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والدت ها را رعایت نمی کنند

داود مکارم 
 بــا به پایان رســیدن مهلــت احــزاب و 
ــام  ــاح نظ ــرای اص ــی ب ــاف سیاس ایت
انتخاباتــی بــا حکومــت، ایــن جریــان از 
ــی  ــای مدن ــی و اعتراض ه ــاز نافرمان آغ
ــد. ــر می ده ــا  خب ــز و والیت ه در مرک

افغانســتان  ملــی  بــزرگ  ایتــاف   
دوهفتــه قبــل به منظــور برآورده شــدن 
خواســت های ایــن جریــان در پیونــد 
برگــزاری  رونــد  چه گونه گــی  بــه 
انتخابــات، بــه حکومــت وحــدت ملــی، 
ــود.  ــرده ب ــن ک ــی تعیی ــت دوهفته ی مهل

ــنبله(  ــنبه )3 س ــت روزش ــن مهل ــا ای ام
رســید. به پایــان 

نظــام  اصــاح  بــرای  جریــان  ایــن 
نظــام  تغییــر  خواســتار  انتخاباتــی، 
واحــد  »رای  سیســتم  از  انتخاباتــی 
ــال  ــل انتق ــه رای قاب ــال« ب ــل انتق غیرقاب
ــارت  ــق نظ ــزاب(، ح ) ســهم دادن اح
انتخاباتــی،  روندهــای  تمامــی  از 
ــک  ــا یومتری ــوژی )ب ــری تکنال به کارگی

شــده اند. رای دهنــده گان( 
ــا به پایان رســیدن ایــن فرصــت، اکنــون  ب
ــت:« ایتــاف  ــه اس ــی گفت ــاف مل ایت
ــایراحزاب  ــم کاری س ــا ه ــی ب ــزرگ مل ب
ــر از  ــور، س ــی کش ــای سیاس و جریان ه
ــز  ــی مراک ــنبله در تمام ــوم س ــخ س تاری
ــی را  ــای مدن ــات کشــور نافرمانی ه والی
شــروع و بــرای دفــاع از حیــات سیاســی 
افغانســتان در کنــار ملــت ایســتاده اســت. 
ــت  ــه ارگ ریاس ــت ک ــن در حالی اس ای

بــه  فرمانــی  صــدور  بــا  جمهــوری 
کمیســیون های انتخاباتــی دســتور داد تــا 
ــوژی را در روز  ــتفاده از تکنال ــۀ اس زمین

ــازد.  ــم س ــات فراه انتخاب
امــا  ایتــاف احــزاب سیاســی، ایــن 
می داننــد.  ابهام آمیــز  را  فرمــان 
ایتــاف  بیژن پــور عضــو  رحمــت اهلل 
روزنامــه  بــا  گفت وگــو  در  ملــی 
ــا  ــدار احــزاب سیاســی ب ــدگار، از دی مان
رییــس حکومــت وحــدت ملــی خبــرداد 
و گفــت کــه نتیجــۀ ایــن دیــدار تشــکیل 
یــک کمیتــۀ مشــترک بیــن احــزاب 
سیاســی و دولــت بــوده کــه ایــن کمیتــه 
ــت. ــته اس ــت آورد نداش ــدام دس ــم ک ه
 آقــای بیژن پــور در مــورد اقدامــات 
بعــدی ایتــاف بــزرگ ملــی یــادآور شــد 
حکومــت  متوجه ســاختن  بــرای  کــه 
ــی را  روی دســت  ــله اقدامات ــک سلس ی
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پــس از حملــه بــر مرکــز 
در  موعــود  آموزشــی 
از  شــماری  کابــل،  غــرب 
اتحادیه هــای  نماینــده گان 
ــب  ــی و مکات ــز آموزش مراک
کابــل  غــرب  خصوصــی  
ریاســت  دوم  معــاون  بــا 
جمهــوری دیــدار کردنــد.
در خبرنامه  یــی کــه دیــروز 
ــوی  ــنبله( از س یک شنبه)۴س
معــاون  مطبوعاتــی  دفتــر 
ــه  ــوری ب ــت جمه دوم ریاس
آمده اســت  رســیده،  نشــر 
ــش،  ــرور دان ــد س ــه محم ک
ریاســت  دوم  معــاون 
ــیده گی  ــرای رس ــوری ب جمه
و  امنیتــی  مشــکات  بــه 
ــر  ــۀ اخی ــه حمل ــیده گی ب رس
انتحــاری بــر یــک مرکــز 
از  شــماری  بــا  آموزشــی، 
نماینــده گان مراکــز آموزشــی 
و  دیــدار  کابــل  غــرب 

کرده اســت. گفت وگــو 
آقــای دانــش در ایــن دیــدار 

هــم دردی  ابــراز  ضمــن 
قربانیــان  خانواده هــای  بــا 
از  برچــی،  دشــت  حادثــه 
تامیــن امنیــت مراکــز امنیتــی 
در غــرب کابــل اطمنــان داده 
و گفتــه اســت کــه هــم کاری 
مــردم و مســووالن نهادهــای 
ارگان هــای  بــا  آموزشــی 
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــی ب امنیت

ــت. ــم اس ــهروندان، مه ش
ــن  ــه تامی ــرده ک ــد ک او تاکی
امنیــت مراکــز آموزشــی و 
حفاظــت از جــان شــهروندان 
ــای  ــه نهاده ــتان وظیف افغانس
مســووالن  و  امنیتی اســت 
امنیتــی بایــد بــرای حفاظــت 
از مراکــز آموزشــی تدابیــر 
دســت  روی  را  جــدی 

ــد. گیرن
معــاون  نشســت  ایــن  در 
از  جمهــور  رییــس  دوم 
اتحادیه هــای  نماینــده گان 
ــب  ــی و مکات ــز آموزش مراک
ــت  ــته اس ــی خواس خصوص

تــا فهرســتی از تمامــی مراکــز 
ــب  آموزشــی و تعلیمــی ترتی
هماهنگــی  بــا  تــا  کننــد 
ــت  ــن امنی ــرای تامی ــتر ب بیش

ــود. ــدام ش ــز اق ــن مراک ای
آقــای دانــش بــه نماینــده گان 
ــور  ــی به ط ــای آموزش نهاده
جــدی وعــده سپرده اســت 
چگونه گــی  موضــوع  کــه 
مراکــز  امنیــت   تامیــن 
آموزشــی را بررســی خواهــد 

ــرد. ک
حالــی  در  دانــش  ســرور 
مراکــز  امنیــت  تامیــن  از 
آموزشــی در غــرب کابــل 
ــه  ــه ک ــت ک ــان داده اس اطمن
ــش،  ــه پی ــه دوهفت ــک ب نزدی
ــاری  ــدۀ انتح ــک حملهکنن ی
مرکــز  دانش آمــوزان 
ــرب  ــود در غ ــی موع آموزش
داد  قــرار  را هــدف  کابــل 
کــه نزدیــک بــه ۶۰ نوجــوان 

کشــت. را  دانش آمــوز 
ــک  ــل ی ــه در داخ ــن حمل ای
داد  رخ  درســی  صنــف 
 ۱۵۰ از  بیشــتر  آن  در  کــه 
دانش آمــوز حضــور داشــتند. 
در  دیگــر  دانش آمــوز   ۷۰
ایــن رویــداد زخمــی شــدند. 
مســوولیت ایــن حملــه را 
به عهــده  داعــش  گــروه 

گرفــت.
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ملــی  امنیــت  مشــاور  اتمــر  حنیــف 
افغانســتان به صــورت غیرمترقبــه از کارش 
کناره گیــری  ایــن  کــرد.  کناره گیــری 
ــزد.  ــادی را برانگی ــد ســوال های زی می توان
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــال نبای ــا این ح ب
ــی و  ــای اتمــر به صــورت آن ــن آق کناررفت
آن گونــه کــه گفتــه شــد، غیرمترقبــه اتفــاق 
این ســو،  بــه  مدت هــا  از  افتاده اســت. 
وجــود  ناشــده یی  تاییــد  گزارش هــای 
ــس  ــی ریی ــرف غن ــان اش ــه می ــت ک داش
حکومــت وحــدت ملــی و مشــاور امنیــت 
ــت.  ــروز کرده اس ــی ب ــی او اختاف های مل
ــه  ــتعفا نامه اش ک ــز در اس ــر نی ــای اتم آق
بــه برخــی رســانه های داخلــی درز کــرده 
ایــن اختافــات را پنهــان نکرده اســت. 
از  مســایل  بســیاری  در  کــه  گفتــه  او 
صلــح و جنــگ شــروع تــا مدیریــت 
کشــور بــا رییــس حکومــت اختــاف 
ــی  ــال برخ ــت. در همین ح ــر داشته اس نظ
منابــع می گوینــد کــه کناررفتــن آقــای 
ــی  ــل و غزن ــر کاب ــوادث اخی ــر به ح اتم
ــع  ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ــد داشته اســت. ب پیون
ــس  ــان و پ ــت طالب ــی به دس ــقوط غزن س
ــل و  ــی کاب ــت برچ ــه دش ــه ب از آن حمل
راکــت پرانــی در روز نخســت عیــد قربــان 
ــوده  ــی ب ــل عمده ی ــمت ارگ از دالی به س
ــی شــده  ــای غن ــت آق ــه باعــث عصبانی ک
ــه  ــته ک ــی کشــور خواس ــم امنیت و او از تی
ــد. در  ــری کنن ــان کناره گی ــف ش از وظای
ــال  ــه احتم ــود ک ــه می ش ــان گفت ــن می ای
دارد در روز هــای آینــده وزرای داخلــه 
و دفــاع و رییــس امنیــت ملــی نیــز از 
ســمت های شــان کنــار برونــد. امــا هنــوز 
چنیــن تصمیمــی از جانــب هیچ-یــک 
از منابــع رســمی تاییــد نشده اســت و 
ــمت های  ــراد از س ــن اف ــه ای ــا زمانی ک ت
شــان کنــار نرونــد نمی تــوان بــا قاطعیــت 
صــد  به صــورت  کــه  کــرد  اعــام 
بــه  اتمــر  آقــای  درصــدی کنار رفتــن 
در  داشته اســت.  ربــط  اخیــر  اتفاقــات 
ــی  ــاس برخ ــوان براس ــر می ت ــال حاض ح
گزارش هایی کــه  و  گمان هــا  و  حــدس 
از ارگ ریاســت جمهــوری بــه بیــرون 
درز کــرده، کناره گیــری آقــای اتمــر را 
ــه   ــه س ــد ک ــر می رس ــرد. به نظ ــل ک تحلی
ــتر از  ــری بیش ــن کناره گی ــت از ای برداش
همــه محتمــل به نظــر می رســد. نخســت، 
ــا  ــر ب ــای اتم ــود آق ــه می ش ــه گفت این ک

ــدید  ــای ش ــار اختاف ه ــی دچ ــای غن آق
بیشــتر  اختاف هــا  ایــن  بوده اســت. 
ریشــه در وعده هــای انتخاباتــی آقــای 
ــال  ــه در ح ــر دارد ک ــای اتم ــه  آق ــی ب غن
انتخابــات  نزدیک شــدن  بــا  حاضــر 
گرفته اســت.  اوج  جمهــوری  ریاســت 
ــی  ــای غن ــد کــه آق ــع می گوین برخــی مناب
بــه اتمــر وعــده ســپرده بــود کــه در 
ــت  ــزدی او حمای ــات ۱398 از نام انتخاب
ــه نظــر  ــن ب ــا حــاال چنی خواهــد کــرد. ام
غنــی  آقــای  شــخص  کــه  می رســد 
ــانس  ــه ش ــد ک ــر می خواه ــار دیگ یک ب
ــد و  ــدی بیازمای ــات بع ــود را در انتخاب خ
ــرخورده  ــر س ــای اتم ــل آق ــن دلی به همی
ــی اش را اعــام کرده اســت.  شــده و جدای
ــد مــاه پیــش در  فرامــوش نکنیــم کــه چن
ــد  ــا محم ــای ارگ و عط ــۀ تنش ه بحبوح
نــور والــی پیشــین بلــخ شــایعاتی بــر ســر 
زبان هــا افتــاد کــه گویــا آقــای عطــا و اتمر 
ــات بعــدی  ــد کــه در انتخاب توافــق کرده ان
ــن  ــر ای ــد. اگ ــاف کنن ــر ایت ــا یک دیگ ب
ــد  ــند، بای ــق باش ــا دقی ــدس و گمان ه ح
ــک  ــای نزدی ــه در هفته ه ــود ک ــر ب منتظ
اتمــر  آقــای  انتخاباتــی  ســروصداهای 
بیــرون شــود. چــون به هرحــال گفتــه 
ــود  ــزدی خ ــورد نام ــه او در م ــد ک می ش
ــران و  ــا برخــی س ــدی ب ــات بع در انتخاب
شــخصیت های سیاســی گفت وگوهــای 
ــال  ــت. احتم ــی داشته اس ــورت پنهان به ص
بازدیدهــای  و  دیــد  چنیــن  این کــه 
ــۀ  ــا آن روحی ــای غنــی ب باعــث خشــم آق
بعیــد  باشــد،  غیرمداراگرانــه اش شــده 
تاییــد  بســیاری ها  نمی رســد.  به نظــر 
ــای  ــی در روزه ــای غن ــه آق ــد ک می کنن
و  عصبانــی  گذشــته  از  بیشــتر  اخیــر 
ــایل  ــد و روی مس ــر می رس ــن به نظ خش
برخورد هــای  هم کارانــش  بــا  جزیــی 
ــد.  ــرج می ده ــونت آمیز به خ ــیار خش بس
آقــای  کناره گیــری  بــرای  دوم  دلیــل 
کــه  آن گونــه  واقعــا  اتمرمی توانــد 
خــودش ادعــا کــرده، بــروز اختافــات بــا 
آقــای غنــی باشــد. در این کــه آقــای غنــی 
ــت،  ــم اس ــو و نامای ــت مدار تندخ سیاس
ــن  ــدارد و به همی ــود ن ــکی وج ــچ ش هی
ــی را  ــای حکومت ــیاری از کاره ــل بس دلی
ــه  ــت. او، ب ــه اس ــده گرفت ــخصآ به عه ش
ــی در  ــر کس ــه کم ت ــکان اش ب ــۀ نزدی گفت
داخــل تیــم ارگ اعتمــاد دارد و همــه 

را بــه چشــم دشــمن می بینــد. شــاید 
برخــی حرکت هــای آقــای اتمــر کــه 
پنهــان از چشــم رییــس حکومــت انجــام 
ــای  ــه آق ــد ک ــده باش ــث ش ــد، باع می ش
غنــی کامــا اعتمــاد خــود را از ایــن مهــرۀ 
اصلــی تیــم اش از دســت داده باشــد. اگــر 
ــدون شــک  ــه درســت باشــد ب ــن گمان ای
عواقــب بســیار خطرناکــی بــرای تیــم ارگ 
بــه دنبــال دارد. چــون آقــای اتمــر ضمــن 
اصلــی  چهره هــای  از  یکــی  این کــه 
ــود،  ــی ب ــدت مل ــت وح ــت حکوم سیاس
ــود دارد و  ــا خ ــز ب ــادی را نی ــای زی رازه
ــه او  ــی را ک ــر جناح ــر ه ــال حاض در ح
بخواهــد بــه آن بپیونــدد، بــا جبیــن گشــاده 
از آمدنــش اســتقبال می کنــد. و امــا دلیــل 
ســوم می توانــد ابطــال دوگزینــۀ بــاال 
ــن  ــه کناررفت ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــد ب باش
ــازۀ ارگ مربــوط  ــازی ت ــه ب آقــای اتمــر ب
ــز دور از  ــه نی ــن گزین ــود. ای ــته ش پنداش
ذهــن نمی نمایــد کــه آقــای اتمــر و غنــی 
در تعامــل بــا یــک دیگــر بــه ایــن نتیجــه 
رســیده باشــند کــه کناره گیــری او در 
ــود ارگ  ــه س ــد ب ــی می توان ــرایط فعل ش
ــان  ــش مخالف ــا پی ــود. از مدت ه ــام ش تم
سیاســی ارگ چــه در داخــل حکومــت و 
چــه در بیــرون از آن آقــای اتمــر را یکــی 
از مهره هــای جنجالــی تشــخیص داده کــه 
ــورت  ــیلۀ او ص ــا به وس ــتر کنارزدن ه بیش
جنــرال  زمانی کــه  در  گرفته اســت. 
ــوری  ــت جمه ــاون اول ریاس ــتم مع دوس
ــد ناخواســته ســوق داده شــد، او  ــه تبعی ب
ــود  ــکات موج ــل مش ــر را دلی ــای اتم آق
در حکومــت دانســت و بعــد نیــز برخــی 
ــت  ــرون رف ــرای بی ــی ب ــای سیاس جناح ه
ــی  ــور طرح ــود در کش ــت موج از بن بس
ــه  ــد ک ــنهاد دادن ــی پیش ــای غن ــه آق را ب
ــی از  ــه برخ ــود ک ــده ب ــته ش از او خواس
ــار  ــی از حکومــت برکن چهره هــای جنجال
ــن  ــاالی ای ــر در ب ــای اتم ــام آق ــوند. ن ش
فهرســت قــرار داشــت. حــاال دیــده شــود 
ــا چــه هــدف و  ــای اتمــر ب ــا آق ــه واقع ک
ــت  ــرک گف ــی را ت ــای غن ــی آق انگیزه ی
ولــی کناررفتــن او بــا هــر انگیزه یــی 
ــز  ــک چی ــد، ی ــه باش ــورت گرفت ــه ص ک
را کامــا روشــن می کنــد کــه زمــان 
فروپاشــی حکومــت از درون فــرا رســیده 
و مدیریــت سیاســی کشــور دیگــر از 
ــت. ــرون شده اس ــی بی ــای غن ــی آق توانای
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ــان  ــی می ــای درون- تیم ــر روز اختاف ه ــت ه ــا گذش ب
دوســتون شــکل دهندۀ دولــت وحــدت ملــی بیشــتر 
شده اســت. ایــن اختاف هــا امــا در تیــم تحــول و تــداوم 
بیشــتر متمرکــز بوده اســت. به نظــر می رســد کــه هــم 
ــی  ــریک اصل ــداهلل ش ــا عب ــی ب ــه دار غن ــای دامن اختاف ه
ــتر  ــی بیش ــی سیاس ــمت بی ثبات ــه س ــور را ب ــدرت کش ق
کشــانده بــود کــه اختاف هــای درون- تیمــی خــود او هــم 
ــده ترین  ــر حساب ش ــف اتم ــتعفای حنی ــد. اس ــتر ش بیش
ــات  ــتعفای مقام ــه اس ــد ب ــی و تهدی ــت غن ــرد حکوم ف
شــکل یابی  نشــانده دهندۀ  به تنهایــی  خــود  امنیتــی 
ــوان  ــه ت ــه هم ــود ک ــبب می ش ــه س ــت ک اختاف هایی اس
و زمــان رییــس جمهــوری و کارمنــدان ارشــد دولتــی را در 
محــور آن جلــب کنــد و دیگــر مســایل از اولویــت بیفتــد.

ایــن اختافــات بــر ســر قــدرت و منافــع و کشــمکش های 
سیاســی درون- تیمــی، امنیــت شــکننده و دســت آوردهای 
ــاه  ــدازد و چندم ــره می  ان ــتان را به مخاط ــادی افغانس اقتص
باقی مانــدۀ دولــت وحــدت ملــی را به شــدت در امــر 
ثبــات سیاســی متزلــزل می ســازد. چنانی کــه می بینیــم 
ــاهد  ــور ش ــی در کش ــمکش سیاس ــول و کش ــر تح ــا ه ب
ــرخ  ــدن ن ــه و پایین آم ــواد اولی ــر و م ــای دال ــن به بلندرفت

مســکن هســتیم.
ــت  ــس از چهارســال از تشــکیل دول ــه پ ــب  اســت ک جال
به شــدت  انتخابــات  نتیجــۀ  در  کــه  ملــی  وحــدت 
ــز و پرتقلــب ریاســت جمهوری ســال ۲۰۱۴،  جنجال برانگی
هنــوز نه تهــا مــوارد مهــم توافق نامــۀ سیاســی عملــی 
نشده اســت و دو تیــم مدعــی هنوزهــم در برابــر هــم قــرار 
دارنــد کــه اختاف هــای به شــدت درون- تیمــی در هــردو 
جنــاح زبانــه می کشــد. هرچــه بــه پایــان ســال پنجــم هــم 
ــد  ــای جدی ــه اختاف ه ــم ک ــویم در میابی ــر می ش نزدیک ت
در ســطح رهبــری کشــور شــاخ و برگ هــای تازه یــی 
ــداهلل  ــا و عب ــا عط ــات ارگ ب ــد. از اختاف ــود گرفته ان به خ
و دوســتم کــه بگذریــم حــاال جنجــال حنیــف اتمــر هــم 
ــای  ــات. معن ــر اختاف ــت در ام ــری شده اس ــتان دیگ داس
ســخن این کــه آینــدۀ ایــن حکومــت و در ســطح کان تــر، 
ــت و از  ــزل اس ــان متزل ــتان هم چن ــی افغانس ــات سیاس ثب
ــکل گرفته  ــای ش ــه تیم ه ــود ک ــده می ش ــر دی ــب دیگ جان
ــوام  ــاد ق ــت و بی بنی ــه سس ــه پیمان ــه  چ ــات ب در انتخاب
میابنــد کــه نمی تواننــد تــا پایــان یــک دورۀ کاری سیاســی 
ــس  ــد. پ ــی بمانن ــم باق ــار ه ــند و در کن ــوش بدرخش خ
ملــی  وحــدت  از حکومــت  می تــوان  کــه  نتیجه یــی 
ــتری  ــتعداد بیش ــت اس ــن حکوم ــه ای ــت ک ــت این اس گرف
ــی  ــت وحــدت مل ــی داشته اســت. حکوم ــرای از هم پاش ب
ــی و  ــات درون ــار اختاف ــی اش دچ ــر سیاس ــول عم در ط
ــن  ــه چنی ــت ک ــت. این جاس ــوده  اس ــی ب ــدم هماهنگ ع
ــگ  ــبات تن ــن و محاس ــط روی موازی ــه فق ــی ک حکومت
ــت مداران  ــردی سیاس ــع ف ــی و روی مناف ــی و گروه قوم
شــکل گرفتــه  اســت ضمــن این کــه تمــام فرصت هــا 
ــار  ــدت بی اعتب ــز به ش ــود را نی ــت و خ ــدر داده اس را ه

ســاخته  اســت. 
حکومت کــردن  صاحیــت  نه تنهــا  حکومتــی  چنیــن 
بــاالی مــردم را نــدارد کــه از اعتبــار بــرای برگــزاری یــک 
ــز  ــد و نی ــد مان ــر خــوردار نخواه ــم ب ــات خــود ه انتخاب
ــن  ــرای مخالفی ــابی ب ــل حس ــم و قاب ــرف مه ــدان ط چن
مســلح خــودش هــم نیســت. حــاال آقــای رییــس جمهــور 
ــیده از درون را  ــت فروپاش ــک حکوم ــه ی ــد ک ــد بدان بای
ــری در  ــزی دیگ ــکلیات چی ــز ش ــه به ج ــار دارد ک در اختی
ــن  ــن راه ای ــن خوب تری ــر ای ــت. بناب ــی نمانده اس آن باق
ــور  ــی در مح ــاختارهای سیاس ــا و س ــه جریان ه ــت ک  اس
یــک برنامــه و بــا تشــخیص اولویت هــای کشــور گــرد هــم 
ــد کــه  ــد و ســازنده یی را ترســیم کنن ــد و اهــداف بلن بیاین
ــد.  ــی کنن ــد صف آرای ــه آن بتوانن ــیدن ب ــرای رس ــط ب فق
ــد  ــه بای ــتند ک ــی هس ــای سیاس ــن جریان ه ــاال ای ــرا ح زی
ــت  ــد وضعی ــه بتوانن ــد ک ــی را پیداکنن ــل و توانای ــن تعق ای
ــد.  ــه کار ببندن ــت ب ــک تحــول مثب ــع ی ــه نف موجــود را ب

فـروپاشیـیدرونـی
حکـومتغنـی
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ــوری  ــت جمه ــی و ریاس ــت اجرای ــه ریاس در حالی ک
ــد کــه واگــذاری بخش هــای کم نفــوس کشــور  گفته ان
ــان، به اســاس  ــرای طالب ــی ب از تصــرف نیروهــای دولت
راهبــرد جدیــد امریــکا، اصــا عملــی نیســت، دیــروز 
نیروهــای امنیتــی در والیــت فاریــاب بــا تمکیــن 
به اســتراتژی جدیــد ایــاالت متحــدۀ امریــکا، دو پایــگاه 

ــد. ــرک کرد ه ان ــی را ت ــگاه امنیت و ۲8 پاس
معــاون شــورای والیتــی فاریــاب گفته اســت، نیروهــای 
امنیتــی ایــن تصمیــم را به اســاس راهبــرد جدیــد امریکا 
گرفته انــد، کــه گفتــه اســت:« نیروهــای امنیتــی بایــد از 

ــد«.  ــینی کنن ــوس عقب نش ــاحات کم نف س
صبغــت اهلل ســیاب، معــاون شــورای والیتــی فاریــاب 
در ایــن مــورد گفته اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن کار، 
اســتراتژی جدیــد جنگــی ایــاالت متحــده  اســت کــه 
براســاس آن، نیروهــای امنیتــی ســاحات کم نفــوس را 

ــد. ــرک می کنن ت
گزارش هــا می رســاند کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان 
در مســیر شــاهراه المــارـ قیصــار والیــت فاریــاب، دو 

ــد. ــرک کرده ان ــگاه و ۲8 پاســگاه را ت پای
حاجــی رحمــت اهلل، ولســوال قیصــار والیــت فاریــاب 
بــا تأییــد ایــن خبــر گفته اســت کــه دلیــل اصلــی ایــن 

ــد. ــی را نمی دان ــای امنیت کار نیروه
ــاون  ــد، مع ــرال عبدالحمی ــه جن ــن در حالی اســت ک ای
ــز  ــی نی ــای امنیت ــش مشــترک نیروه ــس ســتاد ارت ریی
ــات  ــری از تلف ــر جلوگی ــن کار به خاط ــه ای ــه ک گفت
نیروهــای امنیتــی افغانســتان صــورت گرفته اســت.

در همین حــال، یــک منبــع از وزارت داخلــه می گویــد 
کــه ایــن راهبــرد در چندیــن والیــت عملــی شــده، امــا 

ــانه یی نشده اســت. ــت رس از طــرف حکوم
ــتقر در  ــکا مس ــای امری ــش نیروه ــاه پی ــدود یک م ح

ــن  ــی ای ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــام کردن افغانســتان اع
کشــور بایــد از ســاحات کم نفــوس عقب نیشــنی 
ــا  ــرد، ادع ــن راهب ــش به ای ــان در واکن ــا آگاه ــد. ام کنن
دارنــد کــه امریکایی هــا می خواهنــد برنامــۀ واگــذاری 

ــم  ــق فراه ــن طری ــان از ای ــرای طالب ــن را ب ــق ام مناط
کننــد. امــا ارگ ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرایــی 
ــا  ــرد اص ــن راهب ــه ای ــد ک ــا، گفته ا ن ــن ادع ــا رد ای ب

عملی شــدنی نیســت.

حمــداهلل محــب،  دیــروز یک شــنبه ۴ ســنبله/ شــهریور 
رســمآ کارش را به عنــوان مشــاور جدیــد شــورای 

امنیــت رییــس حکومــت وحــدت ملــی آغــاز کــرد.
ــب  ــه مناس ــه ب ــمی ک ــرف غنی در مراس ــد اش محم
معرفــی آقــای محــب برگــزار گردیــده بــود، در مــورد 
قبولــی اســتعفای حنیــف اتمــر رییــس پیشــین شــورای 
ــت و  ــک دوس ــتعفای ی ــی اس ــت:» قبول ــت گف امنی
هــم کار دوام دار بــرای مــن یــک تصمیــم دشــوار بــود، 
امــا به خاطــر منافــع علیــای کشــور ایــن تصمیــم بایــد 

ــد«. ــه می ش گرفت
آقــای غنــی، بــرای مشــاور جدیــد امنیــت ملــی آرزوی 
موفقیــت کــرده و افزود کــه وی در زمان انــدک به عنون 
ســفیر افغانســتان در امریــکا، موفقیت های زیــادی را در 

میــان ســایر ســفیران به دســت آورده اســت.
چرا غنی به محب تا این حد ارادات دارد؟

گفتــه می شــود کــه حمــداهلل محــب در زمــان انتخابات 
۲۰۱۴ بــرای تیــم غنــی کار می کــرد و ضیاالحــق 
امرخیــل را در انجــام تقلبــات گســترده و ســازمان 
ــش  ــگاه به پی ــۀ پرت ــا لب ــتان را ت ــه افغانس ــی ک یافته ی

ــرد. ــم کاری می ک ــرد، ه ب
و اما حمداهلل محب کیست؟

حمــداهلل محــب در ۲8 ســنبله/ شــهریور ۱39۴ به حیث 
ســفیر افغانســتان در امریــکا اعتمادنامــه اش را بــه باراک 
اوبامــا، رییس جمهــوری پیشــین ایــاالت متحــده امریکا 
ســپرد و تاکنــون به عنــوان ســفیر افغانســتان در امریــکا 
کار می کــرد و بــا حفــظ ســمت ســفیر غیرمقیــم 
افغانســتان در کشــورهای کلمبیــا، دومینــکا، آرجنتایــن 

و مکزیکــو بــود.
مــوردی کــه حمــداهلل محــب را  در میــان مــردم 
افغانســتان چهــرۀ شناخته شــده ســاخت، عکس ســلفی 
وی در مراســم ســوگند وفــاداری دونالــد ترامــپ بــود.

ــور  ــپ، رییس جمه ــد ترام ــف دونال ــم تحلی در مراس
امریــکا مهمانــان زیــادی از سراســر دنیــا شــرکت کــرده 
بودنــد. حمــداهلل محــب، ســفیر افغانســتان در امریــکا، 

هــم شــرکت کــرده بــود.
ــی کــه  ــن مراســم در حال ــان ای ــای محــب، در جری آق
ــور  ــر وی عب ــرش از پشت س ــپ و هم س ــد ترام دونال
می کــرد، از خــود عکــس ســلفی گرفتــه و در صفحــۀ 

فیســبوک شــخصی اش نشــر کــرد.
ــران  ــان کارب ــدام او واکنش هــای بســیاری را می ــن اق ای
شــبکه های اجتماعــی در داخــل و خــارج از کشــور در 

پــی داشــت.
خیلی هــا ایــن اقــدام او را ندانســتن عــرف دیپلماتیــک 
ــای  ــلفی به معن ــس س ــن عک ــد: ای ــرده گفتن ــوان ک عن
بی توجهــی بــه مقــام و اعتبــار نماینده گــی یــک 
ــی از  ــه نماینده گ ــی ب ــداهلل، وقت ــت. حم ــور اس کش
دولــت افغانســتان در محفــل ســوگند رییــس جمهــور 
امریــکا شــرکت می کنــد، بایــد ســنگین و باوقــار 
بایســتد و ماننــد یــک دیپلمــات رفتــار کنــد نــه ماننــد 

آدم هــای کوچه بــازاری.
ــی  ــع مقررات ــه دیپلمات هــا تاب ــد ک شــماری هــم گفتن
در  و  امورخارجــه  وزارت  در  قبــًا  کــه  هســتند 
انســتیتوت دیپلماســی بــه آنــان آمــوزش داده می شــود؛ 
نحــوۀ لبــاس پوشــیدن، نحــوۀ ایســتادن، نحــوۀ 
ــن  ــخن گفت ــت دادن، آداب س ــیوۀ دس ــوردن، ش غذاخ
و...، امــا هم چنان کــه آقــای اشــرف غنــی چنیــن 
ــد. ســفیر و دیپلمــات وی  ــت نمی کن ــواردی را رعای م

نیــز نیاموخته انــد. 
اکنــون بایــد منتظــر شــد و دیــد، حمــداهلل محــب که به 
بــاور بســیار از شــهروندان کشــور کــه دانــش سیاســی 
دارد و دانــش نظامــی نــدارد، چه گونــه شــورای امنیــت 

افغانســتان را اداره خواهــد کــرد؟
ــنبله/  ــبنه 3 س ــت روز ش ــه ناوق ــن در حالی ســت ک ای
شــهریور ســال روان، محمــد حنیــف اتمــر کــه 
ــت افغانســتان کار  ــی دول ــت مل ــوان مشــاور امنی به عن
می کــرد از مقامــش اســتعفا داد و آقــای غنــی حمــداهلل 

ــود. ــن نم ــای وی تعیی ــب را به ج مح
ــری  ــل کناره گی ــه اش، دلی ــتفعا نام ــر در اس ــف اتم حنی

و  سیاســت ها  بــا  جــدی  »اختافــات  را  خــود 
ــظ  ــت در عرصــۀ حف ــری دول ــای ســطح رهب روش ه
ــح و  ــن صل ــی، تامی ــاع مل ــدت و اجم ــم وح و تحکی
ــوان  ــات« عن امنیــت، مدیریــت سیاســی و امــور انتخاب
کرده اســت، مــواردی کــه شــماری از آگاهــان سیاســی 

می کننــد. رد  را  آن 
ــر  ــتعفای اتم ــل اس ــی دلی ــان سیاس ــماری از آگاه ش
را  آماده گی هــا بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری 
عنــوان می کننــد نــه اختافــات سیاســی و تاکیــد دارنــد 
کــه ایــن اســتعفا یک شــبه انجــام نشــده و بــدون شــک 

بــا مشــورۀ غنــی صــورت گرفتــه اســت.
بــه گفتــۀ آنــان: تمامــی برنامه هــا از قبــل چیــده شــده 
بــوده، زیــرا بــا فاصلــه پــس از اســتعفا اتمــر حمــداهلل 

ــود. ــن وی می ش محــب جاگزی
آنــان تاکیــد دارنــد کــه آقــای اتمــر یــک مــاه قبــل از 
مقــام اش اســتعفا کــرده اســت، امــا اســتعفا نامه اش روز 
ــال  ــانه ها ارس ــه رس ــهریور، ب ــنبله/ ش ــوم س ــنبه س ش
شده اســت، زیــرا حضــور ســمارقی جانشــین وی 
بافاصلــه پــس از اعــام اســتعفا مواردی انــد کــه 
ــل را نشــان  ــاه قب ــک م منظــوری اســتعفای اتمــر از ی

می دهــد.
ــک و  ــای نزدی ــی از چهره ه ــر یک ــف اتم ــا حنی و ام
ــال  ــه در س ــود ک ــد اشــرف غنی ب ــه محم ــذار ب تأثیرگ
ــاور  ــت جمهوری، مش ــات ریاس ــس از انتخاب ۲۰۱۴ پ
ــت  ــد و کسی ا س ــاب ش ــتان انتخ ــی افغانس ــت مل امنی
ــت.  ــا کرده اس ــکا را امض ــا امری ــی ب ــان امنیت ــه پیم ک
اتمــر پیــش از ایــن، وزیــر انکشــاف دهــات در 
ــارف در دورۀ اول  ــر مع ــی، وزی ــت انتقال دورۀ حکوم
ــه در  ــر داخل ــرزی و وزی ــد ک ــت جمهوری حام ریاس

دور دوم ریاســت جمهوری کــرزی بــود.

ساحۀامنبرایطالباندرفاریابایجادشد
اعضای شورای والیتی فاریاب:

از      ساحات    کم نفوس     عقب      نیشنی کردند نیروهای      امنیتی       
صدیق

اشرف غنی در مراسم معرفی حمداهلل محب به حیث مشاور شورای امنیت ملی: 

قبولیاستعفاییکدوست
وهمکاردوامداربرایمتصمیمدشواربود

ناجیه نوری

نشستباارگنتیجهیی...
که شامل نافرمانی مدنی است.

 بــه گفتــۀ او، حکومــت در یــک تاریکی خانــه 
ــات  ــه  انتخاب ــد و حاضــر نیســت ک حرکــت می کن
شــفاف را بپذیــرد و یــا انتخابــات را شــفاف برگــزار 
ــات  ــردم  دســت به اقدام ــن صــورت م ــد، در ای کن
ــه  ــه از جمل ــد زد ک ــک خواهن ــی و دموکراتی سیاس
ایــن اقدامــات، می تــوان بــه نافرمانــی مدنــی اشــاره 

کــرد. 
ایــن عضــو ایتــاف ملــی در پاســخ بــه این پرســش 

کــه تجربــه نشــان داده کــه حکومــت آقــای غنــی به 
ــان  ــن نش ــی تمکی ــای مدن ــات و نافرمانی ه اعتراض
نــداده و درصورتــی کــه نافرمانی هــای مدنــی شــما 
ــود؟  ــد ب ــدی چه خواه ــات بع ــد اقدام ــه نده نتیج
گفــت: احــزاب نســبت بــه ســایرنهادهای مدنــی از 
ــای  ــدی و ظرفیت ه ــر و از توان من مشــروعیت باالت
بیشــتری برخــوردار می باشــند کــه به طــور طبیعــی 
حکومــت را تحــت فشــار بیشــتر قرارخواهنــد داد. 

ــت های  ــه خواس ــت ب ــر حکوم ــه اگ ــت ک او گف
مشــروع احــزاب و مــردم توجــه نکــرد و بــا 
بی اعتنایــی ازآن گذشــت، احــزاب بــر مصــاف 

ــد  ــوول پیام ــت و مس ــد رف ــت خواه ــن حکوم ای
ــود. ــد ب ــت خواه ــل حکوم ــن تقاب ای

در همیــن حــال، فضل الرحمــان اوریــا، عضــو دیگــر 
ایتــاف بــزرگ ملــی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن 
ــات  ــد: اقدام ــده می گوی ــای آین ــاف در روزه ایت
ــی  ــزاب سیاس ــی و اح ــزرگ مل ــاف ب ــدی ایت بع
شــامل دو مرحلــه اســت کــه مرحلــۀ اول اعتراضات 
مدنــی؛ اگرحکومــت بــه ارزش هــای دموکراتیــک و 
خواســت های مــردم توجــه نکــرد و بــه ارادۀ آن هــا 
ــای  ــا فرمانی ه ــدی ن ــدام بع ــت، اق ــرام نگذاش احت
ــای  ــت. آق ــور اس ــات کش ــی و الی ــی در تمام مدن

ــات  ــن اقدام ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــت ک ــا گف اوری
حکومــت را تحــت فشــار بیشــتر قــرار خواهنــد داد. 
ــزاب  ــزرگ اح ــاف ب ــه ایت ــت ک ــن در حالی اس ای
سیاســی، پیشــنهاد اصــاح نظــام انتخاباتــی، اســتفاده 
ــق  ــات و ح ــک در روز انتخاب ــتم بایومتری از سیس
نظــارت احــزاب از تمامــی رونــد انتخابــات را 
ــده  ــرآ دی ــا ظاه ــد، ام ــه کردن ــت ارای ــرای حکوم ب
ــرف  ــون از ط ــنهادات تاکن ــن پیش ــه ای ــود ک می ش

ــت.     ــه نشده اس ــدی گرفت ــت ج حکوم

ACKU
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 citize شــهروند ترجمــه واژه انگلیســی
غــرب  فرهنــگ  از  واژه  ایــن  اســت. 
از  یکــی  و  مــا شده اســت  وارد کشــور 
از  جامعه شناســان  تعریف هایی کــه 
ــت:»  ــن اس ــد، چنی ــه داده ان ــهروند ارای ش
ــی  ــهر زنده گ ــه در ش ــا و طبقاتی ک گروه ه
می کننــد« یا»کســی که اهــل یــک شــهر 
ــه  ــق ب ــوق متعل ــد و از حق ــور باش ــا کش ی
ــون  ــای قان ــود« درهیچ ج ــوردار ش آن برخ
اساســی افغانســتان از واژۀ شــهروند استفاده 
تبعــه  کلمــات  همیشــه  و  نشده اســت 
ــون  ــت در قان ــع آن اس ــه جم ــاع ک ــا اتب ی
شــماری ها  رفته اســت.  بــه کار  اساســی 
شــهروندی را قالــب پیش رفتــۀ شهرنشــینی 
ــرب  ــن واژه در غ ــد. ای ــاب آورده ان به حس
ــطو )3۲۲ـ38۴  ــی دارد. ارس ــینۀ تاریخ پیش
را  شــهروندان  مســیح(  میــاد  از  پیــش 
کســانی می دانســت کــه در قــدرت شــریک 
باشــند. قدیــس آگوســتین )3۵۴ـ۴3۰ پــس 
از میــاد( در اثــر مشــهورش” شــهر خــدا” 
صحبــت  دولت شــهر  نــوع   ۲ بــارۀ  در 
ــهر  ــن و دولت ش ــهر زمی ــد؛ دولت ش می کن
خــدا. دولــت شــهر زمیــن بــر اســاس 
ــر از  ــی فرات ــت و افق ــع و مالکیت اس مناف
ــدا  ــهر خ ــا دولت ش ــدارد، ام ــور ن ــن ام ای

ابدیت اســت. افــق اش 
ــرب  ــه یث ــادی ب ــال ۶۲۲ می ــر در س پیامب
ــهر( را  ــه )ش ــاد مدین ــرد و بنی ــفر ک ــه س ک

ــاض و  ــن شــهر در شــمال ری گذاشــت. ای
در میانــۀ نجــد قرارداشــت. نخســتین اقــدام 
ــجد  ــاختن مس ــه، س ــر)ص( در مدین پیامب
ــت  ــر مرکزی ــزون ب ــه اف ــود؛ جایگاهــی ک ب
عبــادی، مرکزیــت فرهنگــی، سیاســی و 
اداری نیــز بــود و یکــی از تکیه گاه هــای 
ــود.  ــلمانان ب ــان مس ــام در می ــی اس اصل
ــک  ــاد ی ــرت، ایج ــدام آن حض ــن اق دومی
ــه  ــلمانان مدین ــان مس ــی می ــان عموم پیم
بــود. در ایــن معاهــده کــه همــه  مســلمانان 
بــرای اجــرای آن متعهــد شــدند و بــا 
ــه( بیعــت  ــه وآل رســول خدا)صلــی اهلل علی
ــرای خــدا و رســولش  ــد، حاکمیــت ب کردن
شــناخته شــد و بخشــی از قوانیــن حقوقــی 
ــت  ــون تثبی ــوان قان ــام به عن ــی اس و جزای
گردیــد. ســومین اقــدام رســول خدا)صلــی 
ــرادری  ــان ب ــاد پیم ــه(، ایج ــه و آل اهلل علی
میــان مســلمانان بــود. آن حضرت مســلمانان 
ــبت  ــا نس ــرد ت ــر ک ــر براب ــا یک دیگ را ب
نزدیک تــری  پیونــد  و  ارتبــاط  به هــم 
داشــته باشــند. و از میــان مســلمانان، علــی 
ــوان  ــام( را به عن ــه الس ــن ابی طالب)علی ب
بــرادر خــود برگزیــد. در ایــن میــان امضــای 
وثیقــۀ شــهروندی میــان باشــنده گان مدینــه 
از  از مســلمان، یهــود و مســیحی  اعــم 
مهم تریــن دســتاوردهای پیامبــر به شــمار 
ــکار  ــی  از ابت ــند تاریخ ــن س ــی رود. ای م
پی ریــزی  در  اســام،  پیامبــر  کم نظیــر 
قانونــی و  اولیــۀ یــک نظــام  پایه هــای 

عرفــی )ســکوالر( در جامعــۀ قبایلــی و 
ــرده  ــر، پ ــی، متکث ــی و فرهنگ ــاظ دین به لح
بــر مــی دارد.* پــس از پی بــردن بــه اهمیــت 
ــد  ــن شــگفتی دســت می ده ــند، ای ــن س ای
ــه شایســته و  ــه ک ــون آن گون ــه چــرا تاکن ک
ــت.  ــه نشده اس ــه آن توج ــت ب ــته  اس بایس
قــراردادی  کامــل  متــن  مزبــور،  ســند 
اجتماعــی، سیاســی و دفاعی اســت کــه 
پیامبــر در نخســتین ســال هجــرت بــه 
مدینــه تدویــن کــرد تــا براســاس آن، 
مختلــف  گروه هــای  و  قبایــل  همــه 
مشــرک  و  یهــودی  مســلمان،  از  شــهر 
به اختــاف و نــزاع بیــن خــود خاتمــه 
داده و در قالــب یــک نظــام واحــد سیاســی 
کــه بی شــباهت بــه دموکراســی شــورایی و 
ــۀ  ــک جامع ــای ی ــت، بن ــی نیس گفت وگوی
ــن  ــر آزادی دی ــی ب ــد و مبتن ــی قانون من مدن
و عقیــده، برابــری، عدالــت، مشــارکت 
و مســوولیت جمعــی را پــی  بریزنــد و 
ــت« گام  ــک »مل ــدن به ی ــوی تبدیل ش به س
بردارنــد. پیامبــر بــا ایــن کار در واقــع بنیــاد 
زنده گــی شــهری را بنــا نهــاد و بــا امضــای 
معاهــدۀ تاریخــی بــا باشــنده گان مســیحی و 
یهــودی مدینــه، در واقــع میثــاق شــهروندی 
ــاق  ــتین میث ــن نخس ــاند. ای ــا رس را به امض
شــهروندی در تاریــخ جهــان به حســاب 
مــی رود کــه بــر بنیــاد آن تمامی باشــنده گان 
مدینــه به نحــوی حیثیــت شــهروند را گرفتــه 

و از حــق شــهروندی برخــوردار شــدند. بــر 
بنیــاد ایــن میثــاق تمامــی باشــنده گان مدینــه 
بــدون تفــاوت و امتیــاز بــرای دفــاع از 
مدینــه در برابــر تجــاوز مکلفیــت مشــترک 

ــتند. داش
جــان الک )۱۷۰۴ـ۱۶3۲( اندیشــۀ رابطــۀ 
ــت  ــا دول ــرد ب ــۀ ف مســتقیم  مســاوات  طلبان
شــهروندی  نظریــه  ایجــاد  بــرای  را 
ــرد  ــان ف ــرد. او می ــرح ک ــور مط حقوق مح
ســاختاری  رابطــۀ  برقــراری  دولــت  و 
بیــن  هم چنیــن  وی  می دانــد.  الزم  را 
دغدغــۀ حفاظــت و امنیــت کــه مــورد 
توجــه  هابــز بــود بــا حقــوق حیــات، 
ــدۀ لیبرال هــا  ــه عقی آزادی و مالکیــت کــه ب
ــوازن  ــخصی اند، ت ــع ش ــق نف ــی تحق مبان
در  )۱۷۷8ـ۱۷۲۴(  کــرد. روســو  برقــرار 
ــرارداد اجتماعــی«،  ــاب دوران ســازش »ق کت
می نویســد کــه شــهروندی نقیــض منطقــی 
ســلطنت بوده اســت. بــه بــاور او در نتیجــۀ  
مشــارکت مســتقیم آحــاد شــهروندان دولت 
به وجــود می آیــد. کانــت )۱8۰۴ـ۱۷۲۴( 
ــت،  ــی نیس ــق طبیع ــود آزادی ح ــد ب معتق
بلکــه بــه  ماننــد خواســت برابــری، از 
ــی  ــت و زمان ــان اس ــی انس ــوق عقان حق
ــی  ــت طبیع ــان از حال ــه انس ــا دارد ک معن
بیــرون آیــد و به حالــت مدنــی )عقانیــت( 
شهروند شــدن  او  به بــاور  یابــد.  دســت 
انســان ها بــر پایــۀ قــرارداد اجتماعــی بــرای 
تنظیــم روابــط و عــدم تعــارض شــکل 

ــان دادن  ــای پای ــهروندی به معن ــرد. ش می گی
ــر آزادی  ــن حداکث ــرای یافت ــدن ب ــه جنگی ب
بــرای خــود و محدود کــردن حداکثــر آزادی 
ــراه  ــهروندی هم ــذا ش ــت؛ ل ــران اس دیگ
ــتقال را  ــه آزادی و اس ــون اســت ک ــا قان ب
ــور  ــه به ط ــانی را ک ــرده و انس ــن ک تضمی
اجتماعــی  نیســت،  اجتماعــی  طبیعــی 
می کنــد. از نظــر  هابرمــاس )۱9۲9( کــه 
جامعــۀ مدنــی مهم  تریــن اصــل فلســفۀ 
در  اصلــی  قهرمــان  شــهروند  اوســت، 
جامعــۀ  تقویت کننــدۀ  عامــل  و  جامعــه 
به عنــوان  مدنــی  جامعــۀ  مدنی اســت. 
اســاس تصمیم  گیــری  هــای شــهری در 
ــۀ  ــارکت فعاالن ــی مش ــد جمع ــک فرآین ی
شــهروندان را در شــرایطی آزاد و برابــر 
نــگاه  ایــن  در  مــدرن  می طلبــد. شــهر 
بــدون جامعــۀ مدنــی و جامعــۀ مدنــی 
ــدون شــهروند ایجــاد نخواهــد شــد .** ب
ــهروند  ــد، ش ــاره ش ــاال اش ــه در ب طوری ک
ــه از  ــت ک ــر اس ــای معاص ــه واژه ه از جمل
ــه  ــت ک ــوم شده اس ــان س ــرب وارد جه غ
بــا پیشــرفت های بشــری در عرصه هــای 
تقسیم شــدن  بــا  به ویــژه  و  گوناگــون 
جامعه شناســی،  به علــوم  تاریــخ  علــم 
ــرفت  ــی و پیش ــی و انسان شناس مردم شناس
ــگاه  ــوق بشــری جای ــوم حق در عرصــۀ عل
وجــودی  فلســفۀ  و  تثبیــت  واژه  ایــن 
شــهروندی در جامعــۀ بشــری اثبــات هویت 
وابســته گی  به معنــای  شــهروند  کــرد. 
شــخصی به یــک شــهر و حــاال به یــک 
کشــور و جغرافیــای خــاص اســت کــه حق 
ــژه  ــای وی ــان جغرافی ــهروندی او در هم ش
از هــر نــوع تجــاوز و تعــدی در امــان 
نگهداشــته  اســت. در واقــع حق شــهروندی 
بــه تمامــی اررش هــای منحــط و امتیــازات 
ظالمانــۀ قبیله یــی، قومــی، زبانــی و مذهبــی 
تعبیــر  به ایــن  می گــذارد.  پایــان  نقطــۀ 
پذیــرش حقــوق شــهروندی و تــن دادن 
ــای  ــع معن ــهروندی در واق ــای ش به ارزش ه
عبــور از “هفــت خــوان رســتم” را دارد 
ــن  ــای آهنی ــور از دیواره ــا عب ــد ب ــه بای ک
قبیله یــی  تعصــب و شکســتن بت هــای 
ــهر آن وارد  ــان ش ــه آرم ــوان ب ــی بت و زبان
شــد. زیــرا کــه تضمیــن یــک فــرد در 
مدنــی شــکل  قوانیــن  بربنیــاد  جامعــه 
ــه،  ــه ارای می گیــرد کــه حکومــت مکلــف ب
تکثیــر و شناســایی آن بــوده و هرحکومتــی 
ناگزیراســت کــه به حقــوق شــهروندی ارج 
بگــذارد. هــرگاه در قانون اساســی کشــوری 
حــق شــهروندی درج شــده باشــد. حکومت 
ــای  ــرای مولفه ه ــایی و اج ــر به شناس ناگزی
ــق  ــوری ح ــن کش ــر در چنی ــت. اگ آن اس
ــرد،  ــرار می گی ــاوز ق ــورد تج ــهروندی م ش
ــا تمامــی  ــد ت شــهروندان کشــور حــق دارن
حقــوق شــهروندی خویــش را از حکومــت 
مطالبــه کنــد. حــق شــهروندی در یــک 
داشــتن  از  عبــارت  مردم ســاالر  جامعــۀ 
ــوزش،  ــق آم ــی، ح ــق زنده گ ــق کار، ح ح
ــاع  ــق دف ــت، ح ــق بهداش ــق آزادی، ح ح
از تمامــی حقــوق شــهروندی می باشــد. 
شــهروند در یــک جامعــۀ مردم ســاالر تنهــا 
ــور  ــاری کش ــن ج ــر قوانی ــود را در براب خ
خــود مطیــع و تابــع می دانــد تــا از حقــوق 
خــود در عرصه هــای گوناگــون دفــاع و 
به حقــوق دیگــران تجــاوز نکنــد. حــق 
ــت  ــه  اس ــنۀ آخت ــع دش ــهروندی در واق ش
ــا از  ــت ت ــت نگهداش ــد آن را راس ــه بای ک
حــق خــود پاســداری کــرد و کج شــدن آن 
به طــرف راســت و چــپ معنــای عــدول از 
ــران  ــق دیگ ــاوز به ح ــا تج ــود و ی ــق خ ح
را دارد؛ یعنــی داشــتن حــق شــهروندی 
ــای تجــاوز به حــق دیگــران را نداشــته  معن
و هــم معنــای هرآن چــه کــه یــک شــخص 
نــدارد.  بدهــد  انجــام  آن را  بخواهــد، 
به گونــۀ مثــال آزادی حــق هرانســان در 
یــک جامعــۀ مردم ســاالر اســت و امــا ایــن 
ــده  ــای شناخته ش ــک جغرافی آزادی دارای ی
نبایــد  فــردی  آزادی هــای  کــه  اســت 
آزادی هــای جمعــی را آســیب پذیر بســازد.

این  سند،  این  اهمیت  به  پی بردن  از  پس 
شگفتی دست می دهد که چرا تاکنون آن گونه 
توجه  به آن  است  بایسته   و  شایسته  که 
قراردادی  کامل  مزبور، متن  نشده است. سند 
اجتماعی، سیاسی و دفاعی است که پیامبر در 
نخستین سال هجرت به مدینه تدوین کرد تا 
مختلف  گروه های  و  قبایل  همه  آن،  براساس 
شهر از مسلمان، یهودی و مشرک به اختالف و 
نزاع بین خود خاتمه داده و در قالب یک نظام 
دموکراسی  به  بی شباهت  که  سیاسی  واحد 
یک  بنای  نیست،  گفت وگویی  و  شورایی 
جامعۀ مدنی قانون مند و مبتنی بر آزادی دین و 
عقیده، برابری، عدالت، مشارکت و مسوولیت 
تبدیل شدن  به سوی  و  پی  بریزند  را  جمعی 
این کار  با  پیامبر  بردارند.  گام  »ملت«  به یک 
در واقع بنیاد زنده گی شهری را بنا نهاد و با 
امضای معاهدۀ تاریخی با باشنده گان مسیحی 
و یهودی مدینه، در واقع میثاق شهروندی را 
به امضا رساند. این نخستین میثاق شهروندی 
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ابوالقاسـم نیشـاپوری)متوفای ۴۵9ق(: »بیرونـی 
در ریاضیـات آن چنـان پیشـتاز اسـت که کسـی 

بـه او نمی رسـد و مـرد میـدان او نیسـت«.
و  نابغـه  »بزرگ تریـن   :)Schau(سـخاو ادوار 
بزرگ تریـن  از  یکـی  و  زمـان خـود  دانشـمند 

دانشـمنداِن تاریـخ بشـر اسـت«.
سـیدیو: » ابوالفـداء جـداول و مباحـث طـول و 
عـرض جغرافیایـی کرۀ زمیـن را از او آموخت«.

کاروان  در  نـام  »برجسـته ترین  مایرهـوف: 
علمـای بزرگـی کـه در دوران طایـی اسـام 

» . یسـتند می ز
  

خالصه
ابوریحـان محمدبـن احمـد البیرونـی دانشـمند 
مختلـِف  سـاحات  در  کـه  دایرۀ المعارفـی  و 
جغرافیـه،  انسان شناسـی،  ریاضیـات،  فلسـفه، 
احاطـۀ  و  بـود  صاحب نظـر  غیـره  و  نجـوم 
سـتایش برانگیزی بـر زبان هـای مختلـِف علمی 
آن روزگار داشـت. بیرونـی بیـش از فیلسـوف، 
یک دانشـمند علم تجربی اسـت و از این بابت، 
مابعدالطبیعـی  مباحـث  بـه  پرداختـن  از  بیـش 
امـکان  عقلی-اسـتداللی  بـا روش  کـه  فلسـفه  
می یابـد، بـه فلسـفۀ طبیعـی کـه پیونـد نزدیکی 
بـا عالـم واقـع دارد، میـان داشـت. بیرونـی را 
می تـوان یکـی از پیش دسـتاِن اندیشـۀ انتقـادی 
تمـدن  درخشـان  برهـۀ  در  تجربه گرایـی  و 
اسامی)سـدۀ چهـارم- پنجـم هجری( به شـمار 
آورد. شـیوه یی کـه او در پیـش گرفتـه متضمـن 
علمـی،   شـک   نظیـِر  ویژه گی هایـی  یک رشـته 
دیگـران،  اندیشـه های  پذیـرش  در  احتیـاط 
پذیـرش پـس از حصـول شـواهد کافـی، اعمال 
دقـت و صراحـت و ... اسـت کـه می تـوان بـه 
کـه  پدیده یـی  نهـاد؛  نـام  انتقـادی  خـرد  آن 
اسـامی  شـرق  به ویـژه  شـرقی،  جوامـع  در 
کم سـابقه بوده اسـت. تفکـر انتقـادی بیرونی را 
به دشـواری می تـوان از تجربه گرایـی متودیـک 
او تفکیـک کـرد. او کـه هم عصـر ابن مسـکویه 
و ابن سـینا بـود، برخـاف تفکـر رایـج زمـان 
خـودش، حدود شـش سـده قبـل بر فرانسـیس 
بیکـن انگلیسـی)۱۵۶۱-۱۶۲۶ م( و هفـت قـرن 
پیشـتر از گالیله)۱۵۶۴-۱۶۴۲م(، روش مشـاهد 
به خـودی  ایـن  و  بسـت  بـه کار  را  آزمایـش  و 
متودولوژیـک  تفـاوت  و  انتقـادی  خـود خـرد 
آفتابـی  هم روزگارانـش  از  بسـیاری  بـا  را  او 
می کنـد. بیرونـی نـه فقـط در طبیعیـات، بـل در 
ریاضیـات نیـز که تـا آن زمـان عمدتـًا زیر چتر 
علـوم نظـری جای می گرفـت، رویکـرد تطبیقی 
و عملـی داشـت و از ایـن رو، روش شناسـی او 
در ایـن عرصـه نیـز متفـاوت از دیگـران و بـه 
مهم تـر  بـود.  بـاد  معنـا، خـاف جریـان  یـک 
از این هـا، او دیـن را نیـز هماننـد پدیدارهـای 
آزمایـش  و  تجربـه  کانـون  اجتماعـی  عینـِی 
ایـن  بـا  و   ) دیـن  می دانست)پدیده شناسـی 
جامعه شناسـاِن  کـه  را  شـیوه هایی  حسـاب، 
دیـن اعـم از: دورکهیـم)۱8۵8-۱9۱۷م(، کارل 
مارکـس)۱8۱8-۱883م(، ادوارد تایلور)۱83۲-

سپنسـر)۱8۲۰-۱9۰3م(  هربـرت  ۱9۱۷م(، 
پیـش  در  پسـین  سـده های  طـی  دیگـران  و 
گرفته انـد، قرن هـا پیـش از  آن هـا بـه کار بسـته 
در  عطفـی  نقطـۀ  و  بلنـد  سـکوی  او  اسـت. 
تاریـِخ تحـول متدولوژیـک از عقل گرایـی بـه 
تجربه گرایـی به حسـاب می آیـد و اگـر چنان که 
ایـن شـیوۀ تفکـر ادامـه پیـدا می کـرد و فراگیـر 
می شـد، بی تردیـد نهضـت علمـِی امـروز اروپا 
رقـم  مسـلمان   دانشـمندان  پرتـوان  به دسـِت 

می خـورد.

 Critical(انتقـادی تفکـر   Gپیشـین
)T h i n k i n g

اندیشـۀ انتقـادی به عنـوان یـک مسـالۀ علمـی 
در سـدۀ اخیر)قـرن بیسـتم(، به ویـژه نیمـۀ دوم 
آن به وجـود آمـد، هرچنـد قدمـِت آن به عنـوان 
شـیوۀ تفکـر و فراینـِد تعقل هم زاد بشـر اسـت.  
یونانـی،  فلسـفۀ  تاریـخ  در  مداقـه  انـدک  بـا 
انتقـادی  اندیشـۀ  کـه  می یابیـم  در  به سـاده گی 
همـواره وجـود داشـته و هـر فیلسـوفی دیدگاه 
فیلسـوف دیگـری را بـه چالـش طلبیده اسـت. 
ایـن جریـان بـا سـقراط انسـجام بیشـتری پیـدا 
کـرد و بـا افاطـون و ارسـطو بـه اوج خـودش 
-۱۵9۶( دکارت  جدیـد،  قـرون  در  می رسـد. 

 ۱۶۲۶-۱۵۶۱( فرانسـیس بیکن  و  ۱۶۵۰م( 
م(  را می تـوان عمده تریـن مشـعل داران تفکـر 
نقادی دانسـت. رنـه دکارت کـه از وی به عنوان 
پـدر فلسـفۀ جدیـد نـام برده انـد، بـا بهره گیری 
فلسـفه  تازه یـی در  از اصـول ریاضـی  طـرح 
درافگنـد کـه مثال زدنـی اسـت. فرانسـیس ییکن 
نیـز سـعی کـرد مسـیر فلسـفه را از عقل گرایـی 
بـا  و  بخشـد  تغییـر  تجربه گرایـی  به سـوی 
نوشـتِن »ارگانـون جدیـد« منطـق فهـم آدمیـان 
دو  آن  پـس،  از  سـاخت.  متحـول  را  جهـان  از 
جریـان عقل گرایـی  و تجربه گرایـی  کـه بانـی 
فرانسـیس بیکن  دومـی  از  و  رنـه دکارت  اولـی 
بـود، ادامـه یافـت، تـا آن کـه در ایمانوئل کانـت 
)۱۷۲۴-۱8۰۴م( بـه نحـو بی پیشـینه یی بـا هـم 
درآمیختنـد. کانـت بـود کـه سـیر فلسـفه را از 
داد  تغییـر  معرفت شناسـی  بـه  هستی شناسـی 
و بـا تعییـن حـدود فاهمـۀ بشـری، احسـاس 
مابعدالطبیعـۀ  تعقـل گـره زد وپایه گـزار  بـا  را 
انتقـادی  گردیـد. در ایـن دوره، کـه از آن بـه 
بـرده  نـام  مـدرن  خـرد  تاج گـذاری  عصـر 
می شـود، عقـل بـه قطعیت نگـری تـن درداد و 
بـه تمامیت خواهـیِ  خودخواهانه یـی دسـت زد. 
از آنپـس، هـر یـک فروئیـد و مارکـس، یکـی 
بـا کشـف رواِن ناخـودآگاه و دیگـری بـا طرح 
آگاهـی طبقاتی نشـان دادند کـه ناآگاهی وجهی 
پاره یـی  و  ماسـت  آگاهـی  از  اجتناب ناپذیـر 
از آگاهی هـای ناآگاهانه یـی در مـا هسـت کـه 
دسـت عقـل بـه دامـان آن هـا نمی رسـد.  ایـن 
مسـاله در حقیقـت صـدای اعتراضـی بـود در 
برابـر عقانیـت متصلـِب عصـر روشـنگری که 
سـرانجام از اصول گرایـی بـه اصول گریـزی، از 
سـاختارگرایی بـه پساسـاختارگرایی و از تعیّـن 

بـه عـدم تعیّـن راه بـرد و پست مدرنیسـم بـه 
میـان آمـد. اندکـی پـس از وقوع جنـگ جهانی 
اول و ظهـور نازیسـم  و توتالیتریسـم  بـود کـه 
اعتمـاد بـه تمـدن و پیشـرفت از میـان رفـت و 
نقـد  بـرای  تاریخـی  یک بـار دیگـر زمینه هـای 
مدرنیتـه و دسـت آوردهای مـدرن فراهـم آمـد. 
از ایـن رو، به ابتـکار هورکهایمر)۱89۵-۱8۷3م( 
گروهـی از متفکـران از جمله، هربـرت مارکوزه 
-۱9۰۵( آدورنـو  تئـودور  )۱898-۱9۷۰م(، 
در  )۱9۰۰-۱98۰م(  فـروم  اریـک  و  ۱9۶9م( 
شـهر فرانکفـورت گـردِ هم آمدنـد و جریانی را 
بنـا نهادنـد کـه بعدهـا بـه »مکتـِب فرانکفورت« 
یـا »نظریـه انتقادی« موسـوم گردیـد . از این رو، 
امـروزه هرجـا نامـی از تفکـر انتقـادی به میـان 
مکتـِب  همیـن  آن  منظـورِ  عمدتـًا  می آیـد، 
فرانکفـورت اسـت که از آن به فلسـفۀ اجتماعی 
نیـز– بـا توجـه بـه ماهیـت آن- می تـوان تعبیـر 
کـرد. بـا ایـن وجـود، منظـور نویسـنده از تفکر 
انتقـادی در ایـن مقالـه، انتقـاد بـه معنای وسـیع 
انتقـادی  اندیشـه های  آن  در  کـه  اسـت  کلمـه 
فرانکفورتی هـا تنهـا می توانـد بخشـی از آن را 

دهد. تشـکیل 

اندیشۀ انتقادی البیرونی
تفکـر انتقـادی را بـه دلیـل پیچیده گی هایـی کـه 
دارد، بـه سـاده گی نمی تـوان تفکـر انتقـادی را 
تعریـف کـرد. از این رو، برشـمردِن ویژه گی های 
انتقـادی کـه از آن در منطـق قدیـم بـه  تفکـر 
تعریـِف  بالرسـم نـام بـرده می شـود، می تواند ما 
را بـه درک سرشـت حقیقی آن نزدیک تر سـازد. 
برخـی از ویژه گی هـای تفکـر انتقـادی از دیـدِ  

بشـام ، آرویـن ، نـاردن  و والیـس  این هاانـد:
)Clearity(وضاحت  .۱

)Precision(دقت  .۲
)Accuracy(وثاقت  .3

)Relavance(ارتباط  .۴
)Consistency(انسجام و تناسب  .۵

 Logical(منطقـی صحـت   .۶
)C o r r e c t n e s s

)Completeness(جامعیت  .۷
)Fairness(و رضایت بخشی  .8

بـا  صداقـت  فـوق،  ویژه گی هـای  بـر  مزیـد 
خویشـتن، مقاومت در برابر فشـارهای تحمیلی، 
وقـت   پرسـش گری،  تردیدزده گـی،  بـر  غلبـه 
گذاشـتن، داوری بـر پایـه ی شـواهد و اسـناد، 
آشـنایی بـا پیچیده گـی مسـاله، توجـه بـه پیوند 
میانـی موضوعات و سـرانجام اسـتقالیِت ذهنی 
پژوهش گـر را می تـوان از دیگـر ویژه گی هـای 
 »Ruggiero« کـه  برشـمرد  انتقـادی  تفکـر 
بـدان توجـه داده اسـت. از آن جایی کـه همـه ی 
ایـن ویژه گی هـا را می تـوان در سـفر علمـی و 
کارهـای ابوریحـان بیرونـی پیـدا کـرد. ، او را 
می تـوان دانشـمندی دارای خـرد نقـاد نامیـد.  

هیـچ پژوهشـی در خـاء صـورت نمی گیرنـد، 
پژوهش هـای  و  اندیشـه  تـداوم  در  بلکـه 
گذشـته گان واقـع می شـود. از این جاسـت کـه 
دانـش شـأن همه گانـی به خـود می گیـرد و هـر 
دسـت آورد علمـی محصـول کار نـه یـک فـرد، 
افـراد شـناخته می شـود.  از  بلکـه مجموعه یـی 
حقیقـت  بـه  دسـت یابی  به معنـای  تحقیـق 
اسـت و بـرای نیـل بـه این خواسـته نیاز اسـت 
تـا پژوهشـگر تـاش ورزد - در حـد امـکان- 
تابلـوی ذهنـش را از تمامـی نقش هـای مزاحـم 
نیسـت  بـه دور نگـه دارد. تردیـدی  نامایـم  و 
کـه وقتـی کسـی در موردی دسـت بـه پژوهش 
قبلـی،  ذهنیت هـای  از  انبوهـی  بـا  می یـازد، 
دیـدگاه  پیشـینیان، نگرش هـای حاکـم زمـان و 
... مواجـه اسـت. محقـق بایسـتی ابتـدا تکلیـف 
خـودرا بـا دیدگاه هایـی کـه پیشـینان در آن باب 
طـرح و تبییـن کرده اند، مشـخص سـازد. منطق 
چنیـن کاری این اسـت کـه، اگر چنان کـه نظریۀ 
اسـاف موجـه و برصـواب باشـد، آن گاه نیازی 
بـه تحقیـق جدیـد احسـاس نخواهـد شـد. امـا 
اگـر دیدگاه آنـان بر خطـا باشـد،ان گاه راه برای 
تحقیـق جدیـد در زمینـه گشـوده می شـود. بـه 

پاره متـِن زیـر ببنیـد:
گذشـته گان  تاریـخ  اسـت  معتقـد  او)بیرونـی( 
و  شـده  تباهـی  و  بازیگـری  دسـت خوِش 
نمی تـوان بـه درسـتی آن اعتماد کرد و شایسـته 
اسـت از نظـر عقلـی در آن تجدیـد نظـر شـود 
و آن چـه را کـه بـا عقـل سـازگار نیسـت به دور 
ریختـه شـود. زیـرا طبیعـت هـر چیـز بـر پایـۀ 

می کنـد.  معینـی حرکـت  قوانیـن 

البیرونی:  ابوریحان 

تجربه گرایی  از 

انتقادیتا  تفکر 
 این مساله در حقیقت صدای اعتراضی بود 
در برابر عقالنیت متصلِب عصر روشنگری 

که سرانجام از اصول گرایی به اصول گریزی، 
از ساختارگرایی به پساساختارگرایی و از 

تعیّن به عدم تعیّن راه برد و پست مدرنیسم 
به میان آمد. اندکی پس از وقوع جنگ 

جهانی اول و ظهور نازیسم  و توتالیتریسم  
بود که اعتماد به تمدن و پیشرفت از میان 

رفت و یک بار دیگر زمینه های تاریخی برای 
نقد مدرنیته و دست آوردهای مدرن فراهم 

آمد. از این رو، به ابتکار هورکهایمر)-۱۸۹۵
۱۸۷۳م( گروهی از متفکران از جمله، 

هربرت مارکوزه )۱۹۷0-۱۸۹۸م(، تئودور 
آدورنو )۱۹۶۹-۱۹0۵م( و اریک فروم 

)۱۹۸0-۱۹00م( در شهر فرانکفورت گرِد 
هم آمدند

پوهنمل عبدالبشیر فکرت
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ــی،  ــس مل ــوبان پولی ــد: منس ــه می گوی ــورد داخل وزارت ام
ــل به دســت  ــی را از پلچرخــی کاب ۴۰۰ قطعــه تذکــره جعل

آوردنــد.
ــت  ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه  ی ــا نش ــه ب ــور داخل وزارت ام
ــل  ــه کاب ــت کاپیســا ب ــی از والی ــن تذکره هــای جعل ــه ای ک

منتقــل می گردیــد.
خبرنامــه می افزایــد کــه ایــن تذکره هــا از ســوی منســوبان 
ــان تاشــی وســایط در دروازه پل چرخــی  ــس در جری پولی

کابــل کشــف شــده اســت.
در پیونــد بــه ایــن قضیــه، یک تــن بازداشــت شــده و 

دارد. جریــان  وی  از  بیش تــر  تحقیقــات 

ــس  ــی مجل ــۀ دفاع ــس کمیت ــن، ریی ــان مک کی ــناتور ج س
ســنای امریــکا و یکــی از منتقــدان حکومــت ترامــپ 

درگذشــت.  ســاله گی   8۱ به عمــر 
ــود روز  ــز ب ــرطان مغ ــه س ــا ب ــه مبت ــن ک ــای مک کی آق
ــف  ــان را متوق ــۀ درم ــال، ادام ــت ح ــی وخام ــه در پ جمع

ــت. ــرگ پیوس ــه م ــه قافل ــرده و ب ک
ــان  ــران جه ــای رهب ــن واکنش ه ــای مک کی ــرگ آق ــر م خب
ــد ترامــپ، رییــس جمهــور ایــاالت  را در پی داشــت. دونال
متحــدۀ امریــکا در تویتــر بــه مناســبت درگذشــت ســناتور 
ــه عضــو ارشــد حــزب جمهوری خــواه  ــن ک جــان مک کی

ــراز هــم دردی کرده اســت.  ــود، اب ــز ب نی
ــا  ــود را ب ــم دردی خ ــب ه ــه مرات ــه ک ــپ، گفت ــای ترام آق
ــی دارم.   ــراز م ــن اب ــان مک ــناتور ج ــتان س ــواده و دوس خان
هم چنــان، محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت وحــدت 
ــناتور  ــت س ــه درگذش ــه ب ــود در رابط ــر خ ــی در تویت مل
ــان داشته اســت.  ــم دردی خــود بی ــب ه جــان مکــن، مرات

آقــای غنــی، افــزوده کــه جــان مک کیــن از دوســتان 
خــوب مــردم افغانســتان بــود و بــرای کشــور و مــردم خــود 
ــا  ــه از خاطره ه ــت ک ــت کرده اس ــه خدم ــکل صادقان به ش

فرامــوش نخواهــد شــد.
همچنــان، مایــک پنــس معــاون رییــس جمهــوری امریــکا 
ــن  ــرم عمیق تری ــن و هم س ــه م ــت ک ــی نوش ــز در پیام نی
ــوادۀ مک کیــن می کنیــم،  ــار هم ســر و خان تســلیت مان را نث

ــه کشــور و ارتــش تقدیــر  مــا از یــک عمــر خدمــات او ب
می کنیــم.

اجرایــی  رییــس  عبــداهلل،  عبــداهلل  داکتــر  هم چنــان، 
ــواده  ــه خان ــراز هــم دردی ب ــا اب حکومــت وحــدت ملــی ب
ــتانور  ــه س ــته ک ــن، نوش ــان مک کی ــناتور ج ــتان س و دوس

مکــن از دوســتان خــوب مــردم افغانســتان بــود کــه 
خدمــات زیــادی بــرای ملــت افغانســتان انجــام داده 
ــا  ــه م ــزوده ک ــد. او اف ــد ش ــوش نخواه ــچ گاه فرام ــه هی ک
ــای  ــخصیت آق ــاالی ش ــک ب ــت نزدی ــک دوس ــوان ی به عن

می کنیــم. افتخــار  مک کیــن 

همین گونــه، بــارک اوبامــا، رییــس جمهــور پیشــین امریــکا 
ــزد حــزب دموکــرات در ریاســت  ــون، نام و هیــاری کلنت
ــم دردی خــود را  ــب ه ــز مرات ــکا نی ــوری ۲۰۱۶ امری جمه
ــد.  ــراز کرده ان ــن اب ــان مک کی ــتان ج ــواده و دوس ــا خان ب

در همین حــال، صاح الدیــن ربانــی وزیــر خارجــۀ کشــور 
ــت  ــدون درنظرداش ــن ب ــان مک کی ــناتور ج ــه س ــه ک گفت

کــدام اســتثنا بــرای مــردم  خــود خدمــت کــرد.
او بــا ابــراز هــم دردی بــا خانــواده و دوســتان ســناتور جــان 
مک کــن، گفته اســت کــه مک کیــن از دوســتان خوبــی 
ــن  ــرای ای ــت او ب ــود و خدم ــتان ب ــردم افغانس ــرای م ب

ــت. ــوش ناشدنی اس ــور فرام کش
حــزب  ارشــد  عضــو  مک مکیــن  جــان  ســناتور 
جمهوری خواهــان ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــود. او در 
جوانــی در جنــگ ویتنــام به عنــوان خلبــان ارتــش امریــکا 

اســیر و بعــد از حــدود پنج ســال آزاد شــد.
جــان مک کیــن در ۱98۵ بــه مجلــس نماینــده گان راه 
یافــت و از ۱98۶ به عنــوان ســناتور ایالــت »آریزونــا« 
انتخــاب شــد. او در ســنا بعدهــا بــه ریاســت کمیتــه 

ــید. ــز رس ــنا نی ــلح س ــای مس نیروه
ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــن در انتخاب ــای مک کی آق
۲۰۰8 نامــزد نهایــی جمهوری خواهــان شــد، امــا نتیجــه را 

بــه بــاراک اوبامــا واگــذار کــرد.

بیست ســاله،  زن  یــک 
ــدرش  ــا پ ــراه ب ــه هم زمانی ک
ــدۀ  ــه دهک ــده ب ــک دهک از ی
ــادس  ــوالی ق ــری در ولس دیگ
والیــت بادغیــس می رفــت، از 

ــورد  ــلح م ــه فرد مس ــوی س س
ــت. ــرار گرف ــی ق تجاوزجنس
ســخن گوی  نقیــب اهلل   
بادغیــس،  امنیــه  قوماندانــی 
گفــت کــه ایــن تجــاوز، عصــر 

میــان  منطقه یــی  در  دیــروز 
قریــه اربــاب ســرور و درۀ تبــر 
ایــن ولســوالی، رخ داده اســت.
از  زن  ایــن  کــه  افــزود  او 
بــرای  تبــر،  دره  دهکــدۀ 
اربــاب  قریــۀ  بــه  مهمانــی 
ســرور آمــده بــود و زمانی کــه 
ــۀ  ــه قری ــدرش ب ــا پ ــراه ب هم
توســط  برمی گشــت،  خــود 
مــورد  مســلح  ســه فرد 
تجــاوز جنســی قــرار گرفــت. 
امنیــه  فرمانــدۀ  ســخن گوی 
گفــت کــه ایــن زن ادعــا دارد 
ــده،  ــلِح یادش ــه فرد مس ــه س ک
می باشــند. او  همســایه های 
ایــن  کــه  افــزود  نقیــب اهلل 
پولیــس  ســوی  از  ســه تن، 
تحــت  و  شــده  بازداشــت 
تحقیــق و بررســی قــرار دارند.
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آگاهان در رابطه به کناره گیری مشاور شورای امنیت:

مشاوریتشورایامنیتجایگاهقانونیندارد
وزارت صحت عامه:

20درصدزنانفاصلهمیانوالدتهارارعایتنمیکنند

یکزن20سالهدربادغیسمورد
تجاوزجنسیگروهیقرارگرفت

400تـذکرهجعـلیازپلچـرخیضبـطشـد

بــه  شــاره  ا  بــا  آگاهــان  برخــی 
کناره گیــری مشــاور شــورای امنیــت، 
می گوینــد کــه ایــن پُســت در قانــون 
ــا از  ــدارد. ام ــی ن ــگاه خاص ــی جای اساس
غرض آلــود  اســتفاده های  نهــاد  ایــن 

می گیــرد. صــورت 
آنــان می گوینــد کــه کرســی شــورای 
هماهنگ کننــده  نهــاد  یــک  امنیــت 
در  امــا  اســت،  مشــورت دهی  و 
ــکل  ــاد به ش ــن نه ــی از ای ــت فعل حکوم
شده اســت.  اســتفاده  غرض آلــودی 
 - سیاســی  آگاه  کوهســتانی،  جاویــد 
روزنامــه  بــا  گفت وگــو  در  نظامــی 
قانــون  در   کــه  می گویــد  مانــدگار 
ــاوریت  ــی مش ــتان، کرس ــی  افغانس اساس
شــورای امنیــت به عنــوان یــک  نهــاد 
و  اســت  مشــورتی  و  هماهنگ کننــده  
ــا  ــدارد. ام ــی ن ــف قانون ــگاه و تعری جای
ــن  ــانی ای ــتان از نش ــس در افغانس برعک
کرســی در امــور داخلــی کشــور دخالــت 
ــون  ــاف  قان ــه  خ ــرد ک ــورت می گی ص

ــت.  ــور اس ــی کش اساس
آقــای کوهســتانی،  افــزوده کــه از  نشــانی 
ایــن کرســی اختاف هــا میــان مــردم 
ــرت  ــده و نف ــن زده ش ــت دام و حکوم
ــش  ــت افزای ــه حکوم ــبت ب ــردم را نس م

ــت.  داده اس
تصریــح  هم چنــان  کوهســتانی  آقــای 
کــرد: عامــل اصلــی تیره شــدن رابطــۀ 

ــد  ــتم و احم ــرال دوس ــا جن ــت ب حکوم
ضیــا مســعود، حنیــف اتمــر مشــاور 
ــض  ــبب نق ــه س ــود ک ــت ب ــورای امنی ش

ســاختار حکومتــی گردیــد.
نظام الدیــن  دســت گیری  افــزود:  او 
ــت  ــز از ســوی شــورای امنی قیصــاری نی

ــود.   ــده ب ــرح ش ــی ط مل
رییــس  اقــدام  کوهســتانی،  آقــای 
مبنــی  را  ملــی  وحــدت  حکومــت 
به برکنــاری مشــاور شــورای امنیــت ملــی  
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــده و گف ــت خوان مثب
پــس از ایــن وضعیــت امنیتــی در کشــور 

ــد. ــر کن تغیی
متــن  در  کــه  حالی اســت  در  ایــن 
امنیــت،  شــورای  مشــاور  اســتعفانامۀ 
اختاف هــای  به دلیــل  کــه  آمده اســت 
ــا سیاســت گذاری ســطح  ــه ب شــدیدی ک
رهبــری حکومــت دارد، از ســمت اش 

ــت. ــه اس ــار رفت کن
ذکرشــده:  اســتعفانامه  ایــن  در 
و  سیاســت ها  بــا  کــه  »اختاف هایــی 
روش هــای ســطح رهبــری دولــت در 
عرصــۀ حفــظ و تحکیــم وحــدت و 
ــت،  ــح و امنی ــن صل ــی، تأمی ــاع مل اجم
مدیریــت سیاســی و امــور انتخابــات،  
حکومــت داری خــوب و تحکیــم  روابــط 
در  کشــور  بین المللــی  و  منطقه یــی  
ماه هــای  اخیــر داشــته ام و  نتوانســتم  
در حــل آن بــه تفاهــم  برســیم، الزم 

می دانــم از  ایــن وظیفــه  اســتعفا  کنــم«.
ــعیدی،  ــد  س ــا احم ــال، ام ــن ح در عی
مســایل  کارشناســان  از  دیگــر  یکــی 
ــاری مشــاور  ــه برکن ــد ب سیاســی در پیون
صفحــۀ  در  ملــی  امنیتــی  شــورای 
ــاور  ــه ب ــت: »ب ــته اس ــبوکش نگاش فیس
ــن اســتعفا بخشــی  ــی ای مــن هــدف نهای
بــرای  اتمــر[  ]حنیــف  تاش هــای  از 
در  جمهــوری  به ریاســت  رســیدن 

اســت. انتخابــات ســال ۱398 
به نظــر  کــه   افــزود  ســعیدی  آقــای 
می رســد کــه از مــدت چنــدی بدین ســو 
ــر ســر اصــول و  اختــاف نظــر جــدی ب
ــا رییــس  جمهــور  سیاســت های دولــت ب

ــت. ــان بود ه اس ــز در می نی
بــه گفتــۀ او، از طــرف دیگــر آقــای غنــی 
عاقــه نــدارد کــه در ریاســت جمهــوری 
آینــده رقیبــی از قــوم پشــتون داشــته 

باشــد. 
ــه  ــزوده ک ــی اف ــایل سیاس ــن آگاه مس ای
ــی  ــدت مل ــت وح ــای حکوم در حلقه ه
ــدرت  ــی ق ــکتور امنیت ــوص در س به خص
ــر  ــس دیگ ــر ک ــر ازه ــای اتم ــوذ آق و نف
بنابــر  اســت.  محکم تــر  و  زیادتــر 
ــد از  ــه بع ــت ک ــکان نیس ــن دور از ام ای
اســتعفای آقــای اتمــر، اشــخاص و افــراد 
ــفر  ــا او هم س ــن راه ب ــز در ای ــری نی دیگ

ــوند. ش
غنــی،  اشــرف  محمــد  این حــال  بــا 
رییــس حکومــت وحــدت ملــی  دیــروز  
ــی  حمــداهلل محــب ســفیر  ــگام  معرف هن
ــوان  ــکا، به عن ــتان در امری ــین افغانس پیش
ــت:  ــی گف ــت مل ــورای  امنی ــاور ش مش
ــی،  ــت مل ــورای امنی ــاور ش ــۀ مش وظیف
مدیریــت و رابطــۀ اســتراتژیک افغانســتان 
بــا ســازمان های  بین المللــی و دیگــر 

کشورهاســت.
بخــش  در  کــه  افــزود  غنــی  آقــای 
امنیــت، شــورای  امنیــت ملــی یــک نهــاد 
تســهیل کننده بــوده و نقــش مدیــرت 
ــا  ــی را ایف ــی و منطقه ی ــاع بین الملل اجم

. می کنــد

احمــد جــان نعیــم، معیــن 
وزارت  پالیســی  و  پــان 
می گویــد:  عامــه  صحــت 
یکــی از مشــکات عمــده، 
خانواده هــا  میــان  در 
مراعت نکــردن فاصلــه بیــن 
والدت هــا اســت کــه از ســوی 
۲۰ درصــد زنــان رعایــت نمی 
ــاره  ــا اش ــم ب ــای نعی شــود. آق
گفته اســت  چالــش،  به ایــن 
ــی آن  ــل اساس ــد عام ــه بای ک

ارزیابــی گــردد.
معیــن پــان و پالیســی وزارت 
یــک  دیــروز  صحت عامــه، 
شــنبه)۴، ســنبله( در محفــل 
ــی  ــوالت اساس ــی محص معرف
ــه توســط »موسســه  صحــی ک
بازاریابــی اجتماعــی افغــان« 
بــود،  گردیــده  برگــزاری 
روی  برنامــه  ایــن  گفــت: 
ــر  ــی دای ــکل صح ــار مش چه

ســت. شده ا
او افــزود: وزارت صحت عامــه 
برســر  یک ونیم دهــه  طــی 
ــا  ــرده، ام ــی کار ک ــد صح رش
ــوز مشــکات جــدی ســد  هن
راه زنــان و کــودکان وجــود 

دارد.
کــه  داشــت  تاکیــد  نعیــم 
تمرکــز ســکتور خصوصــی 
ــته  ــی برجس ــد صح روی رش
بــوده و وزارت صحت عامــه 
ســرمایه گذاری  زمینــۀ  نیــز 
ســکتور خصوصــی در بخــش 

کرده اســت. فراهــم  را  دوا 
از  یکــی  او،  به بــاور 
مشــکات عمــده، فاصلــه بیــن 
ــوی  ــه از س ــت ک والدت هاس
رعایــت  زنــان  ۲۰درصــد 
نمی شــود، بنابــر ایــن بایــد 
مشــکات اساســی در ایــن 
برطــرف  و  ارزیابــی  زمینــه 

گــردد.
معیــن پــان و پالیســی وزارت 
کــرد  تصریــح  صحت عامــه 
کــه داروهایــی کــه امــروز 
ــت  ــردد، از کیفی ــی می گ معرف
برخــوردار  بلنــد  بســیار 
اســت  قــرار  و  می باشــد 
ــازار  ــه ب ــک ب ــدۀ نزدی در آین

عرضــه گــردد.
ــت،  ــار داش ــان، اظه او هم چن
پولــی کــه جامعــۀ جهانــی 
بــه وزارت صحــت کمــک 

و  بــوده  ناچیــز  می کنــد، 
جواب گــوی  نمی توانــد 
نیازمنــدی ســکتور صحــت 
ــن  ــر ای ــد. بناب ــتان باش افغانس
تــداوی ۱۴۲۰ طفــل در مــدت 
موسســۀ  ســوی  از  ۵ســال 
ــدام  ــک اق ــان، ی اجتماعــی افغ
نیــک و پســندیده می باشــد.

کــه  حالی اســت  در  ایــن 
گــزارش  آخریــن  براســاس 
جهــان،  صحــی  ســازمان 
میــزان  باالتریــن  افغانســتان 
در  مــادران  میــر  و  مــرگ 
زیــرا عــدم  دارد.  را  جهــان 
دسترســی بــه داکتــر و دوا، 
ــرای  ــع فرهنگــی ب فقــر و موان
مراقبت هــای  از  اســتفاده 
ــل آن  ــه عوام ــی، از جمل صح

. شــد می با
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ورزش
امراهلل صالح

ــاب  ــس مســکو و آن هــم در غی ــان در کنفران اشــتراک طالب
ــایی  ــاز شناس ــد آغ ــتان می توان ــت افغانس ــای دول نماینده ه
دو ادارۀ دولتــی در کشــور و حتــی تجزیــۀ غیررســمی 
خــاک مــان باشــد. کنفرانــس مســکو و مــراودۀ رســمی و علنــی روســیه 
بــا طالبــان نشــان می دهــد کــه دپلوماســی افغانســتان در دفــاع از 
ــد  ــارزۀ ض ــت مب ــاختن روای ــه و نهادینه س ــت در منطق ــروعیت دول مش
ــون اساســی در کشــور دچــار درز و  ــاع از حاکمیــت قان تروریســم و دف

فروپاشــی شده اســت.
ــار اســت کــه یکــی از پنــج عضــو دایمــی شــورای امنیــت   ایــن اولین ب
ملــل متحــد، یــک قــدرت اتمــی و یکــی از بزرگتریــن همســایه های دور 
افغانســتان بــا ایجــاد مــراودۀ رســمی بــا گــروه شــورش گر و ضددولتــی 
ــر  ــت را زی ــن دو دول ــه بی ــدۀ دوجانب ــط تعریف ش ــار رواب ــا معی عم
ســوال می بــرد. روســیه کشــور عمیــق و پرقــدرت اســت و ایــن حرکــت 
ــد  ــرار باش ــر ق ــت. اگ ــطحی نگریس ــری و س ــوان سرس ــکو را نمی ت مس
کــه ایــن نــوع مــراودات را مشــوق صلــح و حــل منازعــه عنــوان کننــد، 
ــک  ــاحه دپلوماتی ــاد س ــت. ایج ــورت می گرف ــا ص ــود در خف ــر می ب بهت
و بین المللــی بــرای شورشــیان تروریســت و خشــن بــا هیــچ معیارهــای 
تعریف شــده مطابقــت نــدارد و بــه یقیــن عواقــب آن بــرای افغانســتان و 
در درازمــدت بــرای کشــورهای دیگــر منفــی و خطرنــاک خواهــد بــود. 
هیچ -یــک از کشــورهای دور و نزدیــک مــا عــاری از تنش هــای درونــی 
و گسســت های اجتماعــی نیســتند. تــا امــروز حداقــل توافــق بــرآن بــود 
کــه به خاطــر حفــظ ســامت جغرافیایــی دولت هــا و حراســت از 
حاکمیت هــای دولتــی نبایــد بــا تروریســتان و شورشــیان روابــط رســمی 
برقــرار گــردد. معلــوم می شــود کــه ایــن اجمــاع ازهــم پاشــیده اســت.

خالد نجوا 

ــای  ــم جنگ هـ ــده به رغـ ــی نیم سـ ــتان طـ افغانسـ
نیابتـــی دوبـــار به گونـــۀ آشـــکار مـــورد هجـــوم 
ـــن کشـــور  ـــردم ای ـــه و م ـــرار گرفت ـــیاه ق ـــرخ و س س
ــدند،  ــل شـ ــادی متحمـ ــیب زیـ ــا آسـ ــن جنگ هـ ــی ایـ طـ
میلیون هـــا انســـان کشـــته، خانه هـــا ویـــران  و میلیون هـــا 
ـــج  ـــقت و رن ـــزاران مش ـــل ه ـــا تحم ـــور ب ـــن کش ـــهروند ای ش
ـــد  ـــچ گاه امی ـــردم هی ـــا م ـــدند، ام ـــه ش ـــورهای بیگان ـــی کش راه
ـــم  ـــته چش ـــد و پیوس ـــت ندادن ـــح از دس ـــبت به صل ـــود را نس خ
بـــه روزنه یـــی دوخته انـــد کـــه مگـــر از آن روشـــنی صلـــح 
بتابـــد و مـــردم را از ایـــن مخمصـــه برهانـــد. بـــا این همـــه، 
صلحـــی را کـــه مـــردم بـــه آن امیـــد بســـته اند، صلحی اســـت 
ـــظ  ـــا را حف ـــزت آن ه ـــد، ع ـــن باش ـــردم غرورآفری ـــرای م ـــه ب ک
ـــی   ـــی صلح ـــد. یعن ـــا نده ـــاد فن ـــر ب ـــان را ب ـــد و زحمات ش کن
ـــده  ـــا نش ـــردم بن ـــواری م ـــرع و خ ـــر تض ـــۀ آن ب ـــه بنی ـــد ک باش
ـــایش  ـــت و آس ـــکیل حکوم ـــال ۲۰۰۱ و تش ـــس از س ـــد. پ باش
نســـبتی جوانه هـــای امیـــد بـــرای برپایـــی صلـــح در میـــان 
ـــتان  ـــه افغانس ـــد ک ـــور کردن ـــردم تص ـــد و م ـــان آم ـــردم به می م
بحران هـــای چندین دهـــه را پشـــت ســـر گذاشـــته و مجالـــی 
ـــد  ـــن امی ـــه ای ـــت ک ـــری نگذش ـــد. دی ـــی می یابن ـــرای زنده گ ب
ـــوب  ـــت به آش ـــاره دس ـــیان دوب ـــد و شورش ـــدل ش ـــاس ب ـــه ی ب
ـــد.  ـــار کشـــور آتـــش جنـــگ را افروختن ـــد و در گوشـــه و کن زدن
بـــا توجـــه به آغـــاز جنگ هـــا حکومـــت افغانســـتان تصمیـــم 
گرفـــت بـــا گروه هـــای جنگجـــو در کشـــور صلـــح کنـــد و 
ـــاد  ـــح را ایج ـــی صل ـــورای عال ـــت، ش ـــن سیاس ـــد به ای در پیون
کـــرد. حکومـــت بارهـــا بـــا ســـران طالـــب در افغانســـتان و 
ـــچ  ـــه هی ـــت ک ـــی پرداخ ـــه مذاکرات ـــور ب ـــن کش ـــرون از ای بی
پیامـــدی به دنبـــال نداشـــت؛ تـــا این کـــه حکومـــت وحـــدت 
ملـــی ایجـــاد شـــد. پـــس از شـــکل گیری حکومـــت، 
ــان در  ــت و طالبـ ــده گان حکومـ ــان نماینـ ــت هایی میـ نشسـ
ـــن  ـــت حس ـــور نهای ـــس جمه ـــد و ریی ـــزار ش ـــر برگ ـــور قط کش
نیـــت خـــود را بـــرای چشم پوشـــی از جنایت هـــای طالبـــان 
ـــت  ـــش رف ـــی پی ـــا جای ـــت ت ـــن نی ـــن حس ـــا ای ـــان داد و ب نش
ــرد.  ــان کـ ــان اعـ ــا طالبـ ــه را بـ ــس یک طرفـ ــه آتش بـ کـ
متاســـفانه اعـــان آتش بـــس یک جانبـــۀ حکومـــت وحـــدت 
ملـــی در عیـــد رمضـــان گذشـــته ســـبب شـــد کـــه طلبـــان 
نیرومنـــدی خویـــش را در شـــهرها بـــه نمایـــش بگذارنـــد. 
ــت  ــۀ حکومـ ــس یک جانبـ ــام آتش  بـ ــس از اعـ ــان پـ طالبـ
ـــا  ـــت، ب ـــورت پذیرف ـــان ص ـــد رمض ـــه در عی ـــی ک ـــدت مل وح
ـــد و  ـــه کردن ـــتاها حمل ـــهرها و روس ـــه  ش ـــتر ب ـــارت بیش جس
به قـــول آقـــای غنـــی »آیس کریـــم نـــوش جـــان کردنـــد.«، 
ـــه ایـــن شورشـــیان دوبـــاره دســـت  ـــت ک ـــری نگذش امـــا دی
ـــی را  ـــی و غیرنظام ـــهروند نظام ـــا ش ـــرده و صده ـــلحه ب به اس

ــیدند. ــون کشـ ــاک و خـ به خـ
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فیـسبـوک نـــامــه

ــل  ــازی مقاب ــتانه ب ــر در آس ــل قط ــال الدحی ــم فوتب ــت تی سرپرس
ــد  ــک می کنن ــوا را خن ــگاه ه ــای ورزش ــت: کولره ــپولیس گف پرس
ــد در شــرایطی راحــت از تیــم محبوب شــان  و تماشــاگران می توانن

ــد. حمایــت کنن
اســماعیل احمــد، سرپرســت تیــم فوتبــال الدحیــل قطــر در آســتانه 
دیــدار روز ســه شــنبه بــا پرســپولیس در مرحلــه یــک چهــارم نهایی 
لیــگ قهرمانــان آســیا گفــت: هیــچ بــازی آســانی در لیــگ قهرمانــان 
ــژه در ایــن مرحلــه وجــود نخواهــد داشــت. پرســپولیس را  ــه وی ب
ــادی  ــزه زی ــا انگی ــه ایرانی ه ــم ک ــیم و می دانی ــی می شناس به خوب
ــان و  ــوان خودم ــه ت ــن، ب ــا وجــود ای ــد، ب ــه دارن ــن مرحل ــرای ای ب
ــار  ــی در اختی ــان خوب ــم بازیکن ــم، می دانی ــان ایمــان داری بازیکنان م
ــی فکــر  ــه حضــور در نیمه نهای ــتاره ها ب ــن س ــا ای ــد ب ــم و بای داری

کنیــم.
نتیجــه را کســب و  وی اظهــار داشــت: می خواهیــم بهتریــن 
ــابقه  ــن مس ــون ای ــم، چ ــام کنی ــود را تم ــت کار صع ــازی رف در ب
خانگــی اهمیــت زیــادی دارد. از همــه هواداران مــان بــرای حضــور 
ــری در  ــتان قط ــم. فوتبال دوس ــوت می کن ــه دع ــگاه خلیف در ورزش
این گونــه رویدادهــای بین المللــی همیشــه نماینــدگان فوتبــال قطــر 
را یــاری کرده انــد، این بــار هــم منتظــر آنهــا هســتیم. شــرایط جــوی 
ورزشــگاه هــم بســیار ایــده آل اســت. کولرهــا دمــای ورزشــگاه را 
ــه مشــکلی  ــن ناحی ــده آل می رســاند و هــواداران از ای ــه درجــه ای ب
نخواهنــد داشــت بــه همیــن منظــور انتظــار داریــم اســتقبال خوبــی 

از ایــن بــازی صــورت بگیــرد.

سلســله ســه مســابقه یــک روزه میــان افغانســتان و ایرلنــد فــردا آغــاز 
مــی گــردد.

ــروف  ــتان مص ــم افغانس ــد، تی ــی گوی ــتان م ــورد افغانس ــت ب کریک
تمریــن به خاطــر انجــام مســابقه یــک روزه هســتند.

ــورد،  ــت ب ــانه های کریک ــش رس ــوول بخ ــتانکزی مس ــف اهلل س لط
گفتــه کــه تیــم کریکــت کشــور پــس از برنــده شــدن یــک تورنمنــت 

ــد. ــی دارن ــزه خوب حــاال انگی
افغانســتان هفتــه گذشــته در دو بــازی پیهــم ۲۰ آوره آیرلند را شکســت 

داد و بــازی ســوم بخاطــر باریــدن بــاران انجام نشــد.
ــوم آن روز  ــازی س ــنبه و ب ــک روزه چهارش ــابقات ی ــازی دوم مس ب

جمعــه برگــزار می شــود.
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وپیامدهایبعدیاستعفایحنیفاتمر

ــای  ــی از چهر ه ه ــر یک ــای اتم ــه آق ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای
ــران دارای  ــی از مدی ــداوم و یک ــول و ت ــم تح ــذار در تی تاثیرگ
صاحیــت در تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی بــود؛ امــا افزایــش 
ــای  ــی چهره ه ــی و نارضایت ــخص غن ــا ارگ و ش ــا ب مخالفت ه
قومــی و جهــادی از رونــد حکومــت داری فعلــی، باعــث شــد تــا 
آقــای اتمــر نه تنهــا از کارکــردن بــا اشــرف غنــی منصــرف شــود 
ــر  ــی، به عم ــارزات انتخابات ــق مب ــا از طری ــر دارد ت ــه در نظ بلک
ــی  ــه کرس ــود ب ــذارد و خ ــان بگ ــۀ پای ــی نقط ــای غن ــی آق سیاس

ــد. ــه زن ــوری تکی ریاســت جمه
اگــر بــه متــن اســتعفای آقــای اتمــر توجــه بیشــتر صــورت گیــرد، 
اســتفادۀ واژه هــا در آن به شــکل تصادفــی صــورت نگرفتــه بلکــه 
ــای اتمــر نوشــته  ــش می گــذارد. آق ــی او را به نمای عمــق نارضایت
ــای  ــت ها و روش ه ــا سیاس ــه ب ــدی ک ــات ج ــه اختاف ــت ک اس
ــدت و  ــم وح ــظ و تحکی ــۀ حف ــت در عرص ــری دول ــطح رهب س
اجمــاع ملــی، تأمیــن صلــح و امنیــت، مدیریــت سیاســی و امــور 
ــط منطقــوی و  ــم رواب ــات، حکومــت داری خــوب و تحکی انتخاب
ــز  ــی عاج ــای غن ــا آق ــل آن ب ــته و از ح ــور داش ــی کش بین الملل
ــتعفای  ــه اس ــت. این ک ــتعفا کرده اس ــه اش اس ــت، از وظیف مانده اس
موصــوف چــه پیامــدی خواهــد داشــت، روی ایــن مــوارد اشــاره 

می کنــم.
آقــای اتمــر ضمــن آن کــه در تقرری هــا و تصمیم گیری هــای 
ــا  ــت، ب ــته اس ــته داش ــش برجس ــی، نق ــدت مل ــت وح حکوم
ــاز  ــنگتن، امتی ــل و واش ــان کاب ــی می ــۀ امنیت ــودن توافق نام امضانم
ــات  ــروزی او در انتخاب ــا پی ــز دارد ام ــزد امریکایی هــا نی ــی ن خوب
کار آســان و ارزان نخواهــد بــود. آقــای اتمــر با تقــرر وزرای دفاع، 
داخلــه و رییــس عمومــی امنیــت ملــی کشــور کــه از هم فکــران و 
ــخیر  ــور را تس ــی کش ــتگاه امنیت ــند، دس ــش می باش هم حزبی های
ــن  ــره، اولی ــا برکنــاری و اســتعفای وزرای متذک ــت ام کرده اس

ضربــۀ محکــم از طــرف غنــی بــه آقــای اتمــر محســوب خواهــد 
شــد. در عیــن حــال، موجودیــت رازهــا و کارکردهــای مشــترک 
میــان غنــی و اتمــر، رونــد مبــارزات سیاســی و انتخاباتــی را نیــز 

ــانید. ــد کش ــش خواه به چال
ــده  ــاالت متح ــت ای ــدان حمای ــره، فق ــوارد متذک ــوی م در پهل
امریــکا از آقــای اتمــر، از مهم تریــن موانــع در برابــر تیــم 
ــه  ــه ک ــد. آن چ ــد ش ــوب خواه ــر محس ــای اتم ــی آق انتخابات
ــکا از  ــی آمری ــد، نارضایت ــدواری می بخش ــر امی ــای اتم ــرای آق ب
ــکان حــزب  ــی یکــی از نزدی ــی می باشــد. اشــرف غن اشــرف غن
ــس  ــأ ریی ــه قب ــتا ک ــان پودس ــای ج ــی آق ــرات و هم صنف دموک
ــی  ــود، می باشــد. اشــرف غن ــون ب ــی هیــاری کلنت ســتاد انتخابات
ــی ریاســت جمهــوری ســال ۲۰۱۶  ــارزات انتخابات ــان مب در جری
آمریــکا، مبلــغ یــک میلیــون و پنج صدهــزار دالــر بــه تیــم کلنتــون 
کمــک کــرده بــود کــه باعــث خشــم و انزجــار آقــای ترامــپ و 

تیــم او شده اســت.
هم چنــان، افزایــش اختافــات سیاســی، تعصبــات قومــی و 
گســترش دامنــۀ جنــگ و ناامنــی در افغانســتان نیــز از مهم تریــن 
ــی از حکومــت  ــی سیاســیون امریکای ــی و نارضایت عوامــل ناراحت
وحــدت ملــی می باشــد کــه باعــث ضعــف و شکســت غنــی در 
ــا  ــکا نه تنه ــت امری ــدم حمای ــد. ع ــد ش ــدی خواه ــات بع انتخاب
کــه آقــای غنــی بلکــه آقــای اتمــر را نیــز نشــانه خواهــد گرفــت. 
ــه کشــور  ــرد نزدیــک ب ــای اتمــر ف ــد، آق طوری کــه همــه می دانن
ــا  ــول تاش ه ــور محص ــی کش ــام فعل ــا نظ ــد ام ــا می باش بریتانی
دشــوار  خیلــی  امریــکا  بــرای  آمریکاســت؛  قربانی هــای  و 
خواهــد بــود تــا یــک بریتانیایــی افغانی االصــل، رییــس جمهــور 
ــی و  ــاالی دیگــران اعتمــاد کاف ــکا ب افغانســتان شــود چــون امری

ــد. ــی نمی کنن الزم

محمد جواد رحیمی
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به اسـاس ارزیابـی صنـدوق بین المللـی پـول، 
به رغـم تاخیر در پیوسـتن شـرکت نفتی دولتی 
عربسـتان )آرامکـو( به بازار بورس، نقشـه های 
این کشـور بـرای اصاحات به رشـد اقتصادی 

در ایـن کشـور کمـک می کند.    
صنـدوق  مسـوول  و  کارشـناس  کالـن،  تیـم 
بین المللـی پـول، روز جمعـه دوم ۲۲ اگسـت، 
پـس از رایزنـی بـا دولت پادشـاهی عربسـتان 
اعام کـرد که صنـدوق بین المللی پـول، اصل 
را برایـن می گـذارد که رشـد اقتصـادی بخش 
طرح هایی کـه  به دلیـل  عربسـتان  غیرنفتـی 
ایـن کشـور بـرای اصاحـات آماده کـرده، در 

سـال های آینـده شـتاب خواهـد گرفـت.
بـه گفتـۀ ایـن کارشـناس صنـدوق بین المللی 
خوبـی  نسـبتا  رشـد  بخش هـا  سـایر  پـول، 
صنـدوق  ارزیابی هـای  در  می د هنـد.  نشـان 
بین المللـی پول تاثیـرات پیوسـتن »آرامکو« به 

بـازار بـورس لحـاظ نشـده اند.
چهـار مقـام داخلی این حوزه، روز چهارشـنبه 
گفتـه  رویتـرز  خبرگـزاری  بـه  اگسـت(   ۲۲(
بودنـد کـه پیوسـتن »آرامکـو« به بـازار بـورس 
ایـن  انجـام نخواهـد شـد و عربسـتان  فعـا 
قـرار  از  امـا  کرده اسـت.  متوقـف  را  رونـد 
معلـوم دولت سـعودی قصد ورود غـول نفتی 
نگذاشـته  کنـار  را  بـورس  به بـازار  »آرامکـو« 
و گزارش هایـی را کـه در ایـن زمینـه منتشـر 

کرده اسـت. تکذیـب  شـده، 
روز  عربسـتان،  انـرژی  وزیـر  الفالـح،  خالـد 

پنج شـنبه اول شـهریور )۲3 اگسـت(  اعـام 
کـرد که دولت عربسـتان بـرای ورود »آرامکو« 
لحظه   یی اسـت  منتظـر  بـورس،  بـازار  بـه 

باشـد«. ایـده آل  که«شـرایط 
به بـازار  »آرامکـو«  پیوسـتن  کـه  گفتنی اسـت 
بـازار  ایـن  بـه  ورود  بزرگ تریـن  بـورس، 
به شـمار مـی رود. بـه گفتـۀ محمد بن سـلمان، 
ولیعهـد عربسـتان سـعودی، ایـن گام باعـث 
می شـود کـه ۱۰۰ میلیـارد دالـر وارد صنـدوق 

دولـت شـود.

منظـور  بدیـن  دارد  قصـد  عربسـتان  دولـت 
۵درصـد ایـن شـرکت نفتـی را بفروشـد. البته 
در میـان خریـداران بالقـوه، تردیدهایی هم در 
بـارۀ  ارزش دوهـزار میلیاردی ایـن غول نفتی 

ابـراز شده اسـت.
پیوسـتن »آرامکـو« بـه بـازار بـورس، بخشـی 
عربستان اسـت.  اقتصـادی  اصاحـات  از 
دولـت عربسـتان در سـال ۲۰۱۶ تصمیـم در 
ایـن بـاره را اعـام کـرد، اما تـا کنـون چندبار 
انداخته اسـت.  به تعویـق  را  آن  عملی کـردن 
در  نامناسـب  »شـرایط  تعویـق  ایـن  علـت 

شده اسـت. اعـام  جهـان«  مالـی  بازارهـای 
قـرار بـود ایـن اقـدام امسـال عملی شـود، اما 
رسـانه ها  سـوی  از  گزارش هایـی  چهارشـنبه 
منتشـر شـد که از توقـف این رونـد و انحال 
تیـم رایزنـی مالـی ایـن پـروژه خبـر مـی داد. 
البتـه وزیـر انـرژی عربسـتان ایـن خبرهـا را 

کـه  گفـت  و  کـرد  تکذیـب  پنجشـنبه  روز 
شـرایط بـازار باعـث ایـن تعویـق شده اسـت. 
بـا این همـه او تاریـخ جدیـدی برای پیوسـتن 

»آرامکـو« بـه بـازار بـورس اعـام نکـرد.
کاهش وابسته گی به درآمدهای نفتی

بهـای  کاهـش  دلیـل  بـه  سـعودی  عربسـتان 
نفـت در سـه سـال گذشـته بـا کسـری بودجۀ 
عظیمـی روبـرو بوده اسـت. محمد بن سـلمان، 
ولیعهـد عربسـتان می خواهـد بـا درآمـد کان 

بـازار بـورس،  از طریـق ورود »آرامکـو« بـه 
پـروژۀ اصاحـات اقتصـادی عربسـتان به نـام« 
و  کنـد  مالـی  تامیـن  »را    ۲۰3۰  Vision
وابسـته گی این کشـور بـه درآمدهـای نفتی را 

دهد. کاهـش 
شـده،  کشـیده  بدین منظـور  کـه  نقشـه هایی 
غول آسـای  پـروژۀ  یـک  شـامل  جملـه  از 
خلیـج  و  سـرخ  دریـای  میـان  زیرسـاخت ها 
ایـن  در  می خواهـد  عربسـتان  عقبه اسـت. 

منطقـه در یـک بخـش صنعتـی بـه مسـاحت 
۲۶هـزار و ۵۰۰ کیلومتـر مربـع، حـدود ۵۰۰ 

کنـد. سـرمایه گذاری  دالر  میلیـارد 
شـرکت های  بخـش  ایـن  در  اسـت  قـرار 
مختلفـی از حـوزۀ  اقتصاد انـرژی و آب گرفته 
تـا بیوتکنولـوژی و نیـز بخش هـای سـرگرمی 
فعالیـت کنند. عربسـتان سـعودی بـرای جلب 
بـه  دارد  قصـد  بین المللـی  سـرمایه گذاران 
بخش هایـی از ایـن منطقه خودمختـاری بدهد.

صوتـی  پیامـی  داعـش  تروریسـتی  گـروه 
منتسـب بـه ابوبکـر بغـدادی، سـرکردۀ ایـن 

کرده اسـت. منتشـر  را  تروریسـتی  گـروه 
خبرگـزاری رویتـرز، در پیـام صوتـی کـه بـه 
تازه گـی از سـوی گـروه تروریسـتی داعـش 
و منسـوب بـه ابوبکـر بغـدادی منتشـر شـده، 
می گویـد:  تروریسـتی  گـروه  ایـن  سـرکردۀ 
بـا  یـا شکسـت  پیـروزی  »بـرای مجاهدیـن 
مقیـاس در دست داشـتن یک شـهر یا اشـغال 
آن و یـا اشـراف بـر آسـمان آن و یـا حتـی 
در اختیارداشـتن بمـب هوشـمند و موشـک 

نیسـت.« قاره پیمـا 
ایـن نخسـتین نـوار صوتـی از اواخر تابسـتان 
گذشـته اسـت کـه داعـش آن را منتسـب بـه 

سـرکردۀ خـود، ابوبکـر بغـدادی می دانـد.
اگرچـه ایـن نـوار صوتـی تاریـخ مشـخصی 
چـون  اخیـر  وقایـع  بـه  آن  در  امـا  نـدارد 
بازداشـت یـک کشـیش آمریکایـی در ترکیـه 

می شـود. اشـاره 
بـا وجـود این کـه گـروه تروریسـتی داعـش، 
اکثـر مناطـق مهـم و شـهرهای تحـت کنتـرل 
خـود در سـوریه و عـراق را از دسـت داده اما 
هنـوز از سرنوشـت و محـل اختفـای ابوبکـر 

بغـدادی خبـری در دسـت نیسـت.

داعـش سـال گذشـته از موصـل در عـراق و 
رقه در سـوریه کـه مهم ترین شـهرهای تحت 
بیـرون  بـود،  ایـن گـروه تروریسـتی  کنتـرل 

شـد. رانده 
خبـر  بارهـا  نیـز  گذشـته  چندسـال  در 
کشته شـدن ابوبکـر بغـدادی مخابره شـده، اما 

نشده اسـت. نهایـی  تاییـد  هیـچ گاه 
نزدیـک  خبـری  رسـانه های  پیـش،  چندمـاه 
به داعـش، از مـرگ پسـر ابوبکـر بغـدادی در 
اُسـتان حمـص سـوریه و طـی »یـک عملیات 

کماندویـی« خبـر دادنـد.
چنـدروز پیـش هـم سـازمان ملـل متحـد در 
گـزارش جدیـد خـود اعـام کـرد بـا وجـود 

بیرون رانـدن داعـش از اکثـر نقـاط سـوریه و 
عـراق هنـوز ۲۰ تـا 3۰ هـزار از شـبه نظامیان 
ایـن گـروه در ایـن دو کشـور حضـور دارند.
در حـال حاضـر؛ تقریبـا تمـام مناطـق عـراق 
و بخـش بزرگـی از سـوریه در کنتـرل دولت 
گروه هـای  تحـرکات  و  دارد  قـرار  مرکـزی 
تروریسـتی بصـورت پراکنـده دنبال می شـود.
ابوبکـر بغـدادی، در سـال ۲۰۱۴ در مسـجد 
یـک  تاسـیس  از  خبـر  موصـل  معـروف 
»خافـت« داد، اما در سـال ۲۰۱۷ ارتش عراق 
آزادسـازی کامـل ایـن شـهر از اشـغال گـروه 

تروریسـتی داعـش را اعـام کـرد

کولینــدا گرابــار کیتاروویــچ، رییــس جمهــوری 
ــه  ــرده ک ــد ک ــل تاکی ــه کاب ــفرش ب ــیا در س کرواس
نیروهــای کرواســیا از هیــچ تاشــی در راســتای 
آمــوزش و حمایــت از نیروهــای امنیتــی افغانســتان و 

تامیــن امنیــت در ایــن کشــور دریــغ نخواهنــد کــرد.
رییــس جمهــور کرواســی، ایــن ســخنان را در دیــدار 
بــا داکتــر عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی حکومــت 

ــان داشته اســت.  ــی بی وحــدت مل

نشــر  بــا  اجرایــی  ریاســت  مطبوعاتــی  دفتــر 
ــداهلل  ــداهلل عب ــر عب ــه داکت ــت ک ــی گفته اس خبرنامه ی
ــر  ــروز یک شنبه/۴ســنبله  در دفت ــی، دی رییــس اجرای
ــار  ــدا گراب ــم کولین ــا خان ــپیدار ب ــر س کارش در قص
و  دیــدار  کرواســیا  رییس جمهــور  کیتاروویــچ 

ــرد. ــات ک ماق
و  هــم کاری   از  عبــداهلل  داکتــر  دیــدار  ایــن  در 
کمــک  ســربازان کرواســی بــا نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان در چــوکات نیروهــای حمایــت قاطــع در 
مزارشــریف قدردانــی کــرد و گفــت کــه در شــرایط 
ــی  ــای امنیت ــتی بانی از نیروه ــت و پش ــی حمای فعل
افغانســتان در مبــارزه بــا تروریســم، تامیــن صلــح و 
ــت. ــم اس ــش روی مه ــزاری انتخابات هــای پی برگ

ــا اشــاره  رییــس  اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ب
بــه اوضــاع سیاســی و امنیتــی در کشــور گفــت کــه 
ــارزه  ــت داری خــوب در مب ــات سیاســی و حکوم ثب

ــر اســت. ــا تروریســم و بهبــود اوضــاع موث ب
هــم         کاری  خواهــان  عبــداهلل،  عبــداهلل  دوکتــور 
کشــورهای منطقــه و جهــان در مبــارزه بــا تروریســم 
شــد و گفــت کــه تروریســم تهدیــد مشــترک 
ــم کاری و  ــد ه ــا آن نیازمن ــارزه ب ــت و مب جهانی اس

کمــک کشــورهای منطقــه و جهــان می باشــد.
کــه  گفــت  نیــز  کرواســیا  جمهــوری  رییــس 
کرواســیا هماننــد گذشــته آمــادۀ کمــک و هــم کاری 

بــا  نبــرد  در  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  بــا 
می باشــد. هراس افگنــی 

ــا  ــدار ب ــچ، از دی ــار کیتارووی ــدا گراب ــم کولین خان
ســربازان کشــورش در شــهر مزارشــریف یــاد کــرد و 
گفــت کــه تامیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان بــرای 
ــای  ــت و نیروه ــم اس ــان مه ــورهای جه ــه کش هم
ــوزش و  ــتای آم ــی در راس ــچ تاش ــیا از هی کرواس
ــن  ــتان و تأمی ــی افغانس ــای امنیت ــت از نیروه حمای

ــد. ــغ نمی ورزن ــور دری ــن کش ــت در ای امنی
ــک  ــبات دیپلوماتی ــط و مناس ــترش رواب ــر گس وی ب
ــرد و  ــد ک ــتان تأکی ــا افغانس ــیا ب ــادی کرواس و اقتص
گفــت کــه دو کشــور دارای روابــط طوالنــی هســتند 
در  هم کاری هــا  کــه  اســت  آن  زمــان  اکنــون  و 

ــد. ــش یاب ــف افزای ــای مختل زمینه ه
ــح،  ــرات صل ــد به مذاک ــرف در پیون ــه، دو ط در ادام
ــی و ریاســت جمهوری،  ــات پیــش روی پارلمان انتخاب
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــی در مب ــای منطقه ی هم کاری ه
ــکا  ــتراتژی امری ــتان، اس ــح در افغانس ــن صل و تامی
ــای  ــش نیروه ــیا، نق ــوب آس ــرای افغانســتان و جن ب
کرواســیا در هــم کاری بــا نیروهــای امنیتــی کشــور در 
ــی  ــی و امنیت ــاع سیاس ــان اوض ــریف و هم چن مزارش

ــد. کشــور بحــث و تبــادل نظــر کردن

سفر رییس جمهوری کرواسیا سفر به کابل:

می دهد آموزش  ا  ر فغانستان  ا نظامیان  کرواسیا    
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ابوبکر بغدادی پیام صوتی جدید منتشر کرد
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