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دفتــر ســر بــازرس ویــژۀ ایــاالت متحــده امریــکا  بــرای 
بازســازی افغانســتان یــا ســیگار، روز جمعــه هفتــۀ 
گذشــته گفتــه کــه توافــق بــا گلبدیــن حکمتیــار، ]رهبــر 
شــاخۀ غیررســمی[ حــزب اســامی »تاثیــر قطعــی« بــرای 
ــمول  ــا به ش ــایر گروه ه ــا س ــح ب ــرات صل ــد مذاک رون

ــان نداشــته اســت. طالب
در گــزارش ســیگار آمــده اســت کــه شــماری از مقامــات 
افغانســتان به شــمول محمــد اشــرف غنــی، رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی، ابــراز امیــدواری کــرده بودنــد 
کــه توافــق صلــح بــا گلبدیــن حکمتیــار، شــرایط را بــرای 
ــا ســایر گروه هــای مســلح در آن کشــور  توافــق صلــح ب

فراهــم کنــد.
امــا ســیگار بــه نقــل از وزارت خارجــۀ ایــاالت متحــده 
گــزارش داده اســت کــه واشــنگتن بــاور دارد کــه 
ــر ســایر گروه هــا  ــار ب ــا گلبدیــن حکمیت توافــق صلــح ب

ــت. ــته اس ــی« نداش ــر قاطع ــان »تاثی ــمول طالب به ش
امــا در گــزارش ســیگار آمــده اســت کــه وزارت خارجــۀ 
ــار را  ــای حکمتی ــا آق ــح ب ــق صل ــده، تواف ــاالت متح ای
ــن  ــدن ای ــرا یک جاش ــد، زی ــی می کن ــم تلق ــم مه هنوزه
حــزب بــه رونــد صلــح شــاید ســایر گروه هــای مســلح 
ــی  ــش سیاس ــه نق ــی ک ــده از گروه های ــوص آن ع به خص
آقــای حکمتیــار را پــس از یک جاشــدن بــه رونــد صلــح 

ــد. ــح کن ــد صل ــه رون ــد، ترغیــب ب مشــاهده می کنن
از سویی هم...                                 ادامه صفحه 6

عالمیۀ بنیاد شهید احمدشاه مسعود به  مناسبت ۱۸سنبله، گرامی داشت 
از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید
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چین نگران  نفوذ  ترور یستان  

بر  ترکستان  رشقی است
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ریاسـت  دوم  معـاون  محقـق  محمـد 
سیاسـت های  از  انتقـاد  بـا  اجرایـی 
حکومـت، می گویـد کـه اگـر هم دیگـر 
دهـۀ  بـه  افغانسـتان  نکنیـم،  قبـول  را 

گشـت. برخواهـد  هفتـاد 
حکومـت  می گویـد:  محقـق  محمـد 
وحـدت ملـی یـک حکومـت توافقـی 
و مشـارکتی بـود، امـا رییـس حکومت 
کـرد. ملـی یک جانبـه عمـل  وحـدت 

آقـای محقـق در صحبـت با آریانـا نیوز 
صحبت با اشـاره بـه انحصارگرایی های 
ارگ گفتـه اسـت کـه تیـم خاصـی این 

نهـاد »حـق مـا« را تلف کرده اسـت.
ریاسـت  دوم  معـاون  هـم،  سـویی  از 
بـه  ارتبـاط  در  حکومـت  اجرایـی 
انتخابـات غزنـی می گوید کـه حکومت 
مـورد  در  انتخابـات  کمیسـیون  و 
انتخابـات غزنـی تصمیـم  چه گونه گـی 

اسـت. گرفتـه  قانـون  خـاف 
هـر  کـه  می کنـد  تاکیـد  محقـق  آقـای 

والیـت یـک حـوزۀ انتخاباتی اسـت و 
غزنـی نیـز بایـد یـک حـوزه باشـد.

بخشـی  در  اجرایـی  ریاسـت  معـاون 
کـه  می کنـد  اضافـه  صحبت هایـش  از 
کمیسـیون انتخابـات ظرفیـت برگزاری 

یـک انتخابـات شـفاف را نـدارد.
بـا این همـه، محمـد محقـق طالبـان و 

بـرای  چالـش  بزرگ تریـن  را  ناامنـی 
خاطرنشـان  و  می دانـد  انتخابـات 
از  ۵۰درصـد  از  بیـش  کـه  می سـازد 
خـاک کشـور در اختیـار گـروه طالبـان 

دارد. قـرار 
 هم چنـان، در ادامـۀ صحبت هایـش بـا 
اشـاره بـه این کـه...     ادامـه صفحه 6
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هموطنــان عزیــز، ملــت مجاهــد و مقاومت گــر 
ــان  ــت داران قهرم ــتان و دوس ــتان، دوس افغانس
ــۀ اهلل و  ــم ورحم ــام علیک ــور، الس ــی کش مل

ــه؛ برکات
ــالروز  ــن س ــنبله، هفدهمی ــیدن ۱۸س ــا فرارس ب
ــاد  ــهید، بنی ــۀ ش ــی و هفت ــان مل ــهادت قهرم ش
شــهید احمدشــاه مســعود در مشــورت بــا 
ــور،  ــان کش ــه ورزان و فرهنگی ــی از اندیش جمع
ــا در  ــت ت ــوده اس ــن نم ــی را تدوی برنامه های
هماهنگــی بــا کمیســیون موظــف دولتــی از ایــن 
روز و هفتــه گرامی داشــت شایســته به عمــل 

ــد.  آی
عنــوان هفدهمیــن ســالگرد را »وفــاق ملــی 
ــتیم،  ــام گذاش ــی«، ن ــت اجتماع ــو عدال در پرت
ــی، از  ــان مل ــدگاه قهرم ــه دی ــق ب ــون متعل چ
ملــی در  اولویت هــای  و  مولفه هــای وفــاق 
شــرایط بحرانــی موجــود کشــور مــا می باشــند. 
ــتان  ــت: »در افغانس ــب می گف ــی آمرصاح وقت
ــه 3 ــه صفح ــی...               ادام وحــدت مل

معاون دوم ریاست اجرایی:
»مـن هـزاره ام نـه افغـان«

سیگار:
حکمتیـار  با  صلح  توافـق 

است نداشتـه  تاثیر  روند صلـح  بر 

صفحه 6

گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی:

هيچ كس قهرمان نيست. به يقين قهرمان واقعي، ملت افغانستان است.
قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود

ارقام دقیق 
تلفات ملکی 
جنگ غزنی 

برمال نشده است
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فرهنــگ  در  سیاســی  ایتاف هــای  ایجــاد 
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــروز از اهمی ام
ــد  ــور می خواهن ــک کش ــیون ی ــی سیاس وقت
بــه  خــود،  به هدف هــای  رســیدن  بــرای 
مشــترکات شــان نــگاه می کننــد می توانــد 
ــد.  ــه باش ــک جامع ــی ی ــوغ سیاس ــانۀ بل نش
توســعه یافته  کشــورهای  از  بســیاری  در 
و یــا درحــال توســعه ایــن رونــد را بــه 
ــی  ــی یک ــود. وقت ــاهد ب ــوان ش ــی می ت خوب
از جناح هــای سیاســی نمی توانــد حداکثــر 
کرســی های پارلمــان را بــرای دســت یافتن 
ــورآ  ــد، ف ــدرت سیاســی از آن خــود کن ــه ق ب
ــوند و  ــاف می ش ــث ایت ــیون وارد بح سیاس
ــده  ــود آم ــه وج ــکل ب ــورت مش ــه این ص ب
ــی  ــا وقت ــد. و ی ــل می کنن ــان ح ــان ش را می
ــد  ــه می توان ــد ک ــر رخ می ده ــۀ بزرگ ت منازع
کشــور را دچــار مشــکل کان ســازد، احــزاب 
بــرای  و ســازمان های سیاســی آن کشــور 
آمــده  به وجــود  مشــکل  از  بیرون رفــت 
ــن  ــد. در چنی ــاد می کنن ــی ایج ــاف سیاس ایت
ــدرت  ــیدن به ق ــا رس ــث تنه ــورهای بح کش
ــه  ــد ک ــاش دارن ــا ت ــت. آن ه ــی نیس سیاس
ــد.  ــات دهن ــان را نج ــور را ش ــه و کش جامع
ــه  ــی ب ــن جوامع ــی در چنی ــت سیاس عقانی
مرحلــۀ ارتقــا پذیرفتــه کــه منافــع تنهــا، منافــع 
شــخصی و گروهــی نیســت. منافــع در چنیــن 
جوامعــی بــرای احــزاب و نهادهــای سیاســی، 
ــع  ــد مناف ــه می توان ــت ک ــی اس ــر همه گان خی
ــل  ــن دلی ــد. به همی ــن کن ــز تامی ــا را نی آن ه
تضادهــای  کم تــر  می بینیــم  کــه  اســت 
ــم  ــه تخاص ــورهای ب ــن کش ــی در چنی سیاس
ــد  ــی دونال ــود. وقت ــر می ش ــی منج و رویاروی
ترامــپ رییــس جمهــوری فعلــی امریــکا 
برنــدۀ انتخابــات اعــام شــد، بــا وجــود امــا و 
اگرهــای فراوانــی کــه در مــورد ایــن پیــروزی 
ــرای  ــکا ب ــیون امری ــی سیاس ــود، ول ــرح ب مط
ــات را  ــات کشورشــان نتیجــۀ انتخاب ــظ ثب حف
پذیرفتنــی خواندنــد. آیــا اگــر چنیــن وضعیتــی 
وقــوع  بــه  افغانســتان  مثــل  کشــوری  در 
ــواداران آن  ــده و ه ــزب بازن ــت، ح می پیوس
ــول  ــات را قب آرام می نشســتند و نتیجــۀ انتخاب
گذشــته  هفده ســال  تجربــۀ  می کردنــد؟ 
نشــان می دهــد کــه بــا وجــود تغییــرات مهــم 
ــور،  ــی در کش ــای سیاس ــۀ رقابت ه در عرص
ــگ  ــان فرهن ــد چن ــور افغانســتان فاق ــی هن ول
ــه  ــود ک ــن ب ــوان مطمی ــه بت سیاســی اســت ک

ــون  ــوب قان ــی در چهارچ ــای سیاس رقابت ه
می مانــد.  باقــی  مدنــی  حرکت هــای  و 
انتخابــات ســال ۱393 به خوبــی نشــان داد 
کــه افغانســتان هنــوز تــا رســیدن بــه مرحلــۀ 
بلــوغ سیاســی راه درازی را در پیــش دارد. 
برخــی  پادرمیانــی  اگــر  انتخابــات  آن  در 
ــتان  ــود، افغانس ــد نمی ب ــورهای قدرت من کش
حــاال بــه حتــم چهــرۀ دیگــر می داشــت. 
ــتان آن  ــز در افغانس ــی نی ــای سیاس ایتاف ه
وجاهــت و جایــگاه خــود را بازنیافتــه اســت. 
در ایــن کشــور ایتــاف سیاســی قبــل از آن کــه 
ــات عمومــی  برخاســته از خواســت ها و مطالب
ــی دارد.  ــخصی و گروه ــتگاه ش ــد، خاس باش
ــز  ــت هرگ ــه حکوم ــت ک ــل اس ــن دلی به همی
نگرفتــه  جــدی  را  سیاســی  ایتاف هــای 
و  تمســخر  روی  از  برخــوردی  آن  بــا  و 
ــای سیاســی  ــته اســت. ایتاف ه شــوخی داش
در افغانســتان زمانــی شــکل می گیــرد کــه 
ــدرت  ــآ در ق ــه عمدت ــی ک ــران سیاس بازیگ
ــدرت  ــف از ق ــل مختل ــه دالی ــا ب ــتند، بن هس
ــه بحــث  ــار زده می شــوند. آن گاه اســت ک کن
بــرای  سیاســی  کنارآمدن هــای  و  ایتــاف 
ــود.  ــرح می ش ــم مط ــدرت حاک ــا ق ــه ب مقابل
رویکــردی  چنیــن  بــا  کــه  ایتاف هایــی 
ــم  ــا و دوام ه ــاد بق ــد، زی ــدان می گذارن پابه می
نمی آورنــد. همان گونــه کــه در هفده ســال 
گذشــته، هیــچ ایتــاف سیاســی نتوانســته 
تعریــف  خــود  بــرای  کــه  به هدف هایــی 
کــرده و یــا تــاش کــرده کــه از آن هــا اســتفادۀ 
ــیون  ــد. سیاس ــدا کن ــت پی ــرد، دس ــزاری بب اب
ــرای  ــه ب ــد ک ــاد گرفته ان ــوب ی ــتان خ افغانس
هدف هــای  خــود  سیاســی  ایتاف هــای 
ــه  ــد، در حالی ک ــی مطــرح کنن ــزرگ و آرمان ب
هدف هــای شــان در اصــل چیزهــای دیگــری 
ــوال  ــن س ــا ای ــن روزه ــیاری ها ای ــتند. بس اس
بــزرگ  ایتــاف  را مطــرح می کننــد، کــه 
ــه  ــود چ ــت خ ــام موجودی ــس از اع ــی پ مل
ــه  ــی شــما کســی باشــید ک ــژه وقت شــد. به وی
ــا  ــید و ی ــد باش ــی عاقمن ــایل سیاس ــه مس ب
دســتی در ایــن امــور داشــته باشــید، نخســتین 
ــتانه  ــای دوس ــا آن در جمع ه ــه ب ــوالی ک س
ــت.  ــور اس ــایل کش ــوید، مس ــه رو می ش روب
ــان اســت  افغانســتان از معدودکشــورهای جه
کــه تقریبــآ کل جمعیــت آن بــه نحــوی درگیــر 
مســایل سیاســی اســتند. شــاید ایــن ویژه گــی 
در  سیاســت  دوام دار  و  مســتقیم  رابطــۀ  از 

شــود.  ناشــی  مــردم  روزمــرۀ  زنده گــی 
ــته  ــۀ گذش ــل در چهارده ــه حداق ــی ک مردم
ــد.  ــی دیده ان ــیب های هولناک ــت آس از سیاس
ــد  ــواره می خواهن ــردم هم ــل م ــن دلی به همی
ــا  ــه کج ــا را ب ــاز سیاســت آن ه ــه ب ــد ک بدانن
می کشــاند. یکــی از اندیشــمندان سیاســی 
ــی  ــز سیاس ــی همه چی ــت وقت ــان می گف جه
می شــود، بــه معنــای آن اســت کــه هیــچ چیــز 
ــن  ــم همی ــتان ه ــت. در افغانس ــی نیس سیاس
ــز هــم  وضعیــت حاکــم شــده اســت. همه چی
ــا از  ــۀ م ــت. هم ــم نیس ــت و ه ــی اس سیاس
ــم  سیاســت و مســایل سیاســی حــرف می زنی
بــدون آن کــه واقعــآ بدانیــم وضعیــت از 
ــآ  ــه واقع ــدون آن ک ــرار اســت. یکــی ب چــه ق
ــاور  ــمت مش ــان از س ــد، ناگه ــخص باش مش
شــورای امنیــت ملــی کشــور کنــار مــی رود و 
ــا  ــد، ب ــن اش می گوی ــار رفت ــان کن خــود در بی
رییــس حکومــت اختاف هــای شــدید داشــته 
ــاف  ــی ایت ــز وقت ــر نی ــیون دیگ اســت. سیاس
بــزرگ ملــی را ایجــاد کردنــد بــه چنیــن 
وضعیت هــای دچــار شــده بودنــد. آن هــا 
ــه موقعیــت خــود و سرنوشــت  نیــز نســبت ب
ــزرگ  ــاک شــدند. ایتــاف ب ــدۀ شــان بیم ن آین
ــکل  ــای کان ش ــا هدف ه ــه ب ــا آن ک ــی ب مل
گرفــت ولــی ماحصــل چنیــن رویکــردی بــه 
قضایــای کشــور اســت. اعضــای ایــن ایتــاف 
درزمــان ایجــاد آن از برنامه هــای  کان بــه 
هــدف تغییــر وضعیــت ســخن گفتنــد. آن هــا 
این بــار خواســت های  کــه  داشــتند  ادعــا 
آن هــا فراتــر از مطالبــات جناحــی و گروهــی 
بــزرگ  خواســت های  ایــن  امــا،  اســت. 
ــزرگ  ــی چــه شــد؟ اگــر واقعــآ ایتــاف ب مل
ملــی هدف هــای کان در ســر دارد، چــرا 
ــار  ــو دچ ــور از همه س ــه کش ــا ک ــن روزه ای
ــران  ــت، س ــی اس ــی و امنیت ــای سیاس آفت ه
اختیــار  خاموشــی  ملــی  بــزرگ  ایتــاف 
کرده انــد؟ بــه نظــر می رســد، سرنوشــت 
ــان  ــدا از همگن ــز ج ــی نی ــزرگ مل ــاف ب ایت
ــود. حــاال  آن در ســال های پیشــین نخواهــد ب
ــات  ــتانۀ انتخاب ــه در آس ــود ک ــر ب ــد منتظ بای
ــی  ــوری دیگــر چــه ایتاف های ریاســت جمه
ــا  ــت آن ه ــت و سرنوش ــد گرف ــکل خواه ش
چــه خواهــد شــد. ایــن دور باطــل تــا زمانــی 
ادامــه خواهــد یافــت کــه واقعــآ ایتاف هــای 
ــی  ــای کان مل ــا و هدف ه ــی برنامه ه سیاس
ــز  ــا تمرک ــور آن ه ــر مح ــند و ب ــته باش داش
کننــد. در غیــر آن هیــچ ایتافــی بــه ســامت 
از گردونــۀ خواســت های شــخصی و گروهــی 

ــد.   ــد ش ــرون نخواه بی
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احمدعمران

ایتـالف 
بـزرگ ملـی کجـاست؟

 

ــناس نامۀ  ــزاران ش ــی ه ــزرگ مل ــاف ب ــروز ایت ــن دی همی
ــتیکرخورده  ــناس نامه های اس ــتیکر، ش ــته های  اس ــفید، بس س
و کتاب هــای ثبت نــام رأی دهنــده گان را به عنــوان اســناد 
ــا  ــای آن ادع ــت و برمبن ــرار داده اس ــانه ها ق ــار رس در اختی
ــتقل  ــیون مس ــوری، کمیس ــت جمه ــه ارگ ریاس ــد ک می کن
ــب را در  ــن تقل ــناس نامه ها ای ــع ش ــات و ادارۀ توزی انتخاب

ــد. ــازماندهی کرده ان ــرمی س ــال بی ش کم
 اعضــای ارشــد ایتــاف بــزرگ ملــی افغانســتان در نشســتی 
انتخابــات شــورای  برگــزاری  این کــه  بــا  انــد:  گفتــه 
ــاز  ــوری نی ــت جمه ــی و ریاس ــورای والیت ــوالی ها، ش ولس
حیاتــی مــردم اســت، امــا بــا تقلــب گســترده یی کــه 
حکومــت و کمیســیون در پیــش گرفته انــد و حتــا بــه 
ــد. ــتیکر زده ان ــز اس ــا نی ــی و مرده ه ــراد خیال ــنامۀ اف شناس

ــرده  ــد ک ــتان تهدی ــی افغانس ــزرگ مل ــاف ب ــای ایت  اعض
ــای  ــزاب و جریان ه ــایر اح ــا س ــم کاری ب ــه در ه ــد ک ان
ــی  ــای مدن ــا و نافرمانی ه ــدازی حرکت ه ــا راه ان ــی ب سیاس
در برابــر ایــن »تاش هــای ناپــاک حکومــت وحــدت 

یســتند. ملی«می ا
ــه  ــد، در صورتی ک ــه ان ــاف گفت ــن ایت ــد ای ــای ارش اعض
حکومــت بــه خواســت  احــزاب تمکیــن نکنــد و بــر 
ــان  ــک هم چن ــتم بایومتری ــدون سیس ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــز  ــا از گزینه هــای دیگــری اســتفاده نی ــد، آن ه پافشــاری کن

ــرد. ــد ک خواهن
ــی  ــش اعامیه ی ــا خوان ــتان ب ــی افغانس ــزرگ مل ــاف ب ایت
خواســتار ایجــاد یــک کمیســیون بی طــرف، مســتقل و 
ــل  انتقــال،  ــه رأی قاب ــات ب ــر سیســتم انتخاب باظرفیــت، تغیی
بایومتریــک،  سیســتم  توســط  رأی دهنــده گان  ثبت نــام  
ایتاف هــای  و  احــزاب  نظــارت  بــرای  زمینه ســازی 
سیاســی در تمــام رونــد انتخابــات و هم چنــان پروســۀ 

مســالمت  آمیز انتقــال قــدرت سیاســی شــده اســت.
اگــر حکومــت با ایــن افشــای واضــح و دارای مــدرک بازهم 
بــه رفتــار شــرم آور و یک نواخــت خــود تاکیــد بــورزد و بــه 
ــه  ــردم و جریان هــای سیاســی هیچ گون خواســت مشــروع م
ــه بحــران در کشــور  ــال هرگون ــد احتم ــن نشــان نده تمکی
مــی رود. ایــن در حالــی اســت کــه نهادهــای امنیتــی کشــور 
ــج  ــوع پن ــب الوق ــقوط قری ــد از س ــاک و بلن ــر بی ب ــا س ب

ــد.   ــی می ده ــور مژده گان ــت کش والی
واقعــا حکومــت وحــدت ملــی و شــخص رییــس جمهــور 
پــی  در  تکان دهنــده  و  تلــخ  شــرایط  فراهــم آوری  بــا 
ــا روی  ــا ب ــت؟ آی ــده اس ــتی برآم ــه سیاس ــردن چ عملی ک
دســت گرفتن سیاســت های پــوچ و غیرقابــل توصیــف 
ــان  ــروه طالب ــم گ ــته تقدی ــتان را دودس ــد افغانس می خواه
نمایــد؟ اگــر هــم قــرار باشــد کــه در پُشــت ایــن سیاســت 
شــاریده و حاکمیــت رســوا، بــه قــول شــخص ســرقومندان 
ــان  ــه گم ــد ک ــرح باش ــور مط ــع کل کش ــث مناف ــی بح اعل
نمــی رود چیــزی بــرای ارزش هــای کشــورداری و صــاح و 

ــده باشــد. ــی مان ــردم باق ــاح م ف
ــده  ــده و نگران کنن ــدی پیچی ــه ح ــت ب ــس وضعی ــآ نف واقع
ــردم را  ــدواری م ــای امی ــا و روزنه ه ــام راه ه ــه تم ــده ک ش

مســدود نمــوده اســت.
ــات و  ــن اقدام ــر ای ــا، در براب ــی ام ــۀ جهان ــی جامع خاموش
سرنوشــت نامعلــوم مــردم افغانســتان، غم انگیــز و تماشــایی 
ــن  ــرد ای ــرد ف ــن ف ــش را در ذه ــی از پرس ــت و دنیای اس

ــت.   ــه اس ــت برانگیخت مملک
مگــر در یــک چنیــن وضعیــت رســوا و شــرم آور کــه 
روزتــاروز بــه بســط و دامنــۀ آن افــزوده می شــود، هنوزهــم 
ممکــن اســت انتظــار برگــزاری انتخابــات شــفاف را کشــید؟ 
ــد  ــزار گردی ــم برگ ــی ه ــد و انتخابات ــده ش ــر دی ــاال اگ ح
ــاب  ــات اصح ــن دور از انتخاب ــده گان ای ــی از رای دهن نیم
ــا  ــل ت ــۀ باط ــن چرخ ــر ای ــود؟ مگ ــد ب ــتان ها خواه قبرس
کجــای کار بــه پیــش مــی رود و تــا چنــد دم از دمــار ملتــی 
ــی  ــر و بی عدالت ــی،  فق ــگ و تباه ــز جن ــه ج ــی آورد ک درم

هیــچ تجربه یــی از زنده گــی ندارنــد؟

انتخابات با شناسنامۀ 
اصحاب قبور

ACKU
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سـفارت پاکسـتان در کابـل ادعـا دارد کـه 
بـه دلیـل دخالـت والـی ننگرهـار در امـور 
قونسـل گری این کشـور در شـهر جال آباد، 
مرکـز والیـت ننگرهـار، این قونسـل گری را 

بسـته اند.
سفارت  پاکسـتان در کابل با نشر خبرنامه  یی 
اعـام کرده کـه فعالیت قونسـل گری از روز 
جمعـه نهـم سـنبله/ شـهریور متوقف شـده  

است.
سـفارت پاکسـتان، اقـدام والـی ننگرهـار را 
مخالـف »کنوانسـیون ۱9۶3 ویـن« در بـارۀ 

روابـط قنسـولی دانسـته  اسـت.
از  پاکسـتان  سـفارت  خبرنامـه،  ایـن  در 
وزارت خارجـۀ افغانسـتان خواسـته که جلو 
»دخالـت« والـی ننگرهـار را بگیـرد و تدابیر 
امنیتـی این قونسـل گری را به حالتـی که قبل 

از ۲۸ آگسـت ۲۰۱۸ داشـت، برگردانـد.
سـفارت پاکسـتان در خبرنامـه تاکیـد کـرده 
اسـت، این قونسـل گری تـا زمانی کـه تدابیر 
امنیتـی مطابـق خواسـت سـفارت پاکسـتان 

تامیـن نشـود، بسـته خواهـد ماند.
و امـا، والـی ننگرهـار در واکنـش به تصمیم 
سـفارت پاکسـتان، صبـح دیـروز شـنبه ۱۰ 
سـنبله/ شـهریور بـه خبرنـگاران گفـت:« در 
امـور داخلی قونسـل گری مداخلـه نمی کنیم 
و بـه کسـی نیـز اجـازه نمی دهیـم کـه در 
بیـرون از قونسـل گری بـا آبـروی افغان هـا/ 
افغانسـتانی ها بـازی کنـد و زمینـۀ رشـوه را 

نماید.« فراهـم 

او مدعـی اسـت کـه »رشـوه و فسـاد« در 
قونسـل گری پاکسـتان وجـود دارد و روزانه 
»صدهـا هزارافغانـی رشـوه گرفتـه می شـود 
برخـورد  افغانسـتانی ها  افغان هـا/  بـا  و 

می گیـرد.« صـورت  توهین آمیـز 
آقای حیـات برخورد کارمندان قونسـل گری 
پاکسـتان را با شـهروندان افغانستان نادرست 
خارجـه  وزارت  بـا  می گویـد:  خوانـده 
افغانسـتان و ریاسـت جمهـوری در این باره 
صحبـت کـرده  اسـت و ادامـۀ ایـن رفتـار 

برایـش غیرقابـل تحمل اسـت.
در  تـن  صدهـا  می گویـد:  حیـات  آقـای 
پاکسـتان در شـهر جال آبـاد  قونسـل گری 
مراجعـه می کننـد و بـا آنان برخورد درسـت 
بـازی  آنـان  باعـزت  و  نگرفتـه  صـورت 

می گیـرد. صـورت 
والـی ننگرهـار می گویـد کـه به عنـوان فـرد 
مسـوول در آن والیـت، مکلفیت ایـن  را دارد 
تـا در برابـر ایـن اقـدام، مقام هـای پاکسـتان 
ایسـتاده شـده و از آبـرو و عـزت افغان هـا/ 
افغانسـتانی ها دفـاع نماینـد و هم چنـان جلو 

فسـاد را به طـور جـدی بگیـرد.
صـدور ویـزای پاکسـتان بـرای شـهروندان 
افغانسـتان رایـگان اسـت؛ امـا آقـای حیـات 
ادعـا دارد کـه هـر ویـزای پاکسـتان پنـج تـا 
به فـروش  پاکسـتانی  روپیـه  بیسـت هزار 

می رسـد.
امـور  وزارت  از  پاکسـتان  مقام هـای  امـا، 
خارجـه افغانسـتان خواسـته اند تـا دسـت از 
مداخلـۀ مقام هـای والیـت ننگرهـار در امور 

قونسـل گری آن کشـور در شـهر جال آبـاد 
برداشـته و تدابیـر جدی امنیتی آنـان را در آن 

گیرند. والیـت 
زمانـی  تـا  می گویـد:  پاکسـتان  سـفارت 
مشـکات امنیتـی آنـان در شـهر جال آبـاد 
حـل نگـردد، نماینده گـی آنـان در جال آباد 

بسـته  خواهنـد مانـد.
سـفارت  اقـدام  ایـن  کـه  می شـود  گفتـه 
پاکسـتان در اعتراض به ممنوعیت استفاده از 
کلدار پاکسـتانی در والیـت ننگرهار صورت 

اسـت.  گرفته 
هفتـۀ قبـل دفتـر مطبوعاتي والیـت ننگرهار 
بـا نشـر خبرنامه یـی تاکید کـرد کـه به خاطر 
ترویـج پـول افغانـي و جلوگیري اسـتفاده از 
کلـدار پاکسـتاني در ننگرهـار، بـه منسـوبان 
امنیتي دسـتور داده شـد تا پـس از این اجازۀ 
داد و سـتد بـه کلـدار را در بازارهـاي ایـن 

ندهند. والیـت 
از سـال ها بـه این سـو بیشـتر داد و سـتدها 

و  جنوب -شـرقی  شـرقی،  والیت هـای  در 
جنوبی کشـور بـا پول کلدار پاکسـتانی انجام 

می شـود.
بـا این کـه حکومت های گذشـته بارها تاش 
کردنـد تـا جلـو داد و سـتد بـا بانکنوت های 
خارجـی را بگیرنـد، اما به دالیـل نامعلوم این 
رونـد به ناکامـی انجامیده اسـت، اکنون دیده 
شـود کـه ایـن اقـدام موفـق خواهـد شـد یا 

. خیر
و امـا سـال گذشـته دو کارمند قونسـل گری 
هنگامی کـه  جال آبـاد  شـهر  در  پاکسـتان 
از مسـیر زمینـی از شـهر جال آبـاد، مرکـز 
والیـت ننگرهار عازم پاکسـتان بودند، ناپدید 

شدند.
در همیـن حـال، یـک کارمنـد قونسـل گری 
شـرق  در  جال آبـاد  شـهر  در  پاکسـتان 
افغانسـتان در مـاه میـزان سـال پـار کشـته 
شـد. ایـن دپیلمـات پاکسـتانی در نزدیـک 
مهمان خانـۀ  محـل اقامتش کشـته شـده بود.

 و امـا پیـش از ایـن عبدالخالـق فراهـی کـه 
به عنوان سـفیر افغانسـتان در پاکستان معرفی 
شـده بود، در سـپتامبر سـال ۲۰۰۸ از سـوی 
افـراد مسـلح ناشـناس در منطقـۀ حیات آبـاد 
پیشـاور ربـوده شـد. راننـدۀ آقـای فراهی در 

آن حادثه کشـته شـد.
حکومـت افغانسـتان بـرای ردیابـی عامـان 
ربـودن آقای فراهی و جلـب هم کاری دولت 
پاکسـتان در این بـاره، هیاتی را به آن کشـور 
فرسـتاد، امـا این تاش هـا به جایی نرسـید.

بنـد  در  سـال  نیـم  یـک و  از  بیشـتر  او 
رباینـده گان مانـد و بعداً آزاد شـد؛ ولی نحوۀ 
رهایـی او رسـانه  یی نشـد و مشـخص نشـد 
کـه رباینـده گان فراهی را در بـدل چه چیزی 
آزاد کردنـد، رهایـی او تاکنـون مرمـوز باقی 

اسـت. مانده 

برخــی آگاهــان امــور بین المللــی و سیاســی بــا اشــاره بــه 
نشســت ســه جانبه میــان افغانســتان، پاکســتان و چیــن کــه 
قــرار اســت در آینــدۀ نزدیــک بــه میزبانــی چیــن برگــزار 
شــود؛ می گوینــد چیــن می خواهــد بــا جلوگیــری از نفــوذ 
گــروه طالبــان در »ترکســتان شــرقی« بر پــروژۀ اقتصــادی و 

جــادۀ ابریشــم نظــارت داشــته باشــد. 
ــات  ــل از مقام ــه نق ــانه ها ب ــه رس ــت ک ــن در حالی س ای
وزارت امــور خارجــه خبــرداده اســت کــه نشســت 
ســه جانبه میــان وزرای امــور خارجــه افغانســتان، چیــن و 

ــود.  ــزار می  ش ــگ برگ ــدۀ نزدی ــتان در آین پاکس
حکمت خلیــل کــرزی، معیــن سیاســی وزارت خارجــه در 
دیــدار بــا چینگ گوپنــگ، کمیشــنر مبــارزه علیــه تروریســم 
ــرورت  ــن، برض ــق چی ــوری خل ــی جمه ــایل امنیت و مس
ایجــاد ســازو کارهــای بهتــر بــرای مبــارزۀ موثر و مشــترک 

ــادی،  ــی، اقتص ــبات سیاس ــترش مناس ــم، گس ــا تروریس ب
ــتان  ــای افغانس ــوزش دیپلومات ه ــور و آم ــی دو کش امنیت
تاکیــد کرده انــد. تشــکیل کمیســیون ســه جانبۀ افغانســتان، 
ــه جانبۀ  ــت س ــزاری نشس ــرای برگ ــتان ب ــن و  پاکس چی
وزرای امــور خارجــۀ ایــن ســه کشــور در آینــدۀ نزدیــک، 
بحــث روی اوضــاع جــاری منطقــه، روابــط میان افغانســتان 
ــاد  ــام آب ــل- اس ــی کاب ــرد عمل ــژه راهب ــتان به وی و پاکس
بــرای صلــح و همبســته گی از جملــه موضوعــات دیگــری 
بــود کــه مــورد بحــث و تبــادل نظــر طرفیــن قــرار گرفــت.
معیــن سیاســی وزارت خارجــۀ افغانســتان در ایــن دیــدار 
ــان  ــف می ــای مختل ــا در عرصه ه ــداوم هم کاری ه ــه ت ب
افغانســتان و  چیــن و خــط مشــی افغانســتان در قبــال چین 
واحــد، تاکیــد کــرده اســت. ســخن از نشســت ســه جانبه 
ــود  ــراز  می ش ــی اب ــتان در حال ــن و پاکس ــتان، چی افغانس

ــک »نشســت  ــدۀ نزدی ــرار اســت در آین ــن  ق ــه  هم چنی ک
مســکو« بــا حضــور همســایه گان افغانســتان و کشــورهای 
ذینفــع منطقــه بــا مدیریــت و میزبانــی مشــترک افغانســتان 
و روســیه برگــزار گــردد. برگــزاری نشســت ســه جانبۀ بــا 
ــتان،  ــورد افغانس ــن در م ــق چی ــوری خل ــارکت جمه مش
نشــانۀ عاقه منــدی ایــن کشــور بــه ایفــای نقــش فعــال در 

قضایــای افغانســتان اســت. 
ــا پاکســتان  ــاور کارشناســان، چیــن رابطــۀ نزدیــک ب ــه ب ب
دارد و می توانــد، در عرصــۀ منطقه یــی نقــش ســازنده 
ــط  ــدری آگاه رواب ــد. محمــد حی ــه نفــع پاکســتان ایفاکن ب
ــت  ــدگار نشس ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــل در گفت وگ بین المل
ــکار  ــوع ابت ــتان را ن ــن و پاکس ــتان، چی ــه جانبۀ افغانس س
عمــل رقبــای منطقه یــی حکومــت افغانســتان عنــوان کــرده 
ــکات  ــا مش ــور ب ــی کش ــت خارج ــه سیاس ــت ک و گف
زیــاد مواجــه اســت و افغانســتان در عرصــۀ بین المللــی و 

ــت. ــه اس ــر از همیش ــی منزوی ت منطقه ی
آقــای حیــدری افــزود کــه متاســفانه حکومــت افغانســتان 
گاهــی از انــزوای پاکســتان و گاهــی  هــم از  اجمــاع جهانی 
ــد. در حالی کــه خــودش  ــن کشــور حــرف می زن ــه ای علی
ــرد.  ــج می ب ــه شــدت رن ــف ب از سیاســت خارجــی ضعی
امــروز طالبــان در نشســت های منطقه یــی در عــرض 
حکومــت افغانســتان دعــوت می شــوند و  ایــن  نشــان از  

ضعــف سیاســت خارجــی کشــور دارد. 
ــی  ــگاه بین الملل ــل جای ــط بین المل ــور رواب ــن آگاه ام ای

ــر  ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــی بهت ــرایط فعل ــتان را در ش پاکس
ــتراتژیک  ــط اس ــه  رواب ــار داشــت ک ــرده اظه ــف ک توصی
پاکســتان بــا چیــن و ســرمایه گذاری چیــن در ایــن کشــور 
ــش  ــه کاه ــا لی ک ــد، در ح ــر می رس ــارد دال ــه ۶۰ میلی ب
کمک هــای امریــکا بــه پاکســتان ۱۰میلیــارد دالــر اســت. از 
ســوی دیگــر  روابــط پاکســتان بــا جهــان عــرب، روســیه، 
ایــران بســیار حســنه و گســترده می باشــد. پاکســتان 
بــه  نســبت  منطقه یــی  گســترده تر  هم ســویی های  در 
افغانســتان قــرارد دارد. براینــد چنیــن نشســت های بــه نفــع 

پاکســتان اســت. 
ــور  ــان ام ــر آگاه ــتانی از دیگ ــد کوهس ــان، جاوی هم چن
سیاســی-نظامی، برگــزاری نشســت ســه جانبۀ افغانســتان، 
ــا  ــن و پاکســتان ب ــت چی ــن و پاکســتان را نشــانۀ رقاب چی
ایــاالت متحــده، بــر ســر نفــوذ بــر طالبــان عنــوان نمــوده 
تصریــح می کنــد کــه پشــت ســر ایــن مذاکــرات در 
ــان کشــورهای  ــویی می ــن، ایجــاد هم س ــدف چی ــع ه واق
منطقــه و همســایۀ افغانســتان بــرای شکســت و یــا حداقــل 

ــت. ــکا اس ــاختن امری منزوی س
 آقــای کوهســتانی می افزایــد کــه چیــن تــاش دارد 
بــا کمــک پاکســتان و افغانســتان از نفــوذ گروه هــای 
تروریســتی در داخــل »ترکســتان شــرقی« جلوگیــری نماید 
و بــر جــادۀ ابریشــم و دیگــر پروژه هــای نظــارت نمایــد.
 رقابــت میــان چیــن و امریــکا محــور تاش هــای چیــن را 

در افغانســتان و پاکســتان تشــکیل می دهــد.    

سفارت پاکستان در کابل:
جلو  دخالت والی ننگرهار  در  امور 

قونسل گری پاکستان را  بگیرید

آگاهان با اشاره به نشست سه حانبه در چین:
است ترکستان  شرقی  بر   یستان   ترور  نفوذ   نگران   چین 

ناجیه نوری

داود مکارم

عالمیۀ بنیاد شهید احمدشاه مسعود...
ــاد  ــی ایج ــتـ نظام ــی اس ــت اجتماع ــق عدال در تحق
ــم  ــی نمایی ــا خــود زنده گ ــم ب ــم ه ــه بتوانی ــم ک نمایی
ــن  ــی م ــدی قلب ــرون ـ آرزومن ــای بی ــا دنی ــم ب و ه
ایــن اســت کــه در بازســازی آینــدٔه افغانســتان ســهیم 
باشــم«. همــٔه ایــن ســخنان روایــت از تحقــق عدالــت 
ــدار  ــح پای ــادل و صل ــی متع ــام سیاس ــی، نظ اجتماع

ــد  دارن
احمدشــاه مســعود توانســت نیروهــای مختلــف رزمی 
و سیاســی را بــا وجــود همــه تفاوت هــا، تحــت 
ــی  ــزم جهان ــل تروری ــی در مقاب ــت مل ــم مقاوم پرچ
و در راه آزادی، اســتقال و حاکمیــت ملــی کشــور 

ــت. ــی داش ــاق مل ــت از وف ــد، حکای ــدت ببخش وح
ــات  ــز، والی ــطح مرک ــی را در س ــن رو برنامه های ازای
ــت  ــه روی دس ــن روحی ــا همی ــور ب ــارج از کش و خ
ــان آزاده،  ــا شــما هموطن ــد ب ــا خــدا بخواه ــم، ت داری
ــل  ــا تجلی ــش یک ج ــاس خوی ــا احس ــد و ب عزت من

ــم. نمایی
ــارٔه  مراســم گل گــذاری دولتــی در پــای من  -۱

مقاومــت.
۲- برنامٔه اهدای خون به نیروهای امنیتی کشور.

3 - مراسم رسمی-دولتی تاالر لویه جرگه.
۴ - زیارت آرامگاه قهرمان ملی کشور در پنجشیر. 

۵ - محفل شبی با قرآن.

 ”reception“ ــی ــا ضیافت ــی« ب ــان مل ۶ - “روز قهرم
ــی. ــای خارج ــرای دیپلمات ه ب

۷ - ختم و خیرات و خطبه. 
در  مردمــی  و  والیــات  مقــام  گرامی داشــت   -  ۸

والیــات. 
ــتان و  ــفارت خانه های افغانس ــمی س ــم رس 9 - مراس

مردمــی هموطنــان مــا در خــارج از کشــور.
۱۰ - شب شعر، فرهنگ و ادب. 

۱۱ - سیمینار علمی و بین المللی مسعودشناسی.
۱۲ - هم کاری و هم

هماهنگــی بــا راه انــدازی محافــل مؤسســات علمــی و 
نهادهــای مدنــی.

از همــٔه مــردم آزادی خــواه افغانســتان صمیمانــه 
ــۀ  ــاز هفت ــه آغ ــه ب ــۀ ک ــک هفت ــی ی ــا ط ــم ت می طلبی
شــهید باقیســت، از نظریــات پربــار خویــش مــا 
ــه  ــن روز و هفت ــل ای ــازند، و در تجلی ــتفید س را مس
در  آنانی کــه  مقابــل  در  حرمت گــذاری  به خاطــر 
ــده  ــا مــا زن راه خــدا، وطــن و مــردم جــان باختنــد ت

ــوند. ــهیم ش ــر س ــٔه موث ــه گون ــم، ب بمانی
با درود بر روح همٔه شهدای افغانستان! 

برادر تان، احمدولی مسعود 
رئیس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2321  یک     شنبه        11  سنبله   /   شهر    یو  ر     y    1397   21ذوالحجةالحرام   y 1439  2 سپتمبر      42018 www.mandegardaily.com

اختراعــات پیش رفتــۀ باســتانی لیســتی شــامل 
۶ مــورد از وســایل و تکنولوژی هــای عجیــب 
ــا  ــه گذشــته گان م و شــگفت انگیزی اســت ک
قرن هــا پیــش بــه آن هــا دســت یافته انــد، امــا 
ــه راز  ــا گذشــت زمــان اطاعــات مربــوط ب ب
ســاخت برخــی از آن هــا از بیــن رفتــه اســت.

اختراعــات پیش رفتــۀ باســتانی یــک فهرســت 
ــته های دور  ــه در گذش ــت ک ــی اس از ابداعات
ــه و  ــورت گرفت ــل ص ــل های قب ــط نس توس
بررســی ها نشــان می دهــد کــه فنــاوری و 
ــدام از  ــتفاده در هرک ــورد اس ــای م تکنیک ه
آن هــا، صدهــا و حتــی هــزاران ســال جلوتــر 

ــوده اســت. از عصــر خــود ب
مــواردی کــه آن هــا را بررســی می کنیــم،  
منحصربه فــرد  خــود  نــوع  در  هرکــدام 
پیش رفت هــای  وجــود  بــا  و  هســتند 
ــم  چشــم گیر حــال حاضــر در حوزه هــای عل
و تکنولــوژی، بــه نظــر می رســد کــه بشــریت 
ــا  ــرده ت ــدا ک ــکان را پی ــن ام ــی ای ــه تازه گ ب
ــی  ــات را عمل ــن اختراع ــی از ای ــدۀ برخ ای

ــد.. کن

۶ مورد از اختراعات پیش رفتۀ باستانی
1. آتش یونانی

ــورد از  ــن م ــود،  اولی ــناد موج ــاس اس براس
باســتانی  پیش رفتــۀ  اختراعــات  لیســت 
بــه قرن هــای ۷ تــا ۱۲ بعــد از میــاد و 
امپراتــوری روم شــرقی مربــوط می شــود؛  
گفتــه شــده کــه در نبردهــای دریایــی آن 
دوران ماده یــی مخصــوص کــه بخــش اصلــی 
ســاحی به نــام آتــش یونانــی بــوده،  از طریــق 
ــی شــکل به ســمت دشــمنان  ــزات لوله ی تجهی
پاشــیده می شــده و ایــن مــادۀ عجیــب حتــی 
ــی ســوختن داشــته اســت. در آب هــم توانای
بــرای خاموش کــردن آتــش یونانــی از ســرکه،  
شــن و ادرار اســتفاده می شــده و تــا بــه امــروز 
ــن  ــا ای ــه رومی ه ــد ک ــا نمی دان ــی دقیق کس

ــوادی  ــا ترکیــب چــه م ســاح شــیمیایی را ب
دلیــل  بــه  دوران  آن  در  می ســاخته اند؛ 
بیــن حکومت هــا  تســلیحاتی  رقابت هــای 
ــار  ــا در اختی ــی تنه ــش یونان ــاخت آت راز س
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوده و ب ــی ب ــراد کم اف
ــات  ــا اطاع ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض ای
ــول  ــه،  در ط ــن رابط ــود در ای ــر موج مختص

ــود. ــم ش ــخ گ تاری

2. شیشه منعطف
در  تاریخــی  روایــت  ســه  کلــی  به طــور 
 Vitrum“ مــورد مــادۀ مخصوصــی به نــام
ــا همــان شیشــۀ منعطــف وجــود  flexile” ی
ــه  ــا ب ــن آن ه ــورد بی ــن م ــه قدیمی تری دارد ک
ــود و  ــوط می ش ــاد مرب ــد از می ــال ۶3 بع س
ــود  ــات موج ــدام از اطاع ــن، هیچ ک هم چنی
ــد  ــد درص ــاده را ص ــن م ــودن ای ــی ب واقع

تاییــد نمی کننــد.
مــادۀ  بــه  مربــوط  نوشــته های  اولیــن  در 
ــازی  ــه شیشه س ــده ک ــه ش ــر، گفت ــورد نظ م
 )Tiberius( ــوس ــوری تیبری ــان امپرات در زم
خــود  شــگفت انگیز  لوله ماننــد  محصــول 
ــن  ــور او، ای ــرد و در حض ــور ب ــزد امپرات را ن
شیشــه را بــه زمیــن کوبیــد. امپراتــور بــا دیدن 
ــرد و  ــود تعجــب ک ــته ب ــه نشکس ــه لول این ک
شیشه ســاز هــم محصــول اش را کــه کمــی کج 
ــت  ــه چکــش به حال ــا چندضرب ــود، ب شــده ب
اولیــه برگردانــد. نقــل شــده کــه تیبریــوس از 
تــرس این کــه اختــراع مــورد نظــر جایگزیــن 
ــاز را  ــر شیشه س ــود، س ــا نش ــزات گران به فل
از تنــش جــدا کــرد تــا راز شیشــۀ منعطــف بــا 

ــرود. ــن ب او از بی

ــال  ــه در س ــت ک ــب این جاس ــۀ جال ــا نکت ام
۲۰۱۲، حــدودآ دوهــزار ســال پــس از داســتان 
ــرکت  ــور، ش ــاز و امپرات ــه شیشه س ــوط ب مرب
ویژه گی هــای  بــا  محصولــی   Corning

مشــابه بــا نــام “Willow Glass” را بــه 
ــرارت  ــل ح ــه در مقاب ــرد ک ــه ک ــازار عرض ب

ــت. ــاف اس ــوده و قابل انعط ــاوم ب مق
ــکل  ــتان را به ش ــا داس ــی روایت ه ــه باق البت
ــآ  ــر واقع ــی اگ ــد، ول ــل می کنن ــری نق دیگ
ماجــرای مختــرع رومــی حقیقــت داشــته 
باشــد، می تــوان گفــت کــه ایــن فــرد تقریبــآ 
۲ هزارســال از زمــان خــود جلوتــر بــوده 

ــت. اس
 

3.  پادزهری برای تمام سم ها
اختراعــات  فهرســت  از  بعــدی  مــورد 
ــاد  ــل از می ــه دوران قب ــتانی ب ــۀ باس پیش رفت
ــود،  ــناد موج ــق اس ــر طب ــود؛ ب ــوط می ش مرب
کــه   )Mithridates VI( مهــرداد ششــم 
از  پیــش   ۶3 تــا   ۱۲۰ ســال های  بیــن  در 
ــت  ــوس حکوم ــور پنت ــیح در کش ــد مس تول
می کــرده، نوعــی پادزهــر را ســاخته کــه 
ــوده  ــد ب ــمی کارآم ــر س ــا ه ــه ب ــرای مقابل ب
پزشــک  کــه  شــده  گفتــه  البتــه  اســت؛ 
مخصــوص امپراتــور نــرو )Nero( بــا اعمــال 
برخــی تغییــرات ایــن پادزهــر را کامــل کــرده، 
امــا همان طــور کــه در مقالــۀ ســال ۲۰۰۸ 
ــر  ــتنفورد ذک ــگاه اس ــتادان دانش ــی از اس یک
ــر در  ــن پادزه ــۀ ای ــق تهی ــول دقی ــده، فرم ش

ــت. ــده اس ــد ش ــان ناپدی ــذر زم گ
البتــه تاریخ دان هــا گفته انــد کــه در میــان 
ــاک،  ــد تری ــوادی مانن ــر، م ــات پادزه ترکیب
هم چنیــن،   و  افعــی  مــار  بــدن  اعضــای 
ــون  ــای گوناگ ــم ها و پادزهره ــی از س ترکیب

ــت. ــوده اس ب
ــرادات  ــام میت ــا ن ــان خــود ب ــن دارو در زم ای

ــناخته  ــم( ش ــرداد شش ــم مه ــه از اس )برگرفت
می شــده و بــه نظــر می رســد کــه قبــل 
از فروپاشــی حکومــت شــوروی در قــرن 
ــوف  ــرگی پوپ ــام س ــمندی به ن ــته، دانش گذش
ــی  ــان تحقیقات )Serguei popov(  در جری
ــخۀ  ــاخت نس ــال س ــه دنب ــترده، ب ــیار گس بس
بــوده  میتــرادات  از  پیشــرفته یی  و  مــدرن 

ــت. اس
۴. ساح اشعۀ حرارتی

ــمیدس  ــزرگ،  ارش ــمند ب ــده دانش ــه ش گفت
نوعــی  خــود  زمــان  در   )Archimedes(
ــی را  ــعۀ حرارت ــام اش ــا ن ــب ب ــاح عجی س
ــزی  ــپرهای برن ــتن س ــق کنارهم گذاش از طری
ایــن  اســت؛  داده شــده، ســاخته  صیقــل 
ــمت  ــه س ــی ب ــرد دریای ــان نب ــاح در زم س
ــه  ــی دشــمنان نشــانه می رفت کشــتی های چوب
و از طریــق منعکــس و متمرکزکــردن نــور 

ــت. ــی زده اس ــش م ــا را آت ــید، آن ه خورش

مــدل  کــه  این جاســت  جالــب  نکتــۀ 
از  مــورد  ایــن  از  شبیه ســازی  شــده یی 
ســال  در  باســتانی  پیش رفتــۀ  اختراعــات 
۲۰۰۵ توســط دانشــجویان دانشــگاه ام آی تــی 
ســاخته شــد کــه درســت ماننــد صحبت هایــی 
کــه در مــورد ســاح ارشــمیدس مطــرح شــده 
از فاصلــۀ  بــود، می توانســت کشــتی ها را 

ــد. ــش بکش ــه آت دور ب
پروژه هــای  آژانــس  هــم   ۲۰۰۱ ســال  در 
یــا  آمریــکا  دفاعــی  پیشــرفته  تحقیقاتــی 
همــان دارپــا )DARPA(، وســیلۀ نســبتآ 
ــا اســتفاده از  ــه ب ــرد ک ــی ک مشــابهی را معرف
امــواج میکــرو، پوســت قربانــی را بــه دمــای 
ــاند و  ــانتی گراد می رس ــه س ــی ۵۰ درج تقریب
از راه دور، احســاس ســوخته گی شــدیدی را 

ایجــاد می کــرد.

5. بتن رومی
ســرپا مانــدن و وضعیــت نســبتآ مناســب 
ــت  ــد از گذش ــی بع ــای روم ــیاری از بناه بس
ــن  ــواه ای ــا، گ ــاخت آن ه ــال از س ــزاران س ه
اســت کــه بتــن مــورد اســتفادۀ ایــن مردمــان 
از مــوادی کــه امــروزه اســتفاده می کنیــم 
دوام بیشــتری دارد؛ جالــب اســت بدانیــم کــه 
بتــن مــدرن بعــد از ۵۰ ســال دچــار فرســایش 

می شــود.
برخــاف برخــی از مــوارد لیســت اختراعــات 
دانشــمندان  اخیــر  بررســی های  باســتانی، 
ــن  ــگفت انگیز بت ــه راز دوام ش ــان داده ک نش
رومــی آنقدرهــا هــم مرمــوز و عجیب نیســت 
ــانی  ــتر آتشفش ــان از خاکس ــان آن زم و مردم
در تهیــۀ مــات اســتفاده می کرده انــد؛ در 
مقاله یــی کــه پژوهشــگران دانشــگاه کالیفرنیــا 

ــده  ــه ش ــد، گفت ــر کردن ــال ۲۰۱3 منتش در س
ــدار  ــه و پای ــب  توج ــب جال ــه ترکی ــود ک ب
هیــدرات آلمونیــم، کلســیم و ســیلیکات ایــن 
ــن،  ــی دارد و هم چنی ــه م ــاده را منســجم نگ م
فرآینــد تولیــد آن بــه نســبت بتــن حــال 
ــری  ــید کم ت ــن دی اکس ــزان کرب ــر، می حاض

ــد. ــن می کن ــو زمی را وارد ج
البتــه از مشــکات بتــن رومــی می تــوان 
بــرای  زیــاد  زمــان  به مــدت  نیــاز  بــه 
ــه دوام  ــا این ک ــرد و ب ــاره ک ــدن اش خشک ش
ــن  ــتحکام آن از بت ــت،  اس ــاده باالس ــن م ای

اســت. پایین تــر  مــدرن 

6.  فوالد دمشق
امــا آخریــن مــورد در میــان اختراعــات 
بــه  لیســت  ایــن  باســتانی  پیش رفتــۀ 
قــرون  در  می شــود؛  مربــوط  خاورمیانــه 
وســطی، شمشــیرهای مــورد اســتفاده در ایــن 
منطقــه بــا فــوالد دمشــقی کــه از مــاده خامــی 
ــت  ــس )Wootz( به دس ــوالد ووت ــام ف ــه ن ب
بررســی ها  می شــدند.  ســاخته  می آمــد، 
نشــان می دهــد کــه تــا قــرن هجدهــم و 
انقــاب صنعتــی ســاکنان ســایر  شــروع 
ــا  ــاژی ب ــاخت آلی ــی س ــیاره توانای ــق س مناط
ــته اند. ــگفت انگیز را نداش ــتحکام ش ــن اس ای
تــا  دمشــقی  فــوالد  ســاخت  راز 
از  اســتفاده  گســترش  و  اخیــر  ســال های 
در  الکترونــی  اســکن  میکروســکوپ های 
ــه  ــود و گفت آزمایشــگاه های مــدرن، مخفــی ب
شــده کــه از 3۰۰ ســال قبــل از تولــد مســیح 
تــا انقــاب صنعتــی افــرادی از روش ســاخت 
ایــن مــادۀ شــگفت انگیز باخبــر بوده انــد، 
ــوط  ــات مرب ــد اطاع ــه بع ــان ب ــا از آن زم ام

ــت. ــده اس ــم ش ــقی گ ــوالد دمش ــه ف ب

به نــام  باستان شناســی  متخصــص  یــک 
ــی  ــه مدت ــس هیرســت )Kris Hirst( ک کری
پیــش مقاله یــی را در ایــن رابطــه چــاپ 
کــرده بــود، گفتــه اســت کــه در کمــال 
شــگفتی باســتانیان از تکنولــوژی نانــو در 
ــد؛   ــتفاده می کرده ان ــقی اس ــوالد دمش ــد ف تولی
به بیــان ســاده تر، در حیــن ســاخت مــواد 
ــا  ــده ت ــه می ش ــوالد اضاف ــه ف ــی ب مخصوص
واکنش هــای شــیمیایی اســتحکام بخش بــه 
ــد. ــورت بگیرن ــوم ص ــطح کوانت ــاده، در س م

ــه  ــم ک ــتفاده ه ــورد اس ــام م ــاده خ ــه م البت
ــی  ــش مهم ــوده، نق ــیا ب ــاره آس مخصــوص ق
ــقی  ــوالد دمش ــاد ف ــیار زی ــتحکام بس در اس
داشــته و بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
در ایــن فــوالد، میکروســاختاری بــه نــام 
تیغــه  ســطح  بــه  کاربیــدی  نانولوله هــای 
شمشــیرها می رســیده و خــواص مــورد نظــر 

را به وجــود مــی آورده اســت.

باستانی  پیشرفتۀ  اختراعات 
از  که تکنولوژی آن ها قرن ها 
زمان خود جلوتر بوده است

ACKU



ـــیری  ـــتی س ـــیاء بایس ـــق اش ـــه حقای ـــتیابی ب ـــرای دس ب
ـــود و آن  ـــی ش ـــی ط ـــق تعال ـــوی ح ـــه س ـــود ب صع
میســـر نمی شـــود مگـــر بـــا رشـــد عاقلـــۀ انســـان 
ـــی و  ـــد اصل ـــی رش ـــوای اله ـــایۀ تق ـــم در س ـــه آن ه ک

ـــت. ـــد داش ـــود را خواه ـــی خ واقع
در  عقـــل  پـــرورش  زمینه هـــای  مهم تریـــن  از 
انســـان و رشـــد مراتـــب آن از مرتبـــۀ بالفعـــل بـــه 
مرتبـــۀ مســـتفاد یعنـــی درک باطـــن اشـــیاء همیـــن 
رعایـــت تقـــوای الهـــی اســـت. تقـــوای الهـــی در 
ـــت  ـــی اس ـــرام اله ـــال و ح ـــت ح ـــه رعای ـــک کلم ی
ــن  ــوان مهم تریـ ــی اهلل آن را به عنـ ــالک إلـ ــه سـ کـ

ــد. ــرار می دهـ ــر قـ ــۀ خویـــش مدنظـ وظیفـ

قوس صعود عرفا
 بـــرای دســـت یافتن بـــه حیـــات تجـــردی و 
ـــوی  ـــود به س ـــوس صع ـــتی ق ـــان بایس ـــی انس روحان
ـــادی  ـــات جم ـــد و از حی ـــی نمای ـــی را ط ـــق تعال ح
ـــات  ـــه حی ـــی ب ـــات نبات ـــی و از حی ـــات نبات ـــه حی ب
حیوانـــی و پـــس از آن بـــه حیـــات انســـانی و 
ــدا  ــا پیـ ــه ارتقـ ــه و ناطقـ ــوۀ عاقلـ ــن قـ کمال یافتـ

کنـــد. 
ـــطۀ  ـــه واس ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه دارای مراحل ـــوۀ ناطق ق
آن انســـان ها از یک دیگـــر متمایـــز می شـــوند و 
ــی  ــال یافته گـ ــد و کمـ ــب رشـ ــس به هرتناسـ هرکـ
ــد. در  ــز می یابـ ــری تمایـ ــه اش از دیگـ ــوۀ عاقلـ قـ
ــه  ــرار دارد کـ ــوه قـ ــل بالقـ ــت عقـ ــۀ نخسـ مرحلـ
ــان  ــۀ انسان هاســـت و آن همـ ــان همـ ــترک میـ مشـ

اســـتعداد درک کلیـــات توســـط آدمـــی اســـت.

عقل ها یکی پس از دیگری
پـــس از آن عقـــل بالملکـــه اســـت کـــه درک 
بدیهیـــات عقلـــی توســـط انســـان اســـت و آن هـــم 
میـــان کســـانی کـــه از عقـــل ســـالم برخوردارنـــد 
ـــت  ـــل اس ـــل بالفع ـــد از آن عق ـــت. بع ـــان اس یک س
ـــتدالل و  ـــر و اس ـــق نظ ـــات از طری ـــه آن درک کلی ک
برهـــان اســـت کـــه البتـــه در ایـــن مرحلـــه اســـت 
کـــه انســـان ها از یک دیگـــر متمایـــز می شـــوند 
ـــل  ـــل بالفع ـــن عق ـــب کمال یافت ـــه تناس ـــک ب و هری
خویـــش مراتـــب صعـــود را بهتـــر طـــی می کننـــد. 
ــان  ــل و برهـ ــی عقـ ــًا توانایـ ــه صرفـ ــل بالفعلـ عقـ
عقلـــی نیســـت کـــه در این صـــورت انســـان ها در 

آن اختیـــاری نخواهـــد داشـــت.
تـــوان و قـــدرت عقـــل بالفعـــل در هرکـــس 
بســـته گی به عواملـــی دارد کـــه بخـــش عمـــدۀ آن 
ـــز  ـــه رم ـــت ک ـــت و این جاس ـــود اوس ـــار خ ـــه اختی ب
ـــود! ـــوده می ش ـــی گش ـــای اله ـــی اولی ـــلوک عرفان س

کلید طالیی
در واقـــع تـــوان و قـــوت عقـــل بالفعـــل و میـــزان رشـــد 
و کمال یافته گـــی آن در هـــر فـــردی بســـته گی بـــه 
ـــل  ـــد عق ـــۀ رش ـــزان زمین ـــه می ـــا چ ـــه او ت آن دارد ک
را فراهـــم آورده باشـــد. از ایـــن رو الزم اســـت بـــه 
بررســـی عواملـــی بپردازیـــم کـــه عقـــل را رشـــد 

می دهنـــد.

عوامل رشد عقل
ایـــن عوامـــل در بخشـــی، عوامـــل مـــادی و جســـمانی 
ـــد،  ـــه و رش ـــوۀ تغذی ـــه نح ـــوط ب ـــه مرب ـــتند ک هس
نمـــوی جســـم به عنـــوان عوامـــل بالنده گـــی عقـــل 
ـــی  ـــرف برخ ـــدس از مص ـــارع مق ـــی ش ـــند. نه می باش
ـــرعی  ـــت ش ـــوان حرم ـــا عن ـــیدنی ب ـــا و نوش از غذاه
ـــز  ـــر حرمـــت مشـــروبات الکـــی و مســـکرات و نی نظی
گوشـــت خـــوک و یـــا ســـایر گوشـــت هایی کـــه 
ــر  ــن امـ ــی از ایـ ــد، نمونه یـ ــرعی ندارنـ ــح شـ ذبـ
ـــا  ـــی از خوردنی ه ـــر نه ـــب باالت ـــه در مرات ـــت ک اس
ــی  ــه برخـ ــه بـ ــروه و توصیـ ــیدنی های مکـ و نوشـ
خوردنی هـــای  برخـــی  و  تغذیه یـــی  کارهـــای 
ایـــن  بـــرای  مثال هایـــی  همه گـــی  مســـتحب 
ـــه جســـم  ـــه نحـــوۀ رشـــد و تغذی موضـــوع هســـتند ک
ــزایی  ــر به سـ ــل تأثیـ ــد عقـ ــتر رشـ ــوان بسـ به عنـ

دارد و از اهمیـــت خاصـــی بـــر خـــوردار اســـت.  

عوامل معنوی
ــل  ــی عوامـ ــمانی و تغذی یـ ــل جسـ ــر از عوامـ غیـ
معنـــوی و روحانـــی مهمـــی وجـــود دارنـــد کـــه 
اهمیـــت آن هـــا در رشـــد عقـــل بســـیار بیشـــتر و 
ـــل  ـــن عوام ـــت. ای ـــمانی اس ـــل جس ـــر از عوام مهم ت
ــارع و  ــتورات شـ ــان دسـ ــت همـ ــۀ نخسـ در مرتبـ

ــه  ــه توجـ ــت کـ ــی اسـ ــای دینـ ــرام و حال هـ حـ
ـــم  ـــی را فراه ـــۀ آدم ـــرورش عاقل ـــۀ پ ـــا زمین ـــه آن ه ب

مـــی آورد.
به طـــور واضح تـــر کســـی کـــه واجبـــات شـــرعی 
ـــز  ـــات پرهی ـــد و از محرم ـــام می ده ـــش را انج خوی
می نمایـــد در واقـــع بنابـــر وعده هـــای الهـــی 
ـــق  ـــز ح ـــل او و تمی ـــکوفایی عق ـــد و ش ـــای رش راه ه
و باطـــل در مقابـــل او نمایـــان می شـــود: »و مـــن 
ـــث  ـــن حی ـــه م ـــًا و یرزق ـــه مخرج ـــل ل ـــق اهلل تجع یتّ
ال تحســـب و مـــن یتـــوّکل علـــی اهلل فهـــو مســـبه 
ــیء  ــکّل شـ ــل اهلل لـ ــد جعـ ــره قـ ــغ أمـ إن اهلل بالـ
ـــد  ـــه کن ـــی پیش ـــوای اله ـــه تق ـــس ک ـــر ک ـــدراً؛ و ه ق
ــد  ــاز می نمایـ ــش بـ ــی را برایـ ــد راه نجاتـ خداونـ
و از جایی کـــه گمـــان نمی بـــرد و بـــه او روزی 
می رســـاند و هرکـــس کـــه بـــر خداونـــد تـــوکل 
نمایـــد خداونـــد بـــرای او کفایـــت می کنـــد و بـــه 
ـــرانجام  ـــه س ـــش را ب ـــر خوی ـــروردگار ام ـــتی پ درس
ــزی  ــرای هرچیـ ــدا بـ ــق خـ ــه تحقیـ ــاند بـ می رسـ
ــات  ــاق ... آیـ ــت.« )طـ ــرار داده اسـ ــی قـ اندازه یـ

۲ و 3(
بنابـــر ایـــن از مهم تریـــن زمینه هـــای پـــرورش 
ــۀ  ــب آن از مرتبـ ــد مراتـ ــان و رشـ ــل در انسـ عقـ
ــتفاد یعنـــی درک باطـــن  بالفعـــل بـــه مرتبـــۀ مسـ
ــت.  ــی اسـ ــوای الهـ ــت تقـ ــن رعایـ ــیاء همیـ اشـ
تقـــوای الهـــی در یـــک کلمـــه رعایـــت حـــال و 
ـــه  ـــی اهلل آن را ب ـــالک إل ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــرام اله ح
عنـــوان مهم تریـــن وظیفـــۀ خویـــش مدنظـــر قـــرار 

می دهـــد.

عوامل سرعت دهندۀ صعود
ــم و  ــود مهـ ــه خـ ــی کـ ــوای الهـ ــر تقـ ــاوه بـ عـ
ـــت  ـــی اس ـــات فراوان ـــامل جزیی ـــت و ش ـــی اس اساس
برخـــی از مـــوارد نیـــز در ایـــن راه وجـــود دارنـــد کـــه 
روح طاهـــر انســـانی را کـــه خـــود را از گنـــاه دور 
داشـــته و واجبـــات را انجـــام داده اســـت، به طـــور 
ــود  ــوس صعـ ــد و در قـ ــود می دهـ ــریعی صعـ سـ
پیـــش می بـــرد و آن همـــان برخـــی از دســـتورات 
ـــال  ـــا اتص ـــۀ آن ه ـــه در رأس هم ـــت ک ـــی اس خاص
ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــت در هرعص ـــه والی ـــک ب و تمّس
ـــد  ـــود و رش ـــوس صع ـــالک در ق ـــود س ـــن صع ضام
عاقلـــۀ اوســـت چـــرا کـــه ولـــی حـــق و والیـــت 
ـــت  ـــاس را تح ـــول ن ـــه عق ـــت ک ـــل کل اس ـــی عق اله
ـــر  ـــی دیگ ـــر آن برخ ـــاوه ب ـــد. ع ـــرار می ده ـــر ق تأثی

ـــه  ـــلوک ب ـــه در راه س ـــد ک ـــتورات وجـــود دارن از دس
ـــل  ـــد. مث ـــه می نمای ـــیر توصی ـــی اهلل در مس ـــالک إل س
ـــان  ـــه انس ـــتحب ک ـــی مس ـــتورات اخاق ـــی دس برخ
ــد  ــتابان می دهـ ــیری شـ ــود سـ ــوس صعـ را در قـ
و صدالبتـــه کـــه رفتـــه گان راه ســـلوک در قـــوس 
صعـــود ایـــن امـــور را می داننـــد و مـــا بی خبـــران 
ــه دارای  ــز از دور نظـــری نداریـــم. قـــوۀ ناطقـ جـ
مراحلـــی اســـت کـــه به واســـطۀ آن انســـان ها 
از یک دیگـــر متمایـــز می شـــوند و هـــر کـــس 
به هـــر تناســـب رشـــد و کمال یافته گـــی قـــوۀ 
ـــد. در مرحلـــۀ  ـــری تمایـــز می یاب عاقلـــه اش از دیگ
نخســـت عقـــل بالقـــوه قـــرار دارد کـــه مشـــترک 
میـــان همـــۀ انسان هاســـت و آن همـــان اســـتعداد 

درک کلیـــات توســـط آدمـــی اســـت.

نتیجه گیری

براســـاس آن چـــه گذشـــت دســـتورات عملـــی 
ـــز  ـــور ج ـــن ام ـــیاء و باط ـــق اش ـــدن حقای ـــرای دی ب
بـــا تقـــوای الهـــی شـــروع نمی شـــود و هرآن چـــه  
ــرای  ــب را بـ ــای غیـ ــد پرده هـ ــن راه بتوانـ در ایـ
ـــوب  ـــد در چهارچ ـــار زن ـــود کن ـــوس صع ـــالک ق س
ــرورش  ــۀ پـ ــه زمینـ ــت کـ ــرع اسـ ــتورات شـ دسـ

رشـــد عقانـــی را نیـــز فراهـــم مـــی آورد.
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ــد روز  ــا چن ــد، ت ــتان می گوی ــع افغانس ــارت و صنای وزارت تج
آینــده نمایشــگاه تحــت نــام ســرمایه گذاری افغانســتان و هنــد در 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــی هندوس ــهر ممب ش
ــن  ــن وزارت امــروز گفــت، در ای مســافر قوقنــدی ســخن گوی ای
ــه نمایــش گذاشــته  ــی افغانســتان ب ــدات داخل نمایشــگاه کــه تولی
ــور  ــران کش ــطح رهب ــه س ــی ب ــۀ دولت ــای بلندرتب ــود مقام ه می ش

ــد. ــتراک می کنن اش

ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ــدی، ه ــای قوقن ــۀ آق ــه گفت ب
ــد. ــور می باش ــل کش ــی در داخ ــرمایه گذاری های خارج ــب س جل

ــگاه  ــن نمایش ــتراک در ای ــر اش ــد، به خاط ــدی می گوی ــای قوقن آق
تــا  شــده  فرســتاده  دعوت نامــه  مختلــف  کشــورهای  بــه 
ــی در  ــگاه بمب ــتراک در نمایش ــا اش ــور ها ب ــرمایه گذاران آن کش س
ــات حاصــل  ــت ســرمایه گذاری در افغانســتان معلوم ــورد وضعی م
ــوند. ــویق ش ــتان تش ــرمایه گذاری در افغانس ــر س ــوده و به خاط نم

ملکــی  افــراد  از  حفاظــت  دادخواهــی  گــروه 
کــه  حاکی ســت   CPAG »گــزارش  می گویــد: 
هنــوز رقــم دقیــق تلفــات و جراحــات افــراد ملکــی 
ــا  ــت«، ام ــده اس ــا نش ــی برم ــهر غزن ــگ ش از جن
بربنیــاد آمــار حکومتــی در ایــن جنــگ، حــدود 3۰۰ 

ــده اند«. ــروح ش ــته و مج ــی کش ــرد ملک ف
در  افرادملکــی،  از  حفاظــت  دادخواهــی  گــروه 
ختــم هرمــاه، گــزارش تلفــات افــراد ملکــی را 

ــنبه ۱۰  ــروز ش ــه دی ــی ک ــد، در گزارش ــر می کن نش
ــه اســت کــه در  ســنبله/ شــهریور نشــر کــرده، گفت
مــاه گذشــتۀ میــادی ۲۶۱ غیرنظامــی در افغانســتان 
کشــته و ۵۲۴ تــن آنــان مجــروح شــده اند و مســوول 

ــوده اســت. ــان ب ــروه طالب ــات، گ ــن تلف بیشــتر ای
گــروه دادخواهــی حفاظــت از افــراد ملکــی » 
CPAG » بــا نشــر گزارشــی در بــارۀ تلفــات افــراد 
ــه در  ــه اســت ک ــاه اگســت، گفت ــی در م ــر نظام غی

ایــن مــاه، ۷۸۵ فــرد ملکــی در ۱9 والیــت افغانســتان 
ــده اند. ــروح ش ــته و مج کش

در گــزارش آمــده اســت کــه بیشــترین تلفات ناشــی 
ــلح و  ــان مس ــوی مخالف ــار از س ــه و انفج از حمل
درگیــری رو در رو میــان نیروهای افغان، /افغانســتانی 

و مخالفــان مســلح حکومــت بــوده اســت.
ــز آموزشــی  ــر مرک ــه ب ــزارش، حمل ــن گ ــاد ای بربنی
ــل  ــرب کاب ــی در غ ــت برچ ــع در دش ــود واق موع
و حملــه بــر یــک مســجد در والیــت پکتیــا از 
خونین تریــن حمــات در مــاه اگســت بــوده اســت.

در حملــه بــر مرکــز آموزشــی موعــود ۶9 دانش آموز 
ــر  ــه ب ــدند و در حمل ــروح ش ــن مج ــته و 9۵ ت کش
یــک مســجد اهــل تشــییع در والیــت پکتیــا ۲9 فــرد 

ملکــی کشــته و ۵۴ تــن مجــروح شــدند.
ملکــی،  افــراد  از  حفاظــت  دادخواهــی  گــروه 
مســوول بیشــترین تلفــات افــراد ملکــی گــروه 
طالبــان را دانســته اســت؛ امــا مســوولیت حملــه بــر 
مرکــز آموزشــی موعــود در کابــل و حملــه بــر یــک 
مســجد در پکتیــا را گــروه داعــش بــه دوش گرفتــه 

ــود. ب
گــروه دادخواهــی حفاظــت از افــراد ملکــی بــا نشــر 
ــا  ــته ت ــر خواس ــای درگی ــزارش از طرف ه ــن گ ای
تأسیســات ملکــی و مکان هــای آموزشــی را هــدف 

قــرار ندهنــد.
ملــل  ســازمان  از  گــزارش  ایــن  در  هم چنــان، 
ــده  ــته ش ــکا خواس ــدۀ امری ــاالت متح ــد و ای متح
زمینــۀ  در  عاجــل«  و  »همه جانبــه  به گونــۀ  کــه 
جلوگیــری و کاهــش تلفــات افــراد ملکــی در 

افغانســتان، اقــدام نماینــد.
ــه  ــبت ب ــی نس ــراد ملک ــات اف ــت، تلف ــاه اگس در م
ــار  ــاد آم ــته اســت؛ بربنی ــش داش ــل آن افزای ــاه قب م
گــروه دادخواهــی حفاظــت از افــراد ملکــی، در مــاه 
جــوالی در ۲3 والیــت افغانســتان، ۲3۲ فــرد ملکــی 

ــد. کشــته و 3۱3 تــن مجــروح شــده بودن

ــمار  ــه ش ــد ک ــرت می گوی ــی مهاج ــازمان جهان س
ــران  ــتان از ای ــران افغانس ــت کننده گان مهاج بازگش

ــده اســت. ــر ش دوبراب
ــد کــه  ــن ســازمان، نشــان می دهن ــازۀ ای آمارهــای ت
ــا ده هــزار مهاجــر افغانســتان از  ــه از هشــت ت روان

ــد. ــور برمی گردن ــه کش ــران ب ای
ایــن ســازمان، علــت اصلــی افزایــش بازگشــت ایــن 
ــران و  ــدن اوضــاع اقتصــادی ای ــران را بدترش مهاج

ــد. ــال می خوان ــینۀ ارزش ری ــش بی پیش کاه
ــام، مســؤول بخــش بازگشــت مهاجــران  کاظــم اله
ــی مهاجــرت  از راه ســرحدات در ســازمان بین الملل
ــر از  ــزار و ۸۴۵ نف ــد: »۴۲9ه ــاره می گوی ــن ب در ای
ــۀ  ایــران و از ۲۰هــزار و 3۰۱تــن از پاکســتان به گون

داوطلبانــه یــا اجبــاری اخــراج شــده انــد«.
شــیدا درانــی، یکــی از مهاجــران افغــان اســت کــه 
ــال کار   ــس از دوس ــش، پ ــاه پی ــک م ــه ی ــک ب نزدی
ــول  ــینۀ ارزش پ ــش بی پیش ــر کاه ــران از به در ته
ــه  ــی کاری ب ــش ب ــر و افزای ــر دال ــور در براب آن کش
ــاش  ــش مع ــاه پی ــل  بازگشــته اســت: »شــش م کاب
مــا پانزده هــزار، شــانزده یــا هفده هــزار افغانــی 
ــادل  ــان مع ــون توم ــک میلی ــون ی ــا اکن ــد، ام می ش
هفــت هــزار افغانــی می شــود و ایــن معــاش اکنــون 

ــود.«. ــزی نمی ش ــچ چی هی
او کــه ۲۸ســاله اســت، می گویــد کــه دوســال 
ــرد  ــه ک ــان را هزین ــون توم ــش از یک میلی ــش، بی پی
ــا  ــد، ام ــران برس ــه ای ــی ب ــای غیرقانون ــا از راه ه ت
ــون  ــران او را اکن ــول ای ــش ازرش پ ــرانجام  کاه س
بــه کابــل کشــانیده اســت: »قیمتــی به گونه یــی بــود 
کــه روغــن از ۲۲۰۰۰تومــان بــه 3۵۰۰۰تومــان و آب 
معدنــی کوچــک از ۵۰۰ بــه ۱۰۰۰تومــان و تیــل هــم 

ــد رفــت«. ــه ۱۰۰۰ تومــان بلن ب
مســوول  جــرأت،  اســام الدین  همین حــال،  در 
ارتباطــات وزارت مهاجریــن نیــز می گویــد کــه 

ــتان از  ــران افغانس ــت کننده گان مهاج ــمار بازگش ش
ــعار  ــه اس ــی ک ــت: »وقت ــوده اس ــینه ب ــران بی پیش ای
پاییــن می آیــد، مهاجــران آن پــول ناچیــزی را 
کــه دریافــت می کننــد، بــا آن پــول نمی تواننــد 
ــم  ــس تصمی ــد، پ ــش ببرن ــه پی ــان را ب ــی ش زنده گ

ــد«. ــتان برگردن ــه افغانس ــاره ب ــا دوب ــد ت می گیرن

از آغــاز ســال روان میــادی تاکنــون بیــش از 
ــه  3۶۰هــزار تــن از مهاجــران افغانســتان از ایــران ب
کشــور برگشــته انــد، امــا بــا ایــن هــم ایــران میزبــان 
دومیلیــون و ۱۴۰ هــزار مهاجــر دیگــر از افغانســتان 

اســت.
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گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی:

تلفات ملکی جنگ غزنی  ارقام دقیق 
است نشده  برمال 

سازمان جهانی مهاجرت:

مهـاجر ده هـزار  تا  هشت  روزانـه 
می کنـد بازگشت  ایـران  از 

په خوست كې نېږدې ۳۵۰ 

زره ماشومانو ته د رشي ضد 

واكسني وركول كېږي

می شود برگزار  ممبی  در  هند«  و  افغانستان  »سرمایه گذاری  نمایشگاه 

د رشي ناروغــۍ پــه ضــد د واكســن د كمپايــن لومــړى ۱۰ 

ورځنــى پــړاو نــن د خوســت پــه ګــډون د هېــواد پــه ۱۶ واليتونــو 

كــې پيــل شــو.

ــاري  ــاه انص ــب ش ــس ګل حبي ــا ریي ــې روغتي ــت د عام د خوس

ــومان،  ــه ماش ــول هغ ــه ټ ــال ب ــه مه ــن پ ــه كمپاي ــي، د دغ واي

ــورې وي،  ــو پ ــر لســو كلون ــه نهــو مياشــتو ت ــې ل چــې عمرونه ي

واکســن يش.

د کمپايــن پــه تــرڅ كــې بــه پــه ټــول خوســت کــې نېــږدې ۳۵۰ 

زره ماشــومانو تــه د رشي ناروغــۍ د مخنيــوي واكســن وركــړل 

يش.

د عامــې روغتيــا وزارت د معلوماتــو پــر بنســټ، د يــادې ناروغــۍ 

پــه ضــد د واكســن د كمپايــن لومــړى پــړاو پــه ۱۶ واليتونــو کــې 

عمــي کېــږي او د هېــواد پاتــې ۱۸ واليتونــه بــه تــرې پــه دوهــم 

پــړاو كــې برخمــن يش.

ــه د رشي ضــد  ــږدې ۳۵۰ زره ماشــومانو ت ــه خوســت كــې نې  پ

ــږي  واكســن وركــول كې
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»مـن هـزاره ام نـه...
حکومـت همـواره بـا راه انـدازی پروسـه های قومـی چون 
میـان  شـگاف  ایجـاد  تـاش  در  برقـی  شـناس نامه های 
اقـوام بـوده بـوده اسـت گفـت: در واقعیت هرقـوم هویت 
جداگانـۀ خـود را دارنـد و من هم هـزاره ام نه افغـان؛ مگر 

این کـه بـا فشـار ایـن موضـوع را بـر مـا بقبوالنند.
معـاون دوم ریاسـت اجرایـی با اشـاره به تنش ایجاد شـده 
در ایـن اواخـر در کشـور گفت: تاش هـای حکومت برای 
برقـراری صلـح و ثبات در کشـور با شکسـت مواجه شـده 
اسـت و دولت شـانس خود بـرای بازگرداندن تروریسـتان 

طالـب بـه میز مذاکره را از دسـت داده  اسـت.

... حکمتیـار  با  صلح  توافـق 
ریاســت اجرایــی می گویــد: آمــدن حــزب اســامی و پیوســتن 
ایــن گــروه بــه پروســۀ صلــح؛ نتوانســت خواســت ها و 

ــازد. ــرآورده س ــت را ب ــردم و حکوم ــات م توقع
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــت ب ــخن گوی ریاس ــاون س ــم مع ــد میث امی
ــبینی های  ــار و خوش ــع، انتظ ــه توق ــت ک ــه اس ــوع گقت موض
ــدن  ــا آم ــت ب ــه داش ــن توافق نام ــه ای ــبت ب ــردم نس ــه م را ک
آقــای حکمتیــار متأســفانه تغییــرات قابــل توجهــی را مــا شــاهد 

ــتیم. نیس
در همین حــال، امــا همایــون جریــر، عضــو ارشــد حــزب 
ــن  ــای ای ــت از توانایی ه ــت نتوانس ــد: حکوم ــامی می گوی اس
حــزب در جهــت تامیــن صلــح و ثبــات اســتفاده درســت نماید.
کارشناســان نیــز بــاور دارنــد کــه کــه حــزب اســامی نتوانســت 
ــگ  ــرده و جن ــح تشــویق ک ــه پروســۀ صل ــا را ب دیگــر گروه ه

در کشــور را کاهــش بدهــد.
ــی در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن ــد ا ش محم
ــزان ســال ۱39۵ خورشــیدی، توافق نامــۀ صلــح  ــاه می هشــتم م
ــزب  ــمی ح ــاخۀ غیررس ــر ش ــار رهب ــن حکمتی ــا گلبدی را  ب

ــرد. ــا ک ــامی امض اس
پــس از امضــای توافــق صلــح و ورود آقــای حکمتیــار بــه کابل، 
رهبــر حــزب اســامی در مســایل انتخابــات پارلمانی و ریاســت 
ــری  ــور موقف گی ــی  در کش ــی و زبان ــایل قوم ــوری، مس جمه
ــی کــه ســبب خشــم شــهروندان  کــرده اســت، موقف گیری های

و برخــی از رهبــران سیاســی  شــده اســت.  

ACKU
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ورزش
تمیم رحیمی

از یادداشت های قهرمان ملی
۱3۶3/3/۱9- جون ۱9۸۴- بعد از ظهر ۴:3۰

خدایــا! صدبــار راضــی هســتم کــه بمیــرم مگــر فجایــع و 
ظلــم روس هــا را بــر مــردم نشــنوم، ای بــار پــروردگارا تــو کــه خالــق و 
مالــک همــه هســتی، رحمــی کــن و توجهــی نمــا، مــن جــز خدمــت در 
راه تــو آرزویــی نداشــتم، قســم اســت کــه جــز رضــای تــو هدفــی نــدارم 
و ایــن همــه زحمــت را بــر خــود صــرف بــه امــر و دســتور تــو فراهــم 
ــی ام را  ــر از هــر کــس نیــت درون ــی بهت ــک دل های ــو کــه مال کــرده ام، ت

می دانــی.
ــه  ــن ک ــرد، م ــد ک ــه خواهن ــردم چ ــن م ــی، ای ــی و توجه ــا! رحم خدای
دیگــر در زیــر بــار غــم و فشــار خــرد شــده ام، پــروردگارا یــا بــرای ایــن 
ــهادت  ــر ش ــه عاجل ت ــا هرچ ــن، ی ــنی یی بک ــا و روش ــی بنم ــردم راه م
نصیبــم نمــا کــه دیگــر قــدرت و تحملــم واقعــًا بــه آخــر رســیده اســت، 
دیگــر قــدرت تحمــل ایــن هـــمه غــم و درد و رنــج را نــدارم، پــروردگارا 

ــهادت!! ــا ش ــی ی ــا راه و چاره ی ی

بشیراحمد انصاری

پس چه باید کرد ای اقوام شرق:
کــه  پرســیده اند  گران قــدری  و  عزیــز  دوســتان 
ــر  ــه پیامب ــت ب ــت اهان ــی در جه ــی برنامه ی هرگاه
ــه ایــن  ــم. پاســخ ب ــد کنی ــر شــد، مــا چــه بای باشــکوه اســام دای
پرســش را نمی تــوان از طریــق دریچــۀ تنــگ فیســبوک پاســخ داد 
چــون چنیــن پاســخی نیازمنــد کنفرانســی اســت کــه روان شناســان، 
جامعه شناســان، حقوق دانــان، و سیاســت مداران در کنــار هــم 
ــدۀ  ــت در آین ــد اس ــد. امی ــنهاد کنن ــکاری را پیش ــینند و راه بنش

ــرد. ــورت گی ــن کار ص ــک ای نزدی
امــا به هرحــال، از نظــر مــن مســلمانان در ســطوح مختلــف  بایــد 
ــه  ــل خاص ــور ذی ــه ط ــد ک ــان دهن ــی نش ــای متفاوت واکنش ه

می شــود:
ــا عصــور گذشــته  ۱- عصــری کــه مــا در آن زنده گــی می کنیــم ب
خیلــی متفــاوت اســت. می گوینــد بــاری یکــی از هنرمنــدان 
فرانســوی پیامبــر اســام را اهانــت نمــوده بــود، ســلیمان قانونــی 
ــه پادشــاه فرانســه فرســتاده و هشــدار  ــی ب ــی نامه ی ــۀ عثمان خلیف
داد کــه اگــر ایــن بی حرمتــی متوقــف نشــود، او بــه زودی صــدای 
ــنید.  ــد ش ــس خواه ــای پاری ــت را در کوچه ه ــپان خاف ــای اس پ
امــا در عصــر مــا، شــنیدن صریــر خامــۀ هنرمنــدان و اندیشــمندان 
ــد.  ــپی می باش ــر اس ــای ه ــدای پ ــر از ص ــت مداران موثرت و سیاس
ــا  ــت ت ــد الزم نیس ــر می برن ــام به س ــان اس ــانی که در جه 3- کس
دکان هــا را آتــش زننــد، افــراد پولیــس را بکشــند و حتــی گلوهــای 
شــان را بــا »نعــرۀ محمــدی« پــاره کننــد. آن هــا می تواننــد 
ــاال  ــان را ب ــی ش ــه ســطح آگاه ــد ک ــر نماین ــی را دای کنفرانس های
ــوی  ــی و نب ــادی قرآن ــود مب ــا می ش ــن کنفرانس ه ــد. در ای ببرن
مربــوط بــه هم چــو حالت هــا مــورد بررســی قــرار گیــرد و 
ــریح  ــور تش ــگاه های کاریکات ــان نمایش ــی برگزارکن ــدف اصل ه
ــان  ــد انس ــه می توان ــر ک ــخصیت پیامب ــی از ش ــردد و جلوه های گ

ــود.  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــد ب ــرن ۲۱ را کمــک کن ق
ــر  ــام غی ــه س ــد ک ــور نکنن ــد این ط ــه در غرب ان ــانی ک 3- کس
ــه  ــای فق ــی کتاب ه ــون در برخ ــد چ ــخ مانن ــلمانی را بی پاس مس
چنیــن آمــده اســت، بلکــه بایــد بــا غیــر مســلمانان پیونــد ایجــاد 
کننــد، آن هــا را دعــوت نماینــد و بــه دعــوت شــان برونــد. ایجــاد 
ــد  ــی مفی ــع خیل ــن جوام ــی در چنی ــای دین ــان گروه ه ــاف می ایت
اســت. مــن تعجــب می کنــم کــه مــا چطــور در برابــر اهانــت بــه 
خــدا کــه ســوژۀ هنرمنــدان و طنزنویســان غربــی شــده خاموشــی 
می گزینیــم ولــی وقتــی مســاله بــه پیامبــر رســید از خشــم 
می کفیــم. بــاز نمی تــوان میــان پیامبــران الهــی تفــاوت قایــل شــد، 
ــی شــده اند.  ــۀ ســخریۀ انســان غرب ــاز مای ــر ب ــی کــه از دی پیامبران
۴- در پیونــد بــه نکتــۀ فــوق مــن تجربــه زنده یــی دارم. در مرکــز 
ــان  ــد از متعصب ــاس، روزی تنی-چن ــگ در تکس ــامی ایروین اس
اســام هراس بــا ماشــین دارهای شــان آمدنــد و بــرای چندســاعت 
ــن از  ــا ت ــدی اش صده ــۀ بع ــتادند. هفت ــر دروازۀ ورودی آن ایس ب
غیــر مســلمانان همســایه به همیــن مرکــز یــورش بــرده و حمایــت 
قاطــع شــان را از »همســایه های خــوب« شــان اعــام نمودنــد. پس 
از آن حادثــه دیگــر هیــچ »کافــری« بــر آن مرکــز هجــوم نیــاورد. 
قابــل یــاد آوری اســت کــه ایــن مرکــز ســال ها اســت کــه بــرای 
همســایه گان مســلمان و غیرمســلمان کمــک مالــی می کنــد و غــذا 
ــم و  ــاالن را ترمی ــای بزرگس ــد و خانه ه ــون می ده ــد و خ می ده
ــورت  ــی فرانکف ــدان هوای ــش در می ــدروز پی ــد. چن ــگ می کن رن
ــت  ــلمانم، گف ــن مس ــود م ــاس نم ــه احس ــی همین ک ــک آلمان ی
برایــت جــای مناســبی در هواپیمــا تــدارک دیــده ام و وقتــی 
ــا  ــا اهلل! ب ــم گفــت، ی ــان برای ــی داد تبســم کن ــاس را م ــگ پ بوردن

ــن می چشــم.  ــرۀ نیکــی مســلمان دیگــری م ــم ثم خــود گفت
تو نیکی می کن و در دجله انداز...

ــا  ــد ب ــردان می توانن ــلمان، دولت م ــای مس ــطح دولت ه ۵- در س
همتاهــای خویــش در تمــاس شــده و از خطــرات چنیــن اقداماتــی 

آن هــا را آگاه ســازند.

جرارد پیکه دستگیر شد

با وارث CR7 آشنا شوید

تیم ملی رکبی پاکستان را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

جرارد پیکه بازیکن سرشناس بارسا توسط پولیس دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنایــن، جــرارد پیکــه متهــم بــه 
راننده گــی بــدون گواهی نامــه شــده اســت. او توســط پولیــس محلــی 
ــادر  ــاه ق ــا ۶م ــود، ت ــت ش ــر جــرم اش ثاب ــده اســت و اگ ــتگیر ش دس
ــه  ــدۀ گواهی نام ــر دارن ــه ه ــود. در اســپانیا ب ــد ب ــه راننده گــی نخواه ب
۱۲امتیــاز داده می شــود و طبــق اخبــار جــرارد پیکــه تمــام ایــن 
ــر  ــاوه ب ــودن، ع ــورت گناهکارب ــت داده و در ص ــازات را از دس امتی
ــغ  ــه مبل ــت ب ــن اس ــلونا ممک ــع بارس ــی، مداف ــت از راننده گ محرومی
۶۰۰۰یــورو جریمــه شــده و حتــی به مــدت ۶مــاه بــه زنــدان محکــوم 

شــود.
ــان  ــی از بازیکن ــان برخ ــی گریب ــم راننده گ ــر جرای ــای اخی در هفته ه
بــزرگ دنیــای فوتبــال را گرفتــه و بعــد از دســتگیری هوگــو لوریــس 
ــرای  ــه دلیــل راننده گــی در حالــت مســتی، حــاال مشــکل دیگــری ب ب

جــرارد پیکــه ایجــاد شــده اســت.

ــه  ــتنش ب ــال و پیوس ــدو از ری ــی رونال ــس از جدای ــان - پ ــال جه فوتب
ــید. ــو رس ــه ماریان ــال ب ــماره ۷ ری ــوس، ش یوونت

پــس از این کــه ریــال مادریــد مهم تریــن بازیکــن خــود یعنــی کریســتیانو 
ــن  ــال یافت ــه دنب ــت داد، ب ــاالت از دس ــل و انتق ــل نق ــدو را در فص رونال
ــه  ــاز را ب ــه ماریانودی ــت ک ــت توانس ــود و در نهای ــرای او ب ــینی ب جانش

ــد. ــو برگردان ســانتیاگو برنابی
ــال  ــابقۀ حضــور در ری ــم س ــن ه ــش از ای ــه پی ــاله ک ــن بازیکــن ۲۵س ای
ــا  ــته ت ــم بازگش ــن تی ــه ای ــر ب ــار دیگ ــاال یک ب ــت، ح ــد را داش مادری
ــدو و  ــتیانو رونال ــماره ۷، وارث کریس ــن ش ــیدن پیراه ــا پوش ــار ب این ب

بیایــد. ناجــی مادریدی هــا به حســاب 

تیــم ملــی ورزش رکبــی کشــور در ادامــۀ بازی هــای آســیایی در اندونیزیــا، 
تیــم ملــی رکبــی پاکســتان را شکســت داد.

ــۀ ملــی المپیــک می گوینــد: ورزش کاران افغانســتان در  مســووالن در کمیت
رشــتۀ ورزش رکبــی در مقابــل ۷ امتیــاز ورزش کاران پاکســتانی توانســتند 

کــه ۱۵ امتیــاز را بــه دســت آورنــد.
ــته  ــور توانس ــی کش ــی رکب ــم مل ــن تی ــل از ای ــه قب ــد ک ــع می گوین مناب

ــد. ــت ده ــی را شکس ــده عرب ــارات متح ــر ام ــر صف ــه 3۶ ب ــد ک بودن
کمیتــۀ ملــی المپیــک می گویــد کــه تیــم رکبــی افغانســتان اخریــن 

بــازی اش را دیــروز در برابــر اندونیزیــا انجــام داد.
ــن  ــا، نهمی ــر اندونیزی ــروزی در براب ــورت پی ــور در ص ورزش کاران کش

ــد آورد. ــت خواهن ــه دس ــی ب ــازی رکب ــان را در ب پیروزی ش
ــه ورزش کاران  ــد ک ــه ورزش هاین ــکیتبال از جمل ــت و باس ــال، کریک فوتب
افغانســتان در جریــان ســال های اخیــر توانســتند، افتخارهــای بــزرگ را در 

ســطح جهــان بــه دســت آوردنــد.

دوکتور جبریلی:

مصایب فیلسوف بودن، خاصه در این موج گرما
گرمــا و عطــش هــم بــه نوبــۀ خــود موضوعاتــی هســتند بــرای اندیشــه 
فلســفی. در ایــن یادداشــت، اســاوی_ژیژک، فیلســوفی کــه ســرش درد 
ــش را  ــت، فکرهای ــی از این دس ــا مباحث ــدن ب ــرای درگیرش ــد ب می کن

ــان می گــذارد. ــا در می ــا م ــا ب ــارۀ مــوج گرم درب
مــن از گرمــا نفــرت دارم، مــکاِن رویایــی مــن در ایــن روزهــای گــرم 
ــت.  ــمال اس ــب ش ــیر قط ــروژ و در مس ــمال ن ــوالبارد در ش ــر س جزای
امــا از آن جــا کــه مــن از خانــه بیــرون نمی آیــم، تنهــا کاری کــه 
ــوع و  ــه مطب ــتگاه تهوی ــن کردن دس ــا روش ــم همان ــام ده ــم انج می توان
ــا و  ــوج گرم ــن م ــارۀ ای ــدن درب ــه کتاب خوان ــدن اســت. البت کتاب خوان

ــن. ــرۀ زمی ــدن ک ــد گرم ش فرآین
ــود.  ــدا می ش ــدن پی ــرای خوان ــزی ب ــتی چی ــوع به راس ــن موض در ای
ایــن واقعیــت کــه دمــای هــوا بــه بــاالی ۵۰درجــه ســانتیگراد می رســد 
دیگــر خبــر مهمــی نیســت، ایــن رویــدادی اســت کــه به شــکل مرتــب 
ــی  ــران، در بخش های ــوب ای ــده و جن ــارات متح ــل ام ــی مث در نواحی  ی
ــا  ــد، ب ــا( روی می ده ــرقی کالیفرنی ــوب ش ــرگ )جن ــد، در درۀ م از هن
ــم انداز آب  ــه چش ــت ک ــن اس ــم ای ــون دریافته ای ــه اکن ــه آن چ این هم
ــم و  ــر می کردی ــه فک ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــیار تاریک ت ــوا بس و ه
ایــن وضعیتــی اســت کــه تنهــا نواحــی بیابانــی را تهدیــد نمی کنــد. در 
ویتنــام بســیاری از کشــاورزان تصمیــم گرفته انــد کــه بــه دلیــل گرمــای 

ــد. ــد و شــب ها کار کنن ــا بخوابن ــل روزه ــل تحم غیرقاب
ــن  ــن از پک ــمال چی ــی ش ــی نواح ــان، یعن ــۀ جه ــن منطق پرجمعیت تری
زمیــن  کــرۀ  گرم شــدن  تداوم یافتــن  صــورت  در  شــانگهای،  تــا 
غیرقابــل ســکونت می شــود. دلیــل ایــن امــر ترکیــب وحشــتناک 
 )wet bulb( ــر ــای حباب ت ــوان دم ــه به عن ــت اســت ک ــا رطوب ــا ب گرم
اندازه گیــری می شــود. وقتی کــه WBT بــه 3۵ درجــه ســانتیگراد 
ــد و  ــک کن ــد از راه تعــرق خــود را خن ــدن انســان نمی توان می رســد، ب
ــس از شــش  ــا در ســایه بنشــینند، پ ــن دم اگــر انســان های ســالم در ای

ــرد. ــد م ــاعت خواهن س
پــس واقعــآ چــه چیــزی در حــال روی دادن اســت؟ مــا هــرروز بیشــتر 
ــۀ  ــک زلزل ــش آگاه می شــویم: ی ــای خوی ــت بق ــدم قطعی و بیشــتر از ع
ویران گــر، یــک جســم آســمانی کــه بــا زمیــن تصــادم می کنــد، 
ــترتون  ــرت چس ــه گیلب ــام ک ــگاه تم ــنده، و آن ــای کش ــوج گرم ــک م ی
می  نویســد: »هــر آن چــه را کــه فراطبیعــی اســت، کنــار بگذاریــد، 
ــود.«  ــد غیرطبیعــی و ســاخته گی خواهــد ب ــی می مان ــان باق آن چــه برایت
بایــد ایــن حــرف را تصدیــق کنیــم، امــا در معنــای عکــس آن و نــه آن 
ــت  ــه طبیع ــم ک ــد بپذیری ــرده اســت: بای ــراد ک ــه چســترتون م معنایی ک
ــه  ــفته گی ک ــزاج از آش ــی م ــش دمدم ــک نمای ــت، ی ــی« اس »غیرطبیع
فاقــد هرنــوع ریتــم درونــی اســت. امــا آن چــه در حــال وقــوع اســت، 

ــی رود.  ــر م ــن فرات از ای
ــان ها  ــا انس ــه م ــی را داده ک ــن آگاه ــا ای ــن به م ــرۀ زمی ــدن ک گرم ش
ــه  ــک گون ــا ی ــان تنه ــوی و عملی م ــای معن ــه فعالیت ه ــم هم ــه رغ ب
زنــدۀ دیگــر بــر روی کــرۀ زمیــن هســتیم. بقــای مــا وابســته اســت بــه 
ــودکار  ــکل خ ــه ش ــا را ب ــا آن ه ــه م ــی ک ــل طبیع ــی از عوام مجموعه  ی

ــتند. ــا هس ــای م ــۀ کاره ــم و زمین ــرض گرفته ای پیش ف
ــا  ــر تنه ــوع بش ــه آزادی ن ــت ک ــن اس ــن ای ــرۀ زمی ــدن ک درس گرم ش
ــر روی  ــدار زنده گــی ب ــل طبیعــی پای ــی از عوام ــه میانجــی مجموعه  ی ب
ــه  ــی ک ــب هوای ــا، ترکی ــل دم ــی مث ــود، )عوامل ــن می ش ــن ممک زمی
ــر  ــوع بش ــره(: ن ــرژی، و غی ــی و ان ــع آب ــت مناب ــم، کفای ــس می کنی تنف
ــه  ــا ک ــا آن ج ــی ت ــد« ول ــام ده ــد انج ــه بخواه ــرکاری ک ــد »ه می توان
کارهایــش محــدود باقــی بمانــد، و اعمــال او بــه برهــم زننــدۀ عوامــل 
ــزان  برســازندۀ ایــن زنده گــی تبدیــل نگــردد. از آن جــا کــه افزایــش می
ــر  ــا ب ــذاری م ــزان تاثیرگ ــش می ــا افزای ــه ب ــام یک گون ــا در مق آزادی م
جهــان همــراه اســت، بنابــر ایــن پاســخ طبیعــت بــه نحــوی اســت کــه 
ــه  ــمی مقول ــه قس ــود ب ــت« خ ــازد. »طبیع ــدود می  س ــا را مح آزادی م
اجتماعــی بــدل می شــود. ]درســت همان طــور کــه آزادی مــا در 

ــود[. ــدود می ش ــاع مح اجتم
امــروزه هــدف علــم و تکنولــوژی دیگــر فهــم و بازتولیــد فرآینــد طبیعی 
نیســت، بلکــه هــدف آن تولیــد شــکل های تازه  یــی از زنده گــی 
اســت کــه مــا را شــگفت زده می کنــد؛ هــدف دیگــر ســلطه بــر طبیعــت 
ــر از  ــر و قوی ت ــد، بزرگ ت ــزی جدی ــد چی ــا تولی ــه همان ــت، بلک نیس
طبیعــت موجــود و نیــز خــود مــا انسان هاســت. شــاهد مثــال آن عاقــۀ 
وســواس گونه بــه هــوش مصنوعــی اســت، در هــوش مصنوعــی هــدف 
ــن  ــد. ای ــر باش ــان قوی ت ــز انس ــه از مغ ــت ک ــزی اس ــد مغ ــا تولی همان
ــدون  ــد ب ــد؛ فرآین ــه می کن ــک را تغذی ــای تکنولوژی ــه تاش ه ــا ک روی
ــی خــود را  ــه شــکل نمای ــه ب ــدی ک ــه، فرآین ــه راه انداخت بازگشــت را ب

ــی رود. ــش م ــه پی ــای منطــق خــود ب ــر مبن ــد و ب ــد می کن بازتولی
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ـــۀ  ـــور خارج ـــر ام ـــف، وزی ـــواد ظری ـــد ج محم
ــر  ــت وزیـ ــان، نخسـ ــران خـ ــا عمـ ــران بـ ایـ
ـــت. ـــرده  اس ـــدار ک ـــتان دی ـــت پاکس ـــد دول جدی
وزیـــر امـــور خارجـــۀ ایـــران بـــا نشـــر 
نگاشـــته  تویتـــرش  صحفـــۀ  در  بیانیه یـــی 
کـــه وی بـــا عمـــران خـــان، نخســـت وزیـــر 
پاکســـتان در اســـام آباد دیـــدار کـــرده  اســـت.
در  وی  کـــه  می گویـــد  ظریـــف  آقـــای 
ایـــن دیـــدار تاکیـــد روی روابـــط دوجانبـــه، 
منطقه یـــی و بین المللـــی کـــرده و افـــزوده 
کـــه همســـایه های مـــا در اولولیـــت مـــا قـــرار 

دارنـــد.
وزیـــر خارجـــۀ ایـــران افـــزوده کـــه در ایـــن 
ــۀ  ــران خارجـ ــدار، رییـــس ارتـــش و وزیـ دیـ
و خزانـــه داری کابینـــۀ عمـــران نیـــز حضـــور 

داشـــته اند.
ـــور  ـــر ام ـــف، وزی ـــواد ظری ـــه ج ـــت ک گفتنی س
ـــای  ـــی از مقام ه ـــتین کس ـــران، نخس ـــۀ ای خارج
ـــان  ـــران خ ـــه عم ـــت ک ـــی اس ـــورهای خارج کش

ـــت. ـــرای وی داده  اس ـــدار ب ـــت دی وق
ــت در  ــه قرارسـ ــرد کـ ــان کـ ــد خاطرنشـ بایـ
هفتـــۀ جـــاری، دو مقـــام ارشـــد امریکایـــی از 
جملـــه مایـــک   پمپیـــو، وزیـــر امـــور خارجـــه 
ــتاد  و جنـــرال جـــوزف دانفـــورد، رییـــس سـ

ارتـــش امریـــکا بـــه اســـام ســـفر نماینـــد.
ـــرده  ـــد ک ـــر را تایی ـــن خب ـــکا ای ـــاع امری ـــر دف وزی
ـــدی  ـــارزۀ ج ـــورد مب ـــان در م ـــه آن ـــزوده ک و اف
ــای  ــا مقام هـ ــی بـ ــا هراس افگنـ ــام آباد بـ اسـ

ـــرد. ـــد ک ـــت خواهن ـــتانی صحب پاکس

ـــد  ـــات، می گوی ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
کـــه بـــا گذشـــت بیشـــتر از یـــک مـــاه 
تاکنـــون حکومـــت در بـــارۀ چگونگـــی 
ـــی  ـــت غزن ـــات  در والی ـــزاری انتخاب برگ

ـــت. ـــه اس ـــم نگرفت تصمی
ــنر  ــمی، کمیشـ ــظ اهلل هاشـ ســـید حفیـ
انتخابـــات،  مســـتقل  کمیســـیون 
ـــه  ـــان ب ـــان در پیشنهادش ـــه آن ـــد ک می گوی
ـــس  ـــات مجل ـــزاری انتخاب ـــت، برگ حکوم
نماینـــده گان را در والیـــت غزنـــی در 
۲۸میـــزان ناممکـــن دانســـته اند، امـــا تـــا 
کنـــون حکومـــت تنهـــا یـــک نشســـت 
ـــت. ـــته اس ـــی داش ـــارۀ غزن ـــی در ب ابتدای
بـــه گفتـــۀاو ، از بهـــر بوجودآمـــدن 

ــان  ــی؛ آنـ ــت غزنـ ــکات در والیـ مشـ
ــن  ــات ایـ ــا انتخابـ ــد تـ ــم گرفتنـ تصمیـ
ـــن رو  ـــد؛ از همی ـــق بیافت ـــه تعوی ـــت ب والی
ـــاره  ـــن ب ـــا در ای ـــتند ت ـــت خواس از حکوم

تصمیـــم بگیـــرد.
او گفتـــه کـــه دو ســـه طرفی کـــه در 
والیـــت غزنـــی در ایـــن قیضـــه دخیـــل 
ـــد؛  ـــور نیامدن ـــم ج ـــفانه باه ـــد، متأس بودن
ــه کمیســـیون راه دیگـــری  ــره بـ باالخـ
ـــم  ـــات را ه ـــه انتخاب ـــن ک ـــز ای ـــد، ج نمان
بـــه تعلیـــق و تاخیـــر پیشـــنهاد بکنـــد.
ــاره  ــن بـ ســـخن گویان حکومـــت در ایـ
چیـــزی نمی گوینـــد. امـــا نهادهـــای 
ناظـــر انتخابـــات و شـــماری از حقـــوق 

ــات  ــتقل انتخابـ ــیون مسـ ــان کمیسـ دانـ
در  بی توجهـــی  و  کاری  کـــم  بـــه  را 
برابـــر حـــق رأی مـــردم غزنـــی متهـــم 

ند. ز می ســـا
ــان  ــینواری، عضـــو دیده بـ حبیـــب اهلل شـ
انتخابـــات افغانســـتان گفـــت: براســـاس 
ـــوولیت  ـــات مس ـــون انتخاب ـــج قان ـــاده پن م
کمیســـیون انتخابـــات اســـت کـــه چـــرا 
ایـــن مشکات شـــان را پیـــش از پیـــش 
حـــل نکـــرد و محـــروم ســـاخت یـــک 
کتلـــه بـــزرگ از مـــردم را در یـــک 
ــون  ــا همچـ ــه مـ ــی کـ ــت در حالـ والیـ
ــر  ــای دیگـ ــت هـ ــکات رادر والیـ مشـ

نیـــز داریـــم.
ـــتگران  ـــماری از سیاس ـــم، ش ـــویی ه از س
ـــض  ـــورد تبعی ـــه برخ ـــت را ب ـــز حکوم نی

آمیـــز متهـــم می ســـازند.
ـــاف  ـــو ایت ـــور، عض ـــژن پ ـــت اهلل بی رحم
ملـــی می گویـــد: غزنـــی نمی توانـــد 
ــده گان  ــه نماینـ ــد این کـ ــتثنایی باشـ اسـ
یـــک قـــوم بیشـــتر خواهنـــد آمـــد یـــا 
قـــوم دیگـــری محـــروم می مانـــد ایـــن 

مســـالۀ بحـــث نیســـت.
ـــد  ـــات، می گوی ـــتقل انتخاب ـــیون مس کمیس
کـــه موجودیـــت اقـــوام مختلـــف در 
ــان  ــای آنـ ــی و اختاف هـ ــت غزنـ والیـ
ــات،  ــزاری انتخابـ ــی برگـ روی چگونگـ
ـــد  ـــم بگیرن ـــان تصمی ـــه آن ـــد ک ـــبب ش س
انتخابـــات مجلـــس نماینـــده گان را در 
ایـــن والیـــت بـــه ســـه حـــوزه تقســـیم 
کننـــد - تصمیمـــی کـــه شـــماری از 
ــا  ــت بـ ــان آن را در مخالفـ ــوق دانـ حقـ

ــد. ــور می داننـ ــذه کشـ ــن نافـ قوانیـ

فعالیــت  کــه  می گوینــد  هلمنــد  والیــت  در  محلــی  مقام هــای 
روز  چهــار  از  والیــت،  ایــن  سراســر  در  مخابراتــی  شــبکه های 

اســت. شــده  متوقــف  بدین ســو 
ــه  ــان ب ــه طالب ــس از آن ک ــد: پ ــد می گوی ــی هلمن ــان، وال ــین خ یاس
مســووالن شــبکه های مخابراتــی هشــدار دادنــد، فعالیــت تمامــی ایــن 
ــز  ــکرگاه مرک ــهر لش ــل ش ــا در داخ ــا تنه ــد، ام ــف ش ــبکه ها متوق ش

ــتند. ــال اس ــی فع ــی دولت ــبکه های مخابرات ــد ش ــت هلمن والی
والــی هلمنــد  بــا اشــاره بــه ایــن چالــش گفتــه اســت کــه گــروه طالبان 
ــد کــه اگــر فعالیت های شــان  ــی هشــدار داده ان ــه شــبکه های مخابرات ب
ــی را در  ــان شــبکه های مخابرات ــد، آن در داخــل شــهر را متوقــف نکنن

ولســوالی ها آمــاج قــرار خواهنــد داد. 
والــی هلمنــد تاکیــد کــرده کــه در ایــن بــاره بــا آن هــا صحبــت کردیــم 
کــه بــا بــزرگان خــود مشــوره کننــد و توافقــی را کــه بــا دولــت دارنــد، 

ــازند. عملی س
ــن  ــنده گان ای ــد، باش ــی در هلمن ــبکه های مخابرات ــت ش ــف فعالی توق
ــرده اســت. شــماری از  ــه رو ک ــادی روب ــا چالش هــای زی ــت را ب والی
ــبکه ها  ــن ش ــر ای ــه زودت ــه هرچ ــد ک ــد، می خواهن ــنده گان هلمن باش

فعــال شــوند.
ــن  ــای ناام ــی از والیت ه ــتان، یک ــوب افغانس ــد در جن ــت هلمن والی

ــال اســتند. ــان فع ــه در آن بیشــتر گــروه طالب کشــور اســت ک
ــه در  ــد ک ــد، می گوین ــی در هلمن ــورای والیت ــای ش ــماری از اعض ش
حــال حاضــر بخــش زیــادی از ولســوالی های هلمنــد به دســت 

ــتند. ــت اس ــلح دول ــان مس مخالف
آنــان بــا نگرانــی از وضیعــت کنونــی شــرکت های مخابراتــی در ایــن 
ــراس از  ــل ه ــی به دلی ــرکت های مخابرات ــه ش ــد ک ــت می گوین والی
فعالیت هــای  کــه  شــده اند  ناگزیــر  آنتن هــا  به آتش کشیده شــدن 

ــد متوقــف ســازند. شــان را در هلمن
ــبکه های  ــت: ش ــد گف ــی هلمن ــورای والیت ــس ش ــان، ریی ــا اهلل افغ عط
ــر  ــق زی ــۀ مطل ــت و به گون ــت نیس ــلط حکوم ــر تس ــی زی مخابرات

ــت. ــان اس ــلط طالب تس
ــرای  ــه ب ــد ک ــد، می گوین ــت هلمن ــرات والی مســووالن ریاســت مخاب
توســعۀ شــبکه مخابراتــی دولتــی در هلمنــد برنامه هایــی را روی 

ــد. دســت دارن

کمیسیون انتخابات:

بـارۀ در  حکـومت 
است نگـرفته  تصمیم  غـزنی  نتخـابات  ا  

شبکه های مخابراتی 
درهلمند متوقف شده اند

جواد ظریف در دیدار با عمران خان:

همسایه ها در اولویت قرار دارند
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