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سفیر امریکا در کابل از آزادسازی 
زندانیان طالبان استقبال کرد

صفحه ۲

رهایی زندانیان طالب؛ 
تضرع ناکام یا 

حسن نیت ره گشا؟
فطر،  عید  آستانه ی  در 
ریاست جمهوری اعالم کرد که به موجب 
صلح  مشورتی  لویه جرگه ی  پیشنهاد 
در  افغانستان  نیت  حسن  نشانه ی  به  و 
زندانی   900 حدود  طالبان،  با  مصالحه 
ریاست جمهوری  حکم  به  طالبان  گروه 
زندان های  از  فطر  عید  به مناسبت 
آزادی  روند  شد.  خواهد  آزاد  افغانستان 
رهایی  با  طالبان،  زندانیان  از  تعداد  این 
زندان  از  گروه  این  زندانی  صد  از  بیش 
پلچرخی کابل، آغاز شد. بر مبنای برخی 
این  از آن،  تأییدنشده، قبل  گزارش های 
روند با رهایی حدود صد زندانی طالبان 
از والیت های لغمان، پکتیا و هرات آغاز 
شده بود. رهایی جنگ جویان و فرماندهان 
اتفاق  افغانستان،  زندان های  از  طالبان 
تازه و بی پیشینه ای نیست. سه سال پس 
از حوزه ی  طالبان  گروه  مجدد  از ظهور 
قندهار و آغاز شورش گری این گروه در 
برابر نظام قانون اساسی افغانستان، وقتی 
نخستین تالش ها برای مذاکره با طالبان 
از  طالبان  زندانیان  رهاسازی  شد،  آغاز 
دست  روی  نیز  افغانستان  زندان های 
زندانی  جنگ جوی  صدها  شد.  گرفته 
پیشین،  رییس جمهور  به دستور  طالبان 
شدند.  آزاد  افغانستان  زندان های  از 
از زندان های  آزادسازی زندانیان طالبان 
ترغیب  استدالل  با  همواره  افغانستان، 
این گروه برای امتناع از جنگ، مذاکره با 
حکومت و پذیرش مصالحه صورت گرفته 
آزادسازی  با  و  سال  ده  طول  در  است. 
زندان های  از  گروه  این  زندانی  صدها 
کشور، نه تنها شورش گری و جنگ پایان 

یا دست کم کاهش نیافت که...
صفحه ۲

صفحه ۵

بی برنامگی کمیسیون مستقل انتخابات؛ 
هنوز کارزار آگاهی دهی روند ثبت نام 

رای دهندگان  آغاز نشده است
صفحه ۶

فعاالن حقوق بشر: صدها محل اجرای 
حکم اعدام در کوریای شمالی شناسایی شد

صفحه ۶

امریکا: تنها راه حل، دست یابی 
به توافقی جدید و بهتر با ایران است

صفحه ۷

بارسا منتظر جواب؛ 
دی لیخت بر سر دو راهی

صفحه ۳

خبرهایی نشر شد که قاری صالح الدین ایوبی از اعضای ارشد گروه طالبان و 
والی نام نهاد پشین این گروه در والیت فاریاب از زندان امنیت ملی در ششم ماه 

جون فرار کرده است. خبر فرار قاری صالح الدین از زندان ابتدا توسط...

صالح الدین ایوبی از نزد امنیت ملی 
فرار کرده یا تبادله شده است؟

صفحه ۴

شی جین پینگ رییس جمهور چین در آسیای میانه برای بازدید از قرغیزستان 
و تاجیکستان به سر می برد و قرار است در اجالس سازمان همکاری های شانگهای و 

کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا )سیکا(، شرکت کند...

دیپلماسی همسایگی شی جین پینگ برای 
ایجاد جامعه ی نزدیک تر با آینده ی مشترک

صفحه ۴

عمر فاروق، کارشناس پاکستانی در مصاحبه ای می گوید که کنفرانس تعامل 
و اعتمادسازی در آسیا )سیکا(، که 27 سال پیش راه اندازی شد، سکو/ پلت فرمی 

است که می تواند آسیا را به امنیت مشترک، جامع، تعاونی و پایدار سوق دهد...

»کنفرانس تعامل و اعتمادسازی می تواند 
آسیا را به امنیت مشترک و پایدار سوق دهد«



قلمرو  از  نیمی  حدود  بر  طالبان  اکنون 
تجربه ی  است.  شده  مسلط  افغانستان 
افغانستان در ده سال گذشته نشان داده 
آزادشده  طالب  جنگ جویان  که  است 
میدان های  به  افغانستان،  زندان های  از 
جنگ برگشته و به صفوف شورش گری و 

خشونت، انسجام و قدرت داده است.
منافات  در  طالبان،  زندانیان  رهایی 
دیگر  و  ارتش  استراتژی  تغییر  با  تمام 
حالت  از  افغانستان  امنیتی  نهادهای 
یک سو،  از  دارد.  قرار  تهاجمی  به  تدافعی 
غنی  رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور 
ادعا می کند که با حفظ وضعیت موجود و 
تداوم مواضع تهاجمی نیروهای امنیتی، تا 
چهار ماه آینده، کمر طالبان در میدان های 
جنگ شکسته خواهد شد؛ ولی در سوی 
رهایی  حکم  غنی،  رییس جمهور  دیگر، 
طالب  زندانی  جنگ جوی   900 به  قریب 
که  است  این  پرسش  می کند.  صادر  را 
کمر  آینده،  ماه  چهار  تا  باشد  قرار  اگر 
شکسته  جنگ  میدان های  در  طالبان 
این  زندانیان  رهایی  به  نیازی  چه  شود، 
مذاکره  برای  طالبان  به  التماس  و  گروه 
سال  ده  در  است؟  مصالحه  پذیرش  و 
ثابت  بارها  افغانستان  تجربه ی  گذشته، 
رهایی  تضرع،  سیاست  که  است  کرده 
ارتش  مواضع  عقب کشاندن  و  زندانیان 
دفاعی،  حالت  به  جنگ  میدان های  از 
میزهای  به  طالبان  کشاندن  به  کمکی 
مذاکره نکرده و این گروه، به حسن نیت 
صلح،  و  مذاکره  برای  افغانستان  حکومت 
وقعی نمی گذارد. واکنش طالبان به رهایی 
زندانیان این گروه از زندان های افغانستان 
این گروه  به صراحت توضیح می دهد که 
به اقدام حکومت افغانستان نه تنها ارزشی 
و  نیت  حسن  دادن  نشان  راستای  در 
رهایی  که  نیست  قایل  مذاکره  به  تمایل 
این زندانیان را صرفا یک امر عادی توسط 
حکومت افغانستان می داند و ادعا می کند 
که باید این روند به عنوان یک اقدام عادی 
روند  در  اعتباری  و  ارزش  هیچ  بدون  و 

مذاکرات صلح افغانستان اتفاق بیفتد.
رهایی  که  می کند  ادعا  حکومت 
پیشنهاد  موجب  به  طالبان  زندانیان 
لویه جرگه ی مشورتی صلح صورت گرفته 
لویه جرگه مشورتی صلح  است. پیشنهاد 
اما، نه رهایی یک طرفه ی زندانیان طالبان 
تبادله ی  که  افغانستان  حکومت  طرف  از 
حکومت  میان  زندانیان  دوطرفه ی 
هفته های  در  بود.  طالبان  و  افغانستان 
امنیتی  نیروهای  خاص  قطعات  اخیر، 
پیچیده ی  عملیات های  با  افغانستان، 
و  برده  هجوم  طالبان  زندانیان  به  نظامی 
زندانیانی را که عمدتا از نیروهای امنیتی 
طالبان  زندان های  از  هستند،  افغانستان 
در  افغانستان  حکومت  اما  می کنند؛  آزاد 
تضرع آمیز،  به صورت  عجیب،  اقدام  یک 
آزاد  دسته-دسته  را  گروه  این  زندانیان 
طالبان  زندانیان  آزادکردن  می کند. 
به حکم رییس جمهور و آزادسازی زندانیان 
قطعات  نیروهای  توسط  امنیتی  نهادهای 
لویه جرگه ی  پیشنهادات  در  خاص، 
مراسم  در  نداشت.  جایی  صلح  مشورتی 
صلح،  مشورتی  لویه جرگه ی  اختتامیه ی 
 175 که  کرد  اعالم  غنی  رییس جمهور 
حسن  نشانه ی  به  را  طالبان  زندانی 
لویه جرگه ی  پیشنهادات  به  احترام  نیت، 
مناسبت  و  میمنت  به  و  صلح  مشورتی 
قرار  اما،  عمل  در  می کند.  آزاد  فطر  عید 
از  بود،  شده  اعالم  آنچه  برابر  پنج  است 

زندان های افغانستان آزاد شود.
از  افغانستان  ده ساله ی  تجربه ی 
رهایی  و  و  طالبان  با  تضرع  و  مماشات 
زندانیان این گروه از زندان های افغانستان 
نشان می دهد که این گونه اقدامات کمکی 
به کشاندن طالبان به مذاکرات و پذیرش 
ارگ  اقدام  صورتی   در  نمی کند.  صلح 
قبول  قابل  می توانست  ریاست جمهوری 
طالبان  که  باشد  ره گشا  نیت  حسن  و 
پیشنهاد  به موجب  و  به مثل  اقدام  در 
زندانیان  صلح،  مشورتی  لویه جرگه ی 
کرده  آزاد  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
زندانیان شان  آزادشدن  به  واکنش  در  و 
توسط حکومت، آن را حسن نیت حکومت 

در راستای صلح تعبیر می کردند.

افغانستان و ایران تفاهم نامه ی صلح آمیز هسته ای امضا کردند
اطالعات روز: کمیسیون انرژی اتمی افغانستان با سازمان انرژی اتمی ایران تفاهم نامه ی 

همکاری امضا کرده است.
و  ایران  هسته ای  صنعت  توانمندی های  با  آشنایی  تفاهم نامه  این  امضای  از  هدف 
گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای 

گفته شده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( گزارش کرده است که این تفاهم نامه 
دو شب پیش )دوشنبه، 20 جوزا( در جریان سفر هیأت بلندرتبه ی کمیسیون انرژی اتمی 

افغانستان به ایران، امضا شده است.
ایرنا نوشته است که براساس این تفاهم نامه ی همکاری، از انرژی اتمی در زمینه های 
گوناگون به ویژه ظرفیت سازی نیروی انسانی و کاربرد آن در سالمت و کشاورزی استفاده 

خواهد شد.
گفتنی است که کمیسیون انرژی اتمی افغانستان در عرصه های طب، صنعت، معدن، 
انرژی و آب، کشاورزی، امنیت و منع استفاده از سالح های کیمیاوی و بیولوژیک فعالیت 

می کند.
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سفیر امریکا در کابل از آزادسازی زندانیان طالبان استقبال کرد
بس،  جان  روز:  اطالعات 
سفیر امریکا در کابل از آزادسازی 
سوی  از  طالبان  گروه  زندانیان 
کرده  استقبال  افغانستان  دولت 
بهبود  راستای  در  تالشی  را  آن  و 
توافق  به  دست یابی  برای  وضعیت 

صلح دانسته است.
)سه شنبه،  دیروز  بس  آقای 
نوشته  رشته تویتی  در  جوزا(   21
آزاد  زندانی  طالبان  که  است 
سوی  از  آن ها  بلکه  نیستند، 

نیروهای امنیتی افغانستان تنها از 
بند رها شده اند.

است  نوشته  حال  عین  در  او 
و  مصالحه  در  پایدار  صلح  که 
طرف ها  تمام  سوی  از  بخشش 

ریشه دارد.
گفتنی است که رییس جمهور 
به  گذشته  هفته ی  غنی  اشرف 
و  فرمان  فطر  سعید  عید  مناسب 
گروه  زندانی   887 رهایی  حکم 
طالبان از زندان های کشور را صادر 

قبل  شب  دو  آن،  به دنبال  کرد. 
نزدیک به صد زندانی این گروه از 
زندان پل چرخی کابل و 38 زندانی 
آزاد  هرات  والیت  زندان  از  دیگر 
دیگر  زندانی   32 به تازگی  شدند. 
طالب در والیت ننگرهار از بند رها 

شده اند.
طالبان  گروه  حال  همین  در 
از آزادسازی اعضای  در اعالمیه ای 
استقبال  دولت  سوی  از  گروه  این 
کرده، اما گفته است که تنها 261 

این  عضو  نفر   887 جمع  از  نفر 
گروه اند.

امریکا  سفیر  هم،  سویی  از 
شجاعت  و  تالش ها  از  کابل  در 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  و  غیرنظامیان  آزادسازی 
طالبان  زندان های  از  امنیتی 

ستایش کرده است.
که  است  نوشته  بس  آقای 
در  امنیتی  نیروهای  »جسارت 
زندانی  صدها  آزادسازی  خصوص 

ستودنی  طالبان  بند  از  افغان 
است«.

و  امنیتی  نیروهای  اخیرا 
نیروهای  به شمول  نفر   47 دفاعی 
دو  از  را  غیرنظامیان  و  امنیتی 
زندان طالبان در والیت های بغالن 
و قندوز آزاد کرده اند. با این حال، 
سال  جریان  در  که  افرادی  رقم 
در  طالبان  زندان های  از  جاری 
سراسر کشور آزاد شده اند، به بیش 

از 300 نفر رسیده است.

اطالعات روز: وزارت های داخله و دفاع ملی کشور اعالم 
کرده اند که در حمله ی نیروهای امنیتی و دفاعی بر زندان های 

طالبان در والیت های بغالن و قندوز، 47 نفر آزاد شده اند.
روزنامه  به  داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
اطالعات روز گفت که در جریان یک عملیات نیروهای ویژه ی 
پولیس دو شب قبل )دوشنبه، 20 جوزا( در بغالن مرکزی، 34 

نفر از زندان طالبان آزاد شده اند.

زندان  این  آزادشدگان  که  کرد  تصریح  رحیمی  آقای 
سه  پولیس،  سرباز  هفت  ارتش،  سرباز  هفت  شامل  طالبان 

سرباز نیروهای امنیت ملی و 17 غیرنظامی می شوند.
از سویی هم، محمدزبیر عارف، معاون سخن گوی وزارت 
دفاع ملی نیز به روزنامه اطالعات روز گفت که 13 نفر دیگر 
نیز در نتیجه ی عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی دو شب قبل 
)دوشنبه، 20 جوزا( از زندان طالبان در ولسوالی آقتاش قندوز 

آزاد شده اند.
به گفته ی آقای عارف، این آزادشدگان شامل یک سرباز 
ارتش، سه پولیس و پنج غیرنظامی می باشند. او تأکید کرد که 
تا کنون هویت چهار نفر دیگر آزادشدگان مشخص نشده است.

والیت بغالن و قندوز در شمال کشور از والیت های ناامن 
فعالیت  والیت ها  این  در  طالبان  گروه  که  می آید  به حساب 

گسترده ی تروریستی دارد.

۴۷ نفر از زندان های گروه طالبان در والیت های بغالن و قندوز آزاد شدند

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت غزنی می گویند 
این  در  غزنین«  »قلعه ی  برج  بزرگ ترین  »باالبین«،  برج  که 

والیت در اثر بارندگی های دوامدار فرو ریخته است.
محمدعارف نوری، سخن گوی والی غزنی دیروز )سه شنبه، 
21 جوزا( به روزنامه اطالعات روز گفت که این برج چهار روز 

پیش )جمعه، 17 جوزا( فرو ریخته است.

آقای نوری همچنان گفته که ارزیابی ها در مورد ساخت 
دوباره ی این برج تکمیل شده است و به زودی کار بازسازی آن 

آغاز خواهد شد.
او تأکید کرد که به دلیل بارندگی های دوامدار در غزنی، تا 

کنون کار ترمیم آن آغاز نشده است.
در  غزنین«  »قلعه ی  دیوار  برج   36 از  یکی  باالبین  برج 

سلطنت  دوران  به  آن  قدامت  که  است  غزنی  شهر  باالحصار 
غزنویان در سال های 975 – 1187 میالدی می رسد.

خورشیدی  هجری   1392 سال  در  افغانستان  دولت 
ثقافت  به عنوان مرکز  برگزاری جشنواره ی »غزنی  با  هم زمان 
از  یورو  میلیون  یک ونیم  هزینه ی  به  را  برج ها  این  اسالمی« 

بودجه ی دانشگاه »آخن« آلمان بازسازی کرده بود.

بزرگ ترین برج »قلعه ی غزنین« در اثر بارندگی فرو ریخت

خلیـل زاد،  زلمـی  روز:  اطالعـات 
خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی 
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در دیـدار بـا 
شـماری از زنـان افغـان، بـر حضور زنـان در 
اسـت. کـرده  تأکیـد  صلـح  گفت وگوهـای 

دوشـنبه  روز  ناوقـت  خلیـل زاد  آقـای 
اسـت:  نوشـته  رشـته تویتی  در  )20 جـوزا( 
»سیاسـت ایاالت متحده ی امریکا این اسـت 
کـه زنـان بایـد در گفت وگوهـا و مذاکـرات 

باشـند.« بین االفغانـی حضـور داشـته 

او همچنـان نوشـته اسـت کـه در دیدار 
و  پیشـرفت ها  مـورد  در  افغـان  زنـان  بـا 
نگرانی هـای آنـان از آینـده ی گفت وگوهـای 

صلـح صحبـت کـرده اسـت.
خارجـه ی  وزارت  ویـژه ی  نماینـده ی 
امریـکا بـرای صلح افغانسـتان نوشـته اسـت 
کـه او در بـازار بـا شـماری از کارآفرینان زن 

نیـز دیـدار کرده اسـت.
او با نشـر عکسـی از خود و »شربت گل« 
در یکـی از بازارهـای کابـل، تأکیـد کرده که 

سـهم گیری زنـان در فعالیت هـای اقتصـادی 
بـرای افغانسـتان مهم و حیاتی اسـت.

 19( یک شـنبه  روز  خلیـل زاد  زلمـی 
در  او  سـفر  ایـن  شـد.  کابـل  وارد  جـوزا( 
در  سـفرهایش  از  دور  هشـتمین  چاچـوب 
مـورد تسـهیل رونـد صلـح افغانسـتان گفته 

شـده اسـت.
آقـای خلیـل زاد در جریان این سـفرش 
تـا کنـون بـا رهبـران حکومـت و شـماری از 
داشـته  دیـدار  کشـور  سیاسـی  چهره هـای 

اسـت. او در دیـداری بـا محمداشـرف غنـی، 
کـه  بـود  گفتـه  کشـور  رییس جمهـوری 
گفت وگوهـای صلح افغانسـتان وارد مرحله ی 
تـازه می شـود و در ایـن مرحلـه از تالش هـا 
بـرای صلـح، افغان هـا در آن بیش تـر از هـر 

زمـان دیگـری شـامل خواهنـد بود. 
او همچنـان گفتـه بـود کـه دو طرف در 
ایـن دیـدار توافـق کرده انـد کـه آمادگی هـا 
در  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  آغـاز  بـرای 

حـال حاضـر مهـم و ضروری اسـت.

خلیل زاد بر حضور زنان در گفت وگوهای صلح تأکید کرد

اطالعات روز: دور نخست امتحان کانکور 
فارغان مکاتب شهر کابل و ولسوالی های آن با 
اشتراک حدود 52 هزار دانش آموز برگزار شد.

وزارت  سرپرست  باالکرزی،  عبدالتواب 
)سه شنبه، 21  دیروز  کشور  عالی  تحصیالت 
کابل  کانکور  آزمون  آغاز  مراسم  در  جوزا( 
گفت که این آزمون در چهار دانشگاه )کابل، 
پولی تخنیک، تعلیم و تربیه ی شهید ربانی و 

افغان( برای چهار روز ادامه  سیدجمال الدین 
می یابد.

به گفته ی آقای باالکرزی، در این آزمون، 
بیش از 20 هزار دانش آموز دختر و 30 هزار 

دانش آموز پسر اشتراک دارند.
خموش،  عبدالقدیر  حال،  همین  در 
با  که  گفت  امتحانات  ملی  کمیته ی  رییس 
تعقیب  به  و  کابل  کانکور  امتحانات  برگزاری 

آینده،  ننگرهار در جریان هفته ی  آن والیت 
روند سراسری این امتحان به پایان می رسد.

این  نتایج  خموش،  آقای  گفته ی  به 
امتحان تا یک ماه دیگر )15 الی 20 سرطان( 

اعالم خواهد شد.
 1398 سال  سراسری  کانکور  امتحان 
افغانستان حدود دو ونیم ماه پیش )7 حمل( 
از والیت های لوگر، پکتیا، خوست و کنر آغاز 

شد.
در این امتحان، حدود 206 هزار و 787 
آمار  براساس  که  کرده اند  شرکت  دانش آموز 
از این مجموع، 77  امتحانات،  کمیته ی ملی 
تحصیالت  نهادهای  به  آن  نفر   116 و  هزار 
عالی دولتی و 49 هزار و 480 نفر دیگر آن 
در تحصیالت نیمه عالی دولتی جذب خواهند 

شد.

دور نخست امتحان کانکور والیت کابل برگزار شد

مقام هـای  روز:  اطالعـات 
تأییـد  زابـل  والیـت  در  محلـی 
ضدحملـه ی  در  کـه  می کننـد 
ولسـوالی  در  امنیتـی  نیروهـای 
 45 والیـت،  ایـن  دایچوپـان 
جنگ جـوی گـروه طالبـان کشـته 

ند. ه ا شـد
گل اسـالم سیال، سـخن گوی 
والـی زابـل بـه روزنامـه اطالعـات 
ضدحملـه  ایـن  کـه  گفـت  روز 
 20 )دوشـنبه،  پیـش  شـب  دو 

جـوزا( از سـوی نیروهـای پولیـس 
از آن راه انـدازی شـده بـود  پـس 
از  طالبـان  جنگ جویـان  کـه 
ولسـوالی  بـر مرکـز  چنـد جهـت 
بوده انـد. دایچوپـان حملـه کـرده 

سـیال  آقـای  گفتـه ی  بـه 
ولسـوال  عبدالبـاری«،  »مولـوی 
نام نهـاد طالبـان بـرای دایچوپـان، 
ایـن  عملیاتـی  مسـئول  »فریـد«، 
گـروه در زابـل و »ملـک«، یکـی 
در  گـروه  ایـن  فرماندهـان  از 

کشته شـدگان  جملـه ی  از  زابـل 
ایـن  در  طالبـان  جنگ جویـان 

می باشـند. ضدحملـه 
کـه  افـزود  سـیال  آقـای 
 20 درگیـری  ایـن  جریـان  در 
گـروه  ایـن  دیگـر  جنگ جـوی 
نیـز زخمـی شـده اند. او از تلفـات 
غیرنظامیـان  و  امنیتـی  نیروهـای 
درگیری هـا  ایـن  جریـان  در 
چیـزی نگفـت امـا تأکید کـرد که 
حمله ی گـروه طالبان بر ولسـوالی 

دایچوپـان عقـب زده شـده اسـت.
گـروه  امـا،  حـال  همیـن  در 
طالبـان بـا نشـر اعالمیـه ای ادعـا 
کـرده کـه ایـن گـروه مرکـز ایـن 
گرفتـه  کنتـرل  در  را  ولسـوالی 

اسـت.
ایـن گـروه آمار تلفـات بر این 
گـروه را رد کـرده، گفته اسـت که 
دو جنگ جوی شـان کشـته و سـه 
جنگ جوی دیگرشـان نیـز زخمی 

ند. شده ا

بـه نقل از اعالمیـه، در جریان 
ایـن حمله ی طالبـان، ده ها نیروی 
دولتـی کشـته شـده اند کـه تنهـا 
اجسـاد 12 نفـر آنـان در میـدان 

نبـرد باقـی مانده انـد.
والیـت زابل در جنوب کشـور 
می باشـد  ناامـن  والیت هـای  از 
کـه گـروه طالبـان در شـماری از 
شـهر  به شـمول  آن  ولسـوالی های 
قـالت، مرکـز ایـن والیـت فعالیت 

دارد. تروریسـتی  گسـترده ی 

۴۵ جنگ جو به شمول ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی دایچوپان زابل کشته شدند
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کشـــته شـــده اســـت. 
ـــد  ـــزارش داده بودن ـــانه ها گ ـــال رس قب
زنـــدان  از  صالح الدیـــن  قـــاری  کـــه 
ـــرده اســـت. ـــرار ک ـــاب ف ـــی فاری ـــت مل امنی

عضـــو  خیرخـــواه،  محمدســـمیع 
فاریـــاب  والیـــت  والیتـــی  شـــورای 
ــن  ــالح الدیـ ــاری صـ ــه قـ ــد کـ می گویـ
از زنـــدان امنیـــت فاریـــاب نـــه، بلکـــه از 
ــت  ــت امنیـ ــه ی ریاسـ ــک مهمان خانـ یـ
ـــل  ـــهر کاب ـــیرپور ش ـــه ی ش ـــی از منطق مل

آزاد شـــده اســـت. او می افزایـــد کـــه 
ــم  ــدود یک ونیـ ــن حـ ــاری صالح الدیـ قـ
ــی  ــت ملـ ــه ی امنیـ ــال در مهمان خانـ سـ

ــوده اســـت. در کابـــل بـ
ـــورای  ـــر ش ـــو دیگ ـــی عض ـــا توران فریب
ــاور  ــه ایـــن بـ ــز بـ ــاب نیـ والیتـــی فاریـ
در  صالح الدیـــن  قـــاری  کـــه  اســـت 
ـــه  ـــی ای ک ـــربازان دولت ـــدن س ـــدل آزادش ب
ـــده  ـــد، آزاد ش ـــیر بودن ـــان اس ـــش طالب پی
ــه  ــد کـ ــی می گویـ ــم تورانـ ــت. خانـ اسـ

به درســـتی ایـــن اطالعـــات اطمینـــان 
کامـــل دارد. به بـــاور او ایـــن تبادلـــه 
ــر روز  ــان هـ ــا طالبـ ــود تـ ــث می شـ باعـ
ــد در  ــد و می خواهنـ ــری کننـ گروگان گیـ
ـــگ  ـــه در چن ـــان ک ـــر آزادی اعضای ش براب
حکومت انـــد، تبادلـــه کنـــد: »نبایـــد 
ــا ایـــن کار طالبـــان  تبادلـــه می شـــد. بـ
بدآمـــوز می شـــوند و دوبـــاره دســـت بـــه 

ایـــن کار خواهنـــد زد.«
ـــاب  ـــی فاری ـــت امنیت ـــی از وضعی توران
ـــه  ـــد ک ـــا می کن ـــت و ادع ـــاکی اس ـــز ش نی
ـــری  ـــدود 10 و 20 کیلومت ـــا ح ـــان ت طالب
حضـــور  فاریـــاب  شـــهر  حومه هـــای 
دارنـــد و در اطـــراف، در بیش تـــر مـــوارد 
فقـــط مرکزهـــای ولســـوالی ها تحـــت 

کنتـــرل دولـــت اســـت. 
طـــی تماس هایـــی کـــه در دو روز 
پی هـــم بـــا ریاســـت امینـــت ملـــی 
ــر  ــن اداره حاضـ ــئوالن ایـ ــتیم، مسـ داشـ
ـــد.  ـــت بدهن ـــورد وضاح ـــن م ـــدند در ای نش
ــه  ــات روز بـ ــی اطالعـ ــن تماسـ در آخریـ
ریاســـت امنیـــت ملـــی، ســـخن گوی 
ــن  ــال در ایـ ــه فعـ ــت کـ ــن اداره گفـ ایـ

مـــورد چیـــزی گفتـــه نمی توانـــد.
ــی  ــی والـ ــن ایوبـ ــاری صالح الدیـ قـ
پیشـــین نام نهـــاد گـــروه طالبـــان در 
ـــنبله 1394  ـــم س ـــاب در ده ـــت فاری والی
هنگامـــی کـــه می خواســـت از راه هـــرات 
ـــرار  ـــه ف ـــه کویت ـــپس ب ـــار و س ـــه قنده ب
کنـــد، در مســـیر راه هرات-شـــیندند، 
توســـط ریاســـت عمومـــی امنیـــت ملـــی 

دســـت گیر شـــد.
از  یکـــی  صالح الدیـــن  قـــاری 
و  خطرنـــاک  مهـــم،  چهره هـــای 
ـــت. او در  ـــان اس ـــروه طالب ـــته ی گ کارکش
گذشـــته مســـئولیت جنـــگ والیت هـــای 
ــاب،  ــوص فاریـ ــرب، به خصـ ــمال و غـ شـ
ـــته  ـــده داش ـــه عه ـــدوز را ب ـــان و قن بدخش
ـــاب  ـــت فاری ـــورای والی ـــای ش ـــت. اعض اس
می گوینـــد کـــه بـــا پیوســـتن دوبـــاره ی 
او بـــه جنگ جویـــان طالبـــان، وضعیـــت 
ــوص  ــور، به خصـ ــمال کشـ ــگ در شـ جنـ
ــه  ی  ــرده و روحیـ ــر کـ ــاب تغییـ در فاریـ
جنگ جویـــان طالـــب تقویـــت خواهنـــد 

شـــد.

ــاری  ــه قـ ــر شـــد کـ خبرهایـــی نشـ
ــد  ــای ارشـ ــی از اعضـ ــن ایوبـ صالح الدیـ
گـــروه طالبـــان و والـــی نام نهـــاد پشـــین 
ـــدان  ـــاب از زن ـــت فاری ـــروه در والی ـــن گ ای
ــون  ــاه جـ ــم مـ ــی در ششـ ــت ملـ امنیـ
فـــرار کـــرده اســـت. خبـــر فـــرار قـــاری 
صالح الدیـــن از زنـــدان ابتـــدا توســـط 
ســـخن گوی گـــروه طالبـــان نشـــر شـــد. 
ـــرش  ـــه ی تویت ـــد در صفح ـــح اهلل مجاه ذبی
گفتـــه اســـت کـــه قـــاری صالح الدیـــن 
ــن  ــین ایـ ــاد پیشـ ــی نام نهـ ــی والـ ایوبـ
ـــده  ـــق ش ـــدان موف ـــاب از زن ـــروه در فاری گ
ـــال در مناطـــق  ـــد و فع ـــرار کن ـــه ف اســـت ک
تحـــت تســـلط طالبـــان به ســـر می بـــرد 
و مصئـــون اســـت. مجاهـــد در مـــورد 
این کـــه قـــاری صالح الدیـــن چطـــور 
و دقیقـــا از کجـــا فـــرار کـــرده، چیـــزی 

نگفتـــه اســـت. 
همزمـــان بـــا فـــرار صالح الدیـــن 
ـــان در  ـــدان طالب ـــی از زن ـــی، 83 زندان ایوب
ـــت  ـــار والی ـــوالی قیص ـــاخ ولس ـــه ی ش قری
فاریـــاب آزاد شـــده اســـت. به نقـــل از 
وزارت دفـــاع از ایـــن 83 نفـــر، 31 تـــن 
آن هـــا ســـربازان ارتـــش ملـــی، 24 تـــن 
آن هـــا پولیـــس، 4 نفـــر ملکـــی، 8 تـــن 
ــد.  ــدو بوده انـ ــرباز کمانـ ــی، 2 سـ خارجـ
اکثـــر ایـــن 83 زندانـــی آزادشـــده از 
ـــی  ـــربازان دولت ـــان، س ـــار طالب ـــدان قیص زن

اســـت.
چگونگـــی فـــرار یـــک عضـــو ارشـــد 
و  ملـــی  امنیـــت  زنـــدان  از  طالبـــان 
ـــی  ـــا دولت ـــان آزادی نیروهـــای عمدت همچن
ـــت.  ـــش برانگیز اس ـــان پرس ـــدان طالب از زن
ــاب  ــت فاریـ ــورای والیـ ــای شـ اعضـ
بـــه اطالعـــات روز می گویـــد کـــه قـــاری 
آزادســـازی  برابـــر  در  صالح الدیـــن 
ـــان  ـــی طالب ـــار زندان ـــه در قیص ـــیرانی ک اس
بودنـــد، آزاد شـــده اســـت. آن هـــا ادعـــا 
ــر  ــه از آن 83 نفـ ــی کـ ــد زندانـ می کننـ
ـــوالی  ـــاخ ولس ـــه ی ش ـــده، در منطق آزاد ش
ـــت دارد و  ـــاب موقعی ـــت فاری ـــار والی قیص
ــاب  ــاب به حسـ ــان در فاریـ ــز طالبـ مرکـ

یـــد.  می آ
بـــه گفتـــه ی آن هـــا، رســـیدن در 
ـــگ  ـــری و جن ـــدون درگی ـــه ب ـــن منطق ای

امکان پذیـــر نیســـت، امـــا افـــرادی کـــه 
ـــژه ی  ـــروی وی ـــط نی ـــود توس ـــه می ش گفت
ـــش  ـــال ارت ـــا چرخ ب ـــده، ب ـــی آزاده ش دولت
بـــدون درگیـــری و جنـــگ، از منطقـــه ی 
شـــاخ ولســـوالی قیصـــار انتقـــال داده 

شـــده اســـت.
رد  را  ادعـــا  ایـــن  دفـــاع  وزارت 
ایـــن  کـــه  می افزایـــد  و  می کنـــد 
عملیـــات توســـط نیـــروی ویـــژه  انجـــام 
شـــده و در ایـــن عملیـــات 3 طالـــب 

خادم آزاد – اطالعات روز 

صالح الدین ایوبی از نزد امنیت ملی فرار کرده یا تبادله شده است؟

اعضای شورای والیت فاریاب به اطالعات روز می گوید که قاری صالح الدین در برابر آزادسازی 
اسیرانی که در قیصار زندانی طالبان بودند، آزاد شده است. آن ها ادعا می کنند زندانی که از آن 
83 نفر آزاد شده، در منطقه ی شاخ ولسوالی قیصار والیت فاریاب موقعیت دارد و مرکز طالبان در 

فاریاب به حساب می آید. 
به گفته ی آن ها، رسیدن در این منطقه بدون درگیری و جنگ امکان پذیر نیست، اما افرادی که 
گفته می شود توسط نیروی ویژه ی دولتی آزاده شده، با چرخ بال ارتش بدون درگیری و جنگ، از 

منطقه ی شاخ ولسوالی قیصار انتقال داده شده است.

اطالعــات روز: منابــع امنیتــی در والیــت قندهــار می گوینــد کــه در نتیجــه ی یــک انفجــار در ولســوالی دنــد 
ایــن والیــت شــش غیرنظامــی کشــته شــده اند.

ــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه  عبدالبشــیر خاکســار، معــاون ســخن گوی فرماندهــی پولیــس قندهــار ب
ــد  ایــن انفجــار حوالــی ســاعت 9:30 صبــح دیــروز )سه شــنبه، 21 جــوزا( در روســتای »پانیــزو« در ولســوالی دن

ایــن والیــت رخ داده کــه در آن یــک عــراده موتــر حامــل غیرنظامیــان هــدف قــرار گرفتــه اســت.
ــار جــاده ای برخــورد کــرده  ــن کن ــا مای ــان ب ــر حامــل غیرنظامی ــی رخ داده اســت کــه موت ــن انفجــار زمان ای

اســت.
آقای خاکسار افزود که چهار کودک )دو دختر و دو پسر( نیز شامل کشته شدگانند.

فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
والیــت قندهــار در جنــوب افغانســتان از والیت هــای ناامــن به حســاب می آیــد کــه گــروه طالبــان در شــماری 

از ولســوالی های آن به شــمول شــهر قندهــار فعالیــت دارد.

اطالعــات روز: گاللــی صافــی، عضــو مجلــس ســنا، احمدجــواد پیــکار، سرپرســت وزارت شهرســازی و اراضــی، 
ضیاالحــق امرخیــل، مشــاور ارشــد رییس جمهــور اشــرف غنــی و شــکراهلل عاطــف مشــعل، ســفیر افغانســتان در 

ــورد افغانســتان معرفــی شــدند. پاکســتان به عنــوان اعضــای جدیــد کرکــت ب
عزیــزاهلل فضلــی، رییــس عمومــی کرکــت بــورد کشــور دیــروز )سه شــنبه، 21 جــوزا( در یــک نشســت خبــری 
ــراد به جــای حکمت خلیــل کــرزی، معیــن سیاســی پیشــین وزارت خارجــه، اکلیــل حکیمــی،  گفــت کــه ایــن اف
ــر پیشــین شهرســازی و احمدشــاه ســنگ دل، رییــس  ــادری، وزی ــه، ســید ســعادت منصــور ن ــر پیشــین مالی وزی

ــورد تعییــن شــده اند. ــد کرکــت ب ــوان اعضــای جدی ــا به عن دانشــگاه خصوصــی دنی
آقــای فضلــی همچنــان گفــت کــه انــدی مــول، مربــی بریتانیایــی ســابق تیــم ملــی کرکــت و مجاهــد زدران در 
کمیتــه ی مرحلــه ی گزینــش تعییــن شــده اند. او در عیــن حــال افــزود کــه بــه زودی تغییراتــی در ســمت ریاســت 
اجرایــی کرکــت بــورد نیــز اعمــال خواهــد شــد. بــه گفتــه ی او، لیــگ برتــر کرکــت افغانســتان تــا چهــار مــاه دیگــر 

)اکتوبــر( برگــزار خواهــد شــد.

ــی  ــت غزن ــی در والی ــع محل ــات روز: مناب اطالع
می گویــد کــه در دو رویــداد ترافیکــی در ایــن والیــت 
ــده اند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــته و 11 نف ــر کش ــج نف پن

محمدعــارف نــوری، ســخن گوی والــی غزنــی 
بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن دو رویــداد 
ــروز )سه شــنبه، 21 جــوزا( در مربوطــات  ترافیکــی دی
ولســوالی های گیــالن و انــدر ایــن والیــت رخ داده 
ــه  ــداد اول ک ــه در روی ــزود ک ــوری اف ــای ن ــت. آق اس

در نتیجــه ی واژگــون شــدن یــک تانکــر تیــل در 
ــر زخمــی  ــالن رخ داده، ده نف مربوطــات ولســوالی گی
شــده اند. بــه گفتــه ی او، ایــن افــراد پــس از آن زخمــی 
ــر  ــه ی تانک ــگام تخلی ــور هن ــک جنرات ــه ی ــده اند ک ش
واژگــون شــده بــه تانکــر دومــی، آتــش گرفتــه اســت.

ســخن گوی والــی غزنــی عــالوه کــرد کــه در 
ــراده  ــر، دو ع ــراده تانک ــداد دو ع ــن روی ــه ی ای نتیج
ــز  ــدر« نی ــوع »فول ــر ن ــراده موت ــک ع موترســایکل و ی

ــت. ــده اس ــق ش حری
آقــای نــوری در عیــن حــال گفت کــه رویــداد دوم 
ــا« در ولســوالی  ــوح باب ترافیکــی در منطقــه ی »مــال ن
انــدر غزنــی رخ داده اســت. او افــزود کــه ایــن رویداد در 
نتیجــه ی برخــورد یــک عــراده موتــر مســافربری نــوع 
ــک  ــا ی ــی ب ــاه ابدال ــه شــرکت احمدش ــوط ب 404 مرب

عــراده موتــر نــوع ســراچه رخ داده اســت.
ــر  ــج نف ــداد پن ــن روی ــوری، در ای ــه ی ن ــه گفت ب

ــه زن و دو کــودک کشــته و راننــده ی  به شــمول س
ســراچه زخمــی شــده اســت. او در مــورد علــت 
ــا  ــت ام ــزی نگف ــی چی ــداد ترافیک ــن دو روی ــوع ای وق
و  راهنمایــی  قوانیــن  بــه  راننده هــا  بی توجهــی 
ــد  ــش از ح ــرعت بی ــرک ها، س ــی س ــی، خراب رانندگ
ــی  ــای اصل ــی از علت ه ــم ترافیک ــود عالی ــا و نب موتره
ــه  ــد و هم ــتان می باش ــک در افغانس ــای ترافی رویداده

روزه از شــهروندان کشــور قربانــی می گیــرد.

دو رویداد ترافیکی در غزنی ۵ کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت

چهار عضو جدید کرکت بورد معرفی شدندشش غیرنظامی در انفجاری در قندهار کشته شدند
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شینهوا - جمیل بهاتی

مترجم: جلیل پژواک

دیپلماسی همسایگی شی جین پینگ برای ایجاد جامعه ی نزدیک تر با آینده ی مشترک

»کنفرانس تعامل و اعتمادسازی می تواند آسیا را به امنیت مشترک و پایدار سوق دهد«
عمر فاروق، کارشناس پاکستانی 
در مصاحبه ای می گوید که کنفرانس 
تعامل و اعتمادسازی در آسیا )سیکا(، 
که 27 سال پیش راه اندازی شد، سکو/ 
پلت فرمی است که می تواند آسیا را به 
امنیت مشترک، جامع، تعاونی و پایدار 

سوق دهد.
عمر فاروق استاد روابط بین الملل 
در  زکریا  بهاءالدین  دانشگاه  در 
آستانه  در  را  سخنان  این  پاکستان، 
پنجمین اجالس سیکا که از 14 تا 15 
جون در دوشنبه پایختت تاجیکستان 
با  مصاحبه اش  در  می شود،  برگزار 

شینهوا بیان کرد.
به  می تواند  سیکا  وی  باور  به 
اعضایش، در صورتی که آن ها مفاهیم 
ساختار  و  کنند  نوآوری  امنیتی 
جدیدی  منطقه ای  امنیتی  همکاری 
بسازند، می تواند کمک کند تا به طور 
دهند.  ارتقا  را  آسیا  امنیت  مشترک 
چین در آخرین اجالس سیکا که در 
ماه می 2014 در شانگهای برگزار شد، 

خواستار این اقدامات شده بود. 

رییس جمهور  جین پینگ  شی 
بازدید  برای  میانه  آسیای  در  چین 
به سر  تاجیکستان  و  قرغیزستان  از 
اجالس  در  است  قرار  و  می برد 
و  شانگهای  همکاری های  سازمان 
در  اعتمادسازی  و  تعامل  کنفرانس 

آسیا )سیکا(، شرکت کند.
بی اطمینانی های  به  توجه  با 
جهان،  سراسر  در  رشد  به  رو 
همکاری  او  سفر  که  می رود  انتظار 
سازمان  چارچوب  در  را  چندبعدی 
کنفرانس  و  شانگهای  همکاری های 
آسیا  در  اعتمادسازی  و  تعامل 
و  کند  تقویت  پیش  از  بیش تر 
ایجاد  برای  را  بیش تری  تالش های 
یک آینده امنیتی و رفاهی مشترک 
ایجاد  منطقه  کشورهای  تمام  برای 

کند. 
تحکیم/تقویت همکاری سازمان  

همکاری های شانگهای
رهبران کشورهای عضو سازمان 
همکاری های شانگهای برای اشتراک 
سازمان  این  جاری  سال  نشست  در 
قرغیزستان  پایتخت  بیشکک،  در 
انتظار  می شوند.  جمع  گردهم 
را  واحدی  موضع  آن ها  که  می رود 
در خصوص مسائل مهم منطقه ای و 

بین المللی اعالم کنند. 
سازمان   که  هنگامی 
همکاری های شانگهای در ماه جون 
ماموریت  شد،  تاسیس   2001 سال 
متقابل،  اعتماد  ایجاد  اصلی اش 
تقویت  و  مرزی  امنیت  از  حفاظت 

همکاری ضدتروریسم بود. 
این  گذشته،  سال   18 طی 
سازمان  بزرگ ترین  به  سازمان 
از  جامع  همکاری  برای  منطقه ای 
پوشش  تحت  که  منطقه ای  لحاظ 
از  این سازمان است و جمعیتی که 
شده  تبدیل  می کند،  نمایندگی  آن 
است. همکاری میان کشورهای عضو 
زمینه هایی  در  عمدتا  سازمان  این 

عمده ی  نگرانی های  از  یکی  دیگر 
اجالس  در  باید  که  می داند  مشترک 

یگانه  به عنوان  )سیکا(  آسیا  در 
همه-آسیایی  چندجانبه  میکانیسم 
امنیتی،  همکاری  زمینه  در  فعال 
سیاسی  زمینه های  در  اقداماتی  با 
اعتماد  فعاالنه  طور  به  نظامی،  و 
را  عضوش  کشورهای  میان  متقابل 

تقویت کرده است.
 1992 سال  در  که  سیکا 
تاسیس شد، انجمنی برای گفت وگو 
و مشاوره در مورد مسائل امنیتی در 
آسیا بود. این میکانیسم طی سال ها 
تالش مشترک یک انجمن همکاری 
از وسیع ترین  بوده است که  امنیتی 
پوشش، بیش ترین عضو و کافی ترین 
بوده و  نمایندگی در آسیا برخوردار 
ارتقای  در  سازنده ای  و  مهم  نقش 
کرده  ایفا  منطقه ای  رفاه  و  ثبات 

است.
همکاری  که  می گوید  زا  شی 
امنیتی اساس سازمان همکاری های 
شانگهای و سیکا بوده است. به باور 

غلبه  هستند،  روبه رو  که  متعددی 
کنند.

اعتمادسازی  و  تعامل  کنفرانس 
در آسیا )سیکا( به عنوان انجمنی برای 
مسائل  مورد  در  مشاوره  و  گفت وگو 
امنیتی آسیا، در سال 1992 راه اندازی 

شد.
به  سیکا  این که  برای  چین 
مواجهه  در  سازنده اش  و  مهم  نقش 
دهد،  ادامه  جدید  چالش های  با 
مشترک،  جامع،  امنیتی  »چشم انداز 
تعاونی و پایدار در آسیا« را پیشنهاد 
و  مشترک  تالش های  خواستار  و 

همکاری برد-برد شده است.
اعضای  فاروق،  پروفیسور  دید  از 
تقویت  را  متقابل  اعتماد  باید  سیکا 
کنند، گفت وگو و مبادالت را ادامه و 
در همکاری مداوم شان اطالعات را با 

یک دیگر شریک کنند.
از  جدا  فاروق  پروفیسور 
تروریسم،  مانند  مشترک  نگرانی های 
افراط گرایی و اتصال منطقه ای، کمبود 
را  آسیا  داخل  در  دادوستد  و  تجارت 

مهم را تصویب و همکاری چندجانبه 
بیش تر  را  این سازمان  در چارچوب 

از پیش ارتقا خواهند داد.
آوردن رفاه به آسیا

عضو  کشورهای  همانند 
شانگهای،  همکاری های  سازمان 
نیز  آسیایی  کشورهای  از  بسیاری 
سنتی  امنیتی  چالش های  با  باید 
نیروی  »سه  شمول  به  غیرسنتی  و 
فقر  مخدر،  مواد  قاچاق  شیطانی«، 
مقابله  مرزی  اختالفات  و  شدید 

کنند. 
ذهنیت  بازگشت  عین حال،  در 
»بازی های  و  هژمونی  سرد،  جنگ 
مجموع-صفر« تهدید جدی را برای 
در  آسیا  و  جهان  امنیتی  و  ثبات 
با همکاری  تنها  قبال دارد. کشورها 
با یک دیگر می توانند بر این چالش ها 
غلبه کنند و برای خود و منطقه در 

کل به رفاه و پیشرفت برسند.
اعتمادسازی  و  تعامل  کنفرانس 

پاکستانی می گوید  پروفسور  این 
که آسیا در حال حاضر با چالش های 
قاره  این  اما  است  مواجه  بیش تری 
امیدوارکننده ترین و پویاترین منطقه 
است و می تواند مشکالتش را از طریق 

پلت فرم و میکانیسم سیکا حل کند. 
او با اشاره به فرصت مطلوبی که 
می گوید:  آمده،  وجود  به  آسیا  برای 
صلح،  گذشته،  دهه ی  یک  »طی 
به عنوان  برد-برد  همکاری  و  توسعه 
روند اصلی در این منطقه ظاهر شده 

است.«
پیشرفت  این  وی  گفته ی  به 
مثبت به مقابله با چالش هایی که آسیا 
در زمینه ی امنیت، اقتصاد، جمعیت، 
فقر  و  غذایی  امنیت  محیط زیست، 

مواجه است، کمک می کند. 
خصوص  در  فاروق  پروفسور 
آسیا  که  می گوید  منطقه ای  امنیت 
»به عنوان  گذشته  سال  پنج  در 
آسیب دیده ترین  و  آسیب پذیرترین 
ظاهر  جهان  در  تروریسم،  از  منطقه 
عمده ی  کشورهای  ]اما[  است  شده 

دادوستد  و  اقتصاد  امنیت،  مانند 
مردم به مردم بهبود یافته است. 

شی جین پینگ در سخنرانی اش 
چینگ دائو   2018 سال  اجالس  در 
توسعه  بعدی  مرحله ی  خصوص  در 
از  شانگهای،  همکاری های  سازمان 
کشورهای دخیل در بلوک منطقه ای 
برای  نزدیک  همکاری  خواستار 

جامعه ای با آینده ی مشترک شد. 
مطالعات  »مرکز  رییس  زه  شی 
شانگهای  همکاری های  سازمان 
سازمان  که  می گوید  چین« 
همکاری های شانگهای می تواند گام 
ارتقای  و  ترویج  جهت  در  بزرگی 

ساخت چنین جامعه ای بردارد.
آن جایی  از  است  باور  این  بر  او 
سازمان  این  عضو  کشورهای  که 
اقتصادی  و  امنیتی  چالش های  با 
اجماع  از  هستند،  روبه رو  مشترکی 
از  بسیاری  مورد  در  گسترده ای 

مسائل برخوردار هستند.

تاجیکستان مورد  ماه جون سیکا در 
توجه قرار گیرد.

زمینه ی  در  همکاری  تقویت  وی 
کشورهای  اصلی  تقاضای  امنیت 
با  مقابله  برای  دو سازمان  این  عضو 
اوراسیا  منطقه  در  وضعیت  تغییرات 

است.
بنابراین، او می گوید که همکاری 
آجندای  اصلی  موضوع  امنیتی 
همکاری های  سازمان  اجالس 
شانگهای در بیشکک و اجالس سیکا 

در دوشنبه خواهد بود.
او عالوه می کند که رهبران باید 
و  مذاکره کنند  این مسأله  مورد  در 
رسیدگی  برای  مناسب  راه حل های 
به چالش ها و تهدیدات امنیتی پیدا 

کنند.
تحکیم روابط دوجانبه

در  چین  اخیر  سال های  در 
روشنی اصل روابط حسنه، صداقت، 
فراگیرندگی/  و  مشترک  منافع 
بهبود  حال  در  پیوسته  جامعیت 
آسیای  کشورهای  با  روابطش 

با  چین«  و  روسیه  جمله  از  آسیایی 
»از خود  امنیتی  همکاری های  بهبود 
مسئولیت پذیری و پختگی برای حل 

این چالش ها نشان دادند.«
که  می گوید  فاروق  پروفیسور 
کشورها  از  برخی  اخیر  تالش های 
پیش گرفتن  در  دنبال کردن/  برای 
و  انزوا  یک جانبه گرایی،  سیاست 
تهدیدات  جمله  از  ضدجهانی سازی 
کل  و  آسیا  در  ثبات  برای  اصلی 
موارد  به  استناد  با  او  است.  جهان 
تاریخی که در گذشته باعث اقدامات 
ارزی  مسائل  و  تالفی جویانه  تجارتی 
در  منازعه ای  به  منجر  نهایت  در  که 
مقیاس بزرگ شده است، می گوید که 
روند خطرناکی  به  چنین تالش هایی 
می انجامد که به نفع هیچ کسی نیست 
اقتصادی  فاجعه ی  آغاز  می تواند  و 
عظیمی شود که نتیجه ی آن بی ثباتی 

جهانی و حتا جنگ است. 
او می گوید که کشورهای آسیایی 
چارچوب  در  همکاری  و  اتحاد  با 
سیکا می توانند موفقانه بر چالش های 

روشنی  در  سازمان  این  درواقع 
»روح  یعنی  خود  اساسی  اصل 
شانگهای«، پیوسته در حال پیشرفت 
برای رسیدن به این هدف بوده است. 
تاثیرگذار  نیروی  به  سازمان  این 
نیروی  »سه  با  مبارزه  مقابله/  در 
جدایی طلبی  تروریسم،  شیطانی«، 
و  مهار  همچنین  و  افراط گرایی،  و 
سایبری  و  فرامرزی  جرایم  سرکوب 

تبدیل شده است.
عملی  همکاری  همین حال،  در 
زمینه ی  در  عضو  کشورهای  میان 
نقل،  و  حمل  انرژی،  نظامی، 
کشاورزی  و  زیرساخت  مخابرات، 
و  داشته  همراه  به  ملموسی  نتایج 
و  منطقه  مردم  برای  واقعی  مزایای 

فراتر از آن به ارمغان آورده است.
ناوروف  والدیمیر  گفته ی  به 
همکاری های  سازمان  دبیرکل 
در  عضو  کشورهای  شانگهای، 
اجالس سال جاری یک سری اسناد 

استان  چینگ دائو،  در  شانگهای  همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  نشست سران  هجدهمین 
شاندونگ، شرق چین، تاریخ 10 جون ۲01۸. شی جین پینگ سخنرانی و جلسه را رهبری کرد. 

)عکس از: شینهوا/ دینگ لین(

رییس جمهور چین، شی جین پینگ در حال سخنرانی در مراسم افتتاحیه ی پنجمین نشست وزرای 
خارجه ی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا، در بیجینگ پایتخت چین در ۲۸ اپریل سال ۲01۸. 

)عکس از: شینهوا/ دینگ هایتاو(

عکس گرفته شده در ۲۸ ِمی سال ۲01۸ بخش شرق پور-راجانای بزرگ راه الهور. عبدال حکیم 
در راجانا، شرق پاکستان، را نشان می دهد. بخش شرق پور-راجانای این بزرگ راه با 1۳5 کیلومتر 
 China طول جز حیاتی این بزرگ راه ۲۳0 کیلومتری است که توسط دولت پاکستان تمویل و توسط

Railway 20th Bureau Group ساخته شده است. )عکس از شینهوا/ احمد کمال(



رییس  رشید،  یوسف 
انتخابات  بنیاد  اجرایی 
آزاد و عادالنه ی افغانستان 
با  گفت وگو  در  )فیفا( 
روز،  اطالعات  روزنامه 
روند  در  تأخیر  دلیل 
مشکالت  را  آگاهی دهی 
مثل  کمیسیون  داخلی 
و  فردمحور  »سیاست 
پراکندگی  و  سیلقه محور 
کمیسیون«  داخل  در 
می خواند. رییس اجرایی 
فیفا می گوید که کمیسیون 
مستقل انتخابات توانایی 
را  انتخابات  برگزاری 
مطابق با تقویم و مراحل 

انتخاباتی ندارد. 

چهارشنبه  ۲۲ جوزا 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷4۷گزارش www.etilaatroz.com

ملیحه کاظمی 

شینهوا

مترجم: جلیل پژواک

شینهوا - جمیل بهاتی

مترجم: جلیل پژواک

بی برنامگی کمیسیون مستقل انتخابات؛ هنوز کارزار 
آگاهی دهی روند ثبت نام رای دهندگان  آغاز نشده است

دیپلماسی همسایگی شی جین پینگ برای ایجاد جامعه ی نزدیک تر با آینده ی مشترک

پاکستانی  پروفیسور  این 
خاطرنشان می کند که صلح و توسعه 

مرکزی بوده است. 
اعمار  با  چین  قرغیزستان،  در 
تحقیقاتی  مرکز  و  اوش  شفاخانه 
ساخت  به  مادرزادی  قلبی  بیماری  
تسهیالت پزشکی کمک کرده است. 
چین همچنین به تعمیر جاده ها در 
امنیتی  توانایی  تقویت  و  بیشکک 

این کشور کمک کرده است.
سورنبای جینبکف رییس جمهور 
که  است  داشته  اظهار  قرغیزستان 
دوست  نزدیک،  همسایه ی  چین 
استراتژیک  شریک  و  قابل اعتماد 

کشورش است.
تاجیکستان، اولین کشور جهان 
اقتصادی  »کمربند  تفاهم نامه  که 
جاده ابریشم« را با چین امضا کرده 
اقتصادی سریع  توسعه  است، شاهد 

با کمک چین بوده است.
کشور  این  کلیدی  سکتورهای 
و  برق  انرژی،  زیرساخت،  مانند 
نقل  و  حمل  و  ارتباطات  همچنین 

توسعه  در  عظیمی  پیشرفت های  به 
دست یافته اند. 

تجاری  عمده  شریک  به  چین 
قرغیزستان  در  سرمایه گذاری  و 
است.  شده  تبدیل  تاجیکستان  و 
در  کشور  دو  این  با  چین  همکاری 
زیرساخت،  نقل،  و  حمل  زمینه 
عمیق تر  پیوسته  معادن  و  تجارت 
چینی  زبان  آموختن  است.  شده 
گزینه های  به  چین  در  تحصیل  و 
شده  تبدیل  محلی  جوانان  محبوب 

است.
انتظار می رود که دیدارهای شی 
جین پینگ همکاری های استراتژیک 
از  بیش  را  کشور  دو  این  با  جامع 
در  عملی  همکاری  و  تقویت  پیش 
چارچوب ابتکار »یک کمربند و یک 

راه« را ارتقا دهد. 
سابق  سفیر  پیشنگ  یاو 
که  می گوید  قرغیزستان  در  چین 
از  میانه  آسیای  کشورهای  و  چین 
از  تاجیکستان  و  قرغیزستان  جمله 
هم اکنون جامعه ای با آینده مشترک 
تشکیل داده اند که برای روابط چین 
با سایر کشورهای همسایه الگو قرار 

داده خواهد شد.

مطالب پولی 
از  هر  روز  اطالعات  روزنامه 
یادداشت های  و  مقاله ها  گاهی 
تجاری  و  تاریخی  مناسبتی، 
»مطالب  برچسپ  با  را  نهادها 
این  می کند.  منتشر  پولی« 
مطلب ها در بدل پول در صفحات 
داخلی منتشر می شود و همواره 
را  پولی(  )مطالب  یادداشت  این 
مطالب  این  نشر  دارد.  خود  با 
بازتاب دهنده ی  وجه  هیچ  به 
و  نیست  روز  اطالعات  دیدگاه 
این نهاد مطالبی از این دست را 
به  بازرگانی  آگهی  به عنوان  فقط 

نشر می رساند.

به  باید  و  هستند  درهم  تنیده  امر  دو 
طور همزمان دنبال شوند تا از همکاری 

برد-برد پایدار اطمینان حاصل شود.
تمایل  باالگرفتن  که  می گوید  او 
کشورها  برخی  در  ضدجهانی شدن 
در  باید  که  است  ویژه ای  مسأله  
اجالس سیکا مورد بحث قرار بگیرد و 
استراتیژی مقابله با آن سنجیده شود.

ابتکار  با توصیف  فاروق  پروفسور 
یک کمربند و یک راه چین به عنوان 
را  ارزشش  که  بسته ی جامع  و  طرح 
توسعه  برای  مستحکم  چشم انداز  با 
و ثبات ثابت کرده است، به این باور 
است که ابتکار یک کمربند و یک راه 

راه حل خواهد بود.

مطالب پولی 
از  هر  روز  اطالعات  روزنامه 
یادداشت های  و  مقاله ها  گاهی 
مناسبتی، تاریخی و تجاری نهادها 
پولی«  »مطالب  برچسپ  با  را 
مطلب ها  این  می کند.  منتشر 
داخلی  صفحات  در  پول  بدل  در 
این  همواره  و  می شود  منتشر 
یادداشت )مطالب پولی( را با خود 
دارد. نشر این مطالب به هیچ وجه 
اطالعات  دیدگاه  بازتاب دهنده ی 
از  مطالبی  نهاد  این  و  نیست  روز 
این دست را فقط به عنوان آگهی 

بازرگانی به نشر می رساند.

لیــف لیــت و بلبــورد« بــه دو زبــان 
ــر  ــان در سراس ــط مبلغ ــی توس مل

کشــور توزیــع می شــود.
و  حــج  وزارت  زنــان،  وزارت 
از  محلــی  ارگان هــای  و  اوقــاف 
ــیون  ــن کمیس ــکار ای ــای هم نهاده

اســت. آگاهی دهــی  بخــش  در 
ــد  ــا محم ــن موالن ــش از ای پی
اعضــای  از  یکــی  عبــداهلل، 
تأخیــر  از  انتخابــات  کمیســیون 
بخــش  در  آگاهی دهــی  کارزار  در 
تأســف  ابــراز  تقویتــی  ثبت نــام 
در  شــنبه  روز  او  بــود.  کــرده 
ــود:  ــته ب ــرش نوش ــه ی تویت صفح
ــل مختلفــی  ــل و دالی »به ســبب عل
کــه نتوانســتیم پــالن تبلیغاتــی 
بــرای عملیــات ثبت نــام تقویتــی 
کمیســیون  در  را  رأی دهنــدگان 
ــد و  ــرح، تأیی ــات ط مســتقل انتخاب
ــات  ــفم. عملی ــم، متأس ــی کنی عمل
رأی دهنــدگان  تقویتــی  ثبت نــام 
ــبیه  ــیع ش ــی وس ــدون آگاهی ده ب
نمازخوانــدن بی وضــو می باشــد.«

کمیســیون  ســخن گوی 
ــل  ــه به دلی ــرد ک ــات می پذی انتخاب
نبــود  و  کــم  زمانــی  فرصــت 
آگاهی دهــی،  برنامــه ی  امکانــات 
ــاز نشــده و  ــع آغ ــن کارزار به موق ای
ایــن امــر ممکــن باعــث شــود کــه 

ســطح اشــتراک مــردم در انتخابــات 
یابــد.  کاهــش  ریاســت جمهوری 
ــز  ــات نی ــای ناظــر انتخاب نهاده
معتقدنــد کــه کمیســیون انتخابــات 
رونــد  از  آگاهی دهــی  بخــش  در 
ــرده  ــی ک ــی کوتاه ــام تقویت ثبت ن

اســت. 
رییــس اجرایــی فیفــا می گویــد 
ــات  ــه کمیســیون مســتقل انتخاب ک
در  تقویتــی  ثبت نــام  رونــد  از 
حــد الزم بــه شــهروندان کشــور 
اســت:  نکــرده  آگاهی دهــی 
ایــن  این کــه  از  »می ترســم 
ــم  ــات ه ــی در روز انتخاب بی برنامگ

وجــود داشــته باشــد.« 
آقــای رشــید در رابطــه بــه 
ــغ گفــت  طــرح اســتخدام 900 مبل
ــرح ســنجش  ــن ط ــه مصــارف ای ک
ــی  ــرح عمل ــن ط ــت و ای ــده اس نش
هــم نیســت. او دلیــل عملی نبــودن 
ایــن طــرح را ناامنــی، فقــر، کمبــود 
ــی  ــام رأی ده ــز ثبت ن و دوری مراک
ــر  ــای ناظ ــی نهاده ــد. »نگران خوان
ــن اســت کــه مبلغیــن  ــات ای انتخاب

ــند.«  ــی نباش خیال
نگرانــی دیگــری کــه آقــای 
ایــن  می کنــد  مطــرح  رشــید 
مشــارکت  از  انتقــاد  کــه  اســت 
انتخابــات  در  شــهروندان  پاییــن 
بــه  وادار  را  کمیســیون  ممکــن 
ارایــه ی آمــار خیالــی کنــد: »نگرانی 
مــا ایــن اســت کــه کمیســیون 
ــا از شــمار  ــی از انتقاده ــرای رهای ب
خیالــی  آمــار  ثبت نام کننــدگان 
یــک  کــه  طــوری  کنــد؛  ارایــه 
ــد  ــد و بگوی ــه کن ــی ارای ــار خیال آم
ــر  ــزار نف ــروز صده ــره ام ــه بالخ ک
ــه  ــد ک ــا بگوین ــد ی ــام کردن ثبت ن
نفــر  یک میلیــون  مجمــوع  در 

کردنــد.« ثبت نــام 
تقویتــی  ثبت نــام  رونــد 
ــوزا  ــخ 18 ج ــدگان در تاری رأی دهن
آغــاز شــد و قــرار اســت تــا 20 روز 
دیگــر )هشــتم ســرطان( در 33 
والیــت کشــور و ثبت نــام سراســری 
غزنــی  والیــت  در  رأی دهنــدگان 

ــد. ــته باش ــه داش ادام

ثبت نــام  تقویتــی  رونــد 
انتخابــات  بــرای  رأی دهنــدگان 
ریاســت جمهوری، روز شــنبه )18 
جــوزا( آغــاز شــد. رونــدی کــه 
قــرار اســت در آن افــراد واجــد 
شــرایط رأی دهــی کــه در انتخابــات 
شــرکت  دلیلــی  به هــر  گذشــته 
ــی  ــم به تازگ ــا ه ــرده باشــند و ی نک
باشــند،  برگشــته  کشــور  بــه 
ثبت نــام کننــد. نهادهــای ناظــر 
ــور  ــهروندان کش ــد ش ــا می گوین ام
در مــورد ایــن رونــد هنــوز آگاهــی 
مســتقل  کمیســیون  و  نــدارد 
ســهل انگاری،  به دلیــل  انتخابــات 
ــرده  ــاز نک ــی را آغ ــد آگاهی ده رون

ــت.  اس
ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
امــا کمبــود وقــت را یکــی از دالیــل 
ــش  ــی پی ــدم آگاهی ده ــده ی ع عم

ــد.  ــوان می کن ــوزا، عن از 18 ج
ــخن گوی  ــادات، س ــح اهلل س ذبی
ــه  ــات ب ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
روزنامــه اطالعــات روز می گویــد 
کــه به دلیــل کمبــود وقــت و نبــود 
نتوانســته  کمیســیون  امکانــات، 
رونــد آگاهی دهــی را قبــل از 18 

ــد.  ــاز کن ــوزا آغ ج
یوســف رشــید، رییــس اجرایــی 
بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه ی 
گفت وگــو  در  )فیفــا(  افغانســتان 
ــل  ــات روز، دلی ــه اطالع ــا روزنام ب
را  آگاهی دهــی  رونــد  در  تأخیــر 
مشــکالت داخلــی کمیســیون مثــل 
»سیاســت فردمحــور و ســیلقه محور 
و پراکندگــی در داخــل کمیســیون« 
ــا  ــی فیف ــس اجرای ــد. ریی می خوان
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــد ک می گوی
برگــزاری  توانایــی  انتخابــات 
انتخابــات را مطابــق بــا تقویــم و 

ــدارد.  ــی ن ــل انتخابات مراح
امــا  انتخابــات  کمیســیون 
تدارکاتــی  رونــد  طوالنی شــدن 
و  تلویزیونــی  آگهی هــای  نشــر 
ــازمان  ــوی س ــه از س ــی را ک رادیوی
ــل  ــود، از دالی ــل می ش ــل تموی مل
ــا  ــد، ام ــد می خوان ــن رون ــر ای تأخی
نخســتین  کــه  می کنــد  اشــاره 

رادیویــی  و  تلویزیونــی  آگهــی 
ثبت نــام  آغــاز  خصــوص  در 
ــاز  ــوزا آغ ــدگان در 19 ج رأی دهن

ــد.  ش
کمیســیون  ســخن گوی 
کــه  می گویــد  انتخابــات 
ــر  ــغ در سرتاس ــون 900 مّبل هم اکن
از  تــا  شــده  اســتخدام  کشــور 
رونــد  و  کمیســیون  برنامه هــای 
کننــد.  آگاهی دهــی  انتخابــات 
برنامــه ی آموزشــی دوروزه بــرای 
ایــن مبلغــان در دفاتــر والیتــی 
ــه و  ــی عام ــران آگاه ــوی مدی از س

اســت. شــده  دایــر  آمــوزگاران 
رقــم دقیــق بودجــه ی کارزار 
ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس آگاهی ده
نیســت.  معلــوم  افغانســتان 
می گویــد  انتخابــات  کمیســیون 
بودجــه ی  تمویل کننــدگان  کــه 
ــی و  ــه ی جهان ــش، جامع ــن بخ ای
متحــد  ملــل  عمــران  برنامــه ی 
)UNDP( اســت کــه عالقــه ای بــه 
ــد. شــریک کردن رقــم بودجــه ندارن

کمیســیون انتخابــات دیــروز 
ــرد  ــالم ک ــوزا( اع ــنبه 20 ج )دوش
کــه بــرای تطبیــق بهتــر کارزار 
بیش تــر  ترغیــب  و  آگاهی دهــی 
واجــدان شــرایط بــرای ثبت نــام، 
هزارهــا »پوســتر، فکــت شــیت، 

رییس جمهور چین، شی جین پینگ در حال سخنرانی در مراسم افتتاحیه ی پنجمین نشست وزرای 
خارجه ی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا، در بیجینگ پایتخت چین در ۲۸ اپریل سال ۲01۸. 

)عکس از: شینهوا/ دینگ هایتاو(

عکس گرفته شده در ۲۸ ِمی سال ۲01۸ بخش شرق پور-راجانای بزرگ راه الهور. عبدال حکیم 
در راجانا، شرق پاکستان، را نشان می دهد. بخش شرق پور-راجانای این بزرگ راه با 1۳5 کیلومتر 
 China طول جز حیاتی این بزرگ راه ۲۳0 کیلومتری است که توسط دولت پاکستان تمویل و توسط

Railway 20th Bureau Group ساخته شده است. )عکس از شینهوا/ احمد کمال(

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و 
عادالنه ی افغانستان )فیفا( در گفت وگو با روزنامه 
اطالعات روز، دلیل تأخیر در روند آگاهی دهی را 

مشکالت داخلی کمیسیون مثل »سیاست فردمحور 
و سیلقه محور و پراکندگی در داخل کمیسیون« 

می خواند. رییس اجرایی فیفا می گوید که کمیسیون 
مستقل انتخابات توانایی برگزاری انتخابات را مطابق 

با تقویم و مراحل انتخاباتی ندارد. 
کمیسیون انتخابات اما طوالنی شدن روند تدارکاتی 
نشر آگهی های تلویزیونی و رادیویی را که از سوی 

سازمان ملل تمویل می شود، از دالیل تأخیر این 
روند می خواند، اما اشاره می کند که نخستین آگهی 

تلویزیونی و رادیویی در خصوص آغاز ثبت نام 
رأی دهندگان در ۱9 جوزا آغاز شد. 
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سازمان جهانی بهداشت: 
روزانه یک میلیون نفر به بیماری های آمیزشی مبتال می شوند

اطالعات روز: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
است،  منتشر شده  )16 جوزا(  پنج شنبه  روز  که   )WHO(
بیماری های  به  مبتالیان  آمار  به  آدم  میلیون  یک  روزانه 

آمیزشی افزوده می شود.
طبق یافته های سازمان جهانی بهداشت، به طور متوسط 
بیماری های  از  یکی  به  نفر  یک  دست کم  نفر،   25 هر  از 
در طبقه بندی  که  مبتالست  و سیفلیس  کالمیدیا، سوزاک 

کلی STD یا بیماری های آمیزشی قرار می گیرند.
سازمان  گزارش  نویسنده  تیلور،  ِمالنی  دکتر  گفته  به 
جهانی بهداشت، این عفونت ها با بر سالمت جسمی، جنسی 
یا سالمت بارداری در بیماران مبتال به بیماری های آمیزشی 

اثرگذار است.
مورد  میلیون   376 از  بیش  ساالنه  گزارش،  این  طبق 
از  برخی  مبتال می شوند که  آمیزشی  بیماری های  به  جدید 
یا  باشند  مبتال  بیماری  به چند  است هم زمان  آن ها ممکن 

ابتالی دوباره به بیماری  جنسی  ای باشد که قبال به آن مبتال 
بودند.

آمیزشی  بیماری های  انترنشنال، عمده  ایران  از  نقل  به 
به خاطر سکس واژنی، دهانی یا مقعدی بدون محافظ منتقل 
می شوند. بعضی از آن ها مانند کالمیدیا، سوزاک و سیفلیس 
شوند.  منتقل  جنین  به  مادر  از  می توانند  بارداری  دوره  در 

سیفلیس از طریق خون آلوده نیز منتقل می شود.
درمان نشدن این بیماری ها می تواند عواقبی جدی  مانند 
از  خارج  حاملگی  جنین،  مرگ  زنان،  و  مردان  در  ناباروری 
پی  در  را  اچ آی وی  ویروس  به  ابتال  احتمال  افزایش  و  رحم 

داشته باشد.
بهداشت  سازمان  گفته  به  که  است  حالی   در  این 
جهانی، هرچند اغلب این بیماری ها با کمک آنتی بیوتیک ها 
درمان  پنی سیلین  از  خاصی  ترکیب  کمبود  درمان پذیرند، 
سیفلیس را دشوارتر و در درمان سوزاک مقاومت ضد میکروبی 

برای سالمت  تهدیدی جدی  ایجاد کرده است که می تواند 
عمومی باشد.

با  مقابله  طرح  مدیر  جینکس،  تیم  دکتر  اعالم  طبق 
دارویی  پژوهش های  خیریه  در  دارو  به  مقاوم  عفونت های 
بریتانیا موسوم به ِولکام )Wellcome(، تعداد بسیار زیاد 
بیماران مبتال به سوزاک نگران  کننده است و می تواند به شیوع 
بیماری سوپر سوزاک )super-gonorrhea( منجر شود، 
که سال گذشته مواردی از آن در بریتانیا و استرالیا دیده شد، 

و عمال درمان ناپذیر است.
شیوع  وضعیت  از  دقیقی  اطالعات  جینکس،  گفته  به 
یا در حال  توسعه نیافته  بیماری سوپر سوزاک در کشورهای 
توسعه در دست نیست، اما با توجه به افزایش تعداد بیماران 
مبتال به سوزاک، پیش بینی می شود میزان مقاومت دارویی به 
این بیماری افزایش یافته باشد و به شیوع بیش تر سوپر سوزاک 

در سراسر جهان منجر شود.
با توجه به آمار سال 2016 که بیش تر از مردان و زنان 
15 تا 49 ساله گرفته شد، موارد جدید ابتال به بیماری های 
کالمیدیا، تریکومونا، سوزاک و سیفلیس به ترتیب 127، 156، 

87 و 3/6 میلیون نفر گزارش شده بود.
بهداشت  سازمان  گزارش  ارقام  با  قیاس  در  ارقام  این 
نداشته است،  قابل مالحظه ای  تغییر  جهانی در سال 2012 
اما نشان دهنده افزایش کنترل ناپذیر بیماری های آمیزشی در 

سراسر جهان است.
آنتی بیوتیک  با  بیماری های عفونی آمیزشی  از  بسیاری 
درمان پذیرند، اما به دلیل نبوِد عالئم، بسیاری از افراد از ابتال 
به این عفونت ها و عواقب ناشی از آن آگاه نیستند. بنابراین، 
که  بیماری،  به موقع  تشخیص  و  آزمایش  در  بیماران  اکثر 
از  آغاز درمان و پیش گیری  برای شناسایی و  فرصتی است 

انتقال آن به دیگران، سهل انگاری می کنند.
سیفلیس به تنهایی عامل مرده زایی و مرگ بیش از 200 

هزار نوزاد در سال است.

به عقیده تیلور، شرم عامل مهمی در شیوع بیش تر این 
بیماری هاست. بی عالمت بودن بیماری نیز عامل دیگری است 
در انتقال خاموش آن را به شرکای جنسی یا از مادر به نوزاد. 
تیلور این نوع شیوع بیماری های آمیزشی را »اپیدمی خاموش 

و پنهانی« می داند که خطری جهانی است.
آمیزشی  بیماری های  تئودورا وی، مسئول بخش  دکتر 
در سازمان جهانی بهداشت، می گوید: »عفونت های مقاربتی 
همه جا هست و بیش از آنچه تصور می شود شایع است، اما به 

بیماری های آمیزشی توجه کافی نمی شود.«
به باور او، همه بخش ها و طبقات جامعه باید با کمک 
هم با این بیماری ها مقابله کنند و پیشنهادهایی برای رسیدن 
به این مهم ارائه می دهد که عبارت اند از آموزش های جنسی 
بیشتر و بهینه تر با کمک والدین و معلم ها، تعیین قوانین و 
سیاست های پیش گیرانه برای مبارزه با بیماری های آمیزشی، 
خدمات دهی به بیماران و همچنین حمایت از پژوهش گرانی 
که در تالش اند راه های بهتری برای پیش گیری، شناسایی و 

درمان این بیماری  ها بیابند.
متیو چیکو، استادیار بهداشت و سالمت عمومی، معتقد 
است ضرورت حرکتی عملی در راستای مبارزه با بیماری های 

آمیزشی هرگز تا این  اندازه آشکار نبوده است.
چیکو که در تنظیم گزارش سازمان بهداشت جهانی هم 
آموزش های جنسی،  به رغم  است، می گوید  داشته  همکاری 
تبلیغ استفاده از کاندوم، نظارت بهتر بر بیماری های آمیزشی و 
ایجاد روش های موثرتر برای شناسایی و درمان این بیماری ها، 
باز هم باید این مورد را در صدر فهرست اولویت های سالمت 

عمومی قرار داد و به آن پرداخت.
باید  در همین زمینه، جینکس خاطرنشان می کند که 
هرچه سریع تر جلوی شیوع این بیماری ها گرفته شود، روی 
تولید آنتی بیوتیک های سرمایه گذاری بیشتری شود و کشف 
روش های تازه و نتیجه بخش برای درمان بیماری های عفونی 

و آمیزشی را در اولویت قرار بگیرد.

گامی بلند، در مسیر اشتباه است.
که  می گوید  اورتگاس  مورگان 
تاکید  از سوی تهران  چنین رویکردی 
بین  جامعه  که  است  این  بر  مجددی 
المللی می بایست در مقابل ایران متحد 
بوده و این کشور را وادار به پاسخگویی 

کند.
از  پارسال  ثور   18 ترمپ  دولت 
برجام خارج شد و دلیل آن را »نقض 
موشکی  فعالیت های  توافق«،  این  روح 
در  تهران  منفی  نقش  و  بالستیک 

اورتگاس،  مورگان  روز:  اطالعات 
امریکا،  خارجه  وزارت  سخن گوی 
حل  است،  گفته  جوزا(   20( دوشنبه 
اختالفات بین واشنگتن و تهران تنها از 
طریق دست یابی به یک توافق »جدید 
و بهتر« میسر است که همه تهدیدهای 

ایران را به طور کامل شامل شود.
به نقل از رادیو فردا، خانم مورگان 
به سفر  اشاره  با  بیانیه ای  در  اورتگاس 
و  ایران  به  آلمان  خارجه  امور  وزیر 
به  جاپان  وزیر  نخست  سفر  همچنین 
داشت،  اظهار  آینده  روز  دو  در  تهران 
اقدام  خصوص  در  متحدانش  و  امریکا 
به  ایران  دست یابی  از  جلوگیری  برای 

سالح هسته ای هیچ اختالفی ندارد.
ایاالت  که  است  کرده  تاکید  وی 
متحده و همپیمانانش در مورد تهدید 
برنامه موشکی و فعالیت های تروریستی 
حکومت ایران و همچنین نقض حقوق 
توافق  اسالمی  جمهوری  توسط  بشر 

دارند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که 
به تهران سفر کرده است، روز دوشنبه 
با حسن روحانی، رییس جمهوری ایران 
دیدار کرد. شینزو آبه، نخست وزیر جاپان 
هم قرار است روز چهارشنبه هفته جاری 

که همه تهدیدهای ایران را به طور کامل 
مبنای  بر  که  تهدیدهایی  شود.  شامل 
آن ها شروط 12 گانه است. همان گونه 
امور  وزیر  و  ترمپ  رییس جمهوری  که 
خارجه پومپئو گفتند، ما آماده مذاکره 
می دانند  خود  ایران  رهبران  هستیم، 

چطور با ما تماس بگیرند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه امریکا، 
رفتار«  »تغییر  برای  را  شرط   12 که 
حکومت جمهوری اسالمی تعیین کرده 
است، چندی پیش گفته بود: »اگر این 
خوشحال  که  شود  برآورده  شرط   12
خواهیم شد با کشوری نرمال بار دیگر 
تعامل داشته باشیم. اگر هم برای مذاکره 
درباره آن 12 شرط به پای میز بیایند باز 

هم عالی خواهد بود.«
مقام های  که  است  درحالی  این 
امریکا  که  زمانی  تا  می گویند  ایران 
مذاکره  به  حاضر  بازنگردد،  برجام  به 

نیستند.
همکاری با اینس تکس

است  حاکی  همچنین  گزارش ها 
که سخن گوی وزارت خارجه امریکا در 
پاسخ به پرسشی در مورد معامالت از 
طریق سازوکار تبادل خاص میان اروپا و 
ایران موسوم به اینس تکس اظهار داشت، 

خاورمیانه دانست.
ایران اردیبهشت امسال اعالم کرد 
توافق  این  در  تعهداتش  از  بخشی  که 
را معلق کرده است و پنج کشور طرف  
برجام را تهدید کرد که در صورت عدم 
توافق، گام های  این  از  منافعش  تحقق 

بیش تری در این زمینه بر می دارد.
دست یابی به توافق جدید

خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
امریکا تصریح کرده است، تنها راه حل، 
دست یابی به توافقی جدید و بهتر است 

به تهران سفر کند.
خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
گزینه  با  ایران  است،  گفته  امریکا 
ساده ای مواجه است: یا باید مانند یک 
کشور عادی رفتار کند، یا شاهد سقوط 

اقتصاد خود باشد.
وی با اشاره به اظهارات مقام های 
ایران در خصوص کاهش تعهدات ایران 
موسوم  هسته ای  توافق  چارچوب  در 
به  ایران  تهدید  برجام تصریح کرد،  به 
کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام 

هرگونه اقدام برای دور زدن تحریم های 
علیه ایران برخورد خواهد شد.

بعیدی  حمید  حال،  همین  در 
از  نقل  به  لندن  در  ایران  سفیر  نژاد، 
امریکا  که  می گوید  بلومبرگ  خبرنگار 
درصدد تحریم نهاد مالی متناظِر ایرانِی 

اینستکس است.
رییس  که  است  حالی  در  این 
آلمانی اینس تکس هم اکنون همراه با 
به  آلمان،  خارجه ی  وزیر  ماس،  هایکو 

تهران سفر کرده است.
سازوکار حمایت از مبادالت تجاری 
با ایران، موسوم به اینکس تکس، مجرایی 
است که کشورهای اروپایی باقی مانده در 
برجام برای تبادالت مالی و بازرگانی با 
ایران پیشنهاد کرده اند، اما این سازوکار 

تاکنون اجرایی نشده است.
از  یکی  پیشین  رییس  فیشر،  پِر 
به عنوان  که  آلمان  بزرگ  بانک های 
رییس اینس تکس منصوب شده، پیش 
ایران  به  زمستان 97  اواخر  نیز  این  از 

سفر کرده بود.
در  اسالمی  جمهوری  مقام های 
اجرایی نشدن  از  بارها  اخیر  ماه های 
به  را  اروپا  و  کرده  انتقاد  اینس تکس 
»کم کاری« در این زمینه متهم کرده اند.

امریکا: 
تنها راه حل، دست یابی به توافقی جدید و بهتر با ایران است

فعاالن حقوق بشر: 
صدها محل اجرای حکم اعدام در کوریای شمالی شناسایی شد

شمالی که اوایل سال های 2000 در یک اردوگاه 
تعریف کرده که چطور  بوده است،  زندانی  کار 
اعدام  مراسم  وادار کردند که  را  زندانی  هشتاد 
سه زن را تماشا کنند. این سه زن به جرم تالش 

برای فرار به چین به اعدام محکوم شده بودند.
به  امنیتی  ماموران  این شاهد،  گفته ی  به 
مردمی که تماشاگر اعدام بودند می گفتند: »این 

اتفاق می تواند برای شما بیفتد.«
این گزارش تاکید می کند که اعدام ها »یک 
روش اصلی برای ترساندن شهروندان جلوگیری 
از مشارکت آن ها در کارهایی است که رژیم آن 

را نامطلوب برمی شمارد.«
دارزدن و تیرباران کردن

اعدام  جوخه  روش  به  اعدام  موارد  اغلب 
انجام می شود. به گفته ی شاهدان سه تیرانداز 
شلیک  محکوم  شخص  به  را  تیر  سری  سه 

می کنند.

بعضی از مصاحبه شوندگان به مواردی اشاره 
مست  اعدام  حکم  اجرای  ماموران  که  کردند 
بوده اند: »چون عمل کشتن از نظر احساسی کار 

دشواری است.«
گزارشگران این سازمان غیردولتی می گویند 
که مواردی از دارزدن زندانیان هم گزارش شده 
این روش قدیمی  به نظر می رسد که  اما  است، 
بوده و حتا ممکن است که از سال 2005 کامال 

متوقف شده باشد.
اتان شین، یکی از نویسندگان این گزارش 
می آید  به نظر  که  گفت  فرانسه  خبرگزاری  به 
بوده  کاهش  به  رو  عمومی  اعدام های  آمار  که 
باشد  دلیل  این  به  است  ممکن  این  اما  است، 
که از زمانی که پیونگ یانگ به دنبال به رسمیت 
شناخته شدن به عنوان یک حکومت عادی است، 

پنهان کاری را بیش تر کرده است.
اعدام  درباره ی  خبرهایی  گذشته  در 

مسئوالن رده باال و نزدیک به حکومت کوریای 
شمالی منتشر شده است. در سال 2013، َجنگ 
و  دولت مردان  بانفوذ ترین  از  یکی  تِک،  سونگ 
شوهر عمه کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی 

به جرم »خیانت« اعدام شد.
که  کسانی  اعدام  یا  مجازات  خبر  تایید 
می شوند،  واقع  شمالی  کوریای  رهبر  مغضوب 
معموال دشوار است و اغلب چنین گزارش هایی 
در  مثال،  برای  است.  درآمده  آب  از  نادرست 
سال 2013 گفته شدند که هیون سونگ وول، 
خواننده پرطرفدار کوریای شمالی در مالء عام 
اعدام شده است. حتا یک روزنامه چاپ کوریای 
نوشت که »این زن خواننده در مقابل  جنوبی 
چشم اعضای ارکسترش با رگبار مسلسل کشته 
شده است« اما در سال 2018 او در میان اعضای 
هیأتی که در آستانه برگزاری المپیک زمستانی 

به سئول سفر کرده بود، دیده شد.

عمومی  سازمان  یک  روز:  اطالعات 
شناسایی  از  کوریای  جنوبی  در  غیردولتی 
318 محل در کوریای شمالی خبر داده است 
که به وسیله دولت کوریای شمالی برای اجرای 

احکام اعدام استفاده می شود.
برای تهیه ی این گزارش اعضای »کارگروه 
تغییر برای عدالت« با 610 شخصی که در طول 
4 سال گذشته از کوریای شمالی گریخته بودند، 

مصاحبه کردند.
اجرای  دهه  چندین  درباره ی  گزارش  این 
حکم اعدام برای جرایمی چون دزدیدن یک گاو 
و یا حتا تماشای تلویزیون کوریای جنوبی است.

به گزارش بی بی سی فارسی، فعاالن حقوق 
حکم  اجرای  محل های  که  می گویند  بشر 
و  مدارس  بازارها،  رودخانه ها،  اطراف  در  اعدام 

زمین های ورزشی قرار دارد.
در این گزارش که روز سه شنبه )11 جون( 

جمعیتی  »معموال  آمده:  است،  شده  منتشر 
تماشای  برای  بیش تر  یا  نفر  هزار  به  نزدیک 

اجرای اعدام جمع می شوند.«
این گزارش ادعا می کند که اعضای خانواده 
محکومان از جمله حتا کودکان مجبور می شدند 
جسد  باشند.  اعدام  حکم  اجرای  شاهد  که 
محکومان اعدام شده و حتا اطالعات محل دفن 

آن ها به ندرت به خانواده ی آن ها داده می شود.
به گفته ی شاهدان کوچک ترین فردی که 
شاهد اجرای حکم اعدام بوده یک کودک هفت 

ساله بوده است.
از  ادامه ی این گزارش آمده که بعضی  در 
اردوگاه های  و  زندان ها  داخل  در  هم  اعدام ها 
اردوگاه ها  این  در  می شود.  انجام  اجباری  کار 
افرادی به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی به انجام 
کارهای سخت بدنی در معدن ها و اردوگاه های 
کار محکوم هستند. یکی از فراریان از کوریای 
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ســتاره ایــن روزهــای تیــم ملــی فوتبــال 
ــتان  ــر گرجس ــازی براب ــد در ب ــق ش ــارک موف دانم
بــار دیگــر بــرای تیــم ملــی کشــورش گلزنــی کنــد.

بــه نقــل از گاتزتــا، تیــم ملــی فوتبــال دانمارک 
ــا نتیجــه پــرگل 5  موفــق شــد در انتخابــی یــورو ب
ــر یــک گرجســتان را شکســت دهــد. کریســتیان  ب
اریکســن در ایــن دیــدار توانســت یکــی از گل هــای 

تیمــش را بــه ثمــر برســاند.
ــازی  ــک ب ــت هافب ــه در پس ــن ک ــن بازیک ای
ــم  ــرای تی ــود ب ــر خ ــدار اخی ــد، در 29 دی می کن
ــر  ــه ثم ــت 21 گل ب ــته اس ــارک توانس ــی دانم مل
برســاند. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن مقطــع 
هیــچ بازیکــن دانمارکــی بیــش از 6 گل نتوانســته 

ــه ثمــر برســاند. ــم ب ــن تی ــرای ای اســت ب
اریکســن در مجمــوع 27 گل در 86 بــازی 
ملــی بــرای تیــم ملــی دانمــارک بــه ثمــر رســانده 
اســت. ایــن بازیکــن کــه در لیــگ قهرمانــان امســال 
ــه  ــام ارائ ــرای تاتنه ــی ب ــای خوب ــت بازی ه توانس
ــا  ــان اروپ ــال لیــگ قهرمان ــه فین ــد، اســپرز را ب کن

رســاند.
ــرده  ــالم ک ــام اع ــران تاتنه ــه مدی ــراً ب او اخی
ــد  ــدارد و می خواه ــرارداد ن ــد ق ــد تمدی ــت قص اس
ــا تیم هــای  در تابســتان ایــن تیــم را تــرک کنــد ت
ــن  ــن بازیک ــذب ای ــتار ج ــی خواس ــزرگ اروپای ب

ــوند. ش

خبر کوتاه

عملکرد درخشان اریکسن 
در دانمارک؛ 

۲۱ گل در ۲۹ دیدار اخیر

تیم  دروازه بان  پیکفورد،  جردن 
را  دشواری  فصل  که  انگلیس  ملی 
احساس  می گوید  گذاشته  سر  پشت 
می کند حاال دیگر مرد شده و از این 
دروازه بان  روز  هر  گذشت  با  بعد  به 

بهتری خواهد شد.
انگلیس،  ملی  تیم  دروازه بان 
جردن پیکفورد می گوید از زمانی که 
باور پیدا کرده که دیگر انسانی عادی 
نیست بلکه دروازه بان تیم ملی بزرگی 
مثل انگلیس است، به مراتب پخته تر 
نفس  به  اعتماد  و  روحیه  با  و  شده 
باال توانسته جایگاه خود را به عنوان 

سنگربان اول سه شیرها تثبیت کند.
از  بعد  گذشته  سال  پیکفورد 
درخشش در جام جهانی روسیه، در 
اورتون  برتر به عنوان سنگربان  لیگ 
عملکرد  و  داشت  نشیبهایی  و  فراز 
بود.  مواجه  زیادی  انتقادهای  با  او 
مشکالت در زندگی شخصی پیکفورد 
افزایش  را  او  اطراف  حاشیه های  هم 
در  پیکفورد  حال،  این  با  بود.  داده 
اواخر فصل موفق شد در هفت بازی 
ثبت  به  کلین شیت  پنج  اورتون  آخر 
برساند تا فصل را با عملکردی خوب 

تمام کند.
مقام  کسب  از  بعد  پیکفورد 
توسط  یوفا  ملتهای  لیگ  سومی 

انگلیس گفت:" مساله اینجا است که 
من هم مثل همه هم سن و سال هایم 
فکر می کردم یک آدم معمولی هستم 
نتیجه  این  به  مدتی  از  بعد  ولی 
رسیدم که نه، من یک آدم معمولی 
ملی  تیم  یک  دروازه بان  من  نیستم، 
بزرگ مثل تیم ملی انگلیس هستم".

انگلیس  ملی  تیم  درواز ه بان 
دلم  هم  من  بله  گفت:"  ادامه  در 
باشم  معمولی  آدم  یک  می خواهد 
ولی شرایط به گونه ای رقم خورده که 
چنین چیزی دیگر امکان ندارد. وقتی 

می شوید  فوتبال  وارد  سطح  این  در 
می گیرید،  یاد  را  اینها  همه  کم  کم 
پیشرفت  به  شروع  و  می شوید  مرد 

می کنید".
اوایل  گفت:"  ادامه  در  پیکفورد 
فصل خیلی تحت فشار بودم و از من 
پختگی  خاطر  به  ولی  می شد  انتقاد 
بودم  آورده  بدست  که  تجربه ای  و 
و  کنم  مدیریت  را  اوضاع  توانستم 
با کلین شیت های متعدد  اواخر فصل 
من  کار  این  دهم.  نشان  را  خودم 
نشان داد که چطور شخصیتی دارم".

بارسا منتظر جواب؛ دی لیخت بر سر دو راهی

دیــروز  دپورتیــوو  مونــدو 
بــه  را  خــود  اول  صفحــه 
ماتیــس  بــا  مصاحبــه اش 
و  داد  اختصــاص  دی لیخــت 
ــه ایــن  اعــالم کــرد دی لیخــت ب
روزنامــه اســپانیایی گفتــه هنــوز 
ــلونا  ــه بارس ــتن ب ــاره پیوس درب

اســت. نگرفتــه  تصمیــم 
ــه  ــوو، روزنام ــدو دپورتی مون
در  کــه  اســپانیایی  ورزشــی 

شــهر بارســلونا منتشــر می شــود 
ــه  ــود را ب ــه اول خ ــروز صفح دی
ســتاره  دی لیخــت،  ماتیــس 
تیــم ملــی هالنــد و کاپیتــان 
آژاکــس اختصــاص داد و از قــول 
او نوشــت کــه هنــوز دربــاره 
بارســا تصمیــم  پیوســتن بــه 
ــه  نگرفتــه و در شــک و تردیــد ب

می بــرد. ســر 
یکشــنبه  روز  دی لیخــت 

بــا  را  فصــل خــود  نتوانســت 
قهرمانــی در لیــگ ملتهــای یوفــا 
تکمیــل کنــد تــا جــام قهرمانــی 
کریســتیانو  دســتهای  روی 
ــود.  ــده ش ــش دی ــدو و یاران رونال
ــت  ــا پش ــه ب ــت ک ــا دی لیخ ام
ــی  ــده  بزرگ ــتن پدی ــر گذاش س
مثــل امباپــه موفــق شــد عنــوان 
ــن بازیکــن جــوان رقابتهــا  بهتری
را بــه خــود اختصــاص دهــد 

می گویــد فعــال بــه تعطیــالت 
ــه  ــی ب ــا مدت ــت و ت ــد رف خواه

ــرد. ــد ک ــر نخواه ــال فک فوتب
ــد  ــوو می گوی ــدو دپورتی مون
ــت از  ــت دی لیخ ــش از عزیم پی
پرتــگال، محــل برگــزاری فینــال 
لیــگ ملتهــا، بــا او گفتگــو کــرده 
ــه  ــوط ب ــایعات مرب ــاره ش و درب
ــیده  ــا پرس ــه بارس ــتنش ب پیوس

اســت.
ــر اســاس گــزارش مونــدو،  ب
ــن  ــا ای ــو ب ــت در گفتگ دی لیخ
ــاره  ــدی درب ــر جدی ــه خب روزنام
آینــده اش فــاش نمی کنــد امــا از 
پاســخهایش مشــخص اســت کــه 
ــر  ــه او باخب ــلونا ب ــه بارس از عالق
ــه  ــتن ب ــال پیوس ــت و احتم اس

ــد. ــاد می دان ــلونا را زی بارس
بــه  پاســخ  در  دی لیخــت 
ــاره  ــرش درب ــاره نظ ــوالی درب س
ــت:"  ــلونا گف ــه بارس ــتن ب پیوس
هنــوز نمی دانــم دلــم در ایــن 
ــاره چــه می گویــد. فعــال قصــد  ب
دارم بــه تعطیــالت بــروم و آنجــا 
ــه  ــا ب ــت ت ــم داش ــت خواه فرص

ایــن موضــوع فکــر کنــم. بعــد از 
آن تصمیــم می گیــرم کــه بــرای 
آینــده ام چــه کاری بهتــر اســت".

ســتاره خــط دفاعــی هالنــد 
در ادامــه گفــت:" مهمتریــن چیز 
ــه نظــرم ایــن  در حــال حاضــر ب
ــروم کــه  ــه تیمــی ب اســت کــه ب
اوال نقــش مهــم و برجســته ای 
ــا  ــم و ثانی ــته باش ــم داش در تی
زیــادی  بازی هــای  در  بتوانــم 

ــم". ــازی کن ب
ادامــه  در  دی لیخــت 
گفــت:"  صحبت هایــش 
ــن  ــی در ای ــه زمان ــم چ نمی  دان
بــاره بــه تصمیــم نهایــی خواهــم 
ــه  ــد ب ــک نکنی ــی ش ــید ول رس
صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع 
ــن  ــرای م ــرد. ب ــم ک ــر خواه فک
شــکی  نیســت.  پــول  مســاله 
نیســت کــه بــازی کــردن بــا 
برایــم  بارســا  در  دی یونــگ 
لذت بخــش اســت ولــی در عیــن 
ــم  ــن فکــر کن ــه ای ــد ب حــال بای
ــن  ــرای م ــی ب ــه تصمیم ــه چ ک

بــود". خواهــد  ایــده آل 

وینیسیوس:
کریم بنزما را به مسی و رونالدو ترجیح می دهم!

هم  به  را  بنزما  کنار  بازی  وینیسیوس 
می  ترجیح  رونالدو  و  مسی  با  تیمی شدن 

دهد.
ساله   18 ستاره  جونیور  وینیسیوس 
باشگاه  این  در  را  تقریبا خوبی  فصل  رئال، 
زمان  در  خصوص  به  و  گذاشت  سر  پشت 
راه  رئال  اصلی  ترکیب  به  سوالری  حضور 

یافت.

تغییر  زیدان کمی  آمدن  با  اما  شرایط 
فرانسوی  مرد  که  رسد  می  نظر  به  کرد. 
اعتقاد زیادی به وینی ندارد و انتقال قرضی 
تجربه  کسب  با  تا  دهد  می  ترجیح  را  او 
بیشتر، بتواند سال های بعد به رئال برگردد. 
در  خود  کار  به  است  مایل  او  که  هرچند 
به  قرضی  انتقال  موافق  و  دهد  ادامه  رئال 

باشگاهی دیگر نیست.

و  وینیسیوس در جریان یک مصاحبه 
در پاسخ به این سوال که دوست دارد میان 
مسی و رونالدو با کدام شان هم بازی شود، 
پاسخ داد که کریم بنزما را به این دو بازیکن 

بزرگ ترجیح می دهد.
بازیکن  مسی  گفت :»  برزیلی  پدیده 
بزرگی است و همه این را می دانند. او بدون 
شک یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال 

جهان است.
سخت است که از بین مسی و رونالدو 
شناختی  من  که  چرا  زد  انتخاب  به  دست 
از آن ها ندارم و اصاًل با این دو بازیکن هم 
بازی نبوده ام. ترجیح می دهم که کریم بنزما 
به  زیادی  او کمک  انتخاب کنم چرا که  را 
بازیکن  و  است  کرده  مادرید  رئال  در  من 

بزرگی است.«

پیکفورد: 
ملی پوش انگلیس نمی تواند عادی باشد

شماره دعوت به داوطلبی: 
واجد شرایط دعوت  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی ضرورت آمریت ماهی پروری 

قرغه تحت روش داوطلبی باز ملی به اساس شماره 
اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1398/04/12 ارایه نمایند، آفرهای 
ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )150,000( افغانی طبق شرطنامه، 

و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس جلسه آفرگشایی: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست 

منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 www.npa.gov.af داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی
داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از وب سایت، می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک 
بشکل سافت و مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع 

تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بدست آورند.
نوت: جلسه قبل از داوطلبی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 01/04/1398 در آمریت 
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری 

منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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عیسا قلندر 

تنها کار واجب دنیا چیست؟
خوراکی هــای  تهیــه ای  طــرز  کلیپ هــای  و 
مطابــق  می کنــد،  را جســت وجو  خوش مــزه 
آن هــا غــذا آمــاده می کنــد، امــا همین کــه 
مــن از راه می رســم روی تمــام زحمــات او خــط 
بطــالن می کشــم. نِــق می زنــم و اعتــراض 
ــکندر  ــی س ــم موس ــه رفیق ــم. در حالی ک می کن
ــا  ــت. حت ــن اس ــم م ــت پخت خان ــق دس عاش
ــا  ــه م ــه خان ــه ک ــم اش گفت ــه خان ــار ب ــد ب چن
ــرد.  ــاد بگی ــن ی ــم م ــپزی را از خان ــد و آش بیای
ــم او چنــد قلــم آشــپزی را یــاد گرفتــه و از  خان
وقتــی کــه آشــپزی را یــاد گرفتــه، موســی یــک 

ــت.  ــده اس ــر ش ــم جوان ت رق
ایــن مشــکل هفــت ســال اســت کــه 
روان شــناس  پیــش چنــد  اذیتــم می کنــد. 
ــا  ــش آغ ــت. پی ــرده اس ــده ای نک ــه ام، فای رفت
ــا  ــه ام، ام ــذ گرفت ــه تعوی ــی رفت ــب تایمن صاح
ــش به صــورت  ــه پی ــک هفت ــرده. ی ــده ای نک فای
ــم را در  ــتادان دوران مکتب ــی از اس ــی یک اتفاق
رســتورانت باربی کیــو دیــدم. اســتادی کــه 
ــویق  ــه تش ــه مطالع ــاگردانش را ب ــه ش همیش
می کنــد. کنــارش نشســتم و مشــکل را مطــرح 
کــردم. باوقــار و مالیمــت برخــورد کــرد. او گفت: 
»تــو تنهــا نیســتی، خیلی هــا درگیــر ایــن نــگاه 
هوس آلــود بــه دختــران و زنــان جامعه انــد. 
ــود  ــگاه هوس آل ــی ن ــکل، یعن ــن مش ــه ای ریش
ــان جامعــه، در مطالعه نکــردن  ــه دختــران و زن ب
ــد از  ــرو کتــاب بخــوان. بای اســت. به نظــر مــن ب
درون کتاب هــا بــه ایــن نتیجــه برســی کــه هــر 
ــچ کســی هــم حــق  انســانی حرمــت دارد و هی
ــا  ــد. ت ــک انســان را نقــض کن ــت ی ــدارد حرم ن
ــری از  ــر دخت ــی، ه ــم نرس ــن فه ــه ای ــی ب وقت
نظــر تــو و امثالــت یــک امــکان بــرای معاشــرت 

ــن  ــه ای ــه ب ــا روزی ک ــت. ام ــی اس و هوس ران
فهــم برســی، متوجــه خواهــی شــد کــه خانــم ات 
یکــی از بهتریــن انســان های ایــن جامعــه اســت 
ــود  ــای هوس آل ــن نگاه ه ــام ای ــا تم ــو را ب ــه ت ک
ــده  ــارت مان و غیرمحترمــت تحمــل کــرده و کن
اســت. بــرو کتــاب بخــوان. زیــاد بخــوان. کتــاب 
ــده.  ــاد ب ــه دوســتان و بســتگانت ی ــدن را ب خوان
ــت.«  ــن اس ــل همی ــن معض ــان ای ــا راه درم تنه
ــأله را از  ــن مس ــن ای ــه م ــرای این ک ــدش ب بع
ــت:  ــن گف ــه م ــرم ب ــم بنگ ــری ه ــه ای دیگ زاوی
ــه  ــم ات از خان ــاال خان ــن ح ــن همی ــرض ک »ف
ــو  ــم ت بیــرون شــود. بعــد یــک مــرد دیگــر خان
ــا او  ــرت ب ــوس معاش ــد و ه ــه ببین را در کوچ

ــه کار  ــرد چ ــا آن م ــود، ب ــدا ش ــن اش پی در ذه
اجــازه می دهــی؟« می کنــی؟ 

گفتــم: »نــه.« گفــت: »چــرا؟« گفتــم: »ایــن 
کار بی عزتــی و بی حرمتــی در حــق مــن و 
ــی  ــو هــم بی عزت خانمــم اســت.« گفــت: »کار ت
و بی حرمتــی در حــق کســان و خانواده هــای 
دیگــر اســت. یــاد بگیــر بــه بقیــه احتــرام 

ــذاری.«  بگ
شــما هــم اگــر از ایــن مشــکل رنــج 
کتاب خوانــی  و  کنیــد  مطالعــه  می بریــد، 
ــینید.  ــت ننش ــد دول ــه امی ــد. ب ــج کنی را تروی
ــدن  ــه و کتاب خوان ــل مطالع ــم اه ــا ه دولتی ه

نیســتند.

مــن قبــل از این کــه ازدواج کنــم، یــک 
مشــکل کوچــک داشــتم. مشــکل مــن ایــن بــود 
کــه روز یــک دفعــه عاشــق می شــدم. عشــق من 
از جملــه عشــق های آســمانی یــا معنــوی نبــود، 
ــی  ــگاهی و کورس ــه ای، دانش ــق کوچ ــه عش بلک
ــود. بگذاریــد اعتــراف کنــم کــه در کوچــه، در  ب
دانشــگاه یــا در کــورس یــا هرجایــی دیگــر، هــر 
ــدم،  ــه می دی ــی را ک ــاه رو و خوش اندام ــر م دخت
عاشــق هایی  همــان  از  می شــدم.  عاشــقش 
بــودم کــه فقــط خــودم خبــر داشــتم و از تــرس 
بــا هیچ کســی، حتــا بــا معشــوقه ام هــم در میــان 

نمی گذاشــتم. 
یــادم اســت یــک روز صبــح، وقتــی از 
ــری را از  ــم، دخت ــگاه می رفت ــرف دانش ــه ط خان
ــه  ــدم ک ــی دی ــش نانوای ــس پی ــره ی ملی ب پنج
خیلــی شــیک و جــذاب به نظــر می رســید. 
طبــق عــادت، از داخــل ملی بــس عاشــقش 
شــدم. نمی فهمــم از کجــا، ولــی در صنــف ایــن 
ــا  ــر حتم ــه آن دخت ــید ک ــم رس ــه ذهن ــر ب فک
همصنفــی دانشــگاهی مــن اســت، شــاید امــروز 
ــه  ــده اســت؛ ب ــه دانشــگاه نیام ــان دارد و ب مهم
ــوش  ــه درس گ ــی منظــم ب ــل خیل ــن دلی همی
ــه او کــه غایــب  ــا فــردا ب ــوت گرفتــم ت دادم و ن
ــه  ــه خان ــت ب ــی چاش ــم. وقت ــک کن ــود، کم ب
ــاده  ــی آم ــت ُگلپ ــرای چاش ــادرم ب ــتم، م برگش
کــرده بــود کــه مــن هرگــز دوســت نداشــتم. امــا 
آن روز مــن هــوای دیگــری داشــتم، فکــر کــردم 
ایــن ُگلپــی را همــان دختــر پختــه، یــک رقــم 
ــود.  ــده ب ــران ش ــادرم حی ــه م ــوردم ک ــاد خ زی
ــک  ــدم؟ ی ــا فهمی ــود. از کج ــه ب ــو گرفت ویدی
هفتــه بعــد نیــز ُگلپــی پختــه بــود، وقتــی خبــر 
شــدم گلپــی پختــه، گفتــم مــن نــان نمی خــورم. 
ُگلپــی را دوســت نــدارم. مــادرم فــورا آن ویدیو را 
بــه مــن نشــان داد و گفــت ایــن هــم ســند کــه 
تــو ُگلپــی را دوســت داری. مجبــور شــدم بخورم. 
ــال کار  ــارغ شــدم، دنب وقتــی از دانشــگاه ف
بــودم. در هــر وزارتــی کــه بــرای گرفتــن فــورم 
می رفتــم، امــکان نداشــت عاشق نشــده بــه 
ــدم و  ــب کار ش ــرانجام صاح ــردم. س ــه برگ خان

ــاه کار  ــد م ــال و چن ــک س ــاش. ی ــب مع صاح
ــک  ــردم. ی ــداز ک ــول پس ان ــی پ ــردم و کم ک
شــب پــدر و مــادرم از مــن خواســت اگــر 
دختــری را دوســت دارم، معرفــی کنــم تــا آن هــا 
ــه  ــودم ک ــران ب ــد. حی ــه خواســتگاری اش برون ب
چــه کســی را آدرس بدهــم. هیــچ دختــری بــه 
ــک  ــه روز ی ــن ک ــد م ــاور کنی ــم نرســید. ب ذهن
ــم  ــان روز ه ــا هم ــدم، حت ــق می ش ــه عاش دفع
عاشــق یــک دختــر در بــاغ بابــر شــده بــودم، بــه 
ناچــار گفتــم کــه کســی را در نظــر نــدارم. چــون 
نــه اســمی از دختــران می دانســتم و نــه آدرســی 

داشــتم.
قصــه کوتــاه، پدرومــادرم مثــل خیلــی 
از پدرومادرهــای دیگــر، دختــری را بــه مــن 
ــک  ــر از ی ــرف کم ت ــه در ظ ــرد ک ــنهاد ک پیش
ــد. از روز  ــزار ش ــان برگ ــل نامزادی م ــاه، محف م
ــه بعــد خیلــی خوشــحال بــودم کــه  نامــزادی ب
ــده ام.  ــالص ش ــدن خ ــر روز عاشق ش ــم ه از غ
یــک ســال بعــد عروســی کــردم و اکنــون هفــت 
ــار  ســال از عروســی مــن می گــذرد. حــاال گرفت
مشــکل بزرگ تــری شــده ام. قبــال هــر دختــری 
را می دیــدم عاشــق اش می شــدم، امــا حــاال هــر 
دختــر و خانمــی را کــه می بینــم، فکــر می کنــم 
اگــر مــن بــا آن هــا عروســی کــرده بــودم، بهتــر 
بــود. بــاور کنیــد هــر چاشــت و شــب بــا خانمــم 
دعــوا دارم کــه چــرا درســت آشــپزی نمی کنــد. 
ــا  ــم ی همــه اش فکــر می کنــم کــه آشــپزی خان
ــان  ــده ام و عاشق ش ــن روز دی ــه م ــری ک دخت
ــر اســت.  ــم خــودم بهت شــده ام، از آشــپزی خان
ــپزی  ــای آش ــر روز کتاب ه ــم ه ــاره خانم بیچ
و ترکیــب ادویه هــا و طعم هــا را می خوانــد، 
آشــپزی  کانال هــای  و  مــی رود  یوتیــوب  در 


