
دیدار رئیس جمهور غنی
 با خلیـلزاد

 اگـر آتش سـوزی شـود، مـن و همـرم بـه خوبـی 

و  می کنیـم  بغـل  را  بچه هـا  کنیـم:  چـه  می دانیـم 

قبـل از فـرار از آپارمتان، پوشـۀ قرمز رنگـی را که در 

کمـد پذیرایـی اسـت برمی داریم. این پوشـه بیشـر 

چیزهایـی را کـه می تـوان انتظـار داشـت در خـود 

امنیـت  کارت هـای  تولـد،  اسـناد  پاسـپورت،  دارد: 

اجتامعـی و گواهـی شـهروندی ...
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 امریکا صادرات به هفت سازنده 
ابر کمپیوتر چین را ممنوع کرد

 دولت چین علی بابا را
 ۲،۳ میلیارد یورو جریمه کرد

 امریـکا صـادرات تجهیـزات پیشـرفته بـرای چنـد شـرکت 
سـازنده ابـر کمپیوتـر که با ارتـش چین همـکاری می کنند 
را ممنـوع کـرد. این نخسـتین اقـدام دولت جـو بایدن برای 
دشـوار کـردن اسـتفاده شـرکت های چینـی از فناوری های 

پیشـرفته امریـکا به ...

بـه  را  بابـا«  »علـی  آنالیـن  تجـاری  کنسـرن   چیـن 
دلیـل نقـض قانـون رقابـت ایـن کشـور دو میلیـارد و 
۳۰۰ میلیـون یـورو جریمـه کـرد. علی بابـا بزرگتریـن 
فعال تریـن  از  و  اسـت  چیـن  آنالیـن  فروشـگاه 

... اقتصـادی  پورتال هـای 

2

4

4

 »مِن عزیز«: نامه های یک 
رمان نویس به خوِد آینده اش

 فارسی پنجمین زبان پرکاربرد 
روی اینترنت شد

هنری

چه مواردی در آجندای 
کنفرانس استانبول قرار دارند؟ 

انتظار می رود ایاالت متحده امریکا برای 
کاهش خشونت  به قسمت های محرمانه ای 

از توافق با طالبان بیافزاید 

انتخابات ضامن تقویت نظام 
و حکومت داری 

 دیـروز زلمـی خلیلـزاد نماینـده خـاص ایـاالت متحده 
در رونـد صلـح افغانسـتان، این بـار اما به طـور علنی به 
افغانسـتان سـفر کـرد و با رهبـری دولت افغانسـتان در 
بـاره کنفرانـس اسـتانبول گفتگو کـرد. سـفر هفته قبل 
وی رسـانه ای نشـد ولـی در این دور نیـز چندان چیزی 

بـه رسـانه ها گفته نشـده اسـت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

 

رئیـس  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

غـام  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  جمهـور 

رسدسـته گان  از  یکـی  نارصالخراسـانی 

گـروه طالبـان کـه پیونـد نزدیـک بـا داعش 

نیـز داشـت به دسـت نیروهـای امنیت ملی 

اسـت. شـده  گرفتـار  کشـور 

نـر  بـا  حمـل   21 شـنبه  صالـح  آقـای 

شـخصی  فسـبوک  صفحـه  در  اعامیـه ای 

خـود گفتـه اسـت:» غام نـارص فرزنـد غام 

از  یکـی  الخراسـانی،  بـه  مشـهور  سـخی، 

تروریسـتی  گـروه  اصلـی  رسدسـته های 

طالبان داعشـی و مسـئول گروه تروریسـتی 

داعـش در شـهر کابـل به دسـت سـپاهیان 

شـد.« گرفتـار  ملـی  امنیـت  گمنـام 

الخراسـانی  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

تخریبـی  و  تروریسـتی  حملـه  درده هـا 

در  داشـت.  اصلـی  نقـش  کابـل  شـهر  در 

خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه خراسـانی 

عـاوه بر موارد تروریسـتی قتـل و اختطاف، 

نیـز در کارنامـه سـیاه خـود دارد. عمـل شـنیع لواطـت را 

دیگـر  کنـار  در  الخراسـانی  اسـت:»  آمـده  عامیـه  در 

غـرب  سـاحه  از  را  سـاله   ۱۴ نوجـوان  یـک  جنایت هایـش 

تالـه و  بـه  انتقـال  از  بـود کـه پـس  کابـل اختطـاف کـرده 

برفـک او را ابتـدا بـا انـواع و اقسـام شـکنجه مـورد اذیـت و 

آزار قـرار داده و بعـد از عمـل شـنیع لـواط وی را بـه قتـل 

می رسـاند.«

معـاون رئیـس جمهـور می گویـد کـه هـواداران داعـش در 

افغانسـتان زیـر شـعار پوشـالی خافـت اسـامی، مرتکـب 

رانـی  شـهوت  دنبـال  بـه  و  می شـوند  جنایـات  و  جرایـم 

اسـتند.

بـه قـول وی ایـن تنهـا یـک منونـه از ده هـا منونـه اعـامل 

اسـت. جنایتـکار  تروریسـتان  رشم آور 

در اعامیـه عاوه شـده اسـت کـه نامربده پـس از ارتکاب به 

اعـامل متذکـره مدتـی خـود را از دیـد پنهـان کـرده، دزدانه 

و مخفیانـه گشـت وگذار می کـرد تـا اینکـه توسـط نیروهـای 

دلیـر امنیـت ملـی از ناحیـه هشـتم کابل گرفتـار گردید.

داعـش یکـی از گروه هـای ترویسـتی اسـت کـه در در سـال 

سـوریه  و  عـراق  کشـورهای  در   2014 تـا   2011 هـای 

هـواداران  و  شـده  هولنـاک  بـری  ضـد  جنایـات  مرتکـب 

وحشـیانه  حمـات  مرتکـب  نیـز  افغانسـتان  در  گـروه  ایـن 

گـروه  ایـن  هـواداران  انـد.  شـده  بـری  ضـد  هولناکـی  و 

مرتکـب چندیـن حملـه و کشـتار گروهـی غـری نظامیان در 

مسـاجد و حسـینیه های شـیعیان در کابـل، هـرات و پکتیـا 

قتـل  مرتکـب  نیـز  ننگرهـار  در  داعـش  پیـروان  انـد.  شـده 

فجیـع و هولنـاک یـک نـوزاد نیـز شـده بودنـد.

عجوالنـه  خـروج  هرگونـه  کـه  می گویـد  پاکسـتان   

امریـکا زمینـه را بـرای کسـانی فراهـم می کنـد کـه 

می خواهنـد روند صلح افغانسـتان به موفقیت نرسـد.

راهـد حفیـظ سـخنگوی وزارت خارجـه پاکسـتان روز 

یـک نشسـت خـربی گفتـه  جمعـه )20 حمـل( در 

اسـت کـه کشـورش از یـک رونـد خـروج منظـم و بـا 

مسـوولیت نیروهای امریکایی از افغانسـتان، حامیت 

می کنـد.

بـه گفتـه او، سـال گذشـته پیش رفت هـای خوبـی در 

رونـد صلـح افغانسـتان انجـام شـده کـه بایـد حفظ و 

بیشـر تقویـت گـردد. او تاکیـد کـرده که در غیـر آن، 

خـروج عجوالنـه نیروهـای امریکایـی زمینـه را بـرای 

صلـح  رونـد  از  اسـتفاده  سـوء  پـی  در  کـه  کسـانی 

افغانسـتان انـد، فراهم می کنـد تا به این روند آسـیب 

بزننـد. ایـن در حالی اسـت که امریکا گفتـه که تا ماه 

مـی نیروهایـش را از افغانسـتان خـارج نخواهـد کرد؛ 

زیـرا طالبـان بـه هیـچ یـک از تعهـدات خـود بـه ویـژه 

قطـع رابطه بـا داعـش و القاعده، کاهش خشـونت ها 

عمـل  افغانسـتان،  دولـت  بـا  معنـی  بـا  مذاکـرات  و 

اند.  نکـرده 

جمهـور  رییـس  جوبایـدن  کـه  گفتـه  سـفید  قـر   

امریـکا راهـربدش خـروج نظامـی از افغانسـتان را تـا 

قبـل از مـاه مـی اعـام خواهـد کـرد.

جیـن سـاکی سـخنگوی قـر سـفید در تـازه تریـن 

رییـس  کـه  گفتـه  افغانسـتان  مـورد  در  اظهاراتـش 

جمهـور بایـدن قبـل از اول مـاه مـی، )زمـان خـروج 

تصمیـم  دوحـه(  توافقنامـه  در  امریکایـی  نیروهـای 

می کنـد. اعـام  را  افغانسـتان  از  نظامـی  خـروج 

او گفتـه کـه تـا آن زمـان هیـچ چیـزی در ایـن زمینـه 

منی توانـد. گفتـه 

مـورد  در  دیپلامتیـک  تاش هـای  او،  گفتـه  بـه 

چگونگـی خـروج و یا ادامه حضـور نیروهای امریکایی 

در افغانسـتان پـس از ماه می، با طالبـان ادامه دارد.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن دولـت امریـکا 

گفتـه کـه خـروج نظامـی تـا مـاه مـی از افغانسـتان 

دشـوار اسـت.

دولـت امریـکا بـر ایـن بـاور اسـت کـه طالبـان هیـچ 

یـک از تعهـدات خـود به ویـژه قطع رابطه بـا داعش و 

القاعـده، کاهـش خشـونت ها و مذاکـرات بـا معنی با 

دولـت افغانسـتان، عمـل نکـرده اند. 

 وزارت دفـاع ملـی کشـور می گویـد کـه دسـتکم 21 طالـب 

مسـلح بـه شـمول ولسـوال نام نهـاد این گـروه برای ولسـوالی 

وردوج والیـت بدخشـان در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـته شـده اند.

نـر  بـا  حمـل(   21( شـنبه  دیـروز  ملـی،  دفـاع  وزارت 

خربنامـه ای گفتـه که این تروریسـتان روز گذشـته در حمات 

شـده اند. کشـته  وردوج  ولسـوالی  در  هوایـی 

در خربنامـه آمده:«دیـروز درنتیجـه رضبـات هدفمنـد قـوای 

هوایی کشـور باالی تجمع طالبان در ولسـوالی وردوج والیت 

بدخشـان، 21 طالـب تروریسـت بـه شـمول »قـاری حیدری« 

ولسـوال نـام نهـاد طالبـان بـرای ولسـوالی وردوج بدخشـان، 

قدیـر تیرکـران و قـاری فـاروق از قوماندانـان مشـهور طالبـان 

کشـته، 23 تـن دیگـر آنـان زخمی شـدند«.

یـک  هوایـی،  رضبـات  ایـن  در  افزوده:«همچنـان  خربنامـه 

سـنگر مسـتحکم طالبـان در شـخ سـاالر وردوج و 6  موضـع 

رسپوشـیده و مقدار سـاح و مهامت طالبان تخریب و از بین 

شـد«. برده 

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

امراهلل صالح: یک سردسته طالبان-داعش گرفتار شد پاکستان: 
خروج عجوالنه امریکا روند صلح افغانستان را صدمه وارد می کند

جوبایدن پیش از ماه می تصمیم خروج از افغانستان را اعالم می کند

ولسوال نام نهاد طالبان 
برای ولسوالی وردوج بدخشان با ۲0 عضو دیگر این گروه کشته شدند
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 در این 4 کشور ال کالسیکو 
پخش نمی شود!

ال کالسیکو؟ رئال قدرتش را 
برابر لیورپول نشان داد 

ورزشی

 اکـر کشـورهای دنیـا دیـدار رئـال و بارسـا را بـه صورت 

زنـده پوشـش خواهنـد داد.

بـه نقـل از آاس، دنیـا بـه دو نیـم خواهـد شـد و بخشـی 

از رئـال هـواداری خواهنـد کـرد و  از فوتبـال دوسـتان 

بخشـی دیگر از بارسـلونا. ال کاسـیکو به زعم بسـیاری 

جـذاب تریـن و مهمریـن بـازی باشـگاهی دنیـا پـس از 

فینـال لیـگ قهرمانان اسـت و توجهات جهانـی فراوانی 

را بـه خـود جلـب می کنـد...

 رسمربـی سـابق رئـال معتقـد اسـت ایـن تیم بـا هدایت 

زیـدان قـدرت پیروزی بـر بارسـلونا را دارد.

امشـب در ورزشـگاه دی اسـتفانو و از هفتـه 30 اللیـگا 

بسـیار  دیـداری  بارسلوناسـت.  میزبـان  مادریـد  رئـال 

حسـاس کـه در رسنوشـت قهرمانـی اللیـگا مـی توانـد 

باشـد... تعییـن کننـده 



 

بــا خلیلزاد غنی  رییــس جمهور  ر   دیدا
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جمهـور  رئیـس  کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ   

ارشف غنـی دیـروز با داکرت زملـی خلیـل زاد مناینده ویژه 

ایـاالت متحـده امریـکا در کابـل دیـدار کـرد.

ارگ ریاسـت جمهوری شـنبه 21 حمل با نرش اعالمیه ای 

گفتـه اسـت کـه دو طـرف در این دیـدار در خصـوص روند 

گفتگـوی صلح و نشسـت ترکیـه صحبت کردند.

ایـن مالقـات چیـزی  از جزئیـات  ارگ ریاسـت جمهـوری 

نگفتـه اسـت. امـا گفتـه می شـود کـه در یـک هفتـه اخیر 

ایـن دومیـن بـار اسـت کـه خلیـل زاد بـه کابل آمده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه رئیـس جمهـور غنـی دو روز پیـش 

کالن  نشسـت  یـک  در  را  خـود  مرحله یـی  سـه  طـرح 

سـاخت. عمومـی  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  سیاسـی 

و  انتخابـات  بـر  خـود  طـرح  ایـن  در  کـه  جمهـور  رئیـس 

انتقـال قـدرت از طریـق مشـارکت تاکیـد کـرد گفـت کـه 

هیچ کـس ایـن فکـر را نکنـد کـه رئیـس جمهـور منتخب و 

معاونانـش کـه از طریـق آرای مـردم افغانسـتان آمـده اند، 

اسـتعفا بدهنـد یـا تـن بـه یـک معاملـه ننگیـن بدهنـد.

وزارت دفـاع امریـکا نیـز گفتـه اسـت کـه ایـن روزهـا در 

تـالش تـدارک تدویـر نشسـت ترکیـه اسـت. نشسـتی که 

از جانـب کشـورهای مهـم بین املللـی و منطقه یـی مهـم و 

رسنوشت سـاز خوانـده شـده اسـت.

اپریـل   16 بـا  مصـادف  حمـل   27 تاریـخ  بـه  اسـت  قـرار 

در  افغانسـتان  صلـح  نشسـت  دیگـر  روز  شـش  یعنـی 

اسـتانبول ترکیـه، بـا حضـور کشـورهای مهـم منطقه یـی و 

جهانـی، هیـات دولـت افغانسـتان و هیات گفتگـو کننده 

گـروه طالبـان برگـزار شـود.

سرمقاله

ایـاالت  خـاص  مناینـده  خلیلـزاد  زملـی  دیـروز   
متحـده در رونـد صلـح افغانسـتان، ایـن بـار امـا به 
طـور علنـی بـه افغانسـتان سـفر کـرد و بـا رهـری 
اسـتانبول  کنفرانـس  بـاره  در  افغانسـتان  دولـت 
گفتگـو کـرد. سـفر هفتـه قبـل وی رسـانه ای نشـد 
ولـی در ایـن دور نیـز چنـدان چیـزی بـه رسـانه هـا 
گفتـه نشـده اسـت و در اعالمیـه مطبوعاتـی ارگ 
تنهـا دو خـط در بـاره مالقـات وی بـا رییس جمهور 
آمـده اسـت و در آن دو خـط نیز به مسـایل عمومی 
پرسـش  اکنـون  اسـت.  شـده  پرداختـه  کلیـات  و 
اساسـی در ذهـن عامـه ایـن اسـت کـه آجنـدای 
کنفرانـس اسـتانبول چیسـت و در ایـن کنفرانـس 
اساسـا روی کـدام موضوعـات بحـث خواهـد شـد؟ 
طبیعـی اسـت کـه سـفر آقـای خلیلـزاد بـه کابـل و 
مالقـات وی بـا رهری حکومت نیـز در باره آجندای 

کنفرانـس اسـتانبول اسـت. 
گفتـه می شـود قبـال آقـای خلیلـزاد با مشـوره ملل 
متحـد و برخـی از متحدیـن بیـن املللی خـود یک 
طـرح نـه مـاده ای را برای هیات جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان و گروه طالبان پیشـکش کرده است که 
بایـد در کنفرانس اسـتانبول مورد بحـث قرار گیرد. 
مسـلام از نـگاه آنـان آجنـدای کنفرانـس اسـتانبول 
نیـز همین نـه مورد خواهـد بود و دولت افغانسـتان 
قبـال موافقـت خـود را با تغییـرات اندک بـا آن طرح 
اعـالن کـرده اسـت. امـا گـروه طالبـان تـا کنـون 
نسـبت بـدان اعـالن نظـر نکـرده اسـت و اعضـای 
گـروه طالبـان در مذاکـرات گفتـه اند کـه این طرح 
بـا رهـری ایـن گـروه در پاکسـتان رشیـک شـده 
اسـت و منتظـر نظـر نهایـی رهـری گـروه طالبـان 

 . هستند
ظاهـرا بحـث در باره انتخابات پسـاصلح و زمان آن، 
حقـوق بـر، حقـوق زنـان، مشـارکت اقـوام و کتله 
هـای سیاسـی و اجتامعـی، ضامنت هـای اجرایی 
رضورت  و  سیاسـی  نظـام  نـوع  صلـح،  توافقـات 
دیگـر  مسـایل  از  برخـی  و  افغانسـتان  اسـتقالل 
محتـوای طـرح نه ماده ای آقای خلیلزاد را تشـکیل 
مـی دهـد. متـام مباحث مطـرح شـده در این طرح 
کـه بنـا اسـت آجنـدای مباحـث ده روزه در ترکیه را 
تشـکیل دهـد بـه نحـوی در تضـاد بـا اندیشـه ها و 
آرزوهـای گـروه طالبـان اسـت. به همیـن خاطر دو 
حالت خواهد داشـت که در هـر دو صورت وضعیت 

بـه نفـع دولـت افغانسـتان پیـش خواهـد رفت. 
طالبـان یـا بـا مـوارد نه گانـه موافقـه می کننـد و یا 
متـام و یـا برخـی از آن هـا را رد مـی کننـد. اکنـون 
رونـد بـه مرحلـه ای رسـیده اسـت کـه اگـر طالبـان 
ایـن مـوارد بـه کلـی رد کننـد هـم رشایـط بـه نفـع 
دولـت افغانسـتان رقـم خواهـد خـورد و اگـر قبـول 
کننـد هـم صلـح بـه نقطـه مهـم و تاریخـی خواهـد 
اسـالمی  جمهـوری  دولـت  هیـات  اگـر  رسـید.  
افغانسـتان بـا طالبـان در ترکیـه بـر رس میکانیـزم 
هـای عملـی تحقـق مـواد نـه گانـه بـه توافق برسـد 
واقعـا یک گام بزرگ در راسـتای تحقق صلح پایدار 
خواهـد بـود. بـه همیـن خاطـر در هـر دو حالـت 
دولـت افغانسـتان بـه یک دسـتاورد خواهد رسـید. 
مـوارد  از  یـک  هیـچ  بـا  کنـون  تـا  طالبـان  زیـرا 
یادشـده ولـو بـه صـورت ناقـص توافـق نکـرده اند و 
همـواره علیـه ایـن مفاهیـم شـعار داده انـد. اکنون 
اگـر طالبـان حتـی برخـی از مـواد طـرح یادشـده 
را بپذیرنـد بـه متـام مدعیـات و گفتـه هـای سـابق 
خویـش چلیپا خواهند کشـید. زیـرا تا کنون چیزی 
بـه نـام انتخابـات، حقوق بـر، حقوق زنـان، ارزش 
هـای مدنـی، حقـوق شـهروندی بـرای اقلیـت ها و 
... در ادبیـات ایـن گروه جای نداشـته اسـت. حاال 
اگـر ایـن گـروه بپذیـرد کـه مـردم اراده خـود را از 
طریـق انتخابـات اعـامل مـی کننـد واقعا یـک گام 
بـزرگ و یـک امیدواری جدید در راسـتای شکسـت 
قرائـت افراطـی از دیـن خواهـد بـود. طالبـان اگـر 
مـوارد یادشـده و آجندای پیشـنهادی را نپذیرند باز 
بـه نفـع دولـت افغانسـتان خواهـد بـود. زیـرا همـه 
جهانیـان بـه ماهیـت حقیقـی و واقعـی ایـن گـروه 
پـی خواهنـد بـرد و گـروه طالبـان بـار دیگـر از نگاه 
جامعـه بیـن املللی خواهـد افتاد و بـرای آخرین به 

انـزوای بیـن املللـی خواهـد رفـت. 
گـروه طالبـان طـی دو سـال اخیـر تبدیـل بـه یـک 
گـروه سیاسـی و دیپلامتیـک شـده اسـت و اعضای 
آن بـه همـه جای جهان سـفر می کننـد و از تعقیب 
ایـن  انـد.  یافتـه  رهایـی  املللـی  بیـن  نهادهـای 
دسـتاورد کمی بـرای طالبان نبوده اسـت. بنابراین 
اگـر ایـن گـروه حداقلی از مـوارد نه گانـه را نپذیرد، 
بـدون شـک جامعـه بیـن املللـی قضـاوت نهایـی 

خـود را در بـاره طالبـان اعـامل خواهنـد کـرد. 
گـروه تروریسـتی و تحـت تعقیبـی کـه هنـوز بـا ده 
ها گروه تروریسـتی و افراطی ارتباط وسـیع داشـته 
اسـت، بـا هـزاران لطایف الحیل و نیرنـگ به مرحله 
کنونی رسـیده اسـت و در واقع احیا گردیده اسـت. 
اگـر بنـا باشـد این گـروه به نـدای جامعـه جهانی و 
مردم افغانسـتان لبیک نگوید و هم چنان سـخنان 
بیهـوده و مبهـم خـود را بـر زبـان بیاورد، مسـلام در 

برابـر اراده و نظـر جهان شکسـت خواهـد خورد. 

پيـل نه کـړې.((

د صريـو يعقوبيـو ولسـوالۍ ښـوونکو يـو تن اسـتازي رحامن 

ګل پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې پـه خوسـت کـې د دوی 

د  خـو  شـوي،  خـالص  مراحـل  قانـوين  ټـول  ښـارګوټي  د 

ښـارجوړنې وزارت او د چـارو پـه اداره کې يـې کارونه ځنډول 

. ي کيږ

هغـه زياتـوي: ))د دې پـه اسـاس چـې دوی مـوږ تـه دا خپل 

کار نـه خالصـوي، د دې له خاطره ښـوونکي مجبور دي چې 

خپـل کاري اعتصـاب تـه ادامه ورکـړي. تر هغې بـه دا کاري 

لـري، ترڅـو چـې عمـالً دوی هلتـه کارونـه  اعتصـاب دوام 

رشوع کـړي نـه وي.((

د خوسـت مرکز او د لسـو ولسـواليو دا ښـوونکي داسې مهال 

کاري اعتصـاب کـوي، چـې دا مهـال دغـه واليـت د ښـوونکو 

لـه کـم تشـکيل رسه مخ دی.

د مسـوولينو پـه وينـا، دوی د شـته تشـکيل رسبېـره څـه د 

پاسـه دوه نيـم زره نـورو رسـمي ښـوونکو تـه اړتيـا لـري، چـې 

نـورو وختونـو کې دا تشـه حقه الرحمه ښـوونکو ډکه کړې وه.

ورتـه مهـال د دغو سـيمو د ښـوونځيو زده کوونکي وايي، چې 

دوی لـه تېـرو څـو ورځـو راهيـي ښـوونځيو تـه ځـي راځي، 

خـو زياتـوي چې ښـوونکي تدريـس نه ورته کـوي او وخت يې 

هسـې ضايع کيږي.

د فهيـم او حـرت ويل پـه نومونـو د مرکـز دوه زده کوونکـو 

پـه دې اړه پـژواک تـه وويـل: ))دا زمـوږ پـه زده کـړې بانـدې 

پـه تېـره د لېسـې دورې زده کوونکـو بانـدې يـې منفـي اغېزه 

اچولـې، ځکـه دا دوره د کانکـور بنيـاد دی او يـو سـاعت هـم 

بايـد تـه بيغـر لـه درس او مطالعـې تېر نه کړې. مـوږ د تېرې 

پنجشـنبه پـه ورځ ښـوونځي ته تلـي وو، خو درس نـه و بېرته 

کورتـه راغلـو، غوښـتنه مـو لـه حکومتـه دا ده چـې دوی تـه 

پرېکـړه وکـړي يـا مکتبونـه خالص کـړي.((

بـل پلـو د خوسـت د پوهنـې رييـس نصـر احمـد روښـان 

خـرداری ورکـوي چـې هر هغه ښـوونکی چې تدريـس ته پر 

وخـت حـارض نـه يش، هغـه بـه غـر حارضيـږي.

نومـوړي پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل، د ښـوونيز بهـر 

ځکـه  دی،  ظلـم  وړانـدې  پـر  کوونکـو  زده  د  کـول  ټکنـي 

ښـوونکو تـه د تدريـس پـه مقابـل کـې ټاکلـې انـدازه معـاش 

کيـږي. ورکـول 

د پوهنـې رييـس وايـي، د هغـو زده کوونکـو شـمېر شـاوخوا 

کاري  د  ښـوونکو  د  مهـال  دا  چـې  رسـيږي،  تـه  زره   ۲۲۰

اعتصـاب پـه پايلـه کـې لـه زده کـړو بـې برخـې دي.

هغـه زياتـه کړه: )) مته ده چې دا سـتونزه ژر تر ژره حل يش. 

پـه دې رابطـه بانـدې واليتـي اداره، واليتـي شـورا، پوهنـې 

رياسـت او اړونـده ادارې ګډ کار کـوي. دا اوس هم مکتوبونه 

د هغـې برابـر شـوي دي چـې مـوږ ولسـواليو تـه دا مکتوبونه 

واسـتوو، هـر هغه ښـوونکی چې پـه دغو ورځو کـې د تدريس 

لپـاره ښـوونځيو تـه الړ نـه يش، هغه بـه غرحارضيږي.((

دا څـووم ځـل دی، چـې خوسـت کې ښـوونکي د نومـرو د نه 

ورکـړې پـه غرګون کـې کاري اعتصـاب کوي، د ښـوونکو په 

وينـا چـې تراوسـه يې چا غـږ نـه دی اورېدلی.

 د خوسـت د مرکز او لسـو ولسـواليو سـلګونو ښـوونکو کاري 

اعتصـاب کړی او لـه دولت څخه د اسـتوګنې نومرې غواړي، 

خـو حکومتي مسـوولني بيا د ښـوونيز بهر ټکنـي کول د زده 

کوونکو پـر وړانـدې ظلم بويل.

د خوسـت د مرکـز پـه ګـډون، سـپېره، دوه منـده، نادرشـاه 

کـوټ، اسـامعېل خېل مندوزي، موسـی خېـل، قلندر، باک، 

ځاځـي ميـدان، صـري يعقويب او عليشـېر تريـزي هغه لس 

ولسـوالۍ دي چـې ښـوونکو يـې لـه تېـرو څو ورځو راهيسـې 

کاري اعتصـاب کـړی دی.

دغـه ښـوونکي چـې شـمېر يـې نـږدې څلـور زرو تـه رسـيږي 

وايـي، د مرکـز اړونـد صحرا باغ او د اسـامعېل خېلـو مندوزيو 

مربـوط سـموات بـاغ هغـه سـيمې دي، چـې د دوی نومـرو 

لپـاره ځانګـړې شـوي، خـو وايـي پـه مرکـز کابـل او واليـت 

کـې يـې ځينـي چارواکـي د وېـش چـارې پـه يـوه بلـه پلمـه 

ځنـډوي.

د حـرت محمـد هرنيـار پـه نـوم د مرکـز يـو تـن ښـوونکي 

پـژواک خـري اژانـس ته وويـل، کـه د دې کاري اعتصاب په 

پايلـه کـې اړونده حکومتـي چارواکي يې غوښـتنې ونه مني، 

پـه خپلـه سـاحې تـه ځـي او د نومـرو وېـش پيلوي.

ده وويـل: ))زموږ د ښـوونکو کوم ښـارګوټی چـې دی، ځمکه 

انتقـال شـوې، پيسـې انتقـال شـوې دي، خـو پـه يـوه او بلـه 

بانـه مـوږه دوکـه کيـږو او دا يې شـپږم کال دی چـې زموږه د 

نومـرو چـې قانـون راکړې دي او ولسـمر حکـم راکړی دی، 

خـو تراوسـه پـورې د هغـه ښـارګوټي چـارې مـوږ ته چـا عمالً 

د ښوونکو د اعتصاب له امله د خوست ٢٢٠زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي کارتون

چه مواردی در آجندای 
کنفرانس استانبول قرار دارند؟ 

محمد هدایت

 

 

 

همزمـان بـا ایـن، یـک منبـع معتـر دولتـی کـه منی خواهـد 

نـام اش گرفتـه شـود، می گویـد کـه سـه پاسـگاه امنیتـی در 

و مرکـز  تـوده مربـوط ولسـوالی سـوزمه قلعه  روسـتای سـنگ 

رسپـل بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده انـد و به همیـن علت، 

و  گوسـفندی  سـوزمه قلعه،  بلخـاب،  ولسـوالی های  راه هـای 

سـانچارک بـا مرکـز رسپـل بسـته شـده اند. 

دیـدگاه مقام هـای محلـی رسپل را به دسـت نیاوردیـم اما یک 

دفاعـی  نیروهـای  عملیات هـای  کـه  می گویـد  دولتـی  منبـع 

آغـاز شـده  ولسـوالی سـوزمه قلعه  در  طالبـان  بـرای رسکـوب 

است. 

قیمـت فـروش پرچـون٤٩ کيلوگـرام آرد قزاقى۱۸۰۰افغانـی، 

٤٩ کيلوگـرام بـورۀ هنـدی ٢۴۰٠ افغـاىن، ٢٤ کيلوگـرام برنج 

سـيله اول پاکسـتاىن۲۴۰۰ افغاىن، ١٦ لیرت روغن مالیزیایی 

١۷۰٠ افغـاىن، يـک کيلوگـرام چـاى سـبز اندونيزيايـى ٣۲۰ 

افغـاىن، و یـک کیلوگـرام چـای سـیاه افریقایـی ۳۶۰ افغـاىن 

مى باشـد.

محمـد جاویـد از طالفروشـان در بـازار لیسـه مریـم شـهرکابل، 

بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه دیـروز نسـبت بـه  شـنبه 

گذشـته، قیمـت يـک گـرام طالى عـرىب عيـار ٧٥٠، از۳۵۰۰ 

بـه  ۳۶۰۰ افغـاىن افزایـش پیـدا کـرده اسـت.

امـا وی افـزود که قیمـت یک گرام طالی روسـی عيار ٥٨٥، از 

۲۹۰۰ بـه ۲۸۰۰  افغاىن کاهش یافته اسـت.

موصـوف افـزود کـه تغییر قیمت طـال در بازارهای شـهر کابل، 

ارتبـاط بـا تغییر قیمـت آن در بازارهـای جهانی دارد.

قیمت گاز مایع افزایش پیدا کرده است.

محمد رشیف از گازفروشـان در سـاحۀ کلوله پشـتۀ شـهرکابل، 

بـه پـژواک گفـت کـه دیـروز نسـبت شـنبه گذشـته، قيمت يک 

کيلـو گـرام، گاز مايـع از ۵۵  بـه ۶۰ افغـاىن افزایـش کـرده 

وارد  مایـع در کشـور  گاز  قیمـت  کـه  افـزود  اسـت. موصـوف 

کننـده نیـز افزایـش یافتـه اسـت.

امـا يـک تـن از کارکنان تانک تيـل “هاشـمی” در چهار راهى 

تایمنـی شـهرکابل، گفـت کـه دیروز چون شـنبه گذشـته، يک 

ليـرت پـرتول را ۴۶ افغـاىن و يـک ليـرت دیـزل را  ۴۸ افغانـی 

فروشـد. می 

ولسـوال نـام نهـاد طالبـان بـرای ولسـوالی وردوج بدخشـان، 

گـروه  مشـهور  قوماندانـان  از  فـاروق  قـاری  و  تیرکـران  قدیـر 

طالبـان کشـته شـدند و ۲۳ جنگجـوی دیگر این گـروه زخمی 

شـدند.

وزارت دفـاع اضافـه می کند کـه در عملیات هدفمنـد نیروهای 

ده یـک  و  انـدر  ولسـوالی های  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

والیـت غزنـی ١٣ جنگجـوی گـروه طالبـان بـه قتل رسـیدند و 

سـه جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه مجـروح شـدند.

در خرنامـه عـالوه شـده اسـت کـه در حمـالت مقـدار زیـادی 

مهـامت و تجهیـزات ایـن گـروه نیـز منهـدم شـده اسـت.

خلیـل زاد  زملـی  اخیـر  هفتـه  یـک  در  کـه  درحالیسـت  ایـن 

مناینـده ویـژه وزارت خارجـه ایـاالت متحده امریکا بـرای صلح 

افغانسـتان وارد کابـل شـده اسـت. وزارت خارجـه امریـکا نیـز 

گفتـه اسـت کـه آن کشـور در تالش تدارک نشسـت اسـتانبول 

بـرای صلـح افغانسـتان اسـت.

دو روز پیـش رئیـس جمهـور غنی نیز طرح صلح سـه مرحله یی 

افغانسـتان  مـردم  بـا  ترکیـه  صلـح  نشسـت  بـرای  را  خـود 

کـرد. رسـانه یی 

قـرار اسـت تـا شـش روز دیگـر یعنـی بـه تاریـخ ٢٧ حمـل ١٦ 

اپریـل نشسـت رسنوشت سـاز ترکیـه بـرای صلح افغانسـتان در 

شهراسـتانبول برگـزار شـود. نشسـتی کـه افغانسـتان، جامعـه 

چشـم  آن  بـه  طالبـان  گـروه  و  منطقـه  کشـورهای  جهانـی، 

دوختـه اسـت.

 یکـی از اعضـای شـورای والیتـی رسپـل دیـروز شـنبه بـه طلـوع 

نیـوز گفـت کـه طالبـان از سـه روز بـه این سـو، حمله های  شـان 

در  بلخـاب والیـت رسپـل  و  قلعـه  ولسـوالی های سـوزمه  بـر  را 

شـامل افغانسـتان، افزایـش داده انـد. 

اسـدالله خرم گفت که سـه روز پیش در درگیری میان نیروهای 

دولتـی و طالبـان در ولسـوالی های بلخـاب و سـوزمه قلعـه، ۱۱ 

تـن از نیروهـای دولتـی جـان باختنـد و ۸ تـن دیگرشـان زخـم 

پاسـگاه  یـک  درگیری هـا،  ایـن  در  او،  گفتـۀ  بـه  برداشـتند.  

مشـرتک نیروهـای دولتـی در ولسـوالی سـوزمه قلعـه بـه دسـت 

طالبـان افتیـده اسـت. 

 در شـهرکابل، دیـروز نسـبت بـه شـنبۀ گذشـته قیمـت روغـن، 

گاز مایـع و  طـالی عربـی افزایـش یافتـه؛ اما قیمت بـوره، برنج و 

طـالی روسـی کاهـش یافته اسـت.

محمـد هاميـون صافـی رئيـس انجمـن تاجـران مـواد خوراکـۀ 

شـهر کابـل، بـه آژانـس خری پـژواک گفت کـه دیروز نسـبت به 

شـنبۀ گذشـته، قیمت فـروش عمـدۀ ١٦ لیرت روغـن مالیزیایی، 

از۱۶۳۰بـه ۱۷۵۰افغـاىن افزایـش یافته اسـت.

بـه گفتـۀ موصـوف، بـه دلیـل افزایـش تقاضـا و کاهـش واردات، 

قیمـت روغـن در بازارهـای شـهر کابـل نیـز بلنـد رفته اسـت.

امـا وى افـزود که دیروز نسـبت بـه هفت روز قبـل، قیمت فروش 

عمـدۀ  ٤٩کيلوگـرام بـورۀ هنـدى، از ٢٢٥٠ بـه ۲۲۱۰ افغـاىن 

و قیمـت ٢٤ کيلوگـرام برنـج سـيله اول پاکسـتاىن، از ۲۴۵۰ به 

۲۲۰۰ افغـاىن کاهـش یافته اسـت.

بـه گفتـه منبـع، قیمـت مـواد یادشـده در بازارهـای کشـورهای 

وارد کننـده نیـز کاهـش پیـدا منـوده اسـت.

قیمـت  قبـل  روز  امـا موصـوف گفـت کـه دیـروز، چـون هفـت 

افغـاىن، يـک  آرد قزاقـی ١٧٠٠  فـروش عمـده، ٤٩ کيلوگـرام 

کيلوگـرام چـاى سـياه افريقايـى ۳۵۰ افغـاىن و یـک کیلوگـرام 

چـای سـبز اندونیزیایـی ٣۰٠ افغانـی مـی باشـد.

قيمـت فـروش پرچـون بعـى مـواد بـا قیمت فـروش عمـدۀ آن، 

در برخـى مـوارد تفـاوت انـدک؛ امـا در برخـی موارد تفـاوت زياد 

دارد.

حامـد صوىف زاده از پرچون فروشـان مـواد خوراکى، در مارکيت 

مـواد خوراکـه فـروىش دهـن بـاغ شـهرکابل، گفـت کـه دیـروز 

 ٧٦ کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

جنگجـوی گـروه طالبـان در والیت هـای قندهار، 

امنیتـی و  نیروهـای  بدخشـان و غزنـی در پـی چنـد عملیـات 

دفاعـی کشـور، بـه هالکـت رسـیده انـد.

ایـن وزارت شـنبه ٢١ حمـل بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت که 

روز گذشـته در پـی دو عملیـات بـه حامیـت نیروهـای هوایی در 

ولسـوالی های اغنـداب و ژیـری  ٤٢ جنگجـوی گـروه طالبـان 

بـه هالکـت رسـیدند و ٥ جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه جراحـت 

برداشـتند.

واسـطه  عـراده  هشـت  حمـالت  ایـن  در  می افزایدکـه  اعالمیـه 

امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  به دسـت  دشـمن  مختلف النـوع 

افتـاده و ١٤ عـراده موتـر بـا تعـدادی زیـاد سـالح و مهـامت این 

گـروه نابـود شـد.

در اعالمیـه عـالوه شـده اسـت کـه ٢٢٠ حلقه ماینی که توسـط 

گـروه طالبـان در ایـن دو ولسـوالی کارگـذاری شـده بـود، نیـز 

توسـط نیروهـای امنیتـی کشـور کشـف و خنثـا شـد.

ماه هاسـت کـه جنـگ میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی ملـی 

و گـروه طالبـان در ولسـوالی های ارغنـداب، ژیـری، پنجوایـی، 

شـاه ولی کوت و سـایر نقـاط دیگـر قندهـار جریـان دارد.

ایـن وزارت در اعالمیـه دیگـری می افزایـد کـه دیـروز درنتیجـه 

رضبـات هدفمنـد قوای هوایی کشـور بر یک تجمـع جنگجویان 

 ۲۱ بدخشـان،  والیـت  وردوج  ولسـوالی  در  طالبـان  گـروه 

»قـاری حیـدری«  بـه شـمول  تروریسـت  گـروه  ایـن  جنگجـوی 

قـرار  کـه  ترکیـه  نشسـت  گویـد،  مـی  ناتـو  در  ترکیـه  سـفیر   

اسـت تـا چنـد هفتـه دیگـر دراسـتانبول برگـزار شـود نیازمنـد 

همـکاری، متامـی بازیگـران کلیـدی منطقه یـی و جهانی بوده 

ومکمـل کننـده گفتگوهـای دوحـه خواهـد بـود.

در  ترکیـه  کشـور  سـفیر   Basat Öztürk اوزتـروک  باسـات 

ناتـو ایـن مطلـب را درمصاحبـه اختصاصـی بـا آژانـس خـری  

پـژواک، بیـان کـرد و گفـت کـه در ایـن نشسـت متـام رهـران 

افغانسـتان، کشـورهای منطقـه و جامعـه جهانـی دعوت شـده 

انـد، قـرار اسـت ایـن جلسـه در مـاه اپریـل در آن کشـور برگزار 

رهـران  درخواسـت  بـه  انقـره  موصـوف،  ی  گفتـه  بـه  شـود. 

افغانسـتان، کشـورهای منطقـه و ایاالت متحـد امریکا و قطر از 

ایـن نشسـت میزبانـی می کنـد.

وی مـی گویـد:” کنفرانـس که ترکیـه قصد میزبانـی آن را دارد 

مـا همیشـه  بـود.  کننـده گفتگوهـای دوحـه خواهـد  مکمـل 

طرفـدار رونـد صلح به رهـری و مالکیت افغانها در افغانسـتان 

بـوده ایـم، وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه کمـک ها بـه هـر طریقی 

کـه ممکـن اسـت صـورت بگیـرد. و ایـن چیز خـارق العـاده ای 

نیسـت کـه مـا انجـام داده ایـم، ایـن وظیفـه مـا اسـت کـه بـا 

خواهـران و بـرادران خـود در افغانسـتان کمـک کنیـم.”

نشسـت  ایـن  از  نبایـد  گفـت،  مـی  کـه  حالـی  در  موصـوف 

ایـن نشسـت  از  : “مـا  افـزود  زیـادی داشـت،  انتظـار بسـیار 

میزبانـی می کنیـم؛ امـا نیازمنـد همـکاری، متامـی بازیگـران 

کلیـدی منطقه یـی و جهانـی اسـتیم؛ امـا قبـل از همـه رهران 

افغانسـتان اراده شـان را بـرای یافـن یـک توافـق سیاسـی بـه 

افغانسـتان نشـان دهنـد. و متـام بخـش هـای از جامعـه در 

آن خـود را رشیـک بداننـد، سـپس منطقـه و جامعـه جهانـی 

بـا  بایـد  ملـی،  مصالحـه  کننـد.  پشـتیبانی  کار  ایـن  از  بایـد 

یـک مصالحـه منطقه یـی و یـک مصالحـه بین املللـی مبـدل 

شـود کـه همـه از ان پشـتیبانی کننـد.” سـفیر ترکیـه در ناتـو 

 د اروزګان د کرنـې ریاسـت وايـي چـې په لومـړي ځل يې په 

دې واليـت کـې د شړشـمو کرکېلـه پیل کړې، چـې ډېر ژر به 

د کوکنـارو د کښـت یو ښـه بدیل هم يش.

 اروزګان یـو کرنیـز والیـت دی چـې ۹۵ سـلنه اوسـېدونکي 

یـې پـه کرکېله بوخـت دي او خپلو ځمکو کـې د مېوه لرونکو 

نیالګیـو ترڅنـګ نـور نباتات هـم کري.

 د دغـه والیـت د کرنـې ریاسـت مسـوولین وایـي، د اروزګان 

هوا او ځمکه د هر ډول کرنیزو کښـتونو د ودې لپاره مناسـبه 

ده او دا د دې والیـت لـه ښـو ځانګړتیـاوو څخه ده.

د کرنـې ریاسـت د ترویج برخې مسـوول قـدرت الله حميدي 

وايـي، سـږکال يـې پـه لومـړي ځـل د شړشـمو کښـت پیـل 

کـړی او دا مهـال د ودې پـه حـال دى.

هغـه پـژواک اژانـس تـه وويـل، شړشـم یـې د اوس لپـاره پـه 

ازمایښـتي توګـه کـريل او مته لـري چـې د دوی د قناعت وړ 

حاصـل بـه ورڅخـه ترالسـه کړي.

د نومـوړي پـه وينـا، د اروزګان ځمکـه او هـوا د دې نبـات د 

می  گویـد، ایـن یـک رونـد ملـی اسـت کـه هـر تصمیـم در آن 

بایـد بـه رهری و مالکیت شـهروندان افغانسـتان گرفته شـود. 

هیـچ کشـور خارجـی منی توانـد و نباید تالش کنـد که دیدگاه 

هـای سیاسـی شـان را بر بـرادران و خواهران ما در افغانسـتان  

تحمیـل کنـد.  چـون مسـئولیت شـهروندان افغانسـتان اسـت 

کـه راه حـل سیاسـی در پروسـه صلـح را پیدا کننـد و باید همه 

رهـران بـه یـک توافق سیاسـی دسـت یافتـه و موافقـت کنند.

بـه گفتـه ی او، ثبـات و امنیـت در افغانسـتان بـرای متـام قلب 

آسـیا و منطقـه از لحـاظ اقتصـادی و تجـارت به خصـوص برای 

حمـل و نقـل تجارتـی نیـز بسـیار مهـم اسـت. بـه ایـن دلیـل 

تعهـد و کمـک کشـورهای منطقـه و جامعـه جهانـی، بایـد پس 

از توافـق صلـح هـم بـا افغانسـتان ادامه یابـد و نبایـد فکر کرد 

کـه پـس از توافق صلـح ، جامعه جهانی از افغانسـتان حامیت 

نخواهـد کرد.

وی بـه ایـن عقیـده اسـت : ” نقـش ایـران و پاکسـتان در رونـد 

صلـح افغانسـتان خیلـی مهـم اسـت زیرا ایـران و پاکسـتان هر 

دو همسـایگان بسـیار مهـم ایـن کشـور هسـتند. شـک نـدارم 

کـه پاکسـتان و ایـران نیـز از ایـن رونـد حامیـت مـی کننـد و 

هـم دوسـت دارنـد کـه افغانسـتان را صلـح آمیـز، امـن و مرفـه 

ببیننـد. زیـرا کل منطقـه از چنین افغانسـتان با ثبـات در قلب 

آسـیا بهـره منـد خواهند شـد. ”

ایـن مقـام بلنـد پایـه ترکیـه درمـورد خـروج عساکرکشـورش از 

افغانسـتان گفـت کـه رسبـازان ترکـی در افغانسـتان هرگـز بـه 

عنـوان نیروهـای رزمـی اسـتفاده نشـده انـد.

وی درادامـه صحبـت هایـش گفـت: “ایـن اولین چیزی اسـت 

کـه بایـد بگویـم و شـهروندان افغانسـتان بدانند. ما بـرای همه 

متحـدان ناتـو، مردم افغانسـتان و جهانیان کامال روشـن کرده 

ایـم کـه فقـط بـرای آمـوزش، کمـک و مشـاوره ارتـش و افرسان 

پولیـس افغانسـتان  کار مـی کنیم و در آنجـا می مانیم. و دیگر 

ایـن کـه مـا بـرای بازسـازی در افغانسـتان بودیـم. مـا بیـش از 

یـک میلیـارد دالـر آمریکایـی هزینـه کـرده ایـم. بنابرایـن مـا 

مـدارس ، درمانـگاه هـا، کلینیـک ها، جـاده ها، پل هـا و موارد 

دیگـر سـاخته ایم. 

ایـن یـک رسمایه گـذاری بـرای آینده افغانسـتان بوده اسـت.و 

نقـش مـا بیشـرت برای بازسـازی و توسـعه بـوده اسـت. بنابراین 

نقـش رسبـازان ترکیـه در افغانسـتان بایـد بـه درسـتی درک 

قاطـع  حامیـت  پشـتیبانی  ماموریـت  از  بخشـی  مـا  شـود. 

هسـتیم ولـی کار مـا بازسـازی بـود اسـت . ”

موصـوف اظهارامیـد واری کـرد کـه نشسـت ترکیـه بتوانـد گـره 

کورمشـکالت افغانسـتان را بـاز منایـد و رسنوشـت سـاز بـرای 

دقیـق  زمـان  تاکنـون  هرچنـد  باشـد.  رسزمیـن  ایـن  مـردم 

برگـزاری ایـن نشسـت مشـخص نشـده؛ اما پیـش از ایـن گفته 

شـده اسـت کـه این نشسـت در ۱۶ ماه جـاری میـالدی برگزار 

خواهـد شـد. 

روزلـو لپـاره خـورا مناسـبه ده او پـالن لـري چـې د دې نبات 

ترویـج بـه ولسـوالیو تـه هـم وغځوي.

د کرنې ریاسـت دغه مسـوول وايي، شړشـم نه يواځې د ژيړو 

تېلـو ترالسـه کېـدو لپـاره کـرل کیـږي، بلکـې د شـاتو مچـۍ 

ورڅخـه د تغذيـې لپـاره هـم کار اخي.

يـې  اړونـد  روزلـو  او  کښـت  د  شړشـمو  د  وويـل،  حميـدي 

اروزګاين کروندګـرو تـه هم روزنیز ورکشـاپونه جوړ کړي، چې 

راتلونکـو کلونـو کې به شړشـم په مسـلکي توګه کـرل کیږي.

د هغـه پـه خـره، د اروزګان کرنـې رياسـت ژمـن دی چـې نه 

یواځـې بـه پـه ټـول والیت کـې د شړشـمو کښـت دود کوي، 

بلکـې کروندګـرو تـه بـه د اړونـد کښـت د معیاري کولـو لپاره 

اسـانتیاوې هـم برابـرې کړي.

د واليـت مرکـز ترینکـوټ اوسـېدونکی کروندګـر رشیـف اللـه 

وايـي، کـه دولـت ورتـه اصالحي تخمونـه ورکـړي او د حاصل 

د پلـور برخـه کـې ورتـه مارکېـټ پیـدا يش، نـو هیڅکلـه بـه 

خپلـو ځمکـو کـې کوکنـار ونـه کري.

افزایش حمله های طالبان بر دو ولسوالی والیت سرپل

قیمت روغن، گازمایع و  طالی عربی در شهر کابل افزایش یافته است

تلفات سنگین جنگجویان گروه طالبان
 در والیت های قندهار، بدخشان و غزنی

سفیرترکیه درناتو : موفقیت نشست ترکیه  نیازمند همکاری تمامی بازیگران 
کلیدی منطقه یی و جهانی می باشد

اروزګان کې په لومړي ځل د شړشمو کرکېله شوې



 

دوحـه، قطـر – بـه گفتـه مقامـات امریکایـی، افغـان 

بـه  تـا  تالشـند  در  امریـکا  دیپلومات هـای  طالبـان،  و 

قسـمت هایی از توافـق صلحـی کـه سـال قبـل بـا طالبـان 

صـورت گرفـت بیافزایند؛ به ویـژه بخش هـای محرمانه ای که 

مشـخص می کند چـه اقدامات نظامی – از سـوی دو جانب 

– مطابـق توافـق امضاءشـده ممنـوع هسـتند. 

مذاکراتـی کـه بـه آرامـی بـرای ماه هـا در جریـان بوده، 

تبدیـل شـده بـه آخریـن تـالش دیپلوماتیـک دولـت بایـدن 

بـرای دسـت یافـن بـه کاهـش خشـونتی کـه می توانـد در 

صـورت عـدم پیرشفت در گفتگوهای گسـرده صلح، ایاالت 

متحـده را قـادر بـه مانـدن کند.

ایـن گفتگوهـا و مذاکـرات جداگانـه میـان  چنانچـه 

دولـت افغانسـتان و طالبـان رو بـه ضعـف گـذارد، احتـال 

مـی رود کـه ایـاالت متحـده بـا چندین هـزار نیروی خـود در 

افغانسـتان فراتـر از تاریـخ اول ِمی در این کشـور مباند. اول 

ِمـی رضب االجلی اسـت کـه طبق توافـق 2020 بـا طالبان 

قـرار اسـت در آن نیروهـای نظامـی امریـکا از افغانسـتان 

خـارج شـوند، و ایـن زمانـی اسـت کـه ایـن گـروه شورشـی 

احتـاالً حمـالت بهاری شـان را علیـه نیروهـای مسـتأصل 

تالش هـای  علیرغـم  کرده انـد.  رشوع  افغانسـتان  امنیتـی 

شـدید دولت هـای ترامپ و بایـدن مبنی بر خامتـه دادن به 

طوالنی تریـن جنـگ امریـکا، چنیـن رشایطـی به طـور حتم 

هرگونـه پیرشفـت حاصله در ماه های پیشـین برای رسـیدن 

بـه توافـق سیاسـی را بـه تعویـق می انـدازد. 

همـکاری  و  امنیـت  مرکـز  تحلیلگـر  میـر،  اسـفندیار 

دولـت  "وقـت  می گویـد:  اسـتنفورد  دانشـگاه  بین املللـی 

بایـدن در حـال امتـام اسـت. اگـر در دو یـا سـه هفتـه بعـد 

هیـچ پیرشفـت مهمی صورت نگیـرد، بایدن اولین شکسـت 

عمـده  در سیاسـی خارجـی اش را کسـب خواهـد کـرد."

طبـق گفتـه مقامات امریکایـی و آگاهـان از مذاکرات، 

هدف توافق طرح شـده مربوط به دو پیوسـت توافق 2020 

کـه توسـط دولـت ترامـپ محرمانه تلقی می شـد این اسـت 

کـه پیـروزی شورشـیان در میدان جنـگ را با محـدود کردن 

عملیـات نظامـی طالبـان علیـه نیروهـای افغـان در جریـان 

گفتگوهـای صلـح بـه تأخیـر بیانـدازد. در عـوض، ایـاالت 

متحـده بـرای رهایـی زندانیـان طالبـان کـه هنـوز در بنـد 

دولـت افغانسـتان هسـتند و برداشـن تحریم های سـازمان 

ملـل علیـه طالبـان – دو هدفـی کـه در توافـق اصلی مطرح 

شـده – اعـال فشـار می کنـد. ایـن مذاکـرات جدیـد کـه 

شـامل منایندگان دولت افغانسـتان منی شـود، در بحبوحه 

بن بسـت جنجالـی میـان طالبـان و افغان ها، علیرغم فشـار 

از سـوی بازیگـران بین املللـی و منطقـه بـر طرفیـن بـرای 

تعهـد بـه نوعی مسـیر پیرشفت انجـام می شـود.  فقط چند 

هفتـه بیشـر بـه اول مـاه ِمـی منانـده و احسـاس روزافـزون 

تردیـد و فوریـت بـر متامـی طرف هـا سـایه افکنده اسـت.

هـزاران  کنـار  در  حـارض  حـال  در  متحـده  ایـاالت 

پیانـکار و نیروهـای بین املللـی مسـتقر، حـدود 3/5 هـزار 

نیـرو در کشـور دارد. کارشناسـان و مقامـات می گوینـد کـه 

خـروج ایـن نیروهـا و متامی تجهیزات تا اول مـاه می در این 

مرحلـه از لحـاظ لوجسـتیکی ناممکـن اسـت.

طالبـان  بـا  متحـده  ایـاالت  یک جانبـه  مذاکـرات 

خشـم مذاکره کننـدگان افغانـی کـه گفتگوهـای جانبـی را 

نوعـی رسدرگمـی در مذاکـرات وسـیع تر صلـح می دانـد، را 

برانگیختـه اسـت. به گفتـه یکـی از مذاکره کننـدگان دولت 

افغانسـتان که نخواست نامش فاش شـود، حتی اگر ایاالت 

متحـده و طالبـان بـه توافقـی برای کاهش خشـونت دسـت 

بیابنـد، احتـال به وجـود آمـدن آتش بسـی کامل منـی رود. 

بـه طـور مشـخص، ایـاالت متحـده در حـال اعـال 

فشـار بـرای سـه مـاه کاهـش خشـونت اسـت. در حالـی که 

دیپلومات هـای امریـکا امیدوارنـد کـه این زمانبنـدی متدید 

شـود.  امـا در سـه مـاه اخیـر، طالبـان طـرح پیشـنهاد خود 

را ارائـه کـرده. ایـن طـرح کـه بـرای اولیـن بـار توسـط طلوع 

نیـوز گـزارش شـد شـامل مطالباتـی بـود از جملـه وضـع 

محدودیت هـای شـدید بـر نیـروی هوایـی امریکا بـود که به 

طـور کامـل مـورد پذیـرش مذاکره کننـدگان امریکایـی قـرار 

نگرفـت. بسـیاری از تأخیرهـا در تأمیـن توافـق جدیـد برای 

کاهش خشـونت از موافقتنامه اصلی فربوری 2020 نشأت 

می گیـرد.  ایـن توافـق بـه طـور سـهل انگارانه ای از طالبـان 

خواسـت تـا حمـالت انتحـاری و حمـالِت در مقیـاس بزرگ 

و یورش هـای هوایـی توسـط  ازای کاهـش حمـالت  را در 

نیروهـای امریکایـی متوقف کنـد. لیکن، به گفتـه مقامات، 

هـر دو طـرف ایـن رشایـط را به طـور متفاوتی تفسـیر کردند 

و هـر دو اتهـام نقـض توافـق را بـه یکدیگـر نسـبت داده اند. 

طالبـان همچنـان باید روابط خـود را با القاعـده و گروه های 

تروریسـتی دیگـر قطـع کنـد، امـا جامعـۀ اطالعاتـی امریکا 

شـاهد اقدامـات اندکـی در راسـتای این هدف بوده اسـت.

در  می تواننـد  امریکایـی  نیروهـای  قـرار،  ایـن  طبـق 

صـورت مـورد حملـه قـرار گرفـن از متحدیـن افغـان خـود 

دفـاع کننـد، اما طالبـان گفته اند که حمـالت هوایی امریکا 

علیـه جنگجویانـی از آنها انجام شـده که بـه نیروهای افغان 

طالبـان  دسـت  در  کـه  فایل هایـی  در  نکرده انـد.   حملـه 

قـرار دارد و بـه مشـاهده نیویـورک تایمز رسـیده، به تفصیل 

درباره صدها نقض از سـوی امریکا نوشـته شـده اسـت. آنها 

جزئیـات زخمیـان، کشته شـدگان و تلفات ملکـی و تخریب 

امـوال را ثبـت کرده انـد. با این همـه، طالبان اغلـب متایزی 

نیروهـای  توسـط  شـده  انجـام  تهاجمـی  عملیـات  میـان 

امنیتـی افغـان و نیروهـای امریکایـی قائل منی شـود. چند 

رویـدادی کـه نیویـورک تایمـز قـادر بـه تأیید مسـتقالنه آنها 

از جـون 2020 بـوده، دسـت داشـن نیروهـای امریکایـی 

در آنهـا را رد می کند.رشایـط جدیـد بـرای کاهش خشـونت 

طـی چندیـن مـاه گذشـته در جلسـات مرتبـی کـه در رشق 

ویلِـج و اسـپا )تفریحـگاه مجللـی در دوحـۀ قطـر( موضـوع 

اصلـی بحث بوده اسـت.  قصد جلسـات مقامـات امریکایی 

بـا طالبـان در دوحـه – از جملـه مقامـات بلندپایـه ای مانند 

کتله هـای  می گـردد،  برگـزار  اسـتانبول  نشسـت 

سیاسـی هـر کـدام بـه نوبـه ی خـود صفـوف خـود را 

نقـش  گفتگوهـا  فراینـد  در  تـا  انـد  منـوده  مشـخص 

مناینـد. هفـت حـزب مطـرح سیاسـی طرح مشـخصی 

را در ایـن نشسـت پیشـکش خواهنـد کـرد، از آدرس 

ایـن  در  طـرح  یـک  اسـت  قـرار  جمهوریـت  جبهـه 

محـب  حمداللـه  چنـد  هـر  شـود.  پیشـکش  نشسـت 

مشـاور شـورای امنیـت ملـی گفتـه بـود کـه حکومـت 

تـالش دارد طـرح ها را توحید منـوده و از آدرس واحد 

نظـام، در نشسـت اسـتانبول ظاهـر شـوند، اما احزاب 

سیاسـی حرفـی غیـر از گفته هـای محـب را بـه زبـان 

می آورنـد. آنـان می گوینـد که این هفت حزب بخشـی 

از  ندارنـد،  هـم  آن عضویـت  در  و  نیسـتند  دولـت  از 

ایـن رو پـس از دو مـاه گفتگوها میـان همدیگر طرحی 

را تدویـن منـوده انـد که بـه باور آنـان راه حـل معضل 

آینـده افغانسـتان بـر اسـاس آن اسـتوار اسـت. ایـن 

گفته هـا را هایـون جریـر یکـی از اعضـای برجسـته 

حـزب اسـالمی در صحبـت بـا رسـانه ها مطـرح کـرده 

اسـت؛ امـا از آنجاییکـه وی مدعی اسـت احـزاب مورد 

نظـر رشیـک دولـت نیسـتند کامـال غیـر واقعـی و بـی 

بنیـاد اسـت؛ زیـرا هم اکنـون، احزابی همچـون افغان 

و حـزب جنبـش  آقـای محقـق  ملـت، حـزب وحـدت 

نقـش برجسـته در حکومـت دارنـد؛ امـا در کل، ایـن 

احـزاب چشـم بـه امتیازاتـی دوختـه انـد کـه بـه بـاور 

آنـان در ایـن نشسـت بـه آنان واگـزار شـود. از این رو، 

سـاز جدایـی می نوازنـد.

بـه نظـر می رسـد حـوزه جمهوریـت بنا بـر دالیل 

دسـت  از  را  یکپارچگـی  و  انسـجام  تـوان  عدیـده ی 

تـا  اسـتانبول  پروسـه  تأخیـر  درخواسـت  انـد،  داده 

بعـد از مـاه رمضـان نیـز بـر همیـن علـت قابـل تحلیل 

اسـت. آنچنـان کـه از بـی مثـر مانـدن پروسـه صلـح 

دوحـه بـر می آیـد، طـرح دولـت انتقالـی صلح توسـط 

شـمول  بـه  قطـر  پاکسـتان  آمریـکا،  مناینده هـای 

احتـاال  رشقـی  نیم کـره ی  تأثیرگـزار  قدرت هـای 

نشسـت  باشـد،  گردیـده  تدویـن  همدیگـر  توافـق  بـا 

اسـتانبول رو منـای قضیـه صلـح با مرشوعیت بخشـی 

ایـن  اسـت.  افغان هـا  مجـرای  از  آینـده  حکومـت 

قدرت هـا در صـدد انـد تـا مناینـدگان افغـان کـه در 

پروسـه صلـح مدعـی قـدرت انـد را در نشسـت دعوت 

منـوده و بخشـی از امتیـازات را در قالبـی کـه از قبـل 

هدیـه  آنـان  بـه  اسـت   گردیـده  طراحـی  و  تدویـن 

مناینـد. در ایـن صـورت صداهـای مخالـف خامـوش 

را  شـان  موافقـه  سیاسـیون  ایـن  از  بخشـی  و  شـده 

بـا نسـخه ی پیشـنهادی کشـورهای یـاد شـده اعـالن 

خواهنـد کـرد. ارگ ریاسـت جمهـوری بـا درک از این 

و  می باشـند  شـده  یـاد  نسـخه ی  مخالـف  موضـوع، 

تـالش دارنـد کـه افغان هـا اینبـار مسـتقالنه و متحـد 

طـرح واحـد را بـر محـور دولـت کـه مرشوعیـت ملـی و 

بیـن املللـی دارد در میـز مذاکرات پیشـکش منایند.

احتـاال در طرحـی کـه توسـط عوامـل بیرونـی 

بـه  قـدرت  فیصـد  پنجـاه  اسـت،  گردیـده  تدویـن 

بـه  آن  بقیـه  و  اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در  طالبـان 

قـدرت  و  نظـام  نوعیـت  نظـام.  درون  سیاسـیون 

اشـراکی بـا سـاختار آن بـه گونـه ی خواهـد بـود کـه 

اکـری  حـد  کننـده خواسـته های  تأمیـن  آن  وزنـه ی 

کـه  نیسـت  معنـی  بدیـن  ایـن  امـا  باشـد؛  طالبـان 

نوعیـت آن " امـارت اسـالمی " باشـد، بلکـه نظامـی 

بـا  بـرشی  حقـوق  مولفه هـای  پذیـرش  بـا  اسـت 

صبغـه ی اسـالمی کـه می توانـد متعادل تـر از امـارت 

محـض باشـد. امـا در هـر صـورت، آنچـه کـه از صورت 

اگـر  آینـده  حکومـت  اسـت،  مشـاهده  قابـل  قضایـا 

مـورد توافـق قـرار بگیرد، قبـل از اینکه واقعـا حکومت 

کـه  اسـت  پـروژه ی  شـبیه  باشـد،  واقعـی  نظـام  و 

توسـط بیرونی هـا تهـداب گـزاری گردیـده و افغان هـا 

مکلـف بـه پیشـربد آن اسـت. پروژه هـا در قالـب نظـام 

منی توانـد گـره از مشـکالت ایـن مـردم بگشـاید؛ بلکه 

فیلـر کننـده تقابـل و تضـاد منافع کشـورهایی اسـت 

کـه در قضایـای افغانسـتان همیشـه دخیل بـوده اند. 

عبـور منافـع آنـان از فیلـر تعریـف شـده، طـی فرایند 

زمانـی خـاص، سـهم هـر کـدام را تعدیـل منـوده و در 

آن قالـب مشـخص می سـازد تـا نگرانی هـای آنـان در 

سـطوح وسـیع تر رفـع گـردد. در این میـان افغان های 

بومـی مدعـی قـدرت، بـر رس تصاحـب کرسـی بیشـر 

رقابـت  بـه  بـا همدیگـر  پشـتوانه خارجـی  بـه  اتـکا  و 

مولفه هـای  بحبوحـه،  چنیـن  در  کـه  می پردازنـد 

فراینـد  و  قانون مـدار  حکومـت داری  توسـعه، 

می شـود  سـپرده  کامـل  فراموشـی  بـه  دولت سـازی 

تنهـا چیـزی که تـداوم می یابـد مطالبات کرسـی های 

طویـل  و  عریـض  لیسـت های  ترتیـب  و  سیاسـی 

می باشـد. قـدرت  رشکای  بـه  وابسـته  مقرری هـای 

طی بیسـت سـال گذشـته تـا کنـون، افغانسـتان 

بـر  گیری هـا  سـهم  اسـت.  کشـیده  را  دردهـا  ایـن 

اسـتندرد  و  نـورم  از  خـارج  سیاسـی  تیـم  اسـاس 

رقابت هـای دموکراتیـک بـوده اسـت، مقرری هـا اکرا 

خـارج از حکـم قوانینـی بـوده اسـت کـه توسـط خـود 

شـان طـرح و برنامه ریـزی گردیـده اسـت. تـداوم چند 

و چهره هـای  اشـخاص  روحیـه  حالـت،  ایـن  سـاله ی 

غیـر سیاسـی را کـه از دانـش الزم مدیریتـی بهره منـد 

از  سیاسـی  تیـم  نداشـن  علـت  بـه  امـا  انـد  بـوده 

خدمـت در نظـام محـروم مانـده انـد، کامـال مخدوش 

بـار منـوده اسـت. اشـخاص و چهره هـای  و کسـالت 

غیـر سیاسـی منی خواهنـد بـار دیگر تکرار ایـن ماجرا 

آنـان را درون قفسـه ی انحصارگرایـی حبـس منـوده و 

فرصـت نفس کشـیدن در مـن نظـام را از آنـان بگیرد.

نظام باید برخواسـته از من اراده جمعی باشد

نسـخه ی کـه هـم اکنـون در خـارج از افغانسـتان 

از  تعـدادی  اسـت  قـرار  و  اسـت  شـده  پیچانـده 

چهره هـای سیاسـی را دور آن جمـع منـوده و به پیاده 

را  افغان هـا  مشـکل  بخشـند،  مرشوعیـت  آن  سـازی 

حـل نخواهـد کـرد. واقعیت این اسـت که نـه طالبان، 

نـه چهره هـای احزاب سیاسـی و نه چهره هـای دولتی 

عمـوم  آدرس  از  االختیـار  تـام  منایندگـی  هیچکـدام 

مـردم افغانسـتان منی توانـد، از آنجایـی کـه بحـث از 

توافـق صلـح دو جانـب درگیـر جنـگ فراتـر اسـت و 

مسـئله تعییـن نظام سیاسـی آینـده در آن مطمح نظر 

اسـت، این مسـئله فراتر از اختیارات و صالحیت های 

اسـت.  اسـتانبول  نشسـت  کننـده گان  اشـراک 

تحمیـل  بازهـم  قـدرت  رشکای  توسـط  نسـخه  تأییـد 

هـان پـروژه اسـت کـه مـردم در آن سـهم نخواهنـد 

داشـت. از ایـن رو اگـر واقعـا خواهـان نظام سـازی در 

افغانسـتان هسـتند کـه مبتنـی بـر ریشـه های مردمی 

باشـد بایـد طـی فراینـدی نظام هایـی کـه مردم سـاالر 

افغانسـتان  اجتاعـی  واقعیت هـای  بـا  و  باشـد 

سازگارترباشـد لیسـت منـوده و بـه رفرانـدم بگذارنـد. 

رفرانـدم نیـز بـه گونـه ی طـرح ریـزی گردد کـه مطابق 

بـه پرسشـنامه، سـاختار و نوعیـت نظـام بـا مولفه های 

مختلـف  اعضـای  و  گـردد  پرسشـنامه  درج  آن  کلـی 

گروههـای اجتاعـی رده بنـدی شـده و در رسارس قرا 

و قصبـات افغانسـتان توزیـع گـردد تا مردم بر اسـاس 

اراده و اختیـار خـود شـان نوعیـت نظـام را برگزیـده و 

بـه حاکمیـت آن مرشوعیـت واقعی بخشـند.کتله های 

فرامـوش شـده متشـکل از اکریـت مـردم افغانسـتان 

انـد کـه در فراینـد حکومـت داری هـا معمـوال نـا دیده 

گرفتـه شـده انـد، آنـان اقشـار مختلـف جامعـه را در 

بـر می گیرنـد، طیف هـای تحصیـل یافتـه و فرهنگـی 

هسـته های  و  جهـادی  احـزاب  بـه  وابسـتگی  کـه 

قـدرت ندارنـد، طیـف کسـبه کاران و بازاریـان، طیـف 

زراعـت پیشـه و دهاقیـن، مهاجریـن خـارج از کشـور، 

تریـن  ابتدایـی  از  کـه  کشـور  زنـان  عمـده ی  بخـش 

 ... و  هرنمنـدان  انـد  محـروم  شـان  سیاسـی  حقـوق 

اکریـت قاطـع طیف هـای یـاد شـده خـود را تافتـه ی 

می پندارنـد؛  تصمیم گیـری  و  قـدرت  از  بافتـه  جـدا 

زیـرا در واقـع امـر، هیـچ دالـی مبنـی بـر اینکـه آنـان 

حکومـت داری،  نظـام،  تعییـن  در  را  نقـش  کمریـن 

شـان  رسنوشـت  و  حکومـت  موثریـت  از  بهره بـرداری 

داشـته باشـند مشـهود نیسـت. ایـن طیف هـا همـواره 

طعمـه ی کسـانی بـوده اند کـه با نـگاه سـهم پندارانه 

بـه حکومـت نگریسـته انـد و بزرگ تریـن دغدغه شـان 

جـا بجـا سـازی خـود و بعضـی از اعضـای تیـم شـان 

حقـوق  شـدن  پایـال  اسـت.  بـوده  فراینـد  ایـن  در 

سیاسـی – مدنـی اکریت قاطـع، پیامدهـای زیان بار 

بـه رونـد دولـت – ملـت سـازی بجـا خواهـد گذاشـت. 

قسـمیکه در انتخابات هـای اخیـر شـاهد بودیـم مردم 

بـا درک از واقعیت هـای عدم موثریت آراء شـان میزان 

اشـراک در رونـد انتخابـات را به شـدت بـاور نکردنی 

نیـروی  کـه  بـود  امـر  همیـن  پیامـد  دادنـد،  کاهـش 

بدیـل » طالبـان« ، بـا پشـتوانه خارجـی شـان رس از 

نگرانـی  ماجـرای  درگیـر  را  همـه  و  آورد  بیـرون  الک 

از آینـده سـاخت. هـر چنـد امیـد مـی رود که نشسـت 

اسـتانبول خـالف نـگاه پـروژه ی به مسـئله افغانسـتان 

بـه بـار بنشـیند، طرح هایـی کـه از جانـب طرف هـای 

گردیـده  توحیـد  می گـردد  پیشـکش  آن  بـه  افغـان 

نقـش  صورتیکـه  در  امـا  گیـرد؛  قـرار  مداقـه  مـورد  و 

بـه فراموشـی سـپرده   » » رفرانـدم  اکریـت خامـوش 

شـود، نظـام بـر آمـده از آن نـه تنهـا کـه از مرشوعیـت 

بـه شـدت دچـار  بلکـه  بـود؛  نخواهـد  برخـوردار  الزم 

را  خـود  مـردم  نـه  کـه  آفتـی  گردیـد.  خواهـد  آفـت 

وابسـته بـه نظـام بدانند و نـه نظام در قبال رسنوشـت 

مـردم احسـاس مسـئولیت منایـد، ایـن حالـت نگـران 

کننـده تریـن حالتی اسـت کـه فوران خشـم جمعی را 

روز بـه روز شـدت بخشـیده و احتـال به وجـود آمدن 

نیروهـای رس خـورده و عقـده ی بـر علیـه حاکـان را 

طـی مـدت نه چنـدان دور فراهم می سـازد. در نتیجه 

کتله هـای  گیـری  اوج  و  قـدرت  انتقـال  باطـل  دور 

قابـل  و  متصـور  نیـز  آینـده  دهه هـای  در  ناراضـی 

انتظـار اسـت که بـه مراتب بدتـر و شـکننده تر از حاال 

تکـرار خواهـد شـد؛ لـذا عـدم توجـه بـه خواسـته های 

جمعـی » اکریـت خامـوش « هرچنـد در ظاهـر امـر 

آینـده  نگرانی هـای  و  دغدغه هـا  از  دور  بـه  و  سـاده 

پنداشـته می شـود؛ امـا پیامدهـای آن در کوتـاه مدت 

ریشـه های نظـام را سسـت منوده و باعـث هرج و مرج 

بیشـر در سـطح کشـور خواهـد گردیـد.

مایـک پامپئـو وزیـر خارجـه قبلـی در مـاه نوامـرب و جـرنال 

مارک مایلی رئیس سـتاد مشـرک ارتش در دسـامرب – این 

بـود کـه حمـالت طالبـان را کاهـش دهد و کشـتار خونینی 

کـه در رستـارس کشـور ویرانـی بـه بـار آورده بـود را متوقـف 

کنـد، هرچنـد پیرشفـت اندکی داشـت. 

ایـن  شـدن  روبـه رو  و  وقـت  شـدن  متـام  وجـود  بـا 

مذاکـرات بـا موانـع بسـیار، دولـت بایـدن بـه موفقیت هـای 

اسـت. امیـدوار  بیشـر 

مذاکـرات میـان افغان هـا و طالبـان کـه در سـپتامرب 

آغـاز شـد، به دلیل عـدم متایل این گروه شورشـی به گفتگو 

دربـاره دولت آینده و توافق تقسـیم قدرت عمالً به بن بسـت 

رسـیده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه اراده ایـاالت متحده 

دربـاره خـروج از افغانسـتان تـا اول ماه می نامشـخص باقی 

مانـده اسـت. بـه گفتـه مقامـات و کارشناسـان، فشـار اخیر 

دولـت بایـدن بـرای مذاکـرات ترکیـه می توانـد امیدبخـش 

باشـد، امـا طالبـان هنـوز درباره حضورشـان موافقت نشـان 

نداده  انـد. بنـا بـه گفتـه افـراد نزدیـک به مذاکـره، ایـن گروه 

شورشـی فکـر می کنـد کـه مذاکره کننـدگان آقـای بایـدن 

در حـال سوءاسـتفاده از توافـق پیشـنهادی بـرای کاهـش 

خشـونت بـا درخواسـت اقدامـات "قطعـی" همچـون توقف 

اسـتفاده از مبب هـای کنارجـاده و حمـالت بـر ایسـت های 

بازرسـی اسـت.  مذاکره کننـدگان طالبـان می گوینـد بـاور 

در  اسـت.  آتش بـس  معـادل  امریـکا  کـه مطالبـات  دارنـد 

حالـی کـه مقامات نظامـی امریکا می گویند کـه اگر پارامر 

خاصـی به طور واضح مشـخص نشـود، آنگاه طالبـان مانند 

از هرگونـه  بـرای بهره بـرداری  گذشـته تاکتیک هایشـان را 

خالئـی تغییـر خواهنـد داد. برخـی از واقعه هـای قابل توجه 

هفتـه گذشـته زمانی اتفـاق افتـاد که نیروهای شـبه نظامی 

تحت حایت سـی  آی  اِی به کشـن بیشر از ده غیرنظامی 

در قریـه تحـت کنـرل طالبـان در والیت خوسـت در جنوب 

رشقـی افغانسـتان متهـم شـدند.  طالبـان در تالفـی بـه 

اِی و  پایـگاه سـی  آی   بـه  مأموریـت حملـه  جنگجویانـش 

نظامـی امریـکا را داد و علنـاً مسـئولیت حملـه راکتـی پـس 

از آن را بـر عهـده گرفـت: ایـن اولیـن حملـه از سـوی ایـن 

گـروه بـوده کـه پـس از توقـف حمـالت طبـق توافـق 2020 

صـورت گرفتـه اسـت. طبـق گفتـه افـرادی کـه بـه مذاکرات 

نزدیـک هسـتند، برخـی از مقامـات طالبـان بـاور دارنـد که 

اگـر ایـن گـروه بـا کاهـش بیشـر خشـونت موافقـت کنـد، 

نیروهـای تحـت حایـت سـی  آی اِی بایـد منحـل شـوند 

و عملیات هایشـان توقـف یابنـد. امـا مشـخص نیسـت کـه 

طالبان مسـتقیاً این نگرانی ها را ابراز کرده باشـند. در هر 

صـورت، احتـال می رود چنین درخواسـت هایی مورد توجه 

قـرار نگیرنـد زیرا جامعه نظامـی و اطالعاتی امریکا، علیرغم 

اتهامـات مبنـی بر نقـض مکرر حقـوق برش آنهـا را مؤثرترین 

نیروهـای افغـان می دانـد. 

به گفته کارشناسـان، واقعه خوسـت دشـواری رسیدن 

بـه فهـم متقابـل را در حالـی منایـان می سـازد کـه صحبـت 

از کاهـش شـدت جنـگ و نیـاز بـه نهـاد سـوم نظارت کننده 

بین املللـی ماننـد سـازمان ملـل در آتش بس در مـورد آینده 

یـا توافـق بـرای کاهش خشـونت در میان اسـت.

طبـق نظـر تحلیلگـران، احتـال منـی رود کـه ایـاالت 

متحده و طالبان به توافق جدیدی پیش از اول ِمی برسـند. 

مگـر اینکـه مقامـات امریکایی حـارض بـه اعطـای امتیازات 

جـدی برای جلوگیری از حمالت خشـونت بار بهاری باشـند 

کـه با توجه به حمالت و کشـتارهای بـزرگ در روزهای اخیر 

بـه نظر می رسـد کـه اکنون هم رشوع شـده باشـند. 

امریـکا  محـدود  مترکـز  از  کارشناسـان  از  برخـی 

انحـراف  عنـوان  بـه  مـدت خشـونت ها  کوتـاه  کاهـش  بـر 

توافـق  بـه  رسـیدن  بـرای  عمـده  تـالش  از  قابل توجهـی 

سیاسـی بیـن دولـت افغانسـتان و طالبـان انتقـاد کرده اند.

الرل ای. میلـر، مقـام ارشـد سـابق وزارت خارجـه کـه 

بـر سیاسـت افغانسـتان و پاکسـتان در دو دولـت گذشـته 

کار کـرده اسـت، می گویـد: "برایـم دشـوار اسـت کـه نتیجۀ 

بدسـت آمـده از میـزان تالشـی کـه بـرای کاهـش خشـونت 

محـدود در پروسـه صلـح بـه عمـل  آمـد را ببینـم. شـاید این 

امر برای برداشـت سیاسـی مردم برای پوشـش دادن خروج 

امریـکا مؤثـر باشـد. امـا چـه چیـزی موجـب پایـداری آن 

]آتش بـس[ خواهـد شـد اگـر توافقی واقعـی وجود نداشـته 

باشـد؟ هیـچ چیز." 

 توماس گیبونز-نیف
انتظار می رود ایاالت متحده امریکا 

برای کاهش خشونت  به قسمت های محرمانه ای از توافق با طالبان بیافزاید
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 بازی با اعداد              3253
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3148    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3424
وزیرسفید را در خانه  g3 حرکت دهید. 

3452

جواب هدف         2901

  

 
ضم

ب

ی
ت

هنرو

ثور
اگر به دنبال یک شــغل جدیدی می گردید، می توانید خوشــبین باشید. یکی 
از بستگان امروز به شــما کمک می کند. به زودی شغل رضایت بخشی را پیدا 
خواهید کرد. صبور باشــید! امشب ممکن است دوستان تان را مالقات کنید، و 

همه چیز را مدیریت کنید.

جوزا
یکی از بستگان به صورت ناگهانی از شما حمایت می کند. و کمکش باعث می 
شــود که شما کسب و کار جدیدی را شروع کنید. اگر نیاز به بودجه دارید، می 

توانید به یک دوست پیشنهاد مشارکت بدهید. 

سرطان
یک شــخص با تجربه تمام اســرار کاریش را با شما درمیان می گذارد. این 
مالقات به شــما کمک می کند تا برنامه ریزی کنید. باید مســئولیت های 
بیشــتری را به عهده بگیرید. فرصت خوبی دارید تا موفق شوید، البته نباید 

بگیرید. ای  عجوالنه  تصمیمات 

اسد
برنامه های تان به نظر می رســد که بســیار فشرده است، کارهای زیادی دارید 
که انجام دهید. احتماال برای یک سفر کاری اماده خواهید شد. نیازهای شریک 

عاطفی تان را نادیده نگیرید.

سنبله
امروز بسیار مهم اســت، مخصوصا در زندگی عاطفی تان. اگر هنوز ازدواج نکرده 
اید، ممکن اســت تصمیم به انجام این کار بگیرید. وضعیت مالی تان خیلی خوب 

نیست، اما نباید نگران و ناراحت باشید.

حمل
بــه نظر می رســد که ایده های عالی و خالقانه زیــادی دارید. تمایل دارید که 
کسب و کار جدیدی را شروع کنید اما به نظر می رسد که فاقد بودجه الزم می 

باشید. سعی کنید که از بستگان در خواست کمک کنید. 

میزان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا وارد بخش جدیدی از زندگی تان 
شــوید. تمایل دارید که کســب و کار جدیدی را شــروع کنید، و قبال نیز 
اقدامــات الزم را انجام داده اید. فرصتی دارید که با حداقل تالش به اهداف 

تان برسید.

عقرب
امروز صبح روی مود انجام هیچ کاری نیســتید. امروز بعد از ظهر مبلغ عمده 
ای پول دریافت می کنید. این پول ممکن اســت ارثی و یا چیزی دیگر باشد. 

در خرج کردن آن برنامه ریزی کنید و عجله نکنید.

قوس
اگر تمایل دارید که یک خانه جدید بخرید، روز خوبی برای انجام این کار می 
باشــد. اهمیتی ندارد که چقدر مصمم هستید، نباید تصمیمات عجوالنه ای 
بگیرید. توصیه های شریک عاطفی تان می تواند مفید باشد، نظرات بستگان 

را نیز در نظر بگیرید.

جدی
فرصت خوبی دارید که در تجارت موفق شوید. همکاران تان از قدرت فکری 
که دارید قدردانی میکنند زیرا که مشــکالت را در شرایط حساس حل می 
کنید. از خیالپردازی اجتناب کنید زیرا که در خطر گرفتار شــدن در قانون 
هستید. امروز بعد از ظهر می خواهید که با شتابزدگی کاری را انجام ندهید.

دلو
ممکن اســت اخباری دریافت کنید که دیدگاه تان را درباره جنبه مادی زندگی 
تغییر دهید. شوک این خبر ممکن است شما را حساس تر کند. در افکار منفی 

غرق نشوید! 

2902

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

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 28  کلمه: عالی 

کالن ـ کیلــه ـ کینه ـ 
ـ  کمان  ـ  یــک  ـ  نیک 
کامــهـ  کامـ  کمــالـ  
مکه ـ کامن ـ نمک ـ کم 
ـ  کلمه  ـ  کامل ـ کالم  ـ 

ملک ـ مالک.
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 آن ناپولیتانو، نیویارک تایمز

حوت
ممکن است نگران زندگی عاطفی تان باشید و می خواهید که تغییرات مهمی را 
در زندگی تان ایجاد کنید. فرصتی دارید که شخص خاصی را مالقات کنید و وارد 

یک رابطه طوالنی مدت با این فرد شوید.

 شطرنج                     3425

ا

آکروباتـ  افسونـ  بخشایشـ  پندنامهـ  تبسمـ  ثنویتـ  جایگیرـ  چگونه 
ـ حبســگاه ـ خدمات ـ دقیق ـ ذلیل ـ روحیه ـ زیبنده ـ ژرف ـ ساقی ـ 
شــامگاهـ  صیانتـ  ضمانتـ  طلعتـ  ظریــفـ  عاطفهـ  غایبـ  فقیرـ  

قچاقبر ـ کاذب ـ گوهر ـ الله ـ موال ـ نوقدم ـ ویژه ـ هویت ـ یشمی.
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بـرای بچه های شـش سـاله: بسـیار جادویی و آبسـن هـر اتفاقی. امـا وقتی نامه 

را بـاز کـردم، بـاورم منی شـد کـه چنـان چیزهایـی نوشـته ام. خـود بیسـت وچهار 

سـاله ام ترسـیده بـود. انـگار در چهـارده سـالگی یـک احمـق متـام عیار بـوده ام. 

خـود چهـارده سـاله ام دو دغدغـۀ اصلـی بـرای خـوِد آینـده ام داشـته: ۱( اینکـه 

چـاق نباشـد و ۲( اینکـه عاشـق شـده باشـد. زبان نامـه پرافـاده و مکلف بـود؛ از 

خـودم »اسـتدعا کـرده بـودم« که انسـان خـوب )و الغری( باشـم.

بـه نظـرم خنـده دار می آمـد و ترحم برانگیـز. غمگیـن می شـوم کـه  نامـه  حـاال 

می بینـم این قـدر اهمیـت مـی دادم بـه اینکـه خوش اندام باشـم و روزی شایسـتۀ 

عشـق مـردی بشـوم امـا ایـن را هـم می فهمـم )و مسـتندات کتبـی آن را هـم 

دارم( کـه در چهارده سـالگی همـه احمـق هسـتند، البتـه هـر کـس بـه شـیوۀ 

خـاص خـود. امـا مـِن بیست وچهارسـاله ملـول و ناامیـد بـود. یـک دهـه منتظـر 

چـه بـوده ام؟ خـود کوچک تـرم خـود بزرگ تـرم را زمیـن زده بـود. وقتـی دوسـت 

پرسم صفحات دست نوشـتۀ مسـخرۀ مـن را خواند، بلند بلند خندید. خشـمگین 

شـدم. چنـد سـاعت بعـد در هـان روز نامـه ای بـه خـود سـی و چهارسـاله ام 

نوشـتم؛ می خواسـتم ثابـت کنـم فراتر از چیزی هسـتم که قبالً نشـان مـی دادم. 

اینکـه احمـق و پرسندیـده نبـودم. اگـر ایـن نامه هـا کاغذ کاربـن آینـده ام بودند، 

می خواسـتم ترصیـح کنـم کـه دارم انسـان اصیلـی می شـوم.

اکنـون وقتـی نامـه ای را می خوانـم کـه آن روز نوشـتم، کمـی دلگیـر می شـوم. 

آدم بیست و چهارسـاله ای کـه آن را نوشـته عمیقـاً نگـران ده سـال آینده اسـت. او 

بـاور دارد کـه خطـر جـدی اسـت و اگـر در ایـن دوره شکسـت بخورد، تـا آخر عمر 

شکسـت خورده اسـت. نگـران اسـت از عهـده بـر نیایـد، هرچنـد معلوم نیسـت از 

عهـدۀ چـه چیـزی یـا از نظـر چـه کسـی. دربـارۀ انتظـارات خـود در این ده سـال 

دقیـق صحبـت می کنـد: اینکـه با دوسـت پـرس دوران لیسانسـش ازدواج خواهد 

کرد، اینکه یک بچه خواهند داشـت، اینکه »رمان گیگی« را که اکنون در دسـت 

دارد تکمیـل و منتـرش خواهـد کرد. اینکه شـغلی پیدا خواهد کـرد، یا در کار نرش 

یـا در حـوزۀ تدریـس در دبیرسـتان تـا بتوانـد در زمـان نوشـن از پـس قبض هـا و 

قسـط ها برآیـد. یک علـت اینکه احسـاس بدی بـه اوی بیست و چهارسـاله ام دارم 

ایـن اسـت کـه هیـچ یـک از ایـن برنامه ها محقق نشـدند. دسـتیار شـخصی یک 

نویسـنده شـدم و بعـد یـک نوازنـدۀ راک و بـا این کارهـا از پـس پرداخت قبض ها 

برمی آمـدم. بعـد از حدود ده سـال با دوسـت پرس دوران لیسانسـم نامزد کردیم و 

سـپس سـه مـاه قبل عروسـی او به این نتیجه رسـید کـه آمادگـی ازدواج را ندارد. 

تنهـا چیـزی کـه یـادم می آیـد بـه او گفتم ایـن بود کـه بنـا نیسـت »ازدواج کند«، 

بناسـت بـا مـن ازدواج کنـد. فکـر می کـردم ایـن تفکیـک کلیـد حـل ماجراسـت 

امـا او این طـور فکـر منی کـرد. از هـم جـدا شـدیم و حدود یک سـال آنقـدر تحت 

فشـار عصبـی بـودم که دچـار ناراحتی پوسـتی شـدم، »رمان گیگـی« را ۸۰ نارش 

رد کردنـد و آخـر رس آن را انداختـم توی کشـو. رمان دیگری نوشـتم و اگرچه برای 

آن نـارش پیـدا کـردم، آن هـم در آخـر منتـرش نشـد. در اوایل دهۀ سـی زندگی ام، 

می شـد دوبـاره عاشـق شـوم، عاشـق مـردی انگلیسـی و خـوش مـرشب کـه االن 

همـرسم اسـت. اوایـل رابطه مـان بـود که سـومین رمانـم را به نـارشی فروختم.

آن دهـه از زندگـی ام بـا برخـی اتفاقـات نیـز همـراه بـود. پـدر و مـادرم- بعـد از 

سـال ها درگیـری- اعـالم کردنـد کـه دارنـد جـدا می شـوند و بعـد طـی یـک مـاه، 

نظرشـان عـوض شـد. 

اگـر آتش سـوزی شـود، مـن و همـرسم بـه خوبـی می دانیـم چـه کنیـم: 

بچه هـا را بغـل می کنیـم و قبـل از فـرار از آپارمتـان، پوشـۀ قرمـز رنگـی را 

که در کمد پذیرایی اسـت برمی داریم. این پوشـه بیشـر چیزهایی را که 

می تـوان انتظار داشـت در خود دارد: پاسـپورت، اسـناد تولـد، کارت های 

امنیـت اجتاعـی و گواهی شـهروندی ایاالت متحـدۀ همرسم. همچنین 

چهـار نامـه ای کـه در طـول زندگـی ام بـرای خـود نوشـته ام؛ شـاید کمـی 

عجیـب و غریـب باشـد اما ایـن نامه ها بـه اندازۀ هـان مدارک ارزشـمند 

هسـتند. سـه نامـه قبـل از این باز شـده و خوانده شـده اند امـا یکی هنوز 

مهـر و موم اسـت.

یـک  از  را  ایـده  ایـن  نوشـتم،  را  نامـه  اولیـن  کـه  بـودم  سـاله  چهـارده 

رمـان گرفتـه بـودم. داشـتم در اتـاق خوابـم تنهایـی امیلـی در نیومـون، 

مجموعـه ای از ال. ام. مونتگومـری را می خوانـدم کـه رمـان معروف تـر آن 

رشلـی در گریـن گیبلـز  را نیـز نوشـته اسـت. کتاب های مجموعـۀ امیلی 

سـه تـا هسـتند و بـا اینکه عاشـق آن رشلی بـودم، با امیلی بیشـر ارتباط 

برقـرار می کـردم. آنـه یـک برون گـرای جسـور اسـت امـا امیلـی تودارتـر 

و جدی تـر اسـت. مـن یـک بچـۀ جـدی و کـرم کتـاب بـودم. در واقـع، 

می توانـم رد کودکـی ام را در شـخصیت های ادبـی مونـث مـورد عالقـه ام 

پیـدا کنـم: از تریکسـی بلـدن تـا بتسـی و تریسـی، امیلـی در نیومـون تا 

مورگئیـن در مه گرفتگی هـای آوالـون و متـام زن هـای دفرچـۀ طالیـی 

دوریـس لسـینگ.

چهـارده سـاله بـودم و تنهایـی عمیـق امیلـی درونـم طنیـن  می انداخت. 

وقتـی بخشـی از رمـان دوم را می خوانـدم کـه در آن امیلـی بـه خـودش 

در آینـده نامـه می نویسـد، کتـاب را زمین گذاشـتم و هـان کار را کردم. 

برایـم مثـل یک جـور تلنگـر بـود، ایـدۀ نوشـن نامه مرا به شـوق مـی آورد. 

مـن  ماننـد  درون گـرا  بچـه ای  عیـن حـال  در  و  بـود  فوق العـاده ای  کار 

می توانسـت بـی آن کـه کسـی بو بـرد از پـس کار برآید. وضعیـت موجود 

زندگـی ام را توصیـف کـردم و از امیدهـا و آرزوهایـم بـرای خـوِد ده سـال 

بعـدم گفتـم. نوشـن نامه که متام شـد، آن را مهر و موم کـردم و از هان 

لحظـه بـا میـل خودم بـه بازکردِن آن نامـه مبارزه کردم. هنوز یادم هسـت 

که در ۱۶، ۱۸ و ۲۰ سـالگی چقدر سـخت بود که جلوی خودم را بگیرم 

و نامـه را بـاز نکنـم. موضـوع هـان بـه تأخیرانداخـِن لـذت بـود. در آن 

برهـه از زندگـی، یـک دهه برایم به معنـای ابدیت بود. حـاال برایم عجیب 

اسـت. واقعـاً فکـر می کردم بناسـت چه چیـزی در آن صفحـات پیدا کنم! 

حقیقتـی دربـارۀ خـودم کـه اگـر از آن آگاه می شـدم، می توانسـتم شـاد 

زندگـی کنـم؟ پاسـخی بـه ایـن سـؤال کـه مـن کـه بـودم و چـه اهمیتـی 

داشتم؟

آن نامـۀ مهـر و موم شـده را با خود به دانشـگاه بـردم و بعد فارغ التحصیل 

شـدم و آن را بـه اولیـن آپارمتانـم در منهـن آوردم، آپارمتانـی دو خوابـه 

ارشـد شـدم. هنـوز  بـا دوسـتم در آن زندگـی می کـردم. وارد دورۀ  کـه 

دوسـت پـرس دوران لیسانسـم را می دیدم، با اینکـه او در کنتیکت زندگی 

می کـرد و طـی این مسـافت طوالنی بـرای هر دوی ما دشـوار بود. معجزه 

اسـت کـه طـی ایـن همـه سـال آن نامـه را گـم نکـرده ام اما فکـر می کنم 

واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن نامـه دغدغـۀ مهمی بـرای من شـده بود.

صبـح روز تولـد بیسـت و چهار سـالگی ام آن نامـه را بـاز کـردم؛ قبـل از 

خـواب نامـه را کنـار تختـم گذاشـتم تا صبح که چشـم باز می کنـم اولین 

چیزی باشـد که می بینم. از دوسـت پرسم خواسـتم از اتاق بیرون برود تا 

تنهایـی آن را بخوانـم. ماننـد حس وحال صبح روز کریسـمس بود، آن هم 

بـرای اولیـن بـار خواهـر ناتنـی ام را دیـدم و بـا او ارتبـاط گرفتـم. »مــِن عزیز«: نامه های یک رمان نویس به خوِد آینده  اش

خـود بیسـت و چهـار سـاله ام اشـتباه نکـرده بـود و در آن دهه خطر 

جـدی بـود؛ بـه همیـن خاطـر اسـت کـه دمل می گیـرد وقتـی بـه 

دخـر نگرانـی فکـر می کنـم کـه داشـت برنامه هـای بی مثر خـود را 

می نوشـت و دوسـت پـرسش در اتـاق کنـاری منتظـرش بـود. دهـۀ 

پیـش رو می  توانسـت پـر باشـد از دودلـی و 

کار سـخت و امیـدواری و گریـه در تنهایـی تخت خـواب؛ چیزهایـی 

کـه هیـچ کـس منی توانسـت ببیند.

یکـی از درس هـای ایـن نامه هـا این اسـت که زندگی مـا فصل های 

مختلفـی دارد و از رس اتفـاق، یـک نامـه نشـانگر هـر فصـل زندگـی 

مـن اسـت. می توانـم آشـفتگی اوایـل بزرگسـالی را ببینـم،  وقتـی 

بـه نظـر می رسـد هنـوز احتـاالت بسـیاری پیـش رو هسـتند و آدم 

می کوشـد بفهمـد از کـدام دروازه وارد زندگـی شـود و چطـور الی 

آن را بـاز نگـه دارد تـا تنهـا رسکـی بکشـد و اگـر نخواسـت برگـردد، 

امـا بـه محـض ورود ناگهـان یـک دریچـۀ مخفـی زیـر پایـش بـاز 

می شـود و در تلـه سـقوط می کنـد و از آینـده ای رس در مـی آورد کـه 

انتخاب هـای  برنامـه ای نداشـته. بزرگ تـر کـه می شـویم،  برایـش 

 ۳۴ تولـد  نامـۀ  وقتـی  می شـوند.  کمـر  و  کمـر  رویـان  پیـش 

سـالگی ام را -طبـق هـان آداب همیشـگی تنهـا و روی تختـم- بـاز 

کـردم، متأهـل بـودم و نویسـنده، وقـت خوانـدن از تعجـب رسم را 

تـکان مـی دادم، فاصلـۀ زیـادی بـود بیـن برنامه هـای مـن جوان تـر 

و واقعیتـی کـه از رس گذرانـده بـودم. در نامـه ای کـه آن روز نوشـتم 

بـرای فرزندانـم آرزوی موفقیـت کـردم و همچنیـن آرزو کـردم کار و 

ازدواجـم مسـتحکم تر شـوند. آرزو کـردم بـه ثبـات مالی برسـم. آرزو 

کـردم در هـان حوزه هایـی که فعالیت داشـتم، آدم بهری بشـوم.

اولیـن بـاری کـه بـرای بازکـردن نامـه اسـرس نداشـتم، تولـد ۴۴ 

سـالگی ام بـود. حس می کـردم باالخره جای خـود را در زندگی پیدا 

کـرده ام. ایـن بـار زنی را که در میـان صفحات نامه بود می شـناختم 

و همچنیـن تکـه زمین شـخصی ای را که کوشـیده بـود در آن زراعت 

کنـد. کسـی کـه بـرای مـن ۲۴ سـاله نامـه نوشـته بـود بـا آن کسـی 

کـه بـرای مـِن ۴۴ سـاله نامـه نوشـته بود فـرق داشـت، امـا وجوهی 

از او در ایـن نامه هـای آخـر باقـی مانـده اسـت. مـن سخت کوشـم. 

وقتـی می دانـم چیزی را می خواهم، تسـلیم منی شـوم )مهم نیسـت 

بـه آن برسـم یـا نـه(. هنـوز هـم رمـان می خوانـم تـا بـه آرامش برسـم 

و از ماجراهایـش بـه وجـد می آیـم؛ خوشـحامل کـه بـه خـود نوجوانم 

می گویـم دمـت گـرم کـه قلـم بـه دسـت گرفتی و بـرای خـودت نامۀ 

رِسّی نوشـتی. وقتـی خیلـی جوان بـودم دو هدف را بـرای زندگی ام 

تعییـن کـردم: مـادر بشـوم و نویسـنده بشـوم. حـاال هـر دو محقـق 

شـده اند.

یـادم نیسـت بـرای خـود ۵۴ سـاله ام چـه نوشـتم؛ شـش سـال بعـد 

خواهـم فهمیـد. دیگـر دمل غنـج منـی رود کـه نامـه را زودتر بـاز کنم 

امـا عاشـق باز کـردن آن هسـتم. 

ایـن روزهـای تولـد هنـوز بـرای مـن هیجانـی شـبیه روز اول عیـد 

دارنـد. چـه کسـی را در آن نامـه خواهـم یافـت؟ شـگفت زده خواهم 

شـد؟ حوصلـه بـه خـرج می دهـم و پیشـنویس نامـۀ بعـدی را آمـاده 

می کنـم، طـرح کلـی زندگـی اکنونم را می کشـم و زندگـی رؤیایی ام 

در ده سـال بعد را در ذهن می آورم. دوسـت دارم بدانم تا آخر عمرم 

چنـد نامـه خواهم نوشـت. 

عاشـق تصـور پیرتریـن حالـت خـودم هسـتم- چنـد سـاله خواهـد 

بـود؟- کـه نشسـته ام و این نامه هـا را می خوانم و شـاید گاه و بی گاه 

می خنـدم کـه در تـک تـک نامه ها چقـدر جـوان بـوده ام و همه چیز 

را جـدی می گرفتـه ام.
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اختصـاص داده اسـت. زبان هـای روسـی بـا ۸.۵، اسـپانیای بـا ۴ و ترکـی بـا 

۳.۷ زبان هـای دوم تـا چهـارم ایـن فهرسـت انـد. زبـان فارسـی بـا داشـن ۳ 

درصـد پنجمیـن زبـان پرکاربـرد در میـان وبسـایت های برتـر دنیاسـت.

این در حالی اسـت که زبان فارسـی در سـال 2011، با داشـن 0.6 درصد 

و در مـاه نوامـر سـال 2017 بـا باال رفن 1.7 درصد کاربرد در وبسـایت های 

جهـان در رده یازدهم قرار داشـت. 

ایـن آمـار نشـان می دهـد کـه میـان شـار گوینـدگان زبان هـا و اسـتفاده از 

آن هـا در اینرنـت تناسـب وجـود نـدارد. در حالـی کـه زبـان چینـی ۱.۱۱ 

میلیـارد گوینـده دارد امـا در میـان ۱۰ میلیـون وب سـایت برتـر اسـتفاده از 

چینـی تنهـا ۱.۴ درصـد اسـت.

زبـان فارسـی در سـال های اخیر به یکی از پرکاربردتریـن زبان های دنیا روی 

وب سـایت هـای اینرنتـی تبدیل شـده اسـت و انتظـار این که در سـال های 

آینده نیز رشـد داشـته باشـد زیاد است. 

چندگانـه  »کریـد« )Creed( بـا »مایـکل بـی. جـوردن« بـه عنـوان بازیگـر و 

کارگـردان و بـدون »سیلوسـر اسـتالونه« در نقـش »راکـی بالبـوا« ادامه پیدا 

می کنـد. »کریـد Creed( »۳ 3( داسـتان »آدونیـس کرید« بوکـرس آمریکایی 

را پـی می گیـرد امـا در ایـن قسـمت »راکـی بالبـوا« نقشـی نخواهـد داشـت.

بـر روی صندلـی کارگردانـی  تأییـد شـد کـه جـوردن  مـاه گذشـته وقتـی 

می نشـیند، بازگشـت سیلوسـر اسـتالونه رد نشـد. امـا خـود ایـن بازیگـر 

به تازگـی در صفحـه ی اینسـتاگرامش فاش کرده اسـت که در تولید قسـمت 

سـوم بـه عنـوان بازیگـر مشـارکتی نخواهـد داشـت.

اسـتالونه در پاسـخ به پرسـش یکی از هواداران خود نوشـته اسـت: »این فلم 

سـاخته خواهد شـد، امـا من در آن نخواهـم بود. به مشـت زدن ادامه بده.«

بـه گـزارش 30منـا چندگانه ی »کریـد« از اسـپین آفی برای فلم هـای »راکی« 

)Rocky( اسـت و داسـتان زندگـی آدونیس را روایت می کنـد که فرزند »آپولو 

کریـد« رقیـب و دوسـت راکـی کـه توسـط »ایـوان دراگـو« روی رینـگ کشـته 

شـد اسـت. دو قسـمت اول »کریـد« تکیـه ی زیـادی بر روی شـخصیت راکی 

داشـت، اما قسـمت سـوم مسـیر دیگـری را در پیـش می گیرد.

جـوردن در مـورد کارگردانـی »کریـد ۳« گفتـه اسـت: »کارگردانـی همـواره 

یکـی از اهـداف مـن بـوده، امـا زمـان درسـتش بایـد فرا می رسـید. کریـد ۳ 

آن لحظـه ی درسـت اسـت – زمانـی در زندگـی مـن کـه از هویتـم اطمیـان 

بیشـری پیدا کرده ام، خود را وارد داسـتان کرده ام، شـخصیتم بالغ تر شـده، 

از نظـر حرفـه ای رشـد کـرده ام و از »رایـان کوگلـر« بـزرگ، به تازگـی »دنـزل 

واشـینگن« و دیگـر کارگردانـان برتـر درس هایـی آموختـه ام. همـه ی ایـن 

مسـائل مقدمـات رسـیدن بـه ایـن لحظـه را فراهم کـرد… این چندگانـه و به 

صـورت مشـخص مضمـون »کریـد ۳« بـرای مـن عمقـاً شـخصی اسـت.«

تاریخ اکران »کرید ۳« در حال حارض نامشخص است.

خبر
فارسی پنجمین زبان 

پرکاربرد روی اینترنت شد

سیلوستر استالونه در فلم
» Creed 3 «  حضور ندارد

رویداد

ترجمه: نجمه رمضانی، سایت ترجمان



در  آخریـن فصـل حضـور هـری کیـن  ایـن  شـاید 

باشـد. تاتنهـام  باشـگاه 

هـری کیـن سـال هاسـت کـه بـرای تاتنهـام بـازی 

مـی کنـد  امـا بـه افتخـار قابـل توجهـی نرسـیده 

اسـت. مهاجـم ارزشـمند ملـی پـوش از مـدت هـا 

قبـل فکـر رفـن از تیم لندنی به ذهنش رسـیده اما 

تـا بـه ایـن لحظـه تصمیمـی قطعـی نگرفته اسـت.

طبـق ادعای سـایت اتلتیک، ایـن بازیکن همچنان 

وضعیـت تاتنهـام را بررسـی مـی کنـد و همـه چیـز 

بـه جایـگاه تیمـش در پایـان فصـل در لیـگ برتـر 

بسـتگی خواهـد داشـت. در صورتـی کـه تاتنهـام 

موفـق بـه کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانـان نشـود، 

هری کین در تابسـتان برای جدایی از این باشـگاه 

در  تازگـی  بـه  کیـن  کـرد.  خواهـد  اقـدام  لندنـی 

مصاحبـه ای احتامل جدایـی از تاتنهام را رد نکرده 

و گفتـه بـود بعـد از مسـابقات یـورو در مـورد آینـده 

خـود تصمیـم خواهـد گرفـت. کاپیتـان تیـم ملـی 

انگلیـس بـه خاطـر ناکامـی در کسـب جـام هـای 

قهرمانـی در تاتنهـام ناراحت اسـت و دوسـت ندارد 

بـا وجـود ایـن رشایـط از حضـور در لیـگ قهرمانـان 

رسان  بـه  خاطـر  همیـن  بـه  و  باشـد  محـروم  نیـز 

باشـگاه اطـاع داده اسـت که در صـورت ناکامی در 

صعـود بـه لیـگ قهرمانـان بـرای جدایـی از تاتنهـام 

تـاش خواهـد کـرد. تاتنهـام اکنـون بـا 49 امتیـاز 

در رده ششـم جـدول لیـگ برتـر قـرار دارد و در سـه 

امتیازی وسـتهام رده چهارمی اسـت. تاتنهام فینال 

جـام اتحادیـه برابر سـیتی را نیز پیـش رو دارد و اگر 

قهرمـان شـود، شـاید در ماندنـی شـدن هـری کین 

تاثیرگـذار باشـد. کیـن فصل جـاری 41 بـازی برای 

تیمـش انجـام داده، 29 گل زده و 16 پـاس گل نیز 

داده اسـت. سـایت ترانسـفرمارکت ارزش او را 120 

میلیـون یـورو تخمیـن زده اسـت.

هشدار کین به تاتنهام؛ سهمیه نگیریم، می روم

ورزش
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بـه فهرسـت سـیاه نهادهایـی  ابـر کمپیوتـر چیـن  ملـی 
اضافـه می شـوند کـه رشکت هـای امریکایـی منی تواننـد 
بـدون دریافـت مجـوز فناوری هـا و محصـوالت پیرشفتـه 

خـود را در اختیارشـان قـرار دهنـد.

امتـی،  مبـب  انفجـار  شبیه سـازی  ماننـد  حوزه هایـی 
آئرودینامیـک هواپیامهـای مافـوق رسعت یـا رادارگریز 
و موشـک های دوربـرد بـه کار گرفتـه شـوند. بـا اقـدام 
جدیـد دولـت بایـدن سـه رشکـت و چهـار شـعبه مرکـز 

امریـکا صـادرات تجهیـزات پیرشفتـه بـرای چنـد رشکت سـازنده 
ابـر کمپیوتـر کـه بـا ارتـش چیـن همـکاری می کننـد را ممنـوع 
کـرد. ایـن نخسـتین اقـدام دولـت جو بایـدن برای دشـوار کردن 
اسـتفاده رشکت هـای چینـی از فناوری هـای پیرشفتـه امریکا به 

شـامر می رود.
روزنامـه "هندلزبلـت" آملـان روز جمعـه نهـم اپریـل گـزارش داد 
دولـت امریـکا چنـد رشکـت و موسسـه تحقیقاتـی چینـی را کـه 
در تولیـد و سـاخت ابـر کامپیوتـر فعالیـت می کننـد بـه فهرسـت 

تحریم هـای خـود اضافـه کـرده اسـت.
کـه  بیانیـه ای  در  امریـکا  بازرگانـی  وزارت  گـزارش،  ایـن  بنابـر 
روز پنج شـنبه بـه وقـت محلـی منتـرش شـد اعـام کـرد کـه بـا 
بـه  ایـن تحریم هـا دسرتسـی رشکت هـا و موسسـه های چینـی 

می شـود. ممنـوع  متحـده  ایـاالت  پیرشفتـه  فناوری هـای 
ایـن وزرات خانـه معتقـد اسـت ارتـش چیـن از ابـر کامپیوتر های 
ایـن رشکت هـا بـرای پژوهـش و تولیـد جنگ افزارهـای پیرشفتـه 
اسـتفاده می کنـد. تصمیـم دولـت جـو بایـدن نشـان می دهـد 
کـه خـط مشـی سـخت گیرانه دولـت قبلـی امریـکا بـه ریاسـت 
دونالـد ترامـپ در مقابـل صنایـع فنـاوری چیـن کـه تهدیـدی 
بالقـوه تلقـی می شـوند ادامـه دارد. در چیـن ابـر کمپیوتر هایـی 
تولیـد می شـوند کـه بـه رکوردهایـی در زمینـه رسعـت پـردازش 
داده هـا دسـت  یافته انـد امـا بـرای پروسسـورها و برخـی قطعات 
ایـن  می کننـد.  اسـتفاده  امریـکا  پیرشفتـه  تکنولـوژی  از  خـود 
در  می تواننـد  جنگ افـزار  تولیـد  در  بـزرگ  هـای  کمپبوتـر 

4 کشور             ال کالســیکو      پخش نمی شود! این  در 

سفر وزیر دفاع امریکا به اسرائیل 
همزمان با مذاکرات برجام در وین

ال کالسیکو؟ رئال قدرتش را برابر لیورپول نشان داد

دولت چین علی بابا را ۲،۳ میلیارد یورو جریمه کرد

مسـتقیم در آن رشکت دارد.

آینـده  هفتـه  اواسـط  از  مذاکـرات  اسـت  قـرار 

یابـد و هـدف مشـخص کـردن  ادامـه  در ویـن 

گام هـای مـورد انتظـار دو طـرف بـرای بازگشـت 

بـه برجـام اعـام شـده اسـت.

برداشـن  ویـن  مذاکـرات  از  دور  ایـن  هـدف 

تحریم هـای سـنگینی اسـت کـه پـس از سـال 

۲۰۱۸ و بـا خـروج دونالـد ترامـپ از برجام وضع 

شـد و همچنیـن راضـی کـردن ایـران بـه اجرای 

کامـل تعهـدات برجامـی خـود.

دولـت ایـران پـس از اعـامل تحریم هـای امریکا 

مفـاد  از  برخـی  اجـرای  مختلـف  مراحـل  در 

کـرد. متوقـف  را  هسـته ای  توافقنامـه 

ارسائیـل رسـام اعـام کـرده اسـت کـه موافـق 

بازگشـت امریکا بـه توافقنامه هسـته ای با ایران 

در  نتانیاهـو  بنیامیـن  گذشـته  هفتـه  نیسـت. 

سـخرنانی خود گفـت ارسائیل بـه رشایط برجام 

متعهـد نخواهـد بـود.

آقـای نتانیاهـو گفتـه اسـت: "توافق با ایـران که 

می توانـد راه را بـرای سـاخت سـاح هسـته ای 

ایـن کشـور هموار کند - سـاحی کـه موجودیت 

مـا را تهدیـد می کنـد - به هیـچ وجه مـورد قبول 

ارسائیل نیسـت".

کشـورهای  بـه  اسـت  قـرار  امریـکا  دفـاع  وزیـر 

کنـد. سـفر  نیـز  بلژیـک  و  بریتانیـا  آملـان، 

دیـدار  بـرای  امریـکا  دفـاع  وزیـر  آسـتین،  لویـد 

بـه بیت املقـدس سـفر  بـا مقام هـای ارسائیلـی 

می کنـد. او بلندپایه تریـن مقـام امریکایی اسـت 

کـه پـس از روی کار آمـدن جـو بایـدن از ارسائیل 

می کنـد. دیـدن 

ایـن سـفر دو روزه، همزمان بـا مذاکرات برجام در 

ویـن صـورت می گیـرد کـه دولـت آقای بایـدن در 

طـی آن تـاش دارد مجددا به توافق هسـته ای با 

ایـران کـه دونالـد ترامـپ از آن خـارج شـده بـود،  

بازگردد.

هسـته ای  توافـق  موافـق  ابتـدا  از  ارسائیـل 

خـروج  از  و  نبـود  ایـران  بـا  قدرت هـای جهانـی 

اعـامل  و  برجـام  از  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

تحریم هـای سـنگین علیـه ایـران اسـتقبال کرده 

بـود.

نتانیاهـو  بنیامیـن  بـا  آقـای آسـتین  قـرار اسـت 

نخسـت وزیـر، بنـی گانتـس وزیـر دفـاع و آویـو 

کوخـاوی رئیـس نیروهای مسـلح ارسائیـل دیدار 

. کند

وزیـر دفـاع امریـکا همچنین قـرار اسـت از پایگاه 

هوایـی نواتیـم و چنـد بنـا و محـل یادبـود نیـز 

بازدیـد کنـد.

مذاکـرات میان گـروه ۱+۴ )متشـکل از بریتانیا، 

آملـان، فرانسـه، چیـن و روسـیه( با ایـران در وین 

جریـان دارد و امریـکا بـه طور مـوازی و نه به طور 

جمعیـت در یـک دهـه گذشـته بـه ۴۰۰ هـزار 

پناهجـو و اعضای خانواده آنها اجازه اقامت داده 

اسـت. افزایش شـامر مهاجـران و پناهندگان در 

سـویدن نارضایتی هایـی بـه دنبـال داشـته و بـه 

رشـد جریان های راسـت گرای افراطـی و افزایش 

نفـوذ آنهـا انجامیده اسـت. مـورگان یوهانسـون، 

وزیر دادگسـرتی دولت سـویدن در یک نشسـت 

مطبوعاتـی در دفـاع از الیحـه دولـت تاکیـد کرد 

که قانونی شـدن آن چارچوبی برای سـاماندهی 

بلند مـدت وضعیـت اقامتـی مهاجـران در اختیار 

دولـت می گـذارد تـا از طریـق مجوزهـای موقـت 

اقامـت جلـوی پیامدهای نامناسـب را بگیـرد. او 

ترصیـح کـرد کـه ایـن مقـررات بـا قوانیـن اغلـب 

کشـورهای عضـو اتحادیه اروپـا هامهنگی کامل 

دارد.

دشوار شدن دریافت اجازه اقامت دائم

تـاش  دولـت  کـه  جدیـدی  مقـررات  مطابـق 

و  مهاجـران  کنـد،  دامئـی  را  آنهـا  می کنـد 

پناهنـدگان پـس از یـک دوره سـه سـاله امـکان 

کننـد.  دائـم  اقامـت  اجـازه  درخواسـت  دارنـد 

از  درخواسـت،  ایـن  بـا  موافقـت  پیـش رشط 

جملـه تسـلط بـه زبان سـویدنی، داشـن شـغل 

ایـن،  بـر  افـزون  اسـت.  سو ءسـابقه  نداشـن  و 

مهاجـران و پناهندگانـی کـه مایـل بـه دعـوت از 

اعضـای خانـواده خـود هسـتند باید ثابـت کنند 

کـه توانایـی مالـی تامیـن مخـارج آنهـا را دارنـد.

دولـت سـویدن قصـد دارد قوانیـن سـخت گیرانه 

پنـج  در مـورد مهاجـران کـه اجـرای موقـت آن 

سـال پیـش آغـاز شـد را دامئـی کنـد. بـر پایـه 

و  پناهجویـان  بـه  سـویدن  جدیـد،  مقـررات 

مهاجـران به سـادگی اجازه اقامـت دائم و دعوت 

از اعضـای خانـواده را منی دهـد. در نشسـت روز 

پنج شـنبه، هشـتم اپریـل هیئـت دولت سـویدن 

پیش نویـس الیحه ای تصویب شـد کـه در صورت 

تصویـب نهایی در پارملان مقرارت سـخت گیرانه 

گـزارش  بـه  می کنـد.  دامئـی  را  مهاجرتـی 

خربگـزاری فرانسـه مقررات جدید پـس از بحران 

موقـت وضـع  بـه طـور  مهاجرتـی سـال ۲۰۱۵ 

و از یـک سـال بعـد اجرایـی شـد. ایـن مقـرارت 

موقت سـال ۲۰۱۹ متدید شـد و دوره اجرای آن 

جوالی امسـال به پایان می رسـد. سـویدن پیش 

قوانیـن  سـخاوت مندانه ترین  از  یکـی  ایـن  از 

مهاجرتـی در میان کشـورهای اروپایی را داشـت 

و بـه همیـن دلیـل بـه نسـبت جمعیـت، بیـش 

از اغلـب کشـورهای اروپایـی پناهجـو و مهاجـر 

پذیرفتـه بـود. یکـی از مقـررات جدیـدی کـه در 

سـال های گذشـته به اجـرا درآمده اعطـای اجازه 

اقامـت موقت به پناهجویانی اسـت کـه تقاضای 

پناهندگـی آنهـا پذیرفتـه می شـود. سـویدن در 

از ۱۶۰ هـزار پناهجـو کـه  سـال ۲۰۱۵ بیـش 

اغلـب شـهروندان سـوری بودنـد را پذیرفـت. این 

کشـور بـا حـدود ۱۰ میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر 

سیمئونه در ال کالسیکو طرفدار چه تیمی است؟

برای رسمربی اتلتیکو امشب مهم نیست چه تیمی برنده دیدار ال کاسیکو باشد.

اتلتیکـو مادریـد کـه هفتـه هاسـت دچـار افـت شـده و بـا از دسـت دادن امتیـازات 

بسـیار، اکنـون دیگـر حاشـیه امنیـت امتیـازی گذشـته را در اللیـگا نـدارد، فردا شـب 

بایـد در غیـاب لوئیس سـوارز مصـدوم به مصاف رئال بتیـس در بنیتـو ویامارین برود.

امشـب رئـال و بارسـا در ال کاسـیکو به میـدان می روند و اتلتیکو قطعـا در پایان این 

بـازی، موقتا صدر جدول را از دسـت خواهد داد.

دیـه گـو سـیمئونه رسمربـی اتلتیکو مـی گوید این بازی را متاشـا خواهد کـرد:» واضح 

اسـت کـه ال کاسـیکو را متاشـا خواهـم کرد. دیـداری با سـطح توجه جهانـی را باید 

دیـد. هـر دو تیـم فصـل را بـد رشوع کردند ولـی االن در فرم بسـیار خوبی قـرار دارند. 

بارسـا در اللیـگا مدعـی اسـت و رئـال در اللیـگا و لیـگ قهرمانـان شـانس قهرمانـی 

دارد. برایـم مهـم نیسـت چـه تیمـی بـربد چـرا کـه هـر نتیجـه ای رقـم بخورد، به سـود 

مـا نخواهـد بـود و مترکـز مـان روی پیـروزی بر رئال بتیس اسـت. چه مسـاوی شـود یا 

هـر کـدام بربنـد، روی هـدف ما یعنـی پیروزی در بـازی فـردا تاثیرگذار نخواهـد بود.«

سـیمئونه در مـورد غیبـت لوئیس سوارز)سـه هفته به دور از میادیـن خواهد بود( و نیز 

مارکـوس یورنتـه محـروم گفـت:» ایـن دو بـا ما نیسـتند ولـی تومـاس ملار، کاراسـکو، 

ژوائو، سـائول و کسـانی دیگر هسـتند کـه بتوانند گلزنی کننـد. در جنگ های هوایی 

نیـز خیمنـز، هرموسـو و سـاویچ را داریـم. بـرای پیـروزی بـه اتحـاد و انسـجام تیمـی 

نیـاز داریـم. البتـه واضـح اسـت کـه غیبـت سـوارز بـا 19 گلـی کـه بـرای مـان زده بـه 

چشـم خواهـد آمـد، ولـی برای پـر کردن جـای خالی او بایـد انرژی بیشـرتی در زمین 

بگذاریم.«

اسـتفاده کـرده کـه موجـب شـده تـا سـایر پلتفرم های 
فـروش  بـه  آزادانـه  نتواننـد  الکرتونیـک  تجـارت 
قوانیـن  خـاف  بـر  ایـن  و  بپردازنـد  خدمـات  و  کاال 

اسـت. بـوده  چیـن  ضدانحصـاری 
در پـی آن ایـن کنـرن موفـق چینـی بـه ۱۸ میلیـارد 

یـوآن )برابـر بـا ۲،۳ میلیـارد یـورو( جریمه شـد.
عـاوه بـر علی بابـا، بـازوی فنـی و اقتصـادی آن آنـت 
گفتـه  قـرار  مقام هـای چینـی  تحقیـق  زیـر  نیـز   Ant

بودنـد.
حجـم  از  چینـی  مقام هـای  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
بـاالی فعالیـت جـک مـا، بنیان گـذار علی بابـا نگـران 

شـده اند.
توسـط   ۱۹۹۹ سـال  در  علی بابـا  اینرتنتـی  کنـرن 
آمـوزگاری بـه نـام مـا یـون، با نـام آشـناتر جک مـا، در 

شـهر هانگـژو پایه گـذاری شـد.
بـر  نظـارت  نهـاد  از  علی بابـا  رشکـت  بنیان گـذار 

بـود.  کـرده  انتقـاد  اقتصـادی  فعالیت هـای 
مـاه  در  انتقادهـا  ایـن  از  بعـد  میلیـاردر چینـی  ایـن 
نوامـرب سـال پیـش بیـش از دو مـاه از صحنـه ناپدیـد 

 . شد
سـتایش  در  ویدیـو  یـک  در  جنـوری  اواسـط  در  او 

شـد. ظاهـر  دوبـاره  کمونیسـت  حـزب  رهـربی 
کنـرن علـی بابـا ضمـن پذیـرش جریمـه میلیـاردی 
نهادهـای  تحقیقـات  بـا  کامـل  طـور  بـه  کـرد  اعـام 

کـرد.  خواهـد  همـکاری  چیـن  دولتـی 

سـال پیـش ادامه داشـت، صـادر کرد.
ایـن کنـرن مدت ها بـود زیـر ذره بین نهـاد نظارت بر 

فعالیت هـای اقتصادی چین قرارداشـت.
 ۱۰( شـنبه  روز  چیـن  دولتـی  خربگـزاری  شـین هوا، 
اپریـل( گـزارش داد علی بابـا متهم به سـو اسـتفاده از 

موقعیـت غالـب خـود در بـازار شـده اسـت.
روش هایـی  از  علی بابـا  چینـی،  مقام هـای  گفتـه  بـه 

چیـن کنـرن تجـاری آنایـن "علـی بابـا" را بـه دلیـل 
 ۳۰۰ و  میلیـارد  دو  کشـور  ایـن  رقابـت  قانـون  نقـض 
میلیـون یـورو جریمه کـرد. علی بابـا بزرگرتین فروشـگاه 
پورتال هـای  فعال تریـن  از  و  اسـت  چیـن  آنایـن 

می شـود. شـناخته  جهـان  رسارس  در  اقتصـادی 
آژانـس دولتـی "تنظیم بـازار چین" حکـم جریمه رشکت 
علی بابـا را پـس از امتـام تحقیقـات کـه از مـاه دسـمرب 

ورزشـگاه خالـی از متاشـاگر می توانـد تاثیرگذار 

باشـد ولی هرچـه پیش بینی کنیـم، تنها حدس 

و گامنـه زنـی اسـت و بایـد دیـد در زمیـن چـه 

حوادثـی رقـم مـی خـورد.«

دل بوسـکه ادامـه داد:» فصـل جـاری بارهـا رئال 

و زیـدان را متـام شـده مـی دانسـتند. شـایعات 

برکنـاری زیـدان چندیـن بـار بـه گـوش رسـیده 

ولـی هـر بـار اوج گرفتـه انـد. امتیـاز زیـدان ایـن 

اسـت کـه رسان باشـگاه و هـواداران بـه او ایامن 

دارنـد. زیدان افتخارات زیادی برای رئال کسـب 

کـرده و یـک مربـی اثبـات شـده اسـت. معتقـدم 

در میانـه هـای فصـل بایـد بـا احتیـاط بیشـرتی 

در مـورد رسنوشـت تیـم هـا و یک مربـی صحبت 

کـرد. در مقطعـی بـه رس می بریم کـه صحبت از 

سـلطه تیم های انگلیسـی اسـت ولی همین سه 

شـنبه رئال بـا زیدان برابر لیورپول نشـان داد که 

چقـدر بر حریـف انگلیسـی اش برتـری دارد.«

آینـده مسـی:» مـن در مسـی نشـانه خسـتگی یا 

دور بـودن از فـرم خوبـش ندیـده ام. او اگـر دو 

بـازی گل نزنـد، مـی گوینـد متـام شـده امـا ایـن 

اشـتباه اسـت. مسی تاثیری مسـتقیم روی شیوه 

ماندنـی  هـا  رنـگ  از  فراتـر  و  دارد  بارسـا  بـازی 

شـدن او بـه سـود فوتبـال اسپانیاسـت.«

رسمربـی سـابق رئـال معتقد اسـت ایـن تیم 

بـا هدایت زیدان قـدرت پیروزی بر بارسـلونا 

را دارد.

از  و  اسـتفانو  دی  ورزشـگاه  در  امشـب 

میزبـان  مادریـد  رئـال  اللیـگا   30 هفتـه 

بارسلوناسـت. دیـداری بسـیار حسـاس کـه 

توانـد  مـی  اللیـگا  قهرمانـی  رسنوشـت  در 

باشـد. کننـده  تعییـن 

ویسـنته دل بوسکه اسـطوره رئال و رسمربی 

سـابق ایـن باشـگاه کـه بارهـا و بارهـا ایـن 

بـازی را تجربـه کـرده، در مـورد بازی امشـب 

نقطـه نظـرات جالبـی دارد.

دل بوسـکه گفـت:» پـس از ال کاسـیکو و 

از یکشـنبه، اللیـگا یـک مدعـی جـدی تـر 

خواهـد داشـت. البتـه هفتـه های زیـادی تا 

پایـان باقیامنـده و مـن حتـی شـانس سـویا 

آنهـا  بـرای قهرمانـی را هـم رد منـی کنـم. 

فاصلـه  کـه  دارنـد  اختـاف  امتیـاز  هشـت 

چنـدان زیـادی نیسـت.

بـه شـخصه رئـال و بارسـا را در یـک سـطح 

مـی بینـم و معتقـدم هر دو مـی توانند برنده 

باشـند.  بازی 

در  حتـی  میزبانـی  امتیـاز  کـه  دانیـم  مـی 

 

دی یونگ در آستانه ال کالسیکو؛ اللیگا در مشت ماست
سـتاره هالنـد بارسـلونا معتقـد اسـت رسنوشـت 

قهرمانـی اللیـگا در دسـتان خودشـان اسـت.

اسـتفانو  دی  آلفـردو  ورزشـگاه  در  دیشـب 

از سـه ال  رئـال مادریـد میزبـان بارسلوناسـت. 

کاسـیکوی اخیـر، رئـال مادریـد دو تـا را پیـروز 

شـده و یک بازی نیز مسـاوی شـده اسـت. بازی 

رفـت دو تیـم در نوکمـپ مـاه عقـرب گذشـته بـا 

برتـری 1-3 رئـال بـه امتـام رسـید و بایـد دیـد 

مـی  رقـم  ای  نتیجـه  چـه  مادریـد  در  امشـب 

خـورد. هـر تیـم در ایـن بـازی برنـده شـود، موقتا 

صدرنشـین اللیـگا مـی شـود؛ هرچنـد بارسـا بـا 

یـک مسـاوی هم مـی تواند به صدر جـدول برود.

پـس از ایـن بـازی دو تیـم هشـت بـازی دیگر نیز 

پیـش رو خواهنـد داشـت و بـدون شـک جـدال 

بـا اتلتیکـوی صدرنشـین بـرای قهرمانـی تا هفته 

هـای پایانـی ادامـه خواهد داشـت.

فرانکـی دی یونـگ سـتاره هالنـد بارسـا در مـورد 

ال کاسـیکو گفـت:» پیـروزی در این بـازی واقعا 

مهم اسـت. همیشـه فشـار وجـود دارد و معتقدم 

ایـن ال کاسـیکو متفـاوت بـا قبلـی هـا نیسـت 

چـرا کـه هـدف مـا کسـب پیـروزی اسـت. اگـر 

برنـده شـویم، طبعا به هدف مـان یعنی قهرمانی 

اللیـگا نزدیـک تـر مـی شـویم بـا ایـن حـال ایـن 

بـازی هـر چـه درش رقـم بخـورد، چنـدان تعیین 

کننـده نخواهـد بـود. اگـر بربیـم یـا ببازیـم، بـه 

معنـای تضمیـن قهرمانـی یـا از دسـت دادن آن 

نخواهـد بـود.«

دی یونـگ ادامه داد:» اللیگا در مشـت ماسـت و 

مـی توانیـم همـه چیـز را بـه نفع مـان رقـم بزنیم. 

مـی خواهیـم قهرمان اللیگا و کوپا دل ری شـویم 

و در حالـی کـه بـه زودی فینـال کوپـا دل ری را 

پیـش رو داریـم، برتری در ال کاسـیکو روحیه ما 

بـرای بـازی نهایـی را نیـز مضاعف مـی کند.«

آینـده:» امیـدوارم سـال ها در بارسـا مبانم. اینجا 

یـک فلسـفه فوتبالی مشـخص دارند که همیشـه 

مـورد عاقـه من بوده اسـت.«

دولت سویدن قوانین 
سخت گیرانه مهاجرتی را دائمی می کند

کرد ممنوع  ا  ر کمپیوتر چیــن  بــر  ا ســازنده  به هفت  امریکا صادرات 

زنـده پوشـش خواهنـد داد اما در 4 کشـور چنیـن نخواهد 

بود.

تنهـا  نـو  گینـه  و  مالـت  مغولسـتان،  شـاملی،  کوریـای 

کشـورهایی هسـتند که ال کاسـیکو را به صورت مستقیم 

پخـش نخواهنـد کـرد.

بارسـا در حالـی به این بازی رسـیده اسـت که یـک امتیاز 

بیشـرت از رئـال دارد و برتـری کهکشـانی هـا آنهـا را موقتـا 

بـه صـدر خواهد رسـاند. تسـاوی در این بازی نیز بارسـا را 

موقتا صدرنشـین مـی کند.

اکرث کشـورهای دنیا دیدار رئال و بارسـا را به صورت زنده پوشـش 

خواهنـد داد.بـه نقل از آاس، دنیا به دو نیم خواهد شـد و بخشـی 

بخشـی  و  کـرد  خواهنـد  هـواداری  رئـال  از  دوسـتان  فوتبـال  از 

دیگـر از بارسـلونا. ال کاسـیکو بـه زعـم بسـیاری جـذاب تریـن 

و مهمرتیـن بـازی باشـگاهی دنیـا پـس از فینـال لیـگ قهرمانـان 

اسـت و توجهـات جهانـی فراوانـی را بـه خـود جلـب مـی کنـد.

از هفتـه 30 اللیـگا در یـک دیـدار تعییـن کننـده کـه مـی توانـد 

حتـی رسنوشـت قهرمـان اللیـگا را مشـخص کنـد، رئـال میزبـان 

بارسلوناسـت و طبعـا بسـیاری از کشـورها ایـن بـازی را بـه صـورت 
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خـر درگذشـت شـاهزاده فیلیپ، همـر ملکـه الیزابت نرش 

شـده بـه ملکـه و مـردم بریتانیـا اظهـار غم رشیکـی شـده و از 

خدمـات شـاهزاده فیلیـپ تجلیل شـده اسـت.

در پیـام آقـای غنـی کـه در صفحـه ارگ ریاسـت جمهـوری 

شـاهزاده  واالحـرت  درگذشـت  خـر  »از  آمـده  شـد  نـرش 

فیلیـپ، همر علیا حـرت ملکه الیزابت دوم متاثر شـدم.«

گـذاری  ورسمایـه  تجـارت  اتـاق  مسـووالن  هـم،  ازسـویی 

می گوینـد که حل مشـکالت ویـزه بازرگانی میان افغانسـتان 

و چیـن می توانـد زمینـه هـا را بـرای رشـد بازرگانـی میـان دو 

کشـور فراهـم سـازد.

محمـد یونـس مهمنـد، معـاون اتاق تجـارت ورسمایـه گذاری 

مـا  بـرای  ویـزه  بـاره  تـا در  »از چیـن خواهشـمندیم  گفـت: 

سـهولت فراهـم کنـد.«

احسـان اللـه  پذیـر، رییـس منایشـگاه هـای وزارت صنعـت 

هایـی سـکتور  »چنیـن منایشـگاه  داشـت:  بیـان  تجـارت  و 

خصوصـی را در عرصـه هـای مختلف همچـون رسمایه گزاری 

کنـار ملـت و مـردم افغانسـتان می مانـد. 

بـه اسـاس معلومـات اعالمیـه خلیل زاد ابـراز امیـدواری کرده 

واحـد  طـرح  بـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  کـه  اسـت 

بـه اجـالس اسـتانبول بـرود. در مالقـات آقـای خلیـل زاد بـا 

قدردانـی از پیش رفت هـا در ایجـاد اجـاع داخلـی زیرچـر 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملی در بحـث صلح گفت کـه ایاالت 

متحـده و جهـان خواهـان تریـع رونـد صلـح و بیش تریـن 

و اسـتقرار  پایـان جنـگ  بـرای  از فرصـت موجـود  اسـتفاده 

ایـاالت  بـه قـول وی   صلـح دایمـی در افغانسـتان اسـت.  

متحـده از متـام طرف هـا می خواهـد تـا بـرای پایـان جنـگ و 

دسـت یافنت بـه صلـح دایمـی همـکاری مناینـد.

داکـر عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحۀ ملی 

بـا ابـراز قدردانـی از تالش هـای ایـاالت متحـده امریـکا برای 

کـه جمهـوری  افغانسـتان گفـت  در  بـه صلـح  دسـت یافنت 

شـود خـوب اسـت.« دکان هـا در کابـل پُـر از مـواد خوراکـی 

مـردم  امـا  می خورنـد  چشـم  بـه  رضوری  اجنـاس  دیگـر  و 

شـکایت دارنـد کـه نرخ هـا بـاال رفتـه. در ایـن حـال شـاری 

می گوینـد کـه قیمتـی را تحمـل کـرده می تواننـد امـا تحمل 

جنـگ و ناامنی دشـوار اسـت. نورالله یکی از دکانـداران: »از 

هـر دو جنـاح چـی حکومـت اسـت چی جنـاح مخالف اسـت 

می خواهیـم کـه در مـاه مبـارک رمضـان آتش بـس کننـد.« با 

وصـف افتتـاح مذاکـرات بیـن افغانـان در سـپتمر پارسـال 

خانـواده سـلطنتی بریتانیـا اعـالم کـرده کـه کتـاب یادبـود 

شـاهزاده فیلیـپ بـه صـورت آنالیـن بـرای ارسـال پیام هـای 

تسـلیت شـخصی در دسـرس اسـت. 

در ادامـه پیام تسـلیت رئیس جمهور افغانسـتان تاکید شـده 

کـه »شـاهزاده فیلیـپ یـک عضو برجسـته خانواده سـلطنتی 

از  و حایـت  مـردم  و  بـرای کشـور  شـایان  و خدمـات  بـود 

ورزشـکاران و جوانان انجـام داد. مردم بریتانیا او و خدماتش 

بـرای کشـور را همیشـه بـه خاطـر خواهند داشـت.«

او افـزوده کـه »مـن بـا بریتانیایی هـا و خانـواده سـلطنتی در 

عـزاداری درگذشـت او همراهـی می کنم، و اظهـار همدردی 

عمیـق ام و تسـلیت به علیاحرت ملکـه الیزابت دوم از طرف 

حکومـت و مردم افغانسـتان را ابـراز می دارم.«

عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی نیـز 

»از شـنیدن خـر درگذشـت  کـه  گفتـه  تسـلیتش  پیـام  در 

شـاهزاده فیلیـپ، دوک ادینبـورگ غمگیـن شـده و تسـلیت 

قلبـی بـه علیاحـرت ملکـه، واالحـرت شـاهزاده چارلـز، 

خانـواده سـلطنتی و مـردم بریتانیـا می گویـم. روحـش شـاد 

آرامـش.« و در 

در  نیـز  افغانسـتان  پیشـین  جمهـور  رئیـس  کـرزی،  حامـد 

پیـام تسـلیتش گفتـه کـه »شـاهزاده فیلیـپ، میـراث بزرگـی 

از خدمـات را بجـا گذاشـته اسـت. روحش شـاد و در آرامش«

محمـد حنیـف امتـر، وزیـر خارجـه افغانسـتان نیـز بـا بازنرش 

افغانسـتان و  از دیـدار محمدظاهـر، شـاه پیشـین  عکسـی 

شـاهزاده فیلیـپ و ملکـه بریتانیـا پیـام تسـلیتی بـه ملکـه و 

مـردم بریتانیـا را در توییـرش نـرش کـرده اسـت. 

همـکاری  و  کمـک  شـغلی،  بیشـر  هـای  فرصـت  ایجـاد  و 

می کننـد.«

بـر بنیـاد آمـار هـای اتـاق تجـارت ورسمایـه گـذاری، درسـال 

گذشـته افغانسـتان بـه ارزش شـصت میلیـون دالر صـادرات 

بـه چین داشـته اسـت در حالیکه در این سـال بـه حدود یک 

میلیـارد دالـر کاالهـا ازچین به افغانسـتان وارد شـده اسـت .

مسـووالن ایـن اتـاق می گویند کـه درحال حارض افغانسـتان 

کـر بـزرگ بازرگانـی بـا چیـن دارد کـه بـا توسـعه رسمایـه 

کـر  ایـن  چیـن،  و  افغانسـتان  میـان  مشـرک  گـذاری 

یابـد.  کاهـش  می توانـد 

و  عادالنـه  یـک صلـح  بـه  رسـیدن  بـه  افغانسـتان  اسـالمی 

دایمـی متعهـد اسـت. 

بـه اسـاس اظهارات داکـر عبداللـه در این مالقات، شـورای 

عالـی مصالحـۀ ملی بـه عنوان چـر بزرگ ملی بـرای رهری 

توحیـد  در  شـورا  ایـن  و  می کنـد  تـالش  صلـح  مدیریـت  و 

دیدگاه هـای جمهوریـت گام هـای مهمـی برداشـته اسـت که 

جمهـوری اسـالمی بـا طـرح و دیـدگاه مشـرک بـه اجـالس 

اسـتانبول خواهـد رفت.

رییـس شـورای عالـی مصالحـه  ملـی از تریـع رونـد صلـح 

اسـتقبال کـرد و از آمادگـی طـرف جمهـوری اسـالمی بـرای 

اشـراک و موفقیـت اجـالس اسـتانبول اطمینـان داد.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن نشسـت اعضـای رهری 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی نیـز دیدگاه هـا و پرسـش های 

خویـش را در مـورد قضایـای مربـوط بـه صلـح و مذاکـرات 

مطـرح سـاختند و حایـت خویـش را از تریـع رونـد و قطع 

جنـگ ابـراز داشـتند. این درحالیسـت که دیدار خلیـل زاد با 

رئیـس جمهـور غنـی در یک فضـای جدی سیاسـی و به طور 

اختصاصـی انجـام شـد. گفتـه می شـود خلیـل زاد در تـالش 

اسـت کـه رئیـس جمهور غنـی را قانع کند که دراین نشسـت 

اشـراک کنـد و گامـی بـرای عملـی شـدن صلـح از دیـدگاه 

ایـاالت متحـده امریـکا و گـروه طالبان بـردارد.

امـا رئیـس جمهـور گفته اسـت که تـا زمانی که هیـات گفتگو 

کننـده طالبـان تغییـر نکند، در هیـات دولت افغانسـتان نیز 

تغییـری نخواهـد آمـد. رئیـس جمهـور غنـی دو روز پیـش در 

عمومـی سـاخنت طـرح رسمرحله یـی خـود گفـت کـه کسـی 

بـا معاونانـش اسـتعفا دهـد و بـه  توقـع نداشـته باشـد وی 

معاملـه ننگیـن تـن دهـد. قـرار اسـت در تاریـخ 27 حمـل 

نشسـت ترکیـه برگـزار شـود، نشسـی کـه رسنوشـت و سـاز و 

مهـم تلقـی می شـود.

در دوحـۀ قطـر، خشـونت در افغانسـتان کـم نشـده اسـت. 

حکومـت افغانسـتان و متحـدان بین املللـی اش بـه تکـرار از 

طالبـان بـه خاطـر آنچـه کاهـش ندادن خشـونت گفته شـده 

انتقـاد کرده انـد. طالبان بـه درخواسـت ها در زمینۀ آتش بس 

در کشـور تاکنـون پاسـخ مثبـت نـداده و گفته اند کـه در این 

بـاره در میـز مذاکـره بحـث خواهنـد کـرد. قبـالً ایـن گـروه و 

حکومـت افغانسـتان دو بـار در سـه روز عیـد در سـال های 

۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ آتش بـس اعـالم کـرده بودنـد. 

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور افغانسـتان و شـاری 

دوک  فیلیـپ،  شـاهزاده  درگذشـت  کشـور  ایـن  رهـران  از 

گفتنـد. تسـلیت  را  ادینبـورگ 

روز گذشـته، کاخ باکینگهـام اعـالم کـرد شـاهزاده فیلیـپ، 

همـر ملکـه الیزابـت دوم در ۹۹ سـالگی درگذشـته اسـت.

در پیام هـای تسـلیت رهـران افغانسـتان کـه پـس از اعـالم 

 بـرای نخسـتین بـار یـک منایشـگاه تولیـدات فنـاوری هـای 

چینـی از سـوی یـک رسمایه گـذار چینـی کـه بیسـت سـال 

می شـود در افغانسـتان زنده گـی می کنـد، روز جمعـه )۲۰ 

حمـل( در شـهرک چینـی هـا در کابـل راه انـدازی شـد.

درایـن منایشـگاه شـاری از رشکـت هـای چینـی و رشکـت 

هـای مشـرک افغانـی و چینی، تولیـدات شـان را به منایش 

گذاشتد.

بازرگانـان چینـی کـه در ایـن منایشـگاه رشکـت کـرده انـد 

می گوینـد کـه اگـر زمینه هـای رسمایه گـذاری الزم برایشـان 

فراهـم شـود، حارض اسـتند در بخـش صنایـع رسمایه گذاری 

دهند. انجـام 

یومینـگ هـوی، برگـزار کننـده ایـن منایشـگاه می گویـد کـه 

بـرای تشـویق رسمایـه گـذاران چینی یـک گـروه از چینی ها 

را بـرای رسمایه گـذاری بـه افغانسـتان آورده اسـت.

»شـا ببینیـد در حـدود هشـت )تاجـر( چینـی آمـده انـد و 

می خواهنـد مشـوره کننـد که افغانسـتان چـی رسمایه و چی 

فابریکـه نیـاز دارد؟«

عبدالجبـار صافی،  مسـوول انجمـن صاحبـان صنایع اظهار 

داشـت: »بـه این طریق آنها تشـویق می شـوند به افغانسـتان 

بیآینـد و عالقـه منـد رسمایه گـذاری بـه خصـوص در بخـش 

صنعـت در این کشـور شـوند. اینگونه برای افغانهـا نیز زمینه 

هـای کاری پیدا می شـود.«

درهمیـن حـال، مسـووالن اتـاق معـادن و صنایـع می گوینـد 

کـه قـرار اسـت سـه کارخانـه تولیـدی چیـن در افغانسـتان 

کارهایشـان را آغـاز کننـد.

و  معـادن  اتـاق  عامـل  رییـس هیئـت  اللـه سـمندر،  رحیـم 

صنایـع می گویـد: »دوسـتان چینایـی مـا در افغانسـتان سـه 

فابریکـه جـور می کنند.ماشـیرنی دو فابریکـه به افغانسـتان 

رسـیده اسـت.«

کـرده  اعـالم  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای   

رئیـس  عبداللـه  عبداللـه  داکـر  کـه  اسـت 

خلیـل زاد  زملـی  بـا  کشـور  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای 

ایـاالت متحـده امریـکا دیـدار کـرد. شـورای  مناینـده ویـژه 

عالـی مصالحـه ملـی شـنبه 21 حمـل بـا نـرش اعالمیـه ای 

گفتـه اسـت داکـر عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی 

از ظهـر دیـروز در حالی کـه معاونـان،  مصالحـۀ ملـی قبـل 

اعضـای رهـری شـورا و تعـدادی از شـخصیت های سیاسـی 

کشـور نیـز حضور داشـتند بـا دکر زملـی خلیـل زاد مناینده  

ویـژه ایـاالت متحـده  امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در قرص 

سـپیدار مالقـات کـرد. در خرنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن 

دیـدار آقـای خلیـل زاد بـا تاکید برحایـت همه  جانبـه ایاالت 

متحـده ی امریـکا از تالش هـای صلـح افغانسـتان گفـت کـه 

ایـاالت متحـده در تالش هـای صلـح و دوران پسـا صلـح در 

 مـردم عـام در افغانسـتان از حکومـت و طالبـان می خواهنـد 

کـه بـه احـرام ماه رمضـان صلـح کنند.

زندگـی عـادی مـردم در کابـل بـا وجـود نگرانـی از ناامنـی 

ادامـه دارد. مـردم امیـدوار انـد کـه دو طرف درگیـر جنگ در 

افغانسـتان بـه مناسـبت مـاه رمضـان صلـح کننـد.

قرار اسـت نشسـت ترکیه دربارۀ گفتگوهای صلح افغانسـتان 

در مـاه روان میـالدی در شـهر اسـتانبول برگـزار شـود امـا 

شـاری از مـردم می گوینـد که چنین نشسـت ها در گذشـته 

از شـدت جنـگ در کشـور نکاسـته. حمیداللـه خـان عـامل 

دیـن در کابـل انتظار دارد کـه اطراف درگیـر دربارۀ آتش بس 

دایمـی توافـق کنند.

هسـتیم  امیـدوار  افغانسـتان  مـردم  »مـا  گفـت:  حمیداللـه 

کـه قـدوم رمضـان رحمـت شـود و فضـل شـود کـه مـردم و 

کننـد  کوشـش  طالبـان[  و  ]حکومـت  مخالـف  جناح هـای 

کـه در همـه اوقـات بـه خصـوص در رمضـان زمینـه را بـرای 

صلـح دایمـی و همیشـگی فراهـم کننـد.« بسـیاری از کلچـه 

پزی هـا در آسـتانۀ مـاه رمضـان به تهیۀ انـواع از کلچـه و روت 

را آغـاز کرده انـد. عبدالعلـی مالـک یـک کلچه پـزی در کابـل 

می خواهـد کـه اطـراف درگیـر جنـگ بـه احـرام رمضـان بـه 

صلـح تـن دهنـد. مالک گفـت: »به امیـد یک صلح هسـتیم، 

صلـح رستـارسی در کشـور. بـرای مـردم کار و بـار و سـهولت 

ایجـاد شـود. مـاه رمضـان را پیـرشو داریـم، بـرای مـردم کار 

راه اندازی نخستین نمایشگاه تولیدات چینی در کابل

دیدار داکتر عبداهلل با خلیلزاد

خواست مردم از حکومت و طالبان: به احترام ماه رمضان صلح کنید

از خدمات شــاهزاده فیلیپ تجلیل کردند افغانســتان در پیام های تسلیت  رهبران 
صبـح  آتش سـوزی  یـک  وقـوع  از  رسـانه یی  گزارش هـای   

دیـروز در ذخیـرگاه گاز والیت هرات خر داده بود. سـاعاتی 

بعـد از آن پولیـس والیـت هرات گفته اسـت این آتش سـوزی 

مهـار شـده اسـت و خسـارات جـدی جانـی و مالـی از آن بـه 

جـا منانده اسـت.

پولیـس هـرات شـنبه 21 حمـل بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه حوالـی سـاعت هفـت صبـح ذخیره گاه هـای گاز 

شـال شـهر هـرات، شـاهد آتش سـوزی بـود کـه در سـاعات 

اولیـه توسـط پولیـس بـه رهـری سـمونوال شـیرآقا الکـوزی 

آمـر امنیـت قوماندانـی امنیـه هـرات کـه شـخصا در سـاحه 

حضـور یافـت، مدیریـت و مهـار شـد.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ایـن حادثه خوشـبختانه 

تلفـات جانـی در پی نداشـت.

در خرنامـه امـا آمـده اسـت:» در این آتش سـوزی کـه در اثر 

بی احتیاطـی هنـگام انتقـال گاز از یـک تانکر بـه تانکر دیگر 

در جوزجـان پنجـاه پـروژه عـام املنفعـه کـه بیـش از ده هزار 

خانـواده از مزایـای آن مسـتفید می شـوند، درحالـی تطبیق 

ایـن مناطـق هنـوز هـم  از باشـندگان  گردیـد کـه شـاری 

آشـامیدنی صحـی  آب  و  مراکـز صحـی  مکتـب،  کمبـود  از 

شـکایت دارنـد.

این پروژه ها در ۴۰ قریه شـهر شـرغان از سـوی دفرحایه 

اطفال تطبیق گردیده اسـت.

اطفـال  دفرحایـه  منسـوبین  از  ارغندیـوال  عبدالبصیـر 

گفـت:  هـا  پـروژه  ایـن  افتتـاح  حیـن  والیـت جوزجـان،  در 

»ایـن پـروژه هـا شـامل اعاربنـد هـای آب، اعاردیوارهـای 

محافظتـی دربرابرسـیالب هـا، حفـر ذخیـره هـای آب بـرای 

زارعیـن،  بـرای  زراعتـی  هـای  زمیـن  همـوارکاری  مواشـی، 

علفچرهـا،  محافظـت  و  احیـا  بـاغ،  چهـار  و  چهـل  احـداث 

از  جلوگیـری  و  زراعتـی  آب  هـای  کانـال  سـازی  عریـض 

فرسـایش خـاک از طریـق غـرس نهال هـای زینتی و کشـت  

میباشـند.« قریـه  در چهـل  نباتـات 

بـه گفتـۀ منبع، بیـش ازده هزار خانواده از مزایـای این پروژه 

هـا مسـتفید شـده و نزدیـک بـه پنـج هـزار تـن از باشـندگان 

پـروژه هـا مـرصوف کارشـده  ایـن  قـرا وقصبـات، درترکیـب 

بودند.

وی افـزود ایـن پـروژه هـا کـه دربخـش هـای مدیریـت آبریزه 

هـا، کاهـش خطـرات و تغییراقلیـم تطبیـق گردیـده، بیش از 

پنجـاه میلیـون افغانـی هزینه برداشـته اسـت.

قـرا وقصبـات، تطبیـق  از  باشـندگان برخـی  ایـن حـال  در 

اطفـال  از طریـق دفرحایـه  را  عـام املنفعـه  پـروژه هـای 

متجیـد میکننـد، ولـی میگوینـد کـه هنوزهـم درمحـالت بـا 

مشـکالت نبـود سـاختان مکتـب، کمبـود معلمیـن و عـدم 

روبروانـد. رسک  موجودیـت 

پـژواک  بـه  کنـاره شهرشـرغان  قریـه  باشـنده  آغـا  شـیرین 

گفـت: »درقریـه مـا دیـوار محافظتـی گبیونی در کنـار کانال 

کـه  می گویـد  هـرات  والـی  قتالـی،  عبدالوحیـد  سـید   

شـاهراه های هـرات – اسـالم قلعه و هـرات – تورغندی به روی 

اسـت. بازگشـایی شـده  ترافیـک 

گمـرک  آتش سـوزی  متـرران  مناینـده ی  آریـن،  بصیـر 

از  کتبـی  ضانـت  گرفـنت  بـا  آنـان  کـه  گفـت  اسـالم قلعه 

و  مجلـس مناینـدگان  اعضـای  مالیـه،  وزارت  در  مسـئوالن 

والـی هـرات ایـن دو شـاهراه کلیـدی را بازگشـایی کرده اند.

آقـای آریـن همچنان گفت که براسـاس ایـن ضانت کتبی، 

بایـد تـا ۴۰ روز آینـده حکومـت بـرای متـرران آتش سـوزی 

۲۵ دلـو، غرامـت بپردازد.

 – هـرات  شـاهراه های  تاکنـون  حمـل   ۱۴ شـنبه،  روز  از 

اسـالم قلعه و هـرات – تورغنـدی از سـوی معرضـان مسـدود 

اتفـاق افتـاد، ده تانکـر حامـل گاز مایـع سـوخته و یـک تـن 

نیـز بـه صورت سـطحی زخم برداشـته اسـت.«

اواخـر سـال گذشـته خورشـیدی یـک آتش سـوزی بـزرگ در 

بنـدر اسـالم قلعه در مـرز ایـران در والیت هرات اتفـاق افتاد 

کـه هـزاران تانکـر و صدهـا هـزار مریـک تـن مواد سـوختی 

افغانسـتان خسـارات  و صنایـع  تجـارت  اتـاق  حریـق شـد. 

ناشـی از آن آتـش سـوزی را بـرای سـکتور خصوصـی غیـر 

قابـل جـران توصیـف می کنـد.

حـدود شـش روز پیـش ده هـا تـن از متـرران آتش سـوزی 

بنـد اسـالم قلعـه، دسـت بـه اعـراض زدنـد و بنـادر اسـالم 

قلعـه و تورغنـدی را بسـته کـرده بودنـد. 

ایـن معرضـان دولـت را بـه بی کفایتـی در آن حادثـه متهـم 

کردنـد و خواسـتار جران خسـارت شـده بودنـد. والی هرات 

امـا بـه آنـان وعـده داده اسـت کـه بعد از برسـی همـه جانبه 

دولـت خسـارت متـرران را پرداخـت خواهـد کرد.

آب سـاخته شـده کـه ده هـا خانـواده را از خطـرات جـاری 

شـدن سـیالب محفـوظ نـگاه میـدارد.«

یـاد دارم کـه نسـبت عـدم  »بـه  ادامـه عـالوه کـرد:  وی در 

موجودیـت دیوارمحافظتـی کنـار کانـال، ده هـا بـار وسـایط 

نقلیـه داخـل جوی افتـاده و برخی را مجروح سـاخته اسـت؛ 

بـا  ولـی   درامانیـم،  ایـن مشـکل  از  اکنـون  الحمدللـه  امـا 

مشـکالت نبـود رسک، کمبـود معلمیـن و عـدم موجودیـت 

سـاختان مکتـب دچـار اسـتیم.«

وی ازمسـئولین ذیربـط خواسـت تـا به خواسـت مردم پاسـخ 

گوینـد و مشـکالت محیطـی آنهـا را مرفوع سـازند.

محمـد عظیـم غیـرت  یکـی از باشـنده هـای قریـه یکـه بـاغ 

گفـت: »مکتـب منطقـه مـا با کمبـود معلمیـن روبروسـت و با 

آنکـه چندیـن بـار بـه ریاسـت معـارف مراجعـه کـرده ایـم، تـا 

کنـون بـه خواسـت مـا جـواب گفته نشـده اسـت، شـاگردان 

زمیـن  روی  بـه  چوکـی،  کمبـود  نسـبت  مـا  محلـۀ  مکتـب 

میخواننـد.« و درس  مینشـینند 

درایـن حال، عبدالقـادر مالیه  معاون مقـام والیت جوزجان، 

ضمـن صحبتـی بـه پـژواک گفـت: »ما مشـکالت مـردم را در 

روسـتا هـا جمعبنـدی کـرده ایـم و یکـی پـی دیگـر، بـه آن 

رسـیده گـی میکنیم.«

وی افـزود کـه  در شهرشـرغان، امنیـت تامین اسـت و زمینه 

بـرای تطبیق پـروژه های عام املنفعه مسـاعد اسـت.

او از نهـاد هـا و موسسـاتی کـه دربخـش تطبیـق پـروژه های 

بـاالی  تـا  خواسـت  انـد،  فعالیـت  مـرصوف  املنفعـه  عـام 

مشـکالت مـردم غـور منـوده در زمینـه اقدامـات و تدابیری را 

روی دسـت گیرنـد.

کـه  خواسـت  اطفـال  دفرحایـه  از  والیـت،  مقـام  معـاون 

درایـن راسـتا بیشـر فعالیـت مناینـد تـا بتواننـد بـرای مردم 

شهرشـرغان و روسـتا هـای آن، سـهولت هـای الزمـه را در 

بخـش هـای مختلـف مسـاعد سـازند.

شـده بـود. معرضـان خواسـتار پرداخـت غرامـت از سـوی 

حکومـت بـه متـرران آتش سـوزی گمرک اسـالم قلعه شـده 

بودنـد.

موتـر   ۱۲۰۰ از  بیـش  اسـالم قلعه  گمـرک  آتش سـوزی  در 

آتـش  در  امریکایـی  دالـر  میلیـون  ده هـا  ارزش  بـه  باربـری 

سـوخت. متـرران مدعی اند کـه دلیل آتش سـوزی گمرک، 

نبـود امکانـات بـرای مهـار آتـش و همچنـان فسـاد در ایـن 

اداره بـوده اسـت.

یک قسـمت زیـادی از کاالهای وارداتی ایران و ترکمنسـتان 

کشـور  وارد  تورغنـدی  و  اسـالم قلعه  گمرک هـای  طریـق  از 

می شـود. مسـدود شـدن شـاهراه ها باعـث بلندرفـنت قیمت 

مـواد اولیـه و سـوختی تـا ۴۰ درصـد در هـرات شـده بود.

در یک آتش سوزی در هرات ده تانکر گاز حریق شد

ده ها پروژۀ عام المنفعه در جوزجان به بهره برداری سپرده شد

شاهراه های هرات - اسالم قلعه و هرات - تورغندی بازگشایی شد


