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تقریبا همه آدم ها در مقابل سختی می ایستند، 
اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.

آبراهام لینکلن

مـاه  دو  کـه  فاریـاب  کوهسـتان  ولسـوالی 
پیـش به دسـت طالبان سـقوط کرده بـود، در 
پـی عملیـات نظامـی روز جمعه بـه تصرف 

درآمد. امنیتـی  نیروهـای 
سـخن  گوی  رضایـی،  حنیـف  محمـد 
قـول اردوی شـاهین گفتـه کـه یـک واحـد 
کماندوهـای ارتـش، روز پنچشـنبه عملیات 
آغـاز  را  کوهسـتان  ولسـوالی  پس گیـری 
کردنـد کـه در حـال حاضـر مرکز ولسـوالی 
کوهسـتان و سـاحات وسـیع آن در تصـرف 

درآمده اسـت. امنیتـی  نیروهـای 

آقـای رضایی افـزود که در جریـان حمالت 
هوایـی و زمینـی ۳۳ طالـب بـه شـمول چند 
در حـال  کـه  کشـته شـدند  آنـان  فرمانـدۀ 
در  طالـب  جنگجویـان  جسـد   ۱۸ حاضـر 

اختیـار نیروهـای امنیتـی اسـت.
فرماندهـان  از  نقیـب اهلل  مـال  او،  گفتـۀ  بـه 
طالبـان در جریان این عملیات کشـته شـده، 
امـا به نیروهای امنیتی آسـیب نرسیده اسـت.
سـخن گوی قـول اردوی ۲۰۹ شـاهین گفت 
کـه در حـال حاضـر جنگجویـان طالـب از 
مرکـز ولسـوالی فرار کـرده و بنابر گزارش ها 

حتـا از خـاک این ولسـوالی بیرون شـده اند.
خبرنامه یـی  در  نیـز  شـاهین  اردوی  قـول 
گفتـه کـه حمـالت هوایـی سـاعت ۱۰ قبل 
از ظهر جمعه در روسـتای قضات ولسـوالی 
کوهسـتان انجـام و در آن ۳۰ هراس افگـن 

طالب کشـته شـدند.
حنیـف رضایـی می گویـد کـه جنگجویـان 
طالـب سـاحه را مایـن کاشـته اند و همیـن 
بـا  اندکـی  امـر سـبب شـده کـه عملیـات 

کنـدی پیـش بـرود.
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نگرانی مردم از تکرار فاجعه 
بر شهر غزنی

مامـوریت جـدید 
خلیلـزاد چه خـواهد بـود؟

درگیری لفظی وزیر داخله با معاون امنیت
 پولیس کابل و بازتاب آن در رسانه های اجتماعی

»مسوول کیست«

وزارت صحت:
در روز هـای عیـد ۱۴ مـورد بیـماری

 کانگـو ثبت شـده است

ــه در ســه روز  ــد ک مســووالن در وزارت صحــت می گوین
ــه  ــآ شــده ک ــب کانگــو مبت ــاری ت ــه بیم ــن ب ــد ۱۴ ت عی

ــت. ــت داده اس ــود را از دس ــان خ ــان ج یکتن ش
ــد  ــاری، می گوین ــن بیم ــترش ای ــی از گس ــا نگران ــان ب آن
ــد  ــه روز عی ــان س ــو را در جری ــاری کانگ ــورد بیم ۱۴ م

ــد. ــت کرده ان ــان ثب قرب
ــه  ــی ب ــتان انتان ــرطبیب بیمارس ــوزی س ــراد مم ــر م داکت
رادیــو آزادی گفتــه کــه نســبت به ســال های گذشــته رقــم 

ــت. ــتر شده اس ــور بیش ــو در کش ــاری کانگ ــان بیم مبتالی
ــن بیمــاری  ــای مــرادی افــزود کــه در ســال جــاری ای آق
روبه گســترش اســت، تنهــا در ســه روز عیــد ۱۴ مــورد را 
ثبــت کردیــم، البتــه ایــن گــزارش نهایــی نیســت ممکــن 
رقــم آن بلنــد بــرود، زیــرا در برخــی شــفاخانه های دیگــر 
ــرای  ــا ب ــا م ــن بیمــاری منتقــل شــده، ام ــان ای ــز مبتالی نی

تــداوی ایــن بیمــاری امکانــات کافــی داریــم.
ــت  ــن وزارت صح ــش از ای ــه پی ــت ک ــن در حالی س ای
ــیوع  ــان از ش ــد قرب ــیدن عی ــرا رس ــتانۀ ف ــه در آس عام
بیمــاری تــب کانگــو در کشــور ابــراز نگرانــی کرده اســت.
ــش از  ــد روز پی ــه چن ــاد ک ــن نه ــزارش ای ــن گ در آخری
عیــد قربــان منتشــر شــد بــود، آمــده اســت کــه در ســال 
۲۰۱۸ در ده والیــت افغانســتان ۲۴۹ تــن بــه بیمــاری 
ــد. ــان باخته ان ــا ج ــن آن ه ــه ۳۴ ت ــده ک ــأ ش ــو مبت کانگ
براســاس آمــار ایــن وزارت در ســال گذشــته میــالدی ۲۴۵ 
مــورد مثبــت تــب کانگــو در کشــور ثبــت شــده بــود کــه 

از میــان ۵۰ تــن آن هــا جــان باختــه بودنــد.
ذبــح  هنــگام  مختلــف  راه هــای  از  کانگــو  بیمــاری 
حیوانــات یــا پــس از آن در جریــان تمــاس انســان ها بــه 
ــد. ــرایت می کن ــان س ــه انس ــات ب ــی حیوان ــون مکروب خ
ــه  ــاره ب ــا اش ــفق ب ــق اهلل مش ــر عتی ــم داکت ــوی ه از س
ــه ایــن بیمــاری بیشــتر  ــه اســت کــه ب ایــن بیمــاری، گفت
قصابــان و ویترنــران متبــال می شــود کــه روزانــه بــا 
حیوانــات ســرو کار دارنــد، امــا گاه گاهــی ایــن بیمــاری از 
ــد  ــد کــه بای ــه انســان ســرایت می کن ــز ب طریــق خــون نی

ــود. ــه ش ــری آن توج ــرای جلوگی ب
وی افــزود کــه تــب شــدید، درد ســر و عضــالت، ســرخی 
چشــم، تــرس از روشــنایی، شــکم دردی، دل بــدی و 
ــه  ــم کانگــو در وجــود انسان هاســت ک اســهاالت از عالی
ــد  ــم بای ــن عالی ــاهدۀ ای ــورت مش ــۀ وی در ص ــه گفت ب

ــود. ــل ش ــی منتق ــز صح ــه مراک ــر ب ــار هرچه زودت بیم
می ورزنــد،  تاکیــد  هم چنــان  صحــی  متخصصیــن 
بایــد از  کســانی که بــه حیوانــات تمــاس می گیرنــد 
دســت کش و لباس هــای مخصــوص اســتفاده کننــد.

نیـازشکـلیابـی
بـدیلسیاسـیبرنامهمحـور
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ــکا در  ــل زاد ســفیر پیشــین امری ــی زلمــی خلی وقت
ــن  ــه ای ــه ب ــود ک ــور می ش ــاره مام ــتان دوب افغانس
کشــور به عنــوان نماینــدۀ ویــژۀ رییــس جمهــوری 
ــه  ــاده اش این اســت ک ــای س ــردد، معن ــکا برگ امری
ــر  ــده، ب ــرده می ش ــار ب ــه انتظ ــه ک ــاع آن گون اوض
ــۀ  ــواره گزین ــل زاد هم ــت. خلی ــراد نیس ــق م وف
روزهــای بــد و دشــوار بوده اســت؛ روزهایــی کــه 
ــز  ــرول می شــده و همه چی ــه ســختی کنت اوضــاع ب
در وضعیــت غیرعــادی قــرار داشته اســت. بــا 
آن کــه هنــوز تصمیــم کاخ ســفید در مورد فرســتادن 
زلمــی خلیــل زاد به صــورت رســمی اعــالم نشــده 
ــه زودی  ــفید ب ــه کاخ س ــد ک ــی گفته ان ــی منابع ول
ــوری  ــس جمه ــژۀ ریی ــدۀ وی ــوان نماین او را به عن
امریــکا بــه افغانســتان می فرســتد. آقــای خلیــل زاد 
ــی  ــت و انتقال ــاز دورۀ موق ــش از این هــم در آغ پی
در  امریــکا  ویــژۀ  نماینــدۀ  و  ســفیر  به عنــوان 
افغانســتان کار کرده اســت. او پــس از برکنــاری 
ازایــن ســمت ها هــم به گونه هایــی در اوضــاع 
افغانســتان دخیــل بــوده و هرازگاهــی کــه مشــکلی 
جــدی در حکومــت داری به وجــود می آمــده، وارد 
ــوان  ــز از او به عن ــی نی ــت. گاه ــه می شده اس معرک
کســی یــاد می شــده کــه قــرار بــوده در انتخابــات 
ــش  ــی او پی ــرکت ورزد ول ــوری ش ریاســت جمه
ــای  ــود، تیم ه ــات ش ــود وارد انتخاب ــه خ از آن ک
انتخاباتــی را مشــخص می کــرده اســت. آقــای 
ــاره وارد  ــت، دوب ــرار اس ــی ق ــل زاد در زمان خلی
ــی  ــاع سیاس ــه اوض ــود، ک ــتان ش ــال افغانس جنج
و امنیتــی کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــری 
روبه وخامــت گذاشــته اســت. ناکامــی ســران 
ــی و  ــت سیاس ــی در مدیری ــدت مل ــت وح حکوم
ــت.  ــن اس ــاب روش ــون آفت ــور هم چ ــی کش امنیت
ــت  ــس حکوم ــی ریی ــای غن ــه آق ــی را ک آتش بس
ــان  ــعید قرب ــد س ــای عی ــی در روزه ــدت مل وح
اعــالم کــرد، خــالف عیــد قبلــی بــا واکنــش منفــی 
ــه   ارگ  ــی ب ــالت راکت ــد. حم ــه رو ش ــان رو ب طالب
ــت  ــل در روز نخس ــین کاب ــق دیپلومات نش و مناط
ــا  ــار حت ــان این ب ــه طالب ــان داد ک ــان نش ــد قرب عی
حاضــر نیســتند کــه در چنــد روز عیــد هــم 
تفنگ هــای شــان را از شــانه پاییــن بگذارنــد. دلیــل 
ــا  ــان ب ــرا طالب ــد؟ چ ــوده می توان ــه ب ــر چ ــن ام ای
ــا  ــد و حت ــت در روزهــای عی ــه انتظــار می رف آن ک
بیشــتر از آن بــه تضــرع حکومــت بــرای آتش بــس 
روی خــوش نشــان دهــد، این گونــه نســبت بــه آن 
واکنــش نشــان داد؟ متاســفانه پاســخ ایــن پرســش 
ــت  ــران حکوم ــالم س ــت غیرس ــد در مدیری را بای
وحــدت ملــی ُجســت. حداقــل بــرای فعــال 
ــن ســوالی محتمــل  ــه چنی ــوان دو پاســخ را ب می ت
ــر  ــی و مدی ــوان حام ــک؛ پاکســتان به عن شــمرد: ی
افغانســتان  در  جنگ طلــب  گروه هــای  اصلــی 
مانــع برقــراری آتش بــس در روزهــای عیــد قربــان 
ــای  ــه در روزه ــت ک ــس نخس ــت. آتش ب شده اس
ــد و  ــرای دی ــه را ب ــد، زمین ــرار ش ــر برق ــد فط عی
ــای  ــردم و نیروه ــا م ــان ب ــوف طالب ــد صف بازدی
ــد  ــس هرچن ــن آتش ب ــاخت. ای ــم س ــی فراه امنیت

ــود و  ــراه ب ــی هم ــدت فروان ــتی های به ش ــا کاس ب
برخــی فرصت هــا را بــرای گــروه طالبــان مســاعد 
ــی  ــا باق ــوند و در آن ج ــهرها ش ــه وارد ش ــرد ک ک
بماننــد ولــی از یــک جهــت دیگــر ایــن زمینــه را 
هــم فراهــم ســاخت کــه صفــوف طالبــان صــدای 
و  بشــنوند  نزدیــک  از  را  مــردم  صلح خواهــی 
ببیننــد. شــاید ایــن مســاله روی روان جنگ جویــان 
ــتان را وادار  ــد و پاکس ــته باش ــر گذاش ــب اث طال
ــر  ــه دیگ ــد ک ــان بخواه ــه از طالب ــد ک ــرده باش ک
بــه نــدای آتش بــس لبیــک نگوینــد. دوم؛ بــه نظــر 
ــدان جنــگ  ــب در می می رســد کــه گروه هــای طال
خــود را پیــروز احســاس می کننــد و به همیــن 
دلیــل از قبــول آتش بــس ســرباز زده انــد. حمــالت 
تهاجمــی ایــن گــروه در روزهــای اخیــر بــه برخــی 
ــه  ــان داد ک ــور نش ــهرهای کش ــا و ش از والیت ه
حکومــت در مهــار جنــگ به صــورت وحشــتناکی 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــا آن ک ــت. ب ــب  مانده اس عق
می دهنــد  نشــان  بی وقفــه  تالش هــای  کشــور 
ــمنان  ــه دش ــان علی ــای ج ــا پ ــه ت ــد ک و حاضران
بجنگنــد ولــی مدیریــت جنــگ در دســت کســانی 
اســت کــه یــا بــا مســایل جنگــی و نظامــی 
از  یــا واقعــا نمی خواهنــد  ندارنــد و  آشــنایی 
ــمنان  ــالت دش ــع حم ــرای دف ــی ب ــای امنیت نیروه
ــۀ افغانســتان  ــر داخل ــد. برخــورد وزی اســتفاده کنن
ــا معــاون پولیــس کابــل گویــای شــکاف بــزرگ  ب
بــوده  کشــور  امنیتــی  نهادهــای  در  مدیریتــی 
ــل در نشســت روز  ــس کاب ــاون پولی ــد. مع می توان
پنجشــنبۀ وزارت داخلــه هیــچ تقصیــری نداشــت. 
ــر و وزارت  ــتی های وزی ــه کاس ــت ک او می خواس
را بــه رخ شــرکت کننده گان بکشــد، کــه بــا چنــان 
ــد.  ــه رو ش ــه روب ــر داخل ــب وزی ــاز جان برخوردی
ــرده  ــربازی نک ــک روز س ــه ی ــی ک ــر داخله ی وزی
باشــد و بــا قواعــد نظامــی آشــنا نباشــد، چه گونــه 
می توانــد از پــس مدیریــت امنیتــی شــهرهای 
ــه وزارت  ــد ک ــرون شــود؟ شــاید بگوین کشــور بی
ــک  ــود ی ــر می ش ــه فک ــی ک ــه آن معنای ــه ب داخل
ــاز  ــت نی ــه مدیری ــی نیســت و بیشــتر ب ــاد نظام نه
ــی ایــن را هــم بایــد پرســید کــه شــخص  دارد، ول
وزیــر فعلــی چقــدر بــا مدیریــت نهادهــای امنیتــی 
آشــنایی دارد؟ در کجــا ایشــان آمــوزش حرفه یــی 
در خصــوص مســایل پولیســی دیده اســت؟ همیــن 
ــران  ــور روبه بح ــی کش ــت امنیت ــه وضعی ــت ک اس
ــل  ــس کاب ــرال پولی ــت آن جن ــت. بی کفای نهاده اس
ــت  ــور اس ــمی مجب ــت رس ــه در نشس ــت ک نیس
بــار توهین هــای وزیــر داخلــه را بکشــد، بــل 
کســانی اند کــه در راس امــور قــرار دارنــد و 
ــر  ــال مقص ــود به دنب ــای خ ــرای ضعف ه ــاال ب ح
ــر  ــه را مقص ــر داخل ــی، وزی ــای غن ــد. آق می گردن
می دانــد و وزیــر داخلــه پولیــس کابــل را و پولیــس 
ــش  ــور پی ــی را و همین ط ــوزۀ اول امنیت ــل ح کاب
ــل  ــه نظافت چی هــای شــهرداری کاب ــا ب ــی رود ت م
ختــم شــود. از موضــوع دور نشــویم، طالبــان دیگر 
ــت خورده  ــودرا شکس ــه خ ــت ک ــی نیس آن طالبان
ــل  ــه  دلی ــفانه ب ــروه متاس ــن گ ــد. ای ــاس کنن احس

امریکایی هــا  و  ارگ  اشــتباه آمیز  سیاســت های 
ــی  ــت. وقت ــه اس ــا یافت ــی ارتق ــن مرحله ی ــه چنی ب
ــا ۲۰۰۵  ــال های ۲۰۰۲ ت ــه س ــود را ب ــان خ طالب
ــر روز  ــود را ه ــر خ ــت برت ــد، دس ــیه می کن مقاس
ــورهای  ــاید کش ــد. ش ــتان می بین ــگ افغانس در جن
ــا حــدودی در موفقیت هــای  ــن گــروه ت ــی ای حام
آن ســهم داشــته باشــند ولــی ســهم بیشــتر را 
داشــته اند  امریکایی هــا  و  افغانســتان  حکومــت 
کــه از یــک گــروه منــزوی و شکســت خورده 
یــک نیــروی جنگــی و سیاســی تر از اول ســاختند. 
و  امریــکا  تضرع هــای  وقتــی  طالبــان  ســران 
حکومــت غنــی را بــرای مذاکــره و صلــح می ببینند 
ــن  ــه در ای ــرای شــان روشــن می شــود ک دیگــر ب
جنــگ دســت بــاال را دارنــد. همیــن حــاال طالبــان 
ــالوه  ــور ع ــد کش ــه در چن ــد ک ــی می گیرن آماده گ
ــن  ــد. از ای ــاز کن ــی ب ــای سیاس ــه دفتره ــر دوح ب
ــوت  ــی دع ــای بین الملل ــورها و نهاده ــروه کش گ
ــکا عمــال  ــده وزارت خارجــۀ امری ــد و نماین می کن
بــا نماینده هــای طالبــان در قطــر در حــال مذاکــره 
اســت. چنــدروز بعــد نیــز نماینده هــای ایــن 
ــد.  ــرکت می ورزن ــکو ش ــس مس ــروه در کنفران گ
آیــا این هــا همــه نشــان دهندۀ ضعــف ســران 
حکومــت وحــدت ملــی نیســت؟ از راهبــرد 
ــذرد  ــال می گ ــیا یک س ــوب آس ــرای جن ــکا ب امری
و فرماندهــان نظامــی جنــگ افغانســتان به صــورت 
ــد،  ــز می دانن ــرد را موفقیت آمی ــن راهب ــه ای ریاکاران
در حالی کــه در امریــکا از ناکامــی راهبــرد جنــوب 
ــدۀ  ــیون فرمان ــان نیکلس ــود. ج ــاد می ش ــیا انتق آس
ــی  ــه تازه گ ــتان ب ــی در افغانس ــای امریکای نیروه
ــح  ــرای صل ــد ب ــای امی ــه روزنه ه ــت ک ــه اس گفت
ــن  ــدن ای ــت. او بازش ــاز شده اس ــتان ب در افغانس
ــد ترامــپ  ــرد دونال ــت راهب ــه موفقی روزنه هــا را ب
ــتان  ــگ افغانس ــکا در جن ــوری امری ــس جمه ریی
واقعیت هــا  حالی کــه  در  کرده اســت.  تعبیــر 
ــرد  ــد. راهب ــه نمی گذارن ــی صح ــن ادعای ــر چنی ب
آقــای ترامــپ به جــای این کــه بــه تضعیــف 
ــی  ــان منطقه ی ــتان و حامی ــت افغانس ــان دول مخالف
ــوت  ــا را ق ــرده باشــد، عمــال آن ه شــان کمــک ک
از  حمایــت  دیگــر  جانــب  از  بخشیده اســت. 
حکومتــی کــه دیگــر مشــروعیت سیاســی خــود را 
ــودی  ــت و ناب ــرداب شکس ــت داده و در گ از دس
ــه دوام  ــد ب ــط می توان ــد، فق ــا می زن ــت و پ دس
ــی  ــای غن ــود. آق ــر ش ــتان منج ــگ در افغانس جن
ــه  ــان داده ک ــته نش ــال گذش ــش از چهارس در بی
ــدارد.  ــور را ن ــدرت ادارۀ کش ــی و ق ــآ توانای قط
ــن وســعت  ــا چنی ــگ ب ــۀ جن ــل ادام یکــی از دالی
سرســام آوری، ناکارآمــدی حکومــت فعلــی اســت 
و تــا زمانی کــه ایــن حکومــت بــا اشــتباه های 
ــد  ــی بمان ــدرت باق ــر ق ــر س ــود ب ــتراتژیک خ اس
ــت  ــه روز رو به خام ــز روز ب ــور نی ــت کش وضعی
بیشــتر مــی رود و آقــای خلیــل زاد نیــز درمــان درد 

ــود. ــد ب آن نخواه
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اتفاق هـای یـک مـاه اخیـر نشـان دهندۀ نکته هـای بسـیار بارز 
اسـت. یکـی اینکه تلفات نیروهای امنیتی بیشـتر شده اسـت و 
نهادهـای امنیتـی در مجمـوع از توانایی های الزم بـرای تامین 
امنیـت کشـور به خصـوص پایتخـت برخـور دار نیسـتند. از 
لحـاظ سیاسـی هـم به نظـر میرسـد که دولـت آقـای غنی به 
شـدت از اعتبـار سیاسـی داخلـی و بین المللـی سـاقط شـده 
اسـت و دلیـل آن ایـن اسـت کـه آقـای غنـی همـه امکانـات 
جهانی و کشـوری را فدای یک سیاسـت بسـیار خام قبیله یی 
و جهالـت سیاسـی کرده اسـت و بیشـتر خـودش را به جـای 
اینکـه وقـف مسـایل مهم کشـوری کرده باشـد وقـف خورد 
کـردن و منـزوی کـرن گروه های سیاسـی سـاخته و بیشـتر به 
مصـادرۀ قـدرت و ثـروت پرداخته اسـت. در ایـن میانه کالن 
سـاختن طالبـان و تهدیـد بالقـوه و بالفعـل نشـان دادن آن، 
سیاسـت دیگـری اسـت که آقـای غنـی در مسـیر اهدافی که 
ترسـیم کـرده ، بـه کار برده اسـت. او فقـط بـه این می اندیشـد 
کـه چگونـه مانـع و مخرب آن روندهای سیاسـی ای شـود که 
می توانـد در نهایـت قـدرت را بـه شـکل سیاسـی و مدرن آن 
دسـت بـه دسـت کنـد. ایـن طـرز فکـر، ایـن »آقـای متفکر« 
را واداشـته اسـت کـه بـه زمینه سـازی بـرای انحصـار قدرت 
بیاندیشـد و بـه همیـن دلیـل سـعی در مدیریـت انتخابـات 

ریاسـت جمهوری و بـه کار گرفتـن ابزارهـای دیگـر دارد. 
ایـن وضعیـت حاال همـه جریان های سیاسـی معتـرض را در 
یـک صـف قـرار داده اسـت و آنـان چـه در قالب یـک جمع 
و یـا هـم چـه در قالـب جریان هـای مسـتقل تهدید بـه روی 
دسـت گرفتـن بدیـل و گزینه هـای دیگـر در صورتـی کـه 

انتخابـات شـفاف برگـزار نشـود دارند. 
هـم  سیاسـی  جریان هـای  موضع گیری هـای  روی  البتـه 
نمی شـود زیـاد حسـاب بـاز کرد؛ زیـرا تجربـه در افغانسـتان 
سیاسـی  جریان هـای  ایـن  از  برخـی  کـه  داده اسـت  نشـان 
آنگونـه کـه بـه نظـر می آینـد عمـل نمی کنند. امـا بـا این هم 
بلنـد شـدن صداهـای مخالـف در برابـر سیاسـت های آقـای 
غنـی، ایـن را میرسـاند کـه جامعـۀ سیاسـی مـا در مجموع به 
نقطـۀ مقابـل حکومـت بـه خصـوص سیاسـت های تک روانه 
و مبهـم ارگ تبدیل شده اسـت و این نشـان دهنـدۀ نارضایتی 
عمومـی اسـت. در جانـب دیگـر جامعـۀ جهانـی هـم حـاال 
درک کـرده اسـت کـه همه امکانـات و داشـته های آن ها برای 
افغانسـتان را آقـای غنـی فـدای بازی هـای کوچک شـخصی 
و گروهـی خویـش سـاخته اسـت و در واقـع هـم فرصـت و 
هـم هزینه هـای جامعـه جهانـی را این گونـه هدر بـه مصرف 
داده انـد تـا اینکـه امریکایی هـا هـم وادار بـه تغییـر سیاسـت 
در قبـال افغانسـتان شـده اند بـه حـدی کـه حکومـت طالبـان 
را نسـبت بـه غنـی بـا قیـد شـرایطی ترجیـح خواهنـد داد. 
ایـن نارضاتـی را می شـود در البـالی رسـانه های غربـی هـر 

ازگاهـی بـه وضـوح مطالعـه کرد. 
برابـر  در  سیاسـی  جریان هـای  اظهـارات  میـان  ایـن  در 
سیاسـت های حکومـت غنـی و ناتوانایی هـا آن، چـه در قبـل 
از عیـد و هـم بعـد از آن، یک بـار دیگـر نشـان داد کـه ارگ 
نمی توانـد بعـد از ایـن به یـک آدرس قابل اعتمـاد برای مردم 
افغانسـتان تبدیـل شـود؛ چنانکه بـرای خارجی ها هم نیسـت. 
بنابرایـن جامعۀ سیاسـی همیـن اکنون در یـک وضعیت مبهم 
قـرار گرفته انـد؛ نمی دانـد کـه در برابـر حکومـت ناتـوان بی 
اعتبـار کنونـی کـه فقـط روی پـای حمایت هـای خارجـی 
ایستاده اسـت، عمـل کننـد. امـا بـه ایـن متفق القـول شـده اند 
کـه بایـد انتخابـات در وجـود یـک حکومـت موقـت برگزار 
شـود تـا مردم بـه آن اعتماد کننـد و به پـای صندوق های رای 
برونـد. امـا این بـه تنهایی کافی نیسـت زیرا غنـی و حکومت 
او آن اعتبـار را در چنـد مـاه پیـش رو نمی تواننـد کمایـی 
کننـد. بنابرایـن پیشـنهاد مـا بـه جامعـۀ جهانی این اسـت که 
حمایـت از حکومـت و فـردی در رأس آن که اعتبـار مردمی 
و سیاسـی داخلـی نـدارد، روی موردی با جریان های سیاسـی 
و مـردم افغانسـتان به توافق برسـند که بتواند سـبب برگزاری 

انتخابـات شـفاف گردد. 
ایـن البتـه مسـتلزم آن اسـت کـه اول جریان هـای سیاسـی از 
سـطح حرکت هـای فـرد محـوری و ائتالف هـای زود گذر به 
روی اولویت هـای مهـم سیاسـی و ملـی به وفاق ملی برسـند 
و در روشـنی چـه باید کردهـا در محور یک نهاد مشـروعیت 
بخـش ملی گـرد هم بیاینـد تا بتواننـد به عنـوان بدیل عرض 

انـدام کنند.

نیـازشکـلیابـی
بـدیلسیاسـیبرنامهمحـور

احمدعمران
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وزیـر امـور داخلـۀ کشـور در نشسـت پرسـش و پاسـخ بـا 
فرماندهـان حوزه هـای امنیتی که روز پنجشـنبه اول سـنبله/ 
شـهریور  سـال روان در کابـل برگـزار شـده بـود بـا معاون 

امنیـت پولیـس کابـل برخـورد لفظـی کرد.
در ایـن نشسـت امنیتـی، در حالی کـه معـاون امنیـت پولیس 
کابـل از ناکارایی مسـووالن در وزارت داخلـه انتقاد می کرد، 
وزیـر داخلـه بـا واژۀ »بی کفایـت« بـا وی برخـورد لفظـی 

کرد.
معـاون امنیـت پولیـس کابـل در ایـن نشسـت گفـت: در 

سـطح رهبـری فرماندهـی پولیـس کابـل مشـکالت زیادی 
وجـود دارد و مـا بارهـا بـا مسـووالن در وزارت داخلـه 
ارتبـاط برقـرار کردیـم و خواسـتار مالقـات با وزیر شـدیم، 
امـا توجهـی صـورت نگرفـت و صـدای مـا به گوش کسـی 

. سید نر
امـا ویـس احمـد برمـک، وزیر امـور داخله، سـخنان وی را 
قطـع کـرد و گفـت: »معاون صاحـب بی کفایت بنشـین در 

جایـت، بنشـین...، چتیات گفته روان اسـتی«.
جنـرال محمـد صـادق مـرادی، معـاون امنیـت فرماندهـی 

در حالی کــه حکومــت وحــدت ملــی و ایــاالت 
ــرات  ــت مذاک ــرکت در نشس ــکا از ش ــدۀ امری متح
صلــح بــه میزبانــی مســکو خــودداری کردنــد؛ 
ــه اشــتراک در ایــن نشســت اعــالم  ــان ب گــروه طالب

کرده انــد.  آماده گــی 
ــح اهلل مجاهــد،  ــل از ذبی ــه نق ــرز ب ــزاری رویت خبرگ
ســخنگوی گــروه طالبــان گفته اســت کــه ایــن گــروه 
ــی از خــود در  ــه نماینده گ ــی را ب ــم دارد هیات تصمی

نشســت مســکو اعــزام کنــد.
ــه در  ــه اســت ک ــی گفت ــت وحــدت مل ــا، حکوم ام
ــی روســیه  ــه میزبان ــح ب نشســت  گفت وگوهــای صل
ــکو  ــر در مس ــاه دیگ ــک م ــا ی ــت ت ــرار اس ــه ق ک
پایتخــت ایــن کشــور برگــزار شــود، شــرکت 

. نمی کنــد
ــث  ــر بح ــه ه ــه ک ــتان گفت ــه افغانس  وزارت خارج
ــارۀ افغانســتان مطــرح می گــردد،  منطقه یــی کــه در ب
بایــد در “محوریــت دولــت افغانســتان” باشــد. 
ــه  ــاد گفت ــن نه ــخنگوی ای ــدی، س ــت اهلل احم صبغ
اســت:” مــا در نشســت مســکو شــرکت نمی کنیــم”.
ــط  ــه رواب ــت ک ــتان گفته اس ــه افغانس وزارت خارج
ــیه در  ــت و روس ــوب اس ــکو خ ــل - مس ــان کاب می
ــت،  ــگ اس ــتان هماهن ــا افغانس ــوارد ب ــیاری م بس
ــه  ــد کرده اســت ک ــن وزارت تاکی ــا ســخنگوی ای ام
ــدون  ــه ب ــدارد ک ــن را ن ــی ای ــوری توانای ــچ کش هی
ــه  ــتان را ب ــه افغانس ــوط ب ــای مرب ــتان قضای افغانس

ــاند. ــرانجام برس س
ــیه  ــز از روس ــتان نی ــی افغانس ــت مل ــورای امنی ش
خواســته اســت کــه بــر طالبــان فشــار بیــاورد تــا این 
ــای  ــتان وارد گفت وگوه ــت افغانس ــا دول ــروه ب گ

مســتقیم شــود.
در همیــن حــال، در خبرنامه یــی کــه دیــروز از 
طــرف ســفارت روســیه بــه رســانه ها فرســتاده شــده، 
ــت  ــکا در نشس ــتراک امری ــدم اش ــه ع ــت ک آمده اس
ــای  ــه گفت وگوه ــه ب ــه در رابط ــکو ک ــح  مس صل
صلــح - افغانســتان برگــزار می شــود، بــرای مســکو 

ــۀ تعجــب نیســت.  مای
چندین بــار  امریکایی هــا  کــه  افــزوده  خبرنامــه 
در  اشــتراک نکردن  بــرای  را  بهانه هایــی 
برگــزار  روســیه  طــرف  از  کــه  نشســت هایی 

کرده انــد.  ایجــاد  شده اســت، 
ــن کار در  ــا ای ــکا ب ــه امری ــت ک ــه گفته اس خبرنام
ــکا در  ــازۀ امری ــرد ت ــای راهب ــی ناکامی ه ــی تالف پ

جنــوب آســیا اســت و نمی خواهــد کــه افغانســتان و 
کشــورهای منطقــه بــه صلــح و ثبــات دســت یابنــد.
ایــن در حالی اســت کــه فرمانــدۀ عمومــی، نظامیــان 
ناتــو بــه نزدیک شــدن بــرای آغــاز مذاکــرات صلــح 

میــان افغانســتان و گــروه طالبــان خوشــبین اســت.
ــان  ــی نظامی ــده عموم ــرال جــان نیکلســن، فرمان جن
ــاره  ــا اش ــتان ب ــکا در افغانس ــری امری ــه رهب ــو ب نات
بــه  آغــاز رونــد گفت وگوهــای صلــح، اعــالم کــرده 
اســت کــه  در حــال حاضــر، یــک فرصــت اســتثنایی 
بــرای رســیدن بــه صلــح در افغانســتان پیــش 

آمده اســت.
فرمانــدۀ عمومــی نیروهــای ناتــو در افغانســتان 
ــرای  ــی ب ــر و روزنه ی ــا فرصــت بی نظی ــه م ــه ک گفت
دســتیابی بــه صلــح افغانســتان را در برابرمــان داریــم. 
ــش  ــۀ صحبت های ــن، در ادام ــان نیکلس ــرال ج جن
ــان در  ــا طالب ــتان ب ــت افغانس ــس حکوم ــه آتش ب ب
ــت:  ــرده، گف ــاره ک ــعیدفطر اش ــد س ــای عی روزه
» پیشــرفت هایی در رونــد صلــح وجــود داشــته 

ــت«. اس
اســتراتیژی  کــرد،  عــالوه  نیکلســن  جنــرال 
ــرای  ــکا ب ــوری امری ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
جنوب آســیا موثــر بــوده و ایــن راهبــرد ســبب شــد 

ــش  ــتان افزای ــو در افغانس ــای نات ــمار نیروه ــه ش ک
ــان به منظــور  ــاالی طالب ــد ب ــد و فشــارهای جدی یابن
حاضرشــدن بــه میــز مذاکــرات صلــح بیشــتر شــود.
نشســت  در  امریــکا  صورتی کــه  در  امــا،  
گفت وگوهــای صلــح در مســکو اشــتراک نکنــد 
ــکا  ــان امری ــح می ــه صل ــتیابی ب ــرای دس ــی ب و تامل
ــد؛  ــه باش ــورت نگرفت ــتان ص ــیه در افغانس - روس
روزنــۀ امیــدی کــه از طــرف فرمانــده عمومــی ناتــو 
نویــد داده می شــود، چیســت؟ در حالی کــه  دو 
ــرگی  ــل از س ــه نق ــیه ب ــانه های روس ــش رس روز پی
الوروف، وزیــر خارجــه روســیه، گــزارش دادنــد کــه 
ــان در نشســت گفت وگوهــای صلــح در  گــروه طالب

ــرد.  ــد ک ــتراک خواهن ــکو اش مس
گفت وگوهــای  به این ســو،  دوســال  از  روســیه 
جداگانه یــی را در مــورد آینــدۀ افغانســتان پی گیــری 
می کنــد. بــه گفتــۀ مقامــات روســی، پــس از دیــدار 
ــا نماینــده گان طالبــان در دوحــۀ  هیاتــی امریکایــی ب
قطــر، پی گیــری گفت وگــوی صلــح بــا گــروه  
طالبــان از طــرف روســیه جــدی گرفتــه شده اســت. 
ایــن نشســت ها بــدون حضــور امریــکا دنبــال 
ــد  ــد دیگــر مانن ــا کشــورهای قدرت من ــردد، ام می گ

ــد. ــتان در آن حضــور دارن ــران و پاکس ــن، ای چی
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پولیـس کابـل، خطـاب به وزیـر گفت: »مسوولکیست«
»مـن بی کفایـت نیسـتم، مثـل تـو آدم 
عـادی نیسـتم، سـر مـن ریاسـت نکن، 

من یـک جنـرال اسـتم«.
ایـن برخورد، امـا واکنش هـای متفاوتی 
را در پـی داشـته اسـت، برخی هـا بـه 
حمایـت از وزیر امور داخله از شـورای 
امنیـت انتقـاد کرده، گفته انـد که غنی و 
شـورای امنیـت، معـاون امنیـت کابل را 
مامور سـاخته اسـت تا چنین گسـتاخی 

را در برابـر برمـک انجام دهد.
برخی هـا هـم از معـاون امنیـت کابـل 
را  او  اقـدام  ایـن  و  کـرده  حمایـت 
ویـس  و  کرده انـد  توصیـف  شـجاعت 
برمـک را وزیر بی کفایـت، »چاپلوس« 

خوانده انـد. »نـاکارا«  و 
صفحـۀ  در  نویسـنده  دهـزاد،  نجیـب 
ده  اسـت:  نگاشـته  فیس بـوک اش 
و  »سـالح  بـا  مجهـز  انتحـاری  نفـر 
مـواد  و  مختلـف  جنگ افزارهـای 
واسـطۀ  عـراده  دو  بـا  همـراه  منفجـره 
زرهـی« شیشـه سـیاه از مـرز دیورنـد 
آمـده در کمربند)امنیتـی( پتلـون وزیـر 
داخلـه، داخـل می شـوند، بعـد ایشـان 
بـا وقاحت و چشـم سـفیدی – به جای 
اسـتعفا و معذرت خواهـی از مـردم- از 
به غنیمـت گرفتـن دو »بمـب دسـتی« 
می گویـد!  سـخن  وزارت  محوطـۀ  در 
در  نوسـینده  هـادف،  عبداالحـد  امـا 
بـه  واکنـش  در  فیسـبوک اش  صفحـۀ 
نگاشـته  برمـک،  احمـد  ویـس  اقـدام 
اسـت: شـاید آقـای برمـک در بخـش 
شـاید  و  نباشـد  مسـلکی  فـرد  نظامـی 
هـزار ضعـف دیگـر داشـته باشـد، امـا 
هـر کـه او را درسـت و دقیق بشناسـد، 
در پاکـی و صداقـت او شـک نمی کند. 
در  کار  از  موقفـی  و  مقـام  هـر  در  او 
موسسـه گرفته تا چندیـن وزارت ثابت 
کرده اسـت کـه عنصـر فاسـد نیسـت و 
عشـق او بـه کار و خدمـت و تـالش 

بـه مراتـب نیرومندتـر از گرایش وی به 
پـول و سـرمایه و زن نـو و بلندمنـزل و 

کـش و فش اسـت.
در کشـوری مثـل افغانسـتان بدتریـن و 
بزرگ تریـن عیـب و ضعـف یـک مقام 
یـا مامـور دولتـی همانـا خصلت فسـاد 
اسـت کـه بدتـر از تروریسـم در تباهی 
و بربـادی ایـن کشـور عمـل می کنـد. 
مـن در گفت وگـوی تنـد میـان وزیـر و 
جنـرال هیـچ جاذبـه و عارضـۀ تازه یـی 
صـدا  و  سـر  همـه  ایـن  کـه  نمی بینـم 
ایجـاد کـرده؛ چـون یـک امـر معمـول 
در سـطح ادارات دولتـی اسـت، بـا این 
تفـاوت کـه نبایـد ایـن یکـی رسـانه یی 

. می شد
فعـال  دره  یـی،  سـمیع  این حـال  بـا 
جامعـه مدنـی می گویـد: قـرار نیسـت 
هرچیـز را از عینـک قومـی و مخالفـت 
جنـرال  ببینیـم.  حکومـت  وزیـران  بـا 
مشـکالت  داشـتن  وصـف  بـا  مـرادی 
زیـاد در پولیـس کابـل و بی کفایتی های 
متعـدد نسـبت بـه تامیـن امنیـت کابل، 
یک عسـکر بی نظـم و بی احترام اسـت. 
اگـر کمـی هـم وجـدان در داوری  های 
داشـته  وجـود  )عسـکری(  مسـلکی 
بایـد  بی  کفایـت  جنـرال  ایـن  باشـد، 
بـه جـرم نافرمانـی و بی حرمتـی راهـی 

زنـدان شـود. 
ما متاسـفانه نارسـایی و خبـط حکومت 
قوم گـرا و انحصارگـر غنـی را بـه پـای 
باانـرژی  و  رفورمیسـت  وزیـر  یـک 
می ریزیـم کـه هیـچ عاقالنـه و عادالنـه 

! نیسـت
چنیـن  سـری بودن  بـر  هـم  برخی هـا 
جلسـات تاکیـد کـرده می گوینـد: وزیر 
سـرزنش کردن  و  اهانـت  حـق  داخلـه 
کمـرۀ   مقابـل  در  را  مسـلکی  جنـرال 
معمـول،  به شـکل  نـدارد.  رسـانه ها 
محـرم  و  سـری  نشسـت ها  چنیـن 

مي شـوند. برگـزار 

ایـن برخـورد وزیـر، دشـمنان نیروهای 
دفاعـی و امنیتی ما را دل شـاد می سـازد. 
برداشـت و انتبـاه دشـمن ایـن خواهـد 
بـود کـه در میـان صفوف ایـن نیروهای 
دلیـر و شـجاع درزهـای عمیـق به میـان 

آمده اسـت.
شـماری هـم به نحـوۀ برخـورد وزیر با 
یـک فـرد تحـت فرمانـش انتقـاد کرده 
می گوینـد: ایـن نـوع برخـورد وزیـر، 
خیلـی زیان بـار هـم بـرای خـودش و 
خواهـد  تمـام  هم کارانـش  بـرای  هـم 
شـد. ایـن جنـرال را شـاید قبـل از این 
برخـورد کسـی نمی شـناخت کـه چـه 
خدمـت و یـا چـه خیانتی کرده اسـت؛ 
امـا او اکنـون یـک قهرمـان اسـت کـه 
جـرات کـرده تـا از نـاکارای فـرد اول 

وزارت امـور داخلـه انتقـاد کنـد.
برخی هـا هـم رفتـار برمـک بـا مامـور 
رفتارهـای  از  تقلیـد  را  زیردسـت اش 
کـرده  عنـوان  زیردسـتان اش  بـا  غنـی 
دو  توهیـن  و  دیکتاتـوری  می گوینـد: 
اصـل مدیریـت اشـرف غنـی اسـت و 
برمـک هـم بـه تقلیـد از غنی دسـت به 

چنیـن اقدامـی زده اسـت.
حکومتـی  مسـووالن  زبـان  از  بارهـا 
شـنیده شـده کـه محمـد اشـرف غنـی 
از آدم هـای چاپلـوس- معیـن جوانـان 
وزارت فرهنـگ- را دوسـت دارد و از 
مسـووالن بـا اسـتدالل- وزیـر پیشـین 
می بـرد،  بـد  را  آب-  و  انـرژی  وزارت 
توهیـن می کنـد و محروم نگـه می دارد.
مسـووالن خوش خدمـت- ویس احمد 
برمـک و...- از ایـن پیـروان خوب این 
کارهـای  بـا  می پندارنـد  و  سـبک اند 
را  افغانسـتان  توهین آلـود،  و  نمایشـی 
مدیریـت و بـه مـردم خدمـت می کنند.

ناجیه نوری 

ACKU
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ــی  ــکا جمعیت ــت در آمری ــهروندان سیاه پوس ش
ــوند  ــامل می ش ــر را ش ــون نف ــر ۴۰ میلی ــغ ب بال
جمعیــت  کل  از  درصــد   ۱۳ حــدود  کــه 
ــت  ــار ۲۰۱6، جمعی ــاس آم ــت. براس آمریکاس
طــول  در  همــواره  آمریــکا  در  سیاه پوســتان 
به طــرز کم ســابقه یی روبــه  6دهــۀ گذشــته 
ــز  ــاط نی ــن ارتب ــت و در همی ــش بوده اس افزای
مرکــز تحقیقــات پیــو، در گزارشــی بــه ۵ 
ــش از  ــن بخ ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــوع کل موض

ــت. ــه اس ــکا پرداخت ــت آمری جمعی
 

1. شــکاف تحصیلــی میــان ســیاه پوســتان و 
ســفید پوســتان در آمریــکا

ــکا، ۹۰  ــخ آمری ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس  ب
ــاال توانســته اند  ــه ب ــراد ۲۵ ســال ب درصــد از اف
دورۀ کامــل دبیرســتان را به پایــان برســانند و 
ــت  ــوزان سیاه پوس ــهم دانش آم ــان س ــن می از ای
ــع ۹۰  ــت. در واق ــوده اس ــه ب ــل توج ــز قاب نی
از  درصــد   ۸7 و  شــهروندان  کل  از  درصــد 
در  آمریــکا  در  سیاه پوســتان  کل  جمعیــت 
ــال ۲۰۱7  ــر در س ــال  و باالت ــنی ۲۵ س ردۀ س
ــادل  ــا مع ــم خــود و ی ــدرک دیپل توانســته اند م

ــد. ــت کنن آن را دریاف
ــتان  ــد سفیدپوس ــه درص ــت ک ــن در حالی اس ای
آمریکایــی )اروپایــی تبــار( کــه موفــق بــه 
ــش از ۹۴  ــده اند، بی ــتان ش ــل دورۀ دبیرس تکمی
ــی  ــذا اگرچــه شــکاف تحصیل درصــد اســت. ل
ــکا  ــتان در آمری ــتان و سفیدپوس ــان سیاه پوس می
هم چنــان وجــود دارد، امــا در مقایســه بــا 
ــال  ــت. در س ــر شده اس ــته کم ت ــال های گذش س
۱۹۹۳ همیــن فاصلــه و شــکاف تحصیلــی مقطع 
سیاه پوســتان  و  سفیدپوســتان  میــان  دیپلــم 
نزدیــک بــه ۱۴ درصــد بــود. هم چنیــن درصــد 
سیاه پوســتان ۲۵ ســال به بــاال کــه دارای مــدرک 
دانشــگاه های  در  لیســانس  یــا  کارشناســی 
ــال  ــد در س ــند، از ۱۲ درص ــی می باش آمریکای
ــهروندان  ــت ش ــد از جمیع ــه ۲۴ درص ۱۹۹۳ ب

سیاه پوســت در ســال ۲۰۱7 رسیده اســت.
 

مهاجــران  پنج برابــری  افزایــش   .2
ســت ه پو سیا

افزایــش  اصلــی  ارکان  از  یکــی  مهاجــرت   
ــا  ــال ۱۹۸۰ تنه ــا س ــت. ت ــت آمریکاس جمعی
۸۱6 هــزار نفــر به عنــوان مهاجــر )نــه شــهروند( 
سیاه پوســت در آمریــکا زنده گــی می کردنــد 
ــد  ــا رش ــد ب ــال های بع ــار در س ــن آم ــا ای ام
ــال  ــت و در س ــرو بوده اس ــی روب ــل توجه قاب
۲۰۱6 بیــش از ۴.۲ میلیــون مهاجــر سیاه پوســت 
در آمریــکا مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. تنهــا 
ــرت  ــرخ مهاج ــو ن ــن س ــه ای ــال ۲۰۰۰ ب از س

بــه آمریــکا در مقایســه بــا ســال های قبــل 
ــان  ــن می ــه در ای ــته ک ــد داش ــد رش 7۱ درص
ــه  ــک ب ــار نزدی ــی تب ــران آفریقای ــهم مهاج س
ــا  ــت. ب ــران بوده اس ــن مهاج ــد از ای ۳۹ درص
این حــال بیشــتر مهاجــران سیاه پوســتی کــه 
ــق  ــان متعل ــوند هم چن ــکا وارد می ش ــه آمری ب
بــه کشــورهای حــوزۀ دریــای کاراییــب در 
ــد  ــه ۴۹ درص ــند ک ــزی می باش ــکای مرک آمری
تشــکیل  را  سیاه پوســت  مهاجــران  آمــار  از 

می دهنــد.

ــد  ــری درآم ــادی 10 براب ــکاف اقتص 3. ش
خانواده هــای سفیدپوســت و سیاه پوســت

خانــوادۀ  هــر  درآمــد   ۲۰۱6 ســال  در   
سفیدپوســت اروپایــی تبــار ۱7۱ هــزار دالر بوده 
ــای  ــرای خانواده ه ــد ب ــن درآم ــل ای و در مقاب
ســال  در  دالر  هــزار   ۱7 تنهــا  سیاه پوســت 
ــد  ــن درآم ــری ای ــالف ۱۰براب ــت. اخت بوده اس
از ســال ۲۰۰7 بــه این ســو بی ســابقه بــوده 
ــان  ــق می و نشــان دهندۀ شــکاف اقتصــادی عمی
خانواده هــای  و  سیاه پوســت  خانواده هــای 
سفیدپوســت اروپایــی تبــار در آمریکاســت. 
بحــران و رکــود اقتصــادی ســال ۲۰۰7 تــا 
طبقــۀ  خانواده هــای  فقیرترشــدن  بــه   ۲۰۰۹
متوســط در آمریــکا و افزایــش شــکاف طبقاتــی 
ــکاف  ــن ش ــد و ای ــر ش ــور منج ــن کش در ای
طبقاتــی میــان خانواده هــای سفیدپوســت و 
ــد. ــهود می باش ــتر مش ــیار بیش ــت بس سیاه پوس

ــهروندان  ــه ش ــتی علی ــش نژادپرس 4. افزای
آمریــکا در  سیاه پوســت 

ــالی که  ــتین س ــوان نخس ــه عن ــال ۲۰۰۹ ب  از س
اوبامــا بــه کاخ ســفید راه یافــت، نژادپرســتی و 
گرایشــات سفدپوســت برترپنــداری در آمریــکا 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــابقه ای افزای ــم س ــرز ک به ط
ــرای شــهروندان  مشــکل افزایــش نژادپرســتی ب
ــر  ــا دیگ ــه ب ــکا در مقایس ــت در آمری سیاه پوس
ــر  ــل درک ت ــهودتر و قاب ــیار مش ــهروندان بس ش
ــر  ــت نفر از ۱۰ نف ــال ۲۰۱7 هش ــت. در س اس
ــت  ــهروندان سیاه پوس ــد از ش ــی ۸۰ درص یعن
ــتی را  ــات راشیس ــتی و گرایش ــالۀ نژادپرس مس
مشــکل بــزرگ زنده گــی خــود در آمریــکا 
ــا  ــه ب ــاله در مقایس ــن مس ــد. ای ــوان کرده ان عن
ــر شــده،  ــا دوبراب ــش از آن تقریب هشت ســال پی
ــد از  ــا ۴۴ درص ــن تنه ــش از ای ــه پی ــرا ک چ
ــتی  ــی گرایشــات نژادپرس ــتان آمریکای سیاه پوس
آمریــکا  در  خــود  مشــکل  را  آمریــکا  در 
ــه امــا تنهــا  ــرده بودنــد. در مقایس عنــوان ک
ــدود  ــزی ح ــی چی ــتان یعن ــی از سفیدپوس نیم
۵۲ درصــد معتقــد به وجــود نژادپرســتی در 

ــا ۲۲  ــال ۲۰۰۹ تنه ــند و در س ــکا می باش آمری
ــی نژادپرســتی  درصــد از سفیدپوســتان آمریکای
ــن  ــد. ای ــرده بودن ــوان ک ــه عن ــالۀ جامع را مس
ــه  ــک ب ــه نزدی ــه در حالی ک ــد ک ــان می ده نش
۸۰ درصــد از سیاه پوســتان بــا مشــکالت ناشــی 
ــوع  ــن موض ــده اند، ای ــرو ش ــتی روب از نژادپرس
تنهــا بــرای ۵۰ درصــد سفیدپوســتان محــل 

ــت. ــت بوده اس ــل اهمی ــث و قاب بح
 

ــتان  ــی از سیاه پوس ــل توجه ــت قاب 5. اکثری
آمریکایــی معتقدنــد کــه دارای حداقــل 
ــات و مزایــای ســفید پوســتان نیســتند امکان
 نــگاه سیاه پوســتان و ســفید پوســتان آمریکایــی 
ــی در  ــای اجتماع ــات و مزای ــع امکان ــه توزی ب
جامعــه متفــاوت اســت. نزدیــک بــه 6۸ درصــد 
سیاه پوســتان معتقدنــد شــهروندان سفیدپوســت 
در مقایســه بــا رنگین پوســتان از مزایــای بیشــتر 
ــوردار  ــه برخ ــی در جامع ــادی و اجتماع اقتص
از  تنهــا ۱6 درصــد  مقابــل  در  می باشــند و 
سفیدپوســتان معتقــد بــه توزیــع ناعادالنــۀ 
و  سفیدپوســتان  میــان  اجتماعــی  امکانــات 
ــب  ــان جال ــن می ــند. در ای ــتان می باش سیاه پوس
آن کــه بیــش از نیمــی از  سیاه پوســتان معتقدنــد 
ــای شــغلی را به صــورت  ــپ فرصت ه ــه ترام ک
برنامه ریــزی شــده یی تنهــا بــه گروهــی از 
شــهروندان عمدتــا سفیدپوســت اختصــاص 
ــتان  ــتر سفیدپوس ــل بیش ــد داد و در مقاب خواه
معتقــد بــه رعایــت عدالــت در توزیــع مشــاغل 

در دورۀ ترامــپ می باشــند.
 

/برگرفته از سایت الوقت

۱ـ اگـر شـما اهداف تـان را بـرای دیگـران بیان کنیـد احتمال کم تـری وجود 
دارد کـه بـه آن هـا دسـت پیـدا کنیـد چـرا کـه با ایـن کار انگیـزۀ خـود را از 

می دهید. دسـت 
۲ـ تاکنون ۴۰۰ فوبیای مختلف توسط روانشناسان شناسایی شده است.

۳ـ وقتـی یـک آهنـگ مـورد عالقـۀ شماسـت بـه این دلیل اسـت کـه مرتبط 
بـا یـک رویـداد عاطفـی در زنده گی شماسـت.

۴ـ نـوع موزیکـی کـه گـوش می دهیـد بـر درک شـما از دنیـای اطـراف 
تاثیرگذاراسـت.

۵ـ براسـاس یـک مطالعـه پـول خرج کـردن برای دیگـران باعث خوشـحالی 
بیشـتری در مقایسـه بـا پـول خرج کـردن بـرای خودتان می شـود.

6ـ کلیـد شـادی این اسـت کـه پول تـان را صـرف تجربـه کنیـد نـه مـال و 
اموال.

7ـ بـر طبـق یـک مطالعـۀ صورت گرفتـۀ جدیـد، فوبیاهـا ممکـن اسـت از 
طریـق DNA بـه نسـل های بعـد افـراد منتقـل شـوند.

۸ـ ۲7۰ دانشـمند دوبـاره ۱۰۰ بررسـی یی کـه در مجـالت روانشناسـی برتر 
۲۰۰۸ انجـام شـده بـود را انجـام دادنـد و فقط نیمـی از آن ها نتایجی مشـابه 

نتایـج قبلی را نشـان دادند.
۹ـ یـک اختـالل روانـی نـادر وجـود دارد کـه در آن افـراد فکـر می کننـد 

مرده انـد یـا وجـود ندارنـد.
۱۰ـ محققـان در حـال بحـث راجـع بـه اضافه کـردن اعتیـاد بـه اینترنـت بـه 

لیسـت اختـالالت روانی هسـتند. 
۱۱ـ یـک ژنـی وجـود دارد کـه می توانـد باعث شـود اکثـر اوقـات منفی گرا 

باشید.
۱۲ـ روانشناسـان ترول هـا را بررسـی کردنـد و متوجـه شـدند کـه آن هـا 

و سادیسـمی هسـتند! روانـی  خودشـیفته، 
۱۳ـ سـندروم ترومـن یـک اختالل روانی اسـت که در آن بیمار معتقد اسـت 

کـه در یـک برنامـۀ تلویزیونی زنده گـی می کند.
۱۴ـ 6۸٪ مـردم مبتـال بـه سـندروم ویبرۀ فانتوم هسـتند، یعنی وقتی گوشـی 

آن هـا روی ویبره نیسـت حس ویبـره دارند.
۱۵ـ سـندروم پاریـس یک اختالل روانشناسـی اسـت که معمـوال هم متوجه 
و  می رونـد  پاریـس  بـه  کـه  می افتـد  اتفـاق  موقعـی  و  می شـود  ژاپنی هـا 

می بیننـد آن طـوری کـه انتظـار داشـتند نیسـت.
۱6ـ به طـور میانگیـن دانش آمـوزان دبیرسـتانی همـان میـزان اضطرابـی را 

تجربـه می کننـد کـه بیمـاران روانـی در سـال ۱۹۵۰ تجربـه می کردنـد.
۱7ـ اعمـال مذهبـی مثـل دعاکردن باعث کم ترشـدن سـطح پریشـانی روانی 

می شـود.
۱۸ـ هیچ شخص نابینایی تابه حال به اسکیزوفرنی مبتال نشده است.

۱۹ـ Anorexia ) بی اشـتهایی بـر اثـر اختـالالت روانـی( دارای باالتریـن 
میـزان مـرگ ومیـر نسـبت به هرگونـه اختـالل روانی دیگـر اسـت. ۵ تا ۲۰ 

درصـد مبتالیـان بـه آن جـان سـالم بـه در نمی برند.
۲۰ـ بـه نظـر می آید کـه صداهـای توهمی توسـط فرهنگ های محلی شـکل 
می گیـرد. مثـال ایـن صداهـا در آمریکا بسـیار خشـن و تهدیدآمیز هسـتند در 

حالی کـه درهنـد و آفریقـا صداهـا مالیم و لطیف هسـتند.
۲۱ـ تحقیقـات بـر روی کمدین هـا و افـراد بامـزه نشـان می دهـد کـه آن هـا 

دارای میانگیـن سـطح اسـترس باالتـری نسـبت بـه دیگران هسـتند.
۲۲ـ افسـرده گی حـاد بـا افزایش رونـد پیری سـلول ها می توانـد باعث پیری 

بیولوژیکی زودترس تر شـود.
۲۳ـ گریه کـردن باعـث می شـود احسـاس بهتـری پیـدا کنیـد، اسـترس را 

کاهـش می دهـد و بـه سـالمت بـدن کمـک می کنـد.
۲۴ـ قدردانـی می توانـد باعـث افزایـش ترشـح دوپامین و سـروتونین شـود، 

درسـت مثـل داروهـای ضد افسـرده گی.
۲۵ـ ۸۲٪ مـردم اگـر سگ شـان همراه شـان باشـد در هنـگام نزدیک شـدن به 

افـراد جـذاب احسـاس اعتمادبه نفس بیشـتری دارند.
۲6ـ زنده گـی در کنـار دریـا یـا رودخانـه باعـث می شـود آرام تـر، شـادتر و 

خالق تـر بشـوید.
۲7ـ بیشـتر از یک-سـوم اروپایی هـا دارای یـک اختـالل سـالمت روانـی 

. هستند
چیره دسـت تر  راننده هـا  بقیـۀ  از  کـه  می کننـد  فکـر  راننده هـا  بیشـتر  ۲۸ـ 

هسـتند.
۲۹ـ افرادی که بیشتر قسم می خورند صادق ترند.

۳۰ـ تجربـۀ چیزهـای جدیـد حـس درونـی مـا از گـذر زمـان را آهسـته تر 
می کنـد یعنـی در واقـع زمـان برای مـان زودتـر می گـذرد.

 
 منبع/بیتوته

سی نشنا وا ر لب  جا ی  نستنی اه ا د

پنجواقعیتکهدربارۀ
سیاهپوستانآمریکاییبایددانست

 برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، 
90 درصد از افراد 25 سال به باال 
توانسته اند دورۀ کامل دبیرستان را 

به پایان برسانند و از این میان سهم 
دانش آموزان سیاه پوست نیز قابل 

توجه بوده است. در واقع 90 درصد 
از کل شهروندان و 87 درصد از 

جمعیت کل سیاه پوستان در آمریکا در 
ردۀ سنی 25 سال  و باالتر در سال 

2017 توانسته اند مدرک دیپلم خود و 
یا معادل آن را دریافت کنند.
این در حالی است که درصد 

سفیدپوستان آمریکایی )اروپایی تبار( 
که موفق به تکمیل دورۀ دبیرستان 
شده اند، بیش از 94 درصد است. 
لذا اگرچه شکاف تحصیلی میان 
سیاه پوستان و سفیدپوستان در 

آمریکا هم چنان وجود دارد، اما در 
مقایسه با سال های گذشته کم تر 
شده است. در سال 1993 همین 

فاصله و شکاف تحصیلی مقطع دیپلم 
میان سفیدپوستان و سیاه پوستان 

ACKUنزدیک به 14 درصد بود
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ــی  ــی و رباع ــتقالل دوبیت ــه اس ــرام ب ــف( احت ال
ســه گانی، از 

و  دوبیتی هــا  عرضــۀ  از  جلوگیــری  ب( 
ســه گانی. عنــوان  بــه  ناقــص  رباعی هــای 
خالقیتــی  اوزان  ایــن  در  اگــر  بااین حــال، 
ــرودن  ــرای س ــا ب ــرد آن ه ــرد، کارب ــورت گی ص

اســت: بالمانــع  ســه گانی 
به چشمم زنده گی یک سر تباهی ست؛

پس از تجویز دکتر،
خوراکم بوسه ماهی ست

 
دلخسته ام از این همه آدم حرفی؛

دلتنگ توام
آدم برفی!

ــف  ــرد ردی ــه کارب ــبت ب ــاعر نس ــد ش ۴.هرچن
ــه  ــا ک ــا آن ج ــل دارد، ت ــه گانی آزادی عم در س
تجربــه نشــان می دهــد، کاربــرد ردیف هــای 
ســاده، به ویــژه فعــل ربطــی »اســت« در آن، 
بنــا بــر زنده گی گرایــی ســه گانی، طبیعی تــر 

می نمایــد.
 

شاخۀ چهارم سه گانی
ــی  ــیک و نیمای ــاخۀ کالس ــه ش ــه گانی در س س
از  بی گمــان  ولــی  می آیــد،  پدیــد  ســپید  و 
در  پســانیمایی  ساخت شــکنی های  زمــرۀ 
ــکنی  ــت. ساخت ش ــی اس ــر فارس ــعر معاص ش
ــت  ــن پاسداش ــه ضم ــت ک ــی آن، این جاس اصل
ــار  ــرد را در کن ــک زوج و ف ــینه ها، دیالکتی پیش
ــی،  ــعر فارس ــر ش ــی و حاض ــای ح دیالکتیک ه
ــاوی«  ــدم تس ــاوی و ع ــک »تس ــی دیالکتی یعن
نیمــا و  )وزن متســاوی و وزن غیرمتســاوی( 
دیالکتیــک »خــط و نقطــه« )موســیقی بیرونــی و 
موســیقی درونــی( شــاملو بــر کرســی می نشــاند. 
ســه گانی  ساخت شــکن  ذات  بااین حــال، 
هم چنــان مســتعد جلوه گــری اســت. یکــی 
از ایــن جلوه گری هــا ســرودن آن بــا تلفیــق 
ــق  ــل، تلفی ــون و یحتم ــه وزن گوناگ ــا س دو ی
مــوزون و بــی وزن، در ســه لَخــت ســه گانی 
ــای شــعری  ــه در بیشــتر قالب ه اســت؛ کاری ک
ــدازه  ــن ان ــا ای ــت کم ب ــا دس ــت ی ــر نیس میس
کار،  ایــن  طبعــًا  نیســت.  میســر  تشــخص، 
نمی توانــد ناشــی از ضعــف در کاربــرد وزن 
ــر  ــی ب ــه چیره گ ــد ک ــی می طلب ــد و مهارت باش
شــعر کالســیک و نیمایــی و حتــی ســپید را 
ــای  ــت وزن ه ــن الزم اس ــد. هم چنی ــان ده نش
انتخابــی نزدیــک به یکدیگــر و هم خــوان بــا 
هــم و درکل، مناســب مضمــون باشــند. بــر 
این پایــه جــز شــاعران کارکشــته نبایــد بــه ایــن 
ــن  ــه در ای ــه نمون ــک س ــد. این ــود وارد آین گ

ــاخه: ش
)۱( 

باران که می بارد،
حس می کنم

سقِف زندانم تََرک دارد.
)۲(

عشق، طرِح یک کبوتر می کشد؛
وقتی که می میریم، مرگی نیست؛

زندگی پر می کشد.
)۳(

آزاد شدی، نفس گرفتی،
باز آمدی و سراغ پرهایت را

از قفس گرفتی.
 

سه پاره
ســه پاره، ترکیــب چنــد ســه گانی پیوســته اســت 
ــد را  ــعری بلن ــد از ش ــک بن ــدام ی ــر ک ــه ه ک
تشــکیل می دهنــد. گاه شــاعر ســه گانی پرداز 
ســه گانی  یــک  از  را  حرفــش  دارد  نیــاز 
ــاند و  ــه گانی برس ــد س ــه چن ــرد و ب ــر بب فرات
این جاســت کــه ســه پاره پدیــد می آیــد. بــر 
این پایــه ســرودن ســه پاره تنهــا بــا تــن دادن 
ــه  ــل توجی ــه گانی قاب ــه س ــری ب ــا نظ ــی ی عمل

خواهــد بــود، نــه به طــور علی حــده.
از  ســه پاره  ویژه گی هــای  صــورت،  هــر  در 

ــت: ــرار اس ــن ق ای
۱- شمار بندهای آن محدودیت ندارد.

۲-  در آن، کوبشــی بــودن هــر بنــد به طــور 
اســت  کافــی  و  نیســت  ضــروری  مجــزا 
ســه گانی های پیوســته درکل، یــک شــعر واحــد 

ــد. ــد آورن پدی
ســه گانی  می توانــد  ســه پاره  بنــد  هــر   -۳

ــد. ــی باش ــا نیمای ــیک ی کالس

ــه پاره آزاد اســت  ــد س ــر بن ــۀ ه ــرح قافی ۴-  ط
ــه در  ــد بی قافی ــرد بن ــد از کارب ــال بای و بااین ح

آن برحــذر بــود.
مثلــث  مســمط های  گذشــت،  آن چــه  بــا 
را  ســه پاره  ابتدایــی  شــکل های  گذشــته، 

می گذارنــد. مــا  پیــش روی 
 

ویژه گی هــای  بــا  ســه پاره  نخســتین  اینــک 
ــاال: ب

 
 گل صد برگ
مرثیه یی برای

سید حسن حسینی
و قیصر امین پور

می وزد پشت سرم باد،
پیِش رویم گل صدبرگ،

جان پناهش منم، ای دا...د!
 

شبنمی بر رخ هر برگ
می زند برِق طراوت،

وای از این باد که چون مرگ!
 

آسمان، ابری و من نیز
بی خبر از همه جا گرم تقال

یا تماشا.
 

»من ندانستم از اول«
آسمان قاصد مرگ است،
بار این ابر، تگرگ است.

 
تفاوت های سه گانی با نوخسروانی

۱- در فــرم درونــی - کلــی ســه گانی، بــر 
تأکیــد  آن  ســوم  لَخــت  بــودن  »کوبشــی« 
اساســًا  نوخســروانی،  در  امــا  می شــود، 
ــاعر  ــر ش ــح نظ ــعر، مطم ــودن ش ــی« ب »کوبش

نیســت.
۲- ســه گانی در ســه شــاخۀ کالســیک و نیمایــی 
و ســپید پدیــد می آیــد، ولــی نوخســروانی تنهــا 

در شــاخۀ کالســیک پدیــد آمده اســت.
ــرم  ــج ف ــیک، پن ــاخۀ کالس ــه گانی در ش ۳- س
بیرونــی- جزئــی دارد، حــال آن که نوخســروانی 
عمــاًل دو فــرم از ایــن پنــج فــرم را بیشــتر نــدارد 
ــا طــرح  ــی آن »کالســیک ب ــرم نهای ــژه ف و به وی
ــن،  ــر ای ــزون ب ــت. اف ــه« اس ــک - س ــۀ ی قافی
ــز  ــپید نی ــی و س ــاخۀ نیمای ــه گانی در دو ش س
جمعــًا ده فــرم دیگــر دارد کــه طبعــًا آن هــا هــم 

ــد. ــه کار نرفته ان ــروانی ب در نوخس
۴- اصــول هفت گانــۀ ســه گانی در نوخســروانی 
ــت  ــق رعای ــه گانی از طری ــد. س ــرد نیافته ان کارب
ــی  ــای عمل ــل تجربه ه ــه حاص ــول ک ــن اص ای
ــرای  ــه ب ــد ک ــی را رو می کن اســت، جذابیت های

نوخســروانی آشــنا نیســت.
از  وســیع تر  ســه گانی  موضوعــات   -۵
ــه اخــوان  ــی اســت ک ــًا تغزل ــات عموم موضوع
ــرار  ــر ق ــح نظ ــروانی مطم ــرای نوخس ــث ب ثال
داده اســت. در ســه گانی انســان و جامعــه و 
طبیعــت بــا همــۀ وجوه شــان مــورد توجــه قــرار 

می  گیرنــد.
و  دارد  حکمت آمیــز  رویکــرد  ســه گانی   -6
ــاودان انســان و  ــد ابعــاد پنهــان و ج می کوش
ــن  ــد؛ ای ــد و بگوی ــت را بجوی ــه و طبیع جامع
در حالی اســت کــه نوخســروانی های معــدود 

ــد. ــی ندارن ــا حکمــت میانهــۀ چندان موجــود، ب
ــوان  ــدی اخ ــروانی های مه ــه از نوخس دو نمون

ثالــث:
آب زالل و برگ گل بر آب،

ماند به َمه در برکۀ مهتاب،
وین هردو چون لبخند او در خواب.

 
گفت: »آیََمت َمه بَرایان، به دیدار«،

اینک دمد مهر هم، بی وی، اما
این هرگز آیا کند یار با یار؟

 
 تفاوت های سه گانی با هایکو

۱- در فــرم درونــی - کلــی ســه گانی، بــر 
تأکیــد  آن  ســوم  لَخــت  بــودن  »کوبشــی« 
می شــود، امــا در هایکــو، آرامــش فضــا، حــرف 

می زنــد. را  اول 
۲- ســه گانی در ســه شــاخۀ کالســیک، نیمایــی 
و ســپید پدیــد می آیــد و از هــر جهــت مطابــق 
ــو  ــی هایک ــعر فارســی اســت، ول ــات ش مقتضی
در اصــل ژاپنــی آن، وزن مورایــی و عمومــًا 
ــورا  ــت م ــطر اول، هف ــرای س ــورا ب ــج م ــا پن ب
ــطر  ــرای س ــورا ب ــج م ــطر دوم و پن ــرای س ب
ســوم دارد و آن چــه به نــام هایکــو در شــعر 
ــه  ــت، بلک ــو نیس ــم، هایک ــدا می کنی ــی پی فارس
ــه  ــا ب ــه تنه ــت ک ــپیدی اس ــای س هایکوواره ه

ــد. ــد آمده ان ــو پدی ــد از هایک تقلی
محدودیــت  ســه گانی  نحــوی  ســاختار   -۳
در  دســتوری  عناصــر  جابه جایــی  و  نــدارد 
اســت،  امکانپذیــر  مقتضــی  به صــورت  آن 
حال آن کــه ســاختار نحــوی هایکــو در فــرم 
ســنتی آن محدودیــت دارد و معمــوالً اســم 
ــال  ــر آن انتق ــطر آخ ــه س ــمی ب ــروه اس ــا گ ی

. بــد می یا
به تنهایــی محــل  پدیده هــا  ۴- در ســه گانی، 
ــد پنهــان آن هــا محــل  توجــه نیســتند، بلکــه بُع
توجــه اســت. در ایــن بعــد، معانی  نایافتــه و 
ناگفته یــی وجــود دارنــد کــه ســه گانی پرداز 
آن هــا را می یابــد و می گویــد و فعالیــت او 
ــد.  ــگ می نمای ــا پررن ــی پنهانی ه ــرای بازآفرین ب
پدیده هــای  بویــژه  پدیده هــا  هایکــو،  در 
ــه هســتند، محــل  ــان  ک طبیعــی، چن
توجه انــد و هایکوپــرداز می کوشــد تصویــر 
آن هــا را بــدون قضــاوت در معــرض دیــد 

ــذارد. ــده بگ خوانن
۵- ســه گانی بــر پایــه ی مکاشــفه و حادثــه 
ــه و  ــه ی مراقب ــر پای ــو ب ــت و هایک ــتوار اس اس

ــه. خلس
6- ســه گانی بــر پایــۀ جهان بینــی اشــراقی 
پدیــد می آیــد و هایکــو بــر پایۀجهان بینــی 

ــی. بودای
دو نمونه از هایکو:

گهگاه
ابرها استراحتی می دهند

نّظارگان ماه را.]۹[
»باشو«

 
از تاریکی
به تاریکی،

گربه های عاشق!]۱۰[
»ایّسا«

hematifarsani.blog.ir برگرفته از

بااین حال، ذات 

ساخت شکن سه گانی 

هم چنان مستعد جلوه گری 

است. یکی از این 

جلوه گری ها سرودن آن 

با تلفیق دو یا سه وزن 

گوناگون و یحتمل، تلفیق 

موزون و بی وزن، در سه 

لَخت سه گانی است؛ كاری 

كه در بیشتر قالب های 

شعری میسر نیست یا 

دست كم با این اندازه 

تشخص، میسر نیست. 

طبعاً این كار، نمی تواند 

ناشی از ضعف در كاربرد 

وزن باشد و مهارتی 

می طلبد كه چیره گی بر 

شعر كالسیک و نیمایی 

و حتی سپید را نشان 

دهد. هم چنین الزم است 

وزن های انتخابی نزدیک 

به یکدیگر و هم خوان 

با هم و دركل، مناسب 

مضمون باشند. بر این پایه 

جز شاعران كاركشته 

نباید به این گود وارد 

آیند. اینک سه نمونه در 

این شاخه:
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خبرگــزاری رویتــرز بــه نقــل از منابــع امریکایــی نگاشــته 
اســت کــه وزیــر خارجــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا در نظــر 
ــور را  ــن کش ــین ای ــفیر پیش ــزاد، س ــی خلیل ــا زلم دارد ت

ــور افغانســتان بگمــارد.  ــژه در ام ــدۀ وی ــوان نماین به عن
منابــع گفته انــد کــه مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه آمریــکا 
می خواهــد کــه آقــای خلیلــزاد را یــک بــار دیگــر 
به عنــوان فرســتادۀ  ویــژه در امــور افغانســتان تعییــن کنــد 
ــح  ــرات مســتقیم صل ــد مذاک ــر رون ــق ب ــن طری ــا از ای ت
میــان گــروه طالبــان و حکومــت امریــکا تســریع بخشــد.
ــکا و  ــت امری ــوز دول ــا هن ــه ت ــت ک ــن در حالی اس ای
آقــای خلیلــزاد در رابطــه بــه ایــن موضــوع اظهــار نظــر 

نکرده انــد. 
ــته  ــمت گماش ــن س ــه ای ــی ب ــل زاد در حال ــای خلی آق
ــتان،  ــگ افغانس ــان جن ــرای پای ــکا ب ــه امری ــود ک می ش
گفت وگوهــای مســتقیم بــا طالبــان را آغــاز کــرده اســت 
ــزاد،  ــای خلیل ــی آق ــاب احتمال ــود انتص ــه می ش و گفت
اشــاره بــه جدیــت و ســرعت رونــد گفت وگوهــای  

ــان دارد. ــا طالب ــح ب صل
ــژۀ  ــدۀ وی ــوان نماین ــزاد به عن ــای خلیل ــدن آق گماشته ش

ــش  ــاه پی ــک م ــه ی ــود ک ــان می ش ــی بی ــکا در حال امری
الیــس ویلــز، معــاون وزارت خارجــه ایــاالت متحــده در 
امــور جنــوب آســیا، بــرای زمینه ســازی مذاکــرات صلــح 
ــرده اســت. ــو ک ــدار و گفت وگ ــری دی ــای قط ــا مقام ه ب

ــدار نگاشــته اند  ــن دی ــه ای ــی، در رابطــه ب ــع بین الملل مناب
ــا  ــز ب ــم ویل ــت خان ــه ریاس ــی ب ــات امریکای ــه هی ک
ــۀ  ــهر دوح ــان« در ش ــی طالب ــیون سیاس ــای کمیس »اعض
قطــر دیــدار کــرده اســت و پیرامــون مذاکــرات احتمالــی 

ــت. ــرده اس ــت ک ــتان« صحب ــح افغانس صل
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــورت، س ــدر نئ ــان، هی هم چن
ــور را  ــن کش ــۀ ای ــاون وزارت خارج ــدار مع ــکا، دی امری
بــا مقامــات قطــری در رابطــه بــه رونــد صلــح افغانســتان 

تاییــد کــرده اســت. 
ــا از  ــکا، باره ــوری آمری ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام دونال
عــدم پیشــرفت جنــگ هفده ســالۀ افغانســتان ابــراز 
ــازی جنــگ تاکیــد  ــر تغییــر ســریع ب ناامیــدی کــرده و ب

ــت. ــرده اس ک
وجــود دارد کــه گزینــش خلیــل زاد به عنــوان نماینــدۀ ویژۀ 
امریــکا در امــور افغانســتان، به خاطــر شــناخت دقیــق او 

از افغانســتان و منطقــه و بــرای پیشــرفت گفت وگوهــای 
ــان صــورت می گیــرد. ــا طالب صلــح ب

ــان  ــروه طالب ــه گ ــد ک ــاور دارن ــان ب ــن حــال آگاه در عی
کــه همــواره مذاکــرات صلــح بــا حکومــت افغانســتان را 
ــده  ــاالت متح ــا ای ــتقیم ب ــرات مس ــر مذاک ــرده و ب رد ک
ــت  ــه حکوم ــت ک ــبب اس ــن س ــه همی ــد ب ــد دارن تاکی
ــژه در  ــدۀ وی ــوان نماین ــزاد را به عن ــی خیلیل ــپ زلم ترام
امــور افغانســتان گماشــته تــا در مذاکــرات مســتقیم صلــح 

ــان نقــش ایفــا کنــد. ــا گــروه طاالب ب
از زلمــی خلیــل زاد به عنــوان یکــی از دیپلومات هــای 
کارکشــتۀ آمریکایــی یــاد می شــود کــه معمــوال کارهــای 

دشــواری را در شــرایط دشــوار انجــام داده اســت.
امــا خلیلــزاد منتقدانــی در افغانســتان دارد کــه عملکــرد او 
ــد  ــه می پندارن ــتان تنگ نظران ــه افغانس ــاط ب را در در ارتب
ــر  ــق ت ــای او ســبب عمی ــه سیاســت ه ــد ک ــی گوین و م

ــن کشــور شــد. ــی در ای شــدن شــکاف های قوم
داکتــر محــی الدیــن مهــدی، عضــو مجلــس نماینــده گان، 
بــه ایــن نظــر اســت کــه از نظــر خلیــل زاد دشــمن اصلــِی 
ــان  ــار آن اســت، مردم ــه او معم ــوم محــوری ک ــام ق نظ
ــۀ  ــه گفت ــان اســت. ب ــت ضــد طالب ــه مقاوم ــامل جبه ش
ــدید  ــریع و تش ــر تس ــالوه ب ــزاد ع ــدی، خلیل ــر مه داکت
پروســۀ حــذف و به انزوارانــدن همــۀ اعضــای مقاومــت 
ــتی  ــِم آش ــوع مه ــدار، موض ــور اقت ــان از مح ــد طالب ض
حکومــت  محــور  در  را،  هم تبــار  جناح هــاِی  میــان 

ــرد. ــد ک ــری خواه ــی رهب ــور غن ــس جمه ریی
داکتــر مهــدی مــی گویــد کــه خلیلــزاد خواهــد کوشــید 
علیــه  اتحادهــا  و  ائتالف هــا  شــکل گیری  از  کــه 

ــد. ــري کن ــی جلوگی ــت کنون حکوم
بــه بــاور مهــدی اکنــون برنامــه امریــکا ســخن از 
چه گونه گــی واردکــردن طالبــان در نظــام افغانســتان 

اســت. کــه خلیلــزاد مجــری  آن می شــود.
ــت اندازی های  ــه دس ــد ک ــاور دارن ــزاد ب ــدان خلیل منتق
ــان  ــتان، در زم ــی افغانس ــور داخل ــزاد در ام ــد خلیل بی ح
ــاص،  ــوم خ ــک ق ــرای ی ــی ب ــری طلب ــمت اش و برت س
ســبب  شــد تــا نظــام پســاطالبان نتوانــد بــه همبســته گی 

داخلــی برســد.
ــخ  ــد بل ــا متول ــان ام ــت لغم ــل از والی ــل زاد در اص خلی

ــت.  اس
ایــن سیاســت کــر 67 ســاله ســال هاســت کــه تابعیــت 

ــی دارد. آمریکای
 او در دو دوره ریاســت جمهــوری »جــورج دبلیــو بــوش« 
ــد ســفیرامریکا در عــراق، ســفیر  ســمت های مهمــی مانن
آمریــکا در ســازمان ملــل و ســفیر امریــکا در افغانســتان را 

بــه عهــده داشــته اســت.
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یـک عضـو شـورای والیتـی غزنـی می گویـد کـه طالبـان 
در حـدود سـه یـا چهـار کیلومتـری مقـر والیـت غزنی جا 
گرفته انـد و شـب هنـگام درگیری هـا در ایـن سـاحه ادامـه 

دارند.
او مـی گویـد کـه جنگجویـان برق ایـن والیـت را نیز قطع 
کرده انـد و طالبـان منتظـر فرصت هسـتند تا دوباره به شـهر 

غزنی حملـه کنند.
کـه  اسـت  اسـتراتژیک  یـک والیـت  مرکـز  غزنـی  شـهر 
شـاهراه کلیـدی کابـل - قندهـار از آن می گـذرد. این شـهر 
دو هفتـه پیـش شـاهد جنـگ و درگیری شـدید چنـد روزه 
میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان بـود. هرچنـد زندگـی در 
حـال حاضـر در ایـن  شـهر بـه حالـت عـادی برگشـته، اما 

نگرانند. همچنـان  مـردم 
در همیـن حـال، اعضـای شـورای والیتی هشـدار می دهند 
کـه تهدیـد کاماَل رفع نشـده اسـت. شـورای والیتـی غزنی 
خواهـان اقدام جـدی حکومـت مرکزی و فرسـتادن نیروی 

بیشـتر به غزنی شـده اسـت.
نصیـر احمد فقیـری، عضو شـورای والیتی غزنـی می گوید 
کـه طالبـان بـا تجهیزاتی کـه از نیروهـای امنیتی بـه غنیمت 
گرفتـه انـد، در حومـه شـهر جـا گرفته انـد و درگیری ها نیز 

دوبـاره آغاز شـده اند.
فقیـری بـه دویچـه ولـه گفتـه کـه متاسـفانه در ایـن شـب 
و روز بازهـم تحـرکات دشـمن بیشـتر شـده اسـت و در 
اکثـر مناطـق حومه شـهر غزنی درگیری ها شـروع شـده اند. 
هرچنـد نیروهـای امنیتـی کمکی از مرکـز آمده انـد و تدابیر 
گرفتـه انـد، امـا شـب گذشـته هـم در قسـمت های شـهر 
درگیـری جریـان داشـت و بـرق وارداتـی کابـل را قطـع 
کردنـد. اگـر تدابیر جدی گرفته نشـود، غزنی دوبـاره دچار 

فاجعـه خواهد شـد.
در همیـن حـال؛ شـماری از باشـندگان والیت غزنـی نیز از 
وخیـم بـودن وضعیت امنیتی نگران هسـتند. یاسـان یاسـان، 
باشـنده شـهر غزنـی می گویـد: »طالبان از داخل شـهر غزنی 
بـه قریه ها و ولسـوالی ها پنـاه برده انـد و از همانجا حمالت 
شـان را شـدت بخشیده اند. شـبانه صدای شـلیک و انفجار 
شـنیده می شـود و مـردم در حال ترک کردن شـهر هسـتند.

 او گفتـه کـه شـایعه این که طالبـان دوباره شـهر را خواهند 
گرفـت، بیشـتر شـده اسـت. مـا هـم صداهـا را بیشـتر مـی 
شـنویم و مـردم سراسـیمه هسـتند و وضعیت نگـران کننده 

است.«
امـا وزارت دفـاع ملـی افغانسـتان مـی گویـد کـه نیروهای 
عملیـات  زودی  بـه  و  اسـت  فرسـتاده  غزنـی  بـه  کافـی 
تصفیـوی بـرای پاکسـازی ولسـوالی هـای ایـن والیـت از 

وجـود طالبـان راه انـدازی خواهـد شـد.
غفـور احمـد جاویـد، سـخنگوی وزارت دفـاع افغانسـتان 
گفـت: »در غزنـی قوت هـای کامل مـا وجود دارند و شـهر 
غزنـی پاکسـازی شـده اسـت و به خاطـر پاکسـازی بیـرون 
از شـهر و ولسـوالی ها، عملیـات تصفـوی پـالن می شـود و 
در روزهـای نزدیـک در ولسـوالی ها عملیـات آغـاز خواهد 

» شد.
مقام هـای امنیتـی تاییـد کردنـد کـه در حمـالت دو هفتـه 
پیـش طالبان بر شـهر غزنی دسـت کم ۱۰۰ عضـو نیروهای 
امنیتـی کشـته شـدند. براسـاس گـزارش مقدماتـی سـازمان 
ملـل متحـد، در نتیجـه جنـگ شـهر غزنـی میـان طالبـان و 
نیروهـای دولتـی از ۲۰۰ تـا ۲۵۰ فرد ملکی کشـته یا زخمی 

اند. شـده 
جنـگ چنـد روز شـهر غزنـی کـه تلفـات و خسـارت های 
مالـی زیـادی بـه جـا گذاشـت، سـوال          های زیـادی را در 
مـورد توانایـی نیروهـای امنیتی حکومـت افغانسـتان ایجاد 

اسـت. کرده 

ــتان  ــتانی افغانس ــای باس ــی از والیت ه ــان یک بامی
اســت کــه ســاالنه میزبــان صدهــا گردشــگر داخلی 
ــن گردشــگران  ــراً شــمار ای و خارجی ســت و اخی
افزایــش نیــز یافتــه؛ امــا آن چــه نگران کننــده اســت 
ناآگاهــی از فرهنــگ گردشــکری  افرادی ســت کــه 

عــازم ایــن والیــت می شــوند.
مســووالن محلــی و شــهروندان بامیــان می گوینــد، 
شــماری از بازدیدکننــده گان کــه عمومــًا داخلی انــد 
ــد و بعضــی  از فرهنــگ گردشــگری آگاهــی ندارن
وقت هــا هنــگام دیــدن از مناظــر تاریخــی و 
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــیب می زنن ــا آس ــه آن ه ــتانی ب باس
طبیعــی،  حــوادث  از  پــس  مســووالن،  ایــن 
ســیاحت نادرســت دومیــن عامــل بــزرگ نابــودی 

ــی رود. ــمار م ــی  به ش ــر تاریخ ــا و مناظ بناه
بــا  می گویــد،  باستان شــناس  احمــدی،  الیــق 
این کــه ســاالنه میلیون هــا افغانــی از ســیاحت 
گردشــگران داخلــی و خارجــی به بامیــان ســرازیر 
می شــود، امــا دولــت و به ویــژه وزارت اطالعــات 
آگاهــی  بــرای  برنامه یــی  هیــچ  فرهنــگ  و 
ــگری  ــیاحت و گردش ــگ س ــگران از فرهن گردش

ــدارد. ن

گردشــگران  از  شــماری  کــه  می شــود  گفتــه 
ــا  ــر دیواره ــودا ب ــای ب ــد از مغاره ه ــگام بازدی هن
ــات را به هــر ســمت  ــد، کثاف یادگارنویســی می کنن
ــت وگذار در  ــت وخیزها و گش ــا جس ــه و ب انداخت
مکان هــای ممنوعــه بــه بناهــای و مناظــر تاریخــی 

ــد. ــیب می زنن آس
ــت  ــگران از دول ــی از گردش ــان، یک ــزه اکبری عزی
ــده گان  ــرای اطالع دهــی بازدیدکنن ــا ب می خواهــد ت
ــد.  ــی کن ــا آگاهی ده ــا نصــب تابلوه ــیاحان ب و س
او می گویــد، اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه نشــود 
ــای  ــودی تندیس ه ــر ناب ــده خط ــال آین ــا چندس ت
بــودا و دیگــر بناهــا و مناظــر تاریخــی ایــن 

ــت حتمــی اســت. والی
ــان  ــگ بامی ــات و فرهن ــت اطالع ــووالن ریاس مس
ــد،  ــد و می گوین ــا می دانن ــا را به ج ــن نگرانی ه ای
ــخص  ــۀ مش ــگ بودج ــات و فرهن وزارت اطالع
ــی  ــای تاریخ ــت از بناه ــرای حفاظ ــی ب و برنامه ی
ــق  ــد مناط ــان، درآم ــۀ آن ــه گفت ــدارد. ب ــان ن بامی
تاریخــی بامیــان بــه مرکــز منتقــل می شــود و 
ــۀ آن  ــازۀ هزین ــگ اج ــات و فرهن ــت اطالع ریاس

ــدارد. را ن

ســیداحمد حســین احمدپــور، سرپرســت ریاســت 
ــد،  ــان می گوی ــت بامی ــگ والی ــات و فرهن اطالع
در هیــچ یــک از ســاحات تاریخــی رهنمــای 
گردشــگری و محافــظ حضــور نــدارد. آقــای 
ریاســت  اســت  قــرار  می گویــد،  احمدپــور 
ــی  ــرح ۴۵ ماده ی ــان، ط ــگ بامی ــات و فرهن اطالع
ــر  ــت دفت ــا حمای ــه ب ــگری را ک ــت گردش مدیری
ــان ایــن  ــان، دانشــگاه و فرهنگی مقــام والیــت بامی
والیــت ایجــاد شــده، در حاشــیٔه دهمین جشــنوارۀ 

ــد. ــه کن ــم ارای راه ابریش
بامیــان از جملــه والیت هــای امــن و تاریخــی 
افغانســتان اســت و در ســال های اخیــر آمــار 
ــرات،  ــای ه ــی از والیت ه ورود گردشــگران داخل
ــی، ننگرهــار، میــدان وردک،  کندهــار، هلمنــد، غزن
ــه ایــن والیــت رشــد بی پیشــنه یی  ــل و بلــخ ب کاب
ــار تاریخــی ایــن والیــت  داشــته اســت. بیشــتر آث
ــودا، شــهر غلغلــه، شــهر  از جملــه مجســمه های ب
ــای  ــف و ب، مغاره ه ــری ال ــۀ کاف ــاک، قلع ضح
ــت  ــی ثب ــۀ غم ــای قلع ــرم و مغاره ه ــول اک درۀ ق

ــان اســت. ــی جه ــراث فرهنگ فهرســت می

ابوبکر صدیق 
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ورزش
فرید مزدک

شد،  قطعی  شان  وطن  به  شوروی  نظامیان  برگشت  وقتی 
مسکو سیاست مدار کارکشتۀ خویش- ورانسوف را با حفظ 
مقامش چون معاون وزیرخارجۀ شوروی، به حیث سفیر و 
نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور شوروی به کابل فرستاد. ورانسوف یک 
روس و فقط حافظ منافع شوروی بود و هیچ خوش بینی و بدبینی نسبت به 
هیچ بخش افغانستان و هیچ قومی نداشت. او می کوشید تا آبروی کشورش 
بیشتر نریزد و پل ها برای برگشت  ناکام  در آخرین مرحلۀ یک ماموریت 
دوباره ویران نگردند. حاال امریکا در کشور ما همان حال و وضع را دارد که 
شوروی دوران گرباچوف داشت. در بیش از ۱7 سال اخیر گروه کوچکی 
از نخبه های افغان ــ امریکایِی مورد اعتماد امریکا تمام امکانات امریکا و 
جهان را برای تحکیم حاکمیت یک قوم و در خط منافع یک قوم مصرف 
کردند و به هدر دادند. در نتیجه قوم مورد نظرمنزوی گردید و مبارزه با 

تروریسم شکست خورد. 
کشور در بحران بقا به سر می برد. برون رفت از چنین بحرانی بدون نقد 
برنامه ها و سیاست های که از »بن« تا حاال عملی شده اند و بدون تغیر مسیر 
حامی،  کشورهای  برنامه های  و  نگاه  در  بنیادی  دگرگونی های  و  حرکت 
افغانستان  با  باید آن چه  ناممکن است. کاخ سفید و ترامپ  امریکا  به ویژه 
شده است را بازبینی کنند. با برنامه های ناکام، روش های ناکام و آدم های 

ناکام نمی توان به کامیابی رسید.

محیی الدین مهدی- عضو مجلس نماینده گان

خلیل زاد معمار نظام کنونی
احتمـال  خبـر  برابـر  در  اجتماعـی  شـبکه های  سـکوت 
بازگشـت خلیـل زاد به صحنـۀ سیاسـت افغانسـتان، مأیوس 
کننده اسـت. زیـرا چنین پنداشـته می شـود که بسـیاری از هم وطنـان، نقش 
مهلـک و مخـرب ایـن امریکایـی [افغانسـتانی] تبـار را در رویدادهـای دو 

دهـۀ پسـین افغانسـتان، بـا دقـت الزم ندیده انـد. 
ایـن شـخْص بـا این کـه یـک امریکایـی تمام عیـار می نمایـد؛ مجـال آن را 
پیـدا کـرده کـه در سـطوح بـاالِی سیاسـت امریـکا ایفـاِی وظیفـه کنـد؛ با 
این حـال، او در قضایـاِی افغانسـتان هم سـان آنانـی فکـر می کنـد کـه بـا 

وقاحـت تمـام در رسـانه ها ظاهـر می شـوند.
برخی هـا می پندارنـد چـون خلیل زاد با پاکسـتان مخالف اسـت، بازگشـت 
او به معنـاِی افزایـش فشـار امریـکا بـر پاکسـتان خواهـد بـود. ایـن تحلیل 
از ریشـه اشـتباه اسـت؛ از نظر خلیـل زاد دشـمن اصلِی نظام قـوم محوری 
کـه او معمـار آن اسـت، مردمـان شـامل جبهـۀ شـمال سـابق اسـت. او 
عـالوه بـر تسـریع و تشـدید پروسـۀ حـذف و به انزوارانـدن همـۀ آن ها از 
محـور اقتـدار، موضـوع مهِم آشـتی میـان جناح هـاِی هم تبـار را، در محور 
حکومـت رییـس جمهـور غنی رهبری خواهـد کرد. او خواهد کوشـید که 
از شـکل گیری ائتالف هـا و اتحادهـا علیه حکومت کنونـی جلوگیري کند. 
امریـکا در پـی آوردن فشـار بـر پاکسـتان نیسـت؛ سـخن از چه گونه گـی 

واردکـردن طالبـان در نظام افغانسـتان اسـت. 
بـا توجـه بـه ایـن نـکات، بازگشـت خلیـل زاد به عنـوان نمایندۀ امریـکا به 
صحنـۀ سیاسـت افغانسـتان، خبـر ناخوشـی بـرای تمام مـردم افغانسـتان، 
مخصوصـًا بـرای آنانـی اسـت کـه پیـش از ایـن »جبهـۀ شـمال« خوانـده 

می شـدند.

دستگير روشنيالی

نوې غوښـتنې نـوی سياسـت او نوې پوښـتنې نـوي ځوابونه 

غواړي.

يو رسگردانه، يو ناکام او يو ويشلی سيايس لښکر.

يـو رسگردانـه، يـو نـاکام او يـو ويشـلی سـيايس لښـکر، چـي نـه د خپـي 

ناکامـي منلـو تـه چمتو دی، نـه دپرمختگ لـوری ور معلوم دی، نـه له پرونه 

د ځـان ژغورولـو ميړانـه لـري، نـه د گـډ هـدف د ټاکلـو وس او نـه پـه گډو 

ارزښـتونو د توافـق کولـو وړتيا.

دا لښـکر خپـل بـری د “ اختالفونـو پـه لـري کولـو” “ اختالفـات را کنـار 

بگذاريـم” کـي وينـي. پـدايس حـال کـي چـي اختالفونـه نـه لـري کيـږي 

او هيڅکلـه هـم نـه لـري کيـږي. اختالفـات کنـار گذاشـته منـی شـوند. 

اختالفونـه هميشـني دي او يـا هـم اختالفونه اصل او توافق موقتي او نسـبي 

دی. يب لـه اختالفونـو د سياسـت کولـو هـر څـه دی؟ د سياسـت هـر او 

وړتيـا پـه دي کـي دی چـي د اختالفونو په شـته والې کي هغه گډ ارزښـتونه 

پيـدا کـړي چـي د اختالفونـو تـر منـځ گـډه ژبه او گـډ بـاور ايجـاد کړي، 

د نظريـو اختالفونـه خطـر نـه دي. خطـر د نظريـو يـو شـان کـول دی. د “ 

اختالفونـو لـري کـول” هامغـه د يـو شـان کولونـاکام او ناوريـن راوړونکی 

چلنـد دی چـي هيڅکلـه عمـي نشـو او هيڅکلـه بـه عمـي نيش. 

بلـه سـتونزه دادی، هغـه ډلـې چـي د سـيايس ډگـر پـه ځـای يـوازي پـه 

تبليغـايت ډگـر کـي او يـوازي د انرتنت، فيسـبوک... په پاڼو کـي حضورلري 

پـه ټولنـه کي څـه رول بـازي کـوالي يش؟ د سياسـی گونـد اولـه ځانگړتيا 

پـه سياسـت او د سـیايس تصميمونـو په پروسـه تاثـر او نفود درلـودل دی. 

د يـوه سـيايس گونـد ځـواک د تشـکيالتو، دڅـرو او شـعارونو پـه ځای په 

ټولنيـزه پشـتوانه کي دی.

پرونيـو  او  نظرياتـو  پرونيـو  سـتونزه  بلـه  لښـکر  سـيايس  رسگردانـه  ددي 

تشـکيالتو تـه ورگرزيـدل دي. پرونيـو تشـکيالتو او پرونيـو نظرياتـو تـه د 

ورگرزيدلـو معنـا دا دی چـي دلتـه د نظرياتـو د ودي جريـان په ټپـه دريدلی 

دی او دلتـه نـوي او لـه پرونـه څـو ځلـه پيچيـي سـتونزي او غوښـتني پـه 

هامغـو زړو معيارونـو حل او گز کېـږې. پروين تشـکيالت او پروين نظريي 

عمـاْل مـړې شـوې دې. نن د يوه سـيايس گونـد دنده لـه پرونيو مـړو نظريو 

د ځـان ژغـورل، نوی سياسـت او نوی تفکـر ته وده ورکول دي. يو سـيايس 

گونـد لـه پـاره د دي چـي خپل سـيايس ژوند ته ادامـه ورکړي او د سياسـت 

پـه ډگـر کـي تاثـر او نفـوذ ولـري، دي تـه اړدي چي پـه منظمه توگـه خپلو 

نظريـو او خپـل سـيايس تفکـر تـه وده ورکړي.

ورزشکارپاراگالیدرافغانستان
درمسابقاتآسیاییزخمیشد

تیمملیکریکتافغانستانتیمایرلندرا
شکستداد

فیـسبـوک نـــامــه

ــدر« در  ــر »پاراگالی ــای ورزش پرخط ــاز رقابت ه ــن روز آغ در اولی
ــکار  ــا ورزش ــاز ی ــا، دو چترب ــاوه در اندونیزی ــرب ج ــات غ ارتفاع
ــفاخانه  ــه ش ــر ب ــا هلیکوپت ــوادث ب ــوع ح ــی وق ــدر در پ پاراگالی

ــدند. ــل ش منتق
ــدا  ــه لی ــی ک ــت: زمان ــا گف ــس جســت وجو و نجــات اندونیزی آژان
ــان  ــود، ناگه ــرواز ب ــال پ ــتانی در ح ــکار افغانس ــوری ورزش حض
ــری  ــاع ۱۵مت ــت و وی از ارتف ــه شــدت کاهــش یاف ــاد ب شــدت ب

ــی شــد. ــه نخاع ــرد و دچــار صدم ســقوط ک
 همــراه تیمــی وی گفــت کــه آســیب دیده گی لیــدا حضــوری 
ــدر در  ــتاز در ورزش پاراگالی ــن زن پیش ــت. وی اولی ــدی نیس ج
ــتان  ــای افغانس ــی از تلویزیون ه ــدۀ یک ــد و گوین ــورش می باش کش

ــز اســت. نی
ــر  ــه کمــی بعدت ــا گفــت ک ــس جســت وجو و نجــات اندونیزی آژان
ــز  ــی نی ــاز چینای ــوی، پاراگالیدرب ــگ جیان ــنبه وان در روز چهارش
ــچ  ــابقه پی ــان مس ــل پای ــری مح ــرش در ۲۰ مت ــه چت ــس از آن ک پ
ــته اســت. ــش شکس ــک پای ــرده و ی ــقوط ک ــاع س خــورد، از ارتف

ایــن آژانــش افــزود کــه هــردو ورزشــکار بــه بیمارســتان در 
ــان  ــده اند و وضعیت ش ــل ش ــور منتق ــن کش ــت ای ــا پایتخ جاکارت

ــت. ــش اس ــت بخ رضای
ایــن اولیــن بــاری اســت کــه ورزش پاراگالیــدر در المپیــک 
آســیایی گنجانــده شــده اســت. اولیــن مــدال طــالی ایــن رقابت هــا 
روز چهارشــنبه از تیــم مــردان بــه ورزشــکار اندونیزیایــی و از تیــم 

ــه ورزشــکار تایلنــدی رســید. ــان ب زن
پــس از آن کــه پاتریــک چونــک ورزشــکار ۴۴ ســالۀ هانگ کانگــی 
ــه شــد و جــان باخــت،  ــان پــرواز پاراگالیــدر دچــار حادث در جری

ورزش پاراگالیــدر تحــت نظــارت امنیتــی قــرار گرفــت.
ــدر  ــر پاراگالی ــیلۀ چت ــه وس ــد ب ــی بلن ــازان از ارتفاع پاراگالیدرب
ــته هایی  ــان و دس ــتفاده از مهارت های ش ــا اس ــده و مســیری را ب پری

ــد. ــرول می کنن ــد، کنت ــار دارن ــه در اختی ک
ــاز  ــوک وان، پاراگالیدرب ــگ ی ــانه ها، چون ــزارش رس ــاس گ براس
هانگ کانگــی نیــز پــس از آن کــه در اتریــش بــر فــراز یــک جهیــل 

ــد. ــاز مان ــیایی ب ــک آس ــای المپی ــد، از رقابت ه ــه ش ــار حادث دچ
ــازان بایــد در حــد ممکــن در  در ایــن رقابت هــا دقــت پاراگالیدرب
نزدیکــی حلقــه مشــخص شــده در منطقــه هــدف فــرود بیاینــد تــا 

امتیــاز بیشــتری بــه دســت آورنــد.

ــت  ــنبه ۲۲ اگس ــامگاه چهارش ــتان ش ــت افغانس ــی کریک ــم مل تی
۲۰۱۸ در دومیــن دیــدار سلســله بازی هــای بیســت آوره، تیــم ملــی 

ــاوت ۸۱ دوش شکســت داد. ــا تف ــد را ب کریکــت ایرلن
بــه گــزارش طلــوع نیــوز، در ایــن دیــدار بازهــم حضــرت اهلل زازی 
ملــی پــوش کریکــت افغانســتان در بخــش توپ زنــی خــوب 
ــم اش انجــام دهــد. ــه ســود تی درخشــید و توانســت ۸۲ دوش را ب
اصغــر افغــان نیــز در ایــن بــازی خــوب درخشــید. اضغــر افغــان ۳7 
دوش و نجیــب اهلل زدران نیــز از ۱۰ تــوپ ۲۰ دوش را بــه ســود تیــم 

ملــی کریکــت افغانســتان انجــام دادند.
ــت  ــید و توانس ــوب درخش ــدخان خ ــدازی راش ــش توپ ان در بخ
چهــار ویکــت حریــف را حــذف نمایــد. مجیب الرحمــن نیــز ســه 
ــی  ــد نب ــم و محم ــاب عال ــک، آفت ــد مل ــان فری ــت و هم چن ویک

ــد. ــک ویکــت را کســب نماین ــۀ ی ــه نوب توانســت ب
قــرار اســت ملی پوشــان افغانســتان یــک دیــدار بیســت آوره و ســه 
دیــدار ۵۰ آورۀ دیگــر نیــز را بــا ملی پوشــان کریکــت ایرلنــد انجــام 
ــرای حضــور در رقابت هــای جــام آســیا، راهــی  ــد و ســپس ب دهن

امــارات متحــدۀ عربــی خواهنــد شــد.
ــتین  ــتان در نخس ــت افغانس ــان کریک ــت، ملی پوش ــر اس ــل ذک قاب
ــروزی  ــه پی ــد ب ــی کریکــت آیرلن ــم مل ــر تی ــز در براب ــدارش نی دی
رســیده  بــود. ایــن تیــم را بــا تفــاوت ۱6 دوش شکســت داده بــود.

مایــک پومپیــو، وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده امریــکا در یــک تمــاس 
ــا عمــران خــان، نخســت وزیر تــازۀ پاکســتان، از او خواســته  تلیفونــی ب
اســت تــا »اقدامــات قاطــع« را در برابــر تمــام هــراس  افگنــان فعــال در 

پاکســتان انجــام بدهــد.
ــک  ــده، در ی ــاالت متح ــه ای ــخنگوی وزارت خارج ــارت، س ــدر ن هی
خبرنامــه می گویــد کــه آقــای پومپیــو افــزون براین کــه بــه نخســت وزیر 
تــازۀ پاکســتان آرزوی موفقیــت کــرد، بــه نقــش حیاتــی اســالم آبــاد در 

ترویــج رونــد صلــح افغانســتان نیــز اشــاره کــرد.
ــل خــودش را  ــو، تمای ــر خارجــه پومپی ــه وزی ــد ک ــارت می افزای ــو ن بان
ــک  ــاد ی ــر ایج ــتان از به ــازۀ پاکس ــت ت ــا حکوم ــم کاری ب ــر ه به خاط

ــان کــرد. ــه مثمــر بی رابطــۀ دوجانب
ــۀ وزارت  ــر خبرنام ــس از نش ــاعاتی پ ــتانی س ــانه های پاکس ــا، رس ام
ــد  ــل از وزارت خارجــۀ پاکســتان گــزارش دادن ــه نق ــکا ب خارجــه امری
ــارۀ  ــو، در ب ــان عمــران خــان و پومپی ــی آقای کــه در گفت وگــوی تلیفون

ــت. ــده اس ــادآوری نش ــزی ی ــان چی هراس افگن
ــرش  ــتان، در توییت ــۀ پاکس ــخنگوی وزارت خارج ــل، س ــد فیص محم
ــاالت  ــۀ ای ــت وزارت خارج ــۀ نادرس ــه خبرنام ــتان ب ــه پاکس ــته ک نوش
ــان و  ــی نخســت وزیرعمران خ ــاس تلیفون ــارۀ تم ــکا، در ب متحــده امری

ــل اســت. ــتثنا قای ــو اس ــر خارجــه پومپی وزی
ــکا  ــۀ امری ــر وزارت خارج ــووالن دفت ــتان از مس ــۀ پاکس وزارت خارج
ــان و  ــی خ ــاس تلیفون ــارۀ تم ــه در ب ــن خبرنام ــه ای ــت ک ــته اس خواس

ــد. ــالح کنن ــو را اص پومپی
در روزهــای اخیــر روابــط واشــنگتن و اســالم آبــاد بــا کشــیده گی هایی 
ــروه  ــری گ ــه رهب ــا دارد ک ــکا ادع ــت امری ــت. حکوم ــه رو شده اس روب
طالبــان و شــبکۀ حقانــی در پاکســتان پنــاه گاه دارنــد و مقام هــای 
ــه این ســو خواهــان ســرکوب رهبــران طالبــان و  امریکایــی از ســال ها ب

ــی از ســوی اســالم اســتند.  شــبکۀ حقان
نخســت وزیر تــازۀ پاکســتان در ســخنرانی پیــروزی اش یــادآور شــد کــه 

حکومــت او در برابــر گروه هــای تنــدرو اقــدام خواهــد کــرد. 

ــی  ــه انترنت ــا صفح ــه ده ه ــد ک ــوگل می گوی ــی گ ــرکت انترنت ش
ــران  ــی ای ــرات دولت ــا نش ــه ب ــات را ک ــر صفح ــوب و دیگ یوتی
ــی  ــوذ سیاس ــرای نف ــا ب ــرا آن ه ــت زی ــتند بسته اس ــاط داش ارتب

ــتند. ــارزه داش مب
ــی آن  ــات جنای ــه تحقیق ــت ک ــار داش ــته اظه ــوگل روز گذش گ
نشــان می دهــد کــه ایــن اکونت هــای کمپیوتــری توســط افــرادی 
ــران  ــی »ای ــری دولت ــبکۀ خب ــا ش ــه ب ــد ک ــده بودن ــیس ش تأس

ــتند. ــاط داش ــب« ارتب ایری
ــکا  ــه در امری ــوب را ک ــل یوتی ــه ۳۹ چن ــت ک ــوگل گفته اس گ
۱۳۴66 نفــر در آن مطالــب خــود را نشــر می کردنــد، شــش 
ــوگل را  ــی خــود گ ــت شــبکۀ اجتماع ــر و ۱۳ اکون ــت بالگ اکون

بسته اســت.
ــوژی در  ــرکت های تکنال ــه ش ــه ب ــایبری ک ــت س ــرکت امنی ش
ــزارش  ــد در گ ــدار می ده ــکوک هش ــای مش ــه فعایت ه ــه ب رابط
ــران  ــی از ای ــی انترنت ــای عموم ــت فعالیت ه ــود گفته اس ــر خ اخی
کــه منافــع ایــران را بــه مــردم امریــکا و جاهــای دیگــر ترغیــب و 

تبلیــغ می کنــد افزوده اســت. 

وزیر خارجه امریکا: 
پاکستـاناقـداماتجـدی

دربـرابـرهـراسافگنـانانجـامدهـد

گوگلدههاصفحهانترنتیراکه
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محمـد اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت ملـی، در 
محیـط  و  آب  ملـی  تحقیقـات  مرکـز  اعضـای  بـا  دیـدار 
زیسـت، بـر مهـار و مدیریـت  آب های سـرزمینی کشـور از 
طریـق انجـام تحقیقـات علمـی و دانشـگاهی تاکیـد کـرد.
غنـی،  آقـای  کـه  اسـت  گفتـه  خبرنامه یـی  نشـر  بـا  ارگ 
شـامگاه روز پنجشـنبه در دیـدار با اعضای مرکـز تحقیقات 
ملـی آب و محیـط زیسـت در ارگ بـا نگرانـی از افزایـش 
خشک سـالی و کمبـود آب گفتـه اسـت کـه بـرای مدیریت 
آب هـای سـرزمینی نیـاز بـه پژوهش های علمی دانشـگاهی 

ست. ا
آقـای غنـی در ایـن دیدار گفـت که کابـل باید بـا مدیریت 

آب و زمیـن بـه یـک شـهر امید مبدل شـود.
و  دانشـگاه ها  بیـن  واضـح  »کلسـتر«  کـه  افـزود  او 
وزارتخانه هـا به میـان آیـد و هم چنیـن از آنـان خواسـت تـا 

کننـد. یک جـا  باهـم  را  عملـی  و  تیوریـک  دروس 
بـه معییـن علمـی وزارت تحصیـالت عالـی  آقـای غنـی 
دسـتور داد تـا چنـد مرکـز تحقیقـات ملـی آب و محیـط 
به زودتریـن  و  نمایـد  ایجـاد  نیـز  والیـات  در  را  زیسـت 
فرصـت روی تشـکیل ایـن مرکـز کار کنـد تا بودجـۀ آن از 
طریـق وزارت مالیـه اجـرا شـود و هم چنیـن بودجـه مراکز 

والیتـی در بودجـه سـال آینـده گنجانـده شـود.
آقـای غنـی تصریح کـرد که در هـر پروژه ، بایـد یک بخش 

بـرای تحقیقـات اختصـاص داده شـود تـا دانشـجویان در 
پروژه هـای مربوطـه، تحقیقـات خویـش را انجـام دهند.

آقـای غنـی افزود که مـردم افغانسـتان می خواهنـد، حرکت 
سـریع و واقعـی را در خصـوص مهـار آب هـا و تحفـظ 

سـرحدات دریاهـا و ترمیـم آن مشـاهده کننـد.
وی از تیـم ایـن مرکـز خواسـت تـا یـک تحقیـق و ارزیابی 

همـه جانبـه را در مـورد دریـای کابـل نیز انجـام دهند.
در همیـن حـال، معیـن علمـی وزارت تحصیـالت عالی نیز 
گفـت کـه روی نظریات ارایه شـده از سـوی آقـای غنی در 
مـورد بهبود مرکـز تحقیقات ملی آب و محیط زیسـت، کار 

صورت گرفته اسـت.

ــد  ــتان می گوی ــات افغانس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــی، از ســوی  ــات پارلمان ــی انتخاب ــه اوراق رای ده ک
اعضــای ایــن کمیســیون تاییــد شــده و بــرای چــاپ 
بــه تمویــل کننــده گان مالــی پروســۀ انتخابــات 

ــده اســت. ــپرده ش س
ســید حفیــظ اهلل هاشــمی، یــک کمیشــنر کمیســیون 
مســتقل انتخابــات گفتــه کــه اوراق رای دهــی مطابــق 
بــه تعــداد رای دهنــده گان آمــاده شــده و در خــارج از 

ــد. ــه چــاپ می رس ــن کشــور ب ای
بربنیــاد آمــار کمیســیون مســتقل انتخابــات، نزدیــک 
بــه۹ میلیــون واجــد شــرایط رأی دهــی بــرای شــرکت 

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــش رو، ثب ــات پی در انتخاب
آقــای هاشــمی افــزوده کــه »چــاپ اوراق رای دهــی« 
ــاره  در ظــرف یــک مــاه مکمــل خواهــد شــد و دوب

بــه افغانســتان آورده خواهــد شــد.
بــه گفتــۀ آقــای هاشــمی، هنــوز مشــخص نیســت که 
ــه چــاپ برســد؛  اوراق رای دهــی در کــدام کشــور ب
امــا اوراق رای دهــی انتخابــات ریاســت جمهــوری و 

ــارات متحــده  ــال ۲۰۱۴ در ام ــی س ــوراهای والیت ش
عربــی بــه چــاپ رســیده بــود.

از احــزاب و  ایــن در حالی ســت کــه شــماری 

رای دهنــده گان  فهرســت  سیاســی،  ائتالف هــای 
ــات  ــیون انتخاب ــت و کمیس ــه و از حکوم را نپذیرفت
خواســته اند کــه ثبــت نــام رای دهنــده گان بــار 
ــک صــورت  ــتم بایومتری ــتفاده از سیس ــا اس ــر ب دیگ
گیــرد. آنــان هــدف از ایــن خواســت شــان را تأمیــن 

انتخابــات می خواننــد. شــفافیت 
ــای  ــزاب و ائتالف ه ــی اح ــه نگران ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــت  ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد اش ــی، محم سیاس

وحــدت ملــی، بــه والی هــا و مســووالن محلــی 
اســاس  کتاب هــای  کــه  اســت  داده  دســتور 
بــه  ولســوالی ها  از  را  توزیع شــده  تذکره هــای 
مراکــز والیــات و پــس از آن در جریــان ســه روز از 

ــد. ــال دهن ــل انتق ــه کاب ــوا ب ــق ه طری
ــه  ــت ک ــه اس ــوری افغانســتان گفت ــت جمه ریاس
ــظ شــفافیت  ــرای حف ــن دســتور را ب ــی ای ــای غن آق

ــت. ــات داده اس ــد انتخاب ــریع رون و تس
افــراد  از  شــماری  کــه  حالی اســت  در  ایــن 
ــات  ــزدان انتخاب ــی نام ــت نهای ــده از فهرس حذف ش
پارلمانــی از )۲۲ ســرطان( بــه این ســو، دروازۀ دفاتــر 
ــت  ــت والی ــل و هف ــات را در کاب ــیون انتخاب کمیس

دیگــر بســته اند.
ــف  ــات مختل ــه اتهام ــه ب ــرض ک ــراد معت ــن اف ای
از فهرســت نهایــی نامــزدان انتخابــات پارلمانــی 
از ســوی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی حــذف 
ایــن  در  نام های شــان  درج  خواســتار  شــده اند، 

ند. فهرســت ا
آقــای هاشــمی گفــت کــه در مــورد بازشــدن دفاتــر 
ــات، مذاکــره و مشــوره در ســطوح  کمیســیون انتخاب
مختلــف جریــان دارد و امیدوارنــد کــه در آغــاز 
ــاز گــردد. ــن کمیســیون ب ــر ای ــش رو، دفات ــۀ پی هفت

سالم وطندار
مســووالن در ریاســت آمــوزش و پــرور ش والیــت 
کندهــای می گوینــد کــه بیــش از ۱۰۰ مکتــب 
ــدم  ــت و ع ــود امنی ــبب نب ــه س ــت ب ــن والی در ای

ــردم بســته شــده اســت. ــم کاری م ه
رســانه های  مســوول  صمیمــی،  نظرمحمــد 
ــه  ــرورش والیــت کندهــار ب ریاســت آمــوزش و پ
ــه اســت کــه ریگســتان، غــورک  ســالم وطندار گفت
و شــورآبک از ولســوالی هایی اند کــه هیــچ مکتبــی 

ــدارد. ــود ن ــا وج در آن ه
باشــنده گان  همــکاری  عــدم  صمیمــی،  آقــای 
ــل  ــی را از عوام ــکیل و ناامن ــود تش ــار، کمب کنده
دانش آمــوزان  از  زیــادی  شــمار  محروم شــدن 

می کنــد. عنــوان  آمــوزش  از  کندهــاری 
شــماری از باشــنده گان کندهــار بــا نگرانــی از 

ــد  ــت، می گوین ــن والی ــای ای مســدودبودن مکتب ه
کــه اگــر ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد، همه ســاله 
شــمار زیــادی از کودکان شــان از آمــوزش محــروم 

خواهنــد شــد.
براســاس معلومــات مســووالن ریاســت آمــوزش و 
پــرور ش کندهــار، ایــن والیــت ۴7۲ مکتــب دارد 
ــال و ۱۲۰  ــب آن فع ــان ۳۵۲ مکت ــن می ــه از ای ک

ــال اســت. ــب دیگــر غیرفع مکت
بــه گفتــۀ مســووالن ریاســت آمــوزش و پــرور ش 
کندهــار، در حــال حاضــر ۳۲۰ هــزار دانــش آمــوز 
در مکاتــب کندهــار مصــروف آمــوزش انــد کــه ۸۵ 

هــزار آن دخترانــد.
ایــن در حالی اســت کــه آمارهــای نشرشــده از 
ــتان،  ــی در افغانس ــر بین الملل ــای ناظ ــرف نهاده ط
نیــز نشــان می دهــد کــه در بیشــتر والیت هــا 
ــده  ــته  ش ــا بس ــت، مکتب ه ــود امنی ــبب نب ــه س ب
ــاز  ــم ب ــه درس و تعلی ــن ب ــوزان از رفت و دانش آم

می ماننــد.

کشــور  صحت عامــۀ  وزارت  مقــام  یــک 
اثــر  بــه  فرنــود  شــیرخان  کــه  گفته اســت 
بیمــاری کــه بــدان مصــاب بــود در زنــدان 

گذشته اســت.  در  بگــرام 
شــیرخان فرنــود یکــی از بزرگتریــن ســهام داران 
 کابل بانــک پیشــین بــود کــه به دلیــل اتهــام 
ــرام  ــدان بگ ــود را در زن ــس خ ــاد، دورۀ حب فس

ســپری می کــرد. 
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