
حالت رواني و ذهني ما به   گونه است که سالخی و مرگ ده ها و صدها انسان در این 
زمينه هاي  و  پي ريشه ها  از  رفتن  و  تامل جدي  به  ما  واداشتن  از  ناتوان  سرزمین هم 
تاريخي آن است. عمِر اين روزگار نه يك، دو دهه يا سده كه دست كم به چندين 

سده مي رسد. سرزمين ما تا اواسِط قرن هجدهم ميالدي، از لحاظ سياسي...

به گفته ی مقام های دولت افغانستان، مقام های حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان 
روز سه شنبه بحث ها و گفت وگوهای شان را در اسالم آباد آغاز کردند. انتظار می رود 
که این گفت وگوی دو روزه، گامی باشد برای  آغاز رسمی روند صلح در افغانستان. 

این نشست، یکی از مالقات هایی است که در باالترین سطح میان دو طرف...

عالی  هیئت شورای  است که یک  تایید کرده  ریاست جمهوری  معاون سخن گوی 
صلح برای مذاکره با گروه طالبان به پاکستان سفر کرده است. ظفر هاشمی، معاون 
سخن گوی ریاست جمهوری برگزاری این مذاکرات در پاکستان را تایید کرده است. 
آقای هاشمی به بی بی سی گفته است که در گفت وگوهای اسالم آباد، چهار نفر از 

افغانستان و سه نفر به نمایندگی از گروه طالبان شرکت...

اطالعات روز: هیئت حقیقت یاب که به دستور رییس جمهور برای بررسی رویداد جلریز 
تعیین شده بود، گفته که این موضوع پیچیده است و تاهنوز هم به محل رویداد نرفته است.
روز گذشته این هیئت باید گزارش خود را به رییس جمهور می فرستاد، اما نخستین نشست 
اعضای این هیئت دیروز در کابل برگزار شده و تا هنوز آنان برای...                    صفحه2

اطالعات روز: عبداهلل قرلق، منشی مجلس سنا، گفته است که رییس جمهور غنی تعهد 
کرده که مشکالت امنیتی را به صورت جدی مورد بررسی قرار می دهد و از این پس هیچ 

یک از اعضای کابینه در برابر مجلس سنا بی اعتنایی نخواهند کرد.
اعضای مجلس سنا روز  یک شنبه هفته ی جاری در اعتراض...                           صفحه2

احتماال تعداد کسانی که تغییر روابط میان پاکستان و افغانستان در نه 

ماه گذشته را نخواهد دید، اندک است. نه تنها لحن ]گفت وگوها[ بهبود 

شده  برداشته  طرف  هردو  توسط  که  مثبتی  گام های  بلکه  است؛  یافته 

اند به پایان احتمالی تاریخ نزدیک به 70 سال اختالفات اشاره دارند. 

]همکاری[  بدون  نمی توانند  که  می کنند  درک  پاکستانی ها  و  افغان ها 

بر  اند؛  تنیده  هم  در  شان  کشورهای  آینده  چگونه  که  این  و  همدیگر 

رییس  عزم  بدون  پیشرفت ها  این  آیند.  فایق  شان  داخلی  شورش های 

جمهور افغانستان در راستای تاکید بر یک برنامه...
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روزنه ی صلح در افغانستان و پاکستان 
بسته می شود
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هیئت حقیقت یاب برای حادثه جلریز،
 تاهنوز به محل نرفته است

غنی: اعضای کابینه
 در برابر مجلس سنا بی اعتنایی نخواهند کرد

 آغاز گفت وگوهای دو روزه ی سطح باال
 بین کابل و طالبان 

به ملی  گراهای رمانتیک

فازجدید گفت وگوهای صلح؛ 
آیا پاکستان بازهم دوگانه بازی می کند؟ 

صفحه 2 

هیئت شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان 
به پاکستان رفت



اعالم  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  ارگ  روز:  اطالعات 
هدف  به  افغانستان  صلح  عالی  شورای  هیئت  یک  کرد 

مذاکره با گروه طالبان به پاکستان سفر کرده است.
اعضای  و  هیئت  این  مورد  در  ارگ  خربنامه ی  در  هرچند 
ریاست  سخن گوی  معاون  اما  نشده،  داده  معلومات  آن 
جمهوری برگزاری این مذاکرات در پاکستان را تأیید کرده 

است.
ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  گفته ی  به 
جمهوری، در گفت وگوهای اسالم آباد، چهار نفر از جانب 
رشکت  طالبان  گروه  از  منایندگی  به  نفر  سه  و  افغانستان 

خواهند کرد.
 گفته شده است که حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی 
اعضای  از  محمد،  دین  حاجی  و  خارجه  امور  وزارت 

شورای عالی صلح در ترکیب اعضای این هیئت هستند.
از  نقل  به  پاکستان،  تربیون  اکسپرس  روزنامه ی  هم چنان 
منابعی که نخواسته نامش در خرب گرفته شود، نوشته است: 
کرزی،  خلیل  حکمت  شنبه(  سه  دیروز  )شام  اکنون  »هم 
مناینده گان  با  افغانستان  خارجه ی  وزارت  سیاسی  معین 
مشغول  محمد  دین  قاری  و  جلیل  مال  جمله  از  طالبان 

گفت وگو است.«
اعزام این هیئت در حالی ست که چندی پیش )سه شنبه ٢ 
رسطان( ،  رستاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی 
نواز رشیف، نخست وزیر پاکستان، گفته بود که منایندگان 
با  ماه جاری میالدی  پایان  تا  افغانستان و طالبان  حکومت 

هم دیدار خواهند کرد.
و  طالبان  منایندگان  دیدار  که  بود  گفته  عزیز  رستاج 

دیداری  دومین  جاری،  ماه  اواخر  در  افغانستان  حکومت 
است که از سوی پاکستان برنامه ریزی می شود.

اما گروه طالبان تاکنون دیدار منایندگان این گروه با هیئت 
شورای عالی صلح را تأیید نکرده است.

دفرت  از  نیز منایندگانی  این  از  پیش  که  در حالی ست  این 
از اعضای شورای  با شامری  سیاسی گروه طالبان در قطر 
فعاالن مدنی در  و  برخی چهره های سیاسی  و  عالی صلح 
قطر، ناروی و امارات متحده ی عربی دیدار کرده بودند؛ اما 
هم گروه طالبان و هم حکومت گفته بودند که این دیدارها 

رسمی نیست.
از  رسامً  حکومت  که  است  بار  نخستین  این  حال  این  با 
با منایندگان طالبان خرب  برای مذاکره مستقیم  اعزام هیئتی 

می دهد.

به  که  حقیقت یاب  هیئت  روز:  اطالعات 
بررسی رویداد  برای  دستور رییس جمهور 
جلریز تعیین شده بود، گفته که این موضوع 
پیچیده است و تاهنوز هم به محل رویداد 

نرفته است.
روز گذشته این هیئت باید گزارش خود را به 
رییس جمهور می فرستاد، اما نخستین نشست 
برگزار  کابل  در  دیروز  هیئت  این  اعضای 
شده و تا هنوز آنان برای بررسی این موضوع 

به محل رویداد نرفته اند.
رییس جمهور غنی روز یکشنبه در نشست 
شورای امنیت ملی به این هیئت دستور داده 
تا سه  این رویداد را بررسی کرده و  تا  بود، 
رشیک  او  با  را  بررسی هایش  نتیجه ی  روز 
سازد. این هیئت به ریاست یوسف پشتون، 
باز  عضویت  و  ریاست جمهوری  مشاور 

ملی؛  دفاع  وزارت  معاون  جوهری،  محمد 
اکرام الدین یاور، معاون اداری وزارت امور 
داخله؛ احمد جعفری، رییس شورای والیتی 
و  ملی  امنیت  منایندگان  وردک؛  میدان 
اداره ی ارگان های محلی و یک بزرگ قومی 
ریاست  سوی  از  رویداد  این  بررسی  برای 

جمهوری تعیین شده بود.
شورای  رییس  جعفری،  احمد  حاجی 
والیتی میدان وردک و عضو این هیئت گفته 
است که این هیئت وظیفه دارد تا دریابد که 
چگونه رسبازان در ولسوالی جلریز ساعت ها 
مقاومت کرده اند، اما هیچ نهاد دولتی به داد 

آنان نرسیده است.
وزارت  معاون  جوهری،  محمد  باز  اما 
دارد  را  هیئت  این  عضویت  که  ملی  دفاع 
است  گفته  آنان  گذشته  روز  نشست  در 

دارد  امکان  و  است  پیچیده  موضوع  که 
که  چیزی  از  بیشرت  رویداد  این  بررسی 

ریاست جمهوری تعیین کرده زمان بربد.
همه  تحقیقات  که  کرده  تأکید  هم چنان  او 

جانبه و عمیق خواهد بود.
رویداد جلریز میدان وردک، که در آن بیش 
از 24 تن از رسبازان پولیس محلی از سوی 
و  واکنش ها  شدند،  کشته  طالب  شورشیان 

پرسش های جدی را به دنبال داشت.
نفرستادن مهامت و نیروهای کمکی به این 
رسبازان از سوی نهادهای امنیتی در جریان 
پرسش ها  مهم ترین  از  درگیری  ساعت   4۸

درباره ی این رویداد استند.
پیش از این شامری از مقام های بلند پایه ی 
جنگی  جنایت  را  رویداد  این  حکومتی 
خواند و مسئوالن امنیتی را به غفلت وظیفوی 

متهم کردند. آنها خواستار روشن شدن و به 
این  در  که  شدند  کسانی  کشاندن  محاکمه 

رویداد کوتاهی کرده اند.
نشست  در  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله 
شورای وزیران گفت که بررسی های ابتدایی 
به  رسانی  کمک  کار  در  که  می دهد  نشان 
صورت  غفلت  جلریز  در  محلی  پولیس 

گرفته است.
و  محلی  امنیتی  مقام های  این  از  پیش 
امنیتی در مرکز ولسوالی  مسئوالن نهادهای 
به  کمک رسانی  در  بی توجهی  به  جلریز 

رسبازان در جلریز متهم شده بودند.
اکنون هم نذیر احمد حنفی، عضو مجلس 
حقیقت  یاب  هیئت  است  گفته  منایندگان 
می خواهد تا چند روز بگذرد تا بر جنایت 

شان پرده گذاشته شود.

است  گفته  سنا،  مجلس  منشی  قرلق،  عبدالله  روز:  اطالعات 
به  را  امنیتی  که مشکالت  کرده  تعهد  غنی  رییس جمهور  که 
صورت جدی مورد بررسی قرار می دهد و از این پس هیچ یک 

از اعضای کابینه در برابر مجلس سنا بی اعتنایی نخواهند کرد.
اعضای مجلس سنا روز  یک شنبه هفته ی جاری در اعرتاض 
به وضعیت بد امنیتی، به خصوص رویداد اخیر ولسوالی جلریز، 
و  پاسخ گویی  ناامنی ها، عدم  افزایش  به  مسئوالن  توجهی  کم 
دروازه ی  مجلس،  این  به  امنیتی  ارشد  مقام های  نشدن  حارض 
مجلس را بستند و از روز یک شنبه تا چهارشنبه هفته جارى، 

نشست هايش را تعطيل کردند.
که  گفت  رسانه ها  با  صحبت  در  گذشته  روز  قرلق،  عبدالله 
با هیئت اداری مجلس  رییس جمهور، روز دوشنبه در ديدار 

سنا، اطمینان داده است که مشکالت امنیتی رفع خواهد شد و 
کسانی که در رویداد جلریز غفلت کرده اند، مورد پیگرد قرار 

خواهند گرفت.
امور  در  دولت  وزیر  به  جمهور  رییس  که  افزود  هم چنان  او 
پارملانی هدایت داد تا جلوی ىب اعتنايى وزیران به این مجلس 

را بگريد.
قرلق گفت که رییس جمهور اطمینان داد که مقام های حکومتی، 
قانون اساسی را احرتام می کنند و در صورت خواست مجلس 

سنا، در نشست هاى اين مجلس رشکت خواهند کرد.
از سوی هم به گفته ی منشی مجلس سنا، رییس جمهور غنی، 

از مجلس سنا خواسته که تا از احتجاج دست بکشد.
تصمیم  آینده  هفته ی  شنبه  روز  به  که  افزود  قرلق  این حال  با 

پایان  یا  باشد  داشته  ادامه  مجلس  اعرتاض  که  می شود  گرفته 
یابد.

این مجلس  الله کليم زى، یک عضو   در همین حال حسیب 
گفت در صورتی که رییس جمهور به وعده ی خود عمل نکند، 

مجلس سنا بار دیگر دست به اعرتاض خواهد زد.
گفت  مجلس  این  دیگر  عضو  زاده،  مصطفی  نبیه  هم چنان 
مجلس  این  به  وزیران  و  نشود  بهرت  امنیتی  وضعیت  اگر  که 
به  دست  دیگر  بار  مجلس  این  اعضای  بکنند،  بی اعتنایی 

اعرتاض خواهند زد.
هم زمان به اعرتاض مجلس سنا در مورد افزایش ناامنی های و 
بامیان و دایکندی  رویداد اخیر جلریز، باشندگان والیت های 

نیز روز گذشته دست به اعرتاض های گسرتده زده اند.

و  بامیان  والیت های  باشندگان  از  تن  هزارن  روز:  اطالعات 
دایکندی روز گذشته در اعرتاض به بی توجهی مسئوالن امنیتی 
و نرساندن کمک به نیروهای پولیس محلی در رویداد ولسوالی 

جلریز، دست به مظاهره زدند.
و  امنیتی  مسئوالن  اعرتاضی،  هامیش  دو  هر  در  معرتضان 
این حادثه محکوم کردند.  برابر  بی توجهی در  به  را  حکومت 
تظاهرکنندگان در یک منایش اعرتاضی عکس وزیر داخله را 

آتش زده و خواهان برکناری او شدند.
الی چوک  بامیان مسیر مسجد جامع رهرب شهید  معرتضان در 
بر  شعارهای "مرگ  رسدادن  با  آنان  پیمودند.  را  مزاری  شهید 
نکتایی  طالبان  بر  "مرگ  و  طالبان"  بر حامیان  "مرگ  طالبان"، 
خواهان  داخله،  وزیر  عکس های  زدن  آتش  ضمن  پوش" 
برکناری او از سمتش شدند. هم چنان معرتضان رویداد جلریز 
را جنایت جنگی خوانده و از حکومت خواستند تا هرچه زودتر 
پولیس محلی در جلریز  به  را که در کمک رسانی  مقام هایی 

کوتاهی کرده اند به دادگاه بکشاند.
از  این معرتضان گفتند که طالبان در حادثه ی جلریز شامری 

اجساد رسبازان را سوزانده و مثله کردند که این خود مصداق از 
جنایت جنگی و ضد برشی این گروه تروریستی است.

ملی  وحدت  حکومت  رهربان  از  معرتضان  هم  سویی  از 
خواستند که پس از گزارش هیأت حقیقت یاب، وظایف وزیر 
داخله، رسپرست وزارت دفاع و فرمانده پولیس والیت میدان 

وردک را به حالق تعلیق درآورد.
در پایان مظاهره، اعضای خانه ی فرهنگ و هرن بامیان، با اجرای 

تیاتر خیابانی، حادثه ی جلریز را بازسازی کردند.
در همین حال، صدها تن از باشندگان و فعاالن مدنی والیت 
دایکندی نیز روز گذشته در اعرتاض به حاثه ی خونین جلریز 
اعرتاض  به  دست  حاثه  این  در  امنیتی  مسئوالن  بی توجهی  و 

گسرتده زدند.
رس  را  طالبان  ضد  بر  شعارهایی  نیز،  والیت  این  در  معرتضان 
می دادند و از حکومت خواستند که این حادثه به صورت دقیق 
و بی طرفانه بررسی شود. آنان هم چنان خواستار محاکمه شدن 

کسانی شدند که در این حادثه بی توجهی کرده اند.
در  محلی  پولیس  پاسگاه های  بر  طالبان  شنبه  پنج  روز  حمله 

و  کشته  رسباز  از 24  بیش  که  وردک،  میدان  جلریز  ولسوالی 
دنبال  به  را  مردم  شدید  واکنش های  گذاشت،  برجا  رسبریده 
شدن  کشته  و  شکست  دلیل  یگانه  که  می شود  گفته  داشت. 
اعزام  عدم  و  مهامت  شدن  متام  رویداد،  این  در  رسبازان 

نیروهای پشتبانی به این رسبازان بوده است. 
شبکه ی فعاالن جوان برای اصالح و تغییر گفته بود که به اسناد 
مرتکت  جلریز  ولسوالی  در  طالبان  که  یافته  دست  شواهد  و 
جنایت های جنگی شده و اجساد شامری از رسبازان را سوزانده 

و مثله کرده اند.
 رییس جمهور غنی و شورای امنیت ملی این حادثه را جنایت 

جنگی و ضد برشی خوانده اند. 
بعد از این حادثه شامری از مقام های بلند پایه دولتی در کابل 
از جمله رسور دانش، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، عبدالله 
عبدالله و رهربان برخی از احزاب سیاسی این حادثه را محکوم 

کردند. 
آنان مقام های امنیتی کشور را به بی توجهی و غفلت وظیفوی 

در کمک رسانی به پولیس محلی جلریز متهم کردند.

2
هیئت شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان

 به پاکستان رفت

هیئت حقیقت یاب برای حادثه جلریز،
 تاهنوز به محل نرفته است

غنی:
 اعضای کابینه در برابر مجلس سنا بی اعتنایی نخواهند کرد

علومی در آتش
"معترضان در والیات بامیان و دایکندی عکس های وزیر داخله را 

آتش زده، خواهان برکناری او شدند"

فازجدید گفت وگوهای صلح؛
 آیا پاکستان بازهم دوگانه 

بازی می کند؟ 
معاون سخن گوی ریاست جمهوری تایید کرده است که یک هیئت 

پاکستان سفر  به  طالبان  گروه  با  مذاکره  برای  عالی صلح  شورای 

جمهوری  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  است.  کرده 

آقای  است.  کرده  تایید  را  پاکستان  در  مذاکرات  این  برگزاری 

آباد،  اسالم  در گفت وگوهای  است که  گفته  بی بی سی  به  هاشمی 

چهار نفر از افغانستان و سه نفر به منایندگی از گروه طالبان رشکت 

معاون  کرزی،  خلیل  که حکمت  است  شده  گفته  داشت.  خواهند 

سیاسی وزارت امور خارجه و حاجی دین محمد از اعضای شورای 

عالی صلح در ترکیب هیئت افغانستان هستند.

هیئتی  اعزام  از  رسام  افغانستان  دولت  که  است  بار  نخستین  این 

برای مذاکره مستقیم با منایندگانی از طالبان خرب می دهد. پیش از 

این نیز منایندگانی از دفرت سیاسی گروه طالبان در قطر با شامری 

از اعضای شورای عالی صلح و برخی چهره های سیاسی و فعاالن 

اما  بودند  کرده  دیدار  عربی  متحده  امارات  و  نروژ  قطر،  در  مدنی 

هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان گفته بودند که این دیدارها 

رسمی نیست.

البته قبل از آغاز گفت وگوهای صلح میان هیئت دولت و منایندگان 

طالبان، ارشف غنی با شامری از سیاسیون در مورد گفت وگوهای 

صلح صحبت کرده است که جزئیاتش هنوز روشن نیست. این سفر 

درحالی انجام می شود که قبل از این بارها نشست های غیر رسمی 

است  گرفته  طالبان صورت  و منایندگان  میان منایندگان حکومت 

با  گفت وگو  دنبال  پی  در  پی  سال  چندین  برای  غنی  و  کرزی  و 

طالبان است. 

اما اینک که به میز مذاکره نزدیک تر می شویم، پرسش اصلی این 

است که چرا حاال طالبان در گفت وگوهای صلح حارض می شود و 

با  پاکستان  بازی  و  به همکاری است؟   پاکستان چرا حاال حارض 

گفت وگوهای صلح چیست؟ 

اصلی  حامی  که  اند  معتقد  داخلی  کارشناسان  و  افغانستان  دولت 

گروه طالبان پاکستان است و بخصوص ارتش این کشور. از این 

آنها دستور  رو کنرتول اصلی بر رس طالبان را پاکستانی ها دارند و 

می دهند که طالبان صلح کنند یا جنگ. لذا، صلح و جنگ طالبان 

می گیرد.  صورت  پاکستان  هدایت  به  و  است  پاکستان  دستور 

پاکستان  در  افغانی  هیئت  با  گفت وگو  برای  طالبان  شدن  متقاعد 

نیز دستوری است که پاکستانی ها به طالبان داده است. از این رو 

طالبان  از  بخشی  این که  مورد  در  زنی هایی  گامنه  این که  وجود  با 

با سیاست جدید پاکستان مخالف است و این بخش در پی ادامه 

کنرتول  در  طالبان  اکرثیت  اما  بود؛  خواهد  افغانستان  در  جنگ 

پاکستان است. 

حکومت  درخواست  و  ارصار  سال  چندین  از  پس  پاکستانی ها 

می شوند،  متقاعد  کم  کم  که  می رسد  نظر  به  اینک  افغانستان 

گفت وگوهای صلح میان منایندگان طالبان و حکومت افغانستان با 

میزبانی و نظارت پاکستانی برگزار گردد. پاکستانی ها به این نکته 

پی برده اند که می توانند هم امتیاز صلح را در افغانستان بگیرند و 

هم امتیاز جنگ را. میزبانی گفت وگوهای صلح طالبان و حکومت 

اختیار  در  را  آن  آماده  پاکستانی ها  که  است  امیتازی  افغانستان 

ناممکن  گفت وگوها  این  آنها  هامهنگی  و  همکاری  بدون  و  دارند 

است. از این رو، نتیجه ی که از این گفت وگوها حاصل خواهد شد، 

بدون شک متضمن گسرتش منافع پاکستان در افغانستان خواهد 

از  امتیازهای مشخصی  از جنگ  برای دست کشیدن  بود. طالبان 

می تواند  امیتازها  این  کرد.  خواهد  درخواست  افغانستان  حکومت 

دیگر  بعضی خواست های مشخص  و  قدرت  در  آنها  رشیک شدن 

اقتصادی،  پاکستان در حوزه های  رقبای  مثالً محدود کردن نقش 

دلیل  به  افغانستان  حکومت  باشد.  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی 

افزایش ناامنی و بیزاری مردم افغانستان از جنگ، ناگزیر است که 

این امتیاز را به طالبان واگذار کند. چیزی که بسیاری از باشندگان 

برای  چرخه ی  و  سیاست  را  آن  و  نیست  موافق  آن  با  افغانستان 

اما حکومت  می کنند.  تلقی  افغانستان  در  قومی  انحصار  استیالی 

این  جنگ  ختم  به  طالبان  شدن  راضی  صورت  در  محاسبه  بدون 

امتیازها را واگذار خواهد کرد. 

حقیقت  در  بیاورد،  بدست  صلح  گفت وگوهای  در  چه  هر  طالبان 

یا دست کم در آن رشیک  و  را گرفته است  امتیازها  پاکستان آن 

خواهد بود. لذا، پاکستانی ها می دانند که در گفت وگوهای صلح یا 

جنگ، آنها چیزی را منی بازند. 

این است  باشد،  آن  متوجه  باید  افغانستان  اما چیزی که حکومت 

که: طالبان در بدل چه و به چه قیمت از جنگ دست خواهند کشید 

را  طالبان  صلح  بهای  می توانیم  آیا  و  چیست.  طالبان  خواسته  و 

بپردازیم یا نه.  مسئله مهم تر از همه این که: چطوری این اطمنان 

مثالً  نکنند.  دوگانه  بازی  بازهم  پاکستانی ها  که  باشیم  داشته  را 

بخشی  با  و  بزنند  را  افغانستان  در  صلح  قامر  طالبان  از  بخشی  با 

نیست  بعید  نگهدارند.  روشن  را  جنگ  آتش  طالبان  از  دیگری 

در  صلح  گفت وگوهای  قالب  در  را  طالبان  از  بخشی  پاکستانی ها 

بدنه حکومت افغانستان جا بزنند و آنگاه در برابرش بخشی دیگری 

از جنگ جویان این گروه را با نام دیگر و یا با نام طالبان به جبهات 

این  کنند.   نظامی  حامیت  ها  آن  از  و  بفرستند  افغانستان  جنگ 

مذاکرات  این  با  پاکستانی ها  بازی  و  صلح  مذاکرات  در  احتامل 

وجود دارد و دولت افغانستان باید محتاط باشد. 

چهار شنبه
17 سرطان
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احتماال تعداد کسانی که تغییر روابط میان پاکستان و افغانستان 

تنها لحن  نه  اندک است.  را نخواهد دید،  نه ماه گذشته  در 

]گفت وگوها[ بهبود یافته است؛ بلکه گام های مثبتی که توسط 

هردو طرف برداشته شده اند به پایان احتمالی تاریخ نزدیک به 

70 سال اختالفات اشاره دارند. افغان ها و پاکستانی ها درک 

که  این  و  همدیگر  ]همکاری[  بدون  نمی توانند  که  می کنند 

چگونه آینده کشورهای شان در هم تنیده اند؛ بر شورش های 

داخلی شان فایق آیند. این پیشرفت ها بدون عزم رییس جمهور 

افغانستان در راستای تاکید بر یک برنامه سیاسی و اقتصادی 

منطقه ای و بازبینی گزینه های استراتیژیک پاکستان در قبال 

افغانستان، توسط این کشور، حاصل نمی شدند.

با این حال، پیشرفت بیشتر در تنظیم مجدد روابط بین این دو 

کشور در شک و تردید قرار دارد و دستاوردهای دیپلماتیکی که 

تحقق یافته اند، از دست خواهند رفت. اجتناب ناپذیر بود که 

سوء ظن تاریخی در هردو طرف تحریک خواهد شد. جدی تر 

از همه، طیف گسترده ای از صاحب نظران در افغانستان نسبت 

به صداقت پاکستان در دنبال کردن روابط همکاری جویانه که 

برای هردو کشور مفید باشد، تردید دارند. آنچه را که نمی توان 

و  پاکستان  جویانه  آشتی  شعارهای  میان  گسست  کرد  انکار 

میزبانی دوامدار این کشور از گروه های شورشی افغان است. 

منتقدان تاکید دارند که اخراج شورای کویته شورشیان و شبکه 

حقانی می تواند آزمایش واقعی جدیت پاکستان باشد. بی میلی 

پاکستان در پایان دادن به حمایتش از این گروه ها، بر تمایل 

دوامدار این کشور به تفکر استراتیژیک قدیمی تاکید دارد حتا 

با این که این کشور رویکردهای جدیدی را در قبال افغانستان 

دنبال می کند.

بپذیریم که تغییر نگرش در قبال  را  اجازه دهید این واقعیت 

نظامی  غیر  و  نظامی  رهبری  سطوح  باالترین  در  افغانستان 

به  نسبت  واضح  تفاوت  یک  در  است.  داده  رخ  پاکستان 

گذشته، دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان اعالم شده اند و 

جنگ جویان طالبان افغانستان به انجام اعمال تروریستی متهم 

شده اند. اعضای سازمان استخبارات پاکستان، آی.اس.آی، 

باوجودی که پس از سال 2001 به ظاهر با طالبان قطع رابطه 

با شورشیان افغانستان  اند، در افراط و گاهی در تبانی  کرده 

پیشین  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  اند.  شده  شناخته 

پاکستان، اخیرا اعتراف کرد که پاکستان با تضعیف افغانستان 

بود.  کشور  در  هندی ها  نفوذ  با  مبارزه  برای  روشی  عنوان  به 

را هدایت می کرد  پاکستان  که سیاست های  آنچه  چنین  هم 

مفکوره ای بود که تالش های بین المللی در راستای ایجاد یک 

دولت پایا در افغانستان احتماال با اختالف قومی و جغرافیایی 

کشور شکست خواهد خورد. برخالف این برآیند، پشتون های 

ایجاد  زمینه ی  در  پاکستان،  مشتریان  عنوان  به  افغانستان، 

افغانستان  مرزی  والیت های  امتداد  در  امنیتی  کمربند  یک 

را  پاکستان  برآورده کردند. تحوالت متعدد  را  انتظار  کم ترین 

و  متحده  ایاالت  کرد.  تشویق  ]سیاست هایش[  بازنگری  به 

متحدانش در ناتو، همراه با کشورهای کمک کننده بین المللی، 

بیشتر از آنچه که انتظار می رفت به افغانستان تعهد دوامدار 

نشان دادند. حتا با خروج سریع نظامیان خارجی و یک جنگ 

بی امان، حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان این احتمال 

که طالبان مانند دو دهه قبل به آسانی بر کشور تاخت و تاز 

خواهند کرد را بعید می سازد. برخالف دهه 1990، زمانی که 

پاکستان با هیچ شورشی از سوی پشتون ها در خاکش مواجه 

نشد، سیاست گذاران اکنون هراس دارند که پیروزی نظامی 

طالبان افغانستان به ستیزه جویان قومی و ایدیولوژیکی مشابه 

در پاکستان انرژی داده و آن ها را تقویت خواهد کرد.

با افغانستان و  بنابراین، پاکستان راضی بوده است تا همراه 

متحدانش راهی را برای پایان به جنگ افغانستان جست وجو 

کند. در مقایسه با عدم قطعیت حکومت کامل طالبان یا یک 

جنگ داخلی پر هرج و مرج، به نظر می رسد که یک راه حل 

این  با  باشد.  پاکستان  برای  جذاب  جاگزین  یک  سیاسی 

برای  افغانستان  به حمایت  برابر تالش ها  حال، پاکستان در 

تنظیم گفت وگوهای صلح، با ممانعت شرکت گفت وگوکنندگان 

منافع  حفظ  برای  مورداعتمادش  افراد  بجز  گفت وگوها،  در 

امنیتی اش، پیچیده ساخته است. در سال های اخیر، همزمان 

با این که طالبان پاکستانی که به شدت تحت فشار قرار داشتند 

زمینه ی  یک  یافتند،  پناه گاه ها  شان  برای  افغانستان  در  و 

امیدوارکننده ی هماهنگی با افغانستان ایجاد شد. تالش های 

افغانستان در زمینه ی  ارتش  از  برای کمک جستن  پاکستان 

انتظارات  طبیعی  طور  به  پاکستانی،  طالبان  ساختن  پراکنده 

در کابل را در مورد اقدام متقابل ارتش پاکستان علیه طالبان 

افغانستان باال برده است.

اما تا زمانی که حامد کرزی، دشمن عاطفی پاکستان، ریاست 

جمهوری افغانستان را اشغال کرده بود، بی اعتمادی عمیق 

را محدود  اهداف مشترک  کردن  دنبال  در  دو کشور  توانایی 

کرده بود. با این حال، انتخاب اشرف غنی باعث شد رییس 

برای  گسترده اش  برنامه های  که  برسد  قدرت  به  جمهوری 

افغانستان از ابتدا بر بهترشدن روابط با پاکستان مبتنی بود. 

حکومت  یک  می تواند  اکنون  پاکستان  بار،  نخستین  برای 

دوست را در کابل تجسم کند، بدون این که ضرورتی به تابع 

ساختن آن وجود داشته باشد.

سازمان  تندروان  همه  از  مهم تر  پاکستان،  در  برخی ها 

پاکستان  رهبران  که  دارند  شکایت  پاکستان،  استخبارات 

در نزدیکی با افغانستان زیاده روی کرده اند. اما سروصدای 

مخالفت با عادی سازی روابط در طرف افغانستان بیشتر است. 

غنی، با موافقت به فرستادن چند افسر نظامی برای آموزش به 

پاکستان مورد انتقادات شدید قرار گرفت و بخاطر آنچه که قرار 

گزارش ها به نیروهای افغانستان اجازه داد با نیروهای پاکستان 

هماهنگی  پاکستان  طالبان  علیه  مرزی  نظامی  عملیات  در 

کنند، محکوم شد. گفت وگوها در مورد همکاری های تجارتی و 

همکاری های گسترده اقتصادی نیز با سوء ظن مواجه شد. اما 

این توافق چند هفته پیش در مورد تبادل اطالعات استخباراتی 

با ارتش منفور پاکستان بود که خشم سیاست مداران و مردم 

عام را برانگیخت. 

غنی ای که از لحاظ سیاسی تضعیف شده است، تحت فشار 

عقب نشینی کرده است. او در نامه ی تندی به رهبران پاکستان 

در اواخر ماه می، همکاری های بیشتر را به فهرست طوالنی ای 

از درخواست ها، از جمله قطع رابطه فوری با گروه های طالبان 

افغانستان و دستگیری رهبران آن ها، مشروط ساخت. همانطور 

که پیش بینی می شد، پاکستان التماتوم ]اتمام حجت[ غنی را 

نادیده گرفته است. واضح است که این کشور هیچ عجله ای 

آنها  به  بدینسو  دیرهنگام  از  که  را  افغانستان  ندارد شورشیان 

پناه داده است به دشمنانش تبدیل کند و خطر همدست شدن 

آ نها با ستیزه جویان پاکستان برای حمله بر دولت را بپذیرد. به 

طور گسترده تر، پاکستان آمده نیست تا زمانی که متقاعد شود 

حکومت وحدت ملی و دولت متحد افغانستان دوام می آورد، 

می داند.  استراتیژیکش  دارایی  که  کند  رها  را  گروه هایی 

بنابراین، پاکستان در عین زمانی که در راستای سیاست ها به 

هدف تقویت ثبات در افغانستان گام برداشته است، به حمایت 

از نیروهایی که همین برآیند را از بین می برد ادامه داده است. 

از سرگیری روند مصالحه، به انتخاب های دشواری توسط هردو 

طرف نیاز دارد. حتا اگر پاکستان آماده نباشد خواسته هایی که 

این کشور به طور کامل بر گروه های شورشی افغانستان تسلط 

از  حرکات  گیری  طور چشم  به  می تواند  کند،  برآورده  را  دارد 

تر سازد. هم چنین  را مشکل  به طرف دیگر  یک طرف مرز 

عده  آن  تقویت  در  نفوذش  از  استفاده  با  می تواند  پاکستان 

از رهبران طالبان که به یک راه حل سیاسی تمایل بیشتری 

دارند، نقش استراتیژیک ایفا کند. در عین زمان، افغانستان 

نباید تسهیل گفت وگوهای صلح توسط پاکستان را معیار اصلی 

نشان  که  حالی  در  دهد.  قرار  کشور  این  صداقت  سنجش 

داده است می تواند نقش تباه کننده ای بازی کند؛ اما در زمینه 

توانایی این کشور در سمت  دهی رهبران طالبان همواره بیش 

از حد اغراق شده است. در حالی که جنگ شدت می یابد، به 

سختی می توان مشوقی برای پذیرش یک آتش بس و توافق 

به مشارکت در نظام سیاسی افغانستان یافت. عالوه برآن، با 

توجه به روند فزاینده ی تمرکز زدایی در میان طالبان و ظهور 

افغانستان  حکومت  در  گفت وگوها  دورنمای  اسالمی،  دولت 

کم تر مبهم تر است. 

در بهترین حالت، پیشرفت در راستای مصالحه متوقف شده 

است. برای جلوگیری از برخوردهای مرزی، مانند آنچه که هفته 

گذشته اتفاق افتاد، به ارتباطات بهتری میان نیروهای امنیتی 

نیاز دارد. پاکستان و افغانستان می توانند به بسیاری سادگی به 

الگوی مشابه متهم کردن یکدیگر برگردند. هیچ یکی از این 

کشورها نمی توانند از این مسایل چشم پوشی کنند که چقدر 

اند. اگر تالش ها در راستای بهبود روابط  منافع شان همگرا 

ناکام بمانند، یک فرصت تاریخی برای قرار دادن افغانستان 

و منطقه در مسیر ثبات و پیشرفت اقتصادی هدر خواهد رفت. 
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بار  و  بگذارد  در یک گوشه  را  بار خودش  آدمی گفته می شود که  به  ُعاّمل 

آخر  جمعه ی  روز  مزاری  حسینی  عیسی  سید  مثال،  برای  بربد.  را  دیگری 

از خود محرتم ترش در  او و جمعی  رمضان هر سال، منایش اجرا می کند. 

یکی از جاده های کابل که عموماً در غرب کابل باشد، جمع شده و در دفاع 

از مسلامنان فلسطین تظاهرات می کند. توجه کنید که در دفاغ از مسلامنان 

آن ها  وجود  در  انرژی  و  ترکیب عقل  بعد چون  تظاهرات می کند.  فلسطین 

و  امریکا  بر  باال کرده و شعار مرگ  را  ایرانی  نیست، عکس رهربان  میزان 

مرگ بر ارساییل رس می دهند. البته او امسال قبل از رسیدن آخرین جمعه ی 

ماه مبارک رمضان گفته که تظاهرات امسال، عمل کردن به آیات قرآن در 

مورد یهود است. 

او که اسفل السافلین هرچه ُعاّمل است می باشد اکرث اوقات با گریه می گوید 

که بند بندم درد دارد وقتی می بینم کودکان فلسطین، جان های سفید شان 

را مقابل حمالت بی رحامنه ای ارساییل از دست می دهد. او از بی عدالتی ها 

خیلی ناراحت است و خواهان یک جهان خالص ایرانی و فلسطینی می باشد. 

او پنجشنبه گذشته در سخرنانی خود گفته که یهودیان در صدد ترور پدران 

حرضت محمد برآمد. با آن که هاشم جد اعالی حرضت محمد را ترور کردند، 

اما تیر شان دیر به هدف خورد. یعنی قبل از این که تیر یهودیان به هدف 

بخورد، هاشم چاالکی کرده، نطفه ی عبداملطلب را بست و سپس ترور شد. 

قرار  قصد  مورد سوء  نیز  عبداملطلب  که  گفت  از هدف  با خشم رسشار  وی 

گرفت اما جان به سالمت برد. سپس ایشان خاطرنشان کرد که در مورد مرگ 

عبدالله و آمنه، اطالعات امنیتی جمهوری اسالمی ایران کافی نیست و هنوز 

مشخص نشده که آن ها را هم یهودیان ترور کرده یا خیر؟

حاال این آقا قرار است جمعه  علیه استبداد جاری در فلسطین قدعلم کرده 

و مدت پانزده دقیقه، برای عابرین و کارگران روزه دار کوته سنگی مزاحمت 

و  کابل  در  جاری  استبداد  و  ظلم  مشاهده ی  به  را  او  هرچه  کند.  ایجاد 

سوره ی  داریم  انگار  نیست.  بده  گوش  فرابخوانیم،  افغانستان  والیت های 

یاسین را یک جای دیگر می خوانیم. جلریز، قندوز، کرن، نورستان، بدخشان، 

از عدالت طلبی عیسی  اما خربی  و مزار هر روز خونین است،  کابل، غزنی 

انرژی در وجود مبارک  حسینی مزاری نیست. گفته می شود ترکیت عقل و 

ُعاّمالن به شکل وحشت ناکی نابرابر است. به همین خاطر، این جامعت در 

طول عمر شان حتی یک روز هم مفید زندگی منی کنند. 

که  است  تومان  بسته های  قضیه،  دیگر  طرف  بود،  قضیه  طرف  یک  این 

خیلی راحت به افغانی و دالر قابل تبدیل است. کارلو شاموزه می گوید که رنج 

اقتصادی به حدیست که اجازه می دهد خدا را بفروشیم، عدالت و مظلومیت 

که در برابر خدا چیزی نیست! با این حساب، درست نیست خرید و فروش 

عیسی حسینی مزاری خراب شود.

نوع دیگر ُعاّمل، شام شنیدید که رییس جمهور گفت برای بررسی فاجعه ی 

رییس  کنید  فرض  مثالً  فرستاد.  خواهد  را  حقیقت یابی  کمیسیون  جلریز، 

جمهور به این کمیسیون گفته که نتیجه ی حقیقت یابی تان را تا روز جمعه 

برایم بفرستید. بعد متوجه می شویم که این کمیسیون تا روز جمعه نه تنها 

حقیقت را نیافته که حتی هم دیگر را در کابل هم نیافته اند. این ها به نحوی 

جزو ُعاّمالن محسوب می شوند. اگر توانستند حقیقت را بیابند و به همه نشان 

حقیقت یابی  مسئولیت  اگر  اما  خورده  حالل  شیر  می شود  معلوم  که  بدهند 

خویش را پس یک فاجعه ی دیگر پنهان کردند، آن وقت است که می توانیم 

شرت شک  و اعرتاض خویش را در مزرعه ی سبز وجدان و آزاده گی شان رها 

کنیم. 

حقیت یاب  کمیسیون  بر  مزاری  حسینی  عیسی  که  می گویند  دانشمندان   

حسینی  عیسی  دانشمندان،  قول  به  دارد.  ارجحیت  غنی  ارشف  نظر  مورد 

مزاری حد اقل معلوم است که از کدام پاچه روایت می کند اما این کمیسیون 

دانشمندان عالوه کردند که عیسی  نیست.  معلوم  و رمزش  راز  حقیقت یاب 

حسینی مزاری شجاعت قابل وصفی دارد و منونه ی آن را چنین بیان کرد: 

به باور عیسی حسینی مزاری، یهودیان و به ویژه ارساییل جای شیاطین را 

گرفته اند. البته خود عیسی حسینی مزاری گفته که من شاهد صحنه بودم 

که ارساییل دست شیطان جنی را از پشت بست و در زندان خود برد. او گفت 

که من از ظلم ارساییل، حتی به حال شیطان هم گریستم. 

گفت  شده  نابود  کلی  به  رشمش  جغرافیای  که  الشیط الشیاطین  این  حتی 

از این امتحان  که رشکت در تظاهرات ما، امتحان الهی است و خدا کند 

موفق بدرآییم. وی عالوه کرد که برای موفقیت، باید عکس رهرب فقید ایران 

)خمینی( را باالی رس خویش باال کنیم. چرا که ارساییلیان با دیدن عکس 

از این بیشرت  خمینی، مجبور می شوند هم حامم بکنند هم کاالشویی! وی 

چیزی نگفت و گفت که باقی حرف ها روز جمعه، ساعت 9 صبح! 

خبرنگار ناراضی

انواع ُعّمال 
و الشیط الشیاطین

روابط میان پاکستان و افغانستان در نه ماه گذشته تغییر کرده است؛ اما پیشرفت به سوی مصالحه 
هادی دریابیدر بهترین حالت متوقف شده است، چیزی که به طور بالقوه یک فرصت تاریخی را هدر می دهد.

روزنه ی صلح در افغانستان و پاکستان 
بسته می شود

برگردان: حمید مهدوینویسنده: ماروین وینباممنبع: فارین پالیسی

از سرگیری روند مصالحه، به انتخاب های 
دشواری توسط هردو طرف نیاز دارد. حتا 
خواسته هایی  نباشد  آماده  پاکستان  اگر 
گروه های  بر  کامل  طور  به  کشور  این  که 
شورشی افغانستان تسلط دارد را برآورده 
کند، می تواند به طور چشم گیری حرکات 
از یک طرف مرز به طرف دیگر را مشکل 
با  می تواند  پاکستان  چنین  هم  سازد.  تر 
از  عده  آن  تقویت  در  نفوذش  از  استفاده 
رهبران طالبان که به یک راه حل سیاسی 
استراتیژیک  نقش  دارند،  بیشتری  تمایل 
افغانستان  زمان،  عین  در  کند.  ایفا 
توسط  صلح  گفت وگوهای  تسهیل  نباید 
پاکستان را معیار اصلی سنجش صداقت 
نشان  که  حالی  در  دهد.  قرار  کشور  این 
کننده ای  تباه  نقش  می تواند  است  داده 
بازی کند؛ اما در زمینه توانایی این کشور 
همواره  طالبان  رهبران  دهی  سمت   در 
بیش از حد اغراق شده است. در حالی که 
می توان  سختی  به  می یابد،  شدت  جنگ 
بس  آتش  یک  پذیرش  برای  مشوقی 
سیاسی  نظام  در  مشارکت  به  توافق  و 
توجه  با  برآن،  عالوه  یافت.  افغانستان 
میان  در  زدایی  تمرکز  فزاینده ی  روند  به 
دورنمای  اسالمی،  دولت  ظهور  و  طالبان 
کم تر  افغانستان  حکومت  در  گفت وگوها 

مبهم تر است. 



مقام های  افغانستان،  دولت  مقام های  گفته ی  به 
سه  روز  طالبان  نمایندگان  و  افغانستان  حکومت 
شنبه بحث ها و گفت وگوهای شان را در اسالم آباد 
آغاز کردند. انتظار می رود که این گفت وگوی دو 
روزه، گامی باشد برای  آغاز رسمی روند صلح در 

افغانستان. 
در  که  است  مالقات هایی  از  یکی  نشست،  این 
در  جنگ  حال  در  طرف  دو  میان  سطح  باالترین 
دلیل  این  به  و  است  شده  برقرار  اخیر  سال های 
پایان  منظور  به  برای آغاز روند صلح  امیدواری ها 
بیشتر  را  افغانستان  در  جاری  جنگ  به  بخشیدن 
کرده است. انتظار می رود که روند رسمی صلح به 

زودی آغاز شود. 
در  طالبان،   و  افغانستان  حکومت  نمایندگان 
با  چندین بار  غیررسمی  شکل  به  اخیر  ماه های 
که  است  نخستین بار  این  و  داشته اند  مالقات  هم 
نمایندگان  با  مالقات  برای  افغانستان  حکومت 

طالبان یک تیم رسمی فرستاده است. 
که  گفت  افغانستان  دولت  بلندپایه ی  مقام  یک 
روز  مالقات  در  چین  و  متحده  ایاالت  مقام های 
حضور  کردند.  اشتراک  ناظر  حیث  به  شنبه  سه 
نقش  کردن  بازی  برای  پاکستان  تمایل  نیز  و  آنان 
و  دارد  برجسته  نقش  گفت وگوها  این  در  میزبان  
بازیگران  گسترده تر  شدن  دخیل  نشان دهنده ی 

کلیدی در روند صلح احتمالی ست. 
به  طالبان  رهبری  آیا  که  نیست  معلوم  هنوز  تا  اما 
نه.  یا  می کنند  حمایت  دیدارها  این  از  کامل  طور 
طالبان،  سخن گویان  از  یکی  مجاهد،  الله  ذبیح 
گفت که او نمی تواند تأیید کند که اصال در اسالم 

آباد گفت وگو دایر شده است یا نه. 
او  به  دیدارها  این  درباره ی  که  کسانی  از  یکی 
نفری  سه  هیئت  که  گفت  شده،  داده  معلومات 
می شود.  رهبری  آخوند  عباس  مال  توسط  طالبان 
مال عباس آخوند در زمان حکومت طالبان، وزیر 

صحت عامه بود. 
زندگی  پاکستان  در  طالبان  رهبری  اعضای  اکثر 
به  پاکستان  حکومت  دادن  قناعت  و  می کنند 
سیاسی  حل  راه  یافتن  برای  تالش ها  از  حمایت 
برای جنگ افغانستان،  یکی از اولویت های رییس 
بوده  رسیدنش  قدرت  به  زمان  از  غنی  جمهور 

است. 
نفری  هیئت هشت  بین المللی،  مقام های  گفته ی  به 
حکومت افغانستان در یکی از پروازهای هواپیمای 
پایتخت  در  دوشنبه  روز  به  متحد  ملل  به  مربوط 
پاکستان رسیدند. این دیدارها به تقاضای حکومت 

افغانستان، توسط اسالم آباد زمینه سازی شده است. 
در ماه های اخیر، میان طالبان و حکومت افغانستان 
راه های  یافتن  منظور  به  گفت وگوها  از  سلسله ای 
آخرین  و  شده اند  دایر  صلح  روند  رسمی  آغاز 
نمونه ی این تالش ها، مالقات نمایندگان حکومت 

افغانستان و طالبان در اسلو-پایتخت ناروی- بود. 
این  در  که  افغانستان  حکومت  مقام  بلندپایه ترین 
حکمت  است،  کرده  اشتراک  گفت وگوها  دور 
خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه و یکی 
از بستگان خانوادگی حامد کرزی، رییس جمهور 

پیشین است. 
اعضای  گفت وگوها،  این  کنندگان  اشتراک  دیگر 
شورای عالی صلح و نمایندگان چهره های سیاسی 
از  یکی  محمد،  دین  حاجی  هستند.  قدرت مند 
والی  عاصم،  محمد  و  جمهور،  رییس  مشاوران 
پروان و یکی از مشاوران نزدیک عبدالله عبدالله، 
دیگر چهره های اشتراک کننده در این دیدارهایند. 
گروه طالبان همواره گفته اند که فقط اعضای دفتر 
سیاسی آنان در قطر اجازه دارند که درباره ی صلح 
اعضای  خصوصی،  صورت  به  کنند.  گفت وگو 
از  آنان  که  گفته اند  افغانستان  حکومت  به  طالبان 
متحده  ایاالت  سربازان  حضور  درباره ی  واشنگتن 
از  یکی  خواسته اند.  توضیح  آینده،  در  ائتالف  و 

از  کابل،  در  متحده  ایاالت  سفارت  سخن گویان 
اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. 

چین گفته است که می خواهد در زمینه سازی برای 
مصالحه افغانستان را کمک کند و در ماه می سال 
نمایندگان دولت  بین  جاری میالدی، یک نشست 
ارومچی،  شهر  در  را  طالبان  مقام های  و  افغانستان 

در غرب چین، میزبانی کرد. 
طالبان  و  افغانستان  دولت  نمایندگان  مالقات  خبر 
که  می شود  نشر  زمانی  در  درست  آباد،  اسالم  در 
خشونت بار  حمله ی  شاهد  کابل  شنبه  سه  روز 
موتر  یک  بود.  خارجی  نیروهای  بر  طالبان 
موترهای  کاروان  انتحاری،  بمب گذاری شده ی 
را  متحده  ایاالت  رهبری  به  خارجی  نیروهای 
ائتالف،  نیروهای  به گفته ی  هدف حمله قرار داد. 
وسایط  اما  است،  نداشته  انسانی  تلفات  حمله  این 

نقلیه ی نیروهای شان را تخریب کرد. 
چند ساعت بعد از آن، شورشیان تالش کردند که 
بر ساختمان مربوط به اداره ی امنیت ملی افغانستان 
توسط  حمله  این  اما  کنند.  حمله  کابل  شرق  در 
ملی  امنیت  اداره ی  گردید.  دفع  امنیتی  نیروهای 
گفته است که دست کم یک تن از نیروهای امنیتی 
کشته و چند تن دیگر در این حمله زخمی شدند. 

کنفرانسی  در  تبلیغاتی  مدیر  عنوان  به  را  زنی 
مدیر  این  که  هراندازه هم  کنید.  تبلیغاتی تصور 
احتمال  باشد،  داشته  »زنانه«  منشی  تبلیغاتی 
کند  بیان  )الف(  جملۀ  با  را  خود  نظرات  این که 
ممکن  که  )ب(،  جملۀ  تا  است  بیشتر  خیلی 
است تعجب و واکنش دیگران را برانگیخته و یا 
عکس العمل هایی مثل این را در پی داشته باشد: 
رییس  عنوان  به  زن  یک  دادن  قرار  نتیجۀ  »این 

این شرکت است.«
به  که یک دوست  کنید  تصور  دیگر،  از طرف 
همان زن پیشنهاد می کند که او باید کیف دستی 
مورد،  این  در  بخرد.  سیگارش  فندک  همرنگ 
این پیشنهاد تنها متوجه او و تاثیر او بر دیگران 
است. ممکن است این جا از جملۀ )ب( استفاده 
این  پس  است.  زنانه«  »زبان  از  بخشی  که  کند 
انتخاب چندان آزادانه نیست: کلمات محدود به 
»زبان زنانه« پیشنهاد می کنند که مفاهیمی که بر 
آن داللت دارند در واقع زیاد مناسب و مربوط به 

جهان واقعی )مردانه( قدرت و نفوذ نیست. 
در  آیا  که  شود  مطرح  سوال  این  است  ممکن 
حقیقت واژه هایی متشابه نظیر این ها در فرهنگ 
لغت مردان وجود دارد یا نه؟ اصطالحاتی برای 
به  شخصی؛که  اصالحاتی  بدیهیات،  بر  تایید 
رایج،  محتمل  عکس العمل های  سنجش  جای 
از نقطه نظر عکس العمل احساسات فردی خود 
می توان  البته  باشد.  تایید  این  بیانگر  شخص 
یافت:  را  واژه ای  چنین  »هیپی«ها  میان  در 

».groovy«
وقتی لغت نامه را کنار گذاشته و به نحو مراجعه 
می کنیم، درمی یابیم که از لحاظ نحوی بسیاری 
از زنان به شکلی ویژه صحبت می کنند. چنان که 
من می دانم هیچ قانون نحوی در گرامر انگلیسی 
وجود ندارد که تنها زنان بتوانند استفاده کنند. اما 
حداقل یک قانون وجود دارد که در گفت وگوی 
محاوره ای، زنان بیشتر از مردان استفاده می کنند. 
)این موضوع البته نشاندهنده این است که بخشی 
اجتماعی  زمینه  توسط  نحوی  قوانین  کارآیی  از 
مخاطب  و  گوینده  که  موقعیتی  می شود-  کنترل 
به  نسبت  که  احترامی  میزان  و  دارند  جامعه  در 
هم قایل هستند و تأثیری که یکی کوشش دارد 
ساخت  قانون  قانون،  این  بگذارد(.  دیگری  بر 

پرسش های استفهامی است. 
 استفاده از سوال تأییدی مانند حالت نحوی آن 
)در انگلیسی(، در مسیر میان یک جملۀ کامل و 
بله است: کمتر  و  نه  پاسخش  پرسشی است که 
قاطعانه نسبت به مورد اول اما قطعی تر از حالت 
دوم. بنابراین تحت شرایط خاص مفهومی قابل 
استفاده است: نه برای اظهار نظر، نه در شرایطی 
مورد  کلی  بطور  خیر  ـ  بله  پرسش  آن  در  که 
استفاده قرار می گیرد، بلکه در موقعیت هایی میان 

این دو.
فرد زمانی اظهار نظری می کند که به دانسته های 
خود اطمینان دارد و کامال مطمئن است که این 
اظهار نظر مورد قبول واقع خواهد شد؛ و زمانی 
نکات  برخی  مورد  در  که  می کند  مطرح  سؤال 
باور است که  براین  نباشد و  دانسته هایش کافی 
سوی  از  پاسخی  با  می تواند  آگاهی  عدم  این 

بین  که  استفهامی،  پرسش  شود.  رفع  مخاطب 
این دو قرار دارد، زمانی به کار برده می شود که 
گوینده در مورد مسئله ای اظهار نظری می کند اما 

کامال به حقیقت این ادعا اطمینان کامل ندارد. 
این جاست؟«،  »آیا جان  بگویم  اگر من  بنابراین 
تعجب  باشد  منفی  من  پاسخ  این که  از  احتماال 
این جاست،  »جان  بگویم:  اگر  اما  نمی کنم. 
این  در  قبل  جمله  عکس  بر  نیست؟«،  اینطور 
جمله مشخص است که من انتظار جواب مثبت 
را دارم و تنها تأیید مخاطب را می خواهم. در این 
سوال هم مانند سوال بله-خیر من منتظر پاسخی 
از سوی وی هستم اما برای پیش بینی پاسخ مورد 
این طور  )یا  دارم  اطالعات  کافی  اندازۀ  به  نظر 
جمله ای  از  بیش  اطالعاتی  می کنم(،  فکر 
که  کرد  برداشت  چنین  می توان  پس  اخباری. 
هستند،  اخباری  جمالتی  استفهامی  پرسش های 
مخاطب  است  قرار  که  فرض  پیش  این  بدون 
آن را باور کند. پرسش استفهامی برای مخاطب 
مهلتی فراهم می کند، نه این که وی را مجبور کند 

با دیدگاه گوینده هم رأی شود.
کردن  مطرح  آن  در  که  هست  موقعیت هایی 
نوع مناسب  تنها  استفهامی در واقع  پرسش های 
برای مثال، اگر من چیزی  بنابراین،  جمله است. 
را بطور نامعلوم دیده باشم، و دلیلی مبنی بر این 
بهتری داشته  باشم که مخاطب اطالعات  داشته 
نداشتم  عینک  »من  بگویم:  می توانم  باشد، 
اینطور  رفت،  سه  ساعت  او  نشدم.  متوجه  و 
استفهامی  پرسش های  اوقات  برخی  نیست؟«. 
در مواردی استفاده می شود که گوینده به خوبی 
به  نیازی  و  می داند  را  احتمالی  پاسخ  مخاطب 
تأیید ندارد. یکی از نمونه های آن زمانی است که 
مخاطب حرف بی ربطی می گوید تا رشتۀ کالم 
است،  گرم  خیلی  این جا  بگیرد:  مخاطب  از  را 

اینطور نیست؟
نظریات  یا  احساسات  درمورد  کردن  بحث  در 
پاسخ  از  گوینده  فقط  طبیعی  طور  به  شخصی، 
صحیح آگاه است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم، 
خودمان  نظرات  درمورد  پرسش  کردن  مطرح 
درد  »سرم  مثل  جمالتی  است.  بیهوده  کاری 
می کند، اینطور نیست؟« معموال تمسخر آمیزند. 
اما بدیهی است که موارد مشابهی وجود دارند که 
ادارک وی،  نه  بیان کنندۀ عقیدۀ گوینده است، 
برمی آید، مثل جملۀ  تأیید آن  و گوینده در پی 
وحشتناک  می روند  باال  قیمت ها  که  »اینطور 
نیست؟«. حال آن که در جمالتی  اینطور  است، 
نظیر این، تفاسیر دیگری نیز ممکن است، یکی 
گوینده  که  است  این  احتمالی  تفاسیر  این  از 
خیر-  یا  –بله  دارد  ذهن  در  را  مشخصی  جواب 
این  کند.  بیان  صراحت  با  را  آن  نمی خواهد  اما 
آماری  اطالعات  من  اگرچه  است،  من  عقیدۀ 
از سواالت  نوع  این  نشان دهد  ندارم که  دقیقی 
و  می شود  استفاده  زنان  توسط  بیشتر  استفهامی 
آن  دلیل  است،  درست  قطعا  این  اگر  مردان.  یا 

چیست؟
این نوع جمالت شرایطی را به وجود می آورد که 
گوینده می تواند از درگیرکردن خود با این مسئله 

و در نتیجه از برخورد با مخاطب اجتناب کند.
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زبان و جایگاه زنان 
نویسنده: رابین الکوف
مترجم: معصومه عرفانی

بخش پنجم

و  افغانستان  حکومت  نمایندگان 
شکل  به  اخیر  ماه های  در  طالبان،  
مالقات  هم  با  چندین بار  غیررسمی 
است  نخستین بار  این  و  داشته اند 
که حکومت افغانستان برای مالقات 
با نمایندگان طالبان یک تیم رسمی 

فرستاده است. 
دولت  بلندپایه ی  مقام  یک 
افغانستان گفت که مقام های ایاالت 
سه  روز  مالقات  در  چین  و  متحده 
شنبه به حیث ناظر اشتراک کردند. 
پاکستان  تمایل  نیز  و  آنان  حضور 
میزبان   نقش  کردن  بازی  برای 
برجسته  نقش  گفت وگوها  این  در 
شدن  دخیل  نشان دهنده ی  و  دارد 
گسترده تر بازیگران کلیدی در روند 

صلح احتمالی ست. 

بلندپایه ترین مقام حکومت 
افغانستان که در این دور 

گفت وگوها اشتراک کرده است، 
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی 

وزارت خارجه و یکی از بستگان 
خانوادگی حامد کرزی، رییس 

جمهور پیشین است. 
دیگر اشتراک کنندگان این 

گفت وگوها، اعضای شورای عالی 
صلح و نمایندگان چهره های 

سیاسی قدرت مند هستند. حاجی 
دین محمد، یکی از مشاوران 

رییس جمهور، و محمد عاصم، 
والی پروان و یکی از مشاوران 

نزدیک عبداهلل عبداهلل، دیگر 
چهره های اشتراک کننده در این 

دیدارهایند. 

منبع: وال اسرتیت ژورنال 

نویسندگان: مارگریتا استنکتی و احسان الله امیری 

برگردان: جواد زاولستانی 

 آغاز گفت وگوهای 
دو روزه ی سطح باال بین کابل و طالبان 

    چهار شنبه17 سرطان، 1394سال چهارم شماره 875
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذكي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: عصمت اهلل سروش                            

ويراستار: الياس نو انديش
صفحه آرا:  هادی دريابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل
آدرس: كابل، كارته سه، سرک دهم 

قيمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789645160

مسئول توزيع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

یادداشت های سخیداد هاتف

بعضی چیزها در بعضی جاها کم اند و در بعضی 

جاها زیاد.  مثال پیشینه ی تاریخی در پاکستان هیچ 

یافت نمی شود. اما در افغانستان از بس زیاد است، 

در  و  بیایند  بیرون  زیرش  از  نمی توانند  هیچ  مردم 

عصر حاضر زندگی کنند. ولی حرف ما سر کم و 

زیاد نیست. حرف سر این است که بعضی ممالک 

چیزهایی دارند که هیچ کشور دیگری آن چیزها را 

ندارد. نمونه بدهم؟

هر  و  می کنند  زندگی  قوم  ده  افغانستان  در  -تنها 

قوم تعداد افراد خود را چهارده میلیون می داند، اما 

همه توافق دارند که جمعیت عمومی کشور بیست 

میلیون است.

-تنها در افغانستان بنی آدم اعضای یکدیگرند؛ مثال 

شدید،  خسته  وقت  هر  شما  و  شمایم  دست  من 

مرا قطع می کنبد. یا شما جگر من هستید و من که 

گرسنه شدم کباب تان می کنم.

اول  جلسه ی  همان  در  قاضی  افغانستان  در  -تنها 

محکمه همه ی چهل متهم را به عنوان مجرم معرفی 

می کند و بعد چون می بیند آن چهل نفر فقط یک 

نفر را زیر مشت و لگد کشته اند و به آتش کشیده 

نشده،  شلیک  انسانی  غیر  گلوله ی  هیچ  و  اند 

همه ی شان را برائت می دهد.

که  به سربازی  دولتی  مقامات  افغانستان  در  -تنها 

و  مدال  و  موتر  و  را کشته، خانه  تروریست  شش 

برابر  در  که  به سربازی  و  پول می دهند  کیسه های 

بمیر  برو  تروریست جنگیده، می گویند  شش صد 

که این درد را دوایی نیست.

افغانستان یک نفر می تواند 500 میلیون  -تنها در 

راه  میان مردم  بعد راست راست در  بدزدد و  دالر 

»خواهش  بگوید:  و  بدهد  دست  همه  با  و  برود 

ولی  داشت  زحمت  می کنم،  خواهش  می کنم، 

خوب، کردیم دیگر.«

و  است که سالخی  به   گونه  ما  و ذهني  رواني  - حالت 
ناتوان  هم  این سرزمین  در  انسان  و صدها  ده ها  مرگ 
پي ريشه ها و  از  رفتن  و  تامل جدي  به  ما  واداشتن  از 
زمينه هاي تاريخي آن است. عمِر اين روزگار نه يك، 
دو دهه يا سده كه دست كم به چندين سده مي رسد. 
لحاظ  از  ميالدي،  هجدهم  قرن  اواسِط  تا  ما  سرزمين 
داشت  متكثر  هويت  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي، 
بود.  متنوع  فرهنگ هاي  و  امپراطوري ها  جايگاه  و 
بدليل  انگليس،  استعمار  گسترش  و  استقرار  از  بعد 
شرقي  هند  كمپني  مستقيم،  حضور  نبودن  صرفه  به 
پراكسي  گرفته،  نام  افغانستان  امروز  كه  سرزميني  در 
از  حراست  براي  دودماني  پراكسي  درست تر  يا  قومي 
از آن حمايت كرد.  و  ايجاد  برنامه هاي خود  و  استيال 
هويت هاي  و  فرهنگي  پيشينه  آن  با  منطقه ي  مديريت 
متكثر ممكن نبود، مگر با خشونت بي كران، سركوب 
داخلي  برنامه هاي  از  تداركاتي  و  مالي  حمايت  و 
پروژه  آغاز  نقطه  بنابراين  دودماني.  و  تباري  پراكسي 
باشندگان  جمعي  اراده  و  خواست  نه  ما  سازي  دولت 
براي  بريتانيا  استعماري  برنامه هاي  بلكه  سرزمين  اين 
تبار  يك  از  استفاده  با  نفوذ اش  زير  حوزه  از  حراست 
و چند دودمان است. از آن پس، هرچه در تاريخ اين 
سرزمين مي بينيم سالخي، خصي و كور كردن برادرها، 
سدوزايي  دودمان  زاده هاي  كاها  و  كاكا  برادرزاده ها، 
و باركزايي به خاطر سكانداري اين ماشين سركوب و 
ستم بوده است. از آن پس جز گزارش كله منار، قتل و 
غارت نه تاريخ اجتماعِي خلق شد و نه هم تاريخ هنر 
و فرهنگ. اگر كسي در اين سه سده در اين سرزمين 
حتا به شمول اميران و سرداران آب خوش نوشيده اند 

نشان ام دهيد.

پي  از  كه  آنچه  و  سرد  جنگ  شوروي،  تجاوز   -٢
سنتي  بنيادهاي  هم  مخالف،  قطب  دو  در  آمد  آن 
زمينه  هم  و  كوفت  هم  در  را  تباري  قدرت  مستقر  و 
اين  اتفاقاً  كرد.  فراهم  را  اسالمي  راديكاليسم  ظهور 
را  نقش  همان  بيستم  قرن  در  اسالمي  راديكاليسم 
استعمار  كه  كرد  بازي  افغانستان  تباري  مناسبات  در 
بود.  كرده  بازي  نُزدهم  و  هجدهم  قرن  در  انگليسي 
پيروزي  بويژه  و  طالبان  قومي  حركت  گيري  شكل 
در  شدن اش  پنهان  بدون  نمي توان  را  آن  آساي  برق 
زير چتر راديكاليسم اسالمي حتا در خيال خود جاي 
راديكاليسم  چون  پوشش  به  ترديد  بدون  طالبان  داد. 
اسالمي هم براي حمايت مالي و هم مشروعيت عمل 
نياز داشتند آن گونه كه هنوز از آن بهره مي برند. پيش 
برد آجنداي قومي بدون توسل به يك پوشش همانند 
اسالميسم در سطح منطقه ميسر نبوده است. از اين نظر 
تالش  واپسين  شايد  طالبان  دهه اي  دو  تقريباً  كمپين 
مناسبات ترك خورده  ترميم  براي  باشد  حساب شده ي 
افغانستان.  در  دودماني  استيالي  بازگرداندن  و  تباري 
اين كه كرزي و غني احمدزي در برابر شكست نظامي 
آفتاب  مثل  بايد  مي كنند،  مقاومت  طالبان  حركت 

روشن و قابل فهم باشد. 
است.  رمانتيك  گراهاي  ملي  متوجه  اصلي  گپ   -٣
و  فرهنگي  و  مادي  مشخص  پايه هاي  بدون  ملت 
خواست جمعي افراد شريك در آن، نه شكل مي گيرد 
زمينه  و  رفاقت  نزديكي،  حس  مي ماند.  مستقر  نه  و 
همكاري در يك محل و دفتر را نه خواست جمعي كه 
كمك هاي مالي آمريكا و جامعه جهاني بعد از حضور 
و  مشترك  حس  اين  دوام  كرد.  فراهم  اين جا  در  خود 
رفيق بازي هاي ملي فقط تا دوام اين كمك، حمايت و 

حضور اين كشورها ادامه پيدا مي كند. حمايت گسترده 
اجتماعي و فرهنگي از طالبان در مناطق پشتون نشين 
بايد  گروه  اين  از  افغانستان  دولت  سياسي  حمايت  و 
باشد  به رمانتيزم شان مشكوك كرده  خيلي ها را نسبت 
كه متاسفانه نكرده است. هزاره ها تا زماني كه خواست 
در  شده اش  اشغال  سرزمين هاي  و  دارند،  قدرت 
ياد مي آورند، هيچ حاكمي روي  به  را   ٢٠ و   ١٩ قرن 
هم  پشتون  داد. جوانان  نخواهد  نشان  آنها  به  خوشي 
تا زماني كه فقط به عنوان لشكر امير قاتل و مالي كور 
اين  از هر جوان  بدتر  بازي مي كنند، روزگاري  نقش 
سرزمين خواهد داشت. ملت شدن نيازمند نگاه كردن 
چشم  در  كه  دوردست هايی  دست هاست؛  دور  به 
انداز كنوني براي همه؛ سخت تيره و تار بنظر مي رسد.

گپ اصلي متوجه ملي گراهاي رمانتیک است. ملت بدون پایه هاي مشخص مادي و فرهنگي 
و خواست جمعي افراد شریک در آن، نه شکل مي گیرد و نه مستقر مي ماند. حس نزدیکي، 

رفاقت و زمینه همکاري در یک محل و دفتر را نه خواست جمعي که کمک هاي مالي آمریکا و 
جامعه جهاني بعد از حضور خود در این جا فراهم کرد. دوام این حس مشترک و رفیق بازي هاي 

ملي فقط تا دوام این کمک، حمایت و حضور این کشورها ادامه پیدا مي کند. حمایت گسترده 
اجتماعي و فرهنگي از طالبان در مناطق پشتون نشین و حمایت سیاسي دولت افغانستان 

از این گروه باید خیلي ها را نسبت به رمانتیزم شان مشکوک کرده باشد که متاسفانه نکرده 
است. هزاره ها تا زماني که خواست قدرت دارند، و سرزمین هاي اشغال شده اش در قرن ١٩ 
و ٢٠ را به یاد مي آورند، هیچ حاکمي روي خوشي به آنها نشان نخواهد داد. جوانان پشتون 

هم تا زماني که فقط به عنوان لشکر امیر قاتل و مالي کور نقش بازي مي کنند، روزگاري بدتر 
از هر جوان این سرزمین خواهد داشت. ملت شدن نیازمند نگاه کردن به دور دست هاست؛ 

دوردست هایی که در چشم انداز کنوني براي همه؛ سخت تیره و تار بنظر مي رسد.

به ملی  گراهای رمانتیک
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چنین  کامپیوترها  سن  افزایش  با  معموال 
انجام  شدن  کُند  شاهد  که  می رود  انتظار 
نکات  اما  باشیم  آن ها  توسط  عملیات  برخی 
و ترفندهای کوچکی وجود دارند که می تواند 
رسعت  افزایش  در  را  شام  شخصی  کامپیوتر 
ساده  ترفندهای  این  جمله  از  مناید.  یاری 
دستگاه  برای  جدید  رم  خریداری  به  می توان 
با  شخص  هر  برای  حال  این  با  اما  منود  اشاره 
توجه به بودجه ای که در اختیار دارد و مهارتی 
خواهد  وجود  متفاوتی  پیشنهادات  دارد  که 

داشت.
شخصی  کامپیوتر  این که  از  پیش  بنابراین 
قدیمی خود را بازنشسته کرده و آن را با هدف 
بد  بگذارید،  کنار  جدید  کامپیوتر  یک  خرید 
اندکی  نیز  نیست در خصوص پیشنهادات زیر 
تامل کرده و در صورت امکان از آن ها استفاده 

منایید.
1.  اجرای یکی از برنامه های رایج پاکسازی 

را امتحان کنید.
نرم افزار  و  اپلیکیشن  یک    CCleaner

و  شناسایی  در  شام  به  که  است  شگفت انگیز 
از  برنامه ها  از  بسیاری  موقت  فایل های  حذف 
کمک  شخصی تان  کامپیوتر  پنهان  حافظه 

شایانی خواهد منود.
2. جلوه های تصویری و انیمیشن های غیر 

رضوری را حذف منایید.
سبب  جلوه ها  این  از  برخی  که  است  درست 
زیباتر به نظر آمدن فضای سیستم عاملی شام 
به جای  که  نیستید  مایل  آیا شام  اما  می شوند 
یک کامپیوتر زیبا، کامپیوتری با رسعت باالتر 

در اختیار داشته باشید؟
است  این  کارها  بهرتین  از  یکی   ۷ ویندوز  در 
منظور  به  منایید.  غیرفعال  را   ”aero" تم  که 
خود  دسکتاپ  صفحه  روی  تغییر  این  اعامل 
شده  باز  منوی  از  و  منوده  راست  کلیک 
منایید.  انتخاب  را   ”Personalize" گزینه 
رسبرگ  انتخاب  با  شده  باز  پنجره  از  سپس 
 enable" گزینه  تیک   ”WindoW Color"

transParenCy” را بردارید.

و  کرده  فعال  را  خود  آنتی ویروس   .3
به روزرسانی منایید.

می توانند  مخرب  نرم افزارهای  و  ویروس ها 
کاهش  را  شام  شخصی  کامپیوتر  رسعت 
کار  این  از  جلوگیری  برای  بنابراین  دهند. 
از  یکی  از  خود  ویندوز  در  اگر  گام  اولین  در 
که  می کنید  استفاده  رایگانی  آنتی ویروس های 
را  شام  سیستم  بسیار  تبلیغاتی  اطالعیه های  با 
به جای  و  مبباران می کنند، آن را حذف کرده 
 seCurity essentials رایگان  آنتی ویروس  از 

رشکت مایکروسافت استفاده منایید.
شام  برای  تبلیغاتی  تیزرهای  دیگر  کار  این  با 
مزاحمت ایجاد نکرده و از آن ها کالفه نخواهید 
شد. تنظیامت آنتی ویروس خود را روی اسکن 
رسیع روزانه و اسکن کامل هفتگی ست کنید.

رم  وظایف چندگانه،  انجام  بهبود  برای   .4
بیشرتی برای سیستم خود تهیه منایید.

آسان  ارتقای  روش  یک  رم  حافظه  افزایش 
کامپیوتر  به  می تواند  که  است  ارزان قیمت  و 

شخصی قدیمی شام جانی دوباره ببخشد.
"MeMory Finder”  یک ابزار بسیار خوب و 

مناسب  رم  یافنت  در  را  که شام  است  کاربردی 
کامپیوتر شخصی تان  ارتقای  برای  نیاز  مورد  و 
مورد  رم  نوع  تعیین  از  پس  منود.  خواهد  یاری 
در  منایید.  تهیه  را  آن  می توانید  شام  نظر 
صورتی که توانایی نصب آن را دارید، خودتان 
نیز  صورت  این  غیر  در  و  منوده  نصب  را  آن 
مادربُرد خود را به یک تکنیسین کامپیوتر قابل 

اعتامد بسپارید.
5. به منظور افزایش رسعت بارگذاری داده 

یک هارد SSD خریداری کنید.
است  روش هایی  از  یکی  دیسک  هارد  ارتقای 
که پس از انجام آن به راحتی می توانید شاهد 
هارد  باشید.  داده ها  بارگذاری  رسعت  افزایش 
سخت  دیسک های  نوع  دو  شامل  دیسک ها 
یا  جامد  حالت  درایو های  و   Hdd یا  سنتی 

sdd می باشند.
بوده  ارزان تر  سنتی  سخت  دیسک های  اگرچه 
قطعات  داشنت  آن ها  ویژگی های  از  یکی  و 
هامنند  sddها  مقابل  در  می باشد،  متحرک 
اما  ندارند  متحرکی  بخش  مموری  فلش  یک 
این هارد دیسک ها روز به روز در حال ارزان تر 
شدن هستند و با داشنت یکی از آن ها خواهید 
توانست طعم بارگذاری رسیع را به معنای واقعی 

بچشید.
6.  تعداد برنامه هایی که همزمان با روشن 
شدن  اجرا  به  رشوع  شام  کامپیوتر  شدن 

می کنند را کاهش دهید.
انتظار کشیدن برای باال آمدن و یا به اصطالح 
استارت  دکمه  زدن  از  پس  سیستم  شدن  بوت 
یکی از وحشتناک ترین انواع انتظاری است که 
هر شخص در زندگی خود ممکن است با آن 
مواجه شود. این انتظار مخصوصا زمانی که شام 
به شدت برای انجام دادن کاری عجله دارید به 

یک معضل رسسام آور تبدیل خواهد شد.
است  کافی  برنامه ها  این  لیست  دیدن  برای 
گزینه  و  منوده  کلیک   start منوی  روی 
انتخاب  با  منایید.  جست وجو  را   ”MsConFig"
تب startuP از پنجره باز شده امکان مشاهده 
پس  گردید.  خواهد  فراهم  شام  برای  لیست 
از  کدام  هر  می توانید  شام  کار  این  انجام  از 
بوت  از  بار پس  ندارید هر  نیاز  برنامه هایی که 

شدن سیستم اجرا شوند را غیر فعال منایید.
آن  نام  که  برنامه ای  هر  برای  را  کار  این  توجه: 
کار  این  با  ندهید.  انجام  نیست  آشنا  برای تان 
ممکن است برنامه های سیستمی که کامپیوتر 
شام برای بوت شدن به آن ها نیاز دارد را حذف 

منایید.
7.  برای یافنت منابعی که فرایندهای شام 
ببینید  ابتدا  می کنند  تصاحب  اجرا  برای 
برنامه هایی در کامپیوتر شام در حال  چه 

اجرا هستند.
اجرای  حال  در  لحظه  هر  شام  کامپیوتر 
است  زمانی  بازه  هر  در  متعددی  فرایندهای 
گروه  در  آن ها  متامی  که  امر  این  دانسنت  اما 
فرایند های رضوری و مورد نیاز قرار می گیرند یا 

خیر می تواند مسئله مهمی باشد.
با کلیک راست روی taskbar و انتخاب گزینه 
"start task Manager” می توانید به "تسک 
لیست  در  اگر  کنید.  پیدا  دسرتسی  منیجر” 
موجود با فرایندی مواجه شدید که سهم زیادی 

قرار  اختیار خود  در  اجرا  برای  را  رم سیستم  از 
می داد و یا فرایند قدرت مندی که شام تا کنون 
نام آن را نشنیده بودید، بهرت است در مورد آن 
جست وجو کنید و اگر چیزی در خصوص آن 
با یک  این امکان وجود دارد که  پیدا نکردید، 

فرایند مخرب رو به رو باشیم.
به  تازه ای  حال  ویندوز  مجدد  نصب  با   .۸

سیستم خود بدهید.
توسط  می توان  را  ویروس ها  اکرث 
گاهی  اما  برد  بین  از  معترب  آنتی ویروس های 
و  منی شود  ختم  جا  همین  به  تنها  کار  اوقات 

شام نیازمند یک رشوع تازه خواهید بود.
به  را  شام  عامل  سیستم  ویندوز،  مجدد  نصب 
روز اول برخواهد گرداند. بنابراین پیش از انجام 
روی  از  را  خود  مهم  رسانه های  و  اسناد  آن، 
مجدد  تنظیم  آماده  که  زمانی  بردارید.  سیستم 
را  ویندوز  نصب  فایل  حاوی  دیسک  شدید، 
داخل دستگاه قرار داده و کامپیوتر را خاموش 
وارد  و  آن مجددا روشن منوده  از  منایید. پس 
root سیستم شده و از طریق منایشگر مراحل 

بعدی را دنبال منایید.
9.  اگر مرورگر اینرتنت شام به کندی اجرا 
را  خود  پنهان  حافظه  کنید  سعی  می شود 

پاک منایید.
اگر هنگام گشت وگذار در وب در سیستم خود 
با مشکل مواجه می شوید، ممکن است مشکل 
با  ارتباطی  و  بوده  مرورگرتان  به  مربوط  شام 

سخت افزار سیستم شام نداشته باشد.
اندکی  مرورگر  هر  برای  کار  این  انجام  مسیر 
منوی  از  باید  کلی  طور  به  اما  دارد  تفاوت 
settings رسی به گزینه History  زده و حافظه 

پنهان مربوط به تاریخ چه را حذف منایید.
خود  کامپیوتر  جست وجوی  ایندکس   .1۰

را تازه سازی منایید.
افزایش  موجب  زیادی  مقدار  به  نکته  این 
شد.  خواهد  شام  سیستم  در  جست وجو  روند 
برای  اگرچه  دیسک  هارد  مجدد  ایندکس 
طول  زیادی  زمان  مدت  بزرگ تر  درایوهای 
خواهد  را  آن  ارزش  قطعا  اما  کشید  خواهد 

داشت که برای آن زمان رصف کنید.
 disk" اپلیکیشن  از  استفاده  با  ویندوز  در 
به  شام  کامپیوتر  در  که   ”deFragMenter

انجام  به  قادر  دارد  وجود  پیش فرض  صورت 
این کار خواهید بود. سعی کنید برای این عمل 

یک برنامه ریزی هفتگی داشته باشید.
منظم  صورت  به  را  خود  کامپیوتر   .11  

راه اندازی مجدد منایید.
هنگامی که کامپیوتر شام به طور مداوم روشن 
است، برنامه ها می توانند حافظه بیشرتی نسبت 
به آنچه واقعا به آن نیاز دارند به دست بگیرند. 
به  کامپیوتر  مجدد  کردن  روشن  و  خاموش 
می دهد  سیستم  به  را  اجازه  این  منظم  صورت 
تا خود را از هر گونه "نشت حافظه” که ممکن 
است مربوط به یک اپلیکیشن و یا برنامه پس 

زمینه باشد، خالص مناید.
اغلب اوقات نیز نصب برخی از به روزرسانی ها 
ممکن  که  دارد  بسیاری  اهمیت  نظر  این  از 
است شام در زمان عرضه و در دسرتس بودنشان 
ناشناخته  برای تان  یا  و  باشید  نشده  آن  متوجه 

مانده باشند.
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بگو مگو از

اتحادبولهها

در كجاي قانون اسايس يا توافق نامه سيايس نوشته اند كه 

هزاره مني تواند وزير دفاع باشد؟ "يك مي گويد اسب حيوان 

نجيبي است؟" وقتي يك صحرا نشني شب گرد و شرت چران 

رييس جمهور باشد، ساكنني كهن بوم چرا نبايد معاون اول و 

وزير دفاع باشد؟

ما بر اساس توافق هاي نوشته شده )قانون( و نانوشته )عرف و عادات( با ديگران رس تعامل 

داريم اما بوله ها زيست جهان مشرتك دارند. جداي از توافق هاي رسمي يا غري رسمي آنچه 

بوله ها را بهم نزديك مي كند خاطرات يگانه، محروميت هاي مشابه، تهديدهاي مشرتك و 

آينده تارييك كه در برابر ما قرار دارد ما را از هم جدا ناپذير مي سازد.

اتحاد بوله ها عصياين در برابر يب عدالتي ها و تبعيض هاي سيستامتيك است. 

يك سال قبل بوله ها باهم قول دادند كه نتيجه اش رياست غني بود اما ديديم كه غني بعد 

از پريوزي به متام تعهداتش پشت پا زد. احمدزي به دوستم قول محكم نهادهاي امنيتي 

را داده بود، كجا شد؟ داد؟ مگر جرنال دوستم بارها روي اين مسئله با غني قهر نكرد؟ حتا 

كابل را ترك كرد. اما غني به قهرها و تهديدهاي دوستم هيچ ارزيش قايل نشد و كارش را 

آنطوري كه دلش خواست انجام داد. 

از آن پس دوستم مجبور شد با عطا متحد شود. اولني نتيجه نزديك شدن عطا و دوستم 

هفته قبل با ناكامي معصوم استاكزي از وزارت دفاع معلوم شد و نتيجه دومش قرار است به 

زودي با معريف مجدد عطا به واليت بلخ معلوم شود.

هامهنگي بوله ها در سال گذشته سبب شد جرنال معاون اول شود. حاال زمان ان فرا رسيده 

است تا اين ذهنيت قبيله را كه گويا وزير دفاع پشتون باشد را به زباله داين تاريخ اندازيم. 

آن گونه كه با معاون ساخنت جرنال سنت معاونيت اول را شكستانديم.

وقتي براي سلسله مراتب اداري و نظامي هيچ قانون وجود ندارد پس هيچ توجيه قبيلوي 

و راسيستي قابل قبول نيست جز اين كه وزير دفاع بايد هزاره باشد. چون باسن الغر مغز 

دوم جهان عمال در صنديل رس قوماندان اعيل قواي مسلح كشور جا خوش كرده است. 

از جانب ديگر رياست عمومي امنيت ميل به 'برادر بزرگ' رسيده و هم چنني وزارت داخله 

را كمونيست خدا پرست گرفته كه قومش نسبت به خداوند ترديد ناپذير تر است. و ستاد 

مشرتك ارتش در اختيار 'برادران' تاجيك است. اين مقرري ها را كه با آيت پاك الله هم كه 

بخوانيم قومي است. پس بايد بدون هيچ تعاريف وزير دفاع افغانستان، يك بيني پوچوق 

باشد. مراد هم چشم بادامي است، و هم متامي انچه را كه يك وزير دفاع بايد داشته باشد، 

در اختيار دارد. مسلك و تجربه را در دست چپ خود دارد و از نظر فهم با ارتش و تفنگ و 

توپ زندگي كرده است.

به  نسبت  زیادی  بسیار  دلسوزی  روس ها  و  چینایی ها 

داعش  نفوذ  روی  جمعه  روز  است  قرار  و  دارند  افغانستان 

پینگ  جین  شی  باشند.  داشته  جلسه ای  افغانستان  در 

رییس  پوتین  با  که  دیداری  در  هم  چین،  جمهور  ،رییس 

جمهور روسیه داشته است گفته که ما باید نسبت به معادن 

با موشک های  ما  اگر خورد  و  نخورد  را  آن  داعش  که  باشیم  داشته  دلسوزی  افغانستان 

بالستیک و هزاران نیروی بحری خود کاری کرده منی توانیم. پوتین هم تالش دارد تا از 

نفوذ داعش در آسیای میانه مخصوصا تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان و چند کشور 

دیگر جلوگیری کند. امام علی رحامن، رییس جمهور تاجیکستان، هم برای جلوگیری از 

نفوذ داعش در کشورش حجاب اسالمی را ممنوع کرد و هر کس غیر از خودش که نام 

اسالمی داشت باید محاکمه شود.

حاال معلوم نیست که گروه شانگهای چه برنامه ای برای افغانستان ریخته اند اما در هر 

صورت امیدواریم که چینایی ها کاری نکنند که غیر از طالب چینایی و روسی و ایرانی و 

پاکستانی حاال بیایند و داعش چینایی را به محصوالت تجاری - سیاسی شان در رقابت 

با غربی ها اضافه کنند.

حکمتیارراجدیبگیریم!

قدرت  به  برای  را  زیادی  است، سال های  قدرت  تشنه ی  که  او 

نه منم.  یو  بود که: هیچ  رسیدن جنگیده است. در جایی گفته 

یعنی هیچ کسی را قبول ندارم. این گفته اش در سال های جنگ 

کابل و مجاهدین بیان شد و او تا آخر پای حرفش ایستاد. بعد از 

سقوط طالبان، حکمتیار به حاشیه رفت و نتوانست آنطوری که باید در صحنه می بود، عمل کند. 

طالبان از هامن ابتدا حکمتیار را قبول نداشتند و در جریان چهارده سال نیز وی را چندان محل 

ندادند و دستش را از امور کوتاه کرده بودند. حاال که رقابت بر رس تشدید ناامنی و ترور، در کشور 

او می تواند  او گزینه ی مناسبی برای سکان داری داعش است. بدون تردید  باال گرفته است، 

خشن تر از طالبان عمل کند و سوزش سال ها دوری از قدرت وی را سفاک تر خواهد ساخت. 

بنابراین، او با حامیت سعودی، امارات و ترکیه می تواند در جنگ آینده ی افغانستان نقش مهی را 

بازی کند و نیز در ایجاد درزها و درگیری های قومی و فرقه ی بدون شک موثر عمل خواهد کرد. 

بنابراین، امریکا و متحدانش نیز، بدش منی آید تا تیر حکمتیار را َپر کنند و این بار سکان جنگ 

را به دستان وی سپرده، اهداف سیاسی-استخباراتی شان را دنبال کنند. نیز از طریق حکمتیار 

به خوبی می توانند این ناامنی ها به شامل کشور و از آن جا به مرزهای آسیای میانه و چین منتقل 

کنند. امریکا در سدد درگیر ساخنت روسیه است تا بتواند با یک بازی پیچیده ی دیگر، دست 

روسیه را از اوکراین کوتاه کند و روسیه را در حالت دفاعی در مرزهای جنوبی اش قرار بدهد. 

از طرفی هم امریکا می تواند با حامیت حکمتیار از طریق شیوخ عرب، چین را در افغانستان با 

چالش های جدیدی در راستای رسمایه گزاری اش در افغانستان مواجه سازد و در چانه زنی های 

رقابت بر رس کنرتول بازار اقتصادی جهان از چین امتیاز بگیرد.

حکمتیار که در سال های جنگ در برابر روسیه از شهرت خوب و حامیت مردمی برخوردار بود، 

اینک نیز می تواند عقده های تاریخی جامعه افغانی را دوباره بیدار کند و افراطیون و تندروان 

جنوب، رشق و جنوب رشق را در یک صف واحد، با لباس داعش، وارد میدان خون و تفنگ در 

افغانستان سازد.

Kabul Taxi

Mehdi Saqib

الیاس نواندیش
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رافینیا: 
داگالس کاستا به زمان نیاز دارد

هزینه 15 میلیونی 
جدایی کاسیاس برای رئال

مارکیزیو: 
نمی توانم جانشین پیرلو باشم

ماروتا: رئال پیشنهادی برای 
ویدال نداده

رافینیا، مدافع بایرن مونیخ مدعی شد که داگالس کاستا، 

خرید جدید باشگاه برای هامهنگ شدن با هم تیمی هایش 

یاز دارد.  به زمان ن

داگالس کاستا هفته ی گذشته از شاختار دونتسک به بایرن 

مونیخ پیوست. او به عنوان جانشین احتاملی ریربی یا روبن 

هامهنگ  برای  که  است  معتقد  یا  رافین و  می شود  شناخته 

یاز دارد.  شدن کاستا، او به زمان ن

کیفیتی  ا  ب خیلی  بازی کن  کاستا  داگالس  گفت:  رافینیا 

است ولی او به لیگ اوکراین و شاختار عادت دارد و اینجا 

قوی تر  لیگایی  بوندس  حریف های  است.  دیگری  دنیای 

هستند، تیم ها انعطاف بیشرتی دارند، از لحاظ قدرت بدنی 

را  این ها  او خیلی رسیع  بازی می کنند.  قوی ترند و رسیع تر 

اید به او زمان بدهیم تا هامهنگ شود.  متوجه می شود ولی ب

ایرنی ها  ب جمع  به  دیگر  برزیلی  یک  که  خوشحامل  خیلی 

بازی کنی  چه  که  می گیرد  تصمیم  مربی  ولی  شد  اضافه 

بازی فصل گذشته  از  بازی کند. من داگالس را تنها  کجا 

ا  ا این حال، وقتی دانته از برزیل به آملان آمد، ب می شناسم. ب

ا فاصله از  هم به صورت تصادفی در یک پرواز بودند ولی ب

یک دیگر در هواپیام نشسته بودند و نتوانستند زیاد صحبت 

ابراین منی توانم چیز زیادی راجع به او بگویم.  ن کنند. ب

گزارش ها حاکی از آن است که انتقال کاسیاس به پورتو، 

15 میلیون یورو برای رئال هزینه خواهد داشت. 

دارد  قرار  باشگاه  از  جدایی  آستانه  در  ساله   34 دروازه بان 

اخیر  فصل  چند  در  او  عمل کرد  از  هواداران  و  باشگاه  و 

او پورتو است که گفته  راضی نیستند. جدی ترین مشرتی 

است.  گرفته  انجام  نیز  طرف  دو  بین  توافقاتی  می شود 

رئال به دلیل زحامت کاسیاس برای رئال در طی 16 سال 

حضورش در این تیم، قصد دارد قرارداد او را بدون دریافت 

به  راحتی  به  بازی کن  این  تا  کند  فسخ  پورتو  از  هزینه ای 

بپیوندد.  پورتو 

حقوق  برای  یورو  میلیون   5 حدود  فصل  هر  در  رئال 

کاسیاس مالیات می دهد که در طول دو فصل، 25 میلیون 

حارض  پورتو  که  حالی  در  کند.  پرداخت  او  برای  اید  ب یورو 

است تنها 10 میلیون به کاسیاس حقوق بدهد، 15 میلیون 

از این حقوق دو ساله ی کاسیاس باقی می ماند که پرداخت 

آن بر عهده ی رئال مادرید خواهد بود. 

کلودیو مارکیزیو، هافبک یوونتوس عنوان کرد که منی تواند 

جانشین پیرلو در این تیم باشد. 

روز دوشنبه پیرلو به صورت رسمی از یووه جدا شد و به تیم 

نیویورک سیتی پیوست. حال مارکیزیو که از ابتدای حضور 

پیرلو در یووه در کنارش بازی می کرد، عنوان کرد که هدفش 

پر کردن جای پیرلو نیست. 

بازی کن  زیرا  باشم  پیرلو  جانشین  منی توانم  من  گفت:  او 

متفاوتی نسبت به آندره آ هستم. حتی وقتی در یک پست 

چند  می خواهم  است.  تفاوت مشخص  این  می کنیم،  بازی 

کلمه ای به آندره آ بگویم. برای متام آنچه به ما دادی از تو 

ممنونیم زیرا تو واقعا باعث رشد تیم ما شدی. او برای من 

او  ار  کن در  اخیر  سال  چند  در  است.  مهمی  خیلی  بازی کن 

جلوی دفاع بازی کردیم و خیلی مواقع من را کمک کرد. من 

شخصیت کاریزماتیک او را ندارم ولی چیزهای زیادی از او یاد 

گرفتم که کارها را برایم آسان تر می کند. 

گونه  هر  یوونتوس،  باشگاه  داخلی  مدیر  ماروتا،  جوزپه 

پیشنهادی از سوی رئال مادرید برای جذب ویدال را تکذیب 

کرد. 

در طول چند روز اخیر رسانه های شیلیایی مدعی شدند که 

رسمی  او  انتقال  زودی  به  و  رسیده  توافق  به  ویدال  ا  ب رئال 

ا این حال، ماروتا هر گونه پیشنهادی از سوی  خواهد شد. ب

رئال را نیز رد کرد. 

پیشنهادی  مادرید  رئال  تنها شایعه است.  ویدال؟  او گفت: 

ا آن ها داریم.  نداده است. ما رابطه ی خیلی خوبی ب

نوستالژیک  روز  امروز یک  پیرلو گفت:  درباره جدایی  ماروتا 

برای پیرلو است. جایگزین کردن او کار آسانی نخواهد بود. 

را  سعی مان  ما  ولی  می شوند  زاده  او  مثل  کمی  بازی کنان 

خواهیم کرد. 

مسی:
 هیچ چیز تلخ تر از شکست در فینال نیست

روبن:
 فان خال بهترین مربی من است

آرسنال خواهان جذب ماریو گوتزه

پیراهن شماره چند بارسا به آردا می رسد؟

مشاجره لفظی گواردیوال و مولر
 در تمرین بایرن

توافق پنهانی سرخیو راموس 
و منچستریونایتد

آردا؛ 
دومین بازی کن ترکی تاریخ بارسلونا

ناواس: آماده رقابت با دخیا هستم

آرژانتین  ملی  تیم  کاپیتان  مسی،  لیونل 

آمریکا  کوپا  فینال  در  شکست  از  پس 

او  مثل شکست،  چیز  هیچ  که  کرد  عنوان 

را ناراحت منی کند. 

شیلی  مقابل  دیدار  در  یارانش  و  مسی 

به  گولی  دقیقه   120 پایان  تا  نشدند  موفق 

رضبات  به  بازی  نهایت  در  تا  برسانند  مثر 

 1-4 موفق شد  و شیلی  التی کشیده شد  پن

پس  که  مسی  شود.  قهرمان  و  پیروزشده 

نداد، در صفحه  انجام  بازی مصاحبه ای  از 

و هوایش  و حال  دیدار  درباره  بوکش  فیس 

نوشت. 

او نوشت: هیچ چیز دردناک تر از شکست در 

موضوع  این  منی خواهم  ولی  نیست  فینال 

از  ابراین  ن ب باشد  داشته  ادامه  این  از  بیش 

کرده  حامیت  را  ما  همیشه  که  کسی  هر 

حتی در لحظات سخت، تشکر می کنم. 

است  آن  از  حاکی  رسمی  غیر  گزارش های 

که مسی عنوان بهرتین بازی کن جام را که 

به او تعلق گرفته بود را رد کرده است. 

از  ستایش  به  مونیخ  بایرن  هلندی  هافبک 

مربی سابقش پرداخت. 

آرین روبن در مصاحبه با یک مجله فرانسوی 

ضمن اذعان به این که مربی موردعالقه اش 

اظهار  بود،  خواهد  و  است  فان خال  لوئیس 

ا فان خال کار کردم  داشت: اولین سالی که ب

بهرتین سال بود و خواهد ماند. او برای من 

نژاد  پادشاه یک  را  او  و  مربی است  بهرتین 

در حال انقراض می دانم. مربیانی هستند که 

باعث پیرشفت یک بازی کن می شوند و برای 

من این مربی فان خال بود. 

روبن از متجید پپ گواردیوال هم غافل نبود 

به  همه  از  زودتر  روز  هر  گواردیوال  افزود:  و 

محل مترین می آید و دیرتر از همه هم آن جا 

را ترک می کند. متام فکر و ذکرش فوتبال 

چه  می گوید  ما  به  بازی  هر  از  قبل  است. 

هامن طور  بعد  و  داد  خواهند  رخ  اتفاقاتی 

کل  در  می شود.  بود  کرده  پیش بینی  او  که 

ا چنین شخصیتی برای من یک  همکاری ب

افتخار است. 

بایرن  رشایط  از  تحلیلش  درمورد  وی 

و  پیروزی ها  به  هیچ گاه  من  گفت:  هم 

فکر  داشته ام  گذشته  در  که  شکست هایی 

دست  از  التی  پن منی گذارم  مثال  منی کنم، 

را  ذهنم   2012 سال  در  چلسی  مقابل  رفته 

کرد؛  زندگی  گذشته  در  اید  ب ن کند.  مشغول 

اید همواره یک گام به سمت جلو برداشت.  ب

مهم ترین واژه ها "حال و این جا" هستند. 

متایل  از  انگلیسی  رسانه های  از  یکی 

باشگاه آرسنال به جذب مهاجم ملی پوش و 

ناراضی بایرن خرب داد. 

ماریو گوتزه بعد از آن که از دورمتوند جدا شد 

و به بایرن مونیخ پیوست نتوانست جایگاه 

اواریایی ها پیدا کند  ثابتی در ترکیب اصلی ب

یک  از  بیش  نقشی  گذشت  که  در فصل  و 

بازی کن ذخیره برای پپ گواردیوال نداشت. 

روز دوشنبه مدیر برنامه های این بازی کن در 

ا "بیلد آم زونتاگ" از نارضایتی وی  گفتگو ب

بابت رشایط فعلی سخن گفت. این سخنان 

ورزشی  رسانه های  در  گسرتده  شکلی  به 

انگلیسی  نرشیه  دیروز  شد.  داده  بازتاب 

آرسنال  اره  دوب متایل  ابراز  از  میرور"  "دیلی 

توپچی ها سال  داد.  گوتزه خرب  برای جذب 

2013 هم برای جذب این بازی کن پیش قدم 

مونیخ  بایرن  ا  ب رقابت  در  اما  بودند،  شده 

مغلوب شدند. 

ا  ب دیگر  سال  دو  تنها  گوتزه  است  گفتنی 

ا توجه به رشایط فعلی  بایرن قرارداد دارد و ب

پایان  از  پیش  نیست  بعید  نارضایتی اش  و 

اواریایی ها جدا شود.  این مدت از ب

پیراهن  منی تواند  حتم  بطور  توران  آردا 

ا به تن  شامره 10 محبوب خود را در بارسلون

کند؛ چرا که این شامره، متعلق به لئو مسی 

است. 

بطور  دوشنبه  روز  ترکی،  ستاره  توران،  آردا 

تا  پیوست  ا  بارسلون به  اتلتیکو  از  رسمی 

کند.  پر  تیم  این  در  را  ژاوی  خالی  جای 

قرار است پس از برگزاری انتخابات ریاست 

ا، مراسم معارفه او نیز برگزار  باشگاه بارسلون

ا،  بته به دلیل محرومیت بارسلون شود. آردا ال

قادر نخواهد بود تا 1 جنوری 2016 برای تیم 

مشخص  هنوز  و  برود  میدان  به  جدیدش 

نیست که او نیم فصل اول را چه گونه پشت 

رس خواهد گذاشت. 

شامره  مورد  در  موجود،  ابهامات  از  یکی 

پیراهن آردا در بارسلوناست. این بازی کن در 

گاالتارسای و اتلتیکو، پیراهن شامره 10 را 

به تن می کرد و پیش از تصاحب این شامره 

در تیم ملی ترکیه، پیراهن شامره 14 متعلق 

به او بود. او هم چنین سابقه پوشین پیراهن 

شامره 66 را نیز دارد. 

در بارسا پیراهن شامره 10 متعلق به مسی 

تحت  سال هاست  نیز   14 شامره  و  است 

فوتبال  در  دارد.  قرار  ماسکرانو  مالکیت 

یا بازی کنان منی توانند پیراهن شامره  اسپان

66 را به تن کنند و تنها شامره های بین 1 تا 

25 برای بازی کنان مجاز است. 

 ،2 شامره های   حارض  حال  در  ا  بارسلون در 

برای  آردا  هستند.  دسرتس  در   19 و   17  ،6

قصد  خود،  روی  اولیه  فشارهای  برداشنت 

ندارد پیراهن شامره 6 که سال ها در اختیار 

ژاوی بود را به تن کند؛ به همین دلیل بسیار 

محتمل است که او از بین شامره های 2، 17 

این که  احتامل  کند.  انتخاب  را  یکی   19 و 

ا  ا پیراهن شامره 17 بارسلون آردا را فصل بعد ب

بینیم، بیشرت از سایر گزینه هاست.  ب

پپ گواردیوال روز دوشنبه در جریان مترین 

بایرن مونیخ، به شدت از عمل کرد توماس 

مولر انتقاد کرد. 

مترینات  رشوع  از  هفته  یک  به  نزدیک 

دوشنبه  روز  می گذرد.  بایرن  فصل  پیش 

همین هفته، مترین این تیم پشت درهای 

بسته برگزار شد اما در اواخر مترین بود که 

صدای فریادهای گواردیوال و توماس مولر 

شنیده شد. 

گزارش  اتفاق  این  مورد  در  بیلد  خربنگار 

و  روبن  مولر،  از  گواردیوال  که  است  داده 

پاس های  دادن  ا  ب تا  بود  خواسته  کورت 

دفاعی  دیواره  به  نفوذ  به  اقدام  رسیع، 

بود  داده  قرار  روبروی شان  که  فرشده ای 

را وارد دروازه کنند. گواردیوال  کرده و توپ 

این مترین بسیار  بودن مولر در  از کند  که 

نزدیک شد، توپ  او  به  بود،  عصبانی شده 

شوت  دیگر  سمت  به  و  گرفت  وی  از  را 

لند و استفاده از لغات  ا فریادهای ب کرد و ب

او  از  انتقاد  به  کاتاالنی،  و  اسپانیایی 

پرداخت. 

لند فریاد زد  مولر هم در جواب، با صدای ب

که می روم دوش بگیرم. ساعتی بعد، مولر 

به  مترین  در  داده  رخ  اتفاق  به  واکنش  در 

اه از او بوده و گواردیوال  بیلد گفت که اشتب

حق داشته که اعرتاض کند. 

به  دیگر  بار  یک  راموس  رسخیو 

طبق  و  شد  نزدیک تر  ایتد  منچسرتیون

ا این تیم به توافقات  ادعای نرشیه مرتو، ب

کلی رسیده است. 

ابع اسپانیایی از جدایی  در رشایطی که من

قطعی راموس از رئال و عدم متایل او برای 

ا رئال  مذاکره مجدد بر رس متدید قرارداد ب

گزارش  دیروز  مرتو  اند،  داده  خرب  مادرید 

داد که این مدافع ارزشمند، در مذاکراتی 

پنهانی، بر رس قراردادی 5 ساله با حقوق 

ایتد  ا منچسرتیون هفتگی 212 هزار پوند ب

به توافق نیز رسیده است. 

طبق همین گزارش، مبلغی که قرار است 

بپردازد،  انتقال به رئال  ایتد برای این  یون

بود. رئال مادرید  55 میلیون یورو خواهد 

ایتد است  سخت در پی جذب دخیا از یون

و رسمربی شیاطین رسخ نیز این انتقال را 

تنها در رشایطی امکان پذیر دانسته است 

که رئالی ها نیز اجازه جدایی راموس برای 

ایتد را صادر کنند.  پیوسنت به یون

در  راموس که  مارکا، رسخیو  ادعای  طبق 

ا رئال مادرید به  ابتدا بر رس مسائل مالی ب

فاش شدن  از  حاال  بود،  رسیده  بست  بن 

وی  تخریب  و  قراردادش  متدید  جزئیات 

در میان هواداران رئال به شدت عصبانی 

دیگر  ندارد  قصد  دلیل  همین  به  و  است 

ا  ب قراردادش  متدید  برای  مذاکره ای 

مدیریت رئال انجام دهد. 

دومین  رچرب،  روشتو  از  پس  توران  آردا 

ا به  ار تاریخ باشگاه بارسلون بازی کن ترک تب

حساب می آید. 

سال 2003 بود که خوان الپورتا که به تازگی 

به ریاست باشگاه بارسلونا دست یافته بود، 

این  روشتو،  قرارداد  فسخ  رقم  پرداخت  ا  ب

کرد.  خریداری  فرنباغچه  از  را  دروازه بان 

اما یک  نبود  بدی  بارسا، رشوع  در  او  رشوع 

مدت ها  او  شد  سبب  ابهنگام  ن مصدومیت 

بازگشت  از  پس  و  مباند  میادین  از  دور  به 

خوش  آن قدر  جوان،  والدس  ویکتور  نیز 

درخشیده بود که روشتو چاره ای جز نیمکت 

نشینی نداشت و ترجیح داد فصل بعد بارسا 

را ترک کند. 

دومین  سال،   12 از  پس  توران  آردا  حال، 

بازی کن ترک تباری است که پیراهن بارسا 

توافق  ا  ب به  دوشن روز  او  می کند.  تن  به  را 

یورو  میلیون   34 رقم  ا  ب و  بارسا  و  اتلتیکو 

یکرسی  تحت  یورو  میلیون   7  + قطعی 

رشایط، راهی نوکمپ شد. 

 60 از  بیش  میلیونی،   74 ترکیه  کشور  در 

درصد مردم از شبکه های اجتامعی استفاده 

میانه،  خاور  کشورهای  میان  در  و  می کنند 

جمعیت  هر  از  بیشرت  درصد،   16 ا  ب ترک ها 

اجتامعی  در شبکه های  ا  بارسلون از  دیگری 

هواداری می کنند و پیش بینی می شود که به 

آمار دو  این  ا،  بارسلون به  آردا  پیوسنت  دلیل 

برابر نیز بشود. 

مادرید  رئال  دروازه بان  ناواس،  کیلور 

رئال  به  دخیا  انتقال  از  که  کرد  عنوان 

ترسی ندارد. 

رئال،  از  کاسیاس  الوقوع  قریب  با جدایی 

و  پیوست  خواهد  مادرید  رئال  به  دخیا 

سپیدپوشان  ساله   34 دروازه بان  جانشین 

حضور  با  احتامال  که  ناواس  شد.  خواهد 

بود،  خواهد  رئال  دوم  دروازه بان  هم  دخیا 

عنوان کرد که ترسی از پیوسنت دروازه بان 

جوان اسپانیایی به رئال ندارد. 

او گفت: دخیا دروازه بان خیلی خوبی است، 

ایتد  منچسرتیون در  او  است.  فوق العاده 

است.  احرتام  شایسته  و  کرده  کار  عالی 

پیوست  خواهد  رئال  به  احتامال  اینکه  از 

هستم.  آرام  خیلی  و  ندارم  مشکلی 

رقابت  تیمم  دروازه بان های  ا  ب همیشه 

به  تا  می جنگم  که  البته  داشت.  خواهم 

تبدیل شوم.  دروازه  در  مربی  اول  انتخاب 

این چیزیست که مدت هاست به دنبال آن 

هستم. می جنگم تا به رویایم برسم. 
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قرارداد  كشور  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
چاپ شانزده ميليون كتاب درسی مکتب ها را با 

شركت های هندی و ويتنام امضا كرد.
روز  كشور،  معارف  وزير  بلخی،  حنيف  اسداهلل 
گذشته هنگام امضای اين قراردادها گفت، اين 
كتاب ها مربوط به دوره های ابتدائيه، متوسطه و 

ثانوی مکاتب می باشد.
آقای بلخی گفت كه هزينه ی چاپ اين كتاب ها 
بيش از پنج ميليون و پنجصد هزار دالر امريکايی 
"دانيدا"  نام  به  مؤسسه  سوی  از  كه  می شود 

كشور دنمارک پرداخت می شود.
وزارت  پيش،  هفته  يک  حدود  هم  سوی  از 
كتاب  جلد  ميليون   2.1 چاپ  قرارداد  معارف 
درسی مکتب ها را با چاپ خانه های داخلی امضا 
كرد كه قرار است اين كتاب ها در مدت بيست 

روز چاپ شوند.
از  درسی  مواد  و  كتاب  كمبود  حال  اين  با 
كشور  در  دانش آموزان  فراراه  جدی  مشکالت 

عنوان شده است. در بسياری از موارد در شماری 
از مکتب های كشور، دو تا سه دانش آموز به طور 

مشترک از يک كتاب درسی استفاده می كنند.
در همين حال، وزارت معارف روز گذشته با نشر 
خبرنامه ی اعالم كرد، اكنون به تعداد 3 ميليون 
در چاپ خانه های هندی  درسی  كتاب های  جلد 

تحت چاپ است.
در اين خبرنامه به نقل از وزير معارف آمده كه 
در آينده روی باال بردن ظرفيت چاپ خانه های 
كارهای  بيشترين  تا  شد،  خواهد  تمركز  داخلی 

چاپ به شركت های داخلی واگذار شود.
از  شماری  در  مکتب ها  درسی  كتاب های  چاپ 
و  پاكستان  هند،  جمله  از  خارجی  كشورهای 
انتقادهای  گذشته  سال های  جريان  در  ويتنام 

زيادی را به دنبال داشته است.
اين  دارند،  باور  كارشناسان  از  شماری 
از  زيادی  تعدادی  ورشکستگی  باعث  مسئله 

چاپ خانه های داخلی شده است.

دو  شاهد  کابل  گذشته  روز  روز:  اطالعات 

یک  اول،  حمله ی  در  بود.  انتحاری  حمله ی 

مواد  از  مملو  موتر  بر  سوار  انتحاری  مهاجم 

انفجاری، کاروان موترهای نیروهای خارجی را 

هدف قرار داد. در این حمله، مهاجم انتحاری 

کشته، یک مشاور خارجی و یک فرد غیرنظامی 

زخمی شدند. در حمله ی دومی، که سه مهاجم 

هدف  را  ملی  امنیت  مربوط  حوزه ی  انتحاری 

سه  و  ملی  امنیت  مأمور  یک  آن  در  داد،  قرار 

مهاجم انتحاری کشته شدند.

حمله ی اولی حوالی ساعت 12 ظهر در رسک 

مربوط حوزه ی هشتم  دوم ساحه ی شاه شهيد 

خارجى  نريوهاى  موترهای  بر  پوليس،  امنيتى 

فرمانده  رحیمی،  عبدالرحامن  گرفت.  صورت 

پولیس کابل گفت که در این حمله ی انتحاری 

افغان  نظامی  غیر  یک  و  خارجی  مشاور  یک 

زخمی شده اند.

سوار  انتحاری  مهاجم  »یک  گفت:  رحیمی 

از  یکی  به  تصادم  با  رنگ،  سفید  کروالی  بر 

موترهای نیروهای خارجی، مواد انفجاری خود 

نتیجه ی آن، یکی  انفجار داده است که در  را 

از مشاوران خارجی و یک غیر نظامی افغان به 

شکل سطحی زخمی شده اند.«

حمله  ناتو(   ( قاطع  حامیت  نیروهای  فرمانده 

اما  تأیید کرد؛  را  نیروهای خارجی  بر موترهای 

نرش  بعداً  این زمینه  گفته است که جزئیات در 

خواهد شد.

طالبان و حزب اسالمی، مدعی شده اند که این 

حمله را سازمان دهی و اجرا کرده اند. ذبيح الله 

مجاهد، سخن گوی طالبان درصفحه ی تويیرت 

یک  توسط  حمله،  این  که  است  نوشته  خود 

عضو این گروه صورت گرفته است.

در عین حال، حزب اسالمی شاخه ی حکمتیار 

نیز مدعی شده است که یک تن از اعضای این 

حزب، این حمله را انجام داده است.

مسلح  مهاجامن  انتحاری  حمله ی  دومین  در 

یک حوزه ی مربوط به امنیت ملی را هدف قرار 

داد. 

عمومی  ریاست  سخن گوی  صدیقی،  حسیب 

امنیت ملی گفت که ابتدا مهاجم انتحاری سوار 

بر یک سه چرخه ی مملو از مواد انفجاری که 

می خواست وارد حوزه هشتم امنیت ملی شود، 

خود را در دروازه ورودی منفجر و راه را برای دو 

مهاجم دیگر باز کرد.

در این انفجار یک رسباز امنیت ملی افغانستان 

کشته شده است. صدیقی افزود که دو مهاجم 

دیگر با نیروهای امنیت ملی رویارویی کردند و 

پس از لحظاتی درگیری، هر دو مهاجم توسط 

نیروهای امنیت ملی کشته شدند.

این حمله یک  در  که  گفته  داخله  امور  وزارت 

نفر هم زخمی شده است. 

مسئولیت این حمله را تاهنوز فرد یا گروهی به 

عهده نگرفته است.

هر دو رویداد روز گذشته، در حوزه هشتم شهر 

کابل در فاصله ی زمانی و مکانی نزدیک به هم 

اتفاق افتاده است. 

از اول ماه رسطان امسال تاکنون این سومین 

حمله ی پیهم است که در کابل اتفاق می افتد. 

بر  انتحاری  مهاجم  هفت  جاری  ماه  اول  در 

که  کردند  حمله  منایندگان  مجلس  ساختامن 

پس از چند ساعت درگیری با نیروهای امنیتی، 

همه ی شان کشته شدند.

چهار مهاجم انتحاری در دو حمله ی جداگانه
 در کابل کشته شدند

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

امضای قرارداد چاپ ۱6 میلیون کتاب 
درسی مکتب ها با هند و ویتنام


