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»رفتار بدتر 
از سگ« در 

ازبکستان

روز  ملی،  آجندای  کنفرانس  آدرس  از  افغانستان،  در  ملی  وحدت  دولت  پیشنهادی  ُمدل  یادداشت: 
پنجشنبه)22اسد/مرداد( در نشستی در هوتل کابل استار ارایه شد.

در این نشست، شماری از نخبه گان سیاسی، استادان دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری 
از سفارت خانه های خارجی مقیم کابل اشتراک کرده بودند.

در این سیمینار، نخبه گان دانشگاهی و سیاسی، روی چارچوب پیشنهادی تشکیل دولت وحدت ملی در 
افغانستان که از سوی کنفرانس آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت و گو کرده و 

پیشنهادهای شان را به منظور غنامندسازی هرچه بیشتر این طرح، ارایه کردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد
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چون در امضاي کاري دو دل باشي، آن طرف اختيار کن که بي آزارتر 
باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

تیم اصالحات و همگرایی:

پروسۀ ابطال آرا صرف یک شوخی است 

سربازان امریکایی در چند سال گذشته اقدامات بسیاری در 
بزرگترین چالش  با  هنوز  اما شاید  داده اند،  انجام  افغانستان 

خود در این کشور رو به رو نشده اند.
جوزف  جنرال  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
برقراری  به  کمک  بین المللی  نیروهای  فرمانده  اندرسون، 
صلح و امنیت در افغانستان )ایساف( و معاون فرماندهی کل 
نیروهای امریکا در افغانستان در مصاحبه یی گفت، حدود 35 
افغانستان هستند که کاهش  امریکایی هنوز در  نیروی  هزار 
این تعداد به زودی آغاز می شود. همزمان ماموریت ائتالفی 
امریکا در افغانستان از مشورتی...                ادامه صفحه 6

کنار  در  می گوید،  افغانستان  زنان  امور  وزارت 
مصارف  کشور،  در  ناپسند  عنعنات  از  برخی 
محافل عروسی نیز گزاف و نگران کننده می باشد.

حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان روز سه شنبه در 
یک سمینار سه روزه یی که در این مورد در کابل 
برگزار شده بود گفت که اشتراک کننده گان بیشتر 
در  و مصارف گزاف  ناپسند  عنعنات  نتایج  روی 

محافل خوشی بحث خواهند کرد.
ارگان های  نماینده گان  از  همچنان  غضنفر  خانم 
این  در  که  قومی  بزرگان  و  دین  علمای  دولتی، 
برنامه های  تا  خواست  داشتند،  حضور  سمینار 
آگاهی عامه را در این خصوص راه اندازی کرده و 

برای حل این معضل تالش ورزند.
او گفت:« ما از خانواده های محترم، علمای کرام 
حاکمیت  راستای  در  تا  تقاضامندیم  متنفذین  و 
از  جلوگیری  و  ناپسند  عنعنات  و  رسوم  نابودی 
مصارف گزاف در محافل دست به دست هم داده 
و با پدیده هایی که سراسر ناسالم اند، مبارزه نموده 
و جامعه را به سوی رفاه و سعادت سوق دهند. »

رییس جمهور  کرزی  حامد  پیام  سمینار،  این  در 
آن  در  که  شد  گرفته  خوانش  به  نیز  افغانستان 
اندازی  راه  در  تا  شده  خواسته  افغانها  تمام  از 
از  و  گرفته  نظر  در  را  اعتدال  اصل  محافل شان 

مصارف هنگفت خود داری کنند.

در پیام رییس جمهور کرزی گفته شده است که 
های  نهاد  به  باید  تطبیق  برای  سمینار  این  نتیجه 
مربوط و مردم پیش...                ادامه صفحه 6

بزرگترین چالش نیروهای امریکایی 

در افغانستان در راه است

دمپسی:

 پس از 2014 نیز می توانیم بمانیم
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پنتاگون، برنامۀ جدیدی طرح ریزی کرده است که بر اساس آن 
سربازان این کشور می توانند در صورت تاخیر در مشخص شدن 
نتایج انتخابات افغانستان و امضای توافقنامه امنیتی، بعد از پایان 

سال روان میالدی نیز در افغانستان باقی بمانند.
امریکا  متحده  ایاالت  ارتش  ستاد  رییس  دمپسی  مارتین  جنرال 
روزدوشنبه کمی پیش از رسیدنش به کابل در حضور خبرنگارانی 
که اورا در این سفرهمراهی می نمودند، گفت، احتماالً در بهترین 
حضور  تمدید  برای  موافقت  عدم  صورت  در  ممکن،  شرایط 
کشور،  این  نیروهای  کامل  خروج  برای  افغانستان  در  امریکا 
حداقل 120 روزدیگر در آغاز سال 2015 نیاز می رود. او در عین 
حال اعالم کرد که در صورت لزوم ایاالت متحده قادر است تا 
سریع تر نیز عمل کند و افزود :» اگر این روند بیش از انتظار طول 
بکشد ما امکانات برای برنامه...                      ادامه صفحه 6



در  افغانستان  مالیۀ  وزیر  زاخیل وال  عمر 
بی بی سی  با  اختصاصی  گفت وگوی  یک 
گفته است که طوالنی شدِن روند انتخابات، 
کشور  اقتصادِی  پیکر  به  سختی  صدماِت 
وارد کرده است. به گفتۀ او، طوالنی شدِن 
دالر  میلیارد  پنج  که  شده  سبب  روند  این 
و  شود  وارد  صدمه  افغانستان  اقتصاد  به 
شخصی  سرمایه های  دالر  میلیارد  شش 
همین  در  گردد.  خارج  کشور  از  نیز 
افغانستان  سرمایه گذاری های  ادارۀ  حال، 
تمامی  این سو  به  پنج ماه  از  که  کرده  اعالم 
در  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری های 

افغانستان متوقف شده است.
 این گزارش ها در حالی منتشر می شوند که 
نابه سامانی های  و  ناامنی ها  دامنۀ  گسترش 
اضطراِب  زمینۀ  خود  خودِی  به  سیاسی، 
بزرگ را در کشور رقم زده  است. این روزها 
به دلیِل فضای حاکم بر کشور، شیارهایی از 
یک نوع نگرانِی توام با ترس از آیندۀ مبهم 
می توان  در چهره های شهرونداِن کشور  را 
شاهد بود. در همه جا سخن از آیندۀ نامعلوم 
این  که  پرسش هایی  است.  از چالش  پُر  و 
می توان  مردم  مجالِس  و  محافل  در  روزها 
شنید، عمدتًا به انتخابات و آیندۀ افغانستان 
ربط دارد. به ویژه این که هر روز در مورد 
بازشماری  و ابطال آرا و بحث های مربوط 
جنجال های  اختالفات،  سیاسی  حل  به 
به  مردم  امیدواری  و  می کند  بروز  تازه یی 
پایان خوِش انتخابات را به یأس می کشاند.

با  حاکمان  اما  وضعیت اند،  نگراِن  مردم 
چندبرابر  را  نگرانی  این  خوش خیالی 
در  خود  نقِش  آن که  بدون  می سازند 
کنند.  محاسبه  را  آمده  به وجود  بحران های 
اصلی  مهرۀ  عنوان  به  زاخیل وال  آقای 
از  سخن  وقتی  ارگ،  اقتصادی  مناسباِت 
کاهش حقوق کارمنداِن دولت به دلیل عدمِ 
موجودیت نقدینه سخن می گوید، به خوبی 
گرفته  هدف  را  چیزی  چه  که  است  آگاه 
وارد  را  فرضیه  این  می خواهد  او  است. 
اذهاِن عمومی سازد که وضعیت افغانستان 
به دلیِل انتخابات است که خراب می شود. 
اگر فردا میلیون ها کارمند دولت از وظایِف 
خود اخراج می شوند و یا حقوق نمی گیرند، 

باید تقصیر را از کارگزاراِن فعلی ندانند و 
مالمت  را  انتخاباتی  تیم های  و  انتخابات 

کنند. 
هدِف  هم  انتخاباتی  تیم های  مورد  در 
آن ها  است،  مشخص  کاماًل  ارگ نشینان 
می خواهند  شایعه پراکنی هایی  چنین  با 
تقصیر وضعیت را به دوش ستاد انتخاباتی 
اصالحات و همگرایی بیندازند. وقتی وزیر 
افغانستان در آستانۀ یک  مالیه می گوید که 
بحران کالِن اقتصادی قرار دارد که حتا دامِن 
متمادی  سال های  برای  را  آینده  حکومِت 
خواهد گرفت، عماًل می خواهد اعتماد مردم 
را به ارزش های مردم ساالرانه کاهش بخشد 

و یا حتا از بین ببرد. 
آقای زاخیل وال با پرده برداری از مشکالت 
ندارد؛  خیرخواهانه  نیِت  کشور،  اقتصادی 
بل با این کار اصلی ترین ارزش های جامعه 
موقعیِت  او خالِف  می دهد.  قرار  هدف  را 
یک مقام بلندپایه سخن می گوید. او به جای 
کاهش نگرانی های مردم نسبت به آینده، به 
است  خوب  می زند.  دست  آن ها  افزایِش 
زاخیل وال  آقای  سخنان  که  شود  یادآوری 
عماًل در تضاد با اظهارات رییس جمهوری 
قرار می گیرد. رییس جمهور کرزی در یکی 
از نشست های مجلس نماینده گان گفته بود، 
بیش از هفت میلیارد دالر ذخیره داریم و باز 
به کنایه ادامه داده بود که بروید چلو و پلو 
ذخیرۀ  آینده  سال  پنج  تا  که  بخورید، چرا 

ارزی داریم. 
کارمنداِن  حقوق  نمی تواند  دولت  اگر 
دالر  میلیارد  هفت  پس  کند،  تأدیه  را  خود 
نداشته،  وجود  پولی  چینن  اگر  و  شد  چه 
گفته  سخن  آن  از  رییس جمهوری  چرا 
است؟... معلوم می شود که یکی از این دو 
نمی شود  چون  می گوید،  دروغ  حتمًا  نفر 
جانب  از  نداشت.  هم  و  داشت  پول  هم 
زاخیل وال  آقای  که  نیست  دیگر، مشخص 
ابراز  را  سخنان  این  کرزی  با  مخالفت  در 
کرده است و یا این که این دو نفر پروژه یی 

مشترک را پیش می برند. 
مورد اول که عبارت از مخالفت باشد، زیاد 
به  دوم  مورد  ولی  نمی زند،  دل  به  چنگی 
دلیل رابطۀ این دو تن و اقدام هایی که برای 

بی ارزش کردِن ارزش های دموکراتیک تا به 
انجام داده اند، بیشتر منطقی می نماید.  حال 
می ماند  بی پاسخ  پرسش  یک  بازهم  ولی 
با  تناقض  بلندپایه در  این دو مقام  که چرا 

یکدیگر سخن گفته اند. 
برای  مقام  دو  این  متناقِض  سخناِن  شاید 
شنونده گان متناقض به نظر برسد ولی برای 
نداشته  تناقض  برای  جایی  هیچ  خودشان 

باشد. 
افغانستان  بودجۀ  شدن  خالی  دیگر،  مسالۀ 
به جای این که به مسایل انتخاباتی ربط داشته 
باشد، به مدیریت کالِن سیاسی و اقتصادِی 
بانک های  آقایان  می شود.  مربوط  کشور 
افغانستان را از دارایی تهی کرده اند، آن گاه 
وضعیت های  و  انتخابات  می خواهند 

پیش آمده را بهانه قرار دهند.
در  افغانستان  مالِی  ذخیره های  شدِن  تهی   
آمده  وجود  به  کالن  اختالس های  نتیجۀ 
دیگر،  سوی  از  انتخاباتی.  مشکالت  نه  و 
این که جامعۀ جهانی اعتماد خود را به این 
حکومت به دلیل بی بندوباری های مالِی آقای 
نمی خواهد  دیگر  و  داده  دست  از  کرزی 
بگذارد،  آن  اختیار  در  را  خود  کمک های 
هیچ ربطی به انتخابات و دموکراسی ندارد. 
وقتی بر خزانۀ دولت، سارقان معلوم الحال 
و معلوم الهویه نشسته باشند، مشخص است 

که خزانه تهی می شود.
نگاه  کرزی  آقای  حکومت  به  که  گاهی   
می کنم، داستان علی بابا و چهل دزد به یادم 
معروفی  دزد  چهل  داستاِن  همان  می آید؛ 
که شب ها به غارِت مردم مشغول بودند و 
روزها در کمال وقاحت بر آن ها حکم روایی 
می کردند. حکومت آقای کرزی روایت قرن 
بیست ویکمِی داستان علی بابا و چهل دزد 

است. 
عالی رتبۀ  مقام های  مصارِف  ساده ترین 
دولتی چند برابِر مصارِف کل کشور است، 
آن گاه آقایان از تهی شدِن دارایی های کشور 
آیا  می دهند.  خبر  بین المللی  رسانه های  به 
این سخنان به معنای رد گم کردن و نشانِی 
دزداِن  پای  رد  کسی  که  نیست  دادن  غلط 

واقعی را تعقیب کرده نتواند؟
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احمـد عمران

خانه از پای بست ویران است...  

از  ستاد اصالحات و هم گرایی در یک نشسِت رسانه یی 
تحریِم دیگری خبر داد که نتیجۀ تقلب در تقلب است. 

بازشماری  تیم تخنیکِی پروسۀ  فضل احمد معنوی رییس 
آرا از تیم داکتر عبداهلل گفته است که آن ها دریافته اند در 
بازرسی آرا، سعی می شود تقلباِت گسترده پوشانده شود 
و این کار به هدفی سیاسی روی دست گرفته شده است.

ـ  تیم  این  پنج گانۀ  شرایط  که  است  گفته  معنوی  آقای   
که قباًل وعدۀ در نظر گیری آن داده شده بود ـ از سوی 

کمیسیون انتخابات نقض شده است. 
هم چنین ستاد اصالحات و هم گرایی گفته است که اگر 
تا امروز )چهارشنبه( وضعیت به همین منوال ادامه یابد، 
به  نیز  آن  عواقِب  و  رفت  خواهند  کنار  روند  از  آن ها 
دوِش افرادی خواهد بود که سعی در فریِب مردم و تیم 

اصالحات و هم گرایی کرده اند. 
کمیسیون  که  پیداست  معنوی  آقای  کالمِ  فحوای  از 
انتخابات، به همکاری تیم اشرف غنی احمدزی و حکومت 
افغانستان این کار را انجام داده است. به نظر می رسد که 
به حیِث  فقط  و  مانده  نیز خاموش  یوناما  راستا،  این  در 
یک ناظِر بی صالحیت در این پروسه حضور داشته است.

این همه در حالی ست که قریب به هشتاد درصد محالت 
شده.  آغاز  نیز  آرا  ابطال  پروسۀ  و  بازشماری  رای دهی، 
اکنون، وضعیت به کجا خواهد انجامید و مقصر چه کسی 

است؟
این نکته که مثلِث حکومت، اشرف غنی و کمیسیون های 
در  دارند،  دیگر  تقلبی  و  کتمان کاری  در  سعی  انتخاباتی 
چنان که  بود،  شده  هویدا  آرا  بازشماری  پروسۀ  جریان 
با  اما  گردید؛  مواجه  بن بست  با  پروسه  این  بار  چندین 
آن هم تصور مردم بر آن بود که این مثلث طبق قرار در 
نهایت به حکومت وحدِت ملی گردن می نهد و وضعیت 
این  به  وضعیت  که  اکنون  می پذیرد.  پایان  فعلی  بحرانِی 
اشتباه  کاماًل  تصور  آن  که  می شود  دیده  رسیده؛  نقطه 
هشدار  که  نمی رود  امیـد  بسیار  رو،  این   از  است.  بوده 
طبق  و  شود  گرفته  جدی  هم گرایی  و  اصالحات  تیم 
امروز شرایط  پایاِن  تا  مثلث  این  داده شده،  ضرب االجل 

اصالحات و هم گرایی را بپذیرد.
پیش بینی می شود که اگر شرط داکتر عبداهلل پذیرفته نگردد، 
تمامی  راه ها بسته خواهد شد، چون دیگر نه مردم به قول 
و قرارِ این مثلث باور دارند و نه هم تیم مدعی؛ و بحران 
در پایاِن چنین ضرب االجلی حتمی  خواهد بود. به گونه یی 
که فراروی هر نوع گفت وگو و مذاکره سد خواهد شد و 
بدیهی ست که مقصِر این وضع و تبعاِت ویران گرش، غیر 
از آقای کرزی و دارودسته اش )اشرف غنی و کمیسیون ها( 

کِس دیگری نخواهد بود. 
با این همه، هنوز می توان از یک مسأله سخن زد؛ این که 
انتخابات و پروسۀ پُر از تقلِب آن از همین اکنون باطل و 
ملغا اعالم شود. زیرا از دیگ سیاهِ انتخابات و کمیسیون ها 
دست اندرکاراِن  نمی شود.  بیرون  پاکی  چیِز  هیچ  دیگر 
خلق  پروسه  این  در  افتضاح  بدنامی  و  چنان  انتخابات 
مایۀ  فقط  انتخابات،  این  از  سخن زدن  که  کرده اند 
شرمساری ست. پیداست که هرگونه حکومِت بیرون شونده 

از چنین انتخاباتی، هیچ گونه قدرت و مشروعیتی ندارد.
 بعد از این مرحله، فقط و فقط می توان سخن از دولِت 
نوع  هیچ  نداشتِن  الزمی اش،  شرط  که  زد  ملی  وحدِت 
دولِت  پروژۀ  که  معنا  این  به  است.  انتخابات  با  رابطه 
شود؛  تطبیق  انتخابات  نظرداشِت  در  بدون  ملی  وحدِت 
در غیر آن، بحران اجتناب نا پذیر است. هرچند کاری که 
تقلب کاران با انتخابات کردند، چندان وقیحانه و مفتضح 
ا ست که می سزد جای آن ها در زندان باشد؛ اما از آن جایی 
می توان  ویرانی ست،  به   رو  کشور  سیاسِی  وضعیت  که 
ملی  وحدت  دولِت  ساختار  در  دست کم  را  آنان  وجود 

تحمل کرد.
اگر این کار انجـام نپذیرد، باید خودمان را برای مواجهه 
با یک بحراِن بسیار فراگیر آماده سازیم که همۀ تقصیرش 

به دوِش همین مثلِث شوم و در رأس آقای کرزی است.

فقط و فقط دولِت وحدِت ملی!
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دوشنبه  روز  از  نو  دهلی  و  مسکو  کرد:  اعالم  هند  هوایی  نیروی 
نخستین رزمایش هوایی مشترک خود را در خاک روسیه به منظور 

تقویت همکاری میان نیروهای هوایی دو کشور آغاز کرده اند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، نیروی هوایی هند با انتشار بیانیه یی 
گفت: رزمایش Ex Avia Indra-2014 در منطقه آستراخان روسیه 
و در نزدیکی دریای خزر با شرکت نیروهای هوایی روسیه و هند 

آغاز شده است.
بر اساس این بیانیه، این رزمایش 10 روز ادامه خواهد داشت و در 

تاریخ 5 سپتمبر خاتمه می یابد.
در این بیانیه تصریح شد: این رزمایش نقطه عطفی در روابط نظامی 
خدمه  هلی کوپترها،  و  جنگنده ها  خلبانان  شرکت  با  و  است  ما 
انجام  هند  هوایی  نیروی  مهندسان  همچنین  و  موشکی  سامانه های 

می شود.
هند و روسیه پیشتر نیز یک سری رزمایش های موسوم به Indra را 

میان نیروهای زمینی و دریایی خود اجرا کرده بودند.
هلی کوپترهای  و  جنگنده ها  خلبانان  اخیر  رزمایش  در  است  قرار 
نیروی هوایی هند در ماموریت هایی در کنار خلبان های روسی و با 
-Su شرکت جنگنده های نیروی هوایی روسیه شامل جنگنده های
30SM و هلی کوپترهای Mi-17 و Mi-35 حضور داشته باشند.

نیروهای هوایی این دو کشور همچنین قرار است به بحث درباره 
با  نیز  طرف  دو  موشکی  رزمایش  خدمه  و  پرداخته  هوایی  دفاع 
یکدیگر تعامل پیدا کرده و در رزمایش های دفاع هوایی شرکت کنند.
در بیانیه نیروی هوایی هند آمده است: این رزمایش همچنین فرصتی 
فراهم  راهکارها  بهترین  تبادل  منظور  به  کشور  دو  نیروهای  برای 
آورده و زمینه را برای تعاملی حرفه ای تر و رشد همکاری در آینده 

ایجاد می کند.

دختر اسالم  کریم اف، مغضوب پدر و گرفتاِر 
»رفتار بدتر از سگ« در ازبکستان

که  ازبکستان  جمهور  رییس  دختر  کریم اوا،  گلناره 
زمانی جانشین احتمالی او دانسته می شد در پیامی 
صوتی گفته است که در تاشکند با او و دختر 17 
و  می شود  رفتار  بدتر«  هم  »از سگ  بیمارش  ساله 

خواستار کمک از خارج از ازبکستان شده است.
دختر 42 ساله اسالم کریم اف حدود دو سال است 
پی  در  و  در سویس  مالی  از یک رسوایی  بعد  که 
امنیتی  سازمان های  و  خود  خانواده  با  درگیری  آن 
ادعا  و  گرفته  قرار  پدرش  غضب  مورد  ازبکستان 

می کند در تاشکند در حبس خانگی است.
خانواده کریم اف و مقامات رسمی ازبکستان تا بحال 

در این مورد اظهار نظری نکرده اند.
و  خشونت  به  که  ازبکستان  دولتی  سیستم  غضب 
معروف  خود  سیاسی  مخالفان  مورد  در  بیرحمی 
قباًل  که  کرده  تنگ  کسی  بر  را  عرصه  حاال  است، 
احتمال می رفت که در راس آن سیستم قرار گیرد. 
بانوی اول پیشین کشور در پیام های خود با پریشانی 
صدای  خواسته  نگاران  روزنامه  از  استیصال  و 

کمک خواهی اش را به گوش جهانیان برسانند.
تنگنای  دستنویس  نامه ای  در  او  هم  پیش  چندی 
از  که  بود  گفته  و  کرده  تصویر  را  خود  سیاسی 
ماموران کتک خورده، دایمًا زیر نظر پلیس است و 

با دوربین های مداربسته مراقبت می شود.
دختر مغضوب رییس جمهوری ازبکستان زمانی نه 
تنها شغل های باالی سیاسی داشت و از راه تجارت 
ثروتی افسانه ای در کشور زادگاهش و خارج از آن 
بلکه از یک طرف به عنوان استاد  به هم زده بود، 
دانشگاه در رشته علوم سیاسی و از طرف دیگر به 

عنوان ستاره موسیقی پاپ هم فعالیت می کرد.
از نصف عمرش در دوره  گلناره کریم اوا که بیش 
از  بعد  و  اخیر  سال   23 در  گذشته،  پساشوروی 
فروپاشی شوروی، از نظر مالی، موقعیت اجتماعی 
در  که  بود  رسیده  افسانه ای  موقعیتی  به  شهرت  و 
مورد  تنها  شوروی  اتحاد  پیشین  جمهوری های 
نیست، اما شاید یکی از جنجالی ترین موردها باشد.

در  سرمایه داری  آزادی  با  نوکیسه   شهروندان 
کشورهای استقالل یافته از روسیه و اوکراین گرفته 
تا قفقاز و آسیای میانه در مدتی کوتاه در آن کشورها 
چنان ثروتی بهم زدند که ردپای آن تا دل شهرهای 
بزرگ اروپا )و آمریکا( مانند لندن محسوس است.

اما گفته می شود که معیارهای به چنگ آوردن ثروت 
در این کشورها بخصوص در آسیای میانه و قفقاز 
بررسی  قابل  فامیل  داستانهای هزار  در چهارچوب 
پیچیده  مافیائی  پیله  یک  در  سرعت  به  که  است 

می شود و رنگ شدید سیاسی می گیرد.
در اسناد ویکی لیکس، گلناره کریم اوا به عنوان یکی 
چهره های منفور در ازبکستان معرفی شده که ثروت 
تجارت های  طریق  از  و  زور  و  تهدید  با  را  خود 
سودآور به دست آورده و در جامعه ازبکستان بنام 

»علیامخدره دزد« معروف است.
در این اسناد گفته می شود که گلناره، آنطور که در 
بسنده  محلی  تجارت  به  است،  معروف  ازبکستان 
بزرگ  شرکتهای  سوی  به  طمع  دست  و  نکرده 

خارجی مقیم ازبکستان هم دراز کرده است.
مخالفان دولت و شهروندانی که از او و خانواده اش 
فساد  به  را  او  زمان  همان  از  داشتند،  پرخونی  دل 
مالی و سوء استفاده از قدرت و موقعیت خانوادگی 

متهم می کردند.
در  کشورش  نماینده  که  گلناره  اقبال  ستاره  اما 
به  داشت،  اقامت  ژنو  در  و  بود  هم  ملل  سازمان 
نامحتاطانه او و اطرافیانش  سبب قانون شکنی های 

در کارهای بین المللی تجاری افول کرد.
طی  قدرتمند  کریم اوای  گلناره  شیرین  رویاهای 
که  شدند  تبدیل  تلخ کامی  به  چنان  کوتاه  مدتی 
بوجود  را  تصور  این  حاشیه هایش  و  آن  بررسی 
می آورد که این اتفاقات می توانند متعلق به چند صد 

سال پیش باشند.
که  کریم اف  اسالم  قدرقدرت  دختر  همان  حاال 
همزمان در چند عرصه فعال بود، چنان ناتوان شده 
که با پیک های ناشناس و نامه های مخفی از جهانیان 
می خواهد تا برای مداوای دختر 17 ساله اش که به 
دارد،  پزشکی  مراقبت  به  نیاز  قلبی  نارسایی  خاطر 

نامه ها و  این  البته به شرط آنکه  او را کمک کنند، 
محتوای آنها واقعی باشند.

شیوه ارتباط گیری مخفیانه با خارج از ازبکستان از 
راه  گذشته  فبروری  ماه  از  که  گرفت  زمانی شکل 
دختر رییس جمهوری ازبکستان به جهان مجازی، به 
فیس بوک و توئیتر بسته شد و او به طور کامل در 
قرنطینه سازمان هایی قرار گرفت که زمانی قادر بود 

به آنها امر و نهی کند.
خانواده  در  هم  آن  فرش،  به  عرش  از  سقوط  این 
میانه و  از قدرتمندترین حکومت های آسیای  یکی 
سالهاست  که  تاشکند  جمهوری  ریاست  کاخ  در 
مخالفانش را در یک چشم به هم زدن سرجایشان 

می نشاند، چگونه اتفاق افتاد؟
اساس گزارش روزنامه هندلزسایتونگ سوییس  بر 
در پی بازداشت دو ازبک به اتهام پولشویی در سال 
سوییس  دادستانی  ماموران  ژنو،  در  میالدی   2012
بیش از یک سال بعد خانه مجلل گلناره کریم اوا در 
سوئیس را بازرسی و ماه سپتامبر سال پیش علیه او 

قرار صادر کردند.
بعد از آن، سوئد و فرانسه هم پرونده هایی در این 

زمینه باز کردند. اتهام  در این پرونده ها، رشوه های 
چند صد میلیون دالری برای ورود به بازار مخابرات 
ازبکستان بود و جای پای دختر رییس جمهور آن 

کشور برای مسوولین پرونده مشهود بود.
از مصونیت  استفاده  با  گلناره کریم اوا  آنکه  از  بعد 
دیپلماتیک سوییس را ترک کرد، طی یک مصاحبه 
با روزنامه حریت در ترکیه، خواهر خود الله را که 
او هم در سوئیس نماینده ازبکستان در یونسکوست 

مقصر دشواری هایش در غرب خواند.
گفته  گلناره  سوییسی،  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
از  بی بی سی کرده که یکی  با  آن  از  بعد  خواهرش 
بانک های سوییس برای حساب های خانوادگی آنها 
مشکالت ایجاد کرده بود، مسئله ای که تکذیب شده 

است.
با وجود اینکه الله کریم اوا طالیوا کوشیده خود را 
دور از خواهر و حتی با فاصله از پدرش نشان دهد، 
ثروت او هم برای رسانه های اروپایی تیترساز بوده 

است.
لیست  در  شوهرش  و  او  گزارش ها  اساس  بر 
در  و  دارند  قرار  سوییس  شهروندان  ثروتمندترین 
سال 2010 میالدی خانه ای به قیمت 4۶ میلیون دالر 

خریده اند.
ازبکستان  مورد  در  خود  گزارش  در  جهانی  بانک 
می نویسد که حدود 1۶ درصد مردم آن کشور زیر 
خط فقر زندگی می کنند. ازبکستان از نظر ضریب 
توسعه انسانی در رده 114 بین 1۸۶ کشور و بعد 

از بسیاری از کشورهای شوروی سابق قرار دارد.
کار  نیروی  سوم  یک  به  نزدیک  که  می شود  گفته 
به  به خصوص  کشور،  این  از  خارج  به  ازبکستان 
آن  در  کارهای سخت  به  و  مهاجرت کرده  روسیه 

کشور مشغول هستند.
سال پیش اسالم کریم اف، رییس جمهوری ازبکستان 
برای  که  را  کارگرانی  تلویزیونی  در یک سخنرانی 
کار به خارج می روند تنبل نامید و گفت: »من آنها 
را که به مسکو می روند تا خیابانها و میدان های آنها 
را جارو کنند، تنبل می نامم. آدم از این واقعیت که 
ازبک ها باید برای به دست آوردن یک لقمه نان به 
مسکو بروند، منزجر می شود. هیچکس در ازبکستان 

از گرسنگی نمرده است.«
مسکو  به  کردن  جارو  برای  که  کارگرانی  اگر  اما 
و  روزنامه نگاران  می شوند،  نامیده  تنبل  روند،  می 
حکومت  با  و  می مانند  ازبکستان  در  که  مخالفانی 
آن کشور همسو نیستند، مورد غضب قرار می گیرند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل در مورد ازبکستان 
فشار  و  شکنجه  از  نگرانی  موارد   ،2013 سال  در 
در زندان های ازبکستان و ارعاب روزنامه نگاران و 

مخالفین ادامه داشته است.
عفو بین الملل می گوید که حکومت اسالم کریم اف 
اندیجان  قیام  کشتار  و  سرکوب  کارنامه اش  در  که 
فشارهای  و  شکنجه  از  دارد،  را   2005 سال  در 
دیگر برای اقرار گرفتن از افرادی که احتمال دارد 
با احزاب اسالمی ممنوع شده ارتباط داشته باشند، 

فروگذار نمی کند.
ازبکستان،  حکومت  سیاست های  با  ارتباط  در 
امریکا  و  جهانی  جامعه  بشری  حقوق  گروههای 
خاک  از  استفاده  بخاطر  که  می کنند  متهم  هم  را 
افغانستان،  آن کشور برای عملیات نظامی خود در 
نقض حقوق بشر و شکنجه و زندان در آن کشور 

را نادیده می گیرد.
او  امنیتی  ارگانهای  و  پدر  غضب  که  کشوری  در 
می دهد  قرار  شرایطی  در  را  رییس جمهوری  دختر 
که باید با پیام های مخفی اطالع دهد که با او بدتر 
عفو  گزارش  به  توجه  با  می شود،  رفتار  سگ  از 
سیاسی  زندانی  که  کرد  تصور  می توان  بین الملل، 

بودن می تواند به چه معنی باشد.
اتفاق  قدرت  دور  از  سیاسی  شرکای  کردن  خارج 
خانوادگی  دعوای  اما  نیست.  منطقه  در  جدیدی 
جنجالی  فعالیت های  آوازه  دستکم  که  کریم اف ها 
منطقه و  اروپا هم رسیده، چه در  تا  آنها  اقتصادی 
چه در کشورهای شوروی سابق، که سیاستمداران 
ازبکستان هنوز از درس های مکتب آن استفاده می 

کنند، در نوع خود کم نظیر است.

رزمایش هوایی مشترک هند و روسیه

» چالش سطل یخ«را فراموش کنید؛
مردمغزهسطلخاکبرسرخودمیریزند

مردم جنگ زده غزه »چالش سطل یخ« را که در حمایت از بیماران 
»ای ال اس« است، به »چالش سطل خاک« تبدیل کردند.

به نوشته روزنامه دیلی میل، چالش سطل یخ در حمایت از انجمن 
ال اس یک  ای  بیماری  افتاد.  راه  به  ال اس  ای  بیماران  از  حمایت 

بیماری بد خیم در سلسله اعصاب رابط مغز و ماهیچه ها است.
این بیماری سلول های عصبی را به تدریج از کار می اندازد و در نتیجه 
اعصاب، عالیم مغزی را نمی توانند به ماهیچه ها برسانند. بدین ترتیب 
ماهیچه ها که ایجاد کننده حرکت در بدن می باشند، به تدریج الغرتر 
و کم قدرت تر می شوند؛ کارایی آن ها پیوسته کمتر و کمتر از گذشته 

شده و سرانجام به کلی از بین می روند.
حال ساکنان غزه که از حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به منازلشان 
جان سالم به در برده اند ورژن خود را از این چالش به راه انداخته اند. 
آن ها به جای یخ از خاک استفاده می کنند که نشانگر ویرانی خانه های 
غیر نظامیانی است که در بمباران هوایی با خاک یکسان شده است. 
هدف آن ها اطالع رسانی درباره وضعیت سخت زندگی در غزه است 
و اولین ویدئو توسط ایمن العالول، روزنامه نگار فلسطینی در اینترنت 

منتشر شد.
تا  گرفته  گیتس  بیل  از  مشهوری  افراد  یخ  سطح  چالش  جریان  در 
این  برای  را  خود  دوستان  کدام  هر  و  کردند  شرکت  بکهام  دیوید 

چالش نامزد کردند.
ایمن العالول در ویدیوی خود گفت: من باید کاری انجام می دادم و 
پیام غزه را به تمام جهان ارسال می کردم. اینجا پیدا کردن آب بسیار 
مهمتر از آن است که بخواهیم آن را به روی سرمان بریزیم و اگر آب 

را بتوان پیدا کرد، منجمد کردن آن کار دشواری است.
وی در ادامه توضیح می دهد که به این دلیل تصمیم گرفته است تا به 

جای آب از بقایای ساختمان های ویران شده استفاده کند.
و  شد  منتشر  بوک  فیس  در صفحه  شنبه  روز  ابتکاری  این حرکت 
تاکنون دو هزار نفر آن را پسندیده اند. تاکنون حدود 40 میلیون پوند 
برای بیماران ای ال اس جمع آوری شده است اما این روزنامه نگار 

فلسطینی بسیار متواضع است و به کمک های امداد قانع است.
وی می خواهد که مردم جهان همبستگی و حمایت خود را با مردم 

فلسطین نشان دهند.
در ادامه این جوان فلسطینی می گوید که قطعا پس از رفتن به خانه 

آبی برای شستن سر و رویش پیدا نخواهد کرد.
در جریان حمالت اسرائیل به نوار غزه که تاکنون 500 هزار تن را 

آواره کرده است، خسارت مادی زیادی به این منطقه وارد شد.
طبق اعالم وزارت بهداشت فلسطین تاکنون 2119 تن کشته شده اند 

که شامل 400 کودک بودند.

                                                                                                                  بی.بی.سی
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غرق در امواج موذی

حساسیت ژنتیکی ندارید؟
عالوه بر آدم های عادی، همیشه افرادی هم هستند که حساسیت های خاصی دارند. 
نشان  تحقیقات  برمی گردد.  افراد  ژنتیکی  ظرفیت های  به  گاهی  این حساسیت ها 
داده است افرادی که نسبت به وایرلس ها حساسیت دارند، اغلب نسبت به فلزات 
سنگین، بعضی از قارچ ها و بعضی از مواد سمی هم واکنش های آلرژیک نشان 

می دهند.
دلیل این واکنش ها این است که ژن های این افراد به اندازۀ بقیه نسبت به سم زدایی 
این  به حساسیت شود.  از سایرین منجر  کردن قوی نیست و می تواند راحت تر 
افراد اول از همه باید تست حساسیتی بدهند و بعد از آن می توانند از پزشک شان 
درخواست برنامۀ سم زدایی منظم کنند؛ به این صورت که داروهایی را که می توانند 
آثار حساسیت شان  کردِن  برطرف  به کمک  یا  کنند  تقویت  را  ایمنی شان  سیستم 

بیایند، دریافت کنند.

دفترچۀ راهنمای تبلت تان را بخوانید
خیلی از ما بعد از خرید یک گوشی جدید، آی پد یا تبلت شروع به استفاده از 
دستگاه می کنیم بدون این که نکات ایمنی درج شده در دفترچۀ راهنمای این وسیله 
را خوانده باشیم. یکی از این نکات ایمنی راجع به جای آنتن بلوتوث و وایرلس 

روی دستگاه است که البته خیلی ها از آن بی خبرند.
کنید.  پیدا  را  آنتن  جای  و  بردارید  را  دستگاه تان  راهنمای  دفترچۀ  حاال  همین   
سعی کنید تا حد امکان آن نقطه از شما دورتر باشد و به طور کلی دستگاه را به 

خصوص نزدیک سرتان و در حالت عمومی نزدیک بدن تان قرار ندهید.

استفاده در صورت ضرورت!
شاید گفتنش به ظاهر ساده باشد اما عمل کردن به آن مثل ترک کردن یک اعتیاد 
بزرگ است؛ فقط وقتی الزم است از دستگاه تان استفاده کنید. درست است که 
چرخیدن در سایت های مختلف و فضولی کردن در صفحۀ دوستان تان، جذابیت های 
خاص خودشان را دارند، ولی کافی است فکر کنید که همین هیجان ها چه طور 
ممکن است در طوالنی مدت روی بدن تان تاثیر منفی بگذارند. آن وقت است که 
پیاده روی و دیدن دوستان تان را به غذا دادن به »پو« و بازی کردن با او  احتماالً 

ترجیح خواهید داد!

از محافظ ها کمک بگیرید
ممکن است به خاطر داشته باشید که چند سال پیش بیگ هایی برای تلیفون همراه 
وارد بازار شدند که گفته می شد به کمک فناوری نانو مانع انتقال اشعه های مضر 
می شوند. بر اساس موارد دیده شده، این بیگ ها بعد از مدتی چندماهه و عمدتًا به 

دلیل شست وشو به صورت کلی کم کم خاصیت شان را از دست می دهند.
می شود  است،  کرده  پیشرفت  پیش  سال  چند  به  نسبت  تکنالوژی  که  آن جا  از 
هم چنان در مراکز الکترونیکی تجاری به دنبال گزینه های مشابه و با دوام تر گشت. 
ممکن است هزینۀ این موارد کمی باال باشد اما به محافظتی که قرار است از شما 

به عمل بیاورند، می ارزد.

شاید وقتی دیگر
هیچ معلوم نیست که 20 سال دیگر چه نتیجه یی به دست بیاید و متوجه شویم 
که این امواج واقعًا مضر بوده اند یا این که کاماًل بی خطر. هر چه که باشد، شکی 
دستگاه های  زمینۀ  در  انقالبی هایی  خودشان  نوع  در  پدها  آی  و  تبلت ها  نیست 
الکترونیکی هستند و حذف فعلِی آن ها کار ساده یی نیست. تنها راه حلی که در 
حال حاضر داریم، عمل کردن به نکات ایمنی و دور ماندن از تماس دایمی با این 

تکنالوژی هاست.

سید احسان راست گو

و  دارد  بارز  نمونۀ  یک  دوجانبه گرایی 
بهترین  است.  جاسوسی  کلمۀ  همان 
بدبخت  »سخن چین  آن،  دیگر  نمونۀ 
نمونۀ  یک  می باشد.  است«  هیزم کش 

دیگر آن، آوردِن هوو بر سر زن است.
اشخاصی هستند که در دو گروه، خود 
را نفوذ می دهند. حال این نفوذ ممکن 
نفع  به  یا  از طرفین  یکی  نفع  به  است 
اصل،  در  این  اما  باشد.  سوم  طرِف 

خیانت به هر دو گروه  می باشد.

بین  به هم زدن  برای  هستند کسانی که 
حقایِق  و  می کنند  سخن چینی  دیگران 
نادرستی را بین آن ها پراکنده می کنند و 
با این سخن چینی، در حق این اشخاص 
که  هرچند  می کنند.  خیانت  گروه ها  و 
ممکن است شخص هیچ سود و بهره یی 
برای هیچ طرفی به حاصل نیاورد و حتا 

برای خودش.
اشخاصی هم هستند که بر سر زن اول 
بدون  آن هم  می گیرند،  دوم  زن  خود، 
رضایت و مشورِت زن اول، و این خود 

خیانت در حق زن اول است.
مثال های زیادی از این قبیل وجود دارد 

که بیان آن ها دیگر ضروری نیست.

محرک ایجاد خیانت:
آشنا  خیانت  از  نوع  چند  با  که  اکنون 
خیانت  ایجاد  محرک  به  شدید، 
موضوع  خواستم  ابتدا  در  می پردازیم. 
را به عوامل ایجاد خیانت بیان کنم، اما 
به  را  آن  خواند،  خواهید  که  دلیلی  به 

محرک ایجاد خیانت تبدیل کردم:
در  ابلیس  باشید،  کرده  دقت  اگر 
مقام  به  نسبت  هوا  و  آدم  برتری  اثر 
این  در  شد.  نافرمانی  سبب  خودش، 

»برتری«  دارد.  وجود  نکته  چندین 
منجر  آخر  در  و  »حسادت«  به  منجر 
گفت  می توان  پس  شد.  »نافرمانی«  به 
سه  نافرمانی،  و  حسادت  و  برتری  که 
خیانت  ایجاد  سبب  که  هستند  عاملی 
کنیم،  فکر  درست  وقتی  اما  می شوند. 
امر  یک  برتری  که  می شویم  متوجه 
سبب  خود  اصل  در  و  است  بدیهی 
ایجاد خیانت نمی شود، بلکه آن حسی 
را که در دیگری به وجود می آورد، آن 
حس سبب ایجاد خیانت می شود. یعنی 
برتری،  از  ناشی  نافرمانی  و  حسادت 

سبب ایجاد خیانت می شود.
محرک  برتری،  که  گفت  می توان  پس 
خیانت؛  ایجاد  عامل  نه  است  خیانت 
چرا که برتری محرک وفاداری و عشق 
آن چه  و  می شود  هم   ... و  خلوص  و 
سبب خیانت می شود، حس حسادت و 

نافرمانی است.
حس  ایجاد  سبب  تنها  نه  برتری 
بلکه  می شود،  نافرمانی  و  حسادت 
برخوردن  مانند:  هم  دیگری  حس های 
غرور و شخصیت، حقارت، کم اهمیتی 
و ... را هم خلق می کند که هر کدام از 
این احساسات به نوبۀ خود سبب ایجاد 

خیانت در دیگری می شود.
خود برتری نه تنها در حوزۀ مقام، بلکه 
در حوزۀ علم و دانش و رنگ و عمل 
و زیبایی و ... نقش بسیار موثری دارد. 
همۀ  در  برتری  که  گفت  می توان  و 
حسادت  تحریک  سبب  زمینه ها،  این 
و  حقارت  و  کم اهمیتی  و  نافرمانی  و 
شکسِت غرور و شخصیت و ... می شود 
که هر کدام باز به نوبۀ خود سبب ایجاد 

خیانت به دیگران می شود.
ذکاوت  و  هوش  از  شخصی  وقتی 
و  حسادت  حس  دیگری،  شخص 

کم اهمیتی و شکسِت غرور و حقارت 
نیرویی در  پیدا می کند، سبب جوشش 
شخص می شود که به آن شخص صدمه 
بین  از  در  سعی  راه هایی  از  یا  و  بزند 
بردِن چنین خصلتی در شخص کند و 

این همان خیانت است به آن شخص.
زیبایِی  از  شخصی  کنید  فرض  یا 
برتری  است.  برخوردار  خارق العاده یی 
دیگری،  به  نسبت  شخص  این  زیبایِی 
سبب تحریک شخِص دیگر می شود و 
از هر راهی سعی در از بین بردن زیبایِی 

آن شخص می کند.
ترور و تروریست، احتکار، عدم آگاهی 
همه  دوجانبه گرایی،  و  اطالع رسانی  و 
که  است  احساساتی  از  ناشی  همه  و 
می شود.  آن ها  به  منجر  برتری جویی 

کینه،  حسادت،  مانند  احساساتی 
عقب مانده گی،  ورشکسته گی،  جهالت، 

سلطه گری و ... .
برای  می توان  که  دیگری  مثال های  و 
شاید  و  کرد  بیان  نظر  مورد  موضوِع 
تومار شوند. هدف این است که فهمانده 
است  محرکی  اصلی ترین  برتری،  شود 
که منجر به احساساتی می شود که سبب 

تولید خیانت می شوند.
عوامل رفع خیانت:

می دانیم که محرک قوی ایجاد خیانت، 
برتری  از  ناشی  که  است  احساساتی 
است. پس می توان گفت که رفع خیانت 
برتری  از  ناشی  احساسات،  کنترل  در 
به  احساسات  این  دادِن  سوق  و  است 
یعنی  است؛  عالی  و  برتر  احساسات 
وقتی احساس شخصی از برتری زیبایِی 
شخص دیگری منجر به حسادت شود، 
به  تبدیل  و  شود  کنترل  حسادت  این 
وقتی شخصی  یا  خصلت خوب شود. 
حس  دچار  شخصی  علِم  برتری  از 
حس  این  جلوی  می شود،  حسادت 
خوبی  حس  به  تبدیل  را  آن  و  گرفته 
کرد. این حِس خوب زمانی رخ می دهد 
که شخص به تساوی یا برتری زیبایی 
ببرد  به دیگری پی  و علِم خود نسبت 
و یا به این پی ببرد و قانع شود که پنج 
اندازه و  در  نیستند و  مثل هم  انگشت 
رنگ وشکِل متفاوت هستند و تنها عمل 

گروهِی آن ها مشابه است.
سخن آخر:

این  در  من  دانِش  و  علم  که  آن جا  از 
ندارد،  عمق  و  است  سطحی  مورد 
به  بود،  نواقصی  مقاله  این  در  چنان که 

بزرگوارِی خود ببخشید.

خود برتری نه تنها در حوزۀ 
مقام، بلکه در حوزۀ علم و 
دانش و رنگ و عمل و زیبایی 
و ... نقش بسیار موثری دارد. 
و می توان گفت که برتری در 
همۀ این زمینه ها، سبب تحریک 
حسادت و نافرمانی و کم اهمیتی 
و حقارت و شکسِت غرور و 
شخصیت و ... می شود که هر 
کدام باز به نوبۀ خود سبب 
ایجاد خیانت به دیگران می شود

نکـاتی پیـرامـون چیـستِی خیـانت
 و محـرِک ایجـاد آن
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 بخش نخست

          زهره روحی 
در  جسارت   پیشرو،  متفکراِن  خصیصۀ  مهم ترین 
»ناشناخته« یی  مسیرهای  به  دعوت  است.  »فراخوانی«  
موقعیت های  جابه جایِی  در  ضرورت  به مثابۀ  گاه  که 
تاریخی، اجتماعی و شناختی ظهور می کنند. و ناگفته 
بدان،  دعوت شده  و  رو  پیِش  مسیِر  هرچند  که  نماند 
حد  تا  است،  دعوت  این  عهده دار  که  متفکری  برای 
زیادی ناشناخته است، اما واضح است که در عوض، 
وی نسبت به »وضع موجود«، آشنایِی قابل مالحظه یی 

دارد:
برساخته  »خروج«  فراخواِن  واسطه اش  به  که  شناختی 
فراخوان های  معموالً  گفتیم،  که  همان گونه  می شود. 
می شود  داده  دوره هایی  در  موجود،  وضع  از  خروج 
اما  دارد،  وجود  موقعیت  در  جابه جایی  ضرورت  که 
مسلمًا  )و  فکری،  ـ  زیستی  »عادت واره«های  دلیل  به 
سلطۀ پنهاِن ناشی از آن( فاقد چنین قدرت و تشخیصی 
هستیم. و از قضا، تفاوت »متفکر« نسبت به غیرمتفکر 
را  او  که  تفاوتی  می شود.  آشکار  که  این جاست  در 
که  آن چه  از  متمایز  نگرشی  بیان  و  به جسارت طرح 

هست، تشویق می کند.
میشل  سخنرانِی  می رسد،  نظر  به  اساس  این  بر 
فلسفه(،  فرانسوی  انجمن  )در   197۸ سال  در  فوکو، 
نه  خویش  سخنرانی  در  وی  است.  »فراخوان«  نوعی 
از  کانتی، »خروج«  تعبیر  به  یا  و  ترک  به  تشویق  تنها 
می کند  تالش  بلکه  می کند،  »حکومت شدن«  موقعیِت 
همانا  که  خویش  جایگزین  طرح  از  چشم اندازی  تا 
»حکومت نشدن، توسط این و یا آن و یا به این و یا آن 
صورت...«، ارایه دهد. شاید بهتر باشد قبل از هر بحثی، 

طرح پیشنهادی فوکو را باز و روشن سازیم.
می دانیم که فوکو تخصص فوق العاده یی در نظریه های 
مربوط به »قدرت« دارد. و از قضا در جلسه سخنرانِی 
به  دیگر  بار  را  خود  سخنرانی  موضوع  نیز،  مزبور 
در  که  »قدرت«ی  به  می دهد:  اختصاص  مسأله  این 
خود  با  شاید  درکارند.  دانش  و  علم  گزاره های  پس 
بگوییم پیش از وی هم بیکن »دانش را به مثابۀ قدرت« 
این  از  افشاگرانه،  نیتی  با  نیچه  هم  و  کرده  شناسایی 
کاماًل  سخن  این  بله،  است.  کرده  رمزگشایی  مسأله 
به  فوکو  کار  گفت  بتوان  حتا  شاید  و  است   درست 
از  که  نیچه یی  البته  است.  نیچه  کار  ادامۀ  در  نوعی 
هیجان  کشفی که در این زمینه انجام داده است، آرام 
دانِش حامل قدرت، آستین  به جای تمسخِر  گرفته و 
)چیزی  دانشمند«  »فیلسوفی  به مثابۀ  و  زده  باال  همت 

که به شدت از آن گریزان بود(، از علِت نخستین این 
و  آدمی  اجتماعِی  ـ  انضمامی  هستِی  از  یعنی  مسأله، 
برساخته های  آن رمزگشایی کرده باشد. باری، فوکو در 
خصوص رابطه های غیرقابل تفکیک »دانش و قدرت«، 

به وضوح می گوید:
می کنم،  صحبت  دانش  از  که  هنگامی  من،  دید  »از 
روان پزشک  یک  جملۀ  میان  نمی گذارم  فرقی  عجالتًا 
و یک اثبات ریاضی. تنها نقطه ای ])؟([ که من از آن 
تفاوت ها وارد می کنم، دانستن این است که از یک سو 
کدام اند آن اثرهای قدرت، یا به عبارتی، اثرهای القایی 
علمی  عرصه یی  درون  در  می تواند  جمله  این  که   ...
ریاضیات،  ـ  می شود  صورت بندی  آن  درون  در  که 
روان پزشکی و غیرهـ  بگذارد، و از سوی  دیگر، کدام اند 
شبکه های نهادینه، ناگفتمانی، غیرقابل صوری سازی و 
به ویژه ناعلمِی قدرت که این جمله از آن زمان که به 
گردش در می آید، با آن ها مرتبط است. همین است که 
من دانش می نامم: عناصری از شناخت که در درون و 
بیروِن عرصۀ شان، اثرهایی از قدرت را اِعمال می کنند، 
هرچه  ناب  ذهن  یک  برای  ما،  برای  ارزش شان  حال 

می خواهد باشد.«)ص307( 
کالم  در  موجود  قدرِت  خصوص  در  فوکو،  سخن 
منطقی  کاماًل  ریاضی،  معادالت  یا  و  روان پزشک 
چه  امروزی  جوامع  عمومِی  قلمرو  در  اصاًل  است. 
بسیاری  پِس  در  که  قدرتی شود  منکر  می تواند  کسی 
از گزاره های روان پزشکی و یا روان شناسی، بهداشت 
روان، جامعه شناسی و ...، وجود دارد. به بیانی، در اکثر 
جوامع عصر حاضر، چنان که شاهد هستیم، »گزاره های 
قلمرو  روانۀ  شگفتی  گونۀ  به  متخصصان،  توصیه یی« 
دفتر  شفاخانه،  معاینه خانه،  از  یعنی  شده اند.  عمومی 
»موقعیت ِ  به منزلۀ  و  آمده  بیرون  دانشگاه  یا  و  مشاوره 
برنامه های  یا  و  روزنامه ها  طریق  از  رسانه  یی«، 
معموالً  )که  عمومی  همایش های  یا  و  تلویزیونی 
قلمرو  به  را  خود  هستند(،  آن ها  متولیان  شهرداری ها 
اما همان گونه که دیدیم، فوکو  پیوند زده اند.  عمومی، 
حتا به فراتر از این مسأله نظر دارد، به »قدرت«ی که 
همراه هر گفتمان دانشی ست؛ حتا در شکل یک فرموِل 
کیمیایی ـ پزشکِی فی المثل داروی میگرن، و یا اثباتی 
ریاضی. چرا که به قول خودش هر کدام از آن ها، به 
گفتۀ خودش، »اثرهایی از قدرت را اِعمال می کنند«. به 
نگرش هایی  در  که  بدانیم  باشد  جالب  شاید  هر حال 
هم چون ِ بوردیو، نه تنها از این نگرش فوکو استقبال 
از جایگاه جامعه شناختی، می تواند  بلکه حتا  می  شود، 
حلقۀ دیگری را تشخیص دهد که به حلقه های غیرقابل 

تفکیک »قدرت و دانش«، منضم است.
به عبارتی، در دیدگاهی که بوردیو ارایه می کند، عالوه 
بر رابطۀ دیالکتیک و برساختۀ بین قدرت و دانش، به 
گروه های اجتماعِی مختلفی نیز توجه می شود که تحت 
مدام  اتفاقًا  و  داریم  آشنایی  آن ها  با  »متخصصان«  نام 
حال  هر  به  آن هاست.  »تخصص«  با  سروکارمان  هم 
ِ»دانش«  توی  در  تو  حلقه های  در  بوردیو،  تفسیر  در 
منضم  و  مرتبط  که  ـ  هم  سومی  حلقۀ  با  »قدرت«  و 
همانا  که  شویم  می  مواجه  ـ  آن هاست  دوی  هر  به 
دانشی ِ  »اثرها«ی  از  آن که  از  پیش  که  متخصصانی اند 
بهتر  شاید  )یا  بهره گیرند  »قدرت«  مثابۀ  به  خویش 
گیرند(،  بهره  آن  از  بتوانند  آن که  برای  بگوییم،  باشد 
مقیم  خویش اند.  تخصصی  قلمرو  برساختۀ  و  مقیم 
»میدان ها«یی که در تالشی بی وقفه، برآنند تا از میدان و 
مرزهای  تخصصِی خویش در مقابل حریفان و رقبایی 
که سعی در محدود و یا محو آن دارند، حفاظت کنند.

حال آن که فوکو آگاهانه و به عمد در صدد متالشی کردِن 
این حلقۀ سومی ست که در آن به شکل و شمایل »نقش 
تنها  به منزلۀ  آدمی« ظاهر می شود(  اجتماعِی  و هویِت 
حلقه یی که کاماًل به عمل کرد انسان اجتماعی، چه در 
حالت اثرگذاری و چه در حالت اثرپذیری، اختصاص 
فراخواِن  که  است  این  واقعیت  حال،  هر  به  دارد(. 
جسارت آمیز فوکو شاید به نوعی در خصوص متالشی 
کردِن این حلقۀ سوم باشد. وضعیت دو پهلویی که از 
یک سو در صدد ویرانِی حلقۀ سوم زیر عنواِن »سوژه 
ـ منقاد« است و از سوی  دیگر، این عمل را در عرصۀ 
می رساند.  انجام  به  خویش  »فراخوان«ِ  جسارت آمیز 
یعنی در عرصه یی که  با الهام از »پرسش گرِی« متفکران 
عصر روشن گری، بر آن است تا روش و عرصۀ »نقد« 
اما  »نابالغِی« سوژۀ تعبیر کند.  از  خویش را به خروج 
نامشروعیت  افشاکنندۀ  یا  و  منتقد  سوژۀ  یارِی  به  نه 
اقتدار  جست وجوی  در  که  سوژه یی  بلکه  قدرت، 
اقتداری که در  دانِش »حکومت شدن« است )فی المثل 
پس سخن روان پزشک وجود دارد(. به عبارتی، فوکو 
انحالل »سوژه »یی است  فراخوان خویش خواهان  در 
قدرت  از  درس گفتاری  برای  صرفًا  را  نقد  کانون  که 
و اثرهای آن در »حکومت مندسازی«، به کار می گیرد. 
فی المثل  می شود.  روشن تر  مثال  با  مسالۀ  احتماالً 
برابر  در  که  می شود  مسأله  این  متوجه  فوکو  وقتی 
نافرمان  و  مخالف  کنشی  اقتدار،  »حکومت مندسازِی« 
می گیرد،  شکل  حکومت نشدن«،  »خواست  عنوان  زیر 
به این مسأله نظر دارد. به بیانی به »خواست نافرمانی«. 
به گفتۀ خودش این خواست، »به طور قطع این است 

به شما می گوید حقیقت  اقتدار  آن چه یک  اجماالً  که 
از  را  آن  دست کم  یا  نپذیرد،  حقیقت  به منزلۀ  است، 
آن رو که یک اقتدار به شما می گوید که حقیقت است 
خودتان  که  بپذیرید  صورتی  در  صرفًا  بلکه  نپذیرید. 

دالیل پذیرش آن را درست قلمداد کنید.« )ص273(
نقد،  عرصۀ  فوکو  نظر  از  پیداست  چنان که  بنابراین 
سوژه  و  حقیقت  قدرت،  چون  عناصری  از  برساخته 
باید  است؛ بدین معنا که در آن »قدرت«ی هست که 
خنثا شود و از کار بیافتد، »حقیقت«ی که باید دگرگون 
منحل  باید  که  قدرتی  تابع  »سوژه«ی  باالخره  و  شود 
قدرت؟(  اثرهای  از  )آزاد  دیگر  سوژه یی  تا  شود، 
از  پرسش  متِن  دربارۀ  فوکو  گردد.  آن  جایگزین 

»روشن گرِی« کانت می گوید:
روشن گری  باب  در  خود   17۸4 متن  در  »کانت 
از  معینی  وضعیت  به  نسبت  را  روشن گری  چیست؟ 
عدم بلوغ تعریف می کند، وضعیتی که بشریت در آن 
نگه داشته می شود و مستبدانه در آن نگه داشته می شود. 
دوم این که کانت این عدم بلوغ را ... نوعی ناتوانی در 
به خدمت گرفتن فهم خود بدون آن چه دقیقًا هدایت 
به  Leiten( را  او کلمۀ )  ]از سوی[ دیگری  است و 
از  تعریف شده یی  کاماًل  مذهبِی  معنای  که  می برد.  کار 
شناختِن  کانت  حال،  این  با   ]...[ دارد.  تاریخی  لحاظ 
شناخت را پیوند می زند به نقد در اقدامش برای سوژه 
ـ منقاد زدایی، نسبت به بازِی قدرت و حقیقت، و به  
و  کنونی  مقدمۀ هر روشن گری  و  اصلی  منزلۀ وظیفۀ 

آینده.«)صص 274،27۶(
بنابراین همان گونه که فوکو تذکر می دهد، شیوۀ کانت 
در پاسخ به گفتمان عصر روشن گری این است که آن 
را به »شناخت« پیوند می زند. با این عمل »حق دانستن 
و خود ـ تأملی«، نه تنها به منزلۀ ضرورت و حتا یکی 
بلکه  می  شود،  قلمداد  »آزادی«  مهم  پیش شرط های  از 
از این پس، اساس »نقد«، به تحقیق در امر مشروعیِت 
تاریخی و یا فرضًا درستی یا نادرستی )کذب( حقیقتی 
منجر خواهد شد که قدرِت حاکمه در وضع موجود از 
آن محافظت می کند و خود را متولی آن می داند، و از 
این رو اساس »حکومت « خود را بر مبنای آن می گذارد.

)به منزلۀ  کانت،  روشن گرانۀ  نقد  از  استقبال  با  فوکو 
سرنمونی الهام آمیز( می گوید: »حال به جای این روش 
که شکل تحقیق در باب مشروعیِت شیوه های تاریخی 
شناخت را می یابد، شاید بتوان روش متفاوتی را در نظر 
به پرسش روشن گری،  برای ورود  این روش  گرفت. 
را  »قدرت«  مسالۀ  بلکه  شناخت،  مسالۀ  نه  می تواند 
باب  در  تحقیق  به منزلۀ  نه  روش  این  گیرد؛  نظر  در 
مشروعیت، بلکه به منزلۀ چیزی که می خواهم آزمودِن 
عبارتی  به   ]...[ می رود.  پیش  بنامم،  رویداد پردازی 
آن چه  آشکارکردِن  و  مشروعیت  اثرهای  خنثاسازِی 
این اثرها را در لحظه یی معین قابل پذیرش می کند و 
موجب می شود که به واقع پذیرفته شوند.«)صص2۸5، 

)2۸۶
اصطالح  به  یا  و  عمل  این  است  معتقد  وانگهی، وی 
که  می شود  میسر  زمانی  تاریخی«  ـ  فلسفی  »کردار 
نظر  در  تحلیلی  شبکه یی  به مثابۀ  را  قدرت  و  دانش 
آن  تقلیل  و  ارزشی  نظام  در  دخالت  با  یعنی  آوریم. 
به ابزاری »مقبول ساز«؛ فرقی هم نمی کند که این نظام 
چه گونه نظامی باشد: »چه این نظام، نظام بیماری روانی 
نظام  بزهکاری، چه  نظام  کیفری، چه  نظام  باشد، چه 
که  داریم  روش  نوعی  پس   ]...[ غیره؛  و  سکسوالیته 
خارج از دغدغۀ مشروعیت و در نتیجه با فاصله گرفتن 
مرور  را  ایجابیت  چرخۀ  قانون،  بنیادین  دیدگاه  از 

می کند.«)ص2۸۸(
حال اگر کسی این پرسش مهم را داشته باشد که روش 
فوکو، در برابر »رهایی بخشِی« روش روشن گرِی عصر 
کانت)ی به این سو(، ـ که به اعتراف خودِ فوکو روش 
یا  و  بر مشروعیت ها  مبتنی  نقد و روشن گرِی  از  وی 
ایده یی  ـ چه  است  گرفته  فاصله  آن ها،  فقداِن  افشای 
یا  دارد  دغدغه یی  چنین  اصاًل  آیا  )یا  دارد،  جایگزین 
این  برای  اصاًل  فوکو  فراخوان  گفت،  می باید  نه!؟(، 
معتقد  تغییر دهد. چنان که  را  پرسشی  است که چنین 

است:
»اگر پرسش در باب شناخت باید در نسبتش با استیال 
طرح  شود، این پرسش می تواند نخست و پیش از همه 
حکومت نشدن  قاطعانه  خواسِت  نوعی  از  عزیمت  با 
باشد، این خواست قاطعانه، این رهیافِت هم فردی، هم 
جمعی، به قول کانت به خروج از عدم بلوغ. پرسِش 

رهیافت.«)ص293(

فوکو، »نقد« و »روشن گری«
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تیم اصالحات و همگرایی تهدید کرد که خود را 
از پروسۀ تفتیش آرا که تحت نظارت سازمان ملل 

انجام می شود، کنار می کشد.
ستاد  تخنیکی  مسوول  معنوی،  احمد  فضل 
در  خبرنگاران  به  دیروز  همگرایی  و  اصالحات 
کابل گفت: »پروسه ابطال آرا صرف یک شوخی 
تقلبی  آرای  باطل کردن  ارادۀ  و هیچ کسی  است 

را ندارد.«
اگر  که  می کنم  اعالم  من  »امروز،  گفت:  او 
خواسته های ما تا فردا صبح پذیرفته نشوند، ما به 
این پروسه ادامه نمی دهیم و هرگونه نتیجه برای 

ما هیچ ارزشی نخواهد داشت.«
داکتر  تیم  ناظران  مسوول  احمدمعنوی  فضل 
که  پیامدی  هر  انتخاباتی  مجادله  گفت:  عبداهلل 
او  بود.  نخواهیم  آن  مسوول  ما  باشد،  داشته 
افزود که سازمان ملل متحد از شکایت     های آن      ها 
به خواسته هایشان درست  نتواسته  اما  خبر دارد، 

رسیده گی کند.
آقای معنوی اظهار داشت که کمیسیون انتخابات 
برای  آنان  معیارهایی که  از  کدام  هیچ  به  تاکنون 
جدایی آرای پاک از تقلبی تعیین کرده اند، عمل 

نکرده است.
وی به طور نمونه به برخی مشکالت تخنیکی که 
کمیسیون به آن هیچ توجهی نداشته و بار دیگر 

وارد  پاک  آرای  جمع  در  را  تقلبی  رای  هزاران 
ساخته اشاره نمود.

شامل شدن آرای مراکزی که قبال از سوی نهادهای 
امنیتی بسته اعالن شده بودند در جمع آرای پاک- 
مراکز خیالی-، عدم ابطال هزارن چک لیست هایی 
که توسط یک فرد امضا شده، عدم ابطال هزاران 
رأیی که توسط یک شخص عالمت گذاری شده، 
در  قطع شدن  بدون  که  رای  هزاران  ابطال  عدم 
که  بوده  مسایلی  از   ... و  ریخته شده  صندوق ها 

آقای معنوی به آن اشاره نمود.
اصالحات  انتخاباتی  ستاد  تخنیکی  تیم  مسوول 
و همگرایی بیان داشت که کمیسیون انتخابات و 
به  اما  شنیده؛  را  آنان  تنها حرف های  متحد  ملل 

آنان عمل نکرده است.
برای  اراده یی  هیچ  که  نمود  تاکید  معنوی  آقای 
و  نداشته  وجود  تقلبی  از  پاک  آرای  جداسازی 
تفتیش آرا تنها مشروعیت بخشیدن به آرای تقلبی 

بوده است.
وی تصریح نمود: » برخورد در برابر تفتیش آرا 
تخنیکی نبوده؛ بلکه زیر سایه اهداف سیاسی پیش 

رفته است«.
وی افزود: » اگر تا فردا صبح که رسمیات آغاز 
می شود؛ همه خواسته های ما قبول نشد؛ ما پروسه 
را خاتمه یافته اعالم می کنیم و دیگر این پروسه 

ما  برای  پروسه  این  دیگر  و  نمی دهیم  ادامه  را 
ارزشی  ما  برای  آن  نتیجۀ  و  نیست  ارزش  قابل 
ندارد. این که بعد ملل متحد این را ادامه می دهد؛ 
کمیسیون ادامه می دهد؛ تیم حریف ادامه می دهد 
کارخودشان است و مسوولیت ما بعد از فردا در 

این پروسه نخواهد بود«.
آقای معنوی تاکید نمود: » این که پیامدهای آن 
چی خواهد بود؛ مسوولیت اش به ما بر نمی گردد؛ 
مسوولیت اش به کسانی بر می گردد که با ما در 
هیچ گونه  و  کردند  کاری  فریب  هفته  چند  این 

دیدگاه معقول ما را نپذیرفتند«.
رییس  که  امیدوارند  افغانستان  غربی  متحدین 
از چهارم سپتمبر  افغانستان پیش  جمهور جدید 
معرفی شود. قرار است در همین تاریخ نشست 

ناتو در ویلز بریتانیا برگزار گردد.
کشورهای اشتراک کننده در این نشست در مورد 
کمک به افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی 
در پایان سال روان میالدی، رایزنی خواهند کرد.

باشد،  آمیز  صلح  قدرت  انتقال  که  صورتی  در 
غربی  متحدین  دیگر  و  امریکا  متحده  ایاالت 
از گذشت 13 سال جنگ بدون  افغانستان، پس 
نتیجه، می توانند بگویند که تا اندازه ای در این 

کشور موفق بوده اند.
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بزرگترین چالش نیروهای...
 و همکاری به بیشتر مشورتی تغییر می یابد.

از دست دادن شرکای  اندرسون را نگران می کند،  اما چیزی که 
افغان نیروهای امریکای است. دولت افغانستان به شمارش آرای 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که پیشتر برگزار شد ادامه 

می دهد و تا هفته گذشته تقریبا نیمی از این آرا بازشمارش شد.
نتیجه  به  امیدی  ائتالف  نیروهای  گفت،  باره  این  در  اندرسون 
با این حال نسبت به دستیبای به یک راه حل  انتخابات ندارند، 

سریع امیدوارند.
به ما هیچ  اتفاق  این  افزود: مشاجره های سیاسی  باره  این  او در 

ربطی ندارد. این زمان است که ما از دست می دهیم.
آرا  شمارش  که  زمانی  درست  داد:  ادامه  امریکایی  جنرال  این 
رکود،  از  افغانستان  مردم  خستگی  وجود  با  می گیرد  صورت 
فرماندهان  این موضوع  دارد و در  قرار  این کشور در بن بست 
نیروهای ائتالفی فرقی با مردم افغانستان ندارند. فرماندهان در این 
بالتکلیفی تنها می توانند برنامه های کوتاه مدت بریزند، در حالی 

که کلی کار برای انجام دارند.
مراقبت های  بهبود  برای  محدودی  زمان  کرد،  تاکید  اندرسون 
و  نگهداری  پشتیبانی،  امور  پروازها،  مدیریت  توپخانه ،  پزشکی، 

مهندسی وجود دارد.
او درباره نیروهای امنیتی افغانستان گفت: من هنوز به توانایی های 

فنی آن ها اطمینان ندارم.
دارد،  وجود  ارتش  باالی  سطوح  در  که  خستگی  و  رخوت  اما 

می تواند بر آماده گی نیروهای ائتالفی تاثیربگذارد.
که  کاری  بهترین  تا  متعهدیم  هنوز  ما  حال  این  با  افزود:  وی 

می توانیم در افغانستان انجام دهیم.
انتقال  و  امنیت  جریان  در  امریکایی  نیروهای  اندرسون  گفته  به 
کمک  آرا  مجدد  شمارش  برای  رای  صندوق  هزار   22 از  بیش 
کردند و به این اقدام خود در جهت تامین امنیت صندوق های رای 
با استفاده از دوربین ها و شیفت های شبانه سربازان ادامه می دهند.

خواهد  ادامه  دیگر  هفته  سه  تا  آرا  شمارش  اندرسون  اعتقاد  به 
داشت و انتقال دولت در اواسط سپتمبر صورت خواهد گرفت.

تغییر«  »سال  در  تحول  آخرین  اندرسون  اعتقاد  به  دولت  انتقال 
پایان  برای  بسیاری  تالش های  آن  در  که  سالی  بود،  خواهد 
»عملیات آزادی پایدار« و آغاز »عملیات حمایت پایدار« صورت 
فعالیت های  ادامه  که  است  عملیات هایی  نام  دونام  این  گرفت. 

امریکا در افغانستان را نشان می دهد.
در هشت ماه گذشته نیروهای ائتالفی، تعداد پایگاه های خود را 
از ۸5 به 42 پایگاه های کاهش داده اند و تا آغاز ماه نومبر کمتر 
از 24 پایگاه نیروهای ائتالفی در افغانستان به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
همزمان با این قدام نیروهای امریکایی به خارج کردن تجهیزات 
و ماشین آالت از این کشور ادامه می دهند. این نیروها در حال 
خارج کردن بیش از 17 هزار از تجهیزات و ماشین آالت هستند 
افغانستان خارج  از  نیز  پایان سال بیش از 4000 جز دیگر  تا  و 

می شود.
فرماندهان منطقه یی در سراسر افغانستان نیز در حال خروج از این 
کشور هستند و واحدهای آن ها از این پس با جنرال های رده های 

پایین تر اداره می شوند.

تیم اصالحات و همگرایی:

پروسۀ ابطال آرا صرف یک شوخی است 

پس از 2014 نیز...
 ریزی الزم را داریم.«.

نیروهای  عمومی  فرماندهی  انتقال  منظور  به  دمپسی 
در  کیمپل  جان  به  دانفورد  جوزف  جنرال  از  ناتو 

افغانستان، به کشور سفر کرده است.
باشرایط حساس  است  همزمان  مسولیت  این  انتقال 
و  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  بحران 
جریان بررسی و بازشماری آرا به منظور اعالم نتایج 
رییس  فقدان  حال  همین  در  کشور.  این  انتخابات 
جمهور منتخب در افغانستان سبب ایجاد یک معضل 
برای ایاالت متحده در آستانۀ خروج کامل نیروهای 
این کشور از خاک افغانستان گردیده است؛ زیرا یکی 
از شرایط، روشن شدن مساله امضای توافقنامه امنیتی 
می باشد که منوط به همین مورد است. اما مقامات 
اعالم کرده اند که امکان انعطاف در این زمینه وجود 
انجامد  نتایج هفته ها به طول  دارد. اگر روشن شدن 
اردوی امریکا می تواند حضور خود را تا اوایل سال 
آینده میالدی به منظور فراهم سازی یک خروج منظم 

تمدید کند.
به  برای خروج،  که  کردیم  اعالم  »ما  افزود:  دمپسی 

یک »موافقتنامه امنیتی« نیاز داریم؛ اما نه به این دلیل 
که فاقد قدرت الزم برای ادامه حضور فراتر از پایان 
دادن حسن  نشان  ما  بلکه هدف  باشیم،  سال جاری 
نیت و اراده خوب ما دربرابر به دولت افغانستان می 

باشد.
قرار  که  اوریل  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
منجربه  کند،  مشخص  را  کرزی  حامد  جانشین  بود 
تنشهایی مان عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی، 
این  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوردوم  نامزد  دو 

کشور گردید.
رقابت  این  برنده  روز  یک  حال  هر  »به  گفت:  او 
گروه  میان  در  نیز  بازنده  ولی  شد  خواهد  مشخص 
خواهد  ویژه یی  جایگاه  افغانستان  مردم  از  کالنی 
داشت. به نظر من مهم اینست که هردو جایی برای 
خود بیابند و نتیجه این رقابت نباید یک پیروز و یک 
قدرت  تقسیم  قرارداد  یک  باید  بلکه  باشد،  مغلوب 

میان دو نامزد باشد
مقامات امریکایی افغانستان را برای تشکیل حکومت 
وحدت ملی زیر فشار گذاشته اند. جان کری، وزیر 
دو  هر  از  روان  ماه  آغاز  در  متحده  ایاالت  خارجه 

نامزد خواست که پیش از برگزاری جلسه سران ناتو 
با یکدیگر  بریتانیا،  تاریخ چهارم سپتمبر در ویلز  به 

به توافق برسند.
نامزد  دو  این  که  نیست  روشن  هنوز  دمپسی گفت، 
بتوانند در جلسه سران ناتو شرکت کنند. قرار است 
درباره  ناتو  عضو  کشورهای  سران  نشست  این  در 
افغانستان  در  کشورهایشان  آینده  نقش  و  حضور 

تصمیم گیری کنند.
در همین حال، نیروهای افغان در جنوب و شرق این 
کشور در اوج فصل جنگ از سوی طالبان مرتبا مورد 
که  گفت  دمپسی  گیرند.  می  قرار  شدید  حمله های 
اما نیروهای  انتظار درگیری های سخت را داشت  او 
مناطق  بازپس گیری  به  موارد موفق  بیشتر  افغان در 

تحت تصرف طالبان شده اند.
دستور  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
خروج تمام نیروهای این کشور به غیر از 10 هزار 
سرباز تا پایان سال روان را داده است. این تعداد نیز 
می بایست تا آخر سال 2015 میالدی به نصف برسد. 
قرار است پس از پایان سال 201۶ تنها هزار نفر در 

یک اداره امنیتی باقی بمانند.

د پاکستانیو بریدونو او...
بلکې  ويستىل،  خندق  امنيتي  يوازې  نه  کې  خاوره  په 

خپل ځواکونه يې هم ځاى پر ځاى کړي دي. د ده په 

خربه، د دغو پېښو په اړه يې واليتي ادارې ته خرب ورکړى 

دى.

دا برید د پاکستان د لومړي وزیر د سالکار رستاج عزیز 

له هغو څرګندونو رسه هممهاله کېږي، چې ویيل دي، 

افغانستان باید هغه شواهد او اسناد چې هلته په تخریب 

او وژنو کې د پاکستان الس درلودل ثابتوي، له پاکستان 

رسه رشیک کړي.

د نوموړي دا څرګندونې ښکاره کوي، چې پاکستان ال 

پر  نه  له هاخوا  د ډيورنډ کرښې  نه مني، چې ګویا  هم 

په  عماًل  ملېشې  پاکستانۍ  یا  او  کېږي  برید  افغانستان 

افغانستان کې د طالبانو په مالتړ جنګېږي.

بریدونه  ولې  پاکستان  چې  غږيږو  نه  دې  په  دلته  موږ 

کوي او یا څه موخې تعقیبوي؛ خو په دې بحث کوو، 

چې پاکستان ولې ناخربه دی؟ په داسې حال کې چې 

افغان حکومت په  وار وار له دې بریدونو د اعرتاض غږ 

پورته کړی، ان تر دې چې په رسحدي والیاتو کې یې 

خپلو پوځیانو ته د پاکستان د دې ډول تحرکاتو د ځپلو 

امر هم ورکړی و.

په  ترمنځ  د هېوادونو  یا هم  او  نړیوالو معادالتو کې  په 

ادعاوې  اړخیزې  یو  یا  او  رپوټونه  رسنیو  د  روابطو کې 

اسناد نيش کېدای، بلکې دا د پاکستان حق دی، چې له 

افغان حکومت نه د شواهدو غوښتنه وکړي. د حکومت 

دا خربه تصدیق او اسناد نيش کېدای، چې هره ورځ په 

رسنیو کې رپوټونه خپرېږي، یا د طالبانو ځواک پیاوړی 

شوی، حملې يې ډېرې شوي او یا د وسله والو طالبانو 

پاکستانۍملېشې جنګېږي. ځکه کله چې  لیکو کې  په 

خربه د دولتونو ترمنځ د بحث او یا اړیکو کېږي، هلته 

معیارونو  نړیوالو  له  اسناد چې  او کره  اعتباره  با  یوازې 

رسه برابر وي، د منلو وړ دي. 

که چېرې افغان حکومت د خپلو کشفي او استخبارايت 

له  په واک کې ولري چې  اسناد  په مرسته داسې  ادارو 

پر  داعیه  افغان حکومت  د  معیارونو رسه سم،  نړیوالو 

وکړي،  ځنډ  نباید  حکومت  افغان  نو  کړي،  ثابته  حقه 

بلکې خپل اسناد پر پاکستان رسبېره ملګرو ملتونو، په 

افغانستان کې مېشتو نړیوالو ځواکونو، امریکا، د امنیت 

دې  له  چې  ته  هېوادونو  ځواکمنو  هغو  نورو  او  شورا 

مسالې رسه دلچسپي ولري، په واک کې ورکړي. خو که 

داسې اسناد شتون ونه لري؛ نو د افغان حکومت تشې 

باور  او  افغانستان حیثیت  په نړیواله کچه د  به  ادعاوې 

زیامنن کړي.

خپلو  د  یوازې  او  یوازې  افغانستان  اسناد  کره  دا 

استخبارايت شبکو او دستګاوو له الرې ترالسه کوالی 

ارګانونه  کشفي  نور  او  اداره  امنیت  ميل  د  مثاًل  يش، 

باید داسې وېډوګانې، ټېلیفوين او یا غږیزې مکاملې، 

انځورونه او نور توکي راټول کړي، چې په کې پاکستاين 

د دې  یا  او  بریدونه کوي  راکېټي  افغانستان  پر  پوځیان 

بریدونو په اړه خربې کوي. داسې اسناد هم برابر کړي، 

چې پر افغانستان را ورېديل راکېټیونه د پاکستان په واک 

کې وي، یا په افغانستان کې جنګېدونکي وسله  وال په 

پاکستان پورې اړوند ثابت کړي. مهمه خربه دا هم ده، 

چې د راکېټي برېدونو او د طالبانو لپاره د جګړه ییز پالن 

د جوړولو له امله د پاکستان په کره موخې وپوهېږي او 

اسناد پرې ټول کړي، د پېښو کره مهال، نېټه او شمېر باید 

معلوم وي او د اسنادو له مخې یې روښانه کړي.

افغان حکومت چې هر کله خپلې ادعاوې ښې مستندې 

کړې؛ نو کوالی يش په نړیواله کچه بیا دا اسناد مطرح 

کړي. که چېرې حکومت دا اسناد ولري، یا یې مطرح 

کوي نه او یا یې له پاکستان رسه مطرح کړي د حکومت 

په  چې  ده  کار  په  ولري  اسناد  که  متامېږي؛  زیان  په 

نړیواله کچه موضوع په خورا جدیت رسه راپورته کړي 

او پاکستان تر فشار الندې ونیيس. خو که داسې اسناد 

په واک کې نه لري؛ په داسې وخت کې بیا ديپلوماتیکو 

هڅو ته اړتیا نشته. په کار ده چې حکومت په سیمه کې 

الس  عمل  متقابل  په  کړي،  پیدا  منشاء  بریدونو  دې  د 

پورې کړي او په خپله ددې بریدونو مخه ونیيس.

مصرف  گزاف در عروسی ها...
 کش گردد.

نفیسه عظیمی عضو کمیسیون جامعه  این حال،  در 
مدنی و امور زنان در مجلس در این سمینار گفت 
ازدواج در ولسی  قانون کاهش مصارف  که مسوده 
رییس  برای  توشیح  برای  و  گردیده  ترتیب  جرگه 

جمهور فرستاده می شود.
او گفت: »ما هم تالش می کنیم که این قانون را پس 
و  شود،  تصویب  همه جانبه  بحث  و  رخصتی ها  از 
پس از توشیح رییس جمهور به دسترس مردم قرار 
می گیرد و در ساحه تطبیق آن از وزارت ها خواهان 

همکاری هستیم »
گفته می  شود که در این قانون از راه اندازی مراسم 
عروسی  مراسم  در  گزاف  مصارف  و  اضافی، 

جلوگیری خواهد شد.
تالش ها برای جلوگیری از مصارف زیاد در محافل 
ازدواج در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر 
مصارف  با  مفشن  هوتل های  در  بیشتر  عروسی ها 

گزاف صورت می گیرد.
با آنکه برخی ها که از امکانات خوب مالی برخودار 
هستند به خواست خود پول هنگفتی را در مراسم 
شیرینی خوری و عروسی به مصرف می رسانند، اما 
گفته می شود که در بیشتر موارد فامیل دختر خانواده 
پسر را مجبور به مصارف گزاف در محافل عروسی 

می کند.
کارشناسان به این باورند که حکومت آینده افغانستان 
باید در این مورد قانون را نافذ کرده و با متخلفین آن 

برخورد جدی نماید.
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اسامه  داماد  کردند،  اعالم  امریکایی  دادستانان 
بن الدن، رهبر سابق القاعده به خاطر نقشش به 
عنوان سخنگوی بن الدن پس از حمالت 11 

سپتمبر باید به حبس ابد محکوم شود.
دولت  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا اعالم کرده که سلیمان ابوغیث، داماد بن 
الدن به خاطر ایفای نقش سخنگوی وی و بیان 
سخنان تهدیدآمیز و خطرناک علیه امریکایی ها 

باید به حبس ابد محکوم شود.
دادستان ها اعالم کردند، تروریسم یک جنایت 
با باالترین میزان جنایت پیشگی است و عدم 
ارتکاب مجدد جنایات تروریستی به نظر کامال 

دشوار است.
استنلی کوهن، وکیل سلمان ابوغیث به قاضی 
کاپالن اوایل ماه جاری میالدی تأکید کرده بود 
تا حکم حبس موکلش را به 15 ماه برساند و 
این مدت برای وی کافی  اعالم کرده بود که 

است.
به  میالدی  جاری  سال  مارچ  الدن  بن  داما 
توطئه برای قتل شهروندان امریکایی و تامین 

حمایت برای القاعده متهم شده بود.
با  پیش  سال  پنج  که  است  کویت  متولد  وی 
بزرگترین دختر بن الدن ازدواج کرد و از سال 
محسوب  القاعده  شخصیت  عالی ترین   2001

می شود که در امریکا محاکمه شده است.
آورده اند  خود  شکایت  ادامه  در  دادستان ها 
از  پس  که  گفته  غرور  کمال  در  ابوغیث  که 
پدرزنش  راست  دست  سپتمبر   11 حمالت 
اعالم  ویدیویی  فیلم های  در  مکررا  و  بوده 
کرده که می خواهد افراد بیشتری را به خدمت 

القاعده دربیاورد.
وکیل داماد بن الدن همچنین گفت که موکلش 
حمالت  در  کلیدی  نقش  یا  اطالع  هیچ 
یا  بمب گذاری ها  در  و  نداشته  سپتمبر   11
است.  نکرده  شرکت  تروریستی  فعالیت های 
تنها نقش وی سخنگوی بن الدن بودن پس از 

حمالت بوده است.

لطف اهلل نجفی زاده/مدیر واحد برنامه های سیاسی طلوع نیوز

به اجازۀ همه دوستان، می خواهم توجه همه را به یک نکته 
جلب کنم که در تفاهمنامه یی که میان هر دو نامزد انتخاباتی 
امضا شده است؛ بحث رییس اپوزیسیون بسیار جدی است، 
بنابر این رییس اپوزیسیون در واقع همکار رییس جمهور 
است و اگر از رهبری مشترک صحبت می کنیم نیاز به بحث 
و مکث روی صالحیت های رییس اپوزیسیون وجود دارد، 
شما می دانید رییس اجرایی و یا صدراعظم اجرایی کارمند 
رییس جمهور می شود و در این جا همکار رییس جمهور 

گفته نمی شود.
رییس  روی صالحیت های  شما  و  ما  که  قدر  هر  بنابراین 
رییس  همکاری  نحوه  مه  کنیم  صحبت  اپوزیسیون 
اپوزیسیون با رییس دولت چگونه می تواند باشد؛ تصویر را 

برای ما روشن تر می سازد.

مشکالت در کجا است:
رییس اجرایی نفر رییس اپوزیسیون است و زمانی رییس 
اجرایی از نگاه ساختار اداری به رییس جمهور گزارش ده 
می باشد پس وفاداری اش به رییس اپوزیسیون چه میشود؛ 

این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد.
وزاریی که توسط رییس اپوزیسیون به رییس جمهور معرفی 
می شود طبعًا وفاداری اش به رییس اپوزیسیون است و یا 

هم رییس جمهور.
از  و  هستیم  جریان  در  ما  که  جایی  تا  و  می کنم  فکر 
این است که  صحبت های اخیر آقای اشرف غنی برداشتم 
ادعای  حداقل  نمی شود،  کم  جمهور  رییس  صالحیتهای 
صالحیت های  جمهور  رییس  که  است  همین  نامزد  یک 
خود را تغییر نمی دهد و ما به دنبال تغییر نظام هم نیستیم؛ 
لویه جرگه یی که دو سال بعد برگزار خواهد شد به خاطر 
قانون مند ساختن پست صدراعظم اجرایی است نه به خاطر 

تغییر نظام سیاسی.

پس، نیاز بیشتر به تعریف صالحیت رییس اجرایی که در 
آینده صدراعظم اجرایی می شود، است.

قاضی اسماعیل
جناب احمدولی صاحب!

په دغه چارت کی ډیر ښایسته موضوعات راغلی دی، لیکن 

له ټوله نه مهم موضوع په دغه چارت کی دادی چی داکرثیت 

موضوعات یی د اساسی قانون خالف دی او ډیر موضوعات 

یی د اساسی قانون رسه په ټکر کی دی.

کرزی  په  چی  لکه  دی  شوی  جور  شوراګانی  چی  دلته 

د  نه  لپاره چوکی ګانی جور شوی  حکومت کی هم خلک 

خدمت رسولو لپاره او یو خربه چی حبیبی صاحب وویل آیا 

جمهوریت ناکامه شوو او که سیستم.

بلکه  سیستم  دا  نه  او  دی  ناکام  نه جمهوریت  وایم چی  زه 

ناکام د افغانستان سیاسی رهربی ده چی د جمهوریت هغه 

پروسه چی ملت په ډیر مشکل رسه دا مرحه طی کړل لیکن 

د افغانستان سیاسی رهربی دا له ډیرو مشکالتو رسه مخامخ 

په دی  باید اعرتاف وکړو چی سیاسی رهربی  کړله نو مونږ 

کی ناکامه ده.

مونږ وایو چی ملی یووالی دولت د شفافو انتخاباتو پر بنسټ 

یواځی  تراوسه خو  ویلو شو  بیا حکومت  ته  هغه  نو  راشی 

د  نظام  مشارکتی  هامغه  هم  بیا  او  دی  شوی  جوړجاړی 

۵۰/۵۰پر بنیاد باندی راځی.

آجندای ملی کنفرانس ته مهم داده چی د دواړ کاندیدانو نه 

نظارت وکړی. تر اوسه هم کاندیدان هغه خربی ته ایستادګی 

کوی لکه چی مخ کی هم ول.

آجندای ملی لکه ډیرم قوت او یو افغانی قوت له دغه مسایلو 

څخه باید نظارت وکړی له دی نه پرته زه مطمین یم چی دواړه 

کاندید صاحبان اوس هم رسه جوړ ندی او ددی نه وروسته 

هم نه جوړیږی هم په تخنیکی برخه کی او هم په سیاسی 

برخه کی.

دادستانان امریکایی: 

داماد بن الدن باید به حبس ابد محکوم شود

دیروز توسط ارگ و...
جان و آرامش مردمِ ما را تهدید نکنند؟

گذشِت زمان به اثبات رساند که آزادی هر 
طالب، افغانستان و صلح و ثبات در آن را 
متشنج تر  را  فضا  و  رانده  عقب  به  قدمی 
بی ثباتی  که  این  است.  ساخته  ناآرام تر  و 
در فضای سیاسی کشور چه آثاری داشته، 
آن،  اثر  واضح ترین  و  روشن ترین  شاید 
هرچه فقیرتر شدِن مردم و هر چه بی ثبات تر 
حاکم  اقتصادی  و  سیاسی  فضای  شدِن 
این  که  دید  باید  و  است.  بوده  کشور  بر 
بی ثباتی و این بحران سازی ها بیشتر به نفع 
چه کسانی است که هرگز تحمِل حضور 
یک افغانستاِن با ثبات و مترقی ر ا ندارند. 
کار  در  پنهانی  می رسد دست های  نظر  به 
است که فضا را هم ناامن بسازند و هم این 
ناامنی را عمیق تر و تکان دهنده تر از واقع 
حتا جلوه دهند تا با ترسی که در ذهن و 
قلب مردم ایجاد می کنند، با هر امیدی که 

می کشند و از بین می برند، فرصت ها برای 
داشتن و ساختِن افغانستانی آرام و باثبات 
را از بین ببرند. و روزی که امیدها از میان 
برود و اراده ها برای ساختن و آباد کردن 
بمیرد، هیچ کمِک مادی و نظامی حتا اگر 
باشد،  داشته  دالر  میلیاردها  معادل  ارزشی 
نخواهد توانست این اضطراب و آشفته گی 

را از میان ببرد.
این  باشد  راه گشا  می تواند  امروز  آن چه 
در  شفافیت  خواهاِن  ما  مردمِ  که  است 
دشمن  و  دوست  و  سیاست گذاری ها 
این  به  باید  و  هستند  کردن ها  اختیار 
خواست و ارادۀ مردم احترام گذاشته شود 
از  چه  و  پاکستانی  نوع  از  چه  طالبان  و 
دستۀ افغانستانی، به عنوان کسانی که خون 
مردمِ ما را ریخته اند و با ثبات و صلح در 
مورد  باید  داده اند،  نشان  دشمنی  کشور 
این که  نه  بگیرند،  قرار  مجازات  و  خشم 
شدن  رها  این  توجیه  برای  و  شوند  رها 

دلیل تراشی شود! 

بحـث اشتـراک کنـنده گـان



حلیمه حسینی 

و  بی ثباتی  روزافزون،  ناامنی های 
برای  که  انتخاباتی  شدِن  طوالنی 
ناامیدکننده  نه تنها  ما  مردمِ  و  ملت 
و  آثار  بین المللی  سطِح  در  بلکه 
افغانستان  برای  بدی  پیامدهای 
دست  همه  و  همه  است،  داشته 
فرارِ  با  ما  تا  داده اند  هم  دسِت  به 
دیار،  این  از  سرمایه ها  و  مغزها 
و  فکری  سرمایه های  نیازمند 
که  طرف  هر  به  شویم.  اقتصادی 
یأِس  و  ناامیدی  نوعی  می نگری، 
موج  چشم ها  در  خانمان برانداز 
جواِن  نسل  به خصوص  و  می زند 
و  فشارها  از  برون رفت  برای  ما 
مشکالتی که فضای متشنج و ناامن 
وارد  آن ها  بر  کشور  بی ثباِت  و 
به  گریختن  صدد  در  است،  کرده 
پهناور  این جهاِن  از  امن  گوشه یی 

هستند. 
گفته می شود که دشمن شماره یِک 
افغانستانی ها،  آرامش  و  افغانستان 
و  القاعده  طالبان،  تروریسم، 
که  هستند  دهشت افکنانی  دیگر 
شیرین  و  خوش  خواب وخوراِک 
اما  کرده اند؛  حرام  ما  مردمِ  بر  را 
این  طالبان،  معضل  این که  عجب 
دشمن شناخته شدۀ مردم ما، نه تنها 
بسیج  دهه  یک  از  بیش  طوِل  در 
بین المللی از میان نرفته است، بلکه 
عمِق  گسترش  شاهد  روز  به  روز 
این  از  بحران ها  گسترۀ  و  فاجعه 

ناحیه هستیم. 
افغانستانی  به  طالبان  شدن  تقسیم 
را  قضیه  این میان  در  پاکستانی  و 
تفکیک  و  است  ساخته  بغرنج تر 
سردرگمی  نوعی  دو،  این  میاِن 
طالباِن  است.  آورده  همراه  به  را 
کدام  پاکستانی!!...  و  افغانستانی 
بهتر است و کدام را امیِد بازگشت 
است و می توان مشکل را با مذاکره 

و مصالحه نه با زبان گلوله و ادبیاِت 
خشونت و خون با آن  ها حل کرد؟ 
این  عقب تر،  به  گامی  این هم  از 
طالباِن  که  است  مطرح  پرسش 
پاکستانی در افغانستان چه می کنند 
و کارکردهای آنان در خود پاکستان 
که  نقطۀ مشترکی  است؟  بوده  چه 
طالباِن افغانستانی و پاکستانی را به 
هم گره زده، چیست؟ و یا در کل 
تفکیک  این  که  کرد  ادعا  می توان 
پایه مخدوش  از  نهادن،  نام  این  و 
نام های  با  گروه  دو  هر  است 
مختلف اما با یک مکانیزم و برای 

اهداِف مشترک فعالیت می کنند؟ 
در  که  سودهایی  از  یکی  شاید 
طوِل این مدت از این شاخه شاخه 
نصیِب  گرفتن ها  نام  و  شدن ها 
رهایِی  بحث  است،  شده  طالبان 
و  امریکایی ها  زندان های  از  آن ها 
شاهد  همه گان  باشد.  افغانستانی ها 
به خصوص  دولت  تالش های 
برای  کرزی  رییس جمهور  شخِص 
و  بند  از  افغانستانی  طالباِن  رهایی 
استراتژی  همان  بوده ایم؛  زندان 
چراغ  با  که  ناکارآمدی  و  غلط 
سبز نشان دادن به طالبان و کرنش 
آن ها،  به  دادن  خرج  به  نرمی  و 
امید  به  زندان  از  آن ها  آزادی  و 
اصالح و بازگشت به دامان ملت، 
ادامه یافته و تا امروز هیچ نتیجه یی 
به  و  ناامنی ها  افزایش  جز  نداشته 
ماِل  و  جان  بیشتِر  افتادِن  مخاطره 

این ملت از سوی کسانی که از بند 
رها شده اند و دوباره به جبهه های 

جنگ علیه این ملت بازگشته اند. 
را  گروهی  کرزی  جمهور  رییس 
برادران  افغانستانی،  طالبان  نام  به 
تالِش  تمام  و  نهاد  نام  ناراضی 
خود را به خرج داد که این برادراِن 
چه  هستند،  که  کجا  هر  ناراضی 
بند،  از  خارج  در  چه  و  بند  در 
باشند  راحت  و  پروار  و  راضی 
که  آنانی  آوردِن  بیرون  برای  و 
به  امریکایی ها  با  هستند،  بند  در 
برای  را  زمینه  و  نشست  مذاکره 
که  آن ها  سراِن  از  تن  ده ها  رهایِی 
ساخت.  مساعد  بودند،  زندان  در 
تن  چند  امریکایی ها  که  اکنون  اما 
رها  بند  از  را  پاکستانی  طالباِن  از 
کرده اند، همین طالب دوستان، علم 
بحِث  و  کرده اند  بلند  مخالفت 
این  که  تضمینی ست  »چه  این که 
علیه  جنگ  جبهه های  به  طالبان 
ثباِت  و  آرامش  و  افغانستان  ملِت 
سوال  بازنگردند؟«  کشور  این 
بدون  آن   به  باید  و  خوبی ست 
نکتۀ  اما  شود.  گفته  پاسخ  شک 
قابل توجه این است که وقتی ده ها 
زنداِن  و  بند  از  افغانستانی  طالِب 
این  چرا  می شدند،  آزاد  بگرام 
و  نگرفت  قرار  نظر  مد  نگرانی ها 
هیچ این سوال مطرح نشد که چه 
تضمینی ست که این طالبان یک بار 
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یــا ارگ، یــا ارگ!
عبدالشهید ثاقب

شعار »یا ارگ، یا مرگ!« کنایه یی است برای ناباورمندی 
رهبران سیاسی افغانستان به انتقال مسالمت آمیز قدرت 
وقتی  افغانستان  سیاسی  رهبران  می گویند  کشور.  در 
راه  ریاست جمهوری  ارگ  به  کوه  شامخ  قله های  از 
و  ناز  به  کوهسار  و  کوه  خسته  تن های  و  می یابند 
مسحور  چنان  می کنند،  عادت  گل خانه  قصر  نعمت 
از  بر »دوری  و شیفته قدرت می شوند که »مرگ« را 

ارگ« ترجیح داده و »سر« می دهند، اما »سنگر، نه«.
باشد.  کرزی  حامد  استثناء  یگانه  میان،  این  در  شاید 
که  است  جمهوری  رییس  نخستین  کرزی،  حامد 
تالشش  و  نداشته  باور  مرگ!«  یا  ارگ،  »یا  شعار  به 
کشور،  سیاست  آشفته بازار  در  که  است  این  بر 
سنگ بنای سنت جدیدی را بگذارد و راهِ خود را از 
را  راهی  نشوید.  راه گذشته گان، جدا سازد. ذوق زده 
که او برگزیده، احترام به اراده جمعی مردم و انتقال 
مسالمت آمیز قدرت نیست، بل بقای در قدرت، همراه 
با مدیریت عواقب آن می باشد. آقای کرزی می کوشد 
که بقای قدرت خود را چنان مدیریت کند که هم در 
شعار  نیاید.  سراغ اش  به  »مرگ«  هم  و  باشد  »ارگ« 
حامد کرزی، یا »ارگ، یا مرگ!« نیست، بل »یا ارگ، 

یا ارگ!« است.
روشی را که آقای کرزی برای تحقق این امر در پیش 
»تفرقه اندازی«  و  »بحران »  ایجاد  اصل  است،  گرفته 
و  سنگ اندازی  با  می کند  تالش  کرزی  است. 
وحدت  حکومت  ایجاد  پروسه  فراروی  مانع تراشی 
مکرر  تأکید های  و  تفتیش  روند  مختل سازی  و  ملی 
بر انجام مراسم تحلیف در مهلت از پیش تعیین شده، 
ناکامی  مسئولیت  و  انداخته  هم  جان  به  را  نامزدها 
پروسه انتخابات و دموکراسی را متوجه نامزدها ساخته 
و زمینه را برای بقای قدرت خود از طریق سازکارهای 

قومی و قبیله یی فراهم سازد.

روشی را که او در پیش گرفته، واقعًا متمایز از راه و 
ارگ نشینان  او،  گذشته گان  است.  گذشتگانش  روش 
گذشته، با رقیبان سیاسی  نظامی خود در تقابل قرار 
می گرفتند و »یا ارگ، یا مرگ!« می گفتند، اما کرزی، 
بفرستد  میان هم  بیهوده  یک جنگ  به  را  رقیبان خود 
و در آخر، پس از یأس و سرخوردگی، رضایت هر 
دو گروه را به تمدید دوره قدرت اش کسب کند. این 
روش کرزی اگر پیروز شود، روش تازه ای در گستره 
یا  ارگ،  »یا  شعار  که  بود  خواهد  افغانستان  سیاست 
ارگ!« را جای گزینی شعار »یا ارگ، یا مرگ!« خواهد 

ساخت.
کرزی تا هنوز توانسته مقدمه چینی خوبی برای پیروزی 
این روش بکند: تقلب ها را سازمان دهی کرد، انتخابات 
را به بن بست کشاند، نامزدها را به جان هم انداخت و 
ذلیل شان ساخت. آقای کرزی برای پایان موفقیت آمیز 
نیازمند است که  نیز  به چندگام دیگری  این سناریو، 
مدبرانه  بسیار  که کرزی  نظر می رسد  به  بردارد.  باید 
تالش دارد تا آن گام ها را بردارد و در پایان به قول 
احمدولی مسعود »بازی کالن بازی ها« را بیندازد و همه 

را برای تشکیل یک حکومت موقت فرابخواند.
استراتژی  است:  نوشته  زیبا  چه  مسعود  احمدولی 
بحرانی تر  را  انتخابات  پروسه  که  است  این  کرزی 
بسازد و در آخر بگوید کالن های افغانستان باید پیش 

د افغان حکومت له ګواښونو رسه رسه نه یوازې دا 

نشوې؛  کمې  السوهنې  او  بریدونه  پاکستان  د  چې 

بلکې ال ډېرې شوي دي. پر کونړ له راکېټي بریدونو 

ځواکونو  پاکستانيو  ورځ  په  جمعې  د  وروسته  را 

او  توپونو  د  ولسوالۍ  معروف  پر  واليت  کندهار  د 

يو  او  مېرمن  يوه  په کې  ډزې کړي چې  درنو وسلو 

درې  اوسېدونکو  د  سيمې  د  او  شوي  وژل  ماشوم 

کالګانې ويجاړې شوې دي. دغه وسله وال بريد د 

يادې ولسوالۍ د اعال جرغې په رسې شا سيمه کې 

شوى دى.

د کندهار مطبوعايت مسوول دوا خان مینه پال ویيل، 

د  ځواکونو  پاکستانيو  د  اوسېدونکو  سيمې  د  چې 

وسلو  خپلو  له  او  کړى  اقدام  وړاندې  پر  بريد  دغه 

رسه غرونو ته پورته شوي، چې د جګړې په پايله کې 

پاکستاين ځواکونه اړ شوي، له ډيورنډ فريض کرښې 

څخه بريته خپلو امنيتي پوستو ته پر شا يش.

لېږل  نور رسحدي ځواک  ته  زياته کړه، سيمې  هغه 

شوى او د پاکستان د دغه راز نورو بريدونو د مقابلې 

لپاره د چمتووايل او تياريس په حالت کې دي. مينه 

پال دا هم وويل، چې د موضوع پلټنه پيل شوې او 

تر پايلې وروسته به يې په اړه ممکن ګامونه اخيستل 

کېږي.

د معروف ولسوال تورياىل سعادت وايي، پاکستاين 
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د پاکستانیو بریدونو او السوهنو معما!

اشتباه مرگ بار؛ 
دیروز توسط ارگ و امروز توسط امریکایی ها!


