
دانشجو  جذب  برای  افغانستان  دانشگاه های  ظرفیت 
را  پالن  هایی  عالی  تحصیالت  وزارت  می رود.  بلند 
به  بیشتری  دانشجویان  که  است  گرفته  دست  روی 
موسسات تحصیالت عالی راه یابند. بانک جهانی نیز 

در این راستا 250 میلیون دالر کمک می کند.
بنا بر آمار رایه شده از سوی این وزارت در سال جاری 
300 هزار نفر از مکاتب افغانستان فارغ می شوند و به 
کار  دانشگاه ها  ظرفیت  بردن  باال  روی  همین  خاطر 
جریان دارد. در امتحان کانکور سال 1392 حدود 100 
نبود  دلیل  به  کانکور  کننده گان  اشتراک  از  تن  هزار 

ظرفیت در دانشگاه های افغانستان بی نتیجه ماندند.
عبیداهلل عبید، وزیر تحصیالت عالی روز سه شنبه در 
در  ساینس  کمپیوتر  ساختمان  تهداب گذاری  محفل 
دانشگاه کابل گفت: »تعداد فارغان ما هر سال بیشتر 
می شود. سال قبل حدود 180 هزار نفر از معارف فارغ 

شدند، امسال حدود 300 هزار نفر فارغ می شود.«

تالش  عالی  تحصیالت  وزارت  که  گفت  عبید  آقای 
و  تدریسی  جدید  ساختمان های  ساختن  با  تا  دارد 
این وزارت  اما  بیشتر کند.  را  لیلیه ها، ظرفیت جذب 
نکرده که در سال جاری ظرفیت جذب  اعالم  هنوز 

چه تعداد از داوطلبان کانکور را دارد.
آقای عبید گفت که حدود 30 پروژه انکشافی در کابل 
زمینه های  تا  هستند  کار  تحت  افغانستان  والیات  و 
بیشتری برای جذب دانشجویان...       ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی پس از هشدار هندوها مبنی بر ترک تابعیت افغانستان:

افغانستان در نبود شما زیبایی خود 
را از دست می دهد

اطالعات  که  را  مساله  این  آلمان  استخبارات  سازمان 
تلفن های همراهی که برای سازمان امنیت ملی امریکا 
بدون  هواپیماهای  حمالت  انجام  برای  می فرستد 
سرنشین در افغانستان و پاکستان استفاده می شوند، رد 

کرد.
دفتر  رییس  پوفاال،  رونالد  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
صدراعظم آلمان به یک کمیته...            ادامه صفحه 7

د  ټاکنو  د  او  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د  چې  کې  حال  داسې  په 

په  امنیت  د  ټاکنو  راتلونکیو  د  مرش  پخواين  کمېسیون  خپلواک 

اړه اندېښنې ښوديل، یوشمېر شننونکي هم وایي، حکومت نيش 

کوالی د راتلونکیو ټاکنو امنیت تامین کړي.

هغوی وايي، له همدې امله ده چې د ټاکنو د شفافیت او عادالنه 

وايل په اړه اندېښنې لري.

ورځپاڼې  ماندګار  ایوبزاده  محمدنعیم  مرش  بنسټ  د  ټاکنو  رڼو  د 

او  تر ټولو سرته ستونزه  پر وړاندې  ټاکنو  د  امنیت  ته وویل، چې 

ننګونه ده.

د  ټاکنې  او  ښکېل  کې  جګړه  په  افغانستان  دمګړۍ  وايي،  هغه 

افغانستان  ټول  په  او که څوک  کېږي  تر رسه  په حال کې  جګړې 

کې د امنیت د تامینېدو مته لري دا به له امکانه لرې او مبالغه وي.

د ده په خربه، طالبان، اسالمي ګوند، هغه کسان...       پاتې ۶ مخ

متحده  ایاالت  کمک  دالر  میلیاردها  بارۀ  در  تفتیش  یک 
امریکا برای بازسازی افغانستان نشان می دهد که شماری 
از پروژه ها به دلیل پالنگذاری ضعیف، تفتیش ناکافی و 

فقدان حسابدهی، حیف و میل شده است.
به گزارش صدای امریکا، ایاالت متحدۀ از سال 2009 به 
این سو مبلغ 32 میلیون دالر را صرف پروژه یی کرده است 
جاده ها  در  انفجاری  مواد  کارگذاری  از  را  شورشیان  تا 

بازدارد.
برای  متحدۀ  ایاالت  ویژۀ  بازرس  گزارش  اساس  بر  اما 
افغانستان یا سیگار، هیچ کسی نمی داند که به  بازسازی 

چه اندازه کار در این پروژه صورت گرفته است.

جان سوپکو، بازرس ویژۀ ایاالت متحده برای بازسازی 
افغانستان در گزارش ماه جوالی به کانگرس امریکا گفت 
که تایید شماری از قراردادهای عقد شده در این پروژه 
ناممکن  در حدود 2500 محل،  یا نصب وسایل الزمی 

می باشد.
و  نظارت  فقدان  از  نمونه یی  این  که  می افزاید  گزارش 

تفتیش است.
در یک مورد دیگر، سیگار دریافته است که یک تاسیس 
در والیت  دالر  میلیون  با صرف 3۴  نظامی غیرضروری 
این  که  است  گفته  سیگار  است.  شده  ساخته  هلمند 
آنهم  امکان  و  نگیرد  قرار  استفاده  مورد  ممکن  تأسیس 

می رود که تخریب شود.
در مورد دیگر، وزارت دفاع ایاالت متحده می خواهد که 
۷۷2 میلیون دالر را برای خریداری طیاره ها برای اردوی 
افغان  سربازان  حاالنکه  کند،  مصرف  افغانستان  ملی 
نمی توانند این تجهیزات را به کار بیاندازند یا آن را حفظ 
و مراقبت کنند. ...           ادامه صفحه 6

سازمان استخبارات آلمان:

به امریکا اطالعات 
استخباراتی نداده ایم
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وزارت تحصیالت عالی:
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صفحه 6

هشدار از پیامدهای حیف ومیل کمک ها
سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه: ضیاع پول، مدیریت نادرست، تقلب و اختالس نه 
تنها روابط میان دو کشور )امریکا و افغانستان( را آسیب می رساند، بلکه در کل تمام ماموریت 

را از کار می اندازد



دو پروژۀ رییس جمهور کرزی به گونۀ کم سابقه 
افغانستان  سیاسی  روند  بر  ناگواری  تأثیرهای 
پروژۀ  دوم  و  صلح  پروژۀ  نخست  گذاشته اند: 
امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا. پروژۀ صلح 
شده،  آغاز  پیش  سال  هشت  به  نزدیک  از  که 
تاهنوز تعریف روشنی پیدا نکرده است. سخنان 
اخیر آقای کرزی در مراسم عید فطر در کابل، 
نوعی  دچار  رابطه  این  در  او  که  داد  نشان 
کرزی  آقای  است.  شده  مضاعف  سردرگمِی 
در سخنان خود، طالبان را »عزیز« خطاب کرد 
قطر،  در  گروه  این  دفتر  گشایش  به  نسبت  و 
از ادبیاتی استفاده کرد که در تناقض آشکار با 
آقای  دارد.  قرار  رابطه  این  در  او  قبلِی  مواضع 
کرزی گفت که اگر طالبان چنین دفتری را در 
مشکل  با  هیچ صورت  به  می کردند،  باز  کابل 
لوحۀ  و  پرچم  آمدِن  پایین  به  منجر  که  قطر 

امارت اسالمی شد، مواجه نمی شدند. 
این اظهارات به این معناست که آقای کرزی با 
و  نداشته  طالبان، مشکلی  لوحۀ  پرچم و  نفِس 
تنها مشکِل او با کشوری بوده که این دفتر در 
یا هم شرایطی که طالبان  باز شده است و  آن 
این  کرده اند.  مطرح  خود  گفت وگوهای  برای 
طالبان  شناختن  رسمیت  به  سویی  از  سخنان 
گروهی  همان  کنند؛  تداعی  می توانند  هم  را 
که نزدیک به 13 سال پیش در حملۀ نیروهای 
ایتالف جهانی مبارزه با تروریسم، سقوط کرد و 
در پی اجالس بن، آقای کرزی قدرت سیاسی 
را در افغانستان به دست گرفت. آیا پس از 13 
را  طالبان  که  دارد  تالش  کرزی  آقای  سال، 
کند؟...  افغانستان  سیاسی  صحنۀ  وارد  دوباره 
نزدیک  آیندۀ  در  را  اتفاقی  مسایل چنین  ظاهر 
نفع  به  را  شرایط  می تواند  ولی  نمی کند،  تأیید 

طالبان تغییر دهد. 
آقای کرزی در حالی از پرچم و لوحۀ امارت 
نیروهای  که  می کند  استقبال  کابل  در  اسالمی 
نیروهای  پاک سازی  حال  در  پولیس  و  ارتش 
لوگر  والیت  از  بخش هایی  از  گروه  این 
حال،  همین  در  استند.  کابل  همسایه گی  در 
برای  دیگری  دفتر  که  شده  آغاز  تالش هایی 
طالبان در یکی از کشورهای نزدیِک افغانستان 
ایجاد شود. بسیاری از آگاهان از احتمال ایجاد 
دفتر طالبان در عربستان سعودی و یا ترکیه با 
گروه  سران  از  یکی  جان  آغا  معتصم  حضور 

حال  در  جان  آغا  معتصم  داده اند.  خبر  طالبان 
روابط  و  می کند  زنده گی  ترکیه  در  حاضر 
نزدیکی با ارگ ریاست جمهوری افغانستان دارد. 
بسیاری از آگاهان تأیید می کنند که معتصم آغا 
جان، دیگر جایگاه و رابطۀ گذشته را با رهبری 
»مهرۀ سوخته«  عنوان  به  و  ندارد  طالبان  گروه 
عمل می کند. اگر این خبر واقعیت داشته باشد، 
آقای کرزی  که  قاطعیت گفت  با  می توان  پس 
هنوز  صلح،  مذاکرات  سر  بر  امریکایی ها  با 
دیدگاه های متفاوتی دارد. زیرا بر اساس برخی 
قطر  در  طالبان  دفتر  که  است  قرار  گزارش ها 
پیام رهبر  دوباره  فعال شود و آن گونه که از 
این گروه به مناسبت عید فطر برمی آید، طالبان 
امریکا بی میل  با  آغاز گفت گوها  به  هم نسبت 
البته طالبان هنوز مواضع قبلی خود را  نیستند. 
نسبت به گفت وگوهای صلح تعدیل نکرده اند و 
هم چنان جامعۀ جهانی و به ویژه امریکا را طرف 
که  موضوعی  می شناسند؛  مذاکرات  این  اصلِی 

اختالف ها و سوءفهم هایی  باعث  فکر می شود 
از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده 
است. آقای کرزی شاید به این دلیل نیز تالش 
دفتری  بیافریند؛  قطر  دفتر  برای  بدیلی  کند که 
که عمدتًا می تواند حتا به صورت نمادین نشان 
دهد که هنوز ارگ ریاست جمهوری کاماًل از 

معاالت صلح کنار گذاشته نشده است. 
با  بی رابطه  نمی تواند  که  دوم  موضوع  اما  و 
با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  باشد،  صلح  مسالۀ 
امریکاست. این موضوع نیز در حال تبدیل شدن 
به زخم ناسور در روابط دو کشور است. آن چه 

که هر از گاهی به عنوان مانع در برابر امضای 
افغانستان  مقام های  سوی  از  توافق نامه  این 
یا  و  فنی  مسایل  آن که  از  بیشتر  می شود،  ابراز 
آقای  سیاسی اند.  مسایل  باشند،  استراتژیک 
مورد  در  پنهان کاری  به  که  همان گونه  کرزی 
مذاکرات صلح پافشاری دارد و هنوز هدف ها 
در  نکرده،  رو  را  خود  اصلی  استراتژی های  و 
مسالۀ امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا نیز به 

گونۀ مبهم سخن می گوید. 
دیگر  و  رییس جمهوری  ابهام آمیز  سخنان 
مقام های افغانستان در رابطه با توافق نامۀ امنیتی 
با امریکا که بخشی از پیمان راهبردی میان دو 
کشور می تواند باشد که سال گذشته امضا شد، 
این شک و گمان ها را در جامعه تشدید کرده 
امضای  در  شخصی  اهداف  کرزی  آقای  که 
این توافق نامه دارد. گفتن سخنانی چون لحاظ 
کردن منافع ملی در امضای این توافق نامه، تنها 
به افزایش بدگمانی ها در این خصوص انجامیده 
است. بسیاری ها می پرسند که منافع ملی که در 
کدام ها   شود،  لحاظ  می خواهد  خصوص  این 
اند. اما اصلی ترین پرسش این است که امضای 
منافعی  چه  حاوی  امریکا،  با  امنیتی  توافق نامۀ 
می تواند برای افغانستان باشد و اصاًل ضرورت 

امضای آن چیست؟ 
امنیت یک مقولۀ چندبعدی است که مولفه های 
مختلفی در شکل گیری آن نقش دارند. در نبود 
در  همواره  امنیت  ملی،  نهادهای  ضعف  یا  و 
از  حداقل  افغانستان  دارد.  قرار  تهدید  معرض 
سی سال پیش تا امروز به تنهایی قادربه تأمین 
نیروهای  بیرون شدِن  است.  نبوده  امنیت خود 
مذاکرات  پی  در  افغانستان  از  سابق  شوروی 
نیانجامید. چون  ژنیو، عماًل به صلح در کشور 
نهادهای ملی در کشور وجود نداشت و دولت 
بر سر قدرت، مشروعیت سیاسی خود را عماًل 
سقوط  سبب  شرایط  این  بود.  داده  دست  از 
در  میان گروهی  درگیری های  آغاز  و  دولت 
افغانستان شد. این تجربه می تواند تکرار شود. 
به گفتۀ برخی اندیشمندان، تاریخ دوبار تکرار 
می شود؛ یک بار به صورت تراژیک و بار دوم 
به صورت کمیدی. ممکن است این بار نوبت 

تکرار تاریخ به گونۀ کمیدی فرا رسیده باشد. 
به هر حال، تازمانی که نهادهای ملی در کشور 
نشده  نهادینه  و  نگرفته  شکل  دقیق  گونۀ  به 
معرض  در  همواره  امنیت  شک  بدون  باشند، 
خطر خواهد بود. افغانستان تا رسیدن به چنین 
عرصۀ  در  جانبی  کمک های  به  نیاز  مرحله یی، 
و  چنین کمک ها  اگر  دارد؛ چون  امنیت  تامین 
حمایت هایی وجود نداشته باشند، هیچ ضمانتی 
دیگر  بار  یک  فعلی  نیروهای  که  ندارد  وجود 
فرقه یی  رویارویی های  و  انحالل  معرض  در 

و  ژست  هیچ گونه  با  نگیرند.  قرار  گروهی  و 
احساسات ملی گرایانه نمی توان از وقوع فاجعه 
سیاسی  عقالنیت  و  واقع بینی  کرد.  جلوگیری 
حکومت  خصوص  این  در  که  می کند  حکم 
و  مجبوریت ها  نیازها،  به  توجه  با  افغانستان 
منافع و مصالح ملی عمل کند و نباید از بحث 
سند امنیتی به عنوان یک ابزار برای داد و ستد 
سیاسی خود استفاده برده و مردم را در تنگنا و 
هم  امریکا  جانب  باید  و  دهد  قرار  سرگردانی 

چنین مسأله یی را در نظر داشته باشد.
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نثاراحمد فیضی غوریانی- عضو مجلس نماینده گان افغانستان

دو مشکل کالِن آقای کرزی
 

وزارت  از  نقل  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانۀ 
داخله گفته است که پولیس کشور از تأمین امنیِت 260 
مرکز رای دهی، عاجز است و این مراکز که در 16 والیت 
موقعیت دارند، در روز رای دهی به روی رای دهنده گان 

بسته خواهند ماند. 
مقامات  زبان  از  عجز  ابراز  این  که  این جاست  جالب 
مراکز  امنیتی  جدول  فرستادن  از  پس  داخله  وزارت 
این  است.  شده  بیان  انتخابات،  کمیسیون  به  رای دهی 
حقیقت پس از آن روشن می شود که چندی پیش وزارت 
در  رای دهی  مراکز  کامِل  امنیِت  تأمین  از  کشور  داخلۀ 

سراسر کشور خبر داده بود.
اما به نظر نمی رسد که همۀ حقیقت آن باشد که از زبان 
مقامات کمیسیون انتخابات و وزارت داخله بیان می شود. 
چالش های  از  یکی  ناامنی  که  است  روشن  تجربه  به 
بزرِگ فراراه انتخابات است و این ناامنی فراتر از آن چه 
که  معنا  این  به  می نمایانند.  حکومتی  مقامات  که  است 
تنها 260 مرکز رای دهی در روز انتخابات بسته نمی ماند، 
بل که شمار این مراکز بیشتر خواهد بود. چنان که در حال 
حاضر مراکز توزیع کارت های رای دهی، با چنین معضلی 

مواجه اند.
وقتی توزیع کارت های رای دهی با مشکل ناامنی مواجه 
باشد و نتوان پروسۀ توزیع سراسری کارت های رای دهی 
را تطبیق کرد، بدیهی است که شمار رای دهنده گان هنگام 
رای دهی به مراتب کمتر از آن خواهد بود که پیش بینی 

می شود.
برخی از گزارش های شفاهِی شاهدان در پولیس و ارتش 
می رسانند که پولیس کشور عماًل از تأمین امنیت عاجز 
است. به گونه یی که وقتی برخی از مناطق ناامن به وسیلۀ 
ملی  پولیس  به  و  شده  خارج  طالبان  تصرف  از  ارتش 
دست  به  دوباره  روز  چند  ظرف  می شود؛  داده  تسلیم 
به  پولیس  آن است که  این مساله گواه  طالبان می افتـد. 
موقِع  در  را  انتخابات  امنیِت  توانست  نخواهد  هیچ وجه 

آن تأمین کند.
زیرا از یک طرف بی ثباتی اوضاع امنیتی ـ همان طور که 
در بسیاری از کشورها در ایام انتخابات مشاهده می شود 
و سطح  است  طبیعی  امر  یک  انتخابات،  روزهای  در  ـ 
دیگر،  سوی  از  اما  می یابد.  کاهش  نسبتًا  کشور  امنیت 
نیروی بالفعل و بالقوۀ تروریسم و طالب نیز بیش از پیش 
انتخابات،  امنیتی  شرایط  که  معنا  این  به  می شود.  فعال 
کاماًل متفاوت از آن چه است که امروز ما آن را به چشِم 
به شرایط سیاسی کشور،  با توجه  سر مشاهده می کنیم. 
در ایام انتخابات حتا نیروهای سه گانۀ امنیتی نیز درگیِر 
مسایل انتخاباتی و سیاسی می شوند که وظیفۀ اصلی شان 
در گامِ دوم مطرح می گردد. از سوی دیگر، معلوم است 
که طالبان و نیز کشورهای همسایه، برای سبوتاژ پروسۀ 
آماده گی های الزم را گرفته اند و در موقع آن،  انتخابات 
پروسه  این  تا  کرد  پیش سعی خواهند  از  بیش  فشار  با 

ناکام بماند.
انتخابات،  از  پیش  ماه ها  یعنی  ثبات،  حالت  در  وقتی 
حکومت از عجز در تأمین امنیت انتخابات گپ می زند، 
برای  کاماًل  را  میدان  انتخابات  ایام  در  که  است  بدیهی 

بی نظمی  و فعالیِت گروه های طالب، خالی می دارد.
چنین وضعی می تواند بیانگر دو نکته باشد. یکی این که 
حکومت واقعًا ناتوان است و نمی تواند از عهدۀ برگزاری 
باید  حکومت  صورت  این  در  که  آید  به در  انتخابات 
صادق باشد و این گونه گاهی از قوت و گاهی از ضعف 
خود  حکومت  که  است  آن  دوم  نکتۀ  اما  نزند.  حرف 
تطبیق  برای  فضا  تا  است  انتخابات  سبوتاژ  پی  در  نیز 

برنامه های گروهی آقای کرزی مساعد شود.
دست کم در زمانی که فقط چند ماه معدود به انتخابات 
برای  نیتی  اگر حکومت  که  است  آن  توقع  مانده،  باقی 
مصادرۀ انتخابات ندارد، با مردم صادق باشد و این گونه 
به صورت متناقض از موضِع ضعف و قدرت حرف نزند 

که این خود به معنای خاک زدن به چشم مردم است. 

به چشـم مردم خاک 
نزنید!

سخنان ابهام آمیز رییس جمهوری و دیگر مقام های افغانستان در رابطه با 
توافق نامۀ امنیتی با امریکا که بخشی از پیمان راهبردی میان دو کشور می تواند 
باشد که سال گذشته امضا شد، این شک و گمان ها را در جامعه تشدید کرده که 
آقای کرزی اهداف شخصی در امضای این توافق نامه دارد. گفتن سخنانی چون 
لحاظ کردن منافع ملی در امضای این توافق نامه، تنها به افزایش بدگمانی ها در 
این خصوص انجامیده است. بسیاری ها می پرسند که منافع ملی یی که در این 
خصوص می خواهد لحاظ شود، کدام ها  اند. اما اصلی ترین پرسش این است که 
امضای توافق نامۀ امنیتی با امریکا، حاوی چه منافعی می تواند برای افغانستان 
باشد و اصاًل ضرورت امضای آن چیست؟
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امریکای  کشور  این  انقالبی  برجسته  و شخصیت  کوبا  سابق  رهبر 
التین 8۷ ساله شد.

به گزارش خبرگزاری نووستی، با وجود آنکه فیدل کاسترو، رهبر 
سابق کوبا از زمان کناره گیری از قدرت در سال 2006 میالدی و به 
دالیل وضعیت سالمتش از قدرت کناره گیری و قدرت را به رائول 
کاسترو، برادرش سپرد، همچنان تاثیری عمیق و قدرتمند در کشور 

دارد.
از نظر برخی از ساکنان شهر هاوانا، فیدل کاسترو بهترین اتفاقی بوده 

که در تاریخ کوبا رخ داده است.
فیدل کاسترو در سال 1959 میالدی و همزمان با سرنگونی حکومت 
تحت حمایت آمریکای فولخنسیو باتیستا روی کار آمد و در سال 
2006 میالدی با واگذاری قدرت به برادرش از صحنه سیاست کناره 

گرفت.
نقش تاریخی وی به معنای این است که وی همچنان بخش مهمی 
از زندگی کوباست اگرچه تردیدهایی در مورد چگونگی تاثیرگذاری 

وی به دولت هاوانا وجود دارد.
وی ظرف چند سال گذشته تا حدودی در انظار عمومی ظاهر شده 
تا نشان دهد هنوز زنده و سرحال است اگرچه وضعیت سالمتش 

همچنان مخفی باقی مانده است.

تجربۀ کودتا در ترکیه و مصر
جناح های  همه  تقریبًا  اینکه 
را  مصر  در  کودتا  ترکیه  سیاسی 
کردند  محکوم  یکدیگر  مشابه 
که  است  این  آن  و  دارد  دلیل 
چند  دموکراسی  عمده  بخش 
کودتاهای  قیمت  به  ترکیه  حزبی 

پیاپی محقق شده است.
همچون  ترکیه  کودتاهای  همه 
مصر و هر طور که بودند با کمک 
شدند.  اجرا  غربی  کشورهای 
 28 در  ترکیه  در  کودتا  آخرین 
که  حالی  در  و   199۷ فبروری 
کل جهان تنها نظاره گر بود اتفاق 
افتاد. این کودتا، کودتایی بود که 
داده  میان همه کودتاهای رخ  در 
بیشترین  ترکیه  سیاسی  تاریخ  در 
شباهت را به کودتای سوم ژوئیه 
دهه  یک  ترکیه  داشت.  مصر  در 

کرده   199۷ کودتای  زخم های  التیام  صرف  را  گذشته 
است. در نیم قرن گذشته عرصه سیاست ترکیه از سال 
کودتا  برای  تالش ها  و  کودتاها  توسط  تاکنون   1960
آزمایش شده است. گمان برده می شد که با همه پرسی 
زیادی  تا حد  کودتاها  تهدید  سال 2010  اساسی  قانون 
مرتفع شده است. تقریبا نیم قرن طول کشید تا کودتاچیان 
در ترکیه به دست عدالت سپرده شوند. دادگاه ارگنه کن 
به خود  را  توجه جهان  اگست  ماه  در هفته نخست  که 
جلب کرد، از جمله دادگاه هایی بود که در آن بخشی از 

کودتاچیان محاکمه شدند.
در  کودتا  حتی  که  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  میان  این  در 
که  دادگاه ها  این  با  ارتباط  در  نخواندند  کودتا  را  مصر 
ده ها تن از کودتاچیان را محکوم کرد، نسبت به قضات 
دادگاه اظهار نگرانی کردند. تاریخ سیاسی ترکیه از طرف 
از  است.  بوده  ساز  سرنوشت  محاکمه های  تاریخ  دیگر 
استقالل، دادگاه  به دادگاه  این محاکمه ها می توان  جمله 
دادگاه هایی  و  تشکیل شد  کودتای 1960  با  که  می   2۷
محکوم  را  نفر  هزار  ده ها   1980 کودتای  از  پس  که 

اختیار  از  استفاده  با  نفر  کرد. صد ها هزار  اشاره  کردند، 
اینکه  بدون  رسانه یی  وحشت  یا  و  دولتی  انحصاری 
حتی یک روز به دادگاه بروند، در جریان کودتای 199۷ 
محکوم شدند. این دادگاه ها هدفشان یک بخش مشخص 
جامعه و یا رهبرانی بود که به طور دموکراتیک انتخاب 
شده بودند. دادگاه ارگنه کن برای نخستین بار در تاریخ 
را محکوم  نیروهای مسلح  اعضای  و  بروکرات ها  ترکیه 
کرد. با وجود این محکوم شدگان به شیوه یی بی سابقه 
بدین  برسانند.  همه  گوش  به  را  خود  صدای  توانستند 
خارج  در  چه  و  ترکیه  در  چه  مردم  از  بسیاری  ترتیب 
ارگنه کن آگاه شدند. برخی  از دادگاه های  این کشور  از 
با  مقایسه  در  وجود  این  با  داد.  رخ  رویه یی  اشتباهات 
ممکن  غیر  ترکیه،  در  کودتا  از  پس  سابق  محاکمه های 
است که گالیه ها درباره دادگاه ارگنه کن را جدی بگیریم. 
قبلی  اشتباهات رویه یی  نباید  معیار عدالت قضایی  البته 
باشد. با وجود این در دادگاه های پس از کودتا جلوگیری 
از زیر پا گذاشتن دموکراسی در آینده هدفی است که به 
همان اندازه مجازات جرایم گذشته اهمیت دارد. تقریبا 

در همه تجربیات رخ داده در جهان 
دادگاه  احکام  است.  مهم  مساله  این 
اینکه  خاطر  به  فقط  نه  ارگنه کن 
گناهکاران را مجازات می کند بلکه به 
خاطر اینکه زمینه مجازات کسانی را 
ایجاد می کند که برای سرنگونی یک 
دولت برگزیده دموکراتیک در ترکیه 

تالش می کنند، مهم است.
در حالی که ترکیه به کودتاچیان خود 
درس می دهد امریکا و اتحادیه اروپا 
مشغول تعمیر کودتایی هستند که رخ 
دادن آن را در مصر رد می کنند. جان 
کری، وزیر امور خارجه امریکا عنوان 
ساخت که ارتش مصر تنها دموکراسی 
را در این کشور بازیابی می کند اما ما 
نمی دانیم که در این عملیات بازیابی 
چه کسی مشتری، چه کسی کارفرما 
که  اگر  است.  پیمانکار  کسی  چه  و 
دموکراسی  که  است  السیسی  عبدالفتاح  جنرال  کار  این 
را بازیابی کند، پس بنابراین آقای برنز در مصر چه کار 
می کند؟ اگر که این محمد البرادعی است که صلح را در 
مصر ایجاد خواهد کرد، چه چیزی کاترین اشتون را در 
مصر نگه داشته است؟ آمریکا و اتحادیه اروپا چه میزان 
تالش را صرف حل و فصل مشکالتی که بر اثر کودتای 

رد شده توسط آنها به وجود آمده، خواهند کرد؟
السیسی سقوط  در عرض یک هفته پس زمینه کودتای 
بیشتر  هرچه  لیبرال ها  و  سلفی ها  میان  مخالفت ها  کرد. 
االزهر  شیخ  و  قبطی  مسیحی های  پاپ  می شود.  عیان 
اینکه  اروپا درباره  اتحادیه  امریکا و  ناپدید شده اند. اگر 
باشند،  السیسی  عبدالفتاح  جدید  زمینه  پس  از  بخشی 
فکر می کنند، پس همه کاری که ما می توانیم انجام دهیم 
عبدالفتاح  دنیای  زیرا  است  آنها  برای  موفقیت  آرزوی 
که  را  دموکراسی  از  ذره یی  آنها  است  دنیایی  السیسی 
عامل نگرانی آنها درخصوص دادگاه ارگنه کن در ترکیه 

بوده، نخواهند یافت.

فیدل کاسترو 87 ساله شد

انتقاد بان کي مون از
 اســتفادة امــریکا از 

هواپیماهاي بدون سرنشین

وزیر خارجة امریکا: 

شهرک سازی ها غیر قانونی است
توکل کرمان: 

برکناری مرسی مرگ جنبش های 
دموکراتیک جهان عرب بود

»غیرمشروع«  با  امریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
خواندن ایجاد شهرک های یهودی نشین، گفته است 
که تصمیم اخیر اسراییل در توسعه این شهرک ها 

نباید مانع ادامه مذاکرات صلح خاورمیانه شود.
خودگردان  تشکیالت  و  اسراییل  توافق  وجود  با 
با  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  برای  فلسطینی 
دولت  هفته،  این  یکشنبه  روز  امریکا،  میانجیگری 
اسراییل احداث یکهزار و دویست واحد مسکونی 
جدید در اراضی اشغالی فلسطینیان را تصویب کرد 

که با واکنش تند مقامات فلسطینی مواجه شد.
باختری  کرانه  از  بخش هایی  در  ساختمان ها  این 
احداث  المقدس  بیت  شرقی  بخش  و  اردن  رود 
می شود که در جریان جنگ شش روزه اعراب و 
اسراییل  ارتش  به تصرف  در سال 196۷  اسراییل 

در آمد.
آقای کری که به کشور کلمبیا سفر کرده، در یک 
نشست خبری گفت که مصوبه دولت اسراییل »تا 
»مطلع  که  افزود  و  بود  پیش بینی«  قابل  حدودی 
برخی  در  ساختمان سازی  است  قرار  که  بودیم 
مناطق ادامه یابد و فکر می کنم که فلسطینیان این 

موضوع را درک می کنند.«
این  از  بخش  یک  که  افزود  امریکا  خارجه  وزیر 
مصوبه »دور از انتظار« بوده و این موضوع در حال 

حاضر مورد بررسی است.
گفته شده است که تصمیم دولت اسراییل به دلیل 
ائتالفی  کابینه  عضو  راستگرای  احزاب  پافشاری 

بنیامین نتانیاهو اتخاذ شده است.
از  شرایط  با  اسراییل  کابینه  اعضای  از  گروه  این 
کردن  آزاد  جمله  از  صلح،  مذاکرات  سرگیری 
گروهی از زندانیان فلسطینی از زندان های اسراییل 

هم مخالفت کرده اند.
  شهرک سازی و مذاکرات صلح

اراضی  در  اسراییلیان  سکونت  و  ساز  و  ساخت 
ایجاد  به  که   196۷ سال  جون  جنگ  در  اشغالی 
جمله  از  است،  موسوم  نشین  یهودی  شهرک های 
موانع اصلی بر سر راه مذاکرات صلح فلسطینیان و 

اسراییل بوده است. این مذاکرات از سه سال پیش 
کمابیش متوقف بوده و اخیرا به ابتکار وزیر خارجه 

امریکا از سر گرفته شده است.
از کشور مستقل  را بخشی  اراضی  این  فلسطینیان 
فلسطینی محسوب می کنند و قوانین بین المللی نیز 
اشغالی در جنگ را ممنوع کرده  اراضی  تغییر در 

است.
گسترش  تصویب  خبر  انتشار  از  پس  روز  یک 
در  اسراییل  دولت  نشین،  یهودی  شهرک های 
اجرای توافق از سرگیری مذاکرات صلح، فهرست 
منتشر  را  فلسطینی  زندانی  شش  و  بیست  اسامی 

کرد که قرار است از زندان آزاد شوند.
اسراییل این افراد را به اقدامات »تروریستی« و قتل 
دوره های  به  را  آنان  و  متهم  اسراییلی  شهروندان 

طوالنی حبس محکوم کرده بود.
آقای کری از دو طرف خواسته است تا همچنان به 
دور جدید مذاکرات صلح پایبند باقی بمانند و به 
»مسایل اساسی« مورد اختالف مانند امنیت اسراییل 

و مرزهای کشور فلسطینی بپردازند.
امنیت و مرزها  اینکه موضوع  از  وی گفت: »پس 
را  شهرک سازی  مساله  می توان  شد،  فصل  و  حل 
دو  هر  از  من  هم  دلیل  همین  به  و  کرد  حل  نیز 
واکنش  دیگر  طرف  اقدامات  به  می خواهم  طرف 
تحریک آمیز نشان ندهند و از اقدامات تحریک آمیز 

خودداری ورزند.«

بان کي مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پاکستان توسل همه جانبه 
به استفاده از هواپیماهاي بدون سرنشین را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کي مون در نخستین روز از سفر 
خود به پاکستان گفت : »تنها هدف استفاده از این ابزارهاي جدید، 
آنها  است.  اطالعات  آوري  بدون سرنشین، جمع  هواپیماهاي  مانند 

اساسًا دوربین هاي متحرک هستند. «
نظامیان عالي رتبه در دانشگاه  برابر  دبیر کل سازمان ملل متحد در 
ملي علوم و فن آوري در اسالم آباد گفت :  »استفاده از هواپیماهاي 
براساس  باید  دیگر،  سالح  گونه  هر  همانند  مسلح،  سرنشین  بدون 
بردارد،  را در  المللي  بین  بشردوستانه  المللي که حقوق  بین  حقوق 
صورت گیرد. این موضع بسیار واضح سازمان ملل متحد است. همه 
تالش ها باید به کارگرفته شود تا غیر نظامیان قرباني نشوند و خطایي 

صورت نگیرد. «
امریکا از سال 200۴ شلیک هواپیماهاي بدون سرنشین به مناطق قبیله 
یي شمال غربي پاکستان را افزایش داده است. این منطقه که در مرز 
افغانستان قرار دارد مقر طالبان و دیگر گروه هاي مسلح مانند القاعده 
خنثي  براي  کلیدي  سالح  هواپیماها  این  دارد  اعتقاد  امریکا   است. 
کردن دشمنان تندرویي هستند که در مناطق قبیله یي غیر قابل نفوذ 

پاکستان رخنه کرده اند.
بنابر اعالم مقامات پاکستاني، از اگست 2008 براثر 300 مورد حمله 
هواپیماهاي بدون سرنشین امریکایي بیش از 2000 نفر کشته شده اند 
که اکثر آنها از جنگجویان اسالم گرا بوده اند. این در حالي است که 
منابع دیگر از کشته شدن بیش از 3500 نفر خبر داده اند.به رغم آنکه 
امریکا از این اقدام دفاع مي کند، ولي این هواپیماهاي بدون سرنشین 
سبب قرباني شدن غیر نظامیان مي شوند و احساسات ضد امریکایي 

را در پاکستان تقویت کرده است. 
بان کي مون همچنین بر اهمیت برقراري ارتباط بین مسائل امنیتي و 
توسعه تاکید کرد و گفت » اولویت هاي بودجه یي « یک کشور باید 
براساس اولویت هاي مردم آن مانند کار، انرژي و آموزش تعریف 

شود. 
و  شصت  با  مصادف  که  چهارشنبه  روز  است  قرار  مون  کي  بان 
ششمین سالگرد استقالل پاکستان است با نواز شریف نخست وزیر 

این کشور دیدار کند.

یمنی  برنده  عقیده  به 
نوبل  صلح  جایزه 
محمد  برکناری 
ریاست  از  مرسی 
مصر  جمهوری 
جنبش های  »مرگ 
جهان  دموکراتیک 

عرب« بوده است.
برنده  کرمان،  توکل 

با خبرگزاری رویترز گفت:  تلفنی  نوبل در گفت وگوی  جایزه صلح 
برکناری محمد مرسی به عنوان نخستین رهبری که در مصر در قالبی 
آغاز  زمان  از  صفر  نقطه  به  بازگشت  بود  شده  انتخاب  دموکراتیک 
خیزش مردمی است که به فروپاشی حکومت 30 ساله حسنی مبارک 

منجر شد.
توکل کرمان اظهار کرد: نخستین دموکراسی پدیدار شده در تاریخ مصر 
و نخستین دموکراسی محقق شده پس از بهار عربی در حال حاضر به 

سرعت رو به زوال است.
توکل کرمان نخستین زن عرب و دومین زن مسلمانی است که موفق به 

دریافت جایزه صلح نوبل شده است.
وی از زمان آغاز ناآرامی های اخیر در مصر اعالم کرد که از معترضان 

وابسته به اخوان المسلمین حمایت می کند.
کرمان که قصد داشت به جمع تظاهرکنندگان مصری و حامیان مرسی 
بپیوندد با مخالفت مقام های جدید این کشور برای ورودش به قاهره 

مواجه شد.
برنده جایزه صلح نوبل در این باره گفت: مخالفت با ورود من تنها یک 
معنی دارد و آن این که دولت جدید مصر به رویکرد مستبدانه سابق 
بازمی گردد. آنها )دولت جدید مصر( تمایلی به تحمل نظرات مخالف 
ندارند. بهار عربی برای ساختن دموکراسی است و کودتای نظامی با 
این موضوع کامال مغایرت دارد. تخریب انقالب مصر به معنای مرگ 

بهار عربی است.
انتقاد از مواضع امریکا در قبال تحوالت اخیر مصر  وی همچنین به 
پرداخت و گفت: بسیار شرم آور است که وزیر امور خارجه امریکا 
قلمداد می کند.  به دموکراسی  بازگشت  را  اخیر مصر  نظامی  کودتای 
حمایت از براندازی رهبری که در قالبی دموکراتیک انتخاب شده است 
باعث می شود بی ثباتی در منطقه و در بلند مدت در جهان به وجود 
بیاید. دولت امریکا هنوز از انقالب های بهار عربی درس نگرفته است.

روزنامةحریتترکیه           
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فواید حیرت آور لیمو
لیمو، محصولی معجزه آسا برای کشتن سلول های سرطان است که 10000 

بار قوی تر از شیمی درمانی می باشد.
آزمایشگاه ها  که  خاطر  این  به  نمی دانیم؟!  زیاد  آن  مورد  در  ما  چرا  اما 
)شرکت های دواسازی جهان( با ساخت مشابه مصنوعی آن، سود زیادی 
به جیب می زنند. ولی شما هم اکنون می توانید به یک دوست کمک کنید 
تا از داروهای کیمیایی بی نیاز شود و بداند که آب لیمو در پیش گیری از 

بیماری ها مفید است.
لذت بخش  و  شیرین  آن  طعم 
وحشت ناک  اثرات  فاقد  و  است 

شیمی درمانی است.
چه گونه است که بسیاری از مردم 
این  که  حالی  در  بمیرند،  باید 
خواص، محرمانه و محفوظ  نگه 
منافع  مبادا  تا  است  شده  داشته 
ملیونر  مولتی  بزرگ  شرکت های 

به خطر بیافتد؟
درخت  می دانید،  که  همان طور 
لیموی شیرین و  لیمو در دو نوع 
است.  شده  شناخته  ترش  لیموی 
به  میوه  این  از  می توانید  شما 

روش های مختلف مصرف کنید:
صورت  به  را  آن  می توانید  شما 
افشره،  گوشت،  از  استفاده 
شربت،  آماده،  نوشابه های 
شیرینی، غذا و غیره مصرف کنید.
را  خواص  از  بسیاری  لیمو 
آن،  اثر  جالب ترین  اما  داراست، 
در درماِن کیست و تومورهاست.

بهبود  در  گیاه  این  خاصیت 
شده  ثابت  نوع  همه  از  سرطان 

است. برخی می گویند که در تمامی انواع سرطان ها بسیار مفید  است.
هم چنین به عنوان یک داروی ضد میکروبی در برابر عفونت های باکتریایی 
و قارچ، و مقابل انگل های داخلی و کرم ها موثر است. و هم چنین تنظیم 
کنندۀ فشار خون  بیش از حد باال و ضد افسرده گی، استرس و اختالالت 

عصبی است.
منبع این اطالعات جالب است: این اطالعات از یکی از بزرگ ترین تولید 
کننده گان دارو در جهان می  آید، که می گوید تست های آزمایشگاهی بیش 
از 20 سال از سال 19۷0، نشان داد که عصارۀ لیمو در تخریب سلول های 
و  ریه  پروستات،  پستان،  بزرگ،  رودۀ  جمله  از  سرطان،   12 در  بدخیم 

لوزالمعده... تأثیر دارد.
ترکیبات این میوه 10،000 بار بهتر از محصول Adriamycin، و مواد 
داروی یی که به طور معمول در شیمی درمانی در جهان استفاده می شود، 
اما  است!،  داد. چه شگفت آور  نشان  را  سلول های سرطانی  رشد  کاهش 
سلول های  تنها  لیمو  عصارۀ  با  درمان  از  نوع  این  این که:  شگفت آورتر 
سرطانی بدخیم را از بین می برد و بر روی سلول های سالم تأثیر نمی گذارد.

 
منبع: روزنه

نویســنده: آلکس کالینیکوس
برگردان: مهرداد امامی 

کارگران  حزب  مانند  انقالبی  احزاب  آیا 
سازمان دهی  روش  که   )SWP( سوسیالیست 
لنین و بلشویک ها را به کار می بندند، هم چنان 
آلکس  دارند؟  کارآیی  بیست ویکم  سدۀ  در 
و  می کشد  چالش  به  را  منتقدان  کالینیکوس 
کنار  را  لنینیسم  نمی توان  که  می کند  استدالل 

گذاشت.
**

که  سیاسی یی  سنت  و   SWP اضمحالل 
می کوشد تجسم بخِش آن باشد، به طور گسترده 

از  است.  اعالم شده  بریتانیا  در چپ 
ستون نویس  جونز،  اوون  رو،  همین 
 SWP نشریات بیان داشت که »دورۀ
و راه و رسِم آن به سر آمده«. آیا او 

راست می گوید؟
برخی  از   SWP به  حمالت  جریان 
که  می گیرد  نشأت  درونی  مجادالت 
در مجمع سالیانۀ ما در ماه جنوری به 
اوج خود رسید. موضوع مجمع یک 
مورد انضباطی دشوار بود. اما تمایزات 
سیاسی عمیق تری منصۀ ظهور یافت. 
آغاز  از  پیش  درست  فراکسیون  دو 
مجمع به منظور مبارزه برای تغییرات 
دموکراتیک  مرکزیت گرایی  مدل  در 
توسط  که  تصمیم گیری  نظام  یعنی  ـ 
مارکسیستی  سنت  در  سازمان ها 
 SWP که  ـ  می رفت  کار  به  انقالبی 

گسترش داده بود، شکل گرفتند.
مباحث  قالب  در  موضوعات  این 
به  مجمع  در  مجّدانه یی  سیاسی 
که  مواضعی  و  شدند  گذاشته  بحث 
اصلی حزب(  )رهبری  مرکزی  کمیتۀ 
بود،  منصب خود  ترک  در شرف  که 
دموکراتیک  مرکزیت گرایی  مورد  در 
مطرح کرد، مقبول نظر اکثریت اعضا 
واقع شد. متأسفانه، اقلیتی کوچکی از 
اعضا این تصمیمات را نپذیرفتند. در 
خالل مجموعه یی از جلسات توجیهی 

برخی  رسانه ها،  به  اخبار  کردن  پیدا  درز  و 
اطمینان یافتند که روایت شدیداً تحریف شده یی 
از مورد انضباطی بر روی انترنت منتشر شده و 
رسانه های جریان غالب، اخبار مربوط به آن را 
در دستور کار خود قرار دادند. گروه اقلیت از 
این امر به عنوان پوششی استفاده کرد تا بیان کند 
که SWP اکنون »مسموم« است و بدین واسطه، 

مطالبات زیادی به میان آورد.
چیزی که کلیت این ماجرا به خاطرمان می آورد، 
به طور  شبکه  هرچند  است.  انترنت  پلید  سویۀ 
فوق العاده یی رهایی بخش است، اما مدت هاست 
و  پخش  اجازۀ  شبکه  که  شده  شناخته  چنین 
آن که  مگر  ـ  می دهد  را  زننده  شایعات  تداوم 
این  توقف  برای  وکالیی  و  کافی  پول  قربانی، 
افراد  بر خالف  باشد.  داشته  اختیار  در  جریان 
انقالبی کوچک این منابع  مشهور، سازمان های 
را در اختیار ندارند و اصول شان آن ها را از این 
کار باز می دارد که برهان های سیاسی شان را در 

دادگاه های بورژوایی رسیده گی کنند.
تعداد  خاص  مورد  این  در  این،  بر  عالوه 
انگشت شماری از افراد که برخی از آن ها مشهور 
و  سایت ها  از  نبودند،  مشهور  دیگر  برخی  و 
رسانه های اجتماعی به منظور ایجاد یک کمپین 
درون SWP استفاده کردند. با این حال، خود 
آن ها با تمام عشق سوزان شان که اعالم کرده اند 
به دموکراسی دارند، در مورد این فعالیت ها به 
مورد  در  افراد  این  نیستند.  پاسخ گو  هیچ کس 
قدرت  که  هنگامی  می افتد،  اتفاقی  چه  این که 
بدون توجه به مسوولیت پذیری اِعمال می شود، 

نمونۀ خوبی برای عبرت آموزی نیستند. 
  سنت مارکسیستی

از این رو، چه چیز در خطر قرار دارد؟ SWP از 

زمان آغاز به کار خود با تعداد کمی از افراد که 
تروتسکیستی در 1951  انترناسیونال چهارم  از 
انقالبی  تداوم سنت  بودند، در پی  برکنار شده 
کارل  با  که  این سنت  است.  بوده  مارکسیستی 
مارکس و فردریش انگلس آغاز شد، در انقالب 
اکتوبر 191۷ روسیه، زمانی که حزب بلشویک 
موفق  انقالب  تنها  نخستین و هم چنان  رهبری 
طبقۀ کارگر را برعهده داشت، به نقطۀ اوج خود 
لنین،  رسید. سپس لئون تروتسکی که در کنار 
رهبری بلشویک ها را در 191۷ برعهده داشت، 
خودکامه گی  ظهور  با  انقالب  زوال  برابر  در 
دهۀ  اوایل  و   1920 دهۀ  اواسط  بین  استالین 

1930 مقابله کرد.

تداوم یک سنت به چه معناست؟ تعداد زیادی 
و  استالینیستی  گروه های  دارد؛  وجود  گروه 
تروتسکیستی که می پندارند تداوم سنت شامل 
اما  بی مباالت چند فرمول مقدس است.  تکرار 
تداوم یافتن راستین یک سنت، مستلزم احیای 
مورد  در  مارکسیسم  است.  آن  پیوسته خالقانۀ 
فرآیند  این  پس  است،  عمل  و  نظریه  وحدت 
احیا هم ابعاد روشن فکرانه دارد و هم سویه های 

سیاسی.
چیز  هر  از  بیش  مارکسیسم  نظری  گسترش 
مارکس  نقد  به روزرسانی  و  تعمیق  نیازمند 
نظام  مارکس  هدف  است.  سیاسی  اقتصاد  از 
اثر  در  مارکس  بود:  سرمایه داری  اقتصادی 
را  آن  ساختاری  منطق  سرمایه،  برجسته اش، 
از  سرمایه داری  حال  این  با  ساخت.  آشکار 
لحاظ تاریخی تحول می یابد و همان طور که این 
اتفاق افتاده، باید تحلیل مارکسیستی هم متحول 
شود. ما در SWP به این فرآیند کمک کرده ایم، 
مخصوصاً همین اواخر با آخرین اثر فوق العادۀ 
آدم خوار  سرمایه داری  نام  با  هارمن  کریس 
)Zombie Capitalism( که البته کار ما فقط 
به این کتاب ختم نمی شود. هم اکنون در شرف 
مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  عظیم  رنسانس 
تا  می کند  کمک  سیاسی  فعاالن  به  که  هستیم 
برای سرمایه داری  اتفاقی  که چه  متوجه شوند 
در طول بزرگ ترین بحران آن از دهۀ 1930 به 

بعد در حال وقوع است.
لزوم  ـ  مارکس  سیاسی  میراث  حال،  این  با 
براندازی  منظور  به  کارگر  طبقۀ  سازمان یابی 
از استحکام کمتری برخوردار است.  سرمایه ـ 
در 1968، سلف SWP یعنی سوسیالیست های 
اتخاذ مدل سازمان یابی  به  انترناسیونال تصمیم 

لنینیستی گرفتند. به بیان دیگر، تصمیم گرفتیم که 
محل ارجاع ما سازمان یابی به شیوۀ بلشویک ها 
باشد، همان طور که در سال های منتهی به انقالب 

اکتوبر تحت رهبری لنین بودند.
  تاکتیک های انعطاف پذیر

)بنیان گذار کلیف  تونی  که  همان گونه  واقع  در 
داده،  نشان  لنین  بیوگرافی  در   )  SWP
بلشویک ها در تاکتیک های سیاسی و روش های 
سازمان دهی شان بسیار منعطف بودند. اما عوامل 
که  آن ها  اساسی ترین  بود.  کار  در  نیز  مشترکی 
تجربۀ متعاقب تأییدکنندۀ آن است، این بوده که 
مبارزات کارگران بارها و بارها تبدیل به لحظاتی 
انقالبی شده اند که مبنای سلطۀ سرمایه داری را 

به چالش می کشد.
نشان  مشابه  تجربه یی  وجود،  این  با 
می دهد که این لحظات انقالبی، میل به 
کتمان شدن از جانب سنت هایی دارند 
که نمایان گر سازش میان مقاومت در 
آن  پذیرش  و  سرمایه داری  نظام  برابر 
هستند. به لحاظ تاریخی، مهم ترین این 
سنت ها سنت اصالح طلبی بوده، خواه 
جریان  دموکراسی  سوسیال  قالب  در 
غالب یا احزاب کمونیست غربی پس 
از پیروزی استالین. اما ایدیولوژی های 
دیگری نیز هستند که در سازمان هایی 
ایفا  مشابه  نقشی  که  یافته اند  تجسم 
اجتماعی  کاتولیسیسیم  ـ  کرده اند 
عظیم  جنبش  طول  در  لهستان  در 
در   )Solidarnosc( سولیدارنسکی 
این  که  محدودیت هایی   .1-1980
می کنند،  تحمیل  کارگران  بر  سنت ها 
آن،  در  که  می شود  تقویت  طریقی  به 
پیدا  تمایل  سرمایه داری  سازوکارهای 
را تکه تکه  آگاهی کارگران  تا  می کنند 
که  نمایند  ترغیب  را  آن ها  و  سازند 
کوچک تر  گروه  یک  منافع  حسب  بر 
بیندشیند تا بر مبنای طبقه به عنوان یک 
عمدۀ  مبارزات  ترتیب،  بدین  و  کل. 
پاریس   18۷1 کمون  از  کارگر،  طبقۀ 
تا شورش گستردۀ 198۴-5 معدنچیان 
قدرت  مسالۀ  که  هنگامی  بریتانیا،  در 
شکست هایی  به  منجر  آمده،  میان  به  سیاسی 
آن که  علت  شده اند.  الهام بخش  و  قهرمانانه 
تجربۀ اکتوبر 191۷ بسیار اهمیت دارد این است 
که در 191۷ بلشویک ها موفق شدند قدرت یابی 
در  که  اتفاقی  شکنند؛  هم  در  را  اصالح طلبان 
فبروری  در  تزاریسم  براندازی  از  پس  ماه های 
191۷ اجتناب ناپذیر شده بود و توانست حمایت 
فعاالنۀ اکثریت کارگران را برای تصاحب قدرت 

به دست آورد.
کارگر  طبقۀ  مبارزات  در  مشترکاً  بلشویک ها 
راستا،  همین  در  کردند.  مداخله  روسیه 
به  می توانست  که  کردند  مطرح  پیشنهاداتی 
آن ها  نماید.  کمک  بحث  مورد  مبارزۀ  پیشبرد 
در همان حین کارگران را بدین سمت ترغیب 
می کردند که متوجه ضرورت مبارزه برای قدرت 
سیاسی شوند، آن را به دست آورند و از حزب 

بلشویک طرف داری کنند.
انقالبیون  عنوان  به  چه گونه  بلشویک ها  این که 
انقالب  اضمحالل  با  می شدند،  سازمان دهی 
اکتوبر، که به منزلۀ پیامد انزوای جمهوری نوین 
کارگران و تجزیۀ خود طبقۀ کارگر که به سبب 
جنگ داخلی و فروپاشی اقتصادی بود، تیره و 
تار شد. هنگامی که در اواخر دهۀ 1960 حول 
همین  داشتیم  سعی  یافتیم،  سازمان  لنینیسم 
لنینیسم  احیای  اما  بندیم.  کار  به  را  اصیل  مدل 
شرایط  با  گام،  نخستین  در  نبود.  آسانی  کار 
مختلف از جانب کسانی مواجه شدیم که مقابل 
آن  بودند: اصالح طلبی یی  که ریشۀ  بلشویک  ها 
در  بود،  کارگری  اتحادیه های  بوروکراسی  در 
از  بیشتر  بسیار  غربی  اروپای  مابقی  و  بریتانیا 
آن چه که در روسیۀ تزاری وجود داشت، استقرار 

و استحکام یافته بود. 

آیا لنینیســــم پایان 
یافته است؟

بخش نخست

ترکیبات این میوه 10،000 بار 
 ،Adriamycin بهتر از محصول
و مواد داروی یی که به طور 
معمول در شیمی درمانی در جهان 
استفاده می شود، کاهش رشد 
سلول های سرطانی را نشان 
داد. چه شگفت آور است!، اما 
شگفت آورتر این که: این نوع 
از درمان با عصارة لیمو تنها 
سلول های سرطانی بدخیم را از 
بین می برد و بر روی سلول های 
سالم تأثیر نمی گذارد



بخش دوم و پایانی

و اما کهن ترین جایی که در آن از خراسان نام برده شده، 
این  که  می دانیم  است؛  هیاطله  هفتالی/  عصر  مسکوکات 
از سال چهارصدوسی  طایفه )یعنی هون های سفید( پس 
به  تا شمال غرب هند  را  میالدی، حدود شرقی خراسان 
شد،  اشاره  این  از  پیش  چنان که  اما  درآوردند..  تصرف 
ایتالف خاقان ـ خسرو نفوذ آنان را از خراسان )به معنای 
وسیع کلمه( طی سال های 563 و 56۷ برانداخت.  سپس 
آنان در فرهنگ و زبان های هندی ناپدید گردیدند. حال به 
طور مشخص نمی توانیم بگوییم که این سکه ها در کدام 
سال ها ضرب زده شده اند؛ فقط می دانیم که میان سال های 
ایران  شرق  در  هفتالیان  استیالی  )دورۀ  که  تا56۷   ۴30
است(، ضرب زده شده اند. کتیبه یا نوشتۀ روی سکه های 
این هاست:  شده  ذکر  خراسان  واژۀ  آن  در  که  نظر  مورد 
»خراسان خوتاو«، »تگین خراسان شاه«. این القاب به خط 

پهلوی نوشته شده اند. 
از  را  فارسی  ادب  و  زبان  ابتدا  هند،  به  اروپایی ها  ورود 
مختلف اللسان  اقوام  میان  رابطه  یگانه  تا  گرفت،  هندیان 
بین  از  را  مسلمان  اقوام  سایر  با  آنان  طریق  از  و  هندی، 

ببرد )1823 م(؛  آن گاه به سلسلۀ ترک تبار گورکانی پایان 
به قلمرو فرا  با ورود روس ها  داد )185۷ م(. همین طور، 
رودان، آنان تمام آثاری را که به خط فارسی نگاشته شده 
بود )چه به زبان فارسی بود، چه به زبان عربی یا ترکی(، 
صرف نظر از محتوای آن، اسالمی تلقی نموده جمع آوری 
می کردند. برای خط فارسی- عربی- ترکی، حتا تا همین 
اکنون نام »خط مسلمانی« متداول است. اما خطیرتر از این، 
تقسیمات سیاسی قلمرو واحد »آل تیمور« یا فرارودان به 
بخش هایی است که به دلیل غیر عادالنه بودن، »تبر تقسیم« 
نام گرفته است. در حالی که قلمروی از سیستان و کابلستان 
تشکیل یک  استحقاق  آسیایی،  روسیۀ  مرزهای جنوبی  تا 
اتحادیه را دارد؛ زیرا مایه های معنوی و مادی اتحاد میان 
کشورها و مردمان ساکن در این خطه، بیشتر از آن است که 

میان کشورها و اقوام »اتحادیۀ اروپا« وجود دارد. 
و همسویی ها  این همخوانی ها  قلب  تردیدی،  هیچ  بدون 
خراسان است. در عهد اسالمی، از اوایل قرن پنجم به بعد، 
ترکان، حاکم سیاسی این خطه بودند که بر آیین مردمان و 

شهروندان کشور خویش حکم می راندند. 
یا  بار هم نشنیدیم که میان ترک و تاجیک، و  آری، یک 

باشد.  به پا شده  زبان  بر سر  غایله یی  پارسی وان،  و  ازبک 
حکام ترک، هر دو زبان را همزمان به کار می بردند. بسیاری 
از خواص و کارمندان دولتی، هر دو زبان را می دانستند. 
از  است.  بوده  دری  فارسی  مملکت  رسمی  و  ادبی  زبان 
همان آغاز دورۀ رشد و تکوین ادبیات فارسی دری، ترکان 
فارسی گوی، صاحبان دیوان و صاحبان تذکره ها و تألیفات 
فارسی  زبان  تیموریان،  و  سلجوقیان  غزنویان،  بوده اند. 
بزرگترین  می کردند.  حمایت  خویش  زبان  همچون  را 
شهکارهای فارسی در دربارهای ترک و برای آنان نوشته 
شده است: شاهنامه را فردوسی به سلطان محمود غزنوی 
سالطین  حمایت  سایۀ  زیر  در  مولوی  مثنوی  کرد؛  اهدا 
دلکش ترین  انوری  شد؛  سروده  شرقی  روم  سلجوقی 
چکامه های خود را به سلطان سنجر سلجوقی تقدیم کرده:

گر دل و دست بحر و کان باشد
دل و دست خدایگان باشد

شاه سنجر که هر قدمش
 در جهان پادشه نشان باشد

حمایت  از  فارسی،  زبان  جهانی  شاعر  خیام  آن،  از  پیش 
خواجه  علم پرورش  وزیر  و  سلجوقی  ملک شاه  مستقیم 

نظام الملک بهره مند بود. 
سمرقند را تیمور ساخت؛ هرچند بسا آبادی را به ویرانه 
شرق  مخصوصاً   - اسالم  جهان  گویی  ولی  کرد؛  تبدیل 
می شد؛  بیدار  باید  که  بود  برده  فرو  خوابی  را   - اسالمی 
پسران و نواده گان او رنسانسی را برپا کردند. جامی و علی 

شیر نوایی در این دوره درخشیدند. 
ترکی  فارسی-  اسالمی-  را  هند  تیمور،  نوادگان  از  بابر 
ساخت، البته هندی که بود؛ کسانی چون فیضی، عالمی، 
نظیری، خان خانان، کلیم، صایب و بیدل در آن جا به کمال 
رسیدند. امیر خسرو دهلوی، بنیان گذار نهضت ادبی فارسی 

هند ترک بود.
  انور باتور!

من با تو هم نظرم: حدود سه صد سال می شود که این خطه 
نازا، عقب مانده، فقیر و غالباً در حال جنگ است. می باید 
مایه ها و عوامل این تنفر و نابه سامانی، به خوبی شناسایی 
شود. از همه مهم تر می باید تاریخ از نو، نوشته و به درستی 
سریال  »علت  لعل زاد  پروفیسور  گفتۀ  به  تا  شود  تفسیر 
بدبختی »افغان«ستان« شناسایی گردد. بیلیو )جراح و مورخ 
انگلیسی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم( در آستانۀ شکل گیری 
)1880م(،  ایران  شرق  و  هند  غرب  در  جدید  کشوری 
شرایط آن را چنین توصیف می کند: »باشنده گان این قلمرو، 
یک قوم متحد از یک اصل و نسب نبوده، آن ها نه منافع 
بلکه متشکل  قبیلوی؛  نه قرابت  مشترک سیاسی دارند، و 
متضاد و جاه طلبی های  منافع  با  قبایل مختلف  و  اقوام  از 

دشمنانه به مقابل همدیگر می باشند.«  
محمود  »تاند«،  انترنتی  سایت  ادعای  به  که  آن طوری  یا 
ابدالی  احمدشاه  کارنامه های  از  روشنی  تصویر  کرزی 
کتاب  نیز  محمود  که  می رسد  نظر  )به  می دهد  به دست 
بیلیو را خوانده است( جایی که او می گوید: »دورۀ 26سالۀ 
حکومت احمدشاه ابدالی، یک جریان بدون وقفۀ اشغال و 
غارت می باشد. او به طور مکرر خزانۀ خویش را با هجوم 
متوالی هند پر نموده و نام قبیلۀ خود را بلند ساخته است. 
او برای مردم بی قرار و بی قانون خویش شغل اشغال گری، 
و برای ارضای امیال اشراف بی ثبات و جاه طلب خویش، 
ساحات حاصل خیز فراهم نمود، اما هیچ چیزی برای منافع 

اساسی کشورش انجام نداد«.  
هرچند سلسلۀ نقل قول ها، طوالنی و مالل آور می شود، ولی 
برای کسب نتیجه یی که در نظر دارم، ناگزیرم بازهم بخش 
دیگری از تحقیقات بیلیو را نقل کنم: »علل اساسی و اولیۀ 
انارشی و عدم ثبات در این سرزمین، تنوع قومی، مناسبات 

غیرعادالنۀ قبیلوی، و حاکمیت تک قومی می باشد«.  
هیچ قوم ساکن در افغانستان، دارای معایب ذاتی و طبیعی 
سرنوشت  صاحب  همه  ثانیاً  انسان اند،  همه  اوالً  نیست. 
غیر  با  نیست، چون  کافی  بودن شرط  )مسلمان  مشترک. 
مسلمان روبه رو نیستیم.( چیزی در این عرصه غلط است 
و آن، تفکر سیاسی حاکم بر کشور است و غلط کاری های 

بسیاری از کسانی که شریک بازی های سیاسی اند. 

نظر  از  هم  دیده اند؛  صدمه  اقوام  سایر  از  بیش  پشتون ها 
این  نظر عقب مانده گی های مدنی.  از  تلفات جانی، و هم 
پشتون،  نشان می دهد که رهبران سیاسی  به روشنی  مقوله 
از  بسیاری  نداشته اند.  افغانستان  شمول  و  ملی  برنامه های 
این رهبران، در درون سیستم و نظام رسمی حاکم، به نام 
پشتون ها حقوق ویژه و فوق العاده می خواهند؛ این ها، حق 
سایر اقوام است که به جبر از آنان ستانده می شود، اما نه 
به کلیت قوم پشتون، بلکه به اصناف و طبقات خاص داده 
به طور آشکار رده بندی های شهروندان،  امر  این  می شود. 
طبقات و تبعیض را به وجود می آورد. در قوانین افغانستان، 
تعداد قابل مالحظه یی کرسی اضافی )به نام کوچی ها( در 
پارلمان در نظر گرفته شده، و می خواهند که حقیقت این 
موضوع، از نظر همه گان پوشیده بماند. با تمام روشنی یی 
از  که  را  فارسی  زبان  کاربرد  دارد،  که در موضوع وجود 
هر لحاظ زبان اول کشور است ـ زبان تمام کسانی است 
ادارات  در  ـ  می خواند  افغان  را  آن ها  دولت،  قوانین  که 
دولتی محدود می سازند. محورها یا ارکان اصلی قدرت را 
به دست کسانی سپرده اند که همین گونه می اندیشند؛ آنانی 

که می گویند کرسی های مهم باید از پشتون ها باشد.
آری، این افزون طلبی ها هیچ سودی به پشتون ها نمی رساند. 
افغانستان زنده گی  از  بیرون  در  چند شخص ـ که عمدتاً 
می کنند ـ از این گونه حاکمیت سود می برند. آنان در غرب 

زنده گی، و در افغانستان سیاست می کنند. 
ما به بسیار خوبی می توانیم در کنار هم زنده گی کنیم. ما 
می توانستیم از سیزده سالی که گذشت، بهترین استفاده را 
ملی  وحدت  به  همه  از  بیش  احسن،  نحوی  به  و  بکنیم 
کمک برسانیم؛ چیزی که اینک بیش از همه صدمه دیده 
است. درین صورت است که باید آمادۀ پذیرش طرح ها و 

برنامه های جدید دیگران باشیم.
»فدرالیسم  یا می خوانیم که  ترتیب، وقتی می دانیم  این  به 
نظام سیاسی مطلوب برای کشوری است که اقوام مختلف 
جدا  هم  از  نمی خواهند  هم،  با  تنازع  عین  در  آن  ساکن 
روی  سیاسی  رویکرد  این  به  چرا  که  می پرسیم  شوند«، 
نیاوریم؟ در حالی که اعضای خبره و تحصیل کردۀ پارلمان، 
تاریخ است  به  نگاهش  واقع  را که در  آن دیگری  حرف 
بیاورد که  نه به قوم، برنمی تابد و فراموش می کند به یاد 
او نمایندۀ مردم افغانستان است، نه مدافع منافع یک قوم. 
پس چه گونه می شود به سالم بودن نظام و امن بودن راهی 
که در پیش داریم، مطمین باشیم؟ وقتی به خاطر بیاوریم 
که اصل بحث )آجندای ولسی جرگه و موضع سخنرانی 
انور سادات( »مطالبۀ درج قومیت در تذکرۀ تابعیت« بوده، 
متوحش می شویم که نکند آنانی که با درج این مقوله در 
تذکرۀ شهروندان افغانستان مخالف اند، در فکر دادن هویّت 
جعلی به اقوام صاحب نام و دارای تاریخ درخشان باشند؟ 
همین دسته فکر می کنند که پذیرش مقوله های فدرالیسم 
نظام  در  اقوام  تمام  شرکت  حق  شناسایی  معنای  به  )که 
سیاسی ـ حقوقی کشور است(، قبول اصطالحات علمی 
سایر زبان ها، درج هویت قومی در اسناد ملی، ثبت مقدار 
پروسۀ جدایی  اقوام؛  تمام  زبان های  به  پول مروج  ارزش 
اقوام را تشدید می کند. در حالی که این تلقی ها منتهی به 
جدایی می شوند، باید این حقیقت را بپذیریم )چنان که از 
قول بیلیو آوردیم( که افغانستان »اضافه برش« اقوامی است 
که بدنۀ اصلی شان جزو وجود یک یا چند کشور همسایه 
باید بدانیم که این سخت گیری ها  است. در این صورت، 
اقوام  و تعصب های خشن و بی مورد، باعث می شوند که 
بیرون  استقالل و  یا در صدد کسب  افغانستان،  ساکن در 
یا  و  باشند؛  محروم ساز  و  خفت بار  قرارداد  این  از  روی 
به جای احساس هم وطنی و هم سویی با آن چه که »افغان ها« 
آن  با  هم زبانی  و  هم تباری  احساس  می شود،  خوانده 
نمایند که در یک کشور همسایه صاحب همۀ  کتله هایی 

حقوق هستند.
تجربۀ  امروز(،  تا  بُن  کنفرانس  )از  پسین  سال  دوازده 
ناموفقی برای اِعمال و اجرای حکومت تک قومی بود. در 
حالی که این پروسه با قوت تمام از جانب جامعۀ جهانی 
محور  که  قومی  قلمرو  در  حتا  آن،  ناکامی  حمایت  شد، 
اثبات رسیده است. علی رغم تبعیض  به  پنداشته می شود، 
آشکار به نفع برخی از گروه های قومی از جانب دولت، 
اکثریت قریب به اتفاق همان گروه ها، مخالف این حکومت 
هستند. اکثریت ولسوالی ها در والیات شرق و جنوب، زیر 

ادارۀ طالبان هستند. 
اینک این حقیقت باعث گردیده که جهان در پی به رسمیت 
شناختِن این وضعیت برآید؛ اقدامی که روند توزیع قدرت 
و گریز از تمرکز را تشویق می نماید. به راستی چه می توان 

کرد؟!
بیاییـد مسووالنه بیاندیشیم: طالبان که بر 9 والیت کشور 
مسلط اند، حتا نظام قوم محور کنونی را قبول ندارند. به نظر 
من، مبنای موافقت نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان، باید 

همین مقوله باشد. 
  انور باتور عزیز!

دادن  نشان  برای  نیز  و  پراکنده ام  برای جمع بندی سخنان 
راه حل به معضالت و مشکالتی که برشمردم، طرحی را 
و  نخبه گان  افغانستان،  مردم  من،  مخاطب  می کنـم.  ارایه 
سیاسیون کشور، و باالخره جامعۀ جهانی است. تقاضا دارم 
به پیشنهاد من، در همین لحظۀ سرنوشت ساز توجه الزم 

مبذول گردد.
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به خـراســان
باز گردیم

نامه یی از داکتر محیی الدین مهدی به سید انور سادات نمایندۀ مردم والیت سرپل
 در شورای ملی



د سرتاسري او رڼو ټاکنو...
 چې له حکومته ناراضه دي او ګاونډي هېوادونه په هېواد کې 

نا امنۍ ته ملن وهي او د فعالیتونو سیمه یې هم روښانه نه 

ده، ځکه چې فعالیتونه یې په بېالبېلو سیمو کې رس راپورته 

کوي.

راتلونکیو  د  کوالی  نيش  ځواکونه  افغان  زیاتوي،  نوموړی 

ده،  نه  هم  مساله  نوې  دا  او  ونیيس  امنیت  سلنه  سل  ټاکنو 

بلکې د ۲۰۰۵ کال د ټاکنو راهیسې ورځ تر بلې په هېواد کې 

نا امني ډېرېږي.

ښاغلی ایوبزاده وویل، د امنیتي ځواکونو ظرفیت او وړتیا د 

امنیتي چارو په لېږد پورې اړه لري؛ خو که امنیتي ځواکونو 

د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت له پام کې نیولو پرته دغه 

په  د ماتې  نړیوالو  او  افغانستان رسه جفا  له  اقدام کړی وي 

مانا؛ خو مهمه دا ده چې افغان ځواکونه انګېزه ولري تر هغو 

چې انګېزه پیدانيش امنیت نيش تامينېدالی.

ټولو  په  افغانستان  د  چې  ونيش  باید  مته  دا  خربه،  په  ده  د 

والیتونو کې دې ټاکنې تر رسه يش، خلک دې رایه ورکړي 

او صندوقونه دې ورته کېښودل يش.

هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه ډول وضعیت 

او  تړيل وي  مرکزونه  ورکونې  رایه  د  نیم سوه  دوه  کې چې 

ښايي دغه مرکزونه نور هم زیات يش، د ټاکنو د رستارسۍ 

اصل او مرشوعیت څنګه کېږي، وویل، په ټاکنو کې د خلکو 

د برخه اخیستو په اړه اندېښمن دي.

د ټیفا د مرش په وینا، که چېرې دوه نیم سوه مرکزونه تړيل وي 

په ټاکنو کې د خلکو په برخه اخیستو اغېز کوي.

نوموړی زیاتوي، له یوې خوا ټاکنې برخلیک ټاکونکې دي او 

له بلې خوا باید ټاکنې، رستارسي، ازادې او رڼې تررسه يش؛ 

نو اوس موږ په ښه تررساوي یې ټینګار وکړو او که په هر ډول 

وي خو چې تر رسه يش او د خلکو سیايس برخلیک وټاکي، 

په دې اړه اندېښنې ډېرې دي.

ښاغلی محمدنعیم ایوبزاده وویل، ښه دا ده چې تر ټاکنو د 

سولې پروسه پایله ورکړي او د حکومت وسله وال مخالفان 

په یوه ډول په نظام کې رشیک يش او رڼو، ازادو او عادالنه 

ټاکنو ته زمینه برابره يش او که له دې پرته امنیت تامین نيش، 

نو په هېواد کې به د رڼو، ازادو او رستارسي ټاکنو تررسه کېدل 

به ناممکن وي.

د  هم  ګېالين  سیداسحاق  غړی  جرګې  وليس  د  همدارنګه 

امنیت په اړه اندېښنه لري او زیاتوي، د هغو سیمو چې باید 

امنیت یې ونیول يش، په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې، 

ناممکن دی.

دی وايي، د وليس جرګې په ټاکنو کې د پښتنو په سیمو کې 

یوولس  ته  نه وليس جرګې  له غزين  ونه شوې حتی  ټاکنې 

له  راز  دغه  شول،  بریايل  نه  ولسوالۍ  یوې  له  ټوله  وکیالن 

ډېرو نورو پښتني سیمو نه هم پښتانه وکیالن د امنیتي ستونزو 

له امله بریايل نه شول او نه یې په ټاکنو کې برخه واخیسته.

نوموړی وايي، دا ځل د تېرو ټاکنو په پرتله په ټولو والیاتو کې 

امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی، په ځانګړي ډول په لویو 

ښارونو، ختیزو او سوېيل والیتونو کې هم نا امني پراخه ده 

او د پښتنو په ټولو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له امله 

به ټاکنې تر رسه نه يش.

کې  امنۍ  نا  په  همداسې  ټاکنې  که  وویل،  ګېالين  ښاغيل 

يش،  ډېرې  به  ستونزې  او  کړکېچونه  سیايس  يش  تررسه 

له صفره  او  مخ  ننګونو رسه  ډېرو  له  به  راتلونکی حکومت 

به پیل کوي. 

دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون 

ویيل،  کې  لیکنه  یوې  په  معنوي  احمد  فضل  مرش  پخواين 

د  ټاکنو  ولسمرشۍ  روانو  را  د  ځواکونه  امنیتي  افغان  چې 

امنیت نیولو لپاره په بشپړه توګه چمتو نه دي.

او  حکومت  افغان  کې  برخه  دې  په  وایي،  معنوي  ښاغلی 

امنیتي ادارو په خپلو رپوټونو کې له مبالغې کار اخیستی.

هغه زیاته کړې، افغانان په ۲۰۱۴ کال کې د بهرنیو ځواکونو 

وتلو په هکله هم اندېښمن دي او اوسنۍ فضا له نهیلۍ او 

وېرې ډکه ده.

ښاغلی معنوي زیاتوي، د افغان حکومت او نړېوالو ترمنځ 

پر  تړون  سرتاتېژیک  د  رسه  امریکا  له  او  باوري  بې  اوسنۍ 

وړاندې خنډونه هم پر ټولټاکنو بده اغېزه کوالی يش.

ټولو  دې  له  چې  کوي  هم  ټینګار  دا  معنوي  احمد  فضل 

ستونزو رسه رسه د ټولټاکنو تر رسه کېدل خورا مهم دي او 

اوسنۍ  په هېواد کې  ټاکنې کوالی يش چې  یوازې شفافې 

فضا بدله کړي او سیايس ثبات رامنځ ته کړي.

سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و نزدهم y چهار شنبه 23 اسد/مرداد y 1392 7 شوال y 1434 14 اگست 62013

کرزی پس از هشدار هندوها مبنی بر ترک تابعیت افغانستان:

افغانستان در نبود شما زیبایی خود 
را از دست می دهد

دانشجویان بیشتری را...
 فراهم شود.

داوطلبان  تمام  جذب  برای  پروژه ها  این  که  گفت  عبید 
یا  بوروکراسی  وجود  »با  افزود:  او  نیست.  کافی  کانکور 
تا  داریم  تالش  ما  است،  کشور  این  در  که  بازی  کاغذ 
افزون  روز  تعداد  به  نظر  و  کنیم  برطرف  را  مشکالت 
محصالن  و  باشیم  داشته  بیشتری  پروژه های  محصلین 

بیشتری را جذب کنیم.«

ساختمان های  اعمار  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
جدید دانشکده ها با ظرفیت بیشتر یکی از برنامه های این 
وزارت است. در آخرین اقدام از این دست، این وزارت به 
کمک مالی جاپان سنگ تهداب ساختمان جدید دانشکده 

ساینس را گذاشت.
وزیر تحصیالت عالی گفت: »امروز شاهد گذاشتن سنگ 
تهداب کمپیوتر ساینس به ارزش 8.2 میلیون دالر امریکایی 
ساختمان  این  است  قرار  هستیم.«  کابل  پوهنتون  در 
ساختمان،  این  تکمیل  با  شود.  تکمیل  ماه   18 مدت  در 

دانشکده ساینس قابلیت بیشتر جذب را خواهد داشت.
  بهبود کیفیت

از سوی دیگر وزارت تحصیالت عالی می گوید تالش ها 
برای تجهیز دانشکده های مختلف با البراتوارها نیز ادامه 
جریان  در  البراتوارها  اکثر  که  حالیست  در  این  دارد. 
جنگ ها از کار افتاده اند و رشته های علوم طبیعی نیز تنها 

به درس های نظری اکتفا می کنند.
آقای عبید گفت که در دو ماه اخیر بیش از 30 البراتوار 
کیفیت  به  کمیت،  کنار  در  تا  شده،  فعال  ها  دانشگاه  در 

تحصیلی نیز توجه شود. او اضافه کرد: »در دو ماه گذشته 
ما 35 البراتوار را تجهیز کردیم. ما باید تمام پوهنتون ها 
نهادهای  در  کیفیت  بهبود  تا جواب گوی  کنیم  اکمال  را 

تحصیلی ما باشد.«
به گفته آقای عبید بانک جهانی وزارت تحصیالت عالی 
خبر  او  کند.  می  کمک  بیشتر  البراتوارهای  تجهیز  در  را 
داد که این بانک وعده پرداخت 250 میلیون دالر را برای 
سازی  فعال  و  تحصیلی  های  بورسیه  بناها،  زیر  ساخت 

البراتوارها، داده است.

و  هندو  شهروندان  با  دیدار  در  کرزی  رییس جمهور 
شهروندان  عنوان  به  آن ها  که  است  گفته  کشور  سیک  
حقوق  دارای  دیگر،  اقوام  و  ملیت ها  مانند  افغانستان 

مساوی هستند.
نماینده گان هندوها و سیک های کشور روز گذشته برای 

نخستین بار با رییس جمهور کرزی دیدار کردند.
با  دیدار  در  کشور  هندوهای  و  سیک ها  نماینده گان 
رییس جمهور کرزی خواستار برگرداندن اماکن تاریخی 
و مذهبی شان که از سوی زورمندان غصب شده، گردیده 
و گفته اند که برای عبادت گاه های  شان برق و آب رایگان 

داده شود.
رییس جمهور کرزی در این دیدار به نماینده گان هندوها 
و سیک های کشور گفته است: شما به عنوان شهروندان 
دارید،  مساوی  حقوق  دیگر  اتباع  مثل  افغانستان 
وطن  داده  اید،  افغانستان  خاطر  به  شما  که  قربانی هایی 

دوستی شما را ثابت کرده است.
به گفتۀ آقای کرزی، افغانستان یک تابلوی زیباست که 
در آن اقوام و ادیان گوناگون زنده گی می کنند، شما در 
این تابلو یک رنگ زیبا هستید؛ افغانستان در نبود شما 

زیبایی خود را از دست می دهد.
دارد  تالش  دولت  ریاست جمهوری،  خبرنامۀ  براساس 
برای  با حل مشکالت هندوها و سیک ها، زمینه را  که 
بازگشت هندوها و سیک هایی که از این کشور مهاجر 

شده اند، فراهم سازد.
سراسری  شورای  معاون  سینگ  راویل  حال،  این  در 
ده  در  که  است  اولین بار  این  گفت  و سیک ها  هندوها 
دیدار  افغانستان  رییس جمهوری  با  آن ها  گذشته  سال 

کردند.
او گفت: »رییس جمهور تمام مشکالت ما را با پیشانی 
باز شنید و تمام مشکالت ما را پذیرفت و وعده داد که 

آن ها را حل خواهد کرد.«
آقای سینگ افزود که حذف کرسی پیشنهادی اختصاصی 
هندوها و سیک ها از مجلس نماینده گان، نداشتن محل 
آتش سپاری مرده گان، نداشتن سرپناه، غصب ملکیت ها 

و حفط اماکن مقدسه مهم ترین مشکالت آن ها است.
آقای سینگ می گوید که رییس جمهوری افغانستان وعده 
سپرد که تا یک ماه آینده این مشکالت را حل خواهد 
کرد و دوباره آن ها را برای اطمینان از حل این مشکالت 

خواهد دید.
  هشدار برای ترک تابعیت

نمایند   52 تمام  گذشته  روز  که  می گوید  سینگ  آقای 
هندوها و سیک های افغانستان با تذکره های تابعیت خود 

به دیدن رییس جمهوری رفته بودند.
ما  نمی پذیرید  را  ما  حقوق  اگر  گفتیم  »ما  گفت:  او 
تقدیم شما  را  این  آوردیم،  با خود  را  تذکره های خود 

می کنیم و شما ما را رسمًا رخصت کنید.«
سر و صدا بر سر حقوق هندوها و سیک ها پس از آن باال 
گرفت که پارلمان افغانستان در قانون انتخابات، کرسی 

پیشنهادی اختصاصی هندوها و سیک ها را حذف کرد.
این  با  نماینده گان هندوها و سیک ها  نهادهای مدنی و 
تصمیم پارلمان اعتراض کردند و از ریاست جمهوری 

خواهان حل این مشکل شدند.
نماینده گان هندوها و سیک ها همان زمان هشدار دادند 
که اگر حقوق اساسی آنها به عنوان یک افغان برایشان 

دیگری  کشور  به  ملل  سازمان  طریق  از  نشود،  داده 
پناهنده خواهند شد.

آنها همچنان گفتند که رییس جمهوری در ده سال گذشته 
حتی یک بار هم حاضر نشده با نماینده گان هندوها و 

سیک های افغانستان دیدار کند.
به گفته آقای سینگ، جمعیت این اقلیت ها حدود ۷00 
خانواده است که تعداد کل جمعیت آنان به حدود چهار 

هزار نفر می رسد.
  انفجار در مقابل خانه یک سیک افغان

دیدار اقلیت هندو و سیک با ریاست جمهوری در حالی 
صورت می گیرد که مقامات امنیتی در شرق کشور اعالم 
به  مربوط  منزلی  مقابل  در  انفجار  نتیجه  در  که  کردند 
یکی از بزرگان اقلیت سیک در شهر جالل آباد، سه تن 

زخمی شدند، هیچ یک آن ها از اقلیت ها نبودند.
ننگرهار می گوید  والی  عبدالزی، سخنگوی  احمد ضیا 
که در انفجار روز گذشته یک زن و دو مرد دیگر که در 

همسایگی این خانه زنده گی می کردند، زخمی شدند.
او افزود که زمانی که این انفجار رخ داد، اعضای خانواده 

سیک در خانه نبودند.
نیروهای پولیس جست وجو برای پیدا کردن عاملین این 

حادثه را آغاز کرده اند.
زخمی  وضعیت  آباد  جالل  شهر  در  بهداشت  مقامات 

شده گان را رضایت بخش اعالم کردند.
ارمیت سینگ مسوول عبادتگاه سیک ها در شهر جالل 

آباد گفت که این حادثه آنان را نگران کرده است.
هدف  افغانستان  سیک  و  هندو  مذهبی  اقلیت  تاکنون 

حمله نیروهای مسلح در افغانستان قرار نگرفته اند.
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هشدار از پیامدهای...
سوپکو همچنان به کانگرس گفت که برنامۀ ۴۷ میلیون 
دالری ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی یا 
USAID به هدف با ثبات سازی افغانستان نیز از تأخیر 
متکرر و ناکامی در برآورده ساختن اهداف قرارداد متاثر 

شده است.
مایک مککورد، مسوول دفتر USAID در کابل گفت 
به  بین المللی  انکشاف  برای  متحده  ایاالت  ادارۀ  که 
مورد  در  اما  است،  گفته  پاسخ  بازرسین  نگرانی های 
کارهای انجام شده صحبت نکرد و از این برنامه دفاع 

کرد.
مککورد افزود: »ما افتخار می کنیم و فکر می کنیم که این 
برنامه کار بسیار خوبی را انجام داده است و دگرگونی 
را در زندگی اجتماع محلی ایجاد کرده است. این برنامه 
از رهگذر رسیده گی به موضوعات عمدۀ پیرامونی ثبات 
به پاسخگویی  ادارات محلی  توانمند ساختن  که همانا 

کرده  واقعی  کمک  می باشد،  شان  جوامع  نیازمندی  به 
است.«

ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی می گوید که 
در این برنامه حدود دو هزار مقام حکومتی و رهبران 
سیگار  تفتیش  اما  اند.  کار  اندر  دست  افغان  محلی 
پروژه های  تمویل  برای  پولی  هیچ  که  است  دریافته 
اجتماعی سرازیر نشده است، هرچند مواد قرارداد چنین 

اقتضا می کند.
از سویی هم، شماری از شرکت کننده گان یکی از برنامه 
برنامه  های محلی می گویند که کارگاه های پالنگذاری 

برای آنها خسته کننده بود. 
اهداف  تضعیف  با خطر  برنامه  این  می گویدکه  سیگار 
بیان شده به منظور تحکیم ثبات و درک برتر افغان ها از 

حکومت شان روبرو است.
تفتیش ادارۀ صحت ایاالت متحده در گزارش ماه اپریل 
سال روان تذکر داده است که دو شفاخانه که به مصرف 
5.18 میلیون دالر کمک مالی ادارۀ ایاالت متحده برای 

پایدار  ممکن  است،  شده  اعمار  المللی  بین  انکشاف 
نماند.

و  فعالیت  تمویل  به  قادر  که  اند  گفته  افغان  مقام های 
نگهداشت این شفاخانه ها نیستند.

کانادا  و  فرانسه  در  افغانستان  پیشین  عمر صمد، سفیر 
از  امریکایی  پژوهشی  نهاد  یک  در  تحلیلگر  اکنون  و 
خطرات چنین محاسبات نادرست هشدار داده می گوید: 
»ضیاع پول، مدیریت نادرست، تقلب و اختالس نه تنها 
روابط میان دو کشور را آسیب می رساند، بلکه در کل 

تمام ماموریت را از کار می اندازد.«
گذشته  سال   12 در  امریکا  مردم  آقای صمد،  گفتۀ  به 
سخاوتمند بوده اند. این پول مالیه دهنده گان امریکایی 

است و برای آن باید حسابدهی وجود داشته باشد.
را  دالر  میلیارد   93 به  نزدیک  متحده  ایاالت  کانگرس 
برای ایجاد نیروهای امنیتی افغان، بهبود حکومتداری و 

انکشاف اقتصادی افغانستان فراهم کرده است.

جنسـیت؛ کارت قدرت در...
 شأِن خود وارد میدان رقابتی شوند که همه چیزش به نفِع 
به  که  کارهاست  دشوارترین  از  یکی  خورده،  رقم  مردان 

گذشتن از هفت خاِن رستم می ماند.
سهم  فالن  به  اجتماع  و  اقتصاد  و  سیاست  سهمیه بندی 
برای زنان و فالن رقم بران مردان، جامعه را به دو قطب ِ 
در  را  زنان  همیشه  که  می کند  تقسیم  مردانه یی  و  زنانه 
مرحله یی فرودست تر از مردان قرار می دهد. زیرا با همۀ این 
سهمیه بندی ها، بازهم درصد مطلقاً باالی پست ها و مقام های 
چند  به راستی  است.  مردان  دست  به  حساس،  و  کلیدی 
درصد از زنان حاضر در پارلمان و چند درصد از مدیران 
زنی که امروز در بخش های مختلف کار می کنند، توانسته اند 
مردساالرانۀ  نگاه  مدیریتی شان  شایسته گی  و  توان مندی  با 

حاکم را دست کم در ادارۀشان تغییر دهند؟ 

زنان  دادِن تالش  به خاطر کم رنگ جلوه  این حقایق  بیان 
این  به  بلکه  نیست،  حقوق شان  احقاق  برای  افغانستان 
از سیاست گذاران عرصۀ  بپذیریم بعضی  باید  معناست که 
جندر در کشور به خصوص در سطوح کالن، سیاست هایی 
را در ظاهر به نفع زنان اما در عمل به ضررِ آن ها تعریف 
نیازمند  اول  قدمِ  در  ما  زنان  امروز  می کنند.  پیاده  و  کرده 
شناسایی و درکی درست از فرصت ها و ظرفیت های به وجود 
آمده به نفع خودشان هستند و در قدم بعدی، نیازمند رشِد 
توان مندی ها و بارور ساختِن اندیشه و توان مندی های شان، 
تا حتا بدون اعمال تبعیض مثبت هم بتوانند فرصت ها را 
به دست آورده و با قدرت، اعمال صالحیت و اجرای کار 

داشته باشند. 
انتخابات آینده نیز باید از آفت هایی از این دست دور باشد 
که به نامِ زنان اما در حقیقت برای جابه جا کردِن یک عده 
زنان در بدنۀ سیاسِت کشور این شعارها بلند شود که همه 

خوب می دانند تا چه حد این زنان هم حضورشان و هم 
واقعیت های  از  مطالبات شان سمبولیک و دور  صدا و هم 
بگیرد  صورت  کارها  این  همۀ  و  است.  افغانستان  جامعۀ 
آن هم تحت این عنوان که به اصطالح تساوی و توازِن جندر 
باید رعایت شود؛ اما غافل از این که کمتر این فرصت ها به 
استعداد  که  روزی  است.  مساعد  زنان  برای  برابر  صورت 
و توان مندی حرف اول و آخر را برای تصدی پست های 
زنانی  روز  آن  شایسته ساالری.  تحقق  یعنی  بزند،  کلیدی 
که بتوانند خود را هم سطح مردان و یا حتا باالتر از آن ها 
امروز  بود و  میدان خواهند  فاتح  کنند، در حقیقت  مطرح 
بیشتر از هر زمان دیگر، ما به زنان توان مندی از این دست 
نیازمندیم که با تکیه بر توان مندی خودشان به عنوان یک 
انساِن فرهیخته و صاحب اندیشه، نه به عنوان یک زن که 
تنها کارت قدرتی که در دست دارد جنسیت اوست، وارد 

کارزار رقابت های انتخاباتی شوند.



سلیمان کاکر:
با اظهار سپاس و با عرض سالم و ادب!

نخستین نشست مشورتي است و من  چون 
برداشت کردم که آهسته آهسته به یک سمت 
در  که  استم  امیدوار  بنابراین  مي رویم؛  دیگر 
شکل  خوبي  به  را  پروسه  این  بتوانیم  آینده 
داشته  تمرکز  اصلي  بحث  روي  و  بدهیم 

باشیم.
این  در  که  بزرگاني  با  ملي  اجنداي  طرح 
جلسه حضور دارند، شریک ساخته شده بود؛ 
بنابراین خوب خواهد بود تا روي چگونه گي 
این پروسه صحبت شود، هر چند که دوستان 
تشریفاتي خود حمایت شان  در صحبت هاي 
را از این طرح اعالم کردند و بحث هایي که 

داشتنند، موثر بود.
ملي،  گفتمان  چون  موضوعات  روي  اگر 
و  علمي  مباحث  یا  و  بین االفغاني  دیالوگ 
تحقیقاتی که چگونه باید به پیش برود، بحث 
مي شد؛  بهتر  مي گرفت،  صورت  گفت گو  و 
وارد  مرحله  یک  از  گذار  بدون  متاسفانه  اما 
بحث ها شدیم و دیدگاه ها را شریک ساختیم 
و در بعضي موارد دیدگاه هاي همدیگر را رد 
کردیم که هرچند این اقدام یک آغاز خوب 
شریک  باهم  را  دیدگاه ها  توانستیم  و  است 

بسازیم.
چند  مي خواهم  پایدار  صلح  مورد  در  من 
زماني که  این که  آن  آورشوم و  یاد  را  نکته 
ذهن  در  مي زنیم،  حرف  صلح  مورد  در  ما 
میان  مذاکره،  جنگ،  قطع  چون  مسایلی  ما 
که  موارد  سایر  و  سیاسي  توافقات  جگري، 
تمام این موارد بسیار مهم و  اساسي است، 
خطور مي کند؛ ولي در کنار تمام این مسایل 
دو مورد دیگر را براي رسیدن به صلح پایدار 
دقیق  صورت  به  اگر  و  کرد  فراموش  نباید 
صحب کنیم در حقیقت صلح را به سه بخش 
جریان  در  که  کرده اند  تقسیم بندي  عمده 
صحبت هاي دوستان به شکل پراگنده مطرح 
اکادمیک و علمي و  اگر به صورت  اما  شد؛ 
توسط رهبران سیاسي و گروه هاي متخاصم 
از  عبارت  صلح  مهم  موارد  شود،  بحث 
توافقات  میان جگري،  جنگ،  قطع  آتش بس، 
یک  در  را  موارد  این  اگر  و  مي باشد  صلح 
در  محدودي  تعداد  بگیریم،  نظر  در  مثلث 
صلح  براي  که   مي شوند  شامل  پروسه  این 
مقطعي  براي صلح  بل  نیست،  بسنده  پایدار 
براي رسیدن  بنابراین  و سیاسي کافي است؛ 
به صلح پایدار دو مورد اصلي وجود دارد که 
عبارت از صلح ساختاري و صلح اجتماعي 

است.
صلح ساختاري عبارت از آوردن اصالحات 
در نظام ها و سیستم هاي سیاسي و اقتصادي 
کشور است که دوستان به آن اشاره داشتند، 
عدالت  تأمین  و  قدرت  عادالنۀ  توزیع  مانند 
امکان  موارد  این  زماني  و  دیگر  مسایل  و 
بیاید  میان  به  اجتماعي  که صلح  است  پذیر 
فرهنگ  به جاي  فرهنگ صلح  زمانیکه  تا  و 
صلح  نشود،  حاکم  جامعه  در  خشونت 
ساختاري به میان نخواهد آمد و این پروسه 
یک پروسۀ دوامدار است و به زمان نیاز دارد.
براي  پشتون  یک  یا  هزاره  یک  که  زماني 

قرباني بدهد،  از حقوق یک قوم دیگر  دفاع 
این  مي آید،  وجود  به  آمیز  مسالمت  روحیه 
فرهنگ  که  است  پذیر  امکان  زماني  مساله 
صلح اجتماعي، سیاسي و مدني در افغانستان 
تا  کنیم  تالش  باید  ما  بنابراین  شود؛  حاکم 
صلح اجتماعي و ساختاري در کشور تهداب 
گذاري شود و باالخره منجر به پایه گذاري 

صلح سیاسي در افغانستان شود.
چند لحظه قبل یکي از دوستان گفتند که در 
حاکم  جنگ  چون  افغانستان  جنوب  مناطق 
است، بنابراین از جنگ براي تروریزم استفاده 
عدم  مي گفت  باید  که  حالي  در  مي شود، 
آگاهي سبب آسیب پذیري شده، چون سطح 
آگاهي سبب آسیب پذیري مي گردد، بنابراین 
مي توان گفت که فرهنگ صلح حتا در میان 

نخبه گان ما نیز وجود ندارد.  

امید راشد کوهستاني:
با سالم و سپاس!

پیشنهاد من این است که روي کمیسیونی کار 
شود که کارشناسانه و پژوهشي باشد و اقشار 
بتوانند  تا  باشد،  آن  شامل  جامعه  مختلف 
موضوعات ملي را مطرح کند و بگوید که ما 

روي این موضوعات ملي تفاهم داریم.
چند لحظه قبل جناب احدي در مورد هویت 
ملي صحبت کردند، زماني که ما هویت ملي 

مي گوییم، هدف ما از هویت ملي چیست؟ 
مساله دیگر اینکه تا کنون ما نمي پذیریم که 

دانشگاه یا پوهنتون کدام یک مهم است.
خط  مسأله  که  زماني  بین الملل  عرصۀ  در 
خط  این  تعداد  یک  مي شود،  مطرح  دیورند 
هم  تعداد  یک  و  مي شناسند  رسمیت  به  را 
باید  بنابراین  نمي شناسند؛  رسمیت  به  را  آن 

موضوعات ملي مشخص و روشن شود.

عبدالفتاح عظیمي:
با سالم!

داشته  تبصره  نکته  من مي خواهم روي چند 
که  مي گویند  نخبه گان  اینکه  نخست  باشم، 
افغانستان یک کشور قومي است؛ اما به باور 
عنوان یک  به  زیرا من  نیست،  این طور  من 
دانشجو در دانشگاه کابل با مواردي برخورد 
کرده ام  و از آن نتیجه گرفته ام که افغانستان 
یک کشور قومي نیست  و ملت اش به اقوام 
و مذاهب مختلف تقسیم نشده و این تقسیم 
ما  و  است  مثبت  بندي  تقسیم  یک  بندي 
بسیار  استفادۀ  بندي  تقسیم  این  از  مي توانیم 

خوب نماییم.
زماني که واژۀ دانشگاه و پوهنتون مطرح شد، 
هزاره و تاجک باهم یکي شدند که این عمل 
متحدشدن  سبب  که  بود  خوب  اقدام  یک 
چند قوم گردید، و زماني که در دانشگاه میان 
دانشجویان جنگ شد، مردم تخار، قندهار و 
پکتیا یک طرف و هزاره ها طرف دیگر قرار 
گرفتند و ما اگر در روند صلح از این عمل 
استفاده کنیم موفق خواهیم بود به این معنا که  
در افغانستان زماني که یک حادثه رخ مي دهد 
چند قوم با وجود این که اختالف دارند، باهم 
این  از  مي توانیم  ما  بنابراین  مي شوند؛  متحد 
متحدشدن استفاده نماییم، چرا که افغانستان 
نقطه  باید  پس  دارد،  پذیري  اتحاد  روحیۀ 

باهم  افغانستان را  مشترک که مي تواند مردم 
متحد بسازد را پیدا کنیم.

آقاي دانش:
این  برگزار کننده گان  از  با سالم و سپاس 

برنامه! 
متأسفانه ما به نام نخبه گان دور یک میز جمع 
نداریم  پذیري  همدیگر  هنوز  اما  مي شویم؛ 
و امروز همۀ ما و شما شاهد بودیم زمانیکه 
نیز  یک موضوع مطرح مي شد، حساسیت ها 
باید  اولین هدف  بنابراین  داده مي شد؛  نشان 
این باشد که چگونه مي توانیم یک زبان واحد 

میان نخبه گان را ایجاد کنیم.
منظورم از نخبه گان، نخبه گان سیاسي  نیست، 
تولید  فکر  که  است  فرهنگي  نخبه گان  بل 
مي کنند و در افغانستان شاید تعدادشان بیشتر 
نفر آن  امروز شاید 50  نباشد و  نفر  از 500 
 12 طي  اما  بودند؛  شده  جمع  میز  این  دور 
ساعت که باهم بودیم، نتوانستیم زبان واحد 
است،  تأسف  بس  جاي  که  باشیم  داشته 
باید  ما  هدف  اولین  یا  بحث  اولین  بنابراین 

ایجاد یک زبان واحد باشد. 
مي کنم:  پیشنهاد  نیز  را   دیگر  مسالۀ  دو  من 
اعتماد سازي و دوم ملت سازي  اول مسالۀ 
به  را  اعتمادسازي  مي توانیم  چگونه  است. 
کدام ها  سازي  ملت  راه هاي  و  بیاوریم  میان 
اند، چون ما هنوز به شکل یک جامعه توده یی 

نیستم.
ارتباط  انتخابات  مساله  به  من  دیگر  پیشنهاد 
دارد، آیا دید ما به پروسۀ انتخابات دید ملي 
است یا قومي و محوري؛ بنابراین این مساله 
توجه  نیز  آن  به  باید  و  است  مهم  بسیار  نیز 

داشت.
خانم هیلینا ملک یار:

بحث هاي امروز نشان داد که اختالف نظریات 
از گفت وگوهایی  نباید  اما  بسیار زیاد است؛ 
هراس  و  ترس  مي گیرد،  ما صورت  بین  که 
قناعت  را  همدیگر  باید  بل  باشیم،  داشته 

بدهیم.
مساله دوم این که نظریات جوانان براي من 
بسیار جالب بود؛ بنابراین بسیار خوب خواهد 
بود تا نظریات جوانان را بیشتر داشته باشیم.

مسالۀ سوم اینکه نظریات میران صاحب من 
میران  جناب  زیرا   ساخت،  نگران  بسیار  را 
یک تصویر بسیار تاریک از گذشته، امروز و 
آینده افغانستان ارایه کردند که اگر این نظریه 
یک نظریه عام باشد، باید روي آن کار شود، 
یک  را  افغانستان  تاریخ  صاحب  میران  زیرا 

تاریخ بسیار حسرت بار توصیف کردند.

سلطان محمد اورنگ:
با سالم و سپاس

افغانستان یک  در این شکي نیست که ملت 
حیات  تاریخ  طول  در  کشیده  رنج  ملت 
سیاسي خود است؛ اما آنچه براي کساني که 
به عنوان بزرگان این ملت کار مي کنند، بسیار 
مهم است شاید این باشد که آنان به خودشان 
چقدر باورمندي دارند و به خود چقدر اعتماد 
دارند که مي توانند که این بارگران را به پیش 
پس  بسم اهلل،  مي توانند  اگر  و  مي توانند  برده 
انتظار کشید که دیگران براي ما کاري  نباید 

انجام دهند.
کردید،  مطرح  را  ملي  اجنداي  شما  زمانیکه 
این  مطابق  را  خود  عمل  که  استم  امیدوار 
خدا  اگر  اما  بسازید،  عیار  ملي  اجنداي 
براي  از هر گلي  مانند زنبور عسل  نخواسته 
خود شهدي تهیه کنید و زمستان اجازه دهید 
که عسل را آن را دیگران ببرند، نتیجه نخواهد 

داد.
آیا کساني که طي 12 سال گذشته به صفت 
مدیران این سرزمین برگردۀ این ملت تسلط 
حاصل کرده اند، آیا گام هاي پیرامون اجنداي 
افغانستان را  اینکه ملت  یا  اند،  برداشته  ملي 
متفرق ساخته اند تا از آن نفع ببرند و بقاي 

خود را در تفرقه مردم افغانستان یافته اند.

کاهش حضور گردشگران...
مناطق  توریست  حیث  به  زیادی  کسان 
اینهم  با  نمی روند.  افغانستان  به  زده  فاجعه 
دولتی  توریستی  اداره  کارمند  ویس  احمد 
)گرزندوی( می گوید، از ماه جنوری به اینسو 
1۴00 توریست در مناطق مصون این کشور 
به سیاحت پرداخته اند. در سال های اول پس 
از تهاجم نظامی ایاالت متحده امریکا، هزاران 
توریست از افغانستان دیدار می کردند. کارمند 
می گوید  خصوصی  توریستی  شرکت  یک 
است.  شده  کم  توریست ها  شمار  امروز  که 
آنانی که به حیث توریست هم می آیند بیشتر 
کاخ ها،  مانند  تاریخی  جاهای  از  می خواهند 

قلعه ها، مساجد و یا جهیل ها دیدار کنند.
موارد  هریسکویچ  مانند  توریست هایی 
توریست  یک  اخیراً  اند.  فردی  به  منحصر 
Couch- همچون  گرفت  تصمیم  چکی 
Surfer »کوچ سرفر« به افغانستان سفر کند. 
»کوچ سرفر« یک شبکه انترنتی رایگان برای 
کاربران  با  می توانند  که  است  ها  توریست 
مجانی  صورت  به  هدف  کشور  در  انترنت 
یک  در  کابل  در  توانست  او  بگیرند.  تماس 
خانه شخصی جایی برای بود باش اش پیدا 
به  کشور  جنوب  سوی  به  سفرش  اما  کند. 
سمت والیت های قندهار و هلمند صورت 
نگرفت. زیرا او از طریق »کوچ سرفر« کسی 

را برای تماس گرفتن نیافت.
انگیزه سفر اولیورهایلواگن کمتر متهورانه به 
نظر می رسد. این منتقد موضوعات هنری و 
فرهنگی اهل برلین نیز به حیث توریست به 
او کدام دوست  افغانستان سفر کرد. هرچند 
شخصی ای در آنجا نداشت، اما هرگز برای 
وی حادثۀ بدی اتفاق نیفتاد. این باشنده برلین 
پی  »دی  خبرنگار  به  کابل  هوایی  میدان  در 
ای« گفت: »من در پی ماجرا و درد سر نیستم، 
و  زده  آشوب  مناطق  در  هرگز  من  همچنان 

مناطق ممنوعه سفر نمی کنم«.
شمال  )در  برانکس  »اکنون  می گوید:  او 
نیویارک( بسیار خطرناکتر از کابل است«. او 
قباًل در جنوب شرق آسیا، بوسنیا، مدغاسکر و 
کانگو بوده است، زیرا می خواسته این مناطق 
شدن  جهانی  گیر  در  که  ببیند  آن  از  قبل  را 
زیرساخت  دیدن  پی  در  عادتًا  »من  شوند. 

های سنتی و غیر مشهوری هستم که در آن 
توریست ها، مهمانخانه ها، دکان هایی برای 
خاص  های  سالون  یا  و  سوغات  خریداری 

موسیقی وجود نداشته باشد«.
به  سیاحت  و  سفر  که  گفت  توان  نمی 
بنابر  دارد.  خوشی  پایان  همیشه  افغانستان 
این کشور  از  هایی  حضور شورشیان بخش 
برای توریست ها بسیار خطرناک می باشند. 
از  که  شمالی  امریکای  از  شوهر  و  زن  یک 
و  کردند  می  استفاده  عمومی  نقلیه  وسایل 
ماه  از  ای می گذراندند،  قریه  در  شب شان 
سر  باشند.  می  االثر  مفقود  اینسو  به  اکتوبر 
انجام این را می توان در والیت میدان وردک 
دید که گاهگاهی خارجیان در آنجا یا کشته 

و یا اختطاف می شوند.
در  کابل  در  فرانسوی  توریست  هریسکویچ 
یک  که  کرد  می  زندگی  اش  دوست  خانه 
دیدنی  ازمناطق  او  است.  اروپایی  دیپلومات 
، حکایت  است  دیده  ونواح  در گرد  که  ای 
می کند. درجمله آنها یکی هم بند قرغه است 
او  ندارد.  ای  فاصله  چندان  پایتخت  از  که 
بعد تر دانست که در این محل میله و تفریح 
مردم فقط اندکی پیش، بیش از 30 نفر هدف 
حمله طالبان قرار گرفتند. این مرد فرانسوی 
می گوید: »ما افغانستان را به حیث یک کشور 
جنگزده می شناسیم که هر روز در آنجا حمله 
چنین  حالیکه  در  می گیرد.  انتحاری صورت 
از  کاماًل  مردم  روزمره  زندگی  بلکه  نیست، 
داده  نشان  ها  رسانه  در  که  دارد  فرق  آنچه 

می شود«.
فرانسه  برای دوستانش در  از هر سفرش  او 
پست کارت می فرستد. او می گوید: »وقتی 
که  دانستم  می  بودم،  شمالی  کوریای  در  که 
این پست کارت ها سانسور می شوند. بنابر 
رهبر  قیادت  زیر  نوشتم:  آن  روی  من  این 
بزرگ، این کشور ترقی کرده است. دوستانم 

پست کارت مرا بدست آوردند«.
بدترین  افغانستان  پست  که  ام  شنیده  »من 
تا  دارم  انتظار  من  دارد.  جهان  در  را  وضع 
ام  فرستاده  که  را  کارت هایی  پست  ببینم 
دوستانم به دست می آورند، یا نه؟«. دوماه از 
آن زمان می گذرد، هنوزهم آنها منتظر اند تا 
پست کارت حامل سالمهایم از تعطیالت در 

افغانستان را بدست آورند.
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52 زوج جوان در بلخ...
 برداشته است.

با  جوان  زوج  هر  برای  داد:  ادامه  رمضان 
هزینه 800 دالر امریکایی وسایل و تجهیزات 
منزل که شامل ) قالی، گاز، تلویزیون، لباس و 
لوازم آشپرخانه( نیز در نظر گرفته شده است.
گفته می شود که شرکت کننده گان در مراسم 
از  که  بودند  دسته جمعی زوج هایی  ازدواج 
ولی  بودند  نامزد  سو  این  به  قبل  ها  مدت 
را  شان  عروسی  مراسم  برگزاری  توانایی 

نداشتند.
روز  که  جوانان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
با  گرفتند،  جشن  را  شان  عروسی  گذشته 

اظهار سپاس از تمویل راه اندازی این مراسم 
می گویند که اگر برای مراسم عروسی شان 
سال  برای  آنان  گرفت  نمی  صورت  کمک 

های متمادی نمی توانستند ازدواج کنند.
با این حال برخی از عالمان دین که در این 
مراسم شرکت کردند می گویند، راه اندازی 
این گونه ازدواج ها تأثیرات مثبتی بر اجتماع 
دارد و نیز از مصرف گزاف و زیاد جلوگیری 

می کند.
براساس گفته های احمد شاه رمضان از آغاز 
تا اکنون مراسمی ازدواج بیش از ۴80 زوج 
به گونه یی دسته جمعی از سوی وی برگزار 

شده است.

ادامة بحث آزادِ نخستین نشست مشورتی طرح آجندای ملی:

پیش زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی صلح را فراهم سازیم

به امریکا اطالعات...
 پارلمانی این کشور گفت، اطالعات شبکه 
آلمان  استخبارات  سازمان  که  همراه  تلفن 
اطالعاتی  سازمان های  برای  آن ها  ارسال 
خارجی را پذیرفته، به حد کافی دقیق نیستند 
که بتوان با استناد به آنها به تعیین مکان دقیق 

پرداخت.
که  آلمان  صدراعظم  دفتر  رییس  پوفاال، 
مسوول سازمان استخببارات آلمان است به 
خبرنگاران گفت: سازمان امنیت ملی امریکا 
تضمین هایی  انگلیس  اطالعات  سازمان  و 
پایبند  آلمان  قوانین  به  که  داده اند  کتبی 

خواهند بود.
اطالعات  سازمان  شد  فاش  آنکه  از  پس 
آلمان با سازمان امنیت ملی امریکا و سازمان 
برای  و  کرده  همکاری  انگلیس  اطالعات 
ماه  هر  در  را  اطالعات  میلیون  صدها  آنها 
گسترده  انتقادات  با  سازمان   این  می فرستد، 

روبه رو شد.
اطالعات  که  شد  گزارش  پیش  روز  چند 
تلفن های همراه که برای سازمان امنیت ملی 
دادن  قرار  برای هدف  فرستاده شده  امریکا 
این  و  شده  استفاده  تروریستی  گروه  یک 
آلمانی در  اقدام موجب مرگ یک شهروند 
اکتبر 2010 طی حمله یک هواپیمای بدون 
در  وزیرستان  منطقه  در  امریکایی  سرنشین 

مرز پاکستان و افغانستان شده است.
دادستان فدرال آلمان در ماه جوالی حکم داد 
بنیامین  نام  به  آلمانی  این شهروند  که مرگ 
بوده  قانونی  بین المللی  قوانین  براساس  ای، 
زیرا وی یک غیرنظامی حفاظت شده تحت 
عضو  و  نبود  بین المللی  بشر  حقوق  قوانین 

یک گروه مسلح سازمان یافته بوده است.
که  را  مساله  این  آلمان  اطالعات  سازمان 
به  را  یی  بنیامین  همراه  تلفن  اطالعات 
را  وی  تا  داده  امریکا  ملی  امنیت  سازمان 

ترور کند، رد کرد.
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           حلیمه حسینی 

حیاتی  و  سرنوشت ساز  شک  بدون  آینده  انتخابات 
است، اما باید دید  که چه گونه می توان آن را مدیریت 
کرد تا کمترین آسیب را صندوق های رأی ببینند و 
بیشترین سود از آِن مردم شود و آرای حقیقیِ  ملت 
از بطن صندوق های رأی بیرون بیاید. صد البته این 
مردم  منافع  به  که  کسانی ست  همۀ  و  مردم  دغدغۀ 
احزاب،  رهبران  گروه ها،  این که  اما  می اندیشند؛ 
جریان های سیاسی، مافیا و باندهای کالِن زدوبندهای 
و  طرح ها  شب وروزها  این  سیاسی،  و  اقتصادی 
آینده  انتخابات  تا  دارند  دست  روی  برنامه هایی 
تأمین کنندۀ منافع شخصی و گروهی آن ها باشد، کاماًل 

غیر قابل انکار است.
این روزها  نیز  آن ها  زنان و حضور سیاسِی   مسالۀ 
ابعاد مختلف  از  داِغ دیگری بدل شده که  به بحث 
قابل بررسی و به نقد گرفته شدن است. این که زنان 
افغانستان باید در عرصۀ سیاست مثل تمام عرصه های 

دیگِر حیات اجتماعی و جمعی، اشتراک داشته و سهمی فعال را از 
این سرزمین است؛  قبوِل هر شهروند دردمنِد  قابل  کنند،  آِن خود 
زیرا با عقب نگاه داشته شدن زناِن این دیار و هم چنین در جهل و 
بی خبری و رکود و جمود ماندن مادران و خواهران شان، از نعمت 
بزرِگ روشن گری در خانواده های شان بی نصیب مانده اند و این گونه 
است که با درصد باالیی از مادران و زنان بی سواد در کشور، کار 
از  است.  شده  مشکل  سرزمین  این  در  علم پروری  و  علم آموزی 
فعالیت های  داشتن  دانش اندوزی،  و  علم  که  می دانیم  همه  این رو 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، حِق هر زن افغانستانی است و هم از 
بایدهایی ست که توسعۀ همه جانبۀ کشور به آن وابسته است. جامعۀ 
جهانی و مردم افغانستان با علم به این مشکل و این درد، تصمیم 
گرفتند که رسیده گی به مسالۀ زنان و کمک به آن ها را برای جبراِن 
سال های دور نگه داشته شدن شان از فرصت هایی برابر با مردان، در 

صدرِ دستور کار خود قرار دهند؛ در نتیجه بحث تساوی جندر و 
سیاست گذاری ها در سطوِح مختلف به نفع زنان در هر وزارت خانه 
و هر نهاد دولتی و غیر دولتی، مبدل به بحثی پایه یی و بنیادین شد و 
قانون اساسی افغانستان نیز به خوبی این سیاست ها را حمایت کرد 
تا جایی که اندکی بیش از یک چهارمِ کرسی های پارلمان را پیشاپیش 
به زنان اختصاص داد. همۀ این ها یعنی برداشتن موانع از راه زنان و 
ایجاد فرصت هایی برابر و حتا گاهی تبعیض آمیز برای رشد حضور 

اجتماعی و سیاسی زنان در افغانستان.
از آن جا که انتخابات یک امر سرنوشت سازِ سیاسی و حیاتی برای 
کشور است، بدون شک زنان نیز به عنوان رأی دهنده گان و هم به 
عنوان انتخاب شونده گان در این پروسه باید حرفی برای گفتن داشته 
تصویرگر  می تواند  میدان  دو  هر  در  زنان  پُرقدرِت  باشند. حضور 
قدرِت دموکراسی و نهادینه شدن فرهنِگ حضور زنان در عرصه های 

اجتماعی و سیاسی باشد. اما با تأسف که سیاست های 
تا  افتاده  کار  به  میانه  این  در  یا غیرعمدی یی  عمدی 
توان و ظرفیِت زنان را رشد نداده، از ریشه بخشکانند. 
صد البته که این بار نه با سیستم طالبانی و نه با نهی 
کردن و تحریم کردِن حضور زن در اجتماع، بلکه با 
حاتم بخشی ها و واسطه گری ها و با جنسیت گرایی به 
تا  کوشیده اند  توان محوری،  و  استعدادمحوری  جای 
حضور زنان را در تمام عرصه ها سمبولیک و نمادین 
ساخته و با ربودن سررشتۀ مدیریت و نظارت به معنای 
و  کارشناسان  سیاست مداران،  مدیران،  آن ها،  از  واقع 
باهم و  بدون هماهنگی  بسازند که  فعاالنی  هم چنین 
و  مقام  حفظ  فکر  به  فقط  و  فقط  یکدیگر،  از  جدا 
جایگاهِ بادآوردۀشان باشند؛ مدیری که بیش از طراحی 
یا  اداره  یک  در  تحول آفرینی  برای  فکری  و  برنامه 
ارگان، نگراِن مقام و پستی باشد که نه از راه رقابتی 
بلکه  از بدِل استعداد و توان مندی حقیقی ،  نه  آزاد و 
فقط به دلیل زن بودن و اعمال نفوذ و واسطه گرِی فالن 
مرد صاحب قدرت، آن را به دست آورده است. یک 
چنین زنی حتا اگر سال ها در اداره یا ارگانی کار کند، بدون شک 
به جز باال بردن رقم کارمندان دولتی یا غیردولتی زن در پست ها و 
نمایش  به  برای  مثبت و تحولی چشم گیر  کلیدی، کاری  مقام های 

گذاشتِن قدرت  و توان مندی زناِن این دیار نخواهد داشت. 
انتخابات پیش رو هم اگر بخواهد با شعارهایی از این دست )تساوی 
جندر و حضور زن در همه جا ولو نمادین و سمبولیک( کمکی به 
سرنوشت زنان و تحول آفرینی در زنده گی آن ها بکند، از همین حاال 
باید یکی از معاونینش  نامزد  محکوم به شکست است. این که هر 
زن باشد، یا این که حتماً ما باید کاندیدای زن یا کاندیداهای زن در 
ریاست جمهموری داشته باشیم، یا این که زنان حتماً این تعداد و آن 
اما  تعداد مشاور و یا وزیر و وکیل و... داشته باشند، همه خوب؛ 
این که زنان چه گونه انتخاب شوند، چه گونه بر سِر کار آیند و چه گونه 
بتوانند با حفظ استقالل و شخصیت و...                 ادامه صفحه 6

جنسـیت؛
 کارت قدرت در انتخابات آتی!؟

5۲ زوج جوان در 
بلخ زیر یک سقف 

ازدواج شان را جشن 
گرفتند

عروسی شان  مراسم  جوان  زوج   52
یکی  در  جمعی  دسته  صورت  به  را 
مرکز  مزارشریف  شهر  تاالرهای  از 

والیت بلخ جشن گرفتند.
عروسی ها  سایر  برخالف  مراسم  این 
با  است،  همراه  آواز  و  ساز  با  که 
خوانش ترانه های مذهبی، سخنرانی ها 

و سرودها برگزار شد.
مالی  همکاری  به  عروسی  این 
بلخ،  مردم  نماینده  رمضان  احمدشاه 
شورای  معاون  اخالقی  عباس  غالم 
از  یکی  ذوالفقار  آمر  و  بلخ  والیتی 
هتل های  از  یکی  در  قومی  بزرگان 

شهر مزارشریف برگزار شد.
مردم  نماینده  رمضان  شاه  احمد 
اینکه  بیان  با  نمایندگان  مجلس  در 
هدف از راه اندازی این مراسم کمک 
و  فقیر  های  خانواده  با  همکاری  و 
تنگدست می باشد، افزود: این مراسم 
۴0 هزار دالر هزینه...   ادامه صفحه 7

کشور  یک  به  نمی کند  جرأت  توریستی  هیچ 
یک  اما  کند.  سفر  افغانستان  مانند  جنگزده 
جهانگرد با وجود هشدارها به این سفر پرداخت 
و می گوید کابل کمتر خطرناک تر از برانکس در 
زده،  فاجعه  مناطق  در  توریسم  است.  نیویارک 

گرایش جدیدی است.
الکساندر هریسکویچ قباًل تعطیالت اش را در شهر 
فاجعه زدۀ چرنوبل اوکرایین و در کوریای شمالی 
سپری کرده است. چنانکه این مرد فرانسوی 31 
ساله کارشناس فن آوری اطالعات، خودش می 
مناطق  »توریست  به حیث  امسال  تابستان  گوید: 

فاجعه زده« به افغانستان سفر کرد.
هریسکویچ به خبرگزاری آلمان یا دی پی ای گفته 
است: »من مناطق دشوار را دوست دارم، چونکه 
انسانی  تجارب  بیشتر  می تواند  آنجاها  در  انسان 

واقعی  انسان های  می توان  کند. چونکه  را کسب 
»توریست  می گوید:  او  دید«.  را  دیگر  جامعه  و 
مناطق فاجعه زده به جاهایی می رود که توریستی 
من  آنچه  دارند...  دشواری  تاریخ  زیرا  نیستند، 
انسان  زنده گی  نحوۀ  دارم،  عالقه  آن  به  بیشتر 
هاست«. ...                              ادامه صفحه 7

کاهش حضور گردشگران در افغانستان
»برانکس امریکا بسیار خطرناکتر از کابل است«
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