
"قـــدم اول و آخر مـــا حمایـــت از نیروهـــای دفاعی و امنیتی کشـــور 

اســـت. در ارتش و پولیس ملی، تنها یک سیاســـت وجـــود دارد و آن 
وحدت ملی و سیاســـت ملی اســـت؛ هر سرباز افغانســـتان در صفوف 
نیروهـــای امنیتـــی و دفاعی از تمام شـــهروندان افغانســـتان فارغ از 

قومیـــت نماینده گـــی می کند."
رییس جمهـــور محمد اشـــرف غنی در ادامه تأکید کـــرد، در کنفرانس 
ورســـا کشـــورهای دنیـــا یک بار دیگـــر حمایـــت جانی و مالـــی خود از 

کردند اعالم  را  افغانســـتان 

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1845   شنبه       30 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   16 ذ والقعد ة الحرام y 1437   20 ا  ِگست   2016

عبداهلل به غنی چه گفت؟

د افغـان حکومـت د اجرائیـه ریاسـت دوهـم مرسـتیال وايـي، کـه پـه هېواد 

کـې سـیايس بحـران رايش، امنیتـي او اقتصـادي بحـران به څو برابـره زیات 

کړي.

محمـد محقـق د جمعې پـه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د شـبیه سـازي 

پـه دوهـم کنفرانـس کـې پرتـه لـه دې چې د کـوم کس نـوم یاد کـړي وویل، 

هغـوی چـې وايي، پـه یوازیتوب بـه پر مـخ والړ يش، دا سـمه نه ده.

د اجرائیـه ریاسـت دوهـم مرسـتیال وویـل، کـه دولـت تجزیـه يش، امنیتـي 

ځواکونـه بـه د ترورېـزم پـر وړانـدې جګـړه ونـه يش کـړای.

ښاغيل محقق زیاته کړه:

"اقتصـاد، امنیتـي وضعیـت خـراب او رسارسي مـات ګـوډ دی او کـه د دې 

ترڅنـګ سـیايس بحـران هم رامنځتـه يش، دا به یـو مصیبت وي. دا مسـئله 

بـه د خلکـو مـا ماته کـړي. که پـه حکومت کې یـوه تجزیه رامنځتـه کیږي، 

بیـا د عسـکر او صاحـب منصـب الس کارنـه کـوي چـې لـه ترورېـزم رسه 

وجنګیـږي. کـه دا وضعیـت یې ښـه کـړو نوښـه ده او کـه چا مشـوره ورکړه 

چـې نـه مـوږ په یـو اړخېزه توګـه پر مخ ځـو او پـه دې توګه یې پیـل کړه، نو 

پیـل بـه یـې هم پـه هامغه  شـان او سـقوط به یـې هم هامغـه وي."

ښـاغيل محقـق دا خربې په داسـې حال کې کـوي چې په دې وروسـتیو کې 

اجرائیـه رئیـس او جمهـور رئیـس ترمنـځ په ځینـو مسـاېلو کـې د اختافونو 

خربونه خپاره شـوي دي.

اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه د چهارشـنبې پـه ورځ لـه جمهـور رئیـس 

ارشف غنـي رسه پـه لیدنه کې خپـل اختايف نظریـات او وړاندیزونه جمهور 

رئیـس تـه بیان کـړي دي.

اجرائیـه ریاسـت ویـيل پـه پام کـې ده چـې د دواړو مرشانـو په دوهمـه لیدنه 

کـې جمهـور رئیـس هـم خپـل نظریـات وړانـدې او نتیجه بـه یـې د دوی په 

درېیمـه ناسـته کـې معلومه يش.

اجرائیـه رئيـس شـاوخوا ۱۰ ورځې دمخه اعـراض وکړ چـې جمهور رئیس 

لـه تېـرو درېیو میاشـتو را پـه دیخوا لـه ده رسه یو ځل هم خـربې نه دي کړي 

او جمهـور رئیـس یـې د مـيل یـووايل د حکومـت د تفاهـم لیک د مـوادو پر 

نه عمـيل کولو تـورن کړ.

بل خـوا جمهـوري ریاسـت د اجرائیـه رئیـس عبداللـه عبداللـه څرګندونې د 

حکومتولـۍ لـه موازینـو خافـې ګڼيل دي.

پـه ورتـه وخـت کـې ځینـي کارپوهـان وايـي، د ډېـرو بحرانونـو د رامنځتـه 

کېـدو المـل، داخـيل اختـاف وي.

د  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي  کوهسـتاين  ډلـې جاویـد  لـه  کارپوهـان  دې  د 

کـړي. رامنځتـه  پایلـې  منفـي  يش  کـوالی  دوام  اختافاتـو 

ښاغيل کوهستاين زیاته کړه:

"کـه د یـو سـیايس نظـام دننـه اجـامع نـه وي، بحـران په کـې جوړیـږي او د 

بحـران دوام د خلکـو پـر ژونـد ناوړه اثـر پرې بـايس. د افغانانـو مهاجرتونه، 

پـه هېـواد کـې د پاکسـتان څرګنـدې السـوهنې، د طالبانـو او لشـکرطیبه 

حملـې پـه حکومـت کـې د همغـږۍ د نشـتوالی زیږنـدې دي."

ترمنـځ  د مرشانـو  وايـي، د حکومـت  نظـر خاونـدان  د  همدارنګـه ځنیـي 

اختـاف کـوالی يش چـې تر یوه حده د بحـران د رامنځته کېدو سـبب يش.

دوی تاکید کوي چې دا اختافونه باید د خربو اترو له الرې اوار يش.

د دې کارپوهـان له ډلې بشـیر هاتـف ازادي رادیو ته وویل، کـه دا اختافات 

دوام وکـړي، خـود غرضـه کړۍ بـه ځینې د نظام پـه کمزوري کولـو کې کار 

واخيل.

د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال: 

سیايس بحران به امنیتي

 او اقتصادي بحران څو برابره کړي

دوسِت تو كسي است كه هرگاه كلمۀ حق از تو بشنود، خشمناك نشود.
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تجـدید تعهد برای دفـاع از آزادی
رییس ستاد ارتش:

حلقات استخباراتی در تالش براندازی حکومت اند

ترفیعات ناعادالنه
 در نیروهای امنیتی

ارگ 
در حاِل عقب نشینی؟

وزارت معارف به طرف های درگیر جنگ:

از مکاتب به حیث 
سنگر استفاده نکنید
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ــادی  ــکل ع ــه ش ــاه ب ــر م ــن ه ــِت م در والی
ــد و  ــن را می آورن ــی ت ــا س ــت ت ــازۀ بیس جن
ــم در روز  ــی ه ــد. گاه ــاز می گزارن ــر آن نم ب
ــتاده  ــت فرس ــن والی ــه همی ــد ب ــن جس چندی
می شــود کــه دفــن شــوند. در ایــن شــب 
از  عکس هایــی  کــه  می بینیــم  روزهــا  و 
ــان  ــۀ خانواده های ش ــا آه نال ــور ب ــاِن کش جوان
بــه نشــر می رســد و نوشــته می شــود کــه 
فاتحــۀ  عزیزشــان فــردا یــا امــروز اســت و یــا 
ــه در  ــان منطق ــه می شــود او در ف ــه گفت این ک
ــیده اســت. از  ــهادت رس ــه ش ــان ب ــِر طالب براب
ــده  ــای منتشرش ــا عکس ه ــر، تنه ــب دیگ جان
ــده گان  ــم کشته ش ــبوک، رق ــات فیس در صفح
بخــش  فقــط  زیــرا  نمی دهــد.  نشــان  را 
این گونــه  مــا،  انســانِی  تلفــات  از  اندکــی 
ــواره  ــی، هم ــای دولت ــد. نهاده ــاب می یاب بازت
رقــِم کشته شــده گان و زخمی هــا را تقســیِم 
ــم  ــی ه ــد و گاه ــان می کنن ــرده، اع ــد ک چن
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای ــان نمی کنن اع
ــور،  ــی کش ــای امنیت ــات در نهاده ــزان تلف می
هــم باالســت و هــم نوعیــِت آن به شــدت 

ســوال برانگیز! 
یــادم هســت زمانــی رییس جمهــور غنــی گفتــه 
بــود کــه در زنــدان بگــران عدالــت اجتماعــی 
مراعــات نشــده اســت و بایــد از هــر قــوم بــه 
شــکل مســاوی در زنــدان بگــرام باشــد. یعنــی 
ــرام  ــدان بگ ــد وارد زن ــوم نبای ــک ق ــا ی تنه
ــات در  ــام تلف ــار و ارق ــاال آم ــا ح ــود. ام ش
ــه به راســتی  ــد ک ــه نشــان می ده خطــوط جبه
ــت.  ــرار نیس ــگ برق ــوط جن ــت در خط عدال
ــرای  ــانی ب ــه چــه کس ــد ک ــن نشــان می ده ای
دفــاع از وطــن جــان می دهنــد و چــه کســانی 
ــن  ــد. همچنی ــش می کنن ــان عی ــوِن آن روی خ
ایــن نکتــه را نیــز واضــح می ســازد کــه 
نیروهــای  تلفــات  رفتــن  بلنــد  گاه گاهــی 
نظامــی کشــور در میادیــن جنــگ به خصــوص 
نگاه هــای  در  ریشــه  سنگرهای شــان،  در 

ــی دارد. ــی و زبان قوم
امــروزه اگــر یــک آمارگیــری درست وحســابی 
از رزمنــده گان میدان هــای نبــرد داشــته باشــیم، 
ــوط  ــًا در خط ــا اص ــه برخی ه ــم ک درمی یابی
ــطح  ــًا در س ــا اص ــد و ی ــور ندارن ــرد حض نب
آنانــی کــه بایــد بجنگنــد نیســتند؛ بلکــه فقــط 
ــادی  ــد. بی اعتم ــه زده ن ــاال تکی ــای ب در مقام ه
و هــراس در صفــوف ســربازان و در مــواردی، 
آن هــا  بــه  به موقــع  کمک هــای  نرســیدن 

در  گیرماندن شــان  و  جنــگ  میدان هــای  در 
ــه در  ــه و هم ــن روزه، هم ــای چندی محاصره ه
دایــرۀ نگاه هــای قومــی در کشــور قابــل تفســیر 
انــد. امــا هیــچ گاه نــه وزارت دفــاع و نــه هــم 
وزارت داخلــۀ کشــور و نــه هــم امنیــت ملــی 
ــد.  ــع نداده ان ــن مســایل و وقای ــه ای پاســخی ب
از جانــب دیگــر، مثــل روز روشــن اســت کــه 
ــور  ــی کش ــای امنیت ــی در اداره ه ــب قوم ترکی
چنــان ناعادالنــه اســت کــه میــداِن جنــگ بــه 
ــی  ــدار و فرمانده ــد و اقت ــاره گان می رس بیچ
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــران. مســلمًا ت ــا بهت ــه از م ب
ایــن تبعیض هــا خاتمــه داده نشــود و ایــن 
نــوع نگاه هــای غیرانســانی در نهادهــای امنیتــِی 
کشــور خنثــا نگــردد و دفــاع از وطــن وظیفــۀ 
ــدان کشــور شــمرده نشــود و  ــِک فرزن ــک ت ت
همــۀ اقــوام در آن ســهم مســاوی نداشــته 
ــکات  ــا مش ــا ب ــِی م ــای امنیت ــند، نهاده باش
مواجــه می شــوند و ســربازان در خطــوط 

ــوند. ــی می ش ــره و قربان ــرد محاص نب
ــنویم  ــم و می ش ــین می بینی ــاِل پس ــد س در چن
نیروهــای  تلفــات  علــِت  عمده تریــن  کــه 
ــع  ــات به موق ــیدن امکان ــور، نرس ــلح کش مس
بــه ســربازان اســت و ایــن هــم دلیلــی بســیار 
ــب  ــه: ســربازان از جان واضــح دارد و آن این ک
ــت نمی شــوند  بلندپایه گان شــان درســت حمای
و ایــن عــدم حمایــت نیــز دو دلیــل دارد؛ 
یکــی فســاد فــراواِن مالــی و دیگــری عایــق و 

ــی. ــات قوم تعصب
ــد کــه عده یــی  ــادی وجــود دارن ســندهایی زی
ــاه،  ــیار کوت ــدِت بس ــی در م ــات امنیت از مقام
تجارت خانــه  و  قصــر  چندیــن  مالــِک 
میدان هــای  این کــه  یعنــی  ایــن  شــده اند. 
ــروت تبدیــل  ــه جــادۀ ث ــرای آن هــا ب جنــگ ب

ــت.  ــده اس ش
ــی(  ــات قوم ــت دوم )ماحظ ــارۀ عل ــا درب ام
ــاِت  ــد گفــت کــه متأســفانه برخــی از مقام بای
ــبت  ــگ، نس ــان جن ــی و فرمانده ــِی نظام عال
ــان  ــی نش ــۀ قوم ــان( عاق ــمن )طالب ــه دش ب
می دهنــد و طالــب را بــرادر و همخــوِن خــود 
می پندارنــد و نســبت بــه ســربازاِن خــارج 
ــگاهِ  ــۀ خویــش، ن ــرۀ قومــی مــورد عاق از دای
ــاِس  ــر اس ــا ب ــا برخی ه ــد. حت ــه دارن خصمان
جنــگ،  میدان هــای  از  چشم دیدهای شــان 
بــه تصفیه هــای قومی یــی اشــاره می کننــد 
مقامــاِت  و  دشــمن  تبانــِی  اثــِر  بــر  کــه 
خــود  بــه  واقعیــت  رنــِگ  طالب دوســت 

می گیرنــد.  و ایــن یعنــی عمــق فاجعــه!
 بنابریــن پیشــنهاد مــا بــه رییــس دولــت 
وحــدت ملــی کــه فرمانــده کل قــوای مســلح 
ــی کــه  ــه رییــس اجرای ــز ب کشــور اســت و نی
شــریک بامنــازِع او در قــدرت می باشــد ایــن 
ــی  ــه نهادهــای امنیت ــه نظــری ژرف ب اســت ک
ــن  ــات در ای ــزان تلف ــندزاند و می ــور بیـ کش
ــۀ درســت  ــه گون نهادهــا را از لحــاظ قومــی ب
ــرایِط  ــن ش ــا در ای ــلمًا م ــد. مس ــی کنن بررس
دشــوار نیــاز داریــم کــه ارتــش و پولیــس ملــی 
ــی  ــای واقع ــه معن ــور، ب ــی کش ــت مل و امنی
ــا  ــز ب ــول ج ــن مأم ــوند و ای ــی« ش ــه »مل کلم
ــاختار  ــرا در س ــاِت قوم گ ــرد حلق حــذف و ط
ــض  ــت. تبعی ــن نیس ــی ممک ــای امنیت ارگان ه
ــداد  ــی بی ــای امنیت ــی در نهاده ــِب قوم و تعص
ــوان  ــه بت ــت ک ــزی نیس ــن چی ــد و ای می کن
ــن  ــرد. ســکوت و الپوشــانِی ای ــکار ک آن را ان
واقعیــِت تلــخ، هرگــز بــه ســود کشــور، مــردم 
و فــردای مملکــت نیســت. بایــد بــا ایــن 
ــورد  ــادی برخ ــع و بنی ــکِل قاط ــه ش ــأله ب مس

شــود.
ــام و نشــان شــهدای ارتــش  اگــر نظــری بــه ن
ــاز نظــری بــه جــدوِل  و پولیــس بیندازیــم و ب
اســامِی افــرادی کــه در میدان هــای جنــگ 
در جنــوب و شــمال ســینه ســپرده کــرده 
انــد، به وضــوح درمی یابیــم کــه از برخــی 
ــداِن  ــم در می ــرباز ه ــک س ــا ی ــا حت والیت ه
جنــگ و شــهادت اشــتراک نــدارد. ایــن یعنــی 
ــی  ــا برخ ــاق ب ــی و ارف ــتانی از برخ اضافه س
ــِت  ــورِت درس ــاب، ص ــن حس ــا ای ــر. ب دیگ
مســأله ایــن می توانــد باشــد کــه ســراِن دولــت 
بــه طــرد فســاد قومــی و اقتصــادی از نهادهــای 
ــی  ــت اجتماع ــومِ عدال ــِق مفه ــی و تطبی امنیت
در  گمــارد.  همــت  جنــگ  میدان هــای  در 
»ملی ســازی«،  نــام  زیــر  همــواره  گذشــته 
ــده  ــی زده ش ــای امنیت ــۀ نهاده ــه ریش ــه ب تیش
نهادهــای  وارد  به راحتــی  تروریســتان  و 
امنیتــی شــده اند. اکنــون وقــِت آن رســیده کــه 
ــق  ــه تحق ــی کلم ــای واقع ــه معن ــازی ب ملی س
ــی در شــمارِ جــذِب  ــوازِن قوم ــی ت ــد. یعن یاب
ــی  ــوازِن قوم ــی، ت ــای امنیت ــه ارگان ه ــراد ب اف
ــوازِن  ــز ت ــی و نی ــان نظام ــش فرمانده در گزین
قومــی در میــداِن جان بــازی و جان فشــانی 
رعایــت گــردد و خــوِن همــه همرنــگ و 

ــردد! ــی گ ــنگ تلق همس
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عدالت اجتماعی
 از زندان بگرام تا میدان جنگ

 

سرانجام دیدارِ رییس  جمهوری و رییس اجرایِی دولت وحدت ملی 
پس از بروز اختافات میان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار، 
دنبال  به  که  دیدار  این  شد.  انجام  گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  در 
اختافاِت  به  هنوز  پیوست،  واقعیت  به  بسیاری  میانجی گری های 
موجود میان دو شریِک قدرت در کشور پایان نداده، ولی راه را برای 

این منظور هموار کرده است.
و  رییس  جمهوری  میان  بازهم  آینده  روزهای  در  که  است  قرار 
رسیدن  و  اختافات  حِل  برای  بیشتری  دیدارهای  اجرایی  رییس 
ارگ  که  آن چه  اساِس  بر  گیرد.  قبول صورت  قابل  راه حِل  یک  به 
صمیمانه صورت  فضای  در  دیدار  این  می گوید،  ریاست جمهوری 
گرفته و رییس جمهوری به سخنان رییس اجرایی به دقت گوش داده 
و وعده سپرده که به زودی موضِع خود را در خصوص پیشنهادهای 

داکتر عبداهلل اعام خواهد کرد. 
هرچند هنور به صورِت دقیق کسی نمی داند که در این نشست میان دو 
جناح قدرت در کشور چه گذشته، اما برخی منابع در تیم اصاحات 
و همگرایی می گویند که داکتر عبداهلل همان پیشنهادهایی را مطرح 
کرده که پیش از این در سخنرانی های خود بر آن ها تأکید ورزیده 
بود. بر این اساس، خواست ریاست اجرایی از رییس جمهوری به 
عنوان بخشی از دولت وحدت ملی، توجه به مفاد توافق نامۀ سیاسی 

و اجرای دقیِق آن است.
سیاسی،  توافق نامۀ  مفاد  به  توجه  عدم  تحلیل گران،  این  باور  به   
کشور را به سمت بحراِن امنیتی و سیاسی برده است. به گفتۀ این 
تحلیل گران، اگر توافق نامۀ سیاسی به درستی در کشور دنبال می شد، 
امروز گروه های افراطی و تمامیت خواه چنین با قدرت در والیات 
نمی شدند. جنگ های موجود در شمال و  و شهرهای کشور ظاهر 
از  یکی  ولی  دارد،  هم  را  خود  خاِص  عوامل  اگر  کشور،  جنوب 
عوامل اصلی آن، بی توجهی به توافق نامۀ سیاسی است که باعث شده 
انگیزه و همکاری مشترک میان اقشار مختلِف جامعه خدشه دار شود. 
رییس جمهور غنی دو روز پس از دیدار با رییس اجرایی در مراسم 
بزرگ داشت از 28 اسد، روز واپس گیری استقال افغانستان، یک بارِ 
دیگر به گونۀ تعمدی تأکید ورزید که او "رییس جمهوری منتخب" 
و "سرقوماندان نیروهای امنیتی" کشور است. این سخنان شاید در 
ظاهر بی خطر به نظر برسد، ولی می تواند ُکِل معادلۀ قدرت در کشور 
را تغییر دهد. از این گونه سخنان می توان برداشت های متفاوتی کرد 
توافق نامۀ  پذیرِش  آمادۀ  این که ریاست جمهوری هنوز  از جمله  و 
ملی  وحدت  دولت  مشروعیِت  سنِد  اصلی ترین  عنوان  به  سیاسی 

نیست. 
 این مسأله به شکلی در اظهارات و گفته های نزدیکاِن رییس جمهوری 
پنهان است و چنین برمی آید که آقای غنی می خواهد با ترفند، مشکل 
کامًا  قضیه  که  حالی  در  کند.  حل  را  سیاسی  مشروعیِت  حقوقِی 
خاِف آن است و دولت وحدت ملی محصول و برآینِد توافق نامۀ 
این دولت و رهبراِن آن مشروعیتی دارند، آن  اگر  سیاسی است و 

مشروعیت نیز از امضای توافق نامۀ سیاسی حاصل شده است. 
در حال حاضر گمان می رود که آقای غنی فکر می کند با بی اعتبار 
کشور  در  سیاسی  قدرت  ُکِل  می تواند  سیاسی،  توافق نامۀ  ساختن 
را تصاحب کند. درحالی که برخی ها منتظر چنین اشتباهی از سوی 
رییس جمهوری اند تا خودش را نیز از اقتدار سیاسی ساقط سازند. 
برود،  سوال  زیر  سیاسی  توافق نامۀ  اعتبار  این که  محض  به  زیرا 
گروه های دیگری که منتظر فرصت اند، وارد میدان می شوند و آن گاه 
با توسل به توافق نامۀ سیاسی، مشروعیت سیاسی رییس جمهوری را 

نیز با سوال روبه رو می کنند. 
آقای غنی اگر گمان کرده که می تواند به تنهایی در افغانستان قدرِت 
سیاسی را تصاحب کند، کامًا در اشتباه است؛ او عمًا با ساقط کردن 
توافق نامۀ سیاسی، کلِک خود را هم خواهد کند. چنان که می بینیم با 
باال گرفتِن تضادها میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری، چگونه 
عده یی براین امر تأکید می ورزند که به دلیل عدم اجرای توافق نامۀ 

سیاسی، عمِر این دولت عمًا به پایان رسیده است. 
رییس جمهوری هیچ راهِ دیگری در برابِر خود به جز اجرای توافق نامۀ 
سیاسی ندارد. اجرای توافق نامۀ سیاسی نه تنها به مشکل قدرت در 
کشور پایان می دهد، بل تبعاِت دیگری نیز در پی دارد که می تواند 
توافق نامۀ سیاسی،  باشد. اجرایی کردِن  ارزشمند  آیندۀ کشور  برای 
جلِو  می تواند  و  می گذارد  تأثیر  کشور  اقتصاد  و  امنیت  در  عمًا 

بسیاری از بحران های ُخرد و بزرِگ فعلی را بگیرد.
تمامیت خواهی اما به هیچ صورت نمی تواند راه حِل مشکات کشور 
داد  نشان  و  آمد  دست  به  کرزی  آقای  زماِن  در  تجربه  این  باشد، 
و  انقطاب  سوی  به  را  جامعه  می تواند  تمامیت خواهی  چگونه  که 
گسست سوق دهد. در حال حاضر، آن چه که برای افغانستان و مردمِ 
اقتصادِی کشور است که  امنیتی و  دارد، حل مشکات  اهمیت  آن 

به شدت باعث نگرانِی عمومی شده است. 
برای مردمِ افغانستان سخت است که پس از تحمِل سال ها حاکمیِت 
نوع کرزیی، یک بارِ دیگر به آن تجربه برگردند و به همان وضعیتی 
در  اصلی  تصمیم گیرندۀ  کوچک،  گروه  یک  فقط  که  شوند  دچار 

مسایل عمدۀ کشوری باشد.  

ارگ 
در حاِل عقب نشینی؟
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ــی  ــس غزن ــده پولی ــل، فرمان ــن اهلل امرخی ــرال امی جن
در نامه یــی کــه بــه رســانه ها فرســتاده اســت، از 

امــور  اخیــر در وزارت  تقرری هــای  ترفیعــات و 
داخلــه انتقــاد کــرده و گفتــه اســت، این کار براســاس 

روابــط تنظیمــی و سیاســی و در بــدل پرداخــت پــول 
صــورت می گیــرد.

ــبت  ــه مناس ــد، ب ــوری در روز 28 اس ــت جمه ریاس
97میــن ســالروز اســتقال کشــور، بــه وزیــران دفــاع 
و داخلــه رتبــۀ ســترجنرالی داد و ده هــا نظامــی دیگــر 
ــد. ــدال گرفتن ــز م ــا نی در پایتخــت و ســایر والیت ه

ــانی  ــمول او کس ــه ش ــد، ب ــل می گوی ــای امرخی آق
هســتند کــه در 15 ســال گذشــته روی ترفیــع را ندیده 
انــد، امــا شــماری از افــراد در یــک ســال دو ترفیــع 
ــا« از  ــۀ او، »بی عدالتی ه ــه گفت ــد. ب ــی گرفته ان جنرال
چشــم افســران بی  واســطه پنهــان نیســت و هرگــز از 

یادوخاطــرۀ آنــان نخواهــد رفــت.
ــس  ــخص ریی ــت و ش ــران حکوم ــه رهب در حالی ک
جمهــور غنــی بارهــا بــر غیرسیاسی ســازی نیروهــای 
ــته  ــل نوش ــرال امرخی ــد، جن ــرده ان ــد ک ــی تأکی امنیت
ــت  ــورای امنی ــه، ش ــور داخل ــه »وزارت ام ــت ک اس
ــی  ــی را سیاس ــای امنیت ــوری نیروه ــت جمه و ریاس

ــد«. ســاخته ان
ــی،  ــی غزن ــورای والیت ــس ش ــوروز، ریی ــداهلل ن حمی

ــطح  ــام در س ــران خوش ن ــل را از افس ــرال امرخی جن
امــور  وزارت  می گویــد،  و  می خوانــد  کشــور 
ــت کار  ــا از دق ــات و امتیازه ــع امکان ــه در توزی داخل

نمی گیــرد.
ــی  ــاد امنیت ــه نه ــر س ــؤوالن ه ــوروز از مس ــای ن آق
می خواهــد کــه افســران غیروابســته و بی طــرف 
ــردی  ــه دلس ــا ب ــد ت ــرار ندهن ــی ق ــورد بی لطف را م
ــزوده  ــت اف ــی از دول ــان نظام ــی فرمانده و نارضایت

ــود. نش
ــورد  ــه را در م ــور داخل ــدگاه وزارت ام خواســتیم دی
انتقادهــای فرمانــده پولیــس غزنــی داشــته باشــیم، امــا 
ــن وزارت  ــخنگوی ای ــاون س ــش، مع ــب اهلل دان نجی

ــد. ــه صحبــت کن نخواســت در زمین
ــان  ــتی ناپذیر طالب ــان آش ــل از مخالف ــرال امرخی جن
بــه شــمار مــی رود و همــواره از پاکســتان بــه عنــوان 
کشــور حامــی تروریســم یــاد می کنــد. او بــاری 
ــان را در  ــود کــه طالب ــه زیردســتانش دســتور داده ب ب

ــد. ــتگیر نکنن ــده دس ــرد زن ــای نب میدان ه
ــوان  ــه عن ــی ب ــته زمان ــال گذش ــل س ــای امرخی آق
ــا  ــه صده ــد ک ــته ش ــی گماش ــس غزن ــده پولی فرمان
ــی  ــل نگرانی هــای امنیت ــه دلی ــت ب ــن والی باشــندۀ ای
ــرده  ــاه ب ــر پن ــق دیگ ــماری از مناط ــل و ش ــه کاب ب

ــد. بودن
امــا حــاال شــهروندان غزنــی بــه ایــن بــاور انــد کــه 
امســال از چندیــن حملــۀ انتحــاری و تــرور افــراد در 
ــای  ــده و در کل تهدیده ــری ش ــهر جلوگی داخــل ش
امنیتــی در مرکــز ایــن والیــت کاهــش یافتــه اســت.

دید بــان حقــوق بشــر کــه مقــر آن در نیویــارک 
ــم و  ــوان، »تعلی ــت عن ــی تح ــر گزارش ــا نش اســت ب
تربیــت در خــط اول جنــگ« گفتــه اســت کــه کــه در 
والیــت بغــان از مکاتــب بــه عنــوان ســنگر نظامــی 

اســتفاده می شــود.
ایــن گــزارش کــه در گفت وگــو  بــا بیــش از 2۰ 
ــدان اداری  ــتادان، کارمن ــب، اس ــران مکات ــن از مدی ت
ــه شــده  ــگ بغــان، تهی ــر از جن ــی متأث و خانواده های
ــتان  ــر افغانس ــه در سراس ــب ک ــت.می گوید، مکات اس
ــرار  ــا ق ــط اول جنگ ه ــمگیری در خ ــور چش ــه ط ب
می گیرنــد کــه زندگــی دانــش آمــوزان در ایــن 

ــد. ــر می افت ــه خط ــب ب مکات
ــوزش و  ــووالن در وزارت آم ــال، مس ــن ح در همی
پــرورش می گوینــد کــه در برخــی مــوارد، از مکاتــب 
بــه عنــوان ســنگر جنــگ اســتفاده می شــود؛ امــا ایــن 
وزارت طــی مکتــوب رســمی از وزارتخانه هــای 
ــه  ــب ب ــه از مکات ــت ک ــه خواسته اس ــاع و داخل دف

ــد. ــگ اســتفاده  نکنن ــوان ســنگر جن عن
و  آمــوزش  وزارت  ســخنگوی  مهــرداد،  مجیــب 
پــرورش در مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: 
در برخــی والیــت مکاتــب بــه عنــوان مرکــز جنــگ 
از طــرف نیروهــای امنیتــی و گــروه طالبــان اســتفاده 
ــاق  ــکان اتف ــگ ام ــال جن ــات در ح ــد و والی می ش
آمــوزش و  امــا وزارت  دارد؛  کار وجــود  چنیــن 
ــای  ــوب رســمی از وزارت خانه ه ــرورش طــی مکت پ
دفــاع و داخلــه خواســته اســت کــه از مکاتــب 

ــد. ــی نکنن ــتفاده نظام اس
ــازۀ اســتفاده از  ــوارد ت ــد از م ــای مهــرداد هــر چن آق
ــری  ــار بی خب ــگ اظه ــوان ســنگر جن ــه عن ــب ب مکات
کــرد؛ امــا افــزود کــه وزارت آمــوزش و پــرورش از 
ــف مســلح خواســته کــه مکاتــب را  گروه هــای مخال
مــورد حملــه قــرار ندهنــد و از ایــن مــکان بــه عنــوان 
ســنگر جنــگ اســتفاده نکننــد. زیــرا ضــرر آن متوجــه 

کــودکان همــه اقشــار جامعــه اســت.
ــان دارد،  ــگ جری ــه جن ــی ک ــۀ او، در والیات ــه گفت ب
ــوان  ــه عن ــب ب ــد و از مکات ــیب پذیران ــب آس مکات
ــی  ــل نگران ــه قاب ــود ک ــتفاده می ش ــگ اس ــنگر جن س

اســت.
ــه  ــت ک ــرورش گف ــوزش و پ ــخنگوی وزارت آم س
امــکان دارد در والیــات بغــان، هلمنــد و ...، کــه در 
ــه  ــب ب ــد از مکات ــان دارن ــگ جری حــال حاضــر جن

ــگ اســتفاده شــود. ــوان ســنگر جن عن
ــوق  ــان حق ــه ســازمان دیدب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــن  ــارک اســت، در تازه تری بشــر کــه مقــر آن در نیوی
ــن  ــش از 2۰ ت ــا بی ــو  ب ــه در گفت وگ ــی ک گزارش
از مدیــران مکاتــب، اســتادان، کارمنــدان اداری و 
ــده  ــه ش ــان، تهی ــگ بغ ــر از جن ــی متأث خانواده های
اســت .می گویــد، مکاتــب در سراســر افغانســتان 
ــرار  ــا ق ــط اول جنگ ه ــمگیری در خ ــور چش ــه ط ب
ــب  ــن مکات ــاگردان در ای ــی ش ــه زندگ ــد ک می گیرن

ــد. ــر می افت ــه خط ب
مــوارد،  برخــی  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــتفادۀ  ــا اس ــه ب ــود دارد ک ــدی وج ــای ج نگرانی ه
ــب،  ــاختمان مکات ــتان از س ــی افغانس ــای دولت نیروه
ــف  ــروی مخال ــۀ نی ــورد هــدف حمل ــب م ــن مکات ای
قــرار بگیــرد و هــدف گرفتــن مکاتــب ســبب 
می شــود کــه شــاگردان از تعلیــم و تربیــه بــاز بماننــد.
در بخشــی از ایــن گــزارش از یــک مکتــب متوســطه 
ــرده  ــام ب ــان ن ــت بغ ــتک بازار والی ــه پوس در قری
شده اســت کــه در ســال 2۰1۰ میــادی نظامیــان 
طالبــان  از ســوی  و  بوده انــد  افغانســتان مســتقر 
هــدف حملــه قــرار گرفتــه و هفــت پولیــس در یکــی 

از صنف هــای از ایــن مکتــب کشــته شــده اند.
یکــی از مســووالن ایــن مکتــب بــه محققــان دیدبــان 
حقــوق بشــر گفتــه اســت کــه خــون کشته شــده گان 
از روی دیوارهــای صنــف پــاک نمی شــد و مــا 
مجبــور شــدیم تــا دیوارهــای صنــف را بــا تیغــۀ تبــر 

بتراشــیم.
یــک مکتــب دیگــر در قریــۀ عمرخیــل والیــت 
بغــان کــه از ســوی کمیتــۀ ســویدن در ســال 2۰15 
میــادی گشــایش یافــت و ۳5۰ دختــر و پســر در آن 
درس می خواندنــد، از ســوی طالبــان تصــرف شــد و 
بــر اســاس گــزارش دیدبــان حقــوق بشــر در اوایــل 
ــوپ و  ــا ت ــی ب ــای دولت ــادی، نیروه ســال 2۰1۶ می

تفنــگ بــاالی طالبــان کــه در داخــل ایــن مکتــب  جــا 
گرفتــه بودنــد، حملــه کردنــد کــه در نتیجــه، طالبــان 
ــًا  ــب کام ــر مکت ــی تعمی ــد؛ ول ــرار کردن از محــل ف

ــت. ــران شده اس وی
گــزارش بــه نقــل از خانــم پاتریشــیا گوســمن، 
ــر  ــوق بش ــان حق ــازمان دیدب ــد س ــگر ارش پژوهش
می گویــد کــه رونــد تعلیــم و تربیــت کــودکان 
افغانســتان نــه تنهــااز ســوی طالبــان، بلکــه از طــرف 
نیروهــای امنیتــی افغانســتان نیــز که در داخــل مکاتب 

ــود.  ــه می ش ــر مواج ــا خط ــد ب ــع می گیرن موض
ــرار اســت از جــان  ــه ق ــی ک ــال توســط نیروهای اطف
آن هــا محافظــت کننــد، در معــرض خطــر قــرار داده 

ــوند. می ش
ــه  ــا زمانی ک ــت ت ــرده اس ــد ک ــمن تأکی ــم گوس خان
ــود و  ــتفاده ش ــی اس ــد نظام ــرای مقاص ــب ب از مکات
ــد،  ــته باش ــود داش ــب وج ــر مکات ــه ب ــر حمل خط
دســتاوردهای یــک دهــه گذشــته افغانســتان در 
ــش  ــور و افزای ــن کش ــی ای ــام آموزش ــازی نظ بازس
ــرض  ــران، در مع ــرای دخت ــی ب ــای تعلیم فرصت ه

ــت. ــد داش ــرار خواه ــر ق خط
ســازمان دیدبــان حقــوق بشــر از دولــت افغانســتان به 
صــورت جــدی خواســته اســت کــه نیروهــای امنیتــی 
ــوری  ــات ف ــد و اقدام ــرون کن ــب بی خــود را از مکات
الزم را بــرای توقــف رونــد اســتفاده از مکاتــب بــرای 

مقاصــد نظامــی انجــام دهــد.
ــرف  ــتان تص ــاع افغانس ــر، وزارت دف ــویی دیگ از س
ــد. ــگ رد نمی کن ــان جن ــب را در جری ــی مکات موقت

ــاع افغانســتان  ــری ســخنگوی وزارت دف ــت وزی دول
ــز  ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــه اس ــانه ها گفت ــه رس ب
ــن وزارت در  ــود و ای ــن گزارشــی نشــر شــده ب چنی

ــت. ــام داده اس ــی یی را ااح ــورد آن ببرس م
ــب  ــد مکات ــت می باش ــی امنی ــه در مناطق ــت ک او گف
ــد  ــه مکتــب می رون فعــال اســت و دانــش آمــوزان ب
و مکتــب مــورد اســتفادۀ نظامــی قــرار نگرفته اســت.
آقــای وزیــری افــزود، جاهایــی کــه مخالفــان مســلح 
ــات  ــی عملی ــای اردوی مل ــد و نیروه ــتقر بوده ان مس
داشــته انــد؛ ممکــن مکاتــب بــرای یــک ســاعت یــا 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــتفاده نظام ــورد اس ــک  دو روز م ی
ــب  ــی از مکات ــن، هیچ گاه ــق ام ــا در مناط ــد؛ ام باش

اســتفادۀ نظامــی نشــده اســت.
ــام وزارت  ــر اســاس ارق ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
آمــوزش و پــرورش در افغانســتان نــه و نیــم میلیــون 
تــن دانــش آمــوز مصــروف درس انــد کــه ۳9 - 4۰ 
درصــد آن را دختــران تشــکیل می دهنــد؛ امــا در 
اواخــر ســال 1۳94 خورشــیدی، 7۰۰ مکتــب در 
سراســر افغانســتان بــه روی دانش آمــوزان بســته 
بــوده اســت کــه بــا شــدت گرفتــن جنــگ در 
ــان،  ــار، لغم ــدز، ننگره ــان، کن ــد، بغ ــات هلمن والی
فاریــاب، جوزجــان و برخــی مناطــق دیگــر، ممکــن 

ــد. ــه باش ــش یافت ــدود افزای ــب مس ــمار مکات ش
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▐میان چای و قهوه 

  کدام را انتخاب می کنید؟ ▐

قهوه
افرادی که قهوه بیشتر می نوشند، کم تر احتمال دارد به آلزایمر مبتا شوند.

ــرگ  ــال م ــدت احتم ــوه در درازم ــیدن قه ــه نوش ــادت ب ــد ع ــان داده ان ــی ها نش بررس
ناشــی از بیماری هــای قلبــی را کاهــش می دهــد.

ــی  ــد داروهای ــد در تولی ــوه می توانن ــود در قه ــای موج ــد ترکیب ه ــمندان معتقدن دانش
ــتفاده  ــورد اس ــوند، م ــز می ش ــی تجوی ــی و بی خواب ــای قلب ــان بیماری ه ــرای درم ــه ب ک

قــرار گیرنــد.
در قهــوه بیــش از 1۰۰۰ ترکیــب شناســایی شــده اند کــه در میــان آن هــا 19 ترکیــب در 

قهــوۀ بــوداده، خاصیــت ســرطان زایی دارنــد.
برخــی تحقیقــات نشــان داده انــد نوشــیدن زیــاد قهــوه باعــث افزایــش کلســترول خــون 

می شــود.

چای
بررســی ها نشــان داده انــد چــای ســبز، خطــر ابتــا بــه ســرطان مــری را تــا ۶۰ درصــد 

ــد. ــش می ده کاه
چــای ســبز از بــروز چاقــی پیش گیــری می کنــد؛ زیــرا مانــع رشــد ســلول های چربــی 

ــود. ــد می ش جدی
آنتی اکســیدان های موجــود در چــای خاصیــت ضدپیــری دارنــد و احتمــال بــروز 

بیماری هــای قلبــی، انــواع ســرطان ها و ابتــا بــه عفونــت را پاییــن می آورنــد.
چــای ســبز بــه دلیــل ترموژنیــک بــودن، باعــث کاهــش بافــت چربــی می شــود و ایــن 

موضــوع بــه دلیــل وجــود ترکیب هــای کافئینــی اســت.
نوشیدن چای داغ، خطر ابتا به سرطان مری را به شدت افزایش می دهد.

واقعیت های قهوه
نوشیدن قهوه خطر ابتا به نقرس را در آقایان باالی 4۰سال کاهش می دهد.
نوشیدن قهوه احتمال ابتا به دیابت ]بیماری شکر[ نوع 2 را کاهش می دهد.

مطالعه یــی در دنمــارک نشــان داده اســت کــه نوشــیدن 8 فنجــان قهــوه در روز احتمــال 
ــرد. ــاال می ب ــاردار را ب ــای ب ســقط را در خانم ه

قهوه در برابر ابتا به سرطان کبد و سیروز نقش حفاظتی دارد.
قهوه به دلیل کافئینی که دارد اثر داروهای ضد درد را افزایش می دهد.

قهوه خون رسانی به قلب را کم می کند.
قهوه به شدت باعث تغییر رنگ دندان ها می شود.

قهوه قدرت حافظه را به خصوص در دوران سالمندی تقویت می کند.
 

واقعیت های چای
چای دارای فلوئور است که به حفاظت از دندان ها کمک می کند.

نوشــیدن ۳ تــا 4 فنجــان چــای در روز احتمــال بــروز حملــۀ قلبــی را به شــدت کاهــش 
خواهــد داد.

چای از بروز دیابت نوع 1 پیش گیری و شدت یافتِن آن را کندتر می کند.
ســطح هورمــون کورتیــزول افــرادی کــه 4 بــار در روز آن هــم بــه مــدت ۶ هفتــه چــای 

ــت. ــد اس ــن ح ــند، در کم تری ــیاه می نوش س
ــری  ــرطان ها جلوگی ــی س ــی و برخ ــای قلب ــدد بیماری ه ــود مج ــد از ع ــای می توان چ

کنــد.
مردانــی کــه بیــش از 1۰ فنجــان چــای ســبز در روز می نوشــند، کم تــر بــه اختال هــای 

کبــدی مبتــا می شــوند.
ــوان   چــای ممکــن اســت آفت کــش داشــته باشــد مگــر این کــه روی برچســب آن عن

ارگانیــک درج شــده باشــد.
چــای باعــث افزایــش آب بــدن می شــود برخــاف تصــور عامــه کــه معتقدنــد کافئیــن 

ــی خواهــد شــد. آن باعــث کم آب
با توجه به نتایج مطالعه ها، چای سبز نقش حفاظتی در برابر سرطان ریه دارد.

اضافه کردن شیر به چای، خواص ضدسرطان آن را از میان خواهد برد.
ــه باعــث ایجــاد اضطــراب می شــود و فشــار خــون را  ــن دارد ک ــداری کافئی چــای مق

ــرد. ــاال می ب ب
ــروز  ــث ب ــد و باع ــم می کن ــی را ک ــن دریافت ــه جــذب آه ــن اســت ک چــای دارای تان

می شــود. کم خونــی 

www.salamat.ir :منبع

◄ گراند بارتلی
● برگردان: زیور سعیدی انارکی 

حتا  که  است  فلسفه  بنیان  معرفت شناسی 
مبناهای خود فلسفه را نیز می کاود. معنای 
ریشۀ  از  )برگرفته  معرفت شناسی  لغوی 
“شناخت”،  معنی  به    episteme یونانی 
و  “ایمان  حلقه ها  بعضی  در  یا  “باور” 
پرسش  است.  شناخت”  “مطالعۀ  عقیده”(، 
این حوزه آن است که “چه گونه می توانیم 

از چیزی مطمین باشیم؟”.
رنه دکارت )René Descartes( این پرسش 
یعنی  پرسید،  شکلش  بنیادی ترین  به  را 
که شیطانی  این فرض  با  ذیل:  به صورت 
مورد  در  را  ما  گمراهی  قصد  خبیث 
هرچیزی دارد، چه گونه می توانیم این نکته 
را بگوییم؟ اگر نمی توانیم، از کجا می دانیم 

که چنین شیطانی واقعًا وجود ندارد؟
بتوانید  آن که  از  پیش  کمتر،  عمومیت  با 
بگویید چیزی را “چه گونه” می شناسید، با 
را  ادعا کنید که آن  استنادی می توانید  چه 
می توان  به ساده گی  رو  این  از  می شناسید؟ 
علم،  شالودۀ  معرفت شناسی  که  دریافت 
فلسفه، دین و بسیاری از حوزه های فعالیِت 
است  اما ممکن  تشکیل می دهد.  را  انسان 
راه های شناخت از حیطه یی به حیطۀ دیگر 

متفاوت باشد.
هنگام  نظریه چه  یک  که  می دانیم  کجا  از 
آن چه  این جا  در  دارد؟  علمی  اعتبار 
این  آیا  که  است  آن  بدانیم  می خواهیم 
توصیفی  مرزهایش،  چارچوب  در  نظریه 
صحیح از جهان است. روش شناسی علم، 
مقایسۀ نظریه با موضوع آن، سپس پالودن 
نظریه در حد لزوم است، تا تعریفی سازگار 
آوریم.  به دست  می شود  مشاهده  آن چه  با 
اصل  است.  مشاهدات  جهان  دربارۀ  علم 
تشخیص درستی در علم، چنین قابل بیان 
به  مشاهدات  جهان  که  می دانیم  ما  است: 
این شیوه رفتار می کند، زیرا به بهترین نحو 
مناقشه ناپذیر(  یا  آرمانی  به گونه یی  )یعنی 

در رفتار آن قابل مشاهده است.
ریاضی  مناسب  ریاضی،  برهان های 
الگویی  آشکارسازی  منظور  به  است. 
فرایند  بتوان  شاید  شناخت،  برای  عمومی 
به  کرد،  توصیف  دوباره  را  ریاضی  کشف 
تصوری  عنوان  به  فرایند  این  که  گونه یی 
به  نیز  آن  موضوِع  با  نظریه  مقایسۀ  برای 
را  ما  که  “بینه هایی”  این جا  در  رود.  کار 
به  گام هایی  می توانند  می رسانند،  نتیجه  به 
دربارۀ  امر  همین  شوند.  تصور  آن  سمِت 

 )logical symbolism( منطقی  نمادگرایی 
نیز صدق می کند: بینه ها می توانند گام هایی 
در استدالل به حساب آیند. بنابراین بدیهی 
است که آن چه بینه به شمار می رود، ممکن 
باشد.  متغیر  متفاوت،  قلمروهای  در  است 
نمی شود،  محسوب  منطقی  کامًا  )فلسفه 
به عنوان  از عایم  استفاده  به محض  زیرا 
به  عامتی  هر  برای  ممکن  معانی  زبان، 
تکثیر   )exponentially( نمایی  صورت 
 )Peter Rickman( ریکمن  پیتر  می شوند. 
چنین استدالل می کند که روان شناسی دقیقًا 

به همین دلیل علم نیست.(
علم،  مناقشه پذیر  بخش های  جز  به  آیا 
از  دیگری  راه  می توان  منطق،  و  ریاضی 
معنای  به  “شناخت”  دقیقًا  را  اندیشیدن 
دقیق کلمه ـ یعنی “فراهم آورندۀ اطمینان به 
آیا راه هایی وجود دارد  نامید؟  حقیقت” ـ 
ادراکات  فلسفی،  عقاید  باب  در  بتوان  که 
درستی  به  نیز  دینی  تجربیات  و  عاطفی 
نه؟  از شناخت سخن گفت؟ چرا/چرا که 
از   )Kile Jones( و کدام راه؟ کیل جونز(
در  قاره یی  و  تحلیلی  فلسفۀ  میان  شکاف 
این  می دهد.(  گزارش  روش  و  اندیشه 
سخن که برای مثال تجربۀ دینی به عنوان 
بینه پذیرفتنی نیست، مسلم فرض می گیرد 
اما  است.  روشن  “پذیرفتنی”  معنای  که 
و  چرا  که  بپرسد  هم چنین  باید  محقق 
است. چرا  پذیرفتنی  دینی  تجربۀ  نوع  چه 
ادعای  می کنیم؟  اعتماد  تجربه  نوع  این  به 
تزلزل ناپذیر شناخت نسبت به چیزی بدون 
خواست )یا توانایی( بیان چه گونه گی آن به 
صورتی پذیرفتنی، جنبه یی از جزم اندیشی 
)dogmatism( است که فیلسوفان را بیش 
خرد،  مرکزی  هستۀ  می کند.  اغوا  همه  از 
یعنی نیاز به فهم، مستلزم گشوده گی تمامی 
این که  مورد  در  ویژه  به  پرسش هاست، 
شناخت  ایدیولوژیک  ادعاهای  چه گونه 
موجه اند، زیرا این ادعاها لوازم چشم گیری 
به  تخیل شکاک ضرورتًا  فقدان  اما  دارند. 

منزلۀ دریافِت حقیقت نیست...
اثبات شدنی  کمتر  حوزه های  در  اگر  حتا 
باشیم که شناخت  داشته  را  نتوانیم چیزی 
دقیق ـ به معنای “اطمینان مناقشه ناپذیر” ـ 
است، آیا این پرسش که در چنین شرایطی 
به  صرفًا  باشیم،  داشته  باور  را  چیزی  چه 
این پرسش تبدیل می شود که “باور به چه 
این  است.”  معقول  همه  از  بیش  چیزی 
پرسش سوءظن دکارتی را برطرف نمی کند، 
اما شکاکیت تا این حد که ما نمی توانیم به 

گونه یی  به  نتوانیم  که  کنیم  اعتماد  چیزی 
مفید  عامل  تنها  کنیم  اثبات  مناقشه ناپذیر 
در تعیین مرز یقین است. با این حال این 
امر که غالبًا نمی توان دیدگاه های فلسفی را 
تناقض نما  یک   ،)paradox( کرد”  “اثبات 
می  تنها  شما  است.  معضل  دست کم  یا 
از  پشتیبانی  برای  را  دالیل  بهترین  توانید 
این دیدگاه ها ارایه دهید و این دالیل تنها 
دالیلی هستند که شما خود را برای پذیرش 
باشیم،  مثبت اندیش  اگر  کنید...  می  آماده 
سازنده  اثری  می تواند  خطاپذیری  پذیرش 
باشد.  داشته  تعصب  از  ناشی  هیجانات  بر 
مطابق معمول، ادعاهای هر دینی تنها تا به 
آن ها  پذیرش  دالیل  که  است  موجه  آن جا 
موجه باشند. با این حال، پذیرش گسترده تر 
این حقیقت ممکن است فقط توجیه مطلق 
نام  به  وحشیانه  و  جاهانه  کنش هایی 

حقیقت را کاهش دهد.
ارزش یک فلسفۀ شناخت در همۀ ثمرات 
تله  برخاف  بنابراین  است.  نمایان  علوم 
ذهنی دکارت و با وجود همه کسانی که از 
پرسش گری هراس دارند ـ و می ترسند که 
دستگاه باورهای شان به واسطۀ پرسش های 
رسالت  می توان  ـ  رود  تحلیل  فراوان 
معرفت شناسی را خیرخواهانه قلمداد کرد: 
توان مندی ها  منابع،  افزایش  رسالت  این 
با  باورهای مان  معقول ترین  جزییات  و 
بنیادهای  مستحکم ترین  آوردن  فراهم 
گشودن  شاید  و  آن ها  برای  توجیه  ممکِن 
استفاده  است.  شناخت  برای  نو  راه هایی 
محک  سنگ  که  معرفت شناختی  فهم  از 
نهادن  گام  به  است،  علمی  پژوهش های 
راه های  اگر  دارد.  شباهت  پنهان  غاری  در 
حوزه های  دیگر  در  را  شناخت  مناسب 
تحقیق نیز بیابیم، چه کسی می داند که چه 

شناخت ]افزون تری[ ممکن است؟
www.philosophynow.org/is�  منبع:
sues/74/The_Edge_of_Knowledge

گفتاری در مرزهای

معرفت شناسی
▐برهان های ریاضی، مناسب ریاضی 
است. به منظور آشکارسازی الگویی 
عمومی برای شناخت، شاید بتوان فرایند 
کشف ریاضی را دوباره توصیف کرد، به 
گونه یی که این فرایند به عنوان تصوری 
برای مقایسۀ نظریه با موضوِع آن نیز به 
کار رود. در این جا »بینه هایی« که ما را 
به نتیجه می رسانند، می توانند گام هایی به 
سمِت آن تصور شوند. همین امر دربارۀ 
 )logical symbolism( نمادگرایی منطقی
نیز صدق می کند: بینه ها می توانند گام هایی 
در استدالل به حساب آیند. بنابراین بدیهی 
است که آن چه بینه به شمار می رود، 
ممکن است در قلمروهای متفاوت، متغیر 
باشد ▐

ACKU
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پـس از بـه وجـود آمـدِن مدرنیتـه و اسـتقرار انسـان محوری به عنـوان پایه و 
اصـل اساسـی آن، فردگرایی به تقدیِر تاریخی بشـر تبدیل شـد. ایـن تغییرات 
هم زمـان بـود بـا انقـاب در همـه چیـز، از علـم و سیاسـت گرفته تـا ادبیات 
و هنـر. بـه همیـن دلیل، با شـکل گیری رمـان جدید با اثر سـترگ سـروانتس، 
دن کیشـوت، می تـوان تنهایـی را بـه عنـوان شـرایط انسـاِن جدیـد در ایـن 

رمـان دید. 
 

دن کیشـوت، خـود انسـانی تنهـا در میان تغییـراِت جامعه بود. او که دل بسـتۀ 
قهرمانی هـای رمانس هـا بـود، بـا همـان هیـأت و ذهـن وارد جهانـی شـد که 
دیگـر فضـای آن نـوع از ادبیـات را برنمی تافـت و انسـانی چنـان دل بسـتۀ 

قهرمانی هـا را مجنـون می دیـد و تمسـخر می کـرد. 
اثـر دیگـری را کـه می تـوان نام برد، تریسـترام شـندی اسـت. شـخصیت این 
رمـان نوشـتۀ الرنـس اسـترن، نجیب زاده یـی اسـت که بـه گفتن عقایـد خود 

می پـردازد و مـدام بـا پراکنده گویـی، داسـتان اصلـی را عقـب می اندازد. 
از دیگـر شـخصیت های تاریـخ ادبیـات کـه می تـوان تنهایـی را بـه شـکلی 
عمیـق و اثرگـذار در او دیـد، آنـا کارنیناسـت؛ زنـی کـه بـه واسـطۀ عشـق 
عجیـب و سـودایی اش در جامعـه پذیرفته نمی شـود و با تنهایی دسـت وپنجه 
نـرم می کند. این رمان نوشـتۀ تولسـتوی در وصف شـرایط عجیـب آناکارنینا، 
آن قـدر دقیـق اسـت کـه می تـوان بـه درون تنهایـی او رفـت و در عیـن حال، 
بـا فاصله یـی منطقـی هیـچ گاه او را برحـق ندانسـت و تنهـا به واسـطۀ عنصر 

تنهایـی، او را درک کـرد و شـناخت.
 امـا تنهایـی تلـخ بشـری خاصـه در جهـان مـدرن، بـروزی تکان دهنده تـر از 
آن چه در آثار داستایفسـکی داشـته اسـت، نمی توانسـت داشـته باشـد. در آثار 
او، انسـان در نهایـت تلخـی و تنهایـی دیـده می شـود، بـرادران کارامـازوف، 
جنایـت و مکافـات، شـب های روشـن و... همـه انسـانی را در میـان همـۀ 

آسـیب ها و فشـارهای تنهایـی هراسـناک نشـان می دهـد.
تومـاس هـاردی، نویسـندۀ شـهیر انگلیسـی و خالـق رمـان »جـود گمنـام« 
بـا واکنش هـای خصمانـۀ شـدیدی از جانـب خواننـده گان و منتقـدان دورۀ 
ویکتوریایـی روبـه رو شـد. در ایـن رمـان، وضـع ناگـوار زنده گـی انسـان در 
ابعـاد مختلـف، از جملـه یـأس، انـدوه و تنهایی را نشـان داده اسـت. اساسـًا 
فراموش نشـدنی  مـرگ  و  دارد  محزونـی  و  دلگیـر  بسـیار  زنده گـی  جـود، 
فرزندانـش بـه انـدوه او می افزاید. شـخصیت های رمـان هماننـد خرگوش به 

دام سرنوشـت گرفتـار شـده انـد.
جـود، نمـاد مضمـون غم انگیـز انسـان و وضـع ناگـوارِ اوسـت. هـاردی او 
را »عروسـک خیمه شـب بازی بی چـاره« می نامـد و در نامه یـی بـه دوسـتش 
اظهـار می کنـد کـه جـود، نشـان دهندۀ تفـاوت بیـن زنده گـی ایده آلـی اسـت 
کـه انسـان آرزویـش را داشـت و زنده گـی محدودی کـه مجبور اسـت آن را 
داشـته باشـد و ایـن تـراژدی آمـال بـرآورده نشـده اسـت. در واقـع جـود در 
تنهایـی خـود، اسـیر سرنوشـت اسـت یـا می تـوان گفـت تنهایـی اش آن قـدر 
بـه تقدیـر تنیـده شـده کـه می تـوان او را بـا تنهایـی تقدیـری شـخصیت های 

تـراژدی مقایسـه کرد.
»بیسـت وچهار  داسـتان  در  اتریشـی  معـروف  نویسـندۀ  تسـوایگ،  اشـتفان 
سـاعت از زنده گـی یـک زن«، تعارضـات روانی زِن میان سـالی را بـه گونه یی 
نشـان می دهـد کـه تنهایـی اش سـبب حوادثی شـگفت می شـود و سـرانجام، 
او می توانـد بـا بیـان آن چـه روحـش را همـواره آزار مـی داد، آرامـِش خود را 

به دسـت آورد. 
 

در داسـتان »شـب رویایـی«، قهرمـان داسـتان یـک مرد اسـت. حـاالت روانی 
ایـن اشـراف زاده گویـای آن اسـت کـه وی بـا از دسـت دادن نزدیـکاِن خود 
و خیانـت دوسـتش، از زنده گـی دل زده شـده اسـت، دیگـر هیچ چیـز برایش 
لذت بخش نیسـت و احسـاس تنهایی می کند. او در شـبی رویایـی به زنده گی 
بـاز می گـردد و بـا تأثیـرات مثبتـی کـه می گیـرد، از حالـِت بی تفاوتی نسـبت 
بـه دیگـران خـارج می شـود. تسـوایگ، در داسـتان های خـود می خواهـد از 
اسـرار عمیـق رواِن آدمـی پـرده بـردارد و تأثیـر همـدردی را روی انسـان ها 

نشـان دهد. 
تنهایـی ممکـن اسـت ناشـی از دالیل عینی باشـد، مشـابه رابینسـون کروزویه 
کـه بـر اثـر حادثه یـی عینـی بـه چنیـن سرنوشـتی دچـار شـده اسـت؛ امـا از 
سـوی دیگـر ممکـن اسـت بـه علـل ذهنـی و ضـرورِت درونـی انسـان تنهـا 
باشـد، ماننـد گریگـور سـاما قهرمان داسـتان »مسـخ«ِ کافـکا یا یـوزف کا، در 
رمـان محاکمـه یا قهرمان داسـتان مـرگ در ونیز نوشـتۀ توماس مـان و خیلی 
شـخصیت های دیگـر کـه بـه سـبِب پیچیده گی هـای روحـی و فلسـفی دچار 
تنهایـی هسـتند؛ امـا ایـن تنهایی هـا می تواند به منزلـۀ یک بخش یـا مرحله یی 
از اوج و فـرود حیـاِت یـک جامعـه باشـد. تقدیـر چنیـن افـرادی پاره یـی از 
شـرایط ویـژۀ اجتماعـی یـا تاریخی اسـت. در کنـار و در ورای تنهایـی آنان، 
افـراد بشـر فهمیـده  زنده گـی همه گانـی، جدایـی و وضـع تراژیـک سـایر 
می شـود. کوتـاه سـخن این کـه در خیلـی از مواقـع در آثـار مـدرن، تنهایـی 
شـخصیِت رمان هـا تقدیـری اجتماعـی اسـت و الزامـًا یـک وضع و ایسـتمان 

جهان شـمولی بشـری نیسـت. 
هایدگـر وجـود بشـر را »پرتاب شـده گی بـه زنده گـی« توصیف کرده اسـت. 
ایـن گفتـه بـه این معناسـت که بشـر نه تنها اساسـًا ناتـوان از برقـراری روابط 
بـا اشـیا و اشـخاص بیـرون از خود اسـت، بلکه تعییـن اصل و هـدف وجود 

بشـر نیز امکان ناپذیر اسـت. 
ویرجینیـا ولـف، نویسـندۀ بـزرگ مـدرن معتقـد بـود ارتبـاط اساسـًا امـری 
ناممکـن اسـت و انسـان از آن جهـت کـه انسـان اسـت تنهاسـت، چـرا کـه 
هیـچ گاه کامـل توسـط دیگـری درک نمی شـود. ایـن نـگاه بـا وجـود غلظت 
بدبینانـه، نشـانی از وضـع حاصـل از فردگرایـی مـدرن اسـت که آدم هـا را از 

هسـتی، طبیعـت و خـود جداافتـاده کـرده اسـت. 
امـا یکـی از جذاب تریـن گونه هـای ادبـِی غربـی کـه در آن تنهایـی ظهـور و 
بـروزی جـذاب و دوست داشـتنی دارد، گونـۀ رمان هـای معمایـی و پولیسـی 

ست. ا
شـرلوک هلمـز یکـی از تنهاتریـن کارآگاه هـای جهان اسـت. تنهایـی بی نظیِر 
او بـا آن پیـپ و ویالـن، آن اتـاق نقلـی و تنهـا دوسـتش واتسـن، در اذهـان 
عاقه منـدان بـه این گونـه رمان ها مانـده و تبدیل به یک فرهنگ شـده اسـت. 
مجموعـه کتاب هـای ماجراهـای شـرلوک هلمـز نوشـتۀ آرتـور کانـن دویل، 

شـاهد مثالـی از یـک نابغۀ تنهاِی دوسـت داشـتنی اسـت.
 

در مـورد نمونه هـای عامه پسـندتر هـم این تنهایـی قابل پی گیری اسـت، برای 
نمونـه می تـوان بـه هرکـول پوآرو اشـاره کـرد. این شـخصیت در کنـار خانم 

مارپـل دیگـر کارآگاهـی کـه آگاتا کریسـتی خلق کـرده، هر دو بـه نوعی تنها 
هسـتند، هـم در شـکل بـودن و شخصیت شـان و هـم در زنده گـی اجتماعـی 
خـود.  هرچنـد کـه دسـتیارهایی هم دارند، امـا این چیـزی از تنهایی آن ها کم 
نمی کنـد. البتـه این گونـه هـم در درون مدرنیتـه و ادبیـات مدرنیسـتی تعریف 
می شـود و توسـط بسـیاری از نظریه پـردازان و منتقـدان ادبـی و فرهنگـی، 

نمادهایـی از فرهنـگ و زنده گـی مدرن هسـتند. 
امـا فـارغ از ایـن مثال هایـی کـه همه برآمـده از جهـان جدید بـوده و انقابی 
مثـال  را  نمونه هایـی  می تـوان  می شـدند،  محسـوب  داسـتانی  ادبیـات  در 
زد کـه البتـه در آن هـا هـم بـا تنهایـی روبـه رو هسـتیم، ولـی نـه در معنـا و 
دریافـت مـدرن. بـرای مثال، دربـارۀ تنهایـی ادیپ یـا آنتیگون دو شـخصیت 
تراژدی هـای سـوفوکل، نمایشـنامه نویس یونـان باسـتان چـه می تـوان گفت؟ 
شـخصیت های  آثـارش،  دیگـر  و  آنتیگـون  شـهریار،  ادیـپ  در  سـوفوکل 
به شـدت تنهـا را بـا تمامیـت و یگانه گـی تراژدی نمایـش می دهد، امـا تنهایی 
آن هـا نـه جـدا افتاده گـی اجتماعـی اسـت و نـه محصـول جهـان معناباخته و 
بی تکیـه گاه، بلکـه محصـول بی پناهـی تراژیـک انسـان در برابـر تقدیـری از 
پیـش تعییـن شـده اسـت؛ سرنوشـتی که انسـان را زخم خـورده و ناتـوان در 

برابـر قـدرِت خـود، تنهـا و وامانـده رهـا می کند.
تنهایـی هملـت و مکبـث، شـخصیت های دو تـراژدی شکسـپیر بـا همیـن 
عناویـن هـم برآمـده از تنهایی انسـان در برابر تقدیـری بزرگ تـر از اراده فرد 
اسـت. تنهایـی در برابـر تقدیری کـه آن ها توان تغییر و شکسـِت آن را ندارند. 
مسـألۀ اصلـی تراژدی هـا این اسـت کـه اتفاقًا انسـان اگر در برابر سرنوشـتش 
ایسـتاده گی کنـد، بیشـتر تنهـا و تک افتاده می شـود و بـا پذیرش تقدیر اسـت 
کـه می توانـد همنشـین با سرنوشـت و طبیعـت تقدیر دچـار تنهایـی عظیم و 

نشـود. تراژیک  تلخ 

منبــع: جام جم آنالین

تنهایــی ممکــن اســت ناشــی از دالیــل عینــی 
ــر  ــر اث باشــد، مشــابه رابینســون کروزویــه کــه ب

حادثه یــی عینــی بــه چنیــن سرنوشــتی 
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــت؛ ام ــده اس ــار ش دچ

ممکــن اســت بــه علــل ذهنــی و 
ضــرورِت درونــی انســان تنهــا باشــد، 

ماننــد گریگــور ســاما قهرمــان 
یــا  کافــکا  »مســخِ«  داســتان 
یــوزف کا، در رمــان محاکمــه 
یــا قهرمــان داســتان مــرگ 
در ونیــز نوشــتۀ تومــاس مــان 
شــخصیت های  خیلــی  و 
ســبِب  بــه  کــه  دیگــر 
روحــی  پیچیده گی هــای 
تنهایــی  دچــار  فلســفی  و 
هســتند؛ امــا ایــن تنهایی هــا 
می توانــد بــه منزلــۀ یــک 
ــی از اوج  ــا مرحله ی ــش ی بخ
ــه  ــک جامع ــاِت ی ــرود حی و ف
ــرادی  ــن اف ــر چنی ــد. تقدی باش
ویــژۀ  شــرایط  از  پاره یــی 

ــت.  ــی اس ــا تاریخ ــی ی اجتماع
در کنــار و در ورای تنهایــی آنان، 

زنده گــی همه گانــی، جدایــی و 
ــراد بشــر  ــک ســایر اف وضــع تراژی

فهمیــده می شــود. کوتــاه ســخن 
ــار  ــع در آث ــی از مواق ــه در خیل این ک

مــدرن، تنهایــی شــخصیِت رمان هــا 
ــک  ــًا ی ــت و الزام ــی اس ــری اجتماع تقدی

بشــری  جهان شــمولی  ایســتمان  و  وضــع 
ــت نیس

ACKU
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عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی پـس از درگیری هـا 
رییـس  بـا  چهارشـنبه  روز  اخیـر  کشـمکش های  و 

جمهـور غنـی دیـدار کـرد. 
صراحـت  بـا  اجرایـی  رییـس  دیـدار  ایـن  در 
خواسـت های جریان سیاسـی و هـواداران خویش را 

اسـت.  کـرده  مطـرح 
روز  ملـی  وحـدت  حکومـت  رهبـر  دو  ایـن  امـا 
برخـی  میان جیگـری  بـا  گذشـته  هفتـۀ  چهارشـنبۀ 
باهـم  مجلـس  اعضـای  و  سیاسـی  شـخصیت های 

کردنـد.  دیـدار 
یـک مقـام حکومـت وحـدت ملـی در تمـاس بـه 
روزنامـۀ مانـدگار پیام هـای عبـداهلل بـه غنـی را ارایه 

 . د کر
آقـای  بـا  دیـدار  در  عبـداهلل  عبـداهلل  کـه  گفـت  او 
احمـدزی ضمـن تأکیـد بـر اجـرای مـواد توافقنامـۀ 
سیاسـی گفتـه اسـت: تحت هیـچ شـرایطی حکومت 

را تـرک نخواهنـد کـرد. 
بـه گفتـۀ ایـن منبـع، عبداهلل بـه غنـی گفته که شـیوۀ 
کار مـا در دو سـال گذشـته بـه هواداران ما به شـدت 
خسـته کن، مخـرب و توهین آمیز بوده اسـت. او گفته 
کـه هواداران مـان دیگر تـوان تحمل وضعیـت کنونی 
بـه حکومـت  آن هـا  نارضایتـی  ادامـۀ  و  ندارنـد  را 

جنجال آفریـن خواهـد کـرد. 
منبـع افزود که رییـس اجرایی خواهـان اجرای بدون 
قیـد و شـرط توافق نامـۀ سیاسـی شـده اسـت. رییس 
اجرایـی مشـخصاً بـه چنـد بند ایـن توافق نامه اشـاره 
کرده اسـت. بـه گفته منبـع، آقای عبـداهلل روی موارد 

زیـر تأکید ورزیده اسـت:
مشارکت هدفمند و عادالنه و نماینده گی واقعی؛

تصمیم گیری مشترک و همکاری موثر؛
تفویـظ وظایـف صدراعظـم اجرایـی و عـدم مداخله 

امور؛ در 
اشـتراک کامل رییـس اجرایی در پیشـنهاد و تعیینات 

در سـطوح مختلف؛
نماینده گـی برابرگونـه در تعییـن مقامـات عالـی رتبۀ 

دولتی؛
ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی؛

تسریع روند اصاحات انتخاباتی؛
پایـان دادن بـه وقت کشـی بـرای آغـاز توزیـع تذکرۀ 

لکترونیک؛ ا
تهیه جدول زمانی برای تطبیق توافق نامه سیاسی؛ 

مـوازی  نهادهـای  ایجـاد  رونـد  بـه  پایـان دادن 

)شـوراها( و مرکزی سـازی بیشـتر تصمیم گیری هـا و 
یکرومنجمـت؛ ما

پایان دادن به صاحیت های اجرایی مشاورین؛
پایان دادن به تبعیض در تصمیم گیری ها؛

پایـان دادن بـه تبعیـض و برخـورد دوگانه بـا وزرا و 
سـفیران و مسـووالن نهادهای مسـتقل؛

تصمیم گیری هـای  و  فعالیت هـا  از  جلوگیـری 
بـه  مرتبـط  نهادهـای  فراقانونـی  و  خودسـرانه 
سـکرتریت شـورای امنیـت ملی و زیـر مجموعه های 
ریاسـت جمهـوری و نیـاز بـه تفاهم و کارشـیوه های 

جدیـد.
و  فعالیت هـا  کـه  گفتـه  همچنـان  عبـداهلل  آقـای 
عملکردهـای خـارج از توافـق نامـه سیاسـی بـرای 

نیسـت. پذیرفتـی  آن هـا 
رییـس اجرایـی بـه رییس جمهـوری گفته اسـت که 
تصمیـم یک جانبـه در مسـایل کان ملـی از جملـه 
مسـأله سیاسـت خارجـی، بیرون کردن اسـامی طالبان 
از فهرسـت سـیاه، توزیـع مدال هـا و... دیگـر قابـل 

نیسـت.  قبول 
سیاسـی  توافق نامـۀ  بـه  اسـتناد  بـا  عبـداهلل  عبـداهلل 

و  اجرایـی  مسـوولیت های  میـان  تفکیـک  خواهـان 
اسـت.  شـده  دولـت  پالیسی سـازی 

بـر بنیـاد توافق نامۀ سیاسـی رییس جمهوری مسـوول 
کشـوری  کان  پالیسـی های  و  سیاسـت ها  تعییـن 
اسـت و رییـس اجرایـی مسـوول اجرایـی حکومـت 

می باشـد. 
برخـی منابـع می گوینـد کـه برخـاف آنچـه اعـام 
شـده اسـت، فضا در این دیدار دوسـتانه نبوده اسـت 
خواسـت های  بـه  احمـدزی  اشـرف غنی  آقـای  و 

رییـس اجرایـی برخـوردی سـرد داشـته اسـت. 
توافق نامـۀ  غنـی  آقـای  کـه  آگاهـان می گوینـد  امـا 

اسـت.  زده  دور  را  سیاسـی 
بـه گفتـۀ آگاهـان، اگـر توافق نامـۀ حکومـت وحدت 
ملـی اجرایی نشـود، بقای نظام در خطـر خواهد بود. 
داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی اخیـراً بـه شـدت از 
احمـدزی  غنـی  اشـرف  تمامیت خواهانـۀ  عملکـرد 
انتقـاد کـرده اسـت. او بـا اشـاره بـه بی حوصله گـی 
رییـس جمهـوری گفـت: کسـی کـه حوصلـۀ بحث 
نـدارد، لیاقت ریاسـت را هم ندارد. عبـداهلل در دیدار 
بـا متحدانـش گفتـه بـود کـه دیگـر روش دوسـالۀ 

◄ مجیدی
سالروز  نودوهفتمین  با  بود  برابر  که  امسال  اسد   28
استرداد استقال کشور، با برگزاری برنامه هایی در کابل 

و شماری از والیات افغانستان گرامی داشته شد.
استرداد  سالروز  نودوهفتمین  ملی  وحدت  حکومت 
ارگ  در  مراسمی  برگزاری  با  را  کشور  استقال 

ریاست جمهوری تجلیل کرد.
کابینه،  اعضای  رییس جمهور،  حضور  با  مراسم  این 
اعضای شورای ملی، شخصیت های سیاسی و تعدادی 
از افسران و جنراالن قوای مسلح و شماری از سفیران 
و نماینده گان کشورهای خارجی مقیم کابل برگزار شد.
افغانستان  این که  بیان  با  مراسم  این  در  غنی  آقای 
نودوهفت سال پیش از امروز آزادی داخلی کامل داشت 
و توانست آزادی خود را در اعمال سیاست های خارجی 
خود نیز کسب کند، گفت: افغانستان در وضعیتی آزادی 
خود را تجلیل می کند که نیاز به تجدیِد تعهد برای دفاع 

از آزادی دارد.
به عنوان یک کشور مستقِل  افغانستان  از  رییس جمهور 
افزود:  کرده،  یاد  مستقل  خارجی  سیاست  دارای 
به  را  خارجی اش  سیاست  کنترل  هیچ گاهی  افغانستان 

کسی واگذار نخواهد کرد.
مبارزات  از  یادآوری  با  سخنانش  ادامۀ  در  غنی  آقای 
دشمنان  با  مبارزه  برای  امنیتی  نیروهای  پای مردی  و 
که  پیش  سال  دو  کرد:  خاطرنشان  افغانستان،  مردم 

نیروهای امنیتی افغانستان مسوولیت سنگین جنگی را از 
1۰۰هزار نیروی خارجی گرفت، همه گان می گفتند که 
قوای دفاعی و امنیتی افغانستان توان مدیریت و پیش برد 
جنگ با تروریستان را ندارد؛ اما نیروهای دفاعی کشور 
راه 1۰ ساله را در دو سال پیمودند و با جان فشانی های 

متعدد، تعهد خود به کشور و مردم خود را نشان دادند.
نثار  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  غنی:  آقای  به گفتۀ 
دفاع  به  نسبت  که  دادند  نشان  خود  شیرین  جان های 
از تمامیت ارضی افغانستان متعهد و حاضراند هم چنان 

قربانی بدهند.
گذشته،  پیش بینی های  "برخاف  گفت:  رییس جمهور 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ثابت کردند که با تعهد 
کامل آماده گی هرگونه دفاع از کشور در برابر تهدیدات 

داخلی و جنگ با تروریستان را دارند." 
محمد اشرف غنی، اما افزود که خطر هنوز وجود دارد و 
محو کامل آن و ایجاد صلح و ثبات در کشور، مستلزم 

رسیدن به یک دیدگاه مشترک است.
ما حمایت  آخر  و  اول  "قدم  اشرف غنی گفت:  محمد 
ارتش و  امنیتی کشور است. در  نیروهای دفاعی و  از 
پولیس ملی، تنها یک سیاست وجود دارد و آن وحدت 
در  افغانستان  سرباز  هر  است؛  ملی  سیاست  و  ملی 
شهروندان  تمام  از  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  صفوف 

افغانستان فارغ از قومیت نماینده گی می کند."
رییس جمهور محمد اشرف غنی در ادامه تأکید کرد، در 

حمایت  دیگر  یک بار  دنیا  کشورهای  ورسا  کنفرانس 
جانی و مالی خود از افغانستان را اعام کردند.

آقای غنی گفت: "دنیا هم اکنون موضع برحق دولت و 
مردم افغانستان را پذیرفته و وعده سپرده اند که در جنگ 

علیه تروریسم افغانستان را تنها نگذارند." 
کانادا،  امریکا،  شمول  به  دنیا  کشورهای  که  افزود  او 
به  کمک کننده  کشورهای  سایر  و  جرمنی  استرالیا، 
با  که  رسیده اند  درک  این  به  هم اکنون  افغانستان، 

افغانستان منافع مشترک دارند.
از سویی هم، قدم شاه شهیم رییس ستاد مشترک ارتش 
ضمن تأکید بر این که نیروهای دفاعی کشور در جهت 
حفظ استقال کشور مصمم اند، افزود که برخی حلقات 
برای  مزدوران شان  با  تبانی  در  بیرونی  استخباراتی 
رسیدن به اهداف استراتیژیک خویش در صدد براندازی 

حکومت افغانستان هستند.
به گفتۀ آقای شهیم: همیشه دست هایی از بیرون به طور 
تاش های  مردم  آرامش  سبوتاژ  برای  پنهان  و  آشکار 
بر  توطیه  از  دست  هم  تاهنوز  و  کردند  مذبوحانه 

نداشته اند.
افغانستان  مردم  که  افزود  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
مانع  افغانستان،  دشمنان  دسیسه های  درک  با  همیشه 

تحقق اهداف مغرضانه آنان شدند.
آقای شهیم در ادامۀ سخنانش گفت که امروز افغانستان 
با خطر جدیی به نام تروریسم جهانی و افراطیت مواجه 
است؛ اما نیروهای مسلح کشور با همت مردم مصمم 
و  تروریستان  گورستان  به  را  افغانستان  تا  که  هستند 

حامیان آنان مبدل کنند.
آقای شهیم تأکید کرد که قوای مسلح کشور نسبت به 
هرزمان دیگر مجهزتر مصمم تر و مسلکی تر آمادۀ مبارزه 

در برابر تمام تهدیدات و نارسایی های ملی می باشند.
میان  روابط  گسترش  به  غنی  رییس جمهور  هم چنان، 

افغانستان و کشورهای منطقه و جهان اشاره کرده گفت: 
این روابط براساس منافع مشترک ایجاد شده است. 

به عنوان  پاکستان  از  خود  سخنان  در  غنی  آقای  اما 
کشوری یاد کرد که به گفتۀ او، افغانستان با این کشور 

تنها خواستار داشتن روابط دولت با دولت است.
آقای غنی تأکید ورزید که روابط افغانستان با پاکستان 
در چارچوب منافع ملی خواهد بود. او می گوید: "پیام 
دولت  به  دولت  مناسبات  است،  پاکستان واضح  به  ما 
ملی  منافع  از  ما  زیرا  ملی،  علیای  منافع  در چارچوب 
منافع  چوکات  در  تنها  نمی توانیم.  رفته  کنار  خویش 

علیای ملی ما در منطقه ثبات آمده می تواند." 
در همین حال، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور، 
در پیامی به مناسبت گرامی داشت از نودوهفتمین سالروز 
استرداد استقال افغانستان، گفته است که ملت ها زمانی 
نگاه  از  که  می فهمند  بهتر  و  خوب تر  آزادی  به لذت 
شاهد  و  باشند  به خود  متکی  اقتصادی  رشد  و   علمی 

پیشرفت های اساسی باشند. 
ریاست  رسانه های  دفتر  نشانی  از  که  خبرنامه یی  در 
ماندگار  روزنامۀ  به  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
است:  آمده  عبداهلل  آقای  قول  از  شده،  فرستاده 
خوش بختانه امروز میلیون ها شاگرد در مکاتب مصروف 
درس استند، دانشگاه ها مملو از دانشجو و هزاران جوان 
افغانستانی در خارج از کشور مصروف تحصیل استند 
که این همه نویدی است برای استقال کامل و آیندۀ 

درخشان و افغانستاِن خودکفا. 
رییس اجرایی کشور هم چنین ابراز امیدواری کرده که 
تمام مردم افغانستان جشن استقال را با کتاب و قلم 
مکتب  به  رفتن  برای  کودکان شان  تشویق  هم چنین  و 

گرامی داشت کنند.
روز  به عنوان  اسد   28 از  همهساله  افغانستان  مردم 

استقال افغانستان تجلیل می کنند
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اجرایی،  رییس  و  رییس جمهور  اخیر  سیاسی  تنش های  پی  در 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  نیروهای  فرماندۀ  نیکلسون،  جنرال 
ُهشدار داده که افراد دخیل در روند سیاسی این کشور، با اختاف 

سیاسی شان دست آوردهای امنیتی را تضعیف نکنند.
نیکلسون مشخصًا در این زمینه از کسی نام نبرده، اما اشاره او به 

تنش های اخیر رییس جمهور و رییس اجرایی بوده است.
سیاسی  روند  در  دخیل  افراد  تمام  به  پیامش  که  است  گفته  او 
دست  نباید  سیاسی شان  تنش های  با  که  است  این  افغانستان 

آوردهای بخش امنیتی تضعیف و بی ثبات شود.
گذشته  نُه ماه  در  افغانستان  امنیتی  نهادهای  که  افزوده  نیکلسون 
باید حفظ  این دست آوردها  دست آوردهای خوبی داشته اند و 

شوند.
انتقاد تند  تنش میان رییس جمهور غنی و رییس اجرایی پس از 
عبداهلل از اشرف غنی باال گرفت. عبداهلل گفت که در سه ماه گذشته 
حوصلۀ  کسی که  و  کند  ماقات  رییس جمهور  با  نشده  موفق 
مذاکره را ندارد، لیاقت ریاست را نیز ندارد. او با انتقاد از بعضی 
تقرری ها افزود، باید توافق نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت 

ملی عملی شود.
خاف  را  عبداهلل  سخنان  آن،  به  واکنش  در  جمهوری  ریاست 
تنش ها،  از  پس  سرانجام  خواند.  حکومت داری  روحیۀ 
رییس جمهور و رییس اجرایی عصر روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته 
باهم دیدار کردند، هرچند در مورد محتوای این دیدار جزئیات 

ارایه نشده است.
اما گفته می شود که قبل از این صاح الدین ربانی، وزیر خارجه، 
از  خان  اسماعیل  و  بلخ  والیت  سرپرست  نور،  محمد  عطا 
چهره های جهادی و اعضای رهبری حزب جمعیت اسامی در 
مورد تنش های اخیر با اشرف غنی به طور جداگانه در ارگ دیدار 

داشته اند.
پیش از این، در یک نشست مشورتی در قصر سیپدار که اکثرشان 
تطبیق  بر  بودند،  اسامی  جمعیت  حزب  به  وابسته  چهره های 

»بدون قید و شرط« توافق نامۀ سیاسی تأکید شده بود.
با افزایش جنجال های انتخاباتی و ادعاهای آقایان غنی و عبداهلل 
برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳9۳، 
دو طرف با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه امریکا روی تشکیل 

حکومت وحدت ملی توافق کردند.
به صورت  تیم  دو  هر  میان  سیاسی  قدرت  توافق،  این  براساس 
5۰-5۰ تقسیم شود، اما اخیراً ریاست اجرایی می گوید که سهم 

آن ها نسبت به ریاست جمهوری اندک است.
از سویی دیگر، اصاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی 
و لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی، تغییر پُست رییس اجرایی به 
با  صدراعظم اجرایی موارد اصلی موافقت نامۀ سیاسی بودند که 

گذشت دو سال هنوز هیچ یکی از آن عملی نشده است.
با این حال، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گفته اند، فضای 
به  آن ها  است  قرار  و  بوده  صمیمانه  عبداهلل  و  غنی  اخیر  دیدار 

زودی بازهم روی موضوعات اختافی شان دیدار کنند.

عبـداهلل به غنـی چه گفـت؟
ُهشدار نیکولسن به غنی و عبداهلل:

دست آوردهای امنیتی را 
تضعیف نکنید

تجـدید تعهد برای دفـاع از آزادی
رییس ستاد ارتش:

حلقات استخباراتی در تالش براندازی حکومت اند
ACKU
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ورزش

پسـر اسـامه بن الدن، رهبر سـابق القاعده از مردم عربسـتان خواسـت 
تـا به منظـور رهاکـردن خـود از نفـوذ امریـکا، حاکمان این پادشـاهی 

را »سـرنگون« کنند.
حمزه بن الدن، پسـر اسـامه بـن الدن، رهبر سـابق القاعـده در یک پیام 
صوتـی کـه  شـبکۀ اطاع رسـانی "سـایت" منتشـر کـرد، از جوانـان 
عربسـتانی خواسـته اسـت بـه القاعـدۀ یمـن بپیوندنـد تا تجربـۀ الزم 

بـرای مبـارزه را به دسـت آورنـد.
او هم چنیـن در پیـام صوتـی خود که تحـت عنوان "حاکمیـت بهترین 
امت هـا در قیـام اهل حرم" منتشـر شـد، تأکید کرد: حاکمان عربسـتان 
قوانیـن شـریعت را به صـورت گسـترده زیـر پـا می گذارنـد. ملـت 
عربسـتان نـواده گان صحابه هـای بـزرگ و فاتحـان گران قدر هسـتند.

حمـزه بـن الدن تأکیـد کرد: دولت عربسـتان بـه مردم این کشـور ظلم 
می کنـد و یـاور کافـران و دشـمن مومنیـن اسـت و بـه غیـر از آن چه 
خداونـد فرمـوده، حکـم می کنـد و  ربـا را حال کرده و جهـاد در راه 

خـدا را حرام.
او در ادامـه افـزود: تنها درخواسـت در حال حاضر دعوت به شـورش 
بر دسـت نشـانده های امریکا و پشـتیبانی از شـریعت و شـورش علیه 
خانـدان جنایـت کار حاکـم اسـت کـه بـاد حرمیـن را بـه کشـور 

پادشـاهان تبدیـل کرده اسـت.
حمـزه بـن الدن عنوان داشـت: ایجاد تغییـرات در باد حرمیـن به نفع 
تمـام امـت اسـت تـا این کشـور بـار دیگـر رهبـری امت اسـامی را 
ماننـد قبـل بـه دسـت بگیرد و بـر امت مـا بار دیگـر سـیادت کند، بر 
تمـام امت هـای دیگـر برتـری جوید، پرچـم اسـام را بر تمـام قله ها 

برافـرازد و شـریعت خداوند را جاری سـازد.
او ارتـش عربسـتان را بـه ناتوانـی در مقابله بـا شـبه نظامیان حوثی در 
یمـن متهـم کـرده و تأکیـد کـرد: "دولـت عربسـتان بعـد از شکسـت 
در نابودکـردن حوثی هـا، شـروع بـه بمبـاران مواضع القاعـده در یمن 
کـرده اسـت؛ بـا وجـود این کـه القاعـده بـا حوثی هـا مبـارزه می کنـد. 
آل سـعود و ارتـش آن شایسـته گی دفـاع از حرمین شـرفین را ندارند. 
حرکـت رافضی هـا بـه سـمت حرمیـن شـریفین بـا وجـود آن چـه که 
در محافـل سیاسـی و رسـانه ها اعـام می شـود هم چنـان ادامـه دارد."
پسـر بـن الدن در پایـان پیـام خود از سـعودی ها خواسـت تـا گروهی 
متشـکل از علمـا صـادق و مبلغـان متقـی مخلـص و جوانـان آگاه و 
مخلـص در شـبکه های اجتماعـی ایجـاد شـود و تمام تـاش خود را 
بـرای ایجـاد تغییـر و آگاه کـردن مـردم به حقـوق خـود و نقش دولت 
در پایمال کـردن حقوق شـان و بـه برده گـی گرفتن شـان بـه کار ببرنـد.
القاعـده یمـن در جـوالی 2۰۰9 اعـام موجودیـت کـرد. امریـکا این 

گـروه را یـک شـبکه تروریسـتی اعـام کرده اسـت.
مقام هـای اطاعاتـی امریـکا اعـام کرده انـد که حمزۀ 2۳ سـاله پسـر 
مـورد عاقۀ اسـامه بـن الدن بود. او، حمـزه را برای جانشـینی خود به 

عنـوان رهبـر القاعده آمـاده می کرد.

کاخ سـفید از انجـام آخریـن سـفر رییس جمهـور امریکا به آسـیا طی 
مـاه آینده میـادی خبر داده اسـت.

کاخ سـفید با انتشـار بیانیه یـی اعام کرد: بـاراک اوبامـا رییس جمهور 
امریـکا قـرار اسـت ماه آینده آخرین سـفر خـود به آسـیا را انجام دهد 
و بـا ژی جیـن پینـگ، رییس جمهـور چیـن و سـایر رهبـران جهـان 

دیـدار و گفتگـو کند.
اوبامـا در دورانـی کـه ریاسـت جمهـوری امریـکا را بر عهده داشـت، 
سـعی کـرد تـا تعـادل مجـددی را در سیاسـت اقتصـادی و دفاعـی 
امریـکا در آسـیا برقـرار کنـد و هدف اصلـی او از این اقدامـات مقابله 

بـا افزایـش نفـوذ چیـن در منطقه بوده اسـت.
کاخ سـفید افـزود: در جریـان سـفر اوبامـا کـه طـی روزهـای 2 تـا 9 
سـپتامبر انجام خواهد شـد، او در نشسـت گروه 2۰ در شـهر هانگژو 
چیـن شـرکت خواهـد کـرد و دیداری خصوصـی را بـا رییس جمهور 

چیـن انجـام خواهد داد.
اوبامـا هم چنیـن قصـد دارد به الئوس سـفر کند و در نشسـت رهبران 
آسـه آن شـرکت خواهـد کـرد. بـه نظـر می رسـد اختافـات مـرزی با 

چیـن یکـی از مهم تریـن موضوعـات این نشسـت خواهـد بود.
روابـط امریـکا و چیـن طـی ماه هـای اخیـر به خاطـر تنـش در دریای 
دادگاه  رأی  چیـن  اسـت.  شـده  تیره وتـار  به شـدت  چیـن،  جنوبـی 
بین المللـی الهـه را به رسـمیت نشـناخته و بر ادامۀ اقدامـات خود در 

ایـن منطقـه تأکیـد کرده اسـت.
اوبامـا نخسـتین رییس جمهـور امریکا خواهـد بود که به الئوس سـفر 
می کنـد. او قصـد دارد در ایـن سـفر بـا رییس جمهـور الئـوس دیدار 

و گفت وگـو کند.
سـفر اوبامـا بـه آسـیا ایـن امـکان را فراهـم خواهـد کـرد تـا او در 
خصـوص قـرارداد تجـارت آزاد موسـوم بـه "تی پـی پی" بـا رهبران 

سـایر کشـورهای جهـان رأی زنـی کنـد.

ادعـای چهـار شـناگر امریکایـی مبنـی بر سـرقت از آن هـا توسـط پولیس در 
جریـان بازی هـای المپیـک 2۰1۶ ریـو، دروغ از آب درآمـد.

چهـار شـناگر امریکایـی حاضـر در المپیـک 2۰1۶ ریـو به نام هـای رایـان 
لوچـه، گونـار بنتـز، جک کونِگـر و جیمی فیـگ چند روز قبل مدعی شـدند 
کـه تاکسـی آن هـا توسـط افـرادی کـه لباس پولیـس بر تـن داشـتند، متوقف 

شـده و ایـن افـراد پـول و وسـایل آن هـا را دزدیده اند.
بـر همیـن اسـاس، پولیس برزیل مـدارک بنتز و کونگر را قبل از بازگشـت به 
امریـکا ضبـط کـرد و مانع سوارشـدن آن ها به هواپیما شـد تـا تحقیقاتش در 
مـورد سـرقتی کـه از آن هـا صـورت گرفتـه را تکمیل کنـد. قاضـی پرونده ها 
نسـبت بـه اظهـارات ضدونقیـض چهـار شـناگری کـه به گفتـۀ آن هـا مـورد 
دسـتبرد قـرار گرفته انـد، مشـکوک بـود و می خواسـت بدانـد کـه دقیقـًا چه 
اتفاقـی بـرای آن هـا افتـاده و چطـور این سـرقت مسـلحانه از آن هـا صورت 

گرفته اسـت.
داد  نشـان  مداربسـته  دوربین هـای  فلم هـای  تماشـای  و  الزم  بررسـی های 
کـه ایـن شـناگران دروغ گفته انـد. پولیـس برزیـل عنـوان کـرد که شـناگران 
امریکایـی بـا توقـف در یـک پمـپ بنزیـن، ضمـن شکسـتن یـک درب، بـا 

مأمـور امنیتـی آن مـکان نیـز درگیـر شـده اند.
پـس از ایـن اظهـار نظرهـا، رایـان لوچه سـکوت خـود را شکسـت و گفت: 

مـن نمی توانـم داسـتان درسـت کنـم و یـا مثل بقیه باشـم.
انتظـار  کـرد:  عنـوان   2۰1۶ ریـو  بازی هـای  سـخنگوی  آنـدرادا،  ماریـو 
اشـتباه کردنـد. نداریـم. آن هـا  را  او و سـایر ورزشـکاران  از  عذرخواهـی 

سـرمربی تیـم فوتبال بارسـلونا بعد از پیـروزی تیمش در برابر سـویا، 
دربـارۀ آغـاز فصـل جدید اللیـگا ابـراز خوش بینی کرد.

تیـم فوتبـال بارسـلونا در دیـدار برگشـت سـوپرجام اسـپانیا بـا نتیجۀ 
سـه بـر صفـر برابـر سـویا بـه برتری رسـید و بـا نتیجـۀ پنج بـر صفر 
در مجمـوع 2 دیـدار رفـت و برگشـت بـه پیـروزی رسـید و قهرمـان 

سـوپر جام اسـپانیا شـد.
لوئیـس انریکـه، سـرمربی تیـم بارسـلونا ابـراز امیـدواری کـرد کـه 
سـومین قهرمانـی متوالـی خـود را کسـب کنـد. او معتقـد اسـت کـه 

دارد. شـنبه وجـود  در  رئال بتیـس  برابـر  پیـروزی  از  نشـانه هایی 
او در ایـن بـاره گفـت: خوش حالـم، بـدون این کـه ُگلـی بخوریـم، به 
قهرمانـی رسـیدیم. چـون با شـدت بـاال بـازی کردیم؛ حـاال باید تمام 
تمرکـز خـود را بـرای دیـدار شـنبه بگذاریم. بنابـر ایـن، می توانیم در 
فصـل جدیـد اللیـگا به عنـوان قهرمانـی و بـا هـدف دفـاع از عنـوان 

قهرمانـی قـدم بگذاریم.
آردا تـوران، در دقایـق 1۰ و 47 و لیونـل مسـی نیـز در دقیقۀ 5۶ برای 

بارسـلونا ُگل زنی کردند.
خورخه سـامپائولی، سـرمربی سـویا که در تابسـتان امسـال جانشـین 
اونـی امـری شـد، اظهار کرد: فکـر می کنم، بایـد در نیمـۀ اول ُگل زنی 
ایجـاد  اولیـن فرصـت را  نتوانسـتیم. آن هـا وقتـی  می کردیـم، ولـی 

کردنـد، یـک ُگل زدند.
او افـزود: ما اشـتباهاتی در نیمۀ دوم داشـتیم، ولـی در ُکل از عمل کرد 
تیـم راضـی هسـتم. وقتـی موقعیت داشـتیم که بـه آن ها ضربـه بزنیم، 

بـه انـدازۀ کافـی قدرت مند ظاهر نشـدیم.

پسر بن الدن مردم عربستان را

 به شورش علیه حاکمان سعودی فراخواند

آخرین سفر اوباما به آسیا ماه 
آینده انجام خواهد شد

دروغ شناگران امریکایی 

در ریو آشکار شد

اطمینان سرمربی بارسلونا 

به فصل جدید اللیگا

عبداهلل وطندار

مستقل یا نامستقل، اما تنها نیستیم
ناسیونالیســـت های اوکرایـــن، تـــاش کردنـــد کـــه 
ـــرب،  ـــا و غ ـــا اروپ ـــی ب ـــن را در نزدیک ـــدۀ اوکرای آین
ـــی از  ـــت، بخش ـــیه را برانگیخ ـــم روس ـــن کار، خش ـــد. ای ـــم بزنن رق
ـــرق  ـــی غ ـــگ داخل ـــن در جن ـــت و اوکرای ـــن را گرف ـــاک اوکرای خ
ـــت؟ ـــتقل دانس ـــور مس ـــک کش ـــوان ی ـــن را می ت ـــا اوکرای ـــد. آی ش

ــای  ــه کمک هـ ــه بـ ــان کـ ــتقل جهـ ــورهای مسـ ــت کشـ در لیسـ
خارجـــی وابســـته اند و در نبـــود ایـــن کمک هـــا، ایـــن کشـــورها 
دچـــار جنـــگ داخلـــی، شـــورش و یـــا هـــزار مشـــکل دیگـــر 
ــن  ــا ایـ ــرار دارد. آیـ ــور قـ ــد کشـ ــدود صـ ــد، حـ ــد شـ خواهنـ

ــه؟ ــا نـ ــت یـ ــتقل دانسـ ــوان مسـ ــورها را می تـ کشـ
بـــه ایـــران اجـــازه ندادنـــد کـــه پـــروژۀ اتمـــی اش را بـــا 
ــا  ــد. آیـ ــل کنـ ــودش تکمیـ ــاک خـ ــودش و در خـ ــۀ خـ بودجـ
ایـــران را می تـــوان مســـتقل دانســـت؟ ایرلنـــد، در یکـــی از 
همه پُرســـی های اروپـــا رأی نـــه داد، امـــا زیـــر فشـــار اتحادیـــۀ 
ــار، مـــردم بلـــی  ــرد و ایـــن بـ ــاره نظرخواهـــی کـ ــا، دوبـ اروپـ
ـــه  ـــه هم ـــان را ک ـــتان یون ـــت؟ داس ـــتقل اس ـــد مس ـــا ایرلن ـــت. آی گف

نیـــم. می دا
رییس جمهـــور امریـــکا، بـــرای توافـــق بـــا ایـــران مجبـــور 
ـــع  ـــرای رف ـــد و ب ـــراییلی ها بده ـــرای اس ـــح ب ـــزار توضی ـــت ه اس
فشـــار، کمک هـــای بیشـــتر نظامـــی را بـــرای اســـراییل در نظـــر 
ـــک  ـــدون کم ـــتان، ب ـــت؟ تاجیکس ـــتقل اس ـــکا مس ـــا امری ـــرد. آی بگی
خارجـــی و همـــکاری امنیتـــی روســـیه، چقـــدر می توانـــد ســـر 

ـــت؟ ـــتقل اس ـــور مس ـــن کش ـــا ای ـــد. آی ـــتاده بمان ـــش اس پای
و  کنـــد  رد  را  خارجـــی  کمک هـــای  می توانـــد  افغانســـتان 
پیامدهایـــش را بپذیـــرد، هم چنـــان کـــه ایـــران می توانســـت 
ــش را  ــرود و پیامدهایـ ــی اش بـ ــروژۀ اتمـ ــل پـ ــوی تکمیـ به سـ
بپـــذرد. برداشـــت مـــن آن اســـت کـــه همیـــن اســـتقال فعلـــی 
ـــرایط  ـــا در ش ـــه م ـــزی ک ـــا چی ـــت و تنه ـــاد اس ـــم زی ـــتان ه افغانس
ــغ  ــت. تبلیـ ــتقال اسـ ــم، اسـ ــاز داریـ ــه آن نیـ ــر بـ ــی کمتـ فعلـ
ــدارد  ــا نـ ــرای مـ ــودی بـ ــچ سـ ــتان، هیـ ــتقل نبودن افغانسـ مسـ
و احتمـــاالً صـــف انتحاری هـــای اســـتقال طلب طالـــب را 

طوالنی تـــر خواهـــد کـــرد.

ملک ستیز

ــی  ــا قربان ــان افغان ه ــی به س ــچ ملت ــان هی در جه
ــا ایــن  کســِب اســتقال سیاســی نشــده اســت. اّم
را  سیاســی  اســتقال  طعــم  هیچ گاهــی  ملــت 

نچشیده اســت.
ــا  ــی این ه ــتقال سیاس ــی اس ــای اصل ــن مؤلفه ه ــدگاه م از دی

هســتند:
ــا سیاســی  ــای سیاســی کشــور )جغرافی ــر جغرافی -حاکمیــت ب
ــق  ــت( از طری ــی اس ــی و فضای ــای زمین ــدۀ جغرافی در برگیرن

ــی. ــادی و رزمی-دفاع ــی، اقتص ــع تخصص مناب
ــل  ــد اق ــاد ح ــر بنی ــه ب ــی کارا ک ــام سیاس ــی )نظ ــلطۀ مل -س

ــرد(. ــکل گی ــی ش ــاع مل اجم
ــار ملــی، بــدون فشــار و مداخلــۀ سیاســی  -سیاســت خودمخت

بی گانــه. دولت هــای 
-سیاســت فعــال خارجــی کــه از خودمختــاری سیاســت ملــی 
در  بین المللــی  باشــد. گســترش هم کاری هــای  برخواســته 
زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــر بنیــاد مشــارکت 
ــذارد،  ــرام بگ ــن را احت ــی طرفی ــع مل ــه مناف ــه ک ــال دوجانب فع
ــن  ــر ای ــا اگ ــود. ام ــی نمی ش ــی تلق ــتقال سیاس ــی از اس تخط
ــا را  ــر دولت ه ــازنده ب ــدود س ــرط های مح ــراودات پیش ش م
ــاند.  ــیب می رس ــی را آس ــتقال سیاس ــل اس ــد، اص ــل  کن تحمی
چنیــن روی کــرد را هژمونــی گوینــد کــه بــر خــاف ارادۀ ملــی 

دولت هــای آســیب پذیر تحمیــل می شــود.
-هویــت مســتقل ملــی کــه بتوانــد اســتقال سیاســی و فرهنــگ 

ملــی را در بــرون از مرزهــا تمثیــل کنــد.
-مشــروعیت بین المللــی کــه از اصــل »به رسمیت شناســی« 

روابــط بین الملــل نشــأت می گیــرد.
ــی و  ــاد ارادۀ مل ــر بنی ــی ب ــتقِل مل ــت مس ــت و مدیری -رهبری

ــی. ــات برون ــاری از مداخ ــی ع ــع مل مناف
معیــار اســتقال سیاســی در دولت هــای مــدرن متفــاوت 
اســت. دولت هــای کــه دارای اقتصــاد شــگوفا هســتند، جایــگاه 
باالیــی در شــاخص های اندازه گیــری اســتقال سیاســی در 
ــگاه  ــویس از جای ــان و س ــه، جاپ ــۀ نمون ــد. به گون ــان دارن جه
ــد هســتند.  ــی بهره من ــت شــاخص های باالی ــی در رعای ارزنده ی
ــه  ــت ک ــان اس ــای جه ــیب پذیرترین دولت ه ــتان از آس افغانس

ــت. ــوده اس ــوان ب ــاخص ها نات ــن ش ــتفاده از ای در اس

فیـسبـوک نـــامــه
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مقام های دولتی در شمال کشور گفته اند 
شهر  به  طالبان  گروه  شدید  که حمات 
آن،  جریان  در  و  شده  دفع  بغان  کهنۀ 

دست کم ۳۰ عضو گروه کشته شده اند.
که  گفت  بغان  والی  بارز،  عبدالستار 
 28( دیشب  و  دیروز  طالب  تروریستان 
اسد/مرداد( به چند پاسگاه پولیس در این 
شهر حمله کردند و نیروهای دولتی آن ها 

را عقب زدند.
درگیری  این  در  بارز،  آقای  به گفته 
دست کم ۳۰ عضو این گروه کشته و ۳۶ 
عضو دیگر آن زخمی شدند و چهار نفر 
کشته  هم  ارتش  و  پولیس  نیروهای  از 

شدند.
والی بغان افزود که شماری از فرماندهان 
طالبان، از جمله فرمانده واحد ذخیره این 
گروه در این نبرد کشته شده اند، اما گروه 
فرمانده خود  این  طالبان خبر کشته شدن 

را تکذیب کرده است.
این گروه مدعی شده که 12 پاسگاه را در 
شهر کهنۀ بغان و شاهراه بغان-قندوز 
تلفات  و  درآورده  خود  تصرف  به  را 
کرده  وارد  دولتی  نیروهای  به  سنگینی 

است.
در  محلی،  منابع  گزارش های  براساس 
جریان نبرد بین نیروهای دولتی و گروه 
شاهراه  بغان،  کهنۀ  شهر  در  طالبان 
بغان-قندوز بسته شد، ولی والی بغان 
این  با عقب نشینی طالبان،  تأکید کرد که 
شاهراه به روی رفت وآمد باز شده است.

در عین حال، محفوظ اهلل اکبری، سخنگوی 
پولیس منطقۀ شمال شرق افغانستان تایید 
کرد که طالبان هنوز هم کنترل سه پاسگاه 
این  از  بخشی  و  بغان  کهنۀ  شهر  در 

شاهراه را به دست دارند.
به گفته آقای اکبری، طالبان جریان ترافیک 
به  اما  عابران عادی را مسدود نکرده اند، 

کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی اجازۀ 
رفت وآمد نمی دهند.

شمالی  والیت  عمدۀ  منطقۀ  دومین  این 
بغان است که در ظرف سه روز هدف 
تهاجم گستردۀ گروه طالبان قرار می گیرد.
روز 25 اسد )مرداد( منابع خبری گفتند 
غرب  جنوب  در  غوری  دهنۀ  منطقۀ  که 
شهر پلخمری، مرکز والیت بغان؛ بدون 
درگیری عمده به دست گروه طالبان افتاد 
در  تردیدهایی  و  شک  آن،  دنبال  به  و 
طالبان  دست  به  آن  سقوط  دالیل  مورد 

مطرح شد.
والی بغان گفت که "جنایت کارانی" در 
میان نیروهای دولتی در هنگام سقوط این 
عمال  و  داشته  ارتباط  دشمن  "با  منطقه 
دادستان  نظر  زیر  که  بوده اند  دشمن" 
تحت  بغان  خارجی  و  داخلی  امنیت 

بازجویی قرار گرفته اند.
مشخص  را  افراد  این  شمار  بارز  آقای 

"یک  حال حاضر  در  که  گفت  و  نکرد 
با  همکاری  اتهام  به  افراد  این  از  گروه" 
دشمن بازداشت شده و "بازداشت سایر 

جنایت کاران ادامه دارد".
که  داده اند  گزارش  محلی  رسانه های 
منطقۀ  سقوط  از  پیش  ساعت  یک  تنها 
پولیس  محلی  فرمانده  به  دهنۀ غوری 
که  بود  شده  داده  دستور  منطقه  این  در 
بغان  والیت  مرکز  پلخمری،  شهر  به 
بازگردد و این امر باعث شد که نیروهای 
مواضع  و  دولتی دچار هرج ومرج شوند 

خود را به نفع گروه طالبان ترک کنند.
طالبان  که  داده اند  گزارش  محلی  منابع 
منطقۀ دهنۀ غوری، در برخی  به  با ورود 
هم چنین  و  مردم  کشتزارهای  محات 
اما  کشیده،  آتش  به  را  منطقه  این  بازار 
این گروه تا حال در این مورد اظهار نظر 

نکرده است.

از  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  مقام هــای 
راه انــدازی برنامــه کاریابــی تحــت عنــوان »کار بــرای 

ــد. ــر داده ان ــر خب ــت لوگ ــح« در والی صل
وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، در ســفری کــه صبــح 
روز جمعــه 29 اســد در والیــت لوگــر داشــت، اعــام 
کــرد کــه بــه زودی برنامــه  کاریابــی ایــن وزات تحــت 
عنــوان »کار بــرای صلــح« در ایــن والیــت راه انــدازی 

می شــود.
بــه گفتــه وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات، قــرار اســت 
ــه  ــر ب ــت لوگ ــه والی ــه در 2۶9 قری ــن برنام ــه ای ک
راه انداختــه شــود کــه بــا اجــرای ایــن برنامــه، حــدود 
ــد  ــروف کار خواهن ــر، مص ــهروند لوگ ــزار ش 24 ه

شــد.
نصیــر احمــد درانــی، وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
افــزود کــه طــی ایــن برنامــه، از صدهــا پــروژۀ دیگــر 
بــه ارزش 174 میلیــون افغانــی نیــز در والیــت لوگــر 

ــود. ــت می ش ــظ و مراقب حف
بــه گفتــه آقــای درانــی، در حال حاضــر کار بازســازی 
ــل  ــد و پ ــاری در ولســوالی های محم ــال آب ی 1۶ کان
ــن  ــم ای ــا خت ــه ت ــان دارد ک ــت لوگــر جری ــم والی عل

پــروژه   بــرای بیــش از ۶۰ هــزار نفــر، زمینــه موقــت 
ــود. ــاعد می ش کاری مس

ــات، کار  ــاف ده ــا و انکش ــر احی ــفر وزی ــن س در ای
ســاخت ســرک خوشــی ــــ شــهرک مهاجریــن والیت 
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــد. ب ــدازی ش ــز راه ان ــر نی لوگ
دفتــر مطبوعاتــی والیــت لوگــر، ایــن ســرک بــا طــول 

۳ کیلومتــر و بــا هزینــه ی 28 میلیــون افغانــی، ســاخته 
می شــود.

نصیــر احمــد درانــی وزیــر احیــا و انکشــاف دهــات 
ــور  ــت: »به منظ ــر گف ــت لوگ ــه والی ــفر خــود ب در س
ــاختن  ــل س ــر و وص ــی لوگ ــاد زراعت ــت اقتص تقوی
مراکــز  و  مارکیت هــا  بــه  مزرعه هــا  و  قریه هــا 

پــروژه  چنــد  تــا  داریــم  نظــر  در  ولســوالی ها، 
ــی  ــک در برخ ــده نزدی ــر را در آین ــازی دیگ سرک س
ــم  ــم. ه ــی کنی ــر عمل ــت لوگ ــوالی های والی از ولس
چنیــن در والیت هــای دیگــر نیــز کار پروژه هــای 

ــه دارد«. ــافی ادام ــف انکش مختل
ــات، در حــال  ــا و انکشــاف ده ــر احی ــه وزی ــه گفت ب
 78 ارزش  بــه  پــروژه   ۳۰۰ از  بیــش  کار  حاضــر 
ــز و  ــون در مرک ــای گوناگ ــر در بخش ه ــون دال میلی
ــت  ــه دارد و اکثری ــر ادام ــت لوگ ــوالی های والی ولس
ــل  ــی جــاری تکمی ــا آخــر ســال مال ــا ت ــن پروژه ه ای

می شــوند.
بــر اســاس خبرنامه یــی کــه وزارت احیــا و انکشــاف 
ــای  ــرار داده اســت، آق ــار رســانه ها ق ــات در اختی ده
درانــی، والیــت لوگــر را در کنــار والیت هــای غزنــی، 
ــور و  ــتان، غ ــراه، نورس ــدی، ف ــکا، دایکن ــل، پکتی زاب
ــه  ــد ک ــی می خوان ــه والیت های ــدان وردک از جمل می
طــی چنــد ســال گذشــته نســبت بــه دیگــر والیت هــا 

ــر پروژه هــای انکشــافی تطبیــق شــده اســت. کمت
طبــق اطاعــات دفتــر رســانه ای وزارت احیــا و 
انکشــاف دهــات، در حــال حاضــر عــاوه بــر والیــت 
لوگــر، در 15 والیــت دیگــر کشــور برنامه هــای 
کاریابــی ایــن وزارت در زمینه هــای مختلــف، جریــان 

دارد.

والی بغالن:

تهاجم گسترده طالبان به شهر بغالن کهنه دفع شد
ُهشدار نیکولسن به غنی و عبداهلل:

دست آوردهای امنیتی را تضعیف نکنید

در پــی تنش هــای سیاســی اخیــر رییس جمهــور 
و رییــس اجرایــی، جنــرال نیکلســون، فرمانــدۀ 
نیروهــای امریــکا و ناتــو در افغانســتان ُهشــدار 
ــن  ــد سیاســی ای ــل در رون ــراد دخی ــه اف داده ک
دســت  سیاسی شــان  اختــاف  بــا  کشــور، 

ــد. ــف نکنن ــی را تضعی ــای امنیت آورده
ــی  ــه از کس ــن زمین ــخصًا در ای ــون مش نیکلس
ــر  ــه تنش هــای اخی ــا اشــاره او ب ــرده، ام ــام نب ن
ــوده اســت. ــی ب ــس اجرای رییس جمهــور و ریی
ــراد  ــام اف ــه تم ــش ب ــه پیام ــت ک ــه اس او گفت
دخیــل در رونــد سیاســی افغانســتان ایــن اســت 
ــت  ــد دس ــان نبای ــای سیاسی ش ــا تنش ه ــه ب ک
ــات  ــف و بی ثب ــی تضعی آوردهــای بخــش امنیت

شــود.
امنیتــی  نهادهــای  کــه  افــزوده  نیکلســون 
ــاه گذشــته دســت آوردهــای  افغانســتان در نُه م
ــد  ــا بای ــن دســت آورده ــی داشــته اند و ای خوب

ــوند. ــظ ش حف
تنــش میــان رییس جمهــور غنــی و رییــس 
اجرایــی پــس از انتقــاد تنــد عبــداهلل از اشــرف 
غنــی بــاال گرفــت. عبــداهلل گفــت کــه در ســه ماه 
گذشــته موفــق نشــده بــا رییس جمهــور ماقات 
ــدارد،  ــره را ن ــۀ مذاک ــی که حوصل ــد و کس کن
ــاد از  ــا انتق ــدارد. او ب ــز ن ــت ریاســت را نی لیاق
بعضــی تقرری هــا افــزود، بایــد توافق نامــۀ 
سیاســی تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی 

ــی شــود. عمل
ریاســت جمهــوری در واکنــش بــه آن، ســخنان 
حکومــت داری  روحیــۀ  خــاف  را  عبــداهلل 

تنش هــا،  از  پــس  ســرانجام  خوانــد. 
عصــر  اجرایــی  رییــس  و  رییس جمهــور 
ــته باهــم دیــدار  ــۀ گذش روز چهارشــنبۀ هفت
کردنــد، هرچنــد در مــورد محتــوای ایــن دیــدار 

ــت. ــده اس ــه نش ــات ارای جزئی
ایــن  از  قبــل  کــه  می شــود  گفتــه  امــا 
صاح الدیــن ربانــی، وزیــر خارجــه، عطــا 
محمــد نــور، سرپرســت والیت بلخ و اســماعیل 
خــان از چهره هــای جهــادی و اعضــای رهبــری 
حــزب جمعیــت اســامی در مــورد تنش هــای 
ــه در  ــور جداگان ــی به ط ــرف غن ــا اش ــر ب اخی

داشــته اند. دیــدار  ارگ 
پیــش از ایــن، در یــک نشســت مشــورتی 
در قصــر ســیپدار کــه اکثرشــان چهره هــای 
ــد،  ــت اســامی بودن ــه حــزب جمعی وابســته ب
ــۀ  ــرط« توافق نام ــد و ش ــدون قی ــق »ب ــر تطبی ب

ــود. ــده ب ــد ش ــی تأکی سیاس
بــا افزایــش جنجال هــای انتخاباتــی و ادعاهــای 
آقایــان غنــی و عبــداهلل بــرای پیــروزی در 
ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس دور دوم انتخاب
ــری  ــان ک ــی ج ــا پادرمیان ــرف ب 1۳9۳، دو ط
وزیــر خارجــه امریــکا روی تشــکیل حکومــت 

ــد. ــق کردن ــی تواف ــدت مل وح
ــان  ــی می ــدرت سیاس ــق، ق ــن تواف ــاس ای براس
هــر دو تیــم بــه صــورت 5۰-5۰ تقســیم شــود، 
امــا اخیــراً ریاســت اجرایــی می گویــد کــه 
ــوری  ــت جمه ــه ریاس ــبت ب ــا نس ــهم آن ه س

ــت. ــدک اس ان
از ســویی دیگــر، اصــاح نظــام انتخاباتــی، 
ــۀ  ــه جرگ ــی و لوی ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
ــس  ــت ریی ــر پُس ــی، تغیی ــون اساس ــل قان تعدی
اجرایــی بــه صدراعظــم اجرایــی مــوارد اصلــی 
ــت  ــا گذش ــه ب ــد ک ــی بودن ــۀ سیاس موافقت نام
دو ســال هنــوز هیــچ یکــی از آن عملــی نشــده 

اســت.
ــت  ــوری و ریاس ــت جمه ــال، ریاس ــا این ح ب
اجرایــی گفته انــد، فضــای دیــدار اخیــر غنــی و 
عبــداهلل صمیمانــه بــوده و قــرار اســت آن هــا بــه 
ــان  ــات اختافی ش ــم روی موضوع زودی بازه

دیــدار کننــد.
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