
زمان کمپاین های انتخاباتی برای نامزدان شوراهای والیتی 
محدود است

همایشی تحت عنوان شفافیت در انتخابات آینده افغانستان 
بلخ  والیتی  شورای  در  زن  نامزدان  از  شماری  حضور  با 
شهر  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  جلسات  تاالر  در 

مزارشریف راه اندازی شد.
تعیین  که  هستند  معتقد  نشست  این  کننده گان  شرکت 
زمان برای کمپاین های انتخاباتی نامزدان شوراهای والیتی 
محدود می باشد و آنان در این مدت نمی توانند که به گونه 

مکمل در ساحات مختلف والیت هایشان کمپاین کنند.
برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  این که  بیان  با  آنان 
تعیین  ماه زمان  نامزدان شوراهای والیتی یک  کمپاین های 
کرده است، افزودند: این زمان برای کمپاین ها و اگاهی دهی 

برای مردم در رابطه به نامزدان کم می باشد.
انتخاباتی  های  کمپاین  زمان  که  باورند  براین  نامزدان  این 
در فصل زمستان آغاز می شود و نامزدان شوراهای والیتی 
والیت  ساحات  تمامی  در  فصل  این  در  که  نمی توانند 

هایشان برای کمپاین و اگاهی دهی سفر کنند.

شرکت کننده گان این همایش خاطرنشان ساختند که برخی 
از ساحات در والیت های مختلف کشور وجود دارد که 
العبور هستند که نامزدان به ویژه  در فصل زمستان صعب 
نامزدان زن توانایی رفتن به آنجا ها را ندارند، از این رو نیاز 

است که زمان کمپاین های انتخاباتی بیشتر گردد.
مداخالت  امنی،  نا  انتخابات،  در  شفافیت  از  نگرانی 
زورمندان و نیز محدود بودن زمان کمپاین های انتخاباتی 
از چالش های است که نامزدان زن در والیت بلخ از انها 
یاد آوری می کنند....                            ادامه صفحه 6
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کساني که ازدواج کرده اند، خود را ناراضي نشان مي دهند و مي گویند بد است؛ 
زیرا مي خواهند فقط و فقط خودشان از این موهبت برخوردار باشـند.
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از»تزویر«درقانوناساسیتاتبدیلشدن
قانونشکنیبهفرهنگ

این  سیاستمداران  از  بسیاری  خالف  بر  آلمان  دفاع  وزیر 
شرایط  را  افغانستان  در  کشورش  نظامیان  شرایط  کشور، 

جنگی توصیف کرد.
به گزارش نشریه آلمانی فوکوس، اورسوال فون در لین وزیر 
دفاع آلمان استقرار نیروهای نظامی آلمان در افغانستان را به 

عنوان...                                          ادامه صفحه 6

پاتریک کاکبرن- ایندیپندنت 
جاری  سال  در  افغانستان  از  خارجی  سربازان  خروج  آستانۀ  در 
میالدی، با وجود آن که افغانستان وضعیت بسیار بدی دارد، اما رهبران 
کشورهای غربی تقریبًا با اظهاراتی که با دروغ گویی فاصله چندانی 

ندارد سعی در توجیه وضعیت این کشور دارند.
چند سال پیش در شهر کابل من مشغول به شنیدن اظهارات سخنگوی 
یک سازمان دولتی افغانی بودم که به من در خصوص دستاوردهای 
نهادی که در آن کار می کرد، روایتی مفصل و خوشبینانه اما نه چندان 
قانع کننده ارایه داد. من بدون آنکه انتظار دریافت پاسخ جالبی داشته 
باشم از وی این سوال را پرسیدم: دولت افغانستان چه منافعی را برای 

مردمش ایجاد کرده است؟
این سخنگو بدون تردید پاسخ داد که این منافع تا حد زیادی بسیار 

محدود هستند چرا که کشور ما در اداره گنگسترها قرار دارد.
تقریبًا در همان زمان بود...                              ادامه صفحه 6

دفاع  وزیر  اظهارات  نماینده گان،  مجلس  اعضای  برخی 
پیشین امریکا را ناشی از رقابت ِ حزبی جمهوری خواهان و 

دموکرات ها در این کشور می داند.
آنان می گویند که عکس آنچه گیس در کتابش نگاشته، در 
اتفاق   2009 سال  در  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 

افتیده است.
از  بخشی  در  امریکا،  پیشین  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
کتاب خاطراتش که قرار است هفتۀ آینده چاپ شود، ادعا 
انتخابات  در  را  کرزی  حامد  کرد  تالش  امریکا  که  کرده 
ریاست جمهوری گذشته از قدرت کنار بزند. او هم چنان این 

تالش را »توطیۀ خام و ناکام« توصیف کرده  است. 
اما کاخ سفید در واکنش به اظهارات آقای کیتس گفته که در 
انتخابات 2009 افغانستان بی طرف بوده و تنها از دموکراسی 

حمایت کرده  است.

داکتر محی الدین مهدی عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
است:  نهفته  مطلب  دو  رابرت گیتس  گفته های  عقِب  »در 
جامعۀ  در  دارد؛  داخلی  مصرف  که  است  مواردی  یکی 
زمانی  می کنند،  کار  بلند  پست های  در  که  کسانی  امریکا 
که بازنسشته شدند، در مورد همکاران خود به طور عموم 
سخن هایی را می زنند و دوم این که گیتس این کتاب خود را 
به گونه یی با جمالت و مطالب پُر کرده است تا مورد توجه 

قرار گیرد و خریدار پیدا کند«. 
آقای مهدی با رد گفته های رابرت گیتس گفت: در حقیقت 
در  شده،  مدعی  امریکا  پیشین  دفاع  وزیر  آنچه  عکس 

انتخابات 2009 افغانستان به وقوع پیوست. 
داکتر مهدی با یادآوری از انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری 
افغانستان افزود: »با آن که آقای کرزی در دور اول رأی پنجاه 
به اضافۀ یک را...                                ادامه صفحه 6

وزیر دفاع آلمان:

وضعیتشمالافغانستان
جنگیاست

نامزدان زن در شورای والیتی بلخ:

امنیتمانراتأمینکنید

»اقرأ« چهره 
دیروز اسالم
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از زبان 
خودش

ټیفا:
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در برگ ها

اقتصاد 
چه گونه می 

آزماید؟
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اعضای مجلس:

اظـهاراتگیتسبیبـنیاداست

خارجیهادرافغانستانچه

برجامیگذارند؟

وقتی لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی افغانستان با دعای طلب برف و باران از سوی آقای صبغت اهلل مجددی خاتمه یافت و 
متن قانون اساسی به نزد حامد كرزی رفت، این متن در 52 مورد تغیر داده شد و از همه عمده تر این كه در ماده شانزدهم 
قانون اساسی یک فقره در باب حفظ مصطلحات علمی، اداری و ملی اضافه گردید و از همان جاست كه تا امروز بحث دانشگاه و 

پوهنتون دوام یافته است.



سعادت  با  میالد  روز  االول  ربیع   12 دیروز 
رسول اکرم بود و یک بار دیگر جامعه ما به یمن 
این مولود شریف خواستار طرح بحث وحدت 
آن  خاطره  و  یاد  دیرباز  از  که  شده  اسالمی 
حضرت خود محور وحدت بوده و آب سردی 

بر آتش نفاق و دشمنی. 
جغرافیای  ترین  فقیر  از  بزرگ)ص(،  رسول 
در  فرهنگی  فقر  هم  و  مادی  فقر  هم  که  دنیا 
آن بی داد می کرد، سر برآورد و تمدنی بزرگ 
تا  که  تمدنی  کرد؛  گذاری  پایه  را  بی نظیر  و 
امروز شالوده بسیاری از تمدن ها و پیشرفت ها 
انسانی و با شکوهی است که بشر  و تبارزهای 
دنیایی است  اسالم،  دنیای  است.  دیده  خود  به 
که آرزوی رسولش همیشه یک پارچه شدن و 
ترین  امروز سخت  بود،  آن  ماندن  پارچه  یک 
تکه  کند.  را تجربه می  ترین حالت  بحرانی  و 
و  ناامنی  با  آن  گوشه  هر  پاره،  پاره  و  تکه 
است  گرفتار  عدیده   چالش های  و  مشکالت 
را  زند، گوشه یی  می  موج  آن  در  ها  بحران  و 
نام دموکراسی و  به  نام نفت و گوشه یی را  به 
جایی  و  زدایی  استبداد  نام  به  را  دیگر  جایی 
اند.  با تروریسم لگدمال کرده  نام مبارزه  به  را 
و افغانستان سرزمینی که نام جمهوری اسالمی 
زینت بخش آن شده است، در حالی به استقبال 
روز  این  نشستن  خوشی  به  و  شریف  مولود 
کثیفی  ناپیدای  دست های  که  می روند،  بزرگ 
در حال برهم زدن وحدت میان سنی و شیعه 
است که از دیرباز در این دیار برادر بوده اند و 
با مسالمت در کنار هم زیسته اند. امروز عراق 
نمونه دلخراشی از بحران سازی ها حول محور 
از  که  دیگری  همسایه  پاکستان  است؛  مذهب 
این درد رنج می برد و سال ها است که هنوز 
مسأله شیعه و سنی در آن به درستی حل نشده 
جهان  دیگر  جغرافیای  ده ها  هم چنین  است؛ 
پای  از  و  آزرده  نوعی  به  کدام  هر  که  اسالم 

مانده از جنگ و ناامنی هستند.
 امروز کودکان بسیاری به نام مذهب قربانی می 
بدون  بی خانمان شده و  زیادی  زنان  شوند و 
سرپرست باید بار زنده گی را به تنهایی به دوش 
بکشند. اگر دین برای رهایی و نجات بشر آمده 
است، اگر پیامبر شعارش و دلیل اصلی آمدنش 
خوانده  الخالِق«  َمکارَِم  َم  اُلتَمِّ بُعِثُت  إنَّما   « را 
است، اگر دین اسالم آمد که سالم و سالمت 
و آرامش برای بشریت به همراه آورد، اگر در 
صدر اسالم هر جایی که به تصرف مسلمین در 
می آمد اولین مکانی که ساخته می شد مسجد 
و کتابخانه بود، چرا امروز به نام اسالم مکتب 
و کتابخانه ها سوزانده می شود و قرآن شریف 
می شود وسیله بی برای خون ریختن و انتحار و 
بمب گذاری! دنیای اسالم در این چهارده قرن 
و  است  کرده  کدام سمت حرکت  به  اندی،  و 

چرا این گونه وارونه حرکت کرده که به جای 
اوج  که  عطفی  نقاط  رسیدن،  اوج  به  و  ترقی 
به حساب می آمد و شاخصه های تمدن  اسالم 
اسالمی بود را به نابودی کشانده است تا جایی 
شدن  امروزی  برای  ما  امروز  جوان  نسل  که 

چاره یی جز برائت جستن از دین نمی بینند! 
حضرت  چون  مردی  بزرگ  تولد  سالروز 
سرزمینی  در  می توان  چگونه  را  محمد)ص( 
دست  این  از  جغرافیایی  و  افغانستان  چون 
که  هستند  زیادی  مردان  هنوز  که  کرد  تجلیل 
ستم به زن را افتخار و کرامت بخشیدن به وی 
رهبری  از  می توان  دانند؟! چگونه  می  ننگ  را 
بزرگ یاد کرد در حالی که هیچ رد پایی از اقتدا 
به او وجود ندارد. امروز جامعه اسالمی ما به 
پاردوکس کالنی مبدل شده است که تلخ ترین 
بخش آن دهن کجی کردن خودمان به خودمان 
است. مسلمانیم و نامسلمانی می کنیم، با یاد و 
دل خوشیم  دین  این  رسول  چون  بزرگانی  نام 
از  خالی  عمل  در  اما  می کنیم؛  ورزی  عشق  و 
می تواند  که  شده ایم  عناصری  و  انگاره ها  همه 
آیین محمد)ص(  پیرو  ما را مسلمان ساخته و 

معرفی  کند.

تجاوز به حقوق دیگران، تقلب، فساد و رشوه 
ناحق  را  و حق  فریب  دروغ،  قانون شکنی،  و 
از  و ناحق را حق جلوه دادن، در کدام بخش 
پیامش  آغازین  که  بوده  بلندی  تعالیمی  اصول 
»اقَْرأْ » بوده است و کالم خداوندی با پیامبرش 
با » بخوان » و سخن گفتن از قلم آغاز می شود. 
به  و  نوشتن،مکتب  و  خواندن  دشمنان  امروز 
مکتب رفتن، کسانی که جهل و بی سوادی را 
توانند  می  چگونه  می دانند  خود  بقای  ضامن 
ادعای  حتی  و  اند  محمد  امت  که  کنند  ادعا 
را  امارت اسالمی و ساختن جامعه یی اسالمی 
داشته باشند؟ افراط گرایی سرطانی است که در 
بطن جهان اسالم دستان آلوده و شرور دشمنان 
گذاشته  جا  به  آیین  و  دین  این  خورده  قسم 
اندام واره های  تمام  و  بدواند  ریشه  تا  است 
را  دین  این  شکوه  با  و  کارامد  و  زیبا  فعال؛ 
این  ریشه  کند.  تهی  درون  از  و  ساخته  آلوده 
گرایی ها،  افراط  این  شناخت،  باید  را  سرطان 
اسالم طالبانی، اسالمی که خشونت و دهشت 
و ترور را با نام های مقدس جهاد و مقاومت و 

شهادت پیوند زده اند، تصویری زشت و تکان 
هایش  زیبایی  که  اند،  ساخته  دینی  از  دهنده 
به  از زشتی های ساختگی و دروغین  ندیده  را 
اند.  هراسیده  همه  آن  از  شده  گذاشته  نمایش 
خوردن،  دل  خون  با  که  مردی  تولد  سالروز 
سنگ خوردن و سنگ به شکم بستن و عمری 
شکوه  را  انسانیت  کردن،  رشادت  و  جهاد  را 
جایگاهی  در  را  زنان  خصوص  به  و  بخشید 
قرار داد که تا آن روز سابقه یی در تاریخ نداشته 
است؛ چرا باید امروز در سرزمین هایی تجلیل 
نام  به  بشری  جنایات  آورترین  شرم  که  شود 
مذهب و قوم و زبان و منطقه صورت می گیرد. 
قرآنی که امروز افراطی ها می خوانند، اسالمی 
که بنیادگرایان می شناسند، اسالمی که دشمنان 
دیگران  به  آن  شناساندن  برای  تالش  اسالم 
محمد)ص(  که  اسالمی  با  حد  چه  تا  دارند، 
آن را به بشریت هدیه کرد فاصله دارد؟ امروز 
گفتمان  یک  به  زدایی  اسالم  و  زدایی  اسالمی 
نیاز نیست  امروز  عام سیاسی بدل شده است. 
جغرافیای  از  خارج  و  دور  از  لشکری  که 
با  امروز  کند،  مبارزه  اسالم  با  تا  بیاید  اسالمی 
و  کلیشه ای  تصویرهای  و  غلط  پارادایم های 

اسالمی  تعالیم  و  اسالم  از  که  دهنده یی  تکان 
در حال ساخت و پرداختند و به مدد تکنولوژی 
برتر و قدرتمندی که در دست دارند، به همه 
دنیا صادر می کنند، نسل جوان جوامع اسالمی 
خود در حال تبدیل شدن به دشمنان درجه یک 
دین و گزاره های دینی هستند. این خطری است 
در  که  است  خوب  و  بود  آن  متوجه  باید  که 
نشست ها و کنفرانس ها و برنامه هایی که برای 
تجلیل از سالروز تولد حضرت رسول )ص( که 
به حق رحمه للعالمین است، برگزار می شود، 
طرح این مشکل اساسی و این تهدید جدی از 

ضروریات است. 
به  دیگر  بار  یک  که  دارد  نیاز  اسالم  امروز، 
به  معرفی  این  برای  اما  شود  گرفته  معرفی 
الگوهایی نیاز داریم که به حق مسلمان باشند و 
مسلمانی کنند. این به دست نخواهد آمد مگر 
به مدد بازگشت به دامان و آغوش اسالم ناب 
افراط و تفریط هایی  از  محمدی)ص( و پرهیز 
اسالم  نمای  و  به چهره  را  بیشترین صدمه  که 

خواهد زد. 
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حلیمه حسینی

»اقرأ«چهرۀدیروزاسالم
مکتبسوزیچهرۀامروز؟

 

گفت وگوهای پشت پرده مقام های کشور با نماینده گانی از گروه 
ناکام  تالش های  دیگر  بار  یک  عربی،  متحد  امارات  در  طالبان 
برای  ریاست جمهوری  ارگ  در  را  او  همکاران  و  کرزی  آقای 
ایتالفی  ایجاد دولت  یا هم  و  مذاکره  میز  به  این گروه  کشاندن 
گفت وگوهای  در  طالبان  گروه  کرد.  آب  بر  نقش  گروه  این  با 
امارات متحد عربی یک بار دیگر مواضع قبلی خود را به سمع 
تاکید کرد  از همه جا بی خبر کشور رساند و  نظر دولتمردان  و 
برسد.  توافق  به  کابل  دولت  با  نیست  عنوان حاضر  هیچ  به  که 
در این گفت وگوها نماینده گان گروه طالبان گفته اند که نیروهای 
بین المللی و دولت افغانستان در برابر مقاومت این گروه شکست 
خورده و مجبور است که به زودی صحنه را برای باز آمدن طالبان 
خواندن  برادر  با  کرزی  آقای  تالش های  کند.  خالی  قدرت  به 
طالبان و یا باز کردن دفتری برای این گروه عماًل نتایج معکوس 
به بار آورده است. معکوس برای مردم افغانستان چون هنوز از 
برنامه ها و اهداف آقای کرزی کسی به درستی چیزی نمی داند. 
شاید برای آقای کرزی این تالش ها معکوس نباشد و او از آغاز 
تالش داشته که طالبان در افغانستان همان موقعیت پیشین خود 
تنها در عرصه  نه  برنامه در مجموع  این  اما  آورند.  به دست  را 
تامین صلح به ناکامی انجامیده است بل در میان مردم افغانستان 
نیز نگرانی های زیادی را برانگیخته است. بسیاری ها باور دارند 
که با رفتن نیروهای خارجی از کشور، جنگ ها شدت می یابند و 
به صورت چشم گیری بر دامنه فعالیت های گروه های تروریستی 
در افغانستان افزوده می شود. این نگرانی که از مدت ها به این سو 
مطرح بوده، عماًل در مواضع اخیر گروه طالبان مصداق عینی یافته 
است. در نشست امارات متحد عربی نماینده گان طالبان از موضع 
قدرت با مقام های کشور سخن گفته اند و پیروزی خود را در این 
جنگ قریب الوقوع دانسته اند. البته آن چه که نماینده گان طالبان 

مدعی آن شده اند حرف و حدیث تازه یی نیست. 
برای  جمهوری  ریاست  ارگ  تالش های  با  همزمان  گروه  این 
نشان  خود  مواضع  در  انعطافی  هیچ  آن،  با  گفتگو  زمینه  ایجاد 
کرد،  باز  را  قطر  دفتر  طالبان  گروه  که  زمان  آن  است.  نداده 
همین رویکرد به مسایل در گشایش دفتر خود را نشان می داد. 
نماینده گان طالبان دفتر قطر را نه یک دفتر تسهیل کننده مذاکرات 
پرچم  افراشتن  با  و  کردند  معرفی  گروه  این  سیاسی  دفتر  بل 
ارگ  همتایان  از  که  دادند  نشان  طالبان  اسالمی  امارت  نشان  و 
خود در مسایل سیاسی پیش گام تر هستند. حاال نیز وقتی بحث 
از  این گروه مواضع جالبی  گفت وگو و مذاکره مطرح می شود، 
خود نشان می دهد؛ به این معنا که یا گفت وگو با مقام های کشور 
نمی پذیرد و  آقای کرزی  بهانه غیرمشروع خواندن دولت  به  را 
خواهان گفت وگو با جامعه جهانی می شود و یا هم اگر می پذیرد 
نماینده گان آقای کرزی ظاهر می شود؛  برابر  از موضع قوت در 
اما نمانیده گان حکومت بارها از موضع ضعیف در برابر طالبان 

وارد معامله شده اند.
میان  صلح  اصطالح  به  گفت وگوهای  وقتی  موارد  تمام  در 
نماینده گان آقای کرزی و طالبان انجام شده متاسفانه نماینده گان 
کشور  به  طالبان  سیلی های  از  شده  سرخ  گونه های  با  دولت 
برگشته اند. این سیلی ها سیلی های دوستی این گروه یا آقای 
وجه  هیچ  به  افغانستان  مردم  برای  ولی  باشد؛  می تواند  کرزی 
چنین نیست. طالبان برای مردم افغانستان پیامی غیر از خشونت 
و کشتار نداشته است. این گروه هرگز به مصالح ملی فکر نکرده 
و همواره ساز خود را در صحنه سیاسی زده است. ساز این که 
چه زمانی آقای کرزی دست برادران ناراضی را بگیرد و آن ها را 
بر کرسی قدرت مستقر کند. از جانب دیگر سخنان سرتاج عزیز 
مشاور امنیتی نخست وزیر پاکستان نیز در این میان شیندنی و حتا 
نوشتنی است. این سخنان را ارگ نشینان باید با زر بنویسند بر بر 
درگاه ارگ ریاست جمهوری بیاویزند. سرتاج عزیز که با سخنان 
در  است  شهره  افغانستان  مورد  در  آمیز خود  کنایه  و  دار  نیش 
تازه ترین اظهارات پس از نشست امارات گفته است که رهایی 
طالبان از زندان های پاکستان هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته 
این سخنان  از  آقای عزیز  معناست و  به چه  این سخنان  است. 
چه هدفی دارد؟ هدف آقای عزیز کامال روشن است؛ شاید مقام 
های کشور معنای این سخنان را ندانند؛ ولی آقای عزیز رک و 
راست می خواهد بگوید که هنوز مهار طالبان دردست آن هاست 
نمی رسد.  نتیجه  به  گفت وگویی  هیچ  نخواهد  پاکستان  اگر  و 
اظهارات سرتاج عزیز عمال در تضاد با دیدگاه های ارگ نشینان 
قرار دارد که همواره رهایی طالبان را بخشی از موفقیت خود در 

گفت وگوهای صلح خوانده اند. 

البته این موفقیت بی نظیر در رهایی زندانیان بگرام نیز خود را 
نشان داده است. 

عاقبتگفتوگوازموضع
ضعیفهمیناست!

امروز، اسالم نیاز دارد كه یک بار دیگر به معرفی گرفته شود؛ اما برای این 
معرفی الگوهایی نیاز داریم كه به حق مسلمان باشند و مسلمانی كنند. این 
به دست نخواهد آمد مگر به مدد بازگشت به دامان و آغوش اسالم ناب 
محمدی)ص( و پرهیز از افراط و تفریط هایی كه بیشترین صدمه را به چهره 
و نمای اسالم خواهد زد.
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کنفرانس  در  ملل  سازمان  دبیرکل  و  عراق  نخست وزیر 
بحران  مسالمت آمیز  حل  بر  بغداد  در  مشترکی  مطبوعاتی 

سوریه و پایان خشونت های داخلی عراق تاکید کردند.
مالکی،  نوری  عربی،  نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
پایان  در  ملل  دبیرکل سازمان  مون،  بان کی  و  نخست وزیر 
مذاکرات خود در بغداد به مسائل مختلفی از جمله بحران 
با  مرکزی  دولت  مشکالت  و  عراق  خشونت های  سوریه، 

منطقه کردستان عراق پرداختند.
از  بحران سوریه  گفت:  مطبوعاتی  کنفرانس  این  در  مالکی 
طریق سالح حل نمی شود و استفاده از خشونت تنها باعث 
افزایش آالم و سختی های ملت رنج کشیده سوریه خواهد 

شد.
راهکار  بر  تکیه  با  باید  جهانی  جامعه  داد:  ادامه  وی 
مسالمت آمیز که همان برگزاری ژنو 2 است، به خشونت ها 

در سوریه پایان دهد.
مالکی گفت: هیچ جایگزینی برای حل و فصل سیاسی وجود 
ندارد و هر اقدامی غیر از پایان مسالمت آمیز بحران سوریه نه 

تنها منطقه بلکه جهان را درگیر خواهد کرد.
نخست وزیر عراق همچنین اعالم کرد که بغداد در نشستی 
که بزودی در کویت برگزار خواهد شد تا در آن برای بهبود 
مشارکت  شود،  جمع  مالی  کمک های  سوری ها  وضعیت 

می کند.
مذاکرات  گفت:  نیز  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
بسیار خوبی با مالکی داشتیم و در خصوص مساله سوریه، 
روابط  کشور،  این  امنیتی  وضعیت  و  عراق  در  درگیری ها 
کویت و بغداد و نیز تنش در روابط عراق با منطقه کردستان 

عراق مذاکره کردیم.
وی ادامه داد: دو طرف بر این باورند که درگیری های سوریه 
نیز  عراق  خشونت های  و  شود  حل  سیاسی  طریق  از  باید 

بدون آسیب رساندن به غیرنظامیان پایان یابد.

طوالنیترینجنگتاریخامریکا
از  انتقادها  کردن  خنثی  دنبال  به  لیبرال  نظران  صاحب 
از  که  هستند  امریکا  رییس جمهوری  خارجی  سیاست 
این کشور  کتاب جدید رابرت گیتس، وزیر اسبق دفاع 

نشات می گیرد.
اوباما،  باراک  سابق  مطبوعاتی  سخنگوی  گیبز،  رابرت 
خبری  شبکه  با  مصاحبه یی  در  امریکا  رییس  جمهوری 
ان بی سی گفت: موضع اوباما درباره تعهدش در کاهش 
ریاست  انتخاباتی  مبارزات  اولین  در  جنگ ها  روند 
و  گذشته  در  اوباما  نیست.  شگفت انگیز  جمهوری اش، 

امریکا  ارتش  توانایی  به  نسبت  حال، 
شک  دچار  افغانستان،  بحران  حل  در 
هر  از  بیش  ما  هست.  و  بود  تردید  و 
جنگ دیگر در کشور خارجی در طول 
افغانستان  در  متحده،  ایاالت  تاریخ 
بوده ایم. درگیری و جنگ در افغانستان 
بیش از 12 سال طول کشیده و نیروهای 
امریکایی از سال 2001 میالدی در این 

کشور هستند.
رابرت گیتس، وزیر اسبق دفاع امریکا در 
کتاب جدید خود می نویسد که اوباما در 
نهایت تعهد و پیمان خود را در افزایش 
دست  از  افغانستان  در  امریکا  سربازان 
مشاوران  نظر  در  تردیدهایش  و  داده 
این  مخالف  که  سفید  کاخ  غیرنظامی 
چرا  دارد؛  ریشه  هستند،  استراتژی 
اوباما  گوش  به  منفی  اخبار  آنها  که 
با  استراتژی  این  می رسانند و می گویند 

شکست مواجه می شود.
و  میالدی   2001 اکتبر  هفتم  در  امریکا 

یک ماه پس از حمالت 11 سپتامبر همان سال عملیات 
 12 از  پس  حال  و  کرد  آغاز  را  تروریسم«  با  »مبارزه 
سال از این جنگ، اوباما تصمیم گرفته تا تمام نیروهای 
افغانستان  از  میالدی   2014 دسامبر   31 در  را  امریکایی 
خارج کند؛ اگرچه توافقنامه امنیتی با کابل مبنی بر باقی 
همچنان  افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار   10 ماندن 

بی سرانجام مانده است.
طوالنی ترین  افغانستان،  در  امریکا  نظامی  حضور  این 
دوم  و  اول  جهانی  در جنگ  کشور  این  نظامی  مداخله 
و حتی حضور نظامی امریکا در جنگ کره و دو جنگ 

در عراق است.
جنگ دوم عراق در سال 2003 میالدی، تنها هشت سال 
طول کشید و باعث سرنگونی صدام، دیکتاتور سابق این 
کشور شد. اوباما آخرین سربازان امریکایی را در اواخر 

دسمبر 2011 میالدی از عراق خارج کرد.
البته می توان طوالنی بودن جنگ افغانستان را با حضور 

نظامی امریکا در خالل جنگ ویتنام مقایسه کرد. تاریخ 
با شبهه مواجه است چرا  آغاز جنگ ویتنام تا حدودی 
دوایت  دولت  سرسختانه  مواضع  با  امر  ابتدای  در  که 
در  امریکا  رییس جمهوری  سی وچهارمین  آیزنهاور، 
نظامی در ویتنام  به حضور  آغاز شد و  مقابل کمونیسم 
بسیاری  البته  شد.  منجر  میالدی   1950 دهه  در  جنوبی 
می گویند که این جنگ با قطعنامه خلیج تونکین در هفتم 
اوت 1967 میالدی آغاز شد و در سال 1973 یا 1975 
جریان  در  یافت.  پایان  نیم  و  سال   10 از  پس  میالدی، 

وقوع یک رویداد در این خلیج، نیروهای نظامی امریکا 
وارد صحنه شده و جنگ آغاز شد.

در حالی که رابرت گیبز بر موضع خود تاکید دارد، برخی 
موارد وجود دارد که از ارزش این مساله می کاهد.

در ارزیابی گیبز جنگ های گسترده به حساب نمی آیند؛ 
افغانستان،  که  نتیجه گیری  این  به  دستیابی  برای 
محسوب  امریکا  تاریخ  در  خارجی  جنگ  طوالنی ترین 
می شود، شما نیاز دارید تا جنگ سرد 46 ساله و حضور 
نظامی امریکا در کره جنوبی برای چندین دهه پس از یک 
درگیری زمینی را به حساب نیاورید. ریچارد اچ. کوهن، 
تاریخ شناس دانشگاه کارولینای شمالی در مصاحبه 2010 
که  بگویند  است  ممکن  برخی  که  گفت  خود  میالدی 
جنگ افغانستان، جنگ علیه تروریسم است اما بر مبنای 
از  بخشی  می تواند  نیز  ویتنام  و  کره  جنگ های  منطق، 

جنگ سرد و مقابله امریکا با روسیه باشد.
جنگ های موز در امریکای التین در قرن بیستم طوالنی تر 

بودند اما همواره شامل درگیری نمی شدند؛ مکس بوت، 
خارجی  روابط  شورای  در  ارشد  مقام های  از  یکی 
صلح:  برای  بی رحمانه  »جنگ های  کتاب  نویسنده  و 
جنگ های کوچک و برخاستن قدرت امریکا«، می گوید؛ 
مداخله های  اما  نامید  جنگ  نمی توان  را  رخدادها  این 

سریع داخلی و خارجی نسبتا همواره رخ داده اند.
نویسنده  و  اوکالهاما  دانشگاه  استان  فرسون،  مک  آلن 
متحدانش  و  التین  امریکای  چگونه  »تهاجم:  کتاب 
می نویسد:  دادند«  خاتمه  امریکا  اشغال  به  و  جنگیدند 
از  حفاظت  جنگ ها،  این  از  هدف 
استراتژیک  و  سیاسی  منافع  اقتصاد، 
حوزه  مختلف  کشورهای  در  امریکا 
هائیتی،  جمله  از  کارائیب  دریای 
دومینیکن  جمهوری  کوبا،  نیکاراگوئه، 

و پاناما بوده است.
نظامی  افزود: طوالنی ترین حضور  وی 
به  هائیتی  در  ارتش  اشغال  و  امریکا 
البته  برمی گردد.   1934 تا   1915 سال 
این  که  کرد  اعالم  مستقیما  نمی توان 
چون  انجامید  طول  به  سال   19 جنگ 
که  بوده  کوتاه مدت  دو جنگ مجزای 
مدت  با  بگوییم  می توانیم  هم اکنون  ما 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور 
با  امریکا  نظامی  است. حضور  نزدیک 
بوده  همراه  کشورها  این  بر  حکمرانی 

است.
در دوران اشغال هائیتی بی ثبات، 2000 
در  امریکایی  تفنگدار  نیروی   3000 تا 
این کشور حوزه دریای کارائیب مستقر 

بودند.
همچنین در این دوران جنگ های غیررسمی نیز صورت 
به حضور هشت ساله  آنها می توان  از جمله  که  گرفت 
کنترل  امریکا  ارتش  اشاره کرد.  در جمهوری دومینیکن 
دولت را به دست گرفت و پارلمان دومینیکن را منحل 
کرد و در یک جنگ شش ساله با شورشیان نیکاراگوئه  به 

رهبری  آگوست سزار ساندنیو وارد جنگ شد.
رابرت گیبز در ادامه گفت: »ما در افغانستان بیش از هر 

کشور خارجی حضور نظامی داشته ایم.«
مردم می توانند تعابیر متفاوتی در این باره داشته باشند. ما 
به تعبیر گیبز اهمیتی نمی دهیم اما اذعان می کنیم که مردم 
ممکن است »جنگ های موز« را طوالنی ترین درگیری ها 

در کشورهای خارجی بدانند.
حرف های رابرت گیبز صحیح است اما اظهاراتش نیازمند 
درباره  را  ما حرف هایش  است.  اضافی  مطالب  یکسری 

جنگ امریکا در افغانستان درست می انگاریم.

تاکیدنوریمالکیوبانکیمون
برحلسیاسیبحرانسوریه

فرماندهنیرویزمینیهند
بهپاکستانهشدارداد

جدال قدرت میان اردوغان و گل افزایش 
می یابد؟

ترکیه سیاست خارجی خود 
را بازبینی می کند

ثبات  که  فساد  شدید  رسوایی  می گویند،  ناظران 
نخست  نظر  به  درآورده،  لرزه  به  را  ترکیه  سیاسی 
سیاسی  متحد  دیرپاترین  مقابل  را  کشور  این  وزیر 

خود یعنی رییس جمهوری ترکیه قرار داده است.
رجب  اگرچه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
گل،  عبداهلل  و  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب 
یکدیگر  مقابل  علنًا  هرگز  ترکیه  جمهوری  رییس 
حاضر  حال  در  که  می آید  نظر  به  اما  نایستاده اند 
درخصوص  دو  آن  میان  اختالف  پشت  مشکالتی 
اختالس  رتبه  عالی  تحقیقات  در  قضائیه  قوه  نقش 
وجود دارد که جدی ترین چالش های را بر حکومت 

11 ساله اردوغان اعمال می کند.
»رادیکال«  روزنامه  نویسندگان  از  کالیسالر،  اورال 
گفت: جای تعجب ندارد اگر گل که همیشه موضع 
اجتناب از اختالف اتخاذ می کند، »بی رحم تر« شده 

و بر این مساله فشار بیشتری بیاورد.
در بحبوحه این جدال، عبداهلل گل سکوت خود را 
شکسته و به دفاع از قوه قضائیه برخاسته است، وی 
مداخله  از  باید  قضائیه  قوه  که  مساله  این  گفتن  با 

دولت رها باشد، در مقابل اردوغان ایستاده است.
گفت:  تلویزیون  در  اخیر  روزهای  در  گل  عبداهلل 
قوه های مجریه و مقننه از طریق انتخابات برگزیده 
می شوند اما سیستم قوه قضائیه کاماًل متفاوت است. 
از همه چیز مهمتر  برای آن ها استقالل و بی طرفی 

است.
انتخابات  از  پیش  ترکیه  رهبری  در  تنش ها  این 
سرنوشت ساز محلی در مارچ و انتخابات ریاست 
داده  رخ  میالدی  جاری  سال  اگست  در  جمهوری 

است.
اردوغان که سه دوره متوالی از سال 2002 میالدی 

در انتخابات پیروز شده براساس قوانین حزب اجازه 
شرکت در انتخابات نخست وزیری برای چهارمین 

بار را ندارد.
 »TOBB« نهاد علی اوزجان از دانشگاه خصوصی
انقره می گوید: رقابت شخصی میان اردوغان و گل 
وجود دارد و این بحران اختالس می تواند بیشتر به 
برای  است  فرصتی  کنونی  باشد. وضعیت  نفع گل 
بدتر  را  اردوغان  وضعیت  مشکالت  این  اگر  گل، 

کند، به نفع گل است.
عهده  به  درخصوص  اردوغان  طلبی های  جاه  اما 
گرفتن ریاست جمهوری باعث گمانه زنی هایی شده 
مبنی بر اینکه گل ممکن است نخست وزیر شود. 
موضوع  این  درباره  صحبت  از  جمهوری  رییس 
امتناع کرده و گفت: حاال برای صحبت درباره این 

مساله خیلی زود است.
این  پدیدار شدن  با  میالدی همزمان  ماه گذشته  از 

رسوایی فساد، اردوغان با قوه قضائیه درگیر است.
دولت ترکیه این تحقیقات را »اقدامی کثیف« برای 
درخصوص  ترکیه  طلبی های  جاه  کردن  متزلزل 
تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی 
دانسته و آن را یک »کودتای قضائی« خوانده است.

فرمانده نیروی زمینی هند روز دوشنبه تصریح کرد که نیروی تحت 
دو  بین  کنترل  خط  طول  در  پاکستان  اقدام  هرگونه  وی  فرماندهی 

کشور در جامو و کشمیر را بشدت تالفی خواهد کرد.
به سوی هر  نو گفت:  به خبرنگاران دردهلی  جنرال»بیکرام سینگ« 
فرد مسلح که از خط کنترل در جامو و کشمیر عبور کند، تیراندازی 

خواهد شد.
وی گفت: نیروی زمینی هند سعی دارد که وضعیت را در طول مرز 

مهار و از تشدید آن جلوگیری کند.
فرمانده نیروی زمینی هند این اظهارات را در حالی بیان کرد که رسانه 
های پاکستانی ،دهلی نو را به نقض آتش بس و تیراندازی به سوی 

یک غیرنظامی در طول خط کنترل متهم کردند.
وی در عین حال، گفت که تالش ها در جهت تضمین رعایت قرارداد 
آتش بس از سوی هر دو طرف ادامه دارند و سعی ما مهار وضعیت 

و نه تشدید آن می باشد.
انجام هرگونه  در  را  بشر  رعایت حقوق  هند  زمینی  نیروی  فرمانده 
عملیات نظامی ضروری توصیف کرده و گفت: مقررات جنگی ما بر 

روی قوانین یک جامعه متمدن استوار می باشند.
و  جامو  بر  افغانستان  تحوالت  تاثیر  امکان  مورد  در  همچنین  وی 
کشمیر بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هشدار داده و 

گفت که سازمان های اطالعاتی این موضوع را تایید کرده اند.
تنش های مرزی بین هند و پاکستان درسال 2013 موجب تیره شدن 

روابط دهلی نو و اسالم آباد شد.

وزارت امور خارجه ترکیه، سفرای این کشور از سرتاسر جهان 
این  داخلی  سیاست  که  شرایطی  در  تا  است  آورده  گردهم  را 
خارجی  سیاست  روبروست،  گسترده  فساد  تحقیقات  کشوربا 

خود را بازبینی کند.
در این گردهمایی که از روز دوشنبه در انقره  آغاز به کار کرد، 
حضار موضوعات زیادی را در سیاست خارجی ترکیه، همچون، 
مورد  اروپا  اتحادیه  با  روابط  و  مصر  کودتای  سوریه،  بحران 

بررسی قرار خواهند داد.
مورد  موضوع  یک  ترکیه،  نخست وزیر  معاون  جان،  بابا  علی 
دیپلماسی موثر« عنوان  »اقتصاد و  را  این گردهمایی  بررسی در 
کرد. اما تمرکز اصلی این کنفرانس بر موضوع »دموکراسی قوی« 

خواهد بود.
دبیرکل  و  عمان  خارجه  امور  وزیر  اسلوونی،  رییس جمهوری 
گردهمایی  این  در  نیز  اسالمی  همکاری های  سازمان  جدید 

حضور خواهند داشت.
ترکیه  خارجی  سیاست  از  زیادی  انتقادهای  اخیراً  که  چند  هر 
به ویژه در قبال سوریه و مصر شده و این نشست با هدف این 
روابط خارجی برگزار می شود، اما اکنون حزب حاکم عدالت و 
دولتش  و  کابینه  در  موجود  فساد  با  از هر چیزی  بیش  توسعه، 

روبرو است.

                                                                                                                                                 کتی ساندرز - سایت پالتی فکت



           محمدحسین رحمتي

در  که  است  معروفی  برنامۀ  دقیقًا  این 
در   PROGRESA نام  با  مکزیک 
شد.  اجرا   1990 دهۀ  پایانی  سال های 
شرکت  به  کمک  برنامه،  این  از  هدف 
نتیجه  در  و  مکاتب  در  کودکان  بیشتر 
به  پرداختی  مبلغ  بود.  فقر  کاهش 
یک چهارمِ  حدود  فقیر،  خانواده های 
می شد  شامل  را  خانواده ها  این  درآمد 
چنین  در  شرکت  به  تمایل  بنابراین  و 
بود.  زیاد  اثرگذاری اش  و  برنامه یی 
صورت  به  برنامه یی  چنین  اول،  دور 
آزمایشگاهی اجرا شد و داده های حدود 
در  برنامه  این  که  دیگر  روستای   186
شد.  جمع آوری  نیز  نشد  اجرا  آن ها 
نتایج برنامه فوق العاده بود. تحلیل نتایج 
سال های  که  داد  نشان  آزمایشگاهی 
که  مکاتبی  در  دانش آموزان  تحصیِل 
سیاست فوق اجرا شده، 5 تا 15 درصد 
اما  است.  معمولی  روستاهای  از  بیشتر 
پرسش اساسی برای دولت این بود که 
ادامه  چه گونه  باید  را  برنامه یی  چنین 
داد تا بیشترین نتیجه را به دنبال داشته 
باشد؟ برای دولت و مردم بسیار پُرهزینه 
را  آزمایش  این  می خواستند  اگر  بود 
در  مختلف  پرداختیِ   ساختارهاِی  با 
کنند،  آزمایش  دوباره  بعد  دوره های 
روش  از  اقتصاددانان  باید  بنابراین 
سیاست های  ارزیابی  برای  دیگری 

مختلف استفاده می کردند.
تاد و وولفین )2006( پاسِخ این سواِل 
دولت را به کمک برنامه های کمپیوتری 
نتایج  مدل سازی و شبیه سازی دادند و 
بهترین  از  یکی  در  را  تحقیق شان 
به  کردند.  چاپ  اقتصادی  مجله های 
کمپیوتر،  کمک  به  آن ها  دیگر،  عبارت 
کردند  شبیه سازی  را  خانوارها  رفتار 
کمک  به  را  واقعی  اقتصاد  از  مدلی  و 
کمپیوتر بازسازی نمودند. به کمک این 
مدل آن ها می توانند قبل از اجرای طرح، 
نتایج هر سیاسِت جدید را در کمپیوتر 
شبیه سازی کنند و آن  را ارزیابی کنند. 
ایشان به کمک داده های روستاهایی که 

بودند،  نکرده  دریافت  را  دولت  کمک 
پویای شان  ساختاری  مدل  پارامترهای 
مورد  در  تصمیم گیری  می تواند  که 
به  کودکان  فرستادن  شدن،  فرزند دار 
درآمدشان  و  خانوار  مصرف  مکاتب، 
سپس  زدند.  تخمین  دهد،  توضیح  را 
برای این که اعتبار مدل را بسنجند، مدل 
پیشنهادی شان را برای بقیۀ روستاها که 
بودند، شبیه سازی  کمک دریافت کرده 
کردند. نتایج این تحقیق فوق العاده بود. 
که  نتایجی  اکثر  می توانست  آن ها  مدل 
در واقعیت با اجرای سیاست رخ داده 
آن ها  بنابراین  کند.  پیش بینی  را  بود 
توصیف  مدل شان  که  شدند  مطمین 
دقیقی از اقتصاد واقعی است و می توان 
نتایج سیاست های مختلف را به کمک 

مدل کمپیوتری ارزیابی کرد.
بلندمدِت  نتایج  ابتدا  وولفین  و  تاد 
آتی  سال های  در  را  فعلی  سیاست 
پیش بینی کردند. در این مدل خانوارها 
در خصوص داشتن فرزند جدید در سال 
بنابراین می توان  بعد تصمیم می گیرند، 
متوسط  روی  بر  را  فعلی  سیاست  اثر 
پیش بینی  خانوار  هر  فرزندان  تعداد 
کرد. اهمیت این سوال در اثرات جانبی 
ناشی از پرداخت مستقیم به خانوارهای 
کم درآمد است؛ به این ترتیب که چنین 
هر  جمعیت  افزایش  موجب  سیاستی 
داد  نشان  ایشان  مطالعۀ  شود.  خانوار 
که بدون اجرای این سیاست، میانگین 
تعداد فرزندان در هر خانوار برابر 4.24 
فرزند است، در حالی که با اجرای این 
 4.28 فرزندان  تعداد  میانگین  سیاست، 
می شود. سیاست حمایتی فوق، تنها در 
اثر  فرزندان  تعداد  بر  درصد   1 حدود 
داده  نشان  مقاله  دیگر  بخش  در  دارد. 
شده که اگر هیچ سیاست حمایتی اجرا 
دختران  که  سال هایی  متوسط  نشود، 
سال   6.29 برابر  می کنند،  تحصیل 
موجود  سیاست های  اجرای  است. 
تا  را  دختران  تحصیل  سال های  تعداد 
و  تاد  می دهد.  افزایش  سال   6.83 حد 
میزان حمایت  اگر  دادند  نشان  وولفین 
سال ها  این  تعداد  شود،  دوبرابر  مالی 
نیز می رسد.  به سطح 30/7 سال  حتی 

جالب تر سیاستی است که نویسنده گان 
مدل  نتایج  مطالعۀ  می دهند.  پیشنهاد 
روشن می سازد که تحصیل دانش آموزان 
بسیار مرسوم است و  ابتدایی  در دورۀ 
سیاست های حمایتی بیشتر انتقال منابع 
است تا انگیزاننده. نویسنده گان پیشنهاد 
می دهند که یارانه برای شرکت فرزندان 
تمام  و  شود  حذف  ابتدایی  دورۀ  در 
این منابع برای شرکت دانش آموزان در 
عبارت  به  شود.  صرف  متوسطه  دورۀ 
دیگر، این سیاست همان خرج قبلی را 
برای دولت دارد، ولی تعداد سال هایی 
حد  تا  می کنند،  تکمیل  دختران  که 
مقاله  این  می یابد.  افزایش  سال   6.97
استفاده  چه گونه گی  از  مفید  مثال  یک 
شبیه سازی  و  کمپیوتری  مدل سازی  از 
و  اقتصادی  سواالت  به  پاسخ  برای 

سیاست های پیشنهادی است.
فوق  مثال های  در  خالصه  طور  به 
همۀ  مانند  نیز،  اقتصاد  که  شد  بحث 
علوم دیگر، مبتنی بر عدد و رقم است 
از شرایط  باشد،  زمان که ممکن  و هر 
کمپیوتری  مدل سازی  و  آزمایشگاهی 
بهره  اقتصادی  سواالت  به  پاسخ  برای 
روش های  این که:  آخر  می گیرد. سخن 
دارد  وجود  اقتصـاد  در  نیز  دیگری 
کارایی  و  درستی  ارزیابی  برای  که 
تیـوری ها و سیاست ها استفاده می شود 
فوق  مورد  دو  همین  به  محدود  و 
با  اقتصاد  مشابه سازی  هم چنین  نیست. 
مفید  می تواند  حدی  تا  مهندسی  علوم 
و  نیست  کارساز  همواره  ولی  باشد، 
انتخاب  دارد.  وجود  محدودیت هایی 
مثال های فوق، تصادفی نبوده و هدف، 
است  اقتصاد  از  جنبه هایی  دادن  نشان 
که کمتر در محافل روشن فکری بحث 
حوزه هایی  از  آشنایی  بدون  می شود. 
گفتن  برای  حرفی  آن ها  در  اقتصاد  که 
روش شناسی  از  کردن  بحث  دارد، 
اقتصاد چندان منطقی نیست. هم چنین، 
اشاره های فوق روشن می کنند که بخش 
زنده یی از جریان اصلی اقتصاد بر مبنای 
تحقیق بر روی داده های کشور های در 

حال توسعه است. 
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بخش نخست

هراس های بیـهوده
همۀ ما در زنده گی بارها و بارها ترس هایی را تجربه کرده ایم؛ چه در دوران 
در  که  واکنش هایی ست  از  یکی  ترس  بزرگ  سالی.  هنگام  چه  و  کودکی 

موقعیت های مختلف از خود نشان می دهیم.
در واقع همان طور که شادی، غم، خشم، عشق و نفرت از جمله هیجان های 
اساسِی انسان به شمار می روند، ترس نیز یکی از هیجان های اصلی است که 
برای هرچه بهتر مواجه شدن با آن، نخست باید به خوبی آن را بشناسـیم. 
پس باید بدانیم از چه می ترسیم و برای چه. ممکن است از این می ترسیم که 
در میان جمع صحبت کنیم، تصمیم گیری کنیم، با دیگران روابط صمیمانه یی 
از  باال برود، کسی را  تنها شویم، سن مان  تغییر شغل بدهیم،  برقرار کنیم، 
دست بدهیم و تنها بمانیم و... . اگر شما هم از تمام این موارد هراس به دل 
راه می دهید یا فقط بعضی از این ترس ها را تجربه کرده اید، نگران نباشید. 
اگر خوب دقت کنیم، متوجه می شویم در تمام این موارد ما نسبت به آن چه 
می ترسیم، آگاهی کامل نداریم. در واقع از آن چه نمی شناسیم و راجع به آن 
شناخت نداریم، هراس به دل مان راه می دهیم. می ترسیم شغل مان را تغییر 
موقعیت  چه  با  و  است  انتظارمان  در  آینده یی  چه  نمی دانیم  چون  دهیم، 
جدیدی روبه رو می شویم. می ترسیم رابطه یی را آغاز کنیم، چون نمی دانیم 
این ارتباط به کجا می رسد و نسبت به طرف مقابل مان نیز شناخت کافی 

نداریم و بسیاری موارد دیگر.
ترس، اساسًا مشکلی تربیتی است که با دوباره آموزش دادِن ذهن می توان 
آن  برابر  در  مانعی  جای  به  زنده گی  واقعیِت  یک  عنوان  به  صرفًا  را  آن 
پذیرفت. در واقع می توان ترس را با تعلیم دادن دوباره، از طریق تجربه هایی 

که قبال کسب کرده ایم، برطرف کرد.

چرا می ترسیم؟
شاید در ذهِن شما هم دایم ندایی به گوش می رسد که می گوید بهتر است 
از دست  داری،  که  را هم  موقعیتی  ندهی، شاید همین  تغییر  را  موقعیتت 
بدهی. تو هرگز نخواهی توانست به تنهایی از پِس کارهایت برآیی، ریسک 
نکن شاید پشیمان شوی، در میان جمع صحبت نکن شاید دیگران فکر کنند 

به اندازۀ کافی آگاهی نداری و... .
اگر با چنین ترس ها و تردیدهایی روبه رو هستید، فراموش نکنید تا زمانی 
که خودتان نخواهید، نمی توانید مانِع شنیدِن این صداها شوید. تنها زمانی 
خودتان  به  که  کنید  غلبه  قبیل  این  از  دلهره هایی  و  ترس ها  بر  می توانید 
اطمینان داشته باشید. واقعًا بخواهید که دیگر نترسید و به دنبال راه جدیدی 
برای رویارویی با این گونه هراس ها باشید. هنگامی که واقعًا آماده باشید، 
قطعًا راهی نیز خواهید یافت. معموالً بسیاری از ما هر وقت وارد قلمروی 
ناآشنا یا دنیای جدیدی می شویم، ابتدا ترس را تجربه می کنیم و همین ترس 
است که ما را در زنده گی از حرکت کردن به جلو باز می دارد. اما روش 
مقابله با این گونه ترس ها این است که به خود اجازه دهیم آن ها را احساس 
کنیم، ولی به جلو گام برداریم و از حرکت کردن بازنمانیم و به هر ترتیب 

دست به اقدام بزنیم.
نیاز  و  است  راحت تر  همه  از  که  مسیری  انتخاب  با  افراد  متأسفانه خیلی 
یک نواختی  به طور  را  زنده گی شان  ندارد،  هم  خاصی  تحول  و  تغییر  به 
با تغییر  باشید که شما  اما به خاطر داشته  کسل کننده و کم محتوا می کنند؛ 
بهبود  را  خود  شرایط  معجزه آسایی  به طور  می توانید  تصورات تان  دادن 

بخشید و با دنیای جدیدی آشنا شوید.

اقتصاد 
چه گونه 

می 
آزماید؟

 بخش سوم و پایانی



در خانواده یي روحاني برآمده ام. پدر و برادرِ بزرگ و یکي 
حاال  و  مردند.  روحانیت  مسند  در  شوهرخواهرهایم  از 
این  و  روحاني اند.  دیگر  شوهرخواهر  یک  و  برادرزاده یي 
با  مذهبي اند.  الباقي خانواده همه  که  است.  اول عشق  تازه 
تک وتوک استثنایي. برگرداِن این محیط مذهبي را در »دید 
در  ـُله  گ به  ـُله  گ و  تار«  »سه  در  و  دید  مي شود  بازدید«  و 

پرت وپالهاي دیگر.
نزول اجاللم به باغ وحش این عالم در سال 1302 بي اغراق 
سر هفت تا دختر آمده ام، که البته هیچ کدام شان کور نبودند. 
همان  در  شان  تا  دو  نمانده اند.  زنده  چهارتاشان  جز  اما 
یکي  و  مردند  اسهال  و  آبله مرغان  هفت خوان  سر  کودکي 
در  کودکي ام  رفت.  سرطان  به  ساله گي  سي وپنج  در  دیگر 
وزارت  که  وقتي  تا  گذشت.  روحانیت  اشرافي  رفاه  نوعي 
عدلیۀ »داور« دست گذاشت روي محضرها و پدرم زیر بار 
را بست  نرفت و در دکانش  نظارت دولت  تمبر و  انگ و 
را  دبستان  باشد.  محل  آقاي  فقط  این که  به  کرد  قناعت  و 
که تمام کردم، دیگر نگذاشت درس بخوانم که: »برو بازار 
کارکن« تا بعد ازم جانشیني بسازد. و من بازار را رفتم. اما 
دارالفنون هم کالس هاي شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر 
برق،  سیم کشي  بعد  ساعت سازي،  کار؛  روزها  نوشتم.  اسم 
بعد چرم فروشي و از این قبیل و شب ها درس. و با درآمد 
یک سال کار مرتب، الباقي دبیرستان را تمام کردم. بعد هم 
یکي  »جواد«؛  بَـردست  متفرقه.  سیم کشي هاي  گاه گداري 
همین جوري ها  بود.  این کاره  که  شوهرخواهرهایم  از  دیگر 
دبیرستان تمام شد. و توشیح »دیپلمه« آمد زیر برگۀ وجودمـ  
در سال 1322 ـ یعني که زمان جنگ. به این ترتیب است که 
جوانکي با انگشتري عقیق به دست و سر تراشیده و نزدیک 
به یک متر و هشتاد، از آن محیط مذهبي تحویل داده مي شود 
به بلبشوي زمان جنگ دوم بین الملل. که براي ما کشتار را 
نداشت و خرابي و بمباران را. اما قحطي را داشت و تیفوس 
را و هرج ومرج را و حضور آزاردهندۀ قواي اشغال کننده را.

جنگ که تمام شد، دانشکدۀ ادبیات )دانش سراي عالي( را 
معلم شدم. 1326. در حالي که  بودم. 1325. و  تمام کرده 
لباس  با یک کروات و یک دست  و  بودم  بریده  از خانواده 
به   ِ از تن کدام سرباز  امریکایي که خدا عالم است  نیمدار 
پاي شمس العماره  بتوانم  تا من  بودند  کنده  جبهه رونده یي 
توده  حزب  عضو  که  بود  سال  سه  بخرمش.  تومان   80 به 
احمد  با حرف و سخن هاي  دبیرستان  بودم. سال هاي آخر 

و  امروز«  »مرد  بعد  و  »پیمان«  مجلۀ  و  شدم  آشنا  کسروي 
حزب  مطبوعات  و  »دنیا«  مجلۀ  بعد  و  شب«  »تفریحات 
توده... و با این مایه دست فکري چیزي درست کرده بودیم 
شب ها  و  امیریه.  انتظام،  کوچۀ  اصالح«.  »انجمن  اسم  به 
مي دادیم  درس  )فرانسه(  فنارسه  مجاني  کالس هایش  در 
به  و  داشتیم  دیواري  آداب سخنراني و روزنامه  و عربي و 
قصد وارسي کار احزابي که هم چو قارچ روییده بودند، هر 
کدام مأمور یکي شان بودیم و سرکشي مي کردیم به حوزه ها 
حزب  مأمور  من  و   ...)MEETING( میتینگ های شان  و 
توده بودم و جمعه ها باالي پس قلعه و کلک چال ُمناظره و 
مجادله داشتیم که کدام شان خادم اند وکدام خاین و چه باید 
کرد و از این قبیل... تا عاقبت تصمیم گرفتیم که دسته جمعي 
این  نیامدند. و  تا که  بپیوندیم. جز یکي دو  به حزب توده 
حسین  »امیر  انجمن  آن  اعضاي  دیگر   .1323 سال  اوایل 
جهانبگلو« بود و »رضا زنجاني« و »هوشیدر« و »عباسي« و 
»دارابزند« و »علي نقي منزوي« و یکي دو تاي دیگر که یادم 
نیست. پیش از پیوستن به حزب، جزوه یي ترجمه کرده بودم 
از عربي به اسم »عزاداري هاي نامشروع« که سال 22 چاپ 
شد و یکي دو قِران فروختیم و دو روزه تمام شد و خوش و 
خوشحال بودیم که انجمن یک کار انتفاعي هم کرده. نگو که 
بازاري هاي مذهبي همه اش را چکي خریده اند و سوزانده. 
این را بعدها فهمیدیم. پیش از آن هم پرت وپالهاي دیگري 
نوشته بودم در حوزۀ تجدید نظرهاي مذهبي که چاپ نشده 

ماند و رها شد.
در حزب توده در عرض چهار سال از صورت یک عضو 
نماینده گي  و  رسیدم  تهران  کمیتۀ حزبي  به عضویت  ساده 
کنگره. و از این مدت دو سالش را مدام قلم زدم. در »بشر 
ماهانۀ  مجلۀ  در  و  بودم  گرداننده اش  که  دانشجویان«  براي 
»رهبر«.  در  هم  گاهي  و  بودم.  داخلي اش  مدیر  که  »مردم« 
آن  که   .24 نوروز  شمارۀ  درآمد.  »سخن«  در  قصه ام  اولین 
ناچار  و  مي شد  منتشر  هدایت«  »صادق  سایۀ  زیر  وقت ها 
اسفند  در  و  داشتند  چپ  به  گرایش  ایشان  جماعت  همه 
آن چه  مجموعۀ  کردم؛  منتشر  را  وبازدید«  »دید  سال  همین 
در »سخن« و »مردم براي روشن فکران« هفته گي درآمده بود. 
به اعتبار همین پرت وپالها بود که از اوایل سال 25 مأمور 
شدم که زیر نظر طبري »ماهانه مردم« را راه بیندازم ـ که تا 
حتا شش ماهي  درآوردم.  را  شماره اش   18 انشعاب،  هنگام 
مدیر چاپ خانۀ حزب بودم. چاپ خانۀ »شعله ور« که پس از 
شکست »دموکرات فرقۀ سي« و لطمه یي که به حزب زد و 
فرار رهبران، از پشت عمارت مخروبۀ »اپرا« منتقلش کرده 
بودند به داخل حزب، و به اعتبار همین چاپ خانه یي که در 
اختیارشان بود »از رنجي که مي بریم« درآمد. اواسط 1326. 
حاوي قصه هاي شکست در آن مبارزات و به سبک ریالیسم 
سوسیالیستي! و انشعاب در آغاز 1326 اتفاق افتاد. به دنبال 
اختالف نظر جماعتي که ما بودیم ـ به رهبري خلیل ملکي ـ 
و رهبران حزب که به علت شکست قضیۀ آذربایجان زمینۀ 
افکار عمومي حزب دیگر زیر پاي شان نبود. و به همین علت 
که  مي دیدیم  که  بودند  استالیني  سیاست  دنباله روي  سخت 
به چه مي انجامید. پس از انشعاب، یک حزب سوسیالیست 
ساختیم که زیر بار اتهامات مطبوعات حزبي که حتا کمِک 
رادیو مسکو را در پس پشت داشتند، تاب چنداني نیاورد و 

منحل شد و ما ناچار شدیم به سکوت.
مي کنم،  ترجمه  مقداري  که  است  سکوت  دورۀ  این  در 
و  »کامو«  و  »ژید«  از  گرفتن.  یاد  )فرانسه(  فنارسه  قصد  به 
این  مال  هم  تار«  »سه  »داستایوسکي«.  از  نیز  و  »سارتر«. 
دوره است که تقدیم شده به خلیل ملکي. هم در این دوره 
از اجتماع بزرگ دستت کوتاه  است که زن مي گیرم. وقتي 
شد، کوچکش را در چاردیواري خانه یي مي سازي. از خانۀ 

پدري به اجتماع حزب گریختن، از آن به خانۀ شخصي و 
زنم سیمین دانشور است که مي شناسید. اهل کتاب و قلم و 
دانشیار رشتۀ زیبایي شناسي و صاحب تألیف ها و ترجمه هاي 
او  اگر  که  قلم  این  یاور  و  یار  نوعي  در حقیقت  و  فراوان 
نبود، چه بسا خزعبالت که به این قلم درآمده بود. )و مگر 
درنیامده؟( از 1329 به این ور هیچ کاري به این قلم منتشر 

ـّادش نباشد.  نشده است که سیمین اولین خواننده و نق
و اوضاع همین جورهاهست تا قضیۀ ملي شدن نفت و ظهور 
جبهۀ ملي و دکتر مصدق، که از نو کشیده مي شوم به سیاست 
روزنامه هاي  گرداندن  در  مبارزه  دیگر  سال  سه  نو  از  و 
زنده گي«  و  »علم  ماهانۀ  مجلۀ  و  سوم«  »نیروي  و  »شاهد« 
که مدیرش ملکي بود، عالوه بر این که عضو کمیتۀ نیروي 
سوم و گردانندۀ تبلیغاتش هستم که یکي از ارکان جبهۀ ملي 
بود و باز همین جورهاست تا اردیبهشت 1332 که به علت 
گرفتم.  کناره  ازشان  سوم،  نیروي  رهبران  دیگر  با  اختالف 
مي خواستند ناصر وثوقي را اخراج کنند که از رهبران حزب 
بود؛ و با همان »بریا« بازي ها. که دیدم دیگر حالش نیست. 
انشعاب  توده  از حزب  همین حقه بازي ها  به علت  ما  آخر 

کرده بودیم و حاال از نو به سرمان مي آمد.
را  ژید  شوروي«  از  »بازگشت  که  است  سال ها  همین  در 
ترجمه کردم و نیز »دست هاي آلوده«ی سارتر را. و معلوم 
است هر دو به چه علت. »زن زیادي« هم مال همین سال ها 
است، آشنایي با »نیما یوشیج« هم مال همین دوره است و نیز 
شروع به لمس کردن نقاشي. مبارزه یي که میان ما از درون 
جبهۀ ملي با حزب توده در این سه سال دنبال شد، به گمان 
من یکي از پربارترین سال هاي نشر فکر و اندیشه و نقد بود. 
بگذریم که حاصل شکست در آن مبارزه به رسوب خویش 
پاي محصول کشت همۀمان نشست. شکست جبهۀ ملي و 
بُرد کمپاني ها در قضیۀ نفت که از آن به کنایه در »سرگذشت 
پیش  را  محدودي  اجباري  ـ سکوت  زده ام  ـَپي  گ کندوها« 
و  نگریستن  در خویشتن  به جد  براي  بود  فرصتي  که  آورد 
خویش  پیرامون  به  شکست ها  آن  علت  جست وجوي  به 
»اورازان  حاصلش  و  مملکت  دور  به  سفر  و  شدن.  دقیق 
بعدها  که  خارک«  جزیزۀ  و  ـ  زهرا  بلوک  تات نشین هاي  ـ 
به  ادبیات  دانشکدۀ  به  وابسته  اجتماعي  تحقیقات  موسسۀ 
اعتبار آن ها ازم خواست که سلسلۀ نشریاتي را در این زمینه 
سرپرستي کنم و این چنین بود که تک نگاري )مونو گرافي(
ها شد یکي از رشتۀ کارهاي ایشان. و گرچه پس از نشر پنج 
تک نگاري ایشان را ترک گفتم. چرا که دیدم مي خواهند از 
آن تک نگاري ها متاعي بسازند براي عرضۀ داشت به فرنگي 
که  چرا  نبودم  این کاره  من  و  او  معیارهاي  به  هم  ناچار  و 
ـَرضم از چنان کاري از نو شناختن خویش بود و ارزیابي  غ
مجددي از محیط بومي و هم به معیارهاي خودي. اما به هر 

صورت این رشته هنوز هم دنبال مي شود. 
خانواده  از  مذهبي  جوانک  آن  که  بود  همین جوري ها  و 
گریخته و از بلبشوي ناشي از جنگ و آن سیاست بازي ها سر 
سالم به در برده، متوجه تضاد اصلي بنیادهاي سنتي اجتماعي 
به  به اسم تحول و ترقي و در واقع  با آن چه  ایراني ها شد 
امریکا  و  فرنگ  از  اقتصادي  و  سیاسي  دنبال روي  صورت 
بدلش  و  مي برد  بودن  مستعمره  سمت  به  را  مملکت  دارد 
تنهاي کمپاني ها و چه بي اراده هم.  مي کند به مصرف کنندۀ 
و هم این ها بود که شد محرک »غرب زده گي« ـ سال 1341 
ـ که پیش از آن در »سه مقالۀ دیگر« تمرینش را کرده بودم. 
»مدیر مدرسه« را پیش از این ها چاپ کرده بودم ـ 1327 ـ 
حاصل اندیشه هاي خصوصي و برداشت هاي سریع عاطفي 
از حوزۀ بسیار کوچک اما بسیار موثر فرهنگ و مدرسه. اما 
با اشارات صریح به اوضاع کلي زمانه و همین نوع مسایل 

استقالل شکن. 

انجام گرفت، نوعي نقطۀ  انتشار »غرب زده گي« که مخفیانه 
عوارضش  از  یکي  و  قلم.  این  صاحب  کار  در  بود  عطف 
این که »کیهان ماه« را به توقیف افکند. که اوایل سال 1341 
به راهش انداخته بودم و با این که تأمین مالي کمپاني کیهان 
را پس پشت داشت، شش ماه بیشتر دوام نیاورد و با این که 
آن  به  مسوول  و  متعهد  نویسنده گان  از  نفر  پنجاه  جماعتي 
منتشر  بیشتر  شماره  دو  بودند،  همکارش  و  بودند  دل بسته 
اولش  اول »غرب زده گي« را در شمارۀ  نشد. چرا که فصل 
آن  کندن  اجبار  و  سانسور  دخالت  که  بودیم  کرده  چاپ 

صفحات و دیگر قضایا ... 
کالفه گي ناشي از این سکوت اجباري مجدد را در سفرهاي 
نیمۀ  در  کردم.  در  آمد،  پیش  قضیه  این  از  پس  که  چندي 
آخر سال 41 به اروپا. به مأموریت از طرف وزارت فرهنگ 
و براي مطالعه در کار نشر کتاب هاي درسي. در فروردین 
42 به حج. تابستانش به شوروي. به دعوتي براي شرکت در 
هفتمین کنگرۀ بین المللي مردم شناسي و به امریکا در تابستان 
44. به دعوت سمینار بین المللي و ادبي و سیاسي دانشگاه 
این سفرها سفرنامه یي که  از  »هاروارد« و حاصل هر کدام 
مال  و  میقات«  در  »خسي  اسم  به  شد،  چاپ  حجش  مال 
روس داشت چاپ مي شد؛ به صورت پاورقي در هفته نامه یي 
دخالت  نو  از  که  درآوردند  »رؤیایي«  و  »شاملو«  که  ادبي 
سانسور و بسته شدن هفته نامه. گزارش کوتاهي نیز از کنگره 
مردم شناسي داده ام در »پیام نوین« و نیز گزارش کوتاهي از 
و  درمي آورد  »براهني«  دکتر  که  نو«  »جهان  در  »هاروارد«، 
باز چهار شماره بیشتر تحمل دستۀ ما را نکرد. هم در این 
از »خدمت و خیانت روشن فکران«  مجله بود که دو فصل 
را درآوردم. و این ها مال سال 1345. پیش از این »ارزیابي 
شتاب زده« را درآورده بودم ـ سال 43 ـ که مجموعۀ هجده 
مقاله است در نقد ادب و اجتماع و هنر و سیاست معاصر، 
که در تبریز چاپ شد. و پیش از آن نیز قصه »نون و القلم« 
را ـ سال 1340ـ که به سنت قصه گویي شرقي است و در 
براي  را  معاصر  نهضت هاي چپ  آن چون وچراي شکست 
فرار از مزاحمت سانسور در یک دورۀ تاریخي گذاشتم و 

وارسیده.
اوژن  »کرگدن«  ترجمۀ  یکي  کرده ام  که  کارهایي  آخرین 
یونسکو است ـ سال 45 ـ و انتشار متن کامل ترجمۀ »عبور 
از خط« ارنست یونگر که به تقریر دکتر محمود هومن براي 
درآمده  همان جا  فصلش  دو  و  بود  شده  تهیه  ماه«  »کیهان 
بود. و همین روزها از چاپ »نفرین زمین« فارغ شده ام که 
و  از یک سال  ماه  معلم دهي است در طول 9  سرگذشت 
آن چه بر او واهل ده مي گذرد. به قصد گفتن آخرین حرف ها 
دربارۀ آب و کشت و زمین و لمسي که وابسته گي اقتصادي 
به کمپاني از آن ها کرده و اغتشاشي که ناچار رخ داده و نیز 
به قصد ارزیابي دیگري خالف اعتقاد عوام سیاست مداران 
اصالحات  اسم  به  که  امالک  فروش  قضیۀ  از  حکومت  و 
ارضي جایش زده اند. پس از این باید »در خدمت و خیانت 
 43 سال  مال  که  کنم،  آماده  چاپ  براي  را  روشن فکران« 
است و اکنون دست کاري هایي مي خواهد و بعد باید ترجمۀ 
»تشنه گي و گشنه گي« یونسکو را تمام کنم و بعد بپردازم به 
از نو نوشتن »سنگي و گوري« که قصه یي است در باب عقیم 
بودن و بعد بپردازم به تمام »نسل جدید« که قصۀ دیگري 
... و مي بیني که  از نسل دیگري که من خود یکیش  است 
تنها آن بازرگان نیست که به جزیرۀ کیش شبي ترا به حجرۀ 

خویش خواند و چه مایۀ مالیخولیا که به سر داشت...

منبـع: تبيان
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از»تزویر«درقانوناساسیتاتبدیلشدن
قانونشکنیبهفرهنگ

اساسی  قانون  بر  نظارت  کمیسیون  که  درحالی 
جنگ  سال ها  از  پس  افغانستان  قانونمندشدن  از 
می گویند  آگاهان  می گوید،  سخن  بی نظمی  و 
و  زورمندان  توسط  موارد  بیشتر  در  اساسی  قانون 

دولت مردان نقض می شود.
 1382 سال  در  افغانستان  جدید  اساسی  قانون 
از  یکی  قانون  این  می گویند  ناظران  شد.  تصویب 
می باشد  منطقه  کشورهای  در سطح  قوانین  بهترین 
و تطبیق نسبی قانون اساسی توانسته در نظم جامعه 

افغانستان در ده سال اخیر کمک کند.
گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر قانون 
عنوان  زیر  که  کنفرانسی  در  یکشنبه   روز  اساسی 
افغانستان؛  اساسی در  قانون  بر  مبتنی  نظام  »تحکیم 
از  »بعد  گفت:  شد،  برگزار  راه حل ها«  و  چالش ها 
رفتن  بین  از  و  بدری ها  در  و  فراوان  بدبختی های 
ارزش ها، افغانستان به جامعه مبتنی بر قانون اساسی 

و نظام مبتنی بر قانون اساسی دست پیدا کرد«.
موارد نقض قانون اساسی

قانون  نقض  از  مهمی  موارد  گذشته  سال  ده  در 
اساسی دیده شده اند. تعویق زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در سال 2009 و محاصره پارلمان 
توسط نیروهای امنیتی و جابجایی 9 نماینده به وسیله 
حکومت که سه سال پیش اتفاق افتاد، از موارد مهم 

نقض قانون بوده اند.
نیز  ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات  برگزاری  عدم 

یکی از موارد نقض قانون اساسی دانسته می شود. با 
آن که قانون اساسی این شوراها را پیشبینی کرده؛ اما 

عمال شوراهای ولسوالی فعال نیستند.
برخی از افراد بانفوذ سیاسی به راحتی قانون را دور 
می زنند و قانون را به نفع خود تعبیر می کنند. اخیراً 
گزارشی  در  افغانستان  شفافیت  بان  دیده  سازمان 
توسط  تصرف  در حال  افغانستان  اقتصاد  که  گفت 

زورمندان است.
توسط  وزارتخانه ها  از  برخی  و  عالی  دادگاه 
سرپرست، نیز از موارد قانون شکنی خوانده می شود. 
چنانچه آقای قاضی نیز می گوید که هنوز این قانون 
به درستی تطبیق نمی شود: »هنوز چلنج هایی در پیش 
رو داریم. هنوز مشکالتی است که قانون مزاحمت و 
قانون شکنی فرهنگ است. ما باید فرهنگ قانونمندی 

را جاگزین فرهنگ قانون شکنی بسازیم«.
افراد باالتر از قانون

که  می گویند  آگاهان  از  شماری  حال،  همین  در 
به جای  قدرت  باالی  رده های  در  افراد  از  شماری 
تطبیق قانون، منافع خود را ترجیح می دهند و این 
مساله سبب شده است که قانون اساسی به صورت 

درست تطبیق نشود.
قانون  جرگه  لویه  ریاست  که  قاسمیار،  اسماعیل 
اساسی را به عهده داشت در این مورد گفت: »یک 
عده یی منافع شخصی و خانواده گی خود را ترجیح 
دادند بر منافع عموم ملت افغانستان. آن ها از طریق 

نقض قانون اساسی به منافع خود عمل کردند«.
در همین حال آگاهان می گویند بی خبری از قانون 
نیز گاهی سبب نقض آن می شود و دولت باید برای 

معرفی این قانون تالش بیشتری به خرج دهد.
تزویر در متن قانون اساسی

این اظهارات درحالی صورت می  گیرد که شماری از 
اعضای لویه جرگۀ قانون اساسی، از 52 مورد دستبرد 

در این قانون سخن می گویند.
و  نماینده گان  مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ 
وقتی  که  می گوید  اساسی  قانون  جرگۀ  لویه  عضو 
لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی افغانستان با دعای 
طلب برف و باران از سوی آقای صبغت اهلل مجددی 
خاتمه یافت و متن قانون اساسی به نزد حامد کرزی 
رفت، این متن در 52 مورد تغیر داده شد و از همه 
عمده تر این که در ماده شانزدهم قانون اساسی یک 
فقره در باب حفظ مصطلحات علمی، اداری و ملی 
اضافه گردید و از همان جاست که تا امروز بحث 

دانشگاه و پوهنتون دوام یافته است.
آقای منصور در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: »در 
همان زمان، شماری از اعضای لویه جرگۀ تصویب 
قانون اساسی در مورد این  که در متن قانون اساسی 
عریضه  عالی  دادگاه  به  پذیرفته،  صورت  تزویر 
کردند، در رسانه ها صدا بلند داشتند؛ اما نه دادگاهی 
بود که با مسوولیت به قضیه برخورد کند و نه گوشی 

بود که آن اعتراض ها را شنیده آید.«
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اظـهاراتگیتسبی...
نبرده بود، ولی خانم کلینتن وزیر خارجۀ وقت امریکا دست آقای 
این  نشان گر  این  کرد،  بلند  انتخابات  برندۀ  عنوان  به  را  کرزی 

موضوع است که آقای گیتس اشتباه می گوید«.
موضوع  این  بیان  با  گیتس  آقای  است،  معتقد  مهدی  داکتر 
می خواهد رییس جمهور کرزی را در مورد امضای پیمان امنیتی با 
امریکا تحریک کند و هم چنان آقای اوباما را زیِر فشار قرار دهد.

با بیان این که امریکا در تالش است تا از هر  این عضو مجلس 
منافع  به خاطر  »امریکا  افزود:  کند،  استفاده  نفع خود  به  بازی یی 
خودش به افغانستان آمده است، حاال این مربوط به سیاست مداران 
ما است که منافع کشوری ما را در کنار منافع امریکا تأمین کنند«.
آقای مهدی تصریح کرده گفت: »در زمان کارزارهایی انتخابات 
بیرونی بیشتر  امریکا می بینید که روی مسایل  ریاست جمهوری 

تماس گرفته می شود، نسبت به مسایل داخلی امریکا«. 
نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  بهزاد  احمد  حال،  عین  در 
گذشتۀ  انتخابات  در  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  با  سخنانش  در 
و  گسترده  وسیع،  بسیار  تقلب  یک  افغانستان  ریاست جمهوری 
زمانی  بعدها  تیم حاکم صورت گرفت؛  توسط  سازمان دهی شده 
که این تقلب وسیع توسط رسانه ها افشا شد، آقای کرزی ناچار 

شد بپذیرد که انتخاباِت به دور دوم برود. 
ارگ  در  آقای کرزی  »تداوم حضور  افزود:  بهزاد هم چنان  آقای 
شرایط  و  انتخابات  دوم  دور  برگزاری  بدون  ریاست جمهوری 
معقول و منطقی رقیب آقای کرزی، وابسته بود به حمایت امریکا 
و جامعۀ جهانی که از این جهت سخنان آقای رابرت گیتس دقیق 

نیست«.
انتخابات  در  جهانی  جامعۀ  اگر  است،  معتقد  مجلس  این عضو 
تقلب  از  و  می ورزید  تأکید  کشور  در  قانون مندی  روی  گذشته 
جلوگیری می کرد آقای کرزی به هیچ عنوان شانسی برای برنده 

شدن نداشت. 
آقای بهزاد تصریح کرد: 

حضور  امریکا  جمهوری خواهان  میان  در  رادیکال  جناح  »یک 
از   و  کند  حمایت  کرزی  از  امریکا  که  می خواستند  آن ها  دارد؛ 
تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری کشور چشم پوشی 
نماید، مانند رخ دادی که در زمان سفارت آقای خلیلزاد در دور 
اول انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد. در آن زمان، سفارت 

امریکا در کابل مرکز کمپاین آقای کرزی بود«.
آقای بهزاد بدین باور است که رابرت گیتس با بیان این موضوع 
می خواسته بگوید که اوباما و تیم جدید رهبری امریکا هم باید 
مانند انتخابات دور اول، کاماًل در خدمت آقای کرزی می بودند 

که چنین نبود.
این عضو مجلس نماینده گان آرزو دارد تا رقابت های حزبی در 
ایاالت متحدۀ امریکا روی برگزاری انتخابات ماه حمل افغانستان 

تأثیر منفی نگذارد.
افغانستان  اراده و تصمیم مردم  باید به  آقای بهزاد گفت: امریکا 

احترام بگذارد و از دموکراسی نوپا در این کشور حمایت کنند.
آقای رابرت گیتس در دولت های جورج بوش و اوباما به صفت 
وزیر دفاع خدمت کرده است. آقای گیتس خاطرات دوران کار 
خود را در یک کتاب نوشته که قرار است هفتۀ آینده به بازار بیاید.

هارون مجيدی

خارجیهادرافغانستانچه...
افغانستان  اصلی  مشکل  رسیدم  نتیجه  این  به  من  که 
قدرت طالبان نیست بلکه ضعف دولت آن است. چندان 
اهمیتی ندارد که چه تعداد سرباز ناتو در این کشور باشند 
زیرا در نهایت آنها از دولتی حمایت می کنند که منفور 

اکثر مردم افغانستان است.
رفتم  من  که  جایی  هر  در  کشور  این  پایتخت  در 
که  مرفهی  مردم  میان  در  نفرت حتی  این  از  نشانه هایی 
وجود  باشند،  موجود  وضع  طبیعی  حامیان  باید  قاعدتًا 
چندان  نمی بایست  که  امالک  دالل  یک  با  من  داشت. 
شکایتی داشته باشد چرا که کابل در دهه پس از سقوط 
طالبان در سال 2001 سریع ترین رشد را در جهان داشته، 

گفت وگو کردم.
وی به چند کارگر در خارج از دفتر خود اشاره کرد و 
گفت که این افراد در شهری که باید برای اجاره خانه در 
ماه دست کم هزار دالر پرداخت کنند، در هر روز تنها پنج 

و شش دالر درآمد دارند.
وی تاکید کرد: ادامه یافتن این وضعیت بدون یک انقالب 

غیرممکن است.
تعیین کننده  به عنوان سالی  پیش  از مدت ها  سال 2014 
عمده  بخش  زیرا  می شد  محسوب  افغانستان  برای 
امریکایی  سرباز  هزار   38 از  متشکل  خارجی  سربازان 
افغانستان  از  این سال  پایان  تا  انگلیسی  و 5200 سرباز 

خارج خواهند شد.
نقطه عطف  یک  وقوع  برای  دقیق  تاریخ  یک  پیش بینی 
اشتباه از آب درمی آید اما در این مورد  تاریخی معموالً 
تقریبًا عقل سلیم پیش بینی درستی ارایه می دهد. از چندی 
پیش در افغانستان نشانه های تغییرات سیاسی اساسی به 
اعالم  کشور  این  دولت  اخیراً  جمله  از  که  آمده  وجود 
کرد، قصد دارد 72 زندانی مهم طالبان را آزاد کند که این 

اعتراضات شدید واشنگتن را در پی داشت.
انگیزه حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان احتماالً از 
این کار راضی کردن رهبران محلی بوده که تمایل به آزاد 
شدن بستگانشان از زندان دارند و در عین حال حمایت 
آنها برای کرزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل 
ضروری خواهد بود. وی اگر چه نمی تواند کاندیدا شود 

اما به دنبال آن است که جانشینی برای خود تعیین کند.
و  امریکایی  سربازان  خروج  مشخصه های  از  یکی 
مساله  این  که  است  کمی  توجه  افغانستان  از  انگلیسی 
از  که  حالی  در  است  کرده  ایجاد  آنها  کشورهای  در 
سال 2001 تاکنون 2806 سرباز امریکایی و 447 سرباز 
انگلیسی در افغانستان کشته شده اند. مجموع هزینه های 
جنگ افغانستان برای امریکا اعم از بازسازی و کمک ها 

طی همین دوره بنا بر اعالم مرکز مطالعات بین المللی و 
راهبردی واشنگتن بالغ بر 641.7 میلیارد دالر شده است. 
البته این پول به روی افغانستان سرمایه گذاری شده است 
نه اینکه در افغانستان خرج شده باشد اما با لحاظ کردن 
این هزینه های گزاف، دولت  این مساله، به رغم صرف 
افغانستان و  آمارهای آن فاش ساخته اند که 60 درصد از 
کودکان در این کشور سوء تغذیه دارند و تنها 27 درصد 

از افغان ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند.
بسیاری از مردم این کشور با تکیه بر پول های فرستاده 
یا  و  می کنند  زنده گی  خارج  در  که  بستگانی  از  شده 
تولید  از  درصد   15 معادل  که  مخدر  مواد  تجارت  با 
ناخالص ملی افغانستان است زنده گی می کنند. رقم های 
شبکه  موسسه  از  راتیگ  توماس  مطالعه  حاصل  فوق 
نتیجه  در خصوص  کابل  شهر  در  افغانستان  تحلیلگران 

12 سال مداخله بین المللی در افغانستان است.
امروز  افغانستان  اینکه  درخصوص  وی  معتبر  روایت 
که  می سازد  فاش  را  حقیقت  این  دارد  وضعیتی  چه 
مداخله های نظامی امریکا و انگلیس در افغانستان تقریبًا 
با شکست کامل روبرو بوده اند. پس از 12 سال طالبان 
افغانستان  بخش های  همه  در  و  نخورده  شکست  هنوز 
با  نظیر هلمند  انجام می دهد و در والیت هایی  عملیات 
کامل  تصرف  والیته  در  تقریبًا  خارجی  سربازان  خروج 

این والیت قرار خواهد داشت.
در  خارجی  سربازان  حمایت  با  حتی  افغانستان  دولت 
نواحی  از  فراتر  کیلومتر  تا چند  کنترلی  می تواند  نهایت 
مراکز والیت ها داشته باشد. 30 هزار سرباز امریکایی که 
در سال های 2010 و 2011 به عنوان راهبرد افزایش نیرو 
بلندمدت  در  چندانی  تاثیر  شدند  فرستاده  افغانستان  به 

نداشتند.
جنبه های  از  را  افغانستان  در  شکست  این  اگرچه 
مهمترین  اما  می کنند  بررسی  عمدتًا  نظامی  تاکتیک های 
سیاسی  افغانستان  در  انگلیس  و  امریکا  شکست  دالیل 
 2001 سال  در  طالبان  سقوط  از  پس  زمان  به  و  بوده 

بازمی گردد.
ذکر  می توان  را  نکته  چهار  مهم  دوره  این  درخصوص 
کرد. در آن زمان طالبان بجز در میان یک اقلیت کوچک 
نظامی  اما شکست  نداشت  افغان ها چندان محبوبیت  از 
پدیدار شد  آنچه که در رسانه های غربی  نسبت  به   آنها 
چندان تعیین کننده نبود زیرا آنها عمدتًا عقب نشینی کرده 
به  کابل  اصلی  جاده  در  را  من  آنها  شدند.  پراکنده  یا 
غزنی و در نهایت تا قندهار دنبال کردم و درگیری کمی 
مشاهده کردم. آنها تحت شرایط سیاسی مناسب همواره 
می توانند مجدداً ظهور کنند. به همان میزان نیز این مساله 
که مرز افغانستان با پاکستان به طول 1500 مایل باز بوده 

تا طالبان در پناهگاه هایی امن به سر برده و آموزش ببیند 
و مجدداً خود را تامین کنند اهمیت دارد. اینکه آنها پس 
از سال 2006 با این قدرت و سرعت دوباره ظهور کردند 
بودن  مسموم  آن  و  است  چهارم  فاکتور  یک  نتیجه  در 

حکومت جدیدی است که در کابل روی کار آمد.
این حکومت ساخته شده از همان کسانی است که فساد 
و خشونت های آنها باعث روی کار آمدن طالبان در سال 
1996 با حمایت پاکستان و عربستان شد. آنها در حال 
امنیتی  نیروهای  و  قضایی  نهادهای  پارلمان،  بر  حاضر 

مسلط هستند.
توماس راتیگ در مطالعه خود می نویسد: آنهایی که در 
سال 2001 از امریکا کمک های مالی دریافت کردند تا با 
طالبان مبارزه کنند اغلب، آنها را در تجارت مواد مخدر 
شد  آغاز  اینجا  از  که  فرآیندی  و  کردند  سرمایه گذاری 
نظیر  اقتصاد  مشروع  بخش های  کم  کم  که  شد  موجب 
صادرات و واردات، ساخت و ساز، امالک، بانکداری و 

بخش معادن نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.
کردند  ثروتمند  را  با کمک های خارجی خود  افراد  این 
سازمان  فساد  رده بندی  در  افغانستان   2013 سال  در  تا 
 177 از  پایین تر  و  فهرست  قعر  در  بین الملل  شفافیت 
کشور و در جایگاهی برابر با سومالی و کره شمالی قرار 

داشته باشد.
را  افغانستان  در  طالبان  از  پس  جدید  دوران  نخبگان 

می توان با ترکیب مرگبار افراطگری توصیف کرد.
در حال حاضر انتخابات در افغانستان نیز به قدری همراه 

با تقلب است که برنده گان آن مشروعیتی ندارند.
انتخابات اپریل 2014 نیز به احتمال زیاد انتخاباتی بدتر 

از هر انتخاباتی که قباًل برگزار شده خواهد بود.
این در حالی است که در کشوری که نیمی از جمعیت 
حال  در  دارند  قرار  دادن  رای  زیر سن  آن  میلیونی   27
رای دهنده گان  به  کارت مخصوص  میلیون   20.7 حاضر 

توزیع شده است.
در عین حال نهادهای ناظر انتخاباتی مستقل نیز از سوی 

دولت گرفته شده و تحت کنترل قرار دارند.
فاجعه های  این  با  مواجهه  در  غربی  کشورهای  رهبران 
چندگانه به ساده گی واقعیت افغانستان را نادیده گرفته و 
تقریبًا با اظهاراتی که با دروغگویی فاصله یی ندارد سعی 

در توجیه دارند.
در  پیش  چندی  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
جریان سفر به والیت هلمند افغانستان اظهار داشت که 
است  شده  برقرار  امنیت  پایه  سطح  یک  کشور  این  در 
آنها  ماموریت  مدعی شوند  بتوانند  انگلیسی  سربازان  تا 
چنین  افغانستان  در  هیچ کس  اما  است  رسیده  پایان  به 

گفته یی را باور نمی کند.

وضعیتشمالافغانستان...
 »شرایط جنگی« توصیف کرد.

و  »ما چندین  »ARD« گفت:  به شبکه خبری  روز گذشته  وی 
چند سال در شمال افغانستان بوده ایم و آنجا جنگیده ایم. به همین 
به عنوان شرایط جنگی  آنجا  از وضعیت  دلیل درست است که 

یاد کنیم.«
این در حالی است که بسیاری از سیاستمداران آلمانی از اذعان 

به وجود شرایط جنگی برای نظامیان آلمانی خودداری کرده اند.
به  آلمان گفت که  اسبق  تئودور تسو گوتنبرگ وزیر دفاع  کارل 
صورت کالمی فقط می توان از شرایط جنگی در افغانستان نام برد. 
از  این  از  پیش  نیز  آلمان  پیشین  خارجه  وزیر  وستروله  گیدو 

شرایط افغانستان با عنوان »درگیری های مسلحانه« نام برده بود. 
اما  را ترک کرده اند  افغانستان  تاکنون  آلمانی  نظامیان  از  شماری 

همچنان عده یی در شمال افغانستان حضور دارند. 
افغانستان  در  آلمانی  نیروهای  ماموریت   2014 سال  پایان  در 
در  کشور  این  نیروهای  نیز  حاضر  حال  در  و  می رسد  پایان  به 

ماموریت های نظامی و درگیری های مسلحانه شرکت نمی کنند.

امنیتمانراتأمین...
به  نامزدان  که  می شود  سبب  عوامل  این  که  داشتند  بیان  آنان 
با مردم  نتوانند که  نامزدان زن در شوراهای والیتی  خصوص 
شان در مناطق مختلف والیت هایشان گفت و گو نمایند و آنان 

را برای رآی دادن تشویق کنند.
از سوی دیگر، این نامزدان از نا امنی نیز در برخی از ساحات 
والیت بلخ نگران هستند و خاطرنشان کردند اگر امنیت به گونه 
کامل در سراسر این والیت تامین نشود کمپاین های انتخاباتی 

با مشکل روبرو خواهند شد.
نامزدان زن در والیت بلخ از ارگان های امنیتی می خواهند که 
امنیت نامزدان به ویژه امنیت نامزدان زن را در این والیت تامین 
کنند و نگذارند که امینت چالش بزرگی در برابر انان قرار گیرد.
این در حالی است که مسئوالن امنیتی در والیت بلخ از تدابیر 
شدید امنیتی در آستانه انتخابات سخن زده و بیان داشتند که 
نیروهای امنیتی در گوشه و کنار این والیت برای تامین امنیت 

انتخابات و نامزدان انتخابات آینده گماشته شده اند.



وروسته له هغې چې امنیتي ځواکونو په خپل هغه رپوټ 

کې چې ټاکنو خپلواک کمېسیون ته یې سپارلی او ادعا 

یې کړې وه، چې د ۹۵ سلنې امنیت تامینوالی يش، د 

ټاکنو څارونکي ډلې وايي، چې دغه رپوټ له واقعیت 

ډېر لرې دی.

دغه نهادونه وايي، چې باید د فزیکي امنیت ترڅنګ د 

خلکو رواين امنیت هم تامین يش.

د رڼو او عادالنه ټاکنو د بنسټ مرش محمد نعیم ایوبزاده 

ټاکنو د  په مرکه کې وویل، چې د  ته  ماندګار ورځپاڼې 

ستاینې  د  هڅې  ځواکونو  افغان  د  اړه  په  ساتنې  امنیت 

وړ دي؛ خو وروستی خپور شوی رپوټ له واقعتیه ډېر 

لرې دی.

امنیتي ځواکونو هڅه کړې وي، چې  هغه وايي، ښايي 

د دې راپور په خپراوي رسه چې په کې د ۹۵ نوي سلنې 

د امنیت تامین ادعا په کې شوې، د خلکو عامه ذهنونه ښه کړي، 

خلک په ټاکنو کې برخه اخیستو ته وهڅوي او د دې لپاره چې د 

ناوړه تبلیغاتو مخه ونیول يش دا رپوټ يې خپل کړی دی.

د ده په خربه، خو دغه رپوټ له واقعیتونو  ډېر لرې دی ځکه امنیتي 

ځواکونه نيش کوالی له نوي سلنې ډېر د رایه ورکونې د مرکزونو 

امنیت تامین کړي.

لوري  له  امنیتي ځواکونو  د  دی، چې  اند  دې  په  ایوبزاده  ښاغلی 

ارزونه  او  رڼا  په  رشایطو  اوسنیو  د  رپوټ  شوی  خپور  وروستی 

پورې  تر ورځې  ټاکنو  د  نشته چې  کې جوړ شوی، هېڅ تضمین 

به  فعالیتونه  او  بریدونه  د مخالفانو  او  نه کوي  بدلون  به وضعیت 

نه ډېرېږي.

بشپړ  د  امنیتي ځواکونو  ټاکنو کې هم  تېرو  په  وینا،  په  نوموړي  د 

امنیتي تدابیرو خربې کولې او ډاډ یې ورکاوه، چې د ټاکنو امنیت 

تامنیوالی يش خو د ټاکنو په ورځ روښانه شوه چې ډېری د رایه 

ورکونې مرکزونه او محلونه د نا امنۍ له امله تړيل ول او یا په کې د 

خلکو ونډه خورا کمه وه.

د ټیفا مرش وویل، طالبان، اسالمي حزب او  ګاونډي هېوادونه د 

ټاکنو د امنیت د خرابېدو هڅې کوي، ځکه راتلونکې ولسمرشیزې 

په  ټاکنې  دغه  چې  غواړي  نه  دوی  او  دي  مهمې  خورا  ټاکنې 

بریالیتوب تررسه يش، له همدې امله ده چې وضعیت به د ټاکنو 

ترورځې خراب يش.

هغه له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه 

په واقعیتونو اتکا او جدي عمل وکړي.

ځواکونو  امنیتي  د  دی  کړه،  زیاته  ایوبزاده  نعیم  محمد  ښاغيل 

دې رپوټ ته خوشبین نه دی، ځکه د امنیتي ځواکونو د عمل او 

ګزارش ترمنځ ډېر توپري شتون لري.

په همدې حال کې د ازادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ ویاند محمد 

فهیم نعیمي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، اوس باید په 

همدې راپور اتکا ويش ځکه دا روښانه نه ده چې تر کومه حده دا 

رپوټ کره دی، د دې رپوټ د نیمګړتیا او کره وايل په اړه به وروسته 

هر څه روښانه يش.

هغه وايي، د دې رپوټ د نیمګړتیاوو او د امنیتي ځواکونو د وړتیاوو 

په اړه به پوره  ارزونه هغه مهال ويش، چې کمېسیون ټولو مرکزونو 

او  څارونکي  کړي،  استخدام  کارمندان  واستوي،  توکي  خپل  ته 

نظارت کوونکي سازمانونه خپل استازي ور واستوي.

د 

د  خپرېدل  راپور  دې  د  لوري   له  ځواکونو  امنیتي  د  وینا،  په  ده 

کمېسیون د مهالوېش له مخې یو اړین کار دی، چې د کمېسیون 

لپاره مهم دی؛ خو په اړه به یې  ارزونه له وخت وړاندې وي.

د نوموړي په خربه، تهدید یوازې دا نه دی، چې د ټاکنو په  ورځ به 

۴۱۴ مرکزونه تړيل وي، بلکې نور تهدیدونه هم شته چې امنیتي 

ځواکونه باید ورته پاملرنه  وکړي او ښايي په دې رپوټ کې یې هم  

ورته پاملرنه کړې وي.

ښاغلی نعیمي زیاته کړه، د ښځینه پولیسو شمېر باید زیات يش، 

او  بریدونو  غلچکي  د  يش،  تامین  امنیت  مرکزونو  ښځینه  د  څو 

خپل  باید  امنیت  ميل  يش،  ونیول  باید  مخه  بریدونو  ځامنرګیو 

استخبارايت فعالیتونه زیاته کړي او د غیر مسوولو وسله  والو او 

زورواکانو مخه باید ونیول يش.

د فیفا ویاند وايي، په کار ده چې امنیتي ځواکونه د فزیکي امنیت 

ترڅنګ خلکو ته رواين امنیت هم برابر کړي، ځکه یوازې فزیکي 

امینت نيش کوالی خلک خوندي کړي، یا یې په ټاکنو کې برخه 

او  ورکړي  رایه  خلک  چې  نيش  داسې   (( وهڅوي:  ته  اخیستو 

کله چې بېرته کور ته ځي طالبان پرې برید وکړي.خلک چې رایه 

ورکولو ته ځي او بېرته کورته ستنېږي باید امنیت یې خوندي وي. 

یوازې د مرکزونو امنیت ساتل کايف نه دي.((

امنیتي  ورځ  په  یکشنبې  تېرې  د  چې  ده  کې  حال  داسې  په  دا 

ځواکونو د راتلونکیو ټاکنو د امنیت تامینېدو په اړه خپل پالن اعالن 

کړ. په دې اعالن کې ویل شوي ول، چې امنیتي ځواکونه کوالی 

يش چې د ۹۵ سلنې مرکزونو امنیت تامین کړي او یوازې به ۴۱۴ 

مرکزونه د رایه ورکونې په ورځ تړيل وي.

خو د ميل شورا یوشمېر غړي دا راپور ناسم بويل او وايي، چې په 

دې راپور کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی.

د مرشانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې 

دا ګزارش ناسم وباله او نیوکې یې و کړې، چې په اوسنیو رشایطو 

کې به یوازې کابو دېرش سلنه د رایه ورکونې مرکزونه پرانستي وي 

او امنیتي ځواکونه له دې ډېر د ټاکنو تامین وړتیا نه لري.

د کورنيو چارو وزارت په هغه راپور کې چې د ټاکنو کمېسيون ته 

یې سپارلی ویيل چې د ټاکنو د ۶۸۴۵ مرکزونو له ډلې ۴۱۴ یې 

ښايي د وسله والو ډلو له ګواښونو رسه مخامخ وي.

خو د کورنيو چارو وزارت دا هم ویيل چې په راتلونکو دریو میاشتو 

کې به هڅه وکړي د دغو مرکزونو نور امنیت هم تامین کړي. 

احزابجمهور... بزکشی
آیا  باشد،  دموکرات ها  و  خواهان  جمهوری 
عقب  در  امریکا  خواهان  جمهوری  دست 
امتناع رییس جمهور کرزی از امضای پیمان 
امنیتی قرار ندارد تا بارک اوباما و دموکرات ها 

در سطح بین المللی تحقیر شوند؟
گیتس  رابرت  که  است  این  جالب  نقطۀ 
آنچه را در مورد دخالت و توطئه حکومت 
اوباما در دومین انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان در سال 2009 می گوید که رییس 
انتخابات  برگزاری  از  پس  کرزی  جمهور 
مذکور مطرح کرد. آیا جمهوری خواهان در 
واشنگتن به قول گیتس، به »همکار امریکا« 
یعنی به کرزی، اطالعات می دادند و یا به او 

دیکته می کردند؟
اگر ادعای گیتس در مورد کنارزدن کرزی به 
رقابت های درونی دستگاه حاکمیت امریکا 
بر نگردد، این نکته قابل پرسش است که چرا 
اوباما و حکومت او علی رغم تصمیم به راندن 
حامد کرزی از مسند قدرت قادر به راندن او 
نشدند؛ در حالی که بقای وی در این مسند، 
مرهون حمایت نظامی و مالی امریکا بود. این 
در حالی بود که مقامات امریکایی، از ریاست 
از برگزاری دور  جمهوری کرزی حتی قبل 
هیالری  گفتند.  می  سخن  انتخابات  دوم 
کلنتن وزیر خارجه امریکا پیروزی کرزی را 
در دوم قاطعانه پیشبینی کرد و سپس »دیوید 
آکسلرد« نزدیک ترین مشاور اوباما گفت که 
داکتر عبداهلل عبداهلل شانس پیروزی نداشت.

مبالغه و کتمان:
به نظر می رسد که ادعای رابرت گیتس در 
در  قدرت  کرسی  از  کرزی  کنارزدن  مورد 
انتخابات ریاست جمهوری سال2009 توسط 
اوباما و حکومت او مبالغه آمیز و غیر واقعی 
بر تعویض کرزی  مبنی  ادعای گیتس  باشد. 
با شخص دیگر به خصوص با داکتر عبداهلل 
حکومت  و  اوباما  توسط  او  اصلی  رقیب 
امریکا در دومین انتخابات ریاست جمهوری 

نه آن زمان و نه بعداً مطرح نشد.
در حالی که گزینۀ امریکایی ها در انتخابات 
پیشین با توجه به استراتیژی امریکایی ها و 
انگلیس ها در مورد رهبری دولت افغانستان 
حکومت  و  اوباما  اما  بود؛  کرزی  همچنان 
حزب دموکرات،  کرزی را تحت فشار قرار 
دادند تا با ایجاد یک اداره و مدیریت سالم، 
پایان  قابل مهار حکومت خود  به فساد غیر 
صدراعظم  براون  گولدن  که  حکومتی  دهد. 
جمهور  رییس  به  تبریکی  از  پس  بریتانیا 

)15عقرب   2009 نومبر  ششم  روز  کرزی 
در  فساد  با  جدی  مبارزۀ  خواستار   )1388
شد  مؤثر  و  سالم  دولت  یک  ایجاد  جهت 
داشت:»حاضر  اظهار  بریتانیا  پارلمان  در  و 
نیست جان سربازان کشورش را برای حفظ 
فساد  و  کند  نمی  مبارزه  فساد  با  که  دولتی 
به »نام دوم« دولت افغانستان مبدل شده، به 

خطر اندازد.«
روزنامه  نویس  سرمقاله  هیربرت  باب 
که   )2009( سال  آغاز  در  تایمز  نیویارک 
سال)30  این  فبروری  هژدهم  در  اوباما 
به  اضافی  نیروی  هزار  هفده   )1378 حوت 
آقای  نوشت:»اگر  داشت،  اعزام  افغانستان 
اوباما میخواهد قوت های جدید به افغانستان 
برای  تلویزیون  طریق  از  باید  وی  بفرستد، 
مردم امریکا به صراحت کامل بگوید که چه 
چیز را میخواهد به دست بیاورد؟« او در این 
مقاله تصویر خود را از دولت مورد حمایت 
ما در  را که  ارائه کرد: »دولتی  امریکا چنین 
افغانستان حمایت می کنیم یک عشرت کدۀ 
و  ها)مافیا(  کانگستر  فاسد، حکومت  متعفن 
آدم های مکاری هستند که عادت به رشوت 

خوردن نموده اند.«
بارک اوباما پس از تبریکی به کرزی گفت:» 
صریح  مجموعۀ  یک  کرزی  حکومت  به  ما 
انتظارات و تدابیری را که در جهت حسابدهی 
الزم اند، تسلیم میدهیم تا شکی باقی نماند 

که ما از این مناسبات چه می خواهیم؟«
اما رابرت گیتس در مورد انگیزه های فشار بر 
رییس جمهور کرزی چیزی نمی گوید و آن 

را کتمان می کند.

تبعات بزکشی جمهوریخواهان و دموکرات ها:
گیتس،  رابرت  اظهارات  و  نگاشته ها  اگر 
بزکشی و بازی سیاسی در رقابت های درون 
حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها باشد، 
تبعات این بازی برای افغانستان بسیار خطر 
افزایش عقده و خصومت  بود.  ناک خواهد 
میان کرزی و اوباما و بازی با سرنوشت آیندۀ 
نفرت  و  خصومت  این  گرو  در  افغانستان 

شخصی قرار خواهد گرفت.
با  کرزی  رییس جمهور  که  می رسد  نظر  به 
رهایی حتی 88 زندانی که امریکا آنرا خطر 
ناک اعالن کرد این خصومت و نفرت را تا 
بارک  آنجاکه که  تا  میدهد.  ادامه  نقطۀ صفر 
صفر  گزینۀ  و  برسد  نقطه  این  به  هم  اوباما 
عملی شود. در چنین حالتی، افغانستان نه به 
میدان بزکشی بازیگران منطقه و جهان، بلکه 
خواهد  مبدل  اندازان  چاپ  »بزی«  به  خود 

شد.
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فیفا:
د فزیکي امنیت ترڅنګ دې د رایه ورکوونکیو رواين امنیت هم تأمین يش

ټیفا:

د امنیتي ځواکونو رپوټ له واقعیته لرې دی

آلگریازمیالناخراجشد
برازیل  فوتبال  ملی  تیم  سابق  ستاره 
می گوید یک مربی به صبر و حوصله نیاز 
دارد و چون او شکیبایی ندارد وارد عرصه 

مربیگری نمی شود.
بعد  فوتبال  جهان  ستاره های  از  بعضی 
خود  محبوب  رشته  از  خداحافظی  از 
بکشند  سبز  مستطیل  از  دست  نمی توانند 
اما  می آورند  روی  مربیگری  دنیای  به  و 
در این میان افرادی هم هستند که دوست 
و  برسند  خود  کارهای شخصی  به  دارند 
رونالدو  باشند.  دور  به  فوتبال  هیجان  از 
ستاره برازیلی سابق رئال مادرید از دسته 

دوم است.
رونالدو که برای تیم های سرشناس زیادی 
و  میالن  بارسلونا،  مادرید،  رئال  از جمله 
مجله  با  که  گفتگویی  در  کرد  بازی  اینتر 
بیلد آلمان داشت درباره این سوال که چرا 
این گونه  نیاورد  دنیای مربیگری روی  به 

پاسخ داد: مربیگری کار بسیار سختی و هر 
کسی از عهده آن برنمی آید. من نمی توانم 
روی نیمکت مربیگری بنشینم چرا که  آدم 
عصبانی  سریع  خیلی  و  نیستم  صبوری 
خودم  که  است  خاطر  همین  به  می شوم 
نمی کنم.  تصور  مربیگری  کسوت  در  را 
مربیان از صبری برخوردار هستند که من 
هفته  همان  در  می شدم  مربی  اگر  ندارم. 

اول سه بازیکن را می کشتم )باخنده(.

رونالدو که لقب »پدیده« را یدک می کشد 
آرزوی در سال  این سوال که چه  درباره 
2014 دارد،گفت: آرزویم قهرمانی برازیل 
امیدوارم که  در جام جهانی 2014 است. 
تاریخ  بار در  بتواند برای ششمین  برازیل 

خود به این افتخار دست یابد.
جام های  در  برازیل  با  بار  دو  رونالدو 
را  قهرمانی  جام   2002 و   1994 جهانی 
او همچنین موفق شد سه  برد.  باالی سر 
 2002 و   1997  ،1996 سال های  در  بار 
خود  به  را  جهان  بازیکن  بهترین  جایزه 

اختصاص دهد.
این چهره برازیلی که به عنوان سفیر جام 
جهانی 2014 معرفی شده است در پاسخ 
برازیلی  بازیکن  بهترین  که  سوال  این  به 
شاغل در بوندسلیگا چه کسی بوده است، 
گفت: به نظر من جووانی البر مهاجم سابق 
در  شاغل  برازیلی  بازیکن  بهترین  بایرن 

بوندسلیگا بوده است.
جهانی  جام  در  برازیل  فوتبال  ملی  تیم 
و  مکزیک  کرواسی،  تیم های  با   2014

کامرون همگروه است.

شکست  از  پس  را  آلگری  ماسیمیلیانو  میالن  باشگاه 
سنگین 4 بر 3 برابر ساسولو از کار برکنار کرد.

نمایش  ایتالیا   A سری  جدید  فصل  در  میالن 
کابوس واری را پشت سر گذاشته و با کسب تنها 22 
امتیاز از 19 بازی در رده یازدهم جدول سری A قرار 

گرفته است.
باشگاه میالن در بیانیه یی اعالم کرد: ماسیمیلیانو آلگری 
و دستیارانش به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار 
شدند. به همین دلیل از آقای آلگری و کادر فنی شان به 
خاطر مدتی که در میالن بودند، تشکر می کنیم و آرزو 

می کنیم که در آینده موفق باشند.
باشگاه میالن همچنین اعالم کرد مائورو تاسوتی که 17 
سال در تیم میالن سابقه بازی دارد، به عنوان سرمربی 
موقت این تیم مشغول به کار خواهد شد و در بازی 
چهارشنبه شب در کوپا ایتالیا برابر اسپیزا روی نیمکت 

روسونری ها خواهد نشست.
از دو سال حضور در تیم  از سال 2010 پس  آلگری 
کالیاری به میالن پیوست و از آن زمان هدایت این تیم 
کسب  به  موفق  میالن  با  او  است.  داشته  عهده  بر  را 

قهرمانی در لیگ شد و همچنین به عنوان برترین مربی 
بعد میالن در رده  انتخاب شد. در سال  نیز   A سری 
از  پس  گذشته  سال  و  ایستاد   A سری  جدول  دوم 
و  گیرد  قرار  سوم  رده  در  توانست  ضعیف،  شروعی 
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند. آن ها در این 
فصل با نمایش ضعیفی که از خود ارائه دادند در رده 
یازدهم جدول قرار دارند و 30 امتیاز با تیم صدرنشین 

یوونتوس فاصله دارند.

ورزش
رونالدو: 

بیحوصلهام،مربینمیشوم
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         محمد اكرام اندیشمند

امریکا  پیشین  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  کتاب  انتشار  با 
یک واقعیت دیگر نیز آشکار شد:

حزب  دو  سیاسی  بزکشی  و  رقابت  میدان  افغانستان 
جمهوریخواه و دموکرات ایاالت متحده امریکا.

درحالی که تا اکنون، افغانستان عرصۀ رقابت و خصومت 
و  هند  خصومت  چون:  منطقه  مختلف  های  دولت 
پاکستان، رقابت و دشمنی ایران و عربستان، رقابت های 
و  امریکا  با  شانکهای  سازمان  اعضای  سایر  و  روسیه 
متحدین غربی اش شمرده می شد، و میدان نبرد امریکا، 
ناتو و دولت افغانستان به ریاست حامد کرزی با نیروهای 
طالبان، القاعده با حمایت ناآشکار و پیچیدۀ پاکستان و 

کشورهای نفت خیز عربی منطقه بود.

ادعای گيتس در کتاب »ماموریت«:
رابرت گیتس که در ریاست جمهوری بوش پدر رییس 
انتقال قدرت از جورج بوش پسر به  CIA و در زمان 
بارک اوبامای دموکرات وزیردفاع بود، تا دوسال نخسِت 
ریاست جمهوری اوباما همچنان در مسند وزارت دفاع 
باقی ماند. وی در حدود دوسال بعد از ترک این مسند، 
کتاب«وظیفه« یا ماموریت را نگاشت که در بخشی آن از 
افکار و سیاست بارک اوباما در مورد افغانستان و رییس 

جمهور کرزی سخن گفت.
گیتس در کتاب ماموریت ادعا می کند که حکومت اوباما 
در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان )29 اسد 
حامدکرزی  تا  کرد  تالش   )2009 آگست   19  –  1388
زیر  به  اقتدار  کرسی  از  نداشت،  عالقه یی  او  به  که  را 
ناکام« تلقی  بکشد. او این تالش را یک »توطئه خام و 
می کند. مجریان اصلی این توطئه در کتاب«ماموریت«، 

ریچاردهالبروک نمایندۀ خاص ایاالت متحده امریکا در 
پدرود  دسمبر2010   در  که  پاکستان  و  افغانستان  امور 
حیات گفت و ایکنبیری سفیر واشنگتن در کابل معرفی 

می شوند.
استدالل و شواهد رابرت گیتس در ادعایش این است که 
ریچارد هالبروک تالش کرد تا انتخابات به دور دوم برود 
و برای شکست کرزی از تاکتیک هایی چون مشارکت 
در مجالس انتخاباتی رقیبان کرزی و عکس برداری های 

مشترک با آن ها استفاده می کرد.
می  بار  اندوه  چهرۀ  ماموریت،  کتاب  در  گیتس  رابرت 
گیرد و از آلوده گی دستان امریکا و از لکۀ دامن همکار یا 
دوست امریکا یعنی رییس جمهور کرزی سخن می گوید. 
او عمق نارضایتی و نفرت خود را با این گفته که »همه 

چیز بسیار زشت بود«، نشان میدهد.
ادعا و شکایت رابرت گیتس از اوباما و حکومت او به کنار 
زدن رییس جمهور کرزی خالصه نمی شود. وی، سیاست 
نیز نشانه می گیرد و  افغانستان  اوباما را در جنگ  بارک 
می نویسد که اوباما باورش را به استراتیژی نظامی خود 
در این جنگ از دست داده بود و به فرماندهان نظامی 
امریکا اعتماد نداشت و جنگ افغانستان را هم متعلق به 

خودش نمی دانست.

ميزان درستی و نادرستی ادعای«ماموریت«:
در  ماموریتش  خاطرات  در  گیتس  رابرت  ادعای  آیا 
واقع از«توطئه« اوباما در براندازی رییس جمهور کرزی 
به کشمکش  تا چه حدی  گیتس  ادعای  است؟  درست 
بر  حاکم  همیشه  حزب  دو  درونی  های  رقابت  و  ها 
اتهامات  اگر  دارد؟  پیوند  و  بسته گی  امریکا  سرنوشت 
به  صورت تصنعی و غیرواقعی  ادعای رابرت گیتس  و 
ناشی از رقابت های درون حزبی...        ادامه صفحه 6
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دیالوگ  خانۀ  مثابۀ  به  ملی  اجندای  کنفرانس 

منظور  به  تاریخی  مرحلۀ حساِس  این  در  بین االفغانی، 

از طریق گفتمان  گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور 

نخبه گان  میان  همگرایی  و  تفاهم  ایجاد  و  بین االفغانی 

دینی،  بزرگان  فعال،  شخصیت های  مدنی،  ـ  سیاسی 

فعالین تأثیرگذاِر سیاسیـ  اجتماعیـ  فرهنگِی سراسر 

کشور، نشستی یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر 

کابل برگزار می کند.

عالقه مندان مطلع باشند!


