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پرسلیس

ــم قیومــی، ولســوال نســی والیــت بدخشــان  ابراهی
ــه  ــنبله( هشــدار داده اســت ک ــنبه )۶ س روز چهارش
ــان  ــوی طالب ــت از س ــن اس ــوالی ممک ــن ولس ای

ــود. ــقوط داده ش س
ــه  ــاه ب ــک م ــان از ی ــد: طالب ــی می گوی ــای قیوم آق
ــی  ــوالی نس ــان را در ولس ــای ش ــو فعالیت ه این س
ــوالی  ــز ولس ــا مرک ــون تنه ــد و اکن ــترش داده ان ُگس

ــت. ــی اس ــای دولت ــت نیروه به دس
او هشــدارمی دهد کــه هــرگاه نیروهــای بیشــتر 
وجنــگ افزارهــای ســنگین از هــوا نرســد، ولســوالی 
ــت دروازۀ  ــرد و در نهای ــد ک ــقوط خواه ــی س نس
ــه رو  ــر، روب ــا خط ــز ب ــر نی ــوالی دیگ ــار ولس چه

ــد. ــد ش خواهن
ولســوال نســی می افزایــد کــه ایــن ولســوالی نقطــۀ 
کــوف  شــیکی،  مایمــی،  ولســوالی های  وصــل 
ــن  ــرزی ای ــل م ــه پ ــت و یگان ــان اس آب و خواه
ــا  ــترک ب ــرز مش ــر م ــه ۵۰۰کیلومت ــوالی ها ک ولس
ــت و از  ــوالی  اس ــن ولس ــتان دارد، در همی تاجیکس
ــوند. ــال می ش ــوالی ها، اکم ــن ولس ــل ای ــن پ همی

کمیسیون شکایات انتخاباتی:
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نشست مسکو 
به تاخیر برگزاری می شود

رییـس کمیسیـون شکـایات انتخاباتـی،

 در فسـاد و رشـوه ستانـی دخیـل است

تـرور افراد و حمـالت 
انتحـاری افـزایش یافتـه  است
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بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود، شــب ســه 
ــب و  ــۀ  جال ــک برنام شــنبه )۵ ســنبله(  ی
آموزنده یــی را تحــت عنــوان “تصویــر 
ــول  ــال تح ــل س ــن چه ــانیت” از بط انس

ــرد.  ــدازی ک راه ان
دقتــی  رضــا  برنامــه  ایــن  در 
»فوتوژورنالســت« معــروف جهــان کــه 
از دوســتان قدیمــی دوره هــای جهــاد و 
مقاومــت افغانســتان می باشــد و مــدت 4۰ 
ســال عمر خــودرا در سراســر جهــان؛ برای 
ــر کشــیدن »انســانیت و جنایــت  ــه تصوی ب
ــت  ــتجوی حقیق ــانیت« در جس ــه انس علی
ــر  ــت. تصاوی ــوده اس ــان ها ب ــی انس زندگ
ــه  ــش دقیق ــول را در ش ــال تح ــل س چه

بــرای مهمانــان بــه نمایــش گذاشــت.
دلیــل  کــه  دارد  بــاور  دقتــی  آقــای 

ــرای  ــاش ب ــدنش« ت ــت ش »فوتوژورنالس
دســتیابی بــه راز زنده گــی انســان هایی 
بــوده اســت کــه جنایــت در برابرشــان 
صــورت گرفتــه اســت و درد و رنــج، 
ناخوشــی  و  خوشــی ها  مصیبــت، 
زنده گــی خــود را وقــف آن کــرده اســت. 
غم انگیــز  حادثه هــای  از  دقتــی،  آقــای 

ــکا  ــطین، امری ــا فلس ــو ت ــتان، کوس کردس
از  و  آذربایجــان  افغانســتان،  التیــن، 
گوشــه های  خطرناک تریــن  و  پُرحادثــه 
به تصویــر  را  مــردم  زندگــی  جهــان؛ 

کشــیده و روشــنگری نمــوده اســت.
حرفــۀ  بــه  اشــاره  بــا  دقتــی  آقــای   
6 صفحــه  ادامــه  فوتوژورنالیســم،...  

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در 
می دهـد  هشـدار  هـرات  والیـت 
کـه احتمـال حذف نام شـماری از 
نامـزدان انتخابـات پارلمانـی ایـن 
والیـت بـه دلیـل کمپایـن پیش از 

وقـت وجـود دارد.
شـماری از نامزدان انتخابات آیندۀ 
والیـت  در  نماینـده گان  مجلـس 
هـرات، پیـش از آغـاز کارزارهای 
بـه  اقـدام  انتخاباتـی،  انتخاباتـی 
کمپایـن کـرده و عکس های شـان 

را بـه بهانه های مختلف در سـطح 
شـهر نصـب کرده انـد.

او گفـت کـه برخی هـا عیـد را به 
مـردم تبریـک گفته و شـماری هم 
کـه اعضای فعلی مجلس هسـتند، 
توصیـف  خـود  کارکردهـای  از 

کرده انـد.
محمـد نصیر دولتی آمـر دبیرخانۀ 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در 
نامـزدان  ایـن کار برخـی  هـرات 
وقـت  از  پیـش  کمپایـن  را 

کـه  می دهـد  هشـدار  و  می دانـد 
احتمـال حـذف نامـزدان متخلـف 
انتخابـات  نهایـی  فهرسـت  از 

دارد. وجـود  پارلمانـی 
بـرای  وقتـی  کـه   افـزود  او 
نامـزدان یـک میعاد بـرای کمپاین 
و  می شـود  مشـخص  انتخاباتـی 
ایـن کمپاین هـا قبـل از وقـت آن 
غیرقانونـی اسـت و ایـن موضـوع 

دارد.  قانونـی  پیگـرد  شـدید 
او گفتـه که  کارزارهـای انتخاباتی 
پیـش از وقت متأسـفانه توازن قوا 
را برهـم می زنـد و یـک کاندیـد 
بـه  کـرده  شـروع  هم اکنـون  از 
از  پیـش  انتخاباتـی  کارزارهـای 
وقـت اسـت در حالـی کـه یـک 
زمـان مشـخص بـرای کمپاین هـا 
زود  هرچـه  بایـد  و  دارد  وجـود 
و  شـود  پیگیـری  مسـاله  ایـن 
کرده انـد،  تخلـف  کـه  کاندیـدای 

مـورد پیگـرد قـرار بگیرنـد.

رضا دقتی فوتوژورنالست مشهور جهان:

شهیدمسعودازبرجستههای»تصویرانسانیت«است

نگرانیهاازسقوط
ولسوالینسیوالیتبدخشان
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کارشناسان:

قـرارداد
آبباتغییر
اقلیمازنـو
تعریفشـود
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ــفیر  ــل زاد، س ــی خلی ــارۀ زلم ــت دوب ــوز برگش هن
ــی  ــتان قطع ــه افغانس ــکا ب ــین امری ــدۀ پیش و نماین
نشــده ولــی واکنش هــای مثبــت و منفــی بــه 
انتخــاب دوبــارۀ او بــرای یــک ماموریــت دیگــر در 
ــان سیاســیون کشــور و رســانه ها  افغانســتان در می
بــاال گرفتــه اســت. دو طیــف از سیاســیون نســبت 
بــه برگشــت دوبــارۀ خلیــل زاد واکنــش داشــته اند. 
ــت  ــگاه مثب ــا ن ــه ب ــانی اند ک ــف کس ــتین طی نخس
ــماری  ــل زاد لحظه ش ــارۀ خلی ــت دوب ــرای برگش ب
ــارۀ  ــت دوب ــه برگش ــد ک ــر می کنن ــد و فک می کنن
او بــه سیاســت افغانســتان می توانــد حکومــت 
فعلــی را از بن بســت موجــود سیاســی کــه در 
ــه  ــد و زمین ــات بخش ــده نج ــگال آن گرفتارآم چن
را بــرای ایجــاد فضــای مناســب تر انتخاباتــی 
فراهــم ســازد. ایــن طیــف از سیاســیون بــا توجــه 
بــه نظــرات و دیدگاه هــای منتقدانــۀ خلیــل زاد 
نســبت بــه پاکســتان امیــدوار اســتند کــه او بتوانــد 
نقــش موثرتــری در برقــراری صلــح در افغانســتان 
ــه  ــیون ک ــف از سیاس ــن طی ــد. ای ــازی کن ــز ب نی
داشــتن  دلیــل  بــه  خلیــل زاد  می کننــد  فکــر 
ــذار  ــراد تاثیرگ ــیاری از اف ــا بس ــک ب ــۀ نزدی رابط
ــن  ــه از ای ــناختی ک ــتان و ش ــت افغانس در سیاس
کشــور دارد، می توانــد گزینــۀ مناســب بــرای 
ــل زاد  ــای خلی ــمار رود. آق ــی به ش ــات بحران لحظ
ــتانی  ــا افغانس ــود منش ــه خ ــر این ک ــزون ب اف
ــتان  ــایل افغانس ــا مس ــز ب ــه را نی دارد، چهارده
چهره هــای  از  یکــی  و  داشــته  ســروکار 
ــوده  ــفید ب ــواه در کاخ س ــرح جمهوری خ مط
اســت. امــا از طــرف دیگــر طیــف دیگــری از 
سیاســیون بــه ایــن بــاور اســتند کــه مشــکالت 
ــتباه آمیز  ــای اش ــۀ بازی ه ــور نتیج ــی کش فعل
به عنــوان  خلیــل زاد  آقــای  تعصب آلــود  و 
ــور  ــفید در ام ــژۀ کاخ س ــده وی ــفیر و نماین س
افغانســتان از همــان زمــان برگــزاری کنفرانــس 
ــه  ــت. ب ــت اس ــت موق ــکیل حکوم ــن و تش ب
ــای  ــت مداران، آق ــف از سیاس ــن طی ــۀ ای گفت
خلیــل زاد بــا داشــتن نــگاه قومــی بــه مســایل 
افغانســتان در تــالش برهم زدن مناســبات قدرت 
ــه را  ــل چهارده ــه حداق در کشــوری اســت ک
ــت.  ــده اس ــی جنگی ــن معضالت ــل چنی ــه دلی ب
امــروز افغانســتان کشــوری نیســت کــه بتــوان 

ــوام مختلــف در سیاســت  ــت اق نقــش و موثری
آن را نادیــده گرفــت و یــا بــه دل خــواه خــود 
بــرای اقــوام آن موقعیــت سیاســی و اجتماعــی 
ــتان  ــۀ افغانس ــی جامع ــای فعل ــید. در فض تراش
ــی و  ــارکت سیاس ــان مش ــوام خواه ــه اق هم
ــه دور  ــه و ب ــدرت به صــورت منصفان ــع ق توزی
انــد.  گذشــته  تعصب آلــود  نگاه هــای  از 
ــته  ــال گذش ــل در صدس ــه حداق ــای ک نگاه ه
برفضــای سیاســی کشــور حاکــم بــوده و 
ــده  ــی ش ــرخورده گی اقوام ــث س ــدت باع به ش
کــه مــورد بی مهــری و حتــا ظلــم سیاســی قرار 
گرفته انــد. مســالۀ افغانســتان تنهــا بحــث طالــب 
و مداخلــۀ کشــورهای بیرونــی نیســت، بــل در 
جاهایــی کامــال یــک بحــث داخلــی و مربــوط 
ــه تاریــخ و گذشــته ایــن ســرزمین می شــود.  ب
ــور  ــدرت در کش ــع ق ــالۀ توزی ــه مس ــا زمانی ک ت
به صــورت عادالنــه صــورت نگیــرد و واقعــآ 
مناســبات دموکراتیــک قــدرت حاکــم نشــود، 
ــزار جنــگ  ــوان اب ــان به عن ــب و داعــش هم چن طال
در کشــور باقــی خواهنــد بــود. شــاید ایــن ابزارهــا 
فــرع موضــوع و مســالۀ توزیــع قــدرت سیاســی در 
کشــور باشــند. بــه گفتــۀ ایــن سیاســیون خلیــل زاد 
بــا پررنگ کــردن مســایل قومــی، کــه همیــن 
حــاال نیــز از ســوی سیاســت گران حاکــم بــر 
کشــور به انــدازۀ کافــی فربــه شــده، زمینــه را بــرای 
گسســت های بیشــتر و حــس بی اعتمــادی افزایــش 
می بخشــد. از ســوی دیگــر بــدون توجــه بــه ایــن 
ــل زاد  ــای خلی ــۀ آق ــه کارنام ــر ب ــرات و آرا اگ نظ
ــور  ــی کش ــوالت سیاس ــت تح ــال های نخس در س
ــه  ــورت واقع بینان ــان به ص ــی طالب ــس از فروپاش پ
نــگاه شــود، نمی تــوان جنبــۀ مثبتــی در ایــن 
ــی  ــل زاد در زمان ــای خلی ــرد. آق ــدا ک ــه پی کارنام
کــه به عنــوان ســفیر و نماینــده ویــژۀ رییــس 
جمهــوری امریــکا در افغانســتان فعالیــت می کــرد، 
ــۀ  ــتری در عرص ــای بیش ــه تضاده ــد ک ــبب ش س
تازه یــی  جنجال هــای  و  کنــد  بــروز  سیاســی 
ــان در  ــارۀ طالب ــن دوب ــد. قدرت یافت ــکل بگیرن ش
ــه  ــتقیم ب ــط مس ــه رب ــم ک ــر نگویی ــتان اگ افغانس
ــوان  ــی می ت ــت، ول ــی او داش ــای سیاس فعالیت ه
آقــای  کــرد.  ردیابــی  آن را  غیرمســتقیم  ربــط 
خلیــل زاد در ســال های نخســت فروپاشــی طالبــان 

ــدی  ــر تهدی ــروه دیگ ــن گ ــه ای ــرد ک ــر می ک فک
بــرای افغانســتان به شــمار نمــی رود و تهدیــد 
کشــوراند.  در  موجــود  جناح هــای  در  اصلــی 
خلیــل زاد  فعالیت هــای  کل  دلیــل  به همیــن 
ــه بــا طالبــان و  ــذف نیروهــای ک در محــور ح
جهانــی  و  منطقه یــی  تروریســت های  دیگــر 
در افغانســتان جنگیــده بودنــد، تمرکــز یافــت 
ــوان  ــتان به عن ــان و پاکس ــه طالب ــد ک ــث ش و باع
ــت  ــن فرص ــه از ای ــروه در منطق ــن گ ــی ای حام
ســال ها  آن  در  اگــر  ببرنــد.  بهــره  به خوبــی 
ــتان  ــت افغانس ــورد وضعی ــآ در خ ــی واقع حکومت
ــت  ــکل می گرف ــردم ش ــت م ــه خواس ــق ب و مطاب
کــه همــه در آیینــۀ آن حضــور خــود را احســاس 
ــان و  ــای طالب ــی زدودن بقای ــدف اصل ــد، و ه کنن
ــه  ــروز ن ــک ام ــدون ش ــود، ب ــان می ب افراط   گرای
ــد  ــکا می ش ــه امری ــته گی متوج ــه سرشکس این هم
ــاب  ــر در منج ــار دیگ ــک ب ــتان ی ــه افغانس و ن
ــرد. موضــوع  ــقوط می ک ــزم س تروریســم و طالبانی
دیگــر امــا، مداخله هــای مســتقیم آقــای خلیــل زاد 
در رونــد انتخابــات کشوراســت. او حتــا در زمانــی 
دیگــر نماینــدۀ امریــکا در افغانســتان نبــود، از 
مســایل داخلــی ایــن کشــور خــود را بــه دور 
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــت و به ص نمی دانس
در امــور افغانســتان دســت درازی می کــرد. دو 
ــا  ــا ب ــته عم ــوری گذش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــم زدن  ــد. بره ــر ش ــت منج ــه بن بس ــور او ب حض
تیم هــای انتخاباتــی و ایجــاد تیم هــای در راســتای 
فعالیت هــای  مهم تریــن  از  قومــی  هدف هــای 
ــوده اســت.  ــات ب آقــای خلیــل زاد در زمــان انتخاب
ــه  ــات گذشــته کــه منجــر ب ــن انتخاب ــا در همی حت
ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی در افغانســتان شــد، 
آقــای خلیــل زاد عمــا آرایــش تیم هــای انتخاباتــی 
ــای او  ــر مداخله ه ــام داد. اگ ــران انج ــرای بح را ب
انتخاباتــی  تیم هــای  شــک  بــدون  نمی بــود، 
به صــورت واقعی تــری شــکل می گرفتنــد کــه 
ــات و  ــی باثب ــاد دولت ــه ایج ــر ب ــت منج می توانس
متکــی بــه آرای مــردم شــود. امــا آقــای خلیــل زاد 
ــا برگــزاری نشســت های پی هــم و ایجــاد شــک  ب
ــای  ــت گران و جبهه ه ــان سیاس ــوءظن در می و س
ــر  ــر یک دیگ ــی و در براب ــا را متاش ــی آن ه سیاس
ــدن او  ــر آم ــفانه اگ ــز متاس ــار نی ــرار داد. این ب ق
ــی  ــات پارلمان ــتانۀ دو انتخاب ــود، در آس ــی ش قطع
می توانــد  را  او  نقــش  جمهــوری  ریاســت  و 
یک بــار دیگــر در تحــوالت کشــور پررنــگ ســازد 
ــود  ــه به س ــک ن ــدون ش ــاختن ب ــن پررنگ س و ای
ــه هــم به ســود  افغانســتان تمــام خواهــد شــد و ن
کاخ ســفید کــه انتظــار دارد، آقــای خلیــل زاد جلــو 

ــرد. ــرقدرت را بگی ــم برس ــای تی ناکامی ه
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ــی، در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف غنی، ریی ــد اش محم
ــه  ــر خارجــه روســیه، نشســت مســکو را ب ــا وزی تماســی ب
تعویــق انداختــه اســت. قــرار بــود در ایــن نشســت طالبــان 
ــت افغانســتان  ــرای دول ــن مســاله ب ــد و ای ــز حضــور یابن نی
ســنگین تمــام شــده اســت؛ زیــرا ایــن ســوال مطــرح بــوده 
اســت کــه طالبــان بــه عنــوان یــک طــرف در ایــن نشســت 
ــا در آن  ــه دولت ه ــتی ک ــم در نشس ــد آنه ــرکت می کنن ش
ــه  ــد ک ــبب ش ــاله س ــن مس ــند. همی ــته باش ــرکت میداش ش
ــه  ــت ب ــن نشس ــه ای ــد ک ــنهاد کن ــتان پیش ــت افغانس دول
تعویــق و تاخیــر انداختــه شــود. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــح  ــورد صل ــه در م ــت هایی ک ــک از نشس ــچ ی ــون هی تاکن
پــی  در  نتیجه یــی  شده اســت  راه انــدازی  افغانســتان 
ــح و همزیســتی، یکــی  ــروزه مســأله صل ــته اســت. ام نداش
از بزرگتریــن مســائل جهــان و مــورد عاقــه دولت هــا 
ــت.  ــده اس ــتان گردی ــت افغانس ــوص مل ــا بخص و ملت ه
ــد و  ــه ان ــازی گرفت ــه ب ــا آن را ب ــه عم ــی ک ــی آن های حت
ــر  ــه ظاه ــاز ب ــد، ب ــدال و تجاوزن ــگ و ج ــی جن بهانه جوی
در راه تأمیــن صلــح و آرامــش و همزیســتی از خــود 
ــتر  ــت بیش ــا گذش ــن ب ــر ای ــد. بناب ــان می دهن ــش نش کوش
ــون،  ــت قان ــی حاکمی ــام مبتن ــر نظ ــه از عم ــم ده از یک ونی
ــی در  ــه جهان ــا پشــتبانی جامع ــک و ب ــای دموکراتی ارزش ه
ابعــاد مختلــف هنــوز هــم از نواحــی مختلــف دچــار بحــران 
ــن  ــا در ای ــد. ام ــه ای می باش ــی و منطق ــای داخل و چالش ه
ــه دســت گیــری از جانــب همــه  ــاز ب شــرایط افغانســتان نی
ــح  ــر صل ــتان را در ام ــد افغانس ــه بتوان ــورهایی دارد ک کش
ــی  ــی م ــا در میان ــا پ ــیه ب ــه روس ــون ک ــاند. اکن ــاری رس ی
ــای  ــه معن ــد ب ــازی کن خواهــد کــه نشســتی را در مســکو ب
ــه ســطح  آن اســت کــه بحــث جنــگ و صلــح افغانســتان ب
ــت دارد.  ــکا اهمی ــیه و امری ــل روس ــان مث ــورهای جه کش
ــط  ــوارد رواب ــن م ــه افغانســتان یکــی از مهمتری ــی قضی یعن
ــن  ــه از ای ــت ک ــر اس ــتان ناگذی ــت و افغانس ــل اس بین المل
تــاش هــا ســود بجویــد. در خصــوص سیاســت خارجــی 
ــع در  ــاد مناف ــورهای متض ــد کش ــه بتوان ــده ک ــنجیده ش س
ــد و پاکســتان ( را کــه  ــه، روســیه، هن ــه ) آســیای میان منطق
ــت  ــی اس ــب نگرانی های ــان در قال ــی ش ــع امنیت ــتر مناف بیش
کــه از جانــب نیروهــای بیــن المللــی دارنــد، از ایــن منظــر 
بایــد صلــح افغانســتان منافــع امنیتــی آنــان را تضمیــن کنــد. 
ــت افغانســتان  ــد بیانســی از رابطــه دول ــن حــال بای در عی
ــح  ــوص صل ــکا در خص ــه و امری ــورهای منطق ــان کش می
ــتن  ــان برداش ــال از می ــن ح ــود. در عی ــتان ایجــاد ش افغانس
ــت  ــان دو کشــور افغانســتان و پاکســتان، حکوم مناقشــه می
افغانســتان بســترهای مناقشــه برانگیــز روابــط خارجــی 
ــه  ــد، مناقش ــات مانن ــتان در موضوع ــا پاکس ــتان را ب افغانس
ــه  ــتان ب ــرای پاکس ــرژی ب ــیر ان ــتفاده از مس ــرزی و اس م
ــب  ــای جوان ــا از ظرفیت ه ــردد ت ــتی حــل و فصــل گ درس
ــان ســبب فراهــم نمــودن  ــه اســتفاده شــود و همچن در زمین
ــوه در  ــل بلق ــک عام ــه ی ــود ک ــغلی می ش ــای ش فرصت ه
پروســه صلــح می باشــد. ایــن هــا همــه ممکــن اســت کــه 
ــای  ــتراک قدرت ه ــا اش ــا ب ــی ام ــت منطقه ی ــک نشس در ی
تاثیرگــذار قابــل طــرح و بررســی باشــد. بنابرایــن افغانســتان 
ــاز منــد اســتفاده  ــد کــه در امــور صلــح ثبــات نی بایــد بتوان
ــا سرنوشــت  مشــابه  ــه ب ــات کشــورهای دیگــر ک از تجربی
افغانســتان رو بــه رو بــوده انــد. نیــز دارد. بــه هــر صــورت 
ــم  ــح فراه ــرای صل ــه ب ــی را ک ــد فرصت های افغانســتان نبای
مــی شــود بــه ســاده گــی از دســت بدهــد. از جملــه نشســت 
مســکو البتــه بــا اشــتراک همــه طــرح هــای دخیــل می توانــد 
نقطــه آغــازی بــرای یــک حرکــت جدیــد در رونــد صلــح 

ــود. ــام ش ــتان تم افغانس
ــت  ــده اس ــا پدی ــح تنه ــه صل ــود ک ــان نم ــد اذع ــذا بای ل
ــا  ــبختی ها و امیده ــی خوش ــود تمام ــا خ ــد ب ــه می توان ک
وآرمان هــای دیرینــه هــر ملــت بخصــوص ملــت افغانســتان 
را جامــه عمــل بپوشــاند. نیــاز مــردم افغانســتان بــه صلــح، 
فراتــر از مصالحــه بــا مخالفیــن اســت و ایــن بــه معنــی ایــن 
ــد تمــام عواملــی کــه باعــث ایجــاد تنــش و  اســت کــه بای
ــده و از  ــایی ش ــود، شناس ــردم می ش ــان م ــات در می اختاف
بیــن بــرده شــوند. بــرای دســت یافتــن بــه صلــح انعطــاف 
هایــی نیــز الزم اســت کــه نبایــد زیــاد آن را ســخت گرفــت.

صلحمستلزمانعطافاست

خلیل زاد در محور حذف نیروهای که با طالبان 
و دیگر تروریست های منطقه یی و جهانی در 
افغانستان جنگیده بودند، تمرکز یافت و باعث 
شد که طالبان و پاکستان به عنوان حامی این 
گروه در منطقه از این فرصت به خوبی بهره 
ببرند. اگر در آن سال ها حکومتی واقعآ در خورد 
وضعیت افغانستان و مطابق به خواست مردم 
شکل می گرفت که همه در آیینۀ آن حضور 
خود را احساس کنند، و هدف اصلی زدودن 
بقایای طالبان و افراط   گرایان می بود، بدون 
شک امروز نه این همه سرشکسته گی متوجه 
امریکا می شد و نه افغانستان یک بار دیگر در 
منجالب تروریسم و طالبانیزم سقوط می کرد. 
موضوع دیگر اما، مداخله های مستقیم آقای 
خلیل زاد در روند انتخابات کشوراست. او حتا 
در زمانی دیگر نمایندۀ امریکا در افغانستان 
نبود، از مسایل داخلی این کشور خود را به دور 
نمی دانست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در امور افغانستان دست درازی می کرد. دو 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته عمال با 
حضور او به بن بست منجر شد. برهم زدن 
تیم های انتخاباتی و ایجاد تیم های در راستای 
هدف های قومی از مهم ترین فعالیت های آقای 
خلیل زاد در زمان انتخابات بوده است
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ســیگار یــا بــازرس ویــژۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا در امــور 
بازســازی افغانســتان می گویــد کــه حمــات هدفمنــد 
ــراد، ۳۵ درصــد و حمــات انتحــاری ۷۸درصــد  به جــان اف

ــه اســت. ــش یافت در افغانســتان افزای
ــتان، ادارۀ  ــی در افغانس ــوادث امنیت ــش ح ــود کاه ــا وج ب
ــور  ــن کش ــازی ای ــرای بازس ــکا ب ــی امری ــی عموم بازرس
)ســیگار( )دیــروز سه شــنبه ششــم ســنبله( بــا نشــر گــزارش 
ــد  ــی نشــان می ده ــه شــواهد امنیت ــرد ک ــدی اعــام ک جدی
کــه حمله هــای انتحــاری و قتل هــای هدفمنــد در افغانســتان 

ــه اســت. افزایــش یافت

ســیگار براســاس گــزارش دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در 
اوایــل جــون ســال جــاری وضعیــت امنیتــی در افغانســتان را 

ــان، ناپایــدار اعــام کــرده اســت. هم چن
ــای  ــزارش تروره ــن گ ــاس ای ــه براس ــزوده ک ــیگار اف س
هدفمنــد و حمــات انتحــاری در افغانســتان افزایــش 
چشــم گیر یافتــه اســت. تــرور یــا قتل هــای هدفمنــد 
۳۵درصــد بیشــتر شــده و حمــات انتحــاری نیــز ۷۸درصــد 

ــت. ــه  اس ــش یافت افزای
در ایــن گــزارش آمــده کــه در مجمــوع، حــوادث امنیتــی در 
سراســر افغانســتان نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش یافتــه 

اســت.
ســیگار افــزوده کــه ســازمان ملــل از ۱۵ فبــروری ۲۰۱۸ تــا 
۱۵ مــی ۲۰۱۸ میــادی ۵ هــزار و ۶۷۵ مــورد حــوادث امنیتی 
ــه دورۀ  ــه نســبت ب ــرده ک ــت ک را در سراســر افغانســتان ثب
مشــابه در ســال ۲۰۱۷ ۷درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.

ــور  ــه ط ــه ب ــزارش روزان ــن گ ــاس ای ــال، براس ــن ح در عی
متوســط بیشــتر از ۶۳حادثــه امنیتــی در افغانســتان رخ  داده که 
ســال گذشــته ایــن مقــدار بیــش از ۶۹مــورد بــوده و حــوادث 
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــورد در روز نس ــدود ۳.۳ م ــی ح امنیت
ــوارد حمــات  ــر م ــن حــال، ب ــه اســت. در عی کاهــش یافت

انتحــاری و تــرور افــراد افــزوده شــده اســت.
ــای  ــزارش حمله ه ــن گ ــاس ای ــه براس ــزوده ک ــیگار اف س
مســلحانه ۶4درصــد از حــوادث امنیتی افغانســتان را تشــکیل 

ــی  ــر نکــرده ول ــل تغیی ــم از ســال قب ــن رق ــه ای ــد ک می ده
ــه،  ــش یافت ــواد انفجــاری کاه ــرد م حــوادث ناشــی از کارب
ایــن حــوادث ۱۵درصــد از کل حــوادث امنیتــی افغانســتان 

ــد. ــکیل می ده را تش
ایــن در حالــی اســت کــه در هفتــۀ جــاری، دو پیلــوت ارتش 
افغانســتان در منطقــۀ خواجــه بغــرای شــهر کابــل در شــمال 
پایتخــت تــرور شــدند. دو فرد مســلح موتورســیکلیت ســوار 
ــد، هــدف  ــازم محــل کارشــان بودن ــه ع ــان را ک ــن خلبان ای

قــرار داد و از محــل دور شــدند.
ــوت  ــن دو پیل ــدن ای ــز کشته ش ــتان نی ــاع افغانس وزارت دف
ارتــش را تاییــد کــرده و گفتــه اســت کــه در بــارۀ تــرور ایــن 

ــد. ــق می کن ــوت تحقی دو پیل

ــن درک را  ــد ای ــی بای ــام ایران ــر مق ــا ه ــه ی  وزیرخارج
داشــته باشــند و بداننــد، در شــرایطی کــه رودخانــه هلمند 
ــد، شــما  ــر کرده  ان خشــک شــده و در وســط آن چاه حف

ــد! ــت می کنی ــه دریاف ــه حقاب از آن چگون
ــر  ــر وزی ــای اخی ــه گفته ه ــش ب ــخنان در واکن ــن س ای
ــواد  ــد ج ــود. محم ــراز می ش ــران اب ــه ای ــور خارج ام
ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران، گفتــه کــه کشــورش 
ــر  ــر س ــات ب ــل اختاف ــرای ح ــف ب ــای مختل از اهرم ه
حقابــه رودخانــۀ هلمنــد بــا افغانســتان اســتفاده خواهــد 

ــرد. ک
ــون  ــبکه ۳ تلویزی ــا ش ــو ب ــف در گفت وگ ــای ظری آق
ــای  ــم از اهرم ه ــا می توانی ــرده: »م ــان ک ــران بی ــی ای دولت
ــواد  ــوع م ــتانی، موض ــرزی، مهاجران افغانس ــراودات م م
مخــدر و تجــارت در مــورد افغانســتان اســتفاده کنیــم؛ اما 
مشــی مــا در مــورد همســایگان مان، خصوصا همســایگان 
ــوده کــه گروکشــی نکرده ایــم.« مســلمان تاکنــون ایــن ب

ــی،  ــات حکومت ــی از مقام ــش برخ ــخنان واکن ــن س ای
اگاهــان اقتصــادی - سیاســی و کاربــران شــبکه های 

ــت. ــته اس ــی داش ــتان را در پ ــی افغانس اجتماع
ســیف الدین ســیحون اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه کابــل 
در واکنــش بــه ایــن ســخنان می گویــد: قــرار داد آب بــا 
ــم  ــد، رژی ــر نکن ــه تغیی ــزل« نیســت ک ــران »وحــی من ای
آب هــای افغانســتان بــا کشــورهای همســایه بایــد تغییــر 
ــا در نظــر داشــت خشک ســالی و تغییــر اقلیــم  کنــد و ب

بایــد از نــو تعریــف شــود.
ــده آب  ــا معاه ــت: اساس ــدگار گف ــه مان ــه روزنام او ب
ــل امضــاء شــده  و در آن  ــد در حــدود 4۳ ســال قب هلمن
ــود؛  ــرآب ب ــتان پ ــای افغانس ــی رودخانه ه ــال ها تمام س
امــا اکنــون وضعیــت اقلیمــی تغییــر کــرده و ۳۰ درصــد 
آب رودخانه هــا کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ بنابرایــن بایــد 
ــن دو  ــی بی ــق شــرایط فعل ــد و مطاب ــک معاهــده جدی ی

کشــور امضــاء شــود.

ــه  ــاد شــده ک ــا حــدی خشک ســالی زی ــد دارد: ت او تاکی
در وســط روخانــه هلمنــد چــاه حفــر کردنــد، حــاال وزیر 
خارجــه یــا هــر مقــام ایرانــی بایــد ایــن قــدر درک داشــته 
ــک  ــه خش ــه رودخان ــرایطی ک ــد، در ش ــند و بدانن باش
ــما از آن  ــد، ش ــر می کنن ــود و در وســط آن چاه حف می ش

ــد. ــه دریافــت می کنی ــه حقاب چگون
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد: افغانســتان ســی میلیــارد 
متــر مکعــب آب دارد نــه هفتــاد میلیــاردی کــه ایرانی هــا 
دعــوا دارنــد، ســی میلیــارد متــر مکعــب آب برای کشــور 
ســی میلیونــی مثل افغانســتان بســیار ناچیز اســت، اساســا 
خــود افغانســتان فاقــد منابــع آبــی اســت و در صورتــی 

کــه آب نباشــد بــه کشــورهای دیگــری چــه بدهیــم.
او گفتــه کــه همیــن اکنــون رودخانــه هلمند برای اســتفاده 
زراعــت و بــرق افغانســتان کافــی نیســت، چــه رســد بــه 
این کــه بیشــتر از نصــف آن را بــه ایــران بدهیــم. بنابرایــن 

ایــران واقــع بینانــه مذاکــره و تصمیــم بگیرند.
اســتاد ســیحون بــا انتقــاد از حکومــت می گویــد: 
مــورد  در  افغانســتان  دانشــمندان  و  دیپلمات هــا 
ــد  ــیار »نادان ان ــتان بس ــیل ها« افغانس ــا و »پتانس ظریفت ه
و هیــچ چیــزی نمی داننــد«، حکومــت افغانســتان مشــکل 
کــم آبــی و چالــش آب را درک کــرده نمی توانــد، 
دانشــمندان و سیاســت گران  افغانســتان خیال شــان از 
ــاله  ــن مس ــا ای ــا ایرانی ه ــت«؛ ام ــت اس ــردی راح »بی خ

ــد. ــران ان ــد و نگ ــی درک کردن ــه خوب را ب
او گفــت: » ایرانی هــا آب هایــی کــه از ایــران به افغانســتان 
مــی ریــزد را بــه اشــکال مختلــف خشــکاندند و یــا هــم 

مســیر آن را تغییــر دادند.
ــا فهیــم، وزیــر دولــت در امــور  باایــن حــال؛ نجیــب آق
ــش  ــه فیس بوک ــی در صفح ــوادث طبیع ــا ح ــارزه ب مب
نگاشــته اســت: جــواد ظریــف گاهــی ظرافت هــای 

دیپلماتیــک را فرامــوش می کنــد!
ــان دو کشــور  ــی می ــد: در حــل مشــکات آب او می گوی

ــد:  ــا باش ــد رهگش ــل می توان ــواالت ذی ــه س ــخ ب پاس
درحالــی کــه مقامــات ایرانــی مقصــر اصلــی در بحــران 
ــط زیســتی سیســتان و خشــک شــدن هامون هــای  محی
افغانســتان را معرفــی می نماینــد، بایــد مســوالنه و 
ــه  ــدن دریاچ ــک ش ــل خش ــه عام ــد ک ــه بگوین صادقان
ارومیــه، زاهــدان، رود اصفهــان و ده هــا دریــا و دریاچــه 
دیگــر در داخــل ایــران و هــم چنیــن، کم آبــی در 
خوزســتان، خرم  شــهر و خشــک شــدن تاالب هــای 
ــه  ــت و چ ــی اس ــی و...، ک ــان، گاوخون ــگان، پریش بخت

ــت؟ اس
ــای  ــه آق ــه گفت ــران ب ــر ای ــد: اگ ــم می گوی ــای فهی آق
 ۱۳۵۱ معاهــده  چارچــوب  در  منظــم  آب  ظریــف، 
می خواهــد، چــرا بــا ســاخت بنــد کمال خــان کــه یــک 
بنــد تنظیمــی بــوده و یکــی از اهــداف اصلــی آن تنظیم و 

ــد؟ ــت می کن ــد مخالف ــران می باش ــه ای ــن حقّآب تامی
ــرای  ــد ب ــده آب هلمن ــم معاه ــاده نه ــزوده: در م او اف
حــل ختافــات ناشــی از اجــرای معاهــده؛ ســه راه حــل 
ــد از:  ــارت ان ــه عب ــت ک ــی شده اس ــخص پیش بین مش
ــث و  ــرف ثال ــه ط ــاعی جمیل ــک، مس ــره دیپلماتی مذاک

ــای ظریــف از اهرم هــای مختلــف  حکمیــت؛ این کــه آق
ــه شــکل  ــراردادن افغانســتان ب به خاطــر تحــت فشــار ق
تهدیــد آمیــز صحبــت می کنــد در کجــای معاهــده 

ــت؟  ــده اس ــی ش پیش بین
بــه گفتــۀ او، آیــا آقــای ظریــف دیــوار پایین تــر از 
نیافتــه کــه مســولیت ها و  همســایۀ شــرقی خــود 
ــران ارزی  ــد بح ــود مانن ــردان خ ــای دولت م کم کاری ه
ــا  ــدوش آن ه ــی ب ــا فرافگن ــکاری و... را ب و اقتصــادی بی

ــدارد ؟  بین
ــزرگ هلمنــد از رودهــای پــرآب  گفتنی ســت کــه رود ب
افغانســتان و آســیا به شــمار مــی رود کــه ســاالنه میلیاردها 
متــر مکعــب آب در آن جریــان می یابــد و طــول آن ۱۱۰۰ 

ــت. کیلومتر اس
ایــن رودخانــه از بلندی هــای کوه هــای بابــا در 4۰ 
ــش در  ــوه هندوک ــته ک ــل از رش ــرب کاب ــری غ کیلومت
افغانســتان سرچشــمه می گیــرد و پــس از مســافت ۱۱۰۰ 
کیلومتــر وارد دریاچــه هامــون کــه دریاچــه ای مشــترک 

ــود. ــت می ش ــران اس ــتان و ای ــن افغانس بی

ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده اسـت کـه »نشسـت 
مسـکو« کـه  قـرار بـود در مورد  صلح افغانسـتان بـه  میزبانی 
روسـیه در آینـده نزدیگ برگزارشـود، بـه تاخیر افتاده اسـت.
 شـاه حسـین مرتضـوی، معاون سـخنگوی ارگ به رسـانه ها 
گفتـه اسـت کـه پـس از گفت وگـوی تلفنـی میـان محمـد 
اشـرف غنـی  رییـس حکومـت وحـدت ملـی و سـرگی 
الوروف – وزیـر امـور خارجـۀ  روسـیه،  توافق شـد که  این  

نشسـت  با تاخیـر برگزارشـود.
 آقـای مرتضـوی هـدف از تاخیـر نشست مسـکو  را  آمادگی 

بـرای مدیریت و میزبانی مشـترک  هردو کشـور افغانسـتان و 
روسـیه جهـت موثریت بیشـتر آن عنوان کرده اسـت. 

به گفتۀ او، پس از کار مشـترک تیم های دو کشـور، )افغانسـتان 
– روسـیه (زمان برگذاری نشسـت بین المللی مسـکو در مورد 

صلح افغانستان مشـخص خواهد شد. 
افغانسـتان و روسـیه درحال از توافق در مورد به تاخیر افتادن 
نشسـت مسـکو، خبـر می دهند کـه هفته پیـش گـروه طالبان 
به دعوت رسـمی روسـیه برای اشـتراک در این نشسـت پاسخ 
مثبـت داده انـد. امـا حکومـت افغانسـتان گفته بود کـه در این 

اشـتراک نمی کند. نشست 
در همین حال،  سـید احسـان طاهری، سـخنگو شورای عالی 
صلـح؛ در نشسـت خبـری  در واکنـش به »نشسـت مسـکو« 
اظهـار داشـت کـه کشـور دوم نمی توانـد بـه نمایندگـی از 
حکومت افغانسـتان با طالبان وارد گفت وگوهای صلح شـود. 
آقـای طاهـری  راه رسـیدن بـه  صلـح واقعـی و تحقـق ثبات 
پایـدار در افغانسـتان را تنهـا از طریق گفت وگوهای مسـتقیم 
طالبـان بـا حکومت این کشـور دانسـته وتصریح کـرد: صلح 
واقعـی زمانـی تحقـق پیـدا می کنـد که گـروه طالبان بـه گونۀ 

مسـتقیم بـا افغانسـتان وارد گفت وگو شـوند.
 بـه گفتـۀ او، مـردم افغانسـتان قربانـی اصلی جنگ بـا طالبان 
هسـتند. سـخنگوی شـورای عالی صلـح از ضـرورت رهبری 
و مالکیـت صلـح  توسـط حکومت افغانسـتان تاکیـد کرده و 
گفـت: صلح باید بـه رهبری ومالکیت شـهروندان افغانسـتان 
باشـد و هیچ کشـوری نمی تواند به نمایندگی از افغانسـتان با 

طالبـان مسـتقیم وارد گفت وگو شـود.
آقـای طاهری، مذاکرۀ مسـتقیم امریکا و طالبـان را نیز رد کرده 
و اظهار داشـت: امریکا که از مهم ترین شـرکایی اسـتراتژیک 

حکومـت افغانسـتان اسـت، نیـز نمی توانـد بـا طالبـان وارد 
شـود.  گفت وگو 

ایـن اظهـارات درحالـی بیان می شـود که حکومت افغانسـتان 
بارهـا خواسـتار مذاکـره مسـتقیم بـا طالبان شـده و بـه همین 
خاطر حکومت افانسـتان  از اشـتراک  در نشسـت مسـکو که 
وزارت خارجـه روسـیه مدیریـت آن را  به عهـده دارند، خود 
داری کـرد. پیـش از ایـن نشسـت های، بـه ابتکار اسـام آباد، 
پکـن، عمـان و قطـر برای افغانسـتان نیز برگزار شـده اسـت.

 اکنون که قرار اسـت حکومت افغانسـتان در نشسـت مسـکو 
حضـور یابـد کـه طالبـان نیـز در آن اشـتراک دارنـد؛ بـرای 
اولین بارشـاهد مذاکره مسـتقیم و اشـتراک طالبان و حکومت 

افغانسـتان دریک کنفرانس هسـتیم. 
کشـاندن طالبان و حکومت افغانسـتان دریک نشسـت رو در 
رو بـا مدیریـت مسـکو نشـانه تاش همـه جانبه این کشـور 
بـه هـدف  به دسـت گرفتـن مدیریت صلـح افغانسـتان که به 

نظرمی رسـد.  

کارشناسان:
شود تعریف  نو  ز ا قلیم ا  تغییر  با آب  د ا د ر ا قر 

ارگ:

نشستمسکوبهتاخیربرگزاریمیشود

سیگار:
تـرورافرادوحمـالتانتحـاریافـزایشیافتـهاست

ناجیه نوری

داود مکارم

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2319  چها  ر شنبه       7  سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397   17ذوالحجةالحرام   y 1439  29آ   ُگست      42018 www.mandegardaily.com

متعــددی وجــود  رازهــای  تاریــخ،  طــول  در 
هم چنــان  آن هــا  از  بســیاری  کــه  داشــته اند 
برخــی  شــاید  مانده انــد.  باقــی  کشف نشــده 
از آن هــا حــل شــوند و هدف شــان مشــخص 
ــتند و  ــود هس ــان رازآل ــی هم چن ــا برخ ــود، ام ش
ــی  ــی منطق ــته توضیح ــون نتوانس ــس تاکن هیچ ک
بــرای آن هــا بیــاورد. بســیاری از کارشناســان 
معتقدنــد کــه احتمــاال مکان هــای پــر رمــز و 
ــیار  ــوژی بس ــم و تکنول ــط عل ــا توس راز در دنی
تمدن هــای  کشــف  مســوول  کــه  پیش رفتــه 
ــیاری  ــا بس ــده اند. ام ــدا ش ــتند، پی ــده هس گم ش
ــد،  ــد و معتقدن ــول ندارن ــاله را قب ــن مس ــر ای دیگ
تمــام اطاعــات و آگاهی هــای مــا در رابطــه 
بــا ایــن مکان هــا توســط موجوداتــی کــه از 
ــت  ــرای مــا فرســتاده شــده اند به دس ــت ب بهش

آمده اســت. 
10 راز باســتانی کــه هنــوز هــم ســر بــه مهــر 

مانــده اســت
)Voynich( نسخه ی خطی ووینیش *

بعــد از پیداکــردن ایــن کتــاب توســط عتیقه شــناس 
روســی لهســتانی تبــار )ویلفریــد ووینیــش(، 
ــن  ــت. ای ــام گرف ــن اســم ن ــه ای ــور ب ــاب مذک کت
ــامل  ــه ش ــت ک ــده اس ــای پیچی ــک معم ــاب ی کت
و  گیاهــان  از  العاده یــی  خــارق  نقاشــی های 
ــت  ــی اس ــاص و جهان ــای خ ــوران و نماده جان
ــی و  ــوم کیهان شناس ــه عل ــاره ب ــآ اش ــه تلویح ک
ــا و  ــی از طرح ه ــوژی دارد و مجموعه ی فارموکول
ــباهتی  ــچ ش ــه هی ــت ک ــاص اس ــاختار هایی خ س
بــه زبان هــای کاســیک، مــدرن و یــا دوران 
ــن  ــه ای ــد ک ــی تصــور می ش ــدارد. زمان ــتان ن باس
کتــاب حــاوی اســرار نهــان و مرمــوزی اســت کــه 
ــت  ــش بی نهای ــدرت و دان ــدی در ق ــد کلی می توان

باشــد.
ــه  ــا، از جمل بســیاری از رمز گشــایان برجســتۀ دنی
جــان  تیلتمــن و بعضــی از اعضــای ســازمان 
امنیــت ملــی امریــکا بــرای رمزگشــایی ایــن 
نســخۀ خطــی تــاش کرده انــد امــا موفــق نشــدند 
تعــداد بالــغ بــر ۱۷۰۰۰۰ گلیــف )نــگاره یــا 
نشــان های نمادیــن دیگــر کــه بــر فلــز یــا ســنگ 
حــک شــده اســت مثــل هیروگلیــف( پیچیــدۀ آن را 
کــه رمزگــذاری شــده، تشــخیص دهنــد. بــه نظــر 
ــر  ــی ب ــی دلیل ــی غامض ــن پیچیده گ ــد چنی می رس
ــوز  ــه هن ــد گرچ ــاب باش ــودن کت ــی دروغین ب نف
هســتند کســانی کــه مخالــف ایــن قضیــه هســتند. 
ــه  ــرار گرفت ــرآ مــورد توجــه ق ــی کــه اخی فرضیه ی
ــن نســخۀ خطــی  ــاور اســت کــه در ای ــن ب ــر ای ب
روشــی از نوشــتار بــه کار گرفتــه شــده کــه مفهــوم 
آن را پنهــان بــدارد؛ بــه ایــن معنــا کــه اکثــر 
متونــش بی محتــوا هســتند و تنهــا چندبخــش 
ــول هســتند.  ــل قب ــی قاب ــگ واژه گان از نظــر فرهن

ــتانی باس
*  کره های سنگی کاستاریکا

در دهــۀ 4۰  کــه  ســنگ های کــروی شــکلی 

میــادی در دلتــا دیکوییــز در جنــوب کاســتاریکا 
ــن  ــی از عجیب تری ــوان یک ــدند، به عن ــف ش کش
ــوند.  ــناخته می ش ــا ش ــی دنی ــرار باستان شناس اس
قطــر ایــن ســنگ های کــروی عجیــب کــه بــه نظــر 
باســتان  دوران  انســان های  به دســت  می رســد 
ــش از  ــا بی ــانتی متر ت ــده اند، از چندس ــاخته ش س
ــی در  ــا وزن ــر اســت. بعضــی از آن ه ــر متغی دو مت
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــن دارن ــدود ۱۶ت ح
ــم  ــبیه  ه ــمه هایی ش ــل مجس ــه مث ــیا ک ــن اش ای
ــت  ــا دق ــتند، ب ــاوت هس ــای متف ــی در اندازه ه ول

ــده اند. ــاخته ش ــادی س ــارت زی و مه
کره هــای ســنگی کاســتاریکا از چندجهــت توجــه 
ــی  ــد؛ یک ــب کردن ــان جل ــا را به خودش ــردم دنی م
از ایــن مــوارد، شــکل خــاص ایــن ســنگ ها 
ــن  ــه ای ــود ک ــی ب ــای متفاوت ــدازه و وزن ه و ان
دیگــر،  ســوی  از  داشــتند.  ســنگی  کره هــای 
ایــن کره هــا قدمتــی دیرینــه داشــتند و مــواد 
بــرای  آن هــا  ســاخت  روش  و  تشــکیل دهنده 
ــر  ــه ب ــزی ک ــا چی ــود. ام ــب ب ــمندان جال دانش
جذابیــت ایــن ســنگ ها می افــزود ایــن بــود 
ــنگ هایی  ــن س ــل چنی ــه دلی ــه چ ــا ب ــه اص ک
ــه  ــتان در چ ــردم دوران باس ــدند و م ــاخته ش س
ــن  ــا ای ــد. ب ــتفاده می کردن ــا اس ــواردی از آن ه م
حــال هیچ کــس نمی دانــد هــدف از ســاختن 
ــوده؛  ــزی ب ــا چــه چی ــن کره هــای ســنگی دقیق ای
ســاخت ایــن توپ هــای ســنگی زمانــی کــه 
کاشــفان اســپانیایی پــا بــه ایــن ســرزمین گذاشــتند 
متوقــف شــد. در نتیجــه تــا دهــۀ 4۰ میــادی کــه 
ــه  ــا ب ــا کام ــدند آن ه ــف ش ــنگ ها کش ــن س ای

ــد.  ــده بودن ــپرده ش ــی س فراموش
باستانی

*  هرم امپراتور اول چین و ارتش سرخ
ــاورزان  ــدادی از کش ــه تع ــی ک ــال ۱۹۷4 زمان س
ــی را  ــاه آب ــر چ ــد حف ــی« قص ــان ش ــتان »ش اس
بزرگ تریــن  بــا  کــه  نمی دانســتند  داشــتند، 
ــری  ــت در ۵/۱ کیلومت ــر درس ــن هن ــۀ ای گنجین
ــد شــد.  ــوان مواجــه خواهن ــن شــی ه ــرۀ چی مقب
تندیــس هــزاران  از  گنجینه یــی کــه متشــکل 
ــت. در  ــواره نظام اس ــه و س ــب، اراب ــرباز، اس س
ایــن منطقــه پیــش از کشــف گنجینــۀ عظیــم 
ــفال گری  ــاری از س ــواره آث ــفالین هم ــش س ارت
ــن  ــت ای ــترده گی و عظم ــا گس ــده ام ــاهده ش مش
ــا شــگفتی فراوانــی همــراه  کشــف در آن زمــان ب

ــود. ب
در ایــن مجموعــۀ عظیــم، مجســمۀ ۸ هــزار 
ســرباز، ۱۳۰ ارابــه، ۵۲۰ اســب و ۱۵۰ اســب 
ــود  ــی وج ــای واقع ــه در اندازه ه ــواره نظام هم س
دارد. از آن جــا کــه ایــن ارتــش در نزدیکــی مقبــرۀ 
ــور  ــت تص ــده اس ــع ش ــوان واق ــی ه ــن ش چی
ــه  ــک مجموع ــه ی ــق ب ــا متعل ــۀ آن ه می شــود هم
بــوده باشــند. دولــت چیــن اجــازۀ بازدیــد از ایــن 
ــن  ــط چندت ــد و فق ــی نمی ده ــه کس ــه را ب منطق
از مقامــات خارجــی هم چــون ملکــه الیزابــت 

ــده اند و  ــه ش ــن مجموع ــد از ای ــه بازدی ــق ب موف
فقــط تعــدادی عکــس و ویدیــو از ایــن مجموعــه 

ــرار دارد. ــوم ق ــار عم در اختی
)Pumapunka( سنگ های پوما پونکا

پومــا پونکــو کــه به معنــی راهــرو پــوم اســت، بــه 
ــی  ــی طراح ــم، پیچیده گ ــنگ های عظی ــتن س داش
ــرز  ــرش و ط ــه در ب ــی ک ــوق العاده ی ــت ف و دق
ــناخته شــده   ــده می شــود، ش ــا دی ــری آن ه قرارگی
اســت. در پومــا پونکــو ســنگ ها طــوری در کنــار 
یکدیگــر چیــده شــده اند کــه نمی تــوان یــک تیغــۀ 
ــه  ــا توجــه ب ــرار داد. ب ــان آن هــا ق ــو را در می چاق
ــوان  ــب به عن ــو اغل ــا پونک ــا، پوم ــن ویژه گی ه ای
دلیلی اســت کــه زمیــن توســط بیگانــه گان یــا 
موجــودات افســانه یی دیگــری مــورد بازدیــد قــرار 
ــنگی،  ــای س ــاخت بناه ــه در س ــت ک ــه اس گرفت

ــد. ــان ها بودن ــرفته تر از انس ــیار پیش بس
ــر باستان شناســانی  ــۀ تحی ســاختارهای ســنگی مای
ــدا  ــنگ های ج ــرش س ــد ب ــه نمی توانن ــت ک اس
ازهــم بــا امکانــات محــدود آن زمــان را توصیــف 
پونــکا  پومــا  به هم پیوســتۀ  ســنگ های  کننــد. 
از گرانیــت و دیوریــت ســاخته شــده اند کــه 
ــس  ــت؛ پ ــخت تر اس ــا س ــاس از آن ه ــط الم فق
ــان  ــنگ ها را خودش ــن س ــتان ای ــردم باس ــر م اگ
ــزار الماســی اســتفاده  ســاخته اند، می بایســت از اب
کــرده باشــند. یــک نکتــۀ عجیــب دیگــر در مــورد 
ــت  ــاالی آن هاس ــاده ب ــنگ ها وزن فوق الع ــن س ای
)هرکــدام بیــش از ۸۰۰ تــن(. ایــن امــر بــا توجــه 
ــدن  ــن مع ــری نزدیک تری ــۀ ۱۶ کیلومت ــه فاصل ب
اســت. حمــل  تعجب برانگیــز  بســیار  ســنگ، 
ــوژی  ــا تکنول ــی ب ــنگ هایی حت ــن تخته-س چنی
ــز  ــر و حامــل مــدرن امــروزی نی ــات باالب و امکان

ــتانی ــوار اســت. باس ــیار دش بس
*  کفن تورین

ایــن کفــن باعــث ایجــاد بحث هــای بســیار زیــادی 
ــان  ــان، مورخ ــا ایم ــردم ب ــمندان، م ــان دانش می
ــی و  ــه زمان ــا و چ ــه کج ــد ک ــنده گان ش و نویس
چه گونــه ایــن کفــن ســاخته شــده اســت؟ از یــک 
ــر  ــوس یازدهــم، تصوی ــاپ پی ــی، پ ــدگاه مذهب دی
ــوان  ــک روم به عن ــای کاتولی ــق کلیس ــا تواف را ب
ــف  ــت و آن را وق ــیح پذیرف ــدس مس ــرۀ مق چه
ــر  ــرد. بعضــی ب مراســم چهــرۀ مقــدس مســیح ک
ایــن باورنــد کــه ایــن پارچــه بــر صــورت مســیح 
ــش گذاشــته شــده اســت. شــکاکان آن را  در مدفن
ســند جعلــی مربــوط بــه قــرون وســطی می داننــد 
شــیمیایی  واکنش هــای  تاثیــر  آن را  دیگــران  و 

ــتانی ــد. باس ــه می دانن ــر پارچ ــت ب طبیع

علمــی  روش  از  اســتفاده  بــا   ۱۹۸۸ ســال  در 
ــن  ــمندان کف ــن، دانش ــو کرب ــذاری رادی تاریخ گ
ــه ۱۳۰۰ ســال بعــد از مســیح نســبت  را متعلــق ب
دادنــد و ســپس بحــث و ادعاهــای زیــادی مبنــی 
ــد.  ــود آم ــش به وج ــن آزمای ــتباه بودن ای ــر اش ب

اعتمــاد به نفــس )Self-Confidence( یعنــی خودبــاوری در زمینــۀ 
ــا نقــش اساســی دارد.  ــای زنده گــی م ــا در همــه جنبه ه ــه تقریب خــاص ک
افــراد بــا اعتمــاد به نفــس بــاال در کارهــای خــود و روابــط خــود موفق تــر 
هســتند. اکثــر افــراد بــرای رســیدن بــه موقعیــت دلخــواه خــود و موفقیــت 

ــد. ــاز دارن ــه کمــی اعتمــاد به نفــس نی فقــط ب
فهم کلی از اعتماد به نفس به تعریف دو عامل اصلی نیاز دارد: 

)Self-Efficiency( خودکارآمدی
)Self- Esteem( عزت نفس

مــا هنگامــی می توانیــم از دســتیابی به خــود کارآمــدی ســخن بگوییــم کــه 
ــه  ــر مهارت هــای الزم زنده گــی تســلط یافتــه و ب به خودشناســی رســیده، ب
اهــداف خــود رنــگ تحقــق بخشــیده باشــیم. ایــن اعتمــاد به نفــس اســت 
ــم و ســخت  ــاد بگیری ــان خــاص ی ــد اگــر در یــک زم ــا می گوی ــه م کــه ب
کار کنیــم، موفــق خواهیــم شــد. ایــن ســطح از اعتمــاد به نفــس اســت کــه 
ــه  ــا در مواجه ــازد ت ــوار وادار می س ــای دش ــرش چالش ه ــه پذی ــراد را ب اف
بــا ســختی ها بــه راه خــود ادامــه دهنــد. ایــن امــر دقیقــا بــا مفهــوم عــزت 

ــی دارد. ــس هم خوان نف
ــرو شــده و  ــع روب ــا وقای ــم در زنده گــی ب ــا می توانی ــر، م ــای کلی ت ــه معن ب
حــق داریــم کــه خوشــحال باشــیم. بــا ایــن حــال، بایســتی به طــور صحیــح 
رفتــار کــرده و در رســیدن بــه آن چــه کــه شایســته گی اش را داریــم تــاش 

. کنیم
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد ب ــس می توان ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــراد معتقدن بعضــی ازاف
تفکــر مثبــت پــرورش یابــد. هرچنــد دانســتن ایــن حقیقــت کــه دســتیابی 
ــز دارای  ــود نی ــس می ش ــاد به نف ــد اعتم ــث رش ــداف شــخصی، باع ــه اه ب
ــراد  ــس در اف ــاد به نف ــود اعتم ــه بهب ــر ب ــای زی ــت اســت. راهنمایی ه اهمی

ــد: ــک می کن کم
ساختن تصویر ذهنی مثبت از خود )تجسم خاق(

تقویت مهارت ها
تاکید بر نقاط قوت

فکرنکردن به شکست
تقویت توانایی »نه گفتن« 

داشتن روابط با کیفیت
زنده گی کردن در حال

تمرین و تکرار مهارت ها
تعیین اهداف مشخص و دست یافتنی

ایجاد چالش
کاهش انتظارات و توقعات

جمات تاکیدی مثبت مانند من می توانم
اعتمــاد به نفــس را می تــوان یــاد گرفــت و بــا تمرینــات ذهنــی و جســمی 

ــود بخشــید. ــی اعتمــاد به نفــس خــود را بهب در هــر زمینه ی
امــا نبایــد ایــن را فرامــوش کنیــد کــه قســمت عمــدۀ اعتمــاد به نفــس بــه 
اســتعدادهای فطــری مــا مربــوط اســت، فــردی کــه به طــور ذاتــی اســتعداد 
ــای  ــر باوره ــی دارد، اگ ــنا و نقاش ــد ش ــاص مانن ــی خ ــی درزمینه ی باالی
ذهنــی خــود را تقویــت کنــد و بــه تمرینــات جســمی هــم بپــردازد بیشــتر 

ــدارد.  ــه اســتعداد ن ــد ک از کســی پیشــرفت می کن
ــد،  ــکوفایی می رس ــه ش ــس ب ــاد به نف ــی اعتم ــا کم ــی ب ــی ارث ــن آماده گ ای
ــاش،  ــا ت ــر ب ــی اگ ــر زمینه ی ــی در ه ــت و هدف ــر فعالی ــال ه ــن ح ــا ای ب
پشــتکار، انگیــزه و اعتمــاد به نفــس بــاال همــراه شــود مطمئنــا مثمــر واقــع 

ــت. ــد داش ــی خواه ــش عمده ی ــرد نق ــی ف ــود زنده گ ــردد و در بهب می گ
شــایان ذکــر اســت کــه خودبــاوری و اعتمــاد به نفــس ریشــه در ارتبــاط بــا 
دیگــران دارد. افــراد خودبــاور می آموزنــد کــه در اجتمــاع، برخــی از افــراد 
ــر از  ــی کم ت ــر توانایی های ــی دیگ ــا و برخ ــر از آن ه ــی بیش ت توانایی های

آن هــا دارنــد.
ــاط  ــه فعالیت هایــی ملحــق گردیــد کــه همــواره در ارتب ــر اســت کــه ب بهت
فعالیت هــای گروهــی، کاس هــای ورزشــی،  ماننــد  بــا دیگران انــد. 
دانشــجویی  انجمن هــای 
محیط هایــی  ایــن  غیــره.  و 
بایــد  همــواره  کــه  اســت 
ــردم  ــا م ــوده و ب ــی ب اجتماع
از  پــس  کنیــد.  معاشــرت 
ــاط  ــد ارتب ــد دی ــی خواهی مدت
در  زنده گــی  و  دیگــران  بــا 
ــت و  ــادی، راح ــان ع ــار آن کن

می شــود. شــاد 
منبع: بانوی شهر

راز باستـانی که هنـوزهـم 
سـر بـه مهـر مانـده است

بخش نخست

نفس به  د عتما ا
چیست؟

بهبود ههای ا ر
نفس به  د عتما ا
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بیرونــی به دنبــال ایجــاد روش علمــی 
جدیــدی بــود کــه بتــوان بــا آن بــه 
دســت  جهــان  از  حقیقــی  شــناخت 
پیــدا کــرد. او حتــا ریاضیــات را کــه 
در دســته بندِی ارســطو جــزءِ فلســفۀ 
ــیوۀ  ــه ش ــد، ب ــاب می آم ــری به حس نظ
ــا  ــه کار بســت و ب ــردی و تطبیقــی ب کارب
آن بــه مطالعــۀ جغرافیــه و نجــوم دســت 
می یازیــد. از ایــن رو، وی تکیــه و توجــه 
زایدالوصفــی به اســتقراء و تجربــه در کار 
شــناخت جهــان داشــت و چــه بســا بــه 
مطالعــۀ عینــی ادیــان نیــز متوســل شــد؛ 
ــی  ــًا در دین پژوه ــه عمدت ــردی ک رویک
و جامعه شناســی معاصــر مــورد نظــر 
اســت. بیرونــی به درســتی پــی بــرده 
بــود کــه قوانیــن منطــق ارســطویی صرفــًا 
ــر  ــت و در ام ــن اس ــم ذه ــر عال ــر ب ناظ
شــناخِت جهــان خــارج چنــدان راه گشــا 
ــان دادن  ــرای نش ــت ب ــی اس ــت. کاف نیس
این کــه نمی تــوان بــا منطــق صــوری 
ــق از  ــل و دقی ــناخِت کام ــه ش ــطو ب ارس
ــان  ــه مناظــره  می جهــان دســت یافــت، ب
ــن  ــوی و یونس ب ــیرافی نح ــعید س ابوس
ــدی  ــان توحی ــه ابوحی ــی ک ــی منطق مت

ــم: ــت، بنگری ــرده اس ــت ک آن را ثب
از  گروهــی  ابن فــرات  مجلــس  در 
داشــتند،  حضــور  عصــر  دانشــمندان 
وزیــر عباســی روی بــه ایشــان آورده 
ــان شــما  گفــت: می خواهــم کســی از می

ــا  ــق ب ــارۀ منط ــا در ب ــود ت ــده ش برگزی
ــا دارد  ــرا او ادع ــد، زی ــره کن ــی مناظ مت
ــق  ــایی ح ــرای شناس ــی ب ــچ راه که:»هی
از باطــل و راســت از دروغ و نیــک از 
ــن  ــک از یقی ــبهه و ش ــل از ش ــد و دلی ب
ــدی  ــت آویز قواع ــه دس ــر ب ــت مگ نیس
کــه از منطــق فراهــم آورده ایم«. ســرانجام 
ــر، ابوســعید ســیرافی از  ــه دعــوت وزی ب
ــره  ــه مناظ ــا ب ــد ت ــاده گردی ــان آم آن می
ــی«  ــگاه ابوســعید متوجــه »مت ــردازد. آن پ
ــق  ــرا از منط ــت: »م ــار داش ــده و اظه ش
ــت؟  ــودت از آن چیس ــه مقص ــوی ک بگ
زیــرا چــون مقصــود تــو را در بــارۀ 
ــو  ــا ت ــا ب منطــق دانســتیم گفت وگــوی م
در پذیــرش مطالــب صحیــح منطــق و رد 
ــی  ــر راه و روش ــای آن، ب ــردن خطاه ک
ــی  ــد«. مت ــد ش ــتوار خواه ــندیده اس پس
پاســخ داد: »مقصــود مــن از منطــق فنــی 
اســت کــه بــه منزلــۀ افــزار ســخن بــوده 
ــدا  ــت ج ــت را از نادرس ــار درس و گفت
می کنــد و معنــای فاســد از صحیــح بــدان 

ــا  ــه ب ــرازو ک ــد ت شــناخته می شــود، مانن
آن ســبک را از ســنگین می شناســیم«! 
ــرا  ــی! زی ــا گفت ــت: »خط ــعید گف ابوس
ــه  ــت ب ــت را از نادرس ــار درس اوالً، گفت
ــو  ــه آن خ ــه ب ــت ک ــام لغ ــیلۀ نظ وس
گرفته ایــم می شناســیم و از راه قواعــد 
زبــان در می یابیــم، و ثانیــًا، معنــای فاســد 
ــز داده  ــل تمی ــروی عق ــه نی ــح ب از صحی
می شــود! وانگهــی گیــرم کــه بــا تــرازوی 
خــود ســنگین را از ســبُک شــناختی ولــی 
ــیاء  ــت اش ــایی ماهیّ ــر شناس ــه ب چه گون
ــل  ــی نائ ــرازو نهاده ی ــا را در ت ــه آن ه ک
ــت  ــی دانس ــا خواه ــردی؟! از کج می گ
کــه آن چــه وزن می کنــی آهــن اســت یــا 
زر یــا مــس زردرنــگ؟ )اشــارۀ ســیرافی 
ــیاء را  ــت اش ــق ماهیّ ــه منط ــت ک این اس
آن کــه  علی رغــم  نمی کنــد،  معرفــی 
ممکــن اســت در تفکیــک میــان برهــان و 
سفســطه و مغالطــه مؤفــق باشــد(. بنابــر 
ــبک  ــنگین و س ــس از س ــو را پ ــن، ت ای
کــردن اشــیاء، بــه شناســایی گوهــر آن هــا 
و نیــز دانســتن ارزش هــر یــک و دیگــر 
ــه  ــا ب ــمارش آن ه ــه ش ــان ک اوصاف ش
درازا می کشــد، نیازمنــد می بینــم! و از 
ایــن رو، تنهــا »توزیــن« کــه کوشــش خود 
ــدک،  ــز ان ــته یی ج ــروف آن داش را مص
فایده یــی به تــو نمی رســاند و جهــات 
ــی  ــو باق ــدۀ ت ــر عه ــت ب ــر معرف دیگ
ــتی  ــان هس ــود چن ــد! و در کار خ می مان

ــیئًا  ــت ش ــد: »حفظ ــینیان گفته ان ــه پیش ک
ــن  ــر ای ــیاء«.عاوه ب ــک اش ــت عن و غاب
ــا  ــزی را در این ج ــور چی ــن ام ــام ای تم
ــه  ــن نیســت ک ــی! چنی ــی کرده ی فراموش
هرچــه در دنیــا موجــود اســت از راه 
»توزیــن« قابــل ســنجش باشــد، بلکــه در 
جهــان برخــی از اشــیاء را وزن می کننــد، 
و بعضــی را بــه پیمانــه می ریزنــد، و 
ــد، و  ــه ذراع می گیرن ــر را ب ــی دیگ بخش
ــی  ــد، و برخ ــیم می نماین ــی را تقس پاره ی
ــری  ــن اندازه گی ــدس و تخمی ــه ح را ب
ــن  ــام« چنی ــا »اجس ــر ب ــد، و اگ می کنن
می نماینــد در مــورد »معقــوالت« نیــز 

ــت.  ــه اس ــم بدین گون حک
ــی آن را از  ــه طباطبای ــو ک ــن گفت وگ ای
ــان  ــۀ«ی ابوحی ــاع والمؤانس ــاب »اإلمت کت
ــرده اســت، به درســتی  ــدی نقــل ک توحی
نشــان از ناتوانــی منطــق صــوری در امــر 
ــا درک  ــی ب ــان دارد. بیرون ــناخت جه ش
چنیــن مســاله یی ســعی می کــرد تــا 
تجربــه را بــا قیــاس در کار شــناخت 

عالــم خــارج جای گزیــن نمایــد و بــا آن، 
ابن هیثم)4۳۰-۳۵4قمــری(  هم چــون 
ــذارد.  ــا بگ ــی بن ــق تازه ی ــازه  و منط راه ت
ــورت  ــی ص ــت زمان ــاش درس ــن ت ای
ــر  می گرفــت کــه اندیشــۀ اســامی از زی
ــه در آن ادراکات  ــی ک ــر یونان ــوغ تفک ی
ــدۀ  ــه دی ــی ب ــای تجرب ــی و یافته ه حس
ــرده  ــم ک ــد، قدعل ــمرده می ش ــوار ش خ
ــه اهمیــت  ــود و دانشــمندان اســامی ب ب
ــۀ  ــوع تجرب ــواه از ن ــی، خ ادراکات تجرب
حســی و خــواه تجربــۀ علمــی، ره بــرده 

ــد.  بودن
تحلیــل  در  نویســنده گان  از  بســیاری 
اســامی،  انحطــاط در جوامــع  علــل 
بــر دورافتاده گــِی مســلمان ها از علــم 
ــل  ــد   و آن را عام ــتناد کرده ان ــد اس جدی
ســده های  در  عقب افتاده گــی  اصلــی 
آورده انــد.  به شــمار  پیشااســتعمار 
ــه وارد  ــا گالیل ــرب ب ــی در غ تجربه گرای
ــیس بیکن  ــا فرانس ــد و ب ــم ش ــرو عل قلم
انگلیســی بــه ســاحِت فلســفه راه یافــت. 
ــود اعــام این کــه خــدا فلســفه  ــه ب گالیل
اســت  نوشــته  جهــان  صفحــۀ  در  را 
ــاحت  ــفه را از س ــیر فلس ــت مس خواس
تحــول  واقعیــت  قلمــرو  بــه  ذهــن 
نقــد  بــا  فرانســیس بیکن  و  بخشــد 
قیــاس ارســطویی، ارگانــون جدیــدش را 
به عنــوان جای گزیــن منطــق صــوری 
بــه رشــتۀ تحریــر در آورد. دکارت قیــاس 
صــوری را در فهــم مجهــول ناتــوان 
ــی  ــیلۀ خوب ــًا وس ــت و آن را صرف انگاش
ــب  ــه مخاط ــر ب ــان مافی الضمی ــرای بی ب
بــر  افــزون  اســتوارت میل  خوانــد. 
قیــاس، اســتقرای صــوری را نیــز نامعتبــر 
دانســت و بدین ســان، منطــق صــوری از 
متــن بــه حاشــیه رفــت و منطــق جدیــد 
جای گزیــن آن گردیــد و ایــن تحــول 
متودیــک از قیــاس)Deductive( بــه 
Experimental In� )اســتقرای تجربــی
ــی  ــت آوردهایی منته ــه دس ductive(، ب
ــر  ــرب را ب ــوق غ ــه ســرانجام تف شــد ک
شــرق اســامی مســجل ســاخت. ایــن در 
حالــی بــود کــه مســلمان ها هــم در نقــد 
ــری  ــم در به کارگی ــوری و ه ــق ص منط
غربی هــا  بــر  تجربــی  روش هــای 
ــر  ــِن زی ــه پاره مت ــد. ب ــت بودن پیش دس

ــد: بنگری
ــانی  ــه از کس ــن تیمی ــراق و اب ــیخ اش ش
بودنــد کــه منطــق یونانــی را به طــور 
ــد. شــاید ابوبکــر رازی  ــی رد کردن اصول
اولیــن کســی بــود کــه تحلیل اول ارســطو 
ــت او  ــرار داد، مخالف ــادی ق ــورد نّق را م
ــا فکــر ارســطو، کــه کامــًا دارای روی  ب
اســتقرایی اســت، در زمــان مــا به وســیلۀ  
ــا شــکل و نظمــی  جــان اســتوارت میل ب
ــش  ــزم در کتاب ــن ح ــد. اب ــار ش ــو اظه ن
موســوم بــه التقریــب لحدالمنطــق، ادراک 
حســی را به عنــوان منبــع معرفــت مــورد 
تأکیــد قــرار می دهــد، ابــن تیمیــه در 
کتــاب الردعلی المنطقییــن خویــش نشــان 
ــا  ــتقرایی تنه ــتدالل اس ــه اس ــد ک می ده
شــکل اســتدالل اســت کــه دارای اعتبــار 
ــاهده و  ــن، روش مش ــر ای ــد. بناب می باش
آزمایــش از این جــا ســر برمــی آورد و 
ایــن یــک موضــوع صرفــًا نظــری نبــود. 
یعنــی  بیرونــی،  ابوریحــان  اکتشــاف 
ــش  ــاِن واکن ــی، زم ــه در روانشناس آن چ
می نامیــم، و اکتشــاف کنــدی کــه نســبت 
تناســب  دارای  را  انگیــزه  و  احســاس 
می دانــد، نمونه هایــی هســتند کــه بــا 
ــت  ــروزی مطابق ــی ام ــش روان شناس دان
دارنــد. بنابــر ایــن، خطاســت اگــر تصــّور 
اروپاییــان  را  آزمایشــی«  »روش  کنیــم 

کشــف کرده انــد.  

البیرونی:  ابوریحان 

تجربه گرایی  از 

انتقادیتا  تفکر 

بسیاری از نویسنده گان در تحلیل علل انحطاط 
در جوامع اسالمی، بر دورافتاده گِی مسلمان ها 

از علم جدید استناد کرده اند   و آن را عامل 
اصلی عقب افتاده گی در سده های پیشااستعمار 

به شمار آورده اند. تجربه گرایی در غرب با 
گالیله وارد قلمرو علم شد و با فرانسیس بیکن 

انگلیسی به ساحِت فلسفه راه یافت. گالیله 
بود اعالم این که خدا فلسفه را در صفحۀ 

جهان نوشته است خواست مسیر فلسفه را از 
ساحت ذهن به قلمرو واقعیت تحول بخشد 

و فرانسیس بیکن با نقد قیاس ارسطویی، 
ارگانون جدیدش را به عنوان جای گزین منطق 
صوری به رشتۀ تحریر در آورد. دکارت قیاس 

صوری را در فهم مجهول ناتوان انگاشت و آن 
را صرفاً وسیلۀ خوبی برای بیان مافی الضمیر 

به مخاطب خواند

پوهنمل عبدالبشیر فکرت
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وزارت  ســخن گوی  امیــن  فیصــل 
تحصیــات عالــی می گویــد کــه  حکومــت 
از وزارت تحصیــات  بایــد  الکترونیکــی 
عالــی شــروع شــود و ایــن وزارت بــا جهــان 
هم ســو شــود تــا ســبب رشــد علــوم و 

گســترش ارتباطــات گــردد.
سه شــنبه)۶،  دیــروز  کــه  امیــن  آقــای 

مرکــز  در  خبــری  نشســت  در  ســنبله( 
کانکــور  گفــت،  حکومــت  رســانه های 
امســال موفق تریــن پروســه یی بــود کــه 
یکــی  بــود؛  برخــوردار  ویژه گــی  دو  از 
اعتبارســازی در بیــن مــردم بــه نســبت 
شــفافیت امتحانــات، دوم نبــود تبعیــض 
منفــی و حضــور پررنــگ دختــران می باشــد.

عالــی  تحصیــات  وزارت  افــزود:  وی 
ــان هم ســو شــود و  ــا جه ــد ب افغانســتان بای
حکومــت الکترونیکــی بایــد از ایــن وزارت 
ــی  ــتم الکترونیک ــرا سیس ــود، زی ــروع ش ش
ــات  ــترش ارتباط ــوم و گس ــد عل ــبب رش س

می شــود.
ــال های  ــرد: در س ــح ک ــن تصری ــای امی آق
ــت  ــود داش ــراوان وج ــکات ف ــته مش گذش
ــای  ــق احــزاب و نهاده ــیه ها از طری و بورس
ایــن  اکنــون  امــا  می شــد،  داده  دولتــی 
از  بورســیه ها  و  شــده  برطــرف  مشــکل 
طریــق رقابــت آزاد بــه افــراد شایســته تعلــق 

می گیــرد.
عالــی  تحصیــات  وزارت  ســخن گوی 
اظهــار داشــت: نصــاب درســی کنونــی کهنــه 
ــر  ــانی دارد، بناب ــه بروزرس ــاز ب ــوده و نی ب
ایــن نصــاب درســی ۳۸دانشــکدۀ دولتــی و 
ــوی وزارت  ــی از س ــکدۀ خصوص ۳۱ دانش

ــت. ــده اس ــروز ش ــی ب ــات عال تحصی
ظرفیــت  نبــود  کــه  درحالی ســت  ایــن 
در جــذب بیشــتر دانشــجویان از دالیــل 
ــای  ــه نهاده ــادی روآوردن دانشــجویان ب بنی
تحصیــات عالــی خصوصــی در کشــور 
گفتــه می شــود، امــا راه یابــی بــه ایــن 
هنگفــت  هزینه هــای  هــم  دانشــگاه ها 
می خواهــد؛ زیــرا وجــود فیــس گــزاف 
ــماری از  ــی ش ــت درس ــودن کیفی و پایین ب
موسســات تحصیــات عالــی خصوصــی 
ــت. ــوده اس ــردم ب ــاد م ــورد انتق ــواره م هم

نامــزدان حذ ف شــده از فهرســت نهایــی نامــزدان 
ــری در  ــت خب ــک نشس ــی، در ی ــات پارلمان انتخاب
ــود دارد  ــواهدی وج ــناد و ش ــه اس ــد ک ــل گفتن کاب
کمیســیون  رییــس  دست داشــتن  نمایان گــر  کــه 
ــذ  ــازمان یافته و اخ ــاد س ــی در فس ــکایات انتخابات ش

ــد. ــادش می باش ــل اعتم ــراد قاب ــط اف ــول توس پ
نامــزدان حذف شــده از فهرســت نهایــی نامــزدان 
ــری در  ــت خب ــک نشس ــی، در ی ــات پارلمان انتخاب
ــود دارد  ــواهدی وج ــناد و ش ــه اس ــد ک ــل گفتن کاب
کمیســیون  رییــس  دست داشــتن  نمایان گــر  کــه 
ــذ  ــازمان یافته و اخ ــاد س ــی در فس ــکایات انتخابات ش

ــد. ــادش می باش ــل اعتم ــراد قاب ــط اف ــول توس پ
قابــل یــادآوری اســت کــه در ایــن اواخــر چندتــن از 
ــام  ــه اته ــی ب ــدان کمیســیون شــکایات انتخابات کارمن

ــده اند. ــت ش ــوه بازداش ــن رش گرفت

فوزیــه کوفــی یکــی از نامــزدان حذف شــده، در 
آماده گــی  عــدم  گفــت:  خبــری  نشســت  ایــن 
ــام  ــام تم ــرای انج ــی ب ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
تعهــدات قانونــی اش حتــی قبــل از آغــاز مظاهــرات 
ــه  ــد ک ــان می ده ــیون نش ــدن دروازۀ کمیس و بسته ش
ــت آماده ســاختن  ــدی و ظرفی ــن کمیســیون توان من ای
واجــدان شــرایط رای دهــی را الــی اخیــر ســال ۲۰۱۸ 

ــدارد. ن
ــزد  ــی ن ــناد و مدارک ــه اس ــت ک ــراز داش ــی اب کوف
نشــان  کــه  دارد  وجــود  حذف شــده  کاندیــدان 
ــر  ــی ب ــس کمیســیون شــکایات انتخابات ــد ریی می ده
ــه  ــت ب ــزدان، دس ــا نام ــی ب ــورد سیاس ــاوۀ برخ ع

ــت. ــز زده اس ــی نی ــاد مال فس
ــا  ــی تقاض ــی و قضای ــای عدل ــت: از ارگان ه او گف
ــرد  ــیۀ دو ف ــه در قســمت انکشــاف دوس ــم ک می کنی

بازداشت شــده کــه یکــی آن کمیشــنر والیتــی والیــت 
پــروان و دیگــری فــردی بــه  نــام ســیف الدین 
اکبــری کــه بــه اتهــام کمیشــن کاری بــه رییــس 
ــًا  ــت گیر و فع ــی دس ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ــه  ــات همه جانب ــت، تحقیق ــل اس ــۀ کاب در توقیف خان
ــات  ــان تحقیق ــتان را از جری ــردم افغانس ــوده و م نم

ــازند. ــع س ــش مطل خوی
ــن برهــۀ حســاس  ــرد در ای موصــوف خاطرنشــان ک
ــد  ــات بای ــور دارد، انتخاب ــه کش ــاز ک و سرنوشت س

زمینه ســاز صلــح و آرامــش در افغانســتان باشــد، نــه 
تشــنج و بحــران جدیــد.

نهادهــای  از  حذف شــده  نامــزدان  اخیــر  در 
افغانســتان را  انتخابــات  بین المللــی کــه پروســۀ 
حمایــت می نماینــد خواســتند، نظــارت دقیــق در 
ــۀ  ــن پروس ــا ای ــند ت ــته باش ــات داش ــۀ انتخاب پروس
انتخاباتــی شــفاف، بــه دور از زد و بندهــای سیاســی و 

ــود. ــام ش ــاد انج فس
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فغانستان ا   در عالی تحصیالت
باجهانهمسوشود باید

والـینامنهادطالبـانبـرایبادغـیس
با6۰تـنازافـرادشکشتـهشـد

نامزدان حذف شده:

رییـسکمیسیـونشکـایاتانتخاباتـی،
درفسـادورشـوهستانـیدخیـلاست

بادغیــس  کــه  امنیتــی  مقام هــای 
ارشــد  عضــو  چندیــن  می گوینــد 
ــا  گــروه طالبــان بــرای ایــن والیــت ب
ــوالی  ــان در ولس ــراد ش ــن از اف ۶۰ت
ســنبله(   ۵ )دوشــنبه  روز  غورمــاچ 

شــده اند.  کشــته 
ســخن گوی  امینــی،  اهلل  نقیــب   
ــاری  ــه ق ــت ک ــس گف ــس بادغی پولی
محمــد ایــوب، مشــهور بــه »الال« 
بــرای  طالبــان  نام نهــاد  والــی 
ــی  ــاون وال ــم مع ــس، شــیخ کری بادغی
نام نهــاد، شــیخ مطیــع اهلل متیــن، رییس 
تنظیمــات طالبــان بــرای بادغیــس، 
مولــوی عصمــت اهلل ولســوال نام نهــاد 
طالبــان بــرای ولســوالی آب کمــری که 
بــه جنــگ »غورمــاچ« رفتــه بودنــد، در 
میــان کشته شــده گان قــرار دارنــد.

ــل  ــراد از عوام ــن اف ــه ای ــزود ک او اف
ســقوط قــرارگاه نیروهــای ارتــش 
موســوم بــه »چینایی هــا« در ولســوالی 
ــن  ــۀ او، ای ــه گفت ــد. ب ــاچ بوده  ان غورم
تعــداد از طالبــان در حمــات هوایــی 

کشــته شــده اند.
ــهابی،  ــید ش ــال، جمش ــن ح در همی

بــا  بادغیــس،  والــی  ســخن گوی 
اشــاره بــه کشته شــدن ایــن مســووالن 
ارشــد گــروه طالبــان، ابــراز امیــدواری 
ــای  ــدن اعض ــا کشته ش ــه ب ــد ک می کن
برجســتۀ گــروه طالبــان، وضعیــت 

ــد. ــود یاب ــت بهب ــن والی ــی ای امنیت
ابــراز  بادغیــس  محلــی  مقام هــای 
بــا  کــه  می کننــد  امیــدواری 
ــان  ــاد طالب ــوال نام نه ــدن ولس کشته ش
بــرای ولســوالی آب کمــری، وضعیــت 
ــدا  ــود پی ــوالی بهب ــن ولس ــی ای امنیت

ــد. کن
بادغیــس در شــمال غرب کشــور از 
جملــه والیت هــای ناامــن شــمرده 
ولســوالی  به تازه گــی  می شــود. 
ــدا و  ــاب ج ــت فاری ــاچ از والی غورم
جــز ولســوالی های بادغیــس شــده 

ــت. اس
ــان  ــه طالب ــد ک ــی، گفته ان ــع محل مناب
در ولســوالی های غورمــاچ، جونــد، 
باالمرغــاب  و  قــادس  آب کمــری، 
ــد و  ــترده دارن ــال و گس ــور فع حض
هرازگاهــی دســت بــه تحرکاتــی علیــه 

نیروهــای دولتــی می زننــد.
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شهیدمسعودازبرجستههای... 
ــرداری؛  ــر ب ــه فقــط به منظــور تصوی گفــت: ایــن رشــته را ن
بلکــه بحیــث وســیله یی بــرای خدمــت بــه انســانیت 

ــت.  ــوده اس ــتفاده نم اس
تصاویــر گرفتــه شــده، خدمــات بشردوســتان و فعالیت هــای 
ــا و نمایشــگاه های   ــی در بســیاری از خبرگزاری ه ــای دقت آق

ــیده اند. ــاپ رس ــف به چ ــای مختل ــه زبان ه ــان ب جه
ــی از  ــش برخ ــا نمای ــی ب ــا دقت ــه رض ــن برنام ــر ای در اخی
ــی  ــان مل ــری کــه از شــهید احمدشــاه مســعود، قهرم تصاوی
در زمــان جهــاد و مقاومــت گرفتــه بــود برخــی خاطره هــای 

ــان داشــت.  ــا آن بی خــود را  ب
ــه مســعود از چهره هــای برجســتۀ  ــد ک ــی می گوی ــای دقت آق

انســانیت در جهــان اســت.
ــردم  ــاد م ــر از جه ــر پذی ــن را تاثی ــوار برلی ــت دی  او شکس

ــد.  ــعود می دان ــهید مس ــری ش ــه رهب ــتان ب افغانس

ــی  ــان بین ــتی و جه ــان دوس ــزۀ انس ــه انگی ــد ک او می گوی
ــر  ــه ه ــبب برجســته شــدن او نســبت ب ــهید مســعود؛ س ش
ــت کــودکان  ــم و تربی ــه تعلی ــود. او  ب کســی دیگــر شــده ب

ــت. ــه داش ــرایط توج ــوارترین ش ــا در دش حت
ــه در  ــیر ک ــی درۀ پنجش ــری از  تنگ ــه تصوی ــاره ب ــا اش او ب
زمــان جهــاد بــا روس هــا گرفتــه بــود، گفــت کــه هرکجــای 
جهــان کــه الزم دیهــا ســت ایــن تصویــر را نیــز بــه نمایــش 
گذاشــته و گفتــه اســت کــه ایــن دره نشــان دهنــده پایــگاه 
کشــور،  چندیــن  آزادی  ســبب  کــه  اســت  مبارزه یــی 
فروریختــن دیــوار برلیــن و فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 

ــت.  ــده اس ــوروی ش ش
ــهید  ــه ش ــت ک ــر گف ــرۀ دیگ ــک خاط ــاد آوری ی ــا ی او ب
کــه  بــود  رهبــران سیاســی  اســتثنایی ترین  از  مســعود، 
همــواره تواضــع پیشــه می کــرد. او گفــت کــه در دورۀ 
ــف  ــیر مختل ــه مس ــه از س ــه مرتب ــاور س ــا از پش ــاد م جه
تــاش کردیــم تــا بــه پنجشــیر نــزد شــهید مســعود برویــم، 

ــیر  ــوروی ها در مس ــرف ش ــه از ط ــی ک ــل کمین ــه دلی ــا ب ام
ــه از  ــی اخیریــن مرتب ــود؛ موفــق نشــدیم، ول گرفتــه شــده ب
کوتــل انجمــن وارد درۀ پریــان - پنجشــیر شــدیم و دهکــده 
بــه دهکــده از مســعود پرســان می کردیــم، امــا کســی نشــانی 
او را نمی دانســت و در نهایــت روزی در یک جایــی نشســته 
بودیــم کــه از بــاالی تپــه بــا چنــد تــن از دوســتانش پایــن 
آمــد؛ هرچنــد هیــچ تصویــری از او ندیــده بــودم، امــا وقتــی 
ــلحه  ــتند و او اس ــلح هس ــتانش مس ــام دوس ــه تم ــدم ک دی
نــدارد؛ دانســتم همیــن خــودش اســت. وقتــی نزدیــک شــد 
ــرا در آغــوش گرفــت و احــوال پرســی  ــدار م ــن دی در اولی
کــرد، اینجــا بــود کــه پیــش خــود گفتــم کــه زحمــات چنــد 

ــی ارزد!.  ــش م ــه دیدن ماهــۀ و دشــوار ب
ــر  ــک تصوی ــود را از ی ــای خ ــر از خاطره ه ــی دیگ او یک
قهرمــان ملــی چنیــن بیــان کــرد کــه در »زمــان جهــاد مــردم 
افغانســتان بــا جماهیــر شــوروی ســابق، بــرای یــک پــروژۀ 
عکــس بــرداری در والیــت پنجشــیر نــزد آمرصاحــب شــهید 

بــودم، در جریــان دیــد وا دیــد و عکــس بــرداری چنــد روزه، 
یــک روز بــه  شــکل ناگهانــی هواپیماهــای روســی بــه قصــد 
ــه از رود  ــدند، هم ــدا ش ــیر پی ــای پنجش ــان در فض بمباردم
ــرف  ــه ط ــرده ب ــور ک ــود عب ــا ب ــک م ــه در نزدی ــی ک خانه ی
ــد.  ــان بمانن ــا پنه ــد هواپیماه ــا از دی ــد ت ــرار کردن ــوه ف ک
ــه  ــود گرفت ــر خ ــاالی س ــود را ب ــای خ ــه دوربین ه ــن ک م
ــه  ــان رودخان ــم، در می ــور کن ــه عب ــتم از رودخان  می خواس
جامانــدم؛ آمــر صاحــب شــهید کــه از رودخانــه عبــور کــرده 
ــرف  ــه آن ط ــود ب ــرای خ ــرا هم ــت م ــاره برگش ــود، دوب ب
رودخانــه بــرد و در غــار کوهــی قایــم شــدیم. در آن لحظــه 
ــتان از  ــی افغانس ــه وقت ــردم ک ــش را ک ــن پرس ــان ای از ایش
ــد  ــه خواه ــس از آزادی چ ــد، پ ــوروی ها آزاد ش ــت ش دس
ــن  ــت و ای ــرو رف ــر ف ــه فک ــه ب ــد لحظ ــرای چن ــد؟ ب ش
تصویــر در آن لحظــه از ایشــان گرفتــم کــه تمــام پاســخ در 

ــود«.  ــده می ش ــره دی ــن چه ای
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ورزش
اجمل بلوچ زاده

در قـواي هوایـي خدمـت مـي کردنـد، بارهـا بـراي 
از  اسـتفاده  و  تخنیکـي  سـطح  بلندرفتـن  و  آمـوزش 
تکنالـوژي مـدرن بـه بیـرون از کشـور سـفر کردنـد و 

دیدنـد.   آمـوزش 
شاه محمد خان پیلوت بود و محبوب الحق انجنیر.

روزهـا از خانـه برخـاف سـرقواندان اعلـي، مشـاور امنیـت ملي و 
وزیـر دفـاع پیاده و یا توسـط موتر یکي از همکاران شـان به سـوي 
وظیفـۀ مقدس شـان مـي رفتنـد. جبهات جنـگ را اکمـال مي کردند، 
شـهدا و زخمي هـاي نیروهـاي دفاعـي را انتقـال مي داندنـد و چـه 

عاشـقانه به خاطـر آرامـش مـردم خود هـوا بـازي مي کردند.
سـرقوماندان اعلـي! آیـا خبـر دارید کـه دو کادر هوایـي، دو هواباز، 
دو عاشـق وطـن به خاطـر نداشـتن تدابیـر امنیتـي و محافظتـي از 
دسـت دشـمن که مسـیر رفت و آمـد آنهـا را ترصد مي کرد، شـهید 

شدند؟
جاللتمآب سرقوماندان اعلي!

خـوب به یـاد دارم زماني که یکي از مسـووالن امنیتي بـي کفایت را 
تعییـن بسـت کردید، یـک اداره کان موظف شـد تا پـان تدابیري 
خط سـیر ایشـان را طراحـي کننـد. آیـا ایـن دو فرزنـدان ایـن خاک 
نبودنـد؟ آیـا شـرف و عـزت اینهـا و وطن دوسـتي شـان از وزراي 

بـي کفایت سـکتور دفاعـي و امنیتي شـما بلندتـر نبود؟
مـن افسـوس مي کنـم و نمي دانـم که چقدر کشـته و زخمـي بدهیم 
تـا ایـن همـه دزد، تاراجگـر، مافیـا، قاچاقبـر و حامیـان دشـمن در 

موقف هاي شـان باقـي بماننـد.
نکته یـي دیگـر هـم قابـل تأمل اسـت. اگـر ایـن دو حمایـت قومي 
و یـا از جملـه اعضـاي یکـي از گروه هـاي مافیایي مي بودنـد؛ حاال 
و  دادخواهـي  متعـدد  کمپاین هـاي  و  مي شـدند  خوانـده  قهرمـان 

قهرمـان سـازي سراسـر فیسـبوک را پُـر مـي کرد.
قهرمانان میهنم روح تان شاد و یادتان گرامي باد.

استاد آرزو عزیزی

حقوق زنان ادامه ....
مخالفـــان اشـــتغال زن در منـــزل بـــه دو دلیـــل 

اســـتدالل می کننـــد:
ـــوهر  ـــرا ش ـــدارد؛ زی ـــازی ن ـــتغال نی ـــد اش ـــه درآم ۱- زن ب

ــد. ــن می کنـ ــی وی را تامیـ ــۀ زنده گـ هزینـ
۲- اشـــتغال باعـــث خســـته گی وکم خوابـــی می شـــود، 
در نتیجـــه جمـــال و لطافـــت زن لطمـــه می بینـــد، بنابـــر 

ایـــن شـــوهر حـــق دارد، مانـــع اشـــتغال وی شـــود.
ولـــی ایـــن ادعـــا کـــه اشـــتغال باعـــث نقـــص در جمـــال 
ــد  ــت؟ بایـ ــات اسـ ــل اثبـ ــدازه قابـ ــا چه انـ ــود، تـ می شـ
گفـــت: ادلـــه مخالفـــان اشـــتغال زن در خانـــه از حجـــت 
ـــق  ـــوهر ح ـــن ش ـــر ای ـــت. بناب ـــوردار نیس ـــی برخ ـــل قبول قاب
ــرا  ــود؛ زیـ ــزل شـ ــتغال زن در درون منـ ــع اشـ ــدارد مانـ نـ
اســـام دیـــن کار وتـــاش اســـت و در آیـــات و روایـــات 
ـــرم در  ـــول اک ـــت رس ـــده اس ـــر کار ش ـــویق ب ـــیاری تش بس
ـــت  ـــد و در دس ـــا ش ـــت برپ ـــر قیام ـــد) اگ ـــث می فرماین حدی
ـــه  ـــش از ب ـــود و توانســـت پی ـــی ب ـــما فســـیل نخل ـــی از ش یک
ـــن  ـــد( در ای ـــن کن ـــد چنی ـــکارد بای ـــت آن را ب ـــدن قیام برپاش
ـــت دارد زن  ـــه عمومی ـــه ک ـــه کار رفت ـــظ )احدکم(ب ـــث لف حدی

ــرد. ــرد را در برمی گیـ و مـ

فردین عیار

حس آرام یا تفکر خشونت آمیز
جنـــگ؛  از  متاثـــر  و  عقب مانـــده  جوامـــع  در 
یکـــی از اساســـی ترین محورهـــای بینـــش، تفکـــر 
خشـــونت آمیز بـــا رفتارهـــای غیـــر ارادی اســـت. تفکـــر 
خشـــونت آمیز زادۀ جنـــگ و نابســـامانی های محیطـــی اســـت و 
ـــی  ـــای آموزش ـــواده و محیط ه ـــای آن در خان ـــد بن ـــاب می کن ایج
ـــب  ـــر صـــورت ممکـــن اســـت عواق ـــی شـــود؛ در غی از ریشـــه خنث

ناگـــواری را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.
ــم  ــان هـ ــات را به جـ ــه حیوانـ ــی کـ ــن، آن هایـ ــاور مـ ــه بـ بـ
ــه و  ــک، بودنـ ــگ، کبـ ــۀ سـ ــرد بی رحمانـ ــد و از نبـ می اندازنـ
غیـــره لـــذت می برنـــد از همیـــن قمـــاش انســـان ها اند. تبـــارز 
ـــای  ـــه کنش ه ـــتقیم ب ـــاط مس ـــات ارتب ـــیاری از حیوان ـــتی بس زش
ــن  ــن ایـ ــی دارد. انصافـ ــیای محیطـ ــان ها و اشـ ــول، انسـ ماحـ
ـــود  ـــن خ ـــس خش ـــت و ح ـــای زش ـــا رفتاره ـــه ب ـــتیم ک ـــا هس م
ــر  ــات در برابـ ــیاری از حیوانـ ــۀ بسـ باعـــث واکنـــش بی رحمانـ
ــار  ــاس آرام و رفتـ ــات احسـ ــه حیوانـ ــویم، ورنـ ــود می شـ خـ

مناســـب دارنـــد.

افغانستاندومینمدال
برنزرادرالمپیکآسیایی

بهدستآورد

تیمملیکرکتافغانستاندرنخستین
بازی5۰آورۀایرلندراشکستداد

فیـسبـوک نـــامــه

ســرانجام پــس از یــازده روز رقابــت در المپیــک آســیا، مــدال 
برنــز کاروان افغانســتان جــوره شــد.

منصــور ســروری، ملــی پــوش ســنگین وزن افغانســتان؛ امروز 
ــران، قزاقســتان  ــر ای ــی اش در براب ــی در پ ــا پیروزی هــای پ ب
ــرای  ــتان، ب ــر ازبکس ــت در براب ــک شکس ــتان و ی و ترکمنس

ــت آورد. ــز را به دس ــز برن ــتان گرد ن آوی افغانس
ــتاورد  ــن دس ــورش از ای ــیون ک ــس فدراس ــتی، ریی ــا دش ضی
ملی پــوش کشــور ســتایش کــرده آنــرا افتخــار بــزرگ خوانــد.

ــورش کشــور  ــوش ک ــی پ ــر مل ــا، عبدالبصی ــر بازی ه در دیگ
ــت در  ــراق و شکس ــا و ع ــر اندونیزی ــروزی در براب ــا دو پی ب
برابــر ازبکســتان از کســب مــدال بازمانــد و بــه کارش پایــان 

داد.
ــتان  ــک افغانس ــوش تکنی ــوش خ ــی پ ــف مل ــیعب یوس ش
ــتان و  ــل قرقیزس ــی در مقاب ــی در پ ــای پ ــا پیروزی ه ــم ب ه
قزاقســتان و یــک شکســت در برابــر ازبکســتان بــا آروزی بــه 
ــار  ــا کن ــیا، از دور رقابت ه ــک آس ــدال المپی ــت آوردن م دس

ــت. رف

تیــم ملــی کرکــت افغانســتان در نخســتین بــازی »۵۰آوره« در مقابــل ایرلنــد 
توانســت، ایــن تیــم پرقــدرت را بــا تفــاوت ۲۹دوش، شکســت دهد.

ــا  ــد و ت ــاز ش ــته آغ ــنبۀ گذش ــت دوش ــس از چاش ــه پ ــازی ک ــن ب در ای
ــتان  ــی افغانس ــم مل ــرد، تی ــدا ک ــه پی ــز ادام ــته نی ــای شــب گذش ناوقت ه

ــود. ــازی ش ــدۀ ب ــاوت ۲۹دوش برن ــا تف ــت ب توانس
ــد و  ــاز کردن ــی را آغ ــدا توب زن ــتان ابت ــی افغانس ــم مل ــازی تی ــن ب در ای
ــا  ــد، ام ــرار دادن ــا از دســت دادن ۹نفــر ۲۲۷دوش را هــدف ق در ۵۰آور ب
ــتند  ــکاران اش نتوانس ــام ورزش ــت دادن تم ــا از دس ــد ب ــکاران ایرلن ورزش
هــدف تعیین شــدۀ کریکترهــای افغانســتان را تکمیــل کننــد و بــرای 

ــد. ــت را پذیرفتن ــتان شکس ــم افغانس ــل تی ــر در مقاب ــار متوات چندمین ب
ــی خــوب درخشــید  ــب در توب زن ــن نای ــد، گلبدی ــل ایرلن ــازی مقاب در ب
ــاورد.  ــت بی ــتان به دس ــی افغانس ــم مل ــع تی ــه نف ــت ۶4دوش را ب و توانس
ــی  ــد نب ــم و محم ــاب عل ــان، آفت ــز راشــد خ ــن نی در بخــش توپ انداخت
خــوب درخشــیدند و توانســتند هرکــدام دو ورزش کار ایرلنــد را از بــازی 

حــذف کننــد.
ایــن بــازی درحالــی روزگذشــته صــورت گرفــت کــه پیــش از ایــن نیــز 
ــام  ــد انج ــی ایرلن ــم مل ــا تی ــازی ۲۰آوره را ب ــتان، دو ب ــان افغانس آبی پوش
ــاوت ۱۶ و ۸۱دوش  ــا تف ــد را ب ــم ایرلن ــازی تی ــردو ب ــد و در ه داده بودن

ــد. شکســت داده بودن

فرودگاهدبیبمبارانشد

هشدارکرهشمالی
بهآمریکادربارهقطعمذاکرات

 خبرگــزاری صــدا و ســیما نوشــته کــه یــک پهپــاد یمنــی از نــوع 
ــاران کــرد. ــی را بمب ــی دب ــرودگاه بین الملل »صمــا ۳ » ف

 یــک پهپــاد یمنــی از نــوع صمــا ۳ فــرودگاه بین المللــی دبــی را 
بمبــاران کــرد. 

نیــروی هوایــی یمــن اعــام کرده انــد کــه ایــن حملــه هوایــی بــا 
دقــت صــورت گرفــت و فعالیــت فــرودگاه دبــی را بــرای مدتــی 

متوقــف کــرده اســت.
 جنگنده هــای ســعودی هــم در اقدامــی بامــداد دیــروز فــرودگاه 

بین المللــی صنعــاء را آمــاج حمــات خــود قــرار دادنــد.
در ایــن حــال اســت کــه ســخنگوی نیــروی هوایــی یمــن بمبــاران 

فــردوگاه دبــی، حــق دفــاع مشــروع یمنی هــا دانســته اســت. 

شــبکه خبــری ســی ان ان بــه نقــل از منابــع مطلــع گــزارش داده که 
ــکا  ــدۀ آمری ــاالت متح ــه ای ــی ب ــمالی در نامه ا ی ــای کره ش مقام ه
هشــدار داده انــد کــه مذاکــرات خلــع ســاح هســته  یی بــار دیگــر 

در خطــر اســت و ممکــن اســت از هــم بپاشــد.
ــه  ــتقیما ب ــه مس ــه ک ــن نام ــرز، ای ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
دســت مایــک پامپئــو، وزیــر خارجــه آمریــکا رســید، تاکیــد کــرد 
ــد کــه  ــر کره شــمالی حــس می کن ــگ اون،  رهب ــم جون ــت کی دول
ایــن رونــد قــادر بــه حرکــت رو بــه جلــو نیســت. ســی ان ان بــه 
نقــل از منابــع گــزارش داد: امریــکا هنــوز بــرای تحقــق انتظــارات 
ــای  ــوی امض ــه س ــی ب ــتن گام های ــث برداش ــمالی در بح کره ش

یــک معاهــده صلــح آمادگــی نــدارد.
ــا  ــح ب ــده صل ــک معاه ــای ی ــره به ج ــا ۱۹۵۳ ک ــگ ۱۹۵۰ ت جن
ــای  ــا نیروه ــد ت ــید و منجــر ش ــان رس ــه پای ــت ب ــس موق آتش ب
ــت  ــی در حال ــاظ فن ــه لح ــکا ب ــر امری ــت ام ــل تح ــازمان مل س

ــد. ــی بمانن ــمالی باق ــا کره ش ــی ب جنگ
ــن  ــمی ای ــان رس ــه پای ــد دارد ک ــت تاکی ــی اس ــمالی مدت  کره ش
ــروری  ــره ض ــره ک ــبه جزی ــا در ش ــش تنش ه ــرای کاه ــگ ب جن
ــه  ــلیم برنام ــد از تس ــا بع ــدارد ت ــد ن ــکا قص ــا امری ــت. ام اس
ــان  ــره پای ــگ ک ــه جن ــما ب ــمالی رس ــته  یی کره ش ــلیحات هس تس

ــد. ده
ــکا  واشــنگتن پســت دوشــنبه گــزارش داد، رییس جمهــوری امری
پــس از آن ســفر پامپئــو بــه کره شــمالی را لغــو کــرد کــه نامه  یــی 
ــر  ــت وزی ــه دس ــمالی ب ــد کره ش ــام ارش ــک مق ــز از ی ــد و تی تن
ــکا رســید. براســاس گــزارش ســی ان ان، ایــن نامــه  خارجــه امری
ــابق  ــی س ــس جاسوس ــس آژان ــول، ریی ــگ چ ــم یون ــط کی توس
کره شــمالی ارســال شــد، امــا نحــوه ارســال آن مشــخص نیســت. 
واشــنگتن پســت گــزارش داد، کره شــمالی شــدیدا از طریــق 

هیاتــش در ســازمان ملــل فعــال اســت.
براســاس گــزارش ســی ان ان، در ایــن نامــه همچنیــن گفتــه شــد 
ــن  ــو از بی ــد گفت وگ ــود و رون ــل نش ــی حاص ــر توافق ــه اگ ک
ــرود، کره شــمالی احتمــاال فعالیت هــای موشــکی و هســته ای را  ب
ــده را  ــاالت متح ــمالی ای ــی کره ش ــانه دولت ــرد. رس ــر می گی از س
بــه »رفتــار دوگانــه« و »طراحــی یــک توطئــه جنایــی« متهــم کــرد، 

ــو اشــاره  یی نکــرد. ــه لغــو ســفر پامپئ ــا ب ام
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کــه  داده انــد  گــزارش  یمــن  در  امنیتــی  منابــع 
جنگنده هــای رژیــم اســراییل در چندیــن نوبــت 
ــرار  ــه ق ــدف حمل ــا را ه ــی صنع ــای هوای میدان ه

داده انــد.
گفتــه  خاورمیانــه،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــنبله  ــنبه ۶ س ــروز( سه ش ــروز )دی ــح ام ــود صب می ش
جنگده هــای ایتــاف متجــاوز ســعودی در ۱۰ نوبــت 
ــی  ــگاه هوای ــا و پای ــی صنع ــی بین الملل ــدان هوای می
ــد. ــاران کردن دیلمــی واقــع در پایتخــت یمــن را بمب
ــک انفجــار شــدید  ــه صــدای ی ــد ک شــاهدان گفته ان
ــت و  ــده اس ــنیده ش ــی ش ــدان هوای ــن می ــز در ای نی

ــد. ــرواز درآمدن ــه پ ــا ب جنگنده ه
ــه  ــن حمل ــی ای ــات احتمال ــوز تلف ــه می شــود هن گفت

مشــخص نشــده اســت.
ــی  ــی بین الملل ــدان هوای ــه می ــت ک ــن درحالی س ای
ــی  ــرۀ زمین ــل محاص ــه دلی ــی ب ــر زمان ــا از دی صعن
ــعودی و متحــدان  ــاف عربســتان س و هوایــی ایت

متجــاوزاش مســدود می باشــد.
از  یکــی  هوایــی  میــدان  ایــن  می شــود  گفتــه 
راه هــای فرســتادن کمک هــای غذایــی و درمانــی 
ــتان  ــه عربس ــد ک ــن می باش ــگ زدۀ یم ــردم جن ــه م ب
ــرار داده  ــود ق ــرۀ خ ــام در محاص ــی تم ــا بی رحم ب

ــت. اس
ــای  ــایر نهاده ــل  و س ــازمان مل ــود س ــن وج ــا ای ب

بین المللــی خواســتار بازگشــایی میــدان هوایــی 
ــده اند. ــا ش ــه یمنی ه ــوری ب ــداد ف ــرای ام ــا ب صنع
ایــن درحالی ســت کــه عربســتان بــه همــکاری 
متحدانــش از ســال ۱۳۹4 ایتــاف را تشــکیل دادند  و 

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــن را م ــی یم ــای واه ــه بهانه ه ب
ــد کــه در نتیجــۀ چندیــن ســال جنــگ بیــش از  دادن
۱4 هــزار یمنــی کشــته اند و خســارات مالــی زیــادی 

ــده اســت. ــن کشــور وارد آم ــر ای ب

هیــات ازبیکســتانی در دیــدار بــا مســووالن شــرکت 
»برشــنا« گفته انــد کــه به خاطــر سرعت بحشــیدن روی 
ــور  ــن کش ــگاوات از ای ــرق ۱۰۰۰ می ــال ب ــروژۀ انتق کار پ
ــد. ــرچ می دهن ــدی را به خ ــای ج ــتان، تاش ه ــه افغانس ب
یــک هیــات ازبیکســتانی به شــمول »دیمتــری کالبوســکی« 
رییــس انســتیتیوت مطالعــات ساینســی ازبیکســتان و 
ــا  ــراه ب ــرکت »اوز الکتروســت« هم ــس ش ــق ریی عبدالخال

ــد. ــل آمده ان ــه کاب ــور ب ــن کش ــه ای ــر خارج وزی
ــری  ــل ناص ــر عبدالوکی ــا انجین ــدار ب ــات در دی ــن هی ای
ــد، سرپرســت ریاســت  ــداهلل زاه ــی و حمی ــس عملیات ریی
تعهــد  افغانســتان  برشــنای  شــرکت  اداری  و  مالــی 
نموده انــد کــه در بخــش تســریع کار پــروژۀ انتقــال ۱۰۰۰ 
ــای  ــتان تاش ه ــه افغانس ــور ب ــن کش ــرق ای ــگاوات ب می
ــن  ــده کار ای ــاد تعیین ش ــا معی ــده و ت ــاز گردی ــدی آغ ج

ــد. ــد ش ــل خواه ــزرگ تکمی ــروژۀ ب پ
رییــس عملیاتــی شــرکت برشــنا بــه جانــب هیــات 
اوزبیکســتان گفتــه اســت  کــه کار دیزایــن و ســروی 

ــی ازبکســتان  ــرق واردات ــگاوات ب ــال ۱۰۰۰ می ــروژه انتق پ
ــی رود. ــش م ــه پی ــی ب ــتان به خوب ــه افغانس ب

هم چنــان، او تاکیــد کــرده اســت کــه تــا هشــت ماه آینــده 
کار وصــل لیــن بــرق وارداتــی ازبیکســتان از ســرخان الــی 
ــز  ــب ازبیکســتان نی ــد شــد و از جان ــل خواه ــل تکمی کاب
خواســته اســت کــه مطابــق قــرارداد، در زمــان تعیین شــده، 

کار ایــن پــروژۀ بــزرگ را در خاکــش بــه اتمــام برســاند.
ــرق  ــش ب ــورد افزای ــرف در م ــردو ط ــال ه ــن ح در همی
ــه  ــگاوات ب ــه افغانســتان از ۳۰۰ می ــی ازبیکســتان ب واردات

ــد. ــو کردن ــث و گفت وگ ــز بح ــگاوات نی ۵۰۰ می
ــرکت  ــی ش ــس عملیات ــری، ریی ــل ناص ــر عبدالوکی انجین
ــر  ــر، افــزون ب ــن ام ــرای تحقــق ای ــد کــه ب برشــنا می گوی
ــه افغانســتان  ــاالی دریــای آمــو ب تعویــض کیبــل کــه از ب
ــویچ ها در داخــل خــاک  ــت س ــد ظرفی وصــل اســت، بای

ــرده شــود. ــد ب ــز بلن ازبیکســتان نی
ــت  ــان داش ــان، بی ــری هم چن ــای ناص ــدار آق ــن دی در ای
کــه در آینــده هیاتــی از شــرکت برشــنای افغانســتان 

مــورد  در  تــا  کــرد  خواهــد  ســفر  ازبیکســتان  بــه 
ترانســفارمرها،  به شــمول  برقــی  تجهیــزات  خریــد 
میترهــای  پیش پرداخــت،  میترهــای  میترهای هوشــمند، 
دیجیتالــی و دیگــر تجهیــزات مــورد نیــاز بــا شــرکت های 

شــوند. گفت وگــو  وارد  اوزبیکســتانی 
 ۳۰۰ هم اکنــون  ازبیکســتان  کــه  اســت  تذکــر  قابــل 

می کنــد. صــادر  افغانســتان  بــه  را  بــرق  میــگاوات 

ماندگار - والیت غور
مــردم والیــت غــور بــه پیشــواز هفتــۀ شــهید، 
طــی یــک محفــل در مرکــز والیــت از برنامــۀ 

وفــاق ملــی حمایــت کردنــد.
صدهــا تــن از باشــنده های والیــت غــور 

روز دوشــنبه )۵ ســنبله ( طــی یــک نشســتی 
ــالون  ــهید در س ــه ش ــواز از هفت ــه پیش ــه ب ک
شــهر  در  والیــت  مقــام  کنفرانس هــای 
فیروزکــوه برگــزار شــده بــود، از برنامــۀ 
وفــاق ملــی به رهبــری احمــد ولــی مســعود، 

ــد.  ــت کردن ــام حمای اع
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور والــی، 
رییــس و اعضــای شــورای والیتی، مســووالن 
دولتــی و غیردولتــی، بــزرگان جهــادی، علمــا، 
رســانه ها، خانم هــا و جوانــان برگــزار گردیــده 

بــود، ضمــن اعــام حمایــت از برنامــۀ وفــاق 
ملــی  قهرمــان  جان نثاری هــای  از  ملــی، 
کشــور، شــهید احمــد شــاه مســعود و ســایر 
ــد  ــادآور ش ــور ی ــه آفرین کش ــهدای حماس ش
ــد  ــردم تاکی ــی م ــدت و یکپارچه گ ــه وح و ب

ــد.  گردی
ــات  ــور، راه نج ــت غ ــردم والی ــان، م هم چن
کشــور و مــردم را از دسیســۀ  بیرون نی هــا 
و بدبختی هــای کنونــی و ختــم جنــگ جــاری 
ــانی و  ــی، لس ــات قوم ــتن تعصب را کنارگذاش
زبانــی دانســتند و مــردم را بــه وفــاق ملــی و 

ــد. ــوت کردن ــری دع هم دیگرپذی
ــی  ــع، وال ــر خاض ــال، غام ناص ــن ح در همی
در  را  هم دیگرپذیــری  و  وحــدت  غــور 
ــی  ــایل اجتماع ــوص مس ــاد، به خص ــه ابع هم
بــا اهیمــت خوانــده و از جان نثاری هــای 
ــهدای راه آزادی  ــور و ش ــی کش ــان مل قهرم

ــود. ــتایش نم ــن س وط

از ســویی هــم،  فضــل الحــق احســان، رییــس 
ــس  ــم ریی ــت اهلل ندی ــی، عصم ــورای والیت ش
شــورای علمــا، عبدالســتار ســنجنر فعــال 
ــی  ــه نماینده گ ــیار ب ــداهلل دانش ــی، حمی مدن
ــه روی  ــک بالنوب ــهدا هری ــده گان ش از بازمان
ــاه  ــهید احمدش ــای ش شــخصیت و کار نامه ه
ــاق ملــی و جهــاد برحــق مــردم  مســعود، وف
ــل  ــه تفصی ــرخ ب ــون س ــه قش ــتان علی افغانس
ــاق و یکپارچه گــی  ــه وف صبحــت نمــوده و ب

ــد. ــد نمودن ــردم تاکی م
ــان  ــودی، عضــو جری ــد محم ــان، احم هم چن
ایــن  برگزارکننده یــی  و  ملــی  آجنــدای 
نشســت، از پالیســی های جریــان آجنــدای 
ــه  ــرای روحی ــال ب ــول ۱۵س ــه در ط ــی ک مل
وحــدت ملــی و هم دیگرپذیــری مــردم و 
ــامت  ــر س ــازنده به خاط ــای س ــۀ طرح ه ارای
اشــتراک  بــرای  داشــته،  فعالیــت  کشــور 
ارایــه  همه جانبــه  معلومــات  کننده هــا 
ــر  ــور، به خاط ــت غ ــردم والی ــوده و از م نم
و  تشــکر  برنامــه  ازایــن  حمایت شــان 

ــود. ــی نم قدردان

د مـــي اردو مســـوولني وايـــي چـــې وســـله 

والـــو طالبانـــو دمرکـــز ترينکـــوټ ښـــار او 

ـــو  ـــه ماينون ـــول پ ـــلوونکى پ ـــواليو نښ دوو ولس

الوزولـــی. 

ـــول  ـــل ق ـــې د ۲۰۵ ات ـــت ک ـــه اروزګان والي پ

اردو د څلورمـــې لـــوا ویانـــد حکمـــران 

ــوټ  ــول د ترینکـ ــه پـ ــل: دغـ ــادار وويـ وفـ

ــې  ــیمه کـ ــه سـ ــوم پـ ــد د رسخـ ــار اړونـ ښـ

وســـله والـــو طالبانـــو تېـــره ورځ دماینونـــو 

دچاودونـــو په واســـطه تخریـــب کـــړی.

ـــول د اروزګان  ـــاد پ ـــې ی ـــړه چ ـــه ک ـــه زيات هغ

ــو او  ــه چارچینـ ــار لـ ــوټ ښـ ــز ترينکـ مرکـ

د  او  نښـــلوي  رسه  ولســـواليو  دهـــراوود 

ــم  ــو هـ ــوالۍ خلکـ ــش ولسـ ــار د نېـ کندهـ

ـــر  ـــو پ ـــې طالبان ـــوي چ ـــګ ک ـــګ رات ـــرې ت پ

ــوىل دى. ــو الوځـ ماينونـ

ـــه دي  ـــه ن ـــه دې اړه څ ـــه پ ـــر اوس ـــو ت طالبان

ـــي . وي

وفاقملیحمایتکردند    برنامۀ      ز ا       غور  مردم

طالبـانو په ارزګـان کې 

يو پـول الوزولـی دی 
عربستانیکباردیگر
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