسیب رساندن 

به غیرنظامیان باید متوقف شود.
دفتر شورای امنیت ملی کشور نیز روز پنج شنبه )24 
اسد( اعالم کرد که ادعای تلفات غیرنظامیان در ولسوالی 

زرمت پکتیا را بررسی می کند. 
بود:  آمده  ملی  امنیت  شورای  دفتر  اعالمیه ی  در 
»ریاست عمومی امنیت ملی توظیف شده تا آن عده اراکین 
سهیم  عملیات  این  در  که  را  خویش  نظامی  مقامات  و 

بودند، تحت تحقیقات جدی قرار دهد.«

در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
یک  در  که  کرده اند  اعالم  بامیان  والیت 
هفته ی اخیر بیش از ۱۰۰ هزار گردش گر 
داخلی از ساحات تاریخی، مناظر طبیعی و 
پارک ملی بند امیر بازدیده کرده اند و این 

رقم در حال افزایش است. 
همزمان با این طاهر زهیر، والی بامیان 
دو روز قبل )پنج شنبه، 24 اسد( در پنجاه 
از  ملی  پارک  کمیته ی  جلسه ی  نهمین  و 
به منظور  که  است  خواسته  سرمایه گذاران 

افزایش ظرفیت توریستی و ایجاد اماکن و 
مراکز تسهیالتی و جاذبه های گردش گری 
در پارک ملی بند امیر سرمایه گذاری کنند.

آقای زهیر حضور بیش از ۱۰۰ هزار 
ساحات  و  امیر  بند  از  داخلی  گردش گر 
دیدنی بامیان را بی سابقه عنوان کرده است. 
او افزوده است که با توجه به افزایش این 
ادارات  و  محلی  اداره ی  است  الزم  آمار، 
ذی ربط برای پذیرایی بهتر از گردش گران 
سالم  مدیریت  گردش گری  توسعه ی  و 

داشته باشند.
مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه ی  براساس 
جلسه ی  نهمین  و  پنجاه  در  بامیان،  والی 
مورد  در  همچنان  ملی  پارک  کمیته ی 
رعایت  نقلیه،  وسایط  پارکینگ  »تنظیم 
تقویت  و  هتل داران  توسط  نظافت 
و  پاکی  در  جدیت  هتل داری،  فرهنگ 
مدیریت  عمومی،  تشناب های  نظافت 
بی نظمی  از  جلوگیری  و  قایق ها  درست 
داده شده ی  نرخ های  مطابق  قیمت ها  و 

حفظ الصحه ی  و  زباله  مدیریت  شاروالی، 
و  نوشکن  از  جلوگیری  و  محیط زیستی 
ماهی«  صید  و  حیوانات  شکار  همچنین 

بحث و گفت وگو شده است.
بند امیر در سال ۱۳88 خورشیدی از 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  سوی 
ملی  پارک  نخستین  به عنوان  افغانستان 
هزاران  همه ساله  شد.  شناخته  کشور  این 
گردش گر داخلی و خارجی از این پارک 

دیدن می کنند.

»در یک هفته ی اخیر بیش از ۱۰۰ هزار گردش گر از بند امیر بامیان دیدن کرده اند«

عبداهلل  روز:  اطالعات 
از  اجرایی کشور  رییس  عبداهلل، 
هند  سازنده ی  نقش  و  کمک ها 
و  کرده  قدردانی  افغانستان  در 
ادامه و گسترش روابط  خواهان 

میان دو کشور شده است.
اظهارات  این  عبداهلل  آقای 
)پنج شنبه،  قبل  روز  دو  شام  را 
از  تجلیل  مراسم  در  اسد(   24
استقالل  سالروز  هفتادوسومین 
در  کشور  این  سفارت  در  هند 

کابل مطرح کرده است.
او همچنان سالروز استقالل 

آن  مردم  و  حکومت  به  را  هند 
همچنان  و  گفته  تبریک  کشور 
از دوستان  افزوده است که هند 
و متحدان تاریخی و استراتژیک 

افغانستان است. 
غنی  اشرف  رییس جمهور 
تبریک  ضمن  پنج شنبه  روز  نیز 
سالروز  هفتادوسومین  گفتن 
استقالل هند به حکومت و مردم 
آن کشور، گفته بود که افغانستان 
نزدیک  دوست  یک  به عنوان 
هند، عالقمند است که روابط و 
مشارکت خود را با هند تقویت 

کند. 
ریاست جمهوری  ارگ 
بود  گفته  اعالمیه ای  در  کشور 
دشوار  لحظات  در  هند  که 
و  بزرگ  دوست  مصیبت،  و 
با  و  بوده  افغانستان  نزدیک 
و  ثبات  حفظ  به  گسترده  کمک 
کمک  جهان  و  منطقه  در  امنیت 

کرده است.
از سویی هم رییس اجرایی 
کشور در حالی خواهان ادامه و 
گسترش روابط با هند شده است 
اسالم آباد،  با  دهلی  روابط  که 

افغانستان  جنوبی  همسایه ی 
اخیرا  و  بوده  پرتنش  همواره 
کشمیر  مسأله  سر  بر  تنش ها 
میان دو کشور نیز خبرساز شده 
می تواند  که  تنش هایی  است؛ 
نیز  افغانستان  صلح  روند  روی 

تأثیر بگذارد.
یکی  به عنوان  پاکستان 
و  طالبان  حامی  کشورهای  از 
کشوری که رهبران طالبان نیز در 
خاک آن حضور دارند، می تواند 
صلح  روند  در  مهمی  نقش 
به  طالبان  کشانیدن  و  افغانستان 

میز مذاکره با حکومت افغانستان 
بازی کند.

با توجه به نقش پاکستان در 
سفیر  اخیرا  اما  افغانستان،  صلح 
پاکستان در امریکا گفته است که 
تنش بر سر مسأله ی کشمیر روی 
تأثیرگذار  افغانستان  صلح  روند 
پیش  درحالی که  بود،  خواهد 
کابل  در  پاکستان  سفیر  آن  از 
عکس این سخن را مطرح کرده 
کشمیر  مسأله ی  که  بود  گفته  و 
روی روند صلح افغانستان تأثیر 

نخواهد گذاشت.

اطالعلات روز: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلالمی 
سلال  ریاسلت جمهوری  انتخابلات  ناملزدان  از  یکلی  و 
جلاری می گویلد کله در صلورت آملدن صللح، انتخابلات 
ریاسلت جمهوری بله احتملال زیاد بله تأخیر خواهلد افتاد.

آقلای حکمتیلار کله دیروز )جمعله، 25 اسلد( در یک 
گردهمایلی انتخاباتلی اش در شلهر کابلل صحبلت می کرد، 
همچنلان گفت کله پیش بلردن روندهای صللح و انتخابات 
همزمان ممکن نیسلت و در صلورت آمدن صلح، انتخابات 

بایلد به تأخیلر بیفتد.
او افلزود: »انتخابلات شلاید بله تأخیلر بیفتلد. احتمال 
قلوی ایلن اسلت کله انتخابلات باید بله تأخیلر بیفتلد. اگر 
صللح بیایلد طبیعی اسلت کله انتخابلات به تأخیلر می افتد، 

هلردو همزملان ممکن نیسلت.«
ایلن ناملزد انتخابلات ریاسلت جمهوری درحالی کله از 
احتملال بله تأخیرافتادن انتخابات سلخن می زنلد، همچنان 
تأکیلد دارد کله تلا آخریلن روز مبلارزات انتخاباتلی، بله 
کمپیلن انتخاباتلی اش در شلهرهای افغانسلتان ادامه خواهد 

داد.
آقلای حکمتیلار در عیلن حلال گفلت کله بلا تملام 
انتخابلات  رونلد  قبلل  از  کله  کسلانی  برابلر  در  تلالش 
ریاسلت جمهوری را بله نفلع خودشلان مهندسلی کرده اند، 

خواهلد ایسلتاد و جللو تقللب را نیلز خواهلد گرفلت.
انتخابلات  تأخیرافتلادن  بله  احتملال  از  حاللی  در  او 

ریاسلت جمهوری سلخن می زنلد کله کمیسلیون مسلتقل 
برگلزاری  روز  را  جلاری  سلال  میلزان  ششلم  انتخابلات 
بله  بارهلا  و  کلرده  تعییلن  ریاسلت جمهوری  انتخابلات 
برگلزاری انتخابلات در زملان تعیین شلده ی آن تأکیلد کرده 

اسلت.
از سلویی هلم رییس جمهلور اشلرف غنلی و عبلداهلل 
عبلداهلل، رییلس اجرایلی کشلور نیلز هملواره بله صللح و 
انتخابلات بله عنلوان دو رونلد جلدا از هلم یلاد کلرده و به 

پیش بلرد همزملان ایلن دو رونلد تأکیلد کرده انلد.
از  بخشلی  در  حکمتیلار  گلبدیلن  حلال  همیلن  در 
سلخنانش افلزود کله صللح آمدنلی اسلت و هیلچ کسلی 
نمی توانلد در برابلر صللح مانلع ایجلاد کنلد. به گفتله ی او: 
»صللح آمدنلی اسلت، هیلچ کسلی نمی توانلد مانلع صللح 
شلود، مللت ملا هلم صللح می خواهنلد، وضعیت هلم این 
را ایجلاب می کنلد، امریلکا هلم بله ایلن نتیجله رسلیده، 
کشلورهایی کله بلرای جنلگ سلرمایه گذاری کلرده و ایلن 
جنلگ را آغلاز کرده و تا املروز دوام داده انلد، این ها هم به 
ایلن نتیجه رسلیده اند کله از ایلن جنگ هیچ دسلت آوردی 

داشلت.« نخواهند 
و  رونلد صللح  از  آنلان  کله  کلرد  حکمتیلار علالوه 
ایلن راسلتا صلورت  از پیشلرفت هایی کله تلا کنلون در 
گرفتله حمایلت می کننلد. بله گفتله ی او، اگلر صللح منتج 
بله جلوگیلری از خون ریلزی »افغان هلا« بلرای یلک ملدت 

کوتلاه هلم شلود، از آن حمایلت می کننلد و بلرای تأمیلن 
صللح آملاده ی هرنلوع قربانی انلد.

حکوملت  کله  گفلت  همچنلان  حکمتیلار  گلبدیلن 
وحلدت مللی توانایلی مدیریلت افغانسلتان را نلدارد و در 
صلورت خلروج امریلکا از افغانسلتان، ایلن حکوملت نیلز 
سلقوط خواهلد کلرد. آقلای حکمتیلار افزود کله حکومت 
وحلدت مللی توانایلی تصمیم گیلری درباره ی مسلایل مهم 
کشلور را نداشلته و در رابطله بله صللح و موضوعات مهم 
دیگلر نیز بین ریاسلت جمهوری و ریاسلت اجرایی تفاوت 

دیلدگاه وجلود دارد.
او تأکیلد کلرد کله امریکا تلالش دارد تا در افغانسلتان 
حکومتلی را ایجلاد کنلد کله بتوانلد بلرای مدتلی پلس از 
خلروج نیروهلای امریکایی، افغانسلتان را مدیریلت کرده و 

دوام بیلاورد.
ایلن در حاللی اسلت کله اخیلرا سلی ان ان بله نقلل از 
منابعلی گلزارش کلرده اسلت کله قلرار اسلت توافق نامه ی 
صللح میلان امریلکا و طالبان تا نوزدهم آگسلت )28 اسلد، 

روز اسلتقالل افغانسلتان( بله امضا برسلد. 
تماملی پیشلرفت ها در مذاکلرات امریلکا و طالبان طی 
هفلت بلار گفت وگلو در دوحله و یلک بلار گفت وگلو در 
املارات متحلده ی عربلی حاصلل شلده و نماینلدگان دو 
و  توافق نامله  متلن  نهایی سلازی  بلرای  هم اکنلون  طلرف 

امضلای آن، مشلغول مشلوره بلا رهبران شلان هسلتند.

حکمتیار: 
با آمدن صلح، احتمال دارد برگزاری انتخابات به تأخیر بیفتد

خطلاب به مردم افغانسلتان اعالم 
کلرد کله حکومت وحلدت ملی 
بله وعلده اش مبنلی بلر پی گیری 
کابل بانلک  پرونلده ی  عادالنله ی 
متعهلد اسلت و آن را در عملل 

ثابلت و محقلق خواهلد کرد.
بله نقلل از منابلع معتبلر، بله 
غنلی  رییس جمهلور  هدایلت 
هیأتلی بله ریاسلت رییلس املور 
ریاسلت جمهوری  ارگ  حقلوق 
مؤظف شلده تلا وضعیت صحی 
و تعهدات مالی آقلای فیروزی را 
بررسلی کنلد. هیلأت مذکلور، به 
ریاسلت جمهوری پیشلنهاد کرده 
پی گیلری  کمیسلیون  کله  اسلت 
پرونده ی کابل  بانلک، »در جریان 
یلک هفتله، سلندی را مبتنلی بلر 
تعهلدات  اجلرای  و  هملکاری 
امضلا  فیلروزی  آقلای  بلا  ماللی 

» . کند
به نظر می رسلد رهایلی آقای 
فیروزی از زنلدان و انتقال وی به 
خانله اش، بله دالیلل و توافقلات 
پشلت   پرده ی سیاسلی ربط داشته 
باشلد. در تابسلتان پارسلال، متهم 
دیگر پرونلده ی اختالس در کابل 
بنیان گلذار  بانلک و یکلی از دو 
از  پلس  فرنلود،  شلیرخان  آن، 
وخیم   شلدن وضعیلت صحی اش، 
بله شلفاخانه ی بگرام منتقل شلد 
و نیلم سلاعت بعلد جلان داد. در 
صحلی  وضعیلت  کله  صورتلی 
آقلای فیلروزی بله وخاملت رفته 
باشلد، برای مراقبت هلای ویژه و 
الزم، وی می بایست به بیمارستان 
منتقل می شلد. از سلوی دیگر، با 
توجه به پیشلنهاد هیلأت مؤظف 
بله ریاسلت جمهوری، مبنلی بلر 
هملکاری  سلند  یلک  امضلای 
و اجلرای تعهلدات ماللی میلان 
پرونلده ی  بررسلی  کمیسلیون 
فیلروزی،  آقلای  و  کابل بانلک 
دسلت کم  می رسلد  به نظلر 
در  تخفیف هایلی  و  تسلهیالت 
محکومیلت آقلای فیلروزی اجرا 
شلود. املری کله شلبهاتی جدی 
تبانلی  و  فسلاد  خصلوص  در 
وارد  فیلروزی  آقلای  در رهایلی 

می کنلد.
ایلاالت  سلفیر  جان بلس، 
رهایلی  از  کابلل،  در  متحلده 
موافقلت  بلا  فیلروزی  آقلای 
رییس جمهلور غنلی انتقلاد کرده 
و گفتله اسلت کله ایلن اتفلاق، 
حکوملت  صداقلت  و  جدیلت 
مبلارزه  املر  در  مللی  وحلدت 
سلوال  زیلر  را  اداری  فسلاد  بلا 
کابل بانلک،  پرونلده ی  می بلرد. 
یکلی از بزرگ تریلن پرونده هلای 
اختلالس از دارایی هلای عامله ی 
افغانسلتان بلود کله ملورد توجله 
و تعقیلب نهادهلای بین الملللی، 
شلرکای خارجی و افکار عمومی 
در داخل افغانسلتان قلرار گرفت. 
ملردم و حامیلان مالی و سیاسلی 
افغانسلتان انتظلار داشلتتد که این 
بلدون  و  جدیلت  بلا  پرونلده، 
دخاللت سلالیق و منافع سیاسلی 
آن،  قضایلی  و  عدللی  املور  در 
مراجلع  منظلر  از  و  پی گیریلی 
قضایی ملورد کفاف قلرار بگیرد. 
رهایلی آقای فیلروزی از زندان و 
انتقلال وی به خانله اش به بهانه ی 
وخاملت وضعیت صحی، نشلان 
می دهلد کله حکوملت وحلدت 
ملی نله تنها صداقلت و قاطعیتی 
در مبلارزه بلا فسلاد اداری نلدارد 
و  عدللی  دسلتگاه های  بلر  کله 

قضایلی نیلز فرملان می رانلد.
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املا  اسلت.  انسلانی  دغدغله ی  ابتدایی تریلن 
بلا  کله  زنده مانلدن  کله  دریافتیلم  بله زودی 
اسلتبداد تأمیلن شلود، شلاید از ملرگ آنلی 
جلوگیلری کنلد، املا خلود در واقلع ملرگ 
علزت نفلس و آزادی اسلت، ملرگ برابلری، 

ملرگ فکلر و اندیشلیدن اسلت. 
نزدیلک به سلی سلال بعد، یک بلار دیگر 

گفلت  و  کلرد  قطلع  را  ملا  حلرف  گلرم... 
»خلوب کردم. دسلت تان خلالص. زیاد گپ 
نزنیلن کله همیالی د حلوزه زنلگ می زنم که 
بیاینلد و چلوب د ... تلان زده شلما را بنلدی 
کنلد. بلاز خلواد فامیدیلد که کت کلی طرف 
اسلتین. برین گم شلین چوچای سلگ! شلاره 
ملردار کدین!! مه شلما واری آدملا ره مزدور 
هلم نمی گیلرم، شلما آمدیلن ملره ُسلتر گی 
بی خیلال  ملا هلم  میتیلن؟«  یلاد  ملرداری  و 
و  مؤملن  ملرد  آن  بلا  گفت وگلو  ادامله ی 
خداجلو شلدیم. مثلل چوچلای سلگ ازش 
دور شلدیم، ترسلیدیم کله مبلادا از گلوش و 

گللوی ملا دنلدان بگیلرد. ایلن یلک مثال.
اختصلاص  جوانانلی  بله  را  دوم  مثلال 
عیلد  رخصتی هلای  در  کله  می دهیلم 
می خواسلتند بله تفریلح و چکلر برونلد املا 
نرفتنلد. آن هلا بله دو دلیلل بسلیار سلاده بله 
اسلت  ایلن  اول  دلیلل  نپرداختنلد.  تفریلح 
کله جایلی بلرای تفریلح وجلود نلدارد. کجا 
برونلد تفریلح کننلد وقتی هیچ جایلی امنیت 
نیسلت؟ دلیلل دوم فقلر اسلت. بلا چله پولی 
بگوییلد  شلاید شلما  بپردازنلد؟  تفریلح  بله 
اسلت. چلون هیلچ  ناقلص  مثلال  ایلن  کله 

تصمیم هلای کله آن هلا هیچ نوع صلدا و نقش 
ندارنلد. آسلیب پذیری کلودکان، چنلد برابلر 
آسلیب پذیری ماسلت. از یک سلو آنان قدرت 
درک و تحلیلل تملام پیچیدگلی رخدادهلای 
آنلان  همچنلان  و  ندارنلد  را  پیرامون شلان 
هیچ گونله نقلش در براینلد مذاکلرات صللح 
و نلوع زندگلی را کله می خواهنلد، ندارنلد و 
همچنیلن نله رأی دارند که نتیجله ی انتخابات 
آجنلدای  یلا روی  و  بکشلند  بله چاللش  را 
سیاسلی و تصامیم سیاسلت مداران تأثیر داشته 
باشلند. اما از سلوی دیگلر مجبور هسلتند در 
نلوع سلاختار و نتیجله ای که از ایلن مذاکرات 

می آیلد، بلزرگ شلوند و زندگلی کننلد. 
هسلتیم.  کودکان ملان  امیلد  تنهلا  ملا 
وظیفله ی اخالقی ماسلت تلا بله نمایندگی از 
آرمان هلای کلودکان خلود بایسلتیم و مطمیین 
شلویم که صلح افغانسلتان را برای فرزندانش 
افغانسلتان  کله  طلوری  می کنلد؛  مهربان تلر 
دوبلاره به خاطلر نامهربانی با دخترانش شلهره 
یلا در صدمیلن سلالگرد اسلتقاللش،  نشلود 
حقلوق و آزادی هلای بنیادی شلهروندانش به 
مذاکلره گرفتله شلود؛ بلکه افغانسلتانی باشلد 
کله دخترانلش ماننلد پسلرانش آرزوهلای بلا 
این کله  نله  باشلند  داشلته  آسلمان ها  بلنلدی 
به خاطلر  را  آرزوهای شلان  ایلن  قوانیلن 
جنسیت شلان محلدود کنلد. دختلران ملا باید 
باشلند  داشلته  را  رییس جمهورشلدن  آرزوی 
و فرصلت، نلوع نظلام سیاسلی و اجتماعلی 
الزم بلرای ایلن آرزو وجود داشلته باشلد. این 
وقتلی املکان دارد کله کلم نیاوریلم. به عنوان 
انسلان و بلرای کودکان و آینده ی کشلور خود 
در برابلر پیامدهلای بد مذاکلرات صلح مبارزه 
کنیلم و کلم نیارویلم. کشلورهای زیلادی این 
ایسلتادگی و مبلارزه را کردنلد، خسلته بودند، 
املا بله مبلارزه ادامله دادنلد و نتیجله گرفتند. 

حلاال نوبلت ما اسلت.

هرکلدام شلان کار می کردنلد، املا دختلران و 
خانم هلای خودشلان در خانله بودنلد. وقتلی 
دختلری تصمیلم می گیلرد درس بخوانلد، او 
پیلش از آن کله وارد کالس درس شلود، اول 
بایلد از دهلیلز فکر پلدر، بلرادر و کاکاهایش 
عبلور کنلد. اجلازه بگیرد. ایلن نیمه بله هیچ 
عنلوان پنهلان نیسلت، بلکله خیللی آشلکار 
اسلت. آشلکارتر از نیمله ی دیگلری. ماهم از 
خیر نیمله ی پنهلان دختران می گذریلم، مبادا 

قضیله ناموسلی شلود و ملا سنگسلار.
ملورد  در  بگذاریلد  را  چهلارم  مثلال 
دانشلمندان بگویلم. دانشلمندان نیلز نیمله ی 
پنهلان دارند. شلما اشلرف غنی را کله متفکر 
دوم جهلان اسلت در نظر بگیریلد. او تیوری 
بین الملللی »بازسلازی دولت هلای نلاکام« را 
عرضله کلرده، املا خلود مظهلر و مصلداق 
یلک دولت نلاکام اسلت. در دوران او نه تنها 
دولت ناکام شلده که ملت نیز از هم پاشلیده. 
این نوع دانشلمندان و متفکریلن، در حقیقت 
نیمله ی پنهلان ناکاملی و فروپاشلی اند. پیلش 
از این کله نیمله ی پنهلان خودشلان ویران گلر 
پنهلان  نیمله ی  به عنلوان  خودشلان  باشلد، 

ویران گرنلد. ویران گلری، 

در کافله ای در کابلل نشسلته ام. دوسلتانم 
۱۹6۰را  سلال  در  افغانسلتان  عکس هلای 
می بیننلد. چشمان شلان سرشلار از غم عمیقی 
آن  بلرای  نوسلتالژی  از  پلر  فضلا  و  اسلت 
روزهلای که افغانسلتان با تمام مشلکالتش و 

بلا آهسلتگی، املا در مسلیر پیشلرفت بلود. 
روزی  شلاید  کله  اسلت  ایلن  تلرس 
کلودکان ملا هلم بلا ایلن چنیلن نوسلتالژی 
کننلد؛  ملا صحبلت  از  و  بنگرنلد  بله 2۰۱۹ 
از آزادی هلای کله ملا اکنلون داریلم و شلاید 
آن هلا نداشلته باشلند؛  از قهوه خانله رفتلن ما؛ 
از جامعله ی مشلترک ملا کله در آن ملردان و 
زنلان در کنلار هلم کار می کنیلم، درس ملی 
خوانیلم،  می خندیلم، می گرییلم؛ از این کله بلا 
وجلود تملام چالش هلا و تبعیض هلا، هنلوز 
صلدای  این کله   از  امیدواریلم.  تغییلر  بلرای 
خلود و دیگلران را نقلد می کنیلم؛  درسلت ها 
و غلط هلای سلال ها تحمیل شلده را بلا منطلق 
بله پرسلش می گیریلم؛ از این کله بلا صلدای 
می خوانیلم؛  پیشلرفت  و  آزادی  بلرای  بلنلد 
از این کله زنلان و ملردان همله می دویلم در 
میدان هلای فوتبلال بلرای پیروزی. و شلاید از 
این کله چگونله نتوانسلتیم همه ی این هلا را به 

میلراث بگذاریلم.
ماه هاسلت که بسلیاری از ما روز و شلب 
با ایلن تلرس درگیریم؛ جلدال نفس گیر یأس 
و امیلد. تلرس اما انلدک اندک با خسلتگی ما 
از جنلگ بله توافلق می رسلد؛ توقعلات ملان 
را از زندگلی پاییلن ملی آورد؛  آرزوهلای ما را 
بلرای فرزندان ملان کوچک تلر می سلازد. ایلن 
تلرس می خواهلد ملا تسللیم شلویم؛ تسللیم 

یأس و خسلتگی.
ملن  شلدیم،  تسللیم  کله  بلار  اخریلن 
کودکلی بیلش نبلودم. کابل بله جزایر کوچک 
قلدرت تقسلیم شلده بود. فکلر رفتلن از یک 
سلوی شلهر به سلوی دیگلر، آللوده بلا تلرس 

هلر  کله  می گوینلد  دانشلمندان 
بعلد  دارد.  پنهلان  نیمله ی  یلک  آدملی زادی 
همیلن دانشلمندان به خاطلر این کله زحملت 
ملا را کم کلرده باشلند، توضیلح می دهند که 
ایلن نیمله ی پنهلان، همیشله پنهلان نیسلت؛ 
گاه گاهلی آشلکار می شلود. کار دانشلمندان 
می گیرنلد  تصمیلم  وقتلی  نلدارد.  حلرف 
مسلأله ای را توضیلح دهنلد، چندیلن مثلال 
خلوب و ملوردی می آورنلد تلا ملا را مجبور 
کننلد بفهمیلم، هرچنلد ما تلا کنلون مقاومت 
بی نظیلری در مقابل فهمیدن نشلان داده ایم و 
هسلتیم بلر آن عهدی کله بسلته ایم. مثال های 
که دانشلمندان مشلهور در خصلوص نیمه ی 
پنهلان آدمی زاد آورده انلد، چندتای آن مربوط 
بله کشلور عزیلز ما افغانسلتان می شلود. پس 

بیاییلد آن هلا را بخوانیلم.
ملردم افغانسلتان چنلد عیلد دارنلد. عید 
افغان هلا  اسلت.  کالن ترین شلان  قربلان، 
معتقدنلد کله روز عیلد بایلد قربانلی کننلد. 
بلرای همیلن، هلر خانلواده ای اگلر وسلع و 
بُلزی،  باشلد،  داشلته  را  قربانی کلردن  تلوان 
گوسلفندی، گوسلاله ای، گاوی یلا حتلا چند 
رأس از ایلن حیوانلات را قربانلی می کننلد. 
ایلن خانواده هلا معتقدنلد کله اسلالم، دیلن 
کاملل، دین پلاک و منزه، دین دنیلا و آخرت 
اسلت. بعلدش همیلن خانواده های مسللمان 
را  قربانلی  وقتلی گللوی حیلوان  مؤملن،  و 

مذاکرات صلح و آینده ی کودکان ما

خسلتگی و تلرس گریبان گیرملان اسلت. این 
دیگری سلت؛  نسللی  ملن،  به جلای  املا  بلار 
کودکانلی کله مثلل ملِن دوونیلم دهله پیلش، 
کله  حوادث انلد  از  طوفانلی  مسلیر  در 
آینلده ی آنلان را تعریلف خواهد کلرد. برایند 
تصمیم هلای املروز ملا زندگلی کلودکان ما و 
نسلل های بعلد از آن هلا را رقلم خواهلد زد؛ 

نیمله ی پنهانلی را آشلکار نمی کنلد. خدملت 
تلان علرض کنلم کله حلق داریلد. ملا وقتی 
صحبلت از جوانان می کنیم، نبایلد جوانان را 
بله چندهلزار جوانلی کله در طلول و عرض 
ایلن حکوملت کار می کننلد و معلاش خوب 
دارنلد، خالصله کنیلم. بایلد چندیلن میلیون 
رنلج  ناامنلی  و  بیلکاری  از  کله  را  جوانلی 
میلیون هلا  بگیریلم.  نظلر  در  نیلز  می برنلد 
جوانلی که به خاطلر چندهزار جلوان ناجوان 
نیمله ی  هملان  شلده اند،  فراملوش  دولتلی 
پنهلان ایلن طبقله اسلت کله بعضلی وقت ها 

بلد نیسلت آشلکار شلود. 
افغانسلتان  دختلران  بله  را  سلوم  مثلال 
اختصلاص می دهیلم. ملا بلا بیسلت تلن از 
صحبلت  افغانسلتان  عالی رتبله ی  مقاملات 
دختلران  ملورد  در  را  آن هلا  نظلر  کردیلم. 
مخاللف  هیچ یکلی  پرسلیدیم.  افغانسلتان 
حضلور دختلران در مکتب، دانشلگاه و محل 
کار نبلود. بسلیار آدم هلای نیک بودنلد. وقتی 
پیشلانی  پرسلیدیم،  خودشلان  دختلران  از 
ملورد  در  کله  می گفتنلد  کردنلد.  تلرش 
ناملوس ملا حلرف نزنیلد. بلا آن کله دختران 
و خانم هلای بسلیاری در اداره ی تحلت املر 

بلود. همله از جنلگ، از ملرگ، از ویرانلی، 
از ظللم خسلته بودیلم. آن تلرس و خسلتگی 
توقع ملان از زندگلی را تنهلا بله زنده مانلدن 
و خوابلی مصئلون از صلدای راکلت تقلیلل 
ملن  از  بزرگ تلر  کسلانی  بسلیار  بلود.  داده 
نیازملان  مهم تریلن  امنیلت  می کردنلد  حلس 
بلود. بلدون شلک تلالش بلرای زنده مانلدن 

بریدنلد و شلکمبه و روده هلای حیوانلات را 
درآوردنلد، آن هلا را کنلار سلرک و معملوال 
بی کلس  و  فقیلر  خانواده هلای  نزدیلک 
می اندازنلد. ایلن شلکمبه و روده ی حیوانات 
نیسلت که کنلار سلرک می ریزند، ایلن همان 
نیمله ی پنهلان ایلن خانواده هلای بله ظاهلر 
مسللمان و ملردان فخرفلروش افغانی اسلت 

کله کنلار سلرک آشلکار می شلود.
در ایلن ملورد بلا یکلی از کسلانی کله 
سله گاو را در ایلن عیلد قربانلی کلرده بلود 
و شلکمبه ها و روده هلای هرسله گاو را 2۰۰ 
متلر دورتر از خانه ی خلودش و کنار خانه ی 
ملرد کفاشلی انداخته بلود، مصاحبله کردیم. 
از او پرسلیدیم کله در حلدود چنلد افغانلی 
را بلرای خریلد ایلن گاوهلا خلرج کلرده؟ 
بعلدش  افغانلی.  گفلت کله حلدود دوللک 
پرسلیدیم کله چلرا شلکمبه ها و روده هلای 
قربانیلان خویلش را کنار خانله ی مرد کفاش 
انداختله ای؟ گفلت »کجلا می انداختلم خی؟! 
او کفلاش از چله وقلت تلا حلاال آدم شلده 
حساسلیت  روده  و  شلکمبه  بلوی  بلا  کله 
نشلان میتله؟ مرگلش دو کیللو گوشلت گاو 
اسلت. مله بلرش چهارکیللو گوشلت روان 
می کنلم، شلما تشلویش نکنیلن.« وقتلی بله 
را  شلهر  شلما  کله  گفتیلم  اعتلراض  رسلم 
آللوده کردیلد، چندین خانلواده را از بوی بد 
بله علذاب گرفتلار کرده ایلد در ایلن هلوای 

نیمه ی پنهان ما 
عیسا قلندر 

مثال چهارم را بگذارید در مورد دانشمندان بگویم. دانشمندان نیز نیمه ی 
پنهان دارند. شما اشرف غنی را که متفکر دوم جهان است در نظر بگیرید. 
او تیوری بین المللی »بازسازی دولت های ناکام« را عرضه کرده، اما خود 
مظهر و مصداق یک دولت ناکام است. در دوران او نه تنها دولت ناکام شده 
که ملت نیز از هم پاشیده. این نوع دانشمندان و متفکرین، در حقیقت 
نیمه ی پنهان ناکامی و فروپاشی اند. پیش از این که نیمه ی پنهان خودشان 

ویران گر باشد، خودشان به عنوان نیمه ی پنهان ویران گری، ویران گرند.
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میلالدی   2۰۱۱ سلال  آپریلل  در 
پناهجویلان  نفلری   26۰ گلروه  اولیلن 
جنوبی تریلن  حاتلای،  وارد  سلوری 
ورود  آغلاز  کله  شلدند  ترکیله  والیلت 
پناهجویان سلوری بله ترکیه بلود. ترکیه 
اولیلن گلروه پناهجویلان سلوری را در 
سلاختمان  یلک  در  موقلت  چادرهلای 
متلروک قدیملی جابه جلا کردنلد ولی تا 
چشلم بلاز کردنلد کله تعلداد پناهجویان 
و  بلود  گذشلته  میلیلون  یلک  ملرز  از 
دیگلر جمعیلت بله انلدازه ای شلده بلود 
کله ممکلن نبلود آن هلا را در کمپ هلای 

کننلد. جابه جلا  پناهندگلی  موقلت 
از  ترکیله  دوللت  این کله  به دلیلل 
نیروهلای مخاللف حکوملت بشلار اسلد 
بی جاشلده ها  بله  می کلرد،  حمایلت 
و پناهجویلان کله از سلوریه بله ترکیله 
ملاه  در  می شلدند.  داده  پنلاه  می رفتنلد، 
دوللت  میلالدی،   2۰۱۱ سلال  اکتوبلر 
سیاسلت  علنلی  به صلورت  ترکیله 
پناهجویلان  بله روی  را  بلاز«  »درهلای 

کلرد. اعلالم  سلوری 
درهلای  سیاسلت  اعلالم  بلا 
و  سلوری  پناهجویلان  بله روی  بلاز 
نواحلی  در  درگیری هلا  شلدت گرفتن 
پناهجویلان  ورود  سلوریه،  شلمالی 
سلوری به ترکیله افزایلش یافلت. ترکیه 
در ایلن مرحلله نتوانسلت که ایلن گروه 
بلزرگ پناهجویلان را در داخلل کمپ ها 
کنتلرل کنلد و سیاسلت اسلکان آن هلا را 
در داخلل شلهرهای ترکیله عمللی کلرد.
سلوری ها  ورود  ترتیلب،  بدیلن 
شلد  آزاد  ترکیله  شلهرهای  تملام  بله 
شلهرهای  بله  سلوری  پناهجویلان  و 
مرسلین  و  بورسلا  ازمیلر،  اسلتانبول، 
سلرازیر شلدند. از جملله ده شلهر ترکیه 
سلوری  پناهجویلان  بیش تریلن  کله 
به جلز  اسلت،  داده  جلای  خلود  در  را 
اسلتانبول، بقیله جزء شلهرهای جنوبی و 
جنوب شلرقی ترکیله بلوده کله بیش ترین 
جمعیلت آن شلهرها از ُکردهلای ترکیله 
بلا سلوریه  ملرزی  نواحلی  اسلت و در 
موقعیلت دارد. در بعضلی از این شلهرها 
مثلل »شلانلی اورفلا« جمعیت سلوری ها 
در  و  برابلر  محللی  ملردم  جمعیلت  بلا 
برخلی نواحلی حتلا بیش تلر هلم اسلت.

را اجلرا کلرد کله هنلوز مرحلله ی دوم 
دارد. ماللی جریلان  ایلن کملک 

تعلداد  میلالدی   2۰۱5 سلال  در 
دوونیلم  ملرز  از  سلوری  پناهجویلان 
میلیلون گذشلته و پناهجویان غیرسلوری 
رسلید.  نفلر  هلزار   25۰ بله  ترکیله  در 
ترکیله  کله  موقتلی  کمپ هلای  تعلداد 
بلرای پناهجویلان سلوری ایجلاد کلرده 
بله 25 علدد می رسلید و ایلن کمپ هلا 
تماملی  بلود.  نفلر  هلزار   265 میزبلان 
ایلن کمپ هلا در والیت هلای جنوبلی و 

بلود. شلده  ایجلاد  جنوب غربلی 
سـال 2017؛ تغییر سیاسـت  پناهندگی 

کیه تر
تعلداد  میلالدی   2۰۱7 سلال  در 
پناهجویلان سلوری از ملرز سله میلیلون 
انتخابلات  ترکیله  و  بلود  گذشلته  نفلر 
بله  نخسلت وزیری  سیاسلت  تغییلر 
و  داشلت  پیلش رو  را  ریاسلت جمهوری 
حلزب حاکلم بلا رهبلری رجلب طیلب 
اردوغلان در تلالش آن بلود که بلر نفوذ 
بلا  شلود.  افلزوده  ریاسلت جمهوری 
حلزب  انتخاباتلی،  کمپین هلای  شلروع 
حاکلم سیاسلت بلاز پناهندگلی ترکیه را 
تغییلر داد. دسلتور بسته شلدن تعدادی از 
کلرد؛  صلادر  را  پناهجویلی  کمپ هلای 
زیلرا وجلود و نگهلداری ایلن کمپ هلا 
هلم از نظلر اقتصلادی بلر اقتصلاد لرزان 
ترکیله فشلار آورده بلود و هلم از نظلر 
اجتماعلی، ملردم محللی موافلق برپایلی 
نبودنلد.  مناطق شلان  در  کمپ هلا  ایلن 
پناهندگلی اش  بلاز  سیاسلت های  ترکیله 
را به صلورت رسلمی باطلل کلرد. ورود 
به صلورت  چله  سلوری  پناهجویلان 
غیرقانونلی  به صلورت  چله  و  قانونلی 

ممنلوع شلد.
مرزهلای میلان ترکیله و سلوریه بلا 
 564 طلول  بله  بتونلی  بلنلد  دیوارهلای 
سلمت  از  ترکیله  شلد.  بسلته  کیلومتلر 
روزافلزون  ورود  نگلران  نیلز  شلرق 
پناهجویلان افغلان بلود کله با بدترشلدن 
شلرایط اقتصلادی و اجتماعلی آن هلا در 
افغلان بیش تلر تمایلل  ایلران، مهاجلران 
ترکیله  داشلتند.  را  ترکیله  بله  ورود  بله 
ملرز مشلترک بلا ایلران را بلا دیلوار بله 
طلول ۱44 کیلومتر مسلدود کلرد که کار 

اعملار آن هنلوز هلم ادامله دارد.
آمـار پناهجویـان سـوری در ترکیه در 

2018
سلال  اپریلل  و  ملارچ  ملاه  در 
بزرگلی  ملوج  ورود  بلا  ترکیله   ،2۰۱8
افغلان روبله رو شلد کله  پناهجویلان  از 
بلا انتخابلات زودهنلگام ترکیله همزملان 
مخاللف  رسلانه های  و  احلزاب  بلود. 
ضلد  بلر  جدیلد  ملوج  ایلن  از  دوللت 
دوللت حاکلم اسلتفاده کردنلد و آنلکارا 
اجبلاری  اخلراج  بله  کله  شلد  مجبلور 

بزنلد. دسلت  افغلان  مهاجریلن 
بلرای مقابلله بلا ایلن رونلد، اداره ی 
بلزرگ  اردوگاه  یلک  ترکیله،  مهاجلرت 

ورود  از  قبلل  و   2۰۱۱ سلال  در 
پناهجویان سلوری به ترکیله، پناهجویان 
)سله هزار  علراق  کشلورهای  از  زیلادی 
 6۱6 و  )دوهلزار  ایلران  نفلر(،   678 و 
نفلر(، افغانسلتان )دوهلزار و ۳۹5 نفلر(، 
کشلورهای  از  و  نفلر(   646( سلومالی 
زندگلی  نفلر(   62۹ و  )یک هلزار  دیگلر 
عاللی  کمیسلاریای  ثبلت  کله  می کردنلد 
پناهنلدگان سلازمان مللل متحلد بودنلد 
اقاملت  ترکیله  در  موقلت  به صلورت  و 

داشلتند.
اداره ی عمومی مهاجرت ترکیه

در سلال 2۰۱۳ جمعیلت پناهجویان 
سلوری بله 2۳4 هلزار نفلر و در کنلار 
پناهجویلان غیرسلوری بله  آن جمعیلت 
در  ترکیله  بلود.  رسلیده  نفلر  هلزار   4۰
دربلاره ی  مشلخص  قوانیلن  زملان  آن 
تلا  شلد  آن  بلر  و  نداشلت  پناهندگلی 
سروسلامانی  پناهندگلی اش  قوانیلن  بله 
دهلد. در چهلارم آپریلل 2۰۱۳ قوانیلن 
پناهندگلی و مهاجرتلی )قانلون بیگانه ها 
و متقاضایلان پناهندگلی( را ایجلاد کلرد 
یازدهلم  در  بعلد  هفتله  یلک  دقیقلا  و 
را  مهاجلرت  عموملی  اداره ی  آپریلل 
تأسلیس کلرد. ایلن اداره درحالی که زیر 

می کلرد،  اجلرا  غیرسلوری  پناهجویلان 
متوقلف کنلد. بلا ایلن توافق ترکیله تمام 
املور پناهنلدگان و مهاجلران قانونلی و 
کنتلرل  تنهایلی  بله  را خلود  غیرقانونلی 
دسلت  ترکیله  بدین ترتیلب  می کنلد. 
سلازمان  پناهنلدگان  عاللی  کمیسلاریای 
در  پناهندگلی  املور  از  را  متحلد  مللل 
ترکیله کوتلاه کلرد و حلاال خلود کنتلرل 
سراسلر  در  را  پناهجویلی  املور  تملام 

اسلت. گرفتله  دوش  بله  ترکیله 
راضلی  جدیلد  رویکلرد  از  ترکیله 
اسلت، وللی پناهجویلان نگراننلد؛ زیلرا 
سلازمان  پناهنلدگان  عاللی  کمیسلاریای 
بین الملللی  ارگان  یلک  متحلد  مللل 
اسلت  پناهجویلان  حقلوق  حاملی  و 
-گرچله دربلاره ی عملکلرد آن در ترکیه 
انتقادهلای هلم وجلود داشلت- و کنترل 
املور اداری و حقوقی پناهجویان توسلط 
سلازمان های  بلا  مقایسله  در  دولت هلا 
حقلوق بشلری، بله مراتلب خشلن تر و 

بلود. خواهلد  ناکارآمدتلر 
با انتقلال مسلئولیت از کمیسلاریایی 
عاللی سلازمان مللل بله دوللت ترکیله، 
و  اداری  سیسلتم  در  نابه سلامانی های 
می شلود.  مشلاهده  پناهجویلان  ثبت نلام 
با گذشلت هشلت ملاه، تعداد زیلادی از 
اداره ی  در  اسلت  نتوانسلته  پناهجویلان 
کننلد  ثبلت  را  خلود  ترکیله  مهاجلرت 
و صدهلا کلودک مکتبلی از مکتلب بلاز 
مانده انلد؛ زیلرا آن هلا هنلوز نتوانسلته اند 
پناهندگلی  موقلت  اقاملت  ملدارک 

بگیرنلد. را  خویلش 
در سـال 2019 چه تغییر کرده است؟

ترکیله در این سلال انتخابات محلی 
را پشلت سلر گذاشلت  و شلهرداری ها 
بلزرگ  شلهرهای  حاکلم  حلزب  کله 
اسلتانبول، آنلکارا و ازمیلر و آنتالیلا را از 
دسلت داد و حتا بلا انتخابلات مجدد در 

اسلتانبول شکسلت خلورد.
رهبلری  بلا  حاکلم  حلزب 
اردوغلان  طیلب  رجلب  رییس جمهلور 
سلال  تلا  را  حزبلی اش  سیاسلت های 
2۰2۳ میلالدی پالن گلذاری کلرده بلود، 
ایلن  شلد.  مواجله  شکسلت  بلا  وللی 
شکسلتش،  ایلن  جبلران  بلرای  حلزب 
آن  پلی  در  و  نکلرده  عقب نشلینی 
انتخابلات  تلا  کله  بداننلد  تلا  اسلت 

چهارهلزار  ظرفیلت  بلا  را  کانتینلری 
نفلر کله قبلال بلرای پناهجویلان سلوری 
بلود،  شلده  سلاخته  عثمانیله  شلهر  در 
تخلیله کلرد و به جلای آن هلا پناهجویان 
جابه جلا  را  افغلان  دست گیرشلده ی 
کردنلد. بازداشت شلدگان مجلرد بعلد از 
بازداشلت بله این مرکلز منتقل می شلدند 
و سلپس اخلراج می شلدند. ایلن مرکلز 
پناهجویلان  بازداشلت  بلرای  هنلوز 
بازداشت شلده بلا تابعیلت افغان اسلتفاده 

. می شلود
ورود بیلش از حلد پناهجویان افغان 
نیمله ی  در  ترکیله  شلرقی  مرزهلای  از 
را  آنلکارا  مقام هلای   ،2۰۱8 سلال  اول 
وسلیله  هلر  بلا  و  کلرد  نگلران  شلدیدا 
مقام هلای  رضایلت  کسلب  صلدد  در 
دولتلی افغانسلتان اسلت کله در اخلراج 
آنلان هملکاری کننلد. بلا توافلق دوللت 
افغانسلتان، دیپورت هلا بله کابلل شلروع 
شلد و ترکیه در سلال 2۰۱8 بیش از ۳۰ 
هلزار نفلر پناهجلوی افغلان کله حلدود 
54 درصلد کل اخراج شلدگان را شلکل 
افغانسلتان دیپلورت کلرد. می دهلد، بله 

میلالدی   2۰۱8 سلال  در  ترکیله 
و  پارلمانلی  مهلم  انتخابلات  دو 
داشلت.  رو  پیلش   را  ریاسلت جمهوری 
در ایلن انتخابلات از قبلل مشلخص بود 
کله حلزب حاکلم دیگلر نمی توانلد بله 
تنهایلی برنلده شلود و ناگزیلر بلا حزب 
کردنلد  توافلق  ترکیله  خللق  ملی گلرای 
مشلترک  به صلورت  انتخابلات  در  کله 
بلا  انتخابلات  ایلن  در  کننلد.  هملکاری 
آن کله حلزب حاکلم برنلده اعلالم شلد، 
آرای  کله  شلد  مشلخص  آشلکارا  وللی 
ملردم بلرای حلزب حاکلم کم تر شلده و 
یکلی از دالیلل آن کاهلش ارزش لیلره 
تبعلات  و  خارجلی  ارزهلای  مقابلل  در 
بلود.  بیلکاری  و  اقتصلادی  مشلکالت 
دلیلل مهلم دیگلر نفلرت ملردم محلی از 
وجلود بی شلمار پناهجویلان سلوری در 

بلود. ترکیله 
 2۰۱8 سلپتامبر  دهلم  در  ترکیله 
عاللی  کمیسلاریای  بلا  توافق نامله ای 
پناهنلدگان  املور  در  مللل  سلازمان 
امضلا کلرد کله براسلاس آن ایلن نهلاد 
تملام  کله  شلد  متعهلد  مللل  سلازمان 
بلرای  کله  را  اجرایلی اش  املورات 

نظلر مسلتقیم شلهرداری اسلت، همزمان 
نیلز  ترکیله  داخلله ی  وزارت  توسلط 

می شلود. کنتلرل 
والیلت   82 در  فعلال  اداره  ایلن 
ترکیله، فعالیلت دارد و تماملی املورات 
و  پناهنلدگان  مهاجلران،  بله  مربلوط 
کنتلرل  را  خارجلی  توریسلت های 
می کنلد و یکلی از فعال تریلن اداره هلای 

اسلت. ترکیله  دوللت 
بـه  پناهجویـان  هجـوم  2015؛  سـال 

ترکیـه
آن  از  کله  میلالدی   2۰۱5 سلال 
و  مهاجلرت  بحلران  آغلاز  به عنلوان 
بله  می شلود،  یلاد  اروپلا  در  پناهندگلی 
ترکیله برمی گلردد. بلا بازشلدن مرزهای 
پناهجویلان  بله روی  باللکان  کشلورهای 
کشلورهای  مقصلد  بله  ترکیله  از  کله 
در  غربلی  و  شلمالی  مرکلزی،  اروپلای 
حرکلت بودنلد، نزدیلک بله یلک میلیون 
پناهجلوی عمدتا سلوری، افغلان، عراقی 
و ایرانلی خلود را بله داخلل محلدوده ی 
رسلاندند  اروپلا  اتحادیله  جغرافیایلی 
ایجلاد  اروپلا  در  را  سیاسلی  بحلران  و 
ملرز  تلا  می رفلت  گملان  کله  کردنلد 
کنلد. حرکلت  اتحادیله  ایلن  فروپاشلی 
 2۰۱5 سلال  اخیلر  ماه هلای  در 
مقاملات اتحادیله اروپا هراسلان از ورود 
از در  بله اروپلا،  پناهجلو  صدهلا هلزار 
آنلگال  کله  برآمدنلد  ترکیله  بلا  مذاکلره 
ترکیله  وقلت  نخسلت وزیر  بلا  ملرکل 
دیلدار  بلار  چندیلن  اوغللو(  )داوود 
 2۰۱6 ملارچ   ۱8 در  سلرانجام  داشلت. 
توافق نامله میلان ترکیله و اتحادیله اروپا 
توافق نامله،  ایلن  براسلاس  شلد.  امضلا 
و  ادغلام  در  را  ترکیله  اروپلا  اتحادیله 
پناهجویلان در داخلل خلاک  نگهلداری 
ترکیله کملک ماللی می کنلد و همچنیلن 
روی قوانینلی بایلد کار می شلد که ورود 
بلدون ویلزا بلرای شلهروندان ترکیله را 
ترکیله  مقابلل  در  می سلاخت.  آسلان تر 
را  خاکلی اش  و  آبلی  مرزهلای  بایلد 
بله روی پناهجویلان می بسلت تلا دیگلر 
بله  ایلن طریلق خلود را  از  پناهجویلان 
در  اروپلا  اتحادیله  نرسلانند.  اروپلا 
کملک  توافق نامله  ایلن  چارچلوکات 
ماللی دومرحلله ای شلش میلیارد یورویی 

علی حکمت 

تغییر سیاست پناهندگی ترکیه
حد  از  بیش  ورود 
پناهجویان افغان از مرزهای 
نیمه ی  در  ترکیه  شرقی 
مقام های  سال ۲۰۱8،  اول 
آنکارا را شدیدا نگران کرد 
صدد  در  وسیله  هر  با  و 
مقام های  رضایت  کسب 
دولتی افغانستان است که 
همکاری  آنان  اخراج  در 
دولت  توافق  با  کنند. 
به  دیپورت ها  افغانستان، 
ترکیه  و  شد  شروع  کابل 
در سال ۲۰۱8 بیش از ۳۰ 
افغان  پناهجوی  نفر  هزار 
کل  درصد   ۵۴ حدود  که 
شکل  را  اخراج شدگان 
افغانستان  به  می دهد، 

دیپورت کرد.

ترکیه در دهم سپتامبر ۲۰۱8 توافق نامه ای با کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان امضا کرد که براساس آن این 
نهاد سازمان ملل متعهد شد که تمام امورات اجرایی اش را که 
برای پناهجویان غیرسوری اجرا می کرد، متوقف کند. با این توافق 
ترکیه تمام امور پناهندگان و مهاجران قانونی و غیرقانونی را خود 
به تنهایی کنترل می کند. بدین ترتیب ترکیه دست کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را از امور پناهندگی در ترکیه 
کوتاه کرد و حاال خود کنترل تمام امور پناهجویی را در سراسر 

ترکیه به دوش گرفته است.

ده شهر پرجمعیت میزبان پناهجویان در ترکیه
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»رادیوی  خبرنگار  مارتین  راچل 
تایر«  »الکس  با  »ان پی آر«  یا  ملی«  عمومی 
در مورد تالش ها برای دست یابی به توافق 
آقای  با طالبان مصاحبه کرده است.  صلح 
کمیسیون  حقوقی  مشاور  به  عنوان  تایر 
افغانستان  قضایی  و  اساسی  قانون  اصالح 

خدمت کرده است.
هجده سال می شود که ایاالت متحده 
درگیر جنگ در افغانستان است. کودکی که 
به دست  طالبان  سرنگونی  از  پس  درست 
نیروهای امریکایی به دنیا آمده باشد، اکنون 
واجد شرایط پیوستن به ارتش و جنگیدن 
در همان جنگ و همان میدان است. ده ها 
هزار نفر در این جنگ کشته شده اند. ایاالت 
متحده در تالش برای بازسازی افغانستان 

صدها میلیارد دالر مصرف کرده است. 
الکس تایر به عنوان مشاور حقوقی در 
قانون  تدوین  به  نیز  و  کرده  کابل خدمت 
او  است.  کرده  کمک  افغانستان  اساسی 
اوایل هفته ی قبل از سفر اخیرش به کابل، 
بازگشته است و هنوز از نشانه های ظاهری 

پیشرفت شگفت زده است.
کابل  در  ساخت وساز  تایر:  الکس 
قد  همه جا  دارند  بلندمنزل ها  دارد.  ادامه 
می کشند. رستورانت ها و کافه های جدیدی 
باز می شود. جمعیت کابل تقریبا پنج برابر 
از زندگی  شده است. زنان در هر بخشی 
دیده می شوند، در سیاست، در آموزش و 

پرورش، در تجارت، در همه جا. 
مارتین: با توجه به این که توافق صلح 
اگر  به نظر می رسد،  حتمی و قریب الوقوع 
شود،  خارج  افغانستان  از  متحده  ایاالت 
خواهند  تغییر  کردی  ذکر  که  مواردی  آیا 
بسیاری  برای  که  گفتید  من  به  کرد؟ شما 
از افغان ها کارد به استخوان رسیده است و 
اگر صلح به معنای سازش با طالبان باشد، 

پس چاره ای نیست.
تایر: به نظر من افغان ها اکنون شدیدا و 
عمیقا خواهان صلح هستند و این میل ناشی 
از این واقعیت است که آن ها بیش از حد 
بیش تر  برای  این جنگ  دیده اند.  خشونت 
واقع  در  بلکه  نیست،  ساله   ۱8 افغان ها 
حمله ی  از  دارد:  ادامه  که  است  سال   4۰
شوروی به این کشور به بعد. افغان ها برای 
بگویم،  اگر  آماده هستند و صادقانه  صلح 
برای صلح هستند. من در  قربانی  آماده ی 
کابل صحبت های بسیاری داشتم و بخش 
عمده ی آن این بود که صلح به چه قیمتی؟ 
از آن ها پرسیدم که حاضرید برای صلح از 

چه چیزی دست بکشید؟
مارتین: آیا این به معنای ادغام طالبان 
در توافق تشریک و تقسیم قدرت است؟ 

تایر: کامال همین طور است. با هرکسی 

می کلرد،  اجلرا  غیرسلوری  پناهجویلان 
متوقلف کنلد. بلا ایلن توافق ترکیله تمام 
املور پناهنلدگان و مهاجلران قانونلی و 
کنتلرل  تنهایلی  بله  را خلود  غیرقانونلی 
دسلت  ترکیله  بدین ترتیلب  می کنلد. 
سلازمان  پناهنلدگان  عاللی  کمیسلاریای 
در  پناهندگلی  املور  از  را  متحلد  مللل 
ترکیله کوتلاه کلرد و حلاال خلود کنتلرل 
سراسلر  در  را  پناهجویلی  املور  تملام 

اسلت. گرفتله  دوش  بله  ترکیله 
راضلی  جدیلد  رویکلرد  از  ترکیله 
اسلت، وللی پناهجویلان نگراننلد؛ زیلرا 
سلازمان  پناهنلدگان  عاللی  کمیسلاریای 
بین الملللی  ارگان  یلک  متحلد  مللل 
اسلت  پناهجویلان  حقلوق  حاملی  و 
-گرچله دربلاره ی عملکلرد آن در ترکیه 
انتقادهلای هلم وجلود داشلت- و کنترل 
املور اداری و حقوقی پناهجویان توسلط 
سلازمان های  بلا  مقایسله  در  دولت هلا 
حقلوق بشلری، بله مراتلب خشلن تر و 

بلود. خواهلد  ناکارآمدتلر 
با انتقلال مسلئولیت از کمیسلاریایی 
عاللی سلازمان مللل بله دوللت ترکیله، 
و  اداری  سیسلتم  در  نابه سلامانی های 
می شلود.  مشلاهده  پناهجویلان  ثبت نلام 
با گذشلت هشلت ملاه، تعداد زیلادی از 
اداره ی  در  اسلت  نتوانسلته  پناهجویلان 
کننلد  ثبلت  را  خلود  ترکیله  مهاجلرت 
و صدهلا کلودک مکتبلی از مکتلب بلاز 
مانده انلد؛ زیلرا آن هلا هنلوز نتوانسلته اند 
پناهندگلی  موقلت  اقاملت  ملدارک 

بگیرنلد. را  خویلش 
در سـال 2019 چه تغییر کرده است؟

ترکیله در این سلال انتخابات محلی 
را پشلت سلر گذاشلت  و شلهرداری ها 
بلزرگ  شلهرهای  حاکلم  حلزب  کله 
اسلتانبول، آنلکارا و ازمیلر و آنتالیلا را از 
دسلت داد و حتا بلا انتخابلات مجدد در 

اسلتانبول شکسلت خلورد.
رهبلری  بلا  حاکلم  حلزب 
اردوغلان  طیلب  رجلب  رییس جمهلور 
سلال  تلا  را  حزبلی اش  سیاسلت های 
2۰2۳ میلالدی پالن گلذاری کلرده بلود، 
ایلن  شلد.  مواجله  شکسلت  بلا  وللی 
شکسلتش،  ایلن  جبلران  بلرای  حلزب 
آن  پلی  در  و  نکلرده  عقب نشلینی 
انتخابلات  تلا  کله  بداننلد  تلا  اسلت 

آن روبه رو می شوند، مسایل مختلفی چون 
آتش بس، توافق تشریک قدرت و مذاکره 
افغانستان  اساسی  قانون  درباره ی  آینده 

خواهد بود.
مارتین: در مورد آتش بس، منظور من 
این است که آیا احتمال دارد طرفین قبل از 
یک توافق سیاسی دست از جنگ بردارند؟
از  یکی  احتماال  مسأله  این  تایر: 
اولیه خواهد  مذاکرات  در  جنجالی ترین ها 
خشونت  حاضر،  حال  در  زیرا  بود؛ 
نفوذ  اعمال  برای  طالبان  ابزار  اصلی ترین 
است. اگر طالبان دست از خشونت بردارند 
به این معناست که دست از خیلی چیزها 
وجود  برداشت  این  بنابراین،  برداشته اند. 
توافق  از  قبل  می خواهند  طالبان  که  دارد 
سایر  مورد  در  آن،  اجرای  و  آتش بس  به 

مسایل به توافق برسند.
مارتین: شما از این که افغانستان چقدر 
این که  کردید:  صحبت  است  کرده  تغییر 
حضور  زندگی  بخش های  همه   در  زنان 
دارند؛ این که زمینه ی تحصیل برای دختران 
فراهم  شهری  مناطق  در  دست کم  افغان 
است. به نظر شما حق تحصیل و حقوقی از 
این دست، در افغانستان در لحظه ی کنونی، 

شکننده به نظر می رسد؟
طالبان  که  نیست  شکی  تایر: 
بسیار  دیدگاه های  که  معتقدند  هنوز 
کار  از  را  زنان  که  آن ها  محافظه کارانه ی 
و سیاست و تحصیل دور نگه می دارد، با 
افغانستان امروزی هم خوانی ندارد. ولی در 
عین حال، نشانه های واقعی وجود دارد که 
نشان می دهد طرز فکر طالبان در حال تغییر 
است. ما تا کنون شاهد بوده ایم که طالبان 

بعلد،  سلال  چهلار  ریاسلت جمهوری 
بلزرگ  شلهرداری های  پشلتیبانی  بلدون 
اسلتانبول، آنلکار و ازمیلر کاری از پیش 

خیلر؟ یلا  می توانلد  بلرده 
رییس جمهلوری  اردوغلان  طیلب 
ترکیله دقیلق یلک هفتله بعد از شکسلت 
در انتخابلات اسلتانبول اعالم کلرد که با 
ایجلاد یلک نلوار املن ملرزی در داخلل 
میلیلون  یلک  بله زودی  سلوریه،  خلاک 
و  برمی گردانلد  را  سلوری  پناهجلوی 
بله تعقیلب آن سیاسلت سلخت گیرانه ای 
قبلل  تلا  را  سلوری  پناهجویلان  علیله 
اجلرا  دیگلر  سلال  چهلار  انتخابلات  از 
خواهلد کلرد. ممکلن تماملی کمپ ها را 
مسلدود کنلد و تعداد پناهجویان سلوری 
را بله حداقلل تلا حلد یلک میلیلون نفر 
برسلاند. اخیلرا ترکیله اعالم کرده اسلت 
کله اگر ایلاالت متحده آمریلکا در ایجاد 
یلک نوار املن مرزی در شلمال سلوریه 
بله  ترکیله  نکنلد،  هملکاری  ترکیله  بلا 
تنهایلی اقلدام خواهلد کلرد. ایلن روزها 
دیپلماسلی فشلرده روی ایلن نلوار املن 
متحلده  ایلاالت  و  ترکیله  میلان  ملرزی 
جریلان دارد و دو هفتله قبلل یک هیأت 
ترکیله  بله  متحلده  ایلاالت  بلندپایله ی 

بود. آملده 
مصملم  ترکیله  دیگلر،  طلرف  از 
اسلت کله شلهرهای بلزرگ را از وجود 
پناهجویلان  و  غیرقانونلی  مهاجلران 
پاک سلازی کننلد که سللیمان سلویلو در 
انتخابلات شلهرداری  از  قبلل  هفته هلای 
از  و  بلود  داده  وعلده  را  آن  اسلتانبول، 
ملردم خواسلته بلود کله برایلش فرصت 
شلش ماهه دهلد تا 5۰ هلزار نفلر را تنها 

کنلد.  دیپلورت  اسلتانبول  از 
دوم  در  ترکیله  داخلله ی  وزیلر 
اگسلت در یلک کنفرانلس خبلری اعالم 
کلرده کله نزدیلک بله ۱5 هلزار مهاجلر 
غیرقانونلی و بلدون مدرک را بازداشلت 

کلرده اسلت.
ترکیله در نیمله ی اول سلال جلاری 
۱77 هلزار پناهجلوی بلدون ملدرک را 
بازداشلت کلرده کله 72 هزار نفلر آن ها 
ایلن  از  اسلت.  افغانسلتان  شلهروندان 
مجموعله بیلش از 2۹ هلزار پناهجلو را 
بله کابل برگشلتانده اسلت؛ به ایلن معنی 
بازداشت شلده ای  پناهجلوی  دو  از  کله 
افغلان در ترکیله یکی دیپورت می شلود.
در  چرخلش  یقیلن،  بله  ترکیله 
بلدون  را  پناهندگلی اش  سیاسلت 
و  بشلری  حقلوق  مسلایل  بله  توجله 
زیلرا  کلرد؛  خواهلد  اجلرا  پناهجویلی، 
دولت هلا،  حزبلی  سیاسلت های  در 
اسلت  ملردم  رأی  به دسلت آوردن  مهلم 
و  پناهندگلی  مسلایل  بله  توجله  نله 
این کله  به خصلوص  حقوق بشلری، 
ضدپناهجویلی،  سیاسلت های  ایلن  از 
کشلورهای اروپایلی کله خلود را بانلی 
حمایلت  نیلز  می داننلد،  بشلر  حقلوق 

. می کننلد

دیگر  جاهای  و  دوحه  و  مسکو  در  بارها 
مدنی  جامعه ی  و  حکومت  نمایندگان  با 
افغانستان دیدار کرده اند. در این نشست و 
برخاست ها ما به وضوح از آن ها چیزهایی 
شنیده ایم که نشان می دهد آن ها نیز متوجه 
و  است  کرده  تغییر  افغانستان  که  هستند 
باید مسیر  افغانستان به سمت آینده  مسیر 

فراگیرتر و همه شمول تری باشد.
مارتین: آیا حقوق زنان و حقوق بشر 
شده  مدون  افغانستان  اساسی  قانون  در 

است؟
اساسی  قانون  کامال.  بلی،  تایر: 
 2۰۰4 سال  لویه جرگه ی  در  که  افغانستان 
را  افغانستان  رسید،  تصویب  به  کابل  در 
یک کشور جمهوری اسالمی اعالم می کند 
و می گوید که دین اسالم، سرلوحه ی قانون 
این  قوانین  و  افغانستان  جامعه ی  اساسی، 
اساسی  قانون  عین حال،  در  است.  کشور 
زنان  اساسی  حقوق  و  آزادی ها  افغانستان 
را برای مشارکت در هر بخشی از جامعه 
اقلیت های  حقوق  می شناسد.  رسمیت  به 
مذهبی افغانستان و در کل اقلیت هایی که 
در این کشور زندگی می کنند، به رسمیت 
قانون اساسی  بنابراین  شناخته شده است. 
افغانستان مترقی و ترقی خواه است. به رغم 
چالش های  و  خشونت  که  واقعیت  این 
بسیاری در این کشور وجود داشته است، 
واقعا  گذشته  دهه ی  دو  طی  افغانستان 
کرده  تجربه  را  ارزش ها  این  از  بسیاری 

است.
مارتین: پس شما به عنوان کسی که به 
آیا احساس  تدوین آن کمک کرده است، 
می کنید که این سند می تواند پس از توافق 
قانون  به عنوان  کارش  به  همچنان  صلح 

اساسی ادامه دهد؟
تایر: خوب این یکی از سواالت بزرگ 
میز مذاکره است. طالبان گفته اند که آن ها 
اما  هستند.  جدید  اساسی  قانون  خواهان 
کسان بسیاری هستند که معتقدند تغییراتی 
در  می تواند  می خواهند،  طالبان  که  را 
افغانستان  اساسی  قانون  کنونی  چارچوب 
حاضر  افغان ها  این حال،  با  بگنجاند. 
یا  تغییر کند  قانون اساسی  تا  خواهند بود 
ایجاد  برای طالبان  تا فضایی  اصالح شود 
شود تا آن ها نیز احساس کنند که بخشی از 
جامعه و فرهنگ سیاسی افغانستان هستند.

ممنون  الکس،  شما  از  تشکر  مارتین: 
بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتی. 

حقوقی  مشاور  به عنوان  تایر  الکس 
افغانستان خدمت  اساسی  قانون  کمیسیون 
 USAID کرده است. او قبال مشاور ارشد
نیز بود. عالوه بر آن، الکس تایر بنیان گذار 

شرکت )Triple Helix( است. 

معتقد  به نظرم  کردم  صحبت  کابل  در  که 
از  دارد  وجود  صلح  برای  راهی  که  بود 
قدرت.  در  طالبان  شریک کردن  جمله 
نیست.  تسلیم شدن  معنای  به  این  ولی 
برای  که  حقوقی  از  نمی خواهند  افغان ها 
کرده اند،  مبارزه   سخت  آن  به دست آوردن 
دست بکشند. آن ها همچنین بر این باورند 
افغانستان  که  کنند  درک  باید  طالبان  که 
در  میالدی   ۹۰ دهه ی  افغانستان  امروز 
طالبان  که  نیست  جنگ ساالران  چنگ 
تغییر  کشور  این  گرفتند.  را  آن  و  آمدند 
نیز  طالبان  صلح  آمدن  برای  است.  کرده 
افغانستان  از  بخشی  و  بدهند  قربانی  باید 

امروزی شوند.
حاضر  طالبان  این حال  با  مارتین: 
وارد  افغانستان  حکومت  با  نشده اند 
شما  بنابراین،  شوند.  مستقیم  گفت وگوی 
وضعیت  بر  نزدیک  از  که  کسی  به عنوان 
در  سال ها  داشته اید،  نظارت  کشور  این 
آن جا کار کرده اید و در تهیه ی پیش نویس 
داشته اید،  سهم  کشور  این  اساسی  قانون 

چشم انداز صلح را چگونه می بینید؟
است،  جالبی  موقعیت  خوب  تایر: 
توافق نامه ای  آستانه ی عقد  در  طالبان  زیرا 
این  و  هستند  متحده  ایاالت  حکومت  با 
سربازان  خروج  که  می گوید  توافق نامه 
ایاالت متحده از افغانستان مبتنی بر شرایط 
این  اصلی  پرسش  بنابراین  بود.  خواهد 
است که این شرایط چیست؟ طالبان با چه 

چیزی موافقت می کنند؟
با  طالبان  که  آنچه  از  بخشی  خوب 
آن موافقت می کنند این است که اطمینان 
برای  هرگز  دیگر  افغانستان  که  می دهند 
استفاده  مورد  افراط گرایی  و  تروریسم 
است  این  مستلزم  این  اما  نمی گیرد.  قرار 
که طالبان بنشینند و با حکومت افغانستان 
ائتالف  از  بخشی  که  بازی گران  سایر  و 
برای رهبری افغانستان در ۱8 سال گذشته 
کاهش  به  و  کنند  گفت وگو  بوده اند، 
کنند.  توافق  آتش بس  اعالم  و  خشونت 
بر سر هر چهار  و در صورتی که طرفین 
صلح  احتمال  کنند،  حاصل  توافق  عنصر 

وجود دارد.
بین  مذاکرات  شما  به نظر  مارتین: 
افغانستان و طالبان به چه شکل  حکومت 

خواهد بود؟
و  متحده  ایاالت  این که  از  پس  تایر: 
طالبان توافق نامه ی شان را امضا کنند، قرار 
مذاکره کننده ی   ۱5 بین  گفت وگوها  است 
طالبان و یک تیم ۱5 نفره افغان ها که شامل 
حکومت افغانستان و اپوزیسیون این کشور 
آغاز  ل  ناروی  اسلوی  در  احتماال  ل  باشد 
شود. آجندایی که مذاکره کنندگان احتماال با 

پس از این که ایاالت متحده 
توافق نامه ی  طالبان  و 
قرار  کنند،  امضا  را  شان 
 ۱۵ بین  گفت وگوها  است 
و  طالبان  مذاکره کننده ی 
یک تیم ۱۵ نفره افغان ها که 
شامل حکومت افغانستان و 
اپوزیسیون این کشور باشد 
ـ احتماال در اسلوی ناروی 
که  آجندایی  شود.  آغاز  ـ 
با  احتماال  مذاکره کنندگان 
آن روبه رو می شوند، مسایل 
آتش بس،  چون  مختلفی 
و  قدرت  تشریک  توافق 
درباره ی  آینده  مذاکره 
افغانستان  اساسی  قانون 

خواهد بود.

ترکیه در دهم سپتامبر ۲۰۱8 توافق نامه ای با کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگان امضا کرد که براساس آن این 
نهاد سازمان ملل متعهد شد که تمام امورات اجرایی اش را که 
برای پناهجویان غیرسوری اجرا می کرد، متوقف کند. با این توافق 
ترکیه تمام امور پناهندگان و مهاجران قانونی و غیرقانونی را خود 
به تنهایی کنترل می کند. بدین ترتیب ترکیه دست کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را از امور پناهندگی در ترکیه 
کوتاه کرد و حاال خود کنترل تمام امور پناهجویی را در سراسر 

ترکیه به دوش گرفته است.

ان پی آرـ  راچل مارتینآیا افغان ها آماده ی سازش با طالبان هستند؟

مترجم: جلیل پژواک
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مشاجره ی نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا بر سر کشتی حامل پناهجویان
وزیر  سالوینی،  ماتئو  میان  مشاجره  روز:  اطالعات 
کشور ایتالیا با سایر وزیران کابینه برسر یک کشتی خیریه 
اسپانیایی که به همراه ۱47 پناهجو در جنوب ایتالیا لنگر 

انداخته، شدت گرفته است.
از نجات در  از دو هفته پیش، پس  پناهجویان  این 

آب های لیبی در این کشتی به سر می برند.
کونته،  جوزپه  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
نگه داشتن  به دلیل  را  سالوینی  آقای  ایتالیا،  نخست وزیر 
پناهجویان در خارج از بنادر ایتالیا، »انسانی فاقد وفاداری 

با نگاهی تک بعدی« خواند.
آقای  دستورات  اجرای  از  کابینه  وزرای  از  تن  دو 
جزیره  به  کشتی  این  ورود  برممنوعیت  مبنی  سالوینی 

المپدوسا خودداری کردند.
جزیره المپدوسا از مدت ها پیش محلی برای اسکان 
خشونت،  و  فقر  به خاطر  که  شده  آفریقایی  پناهجویان 
کشورهای شان را ترک کرده اند. پس از لنگرانداختن این 
کشتی اسپانیایی در المپدوسا، ۱۳ پناهجو به این جزیره 
مراقبت های  نیازمند  آن ها  از  نفر  سه  که  شدند  منتقل 

پزشکی فوری بودند. به چند نفر دیگر هم به»دالیل روانی 
روحی« اجازه ورود به این جزیره داده شد.

دارد  تعلق  آن  به  کشتی  این  که  خیریه ای  سازمان 
کشتی ب دالیل  این  پناهجویان  همه  که  گفته  تویتی  در 

بشردوستانه فورا باید از این کشتی پیاده شوند.
سازمان خیریه اسپانیایی از اکتبر 2۰۱5 شمار زیادی 

مهاجر را در آب های مدیترانه نجات داده است.
نخست وزیر ایتالیا گفته که شش کشور اتحادیه اروپا 

»آماده استقبال ازپناهجویان هستند«.

آلمان،  فرانسه،  کشورها  این  کونته  آقای  گفته ی  به 
رومانی، پرتغال، اسپانیا و لوگزامبورگ هستند.

ماتئو سالوینی در واکنش به نخست وزیر ایتالیا گفته 
که سیاست »بستن بنادر« به روی پناهجویان کارساز بوده 

است.
حزب آقای سالوینی در دولت ائتالفی حضور دارد 
و او سمت معاونت نخست وزیر را برعهده دارد. او هفته 
گذشته اعالم کرد که دیگر قصد ماندن در دولت را ندارد 

و باید انتخاباتی تازه برگزار شود.

هشدار امریکا به دریانوردان: 
اگر با کشتی های مرتبط با سپاه کار کنید، ویزای امریکا نمی گیرید

اطالعات روز: وزارت خارجه ی امریکا روز جمعه 
به تمام خدمه کشتی ها، از جمله خدمه کشتی گریس-۱ 
در جبل الطارق، هشدار داد که در صورت »کمک به سپاه 
از طریق انتقال نفت ایران« ویزای امریکا نخواهند گرفت.

با  وزارت خانه  این  بیانیه ی  فردا،  رادیو  گزارش  به 

ساعاتی  تنها  آن،  سخن گوی  ارتگاس،  مورگان  امضای 
از  دادگاه در جبل الطارق پس  منتشر شد که  آن  از  پس 
 ۱ گریس  نفت کش  حرکت  آزادی  به  توقیف  روز   4۰

حکم داد. 
بود  اعالم شده  دادگاه  رای  انتشار  از  پیش  ساعاتی 

که وزارت دادگستری ایاالت متحده خواستار در اختیار 
گرفتن این نفت کش شده است.

دادگاه با خواسته ایاالت متحده موافقت نکرد.
در  امریکا  خارجه  وزارت  تصمیم،  این  پی  در 
بیانیه ای نوشت: »ارزیابی امریکا این است که گریس-۱ 

با انتقال نفت از ایران به سوریه به سپاه پاسداران کمک 
می کرد. این امر می تواند برای هر فرد مرتبط با گریس-۱ 

عواقب جدی داشته باشد.«
بیانیه ی امریکا در تویتر با هشتگ »ارزشش را ندارد« 

منتشر شده است.

تحلت تحریلم اتحادیله اروپلا بوده و 
بله همیلن دلیل، توقیف شلده اسلت. 
جبل الطلارق از سلرزمین های تحلت 
اتحادیله  عضلو  بریتانیلا،  حاکمیلت 
اروپلا و مللزم بله اجلرای مصوبلات 
اتحادیله اسلت. گریلس-۱ بیسلت و 

هشلت خدمله داشلت.
مقاملات ایلران اظهلارات دولت 
و  کردنلد  تکذیلب  را  جبل الطلارق 
گفتنلد که مقصد این کشلتی سلوریه 
نبلوده، هرچنلد از افشلای مقصلد آن 
خلودداری ورزیدنلد. آنلان همچنین 
آب هلای  در  نفت کلش  کله  گفتنلد 
محلدوده ی  از  خلارج  و  بین الملللی 
آب هلای سلرزمینی کشلورهای عضو 
در  و  شلده  توقیلف  اروپلا  اتحادیله 
نتیجله، حتلا اگلر مقصلد آن سلوریه 
بلا  جبل الطلارق  اقلدام  بلوده،  هلم 
بلوده  تضلاد  در  بین الملللی  قوانیلن 

. ست ا
بعلدا  جبل الطلارق  دوللت 
ایلن  عاللی  دادگاه  بله  مراجعله  بلا 
مهللت  تمدیلد  مجلوز  سلرزمین، 
توقیلف نفت کلش به منظلور بررسلی 
ایلن  و  کلرد  دریافلت  را  بیش تلر 
شلد  منقضلی  گذشلته  روز  مهللت 
و دوللت درخواسلتی بلرای تمدیلد 

نکلرد. مطلرح  توقیلف 
روز گذشلته در خبرهلا آمده بود 
وزارت دادگسلتری ایلاالت متحده با 
تسللیم دادخواسلتی بله دادگاه عاللی 

را  تعهلد  ایلن  اگلر  و  داد  نخواهلد 
آن  بلرای  اعتبلاری  کنلد،  نقلض 
باقلی نخواهلد  حکوملت در جهلان 

مانلد.«
ایلران  حکوملت  کله  گفلت  او 
»علازم  نفت کلش  ایلن  داده  قلول 
مقصلد اولیله خود نخواهد شلد و در 
نتیجله، دوللت جبل الطلارق مجوزی 
نداشلت کله حتلا بلرای یلک لحظله 
نگله  توقیلف  در  را  نفت کلش  ایلن 

دارد.«
بله  تأییلد کلرد کله تصمیلم  او 
آزادی نفت کلش پلس از مالقلات بلا 
مقاملات ایرانلی در لنلدن اتخاذ شلد.

ماجرای گریس-1 از ابتدا
نفت کلش غول پیکلر گریلس-۱ 
قلرار اسلت پلس از نزدیلک بله یک 
ماه و نیلم توقیف املروز جبل الطارق 

را تلرک کند.
ایلن ابرنفت کلش حاملل بیش از 
دو میلیلون بشلکه نفلت خلام ایلران 

ست. ا
جلوالی(   4( سلرطان   ۱۳ روز 
کلرد  اعلالم  جبل الطلارق  دوللت 
نیلروی  تفنگلداران  کملک  بلا  کله 
دریایلی بریتانیلا، نفت کلش گریلس-

۱ حاملل نفلت ایلران را در آب هلای 
بنلادر  بله  و  توقیلف  ایلن سلرزمین 
خلود منتقلل کلرده اسلت. مقاملات 
جبل الطلارق گفتنلد کله ایلن کشلتی 
حاملل نفت برای مؤسسلات سلوری 

بلدون هیلچ تعهلدی ثملره ی اقتلدار، 
از  کوتاه نیاملدن  و  فعلال  دیپلماسلی 

حقلوق ملت اسلت.«
داده  تعهـد  ایـران  جبل الطـارق: 

اسـت
پیلکاردو،  فابیلان  گذشلته  روز 
جبل الطلارق،  دوللت  ارشلد  وزیلر 
در مصاحبله بلا شلبکه اسلکای نیلوز 
گفلت »دوللت ایلران در نامله ای در 
سلربرگ رسلمی خلود متعهلد شلده 
کله محمولله ی نفت کلش گریلس-۱ 
یلا کشلور  نهلاد  اختیلار یلک  را در 
تحلت تحریلم اتحادیله اروپلا قلرار 

اطالعلات روز: عباس موسلوی، 
خارجله  املور  وزارت  سلخن گوی 
مصاحبله  بله  واکنلش  در  ایلران 
فابیلان پیلکاردو، وزیلر ارشلد دولت 
ایلران  بلود  گفتله  کله  جبل الطلارق 
سلوریه  بله  گریلس-۱  داده  تعهلد 
نملی رود، گفته اسلت که این کشلور 
»هیلچ تعهلدی مبنی بلر نرفتلن نفت 
نلداده  سلوریه  گریس-۱بله  کلش 

اسلت.«
بله گلزارش بی بی سلی فارسلی، 
بلا  مصاحبله  در  موسلوی  آقلای 
باشلگاه خبرنلگاران جوان وابسلته به 

تلویزیلون ایران گفته اسلت ایران »از 
سلوریه در همله حوزه هلا از جملله 

نفلت و انلرژی حمایلت« می کنلد.
خارجله  وزارت  سلخن گوی 
ایلران بلا تأکیلد بر این کله »جمهوری 
اسلالمی ایران به هر مشلتری قدیمی 
و تلازه ای کله بخواهد، نفلت خود را 
»کشلتی  اسلت  گفتله  می فروشلد«، 
گریلس یلک از ابتلدا هلم قلرار نبود 

به سلوریه بلرود.«
عللی ربیعلی سلخن گوی دولت 
ایلران نیلز در تویتلر خود نوشلت که 
»رفلع توقیلف نفت کلش گریلس-۱ 

و  توقیلف  خواسلتار  جبل الطلارق 
ضبلط ایلن نفت کلش شلده بلود کله 
از  نفت کلش  خلروج  می توانسلت 
رسلیدگی  پایلان  تلا  را  جبل الطلارق 

قضایلی بله آن بله تعویلق انلدازد.
مراجلع رسلمی ایلاالت متحلده 
ملورد  در  توضیلح  یلا  تأییلد  از 
خلودداری  دادخواسلتی  چنیلن 
محللی  منابلع  برخلی  و  ورزیده انلد 
در جبل الطلارق اساسلا وجلود چنین 
کردنلد.  تکذیلب  را  دادخواسلتی 
صلورت  در  کله  نیسلت  مشلخص 
تسللیم چنین دادخواسلتی، آیا دادگاه 
عاللی جبل الطلارق آن را نپذیرفلت، 
دادخواسلت را وارد ندانسلت یلا بله 
دالیلل دیگلری از رسلیدگی بله آن 

کلرد. خلودداری 
ایلن  آزادی  دسلتور  پلی  در 
نفت کلش، معلاون سلازمان بنلادر و 
دریانلوردی ایلران گفلت کله کشلتی 
پاناملا  پرچلم  بلا  توقیلف  زملان  در 
حرکلت می کلرد، املا در طلول ایلن 
ملدت، ایلن کشلور پرچلم خلود را 
بله  کشلتی  و  کلرد  کشلتی خللع  از 
درخواسلت مالک، که روسلی است، 
بلا پرچم جمهلوری اسلالمی ایران و 
با نلام آدریلان دریلا حرکلت خواهد 
ایلن  مقصلد  کله  گفلت  وی  کلرد. 
کشلتی نیلز بله مدیترانله تغییلر پیلدا 
کلرد، اما در ملورد مقصلد اولیه ی آن 

اظهلار نظلری نکلرد.

ایران: 
تعهدی برای آزادی کشتی گریس۱- نداده ایم

ترمپ می خواهد گرینلند را از دانمارک »بخرد«؛ گرینلند می گوید »فروشی نیست«
اطالعلات روز: وزیلر خارجه گرینلند در واکنش به انتشلار 
ایلن خبلر کله دوناللد ترملپ، رییس جمهلور امریلکا قصد 
بزرگ تریلن جزیلره  کله  گفلت  دارد،  را  گرینلنلد  خریلد 

جهان فروشلی نیسلت.
روزنامله وال اسلتریت ژورنلال به نقلل از منابعلی در درون 
کاخ سلفید گلزارش کرد کله رییس جمهلوری امریکا قصد 
کلرده کله گرینلند را بخلرد. این بزرگ تریلن جزیره جهان، 
قلملروی دانملارک اسلت کله به صلورت خودمختلار اداره 

می شلود.
وزیلر خارجله گرینلنلد گفتله: »ملا بلرای تجلارت آملاده 

هسلتیم، نله بلرای فلروش.«
آقلای ترمپ که پیش از ریاسلت جمهوری، در کار سلاخت 
و سلاز بلوده، گویلا خیلی جلدی به دنبال این خرید اسلت.

بله گلزارش بی بی سلی فارسلی، دو منبلع مطللع از درون 
کاخ سلفید بله ایلن روزنامله امریکایلی گفته انلد کله آقای 
ترملپ در گفت وگلو بلا دسلتیارانش ایلن سلوال را مطرح 
کلرده کله چطلور می تواننلد گرینلنلد را بخرنلد و خیلی با 
دقلت بله صحبت هلا و دالیلل موافقلان و مخالفلان گلوش 

می دهلد.
آن هلا حتلا گفته انلد کله آقلای ترملپ بلا وکیل کاخ سلفید 
هلم دربلاره ی ایلن خرید و موانلع بر سلر آن صحبت کرده 

است.
گرینلنلد بخشلی از قلاره امریلکا به حسلاب می آیلد، اما از 

قلرن نوزدهلم به این سلو مسلتعمره دانمارک بلوده و کم و 
اسلت. اروپایی  بیش 

کله  هسلتند  بومیانلی  نلژاد  از  گرینلنلد  مردملان  بیش تلر 
قرن هلا پیلش از کانلادا به ایلن جزیلره نقل ملکان کرده اند.

مسلاحت ایلن جزیلره دومیلیلون و دوصدهلزار کیلومتلر 
مربلع اسلت کله یک میلیلون و هفت صدهلزار کیلومتلر از 

آن را یلخ فلرا گرفتله اسلت.
ایلن کشلور بیلش از 56 هزار نفلر جمعیلت دارد و اکثریت 
مردملش در پایتخلت ایلن کشلور زندگلی می کننلد. شلهر 

نیلوک، پایتخلت گرینلند اسلت.
گرینلنلد از سلال 2۰۰8 خودمختلاری اش بیش تلر شلد. اما 
از آن جلا کله هنلوز بخشلی از کشلور پادشلاهی دانملارک 
اسلت، بسلیاری از تصمیم هلای بین المللی اش را آن کشلور 

اختیلار می کنلد.
امریلکا بلا دانملارک یلک قلرارداد نظاملی دارد و بنلا به آن 
موشلکی  ردیابلی  تجهیلزات  دارد.  گرینلنلد  در  پایگاهلی 
بلرای حملله  اسلت. تجهیزاتلی کله  امریلکا در گرینلنلد 

موشلکی احتماللی روسلیه بله کار ملی رود.
امریلکا همچنیلن موفلق شلد در سلال 2۰۱8 گرینلنلد را 
متقاعلد کنلد کله سلاخت فرودگاه هایش را به چیلن ندهد؛ 

اقداملی بلرای جلوگیلری از نفلوذ چیلن در این کشلور.
امریلکا پیش تلر در سلال ۱۹46 هلم قصد خریلدن گرینلند 
را داشلته اسلت. قیملت آن زمان صلد میلیون داللر بوده که 

دانملارک نمی پذیلرد. یلک بار هلم در ۱867 امریلکا قصد 
خرید گرینلند و آیسللند را داشلته اسلت.

امریلکا در سلال ۱867 توانسلته بلود آالسلکا را بله مبللغ 
هفت میلیلون و دوصدهلزار داللر از روسلیه بخلرد.

دانملارک  را  گرینلنلد  هزینه هلای  از  عملده ای  بخلش 
می پلردازد و گفتله می شلود کله رییس جمهلوری امریلکا 
تصلور می کنلد کله هزینه های بلاالی نگهداری ایلن جزیره 

ممکلن اسلت دانملارک را بله فکلر فلروش بینلدازد.

دوناللد ترملپ قلرار اسلت کله تلا دو هفتله ی دیگلر از 
کنلد. بازدیلد  دانملارک 

کاربلران تویتلر بله انتشلار ایلن خبلر واکنش هلای طنزآمیز 
نشلان دادنلد. بیش تلر کاربلران ایلده ی آقلای ترملپ برای 
مثلل  بلود.  آملده  خنلده دار  به نظرشلان  گرینلنلد  خریلد 
کاربلری کله از رنلگ طالیلی ملورد عالقله آقلای ترملپ 
اسلتفاده کلرده بلود و تصویلر برجلی را کنلار خانه هلای 

بی آالیلش گرینلنلد مونتلاژ کلرده بلود.
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ویرژیل فن دایک، ستاره خط دفاع لیورپول می گوید فتح 
سوپرجام اروپا برای این تیم بسیار مهم بوده و روحیه قرمزها 

را برای فصل جدید باال خواهد برد.
ویرژیل فن دایک، ستاره هالندی لیورپول و فرمانده بی 
چون و چرای خط دفاعی این تیم می گوید فتح سوپرجام 
اروپا در استانبول برای این تیم بسیار مهم بوده و در فصل 
تالش  به  کلوپ  یورگن  و سرمربی اش  لیورپول  که  جدید 
خود برای فتح جامهای قهرمانی ادامه خواهند داد، این جام 

برایشان بسیار روحیه بخش بوده است.
تاتنهام  در  پیروزی  با  توانست  گذشته  فصل  لیورپول 
عنوان قهرمانی رقابتهای چمپیونزلیگ را به خود اختصاص 
دهد و روز چهارشنبه هم در استانبول به مصاف قهرمان لیگ 
اروپا، چلسی رفت و این تیم را در ضربات پنالتی شکست 

داد تا سوپرجام اروپا را هم به جمع افتخاراتش اضافه کند.
مسابقه  چنین  در  قهرمانی  اینکه  اعالم  با  فن دایک 
دشواری برای تیم بسیار روحیه بخش بوده است گفت:" این 
قهرمانی فوق العاده مهم است. به نظر من که خیلی مهم است 
چون در پیشرفت و توسعه تیم می تواند تاثیر قابل توجهی 
داشته باشد. جام بردن برای باال رفتن روحیه تیم خیلی مفید 
است. آنهم در شرایطی مثل ما که به سختی موفق شدیم این 

قهرمانی را بدست بیاوریم".
از  قبل  من  گفت:"  ادامه  در  لیورپول  هالندی  ستاره 
پیوستن به لیورپول برای خودم یک سری هدف مشخص 
بودند.  اهدافم  از  بخشی  هم  قهرمانی ها  این  و  بودم  کرده 
که  بود  دالیلی  از  یکی  قهرمانی  جامهای  آوردن  بدست 

تصمیم گرفتم به لیورپول ملحق شوم".

وجود  با  مونیخ  بایرن  می گوید  سان  روزنامه 
انتقاالت  و  نقل  فرصت  در  سانه  لروی  مصدومیت شدید 

زمستانی با تمام قوا برای جذب او تالش خواهد کرد.
مصدومیت  وجود  با  می گوید  سان  انگلیسی  روزنامه 
فینال  در  منچسترسیتی  آلمانی  وینگر  سانه،  لروی  شدید 
کامیونیتی شیلد که به پاره شدن رباط صلیبی پایش منجر 
شد و او را به مدت هفت ماه از میادین دور نگه داشت، 
نزدیک  بسیار  به جذب سانه  آن  از  پیش  مونیخ که  بایرن 
ماه  انتقاالت  و  نقل  فرصت  در  دارد  قصد  حاال  بود  شده 
اقدام  مونیخ  به  او  کردن  منتقل  برای  قوا  تمام  با  جنوری 

کند.
برای  زیادی  تالشهای  تابستان  طول  در  مونیخ  بایرن 
نظر  به  و  بود  داده  انجام  سانه  لروی  گرفتن  خدمت  به 

می رسید وینگر آلمانی پیش از پایان تابستان راهی مونیخ 
این  شیلد  کامیونیتی  در  او  مصدومیت  ولی  شد  خواهد 

انتقال را ناممکن کرد.
از  و  بایرن  پیشنهاد  منچسترسیتی چند  آن  از  پیش  تا 
جمله یک پیشنهاد 7۰ میلیون پوندی برای او را رد کرده 
بود. اما بایرن مونیخ که به خاطر از دست دادن آرین روبن 
و فرانک ریبری به دنبال جذب وینگرهای جدید است از 

دنبال کردن لروی سانه منصرف نشده.
سانه  جذب  از  مونیخ  بایرن  می گوید  سان  روزنامه 
که  است  این  باشگاه  مدیران  تصمیم  ولی  نشده  منصرف 
تا  ماه جنوری برای امضای قرارداد با او صبر کرده ولی 
در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی سانه را هر طور هست 

راهی مونیخ کنند.

بایرن مونیخ، لروی سانه را جنوری خواهد خریدفن دایک: فتح سوپرجام برای لیورپول مهم است

رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  چهل  ماده  از  تاسی  به  بدینوسیله 
آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تخم  میشود که وزارت زراعت، 
MAIL/ARTF/ نمبر  کود  تحت  وزارت  این   NHLP پروژه  ضرورت  سبزیجات 
دارای جواز  زر  محترم شین  به شرکت  را   NHLP/NCB-HC-GO-2019-22
نمبر D-۲۵۶۲۱ به قیمت مجموعی مبلغ ۷۲۴۶۰۷۰ )هفت میلیون و دو صد و چهل 

و شش هزار و هفتاد( افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن 
به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال 

مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
 MAIL/PD/NCB/W/287/98 شماره دعوت به داوطلبی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه ترمیم و پخته کاری جوی های داخل فارم 
تحقیقاتی بادام باغ والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( 
و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت 
اداره تدارکات ملی WWW.NPA.GOv.AF بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 
۱۶ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات 
ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه  و  بوده   افغانی  هزار  پنجاه   )۵۰،۰۰۰  ( بانکی  خط  تضمین  بصورت  آفر  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت  ۱۰:۰۰  قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست 

تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

» دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود 
که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تیل ضرورت 
MAIL/ARTF/SGRP/NCB/E2/ این وزارت تحت کود نمبر SGRP پروژه
IOC REBID را به شرکت محترم شرکت خدمات لوژستیکی ستاره مطمین دارای 

جواز نمبر ۴۶۸۷۷ به قیمت مجموعی مبلغ ۱۰۶۵۰۰۰ )یک میلیون و شصت و پنج 
هزار( افغانی اعطا نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن 
به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال 

مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
 MAIL/PD/NCB/W/262/98 شماره دعوت به داوطلبی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم قوریه پغمان  
اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور 
WWW. اداره تدارکات ملی  از ویب سایت  امور ساختمانی ویا  از آمریت تدارکات  رایگان 

NPA.GOv.AF بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق 

قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۱۶ سنبله ۱۳۹۸ ساعت 
۰۲:۰۰ بعد از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه 

نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) ۲۵،۰۰۰( بیست و پنج هزار افغانی بوده  و جلسه 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  

تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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می کنیلم. هرچنلد جلوه هلای آزادی بلرای ملا 
بیش تلر شلده اند و در شلکافتن مفهلوم آن در 
در  شلده ایم،  تواناتلر  گسلترده تر  حوزه هلای 
عملل فقط لفلظ آزادی برای ما شلیرین اسلت. 
آزادی هایلی کله ملا بلرای فلردِ املروزی قایلیم 
بلا ده هلزار »املا« همراه انلد؛ ده هلزار امایلی کله 
نمی گذارنلد.  برجلا  چیلزی  واقعلی  آزادی  از 
آزادی سلخن بگویلی، املا مبادا چیلزی بگویی 
کله اکثریلت افلراد جامعله بله خلالف آن باور 
دارنلد. آزادی دل بله مهر کسلی بدهلی، اما دل 
بله مهر کسلی دادن اگر بلا چهارصد شلرط »ما« 
آزادی  فحشاسلت.  مصلداق  نباشلد،  سلازگار 
شلاد باشلی، املا اگلر آواز خنلده ات بلندتلر از 
فلالن حد بلود و در فالن جا شلنیده شلد و در 
برابلر فلالن سلخن یلا تصویلر برانگیختله شلد 
و در همراهلی بلا فلالن تیلپ آدم هلا بله گوش 
ملا رسلید، آن خنلده نملاد بی بندوباری اسلت. 
آزادی کله طلرز پوششلت را انتخاب کنلی، اما 
بایلد لباسلت چنین و چنین و چنیلن و چنین و 
چنیلن و چنیلن و چنین اوصافی داشلته باشلد، 
فاسلد  را  جامعله  اخلالق  و  فاسلدی  وگرنله 

می کنلی...
ایلن ده هزار »املا« یلا از عصبیت های دینی 
ملا می آینلد یلا از نگرانی هلای اخالقلی ملا یلا 
از اسلتانداردهای قبیلله ای ملا یلا از مجموعه ی 

که تعبیر شلما از آزادی فلردی صددرصد همان 
چیلزی باشلد کله تعبیلر ملن و گلروه و قوم و 
حلزب ملن اسلت، ملن بله آزادی فلردی شلما 

احتلرام خواهلم گذاشلت.«
مگلر طالبلان چله کار می کننلد؟ می گویند 
درست زیسلتن  بلرای  ملا  کله  اسلتانداردی  در 
داریلم، ریش تراشلیدن مردان خالف بهزیسلتی 
اخالقلی و دینلی جامعله اسلت. بنلا بر ایلن، ما 
ریش تراشلان را مجلازات می کنیلم. فلرق ملا با 
طالبلان چیسلت اگلر دقیقلا از همیلن موضع با 
آزادی فلردی ملردم برخلورد کنیلم )گیلرم در 

دیگر(؟  حلوزه ای 
حلاال سلوالی کله یلک منکلر آزادی فردی 
ایلن اسلت: پلس بگذاریلم جامعله  می پرسلد 
جنلگل شلود و هر کس هلر کاری کلرد چیزی 

؟  ییم نگو
نله، بلرای همین اسلت کله قانون اساسلی 
داریلم و بایلد بکوشلیم ایلن قانون اساسلی مان 
و  کارآمدتلر  و  پیراسلته تر  را  آن-  توابلع  -و 
سلودمندتر بسلازیم. در غیبت آزادی های فردی 
اسلت کله جامعله بله جنلگل تبدیلل می شلود. 
در ایلن جنلگل، جانلور قوی پنجله ای سللطان 
می شلود و جنگلیلان دیگلر حیواناتلی هسلتند 
کله ملرگ و زندگی شلان بله ذوق و حلال و 

تصمیلم آن جانلور قوی پنجله بسلتگی دارد.

اگلر در شلعر فارسلی دری -کله ملا مردم 
دنبلال  هسلتیم-  میلراث دارش  نیلز  افغانسلتان 
آن جلا،  و  این جلا  بگردیلم،  »آزادی«  کلمله ی 
در تحسلین آزادی شلعرهای زیلادی می یابیلم. 
نسلبتا  آن  مفهوملی  توابلع  و  سیاسلی  آزادِی 
متأخلر اسلت، املا مفهلوم عام تلر آزادی حتلا 
می شلود.  یافلت  نیلز  قدیملی  ادبلی  آثلار  در 
مختصلر آن کله آزادی چیلزی اسلت خواسلتنی 
را  آن  نیلز  ملا  پیشلینیان  و  دوست داشلتنی  و 
می دانسلته اند.  محبوبلی  و  مطللوب  پدیلده ی 
بنلد تعلقلات، آزادی  از  از غلم، آزادی  آزادی 
از عقلل )در ازای غرقه شلدن در بحلر عشلق(، 
آزادی از قیلِد خویشلتن )سلعدی می گفت: من 
پادشلاهم  آزادم/  تلوام  بنلد  از آن روز کله در 
کله بله دسلت تلو اسلیر افتلادم( و گونه هلای 
دیگلر آزادی در ادبیلات ملا به شلیرینی وصف 

شلده اند. 
آنچله در تاریلخ اشلتیاق ملا بلرای آزادی 
-بله  اسلت  فلرد«  »آزادی  یکلی  ناپیداسلت، 
تفکیلک از آنچله جمع مجلوزش را صادر کرده 
اسلت- و دیگلری مجلال عمل کردن بله تصورِ 

آزادی فلردی. بلا ایلن شلرح:
همان بیت سعدی را در نظر بگیرید. 

ملن از آن روز که در بند توام آزادم
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

ایلن »تلو« کله مخاطلب سلعدی در ایلن 
بیلت اسلت، کیسلت؟ فلرض کنید که سلعدی 
ملردی بلوده »نرمال« )با تعریفی که از جنسلیت 
نرملال در فرهنلگ ملا هسلت( و عاشلق زن یا 
دختلری شلده بلوده. چلرا حتلا املروز بلرای 
بسلیاری از ملا آن »تلو« هنوز تفسلیر می طلبد؟ 
چلرا مرتضلی مطهلری در همیلن روزگار ملا 
کتابلی بله نلام »تماشلاگه راز« می نویسلد و در 
آن می کوشلد اشلعار حافلظ را طلوری تعبیلر 
کنلد کله مثلال آن »تلو«ی ملورد اشلاره در بیت 
سلعدی یلک جنس اعلالی ملکوتی باشلد و نه 
یلک زن یلا دختلر و یلا حتا شلاهِد زمینلی؟ ما 
بله آن کوشلش تفسلیری نیلاز داریلم، به عنوان 
یلک نیلاز فرهنگی جمعی، تا سلعدی را از شلِر 
آزادی فلردی، یعنلی از رابطله ی یلک بله یلک 
بلا یلک زن زمینلی، نجلات بدهیلم. می خواهیم 
احتلرام سلعدی در نلزد ملا محفلوظ بمانلد و 
بلرای ایلن کار نیلاز داریم کله آزادی فردی اش 
را نپذیریلم )بخوانیلد تفسلیر کنیلم(. ایلن یلک 

قضیه.  وجله 
وجله دیگلر قضیله این اسلت که سلعدی 
می افتلاد،  اسلیر  زمینلی  نلگارِ  به دسلت  اگلر 
اسلارت  بنلِد  در  می توانسلت  چه قلدر  عملال 
او بله تجربله ی حسلی و واقعی عشلق برسلد؟ 
آن  بللخ  و  سلمرقند  و  شلیراز  کله  می دانیلم 
روزگار پاریلس و مسلکو و حتلا دهللی املروز 
آن گل گشلت های  از  بزرگلی  پلاره ی  نبودنلد. 

وصف شلده در ادبیلات ملا، در همراهلی یلاری 
کملان ابرو عنبرین گیسلو، بیلان آرزو و وصف 
گل گشلت های  آن  اگلر  شلاید  اسلت.  خیلال 
شلاعران  می داشلتند،  واقعیلت  عاشلقانه 
نازک خیلال ملا در وصف شلان ایلن همله غزل 

نمی گفتنلد.  حسلرت آلود 
ادبیلات ملا پلر از عشلق اسلت. مدعلای 
مرکلزی در کارکلرد ایلن عشلق هلم ایلن بوده 
کله عشلق آدملی را آزاد می کنلد. یعنلی نوعلی 
بندگی و اسلارت اسلت کله عین آزادی اسلت 
و حتلا باالتلر از آزادی. حلال، ایلن آزادی بلا 
چله دامنله و بلا چله صلورت و هیئتلی ظهلور 
گزارش هلای  در  هلم  را  پاسلخش  می کلرده؟ 
تاریخلی داریلم و هلم در خلود گفتارهایلی که 
فلرد  بله  جملع  بوده انلد.  آزادی  ایلن  بیان گلر 

می گفتله: 
از ایلن آزادی سلخن بگلو، بله شلرطی که 
سلخنت تفسلیربردار باشلد و از آن بوی آزادی 
کله  بلاش  متوجله  ضملن،  در  نیایلد.  فلردی 
فقلط حرفلش را می زنلی. زنهلار نپنلداری کله 
واقعلا هلم می توانلی دسلت در دسلت نلگاری 

پری چهلره بله شلهر و بلازار برآیلی! 
اسلت  ایلن  نوشلته  ایلن  در  ملن  سلخن 
هملان  در  کمابیلش  نیلز  املروز  حتلا  ملا  کله 
جامعله ی سلعدی و حافلظ و نظاملی زندگلی 

پیچیلده ای از حساسلیت های دیگلر جمعلی ما. 
نتیجله یکی اسلت: از آزادی فلردی چیز زیادی 

نمی ماند.  برجلا 
فلردی  آزادی  مخالفلان  اسلتدالل  البتله 
بله شلکل مخالفلت بلا آزادی فلردی عرضله 
قبوللی  قابلل  صلورت  آن  بله  نمی شلود. 
می دهنلد. مثلال می پرسلند »تلو هرزگی جنسلی 
اگلر  می کنلی؟«  تاییلد  را  زنلان  تن فروشلی  و 
پاسلخ شلما بله هلر دلیللی ایلن باشلد کله »نه، 
ملن چنلان چیزهایلی را تایید نمی کنم«، سلخن 
بعدی شلان این اسلت: »خوب، پلس باید معتقد 
باشلی کله جللو آن گونه زنلان گرفته شلود.« در 
همیلن نقطله اسلت کله روشلن می شلود بحث 
آزادی و آزادی فلردی در جامعله ی ملا چه قلدر 
خلام و ناپرورده اسلت. بلرای بیش تر ما بسلیار 
دشلوار اسلت کله میان نگلرش شلخصی خود 
بیندازیلم.  فاصلله  دیگلر  افلراد  آزادی  و حلق 
بلرای ملا سلخت اسلت کله بگوییلم »ملن بلا 
بی بندوبلاری جنسلی مخالفلم، اما اگلر انتخاب 
بی بندوبلاری  هملان  ایکلس  خانلم  شلخصی 
جنسلی باشلد، در صالحیلت و بر عهلده ی من 

نیسلت کله آن کلژی را از جامعله بزدایلم.«
از  کله  معنلا می یابلد  وقتلی  افلراد  آزادی 
تحمل شلان  و  نیایلد  خوش ملان  آزادی شلان 
کنیلم. بی معناسلت که ملن بگویلم »در صورتی 

سخیداد هاتف  

ده   هزار اّمای آزادی

ادبیات ما پر از عشق است. مدعای مرکزی در کارکرد 
این عشق هم این بوده که عشق آدمی را آزاد می کند. 
یعنی نوعی بندگی و اسارت است که عین آزادی است 
و حتا باالتر از آزادی. حال، این آزادی با چه دامنه و 
با چه صورت و هیئتی ظهور می کرده؟ پاسخش را هم 
در گزارش های تاریخی داریم و هم در خود گفتارهایی 

که بیان گر این آزادی بوده اند. جمع به فرد می گفته: 
سخنت  که  شرطی  به  بگو،  سخن  آزادی  این  از 
تفسیربردار باشد و از آن بوی آزادی فردی نیاید. در 
ضمن، متوجه باش که فقط حرفش را می زنی. زنهار 
نپنداری که واقعا هم می توانی دست در دست نگاری 

پری چهره به شهر و بازار برآیی! 


