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 دولت ترامپ شش کشور را دشمنان 
ایاالت متحده خواند

کوریای شمالی »نیرومندترین موشک جهان« را 
به نمایش گذاشت 

 وزارت بازرگانـی ایـاالت متحـده امریـکا با 
صـدور دو دسـتورالعمل دولتـی اعالم کرد 
موازیـن نظارتـی جدیـدی را بـرای کنترل 
انتقـال فنآوری هـا و فعالیت هـای افـرادی 
کـه ممکـن اسـت بـا سـرویس های نظامی 
خارجی همـکاری کنند، افزایـش می دهد.

براساس بیانیه روز  ...

 رژیم کوریای شـمالی به مناسـبت برگزاری 
کنگـره حـزب کارگـری حاکم یک موشـک 
بالسـتیک را بـه نمایـش گذاشـت. بـه نظـر 
کارشناسـان ایـن حرکـت را می تـوان نوعی 
بایـدن، رئیـس  قدرت نمایـی در برابـر جـو 
جمهـور آینـده ایـاالت متحـده تعبیـر کرد.

کوریای شمالی ...
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 افزایش نگرانی ها در دور دوم 
مذاکرات صلح

عاقبت اندیشی ملی در 
مذاکرات صلِح دوحه 

نوید روشنایی، اقتصاد 
انرژی محور افتتاح گردید 

 نزدیـک بـه دو هفتـه اسـت کـه هیـات هـای مذاکـره 
کننـده دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و گـروه 
طالبـان بـه قطـر رسـیده انـد تـا دور دوم مذاکـرات را 
عمـال شـروع کننـد و آجنداهای جدیـدی را مورد بحث 
قـرار دهنـد. امـا بـه نظـر می رسـد کـه مذاکـرات عمال 

آغـاز نگردیـده اسـت و دو طـرف  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 منچسترسیتی امسال مدعی 
قهرمانی لیگ برتر نیست

دوناروما بهترین دروازه بان 
جهان است 

کـرده  اعـام  افغانسـتان  خربنـگاران  مرکـز   

اسـت کـه در پـی تحریک یـک ماامـام، ده ها 

منازگـزار بـه دفـر رادیو زهـره حملـه کردند و تاسیسـات آن را 

تخریـب کردنـد.

جمعـه،  روز  رویـداد  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  مرکـز  ایـن 

بیست وششـم جـدی در ناحیه اول شـهر کندز رخ داده اسـت 

و منازگـزاران بـه تحریـک پیش منـاز مسـجد فیروزکوهـی در 

کرده انـد. حملـه  زهـره  رادیـو  دفـر  بـه  منطقـه  ایـن 

پولیـس کنـدز وقـوع ایـن رویـداد را تأییـد کـرده اسـت، امـا 

نـداده اسـت. دربـاره آن جزییـات 

محسـن احمـدی، مدیـر مسـوول ایـن رادیـو نیـز گفته اسـت، 

کسـانی کـه بـرای منـاز جمعـه بـه مسـجد فیروزکوهـی رفتـه 

بودنـد همـراه بـا مـا امـام ایـن مسـجد بـه رادیـو زهـره حملـه 

مسـجد  بـا سیسـتم صوتـی  رادیـو  نـرات  گویـا  کـه  کردنـد 

اسـت. درآمیختـه 

آقـای احمـدی گفـت کـه رادیـو زهـره سـاعت ۱:۳۰ پـس از 

چاشـت روز جمعـه مـورد حملـه منازگـزاران قرار گرفته اسـت.

او افـزود، در حالـی کـه رادیـو زهـره از سـاعت ۹:۰۰ تا ۱:۰۰ 

ای  پولـی  در  فسـاد  پرونده هـای  می گویـد  سـارنوالی  لـوی   

کـه بـرای پیـکار بـا ویـروس کرونـا اختصـاص یافتـه بـود، از ۷ 

والیـت بـه ایـن اداره رسـیده اند.

افغانسـتان  والیـت   ۷ از  کـه  می گویـد  لوی سـارنوالی 

پرونده  هـای فسـاد در پیونـد بـا مرصف پـول مبارزه بـا ویروس 

رسـیده اند. اداره  ایـن  بـه  کرونـا، 

عامـان ایـن حملـه تاکیـد دارد و می گویـد که در ایـن حمله، 

متـام وسـایل نراتـی ایـن رادیـو از بیـن رفتـه اسـت.

زیـر  دوسـیه ها  ایـن  حـارض  »درحـال  افـزود:  رسـولی  آقـای 

بررسـی های مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایم سـنگین 

فسـاد اداری قـرار دارنـد، سـارنوالی های مربـوط در مرکـز و 

الیت هـا کمیته هایـی را اختصـاص داده اسـت تـا در روشـنی 

و  دهنـد  انجـام  زمینـه  ایـن  در  را  رسیـع  تحقیقـات  قانـون 

بـا پایـان بررسـی ها متـام جزئیـات آن بـا رسـانه هـا رشیـک 

خواهـد شـد.« لـوی سـارنوالی نام هـای کسـانی را کـه متهـم 

انـد نگرفتـه اسـت.

بـا ایـن همـه دیدبـان شـفافیت افغانسـتان مبـارزه بـا فسـاد 

افغانسـتان را حرکـت منایشـی می دانـد. از سـوی حکومـت 

آزادی گفـت کـه  رادیـو  بـه  نهـاد  ایـن  افضلـی رئیـس  اکـرام 

بـرای  لوی سـارنوالی  اداره  بـه  کـه  پرونده هـای  از  بسـیاری 

آن  نتایـج  و  رسنوشـت  از  کنـون  تـا  شـده  فرسـتاده  بررسـی  

نیسـت. دسـت  در  خـربی 

افغانسـتان  قضـای  و  »لوی سـارنوالی  افـزود:  افضلـی  آقـای 

نبـود  همیـن  نتیجـه  در  ندارنـد،  اسـتقالیت  خودشـان 

اسـتقالیت اسـت کـه بـا پرونده هـای فسـاد برخورد سیاسـی 

بـا  به گونـه بی طرفانـه  و  آن چنـان کـه غیرسیاسـی  می شـود، 

منی شـود.« متاسـفانه  شـود  برخـورد  بایـد  دوسـیه ها  ایـن 

ایـن ۱۷ تـن در حالـی بـه اتهـام فسـاد در پـول اختصـاص 

یافتـه بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونا بـه لوی سـارنوالی معرفی 

شـده اند کـه پیـش از ایـن نیـز اداره بـازرس ریاسـت جمهوری 

افغانسـتان بـه شـمول برخـی از مسـئوالن دیگـر ۱ وزیـر، ۴ 

معیـن، ۸ والـی و نزدیـک بـه ۶۰ تـن را بـه اتهام فسـاد اداری 

بـه ایـن اداره معرفـی کـرده بـود.

بررسـی  بـه  پیونـد  در  لوی سـارنوالی  مـاه   ۴ بـا گذشـت  امـا 

نگفته اسـت.  چیـزی  آن  نتیجـه  و  متهـان  ایـن  پرونده هـای 

پـس از چاشـت روز جمعـه بـه دلیـل نداشـن بـرق نراتـش 

بـر پیگیـرد  بـوده اسـت. مدیـر مسـئول رادیـو زهـره  متوقـف 

بامیـان،  لوگـر،  کنـدز،  خوسـت،  مشـمول  والیـت  ایـن  ۷ 

می شـود. بغـان  و  پـروان  دایکنـدی، 

جمشـید رسـولی سـخن گوی ایـن اداره روز پنج شـنبه گفـت 

کـه ایـن پرونده هـا از سـوی اداره بـازرس ریاسـت جمهوری به 

لوی سـارنوالی فرسـتاده شـده و این اداره بررسـی هایش را در 

ایـن بـاره آغاز کرده اسـت.

 مایلـکل سیلوسـره تیـم تحت هدایت پـپ گواردیوال را رقیب 

منچسـریونایتد و لیورپـول در راه قهرمانی منی بیند.

منچسـریونایتد بـا سـه امتیـاز باالتـر از لیورپـول در صـدر 

جـدول لیـگ برتر انگلیس قـرار دارد و بعد از مدت ها شـاهد 

حضـور شـیاطین رسخ در زمـره مدعیـان قهرمانـی هسـتیم. 

سـیتی هـم پـس از بردهـای متوالـی اخیـر و بـا یـک بـازی و 

یـک امتیـاز کمـر از لیوپـول، در رده سـوم قـرار دارد.

مایـکل سیلوسـره مدافـع فرانسـوی سـابق منچسـریونایتد 

دربـاره مدعیـان قهرمانـی در لیـگ برتـر ...

حکومـت  تالش هـای  افزایـش   
از  جلوگیـری  بـرای  افغانسـتان 

هدفمنـد قتل هـای 
بـا افزایـش حمله هـای هدفمنـد در ایـن اواخـر در افغانسـتان، 

حمله هـا  ایـن  از  جلوگیـری  بـرای  می گویـد،  حکومـت 

اسـت. بخشـیده  شـدت  را  را  تاش هایـش 

قتل هـای هدفمنـد در افغانسـتان تقریبـاً به موضـوع عمده هر 

نشسـت شـش و نیـم صبـح مبـدل شـده کـه از سـوی امراللـه 

صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری دایـر می شـود.

ایـن حمله هـا کـه در بیشـر اوقات کسـی یا گروهی مسـئولیت 

آن را بـه دوش نگرفتـه، در حـال حـارض بـه یـک درد رس بـزرگ 

بـه حکومت افغانسـتان مبدل شـده اسـت.

سـتیفانو پونتـه کـوروو مناینـده ملکـی ناتـو در افغانسـتان روز 

بـا حمداللـه محـب  مـورد قتل هـای هدفمنـد  ۱۴جنـوری در 

مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان از راه دور گفتگـو کـرد.

مناینـده ملکـی ناتو در افغانسـتان در حسـاب توییـرش از این 

گفتگـو خـرب داده و نوشـته کـه در آن روی وضعیت افغانسـتان 

بـه ویـژه حمله هـا و قتل هـای هدفمنـد اخیـر در ایـن کشـور 

صحبت شـده اسـت.

او افزوده که این حمله ها به سود هیچ کس نیست.

سـتیفانو پونتـه کـوروو همچنـان روی تعهـد ناتـو بـرای حایت 

از تاش هـای مـداوم بـرای پایـان جنـگ در افغانسـتان تاکیـد 

اسـت. کرده 

و  امنیتـی  مقام هـای  بـر  هدفمنـد  حمله هـای  سلسـله  در 

الیـاس  افغانسـتان،  و فعـاالن مدنـی در  دولتـی، خربنـگاران 

شـد. کشـته  هـم  هلمنـد  در  آزادی  رادیـو  خربنـگار  داعـی 

دیدبـان حایـت از رسـانه های آزاد افغانسـتان یـا نـی دیـروز 

گفـت کـه میزان خشـونت در برابر خربنگاران در این کشـور در 

سـال ۲۰۲۰ میـادی ده درصـد افزایش داشـته اسـت.

براسـاس معلومـات این نهاد در ۲۰۲۰ میـادی ۱۱ خربنگار و 

کارمند رسـانه ها در افغانسـتان کشـته شـدند. اما وزارت داخله 

افغانسـتان می گویـد، بـرای جلوگیـری از این گونـه حمله هـای 

هدفمنـد اقـدام جدی را روی دسـت گرفته اسـت.

امـور  »وزارت  می گویـد:  وزارت  ایـن  سـخنگوی  آریـن  طـارق 

داخلـه از طریـق مرکـز هاهنگی رسـیدگی به موارد خشـونت، 

متامـی مـوارد کـه نگرانـی امنیتـی علیـه خربنـگاران و جامعـه 

مدنـی باشـد، می پـردازد بـرای مـا تامیـن امنیـت شـهروندان 

بـه ویـژه خربنـگاران مهـم اسـت و از همیـن رو در ایـن راسـتا با 

نهادهـای خـربی و جامعـه مدنـی کار می کنیـم.«

 رسمربـی تیـم ملـی ایتالیـا در مورد انتخاب بهریـن گلر دنیا 

ندارد. تردیدی 

میـان فصـل جاری شـگفتی سـاز شـده و توانسـته بـا قدرت 

در صـدر رسی آ قـرار بگیـرد. روسـونری تـا مـدت ها شکسـت 

بودنـد ولـی 10 روز پیـش در سـن سـیرو مغلـوب  نخـورده 

تورینـو  بـر   0-2 برتـری  از  پـس  هرچنـد  شـدند؛  یوونتـوس 

همچنـان حاشـیه امنیتـی خوبـی در صـدر دارنـد. بایـد دید 

میـان تـا کجـا پیـش خواهد رفـت و آیا پـس از 10 سـال بار 

دیگـر قهرمـان خواهـد شـد یـا خیـر....

ورزش

هنری
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ده ها نمازگزار در کندز، پس از تحریک مالامام به یک رادیو حمله کردند

پرونده های فساد »پیکار با ویروس کرونا« به لوی سارنوالی رسیده اند

 بعیـد می دانـم کـه شـا ایـن تجربـه را نداشـته باشـید. اگـر تـا 

اکنـون بـا چنیـن حالتـی روبـه رو نشـده ایـد، خیلـی خـوش اقبـال 

بـوده ایـد. مـن کـه بارهـا بـا چنیـن تجربه یـی روبـه رو بـوده ام. در 

چنیـن  بـا  حتـا  هـم  شـا  گاه ناگاهـی  روزمـره  زندگـی  جریـان 

تجربه یـی روبـه رو می شـوید. شـاید کنجـکاو شـده ایـد کـه مـن در 

... مـورد چـه چیـزی صحبـت می کنـم. بگذاریـد 

 »دو هـزار و بیسـت رقـم منـت« اثـر جدیـد حکیم رسوش نویسـنده 

تـازه کار و جـوان افغانسـتان بـه روز پنج شـنبه، 25 جـدی در تاالر 

عامه محمد اسـاعیل مبلغ در دانشـگاه ابن سـینا نقد و رومنایی 

شـد.  در ایـن محفـل دکـر رسو رسـا رفیـع زاده اسـتاد دانشـگاه و 

شـهریار آرمـان داسـتان نویـس در مـورد کتـاب حـرف زدنـد. دکـر 

رسـا بـر نـکات قـوت و ضعف داسـتان ...

 دیدبان حامیت از رسانه های آزاد افغانستان »نی« می گوید، میزان خشونت ها در برابر خربنگاران در سال ۲۰۲۰ میالدی ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در سال ۲۰۲۰ در این سال ۱۱خربنگار کشته شده اند.

دیدبـان حامیـت از رسـانه های آزاد افغانسـتان »نـی« می گویـد در ایـن سـال ۱۳۰ رویـداد خشـونت در برابـر خربنـگاران را ثبـت کـرده درحالی کـه این رویدادها در سـال گذشـته 

میـالدی )۲۰۱۹( بـه ۱۱۵ می رسـید.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنج شنبه در یک نشست خربی گفت که در سال ۲۰۲۰ میالدی ۲۰ تن از خربنگاران در نتیجه خشونت ها زخم برداشته اند.

سرعت و فراموشی؛ نگاهی به 
رمان »آهستگی« میالن کوندرا 

مجموعه داستان »دو هزار و بیست 
رقم منت« نقد و رونمایی شد 
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نی: خشونت ها در برابر خبرنگاران در سال ۲۰۲۰،
 ۱۰ درصد افزایش داشته است 

»نـی«  افغانسـتان  آزاد  از رسـانه های  دیدبـان حامیـت   

در  خربنـگاران  برابـر  در  خشـونت ها  میـزان  می گویـد، 

سـال ۲۰۲۰ میـادی ۱۰ درصـد افزایش داشـته اسـت.

در سـال ۲۰۲۰ در ایـن سـال ۱۱خربنـگار کشـته شـده 

اند.

»نـی«  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های  از  حامیـت  دیدبـان 

می گویـد در ایـن سـال ۱۳۰ رویـداد خشـونت در برابـر 

خربنـگاران را ثبـت کـرده درحالی کـه ایـن رویدادهـا در 

سـال گذشـته میـادی )۲۰۱۹( بـه ۱۱۵ می رسـید.

مجیـب خلوتگـر رئیـس اجرایـی این نهـاد روز پنج شـنبه 

 ۲۰۲۰ سـال  در  کـه  گفـت  خـربی  نشسـت  یـک  در 

نتیجـه خشـونت ها  در  از خربنـگاران  تـن   ۲۰ میـادی 

زخـم برداشـته انـد.

آقـای خلوتگـر افـزود: »خشـونت هایی کـه ثبت شـده اند 

شـامل قتـل، اختطـاف، لـت و کـوب، تهدیـد، تحقیـر و 

یـازده   ۲۰۲۰ سـال  در  متاسـفانه  می شـود،  گرفتـاری 

حـدود  انـد،  شـده  کشـته  رسـانه ها  وکارمنـد  خربنـگار 

بـه  نزدیـک  و  انـد  شـده  زخمـی  شـان  دیگـر  ۲۰تـن 

۳۳رویـداد لـت و کـوب نیـز در برابـر خربنـگاران درایـن 

دادهاسـت.« رخ  سـال 

بـه گفتـه آقـای خلوتگر سـال ۲۰۲۰ از لحاظ دسرتسـی 

بدتریـن سـال  نیـز در ۱۹سـال گذشـته  اطاالعـات  بـه 

بـرای خربنـگاران و رسـانه ها بـوده اسـت.

خلوتگـر تاکیـد می کند کـه حکومت برای تامیـن امنیت 

جـان خربنـگاران اراده محکم ندارد.

مسـئوالن نهادهـای دفـاع از رسـانه های آزاد افغانسـتان 

بـا نگرانـی از ادامـه قتل هـای هدفمنـد می گوینـد، اگـر 

ایـن رونـد همچنـان ادامـه یابد، فعاالن بیشـرت رسـانه ها 

شورایامنیتملیبرایبررسیکشتهشدنیکعضوشورایوالیتیغورهیأتاعزاممیکند

غنی:اداراتخدماتملکیافغانستانبایدهدفمحوروپاسخگوشوند

سرمقاله

 نزدیـک بـه دو هفتـه اسـت کـه هیـات هـای مذاکـره 

کننـده دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گـروه 

طالبـان بـه قطـر رسـیده انـد تـا دور دوم مذاکـرات را 

عمـا رشوع کننـد و آجنداهای جدیـدی را مورد بحث 

قـرار دهنـد. امـا بـه نظر می رسـد کـه مذاکـرات عما 

آغـاز نگردیـده اسـت و دو طـرف بـه طـور رسـمی بـر 

رس یـک میـز هنـوز حـارض نشـده انـد. حتـی بخشـی 

از هیـات طالبـان و رییـس هیـات ایـن گـروه هنـوز در 

پاکسـتان حضـور دارنـد و بـه محـل مذاکرات نرسـیده 

انـد. اگرچـه گفتـه مـی شـود کـه گـروه هـای متـاس 

از سـوی دو طـرف در محـل مذاکـرات چندیـن بـار بـا 

همدیگـر نشسـته انـد و مذاکـرات مقدماتـی و ناقـص 

را رشوع کـرده انـد. امـا اصـل مذاکـرات و بـا حضـور 

متـام هیـات دو طـرف رشوع نشـده اسـت و هـر روز 

حرفـی نـو از دوحـه بـه رسـانه هـا درز مـی کنـد. دور 

دوم مذاکـرات نـه تنهـا هنـوز نتوانسـته اسـت فضـای 

تفاهـم و مصالحـه را تقویـت کنـد بلکـه بـر ابهامـات و 

نگرانـی هـا افـزوده اسـت. 

نخسـتین نگرانی که اخیرا تقریبا همه سیاسـتمداران 

افغانسـتان یـا علیـه آن و یـا بـه نفـع آن موضـع گرفتـه 

انـد، زمزمـه هایـی در مـورد حکومـت موقـت اسـت. 

کـه  ایـن  بـر  مبنـی  شـد  نـر  هایـی  گـزارش  قبـا 

آقـای خلیلـزاد در آخریـن سـفر خـود بـه افغانسـتان 

و  اسـت  آورده  میـان  بـه  سـخن  موقـت  حکومـت  از 

نظـرات آنـان را جویـا گردیده اسـت. طبیعی اسـت که 

سیاسـتمداران بـه فراخـور منافـع شـخصی و حزبـی 

خـود یـا از حکومـت موقـت اسـتقبال کـرده انـد و یـا 

علیـه آن موضـوع گرفته انـد. هم چنیـن اخیرا طرحی 

نیـز از درون مذاکـرات صلـح به بیرون درز کرده اسـت 

کـه گویـا قـدرت میان طالبـان و دولت فعلی به شـکل 

50 در 50 بایـد تقسـیم گـردد و بـرای اجـرای چنیـن 

تفاهامتـی یـک حکومـت موقـت مـورد قبـول هـر دو 

آیـد. برخـی از سیاسـتمدارانی کـه  طـرف بـه وجـود 

در طـی سـال هـای اخیـر بـا ارگ ریاسـت جمهـوری 

زاویـه پیـدا کـرده انـد و یـا منافـع خـود را در وضعیـت 

انراشـیک مـی بیننـد نیـز یا علنـا و یا در خفـا خواهان 

حکومـت موقـت شـده انـد. 

بسـیار بدیهـی اسـت کـه حکومـت موقـت رفـن بـه 

قهقـرا و تـن دادن بـه یـک انقطاع دیگر اسـت. شـکی 

نیسـت کـه اگـر شـیرازه نظـام از هـم بگسـلد و یـک 

نظـم جدیـد تحـت هر عنوانـی باشـد افغانسـتان را به 

نقطـه صفـر مـی کشـاند و احتـامال جنـگ هـای فرقـه 

کـه  نـو رشوع خواهـد شـد. کسـانی  از  قومـی  و  ای 

سـاده لوحانـه بـه سـخنان مسـوالن همسـایه جنوبـی 

و یـا دیگـر بازیگـران پشـت پـرده گـوش مـی دهنـد 

اساسـا در پـی منافـع ملی و ثبات سیاسـی در کشـور 

نیسـتند. بلکـه به دنبـال منافع تنظیمـی و خانوادگی 

خویـش هسـتند. از ایـن رو خـواب حکومـت موقـت 

اصلـی  نقـش  مـردم  چپـاول  در  کـه  کسـانی  توسـط 

انـد یـک گرانـی اساسـی در مقطـع کنونـی  داشـته 

اسـت. 

نگرانـی دوم کـه در ایـن روزهـا در حـال اوج گرفـن 

اسـت و همـه را نگـران کـرده اسـت افزایـش خشـونت 

هـا توسـط طالبـان اسـت. اکنـون کـه فصل زمسـتان 

اسـت و بـه طـور معمـول افـراد گـروه طالبـان بایـد در 

برعکـس  باشـند،  پاکسـتان  مـدارس  در  فصـل  ایـن 

حضـور آنان در جبهه های جنگ بیشـرت شـده اسـت. 

بـه نظـر مـی رسـد بـا آب شـدن بـرف هـا و فرارسـیدن 

فصـل بهـار خشـونت هـا به شـدت افزایـش یابـد. ماه 

برداشـت  یـک  طالبـان  کـه  داد  نشـان  اخیـر  هـای 

اشـتباه از فصـل مذاکـره دارند و فکر مـی کنند هرچه 

بـه  بیشـرت  امتیـازات  کننـد  تشـدید  را  هـا  خشـونت 

دسـت مـی آورنـد. همین اسـرتاتژی جدیـد طالبان به 

نظـر مـی رسـد کـه در مـاه هـای آینـده رونـق بیشـرت 

پیـدا کنـد. زیـرا از هم اکنـون جنگ ها و خشـونت ها 

در شـهرها افزایـش یافتـه اسـت و ما شـاهد گسـرتش 

جنـگ در رسارس کشـور هسـتیم. 

از سـوی دیگـر خروج نیرهـای آمریکایی از افغانسـتان 

بـر اسـاس توافقـی کـه بـا طالبـان در دوحـه  داشـته 

انـد در حـال تکمیـل شـدن اسـت و طالبـان از ایـن 

اکنـون  آنـان  نـگاه  از  دارنـد.  دیگـر  برداشـت  خـروج 

دشـمن اصلـی را بـا شکسـت مواجـه کـرده انـد و باید 

متـام فشـارها را رس حکومـت بیاورنـد تا اهـداف دیگر 

طالبـان محقـق گـردد. 

شـود  بیشـرت  مذاکـرات  زمـان  هرچـه  چنیـن  هـم 

وضعیـت فرسایشـی تـر و هامهنگـی هـا میـان هیـات 

مذاکـره کننـده دولـت کمـرت می گـردد. برخـی اظهار 

سـوی  از  مذاکـرات  اول  دور  امتـام  از  پـس  نظرهـا 

اعضـای هیـات مذاکـره کننـده بـه طـور واضـح نشـان 

هـای  عقبـه  میـان  عمیـق  هـای  شـکاف  و  تفرقـه  از 

سیاسـی اعضـای هیـات مذاکـره کننـده داشـت. در 

روزهـای اخیـر برخـی از چهـره هـای سیاسـی آشـکارا 

بـه نفـع طالبـان موضـع گرفتـه انـد و از مواضـع آنـان 

بـا  طالبـان  هیـات  کـه  حالـی  در  انـد.  کـرده  دفـاع 

چنیـن رسنوشـتی مواجـه نیسـت. زیـرا آنـان متحـد و 

یـک پارچـه در صحنـه حضـور دارنـد و چیـزی بـرای 

باخـن هـم ندارند. حامیـان بین املللـی و منطقه ای 

طالبـان نیـز پشـت رس آنـان در حـال آمـوزش طالبـان 

هسـتند و مرتصـد هسـتند تـا از اوضـاع پیـش آمده به 

نفـع خویـش بهـره بـرداری کننـد. 

هـای  نگرانـی  و  موجـود  هـای  نگرانـی  بـه  توجـه  بـا 

احتاملـی دیگـر دولـت افغانسـتان بایـد هـم آمادگـی 

هـای الزم را بـرای جنگ بگیرد و هم بـه دنبال تقویت 

روزهـای  در  متاسـفانه  باشـد.  بایـد  اجـامع سیاسـی 

اخیـر برخـی مشـکات میـان حکومـت و پارملـان نیز 

بـه وجـود آمـد کـه هرگز بـه نفـع کشـور نبـود و باید از 

چنیـن رویارویـی هـا جلوگیـری بـه عمـل آیـد. 

از صفحه1

 پـه قطـر کـې بـاوري رسچينې وايي چـې د طالبانو د سـولې 

مرکچـي پـاوي يوشـمېر نـور غـړي هـم دوحـې تـه رسـېديل 

دي، خـو طالبانـو تراوسـه پـه دې اړه څـه نـه دي ويـي.

لـه دې مخکـې ځينـو رسچينـو ويـي وو چـې پـه قطـر کـې 

د سـولې بـن االفغـاين دويـم پـړاو خـربو لـه پيلېـدو وروسـته 

هـم ال د دواړو لـورو مرکچـي پـاوو ځينـي غړي دوحـې ته نه 

دي رسـېديل، خـو رسچينـې وايي چې د دولتـي پاوي پاتې 

غـړي بـه ډېـر ژر هلته ورسـېږي.

د بـن االفغـاين خـربو مرکچـي پـاوي لـه درې مياشـتنۍ 

خـربو وروسـته د مشـورو لپاره په شـل ورځنـي رخصت والړل.

خـو د مرغومـي پـه ١٦مـه د دولـت پـاوى قطـر تـه والړ او په 

سـبا يـې د دويـم پـړاو خـربو لومړۍ ناسـته تررسه شـوه.

پـه قطـر کـې يـوې بـاوري رسچينـې د مرغومـې پـه ٢٦مـه 

پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې د طالبانـو د مرکچـي پـاوي د 

مـر شـيخ عبدالحکيـم حقـاين په مرۍ يوشـمېر غـړي له 

پاکسـتان څخـه دوحـې تـه رسـېديل دي.

رسچينـې د دغـو کسـانو د شـمېر او نومونـو پـه اړه معلومـات 

پـه ډاګـه نـه کړل.

د راپورونـو پـه اسـاس، د سـولې د لومـړي پـړاو خـربو لـه پاى 

ته رسـېدو وروسـته د طالبانـو د مرکچي پاوي يوشـمېر غړي 

لـه قطـر څخه د پاکسـتان په رسـمي بلنـه ياد هېـواد ته الړل 

چـې ځينـې يـې ال تراوسـه هلتـه وو. دغـه راز يو بلـه رسچينه 

وايـي چـې پـه دې کسـانو کـې پـه اغلـب ګومـان مابـرادر، 

شـيخ عبدالحکيـم، انـس حقـاين او مـا فاضل شـامل دي.

پـژواک اژانـس پـه دې اړه پـه قطـر کـې د طالبانو د سـيايس 

دفـرت لـه ويانـد ډاکـرت نعيـم رسه اړيکـه ونيولـه، هغـه کـه څه 

هـم دوحـې تـه د يـادو کسـانو د ورتـګ پـه اړه څـه ونـه ويـل، 

خـو پـژواک تـه يـې زياته کـړ:)) مـوږ مخکې هـم چمتـو وو او 

اوس هـم چمتـو يـو، پـه دې اړه کومـه خـربه نشـته.((

لـه دې مخکـې داسـې خربونـه خپـاره شـول چـې ګواکـې په 

دوحـې کې د سـولې خـربې ځنډېدلې دي، خو تېـره ورځ په 

قطـر کـې د دولـت مرکچـي پـاوي ځينـو غـړو او د طالبانو د 

قطـر دفـرت وياندډاکـرت نعيـم دا خربونه بـې اساسـه بلي وو.

نعيـم پـه ټويټـر کـې ليـکي، پـه قطر کې د سـولې خـربې نه 

دي ځنډېدلـې، د دواړو ټيمونـو ترمنـځ متاسـونه موجود دي.

د نومـوړي پـه وينـا، پـه هېڅ ځاى کـې د مذاکراتو مجلسـونه 

پـه مسلسـل ډول نـه وي، ځکه کلـه کله خپلمنځي مجالسـو 

تـه هـم اړتيـا پېښـيږي. دغـه راز د مـي روغـې جـوړې عـايل 

شـورا ويانـد فريـدون خوځـون هـم پـژواک اژانـس تـه وويـل 

چـې پـه قطـر کـې د سـولې خـربې نـه دي ځنډېـديل، دوى 

اوس د اجنـډا د مـوادو پـه تنظيـم او توحيـد بوخـت دي.

تېـرې  لـه  چـې  وايـي  رسچينـه  بلـه  يـو  کـې  قطـر  پـه  خـو 

يکشـنبې ورځې راهيسـې تراوسـه پورې د دولت او طالبانو د 

متـاس ډلـو ترمنـځ ناسـته نـه ده شـوې.

تېـره  ناسـته  دغـه  وه،  شـوې  ټـاکل  چـې  وويـل  رسچينـې 

چهارشـنبه شـوې واى، خـو ونـه شـوه بيـا ټـاکل شـوې وه د 

ونـه شـوه. بيـا هـم  ناوختـه ويش چـې  پـه ورځ  پنجشـنبې 

هغـه يـې المل تـر ډېـره د طالبانـو د مرکچي پـاوي د غړو نه 

پـوره کېـدل بـويل، خـو طالبـان پـه قطـر کـې د خپلو غـړو د 

کمښـت پـه اړه څـه نـه وايـي. تـر دې مخکـې رسچينـو ويـي 

وو چـې د دولـت د مرکچـي پـاوي څلـور غـړي هـم ال نه دي 

تلـي او کېـداى يش پـه همـدې ورځـو کې ورسـېږي.

 ځايـي مسـوولین وایـي چـې د اروزګان والیـت د ګیـزاب 

پـه  تـر لـس ورځنیـو پوځـي عملیاتـو وروسـته  ولسـوالۍ 

بشـپړه توګـه د وسـله والـو طالبانـو لـه شـتون څخـه پاکـه 

شـوه.د اروزګان وايل محمـد عمـر شـېرزاد وایـي، ګیـزاب 

کـې د وسـله والـو طالبانـو پـر وړانـدې پوځـي عملیـات 

لـس ورځـې وړانـدې پیل شـوي وو چـې نن پـه بریاليتوب 

رسه پـای ته ورسـېدل.هغه زياتـه کړه، د ګيزاب ولسـوالۍ 

ټولـې سـیمې چـې يادې ډلې له څو میاشـتو راهیسـې په 

خپـل کنټـرول کـې درلـودې، تـرې ونیـول شـوې.

وايل وایـي، د ګـډو ځواکونـو لـه خـوا پـه پیـل شـوو پوځي 

عملیاتـو کـې ۵۵ وسـله والـو طالبانـو تـه هـم مـرګ ژوبلـه 

اوښـتې چـې د یـوه مهـم قومانـدان په ګـډون يـې ۳۳ تنه 

وژل شـوي او نـور ټپيـان دي.

بلخـوا لـه دغـې ولسـوالۍ څخـه مرکـز ترینکـوټ تـه را بې 

ځایـه شـوې کورنـۍ لـه دولـت څخـه غـواړي چـې يـادې 

ولسـوالۍ تـه د دوى د بیـا ورتـګ زمينـه برابـره کـړي.

تـه  پـژواک  بيـا  د طالبانـو ويانـد قـاري یوسـف احمـدي 

وویـل، چـې ګیـزاب ولسـوالۍ الهـم د دوی پـه کنټـرول 

کـې ده او دولـت هیـڅ پرمختـګ نـه دی کـړی.

۲۵ جـدی( در درگیـری بـا نیروهـای امنیـت ملـی در شـهر 

فیروزکـوه، مرکـز ایـن والیت کشـته شـد.

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی در خربنامـه ای گفتـه اسـت 

کـه او در درگیـری بـا نیروهـای قطعـه ویـژه ی امنیـت ملـی 

پـس از آن کشـته شـده کـه به جـای »تسلیم شـدن«، اقـدام 

بـه تیرانـدازی بـر ایـن نیروهـا کـرده اسـت.

امنیـت ملـی گفتـه اسـت کـه عزت اللـه بیـک در قضایـای 

و  زنجیـره ای  ترورهـای  جملـه  از  تروریسـتی  مختلـف 

هدفمنـد، تجهیـز و متویـل گروه طالبان، انتقال سـاح های 

پیرفتـه ی نـوع »بزبـزک« بـه طالبـان و آمـوزش ماین هـای 

اسـت. بـوده  مقناطیسـی دخیـل 

طبـق خربنامـه ی امنیـت ملـی، ایـن عضـو شـورای والیتـی 

غـور بـه همـکاری بـا گـروه طالبـان و متویـل و تجهیـز ایـن 

گـروه بـرای از بیـن بـردن مخالفـان داخلی خود متهـم بوده 

است.

در خربنامـه آمـده اسـت: »این عضو شـورای والیتی به دلیل 

تـرور وکیـل عبدالرحـامن  اختافـات ذات البینـی، دسـتور 

عطشـان معـاون شـورای والیتـی غـور، وکیـل رضـازاده عضو 

صـدای  خربنـگار  ایـامق  بسـم الله  و  غـور  والیتـی  شـورای 

غـور را داده بـود. ایـن ترورهـای توسـط حلقـه ی اطرافیـان 

نام بـرده و گـروه تروریسـتی طالبـان انجـام شـد.«

در همیـن حـال، ذبیح اللـه مجاهـد، از سـخن گویان گـروه 

ادعـای  روز،  اطاعـات  روزنامـه  بـا  صحبـت  در  طالبـان 

ارتبـاط عزت اللـه بیـک بـا ایـن گـروه را رد کـرده و می گویـد 

کـه امنیـت ملـی می خواهـد جنگـی را کـه بـا عضـو شـورای 

والیتـی داشـت، بـه بهانه هـای مختلـف توجیـه کنـد.  

کهنـه  و  عنعنـوی  تشـکیات  و  باشـد  داشـته  ارتبـاط  مـا 

پاسـخگوی اهداف رشـد اقتصادی افغانسـتان نیست و باید 

در مـورد آن تجدیـد نظـر صـورت گیـرد.«

رئیـس جمهـور کشـور بـر مبـارزه بـا بیـکاری مخفـی و حـل 

مشـکل بسـت هـای مـوازی و تـورم تشـکیاتی تاکیـد ورزید 

و گفـت کـه بایـد امتحاناتی در نظـر گرفته شـود که موضوع 

ابتـکار و مدیریـت در آن مـورد سـنجش قـرار گیـرد.

وی اضافـه کـرد :»وزارت هـا بایـد عوایـد ایجـاد کننـد و بـه 

گونـۀ درسـت برنامـه هـا را مدیریـت منایند. باید در قسـمت 

عملـی کـردن تعهـدات مـا بـا جامعـه بیـن املللی کـه اعامر 

صلح، دولت سـازی و مارکیت سـازی اسـت، اسـتعجالیت را 

مدنظـر گیریـم تـا به اهدافی کـه در کنفرانس جینوا ترسـیم 

کـرده ایـم، دسـت یابیـم.« او در اخیـر سـخنانش گفـت کـه 

بایـد در بخـش هـای مدیریـت آب، رشـد معـارف، انکشـاف 

شهرسـازی  و  صنعـت  تجـارت،  زراعـت،  صحـت،  دهـات، 

تحـرک بیشـرت ایجاد شـود. 

این کشـور را تـرک خواهنـد کـرد.

در ایـن همیـن حـال شـامری از خربنـگاران نیـز اوضـاع 

روان در برابـر خربنـگاران را نگـران کننـده می خواننـد و 

تاکیـد می کننـد کـه اگـر اوضـاع مدیریـت نشـود آزادی 

بیـان درآینـده بـا تهدیدهایـی روبـه رو خواهـد بـود.

آزادی  رادیـو  بـه  کابـل  در  خربنـگار  فصیـح،  محمـد 

برابـر  در  خشـونت  پسـین  »رویدادهـای  می گویـد: 

سـاخته  مجبـور  را  آنـان  مدنـی  فعـاالن  و  خربنـگاران 

در  مشـکل  ایـن  کننـد  تـرک  را  خـود  حرفـه  و  کار  تـا 

برابرخربنـگاران زن در والیت بیشـرت اسـت و خربنگارانی 

کـه در مرکـز و الیـات کار و حرفـه خود را تـرک می کنند 

انـد.« تهدیـد  زیـر 

بـال امینـی یکـی دیگـر از خربنـگاران می گویـد اوضاع 

تاثیـر منفـی بسـیاری داشـته  نیـز  او  بـر کارهـای  روان 

. ست ا

ایـن  در  خربنـگاران  هدفمنـد  »قتل هـای  افـزود:  او 

اواخـر نگرانی هـای بسـیاری را برانگیتـه اسـت مـارا نیـز 

نگـران کـرده اسـت، ایـن وضعیـت سـاحه کار خربنگاری 

رامحـدود کـرده و خربنـگاران منـی تواننـد بـا دسـت آزاد 

کار کننـد خواسـت مـا از حکومـت این اسـت کـه در این 

زمینـه اقدامـات جـدی کنـد.«

ایـن نگرانی هـا درحالـی مطـرح مـی شـوند کـه خانـواده 

یـام سـیاوش گوینـده پیشـین طلوع نیـوز در برابر سـهل 

چگونگـی  پی گیـری  در  افغانسـتان  حکومـت  انـگاری 

کـرده  ملـل شـکایت درج  بـه سـازمان  او  کشـته شـدن 

اسـت.

ایـن شـکایت کـه بـه گونـه نامـه در رسـانه ها پخـش شـد 

در آن گفتـه شـده که سـازمان ملـل حکومت افغانسـتان 

ملکـی مـورد ارزیابـی قرار گیرد و شـیوه های اسـتخدام آنان 

در مطابقـت بـه دسـتورات قانون اساسـی عملی گردد.

بـه گفتـۀ موصـوف، ارزیابی ریاسـت هـای والیتی بر اسـاس 

تفکیـک  و  شـود  مـردم سـنجش  رضایـت  و  ارائـه خدمـات 

صاحیـت هـای مقامـات عالـی رتبـه صـورت گیـرد.

وی بـا تاکیـد بـر این کـه ادارات خدمـات ملکی افغانسـتان 

بایـد هـدف محـور و پاسـخگو شـوند، نه بسـت محـور، افزود 

کـه تشـکیات ادارات حکومتـی در والیـات و ولسـوالی هـا 

تعریـف و ارتبـاط آنـان بـا مرکـز و وزارت خانـه هـا مشـخص 

گردد.

غنـی بـا بیـان ایـن کـه تعیینـات بایـد نهـاد محـور باشـد، 

نـه فـرد محـور، گفـت کـه دیجیتـال سـازی ادارات ملکـی 

افغانسـتان اولویـت اساسـی مـا بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

تعییـن شـده اسـت و توسـعه و اختصـاص منابـع در والیـات 

بایـد بـه گونـه یکسـان و بـدون تبعیـض صـورت گیـرد.

انکشـافی  اهـداف  بـا  بایـد  والیـات  تشـکیل  افـزود:»  وى 

 دفـرت شـورای امنیـت ملـی کشـور می گویـد کـه یـک هیأت 

به خاطـر بررسـی همه جانبـه و روشـن شـدن ابعـاد رویـداد 

کشته شـدن عزت اللـه بیـک، عضـو شـورای والیتـی غـور و 

یـک نیـروی امنیـت ملـی، به شـهر فیروزکوه اعزام می شـود.

در اعامیـه ی دفـرت شـورای امنیـت ملی آمده اسـت که این 

تعییـن  غنـی  ارشف  رییس جمهـور  حکـم  براسـاس  هیـأت 

را محمدحمیـد طهامسـی، رسمفتـش  آن  ریاسـت  و  شـده 

نظامـی ایـن دفـرت در امـور رسقوماندانی اعلی قوای مسـلح 

بـر عهـده دارد.

دفـرت شـورای امنیـت ملـی از سـاکنان غـور خواسـته اسـت 

کـه خون رسدی شـان را حفـظ کـرده و در بررسـی این قضیه 

بـا هیـأت اعزامـی از کابـل، همـکاری کنند.

عزت اللـه بیـک، عضـو شـورای والیتـی غـور روز )پنج شـنبه، 

 محمـد ارشف غنـی رئيـس جمهـور مـى گويـد موجودیـت 

تشـکیات  سـایر  و  وزارت هـا  در  رسپرسـتی  بسـت  ده هـا 

دولتـی، قابـل قبول نیسـت و بایـد افراد شایسـته در ادارات 

خدمـات ملکـی افغانسـتان، اسـتخدام شـوند.

در خربنامـۀ دفـرت سـخنگوى رئيـس جمهورآمـده اسـت کـه 

بـا  ديـدارش  در  جمهورکشـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد 

کمیشـران کمیسـیون مسـتقل اصاحات اداری و خدمات 

خدمـات  ادارات  سـاختارهای  در  اصاحـات  روی  ملکـی، 

ملکـی افغانسـتان و طرزالعمـل تعیینـات، بحـث و تبـادل 

نظـر صـورت گرفـت.

رئیـس جمهـور در ايـن ديـدار گفـت کـه موضـوع موجودیت 

تشـکیات  سـایر  و  هـا  وزارت  در  رسپرسـتی  بسـت  ده هـا 

دولتـی، قابـل قبـول نیسـت و بایـد افـراد شایسـته و متعهـد 

افغانسـتان،  ملکـی  ادارات خدمـات  در  مـردم  و  وطـن  بـه 

اسـتخدام شـوند.

وى افـزود کـه باید موثریـت و کارکردهـای کارکنان خدمات 

را بایـد مکلـف به پاسـخ گویـی در برابر آن رویداد سـازد.

در ایـن نامـه همچنـان گفتـه شـده کـه خانـواده یـام از 

حدود دوماه بدینسـو چشـم به راه پاسـخ حکومت اسـت 

امـا حکومـت افغانسـتان پاسـخ روشـنی نداده اسـت.

در بخشـی از این نامه آمده اسـت که برخـی از هواداران 

یـام سـیاوس اکنون در تـاش اند تا بـرای تامین عدالت 

گـرد  را  مـردم  امضـا  او  خانـواده  بـرای  دادخواهـی  و 

آوریکنند.

امـا حکومـت در پاسـخ به ایـن نگرانی هـا می گوید متام 

رویدادهـای خشـونت در برابـر خربنـگاران بررسـی شـده 

انـد و بـرای حفاظـت جان آنان گام هایی برداشـته شـده 

است.

رسـانه های  و  اطاعـات  مرکـز  رئیـس  محمـود  لطیـف 

شـده  زمینـه  ایـن  در  کـه  »ادعـای  می گویـد:  حکومـت 

عامـان  دارد،  یـی  پـروژه  شـکل  و  اسـت  بی بنیـاد 

زیـر  و رویدادهـا  بازداشـت شـدند،  رویدادهـای پسـین 

تحقیـق و تعقیبقرار دارند. پیش از این از سـال ۱۳۸۰تا 

۱۳۹۹رویدادهـای قتـل خربنـگاران که بـه ۱۳۹ رویداد 

مـی رسـد از سـوی نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور 

اسـت.«ُ بررسیشـده 

هم زمـان بـا ایـن وزارت امـور داخلـه در اعامیـه یـی از 

اقدامـات جـدی بـرای تامیـن امنیـت خربنـگاران گـپ 

می زنـد.

در اعامیـه ایـن وزارت کـه بـه روز پنج شـنبه نـر شـد 

آمـده اسـت کـه بـرای تامیـن بهـرت امنیـت خربنـکاران 

یـک شـامرٔه تلفونـی هـم اختصـاص داده شـده اسـت تـا 

در صـورت نیـاز بـه زودتریـن فرصت به مشـکات امنیتی 

خربنـگاران رسـیده گی شـود. 

زودهنـگام رسبـازان ایـاالت متحـده ابـراز نگرانـی می کنـد.

ایـن کمیتـه به حکومـت بریتانیا توصیه می کند که سیاسـت 

آینـده ایـن کشـور در مورد طالبـان را با دقـت در نظر بگیرد، 

در صورتـی کـه گفتگوهای صلح به نتیجه برسـد.

نظـام  تغییـر  امـکان  مـورد  در  گـزارش  ایـن  از  بخشـی  در 

بحـث  صلـح  گفتگوهـای  نتیجـه  در  افغانسـتان  سیاسـی 

شـده اسـت. از رس ریچـارد اسـتاگ، سـفیر پیشـین بریتانیـا 

بیـن  روابـط  کمیتـه  جلسـه    در   )۲۰۱۵-۲۰۱۲( کابـل  در 

امللـل پارملـان نقل شـده کـه »از نظـر تاریخی، افغانسـتان 

دارای یـک سیسـتم غیرمتمرکـز بـوده«، و حـدی از رویکـرد 

»غیرمتمرکزتـر« در این کشـور »خیلـی  منطقی کار می کند«.

او گفتـه کـه »در جنـوب و رشق این کشـور جامعه مردسـاالر 

تصـور  از  بیشـرت  اسـامی  حکومتـداری  سـبک  پشـتون 

ایده آلـی را می خواهـد، در حالـی کـه در مزاررشیف یا هرات 

روش کامـا متفـاوت بـرای اداره کشـور را می بینیـد.« که به 

عقیـده او ایـن امر می تواند به دسـتیابی بـه توافقی در مورد 

و طالبـان  افغانسـتان  دولـت  بیـن  اساسـی  قانـون  تفسـیر 

»دولـت  ایجـاد  زمزمه هـای  اخیـر،  روزهـای  در  بینجامـد. 

موقـت« بـاال گرفتـه و مقام هـای دولت افغانسـتان و سـفارت 

آمریـکا در کابـل در مـورد آن واکنـش نشـان داده انـد.

در گـزارش آمـده کـه طالبـان نشـان نـداده کـه تغییـر کرده، 

و بـه صـورت ایدئولوژیکـی ضـد پیرفت هـای حقـوق بـر 

اسـت کـه از سـال ۲۰۰۱ بدسـت آمـده اسـت. حقـوق بر، 

بـه ویـژه حقـوق زنـان و اقلیت هـا در خطـر قربانـی شـدن در 

گفتگوهـای صلح اسـت.

کـرده  توصیـه  بریتانیـا  دولـت  بـه  گـزارش  ایـن  همچنیـن 

گروه هـای  فهرسـت  وارد  را  داعـش  تروریسـتی  گـروه  کـه 

کنـد. داخلـه  وزارت  تروریسـتی 

از  بعـد  افغانسـتان  می گویـد  بریتانیـا  پارملـان  گـزارش 

۲۰۱۰ دیگـر اولویـت امنیـت ملـی بریتانیـا نبـوده امـا حـد 

چالش هایـی کـه افغانسـتان بـا آن مواجه اسـت و تاثیری که 

بـر بریتانیـا داشـته کم نشـده اسـت. دولت افغانسـتان هنوز 

»خیلـی شـکننده« و بـا کنـرتل کـم بـر کشـور اسـت.

گـزارش افـزوده کـه افغانسـتان منبـع ۹۵ درصـد هروئیـن 

در خیابان هـای بریتانیـا اسـت. همچنیـن در گـزارش گفتـه 

شـده دولـت بریتانیـا در نظـر بگیـرد کـه رشایـط بازگشـت 

پناهجویـان بـه افغانسـتان وجـود نـدارد.

شـامر  بریتانیـا  اروپایـی  کشـورهای  سـایر  بـا  مقایسـه  در 

کمـرتی از پناهجویـان افغـان را پذیرفتـه اسـت، بنـا بـه آمار 

وزارت داخلـه بریتانیا در ده سـال گذشـته )۲۰۱۹-۲۰۰۸( 

افغانسـتان  از  نفـر   ۹۶۰۰ حـدود  پناهندگـی  درخواسـت 

پذیرفتـه شـده اسـت.

کمیتـه روابـط بین املللـی و دفاعـی مجلس اعیـان بریتانیا 

نیروهـای  نبایـد  ناتـو  و  بریتانیـا  تـازه می گویـد  در گـزارش 

خـود را از افغانسـتان پیـش از به نتیجه رسـیدن گفتگوهای 

صلـح خـارج کنند.

در ایـن گـزارش همچنیـن از دولـت بریتانیـا خواسـته شـده 

تـا دولـت جدیـد آمریكا بـه رهربی جـو بایـدن را ترغیب کند 

کـه حضـور نیروهـای آمریکایـی در افغانسـتان را تـا رسـیدن 

بـه یـک توافـق سیاسـی در این کشـور ادامـه دهد.

ایـن درخواسـت در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه مذاکـرات 

صلـح میـان مناینـدگان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان 

در دوحـه قطـر در جریان اسـت و خشـونت ها در این کشـور 

همچنان شـعله ور اسـت.

طالبـان،  و  آمریـکا  میـان  شـده  امضـا  توافقنامـه  براسـاس 

نیروهـای آمریکایـی بایـد تـا آخـر مـاه مـه امسـال بـه صورت 

کامـل افغانسـتان را تـرک کننـد.

در گـزارش مجلـس اعیـان بریتانیـا کـه بـه عنـوان »بریتانیـا 

و افغانسـتان« نـر شـده، آمـده کـه در صـورت دسـتیابی به 

توافقنامـه »تقسـیم قـدرت« در مذاکرات صلـح، بریتانیا باید 

رویکـرد خـود را در قبـال طالبـان »بـه دقـت« بررسـی کند.

قبـال  در  بریتانیـا  سیاسـت  نبـودن«  »روشـن  از  گـزارش 

افغانسـتان را مـورد انتقـاد قـرار داده، و نسـبت بـه خـروج 

مجلس اعیان بریتانیا: بریتانیا و ناتو 
پیش از به نتیجه رسیدن صلح نیروهای شان را از افغانستان خارج نکنند

کارتون

رسچينه:دطالبانودمرکچيپالوي

يوشمېرنورغړيهمقطرته

رسېديلدي

چارواکي:ګیزابولسوالۍ
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عاقبت اندیشی ملی در مذاکرات صلِح دوحه

ــن  ــه ناکامــی امــروزی ای ــده نشــده اســت و ب ــی در آن دی مل

ــت.  ــده اس ــج گردی ــور منت کش

واقعیــت هــای  از  نادیــده گرفــن بخشــی  و  داوود خــان 

از  بعــد  افغانســتان؛ رسدار داوود خــان  آنــروز  جامعــه¬ی 

غیبــت چندیــن ســاله از دنیــای سیاســت، در تابســتان ســال 

ــاه  ــر ظاهرش ــا در براب ــه کودت ــت ب ــل دس 1352ه¬خ در کاب

خــان  داوود  و  گردیــد  موفــق  کودتــا  زد.  کاکایــش  پــر 

سلســله¬ی شــاهی را در افغانســتان خامتــه داد و نظــام 

ــت  ــای توانس ــه نیروه ــه چ ــت. اینک ــا گذاش ــت را بن جمهوری

بــه رهــری داوود خــان کودتــا را بــه پیــروزی برســاند در ایــن 

ــان  ــا رسدار داوود خ ــت؛ ام ــث نیس ــرای بح ــی ب ــال مجال مق

ــول  ــه ق ــتان ب ــوری افغانس ــت جمه ــه ریاس ــه ب ــد از اینک بع

ــش  ــت خوی خــودش رســید، در تــدوام کار و اعــال سیاس

ــتان  ــه آن روز افغانس ــود جامع ــای موج ــت ه ــه واقعی ــه ب توج

ــال1355ه خ و  ــه س ــوی جرگ ــه: در ل ــور منون ــه ط ــرد. ب نک

تصویــب قانــون اساســی بــرای افغانســتان، کــه مطابــق 

ایــن قانــون در افغانســتان شــیوه تــک حزبــی تســجیل مــی 

ــی  ــدا م ــی پی ــت قانون ــی فعالی ــزب سیاس ــه ح ــردد و یگان گ

ــود داوود  ــری خ ــه ره ــی ب ــاب مل ــزب انق ــم ح ــد و آن ه کن

ــوری  ــرای دیکتات ــه را ب ــن موضــوع زمین خــان مــی باشــد. ای

ــد و  ــت فراهــم مــی منای ــام جمهوری ــر ن ــی زی و انحصــار گرای

بــه دیگــران اجــازه داده منــی شــود وارد بــازی هــای قانونــی 

سیاســت گــردد. نیروهــای فعــال جامعــه و دگرگــون طلبــان 

عرصــه سیاســت در افغانســتان در محدودیــت و بیگانگــی 

ــا عاقبــت  ــده گرفــن هــا و ن ــم تعریــف شــدند. ایــن نادی رژی

درک  بــرای  قــد  متــام  آینــه¬ی  جوامــع،  تاریــخ 

ــروزی  ــخ، پی ــتباهات در تاری ــت. اش ــات آن اس خصوصی

ــای  ــده ه ــه پدی ــخ، هم ــده در تاری ــون کنن ــای دگرگ ه

انــد کــه در دل تاریــخ یــک جامعــه نقــش بســته اســت. 

مســیرهای پویــا بــرای رسنوشــت یــک ملــت از درون 

واقعیــت هــای تاریخــی عبــور مــی منایــد. 

بــدون تردیــد بســر تاریــخ، دانشــگاِه اســت مملــو از 

درســهای تیوریــک و پراکتیکــی بــرای نســل آینــده و 

ــن  ــه ای ــت ژرف ب ــا دق ــه. ب ــک جامع ــی ی ــردای زندگ ف

ــده  ــکاش در پدی ــخ افغانســتان، کن ــه تاری اصــل، مطالع

هــای تاریخــی ایــن رسزمیــن، بررســی و تحلیــل وقایــع 

و علــل هــای آن و در نهایــت خــود را در آینــه تاریــخ 

دیــدن در افغانســتان، نیــاز مــرم اســت. افغانســتان 

ــا جایگاهــی جیوپولوتیــک و جیواســراتژیک کــه  نظــر ب

دارد، حــد اقــل از ســه ســده بــه ایــن طــرف محــل نــزاع و 

کشــمکش هــای هــم درونــی بــوده اســت و هــم طاعــان 

ــد.  ــن خــاک داشــته ان ــه ای ــی چشــم طمــع ب بیرون

ایــن نــگاه هــای مختلــف ســبب گردیــده اســت کــه 

تضــاد منافــع عمیــق مطــرح شــود و افغانســتان میــدان 

باشــد بــرای دسرســی بــه اهــداف جبهــه هــای متقابــل 

و متضــاد. امــا آنچــه امــروز بــرای مــردم افغانســتان مهــم 

و دارای ارزش بنیادیــن اســت، آمــدن آرامــش همــراه بــا 

فضــای تســامح و تســاهل سیاســی کــه در آن همــه اتباع 

ــه عنــوان شــهروند ایــن کشــور، عزمتنــد،  افغانســتانی ب

رسافــراز و دارای متامــی حقــوق انســانی و آزادی هــای 

انســان محــور و اســام پســند باشــد. لــذا درس از تکــه 

ــه را  ــوش هم ــم و گ ــد چش ــور بای ــن کش ــخ ای ــای تاری ه

ــه  ــر تخت ــی ب ــد نقوش ــد و مانن ــوده باش ــنوا من ــا و ش بین

ســنگی عــرت، در عرصــه¬ی سیاســی بــرای همــه 

ــه¬ی  ــد منون ــل از چن ــا بررســی و تحلی ــدا گــردد. ب هوی

ــه  ــش ب ــی جای ــی مل ــت اندیش ــه در آن عاقب ــی ک تاریخ

صــورت کامــل تهــی بــه نظــر مــی رســد و آن مســاله، در 

فــردای رسنوشــت ایــن رسزمیــن، هزینــه¬ی ســنگینی را 

بدبختانــه بــر مــردم افغانســتان متحمــل ســاخته اســت، 

توقــع خــود را بــه عنــوان شــهروندی افغانســتان از میــز 

ــراز مــی منایــد. مذاکــره دوحــه واضحــا اب

پادشــاهی  بــه  1919م  ســال  در  خــان  اللــه  امــان 

افغانســتان رســید و توانســت مطابــق وعــده¬ی کــه بــه 

مــردم افغانســتان داده شــد، در راســتای اخــذ اســتقال 

کشــور ســعی وافــر منــود. افتخــار آزادی افغانســتان در 

تاریــخ کشــور بــه دوران امــان اللــه خــان تعلــق گرفــت. 

دقیقــا شــاه امــان اللــه توانســت بــا حایــت قاطــع و بــی 

ــام  ــارت مت ــا جس ــن گام را ب ــتان ای ــردم افغانس ــغ م دری

برتانیــای  از  افغانســتان  اســتقال  مســبب  و  بــردارد 

کبیــر شــد. در تــداوم حاکمیــت خــود امــان اللــه خــان 

ــت و  ــت گرف ــمول را روی دس ــه ش ــبتا هم ــات نس اقدام

شــکاف مخــوف ایجــاد شــده میــان ملیــت هــا و حکومــت 

را در افغانســتان تــا حــدی ترمیــم منــود. امــان اللــه 

ــدام  ــی اق ــورم امان ــه رف ــروف ب ــات مع ــه اصاح ــان ب خ

ــی  ــی و کیف ــه زمان ــه مرحل ــات در س ــن اصاح ــرد. ای ک

ــت.  ــیم اس ــل تقس قاب

مرحلــه اول اصاحــات، از ســال 1919م تــا 1924م 

خــاص، کــه طالبــان بــا آن در افغانســتاِن پیــش از ســال 

ــه¬¬ی دیگریســت  ــد، گون 2000م حکومــت مــی منودن

کــه در تاریــخ ایــن رسزمیــن واقــع شــده و رسنوشــت ایــن 

ــت  ــت. عاقب ــاخته اس ــدل س ــیاه مب ــاک س ــاک را بخ خ

ــن  ــت بنیادی ــا غیب ــی ه ــن پالیس ــی در چنی ــی مل اندیش

ــش  ــوی آرام ــه س ــر راه ب ــان خاط ــت و از ه ــته اس داش

و ثبــات کشــور بــاز نکــرده، بلکــه بــر مشــکات و بحــران 

ایــن کشــور افــزون شــده اســت. عاقبــت اندیشــی ملــی، 

آنگاهــی مــی توانــد خــود را تعریــف منایــد کــه همــه مردم 

افغانســتان، چــه سیاســیون و رهــران و همــه اقشــار 

ــه¬ی  ــتان خان ــه افغانس ــد ک ــدا کنن ــاور پی ــتان ب افغانس

رســمیت  بــه  افغانستانیســت.  اتبــاع  همــه  مشــرک 

ــه حــق و حقــوق همــه شــهروندان  شــناخن و احــرام ب

ایــن خــاک خــط رسخ همــه باشــد. بــا در نظرداشــت ایــن 

ــت  ــه در رسنوش ــم ک ــی بپذیری ــهای تاریخ ــول و درس اص

جمعــی و بــزرگ ایــن کشــور بایســت همــه¬گان دخیــل 

ــند.  ــته باش ــت را داش ــن رسنوش ــق تعیی ــه ح ــود و هم ش

انتظــار از نشســت دوحــه دقیقــا چنیــن اســت، تــا اینــکار 

و ایــن تفکــر و ایــده نهادینــه نشــود و بــر آن ایــان پیــدا 

نکــرده باشــیم، ایــن کشــور در برهــوت بحران و آدم کشــی 

همچنــان باقــی خواهــد مانــد. بنابرایــن، نشســت دوحــه 

ــخ،  ــل از واقعیــت هــای تاری ــا تحلی ــا بصیــرت متــام و ب ب

ــش  ــده و عمــل خوی ــای ای ــی را مبن ــت اندیشــی مل عاقب

قــرار دهــد، تــا دیگــر بــه دور باطــل و کشــنده¬ی تاریــخ 

ــرو نگــردد.    گذشــته افغانســتان رو ب

اندیشــی هــا زمینــه را بــرای انفجــار نیروهــای ذخیــره شــده 

و رسکــوب شــده در جامعــه مهیــا منــود و در نهایــت بــا 

ســایر ناعاقبــت اندیشــی هــای رسدار داوود خــان در عرصــه 

سیاســیت خارجــی، افغانســتان را در مرحلــه¬ی تشــنجات 

ــاخت.  ــه س ــی مواج ــی ثبات ــی و ب سیاس

داکــر نجیــب اللــه و گرایــش بــه الیــه هــای قومــی؛ داکــر 

ــی در افغانســتان  ــه آغازگــر مشــی مصالحــه مل ــب الل نجی

ــد  ــای ض ــروی ه ــب را نی ــی نجی ــه مل ــت. مصالح ــود/ اس ب

ــدت  ــا ش ــگ ه ــد و جن ــول نکردن ــن( قب ــت )مجاهدی دول

بخشــید. جنــگ جــال آبــاد و شکســت مجاهدیــن در 

ایــن جنــگ هاهنگــی نیروهــای نظامــی دولــت نجیــب را 

برمــا ســاخت؛ امــا داکــر نجیــب اللــه بــا تصمیــم و اقــدام 

ناعاقبــت اندیشــانه، رضبــه¬¬ی جــران ناپذیــر را بــر پیکــر 

دولــت خــود وارد منــود. گرایــش قومــی نجیــب الله و ســوی 

ظــن بــر ژنــرال دوســتم کــه از تبــار رئیــس جمهــور نجیــب 

نبــود و در نهایــت جــدا انــگاری و جــدا ســازی وی از ارتــش 

زمینــه¬¬ی گسســت قــدرت و حاکمتــش را مســاعد منــود. 

ــه  ــان ب ــه آن ــی و تجزی ــای امنیت ــوف نیروه ــقاق در صف انش

آدرس هــای تبــاری ریشــه در عــدم عاقبــت اندیشــی ملــی 

ــکار  ــد. این ــی ش ــی م ــت ناش ــدر حکوم ــه از ص ــت ک داش

ــون از در و  ــران و خ ــه بح ــد ک ــتان گردی ــه افغانس ــر ب منج

دیــوار آن تــا امــروز بــی مهابــا مــی چکــد. 

ــخ کشــور  ــن قســمت از تاری ــی؛ ای ــان و انحصــار گرای طالب

بیــاد همــگان اســت. نــگاه توتالیریســم و ملیتاریســم 

ــت  ــا قرائ ــم ب ــی آن ه ــوژی مذهب ــا ایدئول ــده ب ــن ش عجی

دوام آورد. ایــن دور از اصاحــات بــا درک روحیــه مــردم 

ــال  ــرد. جنج ــدا ک ــاز و دوام پی ــه آغ ــی گرایان ــدک مل ان

هــای خیلــی عمیــق در تقابــل بــه ایــن رفــورم در دور اول 

چنــدان دیــده منــی شــد. مرحلــه دوم اصاحــات امانــی 

ــا 1928م اســتمرار یافــت.  از ســال 1924م ت

ایــن دور از اصاحــات، گرچــه بــا شــورش هــای در 

ــور همزمــان بــود و عــده¬ی بــا  مناطــق مختلــف کش

ــه خطــاکاری  ــرده انگلیــس دســت ب ــکات پشــت پ تحری

هــای در برابــر اصاحــات امــان اللــه خــان مــی زد، امــا 

ــد.  ــاد گردیدن ــوب و منق ــرا رسک اک

از ســال  اللــه خــان  امــان  مرحلــه ســوم اصاحــات 

مرحلــه  ایــن  در  منــود.  عمــر  1929م  تــا  1928م 

ــاوت  ــتان، تف ــاه افغانس ــوان ش ــه عن ــان ب ــه خ ــان الل ام

هــای اجتاعــی، فرهنگــی و ســنت هــای رایــج در 

ــت اندیشــانه از نظــر دور داشــت  ــا عاقب افغانســتان را ن

ســلیقه¬یی  هــای  شــیفته¬گی  و  بــا خودخواهــی  و 

ــه  ــود، ب ــرب ب ــه وی از غ ــش ماه ــفر ش ــی از س ــه ناش ک

ــی و  ــرف خودخواه ــک ط ــت. از ی ــل گرف ــه¬ی عم منص

ــت  ــاض از واقعی ــر اغ ــوی دیگ ــی و از س ــار طلب انحص

هــای موجــود اجتاعــی و عــدم دور نگــری سیاســی 

ملــی بــا ورانــه و در کنــار اینهــا، چندیــن عامــل کلیــدی 

در  افغانســتان  تــا  ســاخت  مســاعد  را  زمینــه  دیگــر 

گــردش سیاســی بچرخــد کــه دکــم اندیشــی از درون آن 

اژدهاســا متــام بــود و بافتــه هــای ایــن کشــور را ببلعــد. 

اختنــاق در دوران نادرخــان و محمــد هاشــم خــان، 

ــکنجه  ــت و ش ــنگی دادن مل ــر گرس ــی ب ــت مبتن سیاس

منــودن مــردم در ابعــاد وســیع آن، در برهــه¬ی از تاریــخ 

حاکمیــت دوران نادرخــان و صــدارت محمــد هاشــم 

خــان آشــکارا جریــان داشــت. ایــن حاکــان افغانســتان 

ــه مــردم  در تــپ و تــاش ایــن مــی ســوختند کــه چگون

را در قفــس هــای آهنیــن و اســتخوان ســوز گرســنگی و 

تعــدی هــای جانــکاه قــرار دهنــد کــه بتواننــد بــا آرامــش 

در قرســتان بــدون رس و صــدا بنــام افغانســتان، آســوده 

حکومــت مناینــد. 

متــام تــوش و تــوان شــان در ایــن راه بخــرچ مــی رفــت 

کــه مــردم تــوان حرکــت را نداشــته باشــند، امــا آنــان بــه 

مظــامل خویــش ادامــه دهنــد و برکرســی هــای مخملــی 

سیاســت مســت بــاده¬ی قــدرت بودنــد. رسنوشــت 

ــای  ــن الگوه ــراق از چنی ــدون اغ ــتان ب ــته افغانس گذش

تبعیــت منــوده اســت. عاقبــت اندیشــی بــرای رشــد 

پــان  و  ایــن کشــور در کار  ترقــی متــام مردمــان  و 

ــان،  ــرگاه آن ــد¬. از نظ ــاهان نبودن ــن ش ــت چنی حاکمی

ــن خــاک، خــودی شــمرده  ــان ای ــدِک مردم عــده¬ی ان

مــی شــدند و اکریــِت محکــوم بــه تحکــم بــدون چــون 

ــانه¬¬¬ی،  ــاب منش ــودات ارب ــر قی ــم زی ــرا و آن ه و چ

شــاه و رعیــت قــرار داشــتند. ایــن نــوع نــگاه و پالیســی 

عملــی قطعــا عاقبــت اندیشــانه نبــوده و نخواهد بــود و از 

همیــن لحــاظ بــود کــه تــداوم پیــدا نکــرد و مــورد خشــم 

و عصیــان مــردم قــرار دارنــد. چنیــن سیاســت هــا، بُــرد 

چنــد روزه دارد و ریشــه هــای ملــت شــدن را در ایــن 

خــاک بــه ســوی خشــکیدن ســوق داده اســت. پــس این 

تکیــه¬ی دیگــری از تاریــخ کــه روحیــه قابــت اندیشــی 

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

بــرداری رســید، پــروژه تاپــی کــه یکــی از بزرگریــن پروژه هــای 

ــتان  ــان افغانس ــت، می ــیا اس ــوب آس ــه جن ــرژی ب ــال ان انتق

ایــن  متدیــد  کار  اســت.  اجــرا  حــال  در  ترکمنســتان  و 

ــادی در  ــاری می ــال ج ــت س ــاه اگس ــن گاز ، در م ــپ الی پای

ــردی  ــای ب ــاور آق ــه ب ــد، ب ــد ش ــاز خواه ــتان آغ ــاک افغانس خ

ــر  ــرق و فای ــن، ب ــط آه ــادی خ ــای اقتص ــدوف، پروژه ه محم

افغانســتان  در  را  اشــتغال  زمینه هــای  می توانــد  نــوری 

در  را  خارجــی  رسمایه گــذاری  همچنــان  و  ترکمنســتان  و 

ــس  ــی، رئی ــد ارشف غن ــازد، محم ــم س ــور، فراه ــن دو کش ای

ــرای  ــن پروژه هــا را ب ــز در ســخنان خــود ای جمهــور کشــور نی

غنــی  آقــای  خوانــد.  حیاتــی  و  مهــم  بســیار  افغانســتان 

گفــت: »خوشــبختانه پــس از حــدود یــک صــد ســال، رابطــه 

افغانســتان بــا کشــورهای آســیای میانــه دوبــاره تقویــت شــده 

اســت. آقــای غنــی گفــت رابطــه منطقــه ای مــا بــا ترکمنســتان 

بســیار مهــم اســت زیــرا مــا در چهارچــوب همکاری هــای 

امریــکا،  ترکمنســتان،  )افغانســتان،  ســه جانبــه مختلــف 

افغانســتان، ترکمنســتان، ایــران و افغانســتان، ترکمنســتان، 

اذربایجــان( روابــط گســرده ای داریــم«.

ــز  ــری نی ــزرگ دیگ ــای ب ــه زودی پروژه ه ــت ب ــی گف ــای غن آق

در افغانســتان بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و کشــور تبدیــل 

ــرای  ــد، ب ــد ش ــه  خواه ــرژی در منطق ــال ان ــارراه انتق ــه چه ب

در حالیکــه رنج هــای ناشــی از کمبــود بــرق در ایــن 

اواخــر مــوج نارضایتــی و اعراضــات شــهروندان را بــر 

بــود روز پنجشــنه هفتــه ی گذشــته، مــردم  انگیختــه 

افغانســتان شــاهد افتتــاح ســه پــروژه ی بــزرگ اقتصــادی 

میــان کشــورهای ترکمنســتان و افغانســتان بودنــد، ایــن 

ســه پــروژه شــامل بهــره بــرداری از پــروژه لیــن بــرق 500 

ــه  ــه در کشــور ترکمنســتان ب ــه آقین ــت، از منطق ــو ول کیل

ــروژه  ــت شــرغان در شــال غــرب کشــور و پ ســوی والی

220 کیلــو ولــت شــرغان بــه ســوی شــهر مــزار رشیــف 

ــرداری  ــره ب ــه به ــده و ب ــل ش ــه کار آن تکمی ــد ک می باش

رســید. ایــن پــروژه بــه ارزش نزدیــک بــه ۶9 میلیــون دالــر 

امریکایــی از ســوی بانــک توســعه آســیایی رسمایه گــذاری 

شــده اســت و تنهــا در شــال کشــور 340 هــزار خانــواده 

ــاح  ــروژه دوم افتت ــوند. پ ــد می ش ــرق بهره من ــن ب از داش

خــط آهــن آقینــه – اندخــوی اســت کــه شــهر اندخــوی در 

شــال غرب کشــور را بــا بنــدر تجارتــی آقینــه کــه یکــی از 

ــد.  ــادر مهــم کشــور ترکمنســتان اســت، وصــل می کن بن

ارزش مالــی ایــن پــروژه بیشــر از 30 میلیــون دالــر 

اســت و در حــدود 30 کیلومــر طــول دارد. قــرارداد ایــن 

ــور  ــور کش ــس جمه ــفر رئی ــال 2011، در س ــروژه در س پ

بــه ترکمنســتان، میــان دو کشــور بــه امضــا رســیده بــود.

سیاســی کشــور تــاش و تقــا می کننــد، بهره بــرداری 

عملیاتــی از ایــن ســه پــروژه زیربنایــی، امیدهــا را در 

دل میلیون هــا شــهروند خســته از جنــگ و ناامیــد از 

صلــح، احیــا و بازآفرینــی می کنــد و بــه آنــان امیــد و 

انــرژی بی پایانــی بــرای حایــت از جمهوریــت نظــام 

ــوی  ــادی و معن ــان م ــتاوردهای درخش ــت از دس و حفاظ

بیســت ســال گذشــته می بخشــد. از جانــب دیگــر بــا 

رشــد  و  معیشــت  و  امنیــت  درهم تنیدگــی  بــه  توجــه 

ــروز،  ــای ام ــی در دنی ــذاری خارج ــادی و رسمایه گ اقتص

ــرش  ــکان گس ــوی، ام ــه ـ اندخ ــن آقین ــط آه ــاح خ افتت

ــتان  ــتان، ترکمنس ــان افغانس ــی می ــای امنیت همکاری ه

ــود داد و  ــع از س ــۀ منتف ــیای میان ــورهای آس ــر کش و دیگ

ســتد تجــاری از مجــرای ایــن خــط آهــن را نیــز بیــش از 

گذشــته فراهــم خواهــد آورد و ایــن، هــان چیــزی اســت 

کــه بایــد از آن بــه »خریــد صلــح« تعبیــر کــرد. خریــد صلح 

بــه معنــای اعطــای مشــوق های اقتصــادی و اشــتغال بــه 

نیروهــای جوانــی اســت کــه بــرای پیوســن بــه گروه هــای 

ــا  ــد، ام ــکاری ندارن ــر و بی ــز فق ــزه ی ج ــتی، انگی تروریس

وقتــی آنــان خــود را در مواجهــه بــا فرصت هــای درخشــان 

شــغلی می یابنــد، مطمئنــا زندگــی را بــر مرگ پذیــری 

بــه خیــل عظیــم  و  و مرگ آفرینــی ترجیــح می دهنــد 

ــد و  ــه اراده ای نیرومن ــت ک ــد پیوس ــروی کاری خواهن نی

خلل ناپذیــر بــرای ســاخن و آبادانــی افغانســتان دارنــد.

ــه او  ــاخت ک ــت س ــت ثاب ــام جمهوری ــال، نظ ــن ح ــا ای ب

ــت  ــا را در اولوی ــود کف ــی و خ ــتان مرق ــزه ی افغانس انگی

برنامه هــای  کاری خــود جــا داده اســت، همزمــان بــا 

گشــودن پنجــره ی روشــنایی و قــرار دادن افغانســتان بــر 

ریــل اقتصــاد انــرژی محــور، آقــای غنــی بعــد از امــان اللــه 

ــی  ــخ سیاس ــم تاری ــتاوردترین زعی ــر دس ــار پ ــان، افتخ خ

کشــور را کســب خواهــد کــرد، او بــا چنیــن دســتاوردهای 

برجســته اش، زیبنــده ی عنــوان پــر افتخــار » بانــی انقاب 

و  اکنــون جوانــان  اقتصــادی« کشــور می باشــد، هــم 

بــه  افغانــی لبخندهایــی  طیف هــای مختلــف جامعــه 

ــی  ــم ناش ــج و غ ــه رن ــت ک ــته اس ــش بس ــان نق ــره ش چه

از جنــگ و کشــتار را چنــد صباحــی از خــود زدوده انــد، 

ــای از  ــر برنامه ه ــی بیانگ ــای کنون ــه پروژه ه ــتیابی ب دس

قبــل طراحــی شــده اســت کــه رئیــس جمهــور و همــکاران 

اش بــا تاش هــای مکــرر و اعتــاد ســازی بــا کشــورهای 

ــه اجــرا رســانیده اســت، کشــوری  ــا مرحل ذینفــع، آن را ت

ــه  ــه و جامع ــورهای منطق ــر کش ــن از منظ ــل از ای ــه قب ک

بیــن امللــل بــه بــی ثباتــی سیاســی محکــوم بــود، کســی 

ــدازی پروژه هــای  ــه گــزاری در جهــت راه ان جــرأت رسمای

و جدیــت  برنامه هــا  امــا  نداشــت؛  را  اقتصــادی  کان 

آنــان در  قناعــت  رئیــس جمهــور، زمینه ســاز حصــول 

ــد کــه بیــش  اعــار پروژه هــای اقتصــادی مشــرک گردی

ــد. ــد ش ــع خواه ــتان از آن منتف ــه، افغانس از هم

ــت،  ــکی اس ــه خش ــاط ب ــو مح ــه از چهارس ــتانی ک افغانس

ایــن پــروژه اهمیــت اقتصــادی زیــادی دارد. کشــور مــا 

بــه دلیــل وصــل نبــودن بــه بنــادر مهــم آبــی، نیــاز دارد از 

ــد  ــا بتوان ــد ت ــتفاده کن ــال کاال اس ــتم انتق ــن سیس ارزانری

زمینــه رشــد اقتصــادی خــود را مهیــا ســازد. بنابرایــن ایجــاد 

ــه  ــی کــه افغانســتان را ب ــه صورت خطــوط راه آهــن، آنهــم ب

خطــوط ترانزیــت راه آهــن بیــن املللــی وصــل کنــد، بــرای 

کشــور و اقتصــاد ناپایــدار آن حیاتــی اســت، از ســوی دیگــر 

ــرژی در افغانســتان یکــی از چالش هــای عمــده  ــود ان کمب

رکــود اقتصــادی در کشــور اســت. در چهــل ســال گذشــته، 

ــاک  ــرژی پ ــد ان ــرای تولی ــتان ب ــت افغانس ــه ظرفی ــا اینک ب

بســیار بــاال اســت )3۶0 هــزار میــگاوات انــرژی در ســال( 

ــور،  ــرژی در کش ــد ان ــرای تولی ــاخت های الزم ب ــر س ــا زی ام

شــکل نگرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل، اتــکای افغانســتان 

ــرژی  ــت ان ــت ترانزی ــن وضعی ــرژی و در بهری ــه واردات ان ب

از کشــورهای پرانــرژی آســیای میانــه بــه ســوی کشــورهای 

ــرژی در جنــوب آســیا اســت. نیازمنــد ان

تکمیل شــدن پــروژه 500 کیلــو ولــت انــرژی بــرق کــه هــزار 

میــگاوات بــرق را از ترکمنســتان بــه افغانســتان انتقــال 

وضعیــت  شــدن  بهــر  بــرای  خوشــی  نویــد  می دهــد، 

ــه  ــی ب ــرق حت ــن ب ــرق در کشــور اســت. ای ــه ب دسرســی ب

کابــل هــم خواهــد رســید و ایــن پایتخــت تاریــک جهــان، 

لحــاظ  از  افغانســتان  همچنیــن  شــد،  خواهــد  روشــن 

ــه  ــش رو ب ــا چال ــوری هــم ب ــر ن ــن فای ــه لی وصــل شــدن ب

ســطح  در  را  اینرنــت  گران تریــن  افغانســتان  بــود.  رو 

ــه  ــدن ب ــل ش ــت وص ــه درس ــرا زمین ــت. زی ــان دارا اس جه

فایــر نــوری از مســیر های مختلــف بــه وجــود نیامــده 

ــتان  ــدن افغانس ــل ش ــا وص ــور، ب ــرب کش ــا در غ ــت. ام اس

بــه فایــر نــوری ترکمنســتان ، 2.5 گیگابایــت اینرنــت بــه 

ظرفیــت افغانســتان اضافــه خواهــد شــد. ایــن خــود زمینــه 

دسرســی بیشــر و بهــر بــه اینرنــت در افغانســتان را 

ــدی  ــا در ح ــن پروژه ه ــادی ای ــد، ارزش اقتص ــر می کن می

اســت کــه بتوانــد بــر رشــد اقتصــادی کشــور تاثیــر بگــذارد. 

خطــوط راه آهــن، کاالی تجــاری افغانســتان را بــدون وقفــه 

شــهرک های  چــرخ  دوبــاره  بــرق،  می رســاند.  اروپــا  تــا 

صنعتــی را کــه بــه دلیــل کمبــود بــرق متوقــف شــده 

بودنــد، بــه حرکــت در خواهــد آورد. فایــر نــوری نیــز زمینــه 

دسرســی بهــر بــه تکنولــوژی روز را ممکــن می کنــد.

پــس از چهــل ســال جنــگ و بــی برنامه گــی کــه متــام زیــر 

ســاخت های اقتصــادی کشــور تخریــب و محــو گردیــد ایــن 

ــزرگ اقتصــادی  ــار اســت کــه چنیــن پروژه هــای ب اولیــن ب

لبخنــد را بــه لب هــای مــردم خســته از جنــگ هدیــه منــوده 

اســت، در رشایطــی کــه عنــارص عقــده ای بازمانــده از قدرت 

دموکراتیــک، خــواب حکومــت موقــت می بیننــد و بــه بهــای 

قربانــی کــردن آینــده درخشــان مــردم، بــرای دســت یابی بــه 

پلــکان قــدرت از مجــرای برانــدازی ســاختارها و فروپاشــی 

ــاد  ــه رسحداب ــوری از منطق ــر ن ــل فای ــوم وص ــروژه س پ

ــدی در  ــه تورغن ــه منطق در داخــل خــاک ترکمنســتان ب

والیــت هــرات اســت کــه زمینــه وصــل افغانســتان از 

ــد،  ــر می  کن ــا را می ــه اروپ ــوری ب ــر ن ــن فای ــق ای طری

افتتــاح ایــن ســه پــروژه بنیــادی و زیربنایــی، افــزون بــر 

ــاختی  ــات زیرس ــت در اقدام ــت دول ــانه جدی ــه نش آن ک

ــرای  ــام بســیار روشــنی ب ــرای کشــور اســت، حــاوی پی ب

نســل امــروز و آینــده ایــن آب و خــاک نیــز هســت. 

ــه  ــتان ب ــتابناک افغانس ــت ش ــاد حرک ــا من ــن پروژه ه ای

ســمت افق هــای بــاز و برکت خیــز توســعه و پیرشفــت 

ــده  ــی و آین ــت کنون ــه دول ــردم را ب ــه م ــزی ک ــت؛ چی اس

اقتصــادی و امنیتــی خــود امیــدوار می ســازد و راه آنــان 

ــد  ــدگان از رش ــت و بازدارن ــان تروریس را از تاریک اندیش

و رفــاه همگانــی شــهروندان، جــدا می کنــد. در مراســم 

افتتــاح ایــن ســه پــروژه، روســای جمهــوری هــر دو کشــور 

ــتند. ــور داش حض

جمهــور  رئیــس  محمــدوف،  بــردی  قلــی  قربــان 

ترکمنســتان، در آغــاز ســخرنانی خــود گفــت رابطــه 

ــا ارزش  ــتان ب ــرای ترکمنس ــتان ب ــا افغانس ــادی ب اقتص

ــد بیشــر تقویــت شــود.  ــط بای ــن رواب و مهــم اســت و ای

او گفــت در کنــار ســه پــروژه مهمــی کــه امــروز بــه بهــره 

نوید روشنایی، اقتصاد انرژی محور افتتاح گردید
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 بازی با اعداد              3197
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3092    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3367
شاه سفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3396

جواب هدف         2844

  

 
واه

ر
م

هنرو

ثور
استعدادهای هنری تان در جامعه قدردانی خواهد شد. به شما توصیه می کنیم 
که این استعدادها را در تکمیل کارهای حرفه ای و تجاری استفاده کنید. توصیه 
های یک شخص سالمند به شما کمک می کند که دچار مشکالت مالی نشوید. 

جوزا
ممکن است روی مود برقراری ارتباط نباشید، بنابراین به شما توصیه می کنیم 
کــه مالقات کار را به زمان دیگری موکول کنید. همچنین به شــما توصیه می 
کنیــم که از گرفتــن تصمیمات مهم مالی اجتناب کنید. ســعی کنید ریلکس 

باشید.

سرطان
مــی توانید در تمــام تالش های داخلــی و اجتماعی موفق شــوید. زمان 
خوبی برای برنامه ریزی آینده می باشــد. ایده های تان توســط شــریک 
عاطفی و تجاری تان قدردانی خواهد شــد. باید از هر گونه حدس و گمان 

کنید. اجتناب 

اسد
خالقیتــی که امروز دارید باعث خواهد شــد تا پروژه جدیدی را شــروع کنید. 
فرصت خوبی دارید تا در بخش های فکری و عاطفی موفق شوید. زمان مطلوبی 

برای الهامات هنری شماست.

سنبله
امروز صبح بیشتر از روزهای معمول حساس هستید و روابط تان تنش زا خواهد 
شــد. از قول دادن اجتناب کنید زمانیکه نمی توانید بر ســر عهد و پیمان خود 

بایستید. باید زمان آزاد خود را به خالقیت اختصاص دهید.

حمل
امروز صبح در ابرها سیر می کنید و مشکالت مهم را نادیده می گیرید که قرار 
بوده با آن ها برخورد کنید. زمان خوبی برای شروع پروژه های جدید نمی باشد، 

زیرا تصمیمات تان بهترین نمی باشید. 

میزان
تغییرات مهمی در زندگی تان رخ خواهد داد، که رضایت خاصی برای شــما 
به ارمغان می آورد. خالقیت و فکر کردن باعث می شود که شما در جامعه 

موفق شوید. امروز بعد از ظهر ممکن است مجبور باشید 

عقرب
امروز صبح بســیار خوش بین و خالق هســتید. اطرافیــان توجه ویژه ای به 
اســتعدادهای شما دارند. امروز بعد از ظهر شخص مهمی را در حیطه هنری 

مالقات می کنید که در آینده نقش مهمی در حرفه تان بازی خواهد کرد.

قوس
امروز بســیار مشغول هستید، اما خالقیت و تخیل تان به شما کمک می کند 
تا به هر چیزی که می خواهید دســت پیدا کنید. فرصتی دارید تا در بخش 
های مالی به دســتاوردهای بزرگی برسید. روابط شما با دیگران عالی است و 

خسته نخواهید شد.

جدی
فرصت خوبی دارید تا در هر کاری که امروز انجام می دهید موفق شــوید. 
زمان مطلوبی برای امتحان دادن و عملکردهای هنری است. روابط با شریک 
عاطفی تان بســیار خوب پیش می رود. احتماال بخواهید که بیشتر به نیاز 

افراد جوان خانواده توجه کنید.

دلو
به نظر می رسد که مصمم هستید تا پروژه کاری جدیدی را شروع کنید، اما بودجه 
کافی برای انجام این کار ندارید. اگر از خالقیت تان به خوبی استفاده کنید، فرصت 

خوبی دارید تا پول زیادی به دست آورید. 

2845

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ 
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ 
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم 
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ 
میلـ  تمایلـ  تامـ  ماتـ  
ماستـ  تماسـ  سالمتـ  
سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ 
مسایلـ  اسلمـ  تیمـ  میت 
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت 

ـ سالمتی.
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حوت
امروز برای برنامه ریزی آینده و فعالیت های جدید اجتماعی مطلوب است. روابط 
با دوستان و شریک عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود. زمانی که می خواهید 

تصمیم مهمی بگیرید بیشتر وقت صرف کنید.

 شطرنج                     3368

ی

آتشــکدهـ  ابریشمـ  بدبینـ  پاالیشـ  تافتهـ  ثریاـ  جبروتـ  چراگاهـ  
حضرتـ  خزانـ  دریغـ  ذکیـ  ریالـ  زراعتـ  ژالهـ  ســادهـ  شاهینـ  
صنعت ـ ضیافت ـ طالیــی ـ ظرفیت ـ علوی ـ غده ـ فرزام ـ قاصدک ـ 

کوکو ـ گلبرگ ـ الجورد ـ میزان ـ نوکدار ـ ویژه ـ هویدا ـ یوسف.
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گ

اثـر جدیـد حکیـم  رقـم منـت«  بیسـت  و  مـا: »دو هـزار  افغانسـتان 

رسوش نویسـنده تـازه کار و جـوان افغانسـتان به روز پنج شـنبه، 25 

جـدی در تـاالر عالمـه محمـد اسـاعیل مبلغ در دانشـگاه ابن سـینا 

نقـد و رومنایـی شـد. 

در ایـن محفـل دکـر رسو رسـا رفیـع زاده اسـتاد دانشـگاه و شـهریار 

آرمـان داسـتان نویـس در مـورد کتـاب حـرف زدنـد. دکـر رسـا بـر 

از ویژگی هـای  نیـز  نـکات قـوت و ضعـف داسـتان اشـاره منـوده و 

ایـن اثـر گفـت. شـهریار آرمـان پای بنـدی داسـتان بـه اصـول مکتب 

کالسـیک، پیـام محور بـودن آن و هنجارشـکنی نهفته در داسـتان را 

از نـکات مثبـت و برجسـته ی کتـاب خوانـد.

منایشـی  ادبیـات  رشـته ی  فارغ التحصیـل  چیغ بـاف،  صابـره  بانـو 

از  بخشـی  یـک  کابـل،  دانشـگاه  زیبـای  هرنهـای  دانشـکده ی 

گرفـت.  خوانـش  بـه  را  منـت  رقـم  بیسـت  و  هـزار  دو  داسـتانهای 

 قبـل از ایـن از حکیـم رسوش داسـتان دیگـری بـه نـام »سـیب های 

در  رسوش  تجربـه  دومیـن  ایـن  و  اسـت  شـده  چـاپ  قـاب«  درون 

داسـتان نویسـی اسـت.  ایـن کتـاب را یعقـوب یسـنا و یراسـتاری و 

موسسـه انتشـارات مقصـودی در کابـل در تیـراژ هزار نسـخه به چاپ 

رسـانده اسـت. در این مجموعه داستان ده داسـتان کوتاه گنجانیده 

شـده کـه  »بهـای گـزاف«، »پوقانه هـا«، »روزهـای فراموش نشـدنی«، 

بـراق«، »پـای دان کشـال«،  »مزرعـه«، »تحفـه ی ازدواج«، »چشـان 

»هـی هـی«، »بـرو گمشـو« و »بوت هایـش« از جملـه ای آن هاسـت. 

حکیـم رسوش در رشـته سـینا در دانشـگاه کابـل تحصیـل کـرده 

نام هـای  بـه  کوتـاه  فلم هـای  دانشـجویی اش  دوره ی  در  و  اسـت 

»قلـب سـنگی«، »منـاز ظهر«، »خـط بارنَک«، »مـرد خانه«، »آشـیانه«، 

»تردیـد«، »مجـازات و بُرقـع« نیـز سـاخته اسـت.

و ناپایـدار می کنـد. در کنـار آن، آهسـتگی مطلـوب را از آدمـی می گیـرد و 

بـه سـوی رسعـت رسرسی پرتـاب می کنـد. نسـبت میـان رسعـت، حافظـه و 

فراموشـی بـا زیبایـی متـام توضیـح داده می شـود. نویسـنده بـا بهره گیـری 

عیش گرایـی،  چـون  مسـایل  هسـتی،  ریاضیـات  و  اپیکـور  دیـدگاه  از 

سـودجویی، شـتابزدگی، رسرسی شـدن روان و ذهـن را مـورد بحـث قـرار 

می دهـد. همچنـان با کاربرد اسـتعاره »رقاص« انسـان متظاهـر و خودمنای 

مـدرن را در موقعیت هـای گوناگـون زندگـی بـه منایـش می گـذارد. در مورد 

مفهـوم واژه رقـاص می گویـد: »اصطـالح رقـاص فقـط و فقـط بـرای افـرادی 

کـه دوسـت دارنـس خودشـان را در»مالء عام« بـه منایش بگذارند، اسـتفاده 

می شـود.« بـه تعبیـر دیگـر »رقـاص بـه دنبال آن اسـت کـه متام صحنـه را با 

»مـن« خود روشـن سـازد.«  

کونـدرا درگام نخسـت، مسـئله رسعـت و آهسـتگی را مطـرح می کند و ذهن 

مـا را بـا ایـن پرسـش عمیـق درگیـر می کنـد کـه »چـرا لـذت آهسـتگی از 

میـان رفتـه اسـت؟« و سـپس قـدم بـه قـدم سـایه ی سـنگین زندگـی مـدرن 

و فراوردهـای فنـاوری را بـر ذهـن و روان و از بیـن رفـن لـذت آهسـتگی 

طـرح می کنـد. در رمـان نشـان می دهد کـه رابطه ی بسـیار مسـتقیمی بین 

حافظـه و رسعـت وجـود دارد.  بهـر اسـت کـه بخشـی از روایـت را از زبـان 

بخوانیم: کونـدرا 

»چـه بگویـم؟ بایـد بگـوم: مـردی کـه پشـت موتورسـیکلت قـوز کـرده، فقـط 

می توانـد هـوش و حواسـش را روی ایـن لحظه ی پرواز متمرکـز کند. او خود 

را بـه برشـی از زمـان آویختـه کـه هـم از گذشـته و هـم از آینده جداسـت. او 

از چنـگ اسـتمرار زمـان گریختـه. بیـرون زمـان مانـده. بـه عبـارت دیگـر در 

حالـت جذبـه قـرار گرفته. در چنـان وضعی او دیگر چیزی درباره سـن خود، 

همـرش، بچه هایـش و نگرانی هایـش منی دانـد و در نتیجـه ترسـی هـم 

نـدارد. چـرا کـه تـرس ریشـه در آینـده دارد و کسـی کـه از آینـده رها اسـت، 

الزم نیسـت از چیزی برسـد. 

ارمغـان  بـه  بـر  بـرای  فنـی  انقـالب  کـه  اسـت  از جذبـه  رسعـت شـکلی 

آورده. بـر خـالف موتـور سـیکلت سـوار، یـک دونـده همـواره در بـدن خـود 

حضـور دارد. او بایـد مواظـب تاول هـا و تنگـی نفـس خـود باشـد. او حیـن 

دویـدن، وزن و سـن خـود را بـه یـاد دارد و بیـش از هـر موقـع دیگـر بـر خود 

و زمـان خـود آگاهـی دارد؛ امـا وقتـی که انسـان اختیـار رسعت را به دسـت 

ماشـین می سـپارد، دیگـر جسـم وی از بـازی بیـرون می افتـد. خـود را بـه 

نـاب، خـود  دسـت رسعتـی غیرجسـانی و غیرمـادی می سـپارد. رسعـت 

رسعـت، رسعـت جذبـه. چـه ترکیبـی غریبی اسـت غیر شـخصی بـودن رسد 

تکنولـوژی، و آتـش جذبـه. «) ص 1 و 2(

خانـم »مـادام ت« و رفتـار و مواجهـه اش بـا شـوالیه جـوان در عشـق بازی 

باشـد.  مطلـوب  آهسـتگی  نشـان گر  می توانـد  دیگـر،  مـوارد  همـه ی  و 

آهسـتگی کـه بـا مترکـز ذهـن و حضـور همه جانبـه و عمیـق در زندگـی و 

طبیعـت همـراه اسـت. نشـان داده می شـود کـه  آن هـا بـا »کنـدی مطبـوع« 

چگونـه از لحظه هایـی زندگـی بهـره بـر می گیـرد. هیجان رسعـت در البالی 

عشق ورزی شـان وجـود نـدارد، بلکـه در کـال »آهسـتگی مطبـوع« پیـش 

مـی رود. هنـگام کـه ریتم زندگی آهسـته اسـت، انسـان قادر اسـت جزئیات 

ریـز زندگـی را به روشـنی تجربـه کند و ببینـد و از آن بهره مند شـود. زندگی 

کـه در آن آهسـتگی باشـد، انسـان می توانـد به تعبیـر کوندرا در ایـن رمان» 

متاشـاگر پنجـره خداونـد« باشـد. ویژگی افراد که به آهسـتگی زندگی شـان 

پیش می رونـد و متاشـاگر پنجـره خداونـد انـد چنیـن بیـان شـده اسـت:» 

کسـی که متاشـاگر پنجره خداوند اسـت دچار مالل منی شـود و سـعادت مند اسـت. 

در جهـان مـا آسـودگی بـه بیکارگـی تبدیـل شـده و فـرق میـان این دو بسـیار اسـت: 

فـرد بـی کاره مأیـوس اسـت، دچـار مـالل اسـت و همـواره به دنبـال تحرکی اسـت که 

کم بـودش را احسـاس می کنـد.«

ونسـان، ژولـی، بـرک، دوبـرک، فلم بـردار، محقـق چکـی و شـخصیت های دیگـر کـه 

در قـرن بیسـت زندگـی می کنـد و در میـان فراورده هـای زندگـی مـدرن غـرق شـده 

اسـت، مناینـدگان رسعـت و شـتاب نیـز هسـت. ایـن افـراد همـواره غـرق در هیجـان 

رسعـت انـد. مترکـز، پایایـی و رضایت منـدی ندارنـد. بـه قـول کونـدرا »همـواره بـه 

دنبـال تحـرک اسـت« و می خواهـد »لـذت« را شـکار کنـد. بـه تعبیـر خـود کونـدرا:» 

تعجیـل نشـانه کمبـود حساسـیت اسـت. انسـان در پی شـکار لـذت اسـت و خوشـی 

پیـش از آن را بـه کلـی از یـاد می بـرد.«. همـه ی ایـن شـخصیت ها بـا »دیـو رسعـت« 

روبـه رو اسـت. زندگی شـان هـم رسشـار از حـرت، اضطـراب، بی ثباتی و فراموشـی. 

شـتاب تکنولـوژی باعـث می شـودکه آدم هـا از خـود و درون خـود کنـده شـود و بـه 

دسـت دیـو رسعـت و جذبـه ی غیـر شـخصی تکنولـوژی بیفتـد. در پایـان اینکـه :» 

درجـه رسعـت تناسـب مسـتقیم بـا شـدت فراموشـی دارد. از ایـن معادلـه میتـوان به 

نتایج مشـخصی رسـید، مثالً اینکه دوران ما در اسـارت دیو رسعت اسـت و به همین 

دلیـل ایـن قـدر آسـان خـود را فرامـوش می کنـد. حـاال میخواهـم عکس ایـن گفته را 

بیـان کنـم:  دوران مـا گرایـش شـیفته واري به فرامـوش کردن خـود دارد و براي اینکه 

ایـن میـل را عملـی سـازد، خـود را بـه دسـت دیـو رسعـت می سـپارد. زمان بر شـتاب 

خـود می افزایـد تـا بـه مـا بفهانـد کـه میل نـدارد مـا به یـادش بیاوریـم، زیـرا از خود 

خسـته اسـت، بیـزار اسـت و می خواهـد شـعله کوچـک و لـرزان خاطـره را خامـوش 

کنـد.« ) ص 32(

بعیـد می دانـم کـه شـا ایـن تجربـه را نداشـته باشـید. اگـر تـا اکنـون بـا 

چنیـن حالتـی روبـه رو نشـده ایـد، خیلـی خـوش اقبـال بـوده ایـد. مـن 

کـه بارهـا بـا چنیـن تجربه یـی روبـه رو بـوده ام. در جریـان زندگـی روزمـره 

گاه ناگاهـی شـا هـم حتـا بـا چنیـن تجربه یـی روبـه رو می شـوید. شـاید 

کنجـکاو شـده ایـد کـه من در مـورد چـه چیزی صحبـت می کنـم. بگذارید 

بـه رساغ خـود مسـئله برویـم. 

در کابـل پـر از ازدحـام و راه بندان هـای بی وقفـه ترافیکـی، مـن همـواره 

حالت هـای ذهنـی و روانـی خاصـی را تجربـه کـرده ام. بارهـا شـده کـه 

در موتـر نشسـته ام و بـا ایـن پیـش فـرض ذهنـی کـه تـا ده دقیقـه، بیسـت 

دقیقـه، نیـم سـاعت و یـا یـک سـاعت در فـالن مـکان مشـخص می رسـم. 

در مسـیر راه هنگامـی کـه بـا راه بنـدان و ازدحـام ترافیکـی روبـه رو شـده 

آن  اسـت. در  روبـه رو شـده  بـا حالت هـای خـاص  مـن  روان  و  ام، ذهـن 

هنـگام هـر قـدر کـه حـال خـوش و وضعیـت روانـی آرام و دل انگیز داشـته 

ام، جایـش را خشـم، اضطـراب و حتـی پرخـاش و بی تابـی گرفتـه اسـت. 

باخـودم »اُووووف« کشـیده ام، دسـتم را گـره کـرده و فشـار داده ام، گاهـی 

حتـی بـا مشـت بـه صندلـی و جاهـای دیگـر موتـر کوبیـده ام. همچنـان 

افـراد و اشـخاص دیگـر را نیز با همین تجربه مشـابه دیـده ام. گاهی حتی 

راننده هایـی را دیـدم کـه از فـرط شـدت عصبانیـت و بی تابـی بـا مشـت به 

پشـت فرمـان موتـر زده انـد و از پیشانی شـان گرفتـه انـد و آه کشـیدند. در 

آن وضعیـت و موقعیـت، هـر قـدر آرام و شـادمان باشـیم، کامـال نـاآرام و 

بی تـاب می شـویم. در آن لحظـه کُل هـم و غـم و آرزوی ما این می شـود که 

راه بنـدان بـر طـرف شـود و مـا با شـتاب هرچـه زیاد به سـویی نقطـه هدف 

پیـش برویـم. در آن لحظـات دل مـان شـده کـه کاش رسعـت موتـر چنـد 

برابـر شـود. در واقـع اگـر دقـت کنیـم، متـام زندگـی مـا در جهـان مـدرن 

همین گونـه متمرکـز شـده بـه سـوی شـتاب و رسعـت. دوسـت داریـم همه 

چیـز در همـه وقـت زود و بـا شـتاب انجـام شـود. 

میـالن کونـدرا در رمـان »آهسـتگی« بـه رساغ چنیـن لحظه هـای ذهنـی و 

روانـی رفتـه اسـت و آن را واکاوی کـرده. بـه صـورت کلی می تـوان گفت که 

او تأثیـر فراورده هـای جهـان مـدرن و فنـاوری را بـر ذهـن و ضمیـر انسـان 

بـه بحـث گرفتـه اسـت. به صورت خـاص پیامد تکنولوژی و شـتاب رسسـام 

آور جهـان مـدرن را بـر حافظـه بـر مـورد کاوش قـرار داده اسـت. در ایـن 

رمـان شـخصیت ها در دو برهه یـی جداگانـه زمـان خلـق می شـود و کنش و 

واکنش هـا و ذهـن و روان شـان بـه تصویـر کشـیده می شـود. در رمـان یک 

روایت از زندگی سـده 18 اسـت، عرص که در آن رشـد فناوری کمر اسـت 

و تأثیـر آن بـر حافظـه بـر هـم بـه هـان میـزان کمـر. شـخصیت های 

چـون »مـادام ت« و »شـوالیه جـوان« در محـور ایـن روایـت قـرار دارد. در 

کنـار روایـت زندگـی شـوالیه و مـادام ت در سـده 18، روایتـی دیگـری از 

زندگـی افـراد و شـخصیت های دیگری در سـده بیسـتم اسـت. عرص که در 

آن تکنولـوژی رشـد و گسـرش رسسـام آور داشـته و بـه هـان میـزان تأثیـر 

شـگرف روی ذهـن و روان آدمـی گذاشـته. »ونسـان«، »ژولـی« ، »بـرک«، 

»دوبـرک«، »پونتـون«، »ورا«، »میالنکـو«، و دیگران شـخصیت های این برش 

از زمان اسـت.  

ضمـن اینکـه کونـدرا بـا خلـق صحنه هـای پی درپـی، داسـتان را مرحله به 

مرحلـه جـذاب و گیـرا می کنـد، در البـالی آن، مهم تریـن موضوعات فکری 

و فلسـفی را نیـز طـرح می مناید. در جریان روایت نشـان داده می شـود که 

تکنولـوژی وفراورده هـای آن انسـان را دچـار هیجانـات سـطحی، رسرسی 

مجموعه داستان 
»دو هزار و بیست رقم منت« 

نقد و رونمایی شد سرعت و فراموشی؛ نگاهی به رمان »آهستگی« میالن کوندرا

وزارت اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان اعـالم کـرده کـه خانقاِه 

بهاءالدیـن ولـد، پـدر موالنـا جالل الدیـن محمد بلخی، شـاعر 

و عـارف نامـدار، واقـع در زادگاهـش بلـخ را بازسـازی می کند. 

معـاون نراتـی ایـن وزارت خانـه به بی بی سـی گفته اسـت که 

قرار اسـت آرامگاه ابوریحان بیرونی، دانشـمند و ستاره شـناس 

مرق زمیـن در غزنـی نیز بازسـازی شـود.  عبداملنان شـیوای 

یـک  موالنـا،  پـدر  خانقـاه  کنـار  در  کـه  اسـت  افـزوده  رشق 

تـاالری  و  فرهنگـی  برنامه هـای  بـرای  تـاالر  موزیـم،  مسـجد، 

بـرای رقص سـاع سـاخته خواهـد شـد. او گفته کـه در موزیم 

ایـن خانقـاه متـام آثـار متعلـق بـه موالنـا نگهـداری می شـود. 

بـر اسـاس نوشـته های تاریخـی، ایـن خانقـاه بـا حملـه مغولها 

ویران شـد و تاکنون کسـی اقدام به بازسـازی آن نکرده  اسـت. 

هشـت سـال پیـش غـالم ربانـی بلخـی، شـهردار وقـت بلـخ به 

بی بی سـی گفتـه بـود کـه »ترکیـه بـرای بازسـازی ایـن خانقـاه 

ایـن کشـور  امـا  چهـار میلیـون دالـر اختصـاص داده اسـت.« 

تاکنـون بـرای بازسـازی ایـن بنـا اقدامـی نکـرده و خانقـاه در 

و  وزارت اطالعـات  معـاون  دارد.  قـرار  نابـودی کامـل  آسـتانه 

فرهنـگ در ارتبـاط بـه بازسـازی آرامگاه منسـوب بـه ابو ریحان 

بیرونـی در غزنـی گفتـه کـه تـالش می شـود بـر اسـاس روایـت 

بـا سـلطان  ابوریحـان  کـه  بیهقـی متـام خاطره هایـی  تاریـخ 

قالـب میناتـور اسـالمی حکاکـی  محمـود غزنـوی داشـته در 

شـود. شـیوای رشق افـزوده اسـت کـه ازبیکسـتان تعهـد کرده 

بـود کـه بازسـازی ایـن بنـا را تکمیل کنـد ولی ایـن کار را نیمه 

متام رها کرده اسـت و حکومت افغانسـتان آن را از رس خواهد 

گرفـت. خانقـاِه بهاءالدین ولـد، پدر موالنـا جالل الدین محمد 

بلخـی  در بیسـت کیلومـری شـهر مزاررشیـف، مرکـز بلـخ در 

شـال افغانسـتان واقع اسـت.

خانقاه پدر موالنا و آرامگاه منسوب به 
ابوریحان بیرونی بازسازی می شوند

مکالـی کالیـن بازیگـر نقـش کویـن در فلـم »تنهـا در خانـه« 

خواسـتار حـذف صحنـه ی از قسـمت دوم ایـن مجموعـه شـد 

کـه در آن بـا ترامـپ در البـی هتـل دیـدار می کنـد. بـه نقـل 

بـه  ترامـپ  از حملـه خشـونت بار هـواداران  از ددالیـن، پـس 

کنگـره آمریـکا، هـواداران فلـم »تنهـا در خانـه« در شـبکه های 

اجتاعـی خواسـتار حـذف صحنـه ای از فلم »تنهـا در خانه ۲: 

گمشـده در نیویـورک« شـدند که در آن کوین دیـداری کوتاه با 

ترامـپ در البـی هتـل دارد. حـاال بازیگـر نقـش »کویـن« نیز با 

کاربـران شـبکه های اجتاعـی همـراه و خواسـتار ایـن حـذف 

شـده اسـت.یکی از هواداران حذف ترامپ به تازگی پیشـنهاد 

کـرده کـه بـا حـذف ترامـپ در این صحنه بـه جـای آن کوین با 

بازیگـر ایـن نقـش در حـال حـارض در البـی برخـورد کند.

مکالـی کالیـن در پاسـخ بـه ایـن توییـت واکنـش نشـان داده 

و نوشـته اسـت: »قبـول«. کاربـر دیگـری نیـز در واکنـش بـه 

اولیـن  اسـت:  نوشـته  بـار،  دومیـن  بـرای  ترامـپ  اسـتیضاح 

بازیگـر »تنهـا در خانه« که دو بار اسـتیضاح شـد. چندی پیش 

کریـس کلمبـوس کارگـردان فلـم گفـت در حالـی کـه گـروه 

مشـغول فلمـرداری ایـن فلـم در هتـل ترامپ بودنـد، او به زور 

خـودش را بـه فلـم تحمیـل کرد.کلمبـوس گفتـه بـود بـا وجود 

این کـه هزینـه فلـم بـرداری در هتـل ترامـپ را پرداختـه بودنـد 

امـا ترامـپ در انتهـا رشط دیگـری را اضافـه کـرد و آن ایـن بود 

کـه وی هـم در صحنـه ای از فلـم حضـور داشـته باشـد.

»کوین« هم خواستار 
حذف ترامپ از »تنها در خانه« شد



حضـور لیونـل مسـی در بـازی فینـال سـوپرکاپ 

همچنـان در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد.

در  برتـری  از  پـس  شـب  چهارشـنبه  بارسـلونا 

فینـال  راهـی  سوسـیداد  بـر  پنالتـی  رضبـات 

سـوپرکاپ اسـپانیا شد. بازی در شـهر کوردوبا به 

انجام رسـید و آبی اناری ها روز گذشـته به شـهر 

بازگشـتند. بارسـلون 

امـروز مترینـات  از  اسـراحت  روز  یـک  از  پـس 

بارسـا از رس گرفتـه شـد و بازهـم لیونل مسـی در 

آن غیبـت داشـت. فـوق سـتاره آرجانتاینـی بازی 

بـا سوسـیداد را بـه دلیـل مصدومیـت از دسـت 

داده بـود و همچنـان مشـخص نیسـت کـه مـی 

توانـد بـه بـازی فینال برسـد یا خیر. بـازی نهایی 

یکشـنبه در شـهر سـویل و ورزشـگاه ال کارتوخـا 

برگـزار خواهـد شـد و کاروان بارسـا فـردا صبـح 

راهـی ایـن شـهر می شـود.

نیمـه  بـازی  ثابـت  بازیکنـان  امـروز،  در متریـن 

نهایـی برابـر سوسـیداد، متریـن سـبکی انجـام 

دادنـد ولـی ذخیره ها مترینی جدی و پرفشـار را 

پشـت رس گذاشـتند. شـنبه سـاعت 18 به وقت 

محلـی بارسـا در ورزشـگاه محـل مسـابقه اولیـن 

متریـن خـود را انجـام خواهـد داد و بایـد دید که 

لیونـل مسـی در آن رشکـت خواهـد کرد یـا خیر. 

بـه وقت محلی نیز نشسـت خـری رونالد کومان 

و رسخیـو بوسـکتس پیـش بینی شـده اسـت.

حریـف بارسـا در بـازی فینـال، اتلتیـک بیلبائـو 

خواهـد بـود.

غیبت مجدد لیونل مسی در تمرینات بارسا

ورزش
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میان بـر زدن بـرای فـروش تجهیـزات بـا منشـاء خارجـی 

بازسـازی  یـا  امـکان نگهـداری، تعمیـر  یـا فراهـم کـردن 

)اورهـال( تجهیـزات و تاسیسـات.

بـه گفتـه وزارت بازرگانی، سـازمان اطالعـات ارتش کوبا، 

ایـران،  ارتـش  اطالعـات  و  پاسـداران  سـپاه  اطالعـات 

اصلـی  اداره  دفـر مرکـزی شناسـایی کوریـای شـالی، 

ارتـش  اطالعـات  رسویـس   ،)GRU( روسـیه  اطالعـات 

سـوریه و سـازمان ضـد اطالعـات ارتـش ونزوئـال نهادهای 

هسـتند. جنـوری   ۱۴ دسـتورالعمل های  از  متاثـر 

جلـوی  مـان  نظارت هـای  کـه  شـویم  مطمـن  »بایـد 

کـه  کجـا  هـر  متحـده،  ایـاالت  اشـخاص  حایـت 

هسـتند، از فعالیت هـای مرتبـط بـا تسـلیحات کشـتار 

می گیـرد.« را  جمعـی 

دفـر صنعـت و امنیـت وزارت بازرگانی ایـاالت متحده 

می گویـد نظارت هـای جدیـد مانـع از آن خواهـد شـد 

کـه اتبـاع ایـاالت متحـده اعـم از اشـخاص حقیقـی یا 

حقوقـی از شـاری از سـازمان های اطالعاتـی نظامی 

کشـورهای دیگـر حایـت کننـد؛ حایت هایـی نظیـر 

دو  صـدور  بـا  امریـکا  متحـده  ایـاالت  بازرگانـی  وزارت 

را  جدیـدی  نظارتـی  موازیـن  کـرد  اعـالم  دولتـی  دسـتورالعمل 

کـه  افـرادی  فعالیت هـای  و  فنآوری هـا  انتقـال  کنـرل  بـرای 

ممکـن اسـت بـا رسویس هـای نظامـی خارجـی همـکاری کننـد، 

می دهـد. افزایـش 

وزارت  امنیـت  و  صنعـت  دفـر  پنجشـنبه  روز  بیانیـه  براسـاس 

ارتباطـات  شـامل  کنرل هـا  تشـدید  متحـده  ایـاالت  بازرگانـی 

بـا چیـن، کوبـا، روسـیه، ونزوئـال و همچنیـن »متـام کشـورهای 

شـد. خواهـد  تروریسـم«  حامـی 

بـر  همچنیـن  متحـده  ایـاالت  دولـت  بیانیـه  ایـن  براسـاس 

تسـلیحات  گسـرش  برنامه هـای  بـه  کـه  امریکایـی  اشـخاص 

کشـتار جمعـی کمـک می کننـد نظـارت بیشـری اعـال خواهد 

تجهیـزات،  سـاخت  و  تسـلیحاتی  سـامانه های  انتقـال  کـرد. 

ازجملـه کمک هـای نامـروع در راسـتای گسـرش سـالح های 

اسـت. شـده  توصیـف  ممنـوع 

تشـدید  دربـاره  متحـده  ایـاالت  بازرگانـی  وزیـر  روس،  ویلبـار 

اطالعاتـی  سـازمان های  بـه  منی توانیـم  »مـا  گفـت:  کنرل هـا 

ونزوئـال،  روسـیه،  کوبـا،  چیـن،  در  دشـمنامنان  نظامـی 

از  تـا  اجـازه دهیـم  تروریسـم  و دیگـر کشـورهای حامـی  ایـران 

فنـآوری یـا خدمـات ایـاالت متحـده بـرای حایـت از اقدامـات 

کننـد.« اسـتفاده  خرابکارانه یشـان 

زدن برچسـب دشـمن بـه چیـن، کوبـا، روسـیه، ونزوئـال و ایـران 

از سـوی یـک عضـو کابینـه ایـاالت متحـده، ۶ روز پیـش از پایان 

کار دولـت کنونـی، به شـدت مـورد توجـه رسـانه های امریکایی و 

خرگزاری هـای بین املللـی قـرار گرفتـه اسـت.

آقـای روس همچنیـن دربـاره تشـدید تالش هـا بـرای جلوگیـری 

از انتقـال سـالح های ممنـوع کشـتار جمعـی گفـت: 

دولت ترامپ شش کشور را دشمنان ایاالت متحده خواند

منچسترسیتی امسال مدعی قهرمانی لیگ برتر نیست

یک شرکت استونیایی 
با کمک به حفظ جنگل ها پول در می آورد

دوناروما بهترین دروازه بان جهان است

کوریای شمالی "نیرومندترین موشک جهان" را به نمایش گذاشت
گوشـزد کنـد، رئیـس جمهـوری کـه تنهـا چنـد روز دیگـر 

زمـام امـور را در کاخ سـفید بـه عهـده می گیـرد. اقتصـاد 

کوریـای شـالی زیـر فشـار تحریم هـای بیـن املللـی کـه 

ایـن  علیـه  موشـکی  و  هسـته ای  برنامه هـای  خاطـر  بـه 

کشـور وضـع شـده، بـه شـدت رنـج می بـرد. 

اقتصـادی  نابسـامانی های  بـر  اکنـون  کرونـا  آسـیب های 

کوریـای  رهـر  اون،  جونـگ  اسـت.کیم  شـده  افـزوده 

هـدف  بـا  کـرد  تـالش  گذشـته  سـال های  در  شـالی 

بیایـد.  ترامـپ کنـار  بـا دونالـد  برچیـده شـدن تحریم هـا 

میـان دو سیاسـتمدار تعارف هـای زیـادی رد و بـدل شـد 

نداشـت.  پـی  در  ملموسـی   نتایـج  امـا 

دو رهـر سـه بـار بـا هـم دیـدار کردنـد کـه آخریـن آن در 

فـروری ۲۰۱۹ در هانـوی پایتخت ویتنام بود و دسـتاورد 

مهمـی نداشـت. از آن زمـان گفت وگوهـای دو طـرف قطع 

شـده و کوریـای شـالی هـم بـه دنبـال گسـرش برنامـه 

کشـورهای  نگرانـی  بـه  کـه  اسـت  رفتـه  خـود  هسـته ای 

منطقـه بـه ویـژه کوریـای جنوبـی دامـن می زنـد. 

بـه  بایـدن  جـو  بـه  ایـن  از  پیـش  کوریـای شـالی  رهـر 

اسـت.  کـرده  حملـه  شـدت 

انتخاباتـی امریـکا کیـم را  بایـدن در جریـان رقابت هـای 

"جنایتـکار" خوانـد و کیـم هـم از او بـه عنوان "سـگ هار" 

برد. نـام 

کوریـای شـالی در جریـان رژه نظامـی یـک موشـک 

بـه  نظامـی  رژه  کـرد.  معرفـی  را  نیرومنـد  بالسـتیک 

مناسـبت کنگـره حـزب کارگـر حاکـم برگـزار شـد. کیم 

جونـگ اون رهـر کشـور، در نطق رسـمی خـود ایاالت 

متحـده را بزرگریـن دشـمن کوریای شـالی دانسـت 

و از گسـرش زرادخانـه هسـته ای کشـور خـر داد. 

ایـن  شـالی  کوریـای  رسـمی  خرگـزاری  گفتـه  بـه 

و  می شـود  شـلیک  زیردریایی هـا  از  تـازه  موشـک 

خرگـزاری رسـمی کشـور آن را "نیرومندتریـن سـالح 

جهـان" خوانـد.  بـه گفتـه ایـن خرگزاری این موشـک 

کشـور  قلمـرو  از  خـارج  در  را  "دشـمنان  اسـت  قـادر 

نابـود" کنـد. چنیـن تعبیـری داللت بـر آن دارد که برد 

موشـک فراتـر از خـاک شـبه جزیـره کوریـای اسـت و 

می توانـد تـا قلمـرو جاپـان برسد.کارشناسـان معرفـی 

برابـر  بـه معنـای قدرت منایـی در  را  موشـک یادشـده 

ایـاالت متحـده،  رئیـس جمهـور منتخـب  بایـدن،  جـو 

تعبیـر کرده انـد. ارتـش امریکا حـدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

دارای  و  کـرده  مسـتقر  جنوبـی  کوریـای  در  رسبـاز 

اسـت. جاپـان  در  پراهمیتـی  نظامـی  پایـگاه 

"پیام قوی"

بـه نظـر کارشناسـان احتـال مـی رود کـه کیـم جونگ 

بایـدن  جـو  بـه  را  کشـورش  وضعیـت  دارد  قصـد  اون 

رژیـم کوریـای شـالی به مناسـبت برگـزاری کنگره حـزب کارگری 

نظـر  بـه  گذاشـت.  منایـش  بـه  را  بالسـتیک  موشـک  یـک  حاکـم 

کارشناسـان ایـن حرکـت را می تـوان نوعـی قدرت منایـی در برابـر 

کـرد.  تعبیـر  متحـده  ایـاالت  آینـده  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو 

مسـیر درسـت خـود برگشـته اسـت. خریدهـا در مناطـق 

جایـگاه  بـه  یونایتـد  و  انجـام شـد  تیـم  و ضعـف  درسـت 

اسـت.« بازگشـته  اش  اصلـی 

خـارق  رونـد  یـک  گذشـته  فصـل  پایـان  در  یونایتـد 

خریدهـای  توانسـتند  آنهـا  سـپس  داشـت.  العـاده 

خوبـی انجـام دهنـد و اکنـون بـه وضوح تیـم دوباره به 

رقیـب  را  گواردیـوال  پـپ  هدایـت  تحـت  تیـم  سیلوسـره  مایلـکل 

بینـد. منـی  قهرمانـی  راه  در  لیورپـول  و  منچسـریونایتد 

منچسـریونایتد بـا سـه امتیـاز باالتـر از لیورپـول در صـدر جدول 

لیـگ برتـر انگلیـس قـرار دارد و بعـد از مـدت هـا شـاهد حضـور 

شـیاطین رسخ در زمـره مدعیـان قهرمانـی هسـتیم. سـیتی هـم 

پـس از بردهـای متوالـی اخیـر و بـا یـک بـازی و یک امتیـاز کمر 

از لیوپـول، در رده سـوم قـرار دارد.

مایـکل سیلوسـره مدافع فرانسـوی سـابق منچسـریونایتد درباره 

مدعیـان قهرمانـی در لیـگ برتـر عقیـده جالبـی دارد. او در ایـن 

رابطـه گفـت:» از نظـر مـن تنهـا 3 تیـم امسـال مدعـی قهرمانـی 

نظـرم  مـن  هـم  تیـم سـوم  و  منچسـریونایتد  لیورپـول،  هسـتند. 

و  فـراز  خیلـی  منچسرسـیتی  معتقـدم  اسـت.   لسرسـیتی  روی 

نشـیب داشـته و مدعـی قهرمانـی در لیـگ نیسـت.«

سیلوسـره ادامـه داد:»  فصـل البتـه مـی توانـد غیـر قابـل پیـش 

اتفـاق خـوب و  بینـی باشـد و معتقـدم حضـور یونایتـد در صـدر 

مثبتـی اسـت. خیلـی نبایـد بـه رده بنـدی مترکـز کـرد و یونایتـد 

بایـد سـعی کنـد سـه امتیـاز هـا را بـه دسـت بیـاورد.

نکتـه مهـم این اسـت کـه اوله گونـار سولسـر)رسمربی( در هفته 

هـای اخیـر چیـزی را تغییـر نـداده و بـه برنامـه هـا و ایـده هـای 

خـود پایبند اسـت. 

نتوانسـته اسـت بازی هـای سـطح بـاالی خود را 

ارائـه کنـد، گفـت:» ایـن طبیعـی اسـت. تونالی 

زود  خیلـی  او  اسـت.  جوانـی  خیلـی  بازیکـن 

بـه  نیـاز  و  بـزرگ ملحـق شـد  باشـگاه  بـه یـک 

زمـان بـرای وفـق دادن خـود بـا رشایـط جدیـد 

افتـاد،  هـم  رومانولـی  بـرای  کـه  اتفاقـی  دارد. 

خیلـی  اخیـر  بـازی  چنـدی  در  تونالـی  امـا 

بهـر کار کـرده اسـت. رومانولـی هـم پیرفـت 

آتـزوری  بـرای  می تواننـد  آنهـا  اسـت.  کـرده 

مفیـد باشـند.« مانچینـی در پایـان در متجیـد 

از دروازه بـان شـاره یـک  میـالن و تیـم ملـی 

حارضلوئیجـی  حـال  در  گفـت:»  نیـز  ایتالیـا 

اسـت.« جهـان  دروازه بـان  بهریـن  دونارومـا 

انتخـاب  مـورد  در  ایتالیـا  ملـی  تیـم  رسمربـی 

بهریـن گلـر دنیا تردیـدی ندارد. میـالن فصل 

جـاری شـگفتی سـاز شـده و توانسـته بـا قدرت 

تـا  روسـونری  بگیـرد.  قـرار  آ  رسی  صـدر  در 

مـدت هـا شکسـت نخـورده بودند ولـی 10 روز 

پیـش در سـن سـیرو مغلـوب یوونتـوس شـدند؛ 

هرچنـد پـس از برتـری 2-0 بر تورینـو همچنان 

حاشـیه امنیتـی خوبـی در صـدر دارنـد. بایـد 

دیـد میـالن تـا کجـا پیـش خواهـد رفـت و آیـا 

قهرمـان خواهـد  دیگـر  بـار  سـال   10 از  پـس 

تیـم  یـا خیـر. روبرتـو مانچینـی رسمربـی  شـد 

ملـی ایتالیـا میـالن را بسـیار شـبیه بـه آتـزوری 

مـی دانـد. او بـه گاتزتـا دلـو اسـپورت گفـت:» 

میـالن از چنـد بازیکن باتجربـه و تعداد زیادی 

بازیکـن جـوان باکیفیـت تشـکیل شـده اسـت. 

را  شـجاعانه  بـازی  اصـول  و  همدلـی  شـوق، 

می شـود در میـالن دیـد. آنهـا مـدت طوالنـی 

میـالن  نظـرم  بـه  و  بودنـد  شکسـت ناپذیر 

کنونـی و ایتالیـای مـن شـبیه بـه هـم هسـتند. 

دربـاره  ایتالیـا  فوتبـال  ملـی  تیـم  رسمربـی 

سـاندرو تونالـی هافبـک 20 سـاله   میـالن کـه 

از زمـان پیوسـتنش از برشـا بـه ایـن تیـم هنـوز 

 PSG ژان میشـل الرکـی، اسـطوره فوتبـال فرانسـه، از منایـش اخیـر امباپـه در ترکیـب

انتقـاد کـرد. ژان میشـل الرکـی، بازیکـن سـابق تیـم ملـی فرانسـه، بـا انتقـاد از منایـش 

امباپـه در هفتـه هـای اخیـر گفـت که معتقد اسـت امباپـه در حال حـارض در PSG جایی 

نـدارد و بیشـر عالقمنـد بـه تحقیـر حریفانـش اسـت تـا فوتبال بـازی کـردن. هفته پیش 

مائوریسـیو پوچتینـو موفـق شـد بـه اولین جـام خود بـا PSG برسـد. در پیـروزی 2-1 این 

تیـم برابـر مارسـی، ایـکاردی و نیار گلزنـی کردند و امباپـه تنها به گرفنت یـک کارت زرد 

در ایـن بـازی بسـنده کرد.

الرکـی کـه سـابقه بـازی و رسمربیگـری در PSG را دارد، معتقـد اسـت اگـر ایـن بازیکـن 

قصـد دارد همچنـان در بیـن بهریـن بازیکنـان جهـان نـام بـرده شـود، بایـد تغییـرات 

اساسـی در بـازی اش ایجـاد کنـد. الرکـی در مـورد امباپه گفـت: "کیلیان امباپـه در حال 

حـارض جایـی در پـاری سـن ژرمن ندارد. قرار نیسـت که من رسش را سـوراخ کنم و ببینم 

آن تـو چـه خـر اسـت، امـا او اوضـاع را پیچیـده مـی کنـد. او در هـر کاری کـه انجام می 

دهـد اوضـاع را پیچیـده مـی کنـد. چـرا او مـدام بـا پشـت پا بـه توپ رضبـه می زنـد؟ چرا 

مـدام تـوپ را ایـن پـا آن پا می کنـد وقتی در واقع اصـال از جایش تکان منـی خورد؟ این 

پـر بایـد سـم زدایی شـود! درمانـی بـرای فوتبـال او کـه بـه کلـی با حـرکات غیـررضوری 

آلـوده شـده اسـت. چیـزی کـه بـه پـری ماننـد او قـدرت مـی داد، رسعـت او بـود کـه ما 

دیگـر چنیـن چیـزی از او منی بینیم." الرکی امیدوار اسـت پوچتینو بتوانـد درمانی برای 

نجـات امباپـه پیـدا کنـد. الرکـی در ایـن رابطـه افـزود: "مـی خواهـم ببینـم آیـا پوچتینـو 

بیـش از توخـل شـهامت دارد یـا او هـم در بنـد امباپـه اسـت. مـن هنـوز منـی دانـم ایـن 

توخـل بـود کـه بـه امباپـه دسـتور مـی داد یـا امباپه بـود کـه توخـل را هدایت مـی کرد!"

فوتبال امباپه به حرکات غیرضروری آلوده شده است

بدهنـد. اختصـاص 

بـر اسـاس پیش بینـی  بانـک برنـرگ و بـا توجه 

بـه پیش بینـی بازار جهانـی آفسـت کاربن، این 

بـازار بـه شـدت در حـاال رشـد بـوده و گرخـش 

در  سـال  در  دالـر  میلیـون   ۶۰۰ از  آن  مالـی 

در  دالـر  میلیـارد   ۲۰۰ بـه  احتـاال   ۲۰۱۹

می رسـد.  ۲۰۵۰

والـد سـال، مدیـر عامـل رشکـت سـینگل ارت 

گوناگونـی  تعدیـل  و  کاربـن  »تعدیـل  گفـت: 

زیسـتی در واقـع بازارهایـی هسـتند کـه امروزه 

در حـال فعالیـت بـوده امـا برای اکـر صاحبان 

جنگل هـا و زمین هـای مرطوب قابل دسرسـی 

نیسـتند.« وی گفـت بنیانگـذاران رشکـت نـرم 

شـده اند  متعهـد  »پایپ درایـو«  محلـی  افـزاری 

داده هـای  از روی  کـه  بـرای جنگل هایـی  کـه 

 ۳.۹ شـود،  خریـداری  ارت  سـینگل  پالتفـورم 

ایـن  و  کننـد  رسمایه گـذاری  دالـر  میلیـون 

را  جنـگل  کاربـن  آفسـت  فـروش  پالتفـورم 

مدیریـت خواهـد کرد. این کسـب و کار تازه در 

حالـی در اسـتونی پـا گرفتـه کـه بحـث عمومی 

اسـتحصال  بـاالی  میـزان  مـورد  در  داغـی 

کشـور  ایـن  در  جنگل هـا  تخریـب  و  درختـان 

کوچـک عضـو اتحادیـه اروپـا در جریان اسـت. 

نیمـی از خـاک اسـتونی پوشـیده و از جنـگل 

زیـادی  اعراضـات  در سـال گذشـته  و  اسـت 

علیـه جنگل زدایـی در ایـن کشـور بـر پـا شـد.

آیـا می شـود کاری کـرد کـه درختـان بـه جـای 

رشکـت  یـک  بدهنـد؟  پـول  بـرگ،  و  میـوه 

در  و  کـرده  را  کاری  چنیـن  تقریبـا  اروپایـی 

حـال پـول درآوردن از جنگل هـا در عیـن حفظ 

اسـت. زیسـت  محیـط 

ایـن رشکـت کـه در اسـتونی اسـت و »سـینگل 

اِرت« نـام دارد تـا کنـون میلیون هـا دالر رسمایه 

بـرای خریـد جنگل هـا و تاالب هـا جمـع کـرده 

 Single.Earth اسـت. مسـئوالن سـینگل ارت

روز جمعه ۱۵ جنوری هدف از این کار را رشـد 

رسیـع بـازار آفسـت کاربـن و نگرانـی همگانـی 

در  تخریـب جنگل هـا  و  اسـتحصال  میـزان  از 

کشـور اعـالم کردند.

ایـن رشکـت در واقـع یـک پالتفـورم دیجیتـال 

میـان  و  کـرده  ایجـاد  زمین هـا  مالـکان  بـرای 

بـرای  می خواهنـد  کـه  رشکت هایـی  بـا  آنهـا 

بـه کاربـن  تعـادل بخشـیدن  حفـظ درختـان، 

بدهنـد،  پـول  کاربنـی«  مـواد  و »خنثی سـازی 

می کنـد. برقـرار  پیونـد 

کاهـش  بـه  کاربـن  تعدیـل  یـا  کاربـن  آفِسـت 

گازهـای  دیگـر  یـا  کاربـن  دی اکسـید  انتشـار 

می شـود.  گفتـه  شـده  ایجـاد  گلخانـه ای 

بسـیاری از رشکت ها خـواه آلوده کننـده محیط 

دی اکسـیدکاربن  کننـده  تولیـد  و  زیسـت 

باشـند، خـواه نـه، موظفنـد تـا بخشـی از درآمد 

خـود را بـه حفـظ جنگل هـا و محیـط زیسـت 

فیورنتینا مقصد احتمالی مدافع مغضوب زیدان
آلـوارو اودریوسـوال مدافـع راسـت رئـال مادریـد 

احتـاال یـک بـار دیگـر رئـال را قرضـی تـرک 

خواهـد کـرد.

آلـوارو اودریوسـوال تابسـتان 2018 بـود کـه از 

رئـال سوسـیداد بـه رئـال مادریـد پیوسـت. او 

عضـو تیم ملـی اسـپانیا در جام جهانـی 2018 

بـود امـا در رئال نیمکت نشـین دنـی کارواخال 

شـد و جنـوری 2020 ترجیـح داد قرضی راهی 

بایـرن مونیـخ شـود. در قـرارداد او بند خریـد وجود 

نداشت.

او در بایـرن تنهـا 10 بازی انجام داد و برنده 4 جام 

از جمله لیگ قهرمانان شـد. اودریوسـوال تابسـتان 

بـه رئـال بازگشـت امـا تا بـه اینجای فصـل تنها 57 

دقیقـه برابـر وایادولیـد بـه میـدان رفتـه و در ایـده 

هـای زیـن الدیـن زیـدان جـای نـدارد. حتـی در 

روزهـای غیبـت کارواخـال، مربی فرانسـوی ترجیح 

داده از لـوکاس واسـکز یـا ناچـو در سـمت راسـت 

اسـتفاده کند.

جدایـی  بـرای  مشـکلی  هیـچ  واقـع  در  زیـزو 

دی  جانلـوکا  ادعـای  طبـق  و  نـدارد  اودریوسـوال 

انتقـاالت اسـکای  مارتزیـو، خرنـگار ویـژه نقـل و 

اسـپورتس ایتالیـا، فیورنتینـا خواهـان جـذب ایـن 

اسـت. بازیکـن 

فیورنتینـا بـه دنبـال یـک دفـاع راسـت اسـت و در 

نهایـی  بنـدی  بـه جمـع  اودریوسـوال  روی  نهایـت 

رسـیده انـد و قـرار اسـت پیشـنهادی رسـمی بـرای 

وی ارائـه شـود. پیش از ایـن از بیلبائو هم به عنوان 

یکـی از تیـم هـای خواهـان اودریوسـوال نـام بـرده 

شـده بـود ولـی به نظـر منـی رسـد اقدامـی در این 

زمینـه انجـام دهنـد.

بســته مالی هنگفت جو بایدن 
اقتصادی کرونا زیان های  برای جبران 

و تأمیـن واکسـین بـرای همگان در نظـر گرفته 

شـده است.

نهادهـا و بنگاه هـای کوچکـی کـه بـه شـکلی 

ویـژه از پاندمـی آسـیب دیده انـد، ۴۴۰ میلیارد 

دالـر دریافـت می کننـد.

یکـی از مشـاوران بایـدن ترصیـح کـرد: »مـا در 

بـر  گرفته ایـم«.  قـرار  وخیـم  بسـیار  وضعیتـی 

همیـن پایـه هرگونـه فشـار مالـی و مالیاتـی بـه 

شـهروندان تـا مـاه سـپتامر متوقـف می شـود.

دالـر   ۱۵ طـرح  دارد  قصـد  جمهـور  رئیـس 

حداقـل دسـتمزد در سـاعت را نیـز بـه کنگـره 

دهـد. ارائـه 

بایـدن  پیشـنهادی  طـرح  از  مالـی  بازارهـای 

اسـتقبال کردنـد. بـه نظـر کارشناسـان تزریـق 

ایـن حجـم کالن از نقدینگـی قطعـا می توانـد 

گوناگـون  عرصه هـای  بـه  را  شـادابی  و  رونـق 

برگردانـد.

پاندمـی بیش از ۲۲ میلیون شـغل را در امریکا 

از بیـن بـرده که تنها حـدود ۱۲ میلیـون از آنها 

بازیابی شـده است.

تاکنـون بیـش از ۲۰ میلیـون نفـر در امریـکا به 

ویـروس کرونـا دچار شـده و بیـش از ۳۸۵ هزار 

نفـر بـر اثـر بیـاری کوویـد ۱۹ جان خـود را از 

دسـت داده اند.

رئیـس جمهور آینـده امریکا بودجـه ای هنگفت 

بحـران  اقتصـادی  پیامدهـای  جـران  بـرای 

کرونـا پیشـنهاد کـرده اسـت. یارانه مسـتقیم به 

شـهروندان زیان دیـده در رأس ایـن برنامـه قرار 

دارد.  جـو بایـدن قصـد دارد با برنامـه ای کالن 

 ۹۰۰ و  میلیـارد  هـزار  بی سـابقه  حجـم  بـه  و 

میلیـون دالـر با رکودی کـه دامنگیـر بزرگرین 

اقتصـاد جهـان شـده اسـت، مقابلـه کنـد. در 

رأس ایـن برنامـه ۱۴۰۰ دالـر یارانـه مسـتقیم 

به شـهروندان اسـت. بایدن شـامگاه پنجشـنبه 

۱۴ جنـوری در پیامـی بـه ملـت امریـکا گفـت: 

»پاندمـی بـه میلیون هـا امریکایـی زیـان زده و 

به حیثیت و حرمت آنها آسـیب رسـانده اسـت«.

برنامـه  بـه  بخشـیدن  رسعـت  بـر  بایـدن 

واکسیناسـیون در کشـور تأکیـد کـرد و گفـت: 

»نـه تنهـا یـک رضورت اقتصـادی، بلکـه وظیفه 

اخالقـی ماسـت کـه بـه رسعـت اقـدام کنیـم«.

بنـا بـر برنامـه پیشـنهادی، مبلـغ بیمـه بیکاری 

از هم اکنـون تا سـپتامر آینـده از ۳۰۰ دالر در 

هفتـه بـه ۴۰۰ دالـر افزایـش می یابد.  

دالـر  میلیـارد  هـزار  معـادل  مبلغـی  هـم  روی 

اختصـاص  خانوارهـا  بـه  مسـتقیم  کمـک 

. بـد می یا

۴۱۵ میلیـارد دالـر برای پیکار با ویـروس کرونا 
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از  دیگـر  شـاری  و  بودنـد  شـده  گرفتـه  خدمـت  بـه  دیگـر 

کارمنـدان و آمـوزگاران در والیت هـای ناامـن رصفـا حارضی را 

امضـا و »معـاش مفـت« دریافـت  کرده انـد.

نتیجـه  در  کـه  کـرد  ترصیـح  ادامـه  در  هاشـمی  آقـای 

انگشـت نگاری کارمنـدان، مواردی هم مشـخص شـده که یک 

نفـر در یکـی از والیت هـا بـه عنـوان آمـوزگار اسـتخدام شـده 

امـا در عیـن زمـان در یکـی از وزارت هـا در پایتخت نیز پسـتی 

دیگـر را اشـغال کـرده و همزمـان از دو جـا معـاش دریافـت 

کـرده اسـت. رسپرسـت کمیسـیون اصالحـات اداری افزود که 

از میـان ایـن ۱۲ هـزار کارمنـد، ۹ هـزار آن در وزارت آمـوزش 

و پـرورش شناسـایی شـده کـه بیشـر شـامل پسـت معلمـی 

اسـت. بـه گفتـه وی، کارمنـدان دارای این ویژگـی در کابل نه 

بلکـه در والیت هـا و ولسـوالی های ناامـن تثبیت شـده اسـت.

شـار کارکنان وزارت معـارف از جمله کارکنان بخش خدمات 

حرفـه ای ایـن وزارت در حـال حارض به ۲۷۲هزار نفر می رسـد 

که ۲۰۰ هزار آن مشـمول پسـت های آموزگاری اسـت.

نجیبـه آریـن، سـخنگوی ایـن وزارت بـه بی بی سـی گفـت کـه 

انگشـت نگاری آمـوزگاران تکمیـل نشـده و پـس از ختـم ایـن 

رونـد آمـار معلـان حقیقـی و خیالـی مشـخص خواهـد شـد.

او همچنیـن از ابـراز نظـر در مـورد شناسـایی حـدود ۹ هـزار 

آمـوزگار خیالـی خـودداری کـرد و گفـت کـه چنیـن چیـزی به 

صـورت رسـمی در اختیـار ایـن وزارت قـرار داده نشـده اسـت.

بی بی سـی  اختیـار  در  کـه  اختصاصـی  معلومـات  براسـاس   

قرار داده شـده، کمیسـیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 

افغانسـتان ۱۲ هـزار »کارمنـد خیالـی« را در نهادهـای ملکـی 

)غیرنظامـی( ایـن کشـور شناسـایی کرده اسـت.

سیدحشـمت الله هاشـمی، رسپرسـت این کمیسـیون بـا ارائه 

رونـد  کـه  گفـت  بی بی سـی  بـا  مصاحبـه  در  معلومـات  ایـن 

گسـرده بایومریـک کارمنـدان دولـت در ماه دسـامرب ۲۰۱۹ 

تکمیـل و مشـخص شـد کـه ۱۲ هـزار کارمنـد »خیالـی« در 

نهادهـای مختلـف دولـت وجـود دارند و از سـال ها به این سـو 

هیـچ وظیفـه ای اجـرا نکرده اما عمـال از دولت حقـوق دریافت 

کرده انـد.

از  پـس  و  تحقیـق  نتیجـه  در  کـه  می گویـد  هاشـمی  آقـای 

)غیرنظامـی(  ملکـی  خدمـات  کارمنـدان  انگشـت نگاری 

دولـت  در  را  خیالـی«  »کارمنـد  هـزار   ۱۲ کـه  توانسـته 

شناسـایی کنـد. از ایـن میـان تنهـا حـدود ۹ هـزار کارمنـد 

»آمـوزگاران جعلـی« می شـوند، در وزارت  بیشـر شـامل  کـه 

عضـوی  بـه  خیالـی«  »کارمنـد  شـده اند.  شناسـایی  معـارف 

یـا  اصلـی  هویـت  کـه  می شـود  گفتـه  دولتـی  کارمنـدان  از 

جعلـی او در اسـناد و مـدارک دولتـی ثبـت اسـت، به اسـمش 

حقـوق پرداختـه می شـود امـا خـود او طـی ایـن مـدت رس کار 

حـارض نشـده و وظیفـه ای اجرا نکرده اسـت. مجموع تشـکیل 

دسـتگاه خدمـات ملکـی ۴۳۰ هـزار نفر اسـت. در این کشـور 

مســؤلیت  ملکـی  خدمـات  و  اداری  اصالحـات  کمیســیون 

واســتخدام  کارمنـدان  مجموعـه  ایـن  اصالحــات  رهــربی 

کارکنــان را بــه دوش دارد.

حـدود دو سـال پیـش ایـن کمیسـیون رونـد ثبـت معلومـات و 

انگشـت نگاری ایـن کارمنـدان را به هدف گـردآوری آمار دقیق 

کارکنـان غیرنظامـی دولتی و شناسـایی کارکنـان خیالی آغاز 

کرد.

ملکـی  خدمـات  و  اداری  اصالحـات  کمیسـیون  رسپرسـت 

افغانسـتان می گویـد کـه رونـد بیومریـک کارمنـدان دولـت 

در مـاه دسـامرب ۲۰۱۹ تکمیـل و مشـخص شـد کـه ۱۲ هـزار 

هیـچ  سـو  ایـن  بـه  سـال ها  از  و  بوده انـد  »خیالـی«  کارمنـد 

از دولـت حقـوق دریافـت  امـا عمـال  نکـرده  اجـرا  وظیفـه ای 

کرده انـد.

بـه گفتـه وی، برخـی از ایـن افـراد بـه گونـه ای خـودرس جـای 

طـی  در  افـراد  ایـن  کـه  حقوقـی  مقـدار  از  مشـخصی  آمـار 

سـال های گذشـته از دولـت دریافـت کرده انـد، وجـود نـدارد. 

شـمعروزخان مسـجدی، سـخنگوی وزارت مالیه گفـت که این 

وزارت همـه سـاله تشـکیل هر نهـاد دولتی را نظر به پیشـنهاد 

وزارت یـا اداره در سـند بودجـه در نظـر می گیـرد.

بـه گفتـه وی، نظـر بـه هـان تشـکیل از سـوی وزارت مالیـه 

بـه ادارات پـول پرداختـه می شـود. بـا ایـن حـال کمیسـیون 

اداری و خدمـات ملکـی می گویـد کـه معلومـات  اصالحـات 

کارکنـان خدمـات ملکـی در سیسـتم اطالعات منابع انسـانی 

ایـن کمیسـیون ثبت شـده و این سیسـتم آمار دقیـق کارکنان 

و  می سـازد  مشـخص  را  موجـود  مشـاغل  و  ملکـی  خدمـات 

جلـو »کارکنـان خیالـی« را می گیـرد. بـه گفتـه مسـئوالن ایـن 

کمیسـیون، بـر اسـاس این سیسـتم، تنهـا کارکنان مسـتحق، 

واجـد پرداخـت معـاش شـناخته می شـوند و کارکـن خدمـات 

ملکـی هم زمـان منی توانـد از دو مرجـع معـاش دریافـت کند.

شناسـایی  از  پـس  کـه  افـزود  کمیسـیون  ایـن  رسپرسـت 

کارمنـدان خیالـی، امتیـازات آن هـا قطـع شـده و بسـت های 

بـه اعـالن گذاشـته شـود. یـاد شـده قـرار اسـت دوبـاره 

پیـش از ایـن از وجود مکاتب خیالی، رسبـازان خیالی گزارش 

شـده بـود اما این نخسـتین بار اسـت که در نتیجـه تحقیقات، 

از حضـور کارمنـدان خیالـی در دسـتگاه دولـت پرده برداشـته 

می شود. 

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور و قربان قلی بردی 

محمـدوف، رئیـس جمهـوری ترکمنسـتان از طریـق کنفرانس 

ویدئویـی سـه پـروژه بـزرگ مشـرک را میـان دو کشـور افتتاح 

کردند.

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور در مراسـم روز )پنجشـنبه 

۲۵ جـدی( ایـن پروژه هـا را بـرای روابـط اقتصـادی و تجارتـی 

دو کشـور حیاتـی خواند.

او افتتـاح ایـن پروژه هـا را تجدیـد روابـط افغانسـتان و آسـیای 

میانـه پـس از بیـش از صـد سـال خواند.

آقـای غنـی همچنیـن بـه حایـت  ترکمنسـتان از رونـد صلـح 

افغانسـتان اشـاره کـرد و گفـت قرار اسـت بـه زودی علای دو 

کشـور نشسـتی را بـرای حایـت و تقویـت از ایـن رونـد برگزار 

. کنند

قربان قلـی بـردی محمـدوف، رئیس جمهوری ترکمنسـتان نیز 

بـر حایـت از صنعت و تجـارت میان دو کشـور تاکید کرد.

او افتتـاح پروژه هـای امروزی را برای امنیت منطقه و گسـرش 

روابـط دو کشـور مهـم خوانـد و تعهـد سـپرد کـه کشـورش از 

افغانسـتان در عرصه هـای اقتصـادی، سیاسـی و دیپلاتیـک 

حایـت خواهـد کـرد. پـروژه اول لیـن بـرق ۱۰۰۰ کیلوولـت 

اسـت کـه قـرارداد آن در سـال ۲۰۱۶ امضـا شـده بـود و حـاال 

مرحلـه اول آن یعنـی ۵۰۰ کیلوولـت آن تکمیل و افتتاح شـد. 

بـه گفتـه مقام هـای افغـان، از ایـن پـروژه بـرق مورد نیـاز ۳۴۰ 

هـزار مـرصف کننده در والیات شـالی فاریـاب، رسپل، بلخ و 

جوزجـان تامیـن می شـود.

آب می گویـد  تنظیـم  ملـی  اداره  رئیـس  تـکل،  محمـد خـان 

مرحلـه اول ایـن پـروژه با هزینـه ۶۹ میلیون دالر تکمیل شـده 

کـه بانـک انکشـاف آسـیایی آن را پرداخـت کـرده اسـت.

بـه گفتـه او، مراحـل بعدی این پروژه سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی 

ادامـه خواهـد یافـت و در نتیجه تکمیل شـدن آن بـرق والیات 

کابـل، میـدان وردک، غزنـی، زابـل، قندهـار، لوگـر، پکتیـکا، 

خوسـت، ننگرهـار و کـر نیـز تامین خواهد شـد.

از ۸۷  بیـش  افتتـاح شـد  امـروز  کـه  پـروژه  ایـن  اول  بخـش 

کیلومـر طـول دارد کـه از آتامـراد ترکمنسـتان الـی شـربغان 

کشـیده شـده اسـت. در کنـار ایـن بخـش، شـبکه شـربغان-

اندخـوی، شـربغان-مزار رشیـف نیـز افتتـاح شـد.

ویدئـو  طریـق  از  ترکمنسـتان  و  افغانسـتان  رؤسـای جمهـور 

کنفرانـس، قطـع نـوار از سـوی مسـئولین مربوطـه پروژه هـای 

میـان دو کشـور را افتتـاح کردنـد. قطـار آهـن از بنـدر مـرزی 

آقینـه بـه سـوی اندخـوی بـه حرکـت درآمـد.

افغانسـتان  جانـب  از  کـه  فاریـاب  والـی  فایـق،  اللـه  نقیـب 

پروژه هـا را افتتـاح کـرد، در توییر نوشـت: »قبال يـك كيلووات 

بـرق را از تركمنسـتان بـه ٦.٣سـنت مـي خريديـم. بـا افتتـاح 

امـروز، تركمنسـتان قبـول كرده اسـت كه هر كيلـو وات برق را 

بـه ٣ سـنت قـرارداد منايـد كه مي تـوان گفـت ارزان ترين برق 

دنيـا. ايـن قـرارداد براي ده سـال با نـرخ ثابت قـرارداد خواهد 

شـد.« خـط آهـن اندخـوی و آقینه پـروژه دیگری بود کـه امروز 

افتتـاح شـد. ایـن مسـیر بنـدر آقینـه در مـرز ترکمنسـتان را به 

والیـت فریـاب وصل سـاخته اسـت.

اداره راه آهـن افغانسـتان پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه بودجـه 

اداره  ایـن  از سـوی  پـروژه ۲۱ میلیـون دالـر اسـت کـه  ایـن 

پرداخـت شـده اسـت. کار ایـن پـروژه در سـال ۱۳۹۵ آغـاز 

شـده بـود.

ایـن خـط آهـن ۳۱ کیلومر طـول دارد و امروز نخسـتین قطار 

از طریـق ایـن ریـل از آقینـه بـه سـوی اندخـوی حرکـت کـرد. 

همچنـان پـروژه مشـرک وصـل امـام نظر_آقینـه_ رسحدآبـاد 

در خـاک ترکمنسـتان بـه منطقـه تورغندی در والیـت هرات از 

طریـق فایـرب نوری بـرای انتقـال انرنـت ۲۵۰۰ میگابایت نیز 

افتتـاح شـد. ایـن پروژه زمینه وصـل افغانسـتان از طریق فایرب 

نـوری بـه اروپـا را میـر می کند.

وزارت مخابـرات گفتـه تکمیـل ایـن پـروژه قیمـت انرنـت را 

کمـر و رسعـت آن را بیشـر خواهـد سـاخت. 

۱۲هزار›کارمندخیالی‹دردســتگاهدولتسالهاحقوقدریافتکردهاند

بیش از چهارصد دانش آموز برای تحصیالت عالی به ترکیه رفتند

امرالله صالح: شامره ۳۹ از پلیت موتر های کشور حذف می شود

 : بنیـاد معـارف ترکیـه، 404 شـاگرد مکتب هـای 

افغان تـرک را بـرای تحصیالت عالی در رشـته های 

مختلـف بـه دانشـگاه های ترکیه فرسـتاد.

شـاکر وایـووت، رئیـس بنیاد معارف ترکیه روز پنجشـنبه 25 جدی 

در مراسـم »خداحافظـی« بـا دانش اموزان گرفته شـده بـود، گفت 

کـه 404 شـاگرد مکتب هـای افغان تـرک در رشـته های مختلف به 

دانشـگاه های ترکیه فرسـتاده می شوند.

آقـای وایـووت افـزود که از میان 82 شـاگردی که بـرای تحصیالت 

عالـی بـه ترکیـه می رونـد، دخـر هسـتند. او ادامـه داد، 100 تن 

از ایـن شـاگردان بـه ترکیه رفته انـد و بقیه بـه زودی خواهند رفت.

رئیـس بنیـاد معـارف ترکیه، با اشـاره بـه میزان دخـران، گفت که 

هـر چنـد این آمـار کم اسـت، اما تالش می شـود که در سـال های 

آینده تعداد بیشـری را فرسـتاد.

بنیـاد معـارف ترکیـه همچنیـن بخشـی را ایجـاد کـرده اسـت تا به 

سـایر دانش آمـوزان و دانشـجویانی کـه عالقـه تحصیـل در کشـور 

ترکیـه را داشـته باشـند، مشـاوره بدهد.

عباس بصیر، وزیر تحصیالت عالی کشـور در این مراسـم با اشـاره 

بـه تاریـخ روابط دیرینۀ دوسـتِی دولت و ملت افغانسـتان و ترکیه، 

گفـت کـه همواره فعالیت های سـازندۀ کشـور دوسـت ترکیه، مورد 

اعتـاد دولـت و ملـت افغانسـتان بـوده و طـی سـال های اخیـر 

مکاتـب افغـان– تـرک تحت حایت کشـور دوسـت ترکیه بـا ایجاد 

فرصت های خوب آموزشـی، اسـباب تداوم دوسـتی میـان دو ملت 

را بیشـر از پیـش تقویت کرده اسـت.

آقـای بصیـر افـزود که در حـال حارض نزدیـک به هـزار تن محصل 

افغـان در کشـور ترکیه در حـال ادامه تحصیـل در مقاطع مختلف 

و رشـته های گوناگـون هسـتند کـه بـا اعـزام محصـالن جدیـد، ما 

افتخـار همکاری هـای بیشـر تحصیلی ترکیـه را داریم.

وزیـر تحصیـالت عالـی بـا یـادآوری از محدودیـت ظرفیـت پذیرش 

جوانـان افغانسـتان در نظـام تحصیـالت عالـی کشـور، همـکاری 

کشـورهای دوسـت را در زمینـۀ گسـرش تحصیـالت عالـی یـک 

نیـاز مـربم عنـوان کـرد و گفت کـه با اکرث کشـورهای دوسـت روی 

اعطـای بورسـیه های بیشـر بـه جوانـان کشـور، در حـال گفتگـو 

هسـتیم.  وزیـر تحصیـالت عالـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش 

 امراللـه صالـح، معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری می گویـد بـه 

ریاسـت ترافیـک دسـتور داده تـا پـس از ایـن هنـگام توزیـع پلیت 

بـه موترهـا، شـاره ۳۹ را از سیستمشـان حـذف کنـد.

دلیـل ایـن کار خـودداری مـردم از گرفـن پلیـت بـا ایـن شـاره و 

همچنین متوسـل شـدن به دادن رشـوه برای عبور از این عدد در 

شـاره مسلسـل پلیت گفته شـده اسـت.

از چنـد سـال قبـل در کشـور شـایع شـده اسـت کـه شـاره ۳۹ 

ناموسـی«  »بـی  معـادل  چیـزی  را  آن  بعضی هـا  و  اسـت  نحـس 

می داننـد.

عـدد ۳۹ زمانـی به مشـکل جدی و خرب سـاز بدل شـد که شـاره 

مسلسـل پلیـت موترهـا در افغانسـتان بـه جایی رسـید کـه با عدد 

۳۹ رشوع می شـد و کسـی حـارض نبـود این موترهـا را بخرد.

بـه همیـن دلیل امراللـه صالح، معـاون اول ریاسـت جمهوری، در 

یاداشـت گـزارش موسـوم بـه جلسـه شـش و نیـم نوشـته کـه ایـن 

شـاره از ریاسـت ترافیـک حـذف می شـود.

او نوشـته کـه برخـی از مراجعـان بـه خاطـر عبـور از شـاره ۳۹ 

و ابـا ورزی از اخـذ پلیـت بـا ایـن شـاره تـا سـه صـد دالـر رشـوه 

می پردازنـد.

او گفتـه: »از اینکـه عـدد ۳۹ بـه گاو شـیری بـرای بعضـی از افـراد 

مخـل و کارشـکن تبدیـل شـده بـه ریاسـت ترافیـک هدایـت داده 

می شـود کـه در توزیـع پلیـت بـرای موترهـا در رسارس کشـور ایـن 

عـدد را بـرای ابـد حـذف کنند.«

ریاسـت  بـه  موضـوع  ایـن  زودی  بـه  کـه  نوشـته  صالـح  آقـای 

جمهـوری افغانسـتان پیشـنهاد خواهـد شـد و از آغـاز هفتـه آینده 

نبایـد کسـی بـه خاطر این شـاره ناگزیر به پرداخت رشـوه شـود. 

او گفتـه کـه ایـن هشـدار بایـد جـدی گرفتـه شـود.

حساسـیت در مـورد شـاره ۳۹ قبـال تنهـا در شـهر هـرات وجـود 

داشـت، امـا حـاال ایـن بـاور عـام شـده و بـه کابـل، مزاررشیـف و 

دیگـر شـهرهای کشـور نیـز رسـیده اسـت.

بیشـر  پلیت هـا،  مـورد  در  کـه  می گوینـد  دولتـی  مسـئوالن 

فروشـندگان و دالالن ماشـین دسـت دارنـد و سـعی کـرده انـد بـا 

کننـد. سـودجویی  حساسـیت  ایـن  بـه  زدن  دامـن 

گفـت کـه امیدواریـم کـه کشـور ترکیـه 50 سـیت بورسـیه دیگـر 

اعطـا  نیـز  افغانسـتان  کانکـور سـال 1٣99  برتـر  بـرای جوانـان 

کنند. شمسـیه اول منره عمومی کانکور سـال 1٣99 شـامل این 

400 تـن اعـزام شـوندگان اسـت، وزیر  تحصیالت عالی خواسـتار 

سـال  کانکـور  برتـر   جوانـان  از  افغـان  جوانـان  بیشـر  پذیـرش 

1٣99 از والیـات مختلـف بـه بورسـیه هـای کشـور ترکیـه شـد.

در ایـن نشسـت عطااللـه واحدیـار معیـن وزارت معـارف؛ فعالیـت 

بلنـد رفـن  افغـان– تـرک را موجـب گسـرش دانـش و  مکاتـب 

ظرفیـت جوانـان افغانسـتان خوانـد. 

او از متـام خانواده هـا خواسـت تـا در زمینـۀ آموزش فرزندان شـان 

بـا وزارت معـارف همـکار باشـند و همـه در قبـال پـرورش نسـل 

جدیـد افغانسـتان اشـراک مسـاعی و ادای مسـؤلیت کننـد.

ابـراز  ضمـن  راه یافته انـد  بورسـیه  ایـن  بـه  کـه  دانش آموزانـی 

خرسـندی از کشـور ترکیـه می خواهنـد کـه زمینـه تحصیـالت را 

کننـد. فراهـم  نیـز  کشـور  دانش آمـوزان  دیگـر  بـرای 

کـه ضمـن  کابـل  افغان تـرک  مکتـب  از  فـارغ  عثانـی،  مرجـان 

ابـراز خرسـندی گفـت کـه نظـام تحصیلـی ترکیه در سـطح باالیی 

قـرار دارد کـه ایـن باعـث تعلیـم بـا کیفیـت بـرای جوانـان کشـور 

می شـود.

خانـم عثانـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه کشـور ترکیـه برای سـایر 

را  ترکیـه  آمـوزش در کشـور  و  نیـز زمینـه تحصیـل  دانش آمـوزان 

فراهـم کنـد تـا از ظرفیت هـای آنـان اسـتفاده شـود.

ارشـد قانـع نیـز گفت کـه مکتب هـای افغان ترک در داخل کشـور 

خیلـی مجهزتـر نسـبت بـه مکتب هـای داخلی اسـت و این نشـان 

می دهـد کـه دانش آمـوز بـا ظرفیـت باالیـی فارغ می شـود.

دارنـد  باالیـی  ظرفیـت   نیـز  ترکیـه  دانشـگاه های  کـه  گفـت  او 

کـه ایـن می توانـد بـرای دانش آموزانـی کـه از بورسـیه اسـتفاده 

واقـع شـوند. مفیـد  بـرای کشـور  و  بربنـد  بهـره  می کننـد، 

گفتنـی اسـت کـه پـس از انتقـال مسـؤلیت ادارۀ مکاتـب افغـان-

تـرک بـه بنیـاد معـارف ترکیـه در افغانسـتان، فعالیـت ایـن نهاد و 

ظرفیـت پذیـرش آن بـاال رفت چنان کـه آمار مکاتـب از 12 باب به 

25 بـاب ارتقـا یافتـه و همچنیـن آمـار دانـش آمـوزان از  ٣ هزار به 

7 هـزار تن رسـیده اسـت.

دقیقـا معلـوم نیسـت چنیـن بـاوری ریشـه در کجـا دارد. عـده ای 

مـی گوینـد عـدد ۳۹ در حـروف ابجد، یـک واژه عربی را می سـازد 

کـه معادل آن در فارسـی معنـی بدی دارد. عـده ای هم می گویند 

سـال ها پیـش مـرد بدنامـی کـه شـاره موتـر و همچنیـن شـاره 

خانـه اش ۳۹ بـوده در شـهر هـرات زندگـی می کـرده و از آن زمـان 

بـه بعـد مـردم نسـبت به این شـاره حسـاس شـده اند.

دلیـل عـام شـدن چنیـن بـاوری هرچه باشـد امـا تاثیر مسـتقیمی 

بـر زندگـی و کار شـار زیـادی از آدم ها گذاشـته اسـت.

در سـال ۲۰۱۱ کـه حامـد کـرزی رئیـس جمهـوری پیشـین؛ لویه 

جرگـه ای را بـرای رایزنـی در مـورد امضـای موافقتنامـه راهـربدی 

بـا آمریـکا فراخوانـد ایـن جرگـه بـرای تصمیم گیـری چهـل کمیته 

ایجـاد  از  جرگـه  ایـن  کننـدگان  رشکـت  امـا  داد  تشـکیل  کاری 

بـا ۴۱  را  کمیتـه شـاره ۳۹ خـودداری کردنـد و چهـل کمیتـه 

شـاره بـه راه انداختنـد.

ایـن مشـکل بـرای رشکت هـای مخابراتـی هـم دردرس سـاز بـوده 

اسـت، تـا حـدی کـه خیلـی از پذیرفـن شـاره متاسـی کـه ۳۹ 

داشـته باشـد، خـودداری مـی کننـد.

در برخـی جوامـع دیگـر، از جملـه ایـران، عدد ۱۳ نحس و نشـانه 

بدشانسـی شـمرده مـی شـود، بسـیاری از مـردم کشـور نیـز عـدد 

۱۳ را نحـس مـی داننـد، ولـی ایـن نخسـتین باری اسـت کـه باور 

خـاص مـردم نسـبت بـه یـک »عـدد« مشـکالت جـدی اجتاعی و 

اقتصـادی را بـه بار آورده اسـت.

در سـال های گذشـته در والیت کابل و بعضی از شـهرهای کشـور 

کمپین هـا و راهپیایـی هـای گسـرده ای بـر علیـه حساسـیت ها 

نسـبت بـه عـدد ۳۹ زیر نـام »خرافه زدایـی« راه اندازی شـد.

بیشـر  پلیت هـا،  مـورد  در  کـه  امـا می گوینـد  دولتـی  مسـئوالن 

فروشـندگان و دالالن ماشـین دسـت دارنـد و سـعی کـرده انـد بـا 

دامـن زدن بـه ایـن حساسـیت سـودجویی کننـد.

سـال ۱۳۹۳ وزارت امـور داخلـه گفتـه بود که خـودداری افغان ها 

بـرای موترهـای شـخصی، سـبب  پلیـت شـاره ۳۹  از پذیرفـن 

شـده کـه رونـد توزیع پلیت هـا متوقف شـود و درآمـد اداره ترافیک 

حـدود یـک میلیـارد افغانـی کاهـش یابد. 

 

ســه پروژه بزرگ اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد


