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از جوزا تا میزان 1398؛
بازی مرگ و زندگی
غنی و رقبا

به موجب یک مادهی تفسیرپذیر
در قانون اساسی (مادهی  ،)61دو رهی
قانونی کاری رییس جمهور در اول
جوزای سال پنجم پایان مییابد .در این
ماده تصریح شده است که حکومت پیش
از بهسر رسیدن موعد قانونی پایان کار
رییس جمهور ،در خالل  30تا  60روز
پیش از اول جوزا میبایست انتخابات
ریاستجمهوری را برگزار کند تا از
خالی سیاسی و مشروعیت جلوگیری
شود .باری ،پیش از برگزارشدن دومین
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،
پس از سقوط طالبان در موعد معین
آن ،وقتی گفتوگوها بر سر پایان یافتن
مدت قانونی کار آقای کرزی بهعنوان
رییس جمهور کشور در مجامع سیاسی
داغ شد ،آقای کرزی تصمیمگیری را به
دادگاه عالی محول کرد .دادگاه عالی در
آن زمان ،به تمدید دورهی کاری آقای
کرزی حکم داد .ده سال بعد ،اکنون
این اتفاق بار دیگر تکرار شده است.
وقتی زمان برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری به  6میزان  1398عقب رفت،
رقبای سیاسی آقای غنی ،بر پایان یافتن
دوره ی قانونی کارش تأکید کردند .ارگ
ریاست جمهوری ،تصمیمگیری در این
مورد را به دادگاه عالی راجع کرد و
این نهاد ،دورهی کاری رییس جمهور
را تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
تمدید کرد .رقبای انتخاباتی
رییسجمهور غنی یعنی شورای نامزدان
ریاست جمهوری متشکل از  12نامزد،
پس از هفتهها اصرار بر ایجاد یک
حکومت سرپرست در...

یونیسف:

دو میلیون کودک زیر پنج سال
در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند
صفحه ۲

کاهش خشونت ،کلید صلح است

کارزارهای بیپیشین ه برای جمعآوری
کتاب؛ کتابخوانی یا کتاببازی؟

صفحه ۲

شکستهبندها راست میکنند یا کج؟

فرصتی بهتر از حاال برای صلح در افغانستان وجود ندارد.
آخرین دور مذاکرات فشرده میان ایاالت متحده و طالبان نشان داد که
چگونه همهی طرفها در مورد دستیابی به صلح در افغانستان جدی هستند .این
واقعیت که مذاکرات دوحه در هفتهی اول ماه رمضان ادامه یافت ،نشان میدهد
که هر دو طرف میخواهند به نتایج واقعی و ملموس دست یابند...

در این اواخر کارزارهای زیادی در فضای مجازی دیده میشود که بهگونهای
ربطی به کتاب دارد؛ جمعآوری پول برای خرید کتاب ،جمعآوری پول برای
تاسیس کتابخانه ،اهدای کتاب ،تشویق برای کتابخوانی و...

بکتاش ،هفت ساله بود که در والیت پروان در روستایش از درخت افتاد و مچ
دستش شکست .پدرش فوری او را نزد «شکستهبند» برد .شکستهبند دست او را
بست و تا کنون که  22سال دارد ،نتوانسته پنجهاش را مشت کند.
روشهای سنتی شکستهبندی و طب سنتی هنوز در افغانستان ،بهطور
گسترده ـحتا در بزرگشهرها و پایتختـ رایج است و...
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یونیسف:

حــد فاصــل پــس از اول جــوزا تــا برگــزاری
انتخابــات ریاس ـتجمهوری ،چنــد روز پیــش ،طــرح
تشــکیل حکومــت سرپرســت را بــه نمایندگیهــای
دیپلماتیــک در کابــل ارســال کردنــد .در کنفرانــس
خبــری کــه ایــن شــورا برگــزار کــرده بــود ،حکومــت
را در صــورت تــن نــدادن بــه حکومــت سرپرســت ،بــه
فشــار سیاســی ،اعتراضــات صلحآمیــز و سراســری و
در نهایــت نافرمانــی مدنــی تهدیــد کــرد .در مقابــل،
وزیــر دفــاع هشــدار داد کــه بــه هیــچ گــروه سیاســی
اجــازهی مختــل کــردن نظــم و امنیــت عامــه را
نمیدهــد و بــا خاطیــان برخــورد جــدی خواهــد
شــد.
نــزاع اکنــون بــر ســر نــوع تفســیر از یک مــادهی
قانــون اساســی میآیــد .دو طــرف بــه ظاهــر بــر
یکــی از مــواد قانــون اساســی نــزاع دارنــد ،امــا ایــن
نــزاع ،یــک مواجهــه و مطالبـهی سیاســی اســت .هــر
دو طــرف ماجــرا ،آقایــان غنــی و اتمــر کــه هرکــدام
ســوابق ســیاهی در نقــض قانــون اساســی و دیگــر
قوانیــن نافــذ کشــور دارنــد ،آنقــدر قانونشــکنی
کردهانــد کــه از نقــض یــک مــادهی قانــون اساســی
حتــا ککشــان هــم نمیگــزد .نــزاع اکنــون امــا،
از یــک بــازی و نگرانــی بــر ســر مــرگ و زندگــی
میآیــد.
همــهی سیاســتمداران رقیــب آقــای غنــی،
بهصــورت متفــق میداننــد کــه اگــر غنــی را در
حــد فاصــل اول جــوزا تــا برگــزاری انتخابــات مهــار
نکننــد ،باختشــان قطعــی اســت .بــرای آقــای غنــی،
برگــزاری انتخابــات ریاسـتجمهوری ،از هــر مســألهی
دیگــر بهشــمول صلــح اولویــت سرنوشتســاز دارد.
رییسجمهــور غنــی ،بــه تعدیــل قانــون انتخابــات،
برکنــاری کمیشــنران کمیســیونهای انتخاباتــی و
تقــرر کمیشــنران جدیــد بــا میکانیــزم مــورد توافــق
رقبــای سیاسـیاش تــن داد .بهدلیــل امتنــاع طالبــان
از گفتوگــو بــا حکومــت ،در حــد تــوان جلــو
پیشــرفت مذاکــرات صلــح را در بُعــد داخلــی گرفــت.
وقتــی حامیــان افغانســتان از پرداخــت هزینــهی
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری امتنــاع کردند،
پرداخــت ایــن هزینــه از خزانــهی افغانســتان را بــه
عهــده گرفــت .آقــای غنــی ،بــه هراقــدام الزم دیگــر
در راســتای برگــزاری انتخابــات دســت خواهــد زد،
تــا ایــن پروســه برگــزار شــود .تیــم رییــس جمهــور
غنــی ،بــا ســامانهی تقلــب ،پــول هنگفــت و اســتفاده
از امکانــات دولتــی بــرای پیــروزی بــه هــر قیمتــی،
مجهــز شــده اســت .در صورتــی کــه احــوال سیاســی
اکنــون تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری
دوام یابــد ،پیــروزی غنــی بیهیــچ تردیــدی تضمیــن
شــده اســت .غنــی بــه خوبــی میدانــد کــه اگــر
تــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری وضعیــت
موجــود را حفــظ کنــد ،برنــدهی قطعــی اســت و اگــر
اوضــاع دگرگــون شــود و رقبایــش او را از ابزارهــای
تقلــب و پیــروزیاش خلــع ســاح کننــد ،باخ ـتاش
قطعــی اســت .نامــزدان رقیــب آقــای غنــی نیــز
بــه خوبــی میداننــد کــه اگــر نتواننــد غنــی را از
تســلط بــر ســامانهی پیچیــدهی تقلــب و امکانــات
وســیع دولتــی خلــع کننــد ،بــه انتخاباتــی میرونــد
کــه برنــده و بازنــدگان آن از پیــش روشــن اســت.
بــه همیــن دلیــل ،غنــی در پــی رســاندن تیــماش
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا حفــظ وضعیــت
اکنــون اســت و رقبــا در پــی بــه زیــر کشــیدناش از
تســلط بــر امکانــات و ابــزار دس ـتیابی بــه پیــروزی
در یــک انتخابــات از قبــل مهندسیشــده .ایــن بــازی،
بــازی مــرگ و زندگــی اســت .اگــر رقبــای سیاســی
غنــی موفــق بــه مهــارش نشــوند ،تــا پنــج ســال دیگر
بایــد حــزن فــراق از قــدرت را تحمــل کننــد .در ایــن
ســو ،اگــر غنــی نتوانــد وضعیــت موجــود را حفــظ
کنــد ،بایــد آمــادهی کنــار رفتــن از قــدرت شــود کــه
قطعــا برایــش ســخت تمــام میشــود.
پذیــرش تســلط و توســل یــک نامــزد بــر
همــهی ابزارهــای تقلــب و مهندســی نتیجــهی
انتخابــات و رفتــن بــه انتخاباتــی کــه برنــده و
بازنــدگان آن از قبــل تعییــن شــده اســت ،فــارغ از
نادرســت بــودن ،خطرنــاک اســت .در طــرف مقابــل،
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســتجمهوری ،طــرح
برگــزاری حکومــت مؤقــت را پیشــنهاد کردهانــد و
بــر آن مصــر هســتند .در وضعیتــی کــه طالبــان در
جبهــات جنــگ و میزهــای مذاکــرات در حــال بهبــود
موضــع و قدرتنــد و هیــچ اجمــاع سیاســی داخلــی
بــر ســر حتــا یــک موضــوع کالن کشــوری وجــود
نــدارد ،برپایــی حکومــت مؤقــت ،گسســت و تزلــزل
سیاســی اکنــون را اگــر نــه بــه ســقوط نظــام قانــون
اساســی کــه دســتکم بــه یــک بحــران سیاســی و
اجتماعــی خطرنــاک تبدیــل خواهــد کــرد .بــا ایــن
اوصــاف ،چنیــن بــه نظــر میرســد کــه در آشــوب
جنــگ مــرگ و زندگــی مدعیــان تصاحــب ارگ
ریاس ـتجمهوری ،ســال  ،98بــرای افغانســتان ســال
پرماجــرا ،حســاس و پــر از تنشهــای بــزرگ سیاســی
خواهــد بــود.

دو میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند

اطالعات روز :صندوق حمایت از کودکان
سازمان ملل متحد (یونیسف) در تازهترین
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 (سهشنبه،
 31ثور) منتشر شده ،آمده است که دو

میلیون کودک زیر پنج سال و  485هزار زن
باردار و شیرده در افغانستان بهصورت حاد از
سالمت و امنیت غذایی محروم هستند.
این گزارش با بررسی وضعیت کودکان،
زنان باردار و شیرده در  22والیت کشور تهیه
شده است .در این گزارش کودکان زیر پنج
سال و زنان باردار و شیرده آسیبپذیرترین
بخش جامعه در برابر سوء تغذیه دانسته شده

است.
یونیسف در این گزارش همچنان
تصریح کرده است که آثار خشکسالی سال
گذشتهی میالدی در سال جاری نیز ادامه
خواهد یافت و باعث کاهش سالمت غذایی
در این کشور میشود.
در گزارش صندوق حمایت از کودکان
سازمان ملل آمده است که  ۶۰۰هزار کودک

در افغانستان در معرض سوءتغذیهی حاد قرار
دارند .همچنان گفته شده است کودکانی که
سالمت غذایی ندارند  9برابر بیش از دیگران
در معرض خطر مرگ قرار دارند.
در بخشی از گزارش آمده است که نبود
امنیت غذایی میتواند تأثیرات مخربی بر
ذهن کودکان گذاشته و سبب کاهش رشد
آنان شود.

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

اطالعـات روز :وزارت صنعـت و تجـارت کشـور دیـروز
(سهشـنبه ۳۱ ،ثـور) اعلام کـرد کـه میـزان رشـد صنعـت
افغانسـتان در جریان سـال گذشـته به هشـت درصد رسـیده
ا ست .
ظهورالدیـن شـیرزاد ،معیـن ایـن وزارت کـه در یـک
نشسـت خبـری در کابـل صحبـت میکـرد ،افـزود کـه در
حـال حاضـر انـواع مختلـف تولیـدات داخلـی از جملـه
نوشـابهها ،مـواد شـوینده و مـواد خوراکـی بـه بـازار عرضـه
میشـود.

آقای شـیرزاد افـزود که با در نظرداشـت عرضه و تقاضا،
 ۴۵۰میلیـون دالـر در سـکتور آهـن ۵۲۰ ،میلیـون دالـر در
سـکتور نفـت و ۲۳۰میلـون دالر در تولید آرد سـرمایهگذاری
شـده است.
همچنـان بـه گفتـهی او ،میـزان صـادرات کشـور نیز به
تناسـب تولیدات افغانسـتان افزایش داشـته اسـت.
در همیـن حال شـیرباز کمیـنزاده ،رییس اتـاق صنایع
و معـادن افغانسـتان نیـز گفـت کـه دولت در تلاش حمایت
از تولیـدات داخلـی بـوده و در ایـن زمینـه گامهـای الزمـی

برداشـته شـده است.
از سـویی هـم منیـژه وافـق ،رییـس اتـاق تجـارت و
صنایـع زنان کشـور با اشـاره بـه تسـهیالت ایجادشـده برای
زنـان متشـبث افزوده اسـت کـه هماکنون سـهم زنـان برای
سـرمایهگذاری در پارکهـای صنعتـی  ۱۵تـا  ۲۵درصـد
ا ست .
او گفـت کـه زنـان متشـبث بـه ارزش دوصدهـزار دالـر
امریکایی در زمینهی پروسـس و بسـتهبندی میوهی خشـک
و زعفـران سـرمایهگذاری کردهانـد.

کمیتهای برای تعقیب عدلی و قضایی استفادهکنندگان غیرقانونی انرژی برق ایجاد میشود

اطالعات روز :شرکت برقرسانی
افغانستان (برشنا) از ایجاد یک کمیتهی
مشترک متشکل از شرکت برشنا و دادستانی
کل بهمنظور تعقیب عدلی و قضایی
استفادهکنندگان غیرقانونی انرژی برق در
کشور خبر داده است.
تفاهمنامهی ایجاد این کمیته دیروز
(سهشنبه ۳۱ ،ثور) میان نور حبیب جالل،
معاون دادستانی کل و اماناهلل غالب ،رییس
شرکت برشنا در کابل به امضا رسیده است.

براساس این تفاهمنامه ،شرکت برشنا
شهرت افرادی که انرژی برق را سرقت و
از آن استفادهی غیرقانونی کرده و یا هم به
تأسیسات برق صدمه رساندهاند ،به دادستانی
کل معرفی میکند که پس از آن توسط این
کمیته مورد پیگرد قرار میگیرند.
این در حالی است که از شروع سال
روان خورشیدی تا کنون حدود  ۳۰۰سارق
انرژی به دادستانی کل معرفی شدهاند که در
نتیجهی آن  ۱۰۸میلیون افغانی جمعآوری

شده است.
مقروضین برق
رییس شرکت برشنا در مراسم امضای این
تفاهمنامه گفته است که از شروع سال جاری
تا کنون ،سه هزار و  ۳۱۰نفر از مشترکین
برق حاضر به پرداخت قرضداریهایشان
شدهاند .او افزود که مجموع قرضداریهای
مشترکین انرژی برق به  ۷.۸میلیارد افغانی
میرسد که  ۴.۵میلیارد افغانی آن مربوط به
ساحات رهایشی ۲.۷ ،میلیارد افغانی مربوط

به ساحات تجارتی و ۵۷۰میلیون افغانی دیگر
آن مربوط به اماکن مقدسه میشود.
این شرکت یک هفته پیش (سهشنبه،
 ۲۴ثور) اعالم کرده بود که این شرکت
فهرست  ۱۶۴نفر از مقروضین برق را که
باالتر از صد هزار افغانی قرضدارند ،به
دادستانی کل کشور فرستاده است.
این شرکت گفته بود که سر از  ۲۵ثور،
هر روز نام ،وظیفه و محل سکونت یک نفر از
مقروضین برق را افشا میکند.

کاهش ارزش پول افغانی؛ یک دالر به  ۸۰.۳۳افغانی به فروش میرسد

اطالعات روز :بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان
بانک) اعالم کرده است که بهای هر دالر امریکایی در مقابل
پول افغانی در بازار دیروز (سهشنبه ۳۱ ،ثور) کابل به بیش
از  80افغانی رسیده است.
در «نرخنامه»ای که از سوی این بانک به نشر رسیده،
آمده است که خرید یک دالر در مقابل پول افغانی در بازار

دیروز کابل به  ۸۰.۱۳۹۴و فروش آن به  ۸۰.۳۳۹۴افغانی
رسیده است .اخیرا افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی
نگرانکننده گفته شده ،قسمی که تنها در یک روز اخیر
بهای هر دالر امریکایی در برابر پول افغانی نزدیک به یک
افغانی افزایش یافته است.
سیاست پولی بانک مرکزی افغانستان برای

باثباتنگهداشتن بازار پولی تا کنون توزیع دالر در بازار بوده
است ،اما به نظر میرسد 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 ۱ ،جوزا) حدود  ۳۵میلیون دالر را به فروش
میرساند.

هشت فرمانده گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در قندوز کشته شدند

اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت
قندوز دیروز (سهشنبه ۳۱ ،ثور) اعالم کردند
که در نتیجهی عملیات نیروهای امنیتی در
این والیت ،هشت فرمانده گروه طالبان کشته
شدهاند.
سخنگوی
رحمانی،
انعامالدین
فرماندهی پولیس والیت قندوز به روزنامه
اطالعات روز گفت که این عملیات در جریان
دو شب قبل (دوشنبه ۳۰ ،ثور) در مربوطات
ولسوالیهای آقتاش و دشت ارچی این والیت
راهاندازی شده بوده است.

آقای رحمانی افزود که تا کنون هویت
چهار فرمانده این گروه که در ولسوالی
آقتاش کشته شدهاند ،شناسایی شده است.
او از این افراد به نامهای جهادمل ،عبید،
زاهد و شهباز یاد کرد و گفت که آنان از
فرماندهان کلیدی طالبان در ولسوالی آقتاش
بودهاند.
همچنان سخنگوی فرماندهی پولیس
قندوز افزود که هویت چهار فرمانده دیگر
این گروه که در ولسوالی دشت ارچی کشته
شدهاند ،تا کنون مشخص نشده است.

آقای رحمانی تأکید کرد که جنگجویان
این گروه نیز در جریان این عملیات کشته
شدهاند ،اما رقم دقیق آن تا کنون مشخص
نیست .به گفتهی او ،در جریان این عملیات
یک قرارگاه مهم مولوی زلمی ،یکی از
فرماندهان دیگر این گروه در ولسوالی آقتاش
منهدم شده و خودش نیز ناپدید است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی
نگفته است.
در همین حال در یک خبر دیگر
غالمحضرت کریمی ،سخنگوی قولاردوی

 ۲۱۷پامیر میگوید که بعد از چاشت روز
دوشنبه در انفجار یک ماین در ساحهی
تبرهکش مرکز والیت قندوز ،مولوی عزتاهلل،
قاضی عمومی گروه طالبان برای این والیت
نیز زخمی شده است.
او تأکید کرد که در این انفجار ،رانندهی
موتر مولوی عزتاهلل کشته شده است.
والیت قندوز در شمال کشور از
والیتهای ناامن میباشد که گروه طالبان
بر قسمتهایی از آن فعالیت گستردهی
تروریستی دارد.

 ۱۲جنگجو بهشمول فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولسوالی نرخ میدانوردک کشته شدند

اطالعـات روز :مقامهـای محلـی در والیت میـدانوردک
دیـروز (سهشـنبه ۳۱ ،ثـور) اعلام کردنـد کـه در جریـان
عملیـات نیروهـای امنیتـی کشـور در ولسـوالی نـرخ ایـن
والیـت ۱۲ ،جنگجـوی گـروه طالبان بهشـمول یـک فرمانده
قطعـه سـرخ ایـن گـروه کشـته شـدهاند.
محـباهلل شـریفزی ،سـخنگوی والـی میـدانوردک در
صحبـت بـا روزنامه اطالعـات روز از این فرد بهنـام «گلولی»

یـاد کـرده ،گفـت کـه او از فرماندهـان ارشـد ایـن گـروه در
ولسـوالی نـرخ بوده اسـت.
آقـای شـریفزی افـزود در این عملیات که دو شـب قبل
(دوشـنبه ۳۰ ،ثـور) در مربوطـات ایـن ولسـوالی راهانـدازی
شـده بـود ،دو عضـو دیگـر این گـروه نیـز زخمی شـدهاند.
او تأکیـد کـرد کـه شـش نفـر دیگر نیز بـه اتهـام ارتباط
بـا گـروه طالبـان از مربوطـات این ولسـوالی توسـط نیروهای

امنیتی بازداشـت شـدهاند.
بـه گفتـهی سـخنگوی والـی میـدانوردک ،در جریـان
ایـن عملیـات مقـداری از مهمـات و وسـایط ایـن گـروه نیـز
منهدم شـده اسـت.
والیـت میـدانوردک در جنـوب کابـل از والیتهـای
ناامـن میباشـد کـه گـروه طالبـان در قسـمتهایی از آن
بهشـمول میدانشـهر ،مرکـز ایـن والیـت فعـال اسـت.

چهار غیرنظامی در نتیجهی یک انفجار در ننگرهار زخمی شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت ننگرهار دیروز
(سهشنبه ۳۱ ،ثور) اعالم کردند که در انفجار یک ماین
در شهر جاللآباد ،مرکز این والیت چهار غیرنظامی زخمی
شدهاند.
عطااهلل خوگیانی ،سخنگوی والی این والیت به روزنامه
اطالعات روز گفت که این انفجار دو شب قبل (دوشنبه۳۰ ،
ثور) در حوزهی دوم امنیتی این شهر رخ داده که در میان

آسیبدیدگان آن کودکان نیز شاملند.
به گفتهی او ،این رویداد ناشی از انفجار یک ماین
مقناطیسی بر یک عراده موتر نوع کروال بوده است.
تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار را
بر عهده نگرفته است .والیت ننگرهار در شرق کشور از
والیتهای ناامن میباشد که مرکز آن ،شهر جاللآباد در
این اواخر شاهد وقوع انفجارهای زیادی بوده است.

حدود یک هفت ه پیش در چهار انفجار پیهم در
حوزهی چهارم امنیتی این شهر ،دستکم چهار غیرنظامی
کشته و  ۱۶غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده بودند.
مسئولیت این انفجارها را فرد و یا گروهی به دوش
نگرفت ،اما گروههای طالبان و داعش در اکثر ولسوالیهای
این والیت بهشمول شهر جاللآباد فعالیت گستردهی
تروریستی دارند.
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ترجمه

چهارشنبه

کاهش خشونت ،کلید صلح است
فرصتــی بهتــر از حــاال بــرای صلــح در
افغانســتان وجــود نــدارد.
آخریــن دور مذاکــرات فشــرده میــان
ایــاالت متحــده و طالبــان نشــان داد
کــه چگونــه همــهی طرفهــا در مــورد
دســتیابی بــه صلــح در افغانســتان جــدی
هســتند .ایــن واقعیــت کــه مذاکــرات
دوحــه در هفتــهی اول مــاه رمضــان
ادامــه یافــت ،نشــان میدهــد کــه هــر
دو طــرف میخواهنــد بــه نتایــج واقعــی
و ملمــوس دســت یابنــد .دلگرمکننــده
اســت کــه تالشهــای دو طــرف حاکــی از
پیشرفتهــای آهســته امــا پیوســته در
جهــت حلوفصــل یکــی از پیچیدهتریــن
منازعــات دوران معاصــر بودهانــد.
در کل ،رونــدی کــه در خــزان ســال
گذشــته آغــاز شــد بــه ســمت همگرایــی
دیدگاههــا در مــورد دو موضــوع گام
برداشــته اســت :طرفیــن دربــارهی خــروج
نیروهــای امریکایــی در بــدل تضمیــن
طالبــان بــرای جلوگیــری از اســتفادهی
تروریســتها از خــاک افغانســتان علیــه
واشــنگتن و متحدانــش توافــق کردهانــد.
جزئیــات آن هنــوز بــرای توافــق صلــح
عملــی ،نهایــی نشــده اســت.
امــا دو مســألهی مرتبــط دیگــر کــه
هنــوز مــورد بحــث دو تیــم مذاکرهکننــده
و ســایر طرفهــای درگیــری افغانســتان
قــرار دارد ،ایــن توافــق نوپــا را تحتالشــعاع
قــرار داده اســت .مســألهی نخســت توافــق
در مــورد قالــب گفتوگــو میــان احــزاب و
طرفهــای مختلــف در افغانســتان اســت تــا
آنهــا بتواننــد بــر گــذار سیاســی بهســوی
مرحل ـهی نهایــی دس ـتیابی بــه مصالحــه و
صلــح پایــدار تمرکــز کننــد .مســألهی دوم و
فوریتــر توافــق بــر ســر اعــام آتشبــس
و یــا پایی ـنآوردن ســطح خشــونت اســت.

اطالعــات روز :مقامهــای محلــی در
والیــت غزنــی دیــروز (سهشــنبه ۳۱ ،ثــور)
اعــام کردنــد کــه در نتیجــهی عملیــات
هوایــی نیروهــای امنیتــی و قــوای ائتــاف
در ولســوالی دهیــک ایــن والیــت ،فاتــح،
ولســوال نامنهــاد گــروه طالبــان بــرای
ایــن ولســوالی کشــته شــده اســت.
عــارف نــوری ،ســخنگوی والــی

جنگــی
طالبــان بهعنــوان ماشــین
ِ
کــه از جنــگ داخلــی یــک ربــع قــرن
پیــش ظهــور کردهانــد ،عمدتــا متکــی
بــه خشــونت بودهانــد .حتــا امــروز ایــن
گــروه فاقــد ســرمایهی سیاســی ،اســتراتژی
و رهبــری اســت کــه بتوانــد طالبــان را از
تکیــه بــر زور بــرای بهدســتآوردن یــا
کنتــرل قــدرت مانــع شــود.
گشــایش دفتــر سیاســی ایــن گــروه در
دوحــه در ســال  2013و برخــی اظهــارات
مثبــت در مــورد تمایلشــان بــه تشــریک
قــدرت نشــان داد کــه آنهــا مایــل بــه
مذاکــره هســتند.
امــا بیمیلــی آنهــا بــه پایــاندادن بــه
خشــونت در مقیــاس بــزرگ ،موجــب تلفــات
ســنگین جانــی و مالــی میشــود و ایــن
امــر نهتنهــا غمانگیــز اســت ،بلکــه فضــای
مذاکــرات صلــح را نیــز آســیب میزنــد .مــاه
گذشــته ،بــه تعویقافتــادن دور مقدماتــی
گفتوگــوی بیناالفغانــی در دوحــه،
از اختالفــات و تضادهــا میــان مواضــع
طرفهــای منازعــهی افغانســتان پــرده
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برداشــت .دولــت افغانســتان ،اپوزیســیون
سیاســی ایــن کشــور و جامعــه مدنــی بــرای
رســیدن بــه یــک موضــع واحــد و متحــد
بــرای گفتوگــو بــا طالبــان بایــد همچنــان
ســخت کار کننــد.
چنیــن پیچیدگیهایــی شــک و تردیــد
در مــورد چشــمانداز صلــح و مصالحــه
در افغانســتان را قابلفهــم میســازد.
تاریخچــهی پــر فــراز و نشــیب چنیــن
تالشهایــی کل رونــد را در ســایهی
شــک و تردیــد قــرار میدهــد .آنچــه کــه
بیاطمینانــی و شــک و تردیــد واقعــی را
در مــورد آینــدهی رونــد صلــح افغانســتان
افــزوده اســت اقدامــات و اظهــارات تــا
حــدودی گیجکننــده از جانــب واشــنگتن
اســت.
دونالــد ترمــپ ،رییسجمهــور
ایــاالت متحــده بارهــا تصمیمــش را بــرای
پایــاندادن بــه طوالنیتریــن جنــگ ایــاالت
متحــده بــا خارجکــردن نیروهــای کشــورش
از افغانســتان بیــان کــرده اســت .اما دســتگاه
نظامــی ایــاالت متحــده و رهبــران حــزب

زلمی خلیلزاد ،فرستادهی ویژه ایاالت متحده ،بهعنوان یک
دیپلمات باتجربه سخت تالش کرده است تا هر سه دایرهی
متمرکز مذاکره میان احزاب و طرفین افغان ،کشورهای
همسایه و قدرتهای جهانی را در حال حرکت نگهدارد.
تجربه نشان میدهد که اگر یکی از این دایرهها از حرکت
بیایستد ،دو دایرهی دیگر را نیز از مسیر منحرف میکند.
گفتوگوی بیناالفغانی کلیدی است و فراگیری آن باید به
اندازهای باشد که متعلق به اکثریت افغانها شود .اما حقیقت
این است که گفتوگوی بیناالفغانی در انزوا و بدون حمایت و
همبستگی منطقهای و بینالمللی نمیتواند موفقیتآمیز باشد.

مترجم :جلیل پژواک

دموکــرات هشــدار دادهانــد کــه خــروج
عجوالنــهی نیروهــای نظامــی از افغانســتان
میتوانــد منجــر بــه خــای سیاســی و
امنیتــی خطرنــاک در افغانســتان شــود.
ایــن امــر رویکــرد و همــکاری
همســایگان دور و نزدیــک افغانســتان را کــه
از اواخــر دهــه  1970نقــش چشــمگیری
در مراحــل مختلــف جنــگ ایــن کشــور
بــازی کردهانــد ،پیچیــده کــرده اســت.
بهعنــوان مثــال ،حامیــان پاکســتانی
طالبــان ـکســانی کــه تصــور میشــود
نقــش اساســی را در آوردن شورشــیان بــه
میــز مذاکــره بــازی میکننــدـ از اقدامــات
و اظهــارات گیجکننــدهی ایــاالت متحــده
عصبانــی بودنــد .آنهــا حــس میکردنــد
کــه شورشــیان از گفتوگوهــای مســتقیم
بــا واشــنگتن اشــتباه برداشــت میکننــد.
خــودداری طالبــان از گفتوگــو بــا دولــت
افغانســتان ایــن پیچیدگــی را بیشتــر از
پیــش تشــدید کــرد.
امــا برخــی روزنههــای امیــد وجــود
دارد .نشســت مســکو در مــاه فبــروری نشــان
داد کــه دیپلماتهــا میتواننــد ایــن رونــد
را از طریــق تســهیل نشســتی میــان طالبــان
و سیاســتمداران افغــان بــه پیــش ببرنــد.
اجمــاع رو بهرشــد میــان ایــاالت
متحــده ،روســیه و چیــن بــرای حمایــت از
رونــد مصالحـهی افغانســتان یک دسـتآورد
بــزرگ اســت .ایــن اجمــاع میتوانــد
رونــد صلــح افغانســتان را از رقابتهــا و
همچشــمیهای قدرتهــای بــزرگ،
کــه عامــل اصلــی بیثباتــی در طــول
تاریــخ افغانســتان بــوده اســت ،محافظــت
کنــد .ایــن توافــق بــا وجــود موانــع جــدی،
احتمــاال رونــد را دســتنخورده حفــظ
کــرده اســت.
زلمــی خلیــلزاد ،فرســتادهی ویــژه

ولسوال نامنهاد گروه طالبان برای ولسوالی دهیک غزنی کشته شد

غزنــی بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت
کــه ایــن فــرد هفتــهی پیــش بهعنــوان
ولســوال دهیــک از ســوی گــروه طالبــان
گماشــته شــده بــود.
آقــای نــوری افــزود کــه قــوای
مشــترک هوایــی افغــان و ائتــاف از شــام
روز دوشــنبه ( ۳۰ثــور) تــا بامــداد دیــروز،
 ۱۳عملیــات و نیروهــای کمانــدوی ارتــش
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نیــز یــک عملیــات را در مربوطــات شــهر
غزنــی و ولســوالیهای دهیــک و انــدر
راهانــدازی کــرده بودنــد.
بــه گفتــهی او ،در جریــان ایــن
عملیــات ۴۲ ،طالــب مســلح ،بهشــمول
شــش شــهروند پاکســتانی ایــن گــروه
کشــته شــدهاند.
ســخنگوی والــی غزنــی تصریــح

کــرد کــه دو فرمانــده ایــن گــروه بــه
نامهــای اســامه و محمــد نیــز شــامل
کشتهشــد گا نند .
او گفــت کــه در جریــان ایــن عملیــات
دو جنگجــوی دیگــر طالبــان نیــز زخمــی
و پنــج نفــر دیگرشــان بــه اتهــام ارتبــاط بــا
ایــن گــروه بازداشــت شــدهاند.
آقــای نــوری تأکیــد کــرد کــه در

ایــاالت متحــده ،بهعنــوان یــک دیپلمــات
باتجربــه ســخت تــاش کــرده اســت تــا
هــر ســه دایــرهی متمرکــز مذاکــره میــان
احــزاب و طرفیــن افغــان ،کشــورهای
همســایه و قدرتهــای جهانــی را در حــال
حرکــت نگهــدارد.
تجربــه نشــان میدهــد کــه اگــر یکــی
از ایــن دایرههــا از حرکــت بیایســتد ،دو
دایــرهی دیگــر را نیــز از مســیر منحــرف
میکنــد .گفتوگــوی بیناالفغانــی
کلیــدی اســت و فراگیــری آن بایــد بــه
انــدازهای باشــد کــه متعلــق بــه اکثریــت
افغانهــا شــود .امــا حقیقــت ایــن اســت
کــه گفتوگــوی بیناالفغانــی در انــزوا
و بــدون حمایــت و همبســتگی منطقــهای
و بینالمللــی نمیتوانــد موفقیتآمیــز
باشــد.
کننــدگان
رونــد نوپــا بایــد بــا تخریب
ِ
شناختهشــده و بالقــوهی بســیاری در میــان
بازیگــران دولتــی و غیردولتــی رقابــت
کــرده و دســتوپنجه نــرم کنــد.
گزارشهایــی دربــارهی بســیج
تــازهی طالبــان در مناطــق غربــی ایالــت
خیبــر پختونخــوای پاکســتان وجــود دارد.
اســامآباد بایــد پــا فراتــر از لفاظــی
گذاشــته و بهطــور اساســی پناهگاهــای
«طالبــان افغــان» را ببنــدد.
رقابتهــای منطقــهای جــاری نیــز
ســایهی تیــرهای بــر آینــدهی مصالحــهی
افغانســتان افکنــده اســت .بــا توجــه بــه
نشــانههای همــکاری میــان ایــاالت
متحــده ،روســیه و چیــن ،پاکســتان و هنــد
بایــد رقابــت بیثباتکنندهیشــان در
افغانســتان را کاهــش دهنــد .نگرانیهــا
دربــارهی عواقــب تنشهــای روزافــزون
میــان ایــران و ایــاالت متحــده و تهــران و
رقبــای عربــش نیــز واقعــی اســت.
طــی ســفر اخیــری بــه کابــل ،بــرای من
واضــح شــد کــه عــزم افغانســتان بــرای صلح
و بازگشــت بــه رفــاه تســلیمناپذیر اســت.
امــا کاهــش ســطح فعلــی خشــونت ـشــاید
از طریــق ایجــاد یــک آتشبــس نامحــدودـ
کلیــد فراهمکــردن ســریع شــرایط بــه
ســمت صلــح پایــدار از طریــق مصالحــه
خواهــد بــود.

جریــان ایــن عملیــات بــه نیروهــای
امنیتــی و غیرنظامیــان آســیبی نرســیده
اســت.
والیــت غزنــی در جنــوب کشــور از
والیتهــای ناامــن میباشــد کــه گــروه
طالبــان در شــماری از ولســوالیهای آن
بهشــمول شــهر غزنــی فعالیــت تروریســتی
دارد.

چهارشنبه
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کارزارهای بیپیشینه برای جمعآوری کتاب؛

کتابخوانی یا کتاببازی؟


در ایــن اواخــر کارزارهــای
زیــادی در فضــای مجــازی دیــده
میشــود کــه بهگونــهای ربطــی بــه
کتــاب دارد؛ جمــعآوری پــول بــرای
خریــد کتــاب ،جمــعآوری پــول
بــرای تاســیس کتابخانــه ،اهــدای
کتــاب ،تشــویق بــرای کتابخوانــی
و ترغیــب بــرای خریــد کتــاب .در
ایــن میــان شــماری آمدهانــد کــه
بــا نوشــتن متنهــای ترغیبکننــده
و وسوســهبرانگیز یــا بــا پخــش
ویدیوهــای کوتــاه از خــود در فضــای
مجــازی بهویــژه شــبکهی اجتماعــی
فیسبــوک ،مــردم را بــه اهــدای
کتــاب و پــول نقــد بــرای چــاپ
کتــاب یــا تاســیس کتابخانههــای
عمومــی در والیتهــای دوردســت
و محــروم تشــویق کننــد .ایــن
کارزارهــا میــان کاربــران شــبکههای
اجتماعــی افغــان بــه ویــژه پــس از
نــوروز امســال بیپیشــینه بــوده
اســت.
بــد نیســت بــه مناســبت
هفتـهی کتــاب (هفتـهی پایانــی مــاه
ثــور) بهطــور فشــرده مــروری بــر
ایــن کارزارهــا و میــزان چالشهــا و
موفقیــت آن داشــته باشــیم و اینکــه
چــه تعــداد از برگزارکننــدگان
ایــن کارزارهــا موفــق شــدند در
والیتهــای محــروم ،کتابخانــهی
عمومــی تاســیس کننــد.
بــا گفتوگــو بــا شــماری از
برگزارکننــدگان کارزارهــای فضــای
مجــازی ،دریافتیــم کــه بهرغــم

چالشهــا ،دامنــهی ایــن کارزارهــا
از کوهســتانها و مناطــق دوردســت
افغانســتان گرفتــه تــا غربیتریــن
شــهرهای اروپایــی گســترش یافتــه
اســت .بهگونــهی نمونــه ،تاســیس
کتابخانــهی عامــه در والیــت
شمالشــرقی بدخشــان ،کتابخانــه
«خانــهی مــا» در والیــت مرکــزی
بامیــان ،کتابخانــهای بــرای
دانشــگاه والیــت غــور و ســرازیر
شــدن کمکهــای مالــی از لنــدن و
پاریــس.
پشــت راهانــدازی ایــن کارزارهــا
چــه انگیــزهای وجــود دارد؟
کلی ـماهلل همســخن ،از نخســتین
فعــاالن کارزارهــای جمـعآوری کتاب
میگویــد کــه بــرای نخســتینبار
در ســال  2013زمانــی کــه خــود
در امــارات متحــده عربــی دانشــجو
بــوده ،کارزاری جمــعآوری کتــاب را
بــرای ولســوالی درایــم بدخشــان بــا
نــام «گدایــی مشــروع» راهانــدازی
کــرده اســت .او بــا راهانــدازی ایــن
کمپیــن فرهنگــی بــا جمــعآوری
یــک هــزار و  500جلــد کتــاب ،بــر
آن میشــود کــه دومیــن کمپیــن
جم ـعآوری کتــاب را بــرای دانشــگاه
دولتــی بدخشــان رقــم زنــد کــه
مــورد اســتقبال بینظیــر فرهنگیــان
قــرار میگیــرد.
در ایــن کمپیــن فرهنگیــان،
اســتادان دانشــگاه و فعــاالن اجتماعی
بــا او همــراه میشــوند و در نهایــت
دو هــزار و  500جلــد کتــاب بــرای

آویژه ا ُرزالن

دانشــگاه دولتــی بدخشــان جمعآوری
میکننــد کــه نمونـهای از یــک کارزار
موفــق مجــازی در افغانســتان اســت.
«دانشــکدههای دانشــگاه بدخشــان
هیــچ کــدام کتابخانــه نداشــتند
و یــا اگــر داشــتند ،کتــاب و منابــع
کافــی بــرای دانشــجویانش نداشــت.
ایــن کمپینهــا را راهانــدازی
کــردم کــه دانشــجویان در جریــان
تحصیــل مطالعــه کننــد و متکــی بــه
جزوههــای درســی نماننــد».
«هــر کــودک یــک کتــاب»،
عنــوان کارزاری بــود کــه در
شــبکههای اجتماعــی راه افتــاده
بــود .بــا رســیدن فصــل بهــار و
نواختهشــدن زنــگ مکتــب در
مناطــق سردســیر ،گروهــی از
فرهنگیــان و فعــاالن اجتماعــی از
چهارگوش ـهی جهــان بــه ایــن کارزار
پیوســته بودنــد کــه بــرای پخــش و
نشــر کتابهــای کــودک در سراســر
کشــور کار میکننــد .هــدف از
راهانــدازی ایــن کارزار جمــعآوری
کمــک بــرای چــاپ دههــا عنــوان
کتــاب الکترونیــک کــودک اســت
کــه روی دســت گــروه گهــواره مانــده
و هنــوز اقبــال چــاپ نیافتــهاســت.
حــدود دو ســال قبــل گروهــی
زیــر نــام «گهــواره» جهــت فراهــم
کــردن بســتری بــرای پــرورش فکری
کــودکان ،در ایــن زمینــه شــروع بــه
فعالیــت گســترده و حرفــهای کــرد.
نخســتین بــار بــود کــه شــماری از
نویســندگان ،مترجمــان ،شــاعران،

مصدق پارسا که از کارگزاران این کمپین
بود میگوید ،ایدهی راهاندازی این کارزار
از گروه گهواره به ذهنش رسیده« :من این
کارزار را بسیار غافلگیرانه و به تنهایی آغاز
کردم ،اما در کنار اینکه 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
آیندهی کودکانمان را فقط با خوانش کتاب
میتوانیم بهتر بسازیم از این کارزار حمایت
کردند».
آقای پارسا کارزار «هر کودک یک کتاب»
را برای جمعآوری کمک مالی برای چاپ
کتابهای که در وبسایت گهواره نشر
شده ،به راه انداخته تا این کتابها در اختیار
کودکانی که در دوردستهای افغانستان به
انترنت و کمپیوتر دسترسی ندارند نیز قرار
گیرند.
طراحــان و نقاشــان بــه صــورت
جــدی و متمرکــز و بــا هزینــهی
شــخصی بــه تألیــف و ترجمــهی
کتــاب کــودک بــرای کــودکان و
نوجوانــان افغانســتان روی آوردنــد.
مصــدق پارســا کــه از کارگــزاران
ایــن کمپیــن بــود میگویــد ،ایــدهی
راهانــدازی ایــن کارزار از گــروه گهواره
بــه ذهنــش رســیده« :من ایــن کارزار
را بســیار غافلگیرانــه و بــه تنهایــی
آغــاز کــردم ،امــا در کنــار اینکــه
تیــم گهــواره از همــان ســاعات
نخســت مــورد حمایــت و پشــتیبانی
جــدی قــرار دادنــد ،بســیار زود
شــمار زیــادی از فعــاالن ،خبرنــگاران
و مردمــی کــه بــاور دارنــد آینــدهی
کودکانمــان را فقــط بــا خوانــش
کتــاب میتوانیــم بهتــر بســازیم از
ایــن کارزار حمایــت کردنــد».

آقــای پارســا کارزار «هــر کــودک
یــک کتــاب» را بــرای جمــعآوری
کمــک مالــی بــرای چــاپ کتابهــای
کــه در وبســایت گهــواره نشــر
شــده ،بــه راه انداختــه تــا ایــن
کتابهــا در اختیــار کودکانــی کــه
در دوردســتهای افغانســتان بــه
انترنــت و کمپیوتــر دسترســی ندارنــد
نیــز قــرار گیرنــد.
امیــن کاوه یکــی از گرداننــدگان
کارزار جمــعآوری کتــاب بــرای
دانشــگاه غــور اســت .او بــا جمعــی
از دوســتانش کمپینــی را در فضــای
مجــازی رقــم زدنــد و در جریــان
یــک هفتــه توانســتند حــدود 400
جلــد کتــاب جمــعآوری کننــد.
آقــای کاوه میگویــد کــه دانشــگاه
غــور ،امکانــات آموزشــی و از جملــه
کتابخانــه نــدارد و حتــا در شــهر

و بــازار نیــز کتابفروشــیه
درســت و حســابی وجــود نــدار
«در حــال حاضــر افراطیــت
تنــدروی در غــور بــیداد میکنـ
زنــان شــکنجه و سنگس
میشــوند مــردم در فقــر و فالکـ
بهســر میبرنــد .مــا احســ
کردیــم تنهــا چیــزی کــه میتوا
غــور را از بدبختــی نجــات ده
آگاهــی و دانــش اســت .مــا حــ
کردیــم کــه مشــکل مــا مشــ
دانایــی اســت».
شــبیه امیــن کاوه ،اســداهلل
جمعــی از همکارانــش در والیـ
بغــان کارزار جمــعآوری کتــاب
زیــر نــام «اهــدای دانایــی» بــ
دانشــگاه دولتــی ایــن والیـ
راهانــدازی کــرده اســت .او خـ
دانشآموختــهی دانشــگاه بغــ
اســت و در زمــان تحصیــل بــا کمب
شــدید منابــع درســی مواجــه بــ
اســت .همیــن دلیــل باعــث شـ
کــه او ایــدهی راهانــدازی کا
جمــعآوری و تاســیس کتابخانــ
بــا دوســتان خــود در میان گذاشــت
در مدتــی کمــی توانســته کمکهـ
زیــاد جمـعآوری کنــد .اســداهلل ح
موفــق شــده کــه کمکهــای نق ـ
بــرای خریــد کتــاب را از کشــوره
اروپایــی بهدســت آورد.
«مــا بــا نشــر بنــر در فضـ
مجــازی و ارتباطــات تلفنی توانسـ
همــکاری خیلیهــا را بهدسـ
بیاوریــم .در ایــن کمپیــن مــ
طریــق ارتباطــات شــخصی و فضـ
مجــازی توانســتیم بــا دوســتانی
کتــاب کمــک میکننــد ارتبــاط
قــرار کنیــم و همچنــان از طریـ
نشــر بنــر و تمــاس تلفنــی کتاب
را جمـعآوری کنیــم .افــراد فرهنگ
نهادهــای اجتماعــی بیشتریـ
کتابهــا را در حوزههــای جفرافی
تاریــخ ،حقــوق و مســایل تحقیق
بــه مــا کمــک کردنــد .از جمل
بیشتریــن همــکاری را بــرای
نهــاد کانــون تاجیــکان در لنــ
کــرد».
عادلــه شــریفی یکــی از دختـ
فعــال اســت کــه کارزار جمــعآو
کتــاب را بــا شــعار «هــر کتــ
یــک چــراغ اســت؛ روشــنایی هد
کنیــد» بــرای والیــت دایکنــ
راهانــدازی کــرده اســت .او ایـ
کارزار را بــرای ســنگتخت ،یکــی
ولســوالیهای دوردســت دایکنــ
راهانــدازی کــرده اســت« :ولســو
ســنگتخت والیــت دایکنــ
یکــی از محرومتریــن ولســوالی
از نــگاه ســطح دانــش و دسترس
بــه کتــاب و مطالعــه اســت ک
متاســفانه ســطح دانــش ایــن م ـ
از کتابهــای مکتــب بلنــد نرفت
اســت و بهخاطــر بلنــد بــردن س ـ
دانــش و آگاهــی ایــن مــردم مــا
چنیــن کاری اقــدام کردیــم».
حاصــل کمپیــن ســه ماهــ
خانــم شــریفی ســه هــزار و 0
جلــد کتــاب در حوزههــای فلســ
سیاســت ،تاریــخ ،حقــوق و ادبیــ
اســت .او در کنــار ایــن شــمار کتـ
توانســته حــدود یــک هــزار دا
نیــز کمــک نقــدی بــرای تاســی
کتابخانــه جمــعآوری کنــد.
ایــن کارزارهــا در والیتهــای
و نزدیــک مثــل دایکنــدی ،هــر
بلــخ ،بغــان ،پــروان و ولســو
جاغــوری در غزنــی ،نیــز مــر
بــوده اســت .حــاال ســوال اساس
ایــن اســت کــه آیــا ایــن کتاب
و کتابخانههــا ،خواننــدهای ه
دارد یــا در کنــج اتاقکهــای نمـ
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میپو ســند ؟
همینگونــه گلثــوم زهــرا
در والیــت بامیــان کتابخانــهی
«مرکــز فرهنگــی خانــه مــا» را از
طریــق کمپیــن ایجــاد کــرده اســت.
او در مــاه ســرطان و اســد پارســال
بــه همــراه  50جــوان رضــاکار
کمپیــن جمــعآوری کتــاب را زیــر
نــام «همدلــی» راهانــدازی کــرده و
در مدتــی کمــی بیــش از پنــج هــزار
جلــد کتــاب جمـعآوری کــرده اســت.
«دانشــجویان و جوانــان
بامیــان بــه کمبــود منابــع و کتــاب
مواجــه هســتند .ایــن کمپیــن مــا
موفقیتآمیــز بــود ،در جریــان دو
مــاه ده هــزار جلــد کتــاب بــه مــا
وعــده داده شــد ،ولــی بهدلیــل
مشــکالت توانســتیم فقــط پنــج هــزار
و  500جلــد آن را جمـعآوری کنیــم.
کتابخانــهی مــا بهطــور رســمی
افتتــاح نشــده ،امــا مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .اکثــر آنهایــی کــه
نمیتوانســتند کتــاب برســانند،
پــول نقــد ،کمپیوتــر ،المــاری،
فــرش کمــک میکردنــد .بهدلیــل
آمادهنبــودن کتابخانــه و سیســتم
درج معلومــات مــا کتابهــا را فعــا
در یکــی از کافههــای مرکــز بامیــان
گذاشــتهایم تــا عالقمنــدان بتواننــد
بــا گذاشــتن ســند هویتــی ،کتــاب را
بــه رایــگان مطالعــه کننــد».
بــه گفتــهی خانــم زهــرا،
بیشتــر ایــن کتابهــا در
حــوزهی تاریــخ ،سیاســت ،اقتصــاد،
روانشناســی ،ادبیــات و معلومــات
عمومــی اســت.
کتابخوانی یا کتاببازی؟
امســال مــا شــاهد راهانــدازی
کمپینهــای زیــادی در خصــوص
کتابخوانــی و تاســیس کتابخانــه
بودیــم ،بهویــژه میــان جوانــان و
دانشــجویان .حــاال ایــن همــه شــور
و شــوق از کجــا میآیــد؟ آیــا ایــن
شــور و شــوقها واقعــی اســت یــا
حاصــل جوزدگــی فضــای مجــازی؟ و
در نهایــت مــا بــا جماعــت کتاببــاز
مواجهایــم یــا کتابخــوان؟
دکتــر امیــن رشــادت،
جامعهشــناس و اســتاد دانشــگاه
معتقــد اســت کــه بیشتــر
کمپینهــای جمــعآوری کتــاب،
ناشــی از یــک ضــرورت بنیــادی
اســت کــه جوانــان جامعــه
افغانســتان آن را درک کردهانــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه میگویــد
کــه بخشــی از نســل جدیــد کــه در
ایــن هفــده یــا هــژده ســال اخیــر
رشــد کــرده و بــا دانشــگاه و کتــاب
آشــنایی پیــدا کــرده بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه بــدون مطالعــه
و بــدون کتــاب و کتابخانــه
مســألهی توســعه بیمعنــا اســت:
«در شــرایط کنونــی افغانســتان کــه
بحــث کتــاب و کتابخوانــی اصــا
برنامــه روزانــهی مــردم نیســت،
حتــا اگــر ایــن کارزارهــا نمایشــی
هــم باشــد ضــروری اســت .شــخصاً
شــاهد بــودم و چندیــن بــار پیــش
خــودم نیــز مراجعــه کردنــد کــه بــه
کتابخانههایــی کــه در والیــات
تاســیس میشــوند ،کتــاب کمــک
کنــم .البتــه در چنیــن شــرایطی کــه
در افغانســتان فرهنــگ کتابخوانــی،
کتابخریــدن و مطالعهکــردن
وجــود نــدارد ،در همیــن حــد کــه
فعالیــت متفرقــه بهخاطــر تاســیس و
جمـعآوری کتــاب صــورت میگیــرد،
مفیــد اســت و یــک بخــش مهــم از
ایــن فعالیتهــا ناشــی از ضــرورت
اســت و میتوانیــم ایــن فعالیتهــا
را توجیــه کنیــم».

گزارش
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سال هشتم

شماره 1۷۳۵

شکستهبندها راست میکنند یا کج؟
بکتاش ،هفت ساله بود که در
والیت پروان در روستایش از درخت
افتاد و مچ دستش شکست .پدرش
فوری او را نزد «شکستهبند» برد.
شکستهبند دست او را بست و تا
کنون که  22سال دارد ،نتوانسته
پنجهاش را مشت کند.
روشهای سنتی شکستهبندی
و طب سنتی هنوز در افغانستان،
بهطور گسترده ـحتا در بزرگشهرها
و پایتختـ رایج است و مشتریان
پر و پاقرصی دارد .مردم بهدلیل
ناتوانی مالی ،عدم آگاهی و برخی
هم بهدلیل اینکه به طب سنتی
بیشتر از طب جدید اعتقاد دارند،
به شکستهبند مراجعه میکنند.
شفاخانهی وزیر اکبرخان یکی
از مراکز اصلی مراجعین بیماران
ارتوپیدی در کابل است .شماری از
متخصصان این شفاخانه میگویند
که روزانه از میان  300نفری که در
بخش کلینیک این شفاخانه مراجعه
میکنند 20 ،تن آنان شبیه بکتاش
بهدلیل اینکه نخست به شکستهبند
مراجعه کردهاند ،معلولند« :بیماران
زیادی بهدلیل کار غیرحرفهای
شکستهبند و سیاه شدن استخوان،
عضوهای بدنشان قطع میشوند».
ارتوپیدی
متخصصان
بهطور جدی با روشهای سنتی
شکستهبندی مخالفند و استدالل
میکنند که استخوان چون یک
عضو خیلی حیاتی و مهم است،
باید با تمهیدات و احتیاط خاصی
درمان شود.
رامین فرامرز ،داکتر ارتوپیدی
در شفاخانهی وزیر اکبرخان،
میگوید که استخوان یک عضو
منفعل نیست که وظیفهی آن فقط
استحکام بدن باشد ،بلکه در آن
خون ،هورمون و ویتامین ساخته
میشود .به گفتهی او با شکستن
بخشی از استخوان ممکن تمام این
وظایف مختل شود« :شکستگی
و دررفتن استخوان باید بهشکل
خیلی علمی و اصولی معالجه شود.

مالقات کردم .هنوز سر و کلهی
یکی از شکستهبندهای سنتی
اگر بیاحتیاطی شود ،استخوان
مشتریانش پیدا نبود .از او پرسیدم
حبیباهلل اکبری است که سه سال
سیاه و به قطع یک عضو بدن منجر
که کارش چطور است .گفت که
میشود در غرب کابل غرفهای باز
میشود».
از کارش راضی است و مشتریان
کرده و به گفتهی خودش هر نوع
داکتر فرامرز میگوید در
زیادی دارد.
شکستگی را ـبه جز شکستگیهای
کشورهای توسعهیافته و جهان اول،
داکتر رامین فرامرز میگوید که
که استخوان از پوست بیرون زده و
در بخش ارتوپیدی هر عضو بدن
کار شکستهبندها بهندرت نتیجهی
زخمی شده باشدـ درمان میکند.
داکتر ویژهی خود را دارد .به این
خوب میدهد .به گفتهی او اکثر کار
آقای اکبری مثل اکثر
معنی که اگر دست کسی میشکند،
شکستهبندها ناشیانه و غیرحرفهای
شکستهبندها این کار را از پدرش به
باید به داکتر دست مراجعه کند و
است و عارضهی قسمت شکسته را
ارث برده است ،ولی وقتی ایران رفته
داکتر پا گزینهی مناسب نیست.
بیشتر میکند.
کمی بیشتر از پدرش در این بخش
در افغانستان اما نه تنها که بخش
رامین فرامرز ،متخصص بخش
پیش رفته است .در ایران در کنار
ارتوپیدی به این شیوه کار میکند،
ارتوپیدی ،کار شکستهبندها را
اینکه کارهای ساختمانی میکرده،
بلکه افرادی برای درمان شکستگی
بازی با حیات بیماران میخواند و
شبها پیش یک شکستهبند ایرانی
استخوان ،آستین بر زدهاند که حتا
پیشنهاد میکند که وزارت صحت
شاگردی میکرده است .او سه
یک روز هم در این زمینه آموزش
عامه باید فعالیت شکستهبندها را
سال میشود که در پسکوچهای
حرفهای و علمی ندیدهاند.
متوقف کند .به اعتقاد داکتر فرامرز،
در ناحیهی سیزدهم ،شهر کابل
این متخصص ارتوپیدی
شکستهبندها بیمار را شکنجه
غرفهای باز کرده و به شکستهبندی
میگوید شکستهبندها آنچه
میکنند نه درمان« :بهعنوان
مشغول است.
میتوانند ،فقط تشخیص ابتدایی
مثال وقتی پای مچ میخورد ،یک
البته آقای اکبری یک سر و
و بستن قسمت شکسته و دررفته
عضله که ما آن را پی میگوییم
گردن از دیگر شکستهبندها باالتر
است« :تثبیت بحث علمی است
پاره میشود .بعد شکستهبند هر
است .او خود را متخصص دیسک
اما اینکه چطوری تثبیت شود،
پندیدگی را که میبیند ،میگوید
کمر هم میداند« :کار من در
آنان نمیداند .هر شکستگی محل
بیجا شده است .بهگمان اینکه
دیسک کمر فوقالعاده است».
عبور یک عصب و شریان است که
بیجا شده آن را محکم میبندند؛
صبح زود او را در غرفهاش
باید با دقت معالجه شود .کارهای
کاری شبیه شکنجه».
شکستهبندان تقریبا فاجعه
مثل حبیباهلل اکبری،
است».
بخش
متخصص
فرامرز،
رامین
هیچ یک از شکستهبندها
وقتی بکتاش از درخت
افتاد ،مچ دستش شکست .ارتوپیدی ،کار شکستهبندها را
جواز رسمی از سازمان
بهداشتی کشور ندارند
شکستهبند محلی ،با بازی با حیات بیماران میخواند و
و بهطور خودسر فعالیت
ابزارهای تشخیصی
ساده پیشنهاد میکند که وزارت صحت
میکنند؛ گرچند از سالها
مثل دیدن و لمس کردن،
اقدام به درمانش کرد .عامه باید فعالیت شکستهبندها را
پیش مقررهای در مورد
طرز فعالیت طبیبان
مچ دست او را محکم متوقفکند.بهاعتقادداکترفرامرز،
سنتی و عطاریها از طرف
بست .حدود دو هفته شکستهبندها بیمار را شکنجه
وزارت صحت عامه تهیه
از مراجعهی بکتاش نزد
شکستهبند گذشته بود ،میکنند نه درمان« :بهعنوان
شده و در آن شکستهبندی
اما وضع او بدتر از پیش مثال وقتی پای مچ میخورد ،یک
به روش سنتی غیرقانونی
خوانده شده است.
شده بود .در نهایت او را عضله که ما آن را پی میگوییم
آنطور که داکتر
به شفاخانه صحت طفل پاره میشود .بعد شکستهبند هر
فرامرز میگوید ،بحث
به کابل آوردند .داکتران
تشخیص دادند که پندیدگی را که میبیند ،میگوید
شکستهبندی برمیگردد
رگهای عصب مچ دست بیجا شده است .بهگمان اینکه
به عهد تمدن بابل و
تمدن مصر قدیم .طبابت
بکتاش بهدلیل بانداژبندی بیجا شده آن را محکم میبندند؛
در آن زمان به شکل
غیرمعیاریاست.شکستهبند ،کاری شبیه شکنجه».
خیلی ابتدایی آن توسط
قطع شده

لطفعلیسلطانی

گروههای خاص انجام میشده
است .در تمدن بابل افرادی که
به حد اعالی دانایی و اشرافیت
میرسیدند ،حکیم و شکستهبند
میشدند .شکستهبندی و طبابت در
آن زمان به حدی حساس و مهم
بوده که اگر حکیمی در جریان
طبابت دچار خطا و در نهایت مرگ
یک نفر میشده ،اعدام میشده
است.
در قرن  21در افغانستان به
گفتهی داکتر فرامرز ،دست و پای
در اثر بیاحتیاطی شکستهبندها
قطع میشود ،اما آب از آب تکان
نمیخورد.
عبداالحمد احدی ،رییس
قوانین وزارت صحت عامه میگوید
که این وزارت برای طبابت
یونانی طرزالعمل دارد ،اما برای
شکستهبندی چون غیرقانونی
است ،هیچ مقرره یا طرزالعملی
وجود ندارد .به گفتهی او پیش
از این مبنی بر شکایتهایی که
از شهروندان دریافت کرده بود،
شماری از شکستهبندیها را
ممنوعالفعالیت و جریمه کرده
است.
آقای احدی میگوید اکثر
شکستهبندها چون در جاهای
نامشخص و اکثر در خانهها بهشکل
پنهانی فعالیت میکنند ،از دید و
نظارت وزارت صحت عامه پنهان
میماند .با آنهم او میگوید اگر
در اثر کار شکستهبند برای کسی
عارضهای خلق شود و به وزارت
صحت شکایت کند ،وزارت صحت
پروندهی او را دنبال میکند.
داکتران مچ دست بکتاش را
جراحی و رگهای عصب را دوباره
پیوند کردند ،اما هشدار دادند که
دست او ممکن قطع شود .شانس
با بکتاش یار شد و دست او قطع
نشد ،اما او تا امروز که  15سال
از مراجعهی او به شکستهبند
میگذرد ،نمیتواند پنجهی دست
چپش را مشت کند.
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اطالعات روز :سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش حمالت
لفظی و تنشها بین ایران و امریکا ،خواستار حفظ آرامش و
دوری کردن از اقداماتی شده است که به تنشها دامن میزند.
واکنش سازمان ملل در پی حملهی موشکی به منطقهی
سبز بغداد ،اظهارات تازه رییسجمهوری امریکا و واکنش
مقامهای جمهوری اسالمی ابراز شده است.
به نقل از رادیو فردا ،دونالد ترمپ ،رییسجمهوری ایاالت
متحده ،روز یکشنبه در تویتر خود نوشت «اگر ایران درگیری
میخواهد ،این پایان رسمی ایران خواهد بود .هرگز ایاالت
متحده را دوباره تهدید نکنید» .تویتی که واکنش وزیر خارجه
ایران را در پی داشت و نوشت که «ترمپ ،دولت او و حامیان
منطقهای آن امید دارند به چیزی دست یابند که اسکندر،
چنگیز و دیگر متجاوزین در آن ناکام بودهاند»
استفان دویاریچ ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ،گفته
«ما از افزایش سخنان تند نگران هستیم».
آقای دویاریچ در عین حال با اشاره به موشک کاتیوشای
پرتابشده به نزدیکی سفارت امریکا در منطقهی سبز بغداد،
این موضوع را نیز «مایهی نگرانی» دانسته است.
شامگاه یکشنبه سرویس امنیتی عراق از انفجار «یک
گلوله کاتیوشا» در منطقهی سبز بغداد خبر داده بود؛ انفجاری
که تلفاتی نداشته است.
در واکنش ستاد فرماندهی مرکزی امریکا ،سنتکام گفته
بود «در صورتی که هر حملهای شبیه این توسط گروههای
شبهنظامی نیابتی [مورد حمایت ایران] و یا عناصری از این
گروهها انجام شود» تهران را مسئول میداند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است،
اما ساعاتی پس از آن شماری از شخصیتها و گروههای شیعی

اطالعات روز :یک گروه حقوق بشر مستقر
در لندن می گوید که هزاران زن و دختر اهل
کوریای شمالی در چین وادار به کار بهعنوان
کارگر جنسی میشوند.
«ابتکار عمل آینده کوریا» میگوید که
این زنان و دختران ربوده و بهعنوان روسپی
فروخته میشوند یا وادار به ازدواج با مردان
چینی میشوند.
به نقل از بیبیسی فارسی ،این سازمان
تخمین میزند که ارزش تجارت جنسی برای
سازمانهای بزهکار ساالنه  ۱۰۰میلیون دالر
است.

سال هشتم

خبرهای خارجی

شماره 1۷۳۵

ش بین ایران و امریکا شد
سازمان ملل خواستار کاهش تن 

عراق ،از جمله گروههای نزدیک به ایران ،با تأکید بر مخالفت با
وقوع جنگ بین امریکا و ایران ،دربارهی تبدیل شدن عراق به
عرصه چنین جنگی هشدار دادند.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل «از همه طرفها»
خواسته است «از حمالت لفظی بکاهند و سطح اقدامات خود
را نیز کاهش دهند».
در روزهای گذشته تنشها میان ایران و امریکا بهطور
چشمگیری افزایش یافته ،طوریکه به گمانهزنیها در مورد
وقوع درگیری نظامی دامن زده است .البته رییسجمهوری
امریکا گفته «بهدنبال درگیری نیست» و رهبر جمهوری
اسالمی نیز میگوید «جنگی رخ نخواهد داد».

با این حال شماری از مقامهای ارشد کشورهای مختلف
خواستار خویشتنداری و دوری گزیدن از اظهارات و اقداماتی
شدهاند که ممکن است به شعلهور شدن یک درگیری
نظامی بینجامد .بنا بر گزارشها شماری از کشورها نیز برای
میانجیگری احتمالی میان دو طرف ابراز آمادگی کردهاند.
روز دوشنبه ،مجید تخت روانچی ،سفیر جمهوری اسالمی
در سازمان ملل ،در نامهای به دبیرکل این نهاد ،نوشت «تنها
راهحل» تنشهای فعلی «اتخاذ رویکرد برد-برد از طریق
مشارکت فعاالنه است».
آقای تخت روانچی میگوید« ،مسائل امنیتی پیچیدهی
فعلی منطقه فقط از طریق تعامل سازنده و گفتوگو میان

زنان کوریای شمالی در چین «وادار به کار جنسی می شوند»

به گفتهی این سازمان ،زنان اغلب به تله
میافتند؛ چون چین میکوشد پناهندگان از
کوریای شمالی را به این کشور برگرداند .در
جریان این کوشش ،زنان با شکنجه روبهرو می
شوند.
یون هی-سون نویسنده این گزارش گفت:
«قربانیان برای  ۳۰یوان چین ( ۴.۳۰دالر)
عرضه می شوند و برای  ۱۰۰۰یوان بهعنوان
همسر به مردان چینی فروخته میشوند و در
اتاقکهای سایبرسکس در معرض بهرهبرداری
قرار میگیرند ».براساس این گزارش دختران
و زنان مورد بحث معموال  ۱۲تا  ۲۹سال

دارند ،اما گاه میتوانند جوانتر باشند.
گزارش میافزاید که آنها در چین وادار
به کار و همچنین فروخته یا ربوده میشوند
یا اینکه مستقیما از کوریای شمالی قاچاق
می شوند .خیلی از آنها ظرف یک سال بعد
از ترک کشورشان ،بیش از یک بار فروخته و
وادار به تن دادن به حداقل یک نوع بردگی
جنسی شدهاند.
بسیاری در روسپیخانههای شمال شرقی
چین ،که محل زندگی تعداد زیادی کارگران
مهاجر است ،به کار اجباری گرفته میشوند.
دخترانی که گاه فقط  ۹سال دارند و
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لوفصلشدنی است».
کشورهای حوزهی خلیج فارس مهار و ح 
او از دبیر کل سازمان ملل خواسته «چتر چنین گفتوگوی
منطقهای را فراهم سازد».
سازمان ملل هنوز بهطور رسمی واکنشی به نامه سفیر
ایران نشان نداده است .کشورهای پیرامون خلیج فارس نیز
هنوز واکنشی به حضور احتمالی در یک گفتوگوی چندجانبه
نشان ندادهاند.
عادل جبیر ،وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی،
 ۲۸ثور گفته بود ریاض «هر کاری بتواند انجام میدهد 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 ،رییسجمهوری امریکا ،گفت
مایل است «هر وقت ایران آماده باشد» وارد مذاکره و گفتوگو
شود ،هرچند میگوید گزارشها در مورد زمینهچینی امریکا
برای این مذاکرات «غلط است» و افزوده «در این فاصله،
فروپاشی اقتصاد آنها ادامه پیدا میکند».
رهبر جمهوری اسالمی گفته مذاکره با دولت فعلی امریکا
«سم» است .از آنجاییکه او تصمیمگیرندهی نهایی در مورد
مسائل سیاسی کالن جمهوری اسالمی است ،هنوز مشخص
نیست گفتوگوی احتمالی بین تهران و واشینگتن تا چه حد و
چه زمانی شدنی باشد.
ایران و امریکا روابط دیپلماتیک ندارند و معموال گفتوگوها
بین آنها از طریق کشورهای سوم ،مانند عمان ،انجام شده
است .روز دوشنبه ،وزیر خارجه عمان ،بهطور غیرمنتظرهای به
ایران سفر کرد .در حال حاضر جزئیاتی از این سفر و دلیل انجام
آن منتشر نشده است.

زنانی که در صنعت سایبرسکس کار میکنند،
مجبور به انجام اعمال جنسی مقابل دوربین
میشوند و گاه در برابر دوربین مورد تعرض
قرار میگیرند .تصور میشود خیلی از مشتریان
این سایتها در کوریای جنوبی باشند.
بنابراین گزارش ،برای زنانی که اغلب
در نواحی روستایی بهعنوان همسر فروخته
میشوند ،هزار تا  ۵۰هزار یوان طلب میشود.
این زنان در معرض تجاوز و بدرفتاری شوهران
خود هستند.
این گروه اطالعات گزارش را از قربانیان
در چین و بازماندگان فراری در کوریای

جنوبی جمعآوری کرده است.
یک زن که در گزارش بهعنوان خانم
پیون ،اهل شهر چونگجین کوریای شمالی،
معرفی شده میگوید« :من با شش زن دیگر
اهل کوریای شمالی در یک هتل فروخته
شدیم .به ما غذای زیادی نمیدادند و با ما
بدرفتاری میکردند  ...بعد از هشت ماه ،نیمی
از ما دوباره فروخته شدیم .دالل با من کارهای
بدی کرد».
«وقتی (به روسپیخانهی تازه) رسیدم
روی بدنم آثار کبودی بود .اعضای گروه مجرم
دالل را زدند و با چاقو پایش را زخمی کردند».

پنج جداییطلب کاتاالن از زندان به پارلمان اسپانیا برده شدند

اطالعات روز :پنج جداییطلب کاتاالن که به اتهام شورش در دادگاه محاکمه
میشوند ،با محافظت شدید پولیس در افتتاحیهی پارلمان جدید اسپانیا حضور یافتند.
این پنج نفر در همهپرسی سال  ٢٠١٧برای استقالل کاتالونیا که دولت مرکزی
اسپانیا آن را غیرقانونی میدانست ،تالش میکردند.
به نقل از بیبیسی 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
رومهوا -چهار نفر برای مجلس سفلی انتخاب شده اند و یک نفر سناتور است.

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 نمایندهی پارلمان ،این پنج نفر به زندان برگشتند.
هفتهی پیش دادگاه عالی اسپانیا درخواست این پنج نفر را برای اینکه از زندان
آزاد شوند ،نپذیرفت و فقط «استثنائا» به آنها مجوز داد در افتتاحیهی پارلمان حضور
داشته باشند .این حکم روشن نکرد آیا آنها اجازه شرکت در مباحثات پارلمان را
خواهد داشت یا نه.
حزب محافظهکار «مردم» و حزب راست میانه «شهروندان» در تالشند که این

پنج نفر از حضور در پارلمان معلق شوند .به نوشتهی روزنامه ال پائیس ،سانتیاگو
آباسکال ،رهبر حزب راست افراطی بوکس در مراسم افتتاح پارلمان بر کرسیای
نشست که به طور سنتی محل نشستن سخنگوی حزب سوسیالیست بوده است.
حزب بوکس در انتخابات اخیر  ٢٤کرسی بهدست آورد .از پایان دیکتاتوری جنرال
فرانکو در سال  ،١٩٧٥چنین نتیجهای برای یک حزب راست افراطی سابقه نداشته
است .در انتخابات اخیر نخست وزیر فعلی اسپانیا پدرو سانچز  ١٢٣کرسی را به دست
آورد اما برای رسیدن به اکثریت ،به  ٤٢کرسی حزب «ما میتوانیم» (پودموس) و یازده
کرسی جداییطلبان کاتالن یا باسک نیاز دارد.

حوثیها:

اطالعات روز :حوثیهای یمن
میگویند ،با پهپادی مملو از مواد
منفجره به یک «انبار مهمات» در
فرودگاهی در عربستان که در عین
حال «یک پایگاه نظامیست» ،حمله
کردهاند .عربستان میگوید «منطقه
غیرنظامی» هدف قرار گرفته است.
به نقل از رادیو فردا ،حمالت
حوثیها با هواپیمای بدون سرنشین به
مناطق و مواضعی در عربستان سعودی
بیسابقه نیست و معموال با واکنش و
حمله هوایی متقابل عربستان روبهرو
میشود.
شبکه تلویزیونی وابسته به
شبهنظامیان حوثی ،المسیره ،روز
سهشنبه گفته آنها این انبار مهمات
را در نجران هدف قرار دادهاند.
خبرگزاری دولتی عربستان نیز
بامداد سهشنبه بیانیهای به نقل از
ترکی مالکی ،سخنگوی ائتالف نظامی
به رهبری عربستان ،منتشر کرد که
گفته شبهنظامیان حوثی «تالش
کردهاند» تا یک مرکز غیرنظامی را در
نجران هدف قرار دهند.
ترکی مالکی در این بیانیه اشارهای

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

به تلفات احتمالی نکرده است.
سال پیش روزنامه نیویورکتایمز
گزارش داده بود که تحلیلگران
اطالعاتی و امنیتی امریکایی در نجران
مستقر هستند.
پنتاگون هنوز واکنشی به خبرهای
منتشرشده در مورد حمله پهپادی
نشان نداده است .اسوشیتدپرس نیز
میگوید وزارت دفاع امریکا هنوز
واکنشی به درخواست این خبرگزاری

برای اظهار نظر نشان نداده است.
در حالیکه تنشها بین ایران
و امریکا بهطور چشمگیری افزایش
یافته ،هفته پیش حوثیها به تاسیسات
نفتی و خط لولهای در عربستان حمله
کردند.
عربستان سعودی حمالت به
تأسیسات نفتی را به ایران نسبت
داد و همزمان ائتالف منطقهای به
رهبری ریاض حمالتی هوایی به صنعا،

پایتخت یمن ،انجام داد که شماری
کشته برجای گذاشت.
حمله پهپادی حوثیها به خاک
عربستان دو روز پس از آن روی داده
بود که امارات متحده عربی از وقوع
«عملیات خرابکارانهی خطرناک» در
چهار کشتی در نزدیکی بندر فجیره
خبر داده بود.
روابط دیپلماتیک ایران و
عربستان از ماه جدی  ۹۴و در پی

حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی
در تهران و مشهد قطع شد .ریاض
از متحدان اصلی امریکا در منطقه
است ،و مقامهای آن از خروج دولت
دونالد ترمپ از توافق اتمی شکلگرفته
در دوره باراک اوباما با ایران حمایت
کردهاند.
عربستان در دو سال گذشته بارها
از سیاست امریکا که با عنوان «فشار
حداکثری علیه ایران» توصیف شده،
حمایت کرده و گفته آماده است جای
خالی نفت تولیدی ایران را پر کند.
هفتهی پیش عادل جبیر ،وزیر
مشاور در امور خارجی عربستان
سعودی ،گفته بود ،ریاض «خواستار
صلح و ثبات در منطقه» است ،اما «در
صورت ادامهی حمله ایران ،بیتفاوت
نخواهد بود».
از سوی دیگر محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه ایران ،گروهی متشکل
از جان بولتون ،مشاور امنیت ملی
دونالد ترمپ ،محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان ،بنیامین نتانیاهو،
نخستوزیر اسرائیل ،و محمد بن زاید،
ولیعهد ابوظبی ،را متهم کرده است که

میخواهند ترمپ را برخالف میلش به
جنگ با ایران بکشانند.
عالوه بر آنکه ریاض ،تهران
را متهم میکند که پشت حمالت
حوثیها قرار دارد ،ایاالت متحده نیز
شدیدا از نقش ایران در بحران یمن
انتقاد کرده است .دولت ترمپ در
مواردی مدارک و شواهدی را از آنچه
«حمایتهای نظامی» ایران از حوثیها
عنوان شده ،ارائه کرده است.
ایران از حوثیها حمایت میکند،
اما ارسال سالح و موشک برای آنها را
رد کرده است .مقامهای حوثی گفتهاند
برای انجام حمالت به عربستان و
ائتالفی که تشکیل داده ،مستقیما
خودشان تصمیم میگیرند.
نهادهای حقوق بشری طرفهای
درگیر در جنگ یمن ،از جمله
شبهنظامیان حوثی ،را متهم به نقض
گستردهی حقوق بشر کردهاند .آنها
در عین حال خواستار پایان حمالت
هوایی ائتالف به یمن شدهاند و
میگویند این حمالت گسترده
قربانیان غیرنظامی زیادی برجای
گذاشته است.

ورزشی
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چهارشنبه

 ۱جوزا ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷۳۵

مدافع ملیپوش آلمان با  ۲۵میلیون یورو به دورتموند پیوست

نیکـو شـولز بـا امضـای قـراردادی  ۲۵میلیـون یورویی
بـه عضویـت تیـم بوروسـیا دورتمونـد درآمد.
بـه نقـل از نشـریه کیکر ،نیکو شـولز مدافـع ملی پوش
تیـم هوفنهایـم بـا امضای قـراردادی  ۵سـاله بـه ارزش ۲۵
میلیـون یـورو بـه بوروسـیا دورتموند پیوسـت .ایـن بازیکن
 ۲۶سـاله  ۷۱بـار بـرای هوفنهایـم بـه میـدان رفـت و بـا

درخشـش در ایـن تیـم به عضویت تیـم ملی فوتبـال آلمان
نیـز درآمد.
شـولز فوتبـال خـود را از هرتابرلیـن شـروع کـرد و در
گالدبـاخ نیـز سـابقه بـازی کـردن دارد و از زمـان بـازی در
بوندسـلیگا توانسـت  ۱۲۲بـار بـه میـدان بـرود .او همچنین
در سـپتامبر  ۲۰۱۸بـرای اولیـن بار برای تیـم ملی آلمان به

میـدان رفـت و تاکنـون  ۶بار 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 تلاش بـرای
تقویـت تیـم بـرای فصـل آینده و حضـور در لیـگ قهرمانان
ا ست .

پاری سن ژرمن
پاسخ امباپه را داد

چلسی به هازارد:

میتوانی 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 دیلیمیل
اعلام کـرد چلسـی خـود را برای
فـروش ادن هـازارد بـه رئـال

مهاجـم فرانسـوی تیم فوتبال چلسـی
قـرارداد خـود را بـه مـدت یک فصـل دیگر
بـا این تیـم تمدیـد کرد.
بـه نقـل از تلگـراف ،اولویـه ژیـرو
مهاجـم فرانسـوی چلسـی قـراردادش را بـا
ایـن تیم بـه مدت یـک فصل دیگـر تمدید

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

فایننشـل فرپلـی بـرای باشـگاه
لندنـی مشـکالت بزرگـی بوجـود
خواهـد آورد.
هـازارد پیـش از ایـن بـه
صراحـت اعلام کـرده کـه قصـد
دارد بـه دوران هفـت سـاله
حضـورش در اسـتمفوردبریج
پایـان دهـد و هفته آینـده بعد از
برگـزاری فینـال لیـگ اروپـا بین
چلسـی و آرسـنال ،ایـن تیـم را
تـرک کنـد.
چلسی برای سـتاره بلجیکی
خـود که یک سـال از قـراردادش
بـا ایـن تیـم باقـی مانـده قیمـت
پیشـنهادی  87میلیـون پونـد را
اعلام کـرده .هـازارد هفت سـال
پیـش از باشـگاه لیل فرانسـه و با
قـراردادی  32میلیـون پوندی به

ژیرو یک فصل دیگر با چلسی تمدید کرد

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  ۱۳بـازی تیمـش در
لیـگ اروپا توانسـته  ۱۰گل به ثمر برسـاند
و همیـن باعـث شـده اسـت که مائوریسـیو

سـاری خواسـتار ادامـه حضورژیـرو در
چلسـی بـرای فصـل بعد باشـد.
چلسـی کـه بـه دلیـل محرومیـت از
طـرف فیفـا نمیتوانـد در دو پنجـره نقـل
و انتقـاالت خریـدی داشـته باشـد ،سـعی
در تمدیـد قرارداد بازیکنـان خود دارد و در

چلسـی پیوسـته بود.
چلسـی ماههـا تلاش کـرد
هـازارد را بـه تمدیـد قـراردادش
راضـی کنـد و حتـی حاضـر بـود
با افزایش چشـمگیر دسـتمزد او،
هـازارد را بـه یکـی از گرانتریـن
بازیکنـان دنیـا تبدیـل کنـد.
ولـی بـا اینکـه چلسـی بـا
محرومیـت نقـل و انتقاالتـی
فیفـا روبـرو اسـت در نهایـت
نمیخواهـد هـازارد را بـه زور
تـا پایـان قـراردادش در لنـدن
نگـه دارد .ایـن دو علـت دارد،
اول احترامـی کـه چلسـی بـرای
هـازارد قائـل اسـت و دوم ایـن
واقعیـت کـه مـدل کسـب و کار
باشـگاه چلسـی بر فروش بازیکن
اسـتوار اسـت.

همین راسـتا اولیویـه ژیرو به عنـوان اولین
بازیکـن قـرارداد خـود را با این تیـم تمدید
کـرد .چلسـی بایـد  ۸جـوزا مـاه در فینـال
لیـگ اروپـا برابـر آرسـنال بـه میـدان برود
و فرصـت دارد کـه فصـل را بـا یـک جام به
پایان برسـاند.

ن ژرمــن بــه ســخنان امباپــه
باشــگاه پــاریسـ 
واکنــش نشــان داد و تاکیــد کــرد کــه اجــازه
جدایــی را بــه ایــن ســتاره نمیدهــد.
بــه نقــل از اکیــپ ،کیلیــان امباپــه فصــل
بســیار خوبــی را بــا پــاریس ـن ژرمــن پشــت ســر
میگــذارد .امباپــه جــوان عنــوان بهتریــن بازیکــن
و گلــزن فصــل را بــه دســت آورده اســت .او مــورد
توجــه تیمهــای بزرگــی مثــل منچسترســیتی و
رئــال مادریــد قــرار دارد.
ن ژرمــن بــه
ایــن ســتاره فرانســوی پــاریس ـ 
هنــگام دریافــت جایــزه بهتریــن بازیکــن فصــل
تاکیــد کــرد کــه زمــان جدایــی او از ایــن تیــم فــرا
رســیده و همیــن باعــث شــد تــا زمزمــه حضــورش
در رئــال مادریــد شــنیده شــود.
ن ژرمــن بــا منتشــر کــردن
باشــگاه پــاریس ـ 
بیانی ـهای خیلــی زود بــه ســخنان امباپــه واکنــش
نشــان داد.
در ایــن بیانیــه باشــگاه پــاری ســن ژرمــن آمده
اســت :امباپــه قــرارداد دارد و فصــل بعــد جایــی
نخواهــد رفــت .مــا رابطــه خوبــی بــا ایــن بازیکــن
داریــم و ایــن رابطــه همچنــان ادامــه پیــدا خواهــد
کــرد.
امباپــه در صــورت جدایــی از پــاری ســن
ژرمــن بهتریــن جایگزیــن بــرای کریســتیانو
رونالــدو در رئــال مادریــد خواهــد بــود امــا ظاهــرا ً
باشــگاه پاریســی اجــازه جدایــی را بــه ایــن ســتاره
جــوان فرانســوی خــود را نمیدهــد.

مدافع سابق لیورپول:

فندایک و دیلیخت ،بهترین زوج دفاعی دنیا میشوند

مدافـع سـابق لیورپـول میگوید
یورگـن کلـوپ ،سـرمربی ایـن تیـم
بایـد برای جـذب ماتیـس دیلیخت،
مدافـع و کاپیتـان آژاکـس تالش کند
چـرا کـه خـط دفاعـی لیورپول بـه او
نیـاز دارد.
اسـتیو نیکـول ،مدافـع سـابق
لیورپـول میگویـد یورگـن کلـوپ،
سـرمربی ایـن تیـم بایـد بـرای جذب
ماتیـس دیلیخـت ،کاپیتـان و مدافع
آژاکـس تلاش کنـد چـرا کـه جـو
گومـز هرگـز کیفیتـی بهتـر از آنچـه

حاال کـه انتظار مـیرود لیورپول
امسال تابسـتان هم به سرمایهگذاری
بـر روی خـط دفاعـیاش ادامـه دهد،
اسـتیو نیکول ،مدافع سـابق قرمزهای
آنفیلـد میگویـد یورگـن کلـوپ باید
هـر طـور شـده بـرای جـذب ماتیس
دیلیخـت ،سـتاره خـط دفاعـی
آژاکـس تلاش کنـد چـرا کـه بـه او
نیـاز دارد.
ایـن مدافـع سـابق لیورپـول
گفـت ":اگـر دیلیخـت و فندایـک
در خـط دفاعـی هر باشـگاهی حضور
داشـته باشـند بدون شـک به بهترین
زوج دفـاع وسـط دنیا تبدیـل خواهند
شد".
نیکـول در ادامـه صحبتهایـش
گفـت ":لیورپـول به کسـی نیـاز دارد
کـه در کنـار فندایـک بـازی کنـد و
در سـطح او باشـد .این بـرای لیورپول
یـک نیـاز مبـرم اسـت .واقعیـت ایـن
اسـت کـه گومـز پیـش از آنکـه
مصـدوم شـود عالـی کار میکـرد
ولـی مـن بعیـد میدانـم سـال آینده
از ایـن بهتـر شـود .بـرای همیـن بـه
نظـرم خیلی مهم اسـت کـه لیورپول
برای کنار فندایک از کسـی اسـتفاده
کند که امتحانـش را پس داده و همه
میداننـد در حـد و انـدازه او اسـت".

امسـال نشـان داده پیـدا نخواهد کرد
و ویرژیـل فندایـک به همبـازیای با
کیفیـت باالتـر نیـاز دارد.
لیورپـول در فصلهـای نقـل و
انتقـاالت اخیـر سـرمایهگذاری قابـل
توجهـی بـرای بهبـود کیفیـت خـط
دفاعـی خـود انجـام داده .فندایـک
در جنـوری  2018بـا قـراردادی
رکوردشـکن بـا مبلـغ  95میلیـون
دالـر بـه لیورپول آمـد و نقش بسـیار
مهمـی در درخـش لیورپـول در فصل
اخیـر ایفـا کـرد.

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»
شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه ضرورت
پروژه  SGRPاشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلشدیسک
(حافظه) به شکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت مالی و اداری
وزارت زراعت آبیاری و مالداری بهدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ
نشر اعالن الی ساعت  ۰۹:۴۵قبل از ظهر روز سهشنبه تاریخ /۲۱جوزا۱۳۹۸/
به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه
نمایند .آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ  ۲۰٫۰۰۰بیستهزار افغانی بوده
و جلسه آفرگشایی مورخ /۲۱جوزا ۱۳۹۸/ساعت  ۱۰:۰۰قبل از ظهر در اطاق
جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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صاحبامتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
دبیران :الیاس نواندیش ،خادمحسین کریمی و عابر شایگان
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،عصمتاهلل سروش و لطفعلی سلطانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :سهراب سروش
صفحهآرا :رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا شماره تماس۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ - ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ :
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارتهسه شماره تماس۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ - ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ :

چهارشـنبه |  ۱جوزا  | ۱۳۹۸سال هشتم | ۱۷3۵
چند سال قبل برنامهی بینالمللی تقدیر از
نخبگان و نوآوران در ایالت ماساچوست امریکا
برگزار شد که در آن از تمامی کشورها ،دستکم
یک نفر اشتراک کرده بودند .از کشور عزیز ما،
طبق معمول  228نفر رفته بودند تا از نوآوریها
و نخابت*شان برای جهانیان صحبت کنند .برنامه
با قرعهکشی شروع شد .قرعهکشی برای این بود
که نمایندهی کدام کشور اول صحبت کنند .بعد
از قرعهکشی ،آقای شیکوکاکازی ،نمایندهی جاپان
پشت میکروفون مخصوص قرار گرفت .وی گفت
که دوست دارم از کوچکترین اختراع جاپان شروع
کنم .سپس ادامه داد که دانشجویان رشتهی برق
یکی از دانشگاههای جاپان ،دستگاه هوشمندی را
اختراع کرده که انسانهای حمامناکرده یا ناشسته
را از فاصله  500متری تشخیص میدهد .در ادامه
آقای شیکوکاکازی دستگاه کوچکی را از داخل
جعبهای بیرون آورد و سویچ کرد .زنگ خطر
دستگاه به صدا درآمد و گفت 228 :نفر در اینجا
حمام نکردهاند .آقای شیکوکاکازی فورا ً دستگاه را
خاموش کرد و گفت که متاسفانه در این مجلس
بینالمللی هم چندین نفر بدون حمام تشریف دارند
و برای همین ،من به همین اختراع کوچک جاپان
بسنده میکنم و در مورد سایر نوآوریهای جاپان
در کشور خودمان برنامهی افتخاری میگیریم.
حاضرین در تاالر برای جاپان کف زدند.
سپس نوبت ویتنام رسید .نمایندهی ویتنام آقای
مینتوکای پشت میز خطابه قرار گرفت .وی از
نوآوریهای ویتنام در عرصه وسایل الکترونیک
و فضاهای مجازی گپ زد که من اص ً
ال نفهمیدم
چه بود .بعد آقای عبادالغوث ،نمایندهای عراق
روی صحنه رفت .وی از نوآوری مشترک عراق و
جمهوری اسالمی ایران در مراسم پذیرایی زائرین
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نمایشگاه نبوغ در ُموساچوست؛
افغانستان جهان را به چالش کشید


کربال سخن گفت که چندان توجه حاضرین را
جلب نکرد .همینطور ،نمایندگان کشورها یکی
پس از دیگری آمدند و از نوآوریهایشان صحبت
کردند و حاضرین در تاالر برایشان کف زدند و
تشویقشان کردند .در تمام این مدت ،نمایندگان
محترم افغانستان خاموش نشسته بودند.
عدهای زیر لب ذکر خیر میگفتند و عدهای هم
نمیگفتند .چند نفر هم میخواستند گپ بزنند،
اما قبل از ورود ،نسوار انداخته بودند و دهنشان پر
از آب شده بود و توان صحبت
کردن نداشتند .باآلخره نوبت
به افغانستان رسید .آقای الحاج
فیضالدین که چهار مرتبه به
سفر بیتاهلل شریف رفته است،
به نمایندگی از افغانستان و
 227نفر افغانی حاضر در تاالر
رفت و پشت میز خطابه قرار
گرفت.
حاجی صاحب سخنانش را
با تالوت چند از کالماهلل مجید
شروع کرد .سپس چند حدیث
معتبر در مورد فضایل جهاد

عیسی قلندر

استفاده نمود و در آخر جهانیان را به چالش دعوت
نمود .وی گفت« :همینجا در موساچوست اعالم
میکنیم که چه رقم ماشین نو که شما بسازید،
که هوشمند باشد که نباشد ،ما در افغانستان چال
خراب کردنشه پیدا میکنیم».
وی بهعنوان مثال گفت« :از ما شرکت برشنا
آمد برای کل خانهها میتر برق نصب کرد که هر
کس به اندازهی مصرف برق خود پول پرداخت
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
حساب کند ،دید که از ما قرضدار شده .بیچاره
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 چالهایی بلدیم که کل جهان را چلنج
میدهیم .چه رقم میتر برق که شما بسازید ،در
افغانستان که رسید ،دیگر آنتن
نخواهد داد .دا گز دا میدان ».وی
در ادامه از خراب کردن دوربینهای
امنیتی ،اسکنرهای وروردی و چند
مورد دیگر از وسایل هوشمند
الکترونیکی که استفادهی عمومی
دارند ،نام برد و با طروق آسان
خرابکردن یا از کار انداختن
سخنانش را به پایان برد.
 227نفر دیگر او را تشویق
کردند .در آخر نوبت به کشور میزبان
رسید که سر استیج بیاید .الکس
کولمن ،نماینده امریکا به گونهی

دلناخواه پشت میز قرار گرفت .انگار پدرش قب ً
ال
از او خواسته بود که در این مراسم شرکت نکند
و او بیاجازه پدر شرکت کرده بود .گفت« :خیلی
متاسفم آقایان و خانمها! ما تالش خود را کردیم،
اما نشد .همانطور که آقای فیضالدین گفت ،ما با
چالش مواجهایم .هر سیستمی را که در افغانستان
بردیم ،خراب شد .هر دانش و مهارت کاربردیای
را خواستیم پیاده کنیم ،دیدیم سر از آمار بلند
فساد درآورد .هر مطالعهای را که انجام دادیم و بر
اساس نتایج آن قانون ساختیم ،نقض شد .بهترین
استعدادهایشان را در قالب بورسیه آوردیم،
رویشان سرمایهگذاری کردیم تا با دانش و مهارت
به کشورشان برگردد و به بهبودی اوضاع کمک
کند .در باالترین پستها و مقامهای تصمیمگیری
با انبوهی از بودجه و امکانات قرارشان دادیم که به
بهبود اوضاع کمک کنند ،اما سر از اختالسهای
میلیاردی درآوردند یا شکافهای قومی را به
جایی رساندند که اکنون هیچ دو سیاستمداری
را در افغانستان نمیتوان یافت که روی یک مسئله
توافق نظر داشته باشند .اختالف دارند و این
اختالف ،صرفاً یک اختالف ساده نیست .کار در
سرحد تقابلهای 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
داشتههایشان سرستیز نداشته باشند .هر کشوری
که بتواند این راه را پیدا کند ،بدون شک شایستهی
تمام احترام و تقدیرهای جهانی است .حتا اگر این
کشور ،خود افغانستان باشد .تاکید میکنم که از
این کشور امیدی نیست ،ما باید کاری کنیم.
*نخابت :ویرژن الیتغیر نبوغ در خرابکاری
میباشد.

