
ناجیه نوری 
ملی  وحدت  حکومت  ترکیب  در  کسانی که  اکثریت 
حضور دارند، هیچ گاه بر سرخون سربازان و خانوادۀ 

شهدای مردم افغانستان با طالبان معامله نمی کنند. 
می گویند،  مدنی  فعاالن  و  نظامی  آگاهان  از  شماری 
سیاست حکومت جدید در برابر طالبان مانند سیاست 
13 سالۀ حکومت حامد کرزی نخواهد بود و حکومت 
جدید در برابر طالبان از مدارا و معامله کار نخواهد 

گرفت.
توافق نامۀ  یک  براساس  جدید  نظام  آنان،  باور  به 
سیاسی به میان آمده و اشخاص و افرادی که از متن 
این دو ستاد وارد نظام می  شوند، افرادی اند که مخالف 
سیاست های طالبان اند؛ بنابراین موضع گیری روشنی 

در برابر افراط گرایی خواهند داشت.
»برداشت  می گوید:  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید 

این است که حکومت وحدت ملی حکومت  طالبان 
از گذشت و  برابر طالبان  در  نیست که  حامد کرزی 
معامله گری کار بگیرد، بنابر این جنگ و حمالت خود 

را در والیات مختلف افزایش داده اند«.
ترکیب  در  کسانی که  شک  بدون  کرد،  تاکید  وی 
حکومت وحدت ملی حضور یافتند، هیچ گاه در برابر 
خون سربازان و خانواده...                  ادامه صفحه6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فردامراسمتحلیفبرگزارمیشود
دعوت از  مقام های بلندپایۀ ده ها کشور

نشست  سومین  در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
جهانی گفت وگوهای امنیتی هرات گفت: یک روز 
پس از مراسم تحلیف رییس جمهور جدید، پیمان 

امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا خواهد شد.
رنگین دادفر سپنتا مشاور...           ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی با سفرا و اعضای کوردیپلوماتیک کشورهای 
خارجی مقیم افغانستان، مالقات تودیعی کرد.

بر اساس خبرنامۀ ارگ، در این مالقات که پیش از چاشت روز 
شنبه در ارگ انجام شد، رییس جمهور کرزی گفت: در حقیقت 
پیشرفت های افغانستان در ساحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
آرزوی مردم افغانستان بوده و یقینًا این پیشرفت        ها بدون حمایت 
با شما خدا  نبود. من در حالی که  پذیر  امکان  بین المللی  جامعه 
حافظی می کنم، قدردانی و سپاس مردم افغانستان را به خاطر این 

همه کمک ها، ابراز می نمایم.
جامعه  گسترده  کمک های  و  حضور  که  افزود  جمهور  رییس 
جهانی در افغانستان، منحیث...                       ادامه صفحه 6

وزیر امور خارجه امریکا در مقاله یی با اشاره به مراسم 
دوشنبه  روز  در  افغانستان  رییس جمهوری  تحلیف 
نوشت: مردم افغانستان شاهد اولین گذار دموکراتیک 
در تاریخ کشورشان و فعالیت رییس جمهوری جدید 
و همکاری آن با اولین مقام اجرایی افغانستان خواهند 

بود.
مقاله یی  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
به  لحظه  این  نوشت:  پست  واشنگتن  روزنامه  برای 
آسانی به دست نیامده است و در درجه اول متعلق به 
میلیون ها رای دهنده افغان است که با شجاعت به پای 
صندوق های رای رفتند تا در ماه اپریل و جون به رغم 

تهدیدهای طالبان رای دهند.
پیام  است:  آورده  خود  نوشتار  ادامه  در  کری 

رای دهنده گان روشن بود: هیچ بمب دست ساز و عامل 
انتحاری نمی تواند در راه آینده دموکراتیک کشورشان 
اشرف غنی  به  لحظه همچنین  این  کند.  ایجاد  اخالل 
از  پس  که  دولتمردی  دو  عبداهلل،  عبداهلل  و  احمدزی 
در  را  کشورشان  منافع  بحث انگیز  بسیار  انتخابات 
اولویت قرار دادند و متحد شدند تا دولت وحدت ملی 

تشکیل دهند، تعلق دارد.
معتبر،  انتخاباتی  روند  از  متحده  ایاالت  افزود:  کری 
شفاف و جامع، بدون جانبداری از هیچ نامزد خاصی 
حمایت کرده است. این دقیقًا به خاطر بی طرفی روشن 
افغانستان  در  دموکراتیک  روند  به  نسبت  ما  تعهد  و 
در  تقلب  درباره  جدی  اتهامات  که  زمانی  و  است 
ما  شد،  مطرح  انتخابات  دوم  دور  از  پس  انتخابات 

برای  نامزدها  به  ما  البته  کردیم.  از دو طرف حمایت 
رسیده گی به تقلب در انتخابات و شکاف های سیاسی 
و  افغانستان  مردم  اما  کردیم  کمک  خطرناک  بالقوه 
افغان ها به تنهایی تصمیم گیری های دشوار انجام دادند.
وزیر خارجه امریکا تاکید...               ادامه صفحه 6
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و  اصالحات  انتخاباتِی  دستۀ  دو  آن که  با 
همگرایی و تحول و تداوم در نتیجۀ بحراِن 
ایجاد  به امضای توافق نامۀ  انتخابات مجبور 
دولت وحدِت ملی شدند، ولی هنوز ادبیاِت 
پیامدهای  تیم ها در مورد  این  استفادۀ  مورد 
یک دیگر  از  گونۀ حیرت آوری  به  انتخابات 

فاصله دارد. 
عبداهلل  داکتر  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز 
همگرایی،  و  اصالحات  تیم  رهبر  عبداهلل 
دولت جدید را نتیجۀ توافق سیاسی خواند 
و تأکید کرد که در سال های آینده شهرونداِن 
کشور نباید به چنین سرنوشتی دچار شوند. 
به  عجیب  شباهتی  عبداهلل  آقای  سخنان 
که  دارد  کنیا  رهبر   2007 ساِل  سخنان 
انتخاباِت  سرنوشِت  به  کشورش  انتخاباِت 
رقیب  دو  سرانجام  و   شد  دچار  افغانستان 
ساختند.  ملی  وحدِت  دولت  هم  کنار  در 
رایال اودینگا پس از امضای توافق نامۀ ایجاد 
دولت وحدت ملی با رقیب در مورد چنین 
ناگزیری  از سِر  این دولت  که  دولتی گفت 
ایده آل  دولتی  نباید  هرگز  و  آمده  به وجود 
نتیجۀ آرای  و قانون مند به معنای این که در 

مردم شکل گرفته، تلقی شود. 
می خواست  سخنان  این  با  اودینگا  آقای 
با  را  خود  انتظاراِت  که  بگوید  مردمش  به 
شرایط هماهنگ سازند و توقعاِت آن چنانی 

از دولِت جدید نداشته باشند. 
که  آن گونه  بدون شک  ملی  وحدِت  دولت 
ناگزیری  سِر  از  دولتی  گفته،  اودینگا  آقای 
بحران زده  کشورِ  یک  در  که  دولتی  است؛ 
قدرت  شدِن  تک قطبی  از  می کند  تالش 
حفظ  هدِف  به  که  دولتی  کند؛  جلوگیری 
ارزش های مردم ساالری به وجود آمده است 
و عاقبت دولتی که دغدغۀ اصلی اش تأمین 
شیرازۀ یک کشورِ در حال سقوط به پرتگاه 

جنگ است. 
آقای عبداهلل نیز آن گونه که از صحبت هایش 
نظر  زیر  دقیقًا  را  مسایلی  چنین  برمی آید، 
اوضاع  به  واقع گرایانه  می خواهد  و  دارد 
نگاه کند. او در سخنرانی روز پنجشنبۀ خود 
چنین رویکردی به مسایل و قضایا داشت و 
نشانی از آن حال و هواهای انتخاباتی دیده 

نمی شد. 

می گویند ادب یعنی رعایت مقامِ هر چیز به 
اندازۀ آن. یک زمان مسایلی وجود دارد که 
ادب ایجاب می کند به نوعی با آن ها برخورد 
احتمال  شرایط  تغییر  با  ولی  گیرد،  صورت 
دارد که نوع برخورد و ادب با آن مسایل نیز 
دچار دگردیسی شود. ادب محفل عروسی، 
ادب مجلس   آفریدن است و  نشاط  شور و 
فردی  اگر  حاال  سکوت.  و  آرامش  ترحیم 
اشتباه کند و ادِب این دو محفل را تشخیص 

ندهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
پنجشنبۀ  روز  سخنرانی  در  عبداهلل  آقای 
به  انتخاباتی  تقلب های  به  آن که  بدون  خود 
کند، گفت که کمیسیون  اشاره  گونۀ واضح 
کشور  در  انتخاباتی  ساختار  و  انتخابات 
افغانستان  مردم  دیگر  تا  کند  تغییر  باید 
سال  انتخابات  در  که  را  روزهایی  رنج 
روان کشیدند، نکشند. یک روز بعد از این 
سخنرانی، کمیسیون انتخابات به اشرف غنی 
جدید  رییس جمهوری  عنوان  به  احمدزی 
انتخابات از  افغانستان که اکثریِت آرا را در 
آِن خود کرده، اعتمادنامه داد. در این مراسم 
اشرف غنی  و  انتخابات  کمیسیون  رییس 
افغانستان  رییس جمهوری جدید  احمدزی 
انتخابات  کمیسیون  رییس  کردند.  سخنرانی 
آقای احمدزی را برندۀ انتخاباِت سال روان 
در  هم  احمدزی  اشرف غنی  و  کرد  اعالم 
جمع هواداراِن خود گفت که این اعتمادنامه 
را یک نهاد قانونی بر اساس قانون اساسی به 
او داده است. آقای احمدزی عماًل دیدگاهی 
را به نمایش گذاشت که نقطۀ مقابل دیدگاه 
آقای  سخنان،  این  با  است.  رقیب  تیم 
احمدزی دیدگاه حاکم بر تیم تحول و تداوم 
را نشان داد که انتخابات را سالم و بری از 

مشکالِت بزرگ می بیند.
جهاِن  در  زمینه ها  همۀ  در  نسبیت انگاری   
پست مدرن  فالسفۀ  می کند.  بیداد  معاصر 
باور  و  می گویند  سخن  نسبیت ها  جهاِن  از 
نمی توان  حوزه یی  هیچ  در  اصاًل  که  دارند 
این  هرچند  گفت.  همه پذیر  و  قاطع  سخن 
تعبیر از وضعیت انسان معاصر، تعبیری دقیق 
سیاست  حوزۀ  در  ولی  است،  کاربردی  و 
نسبیت باورِی  چنان  به  نمی توان  اخالق  و 
گسترده یی حداقل در حوزۀ گفتمانی مشخص 

رای داد. اگر قرار باشد سیاست مداراِن یک 
نسبیت های خود محک  با  را  مفاهیم  کشور 
می توانند  نیز  خشونت طلبان  آن گاه  بزنند، 
امری  آن ها  باور  به  خشونت  که  کنند  ادعا 

غیرمذموم است. 
چنین  از  می تواند  تداوم  و  تحول  تیم  آیا 
امری دفاع کند؟ اگر ایشان بتوانند خشونت 
باشند  داشته  باور  و  کنند  عقالنی  توجیه  را 
باشد،  استداالل همراه  با  که خشونت وقتی 
همنوا  آن ها  با  می توان  آن گاه  ندارد؛  مانعی 
انتخابات نیز می توان  شد که بلی به مسایل 
در  را  تیم  دو  و  کرد  نگاه  دریچه  همین  از 

قضاوت های شان ُمحق دانست.
حوزۀ  کارشناساِن  اکثر  برداشت  و  باور  به   
به  افغانستان  انتخابات  کشور،  در  سیاست 
در  است.  نداشته  نتیجه  بن بسِت خود  دلیل 
ادله  تکافوی  امری  چنین  به  منطقی  معنای 
نتوانند  طرف  دو  وقتی  یعنی  می گویند. 
به  اند  مجبور  دهند،  قناعت  را  یک دیگر 
آن  از  خارج  در  که  کنند  فکر  سومی  راه 
از  قرار دارد. دولت وحدِت ملی در خارج 
هیچ  و  می گیرد  قرار  انتخابات  چهارچوِب 
چنین  که  کند  ادعا  نمی تواند  نهادی  و  فرد 
نیست. اگر چنین نمی بود، پس ایجاد دولت 
چه  به  تیم  دو  هر  از  متشکل  ملی  وحدت 

معناست؟ 
طرح دولت وحدت ملی برای این به وجود 
نسبت  نبود و  نتیجه بخش  انتخابات  که  آمد 
گمان های کالنی  و  انتخابات شک  آرای  به 
شکل گرفت. وضعیت فعلی، وضعیِت سوم 
است. از سوی دیگر سخنان آقای احمدزی 
نیز بدون اشکال نیست. آقای احمدزی گویا 
تعریِف دیگری از دولت وحدت ملی دارد. 
او می گوید پیش از انتخابات می گفته که اگر 
در انتخابات پیروز شود، رقیب های فعلِی او 
سخن  این  بود.  خواهند  آینده اش  همکاران 
محلی  توافق ها  امضای  که  معناست  این  به 
از اعراب ندارد. چنین برداشت های متفاوت 
گسترِش  و  خلق  به  می تواند  مسایل،  از 
سوءتفاهم ها بینجامد که به هیچ صورت به 

نفع دولِت آینده نیست.
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گزارش های رسیده از والیِت غزنی حاکی از آن است که 
ده ها نفر از شهروندان ملکی، از جمله زنان و کودکان از 
سوی طالبان سر بریده شده و نیز شماری زخم برداشته اند. 
مقاماِت حکومتی از ضعِف نیروهای امنیتی و نیز از مجهز 
بودِن نیروهای طالبان خبر می دهند. برخی از گزارش های 
دیگر نیز حکایت از این دارد که شاخۀ داعش در افغانستان 
نخستین  غزنی،  والیت  اجرستاِن  به  حمله  و  شده  فعال 

حرکِت آنان است. 
حاال این حرکت جنایت کارانه، چه محصوِل گروه طالبان 
باشد چه داعش؛ در هر صورت، نتیجۀ رفتار حکومتی ست 
روزافزوِن  تقویِت  است.  رفته  به در  صحنه  از  اکنون  که 
طالبان، یکی از ده ها موردی ست که حکومت داری آقای 
یاد  از  اما  است.  مانده  میراث  به  جدید  دولِت  به  کرزی 
نبریم که دولت جدید نیز در شرایِط مساعدی نیست که 
با این میراث شومِ حکومِت پیشین مبارزه کند. علت این 

مسأله را می توان در چند نکته دید.
نخست آن که از نشانه ها چنین برمی آید که توافق سیاسِی 
اخیر هنوز شکننده و چالش  زا است. هر دو تیم هنوز با 
خیلی از رفتارها و ادعاهای همدیگر مشکل دارند. به گونۀ 
مثال، رهبر تیم تحول و تداوم یعنی رییس جمهور جدیِد 
افغانستان با آن که خود می داند موقِف کنونی اش برآمده از 
توافق سیاسی ست، اما برای ظاهرسازی از مهندسین اصلی 
کسب  اعتبارنامه  انتخابات(  کمیسیون  )مقامات  انتخابات 
می کند و افتخارآمیز آن را باالی سِر خود می برد. در عین 
حال، سخن گویاِن تیم اصالحات و همگرایی، این حرکت 
را نشانۀ تخطی از توافق نامۀ سیاسی می دانند. این وضع، 
دچارِ  اکنون  همین  از  تیم ها  این  که  می نمایاند  به خوبی 
اطمینانی  کمتر  که  شده اند  همدیگر  برابر  در  صف آرایی 
پی گیری  و  گروه  دو  این  مشترِک  کارِ  آیندۀ  به  می توان 
تروریسم  و  ناامنی  با  مبارزه  برای  مشترکانه  برنامه های 
کرد. مسلمًا تعیین موضِع قاطع و مشخص از سوی دولِت 
جدید در برابر طالبان، نیاز به تفاهم و دوستِی هرچه بیشتِر 

رهبراِن دولت وحدِت ملی دارد.
نامنصفانه خواهد بود که تیوری  این که بسیار  نکتۀ دیگر 
بر  تنها  را  زندان  از  آن ها  رهایی  نیز  و  طالبان  با  مذاکره 
که  می دانیم  همه  بیاندازیم.  کرزی  آقای  شخِص  دوِش 
به  را  وی  که  داشت  مشاورانی  و  دوستان  کرزی  آقای 
تطبیِق سیاسِت مدارا با طالبان تشویق می کردند. از جملۀ 
آن ها، یکی هم شخص آقای اشرف غنی بود که اکنون به 
مقام ریاست جمهوری منصوب شده است. او خود نظریۀ 
با طالبان را تقویت کرد و استقامت در راستای  مصالحه 
که  البته  داد.  مشوره  کرزی  آقای  به  را  برنامه  این  تطبیِق 
شخص آقای غنی این موضوع را انکار نکرده و نمی کند. 
او در رسانه ها بارها به این کار خود بالیده و این که زندانیان 
طالب در زندان باشند را یک سیاسِت ناروا در حکومت 
کارزارهای  او حتا در جریان  است.  آقای کرزی خوانده 
انتخاباتی خود در قندهار، به مردمِ آن شهر یادآوری کرد 
که شخِص او بوده که طالبان را از زندان رها کرده است.

مقام  احمدزی  اشرف غنی  آقای  است  قرار  که  اکنون 
این  بگیرد،  تحویل  کرزی  آقای  از  را  ریاست جمهوری 
نگرانی نیز به میان آمده که او نه تنها در سیاسِت نرمش و 
سازش در برابر طالبان تجدید نظر نکند، که حتا این روِش 
برخورد با طالبان را به اوج برساند. و این درحالی ست که 
موِج ناامنی و خشونت کشور را در نوردیده و از جنوب 
تا شمال و از شرق تا غرب، همۀ افغانستانی ها را متضرر 

ساخته است. 
رهبری  به  آینده  و حکومِت  دولت  از  بازهم  این همه،  با 
داریم  انتظار  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  احمدزی  اشرف غنی 
نرمش با طالبان درس  و می خواهیم که از سیاسِت ناکامِ 
بگیرند و یک برنامۀ جدید و قاطع برای مهارِ خشونت ها و 
سرکوِب جنگ جویاِن طالب، تدوین و هم چنین از نفوذ و 
سربازگیرِی احتمالِی گروه های افراطِی بیرونی مانند داعش 

در شهرهای افغانستان جلوگیری کنند.

آیـاسیاسِتمـداراباطالبـان
ادامهخواهدیافت؟

دودیـدگـاهودورقـیب
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هفتکشوریکهدرششسالریاست
جمهوریاوبامابمبارانشدند

هواپیماهای امریکایی روز سه شنبه هفتۀ گذشته طی 
عملیات ائتالف تحت رهبری امریکا علیه داعش به 
این که  وجود  با  کردند.  حمله  سوریه  در  مواضعی 
سوریه  نکرده،  جنگ  اعالم   1942 سال  از  امریکا 
رییس  اوباما،  باراک  که  است  کشوری  هفتمین 
جمهور امریکا و برنده جایزه صلح نوبل در شش 
سال ریاست جمهوری اش دستور بمباران و یا ادامه 

حمالت به آن را صادر کرده است.
کشوری  تازه ترین  سوریه  راشاتودی،  گزارش  به 
رییس  عنوان  به  اسد  بشار  اجازه  بدون  که  است 
جمهور این کشور، واشنگتن دستور حمله به آن را 

صادر کرده است.
امریکا و ناتو حمالت هوایی خود را روز سه شنبه 
در شمال سوریه علیه شبه نظامیان داعش که قسمتی 
آغاز  کرده اند،  تصرف  را  سوریه  شرق  و  شمال  از 

کردند.
بر اساس گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر در 
سوریه تعداد کشته ها در حمالت نیروهای امریکایی 
به 120 تن رسیده و احتمال افزایش این تعداد نیز 
وجود دارد. به گفته این سازمان هشت غیرنظامی نیز 

جان خود را در این حمالت از دست دادند.
در زیر به اقدامات نظامی واشنگتن طی شش سال 

زمامداری باراک اوباما اشاره شده است:
»افغانستان )تاکنون-2001(«

حمله امریکا به افغانستان زمانی رخ داد که در 11 
امریکا  سپتمبر 2001 حمالتی تروریستی در خاک 
اولین کشوری شد که  افغانستان  صورت گرفت و 
القاعده،  اسامه بن الدن رهبر  ندادن  در پی تحویل 

امریکا آن را در قرن 21 بمباران کرد.
و  قندهار  کابل،   به  حمله  با  را  بمباران  امریکا 
کرد  آغاز  افغانستان  شهرهای  بزرگترین  جمال آباد 
به  کشور  این  در  را  جنگ  متحدانش  کمک  با  و 
بر جای  قربانی  درازا کشاند؛ جنگی که ده ها هزار 
از  زیادی  تعداد  خروج  این که  وجود  با  گذاشت. 
نیروهای کشورهای غربی از سال 2011 آغاز شده 
و تا 2014 به پایان می رسد، امریکا در پی تصویب 
افغانستان  در  امنیت  و  نظارت  ادامه  برای  توافقی 
کشور  این  در  هوایی  حمالت  حال  این  با  است. 

همچنان صورت می گیرد.
به  دالر  میلیارد  از 100  بیش  از سال 2001  امریکا 
افغاستان و آموزش دادن و مجهز  به  منظور کمک 
کردن  به روز  و  کشور  این  امنیتی  نیروهای  کردن 
زیرساخت هایش هزینه کرده است. هم زمان در این 
مدت 2200 نیروی امریکایی در افغانستان کشته و 

حدود 20 هزار تن زخمی شده اند.

حمالت و بمباران های هوایی امریکا مسئله ای مورد 
روسای  است.  بوده  افغانستان  رهبران  با  منازعه 
دولتی افغانستان معتقدند در نتیجه مأموریت بمباران 
باخته اند.  جان  زیادی  غیرنظامیان  امریکایی ها 
 11 امریکایی  موشک های  گذشته  هفته  طی  تنها 

غیرنظامی را در شرق این کشور کشتند.

»یمن: )تاکنون-2002(«
مرگ 17 تن از نیروهای دریایی امریکایی در اکتبر 
2000 در حمله شبه نظامیان القاعده به ناو  امریکایی 
بندر عدن، یمن را در رادارهای واشنگتن قرار  در 
داد. در نوامبر 2002 با چراغ سبز دولت یمن، امریکا 
اولین  اجرای  برای  اضافی  انگیزه  به  نیازی  دیگر 

حمله هوایی به خاک یمن نداشت.
هدف این بمباران »قاعد سالم سنیان الحارثی« بود 
که به اعتقاد واشنگتن ریاست شاخه اجرایی القاعده 
ناو  به  مظنون حمله  و  داشت  عهده  به  را  یمن  در 
موشک  یک  اصابت  اثر  بر  الحارثی  بود.  امریکایی 
که از هواپیمایی بدون سرنشین به ماشین اش شلیک 

شد، از پای درآمد.
هوایی  حمالت  امریکا  وقت  دفاع  وزیر  اعتقاد  به 
این  بود و  »بسیار موفقیت آمیز«  به یمن  این کشور 
کشت  را  بسیاری  تروریست های  تنها  نه  حمالت 
را  خود  تاکتیک های  تا  کرد  مجبور  را  آنها  بلکه 

عوض کنند.
در  پراکنده ای  بمباران های  که  است  درست 
دوره  در  امریکایی  نیروهای  توسط  یمن  خاک 
ریاست جمهوری جورج بوش صورت می گرفت اما 
با به قدرت رسیدن باراک اوباما این حمالت افزایش 
چشم گیری پیدا کردند. اسناد محرمانه ای که توسط 
ویکی لیکس منتشر شد نشان داد که دولت یمن به 
امریکا اجازه ادامه حمالت هوایی علیه مظنونان شبه 

نظامی القاعده در این کشور را داده بود.
تنها  تقریبا  یمن  در  امریکا  هوایی  بمباران های 
توسط هواپیماهای بدون سرنشین اجرا می شوند و 
افزایش  شدت  به  اخیر  سال های  در  حمالت  این 
نسبت  بشر  حقوق  گروه های  حال  این  با  یافته اند. 
حمالت  نتیجه  در  غیرنظامی  قربانیان  افزایش  به 
امریکا تحت عنوان »جنگ علیه ترور« ابراز نگرانی 
در  که  گزارشی  طی  بشر  حقوق  دیده بان  می کنند. 
سال 2013 منتشر شد، شش حمله هوایی را که در 
سال 2009 در یمن صورت گرفته بررسی کرد. این 
سازمان اعالم کرد از 82 نفری که در این حمالت 

هوایی جان باختند، 57 تن غیرنظامی بودند.
»عراق: )2003-2011(«

زمان پنج فبروری 2003 – مکان: سازمان ملل در 
نیویورک

سخنرانی  امریکا،  وقت  خارجه  وزیر  پاول،  کالین 
اعالم  پایان رساند؛ سخنرانی که در آن  به  را  خود 
کرد عراق مسلح به سالح های کشتار جمعی است. 
بهانه ای برای واشنگتن برای ورود به یک درگیری 
نظامی دیگر. گویا دست های بسته سربازان  امریکا 

در افغانستان برای واشنگتن کافی نبود.
اولین حمله هوایی علیه عراق در 20 مارچ 2003 
صورت گرفت و طی سه هفته دولت عراق سرنگون 
شد. با این حال، مانند افغانستان دستیابی به کنترل 
کامل کشور آسان نبود. چرا که امریکا و متحدانش 
ابتدا با مقاومت شدید حامیان صدام، رییس جمهور 
سرنگون شده عراق و پس از آن با مقاومت شدید 

گروه های مقاومتی مختلف شیعه و سنی وهم چنین 
با مقاومت القاعده و حامیانش مواجه شدند.

مردم  برای  امریکا  بمباران  و  جنگ  که  شده  ثابت 
عراق فاجعه آمیز بوده است. تعداد کشته شدگان این 
نشان  تحقیقات  بود.  تن  میلیون  نیم  حدود  جنگ 
طی  عراقی  کشته شدگان  از  درصد   70 که  می دهد 
خشونت آمیزی  دالیل  به   2011 تا   2003 سال های 
این  شده اند.  کشته  انفجار  و  گلوله  شلیک  چون 
تحقیقات همچنین اضافه می کند که نیروهای ائتالف 

مسئول کشته شدن 35 درصد این قربانیان هستند.
»پاکستان )تاکنون- 2004(«

طی  پاکستان  در  هوایی  حمالت  که  است  درست 
اوباما  ریاست  اما  شد  آغاز  بوش  جورج  دولت 
اساس  بر  رساند.  بی سابقه ای  رقم  به  را  آنها  تعداد 
گزارش های منتشر شده، از سال 2004، 390 حمله 
پهپادی در پاکستان صورت گرفته است که حدود 
339 حمله در دوران تصدی گری اوباما اجرا شده 
است. این حمالت 4000 کشته بر جای گذاشت که 

حدود یک چهارم آنها غیرنظامی بودند.
رهبری  تحت  پهپادی  حمالت  که  ندارد  تعجبی 
امریکا موجب اختالفات زیاد بین امریکا و پاکستان 
که  می شدند  اجرا  صورتی  در  حمالت  این  شد. 
حدود 5000 هزار تظاهرات علیه آن ها در پاکستان 
طی این سال ها برگزار شد. مردم پاکستان خواستار 
اعزام  و  کشورشان  در  حمالت  این  فوری  توقف 

نیرو به افغانستان از طریق پاکستان بودند.
»سومالی )تاکنون-2007(«

در  هوایی  حمالت  امریکا   ،2007 جنوری  در 
سومالی را به بهانه حمله به رهبر مظنون القاعده که 
به اعتقاد واشنگتن مقصر حمله به سفارت امریکا در 
کنیا و تانزانیا بود، آغاز کرد. عبداللهی یوسف احمد، 
رییس جمهور وقت سومالی کامال از این حمالت 

هوایی حمایت کرد.
صورت  به  سومالی  در  امریکا  نظامی  دخالت 
گرفته شد،  نادیده  رادارها  توسط چشم  گسترده ای 
چرا که به طور قطع توجهات بین المللی کمتری به 
آفریقا جلب  واشنگتن در شاخ  ترور«  علیه  »جنگ 

می شد.
گودان،  احمد  شدن  کشته  از  می توان  حال  این  با 
است،  مرتبط  القاعده  به  که  الشباب  گروه  رهبر 
در  امریکا  هوایی  نتایج حمالت  از  یکی  عنوان  به 

سومالی یاد کرد.
»درباره لیبیا چه طور؟«

لیبی احتماال برای نیروهای اروپا و ناتو و بمباران های 
هوایی شان یک استثنا بود. با این حال این امریکا بود 
که بر طبل حمایت از سرنگونی معمر قذافی، رهبر 
سابق لیبی در مارچ 2011 نواخت. باراک اوباما به 
کناره گیری  داد:  این مضمون  به  اولتیماتومی  قذافی 
کن یا ما بمب بر سرت می ریزیم و زمانی که قذافی 
از گوش سپردن به درخواست های واشنگتن امتناع 

کرد، عملیات نظامی به سرعت شکل گرفت.

گورباچف: 

ویروس اصلی جهان، امریکاست

برای  جمهوری اش  رییس  و  امریکا  از  شوروی  رهبر  آخرین 
توصیف روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیت 
جهانی و بحث های »تحریک آمیز« در اروپا به شدت انتقاد کرد 
»تنش زا«  جهانی  بحران های  با  برخورد  در  را  امریکا  نقش  و 

خواند.
جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
بیماری  هنگام برشمردن بزرگترین خطرات جهانی، روسیه و 

مرگ زای ابوال را در یک ردیف قرار داده بود.
با  گفت وگو  در  شوروی  رهبر  آخرین  گورباچف،  میخائیل 
رادیوی روسی RSN در واکنش به این سخنرانی اوباما گفت: 
امریکا و جاه طلبی های رهبری اش  ویروس اصلی در جهان، 

است.
گورباچف سیاست کنونی اوباما را با تب مقایسه کرد و گفت، 
تنها یک تب شدید وجود  دنیا  در  است.  »تب جهان«  امریکا 
دارد و آن ایاالت متحده  امریکا و ادعای رهبر جهان بودن آن 

است.
اوباما  »غیرسیاسی«  برخورد  شیوه ی  از  هم چنین  گورباچف 
نیست.  سیاسی  دیالوگ  اظهارات،  این  گفت:  و  گرفت  خرده 

نوعی فحاشی است.
رهبر پیشین شوروی در پاسخ به این پرسش که آیا در رابطه با 
بحران اوکراین، دور تازه ای از جنگ سرد میان روسیه و امریکا 
آغاز شده است، گفت: نشانه های آن دیده می شود. هدف اصلی 
اروپا خدشه  وارد کرده،  به مذاکرات در  این است که  امریکا 
بحث ها را تحریک و از همه مهمتر اجازه ندهد تا بحث ها در 
اروپا کاهش یابد. بحران کنونی در اوکراین و دیگر مسائل تنها 

بهانه های امریکا برای تک قطبی کردن قدرت است.
گورباچف که در سال 1990 به خاطر در پیش گرفتن سیاست 
شفاف سازی »گالس نوست« و »پروسترویکا« و پایان دادن به 
جنگ سرد میان غرب و اتحاد جماهیر شوروی سابق، برنده ی 
جایزه ی نوبل صلح شده بود، در این راستا یادآور شد که ولی 

»هیچ یک از این کشورها، به جنگ سرد جدید نیاز ندارد«.
خلع  »دنیایی  برقراری  هدف  با   1985 سال  در  گورباچف 
دموکراسی،  آن  در  که  نظامی  بلوک های  فاقد  و  شده  سالح  
داشته  و سوسیالیسم وجود  زیست  محیط  خود گردانی، حفظ 
جماهیر  اتحاد  کمونیستی  نظام  در  اساسی  اصالحاتی  باشد«، 
و  شوروی  در  نظام  این  فروپاشی  به  که  کرد  آغاز  شوروی 

کشورهای موسوم به بلوک شرق انجامید.
برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که جنگ سرد میان مسکو 
جدایی طلبان  که  هنگامی   ،2014 آوریل  ماه  از  واشنگتن  و 
هوادار روسیه در شرق اوکراین، با تصرف ساختمان های دولتی 
در چندین شهر، خواستار استقالل این مناطق و پیوستن آن ها 
به روسیه شدند، آغاز شده است. بسیاری از کشورهای جهان 
با این استدالل که روسیه از جدایی طلبان پشتیبانی می کند، از 

سیاست این کشور انتقاد و به آن اعتراض کردند.
سرد  جنگ  که  باورند  این  بر  سیاسی  ناظران  از  دیگر  برخی 
شبه جزیره ی  جاری،  سال  مارس  ماه  در  روسیه  که  زمانی  از 
آغاز شده  کرد  به سرزمین خود ضمیمه  را  اوکراین  کریمه ی 
اتحادیه ی  امریکا و کشورهای عضو  اقدام،  این  پی  در  است. 
به مرحله ی  اقتصادی متعددی علیه مسکو  اروپا مجازات های 

اجرا درآوردند.
گورباچف که به همراه رونالد ریگان، رییس جمهوری پیشین 
داده  انجام  سرد  پایان جنگ  برای  را  اقدامات  حداکثر  امریکا 
بودند، گفت، در دوران رهبری اش تغییر روابط با امریکا بسیار 

دشوار بود.
وی افزود: برای شهروندان ما نیز که فکر می کردند ما به تفاهم 
مشترکی دست نمی یابیم، این مساله بسیار دشوار بود اما امریکا 
یک کشور بزرگ است و باید روابط خوبی با آن داشته باشیم.

رییس  پوتین،  والدیمیر  از  اتنقاداتش  وجود  با  گورباچف 
جمهوری روسیه، از الحاق مجدد شبه جزیره کریمه به روسیه 
با  رابطه  در  مسکو  موضوع  و  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 

بحران اوکراین حمایت کرد.
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بخش سوم

ایده های کوچک
 و تصمیم های بزرگ

Alex Sandy Pentland :نویسنده
برگردان: بیتا نظام دوست

پیدا کردن بهترین نقطه برای تصمیم گیری
می کند؟...  تولید  را  نتیجه  بهترین  اجتماعی  یادگیری  و  اکتشاف  از  الگویی  چه 
تحلیل نتایج نشان می دهد که اثر یادگیری اجتماعی در کسب سود بیشتر بسیار 
قابل توجه است. ما دریافتیم که معامله گرانی که از تعادل مناسب و تنوع افکار 
در شبکۀ خود بهره می برند یعنی یادگیری اجتماعی نه خیلی کم و نه بیش از حد 
زیاد را دارند، بازده سرمایه یی معادل 30 درصد بیشتر از بازده دو گروهِ معامله گران 
مستقل و معامله گران اجتماعی دریافت می کنند. در این محیِط تجارت دیجیتال، 
بهترین نقطه برای تصمیم گیری جایی بین دو سِر پیوستار است. این منطقۀ میانی 
افراد  رفتار  کردن  کپی  یعنی  اجتماعی،  یادگیری  آن  در  که  است  نقطه یی  همان 
موفق، به سود واقعی منجر می شود. اگرچه این مطالعه تنها بر تصمیم گیری های 
مالی متمرکز شده است، ما معتقدیم که این اصل برای انواع تصمیم گیری های دیگر 

نیز صادق است.
جریان ایده ها و تصمیم گیری

کلیدی  معیاری  ایده ها،  جریان  که  می سازد  آشکار  به وضوح   eToro مطالعۀ 
استراتژی های  پاالیِش  اجتماعی در گردآوری و  موفقیت عملکرد یک شبکۀ  در 
تصمیم گیری است. جریان ایده ها دو مولفۀ اساسی دارد: تعامل در داخل یک گروه 
و اکتشاف در خارج از آن؛ این دو مولفه می توانند بهره وری و خروجی خالق را 

تضمین کنند.
از  پس  دهد؟...  افزایش  را  ایده هایش  نرخ جریان  تا  بکند  باید  فرد چه  یک  اما 
مطالعۀ بیش از ده ها سازمان دریافته ایم که تعداد فرصت های موجود برای یادگیری 
کارکنان  میان  در  چهره  به  چهره  رسمی  تعامالت  شامل  معموالً  )که  اجتماعی 

می شود( اغلب بزرگ ترین عامل در بهره وری یک شرکت است.
ما در پژوهش مان به ارزیابی مقدار این فرصت ها با اندازه گیری میزان تعامل یک 
گروه، مقدار برقراری ارتباط اعضای آن گروه با یک دیگر و تعداد اعضای دخیل 
در تعامالت پرداختیم. یافته ها نشان می دهد که حتا ترفندهایی بسیار ساده برای 
مثال  برای  شود.  منجر  چشم گیر  بازدهی  به  می تواند  گروه  یک  تعامل  افزایش 
تغییری کوچک برای ایجاد زمان استراحت و صرف قهوه به کارکنان اجازه داد تا 
با یک دیگر راحت تر صحبت کنند و این امر به چنان بهبود بهره وری منتهی شد که 
در عرض یک سال برای شرکت 15 میلیون دالر صرفه جویی به همراه آورد. شرکت 
دیگری در اقدامی طول میزهای غذاخوری خود را درازتر کرد، در نتیجه کارکنان 
را به تعامل بیشتر با افرادی که نمی شناختند، تشویق کرد و این حرکت به تنهایی 

توانست بهره وری را حدود پنج درصد افزایش دهد.
جریان ایده ها با نحوۀ تعامل یادگیری اجتماعی با یادگیری فردی نیز تحت تأثیر 
قرار می گیرد. هر تصمیم ترکیبی از اطالعات فردی و اجتماعی است و زمانی که 
می کنند.  تکیه  اجتماعی  اطالعات  بر  اغلب  مردم  باشد،  فردی ضعیف  اطالعات 
برای مثال هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار نامطمین هستند، 
این شرایط زمانی که مردم  قابل مالحظه تر می شود و در  اجتماعی  یادگیری  اثر 
سرمایه گذاران بیشتری را مشاهده می کنند که راهبردهای معامالتی مشابه خودشان 
را در پیش گرفته اند، اعتماد به نفس پیدا می کنند و احتمال سرمایه گذاری آنها در 

آن راهبرد خاص بیشتر می شود.
البته این کار یک عیِب بزرگ هم دارد و آن این است که می تواند منجر به اعتماد به 
نفِس کاذب و رواج نحوۀ تفکر صرفًا گروهی شود. یادگیری اجتماعی تنها زمانی 
به تصمیم گیری کمک می کند که هر یک از افراد اطالعاِت مختلفی داشته باشند. 

نویسـنده: ترز ابرت
Redcritique  :ترجمۀ آزاد از سایت

دارند؛  وحشت  »طبقه«  مفهوم  از  مردم 
که  میآورد  یادشان  به  مفهوم  این  زیرا 
»فردیت«ِ  از  ناشی  اجتماعی،  تفاوتهای 
اشخاص و بنابرین »استثنایی« و یا حتا 
طبقاتی،  منظری  از  نیستند.  »تصادفی« 
نظامِ  خود  پرداختۀ  و  ساخته  تفاوتها 
سرمایهاند. تفاوتها همگرا و همسان اند، 
طبقاتی،  رویکرد  ناهمسان.  و  واگرا  نه 
به  را  تنپرور  و  حاکم  اقلیت  ثروت 
اکثریتی  کارمزدی  محصول  منزلۀ 
ناچار  که  میگیرد  نظر  در  سختکوش 
تنگ  آپارتمانهای  و  خانهها  در  است 
از  که  اکثریتی  کند.  زنده گی  تاریک  و 
را  کودکانش  میبرد،  رنج  ناسالم  تغذیۀ 
از  آنان را  نیمهوقت میفرستد و  به کار 
به  میکند؛  محروم  آموزشهای ضروری 
طور خالصه اکثریتی که فقط به »امید« 
میان  پیوند  طبقاتی  تحلیل  است.  زنده 

را  سرمایهداران  قدرِت  و  فقرا  ضعف 
به  انسان  »استثمار  واقعیت  و  درمییابد 
تحلیل  می دهد.  نشان  را  انسان«  دست 
برابری  به  باور  میدهد  نشان  طبقاتی 
حقوق  دمکراتیک،  اعتدال  سیاسی، 
افسانههای  همه گی  امنیت،  و  مدنی 
ایدیولوژیکی هستند که به منظور حفظ 
شدهاند.  هم  سر  حاکم  طبقۀ  منافع 
مشروعیت  تنها  نه  طبقاتی  تحلیل 
دولت سرمایهداری را زیر سوال میبرد، 
نیز  را  متوسط  طبقۀ  ارزشهای  بلکه 
»فضیلت  »نوعدوستی«،  میکند:  بیآبرو 
»کشف  فردی«،  »استقالل  اخالقی«، 
و  غیره  و  بیانناپذیر«  »رنج  شهود«،  و 
ذلک. بنابراین الزم است مفهوم »طبقه« 
یا  و  گردد  منکوب  اجتماعی  گفتار  در 

دست کم به حاشیه رانده شود.
موجود  اقتصادی  تفاوتهای  نمیتوان 
کرد.  کتمان  به ساده گی  را  جامعه  در 
رازآمیز  را  آن  سیستم  خاطر  همین  به 
فرهنگی  ارزشهای  صورت  به  و  کرده 
درمیآورد. رسانه های تودهیی میکوشند 

جایگاه  مبدل  جامهی  طبقه،  تن  بر 
زنده گی  سبک  و  پرستیژ  فرهنگی، 
بر  ناظر  »طبقه«  مفهوم  بپوشانند.  را 
اما  است.  جامعه  ساختاری  مناسبات 
منزلۀ  به  را  آن  موجود  وضع  خادمان 
Be�( رفتار  و   )Habit )خلق وخو 
این  به  میکنند.  معرفی   )havior
ترتیب، طبقۀ سرمایهدار کسانیاند که از 
ذوق هنری برخوردارند و طبقۀ کارگر 
از  بیفرهنگ اند.  و  خشن  که  کسانیاند 
روشن فکرانه  کنش  نهایت  منظر،  این 
این است که سرمایه داران قید هنرشان 
را بزنند و با کارگران بیسواد یکی شوند! 
رفتار  زنده گی،  سبک  صرفًا  طبقه  اگر 
هر  آن گاه  بود،  عالی  فرهنگ  یا  خوب 
و  زحمت  کمی  با  میتوانست  کارگری 
تالش طبقهاش را عوض کند. خودمان 
را گول نزنیم: یک کارگر حتا اگر رمان 
کارگر  هم  باز  بگوید،  شعر  و  بخواند 
است و یک سرمایهدار هر چه قدر که 

هم  باز  باشد،  خشکمغز  و  بیفرهنگ 
سرمایهدار است. در هر صورت، دومی 
اولی را استثمار میکند. فرقی هم نمیکند 
باشند  پوشیده  تیشرت  یک  دو  هر  که 

یا نه. 
تحلیلهای مبتنی بر سبک زنده گی و طبقۀ 
نادیده  را  ساده  واقعیت  یک  متوسط، 
میگیرند: حتا اگر کارگر و سرمایهدار از 
کنند،  استفاده  موبایل  مدل گوشی  یک 
سی  آن  خرید  برای  است  ناچار  یکی 
فقط  دیگری  درحالی که  کند  کار  روز 
با نیم ساعت کار هزینهاش را میپردازد. 
خیلی احمقانه است اگر این دو را برابر 
بدانیم. برابری مسالهیی مربوط به تولید 
پیشتر  که  همان طور  مصرف.  نه  است، 
طبقۀ  مصرفی  کاالهای  ارتقای  گفتم، 
افزایش شدت  با  کارگر مصادف است 
حاوی  متوسط  طبقۀ  به  باور  استثمار. 
این پیشفرض است که با بهبود مصرف 
از ابعاد طبقۀ کارگر کاسته شده و همۀ 
توجه  باید  اما  شدهاند.  بورژوا  مردم 
نتیجۀ  کار،  طبقۀ  که محو شدن  داشت 

برچیده شدن تضاد کارـ سرمایه نیست. 
این امر به ساده گی محصول بهره کشی 

ظالمانه و بیپروا از طبقۀ کارگر است. 
که  نیست  این  طبقاتی  تحلیل  مسالۀ 
توزیع  چه صورت  به  اجتماعی  ثروت 
چه گونه  که  است  این  بلکه  میشود، 
نشان  طبقاتی  تحلیل  است.  شده  تولید 
سود،  کسب  قصد  به  تولید  که  میدهد 
زیرا  میشود.  منجر  بیعدالتی  به  الجرم 
سود به هیچ وجه محصول عمل کردهای 
یکم.  جلد  سرمایه.  )نک:  نیست  بازار 
به  پول  تبدیل  چهارم:  فصل  دوم.  پارۀ 
سرمایه(. تنها منبع واقعی سود، استثمار 
است  دلیل  همین  به  است.  کار  نیروی 
که سرمایهداران میکوشند به هر طریق 
ممکن به ارزانقیمتترین کارگران دست 
و  جنگ  انداختن  راه  با  چه  یازند. 
و حقوق  بیمه  با حذف  چه  مهاجرت، 
بی سوادسازی  با  چه  بازنشسته گی، 
کارگران از راه خصوصیسازی آموزش 
نالههای  و  آه  برخالف  پرورش.  و 
سرمایه،  جهانی  جریان  نولیبرالیسم، 
غرب  از  بیش  را  استبدادزده  شرق 
در  زیرا  میدارد.  دوست  دموکراتیک 
را  ارزانش  کار  نیروی  که  آن جاست 
مییابد: پاکستان، تایلند، چین و... بیدلیل 
بهترین  هایک  آزاد  جامعۀ  که  نیست 
پینوشه  رژیم  در  را  خویش  ترجمان 
تحلیل  نهایی  پرسش  این رو  از  مییابد. 
مناسبات  چیستی  از  پرسشی  طبقاتی، 
کسی  چه  است:  کار  نیروی  قدرت 
زنده گی،  ادامهی  برای  است  ناچار 
زندگیاش را بفروشد و چه کسی آن را 
میخرد؟ در این جا پای هیچ طبقۀ سومی 
متوسطی«  »طبقۀ  هیچ  نیست.  میان  در 
متوسط،  طبقۀ  مفهوم  ندارد.  وجود 
فاقد بنیادی مادی است. بخشی از این 
طبقۀ موهوم، در ردۀ سرمایهداران قرار 
میگیرد. اما اکثریت اعضای آن متعلق به 
تولید  منظور  به  اگرچه  کارگرند؛  طبقۀ 
آنتاگونیسمهای  میان  حایل  منطقهیی 
در  و  شده  جدا  پرولتاریا  از  طبقاتی 

برابرش قرار گرفتهاند.
کسب  متوسط  طبقۀ  که  چیزی  تنها 
تغییر  که  هستند  شبه انتخابهایی  کرده، 
صرفًا  و  نمیآورند  به بار  راستینی  واقعًا 
یک  میخورند.  هویت«  »کسب  درد  به 
و  تبدیل  با  میتواند  متوسط  طبقۀ  عضو 
به  را  فردیتش  خویش،  موتر  نوسازی 
روزانه  باید  ناچار  به  اما  رساند؛  اثبات 
دو ساعت بیشتر کار کند. طبقۀ متوسط 
از  و  شود  پیروز  انتخابات  در  میتواند 
خلِق این حماسه به خود ببالد؛ البته به 
قیمِت کنار گذاشتن مطالبات رادیکال و 

رضایت دادن به حداقلها.

الفبای
سیاسِت
طبقاتی

بخش دوم و پایانی



عزیزاهلل ایما

داشت.  گوارایی  گرمای  پاییز  آغاز  آفتاب 
آفتابِی حویلی، جایی برای گاهی  آخرین کنج 
نشستن و اندیشیدن را هم سایه گرفت. صدای 
و  گرفته  سیمایی  به  چشمم  گشودم.  در  در. 
لبانی که یک باره به خنده باز شد، افتاد. گفت 
نشستن  خانه  بر  پافشارِی  بگردیم.  برویم 
دل تنگش  دیوارها  نداشت.  سودی  نرفتن  و 
می کردند. هرسه به راه افتادیم و رفتیم در دامنۀ 
نشستیم.  مغرب  آفتاِب  به   رو  جایی  باغ  باال، 
آمدن  از  پس  دیگرانۀمان  دیدارِ  چهارمین  این 

از ایران بود.
در بازگشت از باغ  باال قصۀ سفرش را می کرد 
پروان  کارتۀ  درمسال  نزدیک  در  موشکی  که 
کوچه یی  سوی  به  عمومی  جادۀ  از  خورد. 
رفتیم.  هندو«  »دختر  به  مشهور  کوهِ  دامنۀ  در 
نرسیده به خانه، پس از هولناکی صدای انفجار 
از هوش رفته  بودم. شاید هم برای لحظه یی دلم 
از تپش بازمانده  بود. در تونلی تاریک به انتهای 
روشنی در پرواز بودم که به هوش آمدم. روی 
پشت  به  زخم  از  پُر  تنی  با  کوچه  خاک های 
َدور  را  سرم  که  کوشیدم  هرچه  بودیم.  افتاده  
ببینم آن به خاک  و خون تپیده گاِن در  بدهم و 
کنارم چرا خاموش اند، نتوانستم. حتا انگشتانم 
از  مادرکالنم  انگار  نداشتند.  جنبیدن  توان 
آن سوی تاریکی ها حِس مبهم درونم را روشن 

می کرد:
»وقتی همه چیز برهم خورد و زمین و آسمان 

به هم، قیامت می شود...«

چند روز پیش، پسین گاهِ رسیدن از ایران در را 
که گشودم، بی هیچ سالمی و کالمی آغوش باز 
پیچید.  بلندش در کوچه  کردیم. صدای خندۀ 
تازه از سفر برگشته  بود. هنوز خانه هم نرفته  

بود.
جمیل  برادرت  عروسی  امشب  همین  گفتم: 

است!
بیگانه  رحمت اهلل  برادرم  با  بعد  کرد.  درنگی 
شادمانی  شِب  شادِی  دیدارش  آن جا  و  رفت. 

را دوچندان کرد.
در  تنی  چند  با  دیگر  روز  آفتاب نشسِت  هنگامِ 
شیشۀ  پشت  از  دیدم  که  بودم  ایستاده   کوچه 
تکسی دست تکان می دهد. همسرش و مهستی 
کوچه  در  هنوز  ما  رساند.  خانه  به  را  کوچک 
بودیم که باز آمد. تا شامگاه گشتیم، نشستیم و 

از هر در و بر گفتیم و شنفتیم.
بار سوم، من رفتم. دمی پس از در زدن، در باز 
شد. مهستی عزیز را با دست چپ در آغوش 

گرفته  بود. 
بود که  از روزی  واپسین دیدار یک دهه پس 
با  زیر درختاِن جلِو ساختمان کتاب خانۀ عامه 
هم روبه رو شدیم. هر دو جامۀ سیاهی به تن 
نتراشیدن.  یک ماه  درازای  به  ریشی  و  داشتیم 
ورای  ادبیاِت  می کردم  گمان  که  آن روزها 
سرکشی، ایستاده گی و عصیان ادبیات روزگار 
ما نیست، نامش برایم بسی دل چسپ و جذاب 

می نمود - عاصی.
مؤلف  از  جداِی  را  متن  بیش تر  امروزی ها 
می خوانند. در سرزمین من اما، متن را به خاطر 
به خاطر  را  مؤلف  و  می خوانند  وارونه  مؤلف 

متن.
شور  به  مرا  گاه  آشنایی  فرودِ  و  فراز  سال  ده 
و جنوِن درونی می برد که فقط در روایت های 
بینه های  به  کرد.  باورش  می توان  عاشقانه 
که  آن گونه  نمی پردازم.  پاسی  بر  بنا  بیان  این 
می گفت، نخستین بار عشق را پیش از رسیدن 
در  زادگاهش  دهکدۀ  آن سوی  در  جوانی  به 
اداهای »بیگمی« و نگاه های جوانان دل بسته به 

او تماشا کرده  است و حس.
غریب  حسی  بپردازد،  شعر  به  آن که  از  پیش 
یگانه  در  می کشاند.  موسیقی  سوی  به  را  او 
گیتار  هندی  استادان  نزد  موسیقی  آموزشگاه 
می آموزد. می گفت: »آموزش موسیقی به آهنگ 
نزدیکم کرد و خواندن دانشکدۀ زراعت  شعر 

به شناخت گل ها.«

و  رومی آورند  مؤلف  به  متن  تأویل  در  گاه 
می توان هم در تأویل مؤلف به متن روی آورد. 
مؤلف  و  متن  به جای  که  است  بیدادگرانه  چه 
کینه های خود را بخوانیم و با آن مدعی داوری 

درست هم باشیم.
روزی  نوشته  بود:  پیامی  در  محتاط  آقای 

رییس جمهور نجیب اهلل با ناراحتی برایم گفت:
»غیر از من چه کسی پیراهن دوجیبه می پوشد 

... او مرا متهم به الف کرده است ...« 
که  روشن فکر«  کهنۀ  جناب  »آنک  شعر  در 
جایی  است،  وقت  دولت  رهبران  به  خطاب 

آمده  است: »دو جیب الف«
یکجا  شدند،  کابل  وارد  مجاهدان  که  شبی 
بودیم. من چندبار برون رفتم و باز آمدم، ولی 
او چراغ را خاموش کرده  بود و از پشِت پنچرۀ 
را  شهر  پروان  کارتۀ  در  آسمایی  دامنۀ  تاریک 
تماشا می کرد، با دل گیری از خطِر شلیک های 

شادیانه.
صبحدم زنگ تلیفون به صدا درآمد. گوشی را 

گرفتم، دکتور عبدالرحمان بود. گفت:
رادیو  تا  یک بار  بگو  صاحب  عاصی  »به 

تلویزیون بیاید ...«
امین  انجنیر  را  عاصی  بودِن  ما  خانۀ  در  خبِر 

مرزی به دکتور عبدالرحمان داده  بود.
با هم رفتیم. عبدالقیوم ملکزاد، عزیزاهلل آریانفر 
تمامِ  بودند.  آن جا  اندیشمند  سیداکرام  و 

همکاری اش فقط همان یک روز بود.
دادِ  به  روزی  که  قهرمانانی  تصویر  رفته  رفته 
بود.  شکسته   ذهنش  در  خواهندرسید،  مردم 
میدان  ایستاده گاِن  برای  که  را  »قلم«  منظومۀ 

آزادی آغاز کرده  بود، ناتمام گذاشت.
روزی در نزدیک سینمای بهارستان، در پارک 
دستمالی  با  را  دهنش  و  بینی  دیدمش.  جامی 

پوشانده  بود. گفتم: نزدیک بود نشناسمت!
گفت: خوب است کسی نشناسد ... این ها انتقاد 
را برنمی تابند، می ترسم با گلوله پاسخ دهند ...

تازه »جزیرۀ خون« را منتشر کرده  بود.

فرهنگ«  آزادی  »بنیاد  دوستان  به  پاسخش 
»برای من مجاِل  بود:  رک، راست و صمیمانه 
بلندگو در  اگر  بلندکردِن صدا مهم است، حتا 

دست مخالفم هم باشد.«
وقتی راهِ انتشار رسمی را بسته یافت، از طریق 
»غزل  پرداخت.  سروده هایش  نشر  به  دوستان 
و  بیگانه  رحمت اهلل  کمک  به  من«  غم  و  من 
همکارِی شخصِی مدیر تخنیکی معارِف وقت 

فقیراحمدخان صوفی زاده به چاپ رسید.
جرم  که  دروغ هایی  و  تهمت ها  سرزمین  در 
نیستند، آن که هرگز تیری به کمان نداشته  هم 
تیرانداز  ناآشناست،  کمان  و  تیر  با  به کلی  و 

ماهری ست.
جنِگ  در  می سازد  او جنگ جویی  از  تهمتچی 
با جنگی که در  اما او به ویژه  آرمانی خودش. 
غرب کابل جریان داشت، سخت مخالف بود و 
آن را بار بار با صراحت بیان می کرد. روزی به 

دولت مردی گفته  بود:
پیروزی آن شکست  که  یگانه جنگی ست  این 

است.
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شهید
ششِم
مهرماه

ی  شعر
شهید  ز  ا

صی عا ر  لقها عبدا
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ردهب رد خاک هب سر کشته کبابش کرديد
بش کرديد کور گرديد هک بسیار عذا
خاهن یی را هک سزاوار رپستیدن بود

مرگ اتن باد هک خستید و خرابش کرديد
ماردی را هک هب جز رنج هب سر رب نکشید

گيسوانش ببريديد و عتابش کرديد
خوارهی را هک دعاگوی جوانی اتن بود
داغ رد داغ، هب خوانهب حجابش کرديد

کودکی کاو هب لب از خنده چراغی افروخت
بش کرديد طعمۀ آتش از سرب مذا

آن هچ هک بود ز فرهنگ و شرف آدم را
اندرين شهر هب يک »چيه« حسابش کرديد

وآن هچ هک از سر وحشت هب جهان کس بنديد
آوريديد هب اين خطه و بابش کرديد
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سهشنبهپیمانامنیتی...
جهانی  نشست  سومین  در  افغانستان  ملی  امنیت 
از  پس  روز  یک  گفت:  هرات  امنیتی  گفت وگوهای 
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، پیمان امنیتی میان 

کابل و واشنگتن امضا خواهد شد.
سپنتا افزود: امضا پیمان امنیتی می تواند، آینده افغانستان 

را تضمین کند.
بیشتر  داشت:  اظهار  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
دارند  فعالیت  پاکستان  در  افگن  هراس  گروه های 
افغانستان  و  منطقه  امنیت  برای  بزرگ  تهدید  یک  که 

می باشد.
در  خارجی  نیروهای  که  می دانم  من  افزود:  وی 
اما  آمده اند،  هراس افگنان  با  مبارزه  برای  افغانستان 

میدان نبرد را اشتباه گرفته اند.
پیش از این نیز کاخ سفید اعالم کرده بود که احمدزی 
رئیس  جمهور جدید افغانستان بالفاصله پس از مراسم 

تحلیف پیمان امنیتی با واشتنگتن را امضا می کند.
براساس این پیمان، امریکا به حضور نظامی خود در 
افغانستان پس از 2014 ادامه خواهد داد و حق ایجاد 

پایگاه نظامی دائمی در افغانستان پیدا خواهد کرد.
حق  اعطای  پیمان  این  در  مندرج  موارد  دیگر  از 
در خاک  امریکا  نظامی  نیروهای  به  قضایی  مصونیت 
افغانستان است که باعث نگرانی شهروندان شده است.
فردا  افغانستان  جدید  رییس جمهور  تحلیف  مراسم 

دوشنبه برگزار می شود.

مسووالن حکومتی می گویند که برای برگزاری مراسم 
الزم  آماده گی های  جدید  و  رییس جمهور  تحلیف 

گرفته شده است.
آن ها می گویند، تمام نماینده های کشورها و نهادهای 
که قرار است در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید 

اشتراک کنند، به کابل دعوت شده اند.
جواد ناجی سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری و 
این  برگزاری  برای  گفت،  افغانستان  وزیران  شورای 
مراسم در ارگ ریاست جمهوری آماده گی گرفته شده 

و این مراسم به روز دوشنبه برگزار می شود.
او گفت: »کمیسیون برگزاری تحلیف رییس جمهور از 
ماه ها قبل به این سو جلساتی منظمی را برگزار می کرد. 
پذیرایی  آمادۀ  و  داریم  کامل  آماده گی  مورد  در  ما 
مشکل  نوع  هیچ  قسمت  این  در  هستیم.  مهمانان  از 
وجود ندارد و امیدوارهستیم که مراسم تحلیف رییس 

جمهور را به گونه احسن و پُرشکوه برگزار کنیم.«
آقای ناجی در مورد رقم مهمانان دعوت شده به این 
معاون  سراج  سراج الحق  اما  نگفت،،  چیزی  مراسم 
که  است  گفته  افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  بین المللی  نهادهای  و  کشور  ده ها  نماینده های 

مراسم تحلیف رییس جمهور اشتراک خواهند کرد.
در این حال، وزارت امور داخله افغانستان نیز از قبل 
اعالم کرده که بخاطر برگزاری مراسم تحلیف رییس 

جمهور اشرف غنی احمدزی تدابیر امنیتی اتخاذ شده 
است.

اجرایی  رییس   که  است  نشده  مشخص  اکنون  تا 
سوگند  مراسم،  این  در  نیز  ملی  وحدت  حکومت 

خدمت به مردم خواهد خورد و یا خیر. 
طی روزهای اخیر بر سر این موضوع گفت وگوهای 
دو تیم سیاسی جریان داشت. تیم اشرف غنی احمدزی 
می گوید که مراسم تحلیف رییس اجرایی در روزهای 
تأکید  تیم داکتر عبداهلل  اما  برگزار خواهد شد.  آینده 
بر برگزاری همزمان مراسم تحلیف دو مقام حکومت 
آینده دارد. فضل الرحمن اوریا از سخنگویان عبداهلل به 
رسانه ها گفته است که رییس اجرایی حکومت نیز روز 

دوشنبه مراسم تحلیف را انجام خواهد داد.
رخصتی در کابل

در این حال، دبیرخانۀ شورای وزیران طی اعالمیه یی 
دولتی  عالی  کمیسیون  فیصلۀ  طبق  که  هاست  گفت 
هدایت  و  رییس جمهور  تحلیف  مراسم  برگزاری 
حامد کرزی تمام ادارات دولتی، مکاتب و دانشگاه ها 
میزان   7 دوشنبه  روز  عالی  تحصیالت  موسسات  و 
مراسم  برگزاری  مناسبت  به  کابل  شهر  در  صرف 
می باشند.  رخصت  جدید  رییس جمهور  تحلیف 
همچنین والیان، ولسوال ها، فرماندهان امنیه والیات و 
مسوولین امنیت ملی و اردوی ملی والیات به مراسم 
تحلیف رییس جمهور منتخب در روز دوشنبه دعوت 
نشده اند. بنابراین مسوولین مذکور باید مطابق سایر 
روزها سر وظیفه خود حاضر بوده و به اجراآت روزانه 

خویش بپردازند.
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درحکومتوحدتملی...
شهدا ازگذشت کار نخواهند گرفت و اجازه نخواهند داد 
که حکومت برسرخون شهدای مردم افغانستان معامله کند. 
ملی  وحدت  حکومت  تیم  »اکثریت  کوهستانی:  گفتۀ  به 
سیاست های  مخالف  و  طالبان  عملکردهای  مخالف 
مانند  که  بخواهند  کسانی  اگر  اما حتا  افراط گرایی هستند؛ 
نمی توانند  کنند،  نفوذ  اعمال  دوران حکومت حامد کرزی 
زیرا هم توافق نامه سیاسی و هم ترکیب شورای امنیتی مانع 

این عملکرد می گردد.
و  نیست  کرزی  حامد  نظام  مانند  »نظام جدید  افزود:  وی 
بر اساس یک توافق نامۀ سیاسی به میان آمده و اشخاص و 
افرادی که از متن این دو ستاد وارد نظام می  شوند، افرادی 
اند که مخالف سیاست های طالبان اند؛ بنابراین موضع گیری 

روشنی در برابر افراط گرایی خواهند داشت«.
به باور این آگاه نظامی، اما اگر چند صدایی و چند دسته گی 
در دورن حکومت مبنی بر موضع حکومت نسبت به طالبان 
ضعیف  و  پارچه  چند  نظام  یک  شک  بدون  آید،  میان  به 
خواهد بود که تنها از چنین حکومتی طالبان سود خواهند 

برد. 
جامعۀ  مدنی  مجتمع   رییس  رفیعی  عزیز  حال،  همین  در 
در  را  امنیت  باید  جدید  »حکومت  می گوید:  افغانستان 
اولویت کاری خود قرار داده و تعریف مشخصی از دوست 

و دشمن به مردم افغانستان ارایه کند«.
وی افزود: »مسالۀ بسیار مهم این که آیا دولت جدید می تواند 
با مشکالتی که در گذشته با آن مصلحت شده، فایق آید، 

یعنی می تواند سیاست ضد کرزی را در پیش گیرد«.
رفیعی تاکید کرد، در درون نظام جدید هم حامیان و مخالفان 
طالبان وجود دارد؛ اما اگر افغانستان از این فرصت بتواند 
به عنوان یک فرصت طالیی که حمایت جامعه جهانی را 
نیز با خود دارد استفاده کند، برای تقویت نظام موثر خواهد 
بود؛ ولی اگر نتواند از این موقعیت ها استفاده کند، در این 
تکرار  دیگر  یکبار  کرزی  حامد  حکومت  دوران  صورت 

خواهد شد.
به گفتۀ او، اگر این بار نظام جدید یک تعریف مشخص از 
دوستان و دشمنان مردم افغانستان ارایه نکند، سیاست های 
13 سال گذشته تکرار شده و بازهم بازندۀ این بازی بزرگ 

مردم خواهند بود.
طالبان  برابر  در  کرزی  حامد  دوگانۀ  و  نرم  سیاست  اما  و 
همراه  به  را  تندی  انتقادهای  همواره  13 سال گذشته  طی 
داشته و حامد کرزی به دلیل رهایی اکثریت طالبان از بند 
و هچنین برادر خطاب کردن آنان، سبب شده بود تا از یک 
سو طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان تقویت شوند 
و از سوی دیگر، انگیزه درمیان نیروهای امنیتی افغانستان به 

شدت صدمه ببیند.

مـیتوانیـمازکـابلدرس...
دموکراسی  سریعًا  واشنگتن  در  که  کسانی  کرد: 
از  را  این سوال  باید  می برند،   زیر سوال  را  افغانستان 
دو  انتخاباتی  کارزار  از  پس  آیا  که  بپرسند  خودشان 
از  کمتر  در  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
جنجالی  شدت  به  و  تلخ  مبارزه یی  آنها  که  روز   90
دهند  تشکیل  ملی  وحدت  دولت  می توانند،  داشته اند 
با  باشد؟  داشته  حکمرانی  برای  قدرتمندی  حکم  که 
بازگشت به صفحات گذشته تاریخ در انتخابات سال 
روند  این  است.  خیر  آن  پاسخ  که  درمی یابیم   2000
آسان نیست. لحظات بسیار حساسی وجود داشته است 
جهات  در  افغانستان  سیاسی  آینده  می شد  حس  که 
و  دولتمردی  سرانجام  اما  می خورد  تلوتلو  خطرناکی 

سازش پیروز شد. شاید واشنگتن بتواند از کابل درس 
عبرتی بگیرد.

در ادامه مقاله کری در واشنگتن پست آمده است: ما 
قرار است از اینجا به کجا برویم؟ دولت جدید افغانستان 
اصالحات  برای  مشترک  چشم انداز  یک  روی  بر 
شده  ساخته  صلح  و  امنیت  صادق،  دولت  اقتصادی، 
است. اشرف غنی و عبداهلل مبارزات خود را بر روی 
سیستم عامل فراگیر و دولت جامع پایه گذاری کردند 
و دولت وحدت ملی تالش آنها برای ارج نهادن به آن 
وعده هاست. این وعده در حال حاضر باید در عمل و 
نه کلمات اجرا شود. تصمیم گیری های دشوار در میان 
برگزاری  یا  و  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  با  افغان ها 
مراسم تحلیف پایان نمی یابد، بلکه تنها آغاز می شود. 

مردم افغانستان و دولت جدید آنها با چالش های جدی 
اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. ادامه کمک های امریکا 
و کمک های بین المللی در کنار اصالحات اقتصادی که 
رهبران جدید سیاسی در افغانستان وعده آن را داد ه اند، 
بودجه خود  این کشور کسری  کمک خواهد کرد که 
عبداهلل  و  رییس جمهور  غنی،  اشرف  بخشد.  بهبود  را 
رییس اجرایی به رای دهنده گان قول دادند که توافقنامه 
یکی  عنوان  به  را  امریکا   - افغانستان  دوجانبه  امنیتی 
چارچوب  این  می کنند.  امضا  خود  اقدامات  اولین  از 
به  تا  می کند  متعهد  را  امریکا  متحده  ایاالت  حقوقی 
آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی ملی افغان 
پناهگاهی  به  دیگر  بار  هرگز  افغانستان  تا  دهد  ادامه 

برای تروریست ها تبدیل نشود.

بهزودیافغانستانشاهد...
 یک خاطره و دورۀ خوب در تاریخ کشور ما ماندگار 

خواهد بود.
خارجی ها  با  وی  اینکه  بر  اشاره  با  کرزی  حامد 
بعضی اوقات صحبت های شدید و گاه گاهی دوستانه 
داشته است، گفت به نظر من صراحت در صحبت ها 
بهترین نوع دوستی و صداقت در آن، نشانۀ صمیمیت 

می باشد.
به  افغانستان  کودکان  که  حاال  افزود:  رییس جمهور 
پیشرفت ها  شده،  بازسازی  سرک ها  میروند،  مکتب 
افغانستان  بیرق  و  گرفته  صورت  عرصۀ صحت  در 
و  حمایت  خاطر  به  همه  است،  آمده  در  اهتزاز  به 

مساعدت جامعه بین المللی می باشد.
افغان ها  متأسفانه  که  کرد  نشان  خاطر  کرزی  حامد 
هنوز هم از خشونت و حادثات ناگوار رنج می برند و 

آرزوی مردم افغانستان این است که از این مشکالت 
با کشورهای منطقه در  یافته، تمام شان همراه  نجات 

فضای صلح و آرامش زنده گی کنند.
رییس جمهور کرزی افزود: من یقین دارم که به خاطر 
رسیدن به این آرزو شما ما را همرایی می کنید و من 
با اطمینان گفته می توانم که به زودی افغانستان شاهد 
صلح و ثبات کامل خواهد بود و رییس جمهور جدید 
و حکومت اش حمایت شما، مردم افغانستان و من 

را به عنوان یک شهروند افغانستان خواهند داشت.
در این مالقات تودیعی، سفرای امریکا، کانادا، هند، 
چین، تاجیکستان و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان 
کار  از  و  نمودند  صحبت  دیگران  از  نماینده گی  به 
در  کرزی  جمهور  رییس  ناپذیر  خستگی  تالش  و 
و  پیشرفت  همچنان  و  ملی  تقویت وحدت  راستای 
عمل  به  ستایش  مختلف  عرصه  در  افغانستان  ترقی 

آوردند.

دست آوردهای  از  آنان  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
افغانستان تحت زعامت رییس جمهور کرزی در 13 
سال گذشته در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، 
وصحت  زنان  حقوق  معارف،  فرهنگی،  اجتماعی، 
تمجید به عمل آوردند و دستآورد های مذکور را به 

رییس جمهور کرزی تبریک گفتند.
کشورهای  کوردیپلوماتیک  اعضای  و  سفرا  همچنان 
خارجی مقیم افغانستان از تداوم کمک های کشورهای 
بازسازی  و  ثبات  و  برقراری صلح  راستای  در  شان 

افغانستان، اطمینان دادنند.
ضمن  اسالمی  کشورهای  همکاری  سازمان  سفیر 
مذکور  سازمان  مدت  دراز  حمایت های  از  این که 
رییس جمهور  به  خطاب  داد،  اطمینان  افغانستان  به 
متحد  یکپارچه و  را  افغانستان  کرزی گفت که شما 
نگهداشتید و تالش های اخیر تان را در جهت ایجاد 

حکومت وحدت ملی تمجید می کینم.

نگرانیاعضایمجلساز...
از  وردک  میدان  مردم  نماینده  ناصری  حسین  غالم 
ولسوالی  های  در  کوچی ها  و  نشینان  ده  میان  جنگ 
سرقت  های  از  بهشتی  فکوری  والیت،  این  بهسود 
مسلحانه در مسیر راه بامیان- دایکندی، حبیبه دانش 
و  تخار  والیت  شکمش  ولسوالی  در  امنی ها  نا  از 
ولسوالی  در  طالبان  فعالیت  افزایش  از  آزاد  ریحانه 

گیزاب ارزگان به شدت ابراز نگرانی کردند.
حمالت  دوباره  گسترش  از  نیز  هلمند  نماینده گان 
از  و  کرده  یاد  والیت  این  های  ولسوالی  بر  طالبان 
عملکرد ضعیف نیروهای ارتش ملی در این والیت 

انتقاد کردند.
این نماینده گان از نیروهای امنیتی خواستند که هرچه 

زودتر حمالت دشمن را دفع کرده و امنیت الزم را 
در کشور برقرار سازند.

خواستند  نیز  جدید  از حکومت  مجلس  نماینده گان 
داده  انجام  کاری  کشور  در  امنیت  تامین  برای  که 
منظور  به  را  سیاسی  اختالفات  مداران،  سیاست  و 

خدمت به مردم افغانستان کنار بگذارند.
غنی  اشرف  داکتر  به  خطاب  نیلی  زاده  صادقی 
احمدزی گفت: » امیدوارم رییس جمهور تروریزم را 
دیگر برادر خطاب نکند؛ آقای احمدزی همانطوری 
مردم  برای  اندیشه  و  علم  راستای  در  افتخاراتی  که 
کمایی کرده است؛ باید چنین افتخاراتی را در عرصه 

خدمت به مردم افغانستان نیز به دست آورد«.
رشد  خواستار  »ما  شد:  آور  یاد  نیز  ذکریا  انجنیر 
داعش در افغانستان نیستیم همه ی ما حامی حکومت 

جدید استیم، سیاسیون باید از لج بازی های سیاسی 
خودداری کرده و برای یک افغانستان با ثبات و متحد 

کار کنند«.
جدید  حکومت  از  مجلس  نماینده گان  همچنین 
خواستند؛ افرادی را در کابینه جدید معرفی کنند که 

متهم به خویش خوری و زر اندوزی نباشند.
را  مثبت  باید رقابت  انتخاباتی  تیم  آنان؛ دو  به گفته 
بین اعضای خود در راستای خدمت به مردم به وجود 

آورند.
این در حالی است که روز گذشته داکتر اشرف غنی 
احمدزی به حیث رییس جمهور جدید افغانستان از 
قرار  و  کرد  دریافت  اعتمادنامه  انتخابات  کمیسیون 
است او روز دوشنبه هفته جاری مراسم تحلیف را در 

پیشگاه مردم و قانون اساسی به جا آورد.

فردامراسمتحلیفبرگزارمیشود
دعوت از مقام های بلندپایۀ ده ها کشور
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دادگاهی در اسپانیا دست داشتن 
رییس فعلی بارسلونا در پرونده 
تیم  این  به  نیمار  انتقال  جنجالی 

اسپانیایی را رد کرد.
انتقال جنجالی نیمار از سانتوس 
سال  تابستان  در  بارسلونا  به 
2013 باعث شد ساندرو روسل 
و  آبی  ریاست  زمان  آن  در  که 
از  داشت  عهده  بر  را  اناری ها 
پستش استعفا کند و جای خود 
را به جوزپه ماریا بارتومئو دهد.

بارتومئو  از روی کار آمدن  پس 
به وی هم اتهام وارد شد که در 

در  بودنش  رییس  نایب  زمان 
روسل  به  اسپانیایی  باشگاه  این 
داستان های  و  نیمار  انتقال  برای 
ال  اما روزنامه  مالی کمک کرده 
موندو دیپورتیوو چاپ اسپانیا در 
گزارشی از رد این ادعا از سوی 

دادگاه خبر داد.
پابلو  تسنیم،  گزارش  اساس  بر 
رویس قاضی این پرونده با اعالم 
بارسا  فعلی  رییس  نهایی،  حکم 
این  مالی  فائوس مدیر  و خاویر 

باشگاه را تبرئه کرد.

مهاجم هلندی بایرن می گوید هر چه سن او باالتر می رود عملکردش 
بهتر می شود. او نیز همانند سرمربی تیمش معتقد است که فشردگی 

جدول بازی ها باعث آسیب بازیکنان می شود.
آرین روبن یکی از آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال اروپا به 
شمار می آید. او در جام جهانی 2014 نمایش بسیار خوبی داشت و 

باعث شد تا تیم ملی فوتبال هلند در جایگاه سوم قرار گیرد.
روبن در حالی در بایرن مونیخ می درخشد که سن و سال او در حال 

باالرفتن است و از فوتبال حرفه ای زمان زیادی باقی نمانده است.
باال رفتن سن او روی  آیا  بازیکن هلندی درباره این سوال که  این 
این گونه پاسخ داد: نه اصال  تاثیر نمی گذارد،  عملکردش در میدان 
این گونه نیست. هر چه سنم باالتر می رود، بهتر می شوم. هنوز شرایط 

بدنی خوبی دارم و بر این باورم که می توانم برای تیمم مفید باشم.
روبن در چند بازی آغازین بایرن مونیخ نتوانست تیمش را به خاطر 
به  پادربورن  برابر  سه شنبه  دیدار  در  اما  کند  همراهی  آسیب دیدگی 
در  روبن  گذاشت.  نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  و  رفت  میدان 
و  نبودم  آماده  گذاشتم.  نمایش  به  را  خوبی  بازی  گفت:  باره  این 
نمی توانستم به خوبی در میدان حرکت کنم و این طبیعی بود؛ چرا که 
سه، چهار هفته ای بود که در ترکیب اصلی به میدان نرفته بودم. حاال 

شرایط بدنی ام رفته رفته بهتر می شود و می توانم به تیمم کمک کنم.
پپ گوآردیوال، سرمربی اسپانیایی بایرن چند روز پیش گفته بود که 
بازی های زیاد روی عملکرد بازیکنان تاثیر می گذارد و باعث آسیب 
آنها می شود. روبن هم با سرمربی تیمش هم صداست. او گفت: برای 

یک بازیکن بسیار مهم است که به بدن خود توجه کند و اجازه ندهد 
سر  پشت  را  سختی  بسیار  فصل  ما  آید.  وجود  به  برایش  مشکلی 
گذاشتیم. بعد از آن در جام جهانی شرکت کردیم و بعد از استراحتی 
کوتاه به تمرین تیم باشگاهی خود پیوستیم. طبیعی است که بازیکن 
خسته شود و آسیب ببیند؛ چرا که بدن او تحمل این هم سختی را 
ندارد. با این حال باید برنامه ریزی مناسبی داشت. طبیعی است که 

بدن به استراحت نیاز دارد. آسیب هم جزئی از فوتبال است.
او ادامه داد: فصل سختی را شروع کرده ایم. با وجود خستگی زیاد 
باید در رقابت های مختلف به میدان برویم. باید تا فصل جابه جایی 
زمستانی که تیم ها فرصت استراحت و جذب بازیکن جدید دارند، 

سخت تالش کنیم.
بایرن مونیخ در جدول رقابت های بوندسلیگا با یازده امتیاز در صدر 

قرار دارد.

کمسیون مستقل انتخابات روز جمعه چهارم میزان در جریان 
به  به داکتر اشرف غني احمدزي  نامه  اعتبار  مراسم اعطاي 
عنوان رییس جمهور جدید افغانستان آمار و ارقامي را نیز 
میان  گرفته  توافق صورت  با  تضاد  در  که  رسانید  نشر  به 

نامزدهاي ریاست جمهوري بود.
نشر آمار وارقامي که در درستي و صحت آن تردید جدي 
وجود دارد و تمام نهادهاي معتبر ملي و بین          المللي به آن 
اعتراف کرده اند، نه تنها نقض تعهد کمیسیون با نامزدهاي 
اغتشاش  بلکه سبب  ریاست جمهوري محسوب می شود، 
کشور  در  انتخاباتي  حقایق  قلب  و  افغانستان  مردم  ذهني 
نشر  از  قبل  انتخابات  کمسیون  بود  این  بر  قرار  مي  گردد. 
زنی  رای  جمهوری  ریاست  هردونامزد  با  آماری  هرگونه 
تعهد  این  نقض  مغشوش  نتیجه  یک  شتابزده  اعالن  کند. 

است. 
انتخابات در روز سی سنبله  بیانیه رییس کمسیون مستقل 
از تفکیک  این کمیسیون  ناتواني  بر  1393 هجری شمسی 
آراء واقعي از آراء جعلي صراحت داشت، وقتی کمسیون 
خود معترف است که قادر به تأمین شفافیت انتخابت نشده 
نشر  به  را  غیرشفاف  ارقام  یک  مي تواند  چگونه  است، 

برساند؟
پرنسیب هاي موجود در  موافقه سیاسی وهم اصول و  هم 
قوانین انتخاباتي ایجاب مي کرد که هردو تیم انتخاباتي در 
جریان مراسم اعطاي اعتبار انتخاباتي و چند و چون آمار 
وارقام آن قرار بگیرند، امري که کمیسیون انتخابات در نظر 

نگرفته است.
مستقل  کمسیون  اخیر  اقدام  وهمگرایي  اصالحات  تیم 
انتخابات را حلقه یي دیگر از زنجیرۀ بلند تخطي ها و تقلبات 
سازمان یافته وعمدي این کمسیون دانسته و آن را شدیدا 
نکوهش مي کند ، تیم اصالحات وهمگرایي به عنوان یک 
بخش مهم از ترکیب حکومت وحدت ملي تاکید مي کند که 
مبتني بر محتواي موافقتنامه سیاسي میان دو نامزد ریاست 
و  لحاظ ساختار  از  انتخاباتي، هم  نظام  جمهوري، اصالح 
هم از نظر قوانین، در سر لوحه برنامه هاي کاري حکومت 
وحدت ملي قرار دارد. در این راستا رسیده گي به مشکالت 
اصلي  عنوان یک خواست  به  انتخاباتي 2014  تخلفات  و 
گریز  ضرورتی  کشور  پارلمان  ویژه  به  و  افغانستان  مردم 

ناپذیربه شمار می رود.

به مقام محترم ستره محکمه و لوی سارنوالی کشور
محترما! 

یحیی،  سید  امین اهلل،  سید  قدرت اهلل،  سید  یک  هر  ما 
سید عمر و راضیه فرزندان سید حبیب اهلل، ورثۀ بی بی 
مساحِت  به  داریم  زمینی  میرحسن  سید  بنت  شریفه 
42 بسوه در ناحیۀ پنجم، منطقۀ افشارِ سیلو. بر اساس 
اقرارخط شرعی 261 بر 1335 تاریخ 1357/7/6 مرتبۀ 
آن  مثنای  اساس  به  و  کابل  والیت  چهاردهی  محکمۀ 
و   1389/6/7 تاریخ   315 بر   54 شرعی  وثیقه های  و 
وثیقۀ شرعی 1598 بر 4036 تاریخ 1388/11/21 مرتبۀ 
محاکم والیت کابل و ورثۀ مرحومین سید میرحسن ولد 
سید میرحسین و بی بی شریفه بنت سید میرحسن تثبیت 
ورثه شده ایم. از موروثان این دو مرحومی به اساس قبالۀ 
شرعی 125 تاریخ 1302/9/30 در ساحۀ افشار نانکچی 
مربوط ناحیۀ پنجم بعد از وضع فروشات و تطبیق ساحۀ 
پالنی یک مقدار زمین برای مان به میراث مانده و قسمًا 
ترکۀ رضایی  بین موروث ها  در زمان حیات مرحومین 
از  بخش  هر  اکنون  تا  متمادی  سال های  از  که  گردیده 
اخیراً  می کنند.  استفاده  آن  از  متسحق االرث  وارثین، 
فردی به نام سیدهاشم ولد سید عبدالرحیم ولدیت سید 
محسن با وصف آن که می داند پدرش در زمان حیاتش 
بر اساس قباله شرعی 826 بر 144 تاریخ 1342/7/29 
حق و حصۀشان را باالی اشخاص به فروش رسانیده و 
هم چنان قرار قبالۀ 1039 تاریخ 24 حوت 1324 ورثۀ 
باقی ماندۀ  18بسوه  و  34جریب  موازی  محسن  سید 
فروش  به  کابل  مرستون  ریاست  باالی  را  زمین شان 
رسانیده و نظر به اسناد دست داشته، بعضًا فروشات شان 
به فروش رساینده است؛  مردم  باالی  قبالۀ عرفی  با  را 
ندارد.  میراثی  ملکیت  و  سهم  کدام  مذکور  عارض  اما 
سارنواالن  از  برخی  با  تبانی  در  نامبرده  اکنون شخص 
و  عارض شده  ما  بر  کابل  والیت  زون شرق  استیناِف 
در  اکنون  بدون موجب سرگردانی خلق کرده و قضیه 
ریاست محترم سارنوالی زون شرق می باشد، در حالی 
سارنوال  است.  نبوده  سارنوالی  آن  مربوط  مدعابها  که 
اکنون  نام محمدنقی تقی،  به  این دوسیه فردی  موظف 
جانب  مطلق  صورت  به  می دهد  نشان  که  نامه یی  در 
سیدهاشم را گرفته، ادعا کرده است که ما وارث بی بی 
بر  که  حالی  در  نمی باشیم.  میرحسن  سید  و  شریفه 
اساس وثیقه ها و اقرارخط های ذکرشده در باال، که ثبت 
محفوظ هم می باشد، حصر وراثت مان تثبیت شده است؛ 
اما نمی دانیم بر اساس کدام سند ایشان ادعا می کنند که 

ما ورثۀ سید میرحسن نیستیم.

در  بدون  شرق،  زون  سارنوالی  ریاست  متأسفانه 
فرستادن  با  روزه  هر  حقوقی،  مسایل  نظرداشت 
جلب های بدون شمارۀ صدور، زنده گی روزمرۀ مایان را 
مختل کرده است. جالب این که، برخی از سارنواالن زون 
بدون  زمین، می خواهند  با غاصبان  شرق، در همکاری 
شرعی مان  ملکیت  که  را  یادشده  زمین  محکمه  فیصلۀ 
لوی  گرچه  دهند.  تسلیم  مقابل  طرف  به  می باشد، 
سارنوالی افغانستان به تاریخ 9 سنبلۀ سال جاری احکام 
جداگانه ارشاد فرموده اند تا مطابق به مصوبۀ 786 مورخ 
غرض  دوسیه  ستره محکمه  عالی  شورای   86/11/11
اما سارنوالی  حل و فصل به مرجع حقوقی ارسال شود؛ 
زون شرق کابل، از امر محترم لوی سارنوال تمرد کرده 

و در زمینه از اجراآت ابا ورزیده است. 
هم چنین بر اساس امر محترم محمد اسحاق الکو، لوی 
سارنوال کشور، به ریاست سارنوالی استیناف زون شرِق 
اساس  »بر  است:  شده  داده  دستور  چنین  کابل  والیت 
بررسی اسناد و شواهد، موضوع را به صورت دقیق و 
جدی بررسی و اجراآت قانونی کنید.« در این عریضه، 
محترم رحیم رسولی، رییس سارنوالی استیناف زون شرق 
به آمریت نظارت دستور داده تا طبق دستور مقام عالی 
اجراآت کنند، اما برخی سارنواالن این شعبه از اجراآت 
زمین  زودتر  هرچه  تا  دارند  تمایل  و  می زنند  باز  سر 
مورثی مان را بدون حکم محمکۀ قانونی، به سیدهاشم 

نام تسلیم دهند. این که دل بسته گی ایشان به تسلیم دهی 
زمین مایان به سیدهاشم نام چیست، نمی دانیم. 

ادعا  کنند،  کار  بی طرفانه  باید  که  اداره  این  سارنواالن 
 ،»288«  ،»223«  ،»222« کدستری  قطعات  که  کرده اند 
نمی دانیم  می باشد؛  سیدهاشم  مربوط   »300« و   »337«
کرده اند  مطرح  را  ادعایی  چنین  سند  کدام  اساس  بر 
سید  نام  به  کدستر  کتاب  در  قطعات  این  که  حالی  در 
عبدالرحمن فرزند سید میر حسن ولد سید حسین ثبت 

شده است.  
از این میان، قطعۀ 222 در صفحۀ 32 کتاب کدستر به 
اسم سید عبدالرحمن ثبت و قیدیت داشته و بر اساس 
محترم  مقام   1386/4/19 تاریخ   2128 شماره  حکم 
میر  سید  بنت  شریف  بی بی  نام  به  جمهوری  ریاست 
امالک  ریاست  قید  و  ثبت  و  است  تصفیه شده  حسن 

ولسوالی چهارآسیاب می باشد.
اما سارنواالن محترم بر اساس اقرار خط 92 بر 2383 
تاریخ 1327/11/18 که به صورت کامل جعل می باشد، 
از مایان انکار ورثه کرده اند. در این زمینه حصر وراثت 
261 تاریخ 1357/7/6 را که بیان کنندۀ حقیقت بوده در 

نظر نگرفته اجراآت می کنند.
زون  سارنوالی  ریاست  سارنواالن  از  برخی  هم چنین، 
شرق، مستأجرین زمین مان را جلب کرده و بر آنان فشار 
به سید  این، کرایۀ زمین را  از  بعد  تا  وارد کرده بودند 
هاشم نام بپردازند، در حالی زمین در ملکیت ما بوده و 
از  دیگری،  فرد  به  آن  تسلیم دهی  محکمه  حکم  بدون 

صالحیت های هیچ مرجعی نمی باشد. 
نقی  محمد  موظف  سارنوال  به تازه گی  حال،  همین  در 
تقی به مستأجرین مان هشدار داده تا روز سه شنبۀ هفتۀ 
جاری زمین را تخلیه کنند در غیر آن ایشان را در بند 

خواهد کشید.
محکمه  ستره  و  محترم  سارنوال  لوی  از  اخیر  در 
می خواهیم تا برای بررسی این قضیه یک هیأت کاماًل 
بی طرف را گماشته تا عدالت به صورت واقعی آن تأمین 
ستره محکمه  و  محترم  لوی سارنوالی  امیدواریم  شود. 
و  زورمند  افراد  از  برخی  خودسری های  جلو  کشور، 

سارنواالن را بگیرند.
هم چنین از روزنامۀ محترم ماندگار می خواهیم تا با نشر 
این نامه، موضوع را به ریاست محترم ستره محکمه و 

لوی سارنوالی رسانده تا جلو فساد گرفته شود. 

با احترام
ورثۀ بی بی شریفه بنت سید میرحسن

روبن:رییسباشگاهبارسلوناتبرئهشد
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تاریخ کې تر ټولو  په  افغانستان  ټاکنو خپلواک کمېسیون د  د 

کړل.  تررسه  انتخابات  ډک  ستونزو  له  او  ناقص  کړکېچن، 

د  خو  وې؛  ستونزمنې  ټاکنې  کال   ۲۰۰۹ د  چې  هم  څه  که 

کمېسیون اوسني مرشتابه د کمزوري مدیریت له امله له خلکو 

رسه په انتخاباتو شته باور خاورې واړولې.

په ټاکنو کې پراخې او پالن شوې درغلۍ، په لوی الس د دویم 

پړاو ته د ټاکنو بېول او په ناقص ډول د رایو تفتیش ټولې هغه 

ستونزې وې، چې کمېسیون له مخکې نه پالن کړې وې او په 

کمزوري مدیریت رسه یې ونشو کوالی، چې دا ميل پروسه په 

بریالیتوب پای ته ورسوي.

ورکولو  رایه  په  هېوادوال  امله  له  اوږدېدو  د  کړکېچ  ټاکنیز  د 

نور  پیاوړی شو، چې  ذهنیت  دا  ټولو رسه  له  پښېامنه شول. 

به په ټاکنو کې برخه نه اخيل، یا دا چې په افغانستان کې نو 

ټاکنې څه مانا؟

د ټاکنو خپلواک کمېسیون چې د ارګ د پولیسو دنده یې تررسه 

ونشو  کړ،  ناورین رسه مخ  له  هېواد  یې  لوی الس  په  او  کړه 

کوالی چې په ټاکنو کې د شفافیت تامین ته زمینه برابره کړي. 

ټاکنې په بې پرې ډول تررسه کړي، حق حقدار ته وسپاري او 

په ټوله کې دا ميل پروسه په ميل بڼه تررسه کړي. چې د هغوی 

ټولنیز  او  امنیتي  اقتصادي،  کې  هېواد  په  امله  له  کړنو  دې  د 

ناورین رامنځته شو. 

ټاکنیزه پروسه بن بست ته الړه، اقتصاد په ټپه ودرېد او په ټول 

هېواد کې د نا امنیو یوه پراخه څپه پیل شو او ال معلومه نه ده، 

چې د نا امنۍ دا موج به کله پای ته رسیږي.

د ټاکنو د پایلو له اعالن وړاندې د ولسمرشۍ دواړو نوماندو 

د  بهرنیو چارو وزیر جان کېري، د ملګرو ملتونو  د  امریکا  د 

ميل  د  هڅو  په  کرزي  حامد  ولسمرش  او  استازي  ځانګړي 

یووايل د حکومت رامنځته کېدو په اړه جوړجاړي ته ورسېدل.

پایلې  ټاکنو  د  دې  کمېسیون  و، چې  دا  توافق  یو  کې  دې  په 

او  ولسمرش  د  دې  احمدزی  غني  ارشف  بلکې  اعالنوي،  نه 

د عبدالله عبدالله دې د اجرایوي رییس په توګه اعالن کړي. 

چې کمېسیون دا کار هم تررسه کړ. 

خو د جمعې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو ځل بیا له 

خپلې کړې ژمنې رسغړونه کړې او د ټاکنو د پایلو په اړه یې 

ارقام خپاره کړي دي. دا ارقام یې ارشف غني احمدزي ته د 

ولسمرش په توګه د باور پاڼې سپارلو پر مهال اعالن کړي دي. 

په کار خو دا وه، چې د اجرایوي رییس په توګه ډاکټر عبدالله 

عبدالله ته هم باور لیک ورکړل شوی وای، یا دا چې د باور 

لیک سپارلو پر مهال دواړه نوماندو شتون درلودای او د ټاکنو 

د پایلو په اړه ارقام نه وای خپاره شوي.

ځکه دې کار په هېواد کې بحران رامنځته کاوه. مخکې هم د 

ارقامو په اعالن موافقه د همدې لپاره شوې وه؛ خو معلومه نه 

ده، چې کمېسیون ولې دا ژمنه ماته کړې او په هېواد کې یې  د 

حساسیتونو د رامنځته کېدو لپاره ملن وهلې ده.

کې  پایله  په  جاړي  جوړ  سیايس  د  احمدزی  غني  ارشف 

رییس شو؛ چې  اجرایوي  ډاکټر عبدالله عبدالله  او  ولسمرش 

دا اعالن خپله د ټاکنو کمېسیون هم وکړ؛ مګر د پایلو په اړه د 

ارقامو خپراوي ته اړتیا څه ده؟

ډاکټر عبدالله عبدالله هم د یوې اعالمیې په خپراوي رسه دا 

اقدام غندلی دی. د هغه په اعالمیه کې راغيل، چې دا اعالن 

په  توافق رسه  له شوي  ترمنځ  نوماندو  دواړو  د  د ولسمرشۍ 

تضاد کې دي.

په  چې  خپرول،  ارقامو  داسې  د  شوي،  ویل  کې  خربپاڼه  په 

اعتباره ميل  با  ټولو  او  او سالمتۍ کې یې شک وي  صحت 

او نړیوالو ادارو پرې اعرتاف هم کړی وي، نه یوازې دا چې د 

ولسمرشۍ له نوماندو رسه د کمېسیون شوی توافق نقضوي، 

بلکې په هېواد کې د ټاکنیزو حقایقو په اړه د خلکو ذهنونه هم 

مغشوشوي. 

په خربپاڼه کې دغه راز راغيل، د اصالحاتو او همپالنې ټیم د 

ټاکنو د خپلواک کمېسیون دا وروستی اقدام د لوړو رسغړونو 

او پالن شویو قصدي درغلیو د ځنځیر یوه بله کړۍ بويل او 

په کلکه یې غندي. 

که چېرې کمېسیون او د ولسمرشۍ دواړه ټېمونه په خپلو کړو 

ژمنو عمل ونه کړي او رسغړونې ترې وکړي، دا به په هېواد کې 

ستونزې نورې هم ډېرې کړي.

د دې لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون یوه ميل دېموکراتیکه 

او  ارزوګانو  په هیلو،  میلیونونو خلکو  د  ناکامه کړې،  پروسه 

رایو یې ملنډې وهيل او په دې ميل پروسه یې د خلکو باور ته 

زیان اړولی، باید په علني ډول محاکمه يش.

عماًل  هېواد  رسه  مدیریت  ناکامه  خپل  په  کمېسیون  ټاکنو  د 

ته  ټولنیز زیان یې هېواد  او  امنیتي  اقتصادي،  بوته،  ته  بحران 

هر  تر  چې  ده،  دنده  حکومت  د  یووايل  ميل  د  دا  او  واړاوه 

څه لومړی باید د ټاکنو د کمېسیون غړي د محاکمې مېز ته را 

کش کړي؛ څو نورو ته د عربت درس وګرځي. دا د هر افغان 

غوښتنه ده، ځکه د ټاکنو مساله د ملت په برخلیک پورې تړلې 

ده او په دې توګه د ملت په برخلیک لوبې شوي دي.

بیا هم درغيل!

د ټاکنو کمېسیون غړي دې محاکمه يش

کرزیحکماعدامپنجعاملتجاوزجنسیگروهی

درپغمانراامضاکرد
که  گفته  افغانستان  جمهوری  رییس  سخنگوی 
حامد کرزی حکم اعدام پنج عامل تجاوز جنسی 

گروهی در پغمان را امضا کرده است.
ایمل فیضی در توییترش نوشته: »رییس جمهور 
مرتکب  که  را  مجرمی  پنج  اعدام  حکم  کرزی 
تجاوز جنسی و آدم ربایی در پغمان شده بودند، 

امروز امضا کرد.«
این افراد روز 31 اسد به همراه با شماری دیگر 
ده  منطقه  را در  مهمانان یک جشن عروسی  از 
کابل  غرب  شمال  در  پغمان  ولسوالی  عربان 
را  آنها  زیورات  و  نقد  پول  کردند،  متوقف 
باغی به چهار مهمان زن تجاوز  دزدیدند و در 

جنسی گروهی کردند.
قربانیان  که  گفته اند  قضایی  و  بیمارستانی  منابع 
بین 18 تا 35 سال سن دارند و به آنها به صورت 
»وحشیانه یی« و از جمله به قربانی هجده ساله 
قربانیان  از  یکی  و  شده  تجاوز  بار  ده  از  بیش 

حامله است.
و  مسلحانه  سرقت  عنف،  به  زنای  آنها  جرم 
به  را  آنها  دادگاه  است.  شده  خوانده  آدم ربایی 
جرم سرقت مسلحانه محکوم به اعدام، به جرم 
آدم ربایی 20 سال و به جرم زنای به عنف 15 

سال زندان محکوم کرد.
جرم  به  هم  را  دیگر  تن  دو  ابتدایی  دادگاه 
به  این رویداد محکوم  آدم ربایی در  به  ارتکاب 
20 سال زندان کرد، اما دادگاه استیناف آنها را از 
این رویداد برائت داد اما قاضی گفت که آنها در 

مورد دیگری مرتکب دزدی شده بودند.
به دنبال رسانه  یی شدن این رویداد، افکار عمومی 

حامد  و  شد  برانگیخته  شدت  به   افغانستان  در 
دنبال  را  پرونده  این  شخصًا  که  گفت  کرزی 

می کند.
او تأکید کرده بود که اگر دادگاه، عامالن تجاوز 
در  کند،  اعدام  به  محکوم  را  پغمان  گروهی 

امضای این حکم تاخیر نخواهد کرد.
اعدام  قباًل گفته که حکم  آقای کرزی همچنین 
اما  شود،  اجرا  علنی  صورت  به  باید  افراد  این 
سخنگوی او نگفته که حکم دادگاه در مورد آنها 

کی و چگونه اجرا می شود.
را  قدرت  دیگر  روز  یک  تا  که  کرزی  حامد 
رسمًا به جانشینش اشرف غنی احمدزی تحویل 
می دهد، با امضای حکم اعدام این پنج تن، یکی 
عامالن  از  دادخواهی  درباره  از وعده های خود 

تجاوز جنسی را عملی می کند.
منابع پولیس کابل گفته اند که سه تن از متهمان 
این رویداد فراری هستند، ولی به زودی دستگیر 
خواهند شد. تا حال که 35 روز از آن می گذرد، 

بازداشت نشده اند.

اکثر  در  امنی ها  نا  افزایش  از  مجلس  نماینده گان 
مناطق افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده و از 
به  می خواهند  امنیتی و حکومت جدید  نیروهای 

این نابسامانی   ها در کشور خاتمه دهند.
از  مردم  نماینده گان  مجلس،  دیروز  جلسه  در 
زیر  طالبان  منسجم  و حمالت  امنی ها  نا  افزایش 

وردک،  میدان  هلمند،  غزنی،  در  داعش  پوشش 
تخار، بامیان و ارزگان یاد کردند.

 « گفت:  غزنی  مردم  نماینده  اخالقی  محمدعلی 
شده  برانگیز  تشویش  غزنی  در  امنیتی  وضعیت 
طالب   1000 حدود  سو  این  به  روز  چند  از  و 
اجرستان  ولسوالی  بر  داعش  پوشش  زیر  مسلح 
این والیت حمله کردند که حدود 80 تا 100 تن 
از افراد غیرنظامی و نیروهای امنیتی کشته شدند؛ 
طالبان شماری از خانه ها را آتش زدند و همچنین 

چندین تن را سر بریده اند«.
ولسوالی  بود  نزدیک  دیروز  افزود:  اخالقی  آقای 
اجرستان سقوط کند؛ اما با تالش های پیگیر حدود 
200کوماندو به منطقه ارسال شد و فعال شرایط تا 

حدودی بهتر شده است.
کرد  یاد  مقطعی  را  امنیتی  نیروهای  اقدام  این  او 
ولسوالی  در  پاسگاه  چندین  ایجاد  خواستار  و 
اجرستان شد....                      ادامه صفحه 6
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