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آنچه بدان می اندیشیم، برای ما رخ خواهد داد؛
 پس اگر خواهان تغییر هستیم باید ذهن مان را باز نگاه داریم.

 وین دایر

خبرنــگاران  مصئونیــت  کمیتــه 
بــه  واکنــش  در  افغانســتان 
رادیو-تلویزیــون  آتش کشــیدن 
غزنویــان از ســوی طالبــان گفتــه 
بــه رســانه ها  اســت کــه حملــه 
ــت. ــان اس ــل آزادی بی ــف اص مخال
خبرنــگاران  مصئونیــت  کمیتــه 
بــه  پیونــد  در  افغانســتان 
ــون  ــو تلویزی ــدن رادی آتش کشیده ش
ــار  ــان، اظه ــوی طالب ــان از س غزنوی
داشــت کــه رســانه ها ملکی انــد و 
ــت  ــی جنای ــداف ملک ــر اه ــه ب حمل

می شــود. محســوب  جنگــی 
ــه از ســازمان ملــل متحــد  ــن کمیت ای
ــت  ــته اس ــل خواس ــا( در کاب )یونام
در  طالبــان  سیاســی  دفتــر  از  تــا 
ــر  ــه ب ــع حمل ــه مان قطــر بخواهــد ک
ــوند. ــی ش ــت غزن ــانه  های والی رس
ــای  ــان از نیروه ــه  هم چن ــن کمیت ای
ــر  ــت دیگ ــا امنی ــته ت ــی خواس دولت

رســانه ها در شــهر غزنــی را بگیرنــد.
بــر اســاس بیانیــه، در حملــه بــه 
بــه  غزنویــان  تلویزیــون  رادیــو 
آســیبی  رســانه  ایــن  کارمنــدان 
نرســیده امــا خســارات هنگفــت 
ــده  ــن رســانه وارد گردی ــه ای ــی ب مال

اســت.
ــای رســیده  ــن  حــال گزارش ه ــا ای ب
از غزنــی حاکــی از آن  اســت کــه در 
حــال حاضــر تمامــی رســانه های 
محلــی در والیــت غزنــی از فعالیــت 

ــد. ــاز مانده ان ب
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فعاالن مدنی نسبت 
به وقوع فاجعه انسانی در غزنی 

هشدار دادند

جنگ غزنی را استخبارات
 پاکستان سازمان دهی می کند

حذف نام امرخیل، شهکار کمیسیون 
شکایات انتخابات است

تاکید ارگ برضرورت
 مدیریت گفت وگوهای صلح توسط حکومت

حکومــت افغانســتان باردیگــر می گویــد کــه مذاکــرات صلــح در 
هــر صــورت، بایــد تحــت مدیریــت حکومــت افغانســتان باشــد.  
ــت  ــس حکوم ــخنگوی ریی ــاون س ــوی مع ــین مرتض ــاه حس ش
وحــدت ملــی در گفت وگــو بــا روزنامــه مانــدگار بــا اشــاره بــه 
رونــد مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان در قطــر، یک بــار 
دیگــر بــر ضــرورت مدیریــت و رهبــری  پروســۀ صلــح توســط 
ــد کــرده، گفــت: مذاکــرات صلــح در  حکومــت افغانســتان تاکی
هــر صــورت تحــت مدیریــت حکومــت افغانســتان اســت. وی 
هم چنیــن  نقــش حکومــت را در برگــزاری کنفرانس هــای 
کابــل و ازبکســتان نمونه یــی از مدیریــت پروســۀ صلــح توســط 
حکومــت افغانســتان عنــوان کــرد. آقــای مرتضــوی نقــش ســایر 
ــح  ــرات صل ــورد مذاک ــی را در م ــرکای بین الملل ــورها و ش کش

ــد. ــی خوان ــهیل کننده و حمایت تس
ــن  ــش از ای ــی پی ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی ــرف غن  اش
ــح حــق حکومــت  ــه مالکیــت گفت وگوهــای صل ــود ک ــه ب گفت

ــه مشــوره دارد. ــاز ب ــره نی ــاد مذاک افغانســتان اســت و ابع
ــح  ــدا، از اعــان رســمی مذاکــرات صل حکومــت افغانســتان ابت
میــان امریــکا و طالبــان اســتقبال کــرده بــود، ولــی هنگامــی کــه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــه ش ــن متوج ــای طرفی ــوای گفت وگوه در محت
حکومــت در رونــد مذاکــرات صلــح هیچ گونــه نقشــی در 
نظرگرفتــه نشــده؛ پــس از آن تغییر لحــن داده، در برابــر مذاکرات 
امریــکا و طالبــان موضــع مخالــف اتخــاذ و خواســتار مدیریــت 
ــرات  ــد. مذاک ــتان ش ــت افغانس ــط حکوم ــح توس ــۀ صل پروس
ــان  ــترده کارشناس ــت گس ــا مخالف ــان ب ــکا هم چن ــان و امری طالب
و جریان هــای سیاســی در داخــل کشــور، روبــه روگردیــد. 
ــن  ــه ای ــی ب ــن مذاکرات ــه چنی ــد ک ــن باوران ــر ای ــان ب کارشناس
گــروه مشــروعیت بین المللــی بخشــیده  و آن هــا را بــه جنایــات 
بیشــتر تشــویق خواهــد کــرد. در کشــورهای منطقــه و خاورمیانــه 
ــیتی)  ــای ترورس ــم و گروه ه ــدۀ تروریزی ــراق( پدی ــوریه، ع )س
ــود  ــی ســرکوب و ناب ــه جهان ــده، داعــش( از ســوی جامع القاع
گردیــد، امــا در افغانســتان زیــر عنــوان مذاکــره بــه ایــن گــروه 
ــاز داده شــده و از شــرایط آن اســتقبال  تروریســتی همیشــه امتی
ــدگار؛  ــه مان ــا روزنام ــز می شــود. کارشناســان در گفت وگــو ب نی
ــا گروه هــای تروریســتی، از ســوی شــرکای  ــه ب برخــورد دوگان
ــودی  ــل قبــول توصیــف نمــوده، باعــث ناب بین المللــی را غیرقاب

ــد. ــته می دانن ــال گذش ــای 17 س ــت آورده دس
ــرات  ــد مذاک ــا رون ــی ب ــات حکومت ــه مقام ــد ک ــه نظرمی رس ب
ــن  ــا لح ــوده و ب ــق نب ــش، مواف ــتن نق ــل نداش ــه دلی ــح ب صل
تنــد و انتقــادی، بــر ضــرورت مدیریــت پروســۀ صلــح توســط 
حکومــت افغانســتان تاکیــد می کننــد. آقــای اشــرف غنــی رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی در دیــدار با تعــدادی از احزاب سیاســی 
بــا اشــاره بــه پروســۀ صلــح گفــت کــه صلــح قیمــت دارد و باید 
ــن  ــم. ای ــح می خواهی ــدام قیمــت صل ــه ک ــه ب ــم ک ــوم نمایی معل
تاکیــدات و اظهــارات نشــان دهندۀ عــدم رضایــت حکومــت بــه 

رونــد مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان اســت.

اعـالم فهـرست نامـزدان انتخـابات مذاکرات صلح و تشدید جنگ
و ناکـارآمدی کمیسیـون ها
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پـروژۀ راه آهـن و لیـن بـرق؛
موضـوع گفت وگوهای طالبـان در تاشکنـد
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کمیته مصئونیت خبرنگاران:

حمله به رسانه ها جنایت جنگی ست
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انتخابات  نامزدان  نهایی  فهرست  سرانجام 
از  بیشتر  تاخیر  با  روان  سال  پارلمانی 
شکایات  کمیسیون  سوی  از  معمول  حد 
نیز  دیگر  قدم  یک  و  شد  اعام  انتخاباتی 
برداشته  انتخابات  برگزاری  راستای  در 
به وضعیت سردرگم  با توجه  شد. هرچند 
و جنجالی کشور هنوز نمی توان نسبت به 
جانب  از  بود.  مطمین  انتخابات  برگزاری 
حالی  در  انتخابات  نامزدان  فهرست  دیگر 
اعام می شود که احزاب سیاسی معترض 
به روند انتخابات یک هفته برای کمیسیون 
انتخابات و ارگ مهلت تعیین کرده اند که 
بگیرند.  تصمیم  آن  های  پیشنهاد  برابر  در 
قدرتمند  از  همه  که  سیاسی  احزاب  این 
ترین احزاب موجود در کشور استند، روند 
فعلی برگزاری انتخابات را زیر سوال برده و 
مدعی شده اند که برای برگزاری انتخابات 
های  گزینه  سراسری  و  عادالنه  شفاف، 
بهتری وجود دارد که کمیسیون و حکومت 
در برابر آن ها بی تفاوتی اختیار کرده اند. 
سیستم  از  استفاده  احزاب  این  گفته  به 
از  تواند  می  انتخابات  روز  در  بایمتریک 
گیری  جلو  یافته  سازمان  های  تقلب  بروز 
کند. اما کمیسیون این پیشنهاد را دیرهنگام 
خوانده و گفته است در شرایط فعلی استفاده 
مقدور  انتخابات  در  بایمتریک  سیستم  از 
این احزاب سیاسی  نیست. در همین حال 
مدعی شده اند که براساس اطاعاتی که در 
اختیار آن ها قرار گرفته، بیش از 5 میلیون 
ثبت نام شدۀ جعلی وجود دارد و این یعنی 
خواهد  تقلب  از  مملو  آینده  انتخابات  که 
بود. آن ها به همین دلیل سیستم بایمتریمک 
افراد  شرکت  از  که  اند  کرده  پیشنهاد  را 
ولی  شود.  جلوگیری  انتخابات  در  خیالی 
به نظر نمی رسد با توجه به انتظارهای که 
ارگ نسبت به انتخابات آینده پارلمانی دارد 
به چنین خواستی تمکین نشان دهد. بحث 
توزیع شناسنامه های تقلبی چیزی نبود که 
عنوان شود.  احزاب سیاسی  از سوی  حاال 
کشور  های  رسانه  های  یافته  آن  از  پیش 
نشان می داد که میلیون ها تذکره تقلبی با 
نشانه های انتخاباتی) استیکر( در میان مردم 
پخش شده تا زمینه ساز انتخابات تقلبی در 
والیت  برخی  در  حاال  همین  شود.  کشور 
ها و ولسوالی های ناامن کشور این تذکره 
داشته  نگه  مخفی  خاصی  افراد  نزد  در  ها 
به  ها  آن  از  انتخابات  روز  در  تا  اند،  شده 
استفاده  تیم خاص  به  نامزدان مربوط  سود 
صورت گیرد. نگرانی احزاب سیاسی کشور 
نیز از همین جا نشات می گیرد. چون این 
می خواهند  که  دارند  نامزدانی  نیز  احزاب 
با توجه به امکانات و حمایتی که مردم از 
وارد  نامزدان  این  از  شماری  دارند،  ها  آن 
انتخابات  اگر  ولی  شوند،  کشور  پارلمان 
براساس جعل و تقلب سازمان دهی شود، 
این  و  شد  خواهد  ناحق  زیادی  های  حق 
این،   کنار  در  دارد.   نگرانی  جای  واقعا 
عدم  است،  نگرانی  قابل  که  دیگر  موضوع 
فهرست  با  موشکافانه  و  دقیق  گی  رسیده 
کمیسیون  سوی  از  انتخابات  نامزدان 
کمیسیون  است.  بوده  انتخاباتی  شکایات 
موازین  براساس  اگر  انتخاباتی  شکایات 
نامزدان  فهرست  با  داشته  دست  اصول  و 
بخش  امروز  کرد،  می  برخورد  انتخابات 
نهایی  فهرست  به  گان  یافته  راه  از  بزرگی 
وجود  فهرست  این  در  شان  های  نام  باید 
افراد که در دوره های  نمی داشت. برخی 
پیش عضو پارلمان بوده اند، چنان کارکرد 
از  توان  نمی  که  دارند  آشکاری  و  مشهود 
جرایم و تخلف کاری های شان در دوره 

به مصونیت های که  با توجه  وکالت شان 
کرد.  پوشی  چشم  گی  ساده  به  داشتند، 
مگر بارها اکثر همین اعضای فعلی مجلس 
نماینده گان به خاف ورزی های آشکار از 
سوی همکاران و نهاد های عدلی و قضایی 
همین  میان  در  مگر  نشدند؟  متهم  کشور 
اعضای فعلی مجلس که اکثریت شان خود 
را در این دور هم نامزد انتخابات کرده اند، 
افراد خاف ورز، قانون شکن و رشوه گیر 
کم بوده اند؟  مگر تعدادی از همین اعضای 
بشری،  ضد  جرایم  به  متهم  مجلس  فعلی 
غیرمسوول،  مسلح  های  گروه  داشتن 
ها  ده  و  مخدر  مواد  قاچاق  در  شرکت 
نیستند؟ چرا کمیسیون  خاف کاری دیگر 
شکایات انتخابات چشم های خود را روی 

اعضای  شاید  بست؟  مسایل  گونه  این 
کمیسیون استدالل کنند، که علیه این افراد 
شکایتی درج نشده بود؟ این درست، زیرا 
این افراد با داشتن امکانات و ظرفیت های 
خاص می توانند جلو شهروندان را بگیرند 
که علیه شان شکایت درج کنند، اما فراموش 
نکنیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز بر 
تواند علیه چنین  انتخاباتی می  قوانین  پایه 
ها  آن  از  و  کنند  افراد خود شکایات درج 
بخواهد که از خود در برابر اتهام های وارد 
چند  شکایات  کمیسیون  کنند؟  دفاع  شده، 
شکایات خودش در برابر نامزدان انتخابات 
واقعا  اگر  کمیسیون  این  است؟  کرده  درج 
کرد،  می  عمل  انتخاباتی  موازین  براساس 
نامزدان  از  زیادی  بسیار  تعداد  حاال  باید 
فعلی از فهرست نهایی حذف می شدند و 
اعتبار این نهاد نیز نزد مردم باال می رفت. 
کمیسیون شکایات چنین نکرد و حاال این 
فهرست را در اختیار مردم گذاشته است که 
افراد اصلح را انتخاب کنند. اما آیا وقتی یک 
نهاد با صاحیت های قانونی نمی تواند در 
برابر قانون شکنان و تفنگساالر اقدامی انجام 

دهد، از شهروندان عادی چگونه می توان 
چنین توقعی داشت. این افراد می توانند با 
توجه به امکاناتی که دارند، رای بخرند، از 
رای های تقلبی استفاده کنند و حتا در تبانی 
انتخاباتی شرایط  با اعضای کمیسیون های 
پارلمان  به  خود  دوباره  یافتن  راه  برای  را 
انگیزه  وضعیت  این  متاسفانه  سازند.  آماده 
انتخابات  در  شرکت  برای  را  مردم  بیشتر 
به  نسبت  مردم  است.  رسانده  صدمه 
خوش  نگاه  روان  سال  پارلمانی  انتخابات 
پارلمان  که  کنند،  می  فکر  و  ندارند  بینانه 
گذشته  های  پارلمان  از  مراتب  به  بعدی 
ضعیف تر و ناکارآمد تر خواهد بود. وقتی 
شود،  توجه  شکایات  کمیسیون  کارکرد  به 
آن وقت می توان فهمید که این نهاد چقدر 

محتاطانه عمل کرده است. از کل فهرست 
انتخابات  نامزدان  نفری  پنجصد  و  دوهزار 
پارلمانی این کمیسیون پس از روزها چانه 
زنی و برگزاری نشست ها فقط 35 تن را از 
فهرست نهایی حذف کرده و به 45 تن دیگر 
اخطاریه صادر کرده است. آیا این برخورد 
و فهرست منتشر شده گویای آن نیست که 
کمیسیون شکایات انتخاباتی کاما مهندسی 
شده عمل کرده است؟ کمیسیون شکایات 
35نامزد  حذف  از  حالی  در  انتخاباتی 
خبر  نهایی  فهرست  از  پارلمانی  انتخابات 
اسنادی  به  یاش،  خبرگزاری  که  می دهد 
کمیسیون  می  دهد  نشان  که  یافته  دست 
یا  و  درج  ازای  در  انتخاباتی  شکایات 
حذف نام نامزدان از فهرست  نهایی نامزدان 
انتخاباتی، معامات غیرقانونی انجام داده و 
نهایی  فهرست   از  نام   شان  که  نامزدانی  از 
است.  کرده  پول  درخواست  شده،  حذف 
اتهام  چنین  برابر  در  شکایات  کمیسیون 
این  آیا  دارد؟  گفتن  برای  حرفی  چه  های 
کمیسیون حاضر است که از عملکرد خود 

در پیش گاه قانون و مردم دفاع کند؟
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احمدعمران

اعـالم فهـرست نامـزدان انتخـابات 
و ناکـارآمدی کمیسیـون ها

 

در حالــی کــه گفت وگوهــای صلــح میــان امریــکا و 
ــز  ــان نی ــۀ طالب ــات بلندپای ــک هی ــه دارد، ی ــان ادام طالب
ــت  ــکند، پایتخ ــه تاش ــح ب ــای صل ــور گفت وگوه ــه منظ ب
ازبکســتان، ســفر کــرده اســت؛ گــروه طالبــان امــا در عیــن 
حــال، بــه حمــات دهشــت گرانۀ خــود در اکثریــت نقــاط 
افغانســتان هم چنــان ادامــه می دهنــد و مــردم بی گنــاه 
ــه  ــه  ب ــع و بی رحمان ــیار فجی ــکل بس ــه ش ــتان را ب افغانس
ــردم  ــش می کشــند و م ــه آت ــل می رســانند، شــهرها را ب قت
ــردم  ــرای م ــح ب ــۀ صل ــازند و قص ــت می س را بی سرنوش
ــل  ــده تبدی ــگ و پیچی ــتان گن ــک داس ــه ی ــتان ب افغانس
ــی و خراب ســاختن  ــت غزن ــر والی ــه ب شــده اســت؛ حمل
ــای برجســتۀ  ــن شــهر، از نمونه ه ــی ای ــی امنیت اوضــاع کل
سرکشــی ایــن گــروه از پروســۀ صلــح و بــه ُســخره گرفتن 

می باشــد. آن 
ــه این ســو صلــح و  حکومــت افغانســتان هــم از چنــدی ب
مذاکــره بــا طالبــان را بــدون هیچ گونــه پیش شــرط مطــرح 
ــتفاده جویی های  ــل اس ــی از دالی ــاید یک ــت. ش ــرده اس ک
اخیــر طالبــان از بحــث مذاکــرۀ صلــح همیــن طــرح 
ــه  ــت ک ــن در حالی س ــد. ای ــت باش ــووالنۀ حکوم بی مس
طالبــان حتــی بــه وعده هــای دروغیــن خــود در امــر 

ــد.  ــد می کنن ــرط را قی ــا پیش ش ــح ده ه ــرات صل مذاک
اگــر واقعــا حکومــت افغانســتان بــرای آوردن صلــح واقعی 
ــردم صــادق  ــه کشــور ارادۀ جــدی دارد و در پیشــگاهِ م ب
ــه  ــد ک ــد می کن ــررآ تاکی ــز مک ــا نی ــن ادع ــر ای ــت و ب اس
مذاکــرات صلــح چــه در داخــل افغانســتان و یــا خــارج از 
افغانســتان تحــت مدیریــت حکومــت مرکــزی افغانســتان 
بــه پیــش مــی رود و دخالــت دیگــر کشــورها  را در مســالۀ 
صلــح فقــط حمایتــی و تســهیاتی می دانــد، پــس چــرا در 

ــود؟  ــاس نمی ش ــرفتی احس ــوع پیش ــل هیچ ن عم
طــوری کــه بــه نظــر می رســد کنفرانس هــا و نشســت های 
صلــح بــا طالبــان بــا شــیوه های تکــراری تــا کنــون کــدام 
ــر  ــت را تغیی ــد وضعی ــه بتوان ــی ک ــوس و مثبت نتیجــۀ ملم
ــازد،  ــن س ــه موضــوع خوش بی ــردم را نســبت ب ــد و م ده
ــگ و  ــت را گن ــوض وضعی ــت، در ع ــته اس ــی نداش در پ
ــر...  ــز ناممکن ت ــح را نی ــت و صل ــاخته اس ــر س پیچیده ت

ــه  ــتان ک ــردم افغانس ــی م ــن وضعیت ــک چنی ــا ی ــاال ب ح
قربانــی اصلــی و دایمــی بحــث رســیدن بــه صلــح 
ــام دل  ــگ و ناتم ــتان گن ــن داس ــه ای ــه ب ــد، چه گون بوده ان
خــوش کننــد و بــر وعده هــای تکــراری و میان خالــی 
حکومــت و کشــورهای دخیــل در قضیــۀ افغانســتان 

ــد؟  ــاز نماین ــاب ب حس
یــک طــرف وضعیــت موجــود چنیــن می رســاند کــه گــروه 
ــدی  ــه باورمن ــح هیچ گون ــه صل ــه ب ــد همیش ــان مانن طالب
بــرای گســترش حمــات  از هــر فرصتــی  نــدارد و 
ــر  ــرف دیگ ــد؛ و ط ــتفاده می کنن ــود اس ــت گرانۀ خ دهش
ــت  ــه واقعی ــا ب ــه اص ــت ک ــان دهندۀ آن اس ــت نش وضعی
معنــی پروســۀ صلحــی در کار نیســت و از محتــوای 
ــد  ــن برمی آی ــم چنی ــا ه ــۀ طالب ه ــدون وقف ــات ب حم
ــی نمی رســد  ــه نتیجه ی ــح ب ــه تنهــا نشســت های صل کــه ن
بلکــه در البــای ایــن وضعیــت گنــگ و پیچیــده اهــداف 
ــال  ــز دنب ــت، نی ــوم نیس ــوز معل ــا هن ــه ت ــی ک و برنامه های

می شــود. 
بســته های  و  گزینه هــا  کــه  می شــود  دیــده  وقتــی 
پیشــنهادی حکومــت بــه گــروهِ طالبــان بــه هــدف رســیدن 
ــی  ــر مثبت ــروه تاثی ــن گ ــار ای ــون در رفت ــا کن ــح ت ــه صل ب
نگذاشــته اســت نبایــد حکومــت بــر ســر هیــچ تــا بــه ایــن 

ــد.  حــد بپچی
الزم اســت کــه حکومــت وحــدت ملــی در نفــس مســاله 
و شــیوه های ناکارآمــد خــود نســبت بــه صلــح تجدیدنظــر 
ــی  ــه حام ــکا ک ــد و از امری ــی وارد کن ــر کل ــوده، تغیی نم
اصلــی حکومــت اســت و بــر  مســالۀ برقــراری صلــح هــم 
تاثیــر مهــم خــود را دارد،  بخواهــد تــا در آجنــدای مذاکــرۀ 
صلــح بــا طالبــان منافــع ملــت افغانســتان را نیــز بگنجانــد.

ــی رود  ــده م ــر ش ــا روز بدت ــت روزت ــر آن  وضعی در غی
ــت  ــن وضعی ــی ای ــل همیشــه قربان ــتان مث ــردم افغانس و م

ــود. ــد ب ــفته خواهن ــگ و آش گن

مذاکرات صلح
 و تشدید جنگ

ACKU
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ــا نشــر اعامیه یــی  ــان ب دفتــر سیاســی طالب
گفتــه اســت کــه یــک هیــأت دفتــر سیاســی 
امــارت اســامی افغانســتان بــه ســرکرده گی 
ــس  ــاس اســتانک زیی، ریی شــیر محمــد عب
دفتــر ایــن گــروه از تاریــخ ۶ الــی 1۰ 

ــه کشــور ازبیکســتان،  اگســت ســال روان ب
بنابــر دعــوت مقامــات آن کشــور ســفر کرد.
در اعامیــۀ طالبــان آمــده اســت کــه هیــأت 
ــفر  ــن س ــروه در ای ــن گ ــی ای ــر سیاس دفت
ــه  ــر خارج ــوف، وزی ــز کامل ــا عبدالعزی ب

ارگاشــیف،  اهلل  عصمــت  و  ازبیکســتان 
ــتان  ــور ازبیکس ــژۀ رییس جمه ــدۀ وی نماین

ــد.  ــرده ان ــات ک ــتان ماق ــرای افغانس ب
ــدار  ــه افــزوده اســت کــه در ایــن دی اعامی
ــاری  ــی ج ــای مل ــت پروژه ه ــورد امنی در م

ــدۀ ازبیکســتان در افغانســتان مثــا راه  و آین
آهــن و الیــن بــرق صحبــت شــده اســت.

ــا  ــان ب ــه آن ــد ک ــه ان ــان گفت ــان طالب همچن
مقام هــای ازبیکســتان در مــورد خــروج 
نیروهــای خارجــی از افغانســتان نیــز تبــادل 

ــد. ــرده ان نظــر ک
امــا وزارت خارجــۀ ازبیکســتان روز شــنبه با 
نشــر اعامیه یــی گفــت کــه در ایــن دیــدار 
ــح در  ــازه صل ــم اندازهای ت ــورد چش در م
ــو  ــان گفت وگ ــأت طالب ــا هی ــتان ب افغانس

صــورت گرفتــه اســت.
صلــح  عالــی  شــورای  میــان  ایــن  در 
ــأت  ــدار هی ــد دی ــن تایی ــتان، ضم افغانس
ــتان در  ــات ازبکس ــا مقام ــان ب ــروه طالب گ
تاشــکند، گفــت کــه ایــن مذاکــرات در 
ــا حکومــت افغانســتان  تمــاس و مشــوره ب

صــورت گرفتــه اســت.
ســید احســان اهلل طاهــری، ســخن گوی 
شــورای عالــی صلــح افغانســتان، ایــن 
مذاکــرات را تأییــد کــرده و گفتــه کــه 
حکومــت افغانســتان، حیــن تشــکیل اجماع 
کشــورهای  از  بین المللــی،  و  منطقه یــی 
ــان  ــای جه ــتان، علم ــح افغانس ــی صل حام
اســام، علمــای افغانســتان و نهادهــای 
بــرای  کــه  می خواهــد  بین المللــی 
ــراِت  ــاز مذاک ــح و آغ ــد صل ــریع رون تس
بــه  طالبــان  بــا  افغانســتان  حکومــت 
رهبــری نماینده هــای حکومــت افغانســتان، 

کننــد. میان جی گــری 
ــن  ــدون شــک ای ــزود: »ب ــری اف ــای طاه آق
تماس هایــی کــه امــروز ازبیکســتان بــا 
هیــأت  طالبــان دارد، ایــن هــم در حــد 
ــه  ــه پروس ــت ک ــی اس ــان همکاری های هم
صلــح افغانســتان را بــه خاطــر رســیدن بــه 
ــت افغانســتان و  ــرات مســتقیم حکوم مذاک
طالبــان مســلح تســریع می بخشــد، مــا ایــن 

را اســتقبال می کنیــم.«
ــه ازبکســتان در راســتای  ــه اســت ک او گفت
تســریع رونــد گفت وگوهــای مســتقیم 
ــان همــکاری  ــا طالب حکومــت افغانســتان ب
خــوب دارد و قبــل از ایــن کــه هیــأت 
ــت  ــد، دول ــه ازبیکســتان ســفر کن ــان ب طالب
ازبیکســتان بــا افغانســتان در تمــاس بــود و 

ــود. ــته ب ــازه خواس اج
ایــن اظهــارات در حالــی از ســوی شــورای 
عالــی صلــح افغانســتان مطــرح می شــود که 
گــروه طالبــان ضمــن رد آن گفتــه انــد کــه 
آنــان بــه درخواســت حکومــت ازبیکســتان 
ــا  ــا ب ــه و وارد گفت وگوه ــکند رفت ــه تاش ب

ــد.  ــای آن کشــور شــده ان مقام ه
در همیــن حــال گفت وگــوی مقام هــای 
امریکایــی بــا هیــأت گــروه طالبــان در قطــر 
نیــز جریــان دارد. رهبــران حکومــت وحدت 
ملــی در مــورد دیدارهــای قطرنیــز گفتــه اند 
کــه مذاکــرات قطــر بــا مشــورت حکومــت 

افغانســتان در حــال انجــام شــدن اســت. 

پروژۀ راه آهن و لین برق؛
موضوع گفت وگوهای طالبان در تاشکند

ضیاالحــق امرخیــل، رییس پیشــین دبیرخانۀ 
کمیســیون مســتقل انتخابــات، کســی که 
 ( گوســفند ها  چاق کــردن  بــه  متهــم 
تقلبــات گوســفندی( و ریختــن  آرای تقلبــی 
بــه صنــدوق یــک نامــزد مشــخص و متهــم 
ــات اســت، از  ــه گوســفندی کــردن انتخاب ب

ــان حــذف شــد. ــزدان پارلم لیســت نام
ــذف  ــی از ح ــبکه های اجتماع ــران ش کارب
ــر  ــه او را مبتک ــل ک ــق امرخی ــام ضیاالح ن
ــان  ــد، از می ــفندی می خوانن ــات گوس تقلب
نامــزدان پارلمــان، اســتقبال بی ســابقه کــرده 
و ایــن اقدام را شــهکار کمیســیون شــکایات 

ــد. ــوان کرده ان ــی عن انتخابات
ــه  ــل نقط ــه امرخی ــد ک ــران گفته ان ــن کاب ای
اوج شکســت دموکراســی در افغانســتان 
اســت و اقــدام او ســبب شــد تا دموکراســی 
نوپــا در افغانســتان بی اعتبــار گــردد و باعــث 
شــد تــا مــردم امــروز یــک حکومــت نــاکارا 

و غیرمســوول را تحمــل کننــد.
به بــاور ایــن کاربــران تقلبــات ســازمان یافتۀ 
امرخیــل بــه نفــع تیــم خــاص در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ســال 1393ســبب شــده 
تــا حکومــت وحــدت  ملــی شــکل گیــرد، 
حکومتــی کــه بــه گفتــۀ ایــن کابــران 
ناکاراتریــن و فســادترین حکومــت در طــول 
تاریــخ افغانســتان اســت و مــردم بــا موجــی 
از مشــکات اقتصــادی، ناامنــی، فســاد 
ــر  ــردم ه ــد و م ــکاری مواجه ان گســترده، بی
روز شــاهد کشته شــدن جوانــان و فــرار 

ــان از وطــن هســتند. آن
ــن  ــی ای ــبکه های اجتماع ــران ش ــن کارب ای
اقــدام کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را 
ســتایش کــرده می گوینــد: حــذف نــام 
امرخیــل و ســایر زورمنــدان از لیســت 
ــن  ــر ای ــت؛ بناب ــاده  یی نیس ــزدان کار س نام
خــدا کنــد کــه ایــن معادلــه بــا فشــار و زور 

ــد. ــر نکن تغیی
برخــی از کابــران شــبکه های اجتماعــی 
ــامی  ــذف اس ــه: ح ــد ک ــد دارن ــم تاکی ه
زمیــن،  غاصبیــن  دزدان،  قاچاق بــران، 

متقلبیــن و قلــدران از لیســت نهایــی نامزدان 
ــا  ــی بســنده نیســت، آن ه ــات پارلمان انتخاب
بایــد بــه مراجــع عدلــی و قضایــی معرفــی 

ــوند. ــازات ش ــون مج ــق قان و مطاب
زده  کــه جــو  گفته انــد  هــم  برخی هــا 
ــد و اگــر  ــر نکن نشــوید، اگــر سیســتم تغیی
ــه نشــود،  ــدگان پذیرفت ــک رای دهن بایومتری
عدالــت و شــفافیت در انتخابــات را در 
خــواب هــم کســی نمی بینــد. از یــاد نبریــد 
کــه ایــن سیســتم فســادزا و مافیاپــرور، 
ظرفیــت  زایــش هــزار امرخیــل را در درون 
خــود دارد. مــا پــی حــل مســاله ایم و نبایــد 
بــا پاک کــردن صــورت مســاله، اغفــال شــد. 
ــردن  ــل، پاک ک ــراج امرخی ــه اخ ــژه ک به وی

ــم نیســت.  صــورت مســاله ه
انتخاباتــی  نظــام  بنیادیــن  اصاحــات 
ــدان  ــۀ کارمن ــر هم ــه اگ ــود ک ــث می ش باع
ــتم  ــند، سیس ــل باش ــل امرخی ــیون مث کمیس
ــد.  ــی نمی ده ــازۀ کار امرخیل ــان اج برای ش
ــیون  ــای کمیس ــود اعض ــتم موج ــا سیس ب
ــد،  ــت کنن ــاک خدم ــه و پ ــه صادقان هرچ
ــل  ــا کار امرخی ــی ب ــان تفاوت ــۀ کارش نتیج
ــزم،  ــتم و میکانی ــن سیس ــون ای ــدارد. چ ن

ــت.  ــب اس ــود تقل خ
ــت جمهوری از  ــال ارگ ریاس ــن ح در همی
ایــن اقــدام کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 

طــی اعامیــۀ اســتقبال کــرده اســت.
در اعامیــه مطبوعاتــي ارگ آمده اســت: 
ــد  ــواره متعه ــی هم ــدت مل ــت وح حکوم
بــه برگــزاری انتخابــات شــفاف، عادالنــه و 
ــوده و می باشــد، اســتقالیت و  ــع ب ــه موق ب
صاحیت هــای کمیســیون های انتخاباتــی 
در قانــون واضــح و تصریــح شده اســت. 
ــتقالیت  ــه اس ــل ب ــرام کام ــت احت حکوم
ــات و کمیســیون  کمیســیون مســتقل انتخاب
ــذۀ  ــن ناف ــق قوانی ــی طب ــکایات انتخابات ش

ــته و دارد. ــور را داش کش
برگــزاری انتخابــات به اســاس تقویــم اعــام 
ــوده، و  ــت ب ــت و دول ــت مل ــده، خواس ش
برخواســته از تعهــد حکومــت وحــدت  ملی 

ــتان و  ــی افغانس ــون اساس ــت قان ــه رعای ب
ــًا  ــذۀ کشــور می باشــد. بن ــن ناف ســایر قوانی
در برگــزاری بــه موقــع انتخابــات هیچ گونــه 

تردیــد وجــود نــدارد.
موفقیــت ایــن پروســه و آزمــون ملــی منوط 
بــه هــم کاری مــردم و رعایــت قوانیــن نافذه 
ــان  ــار و هم وطن ــام اقش ــط تم ــور توس کش

ــد. ــز می باش عزی
ــل  ــام امرخی ــا برخی هــا هــم از خــذف ن ام
انتقــاد کــرده  و گفته انــد کــه اگــر امرخیــل 
ــرا در آن  ــس چ ــت، پ ــوده اس ــب کار ب تقل
زمــان کــه اســناد و شــواهد هــم برعلیــه او 

ــه نشــد. وجــود داشــت محاکم
امــا امرخیــل در واکنــش بــه حــذف نــام اش 
از لیســت نامــزدان گفتــه کــه مــن نــه کــدام 
قاتــل هســتم، نــه کــدام جــرم جنایتــی دارم 
ــه  ــا ب ــن هســتم؛ ام ــه هــم غاصــب زمی و ن
ــس  ــداهلل ریی ــر عب ــش داکت ــاس فرمای اس
اجراییــه از فهرســت نامــزدان انتخابــات 
پارلمانــی حــذف شــده ام، نظــری کــه 
را  آن  اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران 
رد کــرده و گفته انــد کــه داکتــر عبــداهلل 
صاحیــت تقــرری یــک رییــس یــا معــاون 
را نــدارد، چــه رســد بــه این کــه امرخیــل را 

ــد. ــذف کن ــزدان ح ــت نام از لیس
و اما امرخیل کیست؟

پیشــین  رییــس  امرخیــل  ضیاالحــق 
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس داراالنش
افغانســتان متهــم بــه تقلبــات گوســفندی در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 1393 

ــت. اس
ــال  ــات در س ــل در روز انتخاب ــس کاب پولی
ــر  ــد از ظه ــۀ بع ــاعت 2 بج ــی س 93 حوال
در ناحیــۀ نهــم کابــل یــک موتــر کــه حامــل 
مــواد حســاس انتخابــات بــود و گفتــه 
می شــد بــه دســتور ضیاالحــق امرخیــل 
رییــس داراالنشــای کمیســیون انتخابــات بــه 
ولســوالی ســروبی کابــل انتقــال داده شــود، 
را متوقــف ســاختند و پــس از آن جنجال هــا 

آغــاز شــد.
جنــرال ظاهــر ظاهــر قومانــدان امنیــه کابــل 
کــه انتقــال دهنــده گان ایــن مــواد را دســتیگر 
کــرده بــود، ادعــا کــرد کــه آقــای امرخیــل 
می خواســت بــا انتقــال ایــن مــواد بــه نفــع 

یــک نامــزد مشــخص تقلــب کنــد.
داراالنشــاء  رییــس  این کــه  از  پــس 
کمیســیون مســتقل انتخابــات از ســوی 
پولیــس کابــل متهــم بــه تقلــب شــد وزیــر 
داخلــۀ آن وقــت در یک نشســت خبــری در 
کابــل ایــن موضــوع را ســوءتفاهم میــان این 
ــای ظاهــر گفــت،  ــا آق ــد. ام ــام خوان دو مق
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــام کمیس ــن مق ای
بــدون اطــاع پولیــس خواســته مــواد مهــم 
ایــن کمیســیون را انتقــال دهــد کــه ایــن کار 
وی خــاف قانــون اســت و بایــد ایــن فــرد 

ــد. ــرار گیری ــق ق ــورد تحقی م
ســتاد انتخاباتــی داکتــر عبــداهلل عبــداهلل 
ــس از  ــم پ ــوری ه ــت جمه ــزد ریاس نام
ــی را در  ــوار صوت ــواد ن ــن م ــتگیری ای دس
ــای  ــه ادع ــه ب ــرار داد ک ــانه ها ق ــار رس اختی

ــس  ــی رئی ــوی تلفن ــان گفت وگ ــان جری آن
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــای کمیس داراالنش
بــا اعضــای ســتاد انتخاباتــی محمــد اشــرف 
غنــی و یکی از مســوولین والیتی کمیســیون 

ــوده اســت. ــات ب مســتقل انتخاب
ادعــا  عبــداهلل  داکتــر  انتخاباتــی  ســتاد 
ــی ضیاالحــق  ــوار صوت ــن ن ــه در ای ــرد ک ک
امرخیــل، رئیــس داراالنشــای کمیســیون 
مســتقل انتخابــات بــا یــک مســوول والیتــی 
کمیســیون انتخابــات و اعضای ســتاد محمد 
ــب  ــازمان دهی تقل ــارۀ س ــرف غنی در ب اش

ــت. ــرده  اس ــت می ک ــات صحب در انتخاب
بریالــی ارســا، یکــی از اعضــای ســتاد 
ــود،  ــه ب ــداهلل گفت ــر عب ــم داکت ــی تی انتخابات
ــای  ــه آق ــازد ک ــت می س ــدرک ثاب ــن م ای
امرخیــل تقلــب را بــه ســود یکــی از نامزدان 

اســت. می کــرده  ســازمان دهی 
ــش  ــی بی ــای انتخابات ــت جنجال ه در نهای
ــرف  ــردو ط ــید و ه ــول کش ــاه ط از چندم
بــه نتیجــۀ انتخابــات قناعــت کــرده و 
ــا  ــتان را ت ــا افغانس ــال و تنش ه ــن جنج ای
پرتــگاه تجزیــه بــه پیــش بــرد و باالخــره بــا 
ــت  ــه وق ــری وزیرخارج ــی جان ک پادرمیان
ــان  ــدرت می ــیم 5۰-5۰ ق ــا تقس ــکا، ب امری
ــی  ــات و هم گرای ــتاز) اصاح ــم پیش دو تی
ــداهلل و  ــری عب ــه رهب ــداوم ب ــول و ت و تح
ــدت  ــت وح ــرف غنی(، حکوم ــد اش محم

ــت. ــکل گرف ــی ش مل

کاربران شبکه های اجتماعی:

امرخیل، شهکار  نام  حذف 
است انتخابات  شکایات  کمیسیون 

ناجیه نوری  
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پــس از یــک رابطــۀ از دســت رفتــۀ عاطفــی در موقعیتــی قــرار می گیریــد کــه 
احســاس می کنیــد هــر طــور کــه شــده بایــد فکــر و خاطــرۀ تــان را از او پــاک 
ــه او فکــر نخواهــم کــرد« چــارۀ مشــکل  ــد »دیگــر ب ــا این کــه بگویی ــد. ام کنی

شــما نیســت. چــون ایــن فکرهــا نمی تواننــد متوقــف شــوند.
ــز  ــما هرگ ــع ش ــو، در واق ــران بان ــل از ای ــه نق ــوز ب ــامت نی ــزارش س ــه گ ب
نمی توانیــد به طــور کامــل از ایــن فکــر و خواســته رهــا شــوید. ممکــن اســت 
بتوانیــد آن را کنتــرل کنیــد امــا قطعــًا نمی توانیــد کامــًا فراموشــش کنیــد. بــرای 
ــه  ــت و حوصل ــرژی، وق ــد ان ــدون او بای ــی ب ــردن و شــروع زندگ ــوش ک فرام
زیــادی داشــته باشــید. شــما دائمــًا وسوســه می شــوید کــه بــه عشــق از دســت 
ــا  ــن تاش ه ــد و ای ــای او کنی ــان را غــرق رؤی ــد و خودت ــان فکــر کنی ــۀ  ت رفت

ــد. ــا شکســت مواجــه می کن ــرای فراموشــی ب شــما را ب
ایــن راه کارهــا تســکین دهنده هســتند و می تواننــد وضعیــت شــما را تــا 
اندازه یــی بهبــود دهنــد. توقــع نداشــته باشــید کــه بــا ایــن روش هــا همــه چیــز 
ــدارد کــه خاطــرات شــما را  ــی وجــود ن ــچ پاک کن ــرا هی ــد زی را فرامــوش کنی
ــد و  ــد کمــی آرام بگیری ــا می توانی ــن راهکاره ــا ای ــا ب ــد. ام ــی محــو کن ــه کل ب
زنده گــی روزمــرۀ  تــان را کــه به شــدت تحــت تأثیــر ایــن مســأله قــرار گرفتــه 

اســت، ادامــه دهیــد:
ــما  ــک خــواب خــوب ش ــرای ی ــًا ب ــد. قطع خــوب بخوابی
ــد راه کارهــای آن را بلــد باشــید. به جــز ایــن راهکارهــا  بای
ــب  ــه ش ــوید ک ــته ش ــدر خس ــی روز آن ق ــد ط ــعی کنی س

ــردن نداشــته باشــید. ــرای فکــر ک ــی ب ــت کاف وق
نوشــیدن الــکل یــا مصــرف روان گــردان و داروهــای 
خــواب آور عادت هــای مخربــی هســتند کــه افــراد پــس از 
یــک رابطــۀ شکســت خــورده ممکــن اســت بــرای رهایــی، 
یــا بــرای تمرکــز بیشــتر بــر آن اســتفاده کننــد. ســعی کنیــد 

ــد. ــرک کنی ــا را ت ــن عادت ه ــرور ای ــه م ب
بیش تــر ورزش و فعالیــت بدنــی داشــته باشــید. بــرای ایــن  
کــه کمتــر فکــر کنیــد فعالیت هــای جمعــی انجــام بدهیــد. 
ایروبیــک بهتــر از بدن ســازی اســت چــون شــما را در یــک 
فعالیــت جمعــی قــرار می دهــد. الزم اســت کــه هــر روز یــا 

حداقــل 5 روز در هفتــه ورزش کنیــد.
ــرای آرام کــردن ذهنــش می شناســد.  هــر کســی یــک راه ب
ــرو  ــه جــای ف ــد ب ــه شــما هجــوم می آورن ــا ب ــی فکره وقت
ــرس و اضطــراب  ــا ت ــه همــواره ب ــکار ک ــن اف ــن در ای رفت
ــه  ــا فعالیتــی آرام بخــش ب فراوانــی هســتند ذهــن  تــان را ب

ســمت دیگــری هدایــت کنیــد.
ــای  ــد. و از تکنیک ه ــان کنی ــراب را درم ــترس و اضط اس

ــد. ــتفاده کنی ــراب اس ــش اضط کاه
ــت شــفا بخــش  ــک فعالی ــان را بنویســید. نوشــتن ی افکارت
اســت. هیــچ چیــز بــه انــدازه نوشــتن به شــما کمــک 
ــکاری  ــتن اف ــا نوش ــکافید. ب ــان را بش ــه ذهن ت ــد ک نمی کن
ــان را بهتــر  ــه کســی بگوییــد حــال خودت کــه نمی توانیــد ب

ــد. ــه نداری ــت هایتان را نگ ــت یادداش ــد. بهتراس کنی
ــره   ــی روزم ــد زنده گ ــا نمی توانی ــتید ی ــرده هس ــر افس اگ
ــر  ــه فک ــًا ب ــد حتم ــال کنی ــی دنب ــکل طبیع ــه ش ــان را ب ت

ــید. ــان باش ــان خودت درم
بــه خودتــان اجــازه بدهیــد فقــط زمــان محــدودی از روز را 
بــه او فکــر کنیــد. 2۰ دقیقــه در روز بــرای ایــن کار کافــی 
اســت. در هــر زمــان دیگــری بــه خودتــان یــادآوری کنیــد 
ــه تــو فکــر  کــه »حــاال وقتــش نرســیده و نمی توانــم االن ب

کنــم.«
ــر اثــر یــک حادثــه جــدی مثــل مــرگ  اگــر رابطــه شــما ب
ــورد  ــان را در م ــد افکارت ــه اســت و نمی توانی از دســت رفت
ــردن  ــر ک ــه فک ــرایطی ک ــد و در ش ــت کنی ــرد هدای ــن ف ای
ــمی،  ــامت جس ــه، س ــواب، تغذی ــکاتی در خ ــث مش باع
تمرکــز و روابط    تــان بــا دیگــران شــده اســت بایــد بــه فکــر 
ــد  ــری نبای ــه دیگ ــردن ب ــر ک ــید. فک ــان باش ــان خودت درم

ــد. ــا دیگــران دچــار مشــکل کن ــاط شــما را ب ارتب رد؟
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وقتــی یــک آســیب رشــد  می کنــد، 
ماننــد زنجیــر بقیــه آســیب ها رشــد 
اجتماعــی  آســیب های   می کننــد. 
واژه یــی کــه بارهــا و بارهــا در ایــن 
گوش مــان  بــه  اخیــر  ســال  چنــد 
ــه زعــم خــود آن  رســیده و هــر کــس ب
را تحلیــل کــرده اســت؛ امــا همــۀ آنــان 
ــاد،  در تعاریف شــان عباراتــی چــون اعتی
بــزه کاری، خشــونت، روابــط غیراخاقــی 
و واژه هــای مشــمئزکننده یی را وجــه 
ــر پیکــرۀ  ــد کــه ب ــرار  می دهن اشــتراک ق

ــت. ــره زده اس ــه چمب جامع
 جامعــه ماننــد یــک موجــود زنــده 
اســت کــه هــر فــرد، ســلولی از آن 
ــک  ــر ی ــه ه ــی ک ــود. اجتماع ــد ب خواه
ــد و  ــر می گذارن ــر آن اث ــهروندان ب از ش
ــو  ــد و نم ــرای رش ــدی ب ــون کالب هم چ
و یــا سســتی و رکــود روح جامعــه 

تاثیرگــذار هســتند.
شــتابان  و  خــراش  گــوش  صــدای 
آســیب های اجتماعــی در جامعــه بــه 
شــکل قابــل لمســی همــه افــراد اجتمــاع 
ــی  ــاور برخ ــاید ب ــد؛ ش ــد  می کن را تهدی
نظــر  بــه  دشــوار  بســیار  آســیب ها 
ــود را در  ــت خ ــرۀ زش ــا چه ــد، ام برس
کــه  می شــنویم،  اتفاق هایــی  میــان 

نمایــان  می کنــد.
کــه  واژه یــی  اجتماعــی  آســیب های 
بارهــا و بارهــا در ایــن چنــد ســال اخیــر 
ــه  ــس ب ــر ک ــیده و ه ــان رس ــه گوش م ب
ــل کــرده اســت؛  زعــم خــود آن را تحلی
امــا همــه آنــان در تعاریف شــان عباراتــی 
چــون اعتیــاد، مجرمیــت، خشــونت، 
واژه هــای  و  غیراخاقــی  روابــط 
ــرار  ــتراک ق ــه اش مشــمئزکننده  یی را وج
 می دهنــد کــه بــر پیکــرۀ جامعــه چمبــره 

ــت. زده اس

خطــر آســیب های اجتماعــی بیــخ 
ــه ــوش جامع گ

آســیب های اجتماعــی بــه یــک فــرد و یا 
ــود  ــع نمی ش ــک قان ــاع کوچ ــک اجتم ی
آن  ســمارق گونۀ  رشــد  حکایــت  و 
ایــن  بحرانی شــدن  بــرای  هشــداری 
ــه  ــداری ک ــود؛ هش ــد ب ــیب ها خواه آس
هــر لحظــه در حــال ریشــه دوانــدن 

اســت و اگــر درمــان نیابــد روح انســانی 
ــد داد. ــقوط خواه ــر دره س ــه قع را ب

ســامت  شــاخصه های  از  یکــی 
جامعــه اجراشــدن قوانیــن و رعایــت 
ــود  ــه وج ــت ک ــهروندی اس ــوق ش حق
آســیب های اجتماعــی زنــگ خطــری 
بــود.  بــرای جامعــۀ ســالم خواهــد 
جامعــه  دکتــرای  محمــدی،  مهــدی 
آســیب های  تعریــف  در  شناســی 
ــه  ــاری ک ــد: رفت ــار می کن ــی اظه اجتماع
متقابــل بــا هنجارهــای اجتماعــی نباشــد 
ــه دارد،  ــی ک ــش منف ــزان واکن ــه می و ب
ــه همــراه خواهــد  هزینــۀ رفتــاری کــه ب

داشــت متفــاوت اســت.
واکنــش  بــه  جامعــه  برچســب  وی 
رفتــاری افــراد را مــاک قــرار داده، 
رفتــاری  خــود  می کنــد:  خاطرنشــان 
ــت، در  ــم نیس ــد مه ــاق  می افت ــه اتف ک
واکنــش  میــزان  برچســب  رویکــرد 
ــا  ــت؛ مث ــر اس ــار مهم ت ــی رفت اجتماع
جامعــه زمانــی کــه بــه ارتبــاط نامشــروع 
ــی  ــش منف ــزان واکن ــد می ــه  می کن توج
ــن  ــود و ای ــد ب ــتر خواه ــرای زن بیش ب
تبعیــض نــژادی و جنســیتی در نــوع 
انجــام  می گیــرد مهــم  رفتــاری کــه 

ــت. اس
ــطح  ــان س ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
ــد: در  ــح می کن ــه تصری ــواد در جامع س
ــش  ــواد افزای ــطح س ــه س ــی ک جامعه  ی
ــور  ــتر عقل مح ــا بیش ــد، آدم ه ــدا کن پی
عمــل  ســنجیده تر  و   می شــوند 
ــه  ــنتی ب ــاع ُس ــه از اجتم ــد؛ هرچ  می کنن
ــزان خشــونت  ــدرن وارد  می شــویم می م
در ابعــاد مختلــف کم تــر بــروز  می کنــد.

شــکاف اقتصــادی زمینــه بــرای بــروز 
ــا ناهنجاری ه

ــاط  ــم در ارتب ــا ه ــه ب ــای جامع بخش ه
ــاق را در  ــم اخ ــر بخواهی ــتند، اگ هس
نیــاز بــه رفــع  جامعــه رواج دهیــم 
ــه  ــم؛ در فرانس ــادی داری ــکل اقتص مش
تحقیقــی در مدرســۀ شــبانه روزی انجــام 
ــاق و  ــۀ اخ ــه رابط ــه در آن ب ــه ک گرفت

ــد. ــه ش ــادی پرداخت ــرایط اقتص ش
دانش آمــوزان  عــادی  شــرایط  در    
خصوصیاتــی چــون اخــاق خــوب، 

داشــتند،  مهــرورزی  و  نوع دوســت 
شــایعه یی بیــان کردنــد کــه قــرار اســت 
از خدمــات ایــن مدرســه از جملــه غــذا 
ــایعه  ــن ش ــن رواج ای ــود و ضم ــم ش ک
چیــزی از حجــم و میــزان خدمــات 
ــت  ــا گذش ــًا ب ــا عم ــد، ام ــته نش کاس
۶ مــاه در رفتــار دانش آمــوزان شــاهد 
تغییراتــی چــون خشــونت، خودخواهــی 

و... بودنــد.
  وقتــی یــک آســیب رشــد  می کنــد، 
ماننــد زنجیــر بقیــه آســیب ها رشــد 
اگــر  کــه  بپذیریــم  بایــد   می کننــد؛ 
در  را  خشــونت  میــزان   می خواهیــم 
جامعــه کاهــش دهیــم بایــد مســائل 
ــت  ــادی، عدال ــت اقتص ــادی، عدال اقتص

اجتماعــی را در نظــر بگیریــم.
رســمی  غیــر  اســکان های  خشــونت 
کــه  مناطقــی  حاشیه نشــین ها،   و 
زیــر هنجارهــای اجتماعــی هســتند، 
کــه  مناطقــی  و  تاریــک  محیط هــای 
ــا  ــه آن ه ــری ب ــی کمت ــات فرهنگ امکان
آســیب های  میــزان  داده  می شــود، 

رخ  می دهــد. بیشــتر  اجتماعــی 
بودجه  یــی کــه بــرای ایــن مناطــق در نظر 
گرفتــه  می شــود، نبایــد بــا دیگــر مناطــق 
ــد بیشــتر شــود  یکســان باشــد بلکــه بای
ــی،  ــای اجتماع ــع تبعیض ه ــرای رف ــا ب ت
ــود  ــان وج ــورت یکس ــه ص ــات ب امکان
ــان مناطــق  داشــته باشــد و شــکاف ها می

ــود. ــر ش کم ت

ــد و  ــع رش ــی مان ــیب های اجتماع آس
ــوند ــه می ش ــی جامع تعال

ــی  ــا جمع ــردی ی ــوع عمــل ف ــر ن ــه ه ب
ــول  ــتای اص ــه در راس ــود ک ــه  می ش گفت
اخاقــی و قواعد هــای عمــل جمعــی یــا 
غیــر رســمی،  جامعــه محــل زندگــی قرار 
ــی  ــع قانون ــا من ــه ب ــرد و در نتیج نمی گی
و یــا قبــح اخاقــی و اجتماعــی روبــه رو 

 می شــود.
ــد  ــر  می زن ــرد س ــه از ف ــی ک ــر عمل ه
ــت  ــل اس ــی از عوام ــر از مجموعه ی متاث
کــه بــه طــور معمــول در طــول زنده گــی 
ســر راه وی قــرار دارد و وی را بــه انجام 
ایــن  وادار  می کنــد،  خــاص  عملــی 
عوامــل در جوامــع مختلــف یکســان 
ــوع جــرم، شــدت و  نیســت و از نظــر ن
ــی  ــل متفاوت ــداد آن از عوام ــف، تع ضع

سرچشــمه  می گیــرد.
ــینی  ــیه نش ــترش حاش ــینی، گس شهرنش
ــه  ــرژی را ب ــع و ان ــاف مناب ــر، ات و فق
ــات  ــش طبق ــاف فاح ــال دارد، اخت دنب
اجتمــاع و عوامــل محیطــی چــون فقــر، 
بیــکاری، تــورم و شــرایط بــد اقتصــادی 
بــر همــه آحــاد جامعــه، اقشــار، گروه هــا 

ــد. ــذار باش ــد تاثیرگ ــا  می توان و نهاده
ــت های  ــی از سیاس ــه برخ ــر ب تجدیدنظ
اقتصــادی  می توانــد  برنامه هــای  و 
ــی  ــیب های اجتماع ــی  از آس بخــش مهم
ــه راه  ــدام ب ــد، اق ــان کن ــرل و درم را کنت
ــوم  ــه عل ــه ب ــه  یی و توج ــای ریش حل ه
انســانی مانــع بســیاری از انحرافــات 

ــود. ــد ب خواه
 

/شبکه اطالع رسانی راه

آسیب ها و انحرافات اجتماعی 
مانع رشد و توسعه جامعه
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تعریف سه گانی
سـه  از  کـه  اسـت  شـعری  قالـب  یـک  سـه گانی 
مصـراع یا سـه سـطر پدیـد می آیـد و در پایـان آن، 

می خـورد: ذهنـی  ضربـۀ 
آسمان با دل تنگم گریان؛

روی چترم باران،
زیر چترم باران.

در تعریـف دقیق تـر، سـه گانی نوعـی شـعر بـا فـرم 
بیرونی-کلـی »کوتاه« و »سـه لَختی« و فـرم درونی- 

کلی »بسـته« و »کوبشـی« اسـت.
دو  سـه گانی،  بنیادیـن  ویژه گی هـای  میـان  از 
بـودن،  »سـه لَختی«  و  بـودن  »کوتـاه«  ویژه گـی 
سـه گانی  عـددی  و  هندسـی  کّمیـت  به ترتیـب، 
را می سـازند و بـا یکدیگـر، بنیـاد »فـرم مکانیـک« 
ویژگـی  دو  هم چنیـن  می دهنـد؛  تشـکیل  را  آن 
»بسـته« بودن و »کوبشـی« بـودن، به ترتیـب، کیفیت 
هارمونیـک]1[ و ریتمیک]2[ سـه گانی را می سـازند 
تشـکیل  را  آن  ارگانیـک«  »فـرم  بنیـاد  هـم،  بـا  و 
می دهنـد. در یـک سـه گانی، وجـود همۀ ایـن چهار 
ویژه گـی بـه طـور هم زمـان، ضـرورت دارد و ایـن 
بـدان معناسـت کـه تنها وجـود ویژه گی »سـه لَختی« 

پدیـد نمـی آورد. بـودن، سـه گانی 
اکنون به توضیح این ویژه گی ها می پردازیم:

1  کوتاه 
از گذشـته های دور و نزدیـک، شـعر کوتـاه در زبان 
فارسـی، بـه صـورت تک بیـت،]3[ دوبیتـی، رباعی، 
شـعر نیمایـی و شـعر سـپید، رایـج بـوده اسـت و 
حکمت هـای  بررسـی  بـا  فرهنگـی اش  ریشـه های 
هم چنیـن  و  فارسـی  امثال وحکـم  و  بزرگمهـر 
و  خسـروانی ها  مطالعـۀ  بـا  ریشـه های  ادبـی اش 
بـر  دارد.  واکاوی  آن هـا جـای  ماننـد  و  فهلویـات 
ایـن ریشـه ها بیفزاییـد اثرگـذاری قـرآن و حدیـث 
و فرهنـگ و ادب دورۀ اسـامی را در ایـن بـاره. 
به ویـژه  اجتماعـی،  و  فکـری  عوامـل  کـه  امـروزه 
خـاص،  و  عـام  کم  شـکیبایی  و  کمینه گرایـی]4[ 
شـعر کوتـاه را بر کرسـی کاربرد روزافزون نشـانیده 
اسـت، سـه گانی می کوشـد خـای شـعر فارسـی را 
از جهـت نیـاز جامعۀ ادبی به شـعر کوتـاه »روزآمد« 
و »تعریف شـده«، پـر کنـد. پدیدآمـدن سـه گانی در 
این شـرایط نشـان از آن دارد که نظام شـعر فارسی، 

هم چنـان زنـده و توانمنـد و پویاسـت.
حـال بایـد بیفزاییـم کـه شـعر کوتـاه بـه طـور کلی 
با سـه مشـخصۀ زیـر قابـل شناسـایی خواهـد بود:
الـف( از جهـت فـرم بیرونـی، امکانـات محـدودی 
بـا  دارد، چنـان کـه دوبیتـی و رباعـی، یـک وزن 
چهـار مصـراع و یکـی- دو طـرح قافیـه را بیشـتر 
برنمی تابنـد و الزم اسـت ایـن امکانـات، بـرای هـر 
قالـب شـعر کوتـاه، کامًا مشـخص باشـد تا شـاعر 
بـا خیال راحت بـه هنرنمایی در آن قالب بیندیشـد.
ب( از جهـت فـرم درونـی، پیوسـته اسـت و بـه 
عبارتـی دارای یک شـگرد بنیادی بیش نیسـت و به 
عبـارت دیگـر، تک هسـته یی اسـت. افزون بـر این، 
امـکان دارد هـر قالب، چیـز اضافه  یـی در چنتۀ فرم 
درونـی اش داشـته باشـد؛ مانند ضربۀ ذهنـی مصراع 

آخـر رباعی.
ج( درکل، علی رغـم کوتاهـی، اسـتقال یـک شـعر 

را داراسـت.
2 . سه لَختی]5[

شـعر کوتـاه، از جهـت فـرم بیرونی- کلـی، محدود 
یـک  در  آدمـی  ذهـن  ظرفیـت  بـر  بنـا  و  اسـت 
بخش بنـدی، ظاهـراً نمی توانـد پنـج لَخـت، بیشـتر 
داشـته باشـد؛ خـواه مـوزون، کـه در ایـن صورت، 
لَخـت، یعنـی مصـراع، و خـواه غیرمـوزون، کـه در 
این جاسـت  سـطر.  یعنـی  لَخـت،  صـورت،  ایـن 
کـه شـعرهای کوتـاه کاسـیک فارسـی، تـا کنـون 
چهارلَختـی  یـا  بوده انـد  )تک بیـت(  دولَختـی  یـا 
)دوبیتـی و رباعـی( و امـروزه نیـز شـعرهای کوتـاه 
تـا  یک لَختـی  اکثـرا  فارسـی،  سـپید  و  نیمایـی 
پنج لَختی انـد و نمونه هـای فراتـر از پنج لَختـی آن ها 
چنـدان نیسـت. ایـن نکتـه را گفتیـم تا بگوییـم، به 
بـاور مـا حدومـرز شـعر کوتـاه فارسـی، از جهـت 
فـرم بیرونـی- کلـی، در تقطیـع معمولـی لَخت هـا، 
یک لَختـی تـا پنج لَختـی اسـت و بنابر این، سـه گانی 
بـه عنـوان یـک نـوع  شـعر سـه لَختی، نقطـۀ تعـادل 
شـعر کوتـاه را پیـش روی مـا می گـذارد و یگانی و 
دوگانـی و چهارگانـی و پنج گانـی، لبریخته هـای آن 

می دهنـد. تشـکیل  را 
بـاری، عـدد سـه، یـک عـدد کهن الگویـی اسـت. 
بـرای اثبـات این قضیـه الزم نیسـت از اهـرام ثاثه 
و تثلیـث مسـیحی و سـه بـار سـام دادن در نمـاز 
و سـه بـاور بنیادیـن پنـدار نیـک، کـردار نیـک و 
گفتـار نیـک در آیین زردشـت و َمثَل »تا سـه نشـه، 
بـازی نشـه« و َمثَـل »یکـی غمـه، دوتـا کمه، سـه تا 
خاطرَجمعـه« و ایـن قبیـل چیزهـا کـه شمارشـان 
پیشـینه های  تـا  بگوییـم  سـخن  اسـت،  فـراوان 
اسـطوره  یی و تاریخـی و دینـی و فرهنگـی آن را 
نشـان دهیـم، زیـرا وجـود سربسـتۀ خسـروانی  در 
ایـران باسـتان که سه خشـتی های کرمانجـی بازماندۀ 

آن اسـت و هم چنیـن وجـود هایکو در شـعر ژاپنی 
و همین طـور وجـود نمونه هـای مشـابه، در برخـی 
ایـن  ادبیات هـا و خرده ادبیات هـا کافـی اسـت تـا 
نکتـه را دریابیـم و نوخسـروانی های مهـدی اخوان 
ثالـث )م.امیـد( هـم بـر همیـن پایـه پدیـد آمده اند.

3. بسته 
فـرم درونـی- کلـی بسـته را در مقابل فـرم درونی- 

کلـی بـاز بـه کار برده ایم. بـرای نمونـه، بیت:
مانند ماه در آب 

تابیدنت چه زیباست 
فـرم درونـی- کلی بـاز دارد و به این صـورت قابل 

ادامه اسـت:
دریا به رنگ چشمت 

چشمت به رنگ دریاست 
بر بوم گیسوانت 

تصویر موج پیداست...
امـا همـان بیـت، با افـزودن یـک مصـراع، می تواند 

فـرم درونـی- کلی بسـته بـه خـود بگیرد:
مانند ماه، در آب 

تابیدنت چه زیباست!
زیبا همیشه تنهاست.

همـۀ گونه هـای شـعری، اعـم از کوتـاه و میانـه و 
بلنـد، قاعدتـًا بایـد متناسـب با شـرایط   شـان دارای 
چنان کـه وجـود  باشـند،  بسـته  درونی-کلـی  فـرم 
ایـن ویژه گـی به طـور محسوسـی در تک بیـت زیر 

اسـت: یافتنی 
خدایا! مرا فارغ البال کن!

و بنشین و...! پرواز را...! حال کن!
و بی توجهـی بـه این قاعـده، شـعرهای ناقص پدید 
مـی آورد. ایـن در حالـی اسـت کـه شـعرهای کوتاه 
امـروزی، به ویـژه در شـاخه های نیمایـی و سـپید، 
اکثـراً فـرم درونی- کلی بـاز دارند، چنـان که گویی 
هـر کـدام  یـک بـرش از شـعری بلند اسـت. شـعر 

سـه لَختی زیـر، همیـن ایـراد را بـه رخ می کشـد:
َمشک بر خاک و خیمه ها بر باد؛ 

آب از شرم، آب شد آن روز، 
آتش از غم، کباب شد آن روز.

از  بسـیاری  در  را حتـی  بـاز  کلـی  فـرم درونـی- 
دوبیتی هـا و رباعی هـای امـروزی می تـوان دیـد و 
سـه گانی بـا درک ایـن مشـکل، بر بسـته بـودن فرم 

درونـی خویـش اصـرار مـی ورزد.
فـرم درونـی- کلی بسـتۀ سـه گانی، برداشـت هنری 
از الگـوی قیـاس منطقِی »صغری و کبـری و نتیجه« 
اسـت و بنابر این در ذهن و زبان انسـان ریشه دارد. 
ایـن نکتـه بـدان معناسـت کـه پایان بندی سـه گانی 
حتمـا بایـد ماننـد الگویـش، تمام شـده جلـوه کنـد؛ 
یعنـی خواننـده پـس از خوانـدن سـه گانی انتظـار 

ادامۀ آن را نکشـد.
4. کوبشی 

بیشـتر کوتاه سـرایان امـروزی در بارۀ فـرم درونی- 
و  ندارنـد  درسـتی  دریافـت  کوتـاه،  شـعر  کلـی 
قانع کننده گـی اش  عیـن  را  آن  تمام شـده گی 
می داننـد و بدیـن دلیـل، شـعرهای کوتـاه امـروزی 
غالبـا از خاصیـت اقنـاع مخاطـب بی بهره انـد. برای 
رفع این مشـکل، یک راه بیشـتر نمی شناسـیم: شـعر 
کوتـاه در عـوض کوتاهی خویش بایـد چیزهایی به 
مخاطـب ببخشـد که ایـن کوتاهی را جبـران نماید. 
آن چیزهـا چیسـت؟ یـک مـوردش زدن ضربـه ی 
ذهنـی اسـت؛ ضربه یـی که بـه جای منفعل سـاختن 
احسـاس یا اندیشـۀ مخاطـب، فّعالیت احساسـی و 
اندیشـگی او را برانگیـزد. البتـه ایـن کار بـه لحـاظ 
تصویـر و تزئیـن و موسـیقی و زبـان، هـم گام پیش 
مـی رود و یک شـاعرانه گی انفجاری پدیـد می آورد 
یـا »درلحظه گـی« اسـت.  »ناگهانیگـی«  کـه همـان 
ضمنـا جلوه هـای تصویـری و تزئینی چنیـن کاری، 
متفـاوت اسـت و گاه از راه کاربرد یک تشـبیه بدیع 

و گاه از راه کاربـرد اسـتعاره یی غریـب و گاه از راه 
کاربـرد ایهـام و گاه حتـی از راه گره گشـایی روایی 

و ماننـد آنهـا پدیـد می آیـد:
حیرانم از این حس؛

گلها همه زیبا،
من عاشق نرگس. 

مصـراع  در  جـز  نمی توانـد  ذهنـی  ضربـۀ  بـاری، 
دسـت کم  و  به خـورد  سـه گانی  سـوم  سـطر  یـا 
می دهنـد.  نشـان  این گونـه  برتـر،  نمونه هـای 
بااین حـال، چه بسـا ایـن کار، بـه صـورت تصاعدی 
از مصراع هـا یـا سـطرهای پیشـین آغـاز شـود و در 

مصـراع یـا سـطر سـوم، بـه اوج برسـد:
هرچند به ماندنش در این دنیا
جز تا سِر ظهر، دل نمی بندد،

آدم برفی همیشه می خندد.

شاخه های سه گانی
بـودن،  »کوتـاه«  ویژه گـی  کـه چهـار  هـر شـعری 
»سـه لَختی« بـودن، »بسـته« بـودن و »کوبشـی« بودن 
را داشـته باشـد، خـواه مـوزون و خـواه غیرموزون، 
سـه گانی اسـت. بـر ایـن  پایه سـه گانی، سـه شـاخه 

 دارد:  
1. کاسیک،

2. نیمایی،
3. سپید.

در بـارۀ سـه گانی کاسـیک و نیمایـی گفتنی اسـت 
کـه می تواننـد در هـر وزنـی سـروده شـوند و ایـن 
امـکان، دسـت شـاعران را برای سـرودن سـه گانی، 
نسـبت بـه دوبیتـی و رباعی کـه تک وزنی انـد، بازتر 

می کنـد.
گاه می پرسـند کـه سـطرهای یـک سـه گانی سـپید 
بـا کـدام معیارهـا تقطیـع می شـوند؟ ایـن پرسـش، 
به جاسـت، امـا کًا بـه شـعر سـپید باز می گـردد، نه 
صرفـا بـه سـه گانی سـپید. بـرای نمونه، مـا هنوز به 
طـور دقیـق نمی دانیم شـاملو با کـدام معیارها تقطیع 
سـطرهای اشـعار سـپیدش را پیـش برده اسـت. در 
عیـن حـال، ایـن که قواعـد تقطیع سـطرهای شـعر 
سـپید مشـخص نیسـت، یک حرف اسـت و این که 
وجـود ایـن قواعـد حتمـی اسـت، حرفـی دیگـر. 
امـروزه ضـرورت شـناخت دقیـق چنیـن قواعـدی 
را بیـش از پیـش احسـاس می کنیـم و جـای یـک 
پژوهـش در ایـن بـاره خالـی اسـت و چنان چه این 

هـش  و صـورت گیـرد، قطعـآ نتایجـش بـرای پژ
سـه گانی سـپید هـم مـورد اسـتفاده خواهد بـود. با 
ایـن  وصـف، چاره  یـی نداریم جـز این کـه بگوییم، 
فعـا ذوق سـلیم در این باره حـرف اول را می زند؛ 
برخـاف سـه گانی کاسـیک و سـه گانی نیمایی که 
تقطیـع مصراع های شـان، به تبـع وزن عروضی آن ها 
پیـش مـی رود. ناگفتـه نماند منظـور از ذوق سـلیم، 
تـن دادن بـه هـر نـوع تقطیع نیسـت، بـل دل نهادن 
بـه قواعدی اسـت کـه هنوز نانوشـته مانده انـد. این 
نکتـه را نیـز بگوییـم کـه در شـاخه بندی سـه گانی، 
نخسـتین بار بـا معرفـی یـک قالـب بیرونـی بـرای 
شـعر سـپید فارسـی مواجهیـم؛ چیـزی کـه پیشـتر، 
جـز از رهگـذر هایکوواره ها نمونه نداشـته اسـت و 

آن هـا هـم اساسـًا ایرانی نیسـتند:
بگو دوستت دارم

و سکوت کن!
گل هم باشد، خار می شود.

فرم های بیرونی- جزئی سه گانی
سـه گانی در هـر شـاخه، فرم هـای بیرونـی- جزئـی 
بـرای  را  سـه گانی پرداز  دسـت  کـه  دارد  چنـدی 
گزینـش هـر کـدام از آن هـا بـه اقتضـای حـال، باز 

می گذارنـد:

یــک  ســطرهای  كــه  می پرســند  گاه 
كــدام معیارهــا  بــا  ســه گانی ســپید 
پرســش،  ایــن  می شــوند؟  تقطیــع 
بــه شــعر ســپید  به جاســت، امــا كالً 
ــه ســه گانی  ــاز می گــردد، نــه صرفــا ب ب
ســپید. بــرای نمونــه، مــا هنــوز بــه 
بــا  شــاملو  نمی دانیــم  دقیــق  طــور 
ســطرهای  تقطیــع  معیارهــا  كــدام 
بــرده  پیــش  را  ســپیدش  اشــعار 
كــه  ایــن  حــال،  عیــن  در  اســت. 
قواعــد تقطیــع ســطرهای شــعر ســپید 
مشــخص نیســت، یــک حــرف اســت 
و این كــه وجــود ایــن قواعــد حتمــی 
اســت، حرفــی دیگــر. امــروزه ضــرورت 
را  قواعــدی  چنیــن  دقیــق  شــناخت 
می كنیــم  احســاس  پیــش  از  بیــش 
و جــای یــک پژوهــش در ایــن بــاره 
خالــی اســت و چنان چــه ایــن پژوهــش 
ــرای  ــش ب ــآ نتایج ــرد، قطع ــورت گی ص
ــتفاده  ــورد اس ــم م ــپید ه ــه گانی س س
خواهــد بــود. بــا ایــن  وصــف، چاره  یــی 
ــال  ــم، فع ــه بگویی ــن ك ــز ای ــم ج نداری
ذوق ســلیم در ایــن بــاره حــرف اول را 
می زنــد؛ برخــالف ســه گانی كالســیک 
تقطیــع  كــه  نیمایــی  ســه گانی  و 
وزن  تبــع  بــه  مصراع های شــان، 
عروضــی آن هــا پیــش مــی رود. ناگفتــه 
نمانــد منظــور از ذوق ســلیم، تــن دادن 
ــل دل  ــت، ب ــع نیس ــوع تقطی ــر ن ــه ه ب
ــوز  ــه هن ــه قواعــدی اســت ك ــادن ب نه

مانده انــد نانوشــته 
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لوی درستیز: 

جنگ غزنی را استخبارات پاکستان سازمان دهی می کند
فعاالن مدنی نسبت به وقوع فاجعه 

انسانی در غزنی هشدار دادند

افسران محاصره در غورماچ:

اگر نیروهای کمکی نرسند، تمامی سربازان کشته خواهند شد

مقام هــای امنیتــی کشــور در پیونــد بــه جنــگ 
از  بخش هایــی  شــدن  دست به دســت  و  غزنــی 
ــای  ــی و گروه ه ــای امنیت ــان نیروه ــت می ــن والی ای
تروریســتی، گفتــه انــد کــه حمــات فــوق از ســوی 
ســازمان دهی  همســایه  کشــورهای  اســتخبارات 

ــت.  ــده اس ش
جنــرال محمدشــریف یفتلــی، لــوی درســتیز کشــور، 
ــت؛  ــی را پذیرف ــگ غزن ــان جن ــکات در جری مش
ــگ را اســتخبارات  ــن جن ــه ای ــی مدعــی شــد ک ول

ــد. ــرده ان ــی ک ــازمان دهی و عمل ــه س منطق
در  اســد(   21( یک شــنبه  روز  یفتلــی،  جنــرال 
ــا 21  ــه 2۰ ت ــت ک ــگاران، گف ــا خبرن ــو ب گفت وگ
گــروپ تروریســتی در جنــگ غزنــی حضــور دارنــد 
و هــم اکنــون افــراد لشــکر طیبــه در جریــان جنــگ 

ــد. ــده ان ــته ش ــت کش در آن والی
ــتخبارات پاکســتان در پشــت  ــه اس ــرد ک ــا ک او ادع
ــدن  ــرم  ش ــل گ ــه دلی ــرار دارد و ب ــگ ق ــن جن ای
ــی  ــن اســتخبارات در پ ــای صلــح، ای گفت وگوه

بی ثباتــی افغانســتان و کشــورهای منطقــه انــد.
افغانســتان اضافــه کــرد:  لــوی درســتیز اردوی 
ــزم بین المللــی اســت،  ــز تروری ــۀ خی »پاکســتان تخت
هــر کــس کــه از هرجایــی می آیــد، اول بــه پاکســتان 
ــز  ــلح و تج هی ــا مس ــه آن ج ــس از آن ک ــد، پ می آی
شــد، بــه افغانســتان می آیــد و بــه جنــگ روی 
ــود  ــر وج ــه در ظاه ــی ک ــت اساس ــی آورد، حمای م

دارد، در عقــب آن دســت آی.اِس.آی پاکســتان قــرار 
دارد.«

حکومــت پاکســتان تاکنــون در مــورد اظهــارات لوی 
درســتیز اردوی افغانســتان چیــزی نگفته اســت.

همچنــان، جنــرال یفتلــی، هرگونــه بی توجهــی 
ــه  ــت ک ــرد و گف ــی را رد ک ــت غزن ــورد امنی در م
ــۀ  ــن حمل ــن چنی ــل پیش بی ــی از قب ــای امنیت نیروه

ــد. ــان بودن طالب
ــری  ــه درگی ــا آن ک ــز، ب ــۀ افغانســتان نی وزارت داخل
ــد  ــی تأیی ــان را در غزن ــا طالب ــای کشــور را ب نیروه
کــرد؛ امــا گفــت کــه در حــال حاضــر تمــام 
ــای  ــی در بخش ه ــی و ملکــی دولت تأسیســات نظام
مرکــزی شــهر غزنــی، در کنتــرول نیروهــای امنیتــی 

ــرار دارد. ــان ق افغ
بهــار مهــر، مشــاور روابــط اســتراتیژیک وزارت 
ــری  ــه درگی ــت ک ــکا گف ــدای امری ــه ص ــه ب داخل
ــهر  ــۀ ش ــان در حوم ــا طالب ــس ب ــازه نف ــای ت نیروه
غزنــی جریــان دارد و ایــن نیروهــای در حــال 

ــتند. ــروی اس پیش
ــت،  ــرول ماس ــس در کنت ــزود: »محب ــر اف ــای مه آق
قوماندانــی امنیــه، ریاســت امنیــت ملــی، تمــام 
ــای  ــرول نیروه ــی در کنت ــی و دفاع ــای ملک نهاده
ماســت، تحــرکات و تــاش دشــمن تنهــا در حومــۀ 

ــود دارد.« ــهر وج ش
ــر  ــب درگی ــه جوان ــات واردشــده ب ــورد تلف او در م

چیــزی نگفــت؛ امــا افــزود کــه بــه نیروهــای امنیتــی 
ــه در  ــت ک ــده اس ــتور داده ش ــی، دس ــهر غزن در ش
جریــان امــروز و امشــب عملیــات پاک ســازی 

ــد. ــاز کنن جــدی را آغ
ــد  ــای نصیراحم ــاد ادعاه ــر بنی ــر، ب ــوی دیگ از س
ــی، ولســوالی  ــی غزن ــری، عضــو شــورای والیت فقی
ــته )21  ــب گذش ــت، ش ــن والی ــری ای ــه عم خواج
ــت و  ــرده اس ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ــد( ب اس
ــان  ــی جری ــهر غزن ــده در داخــل ش ــری پراگن درگی

دارد.
ــه از  ــت ک ــی گف ــی غزن ــورای والیت ــن عضــو ش ای
ــه  ــل حمل ــه دلی ــون ب ــا کن ــته ت ــه گذش روز جمع
طالبــان بــر مرکــز شــهر، بســیاری از خانواده هــا بــه 

ــد. ــی ندارن ــان دسترس آب و ن
نیــز  افــزود کــه روز یک شــنبه  فقیــری  آقــای 
درگیــری پراگنــده در ســاحات قلعــۀ شــاده و حــوزۀ 
اول جریــان دارد. او گفــت کــه طالبــان دفتــر والیتــی 
کمیســیون مســتقل انتخابــات، بخشــی از حــوزه اول 
و دوم امنیتــی شــهر غزنــی را بــه آتــش کشــیده انــد.
ــای  ــا مقام ه ــاط ب ــه ارتب ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــت. ــع اس ــم قط ــوز ه ــی هن محل
ــح  ــه صب ــی ک ــت غزن ــگار آزاد در والی ــک خبرن ی
دیــروز تماســش رســانه ها وصــل شــد، گفــت کــه 
ــی آرام  ــهر غزن ــای ش ــیاری از بخش ه ــب بس دیش

ــان حضــور داشــتند. ــا طالب ــود؛ ام ب
ــری  ــش کیلومت ــه در ش ــد آزادزوی ک ــد جنی احم
ــه  ــت ک ــرد، گف ــر می ب ــه س ــی ب ــهر غزن ــز ش مرک
ــای  ــا طیاره ه ــود و تنه ــهر آرام ب ــز ش ــب مرک دیش

ــتند. ــرواز داش ــهر پ ــن ش ــراز ای ــی در ف نظام
ــازار و شــهر  ــا دیــروز نیــز ب ــر بنیــاد معلومــات، ت ب
غزنــی بســته و بســیاری از جاده هــای داخــل شــهر 

خالــی بــود.
ذبیــح اهلل مجاهــد، یکــی از ســخن گویان گــروه 
طالــب نیــز ادعــا کــرده اســت کــه افــراد ایــن گــروه 
شــب گذشــته ولســوالی خواجــه عمــری را تصــرف 
ــل  ــه قت ــت گیر و ب ــرباز را دس ــن س ــرده و چندی ک

ــد. رســانده ان
بــه گفتــۀ او، جنگ  جویــان ایــن گــروه تمــام ســاحاتی 
ــد و  ــرول دارن ــد، در کنت ــرده ان ــرف ک ــه تص را ک
ــه را تصــرف و تجهیــزات آن را  میــدان هوایــی کهن

ــد. آتــش زده ان
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شـماری از فعـاالن مدنـی و اعضـای شـورای والیتـی غزنـی، 
و  خوانـده  نگران کننـده  را  غزنـی  شـهر  در  امنیتـی  وضعیـت 
می گوینـد کـه باشـنده گان ایـن شـهر هـم اکنـون بـه مـواد اولیه 
دسترسـی ندارنـد و دوام وضعیـت ممکـن اسـت فاجعه انسـانی 

را بـه بـار آورد.
شـماری از فعـاالن مدنی و اعضای شـورای والیتـی غزنی، امروز 
یکشـنبه )21 اسـد( در یـک نشسـت خبـری در کابـل گفتنـد که 

شـهر غزنـی در معرض سـقوط به دسـت طالبان قـرار دارد.
عنایـت اهلل ناصـر فعال جامعـه مدنی گفت که آخریـن اطاعاتی 
کـه در نتیجـه تماس های سـتایتی با باشـنده گان غزنی به دسـت 
آمـده، نشـان می دهـد کـه طالبـان بخش هـای زیـادی از مرکـز 
شـهر را تصـرف کـرده، حوزه هـای امنیتـی را سـقوط داده انـد و 
بـا نیروهـای امنیتـی کـه تنهـا در چنـد سـاختمان دولتـی شـامل 
مقـام والیـت، فرماندهـی پولیـس و ریاسـت امنیتی ملی مسـتقر 

می باشـند مشـغول درگیری انـد.
ناصـر گفت:«تمـام وعـده وعیدهـا و الف زنی هـای کـه  آقـای 
مسـووالن نهادهـای امنیتـی از در کنترول بـودن وضعیـت شـهر 
اسـت،  نادرسـت  بودنـد،  کـرده  مطـرح  ایـن  از  پیـش  غزنـی 
نیروهـای کمکـی و اکمـاالت به ایـن والیت هنوز نرسـیده و این 

شـهر درمعـرض سـقوط اسـت.«
وی بـه وضعیـت باشـنده گان والیـت غزنـی اشـاره کـرده، بیـان 
داشـت کـه مـواد اولیـه شـامل آب آشـامیدنی، مـواد خوراکـه و 
مـواد صحـِی ایـن باشـنده گان روبه تمام شـدن اسـت، شـفاخانۀ 
زخمیـان  تـداوی  بـرای  تجهیـزات  کم تریـن  از  غزنـی  ملکـی 
برخـوردار نیسـت و دوام ایـن وضعیـت فاجعۀ انسـانی را به بار 

خواهـد آورد.
ایـن فعـال مدنـی یـک حلقـه مافیایـی و قومی کـه بـه گفتۀ وی 
حکومـت محلـی غزنـی را بـه دسـت گرفتـه را متهـم بـه بـروز 
وضعیـت فعلـی غزنـی خوانـده، تاکید کـرد که حکومـت اگر به 
بی توجهـی خـود نسـبت به غزنـی ادامه دهـد نتایج تاسـف باری 

بـرای مـردم در بـر خواهد داشـت.
در همیـن حـال عصمـت اهلل جان مراد وال عضو شـورای والیتی 
غزنـی در ایـن نشسـت بیان داشـت که از سـه روز بـه این طرف 
جنـگ شـدید در شـهر غزنی جریان داشـته و رونـد ارائۀ هر نوع 
خدمـات اولیـه در ایـن والیت متوقف شـده و مردم در شـرایطی 

سـختی به سـر می برند.
وی گفـت کـه مارکیت هـای بـزرگ تجارتـی در ایـن والیـت به 
آتـش کشـیده شـده، میوه هـای تـازۀ مارکیت ها فاسـد شـده اند و 

ایـن والیـت در معـرض یـک فاجعه قـرار گرفته اسـت.
وی خواسـتار ارسـال کمک هـای عاجـل مـواد اولیـه و صحـی 
و عملیـات تصفیه سـازی شـهر غزنـی از سـوی حکومـت شـده، 
هشـدار داد کـه در صـورت دوام بی توجهی به وضـع این والیت 

بـروز فاجعـۀ انسـانی در ایـن والیـت حتمی خواهـد بود.
از  دیگـر  یکـی  رحیم یـار،  واجـد  بـال  احمـد  هـم  از سـوی 
فعـاالن مدنـی بـا ابـراز نگرانـی از دوام وضعیت نابسـامان امنیتی 
در والیـت غزنـی حکومـت را بـه معاملـۀ ایـن والیـت بـا گروه 

کرد. متهـم  طالبـان 
آقـای رحیم یـار گفت کـه در والیت غزنی وحشـت حاکم شـده 
اسـت امـا نهادهای امنیتی و سـخنگویان دولت بـه دروغ مردم را 

اطمینـان خاطـر می دهند.
ایـن فعـال مدنـی خواسـتار ارسـال عاجـل کمک هـای اولیـه بـه 

باشـنده گان شـهر غزنی شـد.
اسـد(   18( پنجشـنبه گذشـته  نیمه هـای شـب  مسـلح،  طالبـان 
حمـات گروهـی گسـترده   یی را بـاالی شـهر غزنی انجـام دادند 
و گفته می شـود بسـیاری از نقاط شـهر غزنی را در کنترول خود 
در آورده انـد. از سـه روز بدین سـو درگیـری در شـهر غزنی میان 

نیروهـای امنیتـی و طالبـان مسـلح ادامه دارد.
در همین حال شـاه حسـین مرتضوی معاون سـخنگوی ریاسـت 
جمهـوری در واکنـش بـه نگرانی هـا مبنـی بـر احتمـال سـقوط 
شـهر غزنـی گفتـه اسـت کـه نیـروی کافـی زمینـی و کمک های 

هوایـی در غزنی وجـود دارد.
آقـای مرتضـوی در صفحـۀ فیسـبوکش نوشته:«شـایعه نکنیم، در 

حمایـت از مـردم و نیروهـای امنیتی باشـیم!
مسـیرهای تدارکات برای نیروها در داخل شـهر غزنی از سـمت 
پی.آر.تـی و لـوا بـاز شـده اسـت. هماهنگي قـوی میـان قوت ها 
بـه وجـود آمده اسـت. نیـروی کافـی زمینی و کمک هـای هوایی 
در غزنـی وجـود دارد. طالبـان در برخـی نقـاط تحـرکات مجدد 
داشـته اند امـا موفـق نشـده اند. از مسـیر نوآبـاد در حـال تـرک و 
فـرار انـد. به زودی تغییرات بیشـتری را در وضعیت امنیتی شـهر 

بود.« شـاهد خواهیم 

خبرگزاری جمهور- کابل

ــته و  ــاب از کش ــت فاری ــی در والی ــووالن محل مس
ــی  ــن از نیروهــای دولت زخمــی شــدن چهــل ودو ت
ــان  ــان نیروهــای امنیتــی و طالب ــر درگیــری می در اث
ــد.  ــر داده ان در ولســوالی غورمــاچ ایــن والیــت خب
ــی و  ــای دولت ــان نیروه ــه می ــری ک ــن درگی  درای
طالبــان در پایــگاه موســوم بــه »چینایی هــا« در 
ولســوالی غورمــاچ والیــت فاریــاب رخ داده اســت، 
ــد و 25  ــان باخته ان ــی ج ــای دولت ــن از نیروه 17ت

ــده اند. ــی ش ــر نیزخم ــن دیگ ت
محمدطاهــر رحمانــی، عضــو شــورای والیتــی 
رســانه ها  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  فاریــاب 
گفــت کــه گــروه طالبــان شــب گذشــته )شــنبه، 2۰ 
ــه کمــپ  ــگاه ارتــش موســوم ب ــر یــک پای اســد( ب
چینایی هــا در شهرســتان غورمــاچ حملــۀ تهاجمــی 
انجــام دادنــد کــه در نتیجــه آن11 تــن از ســربازان 
ــده اند. ــی ش ــر زخم ــن دیگ ــته و 21 ت ــش کش ارت
آقــای رحمانــی گفــت کــه در جریــان ایــن حملــه، 
8 ســرباز ارتــش نیــز از ســوی طالبــان ربــوده شــده 

انــد.
پایــگاه »چینایی هــا« در  نیروهایــی  کــه در  امــا 
کــه  می گوینــد  اســتند،  محاصــره  در  فاریــاب 
درگیــری اکنــون فروکــش کــرده امــا اگــر نیروهــای 
کمکــی نرســند، طالبــان تمامــی ســربازان در آن جــا 

ــت.   ــد کش را خواهن
شــماری از ســربازان و افســرانی  کــه در ایــن پایــگاه 
گفت وگــوی  در  مانده انــد  گیــر  محاصــره  در 
ــی ســاعت  ــرد در حوال ــه نب ــد ک ــی، می گوین تیلفون

ــد(  ــنبه، 2۰اس ــته )ش ــش از چاشــت روزگذش ده پی
آغــاز شــد.

ایــن ســربازان و افســران گفتــه انــد کــه طالبــان ایــن 
ــان  ــد. آن ــرار داده ان ــگاه را در محاصــره خــود ق پای
ــند  ــی نرس ــای کمک ــر نیروه ــد اگ ــدار می دهن هش
تمامــی ســربازان از ســوی طالبــان کشــته خواهنــد 

شــد.
ایــن ســربازان می گوینــد کــه از یــک مــاه بــه 
ــان  ــگاه در محاصــره طالب ــن پای ــان در ای این ســو آن

بوده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه از چهــار روز بــه این ســو 
ــی در شــهر  ــان و نیروهــای امنیت ــان طالب نبردهــا می
غزنــی نیــز ادامــه دارد. هرچنــد حکومــت می گویــد 
ــیده اند،  ــهر رس ــن ش ــه ای ــی ب ــای کمک ــه نیروه ک
ــان  ــم طالب ــوز ه ــه هن ــاند ک ــا می رس ــا گزارش ه ام
آن،  بخش هــای  در  و  اســتند  شــهر  داخــل  در 

ــد. پاســگاه ایجــاد کــرده ان
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ورزش
ملک ستیز

ــد  ــرف کنی ــرزمینی را تص ــد س ــر می خواهی »اگ
ــازید.« ــود س ــگ اش را ناب ــت فرهن نخس

بنیتو موسولینی
ــن  ــه، یکــی از نمادهــای تمــدن خــاور زمی ــر غزن هجــوم ســیاه ب
ــد و  ــغال کردن ــان را اش ــان بامی ــه طالب ــت. زمانی ک ــی نیس تصادف
ــود  ــد ناب ــه بودن ــان نمون ــه در جه ــودا را ک ــتبر ب ــای س پیکره ه
کردنــد به یــاد داریــد؟ در آن زمــان قندیــل شــیخ پژوهش گــر 
 Danish پاکســتانی تبار در انســتیتوت مطالعــات جهانــی دنمــارک
ــود  Institute for International Studies )DIIS( نوشــته ب
ــت.  ــی داش ــش مهم ــان ISI نق ــای بامی ــرنگونی بوداه ــه در س ک
ــه  ــت. ب ــارک اس ــرقین در دنم ــن مستش ــی از بارزتری ــل یک قندی
ــا عظمــت تاریخــی و  ــد ت ــل، پاکســتانی ها تــاش دارن ــاور قندی ب
فرهنگــی افغانســتان را کــم جلــوه دهنــد و از منظــر جهــان نابــود 
ــن  ــت. ای ــه اس ــتان کثرت گرایان ــی افغانس ــینه تاریخ ــازند. پیش س
بینــش جوهــر پاکســتان را در منطقــه بــه خطــر مواجــه می ســازد. 
بــاری در نشســت تحلیلی کــه از ســوی DIIS در کوپنهاگــن 
ــود،  ــده ب ــدازی ش ــتان راه ان ــتان و افغانس ــط پاکس ــون رواب پیرام
دولــت خــان تحلیل گــر پاکســتانی و مــن از ســخن رانان آن 
بودیــم. قندیــل ایــن نشســت را تســهیل گری می کــرد. در جریــان 
ــتان  ــت پاکس ــر حمای ــارش را ب ــر هم تب ــل تحلیل گ ــا قندی بحث ه
از گروه هــای تنــدرو اســامی کــه بــر خــاف ارزش هــای فرهنگــی 
افغانســتان می جنگنــد نقــد کــرد. بــه بــاور قندیــل برخــی از ایــن 
گروه هــا بــه گونــهء خــاص وظیفــه دارنــد تــا محــات تاریخــی و 
فرهنگــی افغانســتان را شناســایی کــرده و بــرای نابــودی آن برنامــه 

ریزنــد. 
پاســخ دولت خــان ایــن بــود: »گســترش اســام فلســفهء راهبــردی 
ــد  ــفه باش ــن فلس ــاف ای ــر خ ــه ب ــر نمادی ک ــت. ه ــتان اس پاکس
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــت م ــش نخس ــت.« واکن ــردود اس ــا م برای م
پاکســتان می توانــد فلســفه اش را در جغرافیــای خــود تعمیــل 
ــردی  ــن روی ک ــل چنی ــط بین المل ــل رواب ــر آن تعام ــد. در غی کن
ــتان  ــرا پاکس ــت چ ــن اس ــر چنی ــا اگ ــد. ی ــه« می نام را »مداخل
ــاد بینش هــا معاصــر دولت هــای ملــی  ــر بنی فرهنــگ اســامی را ب
ــد  ــت می کن ــتان حمای ــه پاکس ــزی را ک ــد؟ چی ــت نمی کن حمای
رادیکالیــزم )تنــدروی( اســت. اســام سیاســی وظیفــه دارد تــا بــا 
ــر منطقــه حاکــم ســازد.  ایدئولوژی ســازی دیــن واپس گرایــی را ب
ایــن در حالی اســت کــه کانون هــا و ســاختار هــای سیاســی نظــام 

ــتند. ــیکوالر هس ــتان س در پاکس
ــرزمین  ــه س ــه غزن ــش را ب ــان تاریک اندی ــوم طالب ــه هج ــاال ک ح
ــای  ــته ها و گفته ه ــاد نوش ــه ی ــم ب ــه ها می بین ــتانی و حماس باس
قندیــل می افتــم. زمانــی نظریه پــرداز معــروف فاشــیزم موســولینی 
گفتــه بــود »اگــر می خواهیــد ســرزمینی را تصــرف کنیــد نخســت 

فرهنــگ اش را نابــود ســازید.« 
ــخ خــود  ــودی فرهنــگ و تاری ــا اگــر خاموشــیم، هریــک در ناب م
ــد  ــت. بای ــرزمین ماس ــرگ س ــگ م ــرگ فرهن ــتیم. م ــریک هس ش

ــویم. ــدا ش ــه یک ص ــر غزن ــی ب ــوم فرهنگ ــر هج ــه در براب هم

خالد میرزایی

توهم معرفت!!
ــای  ــاس واکنش ه ــر اس ــان ب ــای انس ــتِر تصمیم ه بیش
ــود  ــاذ می ش ــافی اتخ ــای اکتش ــی و میان بره احساس
تــا تحلیــل عقانــی، و گرچــه احساســات و روش اکتشــافی 
ــود،  ــب ب ــر مناس ــر حج ــی در عص ــت های آفریقای ــرای دش ــا ب م
ــِر  ــهرِی عص ــگل ش ــا جن ــی ب ــی وقت ــن چیزهای ــفانه، چنی متأس

ــت. ــی نیس ــروکار داری، کاف ــیلیکون س س
ــا  ــدرت به نحــو مســتقل می اندیشــند. برعکــس، م ــه ن انســان ها ب
ــاخت  ــارۀ س ــز را درب ــه چی ــی هم ــیم. هیچ کس ــی می اندیش گروه
ــه  ــد. آنچ ــا نمی دان ــا هواپیم ــم ی ــب ات ــع، بم ــای جام ــک کلیس ی
انســان اندیشــمند را از دیگــر حیوانــاْت برتــر و مــا را ســرور زمیــن 
ــرای اندیشــیدن  ــا ب ــد م ــارت اســت از توانایــی بی مانن ــد عب می کن

ــا. ــردی م ــه عقانیــت ف ــزرگ؛ ن جمعــی در گروه هــای ب
ــی  ــود را درون اتاق ــرا خ ــد؛ زی ــش بی خبرن ــی خوی ــردم از نادان م
تاییدکننــدۀ  و  هم فکــر  دوســتان  انعــکاس صــدای  از  مملــو 
ــان  ــه باورهایش ــی ک ــی جای ــد؛ یعن ــوس کرده ان ــان محب خودش
ــه  ــه ب ــد ک ــش می آی ــدرت پی ــوند و به ن ــت می ش ــته تقوی پیوس

ــوند. ــیده ش ــش کش چال
ــت  ــکل داده اس ــی ش ــا را تفکرگروه ــای م ــیاری از دیدگاه ه بس
نــه عقانیــت فــردی و وفــاداری مــا بــه ایــن دیدگاه هــا ناشــی از 
وفــاداری گروهــی اســت. بمبــاران مــردم بــا واقعیت هــا و نمایــش 
ــۀ  ــردم از ارائ ــر م ــد. اکث ــوس می ده ــۀ معک ــا نتیج ــی آن ه نادان
ــًا دوســت  ــد و قطع بیش ازحــِد شــواهد واقعــی خوششــان نمی آی
ــه  ــد ک ــان می کنی ــر گم ــد. اگ ــت کنن ــه احســاس حماق ــد ک ندارن
ــپ  ــد ترام ــوط، دونال ــواهد درســت و مرب ــۀ ش ــا ارائ ــد ب می توانی
ــر اســت  ــد، بهت ــع کنی ــی قان ــش جهان ــِت گرمای ــورد واقعی را درم

بیشــتر بیندیشــید.

جانشین رونالدو در رئال 
مادرید کی خواهد شد؟

فیـسبـوک نـــامــه

نشــریه اکســپرس مدعــی شــد کــه رئــال مادریــد قصــد دارد، 
پیش نهــاد 2۰۰ میلیــون پونــدی را بــرای بــه خدمــت گرفتــن 

»ادن هــازارد« ســتاره چلســی ارائــه کنــد.
بــه نقــل از رســانه های ورزشــی، مائوریزیــو ســاری، ســرمربی 
جدیــد چلســی نشــان داده کــه در مقابــل تمامــی پیش نهاداتــی 
ــا  ــد و ت ــت می کن ــود، مقاوم ــه می ش ــازارد ارائ ــرای ه ــه ب ک
ــی  ــع جدای ــس، مان ــی در انگلی ــل و انتقاالت ــره نق ــان پنج پای

هــازارد شــد. 
ــده  ــه ش ــوی ک ــر نح ــه ه ــد ب ــد می خواه ــال مادری ــی رئ ول
ــد. از  ــدا کن ــود پی ــب خ ــدو در ترکی ــرای رونال ــینی ب جان ش
همیــن رو سپیدپوشــان پیش نهــادی بیــن 15۰ تــا 2۰۰ میلیــون 

پونــد بــرای هــازارد ارائــه خواهنــد کــرد. 
ــوق  ــش حق ــرارداد و افزای ــد ق ــتانه تمدی ــه در آس ــازارد ک ه
ــه  ــد ب ــت، نمی توان ــز اس ــد( نی ــزار پون ــی اش )3۰۰ ه هفته گ
ــات  ــس از تعطی ــد و پ ــاری کن ــی پافش ــرای جدای ــی ب راحت
ــت  ــاری صحب ــو س ــا مائوریزی ــز ب ــت نی ــتانی و بازگش تابس

ــته اســت.  ــی داش های
چلســی اخیــراً تیبــو کورتــوا را بــه فــروش رســانده و کورتــوا 
ــود:  ــرده ب ــت ک ــن صحب ــازارد چنی ــا ه ــه اش ب ــز از رابط نی
»هــازارد به خاطــر پیوســتن بــه رئــال بــه مــن تبریک گفــت. او 
بازیکــن فوق العاده یــی اســت و مــن همیشــه دوســت دارم در 
تیمــم حضــور داشــته باشــد، بایــد دیــد در آینــده چــه خواهــد 

شــد. اگــر او بــه رئــال مادریــد بیایــد، فــوق العــاده اســت.«
ــدن  ــی دارد و از مان ــه متفاوت ــاری برنام ــال، س ــن ح ــا ای ب
هــازارد در چلســی خوش حــال اســت. او گفــت: »هــازارد بــا 
ماســت. هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد، مــن ســه یــا چهاربــار 
ــل و  ــاره نق ــن در ب ــه م ــچ گاه ب ــردم. او هی ــت ک ــا او صحب ب
انتقــاالت چیــزی نگفــت. او از مانــدن در چلســی خوشــحال 

اســت.«
ــه  ــال ایــن هفت ــران ارشــد رئ ــاد کــرد اســت کــه مدی ــل ی قاب
جمــع خواهنــد شــد تــا تصمیــم نهایــی بــرای وسوســه کــردن 
ــازارد  ــروش ه ــرای ف ــا ب ــت آن ه ــتن مقاوم ــی و شکس چلس
ــروزی ۰-3  ــا پی ــگ را ب ــی لی ــای لندن ــود. آبی ه ــه ش گرفت
ــه،  ــو کانت ــه انگول ــد ک ــاز کردن ــاون« آغ ــد ت ــل »هادرزفیل مقاب
جورجینیــو و پــدرو، گل زن هــای آن هــا بودنــد. بــا ایــن 
حــال، بــا وجــود چنیــن بــرد خوبــی، ســاری معتقــد بــود کــه 

ــتند. ــوب او نیس ــطح مطل ــش در س بازی کنان
او گفــت: »بــازی ســختی بــرای مــا بــود. اگــر بــه نتیجــه نــگاه 
ــه اول  ــی نیم ــود ول ــانی ب ــازی آس ــد ب ــر می کنی ــد، فک کنی
واقعــًا شــرایط ســختی داشــتیم. تیــم مــا تیــم فیزیکــی نیســت 
ــی  ــم ول ــه مشــکل خــورده بودی ــه ب ــرای 2۰ دقیق ــن ب بنابرای

ــم.« خــوب کار کردی

جان باختن بیش تر از هفت صد 
تن بر اثر سرازیر شدن 

سیال ب ها در هند

ســرازیر شــدن ســیاب ها در هنــد بــه  اثــر باران هــای شــدید 
ــزار  ــه و چهل وپنج ه ــی گرفت ــته 718 قربان ــاه گذش در دو م
نفــر نیــز فقــط در یــک ایــاالت مجبــور بــه تــرک خانه هــای 

خــود شــده انــد.
ــر  ــار منتش ــاس آم ــر اس ــدی، ب ــانه های هن ــل از رس ــه نق ب
شــده بــاران در پنــج ایــاالت نیــز کشــاورزی را تحــت تاثیــر 
قــرار داده و بــه محصــوالت بیــش از یــک میلیــون کشــاورز 

آســیب زده اســت.
مقام هــای هنــدی اعــام کرده انــد کــه بــه اثــر یکــی 
»کــراال«  ایــاالت جنوبــی  در  از شــدیدترین ســیاب ها 
تاکنــون 37 تــن کشــته شــده و ده هــا هــزار نفــر دیگــر بــه 

اردوگاه هــای نجــات منتقــل شــده اند.
ــزی  ــمالی و مرک ــق ش ــون مناط ــته تاکن ــار روز گذش از چه
ــاهد  ــد ش ــوب هن ــع در جن ــراال واق ــاالت ک ــان ای و همچن

بارنده گی هــای شــدید بــوده اســت.
مقامــات ایالتــی اعــام کردنــد کــه بــرای اســکان کســانی کــه 
خانه هــای خــود را بــر اثــر ســیاب از دســت داده انــد 439 

ارودگاه نجــات از ســوی دولــت فراهــم شــده اســت.
ــعت  ــه وس ــاورزی ب ــوالت کش ــا و محص ــن زمین ه همچنی
ــیل  ــوع س ــل وق ــه دلی ــت ب ــن ایال ــار در ای ــزار هکت 27 ه

ــد. ــده ان ــه دی صدم
ــه 5۰  ــن خســارت ها ب ــه ای ــه هزین ــود ک ــن زده می ش تخمی

میلیــون دالــر برســد.
اســت  قــرار  هنــد  کشــور  وزیــر  ســینگ،  راجنــات 
ــر  ــارت ب ــاع و نظ ــی اوض ــرای بررس ــنبه( ب ــروز )یکش ام
عملیات هــای امــداد و نجــات بــه ایالــت کــراال ســفر کنــد.
ایــاالت کــراال کــه دارای 44 رودخانــه اســت در ســال 1924 
ــی  ــای فصل ــل بارنده گی ه ــه دلی شــاهد شــدیدترین ســیل ب

. د بو
کــه  اســت  کــرده  پیشــبینی  هواشناســیی  ســازمان 
ــت  ــاه آگس ــزده م ــخ پان ــا تاری ــا ت ــدید ت ــای ش بارنده گی ه
ــیل در  ــوع س ــر وق ــر خط ــن ام ــد داشــت و ای ــه خواه ادام

مناطــق بــا ارتفــاع کــم را افزایــش می دهــد.
همچنیــن ســیل در ایاالت هــای شــمال شــرقی هنــد از 
جملــه اســام، تریپــورا و مانیپــور در یــک مــاه گذشــته ســبب 

ــده اســت. ــر ش ــزار نف ــه 8۰۰ ه ــک ب ــی نزدی ــا به جای ج
ــیل و  ــوع س ــر وق ــای منتشــر شــده براث براســاس گزارش ه
ــد  ــن در هن ــن در ســال گذشــته بیــش از 9۰۰ ت ــش زمی ران

جــان باختــه انــد.
هنــد در کنــار زلزلــه تقریبــا هــر ســال تحــت تاثیــر شــرایط 
ــن و ســیل  ــش زمی ــان، ران ــد توف ــی شــدید مانن آب و هوای

قــرار مــی گیــرد.
کشــاورزی یکــی از بخش هــای بســیار بــزرگ در هنــد 
ــیل و  ــه س ــی از جمل ــای طبیع ــود و بای ــی ش محســوب م
ــیار  ــور بس ــن کش ــاد ای ــر اقتص ــد ب ــی توان ــالی م خشک س

ــد. ــذار باش تاثیرگ
ــورت  ــه ص ــد ب ــردم هن ــد از م ــش از ۶۰ درص ــی بی زنده گ

ــه کشــاورزی وابســته اســت. ــر مســتقیم ب مســتقیم و غی
باران هــای موســمی )مانســون( کــه از جــون تــا ســپتامبر بــه 
طــور منظــم در هنــد ادامــه دارد همــه ســاله خســارت جانــی 

و مالــی زیــادی درایــن کشــور برجــای می گــذارد.

ACKU
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دونالـد  دولـت  پاکسـتانی،  رسـانه های  گـزارش  بربنایـد 
ترامـپ، پروسـۀ آمـوزش نیروهـای پاکسـتانی را کـه همـه 
سـاله در نهادهای مختلف آموزشـی ایاالت متحده مشـغول 

آمـوزش بودنـد، متوقـف کـرده اسـت.
انکشـاف  بـرای  متحـده  ایـاالت  ادارۀ  نیـز  پیـش  چنـدی 
بین المللـی )یـواس ای آی دی( کمک هـای مالـی اش را بـرای 
پاکسـتان و افغانسـتان نسـبت بـه سـال های گذشـته کاهش 

داده بـود.
از  امریـکا  سـبب اصلـی کاهـش مسـاعدت ها، نارضایتـی 
مبـارزه نابسـنده پاکسـتان بـر ضـد گروه های دهشـت افگن 

مسـتقر در خـاک پاکسـتان خوانـده شـده بـود.
روزنامـۀ »دان« پاکسـتان، گفتـه اسـت کـه قرار بود در سـال 
تحصیلـی آینـده ۶۶ نظامـی پاکسـتانی در نهادهـای نظامـی 
امریـکا درس بخواننـد؛ امـا ایـاالت متحده هزینۀ مـورد نیاز 

بـرای ایـن برنامـه را پرداخت نکرده اسـت.
گفتنـی اسـت که برنامۀ مسـاعدت آموزشـی ایـاالت متحده 
بـرای نیروهـای امنیتـی پاکسـتان، از بیش از ده سـال به این 
سـو ادامـه داشـت. ایاالت متحـدۀ امریـکا، پیـش از این نیز 
کمک هایـش را بـه پاکسـتان ازبهـر آن چه اقدام نکـردن این 
کشـور در برابـر شـبکۀ حقانی و لشـکر طیبیه گفتـه بود، به 

پایین تریـن سـطح کاهش داد.
کانگـرس ایـاالت متحـده، الیحـۀ مجـوز دفـاع ملـی ایـن 
دالـر  میلیـون   71۶ از  بیـش  بـه  آن  ارزش  کـه  را  کشـور 

کـرد. تصویـب  پیـش  چنـدی  می رسـد 
در ایـن الیحـه، کمـک مالـی بـه پاکسـتان تنهـا 15۰میلیون 

دالـر درنظرگرفتـه شـده اسـت درحالـی کـه پـس از آغـاز 
 2۰۰1 سـال  در  افغانسـتان  در  هراس افگنـی  بـا  جنـگ 
کمک هـای مالـی واشـنگتن بـه اسـام آبـاد، از 75۰ میلیون 
دالـر درسـال آغـاز شـد و تـا بـه یـک میلیـارد دالر رسـید.

ایـاالت متحده گفته اسـت که با فشـارهای مالـی می خواهد 
پاکسـتان را متقاعـد بسـازد تـا در برابـر به شـبکۀ حقانی که 
بـه انجـام حمله هـای مرگ بـار در افغانسـتان متهـم اسـت 

اقدامـات عملـی روی دسـت گیرد.

پاکسـتان، از آغـاز تهاجـم بـه رهبـری ایـاالت متحـده در 
افغانسـتان، ده هـا میلیارد دالر مسـاعدت اقتصـادی و نظامی 
امریـکا را بـه هدف مبـارزه با دهشـت افگنی دریافـت کرد.

امـا ترامـپ در نخسـتین تویـت خویـش در سـال 2۰18 
گذشـته  سـال  پانـزده  در  امریـکا  حکومـت  کـه  نوشـت 
کشـور  ایـن  بـه  را  دالـر  ملیـار   33 از  بیش تـر  احمقانـه 

اسـت. کـرده  مسـاعدت 
 

تسلیم شدن یک گروه پنجاه نفری طالب به نیروهای امنیتی
ــا  مقام هــای امنیتــی در والیــت بادغیــس از تســلیمی یــک فرمانــده مهــم گــروه طالبــان ب

پنجــاه تــن از زیردســتانش بــه نیروهــای امنیتــی خبــر داده انــد.
ــار،  ــه عبدالغف ــت ک ــه اس ــی گفت ــر خبرنامه ی ــا نش ــس ب ــت بادغی ــه والی ــی امنی فرمان ده
مشــهور بــه طوفــان، ســرگروپ 3۰۰ نفــری گــروه طالبــان بــا 5۰ تــن از زیردســتانش بــه 

نیروهــای دولتــی تســلیم شــده اســت.
ــاح های  ــمًا س ــد( رس ــنبه )2۰ اس ــدان روز ش ــن قومان ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم در خبرنام

ــد. ــیم کرده ان ــت تلس ــه دول ــان را ب ش
خبرنامــه افــزوده اســت کــه عبدالغفــار مشــهور بــه طوفــان در ولســوالی قــادس والیــت 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــای تروریســتی و ضــد حکومت ــرادش مشــغول فعالیت ه ــا اف ــس ب بادغی

ــن داده اســت. ــح ت ــه صل ــس ب ــی پولی ــای اپراتیف اســاس فعالیت ه
مســووالن امنیتــی گفتــه انــد کــه عبدالغفــار طوفــان ســرگروپ ایــن گــروه 5۰ نفــری در 
حضــور مــردم ونماینــده گان مــردم و اداره محلــی تهعــد ســپرد کــه دســت از جنــگ بــر 

ضــد نظــام براشــته و درکنــار دولــت بــرای تامیــن صلــح وامنیــت کار خواهــد کــرد.
فرمان دهــی امنیــه والیــت بادغیــس می افزایــد کــه در آینده هــای نزدیــک 25۰ تــن دیگــر 
ــا ســاح های دســت داشــتۀ شــان از 11 حــوزه ولســوالی قــادس  افــراد عبدالغفــار نیــز ب

ــای  ــت و نیروه ــار دول ــت و در کن ــد پیوس ــح خواهن ــه صل ــه پروس ــس ب ــت بادغی والی
امنیتــی خواهنــد ایســتاد.

بادغیــس در غــرب  افغانســتان از جملــه والیت هــای ناامــن بــه حســاب مــی رود کــه در 
ــن  ــته، خطرناک تری ــای گذش ــان ماه ه ــد و در جری ــال دارن ــور فع ــان حض ــروه طالب آن گ

ــد. ــدازی کرده ان ــی راه ان ــای دولت ــاالی نیروه ــا را ب حمله ه
ــان   ــروه طالب ــد گ ــر ض ــی ب ــای امنیت ــای نیروه ــد عملیات ه ــر، هرچن ــال حاض در ح
ــروه  ــل آن گ ــودی کام ــث ناب ــوز باع ــا هن ــا ت ــان دارد؛ ام ــس جری ــای بادغی در بخش ه

نشده اســت.

یــک عضــوی شــورای والیتــی غزنــی می گویــد       
ــب پاکســتانی  ــش از ۶5۰ طال ــته بی ــام روزگذش ــه ش ک
ــا  ــده ب ــت ش ــن والی ــل وارد ای ــت زاب ــق والی از طری
گروه هــای تروریســتی طالبــان افغانــی یک جــا بــه 

ــد. ــی پرداختن ــای دولت ــه نیروه ــارزه علی مب
ــه، فاطمــه رحیمــی  ــزاری خاورمیان ــزارش خبرگ ــه گ ب
عضــوی شــورای والیتــی والیــت غزنــی گفتــه اســت 
شــام روزگذشــته شــنبه 2۰ اســد بــه تعــداد 7۰۰ طالــب 
پاکســتانی کــه حمــات تروریســتی را در مــدارس 
ــل  ــت زاب ــیر والی ــد از مس ــوزش دیده ان ــتان آم پاکس

ــده اند. ــی ش ــهر غزن وارد ش
بــه گفتــۀ خانــم رحیمــی ایــن طالبــان تازه نفــس 
ــد  ــوزش دیده ان ــدارس پاکســان آم ــه در م پاکســتانی ک
بــا واردشــدن بــه والیــت غزنــی بــر ســاختمان 
قوماندانــی امنیــه ایــن والیــت حملــه نمــوده آن را 
تحــت تصــرف خــود در آوردنــد ضمــن ایــن بــا آمــدن 
ایــن تروریســتان درگیری هــا دروالیــت غزنــی شــدت 

ــت. ــه اس گرفت
او افــزود در حــال حاضــر تمــام نقــاط والیــت غزنــی 
در تصــرف گروه هــای تروریســتی طالبــان قــرار دارد و 
نیروهــای امنیتــی بــا ایجــاد پایــگاه در خــارج از شــهر 

غزنــی هیــچ عملیاتــی بــرای پســگیری ایــن والیــت راه 
ــد. ــدازی نکرده ان ان

ــزی  ــت مرک ــر حکوم ــرد اگ ــاوه ک ــی ع ــم رحیم خان
بــه زودتریــن فرصــت در ایــن خصــوص اقــدام نکنــد 
باشــنده گان ایــن والیــت کــه بــا کمبــود غــذا مواجه انــد 

ــد. ــد ش ــف خواهن ــنه گی تل از گرس
او ادامــه داد  گروه هــای تروریســتی طالبــان ســاختمان 
ــات  ریاســت ترافیــک، ترانســپورت و کمیســیون انتخاب
را بــه آتــش کشــیده اند و اگــر دولــت بــه ایــن مســاله 
ــی  ــرکوب و عقب ران ــرای س ــد و ب ــدی نکن ــه ج توج
ــدازی  ــی را راه ان ــای اساس ــتان عملیات ه ــن تروریس ای

نکنــد فاجعــۀ کنــدز دوبــاره تکــرار خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه جنــگ در والیــت غزنــی از 
ــه در  ــت ک ــده اس ــاز ش ــو آغ ــد بدین س ــه 19 اس جمع
جریــان یــک شــبانه روز اکثریــت مناطــق ایــن والیــت 
ــا  ــرده و در درگیری ه ــقوط ک ــان س ــت طالب ــه دس ب
میــان دو طــرف شــماری زیــاد از نیروهــای امنیتــی مــا 

ــده اند. ــی ش ــته و زخم کش
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ــد  ــس اب ــم حب ــره حک ــی قاه ــه جنای محکم
»محمــد بدیــع«، رهبــر اخوان المســلمین و 
تعــدادی دیگــر از اعضــای برجســته ایــن 

ــرد. ــادر ک ــروه را ص گ
محکمــه جنایــی قاهــره رهبــر اخوان المســلمین 
و چهــار نفــر دیگــر از رهبــران ایــن گــروه بــه 
ــان« ،  ــام العری ــی«، »عص ــد البلتاج ــام »محم ن
ــر « را  ــینی عنت ــازی «،»و الحس ــوت حج »صف
ــر  ــه ‘البح ــوم ب ــوادث موس ــوص ح در خص

ــد محکــوم کــرد. ــه حبــس اب االعظــم« ب
ــه  ــن »باســم عــوده« را ب ــن محکمــه همچنی ای
15 ســال زنــدان و »احمــد ضاحــی « ، »هشــام 
کامــل « و همچنیــن »جمــال فتحــی « از دیگــر 
ــال  ــه 1۰ س ــلمین را ب ــوان المس ــای اخ اعض

ــدان محکــوم کــرد. زن
محکومیــت افــراد مزبــور تحریــک مــردم 
بــرای اعمــال خشــونت آمیــز در ســرک البحــر 
االعظــم ، تجمــع بــدون مجــوز ، قتــل عمــد ، 
ارتــکاب اقدامــات تروریســتی، قــدرت نمایــی 
،حملــه بــه مــردم ، مقاومــت مقابــل نیروهــای 
دولتــی و همچنیــن آســیب رســاندن بــه امــوال 
برکنــاری  از  پــس  خصوصــی  و  عمومــی 
ــین  ــوری پیش ــس جمه ــی« رئی ــد مرس »محم

مصــر اعــام شــده اســت.
محکمــه کیفــری » الجیــزه « نیــز مــاه ســپتامبر 
ــن  ــد ای ــس اب ــه حب ــم ب ــادی، حک 2۰14 می
افــراد داده بــود امــا دادگاه اســتیناف ایــن حکــم 
را نقــض کــرده و دســتور بــه اعــاده دادرســی 

داد.
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