
ناجیه نوری
به دلیل نشانه های از چند مورد گردش  ویروس پولیو در 
کابل، یونیسف به همکاری وزارت صحت عامه، برنامۀ 

واکسین پولیو را در کابل راه اندازی می کند.
به گفتۀ مسووالن یونیسف در افغانستان، این واکسین از 
4 حوت سال روان ) امروز( در شهر کابل آغاز و تا 6 

حوت ادامه خواهد یافت.
درباره  مردم  آگاهی  عدم  می گویند،  یونیسف  مسووالن 
این مرض و چگونگی پیش گیری از آنان یکی از عوامل 

شیوع این مرض در افغانستان است. 
که  تازمانی  می گوید،  یونیسف  سخنگوی  فروتن  عزیز 
باشد،  داشته  افغانستان وجود  در  پولیو  واقعه  حتی یک 
هیج طفل در  افغانستان مصون نخواهد بود؛ بنابراین ما 

باید تمام اطفال را در جریان هر کمپاین، حتی اگر طفل 
قباّل نیز واکسین دریافت کرده باشد، واکسین نماییم. 

سخنگوی یونیسف افزود، با آنکه موارد مثبت پولیو در 
افغانستان در حال...                            ادامه صفحه 6

از  پس  احتماالً  که  می دهد  نشان  جدید  بررسی های 
سال  پایان   در  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
برای  پناهگاهی  به  دوباره  کشور  این  میالدی،  جاری 

تروریست ها تبدیل می شود.
این گزارش که  براساس  میل،  دیلی  نوشته روزنامه  به 
به درخواست کنگره امریکا و توسط موسسه تحقیقات 
سی ان ان تهیه شده است،...                  ادامه صفحه 6
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بزرگ ترین مشکل حکومت هاي امروزي این است که مردم را وادار به اطاعت 
کنند بدون آن که مجبور به فرمان دادن باشند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سـوم حـوت؛ 
روایت وحدت و اقتدار

اشاره  با  کابل  به  سفرش  در  چین  خارجه  امور  وزیر 
توسعۀ  که  داشت  اظهار  پکن-کابل  روابط  گسترش  به 
خواهد  تامین  افغانستان  در  را  رفاه  و  امنیت  اقتصادی، 
کرد و چین نیز با گسترش روابط اقتصادی به این کشور 

کمک می کند. 
شنبه  روز  صبح  که  چین  خارجه  امور  وزیر  یی  وانگ 
وارد کابل شده بود در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای 
افغانی خود اظهار داشت که افغانستان از لحاظ اقتصادی 

نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وی افزود: چین در 12 سال گذشته کمک های بسیاری 
به افغانستان کرده است زیرا این کشور به عنوان همسایه 
چین از اهمیت ویژه امنیتی و اقتصادی برخوردار است.

عظمتی  با  تمدن  از  افغانستان  که  کرد  تاکید  یی  وانگ 

با  و  واحد  کشوری  از  نیز  آینده  در  و  است  برخوردار 
ثبات که همه اقشار و گروه های مختلف در آن حضور 

داشته باشند، طرفداری می کنیم.
چین در روند صلح به افغانستان کمک می کند

در  افغان ها  که  داشت  اظهار  چین  خارجه  امور  وزیر 
گذشته رنج های بسیاری را تحمل کرده اند و صلح زمانی 
تامین می شود که همه در گفت وگوهای  این کشور  در 
این  در  چین  کشور  بنابراین  کنند  شرکت  بین االفغانی 

مورد همکاری صادقانه یی انجام می دهد.
وی افزود: ما از صلح افغانستان و تامین امنیت در این 
کشور حمایت می کنیم و امنیت افغانستان در امنیت چین 

تاثیر مستقیم دارد....
                                                 ادامه صفحه 6

صندوق کودکان سازمان ملل متحد:

برنامۀ واکسین پولیو برای سه روز در چهارده
 والیت آغاز می شود

افغانستان دوباره پناهگاهی 
برای تروریست ها می شود

صفحه 6

وزیر خارجۀ چین:

امنیت افغانستان بر امنیت چین تأثیر مستقیم دارد
همدلی از 

هم زبانی بهتر 
است!
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تنـدیِس 
آتش گرفتۀ 

هم سـفر با مرگ 
 نگاهی به شعر 
و شاعرانه گِی 

لیزا سروش

تونس، 
مدلی

 برای 
ترکیه

در برگ ها

برداشت های 
آلترناتیو از 
دموکراسی

داد،  هشدار  کابل  در  امریکا  و  ناتو  نیروهای  سابق  فرمانده 
نیروهای  تمامی  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  واشنگتن  اگر 
خود را از افغانستان خارج کند، این کشور به مناطق جنگی 

تبدیل می شود.
مک  استنلی  جنرال  هشدار  این  داون،  روزنامه  نوشته  به 
کابل  در  امریکا  و  ناتو  نیروهای  سابق  فرمانده  کریستال، 
همزمان با رای گیری کنگره امریکا درباره حضور تعدادی از 

                                                      ادامه صفحه 6نیروها در افغانستان...

هشدار مک کریستال:

از سرنوشت عراق درس 
بگـــیریم



روز  با  مصادف  حوت،  دوم  جمعه،  روز 
جهانِی زبان مادری بود. این روز، همه ساله 
از سوی کشورهای مختلف با مراسم ویژه 
پاسداشت می شود. ولی من حداقل نشنیدم 
که در افغانستان از این روز یادآوری شده 
باشد. شاید مسووالن فکر می کنند احتمال 
برخی  سبِب  روز،  این  از  تجلیل  با  دارد 
سوءتفاهم ها و یا هم سوءبرداشت ها شوند. 
که  بوده ایم  شاهد  گذشته  دهۀ  یک  در 
تنش های  کشور،  اساسی  قانون  خالف 
زیادی در استفاده از زبان مادری در کشور 
وجود داشته است. گاهی استفاده از برخی 
اختالفات  و  سوءتفاهم ها  سبب  واژه گان، 
میان شماری از اهالی فکر و فرهنگ شده و 
گاه نوع برخورد با مسأله، سبب شده که به 
عده یی از شهرونداِن کشور، به گونۀ تعمدی 

توهین روا داشته شود. 
بحث دانشگاه و دانشکده هنوز در میان عدۀ 
زیادی، یک بحث جنجالی و تمام ناشده به 
شاهد  این خصوص  در  حتا  می رسد.  نظر 
عالی  آموزش های  قانون  ماه ها  که  بودیم 
کشور در مجلس نماینده گان، سروصداهایی 
فالن  باید  می گفتند  شماری  برانگیخت.  را 
واژه در کنار فالن واژه استفاده شود و عده یی 
دیگر چنین برخوردی را نوعی واکنِش غیر 
ملی نسبت به زبان تلقی می کردند. موضوع 
زبان، بدون شک یک موضوِع علمی است 
و نمی توان با سلطه گری و زور، عده یی را 
مجبور کرد که چنین بگویند و چنین نگویند. 
همان بحِث به اصطالح مصطلحاِت ملی که 
برخی به آن تمسک می جویند، بحثی نیست 
که سبب ایجاد اختالف ها شود. این مسأله 
قانونی رفع  از راه های علمی و  را می توان 
به  آن  ویژه گی های  همۀ  با  را  زبان  و  کرد 

رسمیت شناخت.
که  آقایان  این  از  یکی  باری  دارم  یاد  به 
خلل ناپذیر  ایماِن  ملی  مصطالحاِت  به 
داشت، به گونۀ جدی به من گفت که فالن 
واژه هایی را که استفاده می کنی، همه ایرانی 
که  درماندم  و  ماندم  هاج وواج  من  استند. 
برای این دوسِت تحصیل کرده چه پاسخی 
از  چیزهایی  گفتم؛  چیزهایی  اما  دهم. 
این دست که اگر قرار باشد واژه های مورد 
حاال  ـ  مرز  آن سوی  فارسی زباناِن  استفادۀ 

من به سیاست  شان کاری ندارم ـ را منحصر 
بدانیم،  گویش ورانش  و  کشور  همان  به 
در  فارسی  زبان  از  را  واژه  هزاران  باید 
افغانستان به دور بریزیم. روزی نیز به یکی 
از رادیوهای جهانی که بحثی در خصوِص 
همین مصطحالت به راه انداخته بود، گوش 
وقاحت  تمام  با  شرکت کننده یی  می دادم. 
از  راپور،  واژۀ  به جای  چرا  که  شد  مدعی 
من  می شود.  استفاده  گزارش  ایرانی  واژۀ 
نمی دانستم که چه گونه باید به این دوست 
فرهیخته فهماند که واژۀ گزارش، یک واژۀ 
فارسی است و نه ایرانی، و آن واژه یی که او 
پیشنهاد می دهد، از زباِن دیگری وارد شده 

است. 
افتاده  پا  پیش  این قدر  مباحث  وقتی 
به جای  اجل  به گفتۀ شیخ  آن گاه  می گردد، 
رگ های  معنوی«،  و  باشد  قوی  »دالیل 
رگ های  می شوند.  قوی  حجت  به  گردن 
گردن هم وقتی به حجت قوی شد، دیگر 
منطق گفت وگو از میان می رود و به جای 

آن، منطق جزم اندیشی سلطه گری می کند. 
دارند.  منزلتی یک سان  زبان ها همه شأن و 
دیگری  زباِن  بر  را  زبانی  هیچ  نمی توان 
گویش وراِن  اگر  حتا  بخشید،  ارجحیت 
برخی  مثل  باشند.  اندک  شماری  تنها  آن 
معدودی  مناطِق  در  که  پامیری  زبان های 
به  زبان ها  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
رنگارنگِی  و  تنوع  می توانند  طبیعی  گونۀ 
چنین  بگذارند.  نمایش  به  را  جامعه  یک 
تنوعی برای جوامع می تواند به عنوان یک 
که  شرط  این  به  اما  شود،  شناخته  امتیاز 
و  مسایل سیاسی  به  نباید  را  زبان  موضوع 
ایدیولوژیک فرو کاست. فرو کاستِن مسایل 
علمی به موضوعات ایدیولوژیک و سیاسی، 
نه تنها کمکی به حل مشکل آن نمی کند، بل 
مردمی  میان  اختالِف  و  تنش  سبِب  بیشتر 
آن  از  برای شان  نفعی  هیچ  که  می شود 

متصور نیست. 
برانگیختن  گروگان گرفتِن مسایل زبانی و 
احساسات، تنها می تواند به تجمِع مشکالت 
کمک کند که صرفًا به نفع گروه های محدود 
تسخیر  پی  در  که  می شود  تمام  سیاسی یی 

احساساِت مردم از راه های فریب کارانه اند.
دست کم در افغانستان در موجودیِت صدها 

دامن  به  نباید  سیاسی،  و  اقتصادی  مشکل 
زدِن اختالفاتی پرداخت که هیچ سودی در 
پی ندارند. ما به عنوان شهروندانی شکیبا، 
و  بشناسیم  رسمیت  به  را  یک دیگر  باید 
قایل  ارج  نیز  خود  خرده فرهنگ های  به 
کالن روایت ها  جهان  امروز،  جهان  شویم. 
کوچک  روایت های  جهان  بلکه  نیست؛ 
است؛ جهانی ست که کثرت را به رسمیت 
می شناسد و از آن به عنوان یک مزیت، به 
زبان  می کند.  استفاده  امنیت  و  صلح  نفِع 
فارسی و زبان پشتو در کنار هم می توانند 
که  همان گونه  کنند،  کمک  را  یک دیگر 
را  کمکی  چنین  کشورها  دیگر  زبان های 
افغانستان  مردم  همدلِی  و  وفاق  جهت  در 
می توانند انجام دهند. چنا ن که به گفتۀ بیدل 

دهلوی، »همدلی از هم زبانی بهتر است«. 
از  و  باشیم  سرزمین  این  همدالِن  باید  ما 
نفع  به  خود،  زبانی  و  فرهنگی  داشته های 
وقتی  کنیم.  استفاده  کشور  ترقی  و  تعالی 
روز جهانِی زبان مادری را در کشوری مثل 
چیزی  چه  نمی کنند،  پاسداشت  افغانستان 
عده یی  آیا  شود؟  متبادر  ذهن  به  می تواند 
روزی  چنین  از  که  نمی خواهند  قصداً 

یادآوری صورت گیرد؟ 
تاریخی  قدمت  با  زبانی ست  فارسی،  زبان 
چندین هزارساله و یا گنجی ست از ادبیات و 
فرهنگ که حتا جهانیان به آن افتخار می کنند. 
که  همان گونه  ماست،  از  سعدی  و  حافظ 
مشاهیر  این  ماست.  از  فرخی  و  مولوی 
بزرگ تنها به فارسی زبانان هم تعلق ندارند، 
تعلق  کشور  این  شهرونداِن  تمام  به  بل 
دارند؛ همان گونه که خوشحال خان ختک و 
زبان های  در  ماست.  همۀ  از  درانی  عایشۀ 
ازبکی، پشه یی و ترکمنی نیز مشاهیر زیادی 
وجود دارند که نمی توانند تنها در محدودۀ 

همین زبان ها تعریف شوند. 
برخورد  زبان  با  نباید  این که،  کالم  فشردۀ 
هایدگر  مارتین  زمانی  کنیــم.  سیاسی 
فیلسوف مطرِح قرن بیستم می گفت »زبان، 
خانۀ  این  بیاییم  پس  است«.  انسان  خانۀ 
مشترک را پاس بداریم و در هر کجای این 
زبانی  هر  به  و  می کنیم  زنده گی  سرزمین 
که سخن می گوییم، از آن به عنوان ابزاری 

برای نزدیکی و همدلی استفاده کنیم. 
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احمد عمران

همدلی از هم زبانی بهتر است!
به مناسبت روز جهانی زبان مادری

 

نامزدان  از  شماری  تا  می گیرد  صورت  تالش هایی  روزها  این 
انتخابات ریاست جمهوری به سود یکی از آنان کنار برود. کنار رفتن 
نامزدها به سود یک نامزد دیگر، در هر اجتماِع دموکراتیکی معمول 
است. چنان که در هر انتخابات نامزدان با داشتن برنامه های مشابه و 
هزینه های  سردرگمی  و  از  جلوگیری  برای  و  مشترک  دیدگاه های 
گزاف سعی می کنند تا یک دیگر را در موضع هم پیدا کنند و به سود 

یک دیگر بگذرند.
آنان شرایط  دیدگاه های سیاسی  اشتراک  نامزدان و  ادغام  این  منتها 
انتخاباتی  این که کارزارهای  از  قبل  به گونه یی که  مشخصی دارد. 
رسمًا آغاز شود، طرفین بین هم نشسته و چانه زنی های شان را انجام 
می دهند. چانه زنی هایی که مطابق اصول دموکراتیک و قوانین نافذ 
مشترک شان  موضع  نهایت  در  و  می پذیرد  صورت  کشور  همان 
این  و  می کند  اعالم  بیایند،  کنار  هم  با  که  در صورتی  را،  نامزدان 
بل  می کند،  تقویت  را  نامزدان  از  یکی  موضع  که  تنها  نه  حرکت 
در پرتو برنامه های روشِن دو جناح، مردم نیز از سردرگمی  رهایی 
می یابند. اما در افغانستان سوگ مندانه این گونه نبوده است. نامزدان 
رهسپار  انتخابات  کمیسیون  سمت  به  کتله یی  صورت  به  همه 
صورتی  در  و  بعداً  می سازند،  انتخابات  نامزد  را  خود  و  می شوند 
گردید،  حاصل  مطرح  نامزدان  با  گروهی شان  و  منافع شخصی  که 
به سود نامزد مشخصی انصراف می دهند. با آن که کمیسیون مستقل 
کرد  را مشخص  احتمالی  انصراف های  مقرر  موعد  انتخابات رسمًا 
اما هیچ یک از نامزدان محترم انصراف شان را به سود نامزد دیگری، 

اعالم نکردند.
با این حال، وقتی سروصدا بر پا می شود که چند نامزد به نفع یک 
آیا  چیست؟  معنای  به  می دهند،  انصراف  کارزارها  ادامۀ  از  نامزد، 
مشابه  نامزدان  برنامه های  یا  است،  میان  در  سیاسی  مشترک  وجوه 

است و یا کدام مسالۀ دیگر در پشت پرده است؟
به نظر می رسد که هیچ برنامه و یا دیدگاه مشترکی در کار نیست. 
شماری  که  می شود  دیده  بیرون راه یافته،  به  خبرهای  متن  در  چون 
با پا در میانی و رای زنی های قومی  و  از سران اقوام یک والیت، 
قبیله یی سعی کرده اند که چند نامزد را متقاعد کنند تا به سود یک 

نامزد مشخص بگذرند. این رویکرد چند مساله را به ما می نمایاند.
است  قوی  قدر  آن  افغانستان  در  قبیله  تفکر  ریشۀ  که  این  نخست 
)دموکراسی(  روند  دموکراتیک ترین  و  بزرگ ترین  می تواند  که 
سنت،  این  و  است  مدنی  سنت  یک  دموکراسی  کند.  دگرگون  را 
مطابق  دارد.  خود  در  را  انتخابات  جمله  از  دیگر  مدنی  الزمه های 
اصول دموکراتیک، دسِت کم باید اجازه داده شود که این روند بر 
بنیاد معیارهای خودش انجام بیابد، نه این که با چانه زنی های قومی  

و قبیله یی بر آن تاثیر گذارده شود.
تجمع قومی  و واداشتن چند نفر برای انصراف به سود فرد دیگری، 
خود می نمایاند که منافع قوم و قبیله در میان است و نامزدان همان 
قوم و قبیله باید منافع قوم را بجویند تا منافع همۀ مردم کشور را. این 
حرکت یک حرکت شدیداً منفی است که در صورتی که به پیروزی 
هم برسد، وجودش را بر بنیاد منافع یک قوم و قبیلۀ مشخص استوار 

خواهد کرد.
بحث دیگر، نمایان شدن ضعف کمیسیون های انتخاباتی است که بر 
رغم اعالمِ زماِن تعیین شدۀ انصراف، برای چنین پیشامدهایی برنامه 
انتخابات اعالم کرده بود که باید در زمان  ندارد. کمیسیون مستقل 
مشخصی نامزدان، موضع انصراف و یا ادامۀ کمپاین های تبلیغاتی شان 
را روشن کنند و اال، در صورتی که زمان معین آن گذشت، کسی 
نمی تواند به سود یک فرد انصراف دهد. حاال روشن نیست که در 
برابر چنین پیشامدهایی تکلیف چیست و یا کمیسیون های انتخاباتی 

چه نیروی بازدارنده یی را روی دست خواهند گرفت؟
نکتۀ دیگر قابل توجه در این زمینه، مشق نادرست دموکراسی است 
یک  قوم،  نیروی  به  اتکا  با  که  آنانی  ویژه  به  سیاست مداران،  که 
اگر  بی تردید  می دهند.  دموکراتیک  پوشش  را  قبیله یی  کاماًل  رفتار 
نامزدان محترم انتخابات بدون هیچ نوع مالحظه و با استفاده از چتر 
دموکراسی به سنت های قوم و قبیله متکی باشند و به جای مالحظه 
و تامل در دیدگاه های سیاسی مشابه و یا برنامه های هم سو، تالش 
کنند که اشتراکات قوم و قبیله را بجویند، به یقین که بعداً این سنت 
نابه جا و نادرست، روی تمام رویدادها و روندهای دموکراتیک تاثیر 

بدی را بر جا خواهد گذاشت.
چنین  ایجاد  در  که  است  روشن  یافته ها  بنیاد  بر  صورت،  هر  در 
طرحی باز هم دست آقای کرزی دخیل است و این ارگ ریاست 
جمهوری افغانستان است که سعی دارد با استفاده از ابزار قوم و قبیله 
نامزد مورد نظر خودش را تقویت کند که این خود نوعی دخالت در 
انتخابات شمرده می شود. حاال، این نامزد هر کسی که باشد فرقی 
نمی کند اما بدیهی است که کسی که با استفاده از ابزار قوم و قبیله 
بخواهد یک برنامۀ کاماًل ملی را به پیش ببرد، یک حامد کرزی ثانی 
خواهد بود و اگر چنین شخصی قدرت را به دست هم بیاورد، از 
همین اکنون پیداست که از آن قدرت چه گونه استفاده خواهد کرد. 

استفادۀ قومی  از یک 
روند دموکراتیک
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رییس جمهوری اوکراین در سخنرانی تلویزیونی خود اوضاع کنونی 
کشورش را کودتا خواند و گفت که این تحوالت شبیه انقالب های 

فاشیستی است.
یانوکوویچ،  ویکتور  عربی،   نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
رییس جمهوری اوکراین ناآرامی های کشورش را به شدت محکوم 

کرد و گفت: آنچه که در اوکراین رخ می دهد، یک کودتاست.
و  ندارم  استعفا  قصد  من  گفت:  تلویزیونی خود  در سخنرانی  وی 
آنچه در اوکراین به وقوع پیوسته است شبیه انقالب های فاشیستی 

سال 1933 در آلمان است.
یانوکوویچ تصریح کرد: من هیچ توافقی را با این راهزنان که اوکراین 

را وحشت زده کرده اند، امضا نمی کنم.
شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد، یانوکوویچ اعالم کرده که هیچ 
امضا  است،  کرده  تصویب  امروز  کشور  این  پارلمان  که  را  قانونی 

نخواهد کرد.
شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد، رییس جمهوری اوکراین 

در اظهاراتش از تیراندازی به سوی خودروی خود خبر داد.

تونس، مدلی برای ترکیه
در یک دهه گذشته،  دولت ترکیه به خاطر پرداختن 
و  تقدیرها  اسالم،   و  دموکراسی  به  موفقیت آمیز 
آورده  ارمغان  به  خود  برای  را  زیادی  تحسین های 
است. امروز، اما، تداوم اتکای انقره بر تاکتیک های 
مقابله یی و ارعاب، تهدیدی بر دستاوردهای مهم و 
حایز اهمیت دولت ترکیه به شمار می رود. درحالیکه 
ایجاد  پساانقالبی  نظام  یک  تا  می کند  تالش  ترکیه 
کند،  بهتر است به عنوان مثال از یکی از کشورهای 
عربی که برای جلوگیری از بن بست سیاسی اوضاع 

را مدیریت کرده است،  پیروی کند: تونس.«
به  اعتراضات   ،2011 سال  در 
برکناری و فرار زین العابدین بن علی، 
روح  شد.  منجر  تونس  دیکتاتور 
انقالب به زودی در سایر کشورهای 
نتایج  اگرچه  یافت،   گسترش  عربی 
از  لیبی  داشت.  قابل توجهی  کمتر 
برد؛  رنج  خونباری  داخلی  ناآرامی 
سبعانه  حکومت  به  دیگر  بار  مصر 
جنگ  با  سوریه  بازگشت؛  نظامیان 
می کند.  نرم  پنجه  و  دست  داخلی 
نوپای  روند  تونس  در  حال  این  با 
منحرف  خود  مسیر  از  دموکراسی 
نشده است. قانون اساسی جدید این 
دموکرات ترین  و  لیبرال ترین  کشور 
تا  که  مسلمان  در خاورمیانه  منشور 
به امروز دیده شده است- همچنان 
به  تا  عربی  بهار  دستاورد  مهمترین 

امروز باقی مانده است.
تصویب قانون اساسی جدید تونس 

به تاریخ 26 جنوری 2014، کاماًل بیانگر عبارت »ما 
مردم« در منطقه یی است که »من کشورم« مدت ها 
قانون  این  می رفت.  به شمار  هنجار  یک  عنوان  به 
قوای  می کند،  مدنی حمایت  آزادی های  از  اساسی 
مجزا ایجاد می کند و برابری زنان را در هیات ها و 
ادارات سیاسی تضمین می کند. اگرچه اسالم را به 
عنوان دین و مذهب رسمی در کشور برمی شمرد و 
به صورت کلی به هویت تونس به عنوان یک کشور 
اساسی،  قانون  همین  بنابر  اما  دارد،  اشاره  اسالمی 

آزادی سایر مذاهب و ادیان مورد حمایت است.
همانطور که چیزها ممکن است به راحتی منحرف 
باشند، این یک دستاورد بزرگ و مهم است.  شده 
تونس  منطقه،   کشورهای  از  دیگر  بسیاری  همانند 
تقسیم  مذهبی و سکوالر  منش های  میان  به شدت 
شده است. سلطه پیش از انقالب حزب النهضه به 
ویژه برای سکوالرها مشکل ایجاد کرده بود. در مه 
سیدی  و  جندوبه  در  افراطی  محافظه کاران   ،2012
بوزید مشروب فروشی ها را مورد حمله قرار دادند؛ 
در  تونس،  در  حومه یی  در  سلفی ها  بعد،  ماه  در 
را  آن  که  هنری  نمایشگاه  یک  برپایی  به  اعتراض 
آشوب  به  دست  می خواندند،  مسلمانان  به  توهین 
و شورش زدند. این خشونت به زودی سایر مناطق 
این  کرد.  درگیر  کشور  این  پایتخت  سراسر  در  را 
اقدامات تحریک آمیز و سایر اقدامات از این دست 
شده  تحریک  تندرو  سلفی  گروه های  سوی  از  که 
بود،  از جمله ترور دو تن از سیاستمداران برجسته 

شکری  و  براهیمی  محمد   ،2013 سال  در  لیبرال 
بِلعِید، بیم و نگرانی هایی را برای برخی درباره وقوع 
اسالم گرایان  علیه  مصر  شیوه  به  نظامی  کودتای 

منتخب به وجود آورد.
تاکنون، دست کم، دلیل و استدالل،  بر مسائل دیگر 
چیره شده است و تونسی ها قادر بوده اند تا به یک 
اجماع و اتفاق نظر دست  یابند. النهضه، که به صورت 
گسترده ای به عنوان میانه روترین گروه درمیان تمام 
ظرفیت  است،   شده  شناخته  عرب  اسالمی  احزاب 
زیادی از سازش و مصالحه از خود نشان داده است. 

راشد  لیبرال،  پیشرو  اسالمی  متفکر  رهبری  تحت 
الغنوشی،  النهضه از هدف اولیه اش مبنی بر تشکیل 
تونس به عنوان یک کشور اسالمی و اجرای قانون 
شریعت دست کشیده است. سکوالرها این امتیاز را 
نه تنها به عنوان نشانه ای از یک ضعف )و فرصتی 
و  از حسن نیت  نشانه ای  بلکه  حمله(،  برای  مغتنم 
مصلحت دیدند و نتیجه احساس اتحاد ملی باعث 

به وجود آمدن قانون اساسی جدید شد.
من با حسی از تعجب و تحسین اگرکه حسادت و 
غبطه نباشد، در جریان سیل روان اخبار خوب خارج 
دموکراسی  متناقضی،   صورت  به  بودم.  تونس  از 
ترکیه، که بیش از شش دهه قدمت دارد، و اقتصاد 
آن، که هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2012 
بود، بهتر و قوی تر از دموکراسی تونس ایجاد شده 
است. اما ترکیه به شدت فاقد مهارت های به دست 
آوردن توافق و اجماع نظر است که تونس به راحتی 
سیاست های  دارد.  اختیار  در  را  آن  وضوح  به  و 
که  رهبرانی  میان  تلخی  درگیری های  با  ترکیه 
مصالحه و سازش را یک بزدلی و ترسویی می بینند، 
زهر آگین و تلخ شده است. اشخاص سیاسی که با 
یکدیگر نزاع می کنند،  یکدیگر را به خاطر خیانت و 
وطن فروشی محکوم می کنند و اغلب به تئوری های 
عجیب و غریب توطئه و دسیسه برای غیرمشروع 
کردن مخالفان متوسل می شوند. نتیجه این می شود 
که درگیری ها و مواجهه ها معمول و رایج می شود و 

توافق ها به ندرت صورت می گیرد.

واسطه  به  همچنان  که   ترکیه،  است  دلیل  همین  به 
اداره   1982 سال  مصوب  نظامی  اساسی  قانون 
می شود، قادر نیست یک منشور دموکراتیک لیبرال 
به صورت  ارتش  کند. تسلط  تونس تصویب  نظیر 
اما  است،  تدریجی در یک دهه گذشته کمتر شده 
سیاستمداران منتخب اثبات کرده اند که قادر نیستند 
برآنچه که یک سند جدید است، توافق کنند. کمیته 
درپی   2011 سال  در  ترکیه  پارلمانی  پیش نویس 
مجدد  انتخاب  که  شد  تاسیس  سراسری  انتخابات 
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 
داد.  نشان  سوم  بار  برای  را  ترکیه 
)درواقع، تصویب یک قانون اساسی 
اصلی  تعهدات  از  یکی  جدید 
بوده  اردوغان  انتخاباتی  مبارزات 
دسامبر  اولیه  طرح  این  اما  است.( 
2013 لغو شد و علت آن هم این بود 
که حزب حاکم عدالت و توسعه او 
به دولت تاکید کرد که قدرت رییس 
سیستم  و  پارلمان  در  را  جمهوری 
حداکثر  به  و  دهد  افزایش  قضایی 
موازنه های  و  بررسی ها  و  برساند 
درنظر  پست  این  برای  را  کمتری 
ترکیه  مخالف  اصلی  حزب  بگیرد. 
به نام حزب مردم جمهوری خواه اما 

درجای خود ثابت قدم ماند.
تصویب   ،2014 جنوری  اواخر  در 
قانون اساسی تونس در مجمع ملی 
توسط  و  کشور  این  اساسی  قانون 
در  را  یکدیگر  که  احزاب  تمام  از  نمایندگانی 
آغوش داشتند، آواز می خواندند و »برشما مبارکباد« 

می گفتند، جشن گرفته شد.
تونس،   در  رویداد  این  از  پیش  روز  چند  درست 
صحنه یی متفاوت در پارلمان ترکیه به اجرا درآمد، 
ضربات  و  مشت ها  بحث،  باالگرفتن  با  همزمان 
دست، یکی از اعضای پارلمان را مجروح کرد. این 
دومین بار در طول یک ماه بود که ضربات مشت در 
پارلمان ترکیه رد و بدل می شد. )در اولین رویداد، 
کرد!(  پرتاب  آی پد  یک  حتی  نمایندگان  از  یکی 
دیگری  یا  یکی  که  نیست  این  مشکل  درنهایت، 
بسیار  مذهبی،   بسیار  مخالف  جناح   و  گروه ها  از 
سکوالر یا بسیار ایدئولوژیکی است بلکه این است 
که هرکسی به شدت تشنه قدرت و مغرور به داشتن 

بازوانی توانمند است!
سریع،  اقتصادی  رشد  با  است  ملتی  ترکیه  امروز، 
کاهش نابرابری و افزایش حضور در عرصه سیاسی. 
و  توریستی  اصلی  قطب های  از  یکی  عنوان  به 
گردشگری در جهان،  به شدت در زیرساخت ها و 
حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری کرده است. مردم 
بزرگ  فروشگاه های  به  نیازی  این  از  بیش  ترکیه 
را  موارد  این  ما  ندارند؛  بیشتر  پیشرفت  و  ترقی  یا 
داریم. آنچه که به فوریت به آن نیاز داریم ایجاد یک 
و  است-  یکدلی  و  نظر  اجماع  گفت وگو،  فرهنگ 
این  یافتن  برای  خوب  محلی  است  ممکن  تونس 

راهنمایی باشد.

که  داشت  عنوان  آمریکا  نظامی  تحلیل گر  یک 
دست  به  و  حمله  هدف  با  چین  نظامی  مانورهای 
گرفتن کنترل جزایر مورد مناقشه این کشور با جاپان 

طراحی شده و در حال انجام است.
جیمز  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
فانل، از تحلیل گران نظامی آمریکا گفت، 
چین در حال افزایش آموزش های سریع 
تصرف  به  و  حمله  برای  خود  کوتاه  و 
کنترل  تحت  سنکاکو  جزایر  درآوردن 

جاپان است.
ارتش  توسط  اخیر  مانورهای  افزود:  وی 
چین با هدف آموزش نیروهای این کشور 
برای حمله به جزایر بدون سکنه سنکاکو 
مالکیت  مدعی  نیز  پکن  دولت  که  است 

آ ن هاست.
این مقام ارشد ارتش آمریکا گفت: ما متوجه شدیم 

انجام  حال  در  چین  خلق  بخش  آزادی  ارتش  که 
مانورهایی برای انجام یک جنگ کوتاه و سریع علیه 
جاپان است تا این جزایر مورد مناقشه را بار دیگر 
از دست توکیو درآورد و مالک آن ها شود. یا حتی 
به جزیره ریوکیو در جنوب حمله کند و کنترل آن 

را به دست آورد.
کاپیتال فانل در ادامه گفت: من به عنوان یک مقام 
بودم  کرده  اعالم  هم  پیشتر  آمریکا  دولت  ارشد 
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  فزاینده  نگرانی  یک  که 
از  بازتابی  جنوبی  چین  دریای  در  چین  رویکرد 
این  کنترل  به  دستیابی  برای  کشور  این  تالش های 

نواحی مورد مناقشه است.
توکیو و واشنگتن در 18 ماهه گذشته نگرانی خود 
را بابت افزایش سریع قدرت و توانایی نظامی چین 
و اقدامات تحریک آمیزش در دریای چین جنوبی 
ابراز داشته اند؛ اقدامی که پکن به شدت رد می کند.

یانوکوویچ:

 استعفا نمی دهم

مک کین: 
هیالری کلینتون رییس جمهور 

می شود

جان مک کین، هیالری کلینتون را یک کاندیدای ریاست جمهوری 
با صالبت برای امریکا خواند و پیش بینی کرد که اگر همین االن در 
انتخابات  پیروز  او  برگزار شود،  ریاست جمهوری  انتخابات  امریکا 

خواهد بود.
به نقل از روزنامه دیلی میل، جان مک کین، سناتور جمهوری خواه 
 امریکایی از ایالت آریزونا، در مصاحبه یی با پیرس مورگان، مجری 
معروف شبکه سی ان ان، اظهار داشت: من اگر چه بسیار از پذیرش 
این مساله ناخرسند هستم اما اگر همین االن و یا همین فردا انتخابات 
بیشترین  کلینتون  برگزار شود هیالری  امریکا  در  ریاست جمهوری 

احتمال را برای رسیدن به ریاست جمهوری دارد.
نماینده  یک  اظهارات  به  پاسخ  در  را  نظر  اظهار  این  کین  مک 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا، میشل باچمن که گفته بود 
امریکایی ها حاضر به انتخاب یک رییس جمهور زن برای کشورشان 

نیستند، ایراد کرد.
مک کین گفت، چندان اشتیاق ندارد که ثابت کند باچمن در این زمینه 
اشتباه می کند و هیالری کلینتون کاندیدای وی نیست اما فرمانداران 
مدعا  این  بر  این کشور شاهدی  کنگره  نمایندگان زن  و  امریکا  زن 

هستند که سیاستمداران زن می توانند به مناصب بلندپایه برسند.
امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  تعامل  نحوه  گفت:  کین  مک 
ساده لوح ترین  او  که  می کند  ثابت  اوکراین  و  روسیه  مسائل  با 

رییس جمهور تاریخ امریکا است.
با یک شبکه رادیویی اظهار داشت: والدیمیر  مک کین در مصاحبه 
پوتین، رییس جمهوری روسیه به طرزی باور نکردنی ما را به بازی 

گرفته است. ساده لوحی باراک اوباما و جان کری شگفت آور است.
یادآورد  به  را   2012 مارس  ماه  به  مربوط  اتفاق  همچنین  کین  مک 
هنگامی که اظهارات اوباما به دیمیتری مدودف، رییس جمهور وقت 
روسیه به علت باز بودن تصادفی میکروفن شنیده شد و اوباما در این 
اظهارات از مدودف خواست به پوتین بگوید اگر مجددا رییس جمهور 

امریکا شود در مقابل روسیه منعطف تر خواهد بود.
بود  گفته  که  اوباما  پیش  روز  نظر چند  اظهار  با  کین همچنین  مک 
امریکا این رویکرد را ندارد که وقایع اوکراین را یک صفحه شطرنج 

از نوع جنگ سردی برای رقابت با روسیه ببیند، مخالفت کرد.
مک کین گفت: رییس  جمهور کشور ما فکر نمی کند که اوکراین یک 
بازی شطرنج است اما مطمئنا والدیمیر پوتین این گونه فکر می کند. 

پوتین به دنبال بازیابی امپراطوری روسیه است.

                                                                                                                                مصطفی آکیول - نیویورک تایمز

»چین در اندیشۀ حمله به جاپان است«



نویسنده: پرابهات پاتنایک

برگردان: تارنگاشت عدالت

برداشت  دو  بین  تفاوت  بنیادین  تفاوت 
و  بورژوایی  برداشت های  دموکراسی،  از 
سوسیالیستی بنیادین است. یکی دموکراسی 
در  مردم  ارادۀ  نماینده گی  عنوان  به  را 
که  حالی  در  می بیند،  آن ها  تجربی  هستی 
دیگری دموکراسی را به عنوان نماینده گی 
ارادۀ مردمی می بیند که تحت رهبری تنها 
طبقه یی که در »جامعۀ مدرن« یعنی تحت 
شکل  برای  مبارزه  می تواند  سرمایه داری، 
گرفتن اجتماع نوینی را رهبری کند ـ یعنی 
خود  ِصرف  تجربی  هستی  از  ـ  پرولتاریا 
فراتر رفته یک اجتماع نوین تشکیل داده اند. 
پرولتاریا نیز بر هستی تجربی صرف خود 
از طریق مبارزاتش چیره می شود. به عبارت 
دیگر، پرولتاریا، خود را از طریق مبارزاتش 
به  را،  خود  متحدین  و  می کند؛  دگرگون 
طور کلی مردم را، با حمایتش از مبارزاِت 

آن ها دگرگون می سازد.
مثابۀ  به  را  دموکراسی  نخست  برداشت 
هم سازی بین کاست ها در داخل یک نظام 
کاستی از قبل موجود، از طریق در بهترین 
از  کاستی  نظام  در  تغییرات  برخی  حالت 
آن هم سازی  قبل موجود می بیند؛ و چون 
کاست های  غالِب  چانه زنی  نیروی  باید 
برداشت  این  نماید،  منعکس  را  گوناگون 
میراث  این  ادامۀ  صرفًا  را  دموکراسی 
طور  به  که  شیوه یی  به  البته  نفرت انگیز، 
می بیند.  شده،  دگرگون  و  تعدیل  مناسب 
عنوان  به  را  دموکراسی  دومِ  برداشت 
الغای کل نظام کاستی، ویرانی این میراث 
اجتماع  یک  تشکیل  طریق  از  نفرت انگیز 

نوین برابرها می بیند.
هستی  از  خودکار  طور  به  مردم  چون 
تا  نمی گذارند  بیرون  گام  خود  تجربی 
یک اجتماِع نوین تشکیل دهند، نه بیش تر 
از   خودکار  طور  به  پرولتاریا  آن که  از 
تا  می گذارد  بیرون  گام  سندیکایی  مبارزۀ 
نتیجتًا  آورد،  به دست  سوسیالیستی  آگاهی 
از  باید  سوسیالیسم،  مانند  دموکراسی، 
»خارج«ـ  نه از نقطه نظر جغرافیایی، بلکه از 
 )epistemological( نقطه نظر فلسفۀ شناخت ـ
آورده شود. دموکراسی نیر به طور خالصه 

یک تحمیل است؛ دموکراسی بزرگ داشت 
نیست.  دارد،  وجود  که  آن چه  صرف 
این تحمیل نمی تواند یک تحمیل  مطمینًا، 
زورگویانه باشد؛ خاک آن، به عنوان میراث 
آن جمله  از  عدالت طلبانه،  ایدیولوژی های 
در  باید  ضداستعماری،  مبارزۀ  ایدیولوژی 
باشد.)همان طور  داشته  وجود  مردم  میان 
که لنین آن را بر بستر آگاهی سوسیالیستی 
مطرح کرد: پرولتاریا غریزۀ طبقاتی دارد نه 

آگاهی طبقاتی(
پیرامون  بحث ها  در  اغلب  نکته  این 
اجازه  می شود.  گرفته  نادیده  دموکراسی 
نظر  در  را  »تمرکززدایی«  مورد  بدهید 
قدرت  که  می شود  ادعا  اغلب  که  بگیریم، 
پنج نفرۀ  پنجایات ]شورای  به  باید  منابع  و 
یابند؛  اختصاص  روستا[  ریش سفیدان 
نماینده گی  را  روستا«  »اجتماع  آن ها  زیرا 
با  دموکراسی  دیگر،  عبارت  به  می کنند. 
»اجتماع  به  منابع  و  قدرت ها  اختصاص 
پنجابات  واسطه گی  طریق  از  روستا« 

مشخص می شود.
واقعیِت  از  حد  از  بیش  ستایِش  یک  این 
نه  روستا«،  »اجتماع  است.  موجود  تجربی 
به  تقویت  و  در خور ستایش، حفظ،  تنها 
الزم  بلکه  نیست،  دموکراسی  تحقق  مثابۀ 
است که نابود شود؛ زیرا بر سلسله مراتبی 
است.  ضددمکراتیک  اساسًا  که  داد  قرار 
این  استعمار  داشت  انتظار  مارکس  کارل 
کار را انجام دهد. اما تا جایی که استعمار و 
سرمایه داری داخلی که جای آن را گرفت، 
این کار را کرده اند )که با توجه به گسترده گی 
معاصر خاپ پنجایات روشن است این کار 
را نکرده اند(، وظیفۀ تاریخی طبقۀ کارگر و 
را  کار  که  می شود  آن  سیاسی  نماینده گان 
تمام کنند و بر ویرانه های آن یک اجتماِع 
نوین بنا نهند. مفهوم این اجتماع نوین باید 
از نقطه نظر فلسفۀ شناخت، از بیرون آورده 
روستا«  »اجتماع  از  بومی  رومانتیسم  شود. 
دموکراسی  تحقق  امر  تضعیف  در خدمت 
است )درست همان طور که رمانتیسم طبقۀ 
کارگر در هستی تجربی خود سوسیالیسم 
را تضعیف می کند.( این در بهترین حالت 
بورژوایی دموکراسی که  مفهوم  در حصار 
به  الزم  می ماند.  شد،  اشاره  آن  به  باال  در 
آمبدکار  باباصاحب  دکتر  که  است  اشاره 
اختصاص  و  تمرکززدایی  با  به درستی 

روستا«  »اجتماع  به اصطالح  به  قدرت ها 
مخالف بود.

بسیاری،  نویسنده گان  نادرسِت  فرضیات 
از آن جمله برخی سمپات های چپ وجود 
دربارۀ  لنینیستی  حکم  معتقدند  که  دارند 
»خارج«  از  سوسیالیستی  آگاهی  آوردن 
دموکراتیک  ضد  اساسًا  کارگر  طبقۀ  برای 
رژیم های  دگرگونی  منشای  آن ها  است. 
تک حزبی  حکومت های  به  سوسیالیستی 
را در این حکم بنیادین لنین می دانند. البته 
دیگرانی هستند که دموکراسی و سوسیالیسم 
را از بنیاد متضاد می دانند؛ چون دموکراسی 
با نظرات مردم همان طور که هستند مربوط 
یک  سوسیالیسم  که  حالی  در  می شود، 

تحمیل را نماینده گی می کند.
زیرا  نادرستی اند؛  فرضیات  آشکارا  این ها 
دموکراسی کم تر از سوسیالیسم یک »تحمیل« 
نیست. در واقع، تمام دگرگونی های انقالبی 
از نقطه نظر فلسفه، شناخِت یک دخالت از 
»خارج« را نماینده گی می کنند؛ ندیدِن این 
و مخالفت با چنین دخالتی چون از »خارج« 
است، به معنی دفاع از وضع موضع است، 
این را  این که اشخاصی که  به  بدون توجه 
می گویند چه قدر ُحسن نیت دارند و چه قدر 

صاقانه با وضع موجود مخالف اند.
نقطه نظر  از  دخالِت  این  ضرورت  این که 
برای  فقط  خارج  از  شناخت  فلسفۀ 
دموکراسی  برای  فقط  نیست،  سوسیالیسم 
نیز  سوسیالیسم  برای  حتا  بلکه  نیست، 
ت.  ب.  رفیق  وسیلۀ  به  اغلب  هست، 
که  می گرفت  قرار  تأکید  مورد  رانادیو 
وجود  هند  در  کمی  »اشخاص  می گفت: 
سکوالر  را  آن ها  می توانید  شما  که  دارند 
دفاع  برای  تعداد  همین  اما  بنامید،  اصیل 
حد  از  بیش  کشور  در  سکوالریسم  از 
برای  خودکار  طور  به  مردم  است.«  الزم 
این  نمی کنند.  رشد  سکوالریسم  پذیرش 
برای  آگاهی موجود  از  رفتن  فراتر  پی  در 
ایجاد یک اجتماع نوین حاصل می شود؛ و 
به گفتۀ ب. ت. راندادیو باور به این فراتر 

رفتن، هنوز محدود به تعداد کمی است.
http://pd.cpim.org/2012/1230_pd/12302012_3.

html

سوسیال  آگاهی  که  گفتیم  »ما  *»عدالت«: 
دمکراتیک در کارگران اصوالً نمی توانست 
از  فقط  را  آگاهی  این  باشد.  داشته  وجود 
تمام  تاریخ  کرد.  وارد  بود  ممکن  خارج 
کارگر  طبقۀ  که  می دهد  گواهی  کشورها 
آگاهی  می تواند  منحصراً  خود  قوای  با 
اعتقاد  یعنی  نماید،  حاصل  تردیونیونیستی 
حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد، 
را  کند و دولت  مبارزه  کارفرمایان  بر ضد 
برای  که  بنماید  قوانینی  صدور  به  مجبور 
آموزش  ولی  غیره.  و  است  الزم  کارگران 
فلسفی،  تیوری های  آن  از  سوسیالیسم 
تاریخی و اقتصادی نشو و نما یافته است 
و  دارا  طبقاِت  دانشور  نماینده گان  که 
مارکس  خود  نموده اند.  تتبع  روشن فکران 
علمی  سوسیالیسم  موجدین  انگلس،  و 
اجتماعی  موقعیت  لحاظ  از  نیز  معاصر 
بورژوازی  روشن فکران  زمرۀ  در  خود 
بودند. به همین گونه در روسیه نیز آموزش 
کاماًل مستقل  تیوریک سوسیال دموکراسی 
کارگری  جنبش  خودبه خودی  رشد  از 
تکامِل  ناگزیر  و  طبیعی  نتیجۀ  مثابۀ  به  و 
فکری روشن فکران انقالبِی سوسیالیست به 
وجود آمده است.« )لنین، »چه باید کرد؟« 
بخش   ،1 جلد  جلد،   4 در  آثار  منتخب 
سوسیال  آگاهی  و  خودبه خودی  »حرکت 

دموکراسی«(
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بخش دوم

وقتی همه چیز را می بینند 
و می شنوند...

نشان  منتشر شد،   NSA از سوی  ساِل گذشته  ماه جوالی  در  که  اسنادی   
داد که این سازمان چه قدر راحت به اطالعات شرکت های فناوری بزرگ 
دسترسی پنهانی دارد. پرونده های فاش شده نشان داد که آژانس امنیت ملی، 
انترنتی، از جمله فیس بوک، گوگل، مایکروسافت  به سرورهای 9 شرکت 
از  را  آنالین  ارتباطات  تمامی  می تواند  و  دارد  دسترسی  به راحتی  یاهو  و 
طریق برنامه یی به نام پریزم )Prism(، تحت نظارت خود قرار دهد. بر 
طبق همین اسناد، از طریق همین برنامه، آژانس امنیت ملی و ستاد مرکزی 
مکالمات  ریز  ایمیل ها،  کلیۀ  به  که  هستند  قادر  بریتانیا  دولِت  ارتباطات 
چت ها، داده های ذخیره شده در فضای کلود، ارتباطات صوتی، فایل های 
انتقال پیدا کرده و داده های موجود در شبکه های اجتماعی دست رسی پیدا 
کنند. مسلمًا از شنیدن این ماجرا، حس خوبی به شما دست نداده است. این 
در حالی است که شرکت های انترنتی ادعا می کنند به این سازمان ها امکان 
جمع آوری  متخصصان  نداده اند.  را  سرورهای شان  به  مستقیم”  “دسترسی 
اسناد و مدارک دیجیتالی در این رابطه گفته اند که اعطای امکان دسترسی 
در شکل فعلی آن، ممکن است که دست سازمان های اطالعاتی را زیاد هم 
باز نگذارد، زیرا آن ها تنها حق دارند که در مورد اهداف مشخصی اطالعات 

را جمع آوری کنند.

کدام شرکت  های انترنتی؟
مايکروسافت

نام،  ایمیل،  آدرس  به  مربوط  اطالعات  مایکروسافت،  وب سایت های 
برخی  به  دسترسی  می کنند.  جمع آوری  را  افراد  تلیفون  شماره  و  نشانی 
هم چنین  است.  اطالعات  این  ارایۀ  مستلزم  شرکت،  این  سرویس های  از 
سایت های  از  انترنت  کاربران  سوی  از  ارسالی  اطالعات  مایکروسافت، 
این  نیز دریافت می کند. در  آن ها  پی  به همراه آدرس آی  را  بازدید شده 
بازدید  آن  از  که  و صفحاتی  بازدید شما  زمان  سایت،  نام وب  اطالعات 
کرده اید قید می شود. عالوه بر این موارد، مایکروسافت برای ارایۀ اطالعات 
می کند.  استفاده  کوکی ها  از  گرفته،  انجام  که  بازدیدهایی  مورد  در  بیشتر 

تمامی این اطالعات از طریق برنامۀ پریزم قابل دسترسی هستند. 
یاهو

در زمانی که کاربران سایِت یاهو برای استفاده از خدمات این شرکت در آن 
عضو می شوند، اطالعاتی از قبیل نام، آدرس، تاریخ تولد، کد پستی و حتا 
شغل خود را در اختیار این شرکت قرار می دهند و آی پی هم توسط این 

شرکت دریافت و ثبت می شود. 
گوگل

در مورد گوگل که دیگر نیازی به گفتن نیست. شما در زمان افتتاح حساب 
کاربری در گوگل، همان اطالعاتی که در اختیار یاهو قرار می دهید را در 
اختیار این شرکت هم قرار می دهید. سرویس جی میل هم فهرست مکاتبات 
شما را ذخیره می کند. هر حساب کاربری شما در این سرویس 10 گیگابایت 
پروتکل های  نشانی های  موارد جست وجوها،  این  بر  و عالوه  دارد  حجم 
انترنتی، اطالعات مربوط به تماس های تلیفونی و کلیۀ کوکی ها هم ذخیره 
می شوند. مجموعۀ این اطالعات می تواند به یک کاربر واحد تعلق داشته 
باشد. تمامی اطالعات مربوط به گفت وگوهای انترنتی هم ذخیره می شوند 
مگر این که یکی از کاربران گزینۀ ضبط نشدن گفت وگو را انتخاب کند که 

متأسفانه تعداد کاربرانی که از این مورد باخبر هستند، بسیار اندک است. 

بخش دوم و پایانی

برداشت های آلترناتیو از دموکراسی



عبدالمالک عطش

در  تردیدی  هیچ  بدون 
درازنای تاریخ، خسته ترین و 
اجتماع  در  شکسته ترین گروه 
انسانی، زنان و یا در حقیقت 
امر، مادران بوده اند. در جوامع 
افغانستان،  مثل  مردانه  کاماًل 
حضور و عبورِ زن ها در خِط 
شکستۀ زنده گی، محدود یا به صورت کل، ممنوع بوده، و 
در واقع جنِس زن به روایِت صادقانه و عادالنه، مرگ بارترین 
فصل های تاریخ را ساخته است. اما در پیشگاهِ این همه تحقیر 
و ذلت، بوده و هستند زنانِ  باغروری که فریاد حق جویی و 
عدالت خواهی را برای دریافت حِق مسلم و پامال شدۀشان از 
چنگال گرگی به نامِ مرد، تا سرحِد قربانی شدِن خویشتن بلند 
کرده اند. ایستاده گی مرگ بارِ رابعه برای دفاع از زنانه گی اش، 
پاره کردِن زنجیره های جبر و اکراه به همت فروغ، و ظهور 
جنبش های پُرشور زنانه در دنیای غرب، از نمونه های بارز و 

روشِن این حق جویی ها به شمار می روند.
    این جا سخن از لیزا سروش، پردازش گر و خالق کتاب 
شاعِر  قول  به  که  شاعری  بانوی  است؛  »دریچه«  شعری 
برابرش  در  چراغی  و  برش  در  »چراغی  شاملو،  بی مرگ، 
داغ دیده یی  و  دردکشیده  ُدخِت  می رود«؛  سیاهی  جنِگ  به 
روح  است؛  برده  یغما  به  یأس  اهریمن  را  گیسوانش  که 
ویرانی که تا نهایت توان گندم زار را گام زده است؛ و تهمینۀ 
مغروری  که از قبلۀ عروسک ها اسطوره می آورد و تندیس 
مبارزه را تا  اما راهِ  با مرگ هم سفر است  آتش گرفته یی که 

نابودِی جالدان انکار نخواهد کرد.
    لیزا سروش سال هاست کوله بار درد و داِغ یک نسل را 
مبارزاِت حق خواهی  معتبر  بر دوش می کشد و در سکوی 
خارستان  های  و  سنگ زارها  فراینِد  در  بی آن که  می زند  گام 
آورده  فرود  تسلیم  سِر  ستم گر،  رندان  غوغای  و  زنده گی 
باشد؛ لیلی گیسوپریشانی که بیداد جامعۀ ناپاک و مردساالر 
را با تمام معنی و مفهوم حس کرده و هیچ گاهی حق ریختِن 
بینِی  بریدن  و  نادیا...  فروغ، کشتن  بستن  رابعه،  پاک  خون 
ستاره را به هیچ نامردی نبخشوده و این راهِ دشوار و سنگی 

را تا آن سوی مهاجرت پی می گیرد.
تمام  در  که  شمرد  استثناکسانی  از  باید  را  سروش  لیزا     
پرداخت ها و ساخت هایش، شاعری ست متعهد  و با رسالت. 
از قاعده های کلیشه یی و شکستن هنجارهای  با آن که فرار 
کهن، اساس و مؤلفۀ کار اوست، اما تکیه گاهِ اصلی اش همان 
اصالت و ارزش های تاریخِی سرزمین خودش می باشد.      

»دریچه«، اولین کتاب شعری لیزا سروش است که  سال1390 
آفتابی در دهلی به چاپ رسیده و آن چه دریچه را می سازد، 
برمی گردد به تجارِب چند ساِل پسیِن لیزا سروش درحوزۀ 

سرایش شعر.
   حاال اگر بیاییم و به شعرهای لیزا سروش در کتاِب »دریچه« 
با تکیه بر شاخصه های واقعِی زنانه گی و زیبایی شناسانه نگاه 

کنیم، این واقعیت ها را خواهیم یافت:
1ـ اعتراض و پرخاش؛ 2ـ سیاست گری و سیاست زده گی؛ 

3ـ هم دلی و هم پذیری؛ 4ـ مردم دوستی؛ 5ـ هنجارگریزی.

   1ـ اعتراض و پرخاش:
   اعتراض و ستیزه گری، یکی از دستاوردهای بزرگ و قابل 
و  بادرد  شاعراِن  شعر  در  هماره  که  است  شعر  در  پرسش 
بادرک تجلی یافته و در واقع شعِر بدون اعتراض به مردابی 
و  می شود  نابود  و  گندیده  خود  در  رفته رفته  که  می ماند 
اعتراض در شعرهای لیزا سروش، بیشترینه بلند کردن فریاد 
دادخواهی در برابر بی رحمی ها و ستمگری های گرداننده گان 
برای  را  کشیدن  نفس  که  است  امروزین  جامعۀ  خودخواهِ 
سروش،  لیزا  پرخاش  ساخته اند.  دشوار  بیچاره  انسان های 
دلیلی  بی هیچ  که  تیشه به دستانی ست  و  تبرداران  به  نفرین 
خلقت و آماِل باغ را تاراج می کنند، به روی هر چشم داشتی 
بهار  انتظار  در  را  سربرهنه  درختان  می ریزند،  خاکستر 
پیرکرده اند و هر آرزویی را در پشت میله های مرگ تدریجی 

به اسارت می کشند:
بهار می رسد اما شبیخونیان

کنار ایوان تازیانۀ باد
رویش زرد گیاه های فاجعه را صدا می زنند... ص14

این شبیخونیان، همان رهزنان نامردی ست که حیثیت تازیانۀ 
باد را در برابر درختان دارند.

   لیزا سروش در شعِر »بهار می رسد« از خصم زمین به ستوه 
پاره  را  سکوت  بغض  ناکامی  و  ناهمگونی  این  از  و  آمده 
می کند و دود تنفر را در مسیر نابودی هر چیز: باغ، جنگل، 
درخت، دریا وحتا آزادی همانند شالق بر دوش سیاهِ شب 
خونین  پنجه های  نشان  در  را  همه  این  نابودِی  و  می کوبد 

شبروان می بیند:
بهار می رسد

اما تنۀ خشکین جنگل را
برگ سبز در شاخسار نیست

دریا در تالطم زورق زرین صبح
روی کدام کِردارِ شفق آبرو ریزد؟

وقتی که پرنده در جوهر شب به سوگواری شاخه ها می گرید
»کجاست صدای سبِز جنگل؟«

وقتی درخت آزادی را
با انگشتان گشودۀشان خون می کنند

آیا کسی گیسوان پریشاِن بهار را
هرگز ز بام سرخ شقایق لمس می تواند کرد؟... ص15

سرودۀ »نامه یی برای پدرم«، شاید دردآگین ترین سرودۀ این 
مجموعه باشد. تکه هایی از این دست در شعرنامه یی برای 

پدرم:
پدر!

دستان روزگار قلب تاریخ را مسخ کرده است
لکه های استعمار را با آب کدام دریا بشویم؟...

پدر!
صدایم از خنجِر روزگار سونامی شده است

آه ببین!
چراغ خانه ام را کشته اند

گلبرگ های شعرم را دیروز تاراج کردند...
کسی بر چهرۀ زردم نمی نگرد

که زخم  کبوتران و مرگ ستاره گان فریاد نکشند
می گویند،

پرچم های زادبودم خونین شده اند....؟ ص19ــ20

تا پایان این سروده با نوعی رستاخیز سردچاریم:
پدر!

پرستو های ذهنم را
دروِن نامه گذاشتم که اگر انقالب شد هم رنگ من باشند

والسالم  ص20

در کل، ذات کتاب شعری«دریچه« را شعرهای معترضانه و 
پرخاش گرانه می سازد

با مشخصات  انحا  از  نحوی  به  کتاب  این  از  و هر سروده 
اما این اعتراض و پرخاش،  انتقاد مواجه است.  اعتراض و 
برای  نامه یی  می رسد،  بهار  سروده های  در  بیشتر  و  بیشتر 
پدرم، سرزمین من، من یک زنم، اسارت و صدای زنجره ها، 

به نظر می رسد.
این هم نمونه های دیگری از همین گونه ها که با رویکردهای 

اعتراض و پرخاش روییده اند:
شب در گریبان سیاهش خیره می شود

آسمان کو
آسمان کجاست؟

شالق پیراهن آفتاب را سپید کرده است
نمی گویم

مهتاب  را بر چهرۀ زردم بیاور... ص22
نامردان  استخوان سوز  جفای  از  زنم«  یک  »من  سرودۀ  در 
سخن می زند، اما تا ایستگاهِ نابودی از ایستاده گی دم می زند:

من از شهِر شب هایم
که پهنای دوچشمم را گریۀ تلخ مکدر کرده است

من یک زنم
که از شقاوت ظالمان بیمار گشته ام، رنجور گشته ام

اما در برابر لشکر نامردان ایستاده خواهم مرد... ص32 و33

سرودۀ »اسارت« از خون و خاکستر، دود و اجبار یادهانی 
به  غربت  تنگه های  در  حتا  که  غروری  و  خون  می کند، 
سوگواری درد یک نسل در سرزمین خون و خشخاش به 

جوش آمده:
من از تمام خاطره هایم 

از »خون« که جز رنگ سرخ الله تعبیرش نمی کردم
از«غرور« غروری  که هیچ گاه 

در بنِد اسارت زنجیرش نکرده بودم
در انتهای زماِن خویش ایستاده ام

و یا شاید چیزی به نام خون و غرور را
در گورستاِن غربت زمان دفن کرده باشم. ص36

هرگونه  سِد  سروش  لیزا  زنجره ها«  »صدای  شعر  در      
با  حتا   نمی دهد،  جبری  هیچ  به  تن  و  شکسته  را  تسلیم 
سرنوشت  زندان  زنجیرهای  درونی اش  بغض های  تیرباراِن 
صدای  و  می درد  را  پوچ سرشت  و  بی شرف  غیرت مندان 

ایستاده گی و استواری را سر داده:
اگر گلویم را با تیر می کشند

روحم را با برقه زندانی می کنند
من صدای زنجره ها را با شیرۀ جانم می شکنم

من نمی گویم چشمانم را خون می کنم
که دلقک ها را به انتظار نشسته اند... ص39

2ـ سیاست گری  و سیاست زده گی:
دوران  به  شاید  سیاست زده،  و  سیاسی  شعرهای  شروع     
شاعراِن  بیشتر  درون مایه ها  این گونه  از  و  برسد  مشروطیت 
مشروطه خواه هم در افغانستان و هم در ایران سود برده اند. 
زمانی هر گوشه از زنده گی، با نوعی خیزش و انقالب مواجه 
بود که محصول و نتیجۀ بزرگ آن، انقالب های سرخ و سفید 

بودند.
   در روزگاری  که ما به سر می بریم سیاست، و سیاست زده گی 
که  نیست  ممکن  و  انکارنشدنی ست  امِر  یک  شعر،  در 
نخورده  آبی  از جوی سیاست  امروزین،  تجارب  از  شعری 
تغزلی شدن  طرف  به  افغانستان  شعِر  امروزه  هرچند  باشد. 
افغانستان  امروز  شعر  عاشقانه ترین  اما  است،  حرکت  در 
سیاسی ترین و سیاست زده ترین شعر به شمار می آید که این 
بحث از دهۀ شصت با شعِر مقاومت یک جا آغاز می شود. 
تنها فرق شعر امروز با شعر مقاوت، در نحوۀ ساخت ها و 
مقاومت،  شعر  در  معموال  است.  شعر  درونی  پرداخت های 
نمادهای سیاسی به طور کلی از خواِن حقایق گرفته شده و 
نمادها و  نیازی هم نبوده که مرگ و زنده گی مردم در پناهِ 
سمبول ها پنهان شود. ولی در شعر امروز با ظهور نسِل دهۀ 
هشتاد یا نسل پساطالبانی، این مسأله بیشتر از پیش جدی تر 
شده که رفته رفته سیاست گری و سیاست زده گی، اینک یکی 
از شاخصه های بارز و حتمی شعر به حساب می آید. به همین 
خاطر است که آفرینش گران شعر امروز، از تمام واقعیت های 

زنده گی نمادسازی می کنند.
این گونه  به  نیز  سروش  لیزا  »دریچه«،  شعرهای  در     
چنین  با  سروده هایش  تمام  در  و  یافته  دست  ویژه گی ها 
امشب  خونم،  از  »تاریخ  سرودۀ  است.  درگیر  مشخصه ها 

تنهایم« می تواند مصداق خوبی از این گونه شعرها باشد:
دوست من احساس بلندی دارد

از هم سویی سخن می زند
خراسان نمی داند
چه فرقی می کند

زنده باد افغانستان که حیثیتش را
است...  بار کرده  بر شانه هایش  امریکایی  پنجاه و دوی  بی 

ص25
دوست من از پس کوچه های تاریخ می آید

و موعظۀ دروِغ »مشرف« را
کنار قامت بلند نیاکانم ماهرانه به کرسی می  نشاند

آه!
زبانم الل باد اگر بگویم آی اس آی... ص26

یک  در  سروش  لیزا  »امشب«  سرودۀ  در  شکل  همین  به 
از  می گوید،  خود  از  می برد،  به سر  سیاسی  کاماًل  برخورد 
سرنوشت می گوید و از سرنوشت زنان و دخترانی می گوید 
تمامِ  ظالمانه،  اُفت وخوردِ  یک  در  سیاسی  گیرودارهای  که 
داروندارشان  را هیچ کرده و در پوست سیاه سوختۀشان طبل 

کامیابی می زند:
امشب، حکایت شب را قصه می کنم

حکایت خانه ام را
که هیچ ستاره یی پنجره اش را نمی شکند

امشب، دختر تنهایم
و زنده گی مرا به تیره گی وهِم درختان سپرده است

امشب، تنم به پیراهِن تنهایی ام نمی گنجد
اما تاج های کاغذی ام

ـ حق
ـ قانون

ـ کنوانسیون
در قلمرِو آفتاب تکیه کرده است. ص55

و  مجبوریت  بار  که  »تنهایم«  سرودۀ  از  پاره یی  هم  این  و 
سیاست را بر دوش می کشد و از ماللت و تباهِی مردمی گپ 
می زند که فصل عداوت و سیاست، بالهای زمینی و آسمانی 

را بر سرشان آورده:
و در نخستین آستان های جوانی

با اوراق زبردستی پاشنه صحنه ها شدم
این منم یک دختر

اسطوره یی از ماللت ها
آه!

منم دختری که در فصل عداوت ها پنجه تر می کنم
و در محفل شکست آیینه ها و آتش و بم ِ سیاست ها 

همه را بدرقۀ تسلیت... ص68

3ـ هم دلی و هم پذیری:
   این ویژه گِی انسانی نیز در شعرهای لیزا سروش به رنِگ 
قابل توجهی نفس می کشد. در زمانۀ چرکینی که انسانیت هر 
از گاهی در برابر چشمان مان به دسِت  چند تا خودخواه و 
بی شرف تیرباران می شود و دل آدم هارا زنداِن بغض ونفرت 
آدمیت و  احیاِی مجدد  برای  برومند  بانوی  این  اما  ساخته، 
انسانیت، از همدلی و هم پذیری حرف می زند و تنها دلیِل 
و  هم دلی  همین  در  را  تباهی  و  سیاهی  این همه  از  عبور 
هم پذیری جست وجو می کند. در دو سرودۀ »من، تو دیگر 
ماییم« و »زنده گی به پا ایستادن است نه لرزیدن«، ارزش های 

هم دلی  و هم پذیری حضورِ سبزی دارند:
بهار آمده است

تا افسانه های طالیی من و تو را سبز کند... ص49
من و تو می توانیم

اگر به کوچه های تاریخ ـ
چلچراِغ عشق را روشن کنیم

صبح را به مهمانِی طالیه دارِ آفتاب بریم ـ
و مِه غلیظ را هزار ستاره بسازیم... ص50

این »من و تو«ِی لیزا سروش، همان دیرینه های هم خونی ست 
که غبارِ حادثه ها در دل ودنیای شان تخِم بغض و تنفر کاشته 
و میاِن »من و تو« خط فاصل کشیده، شاید هم فرسنگ ها؛ اما 
هنوز هم باور و ایمان لیزا سروش پایا و پابرجاست و امکاِن 

عبور از این سیاهی و سرگشته گی را انتظار می کشد:
باور کن!

درهای زنده گی باز اند
تا من و تو

ستاره گان را بر دامن شب بدوزیم ـ
و پنجره ها را بر سایۀ عطوفت باز کنیم

چون من و تو دیگر ماییم... ص51
   سرگردانِی لیزا سروش نوعِی تکاپو است به دنباِل شکستِن 
و به انزوا کشیدِن فاصله ها و سرودن آهنِگ با همی، رسیدن 
و  فتح  مانای  افق های  به  باشکوه،  و  افق های الجوردین  به 
رنگیِن  طلوِع طالیه های  هر صبحش  که  افق هایی  پیروزی، 

بودن است و نابودی هرچه تلخی و تباهی:
من از ده آمده ام

از میاِن خاک
دود ـ

و انبوهِ کالفه ها
اما برای تو

به دنبال حرف هایی سرگردانم
که شاید بتواند

فاصله ها را به دایرۀ انزوا بکشاند
و آهنِگ باهم بودن را بسراید
من به دنبال سرودِ پیروزی ام

برای کسی که
احساِس بلند فرداهای نیامده اش را می کشد 

  ادامه صفحه 7
          

اما نمی داند...                   
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تنـدیِس آتش گرفتۀ هم سـفر با مرگ 
 نگاهی به شعر و شاعرانه گِی لیزا سروش



از سرنوشت عراق...
پس از سال 2014 میالدی یا خروج کامل نیروها از این 

کشور مطرح شده است.
اس  بی.  سی.  خبری  شبکه  با  مصاحبه یی  در  وی 
همچنین هشدار داد، اگر امریکا تمامی نیروهای خود 
را از افغانستان خارج کند، این کشور با موقعیتی مشابه 

با عراق مواجه خواهد شد.
یک  این  که  می کنم  فکر  افزود:  کریستال  مک  جنرال 
باید از آنچه که در عراق رخ داد،  هشدار است و ما 
درس بیاموزیم. خروج سریع امریکا از عراق اختالفات 
به  را تشدید کرد و  این کشور خاورمیانه  فرقه یی در 
القاعده اجازه داد تا در برخی مناطق دوباره ظهور کند.
جنرال مک کریستال رهبری عملیات های نظامی امریکا 
سال  در  اما  داشت  عهده  به  را  افغانستان  و  عراق  در 
مجله  با  مصاحبه یی  در  آنکه  از  پس  میالدی   2010
»رولینگ استون« از جو بایدن، معاون رییس جمهوری 
به  مجبور  کرد،  انتقاد  دولت  مقام های  دیگر  و  امریکا 

استعفا شد.
از  پس  افغانستان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تروریسم  برای  پایگاهی  به  آمریکا  نیروهای  خروج 
تبدیل می شود یا خیر؟ گفت: فکر می کنم که هر چیزی 
امکان دارد. فکر نمی کنم که طالبان آنقدر قوی باشد که 
دست به حمله زده و زمام امور یک افغانستان متحد 
که  دارد  امکان  بیشتر  من  نظر  به  گیرد.  دست  به  را 

افغانستان به مناطق جنگی تبدیل شود.
حضور  امریکا  اگر  داد:  ادامه  کریستال  مک  جنرال 
نظامی موثری در افغانستان داشته باشد، می توان از این 
پیامدها جلوگیری کرد. به نظر من آنچه که افغانستان به 
آن نیاز دارد، نمایش تعهد و همکاری و دوستی است. 
نیست  نیرو  معنای حضور هزاران هزار  به  این مساله 
بلکه به معنای حضور تعداد اندکی نیرو برای تضمین 

عدم خروج ما از این کشور است.
امریکا باید تمامی نیروهای خود را تا پایان سال جاری 
تعداد  می خواهد  اما  کند  خارج  افانستان  از  میالدی 
و  القاعده  با  مقابله  برای  را  خود  نیروهای  از  اندکی 
کند.  این کشور حفظ  در  افغانستان  نیروهای  آموزش 
از امضای  افغانستان  اما حامد کرزی، رییس جمهوری 
واشنگتن  کابل-  میان  جانبه  دو  امنیتی  توافقنامه  یک 
امتناع کرده است؛ توافقنامه یی که به نیروهای امریکایی 
اجازه می دهد پس از سال 2014 میالدی در افغانستان 

حضور داشته باشند.
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سوم حوت؛ روایت وحدت و اقتدار

افغانستان دوباره پنا... 
پس از خروج امریکا از افغانستان طالبان به دنبال افزایش 

فشار و تسلط خود بر کابل خواهد بود.
براساس این گزارش، احتمال طالبان در 16-2015 فشار 
بیشتری به نیروهای امنیتی افغانستان در نواحی روستایی 
تخلیه  نواحی  بر  خود  نفوذ  و  کنترل  آورد،  خواهد  وارد 
شده توسط نیروهای ائتالفی را گسترش خواهد داد و در 
مناطق شهری نیز حمالت گسترده یی را آغاز خواهد کرد. 
همچنین طالبان احتماال بین سال های 2016 تا 2018 نیز 

مبارزات نظامی شدید و خشن تری را صورت دهد.
القاعده  اعضای  از  کمی  تعداد  گزارش، هرچند  این  طبق 
همچنان در دره های شمال شرقی افغانستان حضور دارد اما 
نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با آنها به سرمایه گذاری 
نیاز دارند.  بین الملل  بیشتر و حضور مشاوران و آموزش 
پیشنهاد  را  نقش  این  امریکا  نظامی  فرماندهان  که  این  با 
نپذیرفته  را  تعهدی  چنین  همچنان  سفید  کاخ  اما  داده اند 

است.
امریکا در حالی در پایان سال جاری میالدی از افغانستان 
خارج خواهد شد که از حدود 100 هزار نیرویش در سال 
افغانستان  اکنون حدود 33 هزار و 600 سرباز در   2010

دارد.
با این که امریکا خواستار باقی ماندن بخشی از نیروهای 
خود در افغانستان است اما حامد کرزی، رییس جمهوری 
افغانستان از امضای قرارداد همکاری با همکاری دوجانبه 
راسموسن،  فوگ  آندرس  پیش بینی  به  و  کرده  خودداری 
دبیرکل ناتو این کار را تا پایان دوره ریاست جمهوری اش 
انجام نخواهد داد. عالوه بر این، روابط کرزی و کاخ سفید 
در جریان آزادی 65 تن از زندانی های بگرام، بیش از پیش 

تیره شد.
طبق گزارش مذکور، در حال حاضر افغانستان 352 هزار 
اختیار  در  ملی  پولیس  هزار   30 عالوه  به  امنیتی  نیروی 
دارد که حتی کاهش تعداد آن ها به حداقل ممکن نیز به 
هزینه یی معادل پنج تا شش میلیارد دالر برای سازماندهی 
در سال نیاز دارد که تقریبًا همه این هزینه  نیز باید با کمک 

جامعه بین الملل تامین شود.

حلیمه حسینی

بادهای زمستانی سال 1358  شاید سردی و خنکای 
بیشتر از امروز بوده باشد. سردی که تا استخوان مردم 
را می سوزاند و در کنار سوز سرمای زمستان، سوز 
درد ناسور تجاوز و خفت و خواری اشغال شدن کشور 
بادهای ماه  نیروهای ارتش سرخ، سیلی سرد  توسط 
حوت سال 1358 را رقت انگیز تر و غیر قابل تحمل 
تر کرده بود. مردمی که یک عمر با سری افراشته و 
عزت مندانه زندگی کرده بودند، درد نوکری و تن به 
حقارت دادن را تا گلوگاه خود احساس می کردند. 
استعمار و فشار حکومت های استبدادی دست نشانده 
ارتش سرخ از حفیظ اهلل امین گرفته تا ترکی و ببرک 
کارمل، همه یاد آور، تلخ ترین خاطرات تکان دهنده 
ای است که زندان، شکنجه، گم شدن و کشته شدن 
و برای همیشه چشم های مادران در انتظار فرزندانی 
رختخواب  یا  و  دسترخوان  لب  از  که  ماندن  باقی 
دستگیر شده و به زندان های این حکومت های دست 
نشانده منتقل شدند را زنده می کند. اما چه رخ داد، 
که شب هنگام سوم حوت آن سال سیاه و سراسر از 
دهشت و ترس، سالی که حکومت نظامی بیداد می 
کرد و کسی را جرأت نفس کشیدن و صدای اعتراض 
بلند کردن را نبود، به یک باره با غروب خورشید، و 
حاکم شدن سیاهی و تاریکی فراگیر، ندای اهلل اکبر از 
سر بام ها به آسمان برخواست و کابل غرق در ندای 
حق طلبی و عدالت طلبی و استبداد ستیزی شد؟ اهلل 
اکبری که از حنجره مردم ساده و سیاست نخوانده آن 
روز به هوا بر می خواست، نهایت و اوج شکایت و 
اعتراض به استبداد بود که خودجوش و مردمی، لرزه 
بر اندام استبداد انداخت و پیکرهای غرق در خونی 
که در تظاهرات روز سوم حوت علیه تجاوزگری و 
از  افتادند، حکایت  می  زمین  بر  استبداد،  و  استعمار 
رشادتی خیره کننده داشتند، که برای آزادی وطن از 
چنگ استعمار حاضر به فدا کردن جان خویش بودند. 
اما امروز باید سوال شود، آن حنجره ها، آن فریادهای 
حق طلبانه و آن اراده های آهنین کجاست؟ کجا رفتند 
آن بزرگ مردانی که چنین بزرگ منشانه جام شهادت 

نوشیدند و قیام سوم حوت را رقم زدند؟ سوم حوت 
سال 1358 رنگ سرخ به خود گرفت و از التهاب و 
گرمای خون شهیدانی که بر زمین ریخته شد، گرم و 
و  در حال جوش  افغانستان  تاریخ  بطن  در  دار  تب 
خروش و غلیان است. افسوس که ما هرگز وامداران 
خوبی برای خون شهدای این وطن نبوده ایم، افسوس 
که نتوانستیم این التهاب و این گرما و شور و هیجان را 
به منطقی کارامد و خردمندانه برای امروز به کار بندیم 
و از حوادث افتخار آمیز و غرور برانگیزی چون سوم 
حوت، در جهت وحدت و ثبات ملی استفاده کنیم. 
مگر غیر از این است که سوم حوت یاد آور خاطره 
رشادت و بزرگی هایی است که خود مردم به دست 
خود، بدون در نظر داشت سمت و زبان و قوم و قبیله 
برای اعتالی وطن و آزادی خویش رقم زدند؟ سوم 
حوت وحدت ملی را بر سر ارزش هایی مشترک و 
باورهایی اساسی و بنیادین به تصویر کشید. فریاد اهلل 
اکبری که از بام خانه ها بر خواست، خون شهیدانی 
که بر زمین ریخت و اعتراضی که به رنگ سرخ اما 
جاودان در تاریخ این کشور ثبت شد، همه نشان از 
یک واقعیت تاریخی داشت که حتی افغانستانی ها هم 
می توانند با هم توافق کنند که بر سر دفاع از ارزش 
هایی مشترک، با هم به توافق برسند و وحدت را به 

نمایش بگذارند.
امروز  که  کسانی  برای  است  عبرتی  درس  تاریخ، 
زندگی می کنند از آن چه آنان که در دیروزها مرتکب 
شدند، تاریخ فراز و نشیبی را به تصویر می کشد که 
برای مردم آن تاریخ، هرگز قابل پیش بینی نبوده است 
و آن ها یا از روی منطق و عقل و خردگرایی یا از 
روی غریزه، آن لحظات و برهه های حساس را زیسته 
اند و زشت و زیبا، شکست و یا پیروزی را رقم زده 
اند. تاریخ هر کشور ماالمال از شخصیت های منفور 
و محکوم و چهره ها و کارکردهای بزرگ و محبوب 
و  از زشتی های  نمایشگاهی  است. سوم حوت هم 
زیبایی های آن برش از تاریخ افغانستان است. چرا این 
نمایشگاه تعطیل شده و به روی عالقمندان بسته شده 
است؟ چرا نسل جوان ما از دیدن و مرور این زشتی 
ها و زیبایی ها محرومند؟ چرا کمتر کسی این روزها 

به یاد می آورد که در سوم حوت 1358 چه گذشت؟ 
آیا هستند هنوز کسانی که از تکرار یک چنین حوادثی 
در ترس و لرزند و با انکار تاریخ و یا پرده بر روی 
این قهرمانی ها انداختن، به تداوم استبداد در جامعه 
کمک می کنند؟ اگر مردم افغانستان توانسته اند چنین 
اثر و شاهکارهای تاریخی به یاد ماندنی را خلق کنند، 
چرا دیگر توان وامید باز خلق این حوادث را در خود 
تک  تک  نگاه  نوع  در  ملت،  یک  عزت  بینند؟  نمی 
و  فرهنگ  و  تاریخ  خودشان،  به  دیار  آن  شهروندان 
که ترس  ملتی  بود.  میراث گذشته گان شان خواهد 
و لرز و بز دلی و حقارت را عمری است به دوش 
می کشد و اگر سال ها سیلی به صورتش زده اند و 
او را توان پاسخ گفتن نبوده است، ملتی که فکر کند 
در گذشته هیچ نشانی از وحدت، همگرایی، بزرگی و 
عزت مند زندگی کردن در تاریخش رخ نداده است، 
همواره خواهد آموخت که همین وضعیت فالکت بار 
هم غنیمتی است که غیر از آن گزینه ای برای شان 
سوم  نمایشگاهی چون  اگر  اما  بود.  نخواهد  متصور 
حوت، دروازه هایش با شکوه و بزرگی به روی مردم 
ما باز شود و به خصوص نسل جوان به تماشا بنشینند 
که این ملت همیشه سرافکنده نبوده و هیچ گاه حاضر 
استبدادی  که  جا  هر  و  دهند،  ذلت  به  تن  اند  نشده 
طلوع کرده است، قیامی شکل گرفته و هر جا دستانی 
آلوده و جنایتکار، گلوگاه شان را فشرده است، حنجره 
هایی آزادی طلب، فریاد برآورده اند و این دست ها 
را از شانه قطع کرده و نگذاشته اند، بیگانگان بر مال 
گاه  آن  کند  پیدا  تسلط  وطن  این  ناموس  و  جان  و 
است که احساس بزرگی و غرور خواهد کرد و تن 
به تحقیر شدن نخواهد داد. باید نمایشگاه سوم حوت 
بر پا شود، مردم به یاد بیاورند که چه تاریخ با عظمتی 
دارند و زشتی ها و زیبایی های آن برهه از تاریخ را 
روایت کنند تا امروز بدانیم و باور کنیم که استبداد در 
ستیزی  استبداد  در  و  پایید  نخواهد  دیری  افغانستان 
و استعمار زدایی، همه ملت، متحدانه همیشه حرکت 
کرده اند و قیام های بزرگی چون سوم حوت را رقم 

زده اند. 

www.mandegardaily.com

امنیت افغانستان بر امنیت...
در  تاثیری  واشنگتن  کابل-  امنیتی  پیمان  امضای  عدم 

کمک های چین نسبت به افغانستان ندارد
وانگ یی در سفرش به کابل اعالم کرد که امضا یا عدم 
امضای پیمان امنیتی کابل- واشنگتن به کمک های چین 

در بازسازی افغانستان تاثیری ندارد.
وی تصریح کرد که ما به تصمیم افغانستان در امضا و 
امریکا ارج می گذاریم  با  امنیتی  پیمان  امضای  یا عدم 
و امیدوار هستیم که روابط افغانستان و آمریکا باعث 

تقویت صلح ثبات در این کشور شود.
چنین میزبان روند استانبول

اظهار داشت که در  ادامه  امور خارجه چین در  وزیر 
استانبول  روند  نشست  میزبان  آینده، چین  اگست  ماه 
خواهد بود و افغانستان نیز معاونت این نشست را به 
تالش  نشست  این  در  همچنین  داشت  خواهد  عهده 
خواهد شد که صلح و امنیت در افغانستان تامین شود.
کشورهای  از  بسیاری  استانبول  روند  در  گفت:  وی 
منطقه حضور دارند و در افغانستان منافع متقابلی نیز 
دارند و ما کشورهای عضو این روند را برای کمک در 

تامین صلح افغانستان تشویق خواهیم کرد.
چین آماده آموزش پولیس افغانستان است

پولیس  نیروهای  آموزش  ادامه  از  همچنین  یی  وانگ 
آموزش  آماده  ما  گفت:  و  داد  خبر  آن ها  تجهیز  و 
نیروهای پولیس و تجهیز آن ها هستیم و کمک های ما 

در بخش های دیگر نیز افزایش خواهد یافت.
تبادل نظر در مورد اعالمیه پیمان استراتژیک میان چین 

و افغانستان
این  در  افغانستان  خارجه  وزیر  عثمانی،  احمد  ضرار 
کنفرانس از کمک های چین و دوستی دیرینه 2 کشور 
و  به کمک ها  افغانستان  گفت:  و  کرد  ابراز خرسندی 

حمایت های چین پس از سال 2014 نیاز دارد.
رابطه  در  خود  چینی  همتای  با  که  داشت  اظهار  وی 
افغانستان،  آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  با 
کابل-  امنیتی  پیمان  امضای  استانبول،  روند  نشست 
و  چین  بین  استراتژیک  پیمان  اعالمیه  و  واشنگتن 

افغانستان نیز بحث و تبادل نظر کرده است.
اعالم  یکپارچه  و  واحد  چین  از  همچنین  عثمانی 
حمایت کرد و افزود: افغانستان از موضع دولت چین 
حمایت  کیانگ«  »سین  و  »تایوان«  »تبت«،  قبال  در 

می کند.
نیز  اطالعات  تبادل  بخش  در  کشور   2 افزود:  وی 
همکاری های خود را افزایش خواهند داد و در مبارزه 

با تروریسم بیشتر همکاری خواهند کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان ضمن قدردانی از امتیازات 
سفارت  به  گفت:  گمرکات  تعرفه  بخش  در  چین 
بازرگانان  با  که  است  داده  دستور  چین  در  افغانستان 
چینی که خواستار سرمایه گذاری در این کشور هستند 

همکاری بیشتر انجام دهند.
بخش های  در  کشاورزی  همکاری  توافق نامه  امضای 

فنی
حضور  با  چین  و  افغانستان  خارجه  وزارت  معاونان 
وزرای خارجه 2 کشور توافقنامه همکاری کشاورزی 
در بخش های فنی را امضا کردند و بر گسترش بیشتر 

همکاری بین چین و افغانستان تاکید کردند.
چین از کشورهایی است که با افغانستان روابط نزدیک 
را حمایت  کشور  این  مختلف  عرصه های  در  و  دارد 

کرده است.
چندی پیش نیز روسای جمهوری افغانستان و چین در 
حاشیه محفل افتتاحیه المپیک »سوچی« در روسیه باهم 

دیدار و گفت وگو کردند.
رییس جمهوری چین در این دیدار اعالم کرده بود که 
این کشور از روند صلح افغانستان به رهبری افغان ها 
حمایت می کند و همچنان سال جاری میالدی را سالی 

سرنوشت ساز برای افغانستان دانسته بود.

برنامۀ واکسین پولیو...
موجودیت  مورد  در  نگرانی هایی  اما  است؛  کاهش 
همچنان  افغانستان  در  اطفال  فلج  یا  پولیو  ویروس 

پابرجاست. 
دارد  قرار  منطقه یی  در  افغانستان  چون  وی،  گفتۀ  به 
که ویروس پولیو در آن در حال گردش است و این 
با  پولیو  محو  راستای  در  تالش ها  تا  شده  سبب  امر 

مشکالتی مواجه شود.
در  پولیو  کامل  محو  راه  تنها  پس  کرد،  تاکید  فروتن 
افغانستان واکسین کردن اطفال زیر پنج سال در جریان 

کمپاین های سراسری واکسیناسیون پولیو می باشد. 
می گویند،  صحت  وزارت  مسووالن  حال،  همین  در 
قرار است از امروز هم زمان در چهارده والیت کشور 
از جمله کابل که در آن نشانه های از گردش ویروس 

پولیو دیده شده، برنامه کمپاین واکسن پولیو آغاز شود 
و به مدت سه روز ادامه یابد.

وزارت  سخنگوی  ترکستانی  بکتاش  داکتر  گفتۀ  به 
صحت عامه، این کمپاین که قرار است از امروز آغاز 
بیشترین  یعنی  بود  خواهد  سرحدی  کمپاین  شود، 

والیت سرحدی را شامل می باشد.
وی تاکید کرد، این چهارده والیت شامل چهار والیت 
حوزه شرقی، چهار والیت حوزه جنوب شرق، چهار 
والیت حوزه جنوب غرب و والیات کابل و بدخشان 

می باشد.
ترکستانی افزود، در این کمپاین که یک کمپاین فرعی 
است، نزدیک به سه میلیون کودک زیر پنج سال واجد 

شرایط واکسن پولیو دریافت خواهند کرد.
انتاني )ساری(  پولیو یا فلج اطفال یک مرض شدیداً 
با حمله  است و عامل آن ویروس پولیو می باشد که 

به سیستم عصبي باعث فلج کامل و یاقسمًا فلج  و در 
برخی از موارد منجر به مرگ مي شود. 

عالیم و اعراض اولیه آن بسیا ر شبیه به سرماخوردگي 
است که شامل تب ـ سردردي ـ جان دردي خستگي 
اوقات عالیم  باشد و گاهی  وشخي اعضاي بدن می 
اغلبًا یک طرفه ویا دوطرفه می  پاها که  کمتر و فلج 

باشد، را دارا است.
کند  مصاب  را  اشخاص  مي تواند  سني  هر  در  پولیو 
ولي تمام اطفال زیر پنج سال در معرض خطر هستند 
خصوصًا نوزادان ویا آناني که مقاومت وجودشان پایین 

است مانند اطفال، افراد مریض و بزرگ سال.
این مرض تداوی ندارد و یگانه راه آن جلوگیری یا 
وقایه مرض  به وسیله گرفتن دو قطره واکسین پولیو 

است.
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هرگونه  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
مقایسه بین سرمربی کنونی و فصل گذشته 

بایرن مونیخ را بی احترامی خواند.
 بایرن مونیخ فصل گذشته زیر نظر یوپ 
آنها  شد.  گانه  سه  فتح  به  موفق  هاینکس 
و  آلمان  حذفی  جام  بوندسلیگا،  قهرمان 

لیگ قهرمانان اروپا شدند.
به  را  هاینکس جای خود  فصل  پایان  در 
که  است  درست  داد.  گواردیوال  جوزپه 

جام  سوپر  در  بارسلونا  پیشین  سرمربی 
عنوان  جهان  باشگاه های  جام  و  آلمان 
بایرن  تیم  و  آورد  دست  به  را  قهرمانی 
مونیخ زیر نظر او به واقع پیشرفت کرد اما 
گواردیوال  و  هاینکس  مقایسه  به  بسیاری 
می پردازند، چیزی که ویسنته دل بوسکه با 

آن موافق نیست.
فکر  گفت:  خصوص  این  در  بوسکه  دل 
بی  دست  این  از  مقایسه هایی  می کنم 
احترامی به حساب می آیند. با این کار چه 
هاینکس  یوپ  می شود؟  آنها  عاید  چیزی 
بزرگی  و  خوب  مربیان  گواردیوال  پپ  و 

هستند.
دل بوسکه افزود: بایرن به همراه هاینکس 
یوپ  تیم  این  هواداران  برد.  را  چیز  همه 
هم  اکنون  مونیخ  بایرن  دارند.  دوست  را 
ارائه  زیبایی  نمایش  گواردیوال  همراه  به 

می کند. من هر دو مربی را دوست دارم.

تیری آنری معتقد است آرسنال می تواند هنوز هم 
در  قهرمانی  به  و  باشد  برتر  لیگ  قهرمانی  مدعی 

لیگ برتر دست یابد.
قدرت  با  را  انگلیس  فوتبال  جدید  فصل  آرسنال 
شروع کرد و توانست هفته ها در صدر قرار داشته 
توقف  و  لیورپول  برابر  سنگین  شکست  اما  باشد 
برابر منچستریونایتد آنها را از قهرمانی در لیگ برتر 
دور کرد. همچنین شکست خانگی دو بر صفر برابر 
بایرن مونیخ در لیگ قهرمان اروپا نیز باعث ناامیدی 
هواداران این تیم به موفقیت در بازی های اروپایی 

شده است.
آرسنال  باشگاه  تاریخ  گلزن  برترین  آنری،  تیری 
انگلیس  در  سابقش  تیم  قهرمانی  شانس  درباره 
گفت: هیچ چیز برای آرسنال تمام نشده است. آنها 
هنوز در بین مدعیان قهرمانی هستند و ممکن است 
اتفاقات زیادی تا پایان فصل رخ دهد. فکر می کنم 
آرسنال این توانایی را دارد که بتواند بار دیگر به 

صدر جدول لیگ برتر انگلیس برسد.
را دوست  آرسنال  ادامه گفت: هنوز هم  در  آنری 
خیلی  نمی کنم  فکر  باشیم.  صادق  بیاییم  اما  دارم 
باشند.  داشته  امید  آرسنال  قهرمانی  به  مردم  از 

هواداران هنوز هم معتقدند 
روزهای  در  نمی تواند  تیم 
قهرمانی  برای  پایانی 
نباید فراموش  البته  بجنگد، 
در  هم  آرسنال  که  کنیم 
لیگ  در  هم  و  جام حذفی 
حضور  نیز  اروپا  قهرمانان 
دارد و این کار را برای آنها 

سخت می کند.
آندری در ادامه گفت: فکر می کنم رقابت آرسنال 
باقی مانده  با چلسی و منچسترسیتی در هفته های 
به اوج حساسیت خود برسد. هر چقدر آنها پول 
و سرمایه دارند، آرسنال استعداد و توانایی دارد. به 
انگلیس در  برتر  لیگ  برای کسب  نظر من رقابت 

هفته  پایانی پایاپای پیش خواهد رفت.
آرسنال که در حال حاضر با یک امتیاز کمتر نسبت 
قرار  انگلیس  لیگ  جدول  دوم  رده  در  چلسی  به 
دارد. امروز )شنبه( در هفته  بیست و هفتم در خانه 
از تیم ساندرلند پذیرایی خواهد کرد. آنها همچنین 
دو هفته  آینده باید برای جبران شکست دو بر صفر 

برابر بایرن  مونیخ به آلمان سفر کنند.

دل بوسکه: 
مقایسه هاینکس و گواردیوال بی احترامی است

آنری:
 آرسنال هنوز هم می تواند قهرمان 

لیگ برتر شود

ورزش

چین په افغانستان کې... 

پوځي او اقتصادي مرستې وکړي. که چېرې چین له افغانستان 

غربګون  هم  به  پاکستان  وکړي  مرستې  کې  برخو  دې  په  رسه 

وښيي.((

په همدې حال کې د پوځي چارو شننونکي جرنال امرالله امان 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، افغان حکومت خپلې 

اسايس چارې پريښي او په فرعي واټونو روان دی.

نوموړی زیاتوي، افغان حکومت د دې پر ځای چې له امریکا 

پوځي،  د  افغانستان  د  چې  کړي،  السلیک  تړون  امنیتي  رسه 

دی،  تضمینوونکی  وضعیت  او  مرستو  سیايس  او  اقتصادي 

چین ته د ګدایۍ الس غځوي او له هغوی خیر غواړي.

باید  نه حلېږي،  په سوال  دا مسایل  اند دی، چې  په دې  هغه 

تړون السلیک يش؛ خو کرزی د تړون د السلیک پر ځای له 

دې تړون نه باج غواړي، خپلې شخيص ګټې په کې لټوي او 

ميل ګټې یې له یاده ایستيل دي.

سیاستونه،  ایران  او  هند  روسیه،  چین،  وايي،  امان  جرنال 

نه  اجازه  دا  رقابتونه  او  نزاکتونه  ییز  سیمه  وړتیا،  اقتصادي 

د  افغانستان کې  په  کال وروسته دې  له ۲۰۱۴  ورکوي، چې 

امریکا او ناټو د تشې ډکولو خیال وکړي او نه دا وړتیا لري.

کې  افغانستان  په  کې  کلونو  دیارلسو  تېرو  په  کړه،  زیاته  هغه 

اجیره اردو رامنځته شوه، مسلکي کسان په سلیقوي ډول ګوښه 

او نور یې په ځای ونه روزل شول، هغه تجهیزات چې افغان 

اردو یې د امنیت د تامین لپاره ورته اړتیا لري، تر اوسه د پوځ 

دی  نه  سم  ځواکونه  افغان  يش،  ورکړل  دي  نه  کې  واک  په 

روزل شوي او نه د دې توان لري، چې د خپلې خاورې امنیت 

ونیيس.

اند، په کار ده چې ناټو او امریکا په دې برخه کې په  د ده په 

خپلو ژمنو وفا وکړي او ولسمرش کرزی له امریکا رسه امنیتي 

تړون السلیک کړي.

ښاغيل امرالله امان وویل، دا به د افغان حکومت تېروتنه وي 

چې له چین نه د پوځي مرستو او حضور غوښتنه وکړي، ځکه 

چین دا وړتیا نه لري چې له افغانستان رسه پوځي مرستې وکړي 

افغانستان  په  او نه یې کورين سیاستونه دا اجازه ورکوي چې 

کې پوځي حضور پیدا کړي.

دا په داسې حال ده چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو 

نه  سیال  چینايي  خپل  له  کې  غونډه  خربي  یوې  په  وزیر 

مرسته  کې  برخو  پوځي  په  رسه  افغانستان  له  چې  وغوښتل، 

افغانستان  له  وکړي. هغه همدارنګه ویيل ول، چې چین دې 

رسه له ۲۰۱۴ کال وروسته د ځواکونو په روزلو کې مهمه ونډه 

واخيل.

تنـدیِس آتش گرفتۀ...
زنده گی به پا ایستادن است

نه لرزیدن ص64
4ـ مردم د و ستی:

بزرِگ  دغدغۀ  و  دلیل  اساس  شاید 
همین  را  سروش  لیزا  شاعرانه گِی 
بسازد.  میهن دوستی  و  مردم دوستی 
واقعی  نفس های  مردم،  زخمی  سرنوشِت 
بانوِی  این  شعرهای  اصلِی  درون مایۀ  و 
لیزا،  فریادِ  است.  ارزشمند  و  اندیشمند 
همان آرزوهای خفه شده و درگرفته یی ست 
که سال هاست درگلوِی شکستۀ یک نسل 
پاره  سینه های  انقالِب  است؛  شده  زندانی 
شده یی ست که هیچ کس به مرگ شان مرثیه 
کودکاِن  گرسنه گی  صدای  نکرده؛  خوانی 
بنده های شکم،  بی پناهی ست که  بی گناه و 
بیچاره گی زنان و  به بی نانی شان می خندد؛ 
دخترانی ست که روزگارشان سنگ شده و 
ویراِن  از سرنوشت  او  ستم.  بودن شان  زن 
در  تابستان  که  می کند  پاره  گلو  مردمی 
گرمای بی خانه گی می سوزند و در زمستان 
می َکنند...  جان  بی آشیانه گی  سرمای  در 

این هم نمونه هایی از این گونه:
کاش در امواِج ایوان های نور

گریۀ تلِخ تو را با چادری
پاک می کردم به خوِن جاِن خویش

لمس می کردم به مثِل مادری. ص37

کاش در رهگذرِ دیدۀتان
سینه ام موِج تماشا می شد

تشنه از گوشۀ زنداِن نفس
غِم دیرینه تسال می شد. ص45

ای کاش تا سرودِ سپیدار می شدم
یک برِگ سبِز سایۀ دیوار می شدم

یک خوشۀ سبز گندم و یک دانۀ امید
مرهم به چشِم کودِک بیمار می شدم

ای کاش دسِت همِت من می رسید تا ـ
رنگین کماِن خلِق تبه کار می شدم

ای کاش توته رخِت زمستان و لقمه نان
بر کودِک برهنه سزاوار می شدم... ص52

5ـ هنجارگریزی:
   اگر بخواهیم روی زباِن غیرمتعارِف لیزا 
قضاوت  زیبایی شناختی  منظِر  از  سروش 
از  جدا  خودی  کاماًل  زبانی ست  کنیم، 
کار  در  طبیعی   امر  یک  که  تأثیرپذیری ها 
کارش  شیوه های  همانند  است،  شاعر  هر 
یاهم  و  رفته  ازکار  قاعده های  و  هنجارها 
ازکارافتاده را به گونۀ خاصی می شکند، هم 
تعبیری  به  یا  و  قالب.  در  در محتوا و هم 
می توان گفت جنبه های فردی لیزا سروش 
در شعر، در همین شکستن قاعده ها و عبور 
از هنجارها نهفته است. در هر گوشه یی از 
شعرهای لیزا، حس زنانه گی و آمیخته گی ها 
جریان  فردی  به  منحصر  پخته گی های  و 
مشخصًا  شعرها  کل،  به صورت  و  دارد 
شعرهای یک زن است با مایۀ واقعِی حِس 
غزل  دو  از  نمونه،  دو  به  این جا  زنانه گی. 
وزن،  ساحت  در  بیشتر  که  می کنیم  نگاه 
قاعده شکنی و هنجار گریزی دیده می شود:

وقتی تونیستی، دفترهایم درد سر میشه
گل  واژه های شعرم می میرند، خانه ام در بدر 

میشه...
فلم  معاصران  را  سیه روزگاری هایم 

می سازند

زخمم التیام نیافته قصاب دستش تبر میشه. 
ص17

پایان  غزل  عجیب وغریب،  وزن  همین  با 
سیمین  شعرهای  در  جز  شاید  می یابد. 
تابناِک  چهره های  از  یکی  که  بهبهانی 
به شمار می رود، جای دیگری  وزن شکنی 
نکته،  این  نشویم.  روبه رو  وزن  چنین  با 

فردیت یافتِن شاعر را نشان می دهد.
آخرین نگاهِ من به شاعرانه گی لیزا سروش، 
شاعِر  این  عاشقانه ُسرایی  به  نگاهی ست 
شکسته گی  این همه  میان  در  گویا  مسلم. 
و  عاشقانه گی  برای  فرصتی  خسته گی،  و 
دل بسته گی هم میسر بوده. عاشقانه های لیزا 
سروش به رنگ همۀ شعرهایش، از پخته گی 
و ارزنده گِی ویژه یی مایه گرفته است. برای 
لیزا سروش، برقراری و پایداری در محورِ 
با  عزت و شرف آرزو می کنم و سخن را 
مجموعۀ شعری«دریچه«  از  عاشقانه  غزلی 

به پایان می رسانم:
من ترا در معبِد سبِز غزل ها یافتم

هر نمای زنده  گی را با تو زیبا یافتم
من ترا در بستر سردِ سکوِت لحظه ها

یک بهار فصل موهومِ تمنا یافتم
من ترا در چلۀ سردِ تسالیِی خویش

هم نفس با شعلۀ گرمِ مسیحا یافتم
من ترا در زورِق سرگشتۀ این سرنوشت

یک طلوِع کاِخ آزادِی فردا یافتم
من ترا اندر بلورِ دید ه گاِن خویشتن 

نی بهار و نی خزان، هم رنِگ گل ها یافتم
من خودم را چون کالمِ تلِخ جنگل ها هنوز

هم نوا در پیکِر سردِ سخن ها یافتم
من خودم  را در بهارستاِن گرمِ رازها
در کنار زنده گانی با تو یک جا یافتم.

متن سخنرانی افتتاحیه... 
هم چنان  و  داریم  مشارکت  بحران  و  مشروعیت 
از  چالش های عمده یی را پیش رو داریم که عبارت 
چالش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؛ و در 
ضمن آن مسایلی ملی را در کشور داریم که باید بدان 

پرداخته شود.
جامعۀ  که  است  گونه یی  به  کشور  امروزی  حالت 
جهانی از کشور بیرون می شود و مشروعیت کنفرانس 
بن که سیزده سال پیش ایجاد شده بود تقریبًا در حال 
تمام شدن است و بعد از سیزده سال عدم شکل گیری 
یک دولت ملی در افغانستان هم سبب شده است تا 

این سیمینار امروزی برگزار گردد.
احزاب  و  رهبران  این ست،  داریم  که  دیگری  مشکل 
سیاسی به آن پخته گی نرسیده اند و رهبران سیاسی و 
قومی کشور بعد از سیزده سال یک بار دیگر به پایگاه 
قومی خود رجعت کردند و متأسفانه می بینیم که در 
پیشین  پایگاه  به  نبود یک دولت ملی رهبران دوباره 

خود رفته اند.
بر  امروز مشکل دیگری نیز است که ایتالف ها اکثراً 
سر قدرت  و تقسیم قدرت میان چهره ها است؛ پس 

این بحران ها و مشکالت را امروز در کشور داریم.
ُفرصتی را که در پیش رو داریم یک ُفرصت طالیی یی 
شود  ُفرصت  هم  می تواند  که  است  انتخابات  نام  به 
و  دید  به  گی  بسته  این  و  باشد  تهدید  یک  هم  و 
انتظارات ما دارد که واقعًا از انتخابات پیش رو ما چه 
می خواهیم؛ آیا می خواهیم فقط بازی برد و باخت را 
تمرین کنیم و یا می خواهیم واقعًا انتخابات را به یک 
ُفرصت به خاطر نجات کشور از بحران هایی که در باال 

برشمردیم بدانیم و مساعد سازیم.
آنچه را که ما از انتخابات پیش رو نیاز داریم این ست 
که بتوانیم تا ارزش ها و ثبات موجود را حفظ کنیم و 
گذار مسالمت آمیز داشته باشیم به یک فردای با ثبات 
و تیم زعامت جدید افغانستان را به شکل مشروع آن 
از  بعد  را  بقای ملی خود  باشیم که  توانسته  ببینیم و 

انتخابات نیز حفظ کنیم.
یک  به  را  انتخابات  چطور  که  است  این  مهم  پس 
ُفرصت تبدیل کنیم و آنچه را که ما پیشنهاد می کنیم 
تفاهم، رقابت و  انتخابات،  این است که دموکراسی، 
نوع  یک  دیگر  یکبار  و  باشیم  داشته  پذیری  تحمل 
پیشنهاد  امروزی  مجلس  به  را  تفاهمی  دموکراسی 
انتخابات را به صفت یک خط قرمز  می کنم تا اصل 
بدانیم اما چطور می توانیم در فرایند انتخابات تفاهم 

نخبه گانی را در کشور ایجاد کنیم.
حراست  و  دفاع  در  را  خود  امتحان  افغانستان  مردم 
اما آنچه  از این کشور بسیار موفقانه سپری کرده اند، 
در طول تاریخ افغانستان مشکل بوده است که رقابت 
میان نخبه گان کشور همیشه وجود داشته است و آیا 
ملی و در عدم شکل  احزاب  نبود  تا در  دارد  امکان 
نخبه  راهکار  یک  کشور،  در  ملی  دولت  یک  گیری 
محور را در کشور پیشنهاد کنیم؛ تا نخبه گان افغانستان 
را وادار به تفاهم و همکاری  به خاطر مسایل علیای 
کشور  میان یکدیگر بسازیم. آنچه را که امروز با خود 
نامزدان  از  که شماری  است  تفاهمنامه یی  یک  داریم 
ریاست جمهوری تفاهم کرده اند تا سالمت انتخابات 
حفظ و در فرایند انتخابات دولت وحدت ملی ساخته 

شود.
از  مان  تفسیر  و  تعبیر  دربارۀ  می خواهم  مختصر 
وحدت ملی بگویم. شرایط ایجاد دولت وحدت ملی 

را می دانید که کشور در حالت جنگ باشد، ناامنی با 
تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود داشته باشد و کشور 
در حال انتقال سیاسی باشد، بحران هایی که قباًل از آن 
است  این جا  در  باشد  داشته  کردیم وجود  یادآوری 
از تمام  تا  که رییس جمهور مسوولیت خود می داند 
عمل  به  دعوت  کشور  نخبۀ  و  تأثیرگذار  نیروهای 
مسایل  به  ملی  دولت وحدت  در چارچوب  تا  آورد 
ملی افغانستان بپردازند و بر اساس اولویت های ملی 

افغانستان به کشور رسیده گی کنند.
فرق  مختلف  نظام های  در  دولت  این  نحوۀ  البته 
شمار  همان  اساس  بر  پارلمانی  نظام  در  که  می کند 
اجرایی  بخش  در  دارند  پارلمان  در  که  نماینده گانی 
رییس جمهور  ریاستی  نظام  در  اما  می شوند  شریک 
عمل  به  دعوت  کشور  در  مطرح  نیروهای  تمام  از 
می آورد تا در چارچوب دولت وحدت ملی مشورت 
و تصمیم گیری خود را مشترک بسازند و دقیقًا ما در 
هم چو شرایط قرار داریم؛ یعنی امروز تالش جمعی به 
کار است تا افغانستان را از این مشکالت و بحران ها 

بیرون بکشد.
همان گونه که پیشتر هم نیز یادآوری کردم در کشور 
ما مشارکت یا در محور چهره ها است به خاطر تقسیم 
قدرت که شکنند است و دوم هم مشارکتی است در 
چارچوب یک اصل که به توافق می رسند و یک دیدگاه 
واحد را ایجاد می کنند، مشخصات مختصری را که از 
جا  این  که  دانشمندانی  و  گفتم  ملی  وحدت  دولت 
هستند روی بخش های دیگر آن نیز صحبت خواهند 
کرد همین مؤلفه های آن است که ما می خواهیم دولت 

وحدت ملی در چارچوب آن تشکیل شود.
امروز به شکل عملی چیزی را که می خواهیم در آن 
و  مشخصه  تا  دو  حداقل  باشد  ملی  وحدت  دولت 
بارها این را یادآوری کرده  مؤلفۀ برجسته دارد و ما 

ایم.
چون هیچ کس به تنهایی نمی تواند تا این   -1
کشور را اداره کند و هیچ طرفی هم نمی تواند مقبولیت 
و مشروعیت مکمل داشته باشد پس رییس جمهوری 
که از طریق آرای مردم بیرون می شود باید مسوولیت 
خود بداند که یک نهادی را در کنار خود زیِر نام نهاد 
ریاست جمهوری ایجاد کند و در این نهاد از نخبه گان 
تا  کنند  دعوت  افغانستان  تأثیرگذاران  و  افغانستان 
مشورت و تصمیم گیری خود را در قبال مسایل کالن 
کشوری مشترک بسازند؛ البته بر اساس قانون اساسی 
افغانستان دو تا ماده داریم که رییس جمهور می تواند 
در حالتی به خاطر بهبود کشور نهادی را ایجاد کند که 

ما آن را نهاد ریاست جمهوری گفته ایم.
ملی  وحدت  دولت  دیگر  مؤلفۀ  که  را  2-آنچه 
می شماریم، این ست که چطور می شود کابینه یی بعدی 
ما بیشتر کابینۀ تخصصی، مسلکی و فکری باشد؛ اقوام 
اما چگونه  ما هستند  واقعیت هایی  از  افغانستان یکی 
تخصصی  و  مسلکی  و  فکری  گان  نخبه  تا  می شود 
افغانستان در چارچوب دولت و  اقوام مختلف  از  را 
نهادمند  را  مشارکت  باشیم  توانسته  تا  بیاوریم  کابینه 
بسازیم و با این روش رضایت مردم را بدست بیاوریم 
نظام را منسجم  ایجاد رضایت مردم مشروعیت  با  و 
بسازیم و با مشروعیت نظام وحدت ملی را در کشور 
داوطلبانه بسازیم و با وحدت ملی داوطلبانه تقویت 
هویت ملی و جدای از تمام هویت های قومی را پیام 
بدهیم و بتوانیم برای آینده های خود حافظۀ تاریخی 

                      سپاس از شما.ملی را به ارمغان بگذاریم.



وروسته له هغې چې افغانستان له چین نه وغوښتل چې 

له ۲۰۱۴ کال وروسته  او  وررسه پوځي مرستې وکړي 

چارو  سیايس  او  پوځي  د  وروزي،  ځواکونه  افغان 

یوشمېر شننونکي وايي، چین نيش کوالی له افغانستان 

رسه پوځي مرستې وکړي او یا له امریکا رسه مقابل يش.

اصيل  د  کرزی  ولسمرش  وايي،  راز  دغه  شنناندي  دغه 

چارو پر ځای په فرعي واټونو درومي او د دې لپاره چې 

کړي  السلیک  تړون  امنیتي  ترمنځ  واشنګټن  ـ  کابل  د 

چین او هند ته د ګدايۍ الس غځوي.

څېړونکي  چارو  سیايس  د  او  استاد  پوهنتون  کابل  د 

په  په مرکه کې وویل،  ته  فاروق برش ماندګار ورځپاڼې 

ناټو خالف د هر ډول  او  امریکا  اوسنیو رشایطو کې د 

به  اخیستل  ګام  او  کړنې 

په  ځکه  وي،  نه  منطقي 

امریکا  کې  افغانستان 

حضور  پوځي  ناټو  او 

رسه  افغانستان  له  لري، 

او  پوځي  اقتصادي،  په 

سیايس برخو کې مرستې کوي.

هغه وايي، دا ناممکنه ده چې چین دې افغانستان ته خپل 

پوځي رستېري را واستوي او له ۲۰۱۴ کال وروسته دې 

په افغانستان کې د امریکا او ناټو تشه ډکه کړي.

د نوموړي په خربه، له چین نه د افغان حکومت د پوځي 

مرستو او افغان ځواکونو د روزنې غوښتنه، د امریکا پر 

وړاندې د ولسمرش کرزي غربګون دی، چې ښې پایلې 

نه لري.

ده وویل، هغه مرستې او چارې چې امریکا او ناټو یې په 

افغانستان کې تررسه کوي، چین یې وړتیا نه لري.

ښاغلی برش زیاتوي، چین نيش کوالی له افغانستان رسه 

په  او سیايس برخه کې  بیارغونې  اقتصادي،  په پوځي، 

میلیاردونو ډالرو او پوځي تجهیزاتو مرستې وکړي، ځکه 

چین دا وړتیا او توان نه لري.

د سیايس چارو د دغه شنناند په باور، د ولسمرش کرزي 

له خپل  پلوه  له سیايس  او کړنه  دا غوښتنه  د حکومت 

مسیر نه د هغه د انحراف په مانا ده.

ښاغلی  چې  پوهېدلې  امریکا  او  ناټو  کړه،  زیاته  هغه 

کرزی دا تړون نه السلیک کوي؛ خو د ولسمرشۍ ټول 

تړون  دې  د  غړو  جرګې  لویې  د  او  شورا  ميل  نوماند، 

له السلیک رسه موافقه ښودلې او حکومت ته یې سال 

ورکړې، چې دغه تړون السلیک کړي.

ده  دا  مهمه خربه  بله  استاد وویل،  یاد  پوهنتون  کابل  د 

او  راتګ  کمونستانو  د  کې  افغانستان  په  ځل  یو  چې 

نه  خاطرې  ښې  ترې  خلک  چې  شوی،  تجربه  شتون 

لري، نو افغانان هم دېته چمتو نه دي، چې یو ځل بیا 

د چین  په ځانګړي ډول  د کمونستان  افغانستان کې  په 

شتون ومني.

د  چې  غواړي  نه  هم  چین  زیاتوي،  برش  فاروق  استاد 

پوځي  کې  افغانستان  په  او  ودرېږي  وړاندې  پر  امریکا 

حضور ولري، یا له افغانستان رسه پوځي مرستې وکړي: 

)) بله مهمه خربه دا ده چې چین د پاکستان سرتاتېژیک 

دوست دی. هرکال په میلیونونو ډالرو وړیا او پور مرستې 

ورکوي. د پاکستان پوځ روزي او مرسته وررسه کوي. نو 

دا هېڅ عقل نه مني چې چین دې په یوه وخت کې هم 

د پاکستان پوځيان وروزي او هم د افغانستان. هم دې 

له پاکستان رسه پوځي او اقتصادي مرستې وکړي او هم 
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متن سخنرانی افتتاحیۀ احمد ولی مسعود در سیمینار علمی- تحقیقی ایجاد دولت 
وحدت ملی و روند تقویت دولت- ملت سازی در کشور

چین په افغانستان کې امریکا تشه نيش ډکوالی

نخبه گان،  فرهنگیان،  شما  همۀ  تشریف  اول  قدم  در 
امروزی  در سیمینار  را  برادران  و  فعالین سیاسی، خواهران 

خوش آمدید می گویم.
پایان  به  به کمال موفقیت  را  امروزی   آرزو داریم سیمینار 
برسانیم و داده های این سیمینار را به خاطر سرنوشت مشترک 

همۀ مان استفاده کنیم.
البته آنچه را که می خواهم پیشتر یادآوری کنم این ست که 
راه اندازی  کشور  نخبه گان  از  جمعی  با  ملی  آجندای  طرح 
گردیده است. این طرح ده سال پیش از این به     گونۀ بسیار 
مختصر ارایه گردید و با مرور زمان  و به همکاری نخبه گان 
شمول  افغانستان  تا  می رود  و  است  شده  غنی تر  طرح  این 
کانتیننتال  و  استار  کابل  کنفرانس های  در  ما  چنانچه  شود؛ 
دیدیم که مردم افغانستان به این طرح لبیک گفته و می گویند. 
که  کسانی  تمام  و  افغانستان  نخبه گان  تمام  را  این  افتخار 
دهند  نجات  را  افغانستان  می خواهند  متهعدانه  و  دلسوزانه 

دارند.
می خواهم چند دقیقۀ بسیار کوتاه در پیوند به طرح آجندای 
ملی صحبت کنم؛ این طرح در واقع مشکالت افغانستان را 
آسیب شناسی کرده و در مرحلۀ دوم این طرح میکانیزم هایی 
را ارایه کرده است که چطور می توانیم با یک گفتمان میان 
خود به حل این مشکالت برسیم و این که چگونه می شود تا 
با این طرح نخبه گان افغانستان بتوانند نقشۀ راه را مشترک 

و متفق ارایه کنند.
تمام  داشتیم،  مستمر  فعالیت های  بدین سو  ماه  هژده  از 
فعالیت های  بودند  متمسک  طرح  این  به  که  نخبه گانی 

مستمری داشتند.
این طرح شامل پنج مرحلۀ ذیل بود:

1-راه اندازی دیالوگ بین االفغانی، گفتمان ملی- مدنی.
2-توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتیژی واحد 

سیاسی.
3-پروسۀ اعتمادسازی.

4-ایجاد دولت وحدت ملی.
5-ایجاد صلح پایدار- ریفورم یا اصالحات گستردۀ سیاسی.

امروز می بینیم که صدها تن از نخبه گان افغانستان از سراسر 
را  خداوند  و  می باشند  ملی  آجندای  طرح  شامل  کشور 
دهلیز  یک  نخستین بار  برای  توانستیم  که  هستیم  شکرگذار 
بزرگی را به طرف وحدت ملی، هم گرایی، تفاهم و ایجاد یا 

دست یابی به صلح پایدار در کشور ایجاد کنیم.
چطور  که  دارد  افغانستان  نخبه گان  به  گی  بسته  حاال  اما 

می توانند نقشۀ آینده را با تفاهم میان خود بسازند.
و  بزرگ  چتر  یک  منحیث  ملی  آجندای  کنفرانس  امروز 
حضور  افغانستان  ملی  بازار  در  ملی  مستقل  روند  یک 
دارد؛ موقعیت ممتاز آجندای ملی در کنفرانس های فعال و 
امیدوار  می باشد،  آن  کارشناسانۀ  کارهای  و  سیاست گزاری 
هستیم تا بتوانیم بعد از این شبکه سازی اجتماعی- سیاسی 
و فرهنگی داشته باشیم تا بتوانیم این طرح را اقصا و نقاط 
افغانستان که  دور دست کشور برسانیم و از طریق جوانان 
چشم و چراغ این ملت هستند و آگاهی دارند و هفتاد درصد 
این مسئله طرح  با هضم  بتوانند  اجتماع را شکل می دهند، 
اجندای ملی را برای مردم عام افغانستان برسانند تا از این 

طرق توانسته باشیم یک بیدار ملی را در کشور ایجاد کنیم.
ایجاد  تحقیقی  ما که تحت عنوان علمی-  امروزی  سیمینار 
در  ملت سازی  تقویت دولت-  روند  و  ملی  دولت وحدت 

کشور برگزار می شود، از چند جهت دارای اهمیت است.
چنین  تا  می کند  ایجاب  کشور  حساس  شرایط  نخست: 

سیمیناری داشته باشیم.
دوم: ُفرصت ایجاد شدۀ انتخابات را در پیش رو داریم.

سوم: یک تفاهمنامه یی از اکثر نامزدان ریاست جمهوری را 
های شان  نماینده  و  کردند  تفاهم  آن ها  که  داریم  دست  در 
کتبًا توافق کردند تا سالمت انتخابات حفظ شود و در فرایند 
کشور  در  ملی  وحدت  دولت  یک  ایجاد  شاهد  انتخابات 

باشیم.
از شرایط حساس کشور شما بهتر و بیشتر آگاه هستید که 
داریم،  وحدت  بحران  فعاًل  ما  است.  موجود  بحران های 
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