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یونیسف: 

دو میلیون کودک زیر پنج سال 
در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند

صفحه ۲

از جوزا تا میزان 1398؛ 
بازی مرگ و زندگی 

غنی و رقبا
تفسیرپذیر  ماده ی  یک  موجب  به 
دور ه ی   ،)61 )ماده ی  اساسی  قانون  در 
اول  در  جمهور  رییس  کاری  قانونی 
جوزای سال پنجم پایان می یابد. در این 
ماده تصریح شده است که حکومت پیش 
کار  پایان  قانونی  موعد  به سر رسیدن  از 
رییس جمهور، در خالل 30 تا 60 روز 
انتخابات  می بایست  جوزا  اول  از  پیش 
از  تا  کند  برگزار  را  ریاست جمهوری 
جلوگیری  مشروعیت  و  سیاسی  خالی 
برگزارشدن دومین  از  باری، پیش  شود. 
افغانستان،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
معین  موعد  در  طالبان  سقوط  از  پس 
آن، وقتی گفت و گوها بر سر پایان یافتن 
به عنوان  کرزی  آقای  کار  قانونی  مدت 
رییس جمهور کشور در مجامع سیاسی 
داغ شد، آقای کرزی تصمیم گیری را به 
دادگاه عالی محول کرد. دادگاه عالی در 
آقای  کاری  دوره ی  تمدید  به  زمان،  آن 
اکنون  بعد،  سال  ده  داد.  حکم  کرزی 
است.  شده  تکرار  دیگر  بار  اتفاق  این 
ریاست  انتخابات  برگزاری  زمان  وقتی 
جمهوری به 6 میزان 1398 عقب رفت، 
رقبای سیاسی آقای غنی، بر پایان یافتن 
دوره ی قانونی کارش تأکید کردند. ارگ 
این  در  تصمیم گیری  جمهوری،  ریاست 
و  کرد  راجع  عالی  دادگاه  به  را  مورد 
جمهور  رییس  کاری  دوره ی  نهاد،  این 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  تا  را 
انتخاباتی  رقبای  کرد.  تمدید 
رییس جمهور غنی یعنی شورای نامزدان 
نامزد،   12 از  متشکل  جمهوری  ریاست 
یک  ایجاد  بر  اصرار  هفته ها  از  پس 

حکومت سرپرست در...
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صفحه ۵

سازمان ملل خواستار 
کاهش تنش  بین ایران و امریکا شد

صفحه ۶

پنج جدایی طلب کاتاالن از زندان 
به پارلمان اسپانیا برده شدند

صفحه ۷

مدافع ملی پوش آلمان با ۲۵ میلیون 
یورو به دورتموند پیوست

صفحه ۷

چلسی به هازارد: 
می توانی به رئال بروی

صفحه ۳

فرصتی بهتر از حاال برای صلح در افغانستان وجود ندارد.
که  داد  نشان  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان  فشرده  مذاکرات  دور  آخرین 
چگونه همه ی طرف ها در مورد دست یابی به صلح در افغانستان جدی هستند. این 
واقعیت که مذاکرات دوحه در هفته ی اول ماه رمضان ادامه یافت، نشان می دهد 

که هر دو طرف می  خواهند به نتایج واقعی و ملموس دست یابند...

کاهش خشونت، کلید صلح است

صفحه ۴

در این اواخر کارزا رهای زیادی در فضای مجازی دیده می شود که به گونه ای 
برای  پول  جمع آوری  کتاب،  خرید  برای  پول  جمع آوری  دارد؛  کتاب  به  ربطی 

تاسیس کتاب خانه، اهدای کتاب، تشویق برای کتاب خوانی و...

کارزارهای بی پیشینه  برای جمع آوری 
کتاب؛ کتاب خوانی یا کتاب بازی؟

صفحه ۵

بکتاش، هفت ساله بود که در والیت پروان در روستایش از درخت افتاد و مچ 
دستش شکست. پدرش فوری او را نزد »شکسته بند« برد. شکسته بند دست او را 

بست و تا کنون که 22 سال دارد، نتوانسته پنجه اش را مشت کند. 
به طور  افغانستان،  در  هنوز  سنتی  طب  و  شکسته بندی  سنتی  روش های 

گسترده ـ حتا در بزرگ شهرها و پایتخت ـ رایج است و...

شکسته بندها راست می کنند یا کج؟



کاهش ارزش پول افغانی؛ یک دالر به ۸۰.۳۳ افغانی به فروش می رسد
افغانستان  )د  افغانستان  مرکزی  بانک  روز:  اطالعات 
بانک( اعالم کرده است که بهای هر دالر امریکایی در مقابل 
پول افغانی در بازار دیروز )سه شنبه، 31 ثور( کابل به بیش 

از 80 افغانی رسیده است.
در »نرخ نامه« ای که از سوی این بانک به نشر رسیده، 
آمده است که خرید یک دالر در مقابل پول افغانی در بازار 

دیروز کابل به 80.139۴ و فروش آن به 80.339۴ افغانی 
رسیده است. اخیرا افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی 
نگران کننده گفته شده، قسمی که تنها در یک روز اخیر 
بهای هر دالر امریکایی در برابر پول افغانی نزدیک به یک 

افغانی افزایش یافته است.
برای  افغانستان  مرکزی  بانک  پولی  سیاست 

باثبات نگهداشتن بازار پولی تا کنون توزیع دالر در بازار بوده 
است، اما به نظر می رسد این راهکار نتوانسته سیر صعودی 

نرخ ارزهای خارجی را در برابر پول افغانی متوقف سازد.
در آخرین مورد این بانک اعالم کرده است که امروز 
)چهارشنبه، 1 جوزا( حدود 3۵ میلیون دالر را به فروش 

می رساند.

چهار غیرنظامی در نتیجه ی یک انفجار در ننگرهار زخمی شدند
اطالعات روز: مقام های محلی در والیت ننگرهار دیروز 
ماین  یک  انفجار  در  که  کردند  اعالم  ثور(   31 )سه شنبه، 
در شهر جالل آباد، مرکز این والیت چهار غیرنظامی زخمی 

شده اند.
عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی این والیت به روزنامه 
اطالعات روز گفت که این انفجار دو شب قبل )دوشنبه، 30 
ثور( در حوزه ی دوم امنیتی این شهر رخ داده که در میان 

آسیب دیدگان آن کودکان نیز شاملند.
ماین  یک  انفجار  از  ناشی  رویداد  این  او،  گفته ی  به 

مقناطیسی بر یک عراده موتر نوع کروال بوده است.
انفجار را  تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این 
از  کشور  شرق  در  ننگرهار  والیت  است.  نگرفته  عهده  بر 
والیت های ناامن می باشد که مرکز آن، شهر جالل آباد در 

این اواخر شاهد وقوع انفجارهای زیادی بوده است.

در  پی هم  انفجار  چهار  در  پیش  هفته   یک  حدود 
حوزه ی چهارم امنیتی این شهر، دست کم چهار غیرنظامی 

کشته و 16 غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده بودند.
به دوش  گروهی  یا  و  فرد  را  انفجارها  این  مسئولیت 
نگرفت، اما گروه های طالبان و داعش در اکثر ولسوالی های 
گسترده ی  فعالیت  جالل آباد  شهر  به شمول  والیت  این 

تروریستی دارند. 

برگــزاری  تــا  جــوزا  اول  از  پــس  فاصــل  حــد 
ــد روز پیــش، طــرح  ــات ریاســت جمهوری، چن انتخاب
ــای  ــه نمایندگی ه ــت را ب ــت سرپرس ــکیل حکوم تش
ــس  ــد. در کنفران ــال کردن ــل ارس ــک در کاب دیپلماتی
خبــری کــه ایــن شــورا برگــزار کــرده بــود، حکومــت 
را در صــورت تــن نــدادن بــه حکومــت سرپرســت، بــه 
ــز و سراســری و  فشــار سیاســی، اعتراضــات صلح آمی
در نهایــت نافرمانــی مدنــی تهدیــد کــرد. در مقابــل، 
وزیــر دفــاع هشــدار داد کــه بــه هیــچ گــروه سیاســی 
اجــازه ی مختــل کــردن نظــم و امنیــت عامــه را 
ــد  ــدی خواه ــورد ج ــان برخ ــا خاطی ــد و ب نمی ده

شــد.
نــزاع اکنــون بــر ســر نــوع تفســیر از یک مــاده ی 
ــر  ــر ب ــه ظاه ــرف ب ــد. دو ط ــی می آی ــون اساس قان
ــد، امــا ایــن  ــزاع دارن ــون اساســی ن یکــی از مــواد قان
نــزاع، یــک مواجهــه و مطالبــه ی سیاســی اســت. هــر 
دو طــرف ماجــرا، آقایــان غنــی و اتمــر کــه هرکــدام 
ــر  ــی و دیگ ــون اساس ــض قان ــیاهی در نق ــوابق س س
ــکنی  ــدر قانون ش ــد، آن ق ــور دارن ــذ کش ــن ناف قوانی
ــون اساســی  ــاده ی قان ــک م ــد کــه از نقــض ی کرده ان
ــا،  ــون ام ــزاع اکن ــزد. ن ــم نمی گ ــان ه ــا کک ش حت
ــی  ــرگ و زندگ ــر م ــر س ــی ب ــازی و نگران ــک ب از ی

می آیــد.
همــه ی سیاســتمداران رقیــب آقــای غنــی، 
به صــورت متفــق می داننــد کــه اگــر غنــی را در 
ــات مهــار  ــا برگــزاری انتخاب حــد فاصــل اول جــوزا ت
نکننــد، باخت شــان قطعــی اســت. بــرای آقــای غنــی، 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری، از هــر مســأله ی 
ــاز دارد.  ــت سرنوشت س ــح اولوی ــمول صل ــر به ش دیگ
ــات،  ــون انتخاب ــل قان ــه تعدی ــی، ب ــور غن رییس جمه
برکنــاری کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی و 
ــا میکانیــزم مــورد توافــق  تقــرر کمیشــنران جدیــد ب
رقبــای سیاســی اش تــن داد. به دلیــل امتنــاع طالبــان 
از گفت وگــو بــا حکومــت، در حــد تــوان جلــو 
پیشــرفت مذاکــرات صلــح را در بُعــد داخلــی گرفــت. 
وقتــی حامیــان افغانســتان از پرداخــت هزینــه ی 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری امتنــاع کردند، 
ــه  ــتان را ب ــه ی افغانس ــه از خزان ــن هزین ــت ای پرداخ
ــه هراقــدام الزم دیگــر  عهــده گرفــت. آقــای غنــی، ب
ــد زد،  ــت خواه ــات دس ــزاری انتخاب ــتای برگ در راس
ــا ایــن پروســه برگــزار شــود. تیــم رییــس جمهــور  ت
غنــی، بــا ســامانه ی تقلــب، پــول هنگفــت و اســتفاده 
ــه هــر قیمتــی،  ــروزی ب ــرای پی ــات دولتــی ب از امکان
مجهــز شــده اســت. در صورتــی کــه احــوال سیاســی 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــا برگ ــون ت اکن
دوام یابــد، پیــروزی غنــی بی هیــچ تردیــدی تضمیــن 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی می دان ــه خوب ــی ب ــت. غن ــده اس ش
ــات ریاســت جمهــوری وضعیــت  ــزاری انتخاب ــا برگ ت
موجــود را حفــظ کنــد، برنــده ی قطعــی اســت و اگــر 
ــای  ــش او را از ابزاره ــود و رقبای ــون ش ــاع دگرگ اوض
تقلــب و پیــروزی اش خلــع ســالح کننــد، باخــت اش 
ــز  ــی نی ــای غن ــب آق ــزدان رقی ــت. نام ــی اس قطع
ــی را از  ــد غن ــر نتوانن ــه اگ ــد ک ــی می دانن ــه خوب ب
ــات  ــب و امکان ــده ی تقل ــامانه ی پیچی ــر س ــلط ب تس
ــد  ــه انتخاباتــی می رون وســیع دولتــی خلــع کننــد، ب
ــت.  ــن اس ــش روش ــدگان آن از پی ــده و بازن ــه برن ک
ــم اش  ــاندن تی ــی رس ــی در پ ــل، غن ــن دلی ــه همی ب
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا حفــظ وضعیــت 
اکنــون اســت و رقبــا در پــی بــه زیــر کشــیدن اش از 
ــه پیــروزی  ــزار دســت یابی ب ــات و اب ــر امکان تســلط ب
در یــک انتخابــات از قبــل مهندسی شــده. ایــن بــازی، 
ــازی مــرگ و زندگــی اســت. اگــر رقبــای سیاســی  ب
غنــی موفــق بــه مهــارش نشــوند، تــا پنــج ســال دیگر 
بایــد حــزن فــراق از قــدرت را تحمــل کننــد. در ایــن 
ــظ  ــود را حف ــت موج ــد وضعی ــی نتوان ــر غن ــو، اگ س
کنــد، بایــد آمــاده ی کنــار رفتــن از قــدرت شــود کــه 

ــود. ــام می ش ــخت تم ــش س ــا برای قطع
پذیــرش تســلط و توســل یــک نامــزد بــر 
نتیجــه ی  و مهندســی  تقلــب  ابزارهــای  همــه ی 
انتخابــات و رفتــن بــه انتخاباتــی کــه برنــده و 
ــارغ از  ــت، ف ــده اس ــن ش ــل تعیی ــدگان آن از قب بازن
ــاک اســت. در طــرف مقابــل،  ــودن، خطرن نادرســت ب
ــات ریاســت جمهوری، طــرح  ــزدان انتخاب شــورای نام
ــد و  ــنهاد کرده ان ــت را پیش ــت مؤق ــزاری حکوم برگ
ــان در  ــه طالب ــی ک ــر آن مصــر هســتند. در وضعیت ب
جبهــات جنــگ و میزهــای مذاکــرات در حــال بهبــود 
ــی  ــی داخل ــاع سیاس ــچ اجم ــد و هی ــع و قدرتن موض
ــود  ــوری وج ــوع کالن کش ــک موض ــا ی ــر حت ــر س ب
ــزل  ــت، گسســت و تزل ــت مؤق ــی حکوم ــدارد، برپای ن
سیاســی اکنــون را اگــر نــه بــه ســقوط نظــام قانــون 
ــران سیاســی و  ــک بح ــه ی ــه دســت کم ب اساســی ک
ــن  ــا ای ــرد. ب ــد ک ــل خواه ــاک تبدی ــی خطرن اجتماع
ــوب  ــه در آش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــاف، چنی اوص
جنــگ مــرگ و زندگــی مدعیــان تصاحــب ارگ 
ــرای افغانســتان ســال  ریاســت جمهوری، ســال 98، ب
پرماجــرا، حســاس و پــر از تنش هــای بــزرگ سیاســی 

ــود. ــد ب خواه
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یونیسف: 
دو میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند

اطالعـات روز: مقام  هـای محلـی در والیت میـدان وردک 
اعـالم کردنـد کـه در جریـان  ثـور(  دیـروز )سه شـنبه، 31 
ایـن  نـرخ  ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  عملیـات 
والیـت، 12 جنگ جـوی گـروه طالبان به شـمول یـک فرمانده 

قطعـه سـرخ ایـن گـروه کشـته شـده اند.
محـب اهلل شـریف زی، سـخن گوی والـی میـدان وردک در 
صحبـت بـا روزنامه اطالعـات روز از این فرد به نـام »گل ولی« 

یـاد کـرده، گفـت کـه او از فرماندهـان ارشـد ایـن گـروه در 
ولسـوالی نـرخ بوده اسـت.

آقـای شـریف زی افـزود در این عملیات که دو شـب قبل 
)دوشـنبه، 30 ثـور( در مربوطـات ایـن ولسـوالی راه انـدازی 

شـده بـود، دو عضـو دیگـر این گـروه نیـز زخمی شـده اند.
او تأکیـد کـرد کـه شـش نفـر دیگر نیز بـه اتهـام ارتباط 
بـا گـروه طالبـان از مربوطـات این ولسـوالی توسـط نیروهای 

بازداشـت شـده اند. امنیتی 
بـه گفتـه ی سـخن گوی والـی میـدان وردک، در جریـان 
ایـن عملیـات مقـداری از مهمـات و وسـایط ایـن گـروه نیـز 

منهدم شـده اسـت.
والیت هـای  از  کابـل  جنـوب  در  میـدان وردک  والیـت 
آن  از  قسـمت هایی  در  طالبـان  گـروه  کـه  می باشـد  ناامـن 

اسـت. فعـال  والیـت  ایـن  مرکـز  میدان شـهر،  به شـمول 

۱۲ جنگ جو به شمول فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی نرخ میدان وردک کشته شدند

اطالعـات روز: وزارت صنعـت و تجـارت کشـور دیـروز 
)سه شـنبه، 31 ثـور( اعـالم کـرد کـه میـزان رشـد صنعـت 
افغانسـتان در جریان سـال گذشـته به هشـت درصد رسـیده 

ست. ا
ایـن وزارت کـه در یـک  ظهورالدیـن شـیرزاد، معیـن 
نشسـت خبـری در کابـل صحبـت می کـرد، افـزود کـه در 
جملـه  از  داخلـی  تولیـدات  مختلـف  انـواع  حاضـر  حـال 
نوشـابه ها، مـواد شـوینده و مـواد خوراکـی بـه بـازار عرضـه 

. می شـود

آقای شـیرزاد افـزود که با در نظرداشـت عرضه و تقاضا، 
۴۵0 میلیـون دالـر در سـکتور آهـن، ۵20 میلیـون دالـر در 
سـکتور نفـت و230 میلـون دالر در تولید آرد سـرمایه گذاری 

شـده است.
همچنـان بـه گفتـه ی او، میـزان صـادرات کشـور نیز به 

تناسـب تولیدات افغانسـتان افزایش داشـته اسـت.
در همیـن حال شـیرباز کمیـن زاده، رییس اتـاق صنایع 
و معـادن افغانسـتان نیـز گفـت کـه دولت در تـالش حمایت 
از تولیـدات داخلـی بـوده و در ایـن زمینـه گام هـای الزمـی 

برداشـته شـده است.
و  تجـارت  اتـاق  رییـس  وافـق،  منیـژه  هـم  سـویی  از 
صنایـع زنان کشـور با اشـاره بـه تسـهیالت ایجادشـده برای 
زنـان متشـبث افزوده اسـت کـه هم اکنون سـهم زنـان برای 
درصـد   2۵ تـا   1۵ صنعتـی  پارک هـای  در  سـرمایه گذاری 

. ست ا
او گفـت کـه زنـان متشـبث بـه ارزش دوصدهـزار دالـر 
امریکایی در زمینه ی پروسـس و بسـته بندی میوه ی خشـک 

و زعفـران سـرمایه گذاری کرده انـد.

میزان رشد صنعت افغانستان در سال گذشته به هشت درصد رسیده است

اطالعات روز: صندوق حمایت از کودکان 
تازه ترین  در  )یونیسف(  متحد  ملل  سازمان 
گزارش خود اعالم کرده است که نزدیک به 
دو و نیم میلیون کودک زیر پنج سال و زنان 
باردار و شیرده در افغانستان دچار سوءتغذیه 

هستند.
در گزارش این نهاد که دیروز )سه شنبه، 
دو  که  است  آمده  شده،  منتشر  ثور(   31

میلیون کودک زیر پنج سال و ۴8۵ هزار زن 
باردار و شیرده در افغانستان به صورت حاد از 

سالمت و امنیت غذایی محروم هستند.
این گزارش با بررسی وضعیت کودکان، 
زنان باردار و شیرده در 22 والیت کشور تهیه 
شده است. در این گزارش کودکان زیر پنج 
باردار و شیرده آسیب پذیرترین  سال و زنان 
بخش جامعه در برابر سوء تغذیه دانسته شده 

است.
همچنان  گزارش  این  در  یونیسف 
تصریح کرده است که آثار خشک سالی سال 
ادامه  نیز  جاری  سال  در  میالدی  گذشته ی 
غذایی  باعث کاهش سالمت  و  یافت  خواهد 

در این کشور می شود.
کودکان  از  حمایت  گزارش صندوق  در 
سازمان ملل آمده است که 600 هزار کودک 

در افغانستان در معرض سوءتغذیه ی حاد قرار 
دارند. همچنان گفته شده است کودکانی که 
سالمت غذایی ندارند 9 برابر بیش از دیگران 

در معرض خطر مرگ قرار دارند.
در بخشی از گزارش آمده است که نبود 
بر  مخربی  تأثیرات  می تواند  غذایی  امنیت 
رشد  کاهش  و سبب  گذاشته  کودکان  ذهن 

آنان شود.

کمیته ای برای تعقیب عدلی و قضایی استفاده کنندگان غیرقانونی انرژی برق ایجاد می شود
برق رسانی  شرکت  روز:  اطالعات 
کمیته ی  یک  ایجاد  از  )برشنا(  افغانستان 
مشترک متشکل از شرکت برشنا و دادستانی 
قضایی  و  عدلی  تعقیب  به منظور  کل 
در  برق  انرژی  غیرقانونی  استفاده کنندگان 

کشور خبر داده است.
دیروز  کمیته  این  ایجاد  تفاهم نامه ی 
نور حبیب جالل،  میان  ثور(  )سه شنبه، 31 
معاون دادستانی کل و امان اهلل غالب، رییس 

شرکت برشنا در کابل به امضا رسیده است.

برشنا  شرکت  تفاهم نامه،  این  براساس 
و  سرقت  را  برق  انرژی  که  افرادی  شهرت 
از آن استفاده ی غیرقانونی کرده و یا هم به 
تأسیسات برق صدمه رسانده اند، به دادستانی 
کل معرفی می کند که پس از آن توسط این 

کمیته مورد پی گرد قرار می گیرند.
سال  شروع  از  که  است  حالی  در  این 
روان خورشیدی تا کنون حدود 300 سارق 
انرژی به دادستانی کل معرفی شده اند که در 
افغانی جمع آوری  نتیجه ی آن 108 میلیون 

شده است.
مقروضین برق

رییس شرکت برشنا در مراسم امضای این 
تفاهم نامه گفته است که از شروع سال جاری 
از مشترکین  نفر  و 310  هزار  کنون، سه  تا 
قرض داری های شان  پرداخت  به  حاضر  برق 
قرضداری های  مجموع  که  افزود  او  شده اند. 
انرژی برق به ۷.8 میلیارد افغانی  مشترکین 
می رسد که ۴.۵ میلیارد افغانی آن مربوط به 
ساحات رهایشی، 2.۷ میلیارد افغانی مربوط 

به ساحات تجارتی و۵۷0 میلیون افغانی دیگر 
آن مربوط به اماکن مقدسه می شود.

)سه شنبه،  پیش  هفته  یک  این شرکت 
شرکت  این  که  بود  کرده  اعالم  ثور(   2۴
که  را  برق  مقروضین  از  نفر   16۴ فهرست 
به  قرض دارند،  افغانی  هزار  صد  از  باالتر 

دادستانی کل کشور فرستاده است.
این شرکت گفته بود که سر از 2۵ ثور، 
هر روز نام، وظیفه و محل سکونت یک نفر از 

مقروضین برق را افشا می کند.

هشت فرمانده گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در قندوز کشته شدند
اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت 
قندوز دیروز )سه شنبه، 31 ثور( اعالم کردند 
که در نتیجه ی عملیات نیروهای امنیتی در 
این والیت، هشت فرمانده گروه طالبان کشته 

شده اند.
سخن گوی  رحمانی،  انعام الدین 
روزنامه  به  قندوز  والیت  پولیس  فرماندهی 
اطالعات روز گفت که این عملیات در جریان 
دو شب قبل )دوشنبه، 30 ثور( در مربوطات 
ولسوالی های آقتاش و دشت ارچی این والیت 

راه اندازی شده بوده است.

تا کنون هویت  افزود که  آقای رحمانی 
ولسوالی  در  که  گروه  این  فرمانده  چهار 

آقتاش کشته شده اند، شناسایی شده است. 
او از این افراد به نام های جهادمل، عبید، 
از  آنان  که  گفت  و  کرد  یاد  شهباز  و  زاهد 
فرماندهان کلیدی طالبان در ولسوالی آقتاش 

بوده اند.
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  همچنان 
دیگر  فرمانده  چهار  هویت  که  افزود  قندوز 
این گروه که در ولسوالی دشت ارچی کشته 

شده اند، تا کنون مشخص نشده است.

آقای رحمانی تأکید کرد که جنگ جویان 
عملیات کشته  این  در جریان  نیز  گروه  این 
اما رقم دقیق آن تا کنون مشخص  شده اند، 
نیست. به گفته ی او، در جریان این عملیات 
از  یکی  زلمی،  مولوی  مهم  قرارگاه  یک 
فرماندهان دیگر این گروه در ولسوالی آقتاش 

منهدم شده و خودش نیز ناپدید است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی 

نگفته است.
دیگر  خبر  یک  در  حال  همین  در 
قول اردوی  سخن گوی  کریمی،  غالم حضرت 

روز  چاشت  از  بعد  که  می گوید  پامیر   21۷
ساحه ی  در  ماین  یک  انفجار  در  دوشنبه 
تبره کش مرکز والیت قندوز، مولوی عزت اهلل، 
قاضی عمومی گروه طالبان برای این والیت 

نیز زخمی شده است.
او تأکید کرد که در این انفجار، راننده ی 

موتر مولوی عزت اهلل کشته شده است.
از  کشور  شمال  در  قندوز  والیت 
طالبان  گروه  که  می باشد  ناامن  والیت های 
گسترده ی  فعالیت  آن  از  قسمت هایی  بر 

تروریستی دارد.



صفحه ویـژه جـوانان
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برداشــت. دولــت افغانســتان، اپوزیســیون 
سیاســی ایــن کشــور و جامعــه مدنــی بــرای 
ــد  ــد و متح ــع واح ــک موض ــه ی ــیدن ب رس
ــا طالبــان بایــد همچنــان  ــرای گفت وگــو ب ب

ــد.  ــخت کار کنن س
ــد  چنیــن پیچیدگی هایــی شــک و تردی
مصالحــه  و  صلــح  چشــم انداز  مــورد  در 
می ســازد.  قابل فهــم  را  افغانســتان  در 
تاریخچــه ی پــر فــراز و نشــیب چنیــن 
ســایه ی  در  را  رونــد  کل  تالش هایــی 
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــرار می ده ــد ق ــک و تردی ش
بی اطمینانــی و شــک و تردیــد واقعــی را 
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــده ی رون ــورد آین در م
تــا  اقدامــات و اظهــارات  افــزوده اســت 
ــنگتن  ــب واش ــده از جان ــدودی گیج کنن ح

ــت. اس
رییس جمهــور  ترمــپ،  دونالــد 
ــرای  ــش را ب ــا تصمیم ــده باره ــاالت متح ای
پایــان دادن بــه طوالنی تریــن جنــگ ایــاالت 
متحــده بــا خارج کــردن نیروهــای کشــورش 
از افغانســتان بیــان کــرده اســت. اما دســتگاه 
ــزب  ــران ح ــده و رهب ــاالت متح ــی ای نظام

دموکــرات هشــدار داده انــد کــه خــروج 
ــی از افغانســتان  ــای نظام ــه ی نیروه عجوالن
می توانــد منجــر بــه خــالی سیاســی و 
امنیتــی خطرنــاک در افغانســتان شــود. 

همــکاری  و  رویکــرد  امــر  ایــن 
همســایگان دور و نزدیــک افغانســتان را کــه 
ــم گیری  ــش چش ــه 19۷0 نق ــر ده از اواخ
در مراحــل مختلــف جنــگ ایــن کشــور 
بــازی کرده انــد، پیچیــده کــرده اســت. 
پاکســتانی  حامیــان  مثــال،  به عنــوان 
می شــود  تصــور  کــه  ـ کســانی  طالبــان 
ــه  ــیان ب ــی را در آوردن شورش ــش اساس نق
ــات  ــد ـ از اقدام ــازی می کنن ــره ب ــز مذاک می
ــده  ــاالت متح ــده ی ای ــارات گیج کنن و اظه
ــد  ــس می کردن ــا ح ــد. آن ه ــی بودن عصبان
ــتقیم  ــای مس ــیان از گفت وگوه ــه شورش ک
ــد.  ــت می کنن ــتباه برداش ــنگتن اش ــا واش ب
ــت  ــا دول ــو ب ــان از گفت وگ ــودداری طالب خ
افغانســتان ایــن پیچیدگــی را بیش تــر از 

ــرد. ــدید ک ــش تش پی
امــا برخــی روزنه هــای امیــد وجــود 
دارد. نشســت مســکو در مــاه فبــروری نشــان 
ــد  ــن رون ــد ای ــا می توانن ــه دیپلمات ه داد ک
را از طریــق تســهیل نشســتی میــان طالبــان 
ــد.  ــش ببرن ــه پی ــان ب و سیاســت مداران افغ
ایــاالت  میــان  به رشــد  رو  اجمــاع 
ــت از  ــرای حمای ــن ب متحــده، روســیه و چی
رونــد مصالحــه ی افغانســتان یک دســت آورد 
می توانــد  اجمــاع  ایــن  اســت.  بــزرگ 
رونــد صلــح افغانســتان را از رقابت هــا و 
بــزرگ،  قدرت هــای  هم چشــمی های 
طــول  در  بی ثباتــی  اصلــی  عامــل  کــه 
ــت  ــت، محافظ ــوده اس ــتان ب ــخ افغانس تاری
کنــد. ایــن توافــق بــا وجــود موانــع جــدی، 
حفــظ  دســت نخورده  را  رونــد  احتمــاال 

ــت. ــرده اس ک
ویــژه  زلمــی خلیــل زاد، فرســتاده ی 

ــات  ــک دیپلم ــوان ی ــده، به عن ــاالت متح ای
ــا  ــت ت ــرده اس ــالش ک ــخت ت ــه س باتجرب
ــان  ــره می ــز مذاک ــره ی متمرک ــه دای ــر س ه
کشــورهای  افغــان،  طرفیــن  و  احــزاب 
ــال  ــی را در ح ــای جهان ــایه و قدرت ه همس

حرکــت نگهــدارد.
ــه نشــان می دهــد کــه اگــر یکــی  تجرب
از ایــن دایره هــا از حرکــت بیایســتد، دو 
ــرف  ــیر منح ــز از مس ــر را نی ــره ی دیگ دای
بین االفغانــی  گفت وگــوی  می کنــد. 
کلیــدی اســت و فراگیــری آن بایــد بــه 
ــت  ــه اکثری ــق ب ــه متعل ــد ک ــدازه ای باش ان
ــت  ــن اس ــت ای ــا حقیق ــود. ام ــا ش افغان ه
انــزوا  در  بین االفغانــی  گفت وگــوی  کــه 
ــه ای  ــتگی منطق ــت و همبس ــدون حمای و ب
موفقیت آمیــز  نمی توانــد  بین المللــی  و 

ــد. باش
ــدگاِن  ــا تخریب کنن ــد ب ــا بای ــد نوپ رون
شناخته شــده  و بالقــوه ی بســیاری در میــان 
رقابــت  غیردولتــی  و  دولتــی  بازی گــران 

ــد. ــرم کن ــت و پنجه ن ــرده و دس ک
بســیج  دربــاره ی  گزارش هایــی 
ــت  ــی ایال ــق غرب ــان در مناط ــازه ی طالب ت
ــود دارد.  ــتان وج ــوای پاکس ــر پختونخ خیب
لفاظــی  از  فراتــر  پــا  بایــد  اســالم آباد 
پناه گاهــای  اساســی  به طــور  و  گذاشــته 

ببنــدد. را  افغــان«  »طالبــان 
نیــز  جــاری  منطقــه ای  رقابت هــای 
ــه ی  ــده ی مصالح ــر آین ــره ای ب ــایه ی تی س
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــتان افکن افغانس
ایــاالت  میــان  همــکاری  نشــانه های 
متحــده، روســیه و چیــن، پاکســتان و هنــد 
در  بی ثبات کننده ی شــان  رقابــت  بایــد 
نگرانی هــا  دهنــد.  کاهــش  را  افغانســتان 
روزافــزون  تنش هــای  عواقــب  دربــاره ی 
ــران و  ــده و ته ــاالت متح ــران و ای ــان ای می

ــت. ــی اس ــز واقع ــش نی ــای عرب رقب
طــی ســفر اخیــری بــه کابــل، بــرای من 
واضــح شــد کــه عــزم افغانســتان بــرای صلح 
ــت.  ــلیم ناپذیر اس ــاه تس ــه رف ــت ب و بازگش
امــا کاهــش ســطح فعلــی خشــونت ـ شــاید 
ــس نامحــدود ـ  ــک آتش ب ــق ایجــاد ی از طری
بــه  فراهم کــردن ســریع شــرایط  کلیــد 
ســمت صلــح پایــدار از طریــق مصالحــه 

ــود. ــد ب خواه

ــح در  ــرای صل ــر از حــاال ب ــی بهت فرصت
ــدارد. افغانســتان وجــود ن

ــان  ــرده می ــرات فش ــن دور مذاک آخری
داد  نشــان  طالبــان  و  متحــده  ایــاالت 
کــه چگونــه همــه ی طرف هــا در مــورد 
ــح در افغانســتان جــدی  ــه صل دســت یابی ب
مذاکــرات  کــه  واقعیــت  ایــن  هســتند. 
رمضــان  مــاه  اول  هفتــه ی  در  دوحــه 
ادامــه یافــت، نشــان می دهــد کــه هــر 
دو طــرف می  خواهنــد بــه نتایــج واقعــی 
و ملمــوس دســت یابنــد. دل گرم   کننــده 
ــی از  ــرف حاک ــای دو ط ــه تالش ه ــت ک اس
پیوســته در  امــا  پیش رفت هــای آهســته 
جهــت حل و فصــل یکــی از پیچیده  تریــن 

بوده انــد. معاصــر  دوران  منازعــات 
در کل، رونــدی کــه در خــزان ســال 
ــی  ــمت همگرای ــه س ــد ب ــاز ش ــته آغ گذش
گام  موضــوع  دو  مــورد  در  دیدگاه هــا 
ــروج  ــاره ی خ ــن درب ــت: طرفی ــته اس برداش
تضمیــن  بــدل  در  امریکایــی  نیروهــای 
اســتفاده ی  از  بــرای جلوگیــری  طالبــان 
علیــه  افغانســتان  از خــاک  تروریســت ها 
واشــنگتن و متحدانــش توافــق کرده انــد. 
جزئیــات آن هنــوز بــرای توافــق صلــح 

عملــی، نهایــی نشــده اســت.
ــه  ــر ک ــط دیگ ــأله ی مرتب ــا دو مس ام
ــده  ــم مذاکره کنن ــث دو تی ــورد بح ــوز م هن
و ســایر طرف هــای درگیــری  افغانســتان 
قــرار دارد، ایــن توافــق نوپــا را تحت الشــعاع 
ــق  ــأله ی نخســت تواف ــرار داده اســت. مس ق
ــزاب و  ــان اح ــو می ــب گفت وگ ــورد قال در م
طرف هــای مختلــف در افغانســتان اســت تــا 
ــذار سیاســی به ســوی  ــر گ ــد ب ــا بتوانن آن ه
ــه مصالحــه و  مرحلــه ی نهایــی دســت یابی ب
صلــح پایــدار تمرکــز کننــد. مســأله ی دوم و 
ــس  ــالم آتش ب ــر اع ــر س ــق ب ــر تواف فوری ت

ــا پاییــن آوردن ســطح خشــونت اســت. و ی

جنگــِی  ماشــین  به عنــوان  طالبــان 
کــه از جنــگ داخلــی یــک ربــع قــرن 
متکــی  عمدتــا  کرده انــد،  پیــش ظهــور 
بــه خشــونت بوده انــد. حتــا امــروز ایــن 
گــروه فاقــد ســرمایه ی سیاســی، اســتراتژی 
ــان را از  ــد طالب ــه بتوان ــت ک ــری اس و رهب
تکیــه بــر زور بــرای به دســت آوردن یــا 

ــود.  ــع ش ــدرت مان ــرل ق کنت
گشــایش دفتــر سیاســی ایــن گــروه در 
ــارات  ــی اظه ــال 2013 و برخ ــه در س دوح
ــریک  ــه تش ــان ب ــورد تمایل ش ــت در م مثب
قــدرت نشــان داد کــه آن هــا مایــل بــه 

ــتند.  ــره هس مذاک
ــه پایــان دادن بــه  امــا بی میلــی آن هــا ب
خشــونت در مقیــاس بــزرگ، موجــب تلفــات 
ســنگین جانــی و مالــی می شــود و ایــن 
ــای  ــه فض ــت، بلک ــز اس ــا غم انگی ــر نه تنه ام
مذاکــرات صلــح را نیــز آســیب می زنــد. مــاه 
ــی  ــادن دور مقدمات ــه تعویق افت ــته، ب گذش
دوحــه،  در  بین االفغانــی  گفت وگــوی 
مواضــع  میــان  تضادهــا  و  اختالفــات  از 
پــرده  افغانســتان  منازعــه ی  طرف هــای 

تی آرتی ورلدـ  افراسیاب ختک

مترجم: جلیل پژواک

کاهش خشونت، کلید صلح است

ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی ده یک غزنی کشته شد
اطالعــات روز: مقام هــای محلــی در 
والیــت غزنــی دیــروز )سه شــنبه، 31 ثــور( 
ــات  ــه ی عملی ــه در نتیج ــد ک ــالم کردن اع
هوایــی نیروهــای امنیتــی و قــوای ائتــالف 
ــح،  ــت، فات ــن والی ــک ای ــوالی ده ی در ولس
ولســوال نام نهــاد گــروه طالبــان بــرای 

ــن ولســوالی کشــته شــده اســت. ای
والــی  ســخن گوی  نــوری،  عــارف 

ــت  ــات روز گف ــه اطالع ــه روزنام ــی ب غزن
ــوان  ــش به عن ــه ی پی ــرد هفت ــن ف ــه ای ک
ــان  ــروه طالب ــوی گ ــک از س ــوال ده ی ولس

ــود. ــده ب ــته ش گماش
قــوای  کــه  افــزود  نــوری  آقــای 
مشــترک هوایــی افغــان و ائتــالف از شــام 
روز دوشــنبه )30 ثــور( تــا بامــداد دیــروز، 
13 عملیــات و نیروهــای کمانــدوی ارتــش 

ــهر  ــات ش ــات را در مربوط ــک عملی ــز ی نی
انــدر  و  ده یــک  ولســوالی های  و  غزنــی 

ــد. ــرده بودن ــدازی ک راه ان
ایــن  جریــان  در  او،  گفتــه ی  بــه 
عملیــات، ۴2 طالــب مســلح، به شــمول 
شــش شــهروند پاکســتانی ایــن گــروه 

شــده اند. کشــته 
تصریــح  غزنــی  والــی  ســخن گوی 

کــرد کــه دو فرمانــده ایــن گــروه بــه 
نام هــای اســامه و محمــد نیــز شــامل 

. نند گا کشته شــد
او گفــت کــه در جریــان ایــن عملیــات 
دو جنگ جــوی دیگــر طالبــان نیــز زخمــی 
و پنــج نفــر دیگرشــان بــه اتهــام ارتبــاط بــا 

ایــن گــروه بازداشــت شــده اند.
آقــای نــوری تأکیــد کــرد کــه در 

نیروهــای  بــه  عملیــات  ایــن  جریــان 
ــیده  ــیبی نرس ــان آس ــی و غیرنظامی امنیت

اســت.
والیــت غزنــی در جنــوب کشــور از 
والیت هــای ناامــن می باشــد کــه گــروه 
طالبــان در شــماری از ولســوالی های آن 
به شــمول شــهر غزنــی فعالیــت تروریســتی 

دارد.

زلمی خلیل زاد، فرستاده ی ویژه ایاالت متحده، به عنوان یک 
دیپلمات باتجربه سخت تالش کرده است تا هر سه دایره ی 
متمرکز مذاکره میان احزاب و طرفین افغان، کشورهای 
همسایه و قدرت های جهانی را در حال حرکت نگهدارد.
تجربه نشان می دهد که اگر یکی از این دایره ها از حرکت 
بیایستد، دو دایره ی دیگر را نیز از مسیر منحرف می کند. 
گفت وگوی بین االفغانی کلیدی است و فراگیری آن باید به 
اندازه ای باشد که متعلق به اکثریت افغان ها شود. اما حقیقت 
این است که گفت وگوی بین االفغانی در انزوا و بدون حمایت و 
همبستگی منطقه ای و بین المللی نمی تواند موفقیت آمیز باشد.
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کارزارهای بی پیشینه  برای جمع آوری کتاب؛ 
کتاب خوانی یا کتاب بازی؟

کارزا رهــای  اواخــر  ایــن  در 
زیــادی در فضــای مجــازی دیــده 
ــه  ــی ب ــه ای ربط ــه به گون ــود ک می ش
ــرای  ــول ب ــاب دارد؛ جمــع آوری پ کت
پــول  جمــع آوری  کتــاب،  خریــد 
ــدای  ــه، اه ــیس کتاب خان ــرای تاس ب
ــی  ــرای کتاب خوان ــویق ب ــاب، تش کت
ــاب. در  ــد کت ــرای خری ــب ب و ترغی
ــه  ــد ک ــماری آمده ان ــان ش ــن می ای
ــده  ــای ترغیب کنن ــتن متن ه ــا نوش ب
پخــش  بــا  یــا  وسوســه برانگیز  و 
ویدیوهــای کوتــاه از خــود در فضــای 
ــژه شــبکه ی اجتماعــی  مجــازی به وی
اهــدای  بــه  را  مــردم  فیس بــوک، 
کتــاب و پــول نقــد بــرای چــاپ 
ــای  ــیس کتاب خانه ه ــا تاس ــاب ی کت
عمومــی در والیت هــای دوردســت 
ایــن  کننــد.  تشــویق  محــروم  و 
ــران شــبکه های  ــان کارب کارزارهــا می
ــس از  ــژه پ ــه وی ــان ب ــی افغ اجتماع
بــوده  بی پیشــینه  امســال  نــوروز 

ــت.  اس
مناســبت  بــه  نیســت  بــد 
هفتــه ی کتــاب )هفتــه ی پایانــی مــاه 
ــر  ــروری ب ــرده م ــور فش ــور( به ط ث
ــا و  ــزان چالش ه ــا و می ــن کارزاره ای
موفقیــت آن داشــته باشــیم و این کــه 
برگزارکننــدگان  از  تعــداد  چــه 
در  شــدند  موفــق  کارزارهــا  ایــن 
والیت هــای محــروم، کتاب خانــه ی 

عمومــی تاســیس کننــد.
از  شــماری  بــا  گفت وگــو  بــا 
ــای  ــای فض ــدگان کارزاره برگزارکنن
به رغــم  کــه  دریافتیــم  مجــازی، 

صــورت  بــه  نقاشــان  و  طراحــان 
جــدی و متمرکــز و بــا هزینــه ی 
شــخصی بــه تألیــف و ترجمــه  ی 
کتــاب کــودک بــرای کــودکان و 
نوجوانــان افغانســتان روی آوردنــد.

مصــدق پارســا کــه از کارگــزاران 
ایــن کمپیــن بــود می گویــد، ایــده ی 
ر اه انــدازی ایــن کارزار از گــروه گهواره 
بــه ذهنــش رســیده: »من ایــن کارزار 
ــی  ــه تنهای ــه و ب ــیار غافل گیران را بس
ــه  ــار این ک ــا در کن ــردم، ام ــاز ک آغ
ســاعات  همــان  از  گهــواره  تیــم 
نخســت مــورد حمایــت و پشــتیبانی 
زود  بســیار  دادنــد،  قــرار  جــدی 
شــمار زیــادی از فعــاالن، خبرنــگاران 
ــده ی  ــد آین ــاور دارن ــه ب ــی ک و مردم
کودکان مــان را فقــط بــا خوانــش 
ــازیم از  ــر بس ــم بهت ــاب می توانی کت

ــد.« ــت کردن ــن کارزار حمای ای

ــا  ــن کارزاره ــه ی ای ــا، دامن چالش ه
ــت  ــق دوردس ــتان ها و مناط از کوهس
افغانســتان گرفتــه تــا غربی تریــن 
ــه  ــترش یافت ــی گس ــهرهای اروپای ش
اســت. به گونــه ی نمونــه، تاســیس 
والیــت  در  عامــه  کتاب خانــه ی 
ــه  ــان، کتاب خان ــرقی بدخش شمال ش
ــزی  ــت مرک ــا« در والی ــه ی م »خان
بــرای  کتاب خانــه ای  بامیــان، 
ســرازیر  و  غــور  والیــت  دانشــگاه 
ــدن و  ــی از لن ــای مال ــدن کمک ه ش

ــس.  پاری
پشــت راه انــدازی ایــن کارزارهــا 

چــه انگیــزه ای وجــود دارد؟
کلیــم اهلل همســخن، از نخســتین 
فعــاالن کارزارهــای جمــع آوری کتاب 
بــرای نخســتین بار  می گویــد کــه 
در ســال 2013 زمانــی کــه خــود 
ــجو  ــی دانش ــده عرب ــارات متح در ام
ــاب را  ــع آوری کت ــوده، کارزاری جم ب
ــا  ــم بدخشــان ب ــرای ولســوالی درای ب
ــدازی  ــروع« راه ان ــی مش ــام »گدای ن
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــت. او ب ــرده اس ک
کمپیــن فرهنگــی بــا جمــع آوری 
ــر  ــاب، ب ــد کت ــزار و ۵00 جل ــک ه ی
آن می شــود کــه دومیــن کمپیــن 
ــرای دانشــگاه  جمــع آوری کتــاب را ب
دولتــی بدخشــان رقــم زنــد کــه 
ــان  ــر فرهنگی ــورد اســتقبال بی نظی م

قــرار می گیــرد. 
فرهنگیــان،  کمپیــن  ایــن  در 
اســتادان دانشــگاه و فعــاالن اجتماعی 
ــت  ــوند و در نهای ــراه می ش ــا او هم ب
ــرای  ــاب ب ــد کت ــزار و ۵00 جل دو ه

کتاب فروشــی های  نیــز  بــازار  و 
ــدارد.  ــود ن ــابی وج ــت و حس درس

»در حــال حاضــر افراطیــت و 
ــد،  ــی داد می کن ــور ب ــدروی در غ تن
سنگ ســار  و  شــکنجه  زنــان 
ــت  ــر و فالک ــردم در فق ــوند م می ش
احســاس  مــا  می برنــد.  به ســر 
ــد  ــه می توان ــزی ک ــا چی ــم تنه کردی
از بدبختــی نجــات دهــد  غــور را 
ــس  ــا ح ــت. م ــش اس ــی و دان آگاه
کردیــم کــه مشــکل مــا مشــکل 

دانایــی اســت.«
ــا  ــداهلل ب ــن کاوه، اس ــبیه امی ش
والیــت  در  همکارانــش  از  جمعــی 
بغــالن کارزار جمــع آوری کتــاب را 
ــرای  ــی« ب ــدای دانای ــام »اه ــر ن زی
والیــت  ایــن  دولتــی  دانشــگاه 
او خــود  راه انــدازی کــرده اســت. 
بغــالن  دانشــگاه  دانش آموختــه ی 
اســت و در زمــان تحصیــل بــا کمبــود 
ــوده  ــه ب ــع درســی مواج شــدید مناب
ــده  ــث ش ــل باع ــن دلی ــت. همی اس
کارزار  راه انــدازی  ایــده ی  او  کــه 
ــه را  جمــع آوری و تاســیس کتاب خان
بــا دوســتان خــود در میان گذاشــته و 
در مدتــی کمــی توانســته کمک هــای 
زیــاد جمــع آوری کنــد. اســداهلل حتــا 
موفــق شــده کــه کمک هــای نقــدی 
ــد کتــاب را از کشــورهای  ــرای خری ب

آورد. به دســت  اروپایــی 
»مــا بــا نشــر بنــر در فضــای 
مجــازی و ارتباطــات تلفنی توانســتیم 
به دســت  را  خیلی هــا  همــکاری 
از  مــا  کمپیــن  ایــن  در  بیاوریــم. 
طریــق ارتباطــات شــخصی و فضــای 
مجــازی توانســتیم بــا دوســتانی کــه 
ــر  ــاط ب ــد ارتب ــاب کمــک می کنن کت
قــرار کنیــم و همچنــان از طریــق 
نشــر بنــر و تمــاس تلفنــی کتاب هــا 
را جمــع آوری کنیــم. افــراد فرهنگــی، 
بیش تریــن  اجتماعــی  نهادهــای 
ــا،  ــای جفرافی ــا را در حوزه ه کتاب ه
ــی  ــایل تحقیق ــوق و مس ــخ، حق تاری
بــه مــا کمــک کردنــد. از جملــه 
بیش تریــن همــکاری را بــرای مــا 
نهــاد کانــون تاجیــکان در لنــدن 

ــرد.« ک
عادلــه شــریفی یکــی از دختــران 
ــع آوری  ــه کارزار جم ــت ک ــال اس فع
کتــاب را بــا شــعار »هــر کتــاب 
ــه  یــک چــراغ اســت؛ روشــنایی هدی
دایکنــدی  والیــت  بــرای  کنیــد« 
ایــن  او  اســت.  کــرده  راه انــدازی 
ــی از  ــنگ تخت، یک ــرای س کارزار را ب
ولســوالی های دوردســت دایکنــدی 
ــوالی  ــت: »ولس ــرده اس ــدازی ک راه ان
دایکنــدی  والیــت  ســنگ تخت 
ولســوالی ها  محروم تریــن  از  یکــی 
ــش و دست رســی  ــگاه ســطح دان از ن
بــه کتــاب و مطالعــه اســت کــه 
ــن مــردم  متاســفانه ســطح دانــش ای
از کتاب هــای مکتــب بلنــد نرفتــه 
اســت و به خاطــر بلنــد بــردن ســطح 
ــه  دانــش و آگاهــی ایــن مــردم مــا ب

ــم«. ــدام کردی ــن کاری اق چنی
ــه ی  ــه ماه ــن س ــل کمپی حاص
خانــم شــریفی ســه هــزار و ۵00 
ــفه،  ــای فلس ــاب در حوزه ه ــد کت جل
ــات  ــوق و ادبی ــخ، حق ــت، تاری سیاس
اســت. او در کنــار ایــن شــمار کتــاب، 
توانســته حــدود یــک هــزار دالــر 
ــیس  ــرای تاس ــدی ب ــک نق ــز کم نی

کتاب خانــه جمــع آوری کنــد. 
ایــن کارزارهــا در والیت هــای دور 
ــرات،  ــدی، ه ــل دایکن ــک مث و نزدی
ولســوالی  و  پــروان  بغــالن،  بلــخ، 
مــروج  نیــز  غزنــی،  در  جاغــوری 
ــی  ــوال اساس ــاال س ــت. ح ــوده اس ب
ــا  ــن کتاب ه ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ای
هــم  خواننــده ای  کتاب خانه هــا،  و 
ــور  ــای نم ــج اتاقک ه ــا در کن دارد ی

آقــای پارســا کارزار »هــر کــودک 
یــک کتــاب« را بــرای جمــع آوری 
کمــک مالــی بــرای چــاپ کتاب هــای 
نشــر  گهــواره  وب ســایت  در  کــه 
ایــن  تــا  انداختــه  راه  بــه  شــده، 
ــه  ــی ک ــار کودکان ــا در اختی کتاب ه
بــه  افغانســتان  دوردســت های  در 
انترنــت و کمپیوتــر دسترســی ندارنــد 

ــد. ــرار گیرن ــز ق نی
امیــن کاوه یکــی از گرداننــدگان 
بــرای  کتــاب  جمــع آوری  کارزار 
ــی  ــا جمع ــت. او ب ــور اس ــگاه غ دانش
ــای  ــی را در فض ــتانش کمپین از دوس
مجــازی رقــم زدنــد و در جریــان 
ــدود ۴00  ــتند ح ــه توانس ــک هفت ی
کننــد.  جمــع آوری  کتــاب  جلــد 
ــگاه  ــه دانش ــد ک ــای کاوه می گوی آق
ــه  ــات آموزشــی و از جمل ــور، امکان غ
ــهر  ــا در ش ــدارد و حت ــه ن کتاب خان

دانشــگاه دولتــی بدخشــان جمع آوری 
می کننــد کــه نمونــه ای از یــک کارزار 
موفــق مجــازی در افغانســتان اســت. 
»دانشــکده های دانشــگاه بدخشــان 
هیــچ کــدام کتاب خانــه نداشــتند 
ــع  ــاب و مناب ــتند، کت ــر داش ــا اگ و ی
ــرای دانشــجویانش نداشــت.  ــی ب کاف
راه انــدازی  را  کمپین هــا  ایــن 
ــان  ــجویان در جری ــه دانش ــردم ک ک
تحصیــل مطالعــه کننــد و متکــی بــه 

جزوه هــای درســی نماننــد.«
کتــاب«،  یــک  کــودک  »هــر 
در  کــه  بــود  کارزاری  عنــوان 
افتــاده  راه  اجتماعــی  شــبکه های 
بــا رســیدن فصــل بهــار و  بــود. 
در  مکتــب  زنــگ  نواخته شــدن 
از  گروهــی  سردســیر،  مناطــق 
فرهنگیــان و فعــاالن اجتماعــی از 
چهارگوشــه ی جهــان بــه ایــن کارزار 
ــرای پخــش و  ــه ب ــد ک پیوســته  بودن
ــودک در سراســر  ــای ک نشــر کتاب ه
از  هــدف  می کننــد.  کار  کشــور 
راه انــدازی ایــن کارزار جمــع آوری 
ــوان  ــا عن ــاپ ده ه ــرای چ ــک ب کم
کتــاب الکترونیــک کــودک اســت 
کــه روی دســت گــروه گهــواره مانــده 
ــه  اســت. ــال چــاپ نیافت ــوز اقب و هن

ــی  ــل گروه ــال قب ــدود دو س ح
ــم  ــت فراه ــواره« جه ــام »گه ــر ن زی
کــردن بســتری بــرای پــرورش فکری 
کــودکان، در ایــن زمینــه شــروع بــه 
ــرد.  ــه ای ک ــترده و حرف ــت گس فعالی
ــماری از  ــه ش ــود ک ــار ب ــتین ب نخس
نویســندگان، مترجمــان، شــاعران، 

آویژه اُرزالن 

مصدق پارسا که از کارگزاران این کمپین 
کارزار  این  ر اه اندازی  ایده ی  می گوید،  بود 
از گروه گهواره به ذهنش رسیده: »من این 
کارزار را بسیار غافل گیرانه و به تنهایی آغاز 
کردم، اما در کنار این که تیم گهواره از همان 
ساعات نخست مورد حمایت و پشتیبانی 
جدی قرار دادند، بسیار زود شمار زیادی از 
فعاالن، خبرنگاران و مردمی که باور دارند 
آینده ی کودکان مان را فقط با خوانش کتاب 
می توانیم بهتر بسازیم از این کارزار حمایت 

کردند.«
آقای پارسا کارزار »هر کودک یک کتاب« 
را برای جمع آوری کمک مالی برای چاپ 
نشر  گهواره  وب سایت  در  که  کتاب های 
شده، به راه انداخته تا این کتاب ها در اختیار 
کودکانی که در دوردست های افغانستان به 
انترنت و کمپیوتر دسترسی ندارند نیز قرار 

گیرند.
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لطف علی سلطانی

شکسته بندها راست می کنند یا کج؟
کله ی  و  سر  هنوز  کردم.  مالقات 
مشتریانش پیدا نبود. از او پرسیدم 
که  گفت  است.  چطور  کارش  که 
مشتریان  و   است  راضی  کارش  از 

زیادی دارد.
داکتر رامین فرامرز می گوید که 
نتیجه ی  به ندرت  کار شکسته بندها 
خوب می دهد. به گفته ی او اکثر کار 
شکسته بندها ناشیانه و غیرحرفه ای 
است و عارضه ی قسمت شکسته را 

بیش تر می کند. 
رامین فرامرز، متخصص بخش 
را  شکسته بندها  کار  ارتوپیدی، 
و  می خواند  بیماران  حیات  با  بازی 
وزارت صحت  که  می کند  پیشنهاد 
را  شکسته بندها  فعالیت  باید  عامه 
متوقف کند. به اعتقاد داکتر فرامرز، 
شکنجه  را  بیمار  شکسته بندها 
»به عنوان  درمان:  نه  می کنند 
پای مچ می خورد، یک  مثال وقتی 
می گوییم  پی  را  آن  ما  که  عضله 
هر  شکسته بند  بعد  می شود.  پاره 
می گوید  می بیند،  که  را  پندیدگی 
این که  به گمان  است.  شده  بی جا 
می بندند؛  محکم  را  آن  بی جا شده 

کاری شبیه شکنجه.«
مثل حبیب اهلل اکبری، 
شکسته بندها  از  یک  هیچ 
سازمان  از  رسمی  جواز 
ندارند  کشور  بهداشتی 
فعالیت  خودسر  به طور  و 
می کنند؛ گرچند از سال ها 
مورد  در  مقرره ای   پیش 
طبیبان  فعالیت  طرز 
سنتی و عطاری ها از طرف 
تهیه  عامه   صحت  وزارت 
شده و در آن شکسته بندی 
غیرقانونی  سنتی  روش  به 

خوانده شده است. 
داکتر  که  آن طور 
بحث  می گوید،  فرامرز 
برمی گردد  شکسته بندی 
و  بابل  تمدن  عهد  به 
طبابت  قدیم.  مصر  تمدن 
شکل  به  زمان  آن  در 
توسط  آن  ابتدایی  خیلی 

بود که در  بکتاش، هفت ساله 
والیت پروان در روستایش از درخت 
افتاد و مچ دستش شکست. پدرش 
برد.  »شکسته بند«  نزد  را  او  فوری 
تا  و  بست  را  او  دست  شکسته بند 
نتوانسته  دارد،  سال   22 که  کنون 

پنجه اش را مشت کند. 
سنتی شکسته بندی  روش های 
افغانستان،  در  هنوز  سنتی  طب  و 
به طور گسترده ـ حتا در بزرگ شهرها 
مشتریان  و  است  رایج  پایتخت ـ  و 
به دلیل  مردم  دارد.  پاقرصی  و  پر 
برخی  و  آگاهی  عدم  مالی،  ناتوانی 
سنتی  طب  به  این که  به دلیل  هم 
بیش تر از طب جدید اعتقاد دارند، 

به شکسته بند مراجعه می کنند. 
یکی  اکبرخان  وزیر  شفاخانه ی 
بیماران  مراجعین  اصلی  مراکز  از 
ارتوپیدی در کابل است. شماری از 
می گویند  شفاخانه  این  متخصصان 
که روزانه از میان 300 نفری که در 
بخش کلینیک این شفاخانه مراجعه 
می کنند، 20 تن آنان شبیه بکتاش 
به دلیل این که نخست به شکسته بند 
مراجعه کرد ه اند، معلولند: »بیماران 
غیرحرفه ای  کار  به دلیل  زیادی 
شکسته بند و سیاه شدن استخوان، 
عضوهای بدن شان قطع می شوند.«

ارتوپیدی  متخصصان 
سنتی  روش های  با  جدی  به طور 
استدالل  و  مخالفند  شکسته بندی 
یک  چون  استخوان  که  می کنند 
است،  مهم  و  حیاتی  خیلی  عضو 
خاصی  احتیاط  و  تمهیدات  با  باید 

درمان شود. 
ارتوپیدی  داکتر  فرامرز،  رامین 
اکبرخان،  وزیر  شفاخانه ی  در 
عضو  یک  استخوان  که  می گوید 
منفعل نیست که وظیفه ی آن فقط 
آن  در  بلکه  باشد،  بدن  استحکام 
ساخته  ویتامین  و  هورمون  خون، 
شکستن  با  او  گفته ی  به  می شود. 
بخشی از استخوان ممکن تمام این 
»شکستگی  شود:  مختل  وظایف 
به شکل  باید  استخوان  دررفتن  و 
خیلی علمی و اصولی معالجه شود. 

استخوان  شود،  بی احتیاطی  اگر 
سیاه و به قطع یک عضو بدن منجر 

می شود.«
در  می گوید  فرامرز  داکتر 
کشورهای توسعه یافته و جهان اول، 
بدن  عضو  هر  ارتوپیدی  بخش  در 
این  به  دارد.  را  خود  ویژه ی  داکتر 
معنی که اگر دست کسی می شکند، 
باید به داکتر دست مراجعه کند و 
نیست.  مناسب  گزینه ی  پا  داکتر 
تنها که بخش  نه  اما  افغانستان  در 
ارتوپیدی به این شیوه کار می کند، 
بلکه افرادی برای درمان شکستگی 
استخوان، آستین بر زده اند که حتا 
این زمینه آموزش  یک روز هم در 

حرفه ای و علمی ندیده اند.
ارتوپیدی  متخصص  این 
آنچه  شکسته بندها  می گوید 
ابتدایی  تشخیص  فقط  می توانند، 
دررفته  و  شکسته  قسمت  بستن  و 
است  علمی  بحث  »تثبیت  است: 
شود،  تثبیت  چطوری  این که  اما 
محل  شکستگی  هر  نمی داند.  آنان 
عبور یک عصب و شریان است که 
کارهای  شود.  معالجه  دقت  با  باید 

شکسته بندان تقریبا فاجعه 
است.«

وقتی بکتاش از درخت 
افتاد، مچ دستش شکست. 
با  محلی،  شکسته بند 
ساده  تشخیصی  ابزارهای 
مثل دیدن و لمس کردن، 
کرد.  درمانش  به  اقدام 
محکم  را  او  دست  مچ 
هفته  دو  حدود  بست. 
نزد  بکتاش  مراجعه ی  از 
بود،  گذشته  شکسته  بند 
پیش  از  بدتر  او  وضع  اما 
را  او  نهایت  در  بود.  شده 
طفل  صحت  شفاخانه  به 
داکتران  آوردند.  کابل  به 
که  دادند  تشخیص 
دست  مچ  عصب  رگ های 
بکتاش به دلیل بانداژبندی 
شکسته بند،  غیرمعیاری 

قطع شده است.

می شده  انجام  خاص  گروه های 
که  افرادی  بابل  تمدن  در  است. 
اشرافیت  و  دانایی  اعالی  حد  به 
شکسته بند  و  حکیم  می رسیدند، 
می شدند. شکسته بندی و طبابت در 
مهم  و  حساس  حدی  به  زمان  آن 
جریان  در  حکیمی  اگر  که  بوده 
طبابت دچار خطا و در نهایت مرگ 
می شده  اعدام  می شده،  نفر  یک 

است. 
به  افغانستان  در   21 قرن  در 
پای  فرامرز، دست و  گفته ی داکتر 
شکسته بندها  بی احتیاطی  اثر  در 
تکان  آب  از  آب  اما  می شود،  قطع 

نمی خورد.
رییس  احدی،  عبداالحمد 
قوانین وزارت صحت عامه می گوید 
طبابت  برای  وزارت  این  که 
برای  اما  دارد،  طرزالعمل  یونانی 
غیرقانونی  چون  شکسته بندی 
طرزالعملی  یا  مقرره   هیچ  است، 
پیش  او  گفته ی  به  ندارد.  وجود 
که  شکایت هایی  بر  مبنی  این  از 
بود،  کرده  دریافت  شهروندان  از 
را  شکسته بندی ها  از  شماری 
کرده  جریمه  و  ممنوع الفعالیت 

است. 
اکثر  می گوید  احدی  آقای 
جاهای  در  چون  شکسته بندها 
نامشخص و اکثر در خانه ها به شکل 
و  دید  از  می کنند،  فعالیت  پنهانی 
پنهان  عامه  صحت  وزارت  نظارت 
اگر  می گوید  او  آن هم  با  می ماند. 
کسی  برای  شکسته بند  کار  اثر  در 
وزارت  به  و  شود  خلق  عارضه ای 
وزارت صحت  کند،  شکایت  صحت 

پرونده ی او را دنبال می کند. 
را  بکتاش  دست  مچ  داکتران 
جراحی و رگ های عصب را دوباره 
که  دادند  هشدار  اما  کردند،  پیوند 
شانس  شود.  قطع  ممکن  او  دست 
قطع  او  دست  و  شد  یار  بکتاش  با 
سال   1۵ که  امروز  تا  او  اما  نشد، 
شکسته بند  به  او  مراجعه ی  از 
دست  پنجه ی  نمی تواند  می گذرد، 

چپش را مشت کند.

کتاب فروشــی های  نیــز  بــازار  و 
ــدارد.  ــود ن ــابی وج ــت و حس درس

»در حــال حاضــر افراطیــت و 
ــد،  ــی داد می کن ــور ب ــدروی در غ تن
سنگ ســار  و  شــکنجه  زنــان 
ــت  ــر و فالک ــردم در فق ــوند م می ش
احســاس  مــا  می برنــد.  به ســر 
ــد  ــه می توان ــزی ک ــا چی ــم تنه کردی
از بدبختــی نجــات دهــد  غــور را 
ــس  ــا ح ــت. م ــش اس ــی و دان آگاه
کردیــم کــه مشــکل مــا مشــکل 

دانایــی اســت.«
ــا  ــداهلل ب ــن کاوه، اس ــبیه امی ش
والیــت  در  همکارانــش  از  جمعــی 
بغــالن کارزار جمــع آوری کتــاب را 
ــرای  ــی« ب ــدای دانای ــام »اه ــر ن زی
والیــت  ایــن  دولتــی  دانشــگاه 
او خــود  راه انــدازی کــرده اســت. 
بغــالن  دانشــگاه  دانش آموختــه ی 
اســت و در زمــان تحصیــل بــا کمبــود 
ــوده  ــه ب ــع درســی مواج شــدید مناب
ــده  ــث ش ــل باع ــن دلی ــت. همی اس
کارزار  راه انــدازی  ایــده ی  او  کــه 
ــه را  جمــع آوری و تاســیس کتاب خان
بــا دوســتان خــود در میان گذاشــته و 
در مدتــی کمــی توانســته کمک هــای 
زیــاد جمــع آوری کنــد. اســداهلل حتــا 
موفــق شــده کــه کمک هــای نقــدی 
ــد کتــاب را از کشــورهای  ــرای خری ب

آورد. به دســت  اروپایــی 
»مــا بــا نشــر بنــر در فضــای 
مجــازی و ارتباطــات تلفنی توانســتیم 
به دســت  را  خیلی هــا  همــکاری 
از  مــا  کمپیــن  ایــن  در  بیاوریــم. 
طریــق ارتباطــات شــخصی و فضــای 
مجــازی توانســتیم بــا دوســتانی کــه 
ــر  ــاط ب ــد ارتب ــاب کمــک می کنن کت
قــرار کنیــم و همچنــان از طریــق 
نشــر بنــر و تمــاس تلفنــی کتاب هــا 
را جمــع آوری کنیــم. افــراد فرهنگــی، 
بیش تریــن  اجتماعــی  نهادهــای 
ــا،  ــای جفرافی ــا را در حوزه ه کتاب ه
ــی  ــایل تحقیق ــوق و مس ــخ، حق تاری
بــه مــا کمــک کردنــد. از جملــه 
بیش تریــن همــکاری را بــرای مــا 
نهــاد کانــون تاجیــکان در لنــدن 

ــرد.« ک
عادلــه شــریفی یکــی از دختــران 
ــع آوری  ــه کارزار جم ــت ک ــال اس فع
کتــاب را بــا شــعار »هــر کتــاب 
ــه  یــک چــراغ اســت؛ روشــنایی هدی
دایکنــدی  والیــت  بــرای  کنیــد« 
ایــن  او  اســت.  کــرده  راه انــدازی 
ــی از  ــنگ تخت، یک ــرای س کارزار را ب
ولســوالی های دوردســت دایکنــدی 
ــوالی  ــت: »ولس ــرده اس ــدازی ک راه ان
دایکنــدی  والیــت  ســنگ تخت 
ولســوالی ها  محروم تریــن  از  یکــی 
ــش و دست رســی  ــگاه ســطح دان از ن
بــه کتــاب و مطالعــه اســت کــه 
ــن مــردم  متاســفانه ســطح دانــش ای
از کتاب هــای مکتــب بلنــد نرفتــه 
اســت و به خاطــر بلنــد بــردن ســطح 
ــه  دانــش و آگاهــی ایــن مــردم مــا ب

ــم«. ــدام کردی ــن کاری اق چنی
ــه ی  ــه ماه ــن س ــل کمپی حاص
خانــم شــریفی ســه هــزار و ۵00 
ــفه،  ــای فلس ــاب در حوزه ه ــد کت جل
ــات  ــوق و ادبی ــخ، حق ــت، تاری سیاس
اســت. او در کنــار ایــن شــمار کتــاب، 
توانســته حــدود یــک هــزار دالــر 
ــیس  ــرای تاس ــدی ب ــک نق ــز کم نی

کتاب خانــه جمــع آوری کنــد. 
ایــن کارزارهــا در والیت هــای دور 
ــرات،  ــدی، ه ــل دایکن ــک مث و نزدی
ولســوالی  و  پــروان  بغــالن،  بلــخ، 
مــروج  نیــز  غزنــی،  در  جاغــوری 
ــی  ــوال اساس ــاال س ــت. ح ــوده اس ب
ــا  ــن کتاب ه ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ای
هــم  خواننــده ای  کتاب خانه هــا،  و 
ــور  ــای نم ــج اتاقک ه ــا در کن دارد ی

؟ ســند می پو
زهــرا  گلثــوم  همین گونــه 
کتاب خانــه ی  بامیــان  والیــت  در 
»مرکــز فرهنگــی خانــه مــا« را از 
طریــق کمپیــن ایجــاد کــرده اســت. 
ــال  ــد پارس ــرطان و اس ــاه س او در م
رضــاکار  جــوان   ۵0 همــراه  بــه 
ــر  ــاب را زی ــع آوری کت ــن جم کمپی
ــرده و  ــدازی ک ــی« راه ان ــام »همدل ن
در مدتــی کمــی بیــش از پنــج هــزار 
جلــد کتــاب جمــع آوری کــرده اســت. 
جوانــان  و  »دانشــجویان 
ــاب  ــع و کت ــود مناب ــه کمب ــان ب بامی
ــا  ــن م ــن کمپی ــتند. ای ــه هس مواج
بــود، در جریــان دو  موفقیت آمیــز 
ــا  ــه م ــاب ب ــد کت ــزار جل ــاه ده ه م
به دلیــل  ولــی  شــد،  داده  وعــده 
مشــکالت توانســتیم فقــط پنــج هــزار 
و ۵00 جلــد آن را جمــع آوری کنیــم. 
کتاب خانــه ی مــا به طــور رســمی 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــده، ام ــاح نش افتت
ــه  ــی ک ــر آن های ــرد. اکث ــرار می گی ق
برســانند،  کتــاب  نمی توانســتند 
المــاری،  کمپیوتــر،  نقــد،  پــول 
فــرش کمــک می کردنــد. به دلیــل 
ــتم  ــه و سیس ــودن کتاب خان آماده نب
ــال  ــا را فع ــا کتاب ه ــات م درج معلوم
ــان  ــز بامی ــای مرک در یکــی از کافه ه
ــد  ــدان بتوانن ــا عالقمن ــته ایم ت گذاش
بــا گذاشــتن ســند هویتــی، کتــاب را 

ــد.« ــه کنن ــگان مطالع ــه رای ب
زهــرا،  خانــم  گفتــه ی  بــه 
در  کتاب هــا  ایــن  بیش تــر 
ــاد،  ــت، اقتص ــخ، سیاس ــوزه ی تاری ح
روان شناســی، ادبیــات و معلومــات 

اســت.  عمومــی 
کتاب خوانی یا کتاب بازی؟

امســال مــا شــاهد راه انــدازی 
خصــوص  در  زیــادی  کمپین هــای 
ــه  ــیس کتاب خان ــی و تاس کتاب خوان
و  میــان جوانــان  به ویــژه  بودیــم، 
ــور  ــه ش ــن هم ــاال ای دانشــجویان. ح
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــا می آی ــوق از کج و ش
ــا  ــت ی ــی اس ــوق ها واقع ــور و ش ش
حاصــل جوزدگــی فضــای مجــازی؟ و 
ــاز  ــا جماعــت کتاب ب ــا ب در نهایــت م

کتاب خــوان؟ یــا  مواجه ایــم 
رشــادت،  امیــن  دکتــر 
دانشــگاه  اســتاد  و  جامعه شــناس 
بیش تــر  کــه  اســت  معتقــد 
کتــاب،  جمــع آوری  کمپین هــای 
بنیــادی  یــک ضــرورت  از  ناشــی 
جامعــه  جوانــان  کــه  اســت 
کرده انــد.  درک  را  آن  افغانســتان 
می گویــد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــه در  ــد ک ــه بخشــی از نســل جدی ک
ــر  ــال اخی ــژده س ــا ه ــده ی ــن هف ای
ــاب  ــا دانشــگاه و کت ــرده و ب رشــد ک
آشــنایی پیــدا کــرده بــه ایــن نتیجــه 
مطالعــه  بــدون  کــه  رســیده اند 
کتاب خانــه  و  کتــاب  بــدون  و 
مســأله ی توســعه بی معنــا اســت: 
ــه  ــی افغانســتان ک »در شــرایط کنون
ــال  ــی اص ــاب و کتاب خوان ــث کت بح
نیســت،  مــردم  روزانــه ی  برنامــه 
ــی  ــا نمایش ــن کارزاره ــر ای ــا اگ حت
ــخصاً  ــت. ش ــروری اس ــد ض ــم باش ه
ــش  ــار پی ــن ب ــودم و چندی ــاهد ب ش
خــودم نیــز مراجعــه کردنــد کــه بــه 
والیــات  در  کــه  کتاب خانه هایــی 
تاســیس می شــوند، کتــاب کمــک 
کنــم. البتــه در چنیــن شــرایطی کــه 
در افغانســتان فرهنــگ کتاب خوانــی، 
مطالعه کــردن  و  کتاب خریــدن 
ــه  ــد ک ــن ح ــدارد، در همی ــود ن وج
فعالیــت متفرقــه به خاطــر تاســیس و 
جمــع آوری کتــاب صــورت می گیــرد، 
ــم از  ــک بخــش مه ــد اســت و ی مفی
ــرورت  ــی از ض ــا ناش ــن فعالیت ه ای
ــا  ــن فعالیت ه ــم ای ــت و می توانی اس

را توجیــه کنیــم.«

سنتی  شکسته بندهای  از  یکی 
حبیب اهلل اکبری است که سه سال 
باز  غرفه ای  کابل  غرب  در  می شود 
نوع  هر  گفته ی خودش  به  و  کرده 
ـ به جز شکستگی های  شکستگی را 
که استخوان از پوست بیرون زده و 
زخمی شده باشد   ـ درمان می کند. 

اکثر  مثل  اکبری  آقای 
شکسته بندها این کار را از پدرش به 
ارث برده است، ولی وقتی ایران رفته 
کمی بیش تر از پدرش در این بخش 
ایران در کنار  پیش رفته است. در 
این که کارهای ساختمانی می کرده، 
شب ها پیش یک شکسته بند ایرانی 
سه  او  است.  می کرده  شاگردی 
پس کوچه ای  در  که  می شود  سال 
کابل  شهر  سیزدهم،  ناحیه ی  در 
غرفه ای باز کرده و به شکسته بندی 

مشغول است.
و  سر  یک  اکبری  آقای  البته 
باالتر  شکسته بندها  دیگر  از  گردن 
دیسک  متخصص  را  خود  او  است. 
در  من  »کار  می داند:  هم  کمر 

دیسک کمر فوق العاده است.«
غرفه اش  در  را  او  زود  صبح 

بخش  متخصص  فرامرز،  رامین 
را  شکسته بندها  کار  ارتوپیدی، 
بازی با حیات بیماران می خواند و 
پیشنهاد می کند که وزارت صحت 
عامه باید فعالیت شکسته بندها را 
متوقف کند. به اعتقاد داکتر فرامرز، 
شکنجه  را  بیمار  شکسته بندها 
»به عنوان  درمان:  نه  می کنند 
مثال وقتی پای مچ می خورد، یک 
می گوییم  پی  را  آن  ما  که  عضله 
پاره می شود. بعد شکسته بند هر 
را که می بیند، می گوید  پندیدگی 
این که  به گمان  است.  شده  بی جا 
بی جا شده آن را محکم می بندند؛ 

کاری شبیه شکنجه.«
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زنان کوریای شمالی در چین »وادار به کار جنسی می شوند«
اطالعات روز: یک گروه حقوق بشر مستقر 
در لندن می گوید که هزاران زن و دختر اهل 
کوریای شمالی در چین وادار به کار به عنوان 

کارگر جنسی می شوند.
که  می گوید  کوریا«  آینده  عمل  »ابتکار 
این زنان و دختران ربوده و به عنوان روسپی 
با مردان  ازدواج  به  وادار  یا  فروخته می شوند 

چینی می شوند.
به نقل از بی بی سی فارسی، این سازمان 
تخمین می زند که ارزش تجارت جنسی برای 
سازمان های بزهکار ساالنه 100 میلیون دالر 

است.

به گفته ی این سازمان، زنان اغلب به تله 
می افتند؛ چون چین می کوشد پناهندگان از 
کوریای شمالی را به این کشور برگرداند. در 
جریان این کوشش، زنان با شکنجه روبه رو می 

شوند.
یون هی-سون نویسنده این گزارش گفت: 
دالر(   ۴.30( چین  یوان   30 برای  »قربانیان 
عرضه می شوند و برای 1000 یوان به عنوان 
همسر به مردان چینی فروخته می شوند و در 
اتاقک های سایبرسکس در معرض بهره برداری 
قرار می گیرند.« براساس این گزارش دختران 
سال   29 تا   12 معموال  بحث  مورد  زنان  و 

دارند، اما گاه می توانند جوان تر باشند.
گزارش می افزاید که آن ها در چین وادار 
به کار و همچنین فروخته یا ربوده می شوند 
قاچاق  کوریای شمالی  از  این که مستقیما  یا 
می شوند. خیلی از آن ها ظرف یک سال بعد 
از ترک کشورشان، بیش از یک بار فروخته و 
وادار به تن دادن به حداقل یک نوع بردگی 

جنسی شده اند.
بسیاری در روسپی خانه های شمال شرقی 
چین، که محل زندگی تعداد زیادی کارگران 

مهاجر است، به کار اجباری گرفته می شوند.
و  دارند  سال   9 فقط  گاه  که  دخترانی 

زنانی که در صنعت سایبرسکس کار می کنند، 
مجبور به انجام اعمال جنسی مقابل دوربین 
برابر دوربین مورد تعرض  می شوند و گاه در 
قرار می گیرند. تصور می شود خیلی از مشتریان 

این سایت ها در کوریای جنوبی باشند.
اغلب  که  زنانی  برای  گزارش،  بنابراین 
فروخته  همسر  به عنوان  روستایی  نواحی  در 
می شوند، هزار تا ۵0 هزار یوان طلب می شود. 
این زنان در معرض تجاوز و بدرفتاری شوهران  

خود هستند.
این گروه اطالعات گزارش را از قربانیان 
کوریای  در  فراری  بازماندگان  و  چین  در 

جنوبی جمع آوری کرده است.
خانم  به عنوان  گزارش  در  که  زن  یک 
شمالی،  کوریای  چونگجین  شهر  اهل  پیون، 
معرفی شده می گوید: »من با شش زن دیگر 
فروخته  هتل  یک  در  شمالی  کوریای  اهل 
ما  با  و  نمی دادند  زیادی  غذای  ما  به  شدیم. 
بدرفتاری می کردند ... بعد از هشت ماه، نیمی 
از ما دوباره فروخته شدیم. دالل با من کارهای 

بدی کرد.«
رسیدم  تازه(  روسپی خانه ی  )به  »وقتی 
روی بدنم آثار کبودی بود. اعضای گروه مجرم 
دالل را زدند و با چاقو پایش را زخمی کردند.«

سازمان ملل خواستار کاهش تنش  بین ایران و امریکا شد

برای اظهار نظر نشان نداده است.
ایران  بین  تنش ها  حالی که  در 
افزایش  چشم گیری  به طور  امریکا  و 
یافته، هفته پیش حوثی ها به تاسیسات 
نفتی و خط لوله ای در عربستان حمله 

کردند.
به  حمالت  سعودی  عربستان 
نسبت  ایران  به  را  نفتی  تأسیسات 
به  منطقه ای  ائتالف  همزمان  و  داد 
رهبری ریاض حمالتی هوایی به صنعا، 

یمن  حوثی های  روز:  اطالعات 
مواد  از  مملو  پهپادی  با  می گویند، 
در  مهمات«  »انبار  یک  به  منفجره 
عین  در  که  عربستان  در  فرودگاهی 
نظامی ست«، حمله  پایگاه  حال »یک 
»منطقه  می گوید  عربستان  کرده اند. 

غیرنظامی« هدف قرار گرفته است.
حمالت  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
حوثی ها با هواپیمای بدون سرنشین به 
مناطق و مواضعی در عربستان سعودی 
بی سابقه نیست و معموال با واکنش و 
روبه رو  عربستان  متقابل  هوایی  حمله 

می شود.
به  وابسته  تلویزیونی  شبکه 
روز  المسیره،  حوثی،  شبه نظامیان 
سه شنبه گفته آن ها این انبار مهمات 

را در نجران هدف قرار داده اند.
نیز  عربستان  دولتی  خبرگزاری 
از  نقل  به  بیانیه ای  سه شنبه  بامداد 
ترکی مالکی، سخن گوی ائتالف نظامی 
که  کرد  منتشر  عربستان،  رهبری  به 
»تالش  حوثی  شبه نظامیان  گفته 
کرده اند« تا یک مرکز غیرنظامی را در 

نجران هدف قرار دهند.
ترکی مالکی در این بیانیه اشاره ای 

سعودی  دیپلماتیک  اماکن  به  حمله 
ریاض  شد.  قطع  مشهد  و  تهران  در 
منطقه  در  امریکا  اصلی  متحدان  از 
دولت  از خروج  آن  مقام های  و  است، 
دونالد ترمپ از توافق اتمی شکل گرفته 
ایران حمایت  با  اوباما  باراک  دوره  در 

کرده اند.
عربستان در دو سال گذشته بارها 
با عنوان »فشار  امریکا که  از سیاست 
شده،  توصیف  ایران«  علیه  حداکثری 
حمایت کرده و گفته آماده است جای 

خالی نفت تولیدی ایران را پر کند.
وزیر  جبیر،  عادل  پیش  هفته ی 
عربستان  خارجی  امور  در  مشاور 
»خواستار  ریاض  بود،  گفته  سعودی، 
صلح و ثبات در منطقه« است، اما »در 
بی تفاوت  ایران،  ادامه ی حمله  صورت 

نخواهد بود«.
از سوی دیگر محمدجواد ظریف، 
متشکل  گروهی  ایران،  خارجه  وزیر 
ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  از 
سلمان،  بن  محمد  ترمپ،  دونالد 
نتانیاهو،  بنیامین  عربستان،  ولیعهد 
نخست وزیر اسرائیل، و محمد بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی، را متهم کرده است که 

شماری  که  داد  انجام  یمن،  پایتخت 
کشته برجای گذاشت.

خاک  به  حوثی ها  پهپادی  حمله 
عربستان دو روز پس از آن روی داده 
وقوع  از  عربی  متحده  امارات  که  بود 
در  خطرناک«  خرابکارانه ی  »عملیات 
فجیره  بندر  نزدیکی  در  کشتی  چهار 

خبر داده بود.
و  ایران  دیپلماتیک  روابط 
پی  در  و   9۴ جدی  ماه  از  عربستان 

به تلفات احتمالی نکرده است.
سال پیش روزنامه نیویورک تایمز 
تحلیل گران  که  بود  داده  گزارش 
اطالعاتی و امنیتی امریکایی در نجران 

مستقر هستند.
پنتاگون هنوز واکنشی به خبرهای 
پهپادی  حمله  مورد  در  منتشرشده 
نیز  اسوشیتدپرس  است.  نداده  نشان 
هنوز  امریکا  دفاع  وزارت  می گوید 
واکنشی به درخواست این خبرگزاری 

می خواهند ترمپ را برخالف میلش به 
جنگ با ایران بکشانند.

تهران  ریاض،  آن که  بر  عالوه 
حمالت  پشت  که  می کند  متهم  را 
نیز  ایاالت متحده  دارد،  قرار  حوثی ها 
یمن  بحران  در  ایران  نقش  از  شدیدا 
در  ترمپ  دولت  است.  کرده  انتقاد 
مواردی مدارک و شواهدی را از آنچه 
»حمایت های نظامی« ایران از حوثی ها 

عنوان شده، ارائه کرده است.
ایران از حوثی ها حمایت می کند، 
اما ارسال سالح و موشک برای آن ها را 
رد کرده است. مقام های حوثی گفته اند 
و  عربستان  به  حمالت  انجام  برای 
مستقیما  داده،  تشکیل  که  ائتالفی 

خودشان تصمیم می گیرند.
نهادهای حقوق بشری طرف های 
جمله  از  یمن،  جنگ  در  درگیر 
شبه نظامیان حوثی، را متهم به نقض 
آن ها  کرده اند.  بشر  حقوق  گسترده ی 
حمالت  پایان  خواستار  حال  عین  در 
و  شده اند  یمن  به  ائتالف  هوایی 
گسترده  حمالت  این  می گویند 
برجای  زیادی  غیرنظامی  قربانیان 

گذاشته است.

حوثی ها: 
حمله با پهپاد به انبار مهماتی در نجران؛ عربستان: منطقه غیرنظامی بود

این پنج نفر در انتخابات اسپانیا که تقریبا یک ماه پیش برگزار شد انتخاب شده 
بودند. در آن انتخابات حزب سوسیالیست بدون رسیدن به اکثریت برنده شد.

پس از ادای سوگند به عنوان نماینده ی پارلمان، این پنج نفر به زندان برگشتند.
هفته ی پیش دادگاه عالی اسپانیا درخواست این پنج نفر را برای این که از زندان 
آزاد شوند، نپذیرفت و فقط »استثنائا« به آن ها مجوز داد در افتتاحیه ی پارلمان حضور 
داشته باشند. این حکم روشن نکرد آیا آن ها اجازه شرکت در مباحثات پارلمان را 

خواهد داشت یا نه.
حزب محافظه کار »مردم« و حزب راست میانه »شهروندان« در تالشند که این 

پنج نفر از حضور در پارلمان معلق شوند. به نوشته ی روزنامه ال پائیس، سانتیاگو 
بر کرسی ای  پارلمان  افتتاح  مراسم  بوکس در  افراطی  راست  آباسکال، رهبر حزب 

نشست که به طور سنتی محل نشستن سخن گوی حزب سوسیالیست بوده است.
حزب بوکس در انتخابات اخیر 2۴ کرسی به دست آورد. از پایان دیکتاتوری جنرال 
فرانکو در سال 19۷۵، چنین نتیجه ای برای یک حزب راست افراطی سابقه نداشته 
است. در انتخابات اخیر نخست وزیر فعلی اسپانیا پدرو سانچز 123 کرسی را به دست 
آورد اما برای رسیدن به اکثریت، به ۴2 کرسی حزب »ما می توانیم« )پودموس( و یازده 

کرسی جدایی طلبان کاتالن یا باسک نیاز دارد.

اطالعات روز: پنج جدایی طلب کاتاالن که به اتهام شورش در دادگاه محاکمه 
می شوند، با محافظت شدید پولیس در افتتاحیه ی پارلمان جدید اسپانیا حضور یافتند.

این پنج نفر در همه پرسی سال 201۷ برای استقالل کاتالونیا که دولت مرکزی 
اسپانیا آن را غیرقانونی می دانست، تالش می کردند.

به نقل از بی بی سی فارسی، این اولین بار در اسپانیا است که زندانی منتخب در 
انتخابات، اجازه حضور در پارلمان یافته است.

از این پنج نفر -ژوزپ رول، اریول ژونکراس، ژوردی سانچز، ژوردی تورول و رائول 
رومه وا- چهار نفر برای مجلس سفلی انتخاب شده اند و یک نفر سناتور است.

پنج جدایی طلب کاتاالن از زندان به پارلمان اسپانیا برده شدند

اطالعات روز: سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حمالت 
لفظی و تنش ها بین ایران و امریکا، خواستار حفظ آرامش و 
دوری کردن از اقداماتی شده است که به تنش ها دامن می زند.

واکنش سازمان ملل در پی حمله ی موشکی به منطقه ی 
واکنش  و  امریکا  رییس جمهوری  تازه  اظهارات  بغداد،  سبز 

مقام های جمهوری اسالمی ابراز شده است.
به نقل از رادیو فردا، دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت 
متحده، روز یک شنبه در تویتر خود نوشت »اگر ایران درگیری 
ایاالت  هرگز  بود.  خواهد  ایران  رسمی  پایان  این  می خواهد، 
متحده را دوباره تهدید نکنید«. تویتی که واکنش وزیر خارجه 
ایران را در پی داشت و نوشت که »ترمپ، دولت او و حامیان 
اسکندر،  یابند که  به چیزی دست  دارند  امید  آن  منطقه ای 

چنگیز و دیگر متجاوزین در آن ناکام بوده اند«
استفان دویاریچ، سخن گوی دبیرکل سازمان ملل، گفته 

»ما از افزایش سخنان تند نگران هستیم.«
آقای دویاریچ در عین حال با اشاره به موشک کاتیوشای 
پرتاب شده به نزدیکی سفارت امریکا در منطقه ی سبز بغداد، 

این موضوع را نیز »مایه ی نگرانی« دانسته است.
انفجار »یک  از  امنیتی عراق  شامگاه یک شنبه سرویس 
گلوله کاتیوشا« در منطقه ی سبز بغداد خبر داده بود؛ انفجاری 

که تلفاتی نداشته است.
در واکنش ستاد فرماندهی مرکزی امریکا، سنتکام گفته 
بود »در صورتی که هر حمله ای شبیه این توسط گروه های 
شبه نظامی نیابتی ]مورد حمایت ایران[ و یا عناصری از این 

گروه ها انجام شود« تهران را مسئول می داند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است، 
اما ساعاتی پس از آن شماری از شخصیت ها و گروه های شیعی 

عراق، از جمله گروه های نزدیک به ایران، با تأکید بر مخالفت با 
وقوع جنگ بین امریکا و ایران، درباره ی تبدیل شدن عراق به 

عرصه چنین جنگی هشدار دادند.
طرف ها«  همه  »از  ملل  سازمان  دبیرکل  سخن گوی 
خواسته است »از حمالت لفظی بکاهند و سطح اقدامات خود 

را نیز کاهش دهند«.
به طور  امریکا  و  ایران  میان  تنش ها  روزهای گذشته  در 
افزایش یافته،  طوری که به گمانه زنی ها در مورد  چشم گیری 
رییس جمهوری  البته  است.  زده  دامن  نظامی  درگیری  وقوع 
جمهوری  رهبر  و  نیست«  درگیری  »به دنبال  گفته  امریکا 

اسالمی نیز می گوید »جنگی رخ نخواهد داد«.

با این حال شماری از مقام های ارشد کشورهای مختلف 
خواستار خویشتن داری و دوری گزیدن از اظهارات و اقداماتی 
درگیری  یک  شدن  شعله ور  به  است  ممکن  که  شده اند 
نظامی بینجامد. بنا بر گزارش ها شماری از کشورها نیز برای 

میانجی گری احتمالی میان دو طرف ابراز آمادگی کرده اند.
روز دوشنبه، مجید تخت روانچی، سفیر جمهوری اسالمی 
در سازمان ملل، در نامه ای به دبیرکل این نهاد، نوشت »تنها 
طریق  از  برد-برد  رویکرد  »اتخاذ  فعلی  تنش های  راه حل« 

مشارکت فعاالنه است«.
آقای تخت روانچی می گوید، »مسائل امنیتی پیچیده ی 
میان  تعامل سازنده و گفت وگو  از طریق  فعلی منطقه فقط 

کشورهای حوزه ی خلیج فارس مهار و حل و فصل شدنی است.« 
او از دبیر کل سازمان ملل خواسته »چتر چنین گفت وگوی 

منطقه ای را فراهم سازد.«
سازمان ملل هنوز به طور رسمی واکنشی به نامه سفیر 
نیز  نداده است. کشورهای پیرامون خلیج فارس  ایران نشان 
هنوز واکنشی به حضور احتمالی در یک گفت وگوی چندجانبه 

نشان نداده اند.
عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، 
28 ثور گفته بود ریاض »هر کاری بتواند انجام می دهد تا جلوی 
جنگ گرفته شود« اما »اگر طرف دیگر جنگ را انتخاب کند، 
پادشاهی ]سعودی[ با تمام قوا و عزم راسخ به آن واکنش نشان 

خواهد داد.«
روز گذشته، دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، گفت 
مایل است »هر وقت ایران آماده باشد« وارد مذاکره و گفت وگو 
شود، هرچند می گوید گزارش ها در مورد زمینه چینی امریکا 
فاصله،  این  »در  افزوده  و  است«  »غلط  مذاکرات  این  برای 

فروپاشی اقتصاد آن ها ادامه پیدا می کند.«
رهبر جمهوری اسالمی گفته مذاکره با دولت فعلی امریکا 
»سم« است. از آن جایی که او تصمیم گیرنده ی نهایی در مورد 
مسائل سیاسی کالن جمهوری اسالمی ا ست، هنوز مشخص 
نیست گفت وگوی احتمالی بین تهران و واشینگتن تا چه حد و 

چه زمانی شدنی باشد.
ایران و امریکا روابط دیپلماتیک ندارند و معموال گفت وگوها 
بین آن ها از طریق کشورهای سوم، مانند عمان، انجام شده 
است. روز دوشنبه، وزیر خارجه عمان، به طور غیرمنتظره ای به 
ایران سفر کرد. در حال حاضر جزئیاتی از این سفر و دلیل انجام 

آن منتشر نشده است.
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نیکـو شـولز بـا امضـای قـراردادی 2۵ میلیـون یورویی 
بـه عضویـت تیـم بوروسـیا دورتمونـد درآمد.

بـه نقـل از نشـریه کیکر، نیکو شـولز مدافـع ملی پوش 
تیـم هوفنهایـم بـا امضای قـراردادی ۵ سـاله بـه ارزش 2۵ 
میلیـون یـورو بـه بوروسـیا دورتموند پیوسـت. ایـن بازیکن 
26 سـاله ۷1 بـار بـرای هوفنهایـم بـه میـدان رفـت و بـا 

درخشـش در ایـن تیـم به عضویت تیـم ملی فوتبـال آلمان 
درآمد.  نیـز 

شـولز فوتبـال خـود را از هرتابرلیـن شـروع کـرد و در 
گالدبـاخ نیـز سـابقه بـازی کـردن دارد و از زمـان بـازی در 
بوندسـلیگا توانسـت 122 بـار بـه میـدان بـرود. او همچنین 
در سـپتامبر 2018 بـرای اولیـن بار برای تیـم ملی آلمان به 

میـدان رفـت و تاکنـون 6 بار نیز پیراهن تیم ملی کشـورش 
را بـه تـن کـرده اسـت و در بـازی برابـر هالند توانسـت یک 

گل بـرای تیـم ملـی آلمـان به ثمر برسـاند. 
دورتمونـد نایـب قهرمـان بوندسـلیگا در تـالش بـرای 
تقویـت تیـم بـرای فصـل آینده و حضـور در لیـگ قهرمانان 

ست. ا

مدافع ملی پوش آلمان با ۲۵ میلیون یورو به دورتموند پیوست

باشــگاه پــاری  ســن  ژرمــن بــه ســخنان ام باپــه 
واکنــش نشــان داد و تاکیــد کــرد کــه اجــازه 

ــد. ــتاره نمی ده ــن س ــه ای ــی را ب جدای
 بــه نقــل از اکیــپ، کیلیــان ام باپــه فصــل 
بســیار خوبــی را بــا پــاری  ســن  ژرمــن پشــت ســر 
ــن بازیکــن  ــوان بهتری ــه جــوان عن می گــذارد. ام باپ
و گلــزن فصــل را بــه دســت آورده اســت. او مــورد 
ــیتی و  ــل منچسترس ــی مث ــای بزرگ ــه تیم ه توج

ــرار دارد. ــد ق ــال مادری رئ
ــه  ایــن ســتاره فرانســوی پــاری  ســن  ژرمــن ب
ــل  ــن فص ــن بازیک ــزه بهتری ــت جای ــگام دریاف هن
تاکیــد کــرد کــه زمــان جدایــی او از ایــن تیــم فــرا 
رســیده و همیــن باعــث شــد تــا زمزمــه حضــورش 

ــد شــنیده شــود. ــال مادری در رئ
باشــگاه پــاری  ســن  ژرمــن بــا منتشــر کــردن 
ــه واکنــش  ــه ســخنان ام باپ ــی زود ب ــه ای خیل بیانی

نشــان داد.
در ایــن بیانیــه باشــگاه پــاری ســن ژرمــن آمده 
ــی  ــد جای ــل بع ــرارداد دارد و فص ــه ق ــت: ام باپ اس
ــا ایــن بازیکــن  نخواهــد رفــت. مــا رابطــه خوبــی ب
داریــم و ایــن رابطــه همچنــان ادامــه پیــدا خواهــد 

کــرد.
ام باپــه در صــورت جدایــی از پــاری  ســن  
کریســتیانو  بــرای  جایگزیــن  بهتریــن  ژرمــن 
رونالــدو در رئــال مادریــد خواهــد بــود امــا ظاهــراً 
باشــگاه پاریســی اجــازه جدایــی را بــه ایــن ســتاره 

جــوان فرانســوی خــود را نمی دهــد.

پاری سن ژرمن 
پاسخ ام باپه را داد

مدافـع سـابق لیورپـول می  گوید 
ایـن تیـم  یورگـن کلـوپ، سـرمربی 
بایـد برای جـذب ماتیـس دی لیخت، 
مدافـع و کاپیتـان آژاکـس تالش کند 
چـرا کـه خـط دفاعـی لیورپول بـه او 

نیـاز دارد.
سـابق  مدافـع  نیکـول،  اسـتیو 
کلـوپ،  یورگـن  می گویـد  لیورپـول 
سـرمربی ایـن تیـم بایـد بـرای جذب 
ماتیـس دی لیخـت، کاپیتـان و مدافع 
آژاکـس تـالش کنـد چـرا کـه جـو 
گومـز هرگـز کیفیتـی بهتـر از آنچـه 

امسـال نشـان داده پیـدا نخواهد کرد 
و ویرژیـل فن دایـک به همبـازی ای با 

کیفیـت باالتـر نیـاز دارد.
و  نقـل  فصل هـای  در  لیورپـول 
انتقـاالت اخیـر سـرمایه گذاری قابـل 
توجهـی بـرای بهبـود کیفیـت خـط 
انجـام داده. فن دایـک  دفاعـی خـود 
قـراردادی  بـا   2018 جنـوری  در 
میلیـون   9۵ مبلـغ  بـا  رکوردشـکن 
دالـر بـه لیورپول آمـد و نقش بسـیار 
مهمـی در درخـش لیورپـول در فصل 

اخیـر ایفـا کـرد.

حاال کـه انتظار مـی رود لیورپول 
امسال تابسـتان هم به سرمایه گذاری 
بـر روی خـط دفاعـی اش ادامـه دهد، 
اسـتیو نیکول، مدافع سـابق قرمزهای 
آنفیلـد می گویـد یورگـن کلـوپ باید 
هـر طـور شـده بـرای جـذب ماتیس 
دفاعـی  خـط  سـتاره  دی لیخـت، 
آژاکـس تـالش کنـد چـرا کـه بـه او 

نیـاز دارد.
لیورپـول  سـابق  مدافـع  ایـن 
گفـت:" اگـر دی لیخـت و فن دایـک 
در خـط دفاعـی هر باشـگاهی حضور 
داشـته باشـند بدون شـک به بهترین 
زوج دفـاع وسـط دنیا تبدیـل خواهند 

شد".
صحبتهایـش  ادامـه  در  نیکـول 
گفـت:" لیورپـول به کسـی نیـاز دارد 
کـه در کنـار فن دایـک بـازی کنـد و 
در سـطح او باشـد. این بـرای لیورپول 
یـک نیـاز مبـرم اسـت. واقعیـت ایـن 
آنکـه  از  پیـش  گومـز  کـه  اسـت 
می کـرد  کار  عالـی  شـود  مصـدوم 
ولـی مـن بعیـد می دانـم سـال آینده 
از ایـن بهتـر شـود. بـرای همیـن بـه 
نظـرم خیلی مهم اسـت کـه لیورپول 
برای کنار فن دایک از کسـی اسـتفاده 
کند که امتحانـش را پس داده و همه 
می داننـد در حـد و انـدازه او اسـت".

چلسی به هازارد: 
می توانی به رئال بروی

چلسـی خود را بـرای فروش 
هـازارد بـه رئـال مادریـد آمـاده 
کـرده چـون در غیر اینصـورت، او 
سـال آینـده چلسـی را بـه عنوان 
بازیکـن آزاد تـرک خواهـد کرد و 

ایـن تبعـات مالـی زیـادی بـرای 
باشـگاه خواهد داشـت.

روزنامـه انگلیسـی دیلی میل 
اعـالم کـرد چلسـی خـود را برای 
رئـال  بـه  هـازارد  ادن  فـروش 

مادریـد در فصـل تابسـتان آماده 
کـرده چـون در غیـر اینصـورت، 
هـازارد سـال آینـده چلسـی را به 
عنـوان بازیکـن آزاد تـرک خواهد 
کـرد و ایـن بـا توجـه بـه قوانیـن 

باشـگاه  بـرای  فرپلـی  فایننشـل 
لندنـی مشـکالت بزرگـی بوجـود 

آورد. خواهـد 
بـه  ایـن  از  پیـش  هـازارد 
صراحـت اعـالم کـرده کـه قصـد 
سـاله  هفـت  دوران  بـه  دارد 
اسـتمفوردبریج  در  حضـورش 
پایـان دهـد و هفته آینـده بعد از 
برگـزاری فینـال لیـگ اروپـا بین 
چلسـی و آرسـنال، ایـن تیـم را 

کنـد. تـرک 
چلسی برای سـتاره بلجیکی 
خـود که یک سـال از قـراردادش 
بـا ایـن تیـم باقـی مانـده قیمـت 
پیشـنهادی 8۷ میلیـون پونـد را 
اعـالم کـرده. هـازارد هفت سـال 
پیـش از باشـگاه لیل فرانسـه و با 
قـراردادی 32 میلیـون پوندی به 

چلسـی پیوسـته بود.
تـالش کـرد  ماه هـا  چلسـی 
هـازارد را بـه تمدیـد قـراردادش 
راضـی کنـد و حتـی حاضـر بـود 
با افزایش چشـمگیر دسـتمزد او، 
هـازارد را بـه یکـی از گران تریـن 

بازیکنـان دنیـا تبدیـل کنـد.
بـا  چلسـی  اینکـه  بـا  ولـی 
انتقاالتـی  و  نقـل  محرومیـت 
نهایـت  در  اسـت  روبـرو  فیفـا 
زور  بـه  را  هـازارد  نمی خواهـد 
لنـدن  در  قـراردادش  پایـان  تـا 
دارد،  علـت  دو  ایـن  دارد.  نگـه 
اول احترامـی کـه چلسـی بـرای 
ایـن  دوم  و  اسـت  قائـل  هـازارد 
واقعیـت کـه مـدل کسـب و کار 
باشـگاه چلسـی بر فروش بازیکن 

اسـت. اسـتوار 

ژیرو یک فصل دیگر با چلسی تمدید کرد
مهاجـم فرانسـوی تیم فوتبال چلسـی 
قـرارداد خـود را بـه مـدت یک فصـل دیگر 

بـا این تیـم تمدیـد کرد.
ژیـرو  اولویـه  تلگـراف،  از  نقـل  بـه 
مهاجـم فرانسـوی چلسـی قـراردادش را بـا 
ایـن تیم بـه مدت یـک فصل دیگـر تمدید 

کـرد. ژیـرو فرانسـوی کـه عملکـرد بسـیار 
خوبـی در لیگ اروپا داشـته توانسـته اسـت 
تنهـا دو گل در ایـن فصـل در لیـگ برتر به 
ثمـر برسـاند ولـی در 13 بـازی تیمـش در 
لیـگ اروپا توانسـته 10 گل به ثمر برسـاند 
و همیـن باعـث شـده اسـت که مائوریسـیو 

در  حضورژیـرو  ادامـه  خواسـتار  سـاری 
چلسـی بـرای فصـل بعد باشـد.

از  دلیـل محرومیـت  بـه  چلسـی کـه 
طـرف فیفـا نمی توانـد در دو پنجـره نقـل 
و انتقـاالت خریـدی داشـته باشـد، سـعی 
در تمدیـد قرارداد بازیکنـان خود دارد و در 

همین راسـتا اولیویـه ژیرو به عنـوان اولین 
بازیکـن قـرارداد خـود را با این تیـم تمدید 
کـرد. چلسـی بایـد 8 جـوزا مـاه در فینـال 
لیـگ اروپـا برابـر آرسـنال بـه میـدان برود 
و فرصـت دارد کـه فصـل را بـا یـک جام به 

برسـاند. پایان 

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه ضرورت 
فلش دیسک  در  را  مربوط  شرطنامه  نقل  و  نموده  اشتراک   SGRP پروژه 
)حافظه( به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت مالی و اداری 
وزارت زراعت آبیاری و مالداری به دست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط 
تاریخ  از  سربسته  طور  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج 
نشر اعالن الی ساعت 09:۴۵ قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 21/جوزا/1398 
به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه 

نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ ۲۰٫۰۰۰ بیست هزار افغانی بوده 
و جلسه آفرگشایی مورخ 21/جوزا/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق 

جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

مدافع سابق لیورپول:
فن دایک و دی لیخت، بهترین زوج دفاعی دنیا می شوند
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عیسی قلندر 

نمایشگاه نبوغ در ُموساچوست؛ 
افغانستان جهان را به چالش کشید

استفاده نمود و در آخر جهانیان را به چالش دعوت 
نمود. وی گفت: »همین جا در موساچوست اعالم 
می کنیم که چه رقم ماشین نو که شما بسازید، 
که هوشمند باشد که نباشد، ما در افغانستان چال 

خراب کردنشه پیدا می کنیم.«
وی به عنوان مثال گفت: »از ما شرکت برشنا 
آمد برای کل خانه ها میتر برق نصب کرد که هر 
پرداخت  پول  برق خود  اندازه ی مصرف  به  کس 
کند. یک ماه تیر شد خو ما در ماه دوم غم میتر 

را خوردیم. میتر را دستک زدیم که یک هفته سر 
راسته دور بخورد و یک هفته سرچپه. شما باور 
کنید در ماه دوم، شرکت برشنا آمد که میتر را 
بیچاره  ما قرضدار شده.  از  حساب کند، دید که 
میتر بیخی گنگس شده و حساب را گم کرده بود. 
شرکت برشنا ُسر ما را پیدا کرد و رفت میترهای 
نو آورد. خو ما غم میترهای نو را هم خوردیم. حاال 
یک رقم چال هایی بلدیم که کل جهان را چلنج 
می دهیم. چه رقم میتر برق که شما بسازید، در 
آنتن  دیگر  رسید،  که  افغانستان 
نخواهد داد. دا گز دا میدان.« وی 
در ادامه از خراب کردن دوربین های 
امنیتی، اسکنرهای وروردی و چند 
هوشمند  وسایل  از  دیگر  مورد 
عمومی  استفاده ی  که  الکترونیکی 
آسان  طروق  با  و  برد  نام  دارند، 
انداختن   کار  از  یا  خراب کردن 

سخنانش را به پایان برد.
تشویق  را  او  دیگر  نفر   22۷
کردند. در آخر نوبت به کشور میزبان 
الکس  بیاید.  استیج  سر  که  رسید 
گونه ی  به  امریکا  نماینده  کولمن، 

دل ناخواه پشت میز قرار گرفت. انگار پدرش قباًل 
از او خواسته بود که در این مراسم شرکت نکند 
و او بی اجازه پدر شرکت کرده بود. گفت: »خیلی 
متاسفم آقایان و خانم ها! ما تالش خود را کردیم، 
اما نشد. همان طور که آقای فیض الدین گفت، ما با 
چالش مواجه ایم. هر سیستمی را که در افغانستان 
بردیم، خراب شد. هر دانش و مهارت کاربردی ای 
بلند  آمار  از  پیاده کنیم، دیدیم سر  را خواستیم 
فساد درآورد. هر مطالعه ای را که انجام دادیم و بر 
اساس نتایج آن قانون ساختیم، نقض شد. بهترین 
آوردیم،  بورسیه  قالب  در  را  استعدادهای شان 
روی شان سرمایه گذاری کردیم تا با دانش و مهارت 
به کشورشان برگردد و به بهبودی اوضاع کمک 
کند. در باالترین پست ها و مقام های تصمیم گیری 
با انبوهی از بودجه و امکانات قرارشان دادیم که به 
بهبود اوضاع کمک کنند، اما سر از اختالس های 
به  را  قومی  شکاف های  یا  درآوردند  میلیاردی 
جایی رساندند که اکنون هیچ دو سیاست مداری 
را در افغانستان نمی توان یافت که روی یک مسئله 
این  و  دارند  اختالف  باشند.  داشته  نظر  توافق 
اختالف، صرفاً یک اختالف ساده نیست. کار در 
سرحد تقابل های مسلحانه و خونین است. اکنون 
برای من فقط یک چیز مهیج است؛ همه کشورها 
دست به دست هم بدهیم و راهی را پیدا کنیم 
که این مردم حداقل باهم مشکل نداشته باشند. با 
داشته های شان سرستیز نداشته باشند. هر کشوری 
که بتواند این راه را پیدا کند، بدون شک شایسته ی 
تمام احترام و تقدیرهای جهانی است. حتا اگر این 
کشور، خود افغانستان باشد. تاکید می کنم که از 

این کشور امیدی نیست، ما باید کاری کنیم.
*نخابت: ویرژن الیتغیر نبوغ در خراب کاری 

می باشد.

چند سال قبل برنامه ی بین المللی تقدیر از 
امریکا  ماساچوست  ایالت  در  نوآوران  و  نخبگان 
برگزار شد که در آن از تمامی کشورها، دست کم 
ما،  عزیز  کشور  از  بودند.  کرده  اشتراک  نفر  یک 
طبق معمول 228 نفر رفته بودند تا از نوآوری ها 
و نخابت*شان برای جهانیان صحبت کنند. برنامه 
با قرعه کشی شروع شد. قرعه کشی برای این بود 
که نماینده ی کدام کشور اول صحبت کنند. بعد 
از قرعه کشی، آقای شیکوکاکازی، نماینده ی جاپان 
پشت میکروفون مخصوص قرار گرفت. وی گفت 
که دوست دارم از کوچک ترین اختراع جاپان شروع 
کنم. سپس ادامه داد که دانشجویان رشته ی برق 
یکی از دانشگاه های جاپان، دستگاه هوشمندی را 
اختراع کرده که انسان های حمام ناکرده یا ناشسته 
را از فاصله ۵00 متری تشخیص می دهد. در ادامه 
داخل  از  را  کوچکی  دستگاه  شیکوکاکازی  آقای 
خطر  زنگ  کرد.  سویچ  و  آورد  بیرون  جعبه ای 
دستگاه به صدا درآمد و گفت: 228 نفر در این جا 
حمام نکرده اند. آقای شیکوکاکازی فوراً دستگاه را 
خاموش کرد و گفت که متاسفانه در این مجلس 
بین المللی هم چندین نفر بدون حمام تشریف دارند 
و برای همین، من به همین اختراع کوچک جاپان 
بسنده می کنم و در مورد سایر نوآوری های جاپان 

در کشور خودمان برنامه ی افتخاری می گیریم. 
زدند.  کف  جاپان  برای  تاالر  در  حاضرین 
سپس نوبت ویتنام رسید. نماینده ی ویتنام آقای 
از  وی  گرفت.  قرار  میز خطابه  پشت  مین توکای 
الکترونیک  وسایل  عرصه  در  ویتنام  نوآوری های 
و فضاهای مجازی گپ زد که من اصاًل نفهمیدم 
عراق  نماینده ای  عبادالغوث،  آقای  بعد  بود.  چه 
روی صحنه رفت. وی از نوآوری مشترک عراق و 
جمهوری اسالمی ایران در مراسم پذیرایی زائرین 

را  توجه حاضرین  که چندان  کربال سخن گفت 
جلب نکرد. همین طور، نمایندگان کشورها یکی 
پس از دیگری آمدند و از نوآوری های شان صحبت 
کردند و حاضرین در تاالر برای شان کف زدند و 
تشویق شان کردند. در تمام این مدت، نمایندگان 
بودند.  نشسته  خاموش  افغانستان  محترم 
عده ای زیر لب ذکر خیر می گفتند و عده ای هم 
نمی گفتند. چند نفر هم می خواستند گپ بزنند، 
اما قبل از ورود، نسوار انداخته بودند و دهن شان پر 

از آب شده بود و توان صحبت 
نوبت  باآلخره  نداشتند.  کردن 
به افغانستان رسید. آقای الحاج 
به  مرتبه  چهار  که  فیض الدین 
سفر بیت اهلل شریف رفته است، 
و  افغانستان  از  نمایندگی  به 
22۷ نفر افغانی حاضر در تاالر 
قرار  خطابه  میز  پشت  و  رفت 

گرفت. 
حاجی صاحب سخنانش را 
با تالوت چند از کالم اهلل مجید 
شروع کرد. سپس چند حدیث 
جهاد  فضایل  مورد  در  معتبر 


