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از برگۀ فیسبوک احمد ولی مسعود
ــی  ــی و غیرقانون ــش سیاس گزین
توســط  والیت هــا  شــهرداران 

حکومــت؛
ــذاران  ــاد خدمتگ اعالمیه یــی نه
ــاب  ــه انتص ــد ب ــل را در پیون کاب
شــهردار کابــل و محتویــات ایــن 
وضعیــت  مــورد  در  اعالمیــه 
فاجعه بــار تنظیفــی و محیــط-
۶میلیونــی  شــهر   زیســتی 
کابــل کــه عامــل آن گزینــش 
ــی  ــلیقه یی، منفعت ــی، س غیرقانون
و سیاســی شــهرداران توســط 
مطالعــه  می باشــد،  زمــام داران 

ــردم. ک
خواســت منطقــی ایــن نهــاد 
ــد  ــت بای ــه حکوم ــی براین ک مبن
ــی  ــون اساس ــم قان ــق حک مطاب
شــهردار را معرفــی نمایــد، در 
ــر آن یکــی از شــخصیت های  غی
را  کابلی االصــل  مطــرح 
به حیــث شــاروال تعییــن نمایــد، 
ــد. ــت می باش ــل حمای ــآ قاب قطع

تنظیفی کابل  بد  وضعیت 
نتیجۀ گزینش های 
سلیقه یی است

 گویــن ویلیامســون وزیــر دفــاع 
بریتانیــا طــی دیــدار بــا حمــداهلل 
محــب، مشــاور امنیــت ملــی کشــور 
اعــالم کــرد کــه بریتانیــا دولــت 
افغانســتان را در افزایــش مهــارت 
باالبــردن  و  جنگــی  نیروهــای 
ظرفیــت نیروهــای هوایــی کمــک 

خواهــد کــرد.
دیــدار  طــی  ویلیامســون  آقــای 
دیــروز )جمعــه، ۹ ســنبله( بــا مشــاور 
ــت: » در  ــتان گف ــی افغانس ــت مل امنی
ــت  ــی امنی ــا زمان ــای بریتانی کوچه ه
کامــل احســاس می شــود کــه در 
ــت  ــتان امنی ــای افغانس راه و کوچه ه

ــد«. ــوس باش ــل محس کام
ــز در  ــی کشــور نی ــت مل مشــاور امنی
ــگ  ــان جن ــان پای ــدار خواه ــن دی ای
در افغانســتان شــده و افــزود کــه 
ــتان  ــدۀ افغانس ــل آین ــد نس نمی خواه

ــد. ــی کن ــگ زنده گ ــز در جن نی

ــود  ــرده ب ــالم ک ــا اع ــرآ بریتانی اخی
کــه ۴۴۰ســرباز دیگــر بــه افغانســتان 
ایــن  نقــش  کــه  می کنــد  اعــزام 

نیروهــا آموزشــی خواهنــد بــود.
شــمار  نیروهــا،  ایــن  اعــزام  بــا 
ســربازان بریتانیایــی بــه 11۰۰تــن 
ــی  ــترین نیروی ــید. بیش ــد رس خواهن
کــه بریتانیــا پــس از ســال ۲۰۰1 
میــالدی در افغانســتان داشــته تعــداد 

۹۵۰۰ســرباز بــوده اســت کــه بیشــتر 
هلمنــد مســتقر  در والیــت  آنــان 

هســتند.
ــه  ــرو ک ــداد نی ــن تع ــال ای ــا ارس ب
ــاری  ــاه ج ــر م ــود اواخ ــه می ش گفت
انجــام خواهــد شــد، بریتانیــا ســومین 
کشــوری اســت کــه بیشــترین شــمار 
نظامــی در کشــور را خواهــد داشــت.

در حالی کـه قرار اسـت فـروش برخی 
در  نشـه آور  گیاهـی  فرآورده هـای  از 
کانـادا قانونـی شـود، اما در میـان این 
محصـوالت بته هـای نشـه آور چـرس 
افغانسـتان )مـزار( از ارجحیت خاصی 
در میان سـایرگیاه ها برخوردار اسـت، 

می باشـد.   نیز 
ایـن درحالی سـت کـه چرس مـزار از 
افغانسـتان بـه کانـادا صادر نمی شـود، 
تخـم چـرس  کانادایـی  دهقانـان  امـا 
و  می کننـد  کشـت  را  افغانسـتان 
محصـوالت آن را بـه بازارهـای کانـادا 

می کننـد.  عرضـه 
در همین حـال، قـرار اسـت کـه کانادا 

فـروش و اسـتفاده از چـرس، مروانـا 
)کانابیـس( و دیگـر بته هـای نشـه آور 
را در 1۷ اکتوبـر سـال جـاری قانونـی 
فروشـگاه های  امـا  کنـد،  اعـالم 
سـال های  از  محصـوالت  این گونـه 
پیـش در شـهر »ونکـوور« فعال اسـت 
از آن  افـراد 1۸سـاله و سـال مندتر  و 
عالقـۀ  مـورد  محصـول  می تواننـد 
شـان را خریـداری و اسـتعمال کننـد.
محصوالتـی  نـوع  چندیـن  میـان  در 
کـه در ایـن بازارهـا عرضـه می شـود، 
فروختـه  هـم  افغانسـتان  چـرس 
می شـود کـه مشـهورترین آن چـرس 

اسـت. مـزاری 

قانونی سـازی  فعـال  ایمـری،  جـودی 
کـه  می گویـد  چـرس،  و  کانابیـس 
طبیعـت بـه انسـان ها بته هـای زیـادی 
و  می کنـد  تهیـه  اسـتفاده  بـرای  را 
هرانسـان به صـورت طبیعی حـق دارد 
کـه چـرس، کانابیـس و دیگـر بته های 
سـکرآور )نشـه آور( را اسـتعمال کند. 
کانادایی هـا بـه این گونـه نقـض قانون 

می گوینـد. مدنـی«  »سـرپیچی 
اضافـه بر برگ هـای ماروانا و »شـیرۀ« 
بته هـای  فروشـگاه های  در  چـرس، 
نشـه آور در ونکـوور شـربت، کلچـه، 
سـاجق و حتـی کریـم درد مراونـا هم 

بـه فـروش عرضـه می شـود.
افغانسـتان از سـالیان متمادی بدین س، 
درگیـر جنـگ برضـد چـرس، تریاک 
اسـت.  مخـدر  مـواد  دیگـر  انـواع  و 
گونـه  ایـن  افغانسـتان  حکومـت 
ادامـۀ  اساسـی  سـبب  را  مخـدرات 
فسـاد  سـازمان یافته،  جرایـم  جنـگ، 
مشـکالت  دیگـر  و  اعتیـاد  اداری، 

می شـمارد. اجتماعـی 
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صفحه 3

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد،
 دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.

بنجامین فرانکلین

تفـاهمنامۀ افغانستان با چیـن
میکنـد امضـا امنیتی



از  مرحله یـی  چنـان  بـه  کشـور  در  وضعیـت 
وقتـی  کـه  رسـیده،  شـکننده گی  و  بی ثباتـی 
امـروز مقام های کشـور چیزی را بـا قطعیت رد 
می کننـد و مجبورانـد بدتـر از آن را در روزهای 
تاییـد کننـد. رییـس حکومـت وحـدت  بعـد 
ملـی دوسـال پیـش، پـس از سـقوط قنـدوز و 
یـا بهتـر اسـت گفته شـود، پـس از آن که تحت 
ایـن شـهر  طالبـان  و  قـرار گرفـت  مدیریـت 
و  به خـاک  را  کشـور  شـمال  در  اسـتراتژیک 
خـون کشـیدند، اعـالم کـرد کـه تجربـۀ قندوز 
دیگـر در هیـچ جایی از کشـور تکـرار نخواهد 
شـد. اما هنـوز چیـزی از این گفته نگذشـته 
بـود، کـه باردیگـر قنـدوز تحـت مدیریـت 
قـرار گرفـت و در روزهـا و هفته هـای اخیر 
ایـن تجربـۀ دردنـاک در مورد فـراه و غزنی 
انجـام شـد. امـا جالب این جاسـت کـه بعد 
از این همـه فاجعـه حـاال مقام هـای امنیتـی 
کشـور با گـردن افراشـته اعـام می کنند که 
پنـج شـهر در موقعیت هـای مختلف کشـور 
در آسـتانۀ سـقوط قـرار دارنـد. بـه گفتـۀ 
مقام هـای وزارت دفـاع کشـور، شـهرهای 
گردیـز، غزنـی، قنـدوز، میمنـه و فـراه کـه 
هریـک در سـمتی از جغرافیای کشـور قرار 
به دسـت  کـه  دارد  را  ایـن  احتمـال  دارد، 
مدعی انـد  آن هـا  کننـد.  سـقوط  طالبـان 
کـه ایـن موضـوع را بـا نیروهـای خارجی 
و  گذاشـته اند  میـان  در  کشـور  در  مسـتقر 
آن هـا وعـده داده اند، کـه در صـورت آغاز 
تهاجـم طالبـان بـه ایـن شـهرها آن هـا از 
نیروهـای هوایی بـرای دفع تهاجـم نیروهای 
طالبـان کار خواهنـد گرفـت. پنج شـهر مهم 
کشـور وقتی در آسـتانۀ سـقوط قرار داشـته 
باشـند، آیـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت که 
در  را  افغانسـتان کارآیـی خـود  حکومـت 
مدیریـت کشـور از دسـت داده اسـت؟ آیـا 
معنـای گسـترش جغرافیـای جنـگ  بـه  ایـن 
در آسـتانۀ انتخابـات نمی توانـد تعبیـر شـود؟ 
آیـا بازهـم رییـس حکومـت وحـدت ملـی از 
برنامه هـای اسـتراتژیک خـود در تامیـن امنیت 
سراسـری کشـور سـخن گفته می توانـد؟ نقش 
پیمـان امنیتـی بـا امریـکا در این میان چیسـت 
و حکومـت افغانسـتان چـه نفعـی از امضـای 
ایـن پیمـان در چهارسـال گذشـته برده اسـت؟ 
بـه نظـر می رسـد سـوال های از این دسـت که 

بدون شـک کـم هم نیسـتند، هیچ یک پاسـخی 
قناعت بخـش ندارنـد و نه  هم مقام های کشـور 
می تواننـد بـه چنیـن پرسـش هایی پاسـخ های 
توجیه گرانـه ارایـه کننـد. آقـای غنـی از زمانی 
که سـکان حکومت داری را در کشـور به دسـت 
گرفتـه، واقعـا کشـور وارد فـاز بحـران فراگیـر 
سـال های  در  کـه  بحـران  ایـن  اسـت.  شـده 
در عرصـۀ  ملـی  نخسـت حکومـت وحـدت 
سیاسـی بـروز یافـت، حـاال تمـام حوزه هـا و 
به ویـژه حـوزه امنیتـی را فراگرفتـه اسـت. در 
سـال های آغـاز بـه کار حکومـت وحـدت ملی 
بحـران مشـهود عمدتآ در عرصۀ سیاسـی نمود 
بیشـتر داشـت، آقـای غنـی نـه تنهـا کـه موفق 
نشـد بـه اصالح حکومـت داری در کشـور قدم 
قابـل توجهی بـردارد، بل عمـال حکومت داری 
همـه  حـاال  کـرد.  مواجـه  بن بسـت  بـه  را 
اصـالح  منتظـر  نبایـد  دیگـر  کـه  پذیرفته انـد 
باشـند.  کشـور  در  حکومـت داری  وضعیـت 
حکومـت داری آقـای غنـی، حکومـت داری از 
نـوع مافیایی آن اسـت. آقـای غنـی و اطرافیان 
او مدعی انـد کـه حکومتی ناکارآمـد و همراه با 
فسـاد را به میـراث برده اند ولی حاال مشـخص 
شـده که آن هـا همان سیسـتم ناکارآمد پیشـین 
را نیـز نتوانسـتند، سـرپا نگه دارنـد. در عرصـۀ 
مبـارزه با فسـاد کـه وضعیـت کامال مشـخص 
اسـت. حـاال آقـای غنی حتـا از مبـارزه در این 
عرصـه نیـز سـخن نمی گویـد. اگـر تـا دیـروز 
فقـط بخشـی از حکومـت آلـوده بـه ویـروس 
بـه  بـود، حـاال کل دسـتگاه حکومتـی  فسـاد 
اسـت.  شـده  مبتـال  ویران گـر  ویـروس  ایـن 
فسـاد مالـی و اداری حـاال بخشـی از فرهنـگ 
هیـچ  در  و  اسـت  کشـور  در  حکومـت داری 
جایـی از آن نیسـت کـه نتـوان بـا نمودهایی از 
آن سـر نخـورد. آقـای غنـی خـودش بـا ایجاد 
نهادهـای مـوازی و گسـترش برخـی نهادهای 
داخـل ارگ، حکومتـی سـایه به میـان آورده که 
فسـاد و ناکارآمـدی دسـتگاه مجریـه را چندین 
برابـر افزایـش داده اسـت. در عرصـۀ امنیتـی 
و  طالبـان  اسـت.  اسـفبارتر  این هـم  از  وضـع 
دیگـر گروه هـای مخـرب تروریسـت کـه تـا 
دیـروز فقط در نقاط دوردسـت کشـور حضور 
داشـتند، حـاال حضور آن هـا به عنـوان تهدیدی 
یافتـه  گسـترش  شـهرها  درون  تـا  خطرنـاک 
اسـت. در کجایی افغانسـتان می توان احسـاس 

امنیـت کـرد؟ در کجایـی افغانسـتان گروه های 
تروریسـت حضـور پررنـگ ندارنـد؟ حتـا در 
همیـن کابـل پایتخـت، حضـور گروه هـای 
تروریسـت را می تـوان حـس کـرد. طالبـان 
کـه تا دیـروز فقط موفـق می شـدند، برخی 
انجـام  را  ناگهانـی  و  انتحـاری  حمـات 
دهنـد حـاال بـا ارتشـی قـوی به شـهرهای 
موفـق  نیـز  گاه  و  می کننـد  کشـور حملـه 
بـرای  شـوند.  آن هـا  وارد  کـه  می شـوند 
دو  می تـوان  فقـط  وضعیـت  ایـن  توجیـه 
پاسـخ ارایـه کـرد: یکـی ایـن کـه واقعـآ 
حکومـت و دسـتگاه امنیتی کشـور دیگر از 
پـس گروه هـای تروریسـت و تمامیت خـواه 
مبـارزه  تـوان  و  نمی تواننـد  شـده  بیـرون 
داده انـد  دسـت  از  را  آن هـا  سـرکوب  و 
و یـا این کـه براسـاس یـک نقشـۀ از قبـل 
طراحی شـده و توافـق از قبـل انجام شـده، 
حکومـت آقـای غنـی شـرایطی را فراهـم 
سـاخته اسـت کـه ایـن گروه ها چنیـن فربه 
و گسـتاخ شـوند. وقتـی نهادهـای امنیتـی 
خـود اعتـراف می کننـد کـه پنج شـهر مهم 
و اسـتراتژیک کشور در آسـتانۀ سقوط قرار 
دارنـد، آن هـم در زمانـی کـه فقـط کم تر از 
دو مـاه بـه برگـزاری انتخابـات پارلمانی و 
شـوراهای ولسـوالی ها باقـی مانـده اسـت، 
آیـا به معنای آن اسـت کـه واقعـآ نهادهای 
امنیتـی فلـج شـده اند و یـا این کـه حکومـت 
آقـای غنـی می خواهـد چنیـن اتفاقـی بیفتـد؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه پاسـخ بـه چنین سـوالی 
واقعآ دشـوار اسـت. نمی تـوان مطمیـن بود که 
نهادهـای امنیتـی از پـس گروه هـای شورشـی 
نمی تواننـد، مگـر  بیـرون شـده  و تروریسـت 
این کـه حکومـت آقـای غنـی بخواهـد چنیـن 
وضعـی پیـش بیایـد. به هرحـال چـه وضعیـت 
بیـرون  امنیتـی  نهادهـای  کنتـرول  از  امنیتـی 
شـده باشـد و چـه ایـن وضعیـت بـه معنـای 
قوت یافتـن بیشـتر طالبـان باشـد، هردوگزینـه 
بـه معنـای رسـیدن حکومـت وحـدت ملی به 
بن بسـت اسـت. ایـن حکومـت کـه در بیشـتر 
از چهارسـال گذشـته موفـق نشـد کابینـۀ خود 
را تکمیـل کنـد، حـاال هـم در آخریـن ماه های 
باقـی مانـده از عمـر خفت بـارش بـدون شـک 
موفـق به تامین امنیت کشـور نخواهد شـد. در 
چنیـن وضعیتی سـخت اسـت مطمین بـود که 
حکومـت بتواند بـه برگزاری انتخابات شـفاف 

و عادالنـه در کشـور موفـق شـود.
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غنیوبنبستهایآنحکومت

 

ــی  ــی زلم ــش احتمال ــر گزین ــدن خب ــت به دست ش ــا دس ب
ــکا در  ــور امری ــس جمه ــدۀ ریی ــوان نماین ــل زاد به عن خلی
افغانســتان در رســانه های اجتماعــی، نزدیــک بــه دوهزارتــن 
ــد  ــه دونال ــی ب ــتن نامهی ــا نوش ــاالن سیاســی کشــور ب از فع
ترامــپ رییــس جمهــور امریــکا از او خواســته اند کــه 
زلمــی خلیــل زاد را به عنــوان نماینــدۀ خــاص خــود در 
ــاکام و  ــرد ن ــل زاد را ف ــد. آن هــا خلی ــی نکن افغانســتان معرف
ــد  ــه خوانده ان ــه و قوم محوران ــای جانبداران دارای دیدگاه ه
کــه منافــع امریــکا و افغانســتان را هیچ گاهــی بازتــاب 

نمی دهــد. 
حــزب اســالمی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار امــا، از تعیین 
خلیــل زاد به عنــوان نماینــدۀ خــاص رییــس جمهــور امریــکا 
در افغانســتان بــا انتشــار اعالمیه یــی اســتقبال می کنــد. 
تلویزیــون کابــل نیــوز نیــز ادعــا میکنــد کــه زلمــی خلیــل زاد 
از حکمتیــار خواســته اســت تــا از تعییــن او به عنــوان 
ــا  ــکا در افغانســتان ب ــور امری ــس جمه ــدۀ خــاص ریی نماین

ــد. ــی نمای ــت علن ــی حمای ــر اعالمیه ی نش
در ایــن هیــچ جــای شــک و تردیــد نیســت کــه دوام جنــگ 
افغانســتان، تجربــۀ یکی-چنــد دوره انتخابــات نــاکام و 
در کل دموکراســی ناقــص در ایــن کشــور، عمیق شــدن 
شــگاف های قومــی، ســمتی و زبانــی همــه و همــه حاصــل 
ــل زاد  ــی خلی ــۀ زلم ــه و قوم محوران ــت های جانبداران سیاس
می باشــد.  افغانســتان  در  ماموریــت اش  دوران  طــول  در 
ــفید در  ــر س ــه قص ــی ک ــتفاده از امکانات ــا اس ــل زاد ب خلی
اختیــارش گذاشــته بــود، بــا تکیــه بــر سیاســت های قومــی و 
ــب  ــای متعصــب و تمامیت طل ــی تیم ه ــی و حام ــی، بان زبان
ــد  ــنجیده فاق ــای ناس ــردن برنامه ه ــا عملی ک ــه ب ــد ک گردی
ارزش، کشــور را بــه گــرداب رســوایی و قهقرایــی بردند.  در 
حــال حاضــر وضعیــت چنــان آشــفته و شــکننده اســت کــه 
ــل زاد  ــل زلمــی خلی ــی مث ــرۀ بحران زای ــش مجــدد چه گزین
بــه عنــوان نماینــدۀ ویــژۀ رییــس جمهــور امریــکا در 
ــای  ــی صورت بندی ه ــۀ فروپاش ــد زمین ــتان، می توان افغانس

ــازد. ــم س ــاده گی فراه ــه س ــور را ب ــن کش ــبی ای نس
ــا  ــم ب ــفید بازه ــا قصــر س ــه آی حــاال ســوال این جاســت ک
ــاص  ــدۀ خ ــوان نماین ــل به عن ــه کاب ــل زاد ب ــتادن خلی فرس
خــود، می خواهــد دچــار خطــای کالن سیاســی شــود؟ و یــا 
ــه  ــی ب ــای این چنین ــم آوری فرصت ه ــا فراه ــآ ب ــه واقع این ک
ــه ادامــۀ بحــران و  منظــور حمایــت از یــک قــوم خــاص، ب

ــی ورزد؟  ــرار م ــان اص ــتان هم چن ــی در افغانس بی ثبات
و  باشــد  کار  در  نمی توانــد  قضیه یــی  عکــس  ظاهــرآ 
نزدیک شــدن انتخابــات ریاســت جمهــوری و پافشــاری 
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــرای برگ ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
ــر  ــز ُمه ــی، نی ــاع بحران ــۀ اوض ــرای ادام ــب ب ــو از تقل ممل
تاییــدی می گــذارد. از ســویی هــم بــا به قدرت رســیدن 
ــدای  ــت- ملــت ســازی از آجن ــد ترامــپ، بحــث دول دونال
سیاســت  امریــکا نســبت بــه افغانســتان به طــور کلــی 

ــت. ــده اس ــته ش برداش
بــا وجــود این کــه ترامــپ در روزهــای نخســت بــه قــدرت 
ــفید در  ــر س ــودۀ قص ــزاف و بیه ــارف گ ــیدنش، از مص رس
افغانســتان در دوره هــای ریاســت جمهــوری جــورج بــوش 
و بــارک اوبامــا به شــدت نــاراض بــه نظــر می رســید؛ 
زیــرا بــه گفتــۀ او حضــور عســاکر امریــکا و حمایــت 
ــه نتیجه یــی کــه  مســتقیم ایــن کشــور از افغانســتان هیچ گون
ــه  ــتان و منطق ــکا را در افغانس ــداف امری ــل اه ــد حداق بتوان
بــرآورده کنــد، در پــی نداشــته اســت. نگفتــه پیداســت کــه 
ــف و  ــی و حی ــی و بی نتیجه گ ــن ناکام ــی از ای ــک بخش ی
میل شــدن کمک هــای مســتقیم و غیرمســتقیم امریــکا در 
ــل زاد  ــی خلی ــاکام زلم ــت ن ــته از ماموری ــتان، برخاس افغانس
ــی مجــدد  ــر معرف ــی ب ــرش مبن ــم اخی ــا تصمی ــد؛ ام می باش
ــیم  ــا ترس ــل ب ــژه اش در کاب ــدۀ وی ــوان نماین ــل زاد به عن خلی
ــه افغانســتان خیلی هــا  خــط سیاســی نخســتین اش نســبت ب
ــل  ــم غیرقاب ــن تصمی ــت ای ــه پش ــت. این ک ــض اس در تناق
ــخ  ــان پاس ــد، زم ــان باش ــد پنه ــزی می توان ــه چی ــار چ انتظ
ــتباه کالن  ــک اش ــرار ی ــا تک ــه ام ــر قضی ــد داد. ظاه خواه
امریــکا دارد یک بــار دیگــر آن را مرتکــب  اســت کــه 

آیـاامریکـا
بازهـماشتباهمیکنـد؟

 اگر تا دیروز فقط بخشی از 
حکومت آلوده به ویروس فساد 
بود، حاال کل دستگاه حکومتی به 
این ویروس ویران گر مبتال شده 
است. فساد مالی و اداری حاال 
بخشی از فرهنگ حکومت داری 
در کشور است و در هیچ جایی از 
آن نیست که نتوان با نمودهایی 
از آن سر نخورد. آقای غنی 
خودش با ایجاد نهادهای موازی 
و گسترش برخی نهادهای داخل 
ارگ، حکومتی سایه به میان آورده 
که فساد و ناکارآمدی دستگاه 
مجریه را چندین برابر افزایش 
داده است. در عرصۀ امنیتی وضع 
از این هم اسفبارتر است. طالبان و 
دیگر گروه های مخرب تروریست 
که تا دیروز فقط در نقاط دوردست 
کشور حضور داشتند، حاال حضور 
آن ها به عنوان تهدیدی خطرناک تا 
درون شهرها گسترش یافته است. 
در کجایی افغانستان می توان 
احساس امنیت کرد؟
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والیت هـای  شـهروندان  از  برخـی 
شمال-شـرقی  و  شـرقی  جنوبـی، 
از سـقوط برخـی از ایـن والیت هـا 
به دسـت گروه طالبـان خبـر داده اند. 
شـهر گردیز در جنوب-شـرق، کندز 
مرکـز،  در  در شمال-شـرق، غزنـی 
فـراه در غـرب و میمنـه در شـمال 
اسـتراتژیک  شـهرهای  از  کشـور، 
جـدی  تهدیدهـای  بـا  کـه  هسـتند 
احتمـال  حتـا  و  روبه روانـد  امنیتـی 
سـقوط این شـهرها نگرانـی  مردم را 

چندبرابـر سـاخته اسـت.
شـماری از باشـنده گان این شـهرها، 
هشـدار می دهنـد کـه اگـر حکومت 
کاری نکنـد، بـه زودی ایـن شـهرها 

به دسـت طالبـان خواهنـد افتـاد.
مدنـی  جامعـۀ  فعـال  عبدالرحمـان، 
فـراه در ایـن بـاره گفت کـه نگرانی 
ایـن اسـت کـه طالبـان امشـب و یـا 
فـردا حملـه می کننـد. او گفتـه کـه 
اوضـاع به شـدت نگران کننده اسـت 

و مـردم همـه بـه تشـویش انـد. 
شـورای  عضـو  ولـی،  امرالدیـن 
والیتـی کنـدز بـا اشـاره بـه ناامنی ها 
و  سـر  کـه  گفتـه  والیـت  ایـن  در 
صداهایـی اسـت کـه کنـدز سـاعت 
بعـد و یـا روز بعـد مـورد تهاجـم 
طالبـان قـرار می گیـرد، امـا هیچ کس 
نمی گیـرد. جـد  را  نگرانی هـا  ایـن 

در همین حـال، وزارت دفـاع ملـی با 
تاییـد ایـن نگرانی هـا می گویـد کـه 
نیروهـای امنیتـی– دفاعی کشـور در 

آماده باش هسـتند.  هرحالتـی 
سـخن گوی  جاویـد،  احمـد  غفـور 
وزارت دفـاع ملـی می گویـد که این 
امریکایـی  نیروهـای  بـا  نگرانی هـا 
نیـز در میـان گذاشـته شـده اند و اگر 
طالبـان  از سـوی  تحرکـی  احتمـال 
امریکایـی  نیروهـای  شـود،  دیـده 
آمـادۀ کمک در بخش هوایی اسـتند.
آقـای جاویـد،  تاکیـد کـرده کـه در 
دوسـتان  بـا  نگرانی هـا  ایـن  بـارۀ 
شـده  گفت وگـو  هـم  بین المللـی 
کمک هـای  بـاره  ایـن  در  و  اسـت 
هوایـی آنـان و تمامـی مـواردی کـه 
بتوانـد مـا را کمـک بکنـد در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت.
ریاسـت  معـاون  همین حـال،  در 
از  ملـی  دفـاع  وزارت  عملیاتـی 
گسـترده  عملیات هـای  راه انـدازی 
در شـمال، شمال-شـرق و جنـوب 
خبـر  نزدیـک  آینـدۀ  در  کشـور 

. هـد می د
از  نیـز  داخلـه  امـور  وزارت 
در  دولتـی  نیروهـای  بسـنده بودن 
می دهـد. اطمینـان  تهدیدهـا  برابـر 
نجیـب دانـش، سـخن گوی وزارت 
ایـن  بـه  رابطـه  در  داخلـه  امـور 

براسـاس  کـه  می گویـد  نگرانی هـا 
همـان ارزیابی هایـی کـه متخصصان 
نظامـی داشـته اند بر همان اسـاس ما 
نیـروی خویـش را در نظر می گیریم.
امـا چـرا اوضاع بـه این جا کشـانیده 
سـقوط  از  پـس  کـه  اسـت  شـده 
مرکـز  از شـهر غزنـی،  بخش هایـی 
پنـج والیـت راهبـردی دیگـر نیز از 
اسـتند. نابه سـامان  امنیتـی  رهگـذر 

نظامـی  آگاه مسـایل  میـاگل خالـد، 
امریـکا  اسـتراتیژی  کـه  دارد  بـاور 
چندبـار  اسـت،  بـوده  نوسـان  در 
ایـن اسـتراتیژی تغییـر کـرده اسـت 
و بسـیار کارا نبـوده اسـت، مـا نیـاز 
داریـم کـه در کنـار جنـگ بـه موارد 
می کردیـم. توجـه  نیـز  دیپلوماسـی 

سـال  یـک  کـه  درحالی سـت  ایـن 
از اعـالم راهبـرد تـازۀ واشـنگتن در 
می گـذرد،  افغانسـتان  جنـگ  بـارۀ 
راهبردی کـه کابل-واشـنگتن انتظار 
در  را  جنـگ  بن بسـت  تـا  داشـتند 
افغانسـتان بشـکند و به  طوالنی ترین 
جنـگ امریـکا در جهـان نقطـۀ پایان 
بگـذارد، امـا آتـش جنـگ هنوزهـم 
در میدان هـای نبرد شـعله ور هسـتند 
نیـز  دولتـی  نیروهـای  تلفـات  و 

می رسـد. نظـر  بـه  نگران کننـده 

پـس از امضـای تفاهم نامـۀ امنیتی کابل- واشـنگتن 
ملـی  وحـدت  حکومـت  تشـکیل  اوایـل  در  کـه 
امضـا شـد. در حـال حاضـر  دولت چین خواسـتار 
تنظیـم یـک تفاهم نامـه هـم کاری امنیتی میـان چین 
- افغانسـتان در خصـوص مبـارزه بـا تروریسـم و 

هم کاری هـای مـرزی شـده اسـت.
نشـر خبرنامه  یـی  بـا  داخلـۀ کشـور  امـور  وزارت 
گفتـه اسـت کـه ویـس احمـد برمـک وزیـر امـور 
داخلـه، در دفتـر کارش بـا یـک هیـات چینـی در 
مـورد همکاری های مشـترک امنیتی میان دو کشـور 

دیـدار و گفت وگـو کـرد.
یـک هیات 1۲نفـرۀ چینی به ریاسـت آقـای چینگ 
گوپینـگ، معـاون وزارت داخلۀ چین در امور مبارزه 
بـا تروریسـم روز پنجشـنبه وارد کابـل شـد. هدف 
سـفر ایـن هیـأت به کابـل، بحـث روی چه گونه گی 
مبـارزۀ موثـر بـا تروریسـم، به خصـوص در مناطـق 

مـرزی چین و افغانسـتان خوانده شـده اسـت.
در ایـن دیـدار آقـای چینـگ گوپینـگ، خواسـتار 
تنظیـم یـک تفاهم نامـۀ هـم کاری امنیتی میـان چین 
و افغانسـتان در خصـوص مبـارزه بـا تروریسـم و 

هم کاری هـای مـرزی شـد.
زمینـۀ  تـا  اسـت  آمـاده  کشـورش  کـه  گفـت  او 
فراگیـری آموزش هـای مسـلکی را بـرای افسـران 
پولیـس ملی افغانسـتان در چین فراهم سـاخته و در 
تقویـت نیروهـای پولیـس افغانسـتان در امـر مبارزه 

بـا تروریسـم هـم کاری بیشـتر نمایـد.
آقـای برمـک نیز، در پاسـخ بـه پیشـنهادهای هیأت 
چینـی گفـت کـه در مبـارزه بـا تروریسـم نیـاز بـه 
هـم کاری همه جانبۀ منطقه یی اسـت و افغانسـتان از 
طرح هـای سـازندۀ کشـورهای منطقـه در خصوص 
مبـارزۀ موثـر بـا تروریسـم اسـتقبال می کنـد و آن را 
در سـرکوب گروه هـای تروریسـتی و تامیـن امنیت 

کشـور و منطقـه موثـر می داند.
وزیـر امـور داخله تصریح کـرد که مردم افغانسـتان 
در امـر مبـارزه با تروریسـم قربانی های زیـادی داده 
و جنـگ تحمیلـی جـاری در افغانسـتان امنیـت کل 
منطقـه را بـا مشـکل مواجـه سـاخته و الزم اسـت 
کـه تمامـی کشـورهای منطقـه در امـر مبـارزه بـا 

تروریسـم مـردم افغانسـتان را هـم کاری نماینـد.
رهبـران  بـا  چینـی  هیـات  ایـن  کـه  گفتنی سـت 
بـر  و  کـرده  دیـدار  نیـز  ملـی  حکومـت وحـدت 
مبـارزۀ مشـترک دو کشـور علیـه تروریسـم تاکیـد 

اسـت. کـرده 
ایـن در حالـی اسـت که گفتـه می شـود چیـن یـک 
پایـگاه نظامـی در والیـت مـرزی بدخشـان بـا  این 

کشـور ایجـاد کرده اسـت. 
بـرای فراهم کـردن رونـد  کشـور چیـن در حالـی 
امضـای تفاهم نامـۀ امنیتـی تاکیـد دارد کـه مزایایـی 
مـواد تفاهم نامـۀ امنیتـی کابـل- واشـنگتن تـا هنوز 

به صـورت  شـاید و بایـد عملـی نشـده اسـت.

کمیسـیون حقـوق بشـر در واکنش بـه برخورد گـروه طالبان 
بـا اعضـای کاروان صلح خواهـان هلمنـدی در والیت بغالن،  
میثاق هـای حقـوق  نقـض  برخـورد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 

است.  بشـری 
کاروان صلح خواهـان هلمنـدی کـه شـام دیـروز وارد سـاحۀ 
دندغوری-والیـت بغـالن شـده  بودنـد تـا پیـام صلـح را بـه 
گـروه طالبـان برسـانند، از طرف افـراد این گـروه توقف داده 

شـده اند و مـورد توهیـن و تحقیـر قـرار گرفته انـد. 
یـک عضـو ایـن کاروان بـه رادیـو آزادی گفته کـه زمانی که 
به سـاحۀ آکاخیل ولسـوالی دندغوری-والیت بغالن رسـیده  
بودنـد، از طـرف گـروه ۲۰نفـری طالبـان توقف داده شـده و 

مـورد توهیـن و تحقیر قـرار گرفتند. 
بسـم اهلل وطن دوسـت، یـک عضو ایـن گروه ادعا کرده اسـت 
کـه طالبـان به رغـم توهیـن و تحقیر ایـن روند را یـک پروژه 

خوانده اند. 
امـا، توهیـن اعضـای کاروان صلح خواهان هلمندی از سـوی 
طالبـان واکنش هـای کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر را همراه 

شـده  است.
بـالل صدیقـی سـخن گوی کمیسـیون حقـوق بشـر با اشـاره 
صلح خواهـان  کاروان  بـا  طالبـان  گـروه  برخـورد  ایـن  بـه 
به خواسـت  تـا  می خواهـد  طالبـان  از  کـه  گفتـه  هلمنـدی، 
صلح خواهانـۀ مـردم احتـرام گذاشـته و ارزش هـای حقـوق 

بشـری را رعایـت کننـد.
آقـای صدیقـی تأکیـد کـرده که هیـچ گروهی حـق توهین به 
حرکت هـای مردمـی در پیونـد بـه صلـح را نـدارد و چنیـن 

عمـل نقـض میثاق هـای حقوق بشـری اسـت.
بـه گفتـۀ او، هرعملی که سـبب هتـک حرمـت و مانع چنین 
حرکت هـا می شـود در مغایـرت بـا تمامـی قوانیـن حقـوق 
بشـر بین المللـی و قوانین بشردوسـتانۀ بین المللی قـرار دارد، 
هیـچ گروهـی حـق نـدارد کـه یـک کتلـه از جوانـان را کـه 
بـرای صلـح و تأمیـن عدالـت تـالش می کنند، مـورد توهین 
قـرار دهـد و یا مانـع حرکت های صلـح خواهانۀ آنان شـود.

آقـای صدیقـی، از امنیـت جان ایـن کاروان نیز ابـراز نگرانی 
می کنـد و از حکومـت می خواهـد تـا بـرای مصئونیـت ایـن 

کاروان توجـه جدی داشـته باشـد.
پیـام  آن کـه  بهـر  از  هلمنـد  کاروان صلح خواهـان  اعضـای 
صلـح را بـرای طالبان برسـانند، شـام دیـروز وارد ولسـوالی 
دندغـوری والیـت بغـالن شـده بودنـد؛ امـا آن چـه اعضـای 
ایـن کاروان می گوینـد، مـورد اهانـت و توهین گـروه طالبان 

گرفتند. قـرار 
حرکـت  رمضـان  مبـارک  مـاه  در  صلح خواهـان  کاروان 
صلح خواهانـۀ را از هلمنـد آغـاز کـرد و پـس از گذشـت 
بیشـتر از یک مـاه سـفر پیـاده بـه کابـل رسـیدند تـا صـدای 

صلـح را بـه حکومـت و طالبـان برسـانند.
ایـن حرکـت بـا برپایـی خیمه هـای تحصـن در برابـر دفتـر 
شـمول  بـه  مهـم  سـفارت خانۀ  چندیـن  و  ملـل  سـازمان 
سـفارت امریـکا در کابل خواسـتار برقـراری آتش بس دایمی 

میـان حکومـت و طالبـان شـدند.
ایـن حرکـت پـس از دو مـاه در کابـل، حاال ۲۰روز می شـود 
کـه بـا حرکـت به سـوی بلـخ سـفر شـان را بـه والیت هـای 

شـمال افغانسـتان آغـاز کرده انـد.
شـورای  سـخن گوی  طاهـری،  احسـان  حـال،  همیـن  در 
عالـی صلـح نیـز از گـروه طالبـان می خواهـد تـا بـه صـدای 
مـردم  تمامـی  خواسـت  کـه  کاروان  ایـن  صلح خواهانـۀ 

بگوینـد. لبیـک  اسـت  افغانسـتان 
آقـای طاهـری، ابـراز امیـدواری کـرد کـه  طالبـان مسـلح 
مثبـت  و  بی درنـگ  پاسـخ  افغانسـتان  مـردم  صـدای  بـه 
دهنـد تـا همـه شـاهد برداشـتن گام هـای عملـی بـرای آغاز 

باشـیم. طالبـان  و  حکومـت  میـان  صلـح  گفت وگوهـای 
گـروه  هلمنـدی،  صلح خواهـان  کاروان  گفتـۀ  بـه  هرچنـد 
طالبـان پیـام آنـان را رد کـرده و گفته اند کـه آن را نمی پذیرند؛ 
بـاز  حرکت شـان  از  می گوینـد  کاروان  ایـن  اعضـای  امـا 

نخواهنـد ایسـتاد.

نگرانی  از سقوط 
پنج شهر مهم به دست طالبان

تفـاهمنامۀ افغـانستان با چین
میکنـد امضـا امنیتی

گفتند نه کاروانصلحخواهان به طالبان
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*   اُفت قند خون 
انتخاب هـای غذایـی می توانـد بـا هرجنبـه از شـرایط سـالمت مـا مرتبـط 
باشـد و توانایی مـان در تجربـۀ خـواب خـوب شـبانه نیـز از ایـن مسـاله 

نیست. مسـتثنی 
از  سرشـار  غربـی  غذایـی  رژیـم  ماننـد  غذایـی  رژیم هـای  برخـی 
کربوهیدارت هـا و قندهـای پاالیش شـده هسـتند. حتی مصـرف مقدار کمی 
از ایـن غذاهـا در طـول روز می توانـد یک کابـوس قند خونـی را رقم بزند 

کـه موجـب بیـداری شـما در میانه هـای شـب می شـود.
هورمـون اسـترس کورتیـزول نیـز در مدیریت قنـد خون نقـش دارد. برای 
بـدن شـما، یـک تغییـر بیش ازحـد سـریع در قنـد خـون می تواند مشـابه با 
یـک حملـۀ هـراس یـا انفجـار خشـم، تـرس یـا سـرخورده گی احسـاس 

. شود
هرزمـان کـه قنـد خـون شـما به سـرعت اُفـت می کنـد، هماننـد پـس از 
خـوردن یـک دسـر شـیرین و بـزرگ، بـدن وارد یـک واکنـش استرسـی 
می شـود و زمانـی کـه ایـن اتفـاق در میانـۀ شـب رخ می دهـد، واکنـش 

استرسـی موجـب اختـالل در خـواب شـما می شـود.
یک رژیم غذایی سـالم و سرشـار از غذاهای کامل پاسـخی به این مشـکل 
اسـت. امـا به عنـوان اقدامـی سـریع می توانیـد مصرف یک مشـت بـادام یا 

یـک قاشـق کرۀ بـادام یا روغـن نارگیل را پیـش از خواب امتحـان کنید.
 

*  یک واکنش استرس خارج از کنترل 
روز  طـول  در  کـه  اتفاقاتـی  از  کامـل  جداشـدن  مـا،  از  بسـیاری  بـرای 
تجربـه کرده ایـم، دشـوار اسـت. افـکار، وظایـف انجام نشـده، نگرانی هـا و 

نمی کننـد. رهـا  را  مـا  رو  پیـش   روز  بـرای  برنامه ریزی هـا 
امـا شـما بایـد نگرانی هـای خـود را برون سـپاری کنیـد. پیـش از خـواب، 
همـه چیـز شـامل نگرانی هـا، فهرسـت کارهایـی کـه بایـد انجـام شـوند، 
برنامه هـا و حتـی پرسـش ها را یادداشـت کنید. از این رو، دیگر الزم نیسـت 

تـا آن هـا را بارهـا و بارهـا در ذهـن خـود مـرور کنید.
حـدود ۲۰ دقیقـه پیـش از خـواب خـود را از هرچیـزی، 
از  کنیـد.  جـدا  الکترونیکـی،  دسـتگاه های  به ویـژه 
تکنیک هـای تنفـس عمیـق اسـتفاده کنید، مدیتیشـن انجام 
دهیـد، بـه یـک آهنـگ آرامش بخـش گـوش کنیـد، یا هر 
کار دیگـری که شـما را پیش از خـواب از اتفاقات روزانه 

جـدا می کنـد، انجـام دهیـد.
فراگیـری نه گفتـن بـه فعالیت هایـی کـه زمـان شـما را در 
طـول روز بیهـوده تلـف می کنند، اهمیـت دارد و زمانی را 
بـرای مطالعـه، پیـاده روی یا هـر فعالیتی دیگـری که از آن 

لـذت می بریـد، اختصـاص دهید.
*  خستگی بیش از حد 

غـروب  از  پـس  چندسـاعت  طبیعـی  به طـور  مـا  بـدن 
مـا  همـۀ  دارد.  تمایـل  به خواب رفتـن  بـرای  خورشـید 
ایـده آل برخـوردار هسـتیم و اگـر بـرای  از یـک زمـان 
چندشـب بـه بدن خـود توجه کنیـد متوجه آن می شـوید.
اگـر پـس از آن زمـان ایـده آل هم چنـان بیدار باقـی بمانید 
تجدیـد انـرژی را تجربـه خواهیـد کـرد کـه بـرای انجـام 
کارهـا خـوب بـه نظـر می رسـد، امـا بـه واقـع احساسـی 
عجیـب و غریـب را در شـما ایجاد کرده و آماده گی شـما 

بـرای خوابیـدن از بیـن می رود.
*  الکل 

مصـرف  راحت تـر  به خواب رفتـن  بـرای  افـراد  برخـی 
امـا  می دهنـد،  قـرار  نظـر  مـد  را  الکلـی  نوشـیدنی های 
الـکل در ریتـم خـواب انسـان اختـالل ایجـاد می کنـد. 
در ابتـدا شـاید به خوابـی عمیـق فـرو برویـد، امـا مصرف 
شـبانه  بیدارشـدن های  بـه  اغلـب  الکلـی  نوشـیدنی های 

می شـود. منجـر 
*  داروها 

از  بنزودیازپین هـا،  به ویـژه  افسـرده گی،  ضـد  داروهـای 
جملـه داروهـای بدنـام و مخـل خـواب انسـان هسـتند. 
حتـی برخـی داروهایـی که بـرای بهبـود خـواب طراحی 
شـده اند، ماننـد امبیـن، نیـز می تواننـد اثر منفی بر شـرایط 
خواب انسـان داشـته باشـند. بـرای ایجاد تغییـر در دور و 
زمـان مصـرف داروهـا همـواره با پزشـک خود مشـورت 

. کنید
 

منبع: سامت نیوز

شب
های 

نه 
میا

در 
ب 

خوا
از 

ن 
شد

دار
بی

یل 
 دل

5

ــراد  ــط اف ــوع توس ــای متن ــد از آزمایش ه بع
ــان  ــال ۲۰۰۸ محقق ــرانجام در س ــف، س مختل
در دانشــگاه آکســفورد بــا رادیوکربــن، پارچــه 
را دقیق تــر آزمایــش کردنــد و احتمــال تاریــخ 
ــیح  ــی مس ــان زنده گ ــه زم ــق ب ــه متعل آن را ک
باشــد تاییــد و آزمایش هــای ســال 1۹۸۸ 
ــاف  ــن اوص ــام ای ــا تم ــد. ب ــب کردن را تکذی
ــل  ــای ح ــزو معماه ــوز ج ــن هن ــن توری کف
نشــده بشــریت اســت و تحقیقــات هم چنــان 

ــه دارد. راز ــارۀ آن ادام در ب

*  استون هنج
دوایــر سنگی”اســتون  هنــج” یکــی از عجایــب 
جهــان باســتان و از مشــهورترین محوطه هــای 
ــال  ــه از س ــت ک ــان اس ــروز جه ــتانی ام باس
ــی یونســکو  ــراث جهان 1۹۸۶ در فهرســت می
ــۀ  ــن محوط ــت ای ــت. قدم ــده اس ــت ش ثب
انگلســتان  باســتانی کــه در “ویلت شــایر” 
ــنگی و  ــر نوس ــه عص ــت، ب ــده اس ــع ش واق
ــج از  ــتون  هن ــردد. اس ــرغ برمی گ ــر مف عص
دو دایــرۀ  ســنگی متحد المرکــز تشــکیل شــده 
ــی  ــرۀ درون اســت کــه ارتفــاع ســنگ های دای
آن بــه ۶ متــر و وزن شــان بــه حــدود ۵۰ تــن 

راز می رســد. 
بــه عقیــدۀ کارشناســان، اســتون  هنــج در چنــد 
مرحلــه و در یــک دورۀ زمانــی هزارســاله، از 
ــالد  ــش از می ــال پی ــزار س ــا ۲ ه ــزار ت 3 ه
مســیح، ســاخته شــده اســت. ســاخت اســتون  
هنــج در زمــان خــود یــک شــاهکار مهندســی 
ــروی انســانی  ــت و نی ــزه، وق و مســتلزم انگی
باالیــی بــوده اســت. بــا ایــن حــال تــا امــروز 
ــده  ــن نش ــج روش ــتون  هن ــاخت اس ــل س دلی
در  زیــادی  تئوری هــای  هرچنــد  اســت، 
ــر  ــن دوای ــاخت ای ــل س ــرد و دلی ــورد کارب م
ــک از  ــوز هیچ ی ــه هن ــود دارد ک ــنگی وج س

ــده اند. راز ــت نش ــن ثاب ــه یقی ــا ب آن ه

*  خطوط نازکا
خطــوط  از  مجموعه یــی  نــازکا  خطــوط 
ــک دشــت  ــازکا، ی ــه در صحــرای ن اســت ک
بایــر واقــع شــده اســت. ایــن دشــت به طــول 
ــا  ــازکا و پالی ــهرهای ن ــن ش ــر و بی ۸۰ کیلومت
ــوط  ــن خط ــده اســت. ای ــیده ش ــرو کش در پ
ــت.  ــده اس ــق ش ــازکا خل ــگ ن ــط فرهن توس
صدهــا شــکل منحصربه فــرد وجــود دارد 
کــه از نظــر پیچیده گــی از خطــوط ســاده تــا 

مرغ هــای مگس خــوار، عنکبــوت، میمــون 
ــوط  ــتند. خط ــوع هس ــک دارای تن و مارمول
تشــخیص  قابــل  فضــا  از  به جــز  نــازکا 
از  نیســتند.  منســجم  خطــوط  به صــورت 
ایــن رو حــدس زده می شــود کــه مــردم 
ــق  ــه خل ــتند کاری را ک ــز نتوانس ــازکا هرگ ن

ببیننــد. منســجم  به صــورت  کرده انــد، 
آن چــه بیشــتر مــا را در ســردرگمی قــرار 
اســت  نگاره هــای جانورســانانی  می دهــد 
کــه در آن جــا ترســیم شــده اند. ایــن تصاویــر 
ــی  ــوند وقت ــق ش ــتند خل ــه می توانس چه گون
ــدون داشــتن وســیله یی  ــان آن هــا ب کــه خالق
بــرای پــرواز، امــکان چک کــردن رونــد کار را 
ــاع( نداشــته اند؟  از منظــری مناســب )در ارتف
ــک  ــدر کوچ ــا آن ق ــن طرح ه ــک از ای هیچ ی
نیســتند کــه از روی زمیــن قابــل رویــت 
ــر  ــن تصاوی ــن، ای باشــند، در حالی کــه از زمی
ــکل از  ــدون ش ــری رد ب ــک س ــد ی ــه مانن ب
تایــر موتــر کــه از پهنــۀ دشــت عبــور کــرده 
ــی  ــکال وقت ــن اش ــد. ای ــوه می کنن ــت جل اس
چهــرۀ واقعــی خــود را برمــال می ســازند 
کــه از فاصلــۀ چندصدمتــری از ســطح زمیــن 
ــی  ــچ ارتفاع ــه هی ــوند. در آن ناحی ــده ش دی
یافــت نمی شــود کــه بتوانــد ایــن منظــر 

ــازد. راز ــم س ــب را فراه مناس

*  جزیره ایستر
Isla de Pas� بــه کــه  ایســتر   جزیــرۀ 
cua معــروف اســت جزیره یــی اســت در 
اقیانــوس آرام جنوبــی متعلــق بــه کشــور 
ــرۀ ایســتر به خاطــر تندیس هــای  شــیلی. جزی
ــروف  ــود مع ــتانی خ ــب باس ــالۀ عجی ۴۰۰س
ــتای  ــه در راس ــا ک ــن تندیس ه ــه ای ــت. ب اس
کرانــۀ دریــا بــه خــط ایســتاده اند مــوآی 
گفتــه می شــود. در بیــن ســال های 1۲۵۰ 
تــا 1۵۰۰ ســاکنان ایــن جزیــره بــرای عبــادت 
و راز و نیــاز بــه ایــن منطقــه می آمدنــد. 
ــد. ــره پراکنده ان ــر جزی ــا در سرتاس موآیی ه
ــن  ــا، تخمی ــدازه و وزن موآی ه ــه ان ــته ب بس
زده می شــود کــه بیــن ۵۰ تــا 1۵۰ نفــر 
غلتک هــای  توســط  آن هــا  بــرای حمــل 
ــوده اســت.  ــاز ب ــی و ســورتمه مــورد نی چوب
ــن  ــدود ۸۶ ت ــی ح ــوآی وزن ــنگین ترین م س
یــا مــوآی، در  دارد. مجســمه های عظیــم 
ــده اند.  ــده کاری ش ــاه کن ــک دوره کوت ــی ی ط
تقریبــا نیمــی از موآی هــای باقی مانــده در 

Rano Raraku واقــع شــده اســت. راز
باقی مانده های کوکایین و تنباکو روی 

*  مومیایی ها
ــردن  ــوول آزمایش ک ــناس مس ــک باستان ش ی
ــان  ــود مصری ــه ش ــا متوج ــود ت ــی ب مومیای
باســتان از چــه مــواد مخــدری اســتفاده 
ــه  ــا چ ــرف ت ــن مص ــزان ای ــد و می می کردن
حــد بــوده اســت. ایــن باســتان شــناس موفــق 
بــه کشــف اثــرات کوکاییــن و تنباکــو در 
ــن و  ــه نیکوتی ــی ک مومیایی هــا شــد. از آنجای
کوکاییــن گیاهانــی هســتند کــه فقــط در قــارۀ 
ــن  ــه ای ــان ب ــود، محقق ــت می ش ــکا یاف امری
ــردم  ــا م ــا ب ــه مصری ه ــیدند ک ــه رس فرضی
ــتند.  ــی داش ــات فرهنگ ــکا ارتباط ــارۀ امری ق
ــان  اگــر ایــن موضــوع صحیــح باشــد، مصری
ــی را  ــان نیم کــرۀ غرب قرن هــا پیــش از اروپایی

کشــف نموده انــد. راز

*   ناهمواری های دریای بالتیک 
کشــف جســمی شــبیه بــه یــک بشــقاب 
پرنــده در قعــر دریــای بالتیک در ســال ۲۰11، 
ســبب بــروز شــگفتی و ســردرگمی بســیاری 
از دانشــمندان شــد. فســیلی کــه در ســال 
۲۰11، کــف دریــای بالتیــک کشــف شــد، بــه 
وضــوح یــک بشــقاب پرنــده )UFO( اســت 
کــه بــا زمیــن برخــورد نمــوده اســت. در غیــر 
ــاید  ــد؟ ش ــد باش ــه می توان ــورت چ ــن ص ای
یــک جســم شــکل گرفتــه توســط طبیعــت و 

ــر اثــر عوامــل جغرافیایــی؟ خیــر! ب
کــه  می گویــد   Live Science مجلــه ی 
پیتــر لیندبــرگ، سرپرســت تیــم غواصــی 
ــده را  ــقاب پرن ــن بش ــف ای ــای کش ــه ادع ک
دارد، مــکان دقیــق ایــن کشــف را اعــالم 
نکــرده اســت و شــواهد ضــد و نقیضــی برای 
ــه نمــوده و اعــالم  ــش ارائ پشــتیبانی از ادعای
ــک  ــب ی ــه زودی در قال ــه ب ــت ک ــرده اس ک
ــد  ــاش خواه ــتری ف ــات بیش ــتند، اطالع مس
ــن شناســی  ــن وجــود اســتاد زمی ــا ای کــرد. ب
اســتکهلم   Volker Brüchert دانشــگاه 
می گویــد کــه ایــن ناهمــواری ممکــن اســت 
یــک تخته ســنگ بازالــت زیــر یخچال هــا 

ــد. باش

برگرفته از سایت گجت نیوز

راز باستـانی که هنـوزهـم 
سـر بـه مهـر مانـده است

بخش دوم و پایانی
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ــه اقبـــال الهـــوری  از همین جاســـت کـ
ــا  ــالم بـ ــه روح اسـ ــت کـ ــد اسـ معتقـ
نزدیکـــی  اســـتقراء  و  تجربه گرایـــی 
بیشـــتری دارد تـــا فلســـفۀ یونانـــی. 
ـــه  ـــت ک ـــدۀ نخس ـــی دوس ـــلمان ها ط مس
ـــد  ـــه بودن ـــی رفت ـــۀ یونان ـــار اندیش ـــر ب زی
و »قـــرآن را بـــا چـــراغ فکـــر یونانـــی 
می خواندنـــد«، عمـــاًل از روح اصلـــی 
ــم  ــرا قرآن کریـ ــد. زیـ ــن دور افتادنـ دیـ
ـــه  ـــی ک ـــا علوم ـــی ب ـــش از فلســـفۀ یونان بی
امـــروزه تجربـــی خوانـــده می شـــود، 
قرابـــت بســـیاری دارد. اقبـــال بـــه ایـــن 
ابتـــکار  و  نمی کنـــد  اکتفـــا  مقـــدار 
اســـتقرایی  روش هـــای  به کارگیـــری 
و  برمی گردانـــد  مســـلمان ها  بـــه  را 
در  تجربـــه  و  اســـتقراء  پرچـــم داران 
ــه  ــد کـ ــی می بینـ ــۀ راهـ ــرب را ادامـ غـ
ــا  ــاز کـــرده بودنـــد . بـ ــلمان ها آغـ مسـ
ـــوم  ـــالمی از عل ـــع اس ـــود، جوام ـــن وج ای
ـــاله  ـــن مس ـــد و ای ـــه گرفتن ـــی فاصل تجرب
عامـــل مهـــم عقب افتاده گـــی آن هـــا 
ــر  ــد. اگـ ــد شـ ــدن جدیـ از کاروان تمـ
چنان کـــه شـــیوه های تجربـــی آن روزگار 
کـــه ابوریحـــان یکـــی از چهره هـــای 
شـــاخص آن شـــناخته می شـــود ادامـــه 
ـــا  ـــروزِ اروپ ـــِی ام ـــدن علم ـــت، تم می یاف
به دســـتان پرتـــوان مســـلمان ها رقـــم 
می خـــورد. امـــا بـــا دریـــع، جنگ هـــای 
 Crusade(صلیبـــی خانمان برانـــدازِ 

Wars( و حملـــۀ ویرانگـــر چنگیزی هـــا 
ـــدن  ـــه تم ـــود ک ـــی ب ـــل بیرونی ی از عوام
به نحـــو  و  یک بـــاره،  را  اســـالمی 
ــا آن  ــرد و بـ ــران کـ ــی ویـ غیرمنتظره یـ
ــِت  ــری و عظمـ ــع فکـ ــلمان ها منابـ مسـ
تاریخـــی خویـــش را از دســـت دادنـــد. 
ـــی داد  ـــرچ م ـــی به خ ـــعی بلیغ ـــی س بیرون
تـــا بـــه منابـــع معتبـــر  و داده هـــای 
مؤثـــق دســـت پیـــدا کنـــد و پیـــش 
از دســـت یابی بـــه نتیجـــه، شـــواهد 
کافـــی در آن زمینـــه به دســـت آورد. 
از ایـــن رو، علی رغـــم آن کـــه شـــمار 
در  اســـالمی  دانشـــمندان  از  زیـــادی 
ـــن  ـــک دی ـــوان ی ـــم به عن ـــورد هندوئیس م
ـــد،  ـــه  بودن ـــخن گفت ـــث و س ـــرکی بح ش
بیرونـــی بـــه مطالعـــۀ عینـــی و تحقیـــق 
ـــد؛  ـــت می زن ـــاب دس ـــن ب ـــاره در ای دوب
او بیـــان مـــی دارد کـــه عامـــۀ هندوهـــا 
بت پرســـت به نظـــر می رســـند، امـــا 
اشـــخاص تعلیم دیـــده و اهـــل علـــم 

ـــات  ـــرای اثب ـــی ب ـــد. بیرون ـــا موحدن آن ه
ــاِب  ــواهدی از کتـ ــه شـ ــا بـ ــن ادعـ ایـ
هندوهـــا متوســـل می شـــود کـــه در آن 
از عقیـــده بـــه خـــدای یگانـــه، ابـــدی، 
بـــی اول و انجـــام، مریـــد، متعالـــی، 
و...  بی َمثـــل  حاکـــم،  حیات دهنـــده، 
ـــن  ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــان آم ـــه می ـــخن ب س
ــه  ــت کـ ــر آن اسـ ــی بـ ــواهد، بیرونـ شـ
ـــتری  ـــه واکاوی بیش ـــاز ب ـــاله نی ـــن مس ای
ــن  ــه در ایـ ــزی کـ دارد و کم تریـــن چیـ
مـــورد می تـــوان گفـــت این اســـت کـــه 
ـــم(  ـــن مورد)هندوئیس ـــا در ای ـــاوت م قض
ــت.  ــتوار نیسـ ــنیده ها اسـ ــر شـ ــز بـ جـ

نتیجه گیری
ــه  ــه بـ ــی – چنان کـ ــان البیرونـ ابوریحـ
چهره هـــای  از  گذشـــت-  تفصیـــل 
شـــاخص علـــم، فلســـفه و تاریـــخ 
به شـــمار می آیـــد. او بـــا تکیـــه بـــر 
خـــرد انتقـــادی و رویکـــرد تجربـــی 
و  بگشـــاید  تازه یـــی  راه  توانســـت 
نســـبت انســـان را بـــا واقعیـــت جهـــان 
ـــازد.  ـــر س ـــه نزدیک ت ـــی تجرب ـــه میانج ب
ـــان  ـــادی اش نش ـــرش انتق ـــا نگ ـــی ب بیرون
داد کـــه در پذیـــرش و رد داده هـــا و اقـــوال 
ــیاری  ــاط بسـ ــد احتیـ ــته گان بایـ گذشـ
به خـــرج داد. یافته هـــای گذشـــته را نـــه 
ـــم  ـــه ه ـــرد و ن ـــه رد ک ـــوان عجوالن می ت
تأییـــد آن - مادامـــی کـــه شـــواهد و دالیـــل 

کافـــی بـــه ســـود آن هـــا در دســـت رس 
نباشـــد- کار درســـت و شایســـته یی 
اســـت. گذشـــته از ایـــن، از آنجایی کـــه 
گذشـــته گان  تاریـــخ  از  بســـیاری 
تباهـــی  و  تحریـــف  دســـت خوش 
بایســـتی در آن تجدیـــد  شده اســـت، 
ــوان در  ــرد و از آن پـــس می تـ ــر کـ نظـ
مـــورد رد یـــا پذیـــرش آن هـــا ســـخن 
گفـــت. چنیـــن رویکـــرد باالطبـــع از 
ــذر  ــه از رهگـ ــی را کـ ــو موانعـ یک سـ
ـــراراه  ـــته گان ف ـــدۀ گذش ـــرات تلنبارش تفک
وی قـــرار داشـــت، برمی داشـــت و از 
ســـویی، راه را بـــر روی تالش هـــای 
همـــوار  او  متفاوت تـــر  و  تـــازه 
ــه او  ــود کـ ــان بـ ــاخت. بدین سـ می سـ
از فلســـفه بـــه علـــم بیش تـــر اهتمـــام 
 ورزیـــد و بـــه تجربـــه و مشـــاهده در برابـــر 
ــتری  ــت بیشـ ــتنتاج اهمیـ ــاس و اسـ قیـ
قایـــل شـــد. او نـــه فقـــط در فزیـــک، 
نجـــوم و زمین شناســـی و ... بـــه دنبـــال 

ـــات  ـــه در ریاضی ـــود، بلک ـــی ب ـــج عمل نتای
نیـــز کـــه غالبـــًا از جنـــس علـــوم نظـــر 
کاربـــرد  بـــه  می آمـــد،  به حســـاب 
بیرونـــی  می نگریســـت.  آن  عملـــی 
حتـــا در شـــناخت ادیـــان و پدیده هـــای 
ـــی  ـــای تجرب ـــر روش ه ـــز ب ـــی نی اجتماع
تکیـــه داشـــت و از ایـــن بابـــت، کار او 
ــان  ــا جامعه شناسـ ــی بـ ــباهت فراوانـ شـ
معاصـــر اروپایـــی دارد. بیرونـــی نقطـــۀ 
عطفـــی در تحـــول متودولوژیـــک از 
از  و  تجربه گرایـــی،  بـــه  عقل گرایـــی 
ـــن  ـــه عی ـــن ب ـــتقراء و از ذه ـــه اس ـــاس ب قی
در تاریـــخ اســـالم به شـــمار می آیـــد. 
در مقطعـــی کـــه دورافتاده گـــی جوامـــع 
جدیـــد  علـــم  کاروان  از  اســـالمی 
ــه  ــاهده و تجربـ ــر مشـ ــاً بـ ــه عمدتـ کـ
ـــن  ـــل رکی ـــی از عوام ـــت، یک ـــتوار اس اس
انحطـــاط شـــناخته می شـــود، معرفـــی و 
ـــون او  ـــی چ ـــنِت تجربه گرایان ـــای س احی
ــی  ــو نقـــش ارزنده یـ ــد از یکسـ می توانـ
ـــروک  ـــارف مت ـــی از مع ـــای بخش در احی
اســـالمی بـــازی کنـــد و از ســـویی، 
زمینه هـــای بازگشـــت جوامـــع اســـالمی 
را بـــه علـــم تجربـــِی جدیـــد فراهم تـــر 

خواهـــد ســـاخت.
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البیرونی: ابوریحان

تجربهگرایی از

انتقادیتا تفکر

تحــول  در  عطفــی  نقطــۀ  بیرونــی 
بــه  عقل گرایــی  از  متودولوژیــک 
تجربه گرایــی، و از قیــاس بــه اســتقراء و از 
ذهــن بــه عیــن در تاریــخ اســام به شــمار 
می آیــد. در مقطعــی کــه دورافتاده گــی 
جوامــع اســامی از کاروان علــم جدیــد 
کــه عمدتــاً بــر مشــاهده و تجربــه اســتوار 
ــاط  ــن انحط ــل رکی ــی از عوام ــت، یک اس
احیــای  و  معرفــی  می شــود،  شــناخته 
ــد  ــون او می توان ــی چ ــنِت تجربه گرایان س
از یکســو نقــش ارزنده یــی در احیــای 
بخشــی از معــارف متــروک اســامی بــازی 
کنــد و از ســویی، زمینه هــای بازگشــت 
جوامــع اســامی را بــه علــم تجربــِی 

جدیــد فراهم تــر خواهــد ســاخت

پوهنمل عبدالبشیر فکرت
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ق-ع
ــی  ــا غن ــدرت ب ــگ ق ــر در جن ــف اتم ــرآ حنی اخی
شکســت خــورد و مجبــور بــه اســتعفا شــد. برخی هــا 
بــه ایــن باورانــد، کــه اتمــر خــودش را در انتخابــات 
پیــش  رو در برابــر اشــرف غنــی کاندیــد می کنــد تــا 

ــرد. انتقــام شکســت اش را از وی بگی
بــه بــاور ایــن قلــم حنیــف اتمــر مثــل هــر شــهروند 
دیگــر کشــور از لحــاظ قانــون اساســی کشــور 
ــت  ــی دارد: نخس ــکل اساس ــی دو مش ــق دارد، ول ح
نداشــته  را  آمریکایی هــا  حمایــت  اگــر  این کــه 
باشــد بــه مشــکل می توانــد بــه مقــام ریاســت 
جمهــوری برســد. دوم این کــه در سلســله مراتب 
لغمانی هــا،  درانی هــا،  و  غلجایــی  میــان  قــدرت 
ننگرهاری هــا، کنری هــا، وردکی هــا و ده هــا قــوم 
ــور   ــس جمه ــد رئی ــده نمی توانن ــتون ش ــک پش کوچ
ــبت  ــش از نس ــرده بی ــوام نام ب ــه اق ــا آن ک ــوند. ب ش
پکتیایــی خــود  یــا  قندهــاری و  به هــر پشــتون 
در  بزرگــی  نقــش  و  می شــمارند،  پشــتون تر  را 
ــتو  ــات پش ــان و ادبی ــگ، زب ــت گذاری ها، فرهن سیاس
ــد،  ــازی کرده ان ــف ب ــای مختل ــاد در رژیم ه و اقتص
ــه  ــه ب ــیره ن ــه و عش ــب، طائف ــاظ نس ــی از لح ول
ــی. ــه دران ــد و ن ــق دارن ــی تعل ــتون های غلجای پش
اســت  قــرن  چندیــن  کــه  درحالی ســت  ایــن 
میــان  قــدرت  سلســله مراتب  ســر  بــر  جنــگ 
ــاختار  ــن س ــان دارد. در چنی ــی جری ــی و غلجای دران
ــرای  ــری ب ــام رهب ــرای مق ــی ب ــدرت، جای ــازع ق متن
یــا  و  کنــری  ننگرهــاری،  لغمانــی،  پشــتون های 

وردکــی وجــود نــدارد.
صــرف نظــر از این کــه ســاختارها و بافت هــای 
قبیلــوی در نتیجــۀ جنگ هــا و تحــوالت ۴دهــۀ 
اخیــر تضعیــف شــده اســت، ولــی بــا تاســف 
ذهنیــت قبیله پرســتی، قوم پرســتی و تبارگرایــی و 
محل گرایــی بــه مراتــب نســبت بــه گذشــته تقویــت 

ــت. ــه اس یافت
از ســقوط طالبــان یــک فرصــت طالیــی  بعــد 
ــای  ــک به ج ــور دموکراتی ــک کش ــاختن ی ــرای س ب
قوم محــوری میســر شــد، ولــی بــه تقصیــر نخبــه گان 
ــور  ــن برمح ــدرت در ب ــله مراتب ق ــاالر سلس قبیله س
غلجایــی و یــا درانــی بــه زور قــدرت نظامــی،  
ــه  ــد.  در نتیج ــته ش ــکا گذاش ــی امری ــی و مال سیاس
ــای  ــا وردکی ه ــا و ی ــا، ننگرهاری ه ــرای لغمانی ه ب
ریاســت  قــدرت  سلســله مراتب  در  پشــتون طلب 

ــد. ــه نش ــر گرفت ــوری در نظ جمه
اگــر ســنگ بنــای سلســله مراتب قــدرت در بــن 
عادالنــه گذاشــته می شــد  شــاید به جــای حامــد 

ناشــناخته و مرمــوزی  کــرزی، یــک شــخصیت 
به نــام حاجــی قدیــر از ننگرهــار کــه نقــش مهــم در 
جنــگ ضــد تروریــزم و طالبــان داشــت بایــد رییــس 
حکومــت موقــت انتخــاب می شــد نــه به حیــث 
معــاون کــرزی. ایــن در حالــی بــود کــه یگانــه امتیــاز 
حامــد کــرزی تعلقــات او بــه قبایــل درانــی بــود نــه 

ــی. ــوغ سیاس ــا نب ــی و ی ــدرت نظام ــدام ق ک

ــد«  ــخر می گوی ــا تمس ــی ب ــرف غن ــرا اش *  چ
لغمانی هــا«؟ زنده بــاد 

ــه  ــی ک ــرف غن ــا در اش ــی را حت ــت برتری طلب ذهنی
ــی  ــده به خوب ــت ش ــرب تربی ــگ غ ــتر فرهن در بس
یــک  تنگناهــای ذهنیــت  از  می تــوان دیــد کــه 

ــت. ــده اس ــرون نش ــی بی کوچ
می گویــد«  چیــغ زدن  و  تمســخر  بــا  وقتــی  او 
زنده بــاد لغمانی هــا!«  و یــا می گویــد »سیاســت 
ــرای  ــع ب ــن در واق ــد« ای ــاد بگیری ــا ی را از لغمانی ه
ــی از  ــه ناش ــت، بلک ــان نیس ــردم لغم ــد از م تمجی
بــه  نســبت  لغمانی هــا  از  او  پایین بینــی  ذهنیــت 

اســت. قــدرت  سلســله مراتب  در  کوچی هــا 
ــگ  ــی زرن ــر لغمان ــان اتم ــک فرم ــا ی  چنان چــه او ب
یــاد  لغمانی هــا  از  را  می گفت«سیاســت  کــه  را 
ــه کمــک آمریکایی هــا از  ــا تمــام قدرتــش ب بگیرید«ب

ــت. ــرون انداخ ــدرت بی ق

*  چــرا غیــر پشــتون ها فکــر می کننــد کــه 
ــض  ــدون تبعی ــت و ب ــتون  یک دس ــۀ پش جامع

ــت؟ اس

واقعیــت ایــن  اســت کــه بــرای بســیاری غیرپشــتون ها 
جامعــۀ قبیلــوی پشــتون یک دســت و بــدون تبعیــض 
ــود.  ــته می ش ــدرت پنداش ــله مراتب ق ــدون سلس و ب
ــد  ــان هرکســی دوآتشــه خــود را پشــتون بنام هم چن
ــتون  ــوام غیرپش ــه آدرس اق ــتون ها ب و از آدرس پش
ــته  ــتون پنداش ــق پش ــل و عاش ــتون اصی ــازد پش بت
ــا  ــا و ی ــگاه  باب ــتون ها جای ــان پش ــود و در می می ش
ــترین  ــل بیش ــا در  اص ــد. ام ــب می کن ــر را کس مش
کــه  هســتند،  کســانی  دوآتشــه  پشتون پرســتان 
از لحــاظ نســب پشــتون نیســتند. به گونــۀ مثــل 
اســماعیل یــون یکــی از همین دســته افــراد اســت. او 
ــی.  ــه دران ــه پشــتون غلجایــی اســت و ن در نســب ن
بدتــر ازهمــه او از کاســت های هندوهــای مهاجــر در 
ســرزمین خراســان و باشــندۀ ننگرهــار اســت و از نــام 
ــان  ــخصیت در می ــدرت و ش ــود ق ــرای خ ــتون ب پش
ــد  ــود را کاندی ــر خ ــت. او اگ ــاخته اس ــتون ها س پش
ــی  ــتون غلجای ــر پش ــد  کم ت ــوری کن ــت جمه ریاس
ــه  ــد داد. به همین گون ــه او رای خواهن ــی ب ــا دران و ی
از  کــه  افغان -ملــت  رهبــر  احــدی،  انورالحــق 
بیشــترین  اســت،  ننگرهــار  عرب هــای  جملــه 
ــا  ــار و ی ــر، ننگره ــان، کن ــزب او از لغم ــای ح اعض
ــد  ــار خــود را کاندی ــا حــال چندین ب ــد، ت از وردک ان

ــی و  ــر پشــتونی دران ــرده کم ت ــوری ک ریاســت جمه
ــت. او از  ــان داده  اس ــدی نش ــه او عالقمن ــی ب غلجای
ــتون ها  ــان غیر پش ــتون در می ــی پش کارت برتری طلب
اســتفاده می کنــد، ایــن درحالی ســت کــه او در میــان 
ــدارد. پشــتون های قندهــاری و پکتیایــی جایگاهــی ن
از  اصــال  کــه   خلیــل زاد  زلمــی  دیگــر  مثــال 
ــوان  ــت و از او به عن ــخ اس ــل در بل ــای ناق لغمانی ه
قــدرت  سلســله مراتب  اســاس گذار  و  معمــار 
ــر  ــاد می شــود،  اگ ــن ی ــس ب پشــتون محور در کنفران
ــدون  ــد ب ــوری کن ــت جمه ــد ریاس ــود را کاندی خ
ــا  ــن رای غلجایی ه ــاید کم تری ــی ش ــت خارج حمای
و درانی هــا را به دســت بیــاورد. ایــن نشــان دهنده 
ــا  ــه تنه ــی ن ــب و برتری طلب ــه تعص ــت، ک ــن اس ای
ــت  ــه در ذهنی ــت، بلک ــه اس ــی نهفت ــون اساس در قان

ــت. ــده اس ــه ش ــه نهادین جامع
ــۀ  ــت جامع ــرآ ذهنی ــر اکث ــدۀ اخی ــه در دو س بدبختان
و  درانــی  کاذب  روایت هــای  براســاس  جهانــی 

اســت. شــده  البی گــری  غلجایی محــور 

*  چه گونــه می تــوان سلســله مراتب قــدرت 
ــر داد؟ ــتی را تغیی راسیس

ــادالت  ــر مع ــش را در تغیی ــتازترین نق ــکان پیش تاجی
ــی و  ــۀ سیاس ــر در صحن ــۀ اخی ــدرت در چهارده ق
نظامــی افغانســتان بــازی کرده انــد، ولــی هنــوز بــرای 
ــد  ــتری بای ــای بیش ــدرت، قربانی ه ــاختن ق عادالنه س

داد.
ــتی  ــدرت راسیس ــله مراتب ق ــن سلس ــت ای ــد گف بای
کــه بــه زور خارجی هــا در بــن گذاشــته شــده اســت 
ــا  ــد، ب ــت کنن ــا از آن حمای ــه آمریکایی ه ــا زمانی ک ت
ــی نفــس خواهــد  کشــمکش از راه تقلــب و زورگوی
کشــید، ولــی به مجــرد خــروج قدرت هــای خارجــی 

ــکند. ــه می ش ــل شیش مث
غیرپشــتون  یــا  و  پشــتون  یــک  بــرای  شــاید 
ــد  ــر باش ــی بهت ــی، وردک ــری، لغمان ــاری، کن ننگره
ــوری  ــوری، کوچی مح ــت غلجایی مح ــای تقوی به ج
ــر  ــتن زنجی ــرای شکس ــد ب ــوری. بای ــا درانی مح و ی
ــوان از  ــا بت ــرد ت ــالش ک ــی ت ــب و برتری طلب تعص
ــا قندهــاری  ــا وال و ی ــک پکتی ــا ی حقــوق مســاوی ب

ــرد. ــتراک ک ــدرت اش ــطح ق ــن س در بلندتری
بــرای پایــان دادن بــه سلســله مراتب قــدرت بــر 
نیروهــای  بایــد  قبیلــوی  برتری طلبــی  اســاس 
ــد  ــتون متح ــتون و غیرپش ــب پش ــالم و عدالت طل س
در  را  ناعادالنــه  قــدرت  سلســله مراتب  و  شــده 
چهارچــوب دموکراســی بــر محــور شایسته ســاالری، 
ــاخت  ــا س ــور بن ــه کش ــت ب ــتی و خدم وطن دوس
ــی،  ــی، بامیان ــاری،  وردک ــی، ننگره ــک لغمان ــا ی ت
فاریابــی، غــوری، و یــا خوســتی و قندهــای بــر 
اســاس شایسته ســاالری بــه رهبــری کشــور انتخــاب 
ــه  ــا تمســخر گفت ــازی نباشــد کــه ب شــوند. دیگــر نی
شــود« اگــر سیاســت می آموزیــد بــه لغمــان برویــد!«
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نظامانتخاباتیتغییر...
نیــز  توزیع شــده  تــازه  شــناس نامه های  توزیــع 

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
ــتقل  ــیون مس ــا کمیس ــم کاری ب ــه در ه ــزود ک او اف
ــتفاده از  ــرای اس ــیوه  یی ب ــال کارش ــه دنب ــات ب انتخاب

ــتند. ــات هس ــات در روز انتخاب ــز اطالع ــن مرک ای
کمیســیون  رییــس  صیــاد،  گالجــان  هم چنــان، 
مســتقل انتخابــات نیــز در ایــن کنفرانــس تاییــد کــرد 
ــوده،  ــع شــناس نامه ب کــه مشــکالتی در بخــش توزی
امــا هیچ کســی نتوانســته برچســب هایی کــه بــه 
ــرده  ــل ک ــود، جع ــب می ش ــناس نامه ها نص ــن ش ای

ــد. ــتفاده کن و از آن سوءاس
ــی  ــد: هیچ کس ــات می گوی ــیون انتخاب ــس کمیس ریی

ــد. ــل کن ــی را جع ــب های انتخابات ــته برچس نتوانس
آقــای صیــاد گفــت: نخســتین گام آن هــا بــرای تامیــن 
شــفافیت انتخابــات، باطــل اعــالم کــردن ۲1 میلیــون 
ــد،  ــا رای داده می ش ــا آن ه ــه ب ــی ک کارت انتخابات

بــود.
او گفــت پــس از ناکام مانــدن طــرح اســتفاده از 
ــت  ــدم حمای ــال ع ــه دنب ــات ب ــوژی در انتخاب تکنال
ــده گان بین المللــی و حکومــت، اســتفاده  ــل کنن تموی
ــن  ــرای تامی ــه راه ب ــت یگان ــناس نامه های تابعی از ش

ــت. ــوده اس ــتر ب ــفافیت بیش ش
در  شــناس نامه ها  شــمارۀ  ثبــت  او،  گفتــۀ  بــه 
از  فنی شــناس نامه ها  تصفیــه  اطالعاتــی،  بانــک 
ســوی متخصصــان و نظــارت در محــالت رای دهــی 

ــه  ــت ک ــی اس ــل، از راه های ــی مح ــک اهال ــا کم ب
به عنــوان روش هایــی جلوگیــری سوءاســتفاده از 

شــناس نامه ها در دســت قــرار گرفتــه اســت.
ــات اعــالم  ایــن در حالی ســت کــه کمیســیون انتخاب
کــرده اســت کــه بیــش از ۹میلیــون رای دهنــده بــرای 
ــد،  ــام کرده ان ــت ن ــده گان ثب ــات مجلــس نماین انتخاب
ــار را  ــن آم ــان ای ــیون و آگاه ــی از سیاس ــا برخ ام
دورغیــن قلــم داد می کننــد و ادعــا دارنــد کــه کم تــر 
از ۴میلیــون تــن بــرای انتخابــات ثبــت نــام کرده انــد.
شــفاف  از  انتخاباتــی  نهادهــای  حالی کــه  در   
شــناس نامه ها  بــه  برچســپ زدن  جریــان  بــودن 
ــه   ــد ک ــی گفته ان ــکتورهای امنیت ــد، س ــر می دهن خب
ــه  ــه ب ــرده ک ــت ک ــل شــناس نامه را ثب ــدۀ جع ۶پرون
ــش از 1۴۰۰شــناس نامۀ  ــا بی ــون ب ــاط آن 13مظن ارتب

تقلبــی بازداشــت شــده اند.
از ســویی هــم، هــواداران و اعضــای “مجموعــه 
احــزاب سیاســی” بــا راه انــدازی راه پیمایــی در نقــاط 
مخلتــف شــهر کابــل، خواهــان تغییــر سیســتیم 
اجــازۀ  و  رای دهنــده گان  بیومتریــک  انتخابــات، 
نظــارت بــرای احــزاب از رونــد انتخابــات پارلمانــی 

شــده ا ند.
ــی  ــدان هوای ــی می ــع در چهاراه ــا تجم ــان ب راه پیمای
بین المللــی کابــل و چهاراهــی بنایــی، ایــن دو مســیر 

ــد. ــک مســدود کرده ان ــه روی ترافی را ب
آن هــا در جریــان تطاهــرات اعــالم کردنــد تــا 
ــت و  ــان از ســوی حکوم ــته های ش ــه خواس زمانی ک

کمیســیون مســتقل انتخابــات پذیرفتــه نشــود، دســت 
ــید. ــد کش ــراض نخواهن از اعت

حکومــت و کمیســیون مســتقل انتخابــات پیــش 
خواســت های  کــه  کرده انــد  اعــالم  ایــن  از 
ــر  ــر تغیی ــی ب ــی مبن ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
ــه  ــده گان، ب ــک رای دهن ــات و بیومتری سیســتم انتخاب
ــت و آن را  ــی نیس ــی، عمل ــت زمان ــل محدودی دلی

نمی پذیرنــد.
ــت  ــالف حکوم ــات، اخت ــارت از انتخاب ــارۀ نظ در ب
و  احــزاب  بــا  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون  و 
ــا  ــت و ت ــدی نیس ــدان ج ــی چن ــای سیاس جریان ه
ــارت  ــن نظ ــوۀ ای ــزم و نح ــا روی میکانی ــوز تنه هن
ــت. ــده اس ــان نیام ــر به می ــق نظ ــا تواف ــان آن ه می

قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی در ۲۸ میــزان ســال 
جــاری برگــزار شــود.

از ســویی هــم، ســیدحفیظ اهلل هاشــمی ســخن گوی 
ــه اســت کــه  ــه رســانه ها گفت ــات ب کمیســیون انتخاب
انتخابــات شــوراهای  تأخیر افتــادن  بــه  پیشــنهاد 
حکومــت  بــه  نامــه  یــک  طــی  را  ولســوالی 

فرســتاده اند.
بــه گفتــۀ او، کمیســیون مســتقل انتخابــات افغانســتان 
ــا  ــنهاد آن ه ــه پیش ــت ب ــه حکوم ــت ک ــدوار اس امی
در زمینــۀ بــه تاخیرافتــادن انتخابــات شــوراهای 

ــد. ــت بده ــخ مثب ــوالی پاس ولس
بــه گفتــۀ آقــای هاشــمی، برگــزاری انتخابــات 
ــدارد. ــکان ن ــزان ام شــورای های ولســوالی در  ۲۸می

او عــالوه کــرد کــه ایــن پیشــنهاد دو روز قبــل 
)چهارشــنبه( بــه کمیتــۀ امنیتــی شــورای امنیــت ملــی 

ــت. ــده اس ــتاده ش فرس
ســخن گوی کمیســیون مســتقل انتخابــات یکــی 
از دالیــل بــه تاخیرافتــادن انتخابــات شــوراهای 
ولســوالی را نبــود کاندیــدای زن در بســیاری از 

می خوانــد. ولســوالی ها 
او گفت:«نبــود کاندیــدای زن، ناامنــی در ولســوالی ها، 
ســقوط برخــی از ولســوالی ها و عــدم اجــرای 
بعضــی از کارهــای عملیاتــی از عواملی انــد کــه 
برگــزاری انتخابــات شــوراهای ولســوالی را ناممکــن 
ــرف  ــوالی ها ص ــام ولس ــان تم ــت. از می ــاخته اس س

ــد دارد«. ــوالی کاندی ۴۲ ولس
قــرار بــود کــه بــرای اولین بــار انتخابــات شــوراهای 
مجلــس  انتخابــات  بــا  هم زمــان  ولســوالی 

نماینــده گان در ۲۸میــزان برگــزار شــود.
ــات،  ــتقل انتخاب ــیون مس ــات کمیس ــۀ مقام ــه گفت ب
ــع  ــی از موان ــوالی ها و ناامن ــی از ولس ــقوط برخ س
دیگــر در برگــزاری انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها 

می باشــد.
ــات، از  ــدۀ انتخاب ــاد، برگزارکنن ــن نه ــۀ ای ــه گفت   ب
ــرف ۴۲  ــور، ص ــوالی در کش ــام 3۶۴ ولس ــان تم می

ــد دارد. ــوالی کاندی ولس
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قرعهکشیلیگقهرماناناروپا،بازگشت

رونالدوبهاولدترافورد/بارسادرگروهمرگ

ــد  ــدو و محم ــتیانو رونال ــر از کریس ــاز باالت ــا ۹۰ امتی ــچ ب مودری
ــود.  ــناخته  ش ــا ش ــارۀ اروپ ــن ق ــن بازیک ــت بهتری ــالح توانس ص
ســتارۀ کــروات ریــال مادریــد توانســت بهتریــن بازیکــن قــارۀ ســبز 

. د شو
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن، شــب گذشــته لــوکا مودریــچ 
باالتــر از محمــد صــالح و کریســتیانو رونالــدو، موفــق شــد عنــوان 

بهتریــن بازیکــن اروپــا در ســال گذشــته را از آن خــود کنــد.
نکتــۀ جالــب ایــن انتخــاب، امــا اختــالف قابــل توجــه مودریــچ بــا 

ســایر گزینه هــا از جملــه کریــس رونالــدو بــود.
ســتاره کــروات بــا 313 امتیــاز و ۹۰ امتیــاز باالتــر از رونالــدوی ۲13 
امتیــازی عنــوان بهتریــن بازیکــن اروپــا را از آن خــود کــرد و ایــن 
ــت  ــرای دریاف ــی ب ــل توجه ــچ از بخــت قاب ــد مودری نشــان می ده

جایــزۀ مــرد ســال نیــز برخــوردار اســت.
ــت  ــن فهرس ــوم ای ــاز در ردۀ س ــا 13۴ امتی ــم ب ــالح ه ــد ص محم

ــت. ــرار گرف ق

بـــزرگان فوتبـــال اروپـــا حریفـــان خـــود در رقابت هـــای لیـــگ 
قهرمانـــان را شـــناختند.

ـــد  ـــل جدی ـــی فص ـــن، قرعه کش ـــزاری خبرآنالی ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
ــهر  ــب در شـ ــا پنج شنبه شـ ــان اروپـ ــگ قهرمانـ ــای لیـ رقابت هـ
موناکـــو برگـــزار شـــد و 3۲ تیـــم حاضـــر در ایـــن رقابت هـــا، 

ـــناختند. ـــود را ش ـــان خ حریف
نتایج قرعه کشی این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A: اتلتیکومادرید- دورتموند- موناکو- کلوب بروژ 
گروه B: بارسلونا- تاتنهام- آیندهوون- اینترمیالن 

ــتاره  گـــروه C: پـــاری ســـن ژرمـــن- ناپولـــی- لیورپـــول- سـ
ســـرخ بلگـــراد 

گروه D: لوکوموتیو مسکو- پورتو- شالکه- گاالتاسرای 
گروه E: بایرن مونیخ- بنفیکا- آژاکس- آک آتن 

گروه F: منچسترسیتی- شاختار دونتسک- لیون- هوفنهایم 
ـــا  ـــکو - ویکتوری ـــکا مس ـــد- آ اس رم- زس ـــال مادری ـــروه G: ری گ

ـــژن  پل
گروه H: یوونتوس- منچستریونایتد- والنسیا- یانگ بویز 

ضمـــن این کـــه در بیـــن قرعه کشـــی، بهترین هـــای فصـــل 
ـــاواس،  ـــور ن ـــدند و کیل ـــاب ش ـــم انتخ ـــان ه ـــگ قهرمان ـــتۀ لی گذش
ـــی  ـــدو همگ ـــتیانو رونال ـــچ و کریس ـــوکا مودری ـــوس، ل ـــرخیو رام س

ـــد. ـــت کردن ـــود را دریاف ـــز خ ـــد، جوای ـــال مادری از ری

)راهبـردی( استـراتیژیک عنـصر چـهار
دشمـن دادن شکست بـرای

بیرون مـرزی:  عقبـۀ  و  حمایـت   - اول 
کشـوری کـه در آن دشـمن پایـگاه دارد باید 
بـا روش هـای غیرمتعـارف زیـر فشـار قرار 
واردنمـودن  تـوان  افغانسـتان  زیـرا  گیـرد، 
نـدارد.  آن  بـاالی  را  تعریف شـده  فشـار 
بهـای حمایـت از طالبان باید برای پاکسـتان 
خیلـی بلنـد و گـران تمـام شـود. در حالـت 
به خاطـر  بلنـد  بهـای  پاکسـتان  کنونـی 
حمایـت از تروریسـم نمی پـردازد و هنـوز 
اسـتراتیژی ترامـپ بـرای جنـوب آسـیا بـا 
وصـف وضاحـت بی سـابقه نتیجـۀ ملموس 
نـداده اسـت. بایـد وضاحـت داد کـه فشـار 
پاکسـتان بـاالی افغانسـتان نیـز غیرمتعـارف 
اسـت و تـا اکنـون ارتـش پاکسـتان بیشـتر 
از نیـروی نیابتـی کار گرفتـه اسـت. از دیـد 
بافـت اجتماعـی و وحـدت ملی گسسـت ها 

نیسـت.  این جـا  از  کم تـر  پاکسـتان  در 
بـه  دشـمن:  اول  رده یـی  رهبـری   - دوم 
اول  حلقـه  از  معـدود  چندنفـر  اسـتثنای 
افغانسـتان  داخـل  بـه  کـه  رهبـری دشـمن 
آمدنـد و کشـته شـدند هیچ کـدام آن هـا زیر 
فشـار نظامـی قـرار ندارنـد، زیـرا خـارج از 
افغانسـتان و در شـهرهای پاکسـتان زنده گی 
می کننـد. طالبـان توانسـته اند حتی جلسـات 
عیدانـه در ارگ کابـل را بـا شـلیک هـاوان 
مختـل نماینـد، ولـی تـا اکنـون هیچ یـک از 
جلسـات شورای کویته، پشـاور و یا جاهای 
دیگـر زیر فشـار نظامی و تهدیدهـای امنیتی 

قـرار نگرفتـه اسـت. 
ادارات زیربـط افغانسـتان تـا حـال عکس ها 
را  طالبـان  تروریسـتی  کابینـۀ  تصاویـر  و 
منتشـر نکـرده اسـت. نشـر ایـن تصاویـر با 
خلـص سـوانح آن هـا نه تنهـا باعث تشـهیر 
آن هـا  انسـانی  ضـد  و  زشـت  کرکترهـای 

می شـود در عیـن زمـان مـردم می داننـد کـه 
در عقـب کشـتارها و مظالـم جـاری کی هـا 
بـرای  زنده گـی  کـه  همان طـوری  اسـتند. 
دولتی هـا دشـوار شـده اسـت بایـد زنده گی 
سـازیم.  دشـوار  طالبـان  رهبـری  بـرای  را 
کاری کـه به صـورت منظم پیگیری نمی شـود 
و یـا حداقل تسلسـل پی گیری آن از سـال ها 

بدین سـو مختـل شـده اسـت. 
سـوم - انگیـزه: دشـمن بـر عـالوۀ داشـتن 
و  مسـتمر  حمایـت  و  )رهبـری(  سـاختار 
 ) )پاکسـتان  بیرون مـرزی  خدشـه ناپذیر 
از  کـه  اسـت  مشـخص  انگیزه هـای  دارای 
آن به خاطـر سـربازگیری، جلـب و جذب و 
توجیـه جنگ کار می گیرد. انگیزۀ دشـمن در 
اکثـر مـوارد دوبعدی اسـت؛ یعنـی مذهب و 
قومیـت. یکی از اشـتباهات بزرگ که بسـیار 
بـرای مـا یعنـی تمـام نیروهـای زیـر پرچـم 
دولـت قیمـت تمـام شـد خلـع چهره هـای 
قومـی و در بسـاموارد بـا اعتبـارات مذهبـی 
بـود  قـرار  بـود.  افغانسـتان  در  قـدرت  از 
نهادهـای دولتـی ایـن خـال را پر سـازند که 
بنابـر دالیـل متعددی پر نشـد. در بسـاموارد 
ایـن خال بـا تهاجم مذهبـی و قومـی طالبان 
پـر گردیـد. حـاال نیـز نیروهـای امنیتـی مـا 
بـه حمایـت معنـوی، سیاسـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی حلقـات بانفـوذ سیاسـی، مذهبـی 
و قومـی نیـاز دارنـد تـا مـا بتوانیـم جنـگ 
را وسـیلۀ تحکیـم سیاسـت های همه پسـند 
و مردمـی بسـازیم و دشـمن را فاقـد انگیزه 

. ییم نما
بـه  نماینـد  تـالش  کـه  حکومت هایـی   
پرقـدرت  جریان هـای  مختلـف  بهانه هـای 
بـا  جنـگ  در  نماینـد،  تجریـد  را  سیاسـی 
شورشـیان آن هم شورشـیان مجهز بـا انگیزۀ 

مذهبـی و قومـی کامیـاب نمی شـوند یـا بـا 
دشـواری های زیـاد نیمه کامیـاب می شـوند. 
در  مالـی:  چشـمه های  و  منابـع  چهـارم- 
پاکسـتان حمایـه  از  طالبـان  این کـه  ضمـن 
آن  سـاختارهای  از  اسـتفاده  بـا  می شـوند 
کشـور در جا هـای دیگـر نیـز منابـع مالـی 
و تمویلـی دارنـد. از چندین سـال بدین سـو 
مـوازی  سیسـتم  نیـز  افغانسـتان  داخـل  در 
مالیه گیـری و باج گیـری را ایجـاد کرده انـد. 
تهاجـم منظـم و با تسلسـل برمنابـع تمویلی 
دشـمن توانایـی آن هـا را تضعیـف می نماید. 
و  افغانسـتان  قوت هـای  اخیـر  ماه هـای  در 
حمایـت قاطـع بربخش هایی از چشـمه های 
عایداتـی طالبـان حملـه کرده انـد؛ ولـی این 
حمالت مقطعی اند و بسـنده و کافی نیسـتند. 
دولـت بایـد راه هـای عملـی خشک سـازی 
منابـع عایداتـی طالبـان را تجسـس نمایـد. 
ایـن کار در صورتـی امکان پذیـر اسـت کـه 
حکومـت بـا حوصله منـدی و جبین گشـاده 
زمینـۀ هـم کاری مردم و مشـارکت بـا مفهوم 
رسـمی  نهادهـای  طریـق  از  چـه  را  آن هـا 
ماننـد شـوراهای والیتـی و ملـی و چـه از 
طریـق بسـیج نیرو هـای اجتماعی و سیاسـی 
امکان پذیـر سـازد. در صورتی کـه یک حلقۀ 
مشـخص خـودش را مالـک دولـت بداند و 
بـا دیگـران بـا روحیـۀ غیـر و بیگانـه رفتـار 
نمایـد، خشـکانیدن منابـع عایداتـی دشـمن 
دشـوار می شـود و تنهـا اتـکا بـه موسسـات 
دولتـی بـرای انجام ایـن کار کافی نیسـت و 

موثـر تمـام نمی شـود. 
مسـلم اسـت کـه بایـد در دولـت هسـته ها 
و الیه هایـی وجـود داشـته باشـد کـه به دور 
بـه  واکنشـی  غوغـای  و  روزمره گی هـا  از 
و  نظامـی  اسـتراتیژیک  و  بنیـادی  مسـایل 
امنیتـی بپردازنـد و بـا ایـن کار بـرای نیروی 
نظامـی راهبرد را روشـن سـازند. اگر مبارزه 
و کمپایـن نظامـی در روشـنایی یـک برنامـۀ 
نیـروی  نباشـد  محاسبه شـده  و  منسـجم 
دولـت زمین گیـر می شـود، انگیـزه کم رنـگ 
در  می کنـد.  عمـل  واکنشـی  و  می شـود 
روشـنایی ایـن چهارعنصـر هماهنگی معنای 
می گیـرد؛  به خـود  تعریف شـده  و  خـاص 
یعنی سـنجش و میـزان پیشـرفت در هریک 
از چهاربخـش یادشـده و توظیـف نهاد هـا و 
ایـن  انجـام  به خاطـر  مشـخص  هسـته های 
وظایـف. امیـد اسـت کـه حلقـات اطـراف 

سـرقوماندانی توجـه فرماینـد.

امراهلل صالح
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پــه بلــخ والیــت یــوې څلــور څلوېشــت کلنــې ښــځې هغــه 

ــه اور  ــه ځــان ت ــه امل ــويل، ل ــم ب څــه چــې د خواښــي ظل

ورتــه کــړی دی.

ــه  ــې ل ــې د خواښ ــي چ ــږي او واي ــا نومی ــن لیل دا مېرم

ــی  ــه اور اچول ــه یــې ځــان ت ــه امل لــوري د تاوتریخــوايل ل

دی.

لیلــا وايي:”خواښــې مــې یــوه ورځ ووهلــم، د ډولچــې پــه 

واســطه یې پــر رس ووهلــم چــې الیــې هــو داغ پاتــې دی. “

ــه  ــور ل ــري دوی د م ــې ل ــه لوڼ ــه کلن ــوه پنځ ــوه دوه  او ی ی

ــان  او  ــځه د ځ ــه ښ ــړي دي. دغ ــمن ک ــو اندېښ ــه تل منځ

ــې  ــړو د ب ــۍ د غ ــړه د کورن ــدې د مې ــر وړان ــومانو پ ماش

ــوي. ــکایت ک ــه ش ــه امل ــۍ ل پرواي

ــه پرېښــودم، خواښــي  ــه کــوره بهــر ن دا زیاتــوي:« زه یــې ل

مــې چــې هرڅــه ویــل، مېــړه مــې هــم بــې عقــي کولــه او 

منــل یــې، کــه یــې ویــل ورتــه چــې ویــې وهــه نــو هاغــه 

کار بــه یــې کولــو«.

اخــوا مــور او پالریــې د هغــې لــه دې کاره حیــران شــوي او 

د دې دوســیې د ارزولــو غوښــتنه کــوي.

د ســوځېدلې مېرمنــې پــالر، ګلــزار څرګنــدوي:« خواښــې 

یــې ســوځولې ده، خپلــه یــې او یــا یــې مېــړه، مــوږ خــر نــه 

یــوو، زه کابــل کــې وم، نــن ســهار راغلــم«.

ــوځېدلو  ــې د س ــون ک ــه روغت ــت پ ــخ والی ــداراز د بل هم

څانګــې مســوول، معراج الدیــن معــراج پــه دې اړه وايــي:« 

ــوځېدل  ــلنه ده، س ــه ده، ۹۰ س ــې زیات ــلنه ی ــوځېدو س د س

یــې درېیمــه او دوهمــه درجــه ده، حالــت یــې خــراب دی«.

پــه ورتــه مهــال د بلــخ د ښــځو چــارو رییــس، شــهال حدید 

پــه تېــرو پنځــو میاشــتو کــې د کــورين تاوتریخــوايل لــه امله 

یــې د ځــان ســوځونې درې دوســیې ثبــت کــړي دي، چې د 

تېــر کال پــه پرتلــه یــوه ســلنه زیاتوالــی ښــيي.

د  تېــره شپه)چهارشــنبې  ده  کــې  اســې حــال  د  پــه  دا 

ــۍ د  ــې جل ــوې ۲۲ کلن ــوم ی ــه ن ــې پ ــه( د رشیف وږي۷م

هغــې لــه خوښــې پرتــه کــوژده کولــو لــه املــه د زهــرو پــه 

ــړې ده. ــه ک ــان وژن ــو ځ خوړل

بــه  پمپیــو  مایــک  ســفر  لغــو  پــی  در 
ــکا اعــالم  ــگ، وزارت خارجــۀ آمری پیونگ یان
کــرد: ایــاالت متحــده زمانــی آمــاده مذاکــرات 
بــا کوریــای  شــمالی اســت که مشــخص شــود 
ــالح  ــع س ــق خل ــیر تحق ــور در مس ــن کش ای

می کنــد. حرکــت  هســته یی 
آسوشــیتدپرس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آمریــکا  ترامــپ، رییس جمهــوری  دونالــد 
ــه  ــر خارج ــو، وزی ــک پمپی ــفر مای ــه س جمع
آمریــکا بــه کوریــای  شــمالی را لغــو کــرد. او 
بــه عــدم پیشــرفت کافــی کوریــای  شــمالی در 
ــوردی  ــته یی، م ــلیحات هس ــع تس ــیر خل مس
ــا کیــم جونــگ  کــه در نشســت مــاه ژوئــن ب
اون،  رهبــر کوریــای  شــمالی بــه تاییــد رســیده 

ــود، اشــاره کــرد. ب
ــۀ  ــخن گوی وزارت خارج ــرت، س ــدر ناوئ ه
ــی  ــه نامه ی ــارۀ این ک ــر درب ــکا از اظهارنظ آمری
از یــک مشــاور کیــم جونــگ اون کــه موجــب 
شــد چهارمیــن ســفر مایــک پمپئــو بــه 
کوریــای شــمالی در ســال جــاری لغــو شــود، 

ــرد. خــودداری ک
ــکا و  ــوری امری ــت، رییس جمه ــرت گف ناوئ
ــان  ــو و ج ــامل پمپی ــی او ش ــت مل ــم امنی تی
بولتــون، مشــاور امنیــت ملــی بــه ایــن نتیجــه 

ــرای  ــبی ب ــان مناس ــون زم ــه اکن ــیدند ک رس
ــفر نیســت. ــن س ــام ای انج

گرچــه او گفــت: تالش هــای دیپلماتیــک 
ــه  ــا اشــاره  یی نکــرد ک ــان اســت« ام »در جری
ــکا  ــان وزارت خارجــۀ امری ــا ارتباطــات می آی
ــت  ــرار اس ــه برق ــمالی از جمع ــای ش و کوری

ــا خیــر. ی
ــت:  ــو گف ــی از پمپی ــه بیانیه  ی ــاره ب ــا اش او ب
به رغــم لغــو ایــن ســفر، امریــکا حاضــر اســت 
هــر زمــان کــه مشــخص شــود کیــم جونــگ 
اون آمــادۀ تحقــق تعهــدش مربــوط به نشســت 
ــع  ــرای خل ــپ ب ــد ترام ــا دونال ــنگاپور ب س
ســالح هســته  یی کامــل کوریــای  شــمالی 

ــد. ــته باش ــارکت داش ــت، مش اس
ــه  ــدف ک ــن ه ــان از ای ــت: جه ــرت گف ناوئ
ــمالی  ــای ش ــر کوری ــگ اون،  رهب ــم جون کی
ــت  ــد، حمای ــی کن ــد را اجرای ــن تعه ــد ای بای

. می کنــد
ــر  ــنگتن و دیگ ــیاری در واش ــای بس نگرانی ه
ــم  ــر این کــه کی ــی ب کشــورها وجــود دارد مبن
جونــگ اون قصــد نــدارد بــدون کاهــش 
تحریم هــا یــا صــدور اعالمیه  یــی رســمی 
ــع  ــه خل ــت ب ــره دس ــگ ک ــان جن ــرای پای ب
همین حــال  در  بزنــد.  هســته یی  ســالح 

جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع امریــکا سه شــنبه 
بــه خبرنــگاران گفــت: امریــکا احتمــاال بهــار 
آینــده رزمایش هــای نظامــی بــا کوریــای 
ــرد. مانورهــای امســال  ــی را از ســر بگی جنوب
ــای  ــدف امح ــا ه ــن نیت و ب ــانۀ حس ــه نش ب
ــو  ــمالی لغ ــای  ش ــته  یی کوری ــلیحات هس تس

ــود. شــده ب

ــم  ــاز ه ــران ب ــته  یی ای ــای هس فعالیت ه
ــد شــد تایی

 آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، بــار دیگــر 
ــته  یی را  ــق هس ــاد تواف ــه مف ــران ب ــدی ای پابن

تاییــد کــرد.
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــرز، ب ــزارش رویت ــه گ ب
فصلــی تــازۀ آمانــو مدیــر کل آژانــس، میــزان 
ذخایــر یورانیــم غنی شــده و آب ســنگین 
ایــران از ســقف تعیین شــده در برجــام تجــاوز 
ــی های  ــران دسترس ــآ ای ــت. ضمن ــرده اس نک
ــرده  ــم ک ــس را فراه ــت آژان ــورد درخواس م
بــه برنامــۀ جامــع اقــدام مشــترک پابنــد بــوده 
ــا ایــن  و در حــال اجــرای تعهــدات مرتبــط ب

ــق اســت. تواف
ایــن دومیــن گــزارش آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی پــس از خــروج امریــکا از 
برجــام اســت کــه آژانــس انــرژی اتمــی 
ــه  ــران ب ــدی ای ــنبه در آن، پابن ــروز، پنجش ام
ــه ۲۲31 را  ــته یی و قطعنام ــق هس ــاد تواف مف

ــت. ــرده اس ــد ک تایی
ــالم  ــی اع ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ــا ۲۵  ــران ت ــنگین ای ــرۀ آب س ــه ذخی ــرد ک ک
ــن  ــه 1۲۰,3 ت ــن )نســبت ب آگســت 1۲۲,۹ ت
در مــاه مــی( بــوده اســت کــه کم تــر از 
ــاس  ــر اس ــن ب ــده 13۰ ت ــن ش محــدودۀ تعیی

توافــق هســته یی اســت.
هم چنیــن ذخیــرۀ یورانیــم کــم غنی شــدۀ 
ــوده  ــرم ب ــا 1۸ اگســت 13۹,۴ کیلوگ ــران ت ای
اســت کــه کم تــر از محــدودۀ تعیین شــده 
۲۰۲,۸ کیلوگــرم بــر اســاس توافــق هســته یی 
ــز از  ــران نی ــنگین ای ــن آب س ــت. ۲,1 ت اس
زمــان گــزارش قبلــی )ایــن آژانــس( تاکنــون 

ــل شــده اســت. ــه خــارج منتق ب

ــناس نامۀ  ــون ش ــج میلی ــه پن ــد ک ــوس می گوی ــوال نف ــت اح ادارۀ ثب
کاغــذی بــرای رای دهنــده گان انتخابــات شــورای ملــی توزیــع کــرده 

اســت.
ــنبه  ــوس، روز پنج ش ــوال نف ــت اح ــس ادارۀ ثب ــاط، ریی ــون محت همای
ــتقل  ــیون مس ــا مســووالن کمیس ــری ب ــترک خب ــت مش ــک نشس در ی
میلیــون  پنــج  از  بیــش  توزیــع  از  امنیتــی  انتخابــات و ســکتور 
شــناس نامۀ کاغــذی بــرای شــهروندان، جهــت اشــتراک در انتخابــات 

ــت.  ــر داده اس ــی خب ــورای مل ــش روی ش پی
ــه این کــه برخــی تخطی هــا در ایــن رونــد  ــا اشــاره ب آقــای محتــاط ب
ــر  ــناس نامه ها در سراس ــن ش ــع ای ــت: توزی ــت گف ــته اس ــود داش وج
ــت  ــز ثاب ــیار و ۴۴1مرک ــش از 1۰۰۰ تیم س ــوی بی ــور از س ــن کش ای

صــورت گرفتــه اســت.
بــه گفتــۀ او، در ایــن رونــد تخطی هایــی نیــز دیــده شــده و شــماری 
ــی  ــی معرف ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــه آن ب ــد ب ــراد در پیون از اف

شــده اند.
ــتانی کل  ــا در دادس ــن تخطی ه ــمی از ای ــدۀ رس ــه ۴۲پرون ــت ک او گف
ــه  ــورت گرفت ــش ص ــن بخ ــز در ای ــت هایی نی ــده و بازداش ــت ش ثب

اســت.
آقــای محتــاط بــا وجــود ایــن مشــکالت، رونــد توزیــع شناســنامه های 
ورقــی را موفقانــه خوانــد و تاکیــد کــرد کــه بــرای رفــع نگرانی هــای 
مــردم در مــورد شــفافیت ایــن رونــد، از رییــس حکومــت خواســته اند 
تــا هیاتــی را از متخصصــان و بازرســان بــرای نظــارت از ایــن رونــد 

موظــف ســازد.
رونــد  گفــت:  هم چنــان  نفــوس  احــوال  ثبــت  ادارۀ  رییــس 
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