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پایانیکهفتهای
مهلت طالبان به رسانهها؛
حکومت چه کرد؟

 11سرباز پولیس و هشت کارمند کمیسیون انتخابات
در حملهی طالبان در قندهار کشته شدند
صفحه ۲

مهلت یکهفتهای کمیسیون نظامی
گروه طالبان به رسانههای افغانستان
امروز به پایان میرسد .صبح روز
دوشنبه ( 3سرطان) کمیسیون نظامی
طالبان با نشر اعالمیهای به رسانههای
افغانستان یک هفته مهلت داد و گفت که
اعالن تجارتیشان بر ضد گروه طالبان
را متوقف سازند در غیر آن هدف نظامی
این گروه قرار خواهند گرفت .اعالمیهی
طالبان گفته است که شماری از رسانهها
اعالنات تجارتی را نشر میکنند که در
آن علیه گروه طالبان «بد و رد» گفته
میشود و افکار عمومی را علیه آنان
تحریک میکند.
پس از آن فدارسیون خبرنگاران
افغانستان اعالم کرد که هیچ گروهی
حق تعیین تکلیف به رسانهها را ندارد و
رسانهها در افغانستان صرف در چوکات
قوانین نافذهی این کشور فعالیت
میکنند و تهدید رسانهها و تهدید آزادی
بیان برای رسانهها و نهادهای حامی آنان
قابل قبول نیست.
یک روز پس از آن حکومت
افغانستان اعالم کرد که از هیچ تالشی
برای حمایت از رسانهها و خبرنگاران
و تأمین امنیت آنان دریغ نمیکند .جان
بس ،سفیر امریکا در کابل نیز به تهدید
طالبان واکنش نشان داد و از طالبان
خواست که خبرنگاران را تهدید نکنند.
به گفتهی او ،رسانههای پرجنبوجوش
افغانستان نشاندهندهی دستآوردهای
 18سال اخیر است .او به طالبان
گفت که خشونتهای بیشتر در برابر
غیرنظامیان و...
صفحه ۲

دختران مکتب رستم؛ درخشش امید
در انتهای درهی محروم

چهار باتالق؛ هدیهی شهرداری کابل
به مردم خیرخانه

محرومیتجبرانناپذیردخترانهلمندی؛
«کمتر دختری از مکتب فارغ میشود»

حوالی ساعت هفت صبح قطارهایی از دختران آبیپوش با روسریهای
سفید به راه میافتند .این دختران از مسیرهای خاکی خ م و پیچدار که در امتداد
کوهپایههای خشک و آفتابسوخته قرار گرفته ،عبور میکنند و از...

با گذر از جادهی عمومی قصبه – سرای شمالی ،در «سرپل خواجهبغرا»،
«پنجصدفامیلی»« ،پروژهی جدید» و «پنجشیروات» توجهم به زیرزمینیهایی
جلب میشود با دیوارهای خشتی ،کفهای کاشیشده ،سقفهای گادری و...

بهرغم اینکه دولت زمینهی آموزش و پرورش را برای تمام دانشآموزان
دختر و پسر بهگونهی برابر فراهم کرده است ،اما در  27ولسوالی شامل ده والیت
کشور ،هیچ دختری پا به مکتب نمیگذارد .در این میان هلمند...،
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خبرنگاران کمک نمیکند تا این
گروه به هدفش برسد.
سه روز پس از تهدید
طالبان ،تدامیچی یاماموتو،
نمایندهی خاص سازمان ملل
برای افغانستان نیز واکنش
نشان داد و از طالبان خواست
که تهدید شان را پس بگیرند.
او گفت که کلمات هرگز نباید
با خشونت پاسخ داده شود.
همچنین افزود که کارمندان
رسانهای غیرنظامیاند و طالبان
از قوانین بینالمللی در خصوص
حفاظت از غیرنظامیان در هر
زمان و مکان پیروی کنند.
طالبان هنوز در این
خصوص واکنش نشان ندادهاند.
روشن نیست که پس از پایان
مهلت یکهفتهای این گروه
چه اقدام میکند ،اما در گذشته
طالبان رسانهها و کارمندان
رسانهای را هدف قرار داده و یا
تهدید کردهاند .در یک مورد در
اواخر ماه جدی  1394طالبان
بر موتر حامل کارمندان گروه
رسانهای موبی در کابل حمله
کردند که در آن هفت کارمند
رسانهای کشته شدند.
اکنون که مهلت یک هفتهی
طالبان به پایان میرسد ،چند
نکته در خصوص تهدیدشدن
رسانهها از سوی این گروه قابل
بحث است.
نخست ،فعالیت آزاد و
رشد کمی و کیفی رسانهها
در هژده سال پسین یکی از
دستآوردهای مهم نظام جدید
جمهوری پس از سقوط امارت
اسالمی طالبان است .در زمان
امارت اسالمی رسانههای آزاد
در افغانستان فعالیت نداشت و
نیز این گروه حق آزادی بیان را
از مردم گرفته بود .اکنون طالبان،
با ارسال تهدید به رسانهها نشان
میدهند که با آزادی بیان
و فعالیتهای رسانهای در
افغانستان ستیزه دارند؛ آزادی
بیان و حق فعالیتهای رسانهای
اکنون یک حق مسلم و معمول
در جهان است.
دوم ،ارسال تهدید به
رسانهها از طرف طالبان تردیدی
در خصوص دشمنی این گروه
با ارزشهای نوین در افغانستان
باقی نمیگذارد .طالبان برخالف
آنچه گفته میشود ،تغییری
نکردهاند و همانطور که در
گذشته ،مساجد ،غیرنظامیان و
اهداف غیرنظامی را بهعنوان
اهداف نظامی مورد حمله قرار
دادند ،رسانهها را نیز اهداف
نظامی خواندهاند .باید در
گفتوگوهای صلح ،اصنافی
مثل رسانهها ،جامعهی مدنی،
زنان و اصناف اجتماعی و
سیاسی افغانستان جدید طرف
جدی گفتوگو باشند.
سوم ،نهادهای رسانهای
باید از طرف دولت مورد
حمایت کافی امنیتی قرار
بگیرند .حکومت در واکنش
به اعالمیهی طالبان گفته است
که از همکاری با رسانهها
دریغ نمیکند ،اما تا کنون
اقدام خاصی برای حمایت از
رسانهها صورت نگرفته است.
حکومت افغانستان باید در عمل
نیز در تأمین امنیت رسانهها و
خبرنگاران اقدام کند و جلو
تهدیدهای طالبان را بگیرد.

اطالعـات روز :در حملـهی گـروه طالبـان بـر مرکـز
ولسـوالی «معـروف» والیـت قندهـار  11سـرباز پولیـس و
هشـت کارمند کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـته شدهاند.
جمالناصـر بارکـزی ،سـخنگوی فرماندهـی پولیـس
قندهـار بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه در نتیجهی
ایـن حمله یـازده سـرباز پولیس کشـته شـدهاند .عبدالعزیز
ابراهیمـی ،معاون سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل انتخابات
نیـز در صحبـت بـا روزنامـه اطالعـات روز کشتهشـدن
هشـت کارمنـد والیتـی ایـن کمیسـیون در ایـن حملـه را
تأییـد کرد.
سـخنگوی پولیـس قندهـار همچنـان گفـت کـه در
نتیجـهی ایـن حملهی طالبـان  ۲۷سـرباز دیگـر پولیس نیز
زخمـی شـدهاند.
پیشتر بشـیر خاکسـار ،معـاون سـخنگوی فرماندهی
پولیـس والیـت قندهـار گفتـه بود کـه جنگجویـان طالبان
نیمههـای دو شـب قبـل (شـنبه ۸ ،سـرطان) از چنـد
اسـتقامت بـر مرکـز ولسـوالی «معـروف» حملـه کردند که
درگیریهـا بـرای دفـع آن تـا بامـداد دیـروز (یکشـنبه۹ ،

سـرطان) ادامه داشـته اسـت.
آقـای خاکسـار تأکیـد کـرده بـود کـه ایـن حملـه دفع
شـده و نیروهـای بیشتـری نیز در سـاحه مسـتقر شـدهاند.
در همیـن حـال جمالناصـر بارکـزی نیـز گفـت کـه
جنگجویـان طالبـان در ایـن حملـه بـا اسـتفاده از چهـار
هامـوی بمبگذاریشـده بـر سـاختمان فرماندهـی پولیس
«معـروف» حملـه کـرده بودنـد کـه بـا مقاومـت «شـدید»
نیروهـای امنیتـی ایـن حمله دفع شـد .او تأکید کـرد که در
جریـان ایـن حملـه ،بهشـمول هـر چهـار راننـدهی هاموی
طالبـان ۱۷ ،جنگجـوی ایـن گـروه کشـته شـدهاند .فـواد
امـان ،معاون سـخنگوی وزارت دفـاع ملی اما بـه روزنامه
اطالعـات روز گفـت کـه در جریـان ایـن حملـه ۲۵ ،نفـر
از جنگجویـان طالبـان کشـته شـدهاند که «اجسادشـان در
میـدان نبـرد باقـی مانده اسـت».
بـا ایـن حال ،گـروه طالبان نیز با نشـر اعالمیـهای ادعا
کـرده اسـت کـه در حملـهی جنگجویـان ایـن گـروه بـر
سـاختمان ولسـوالی «معـروف» در روسـتای «ابتـو» ،کنترل
ایـن ولسـوالی بهدسـت آنـان افتاده اسـت.

ایـن گـروه همچنـان افزوده اسـت کـه در جریـان این
حملـه ۵۷ ،سـرباز پولیـس کشـته و  ۱۱سـرباز دیگـر نیـز
توسـط آنـان بـه گـروگان گرفتـه شـدهاند.
در همیـن حـال رییسجمهـور اشـرف غنـی بـه ایـن
حملـهی طالبان و کشتهشـدن کارمندان کمیسـیون انتخابات
واکنـش نشـان داده و گفته اسـت که حمله بـاالی کارمندان
نهادهـای غیرنظامـی که برای نهادینهسـاختن مردمسـاالری
تلاش میکنند« ،عمـل غیرانسـانی و جنایت نابخشـودنی»
اسـت .در اعالمیـهی ارگ ریاسـتجمهوری بـه نقـل از
آقـای غنـی آمـده اسـت« :تروریسـتان بهخاطـر کتمـان
شکستهایشـان در میدانهـای نبـرد ،مـردم ملکـی و
تأسیسـات عامالمنفعـه را هـدف قـرار میدهنـد ،امـا بدانند
کـه بـا ایـن عملکردهـای پلیـد هیچگاهـی بـه اهـداف
شومشـان نمیرسـند».
والیـت قندهـار در جنوب کشـور از والیتهای ناآرام
میباشـد کـه گـروه طالبان در شـماری از ولسـوالیهای آن
فعالیت گسـترده دارد .ایـن والیت بهعنوان خاسـتگاه گروه
طالبـان نیز بهشـمار میرود.

وزیر صحت:

اطالعــات روز :فیروزالدیــن فیــروز،
وزیــر صحــت عام ـهی کشــور میگویــد
کــه راهحــل مبــارزه بــا قاچــاق و کشــت
مــواد مخــدر در افغانســتان قانونیکــردن
آن میباشــد.
آقــای فیــروز کــه دیــروز (یکشــنبه،
 ۹ســرطان) در در مراســم گرامیداشــت
از روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر
در کابــل صحبــت میکــرد ،افــزود:
«در کابینــه طــرح قانونیکــردن مــواد
مخــدر را مطــرح کردیــم ،امــا بــا آن
مخالفــت کردنــد و بــاز هــم در اینجــا

راهحل مبارزه با قاچاق و کشت مواد مخدر ،قانونیکردن آن است
میگویــم وقتــی کــه مــا بــا ایــن
تالشهــا نتوانســتیم ،جلــوش را بگیریــم،
پــس بیایــد ایــن را قانونــی بســازیم
کــه هــم بــه دولــت مالیــه بیایــد و هــم
مدیریــتاش امکانپذیــر شــود».
بــه گفت ـهی او ،کشــت غیرقانونــی و
قاچــاق مــواد مخــدر ســبب میشــود کــه
«مافیاهــا» نفــع بیشتــری از آن ببــرد.
وزیــر صحــت عامــه همچنــان تأکیــد
کــرد کــه اکنــون نیــز بایــد بهنحــوی
ممکــن جلــو کشــت و قاچــاق مــواد
مخــدر در کشــور گرفتــه شــود و تــا

زمانــی کــه ایــن امــر تحقــق نیابــد،
«تــاش جهــت تــداوی و کاهــش
معتــادان در کشــور نتیجــهی مطلوبــی
نــدارد».
آقــای فیــروز افــزود کــه هماکنــون
حــدود دوصدهــزار معتــاد در ســال
توســط ایــن وزارت در  ۱۰۷مرکــز
تــداوی معتــادان در سراســر کشــور
تحــت تــداوی قــرار میگیرنــد.
از ســویی هــم ،عصمــتاهلل بلــوچ،
سرپرســت معینیــت مبــارزه بــا مــواد
مخــدر وزارت امــور داخل ـهی کشــور در

ایــن نشســت گفــت کــه ایــن وزارت در
یــک ســال گذشــته در برابــر قاچــاق مواد
مخــدر ،نزدیــک بــه چهــار هــزار عملیات
راهانــدازی کــرده اســت کــه در نتیج ـهی
آن چهــار هــزار و  ۵۰۰قاچاقبــر مــواد
مخــدر بازداشــت شــدهاند.
گفتنــی اســت کــه براســاس
آمــار وزارت صحــت عامــه ،بیــش از
ســهمیلیون معتــاد در کشــور وجــود
دارنــد کــه از ایــن میــان حــدود
پنجصدهــزار آنــان بهگونــهی روزانــه از
مــواد مخــدر اســتفاده میکننــد.

سازمان ملل:

روندهای صلح و انتخابات در افغانستان از همدیگر متأثر نشود

اطالعــات روز :هیــأت معاونــت ســازمان ملــل متحــد
(یونامــا) اعــام کــرده اســت صلــح و انتخابــات افغانســتان
دو رونــد اساســی اســت کــه بــر آینــدهی افغانســتان
بهصــورت اساســی تأثیــر میگــذارد و نبایــد یکدیگــر را
متأثــر ســاخته و یــا باعــث تعویــق یکدیگــر شــود.
تدامیچــی یاماموتــو ،نماینــدهی خــاص سرمنشــی
ســازمان ملــل متحــد بــرای افغانســتان گفتــه اســت کــه
روندهــای صلــح و انتخابــات از اولویتهــای مهــم
ســازمان ملــل اســت.
در اعالمیــهی یونامــا کــه دیــروز (یکشــنبه9 ،
ســرطان) منتشــر شــده ،بــه نقــل از آقــای یاماموتــو آمــده
اســت کــه ســازمان ملــل بــا تمــام نیــرو بــه تالشهایــش
در راســتای حمایــت از ایــن دو رونــد ادامــه میدهــد.
براســاس اعالمیــه ،یاماموتــو بــه ســخنان دو هفتــه قبل خود
در جلس ـهی شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد اشــاره
کــرده کــه در آن گفتــه بــود انتخابــات ریاســتجمهوری
ششــم میــزان لحظــهای اساســی بــرای تأییــد دوبــارهی
مشــروعیت ســاختار سیاســی دموکراتیک افغانســتان اســت.
بــه گفتــهی او ،بهمنظــور حصــول اطمینــان از
انتخابــات بااعتبــار و نتیج ـهی مــورد پذیــرش ایــن رونــد،
«نیــاز اســت تــا اســاس ایــن بنیــاد سیاســی حیاتــی گذاشــته

اطالعــات روز :نیروهــای
ارتــش در شــمال کشــور اعــام
کردنــد کــه در نتیجــهی یــک
حملــهی هوایــی نیروهــای
حمایــت قاطــع در والیــت
بلــخ ۴۸ ،جنگجــوی گــروه
طالبــان بهشــمول  ۱۴فرمانــده
«برجســته»ی ایــن گــروه کشــته
شــد هاند.
محمدحنیــف رضایــی،
ســخنگوی قــول اردوی ۲۰۹
شــاهین بــه روزنامــه اطالعــات
روز گفــت کــه ایــن حملــه
حوالــی ســاعت  ۲:۰۰بامــداد
دیــروز (یکشــنبه ۹ ،ســرطان)
در روســتای «بودنهقلعــه»ی
ولســوالی شــولگرهی والیــت

شــود».
نماینــدهی خــاص سرمنشــی ســازمان ملــل متحــد
بــرای افغانســتان همچنــان افــزوده اســت« :همــهی
اشــتراککنندگان در ایــن پروســه ،کاندیــدان ،حمایــت
کننــدگان ،مقامــات دولتــی ،نهادهــای جامعــه مدنــی،
نیروهــای امنیتــی ملــی ،رهبــران سیاســی ،احــزاب سیاســی،
رســانهها ،نهادهــای مدیریتــی انتخابــات و رأیدهنــدگان
در تضمیــن اعتبــار و شــفافیت ایــن پروســه نقــش مهــم و
مســئولیت جمعــی دارنــد».
آقــای یاماموتــو در ادامــه گفتــه اســت کــه افغانســتان
تحمــل مقابلــه بــا بحرانهــای دوامدار و طوالنــی پــس
از انتخابــات را نــدارد .بــه گفتــهی او ،بحرانهایــی
طوالنیمــدت پــس از انتخابــات میتوانــد باعــث تضعیــف
مشــروعیت دموکراتیــک و ملــی ریاسـتجمهوری شــده و
توانایــی رییسجمهــور جدیــد بــرای گردهــم آوردن مــردم
افغانســتان در یــک رونــد معنــادار و همهشــمول صلــح را
آســیب برســاند.
ســازمان ملــل متحــد در حالــی بــه دو رونــد صلــح و
انتخابــات بــه عنــوان روندهــای مهــم ،اساســی و تأثیرگــذار
بــر آینــدهی افغانســتان تأکیــد و خواســتار پیشــبرد هــر
دو رونــد شــده اســت کــه دور هفتــم گفتوگوهــای

صلــح میــان زلمــی خلیــلزاد ،نماینــدهی ویــژهی وزارت
خارجــهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان و نماینــدگان
گــروه طالبــان روز شــنبه ( 8ســرطان) در دوحــه ،پایتخــت
قطــر آغــاز شــده اســت .آقــای خلیــلزاد پیشتــر گفتــه
بــود کــه در ایــن دور گفتوگوهــا ،بــر ســر تضمیــن
مبــارزه بــا تروریســم ،خــروج نیروهــای خارجــی از
افغانســتان ،مذاکــرات بیناالفغانــی کــه منجــر بــه ثبــات
سیاســی شــود و آتشبــس دایمــی و همهجانبــه ،بحــث و
تبــادل نظــر خواهــد شــد.
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارج ـهی امریــکا نیــز چنــدی
پیــش در ســفری بــه کابــل ابــراز امیــدواری کــرده بــود
تــا توافــق صلــح بــا طالبــان پیــش از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری مــاه میــزان امســال صــورت گیــرد.
وزیــر امــور خارجــه امریــکا گفتــه بــود« :امیــدوارم قبــل از
اول ســپتامبر یــک توافــق صلــح در دســت داشــته باشــیم.
هــدف مــا همیــن اســت».
انتخابــات ریاســتجمهوری افغانســتان نیــز قــرار
اســت بــه تاریــخ ششــم میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.
حکومــت افغانســتان و کمیســیونهای انتخاباتــی همــواره
بــه برگــزاری انتخابــات در زمــان تعیینشــدهی آن تأکیــد
کردهانــد.

 ۳۴جنگجو و  ۱۴فرمانده «برجسته»ی طالبان در بلخ کشته شدند

بلــخ پــس از آن راهانــدازی
شــده بــوده کــه جنگجویــان
ایــن گــروه میخواســتهاند
بــر قســمتهایی از شــولگره
حملــه کننــد .بــه گفت ـهی او ،در
جمــع فرماندهــان کشتهشــدهی
گــروه طالبــان ،عبدالغنی مشــهور
بــه ترابــی ،ولســوال نامنهــاد
ایــن گــروه بــرای ولســوالی
چهاربولــک بلــخ ،مولــوی حنــان،
ولســوال نامنهــاد ایــن گــروه
بــرای شــولگره و گلنبی مشــهور
بــه مبــارز ،ولســوال نامنهــاد ایــن
گــروه بــرای ولســوالی چمتــال
نیــز شــاملند.
همچنــان آقــای رضایــی
افــزود کــه مــا نســیم ،معــاون

ولســوال نامنهــاد طالبــان بــرای
شــولگره ،رســولجان ســعادت،
مســئول اســتخبارات ایــن
گــروه بــرای چمتــال ،مولــوی
جاویــد ،مســئول نظامــی طالبــان
بــرای ولســوالی چمتــال ،مولــوی
نجیـباهلل ،از ســرگروپان کلیــدی
ایــن گــروه در شــولگره ،مولــوی
نذیــر ،از فرماندهــان طالبــان
در ایــن ولســوالی و عبدالحــی
مشــهور بــه منصــور از دیگــر
سردســتهی طالبــان در چمتــال
از دیگــر فرماندهــان و مســئوالن
نامنهــاد طالبانانــد کــه در
جریــان ایــن حملــهی هوایــی
کشــته شــدهاند.
عــزتاهلل ســباوون ،از

ســرگروهان ایــن گــروه در
چهاربولــک ،قــاری ســردار
مخلــص ،داداهلل  .اســداهلل شــهید،
از دیگــر ســرگروهان طالبــان در
چمتــال و نوآغــا خالــد ،مســئول
کمیســیون نظامــی طالبــان بــرای
ولســوالی چهاربولــک نیــز از
جمــع فرماندهــان کشتهشــدهی
ایــن گــروه میباشــند.
ســخنگوی قــول اردوی
 ۲۰۹شــاهین همچنــان افــزود
کــه در جریــان ایــن عملیــات ۱۵
جنگجــوی دیگــر طالبــان نیــز
زخمــی شــدهاند.
گــروه طالبــان امــا بــا نشــر
اعالمیــهای ادعــا کــرده اســت
کــه ایــن گــروه در روســتای

بودنهقلعــه بــر یــک پاســگاه
نیروهــای دولتــی حملــه
کردهانــد کــه در نتیجــهی آن،
پنــج ســرباز دولتــی کشــته و
ســه نفــر دیگــر شــان زخمــی
شــدهاند .ایــن گــروه همچنــان
افــزوده اســت کــه در جریــان
ایــن درگیــری ،دو جنگجــوی
طالبــان کشــته و دو نفــر دیگــر
شــان نیــز زخمــی شــدهاند.
والیــت بلــخ در شــمال
کشــور از والیتهــای نســبتا
امــن میباشــد کــه شــماری از
ولســوالیهای آن اخیــرا شــاهد
درگیریهــا میــان جنگجویــان
طالبــان و نیروهــای دولتــی بــوده
اســت.
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 ۱۰سرطان ۱۳۹۸

سال هشتم

دختران مکتب رستم؛ درخشش امید در انتهای درهی محروم
حوالی سـاعت هفت صبـح قطارهایی از
دختـران آبیپـوش با روسـریهای سـفید به
راه میافتنـد .این دختران از مسـیرهای خاکی
خـم و پیـچدار کـه در امتـداد کوهپایههـای
خشـک و آفتابسـوخته قـرار گرفتـه ،عبـور
میکننـد و از چندیـن جهـت در مکتـب
کوچکـی کـه در انتهـای دره واقـع شـده ،بـا
هـم یکجـا میشـوند.
بسـیاری از ایـن دختـران کـه بیـن  7تـا
 18سـاله هسـتند ،یـک سـاعت یـا بیشتر از
آن را بـرای رسـیدن به مکتـب راه میپیمایند.
گروههـای پسـران نیـز دیـده میشـوند کـه
بهسـوی مکتـب میرونـد ،امـا اغلـب بـدون
یونیفـرم (لبـاس یکدسـت مکتـب) و جـدا
از دختـران.
تـا سـاعت  7:45صبـح همـهی آنهـا
در حیـاط «مکتـب رسـتم» در گوشـهی
دورافتـادهی ولسـوالی یکاولنـگ جمـع
میشـوند .ایـن مکتـب یگانـه لیسـه در ایـن
منطقـه اسـت کـه از صنـف اول تـا دوازدهم
زمینـهی آمـوزش را فراهـم میکنـد و با 330
شـاگرد دختـر و  146شـاگرد پسـرش ،در
کشـوری کـه معمـوال یکسـوم دختـران بـه
مکتـب میرونـد ،اعجابانگیـز اسـت.
محمدصـادق ناصـری  49سـاله ،مدیـر
مکتب در سـخنرانی روزانهاش برای تشـویق
شـاگردان میگویـد کـه رفتـن بـه دانشـگاه
سـختتر از هـر سـال دیگـری خواهـد بود،
پـس شـما بایـد بهتـر و بیشتـر از همیشـه
تلاش کنید.
مکتـب رسـتم ،بـا هفـت صنـف
ساختهشـده از سنگهای نتراشـیده و زمخت
و شـش خیمهی بزرگ و شـاگردانی که برای
چهـار سـاعت آموزش بـه کالسهـای صبح
و ظهر تقسـیم شـدهاند ،شـاید برای تشـویق
رویاهـای دانشـگاهی جـذاب بهنظـر نرسـد.
در ایـن مکتـب کمپیوتـر فعـال ،ماشـین کپی
یـا بـرق و سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی
وجـود نـدارد ،بسـیاری از مـواد و کتابهای
درسـی را خـود معلمـان با دسـت نوشـتهاند
و کمـک خارجـی را کـه زمانـی دریافـت
میکـرد ،دیریسـت قطـع شـده اسـت .یکی
از معلمـان زن میگویـد که تعـداد کتابهای
او حتـا از شـاگردانش کمتـر اسـت.
آقـای ناصـری میگویـد کـه تنهـا 5
درصـد شـاگردانش والدینـی دارنـد کـه قادر
بـه خوانـدن و نوشـتن هسـتند .خانوادههـای
اکثـر شـاگردان از راه کشـاورزی امرار معاش
میکننـد.
بـا اینحـال ،در سـال  2017از 65
شـاگرد صنـف دوازده ،مکتـب رسـتم 92
درصـد آنهـا یعنـی  60نفـر توانسـتند بـه
دانشـگاههای دولتـی راه یابنـد .دو-سـوم
آنهـا دختـر بودنـد .چنـد سـال پیـش 97
درصـد فارغـان ایـن مکتب بـه دانشـگاه راه
یافتـه بودنـد.
در مکتـب رسـتم برخلاف بسـیاری از
مکاتـب در افغانسـتان ،پسـران و دختـران در
صنفهـای درسـی مختلـط درس میخوانند.
آقـای ناصری مدیـر مکتب میگویـد« :مردان
و زنـان برابرنـد .هـوش و بدن آنها یکسـان
اسـت .مـا بـه شـاگردان مـان میگوییـم کـه
هیـچ تفاوتـی بیـن شـما وجـود ندارد .شـما

شماره 1۷۵۹

نیویورک تایمز ـ راد نوردلند
مترجم :جلیل پژواک

مرحلهی اول دور دوم میان میان احمدجاوید جیحون،
عبدالشکور واقف حکیمی و قاضی میرافغان صافی برگزار
شد ،اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند آرای الزم برای
احراز کرسی ریاست را بهدست بیاورند .در مرحله دوم دور
سوم ،خان آقا رضایی و خان آقا وردک ،نمایندگان کابل
برگزار شد .در این مرحله خان آقا رضایی  84رأی آورد و
خان آقا وردک  105رأی ،اما هیچ کدام نتوانستند آرای 50
درصد به عالوه یک را تکمیل کنند.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان ،اگر در سه
دور هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای  50درصد به عالوه یک
رای را تکمیل کنند ،انتخابات بین دو نامزدی که بیشترین
آرا را در سه دور گرفته بودند ،برگزار میشود .براساس این
اصل ،میررحمانی رحمانی که در دور نخست  123رأی و
خانمحمد وردک که در دور سوم  105رأی گرفته بودند ،به
دور نهایی راه یافتند .سرانجام دیروز میررحمان رحمانی با
کسب  136رأی بهحیث رییس مجلس انتخاب شد.

همـه بـا هـم بـه دانشـگاه میرویـد بنابرایـن
بایـد یـاد بگیریـد کـه چهگونـه بـه همدیگر
احتـرام بگذارید».
در یکـی از روزهـای اواخر فصـل بهار،
خانـم جویـا یکـی از پنـج معلـم زن در میان
 11معلـم ایـن مکتـب ،در حـال تدریـس
ریاضـی بـه شـاگردان صنف چهـارم در یکی
از خیمههـا بـود .تکـهای از کارتنـی که سـیاه
رنـگ شـده بـود بهعنـوان تختـه اسـتفاده
میشـد و فرمولهـای سـادهی الجبر روی آن
نوشـته شـده بود .خانـم جویا از شـاگردانش
کـه تقریبـا همـه دختـر بودنـد ،پرسـید کـه
مضمـون موردعالقهشـان چیسـت .همـه
تقریبـا یکصـدا گفتنـد «ریاضـی».
ایـن مسـأله در مکتب رسـتم تعجبآور
نیسـت؛ حدود چهل درصد سـواالت کانکور
ریاضیـات اسـت ،بیـش از هـر مضمـون
دیگـری و دختـران در آن عالی میدرخشـند.
شـهربانو حکیمـی  17سـاله براسـاس نمرات
امتحـان ،اولنمـرهی ریاضـی صنـف یازدهم
ایـن مکتـب اسـت .خانـم حکیمـی در
مضمـون کمپیوتـر نیـز شـاگرد اول اسـت.
در صنـف کمپیوتـر ،دختـران سیسـتم عامـل
وینـدوز را از روی کتـاب فـرا میگرفتنـد .از
 60همصنفـی خانـم حکیمـی فقـط یکـی از
آنهـا در خانـهاش کمپیوتـر دارد.
خانـم حکیمـی میگویـد« :بیشتـر از
هرچیـزی در جهـان آرزو دارم یـک لپتاپ
داشـته باشم».
در دوران حکومـت طالبان در افغانسـتان
آمـوزش و تحصیـل دختـران ممنـوع و زنان
بهویـژه در مناطـق روسـتایی ماننـد یکاولنگ
بامیان ،اغلـب به چهاردیواری خانههایشـان
محـدود شـده بودند.
معلمـان مکتـب رسـتم میگوینـد کـه
شـور و شـوق محلـی به آمـوزش و تحصیل،
بهویـژه در میـان دختـران ،واکنشـی علیـه
دوران طالبـان اسـت .خانـم جویـا  28سـاله

معلـم ریاضـی صنـف چهـارم ،خـودش تـا
 11سـالگی ،تـا زمانـی کـه طالبـان سـقوط
نکـرد ،نتوانسـته بود مکتب را شـروع کند .او
نمیتوانسـت چیزی را بنویسـد یـا بخواند و
تنهـا چیـزی کـه آموزش دیـده بـود ،خیاطی
بو د .
او میگویـد« :مجبـور بـودم از صفـر
شـروع کنم .ما بـه آنها [شـاگردان] در مورد
طالبـان و آنچـه کـه در حـق مـا انجـام دادند
حـرف میزنیـم .میگوییـم ’شـما امـروز
فرصـت داریـد و بایـد از آن اسـتفاده کنیـد‘.
آنهـا گـوش میدهنـد».
منطقـهی اطـراف رسـتم در حـال حاضر
تحـت کنتـرل دولت قرار دارد و از خشـونت
چنـدان متأثـر نشـده اسـت .در سـایر مناطق،
خانوادههـا بـه ویـژه اگـر فاصلـهی مکتب و
روسـتا طوالنـی باشـد ،تمایلـی به فرسـتادن

آقای ناصری میگوید که
تنها  5درصد شاگردانش
والدینی دارند که قادر به
خواندن و نوشتن هستند.
خانوادههای اکثر شاگردان
از راه کشاورزی امرار
معاشمیکنند.
با اینحال ،در سال 2017
از  65شاگرد صنف دوازده،
مکتب رستم  92درصد
آنها یعنی  60نفر توانستند
به دانشگاههای دولتی راه
یابند .دو-سوم آنها دختر
بودند .چند سال پیش 97
درصد فارغان این مکتب به
دانشگاه راه یافته بودند.

دخترانشـان بـه مکتـب ندارنـد.
دختـران مکتـب رسـتم بسـیار باانگیـزه
هسـتند .آقـای ناصـری میگویـد« :راسـتش
دختـران بهتـر از پسـران هسـتند .آنهـا
جدیتـر هسـتند .اینهـا همـه میداننـد کـه
نمیتـوان از کسـی کـه تحصیلکـرده اسـت،
بـرده سـاخت».
دختـران بـه جـز مطالعـات اسلامی،
تقریبـ ًا در همـهی مضامین اول نمره هسـتند.
آمنـه کـه میگویـد «تقریبـا  18سـاله
اسـت» ،اول نمـره عمومـی مکتـب اسـت.
او میگویـد کـه خوشبخـت اسـت ،زیـرا
هرچنـد مـادرش بیسـواد اسـت امـا پدرش
تحصیلکـرده اسـت.
او در میان هشـت خواهر و بـرادر اولین
نفـری خواهـد بـود کـه از صنـف دوازده
فارغالتحصیـل میشـود و امیـدوار اسـت که
بـه مرکـز آمادگـی کانکـور موعـود در کابـل
بـرود .او میدانـد کـه اخیـرا  40دانشآمـوز
ک بمبگـذار
در ایـن مرکـز توسـط یـ 
انتحـاری کشـته شـدند.
مضمـون مـورد عالقـهی آمنـه ریاضـی
اسـت .او امیـدوار اسـت کـه داکتـر شـود.
خانـم حکیمـی نیـز آرزو دارد کـه داکتر
شـود؛ آرزویی که ریشـه در مشـکالت بینایی
مـادرش و ناشـنوایی پـدرش در  65سـالگی
دارد .پـدر و مـادر خانـم حکیمـی هـر دو
بیسـوادند.
در بیـرون از خانهی ِگلـی خانم حکیمی
چرخـی اسـت که یک جـوی کوچک آب آن
را بـه چرخـش مـیآورد .جنراتـور کوچکـی
کـه از ایـن طریـق بـرای روشـنکردن
چراغهـای خانـه در جریـان شـب فعـال
میشـود ،بـرای خانـم حکیمـی کافی اسـت
تـا زیـر نـور آن مطالعـه کنـد.
غالمحسـین ،پـدر خانـم حکیمـی
میگویـد« :مـن تحصیلکـرده نیسـتم .فقـط
یـک کارگـر مزرعـه هسـتم .نمیخواهـم

کـه آنهـا [فرزندانـم] چنیـن زندگـی داشـته
باشـند ».از  11فرزند غالمحسـین ،یک پسـر
و دو دختـرش بـه دانشـگاه رفتهانـد.
زینـت ،مـادر خانـم حکیمـی میگویـد:
«مـن خیلـی بـه آنهـا افتخـار میکنـم».
خانـوادهی خانـم حکیمـی نمونـهای
از اینکـه چـرا پسـران کمتـر بـه مکتـب
میرونـد ،هسـت .علـی  9سـاله پسـر ایـن
خانـواده بـرای کمـک به پـدر و مـادرش در
خانـه میمانـد در حالیکـه رضا  12سـاله در
مزرعـه کار میکنـد .زینـت میگویـد« :علـی
بـرای رفتـن به مکتـب بیقرار اسـت .شـاید
سـال آینـده [بتوانـد بـرود] ».بـا اینحـال،
همـهی دختـران خانـواده در مکتب هسـتند.
یـک روز آقـای ناصـری متوجـه شـد
یکـی از شـاگردانش به نـام فریبا ( 13سـاله)
در جریـان تجمـع صبحگاهـی پشـت سـایر
دختـران پنهـان شـده اسـت .فریبـا لبـاس
یونیفـورم نداشـت .خانـوادهاش فقیرتر از آن
بـود کـه بتواننـد لبـاس مکتـب بـرای دختـر
شـان تهیـه کننـد .پـس از آن آقـای ناصـری
بـه بـازاری در همان نزدیکی رفـت و تکهای
کتـان آبـی خریـداری کـرد و به خانـم جویا
ت خیاطـیاش
سـپرد تـا بـا اسـتفاده از مهـار 
کـه در دوران طالبـان فـرا گرفتـه بـود ،از آن
تکـه بـرای فریبـا مانتویی بـدوزد.
آقـای ناصری پـول تکه را قـرض گرفته
بـود .معـاش ماهانـهی او کمتـر از  200دالـر
است.
در شـش سـال گذشـته ،آقـای ناصـری
علاوه بـر اداره مکتـب ،بـا رویا ( 45سـاله)
همسـرش از چهـار دختـر و دو پسـرش
نیـز حمایـت کـرده اسـت .هـر دو در دوران
طالبـان ازدواج کردهانـد و آقـای ناصـری بـه
همسـرش خواندن و نوشـتن آموخته اسـت.
او میگویـد« :مـا در مـورد آن حـرف
زدیـم و تصمیـم گرفتیم کـه او باید به مکتب
بـرود .بچههـا وقتی مـادر شـان تحصیلکرده
باشـد ،بهتـر عمـل میکنند».
دختـر بـزرگ ناصـری و رویـا ،چهـار
سـال قبـل از مادرش دوره لیسـه را بـه پایان
رسـاند .آقـای ناصـری با افتخـار میگوید که
امسـال رویا (همسـرش) از صنـف دوازدهم
فـار غ میشـود و سـال آینـده در امتحـان
کانکـور شـرکت خواهـد کـرد« :او شـش
کـودک را بـزرگ کـرد .حـاال نوبـت خودش
است».
در ارتفـاع چندصدمتـری دامنـهی کوهی
در مقابـل مکتب رسـتم ،گوسـفندان زیر نظر
چوپانهـا در حـال چریـدن هسـتند .یکی از
چوپانهـا لبـاس آبیرنگـی بـه تـن دارد و با
اینکـه لباسـش پوشـیده از گردوغبار اسـت،
خیلـی شـبیه بـه یونیفـورم بهنظـر میرسـد.
میگویـد نامش نیکبخت اسـت و  13سـال
سـن دارد .نیکبخـت یـک قلـم و کتـاب
درسـی زبان پشـتو را بـا خود حمـل میکند.
او میگویـد« :مـن مکتـب را دوسـت
دارم امـا کـس دیگـری خانه نبـود و من باید
بـه حیوانات برسـم».
نیکبخـت میگویـد پشـتو ـکـه یـک
مضمـون ضـروری در نظـام آموزشـی
افغانسـتان اسـتـ مضمون مـورد عالقهی او
نیسـت .او نیـز بـه ریاضـی عالقهمند اسـت.

غنی:

اطالعــات روز :رییسجمهــور اشــرف غنــی
میگویــد کــه جلــو توریــزم صحــی بایــد گرفتــه شــده و
تمامــی شــفاخانهها و کلینیکهــای صحــی باهــم وصــل
شــود.
آقــای غنــی کــه دیــروز (یکشــنبه ۹ ،ســرطان) در
مراســم «ســمپوزیم ملــی مجادلــه علیــه ســرطان» در کابــل
صحبــت میکــرد ،افــزود کــه تشــخیص امــراض در
شــفاخانهها بایــد دیجیتــال شــده و اقدامــات مشــخصی
نیــز در ایــن مــورد رویدســت گرفتــه شــود.

جلو توریزم صحی باید گرفته شود

او گفــت« :مشــکل ایــن اســت کــه مــا شــفاخانه
میســازیم ،امــا در زمینــهی تشــکیل ،ماشــینآالت،
پرســونل صحــی و نرسهــا اقــدام نمیکنیــم».
از ســویی هــم ،آقــای غنــی در ایــن نشســت بــا
اشــاره بــه تشــخیص امــراض ســرطانی در کشــور از
وزارت مالیــه خواســت کــه مرکــز تشــخیص ســرطان
را در بوج ـهی ســال آینــده درنظــر گرفتــه و در زمین ـهی
تهیــهی ماشــینهای آن از جملــه ایکســری و ســایر
ماشــینآالت طبــی نیــز اقــدام کنــد.

او همچنــان افــزود کــه بهمنظــور مبــارزه بــا امــراض
ســرطانی ضــرورت اســت کــه مراکــز تشــخیص و تــداوی
جداگانــه ایجــاد شــود تــا انــواع مختلــف بیماریهــای
ســرطانی تــداوی شــود.
بــه گفتــهی رییسجمهــوری کشــور ،ســرطان یــک
«تهدیــد» در افغانســتان میباشــد و بایــد بهخاطــر
معالجــهی آن اقــدام شــود.
گفتنــی اســت کــه ســرطان پــس از امــراض قلبــی،
دومیــن علــت مرگومیــر در جهــان اســت .براســاس

معلومــات وزارت صحــت عامــهی کشــور ،در حــال
حاضــر بیــن  ۳۰تــا  ۴۰هــزار نفــر در افغانســتان بــه
ســرطان مبتــا هســتند.
دولــت افغانســتان بــرای تشــخیص و تــداوی
امــراض ســرطان در کشــور ،بخشهــای تشــخیص
و تــداوی امــراض ســرطانی را در شــفاخانههای
جمهوریــت ،اســتقالل ،صحــت طفــل اندراگانــدی و نیــز
مرکــز هســتوپتالوژی (تشــخیص امــراض ســرطانی) در
البراتوارهــای مرکــزی کابــل ایجــاد کــرده اســت.
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چهار باتالق؛ هدیهی شهرداری کابل
به مردم خیرخانه
با گذر از جادهی عمومی قصبه –
سرای شمالی ،در «سرپل خواجهبغرا»،
«پنجصدفامیلی»« ،پروژهی جدید» و
«پنجشیروات» توجهم به زیرزمینیهایی
جلب میشود با دیوارهای خشتی،
کفهای کاشیشده ،سقفهای گادری و
چراغهای بزرگ.
کنجکاوم بدانم که در زیرزمینیهای
نوساخت شهرداری کابل چه میگذرد و
مناطق معموال
ضرورت ساخت آن در این
ِ
کمرفتوآمد چه بوده است؟
این زیرزمینیها حدود چهار سال
پیش همزمان با ساخت جادهی عمومی
قصبه به بهرهبرداری سپرده شد و قرار بود
رهگذران از آن برای عبور و مرور استفاده
کنند .هزینهی بازسازی این جاده 30
میلیون دالر عنوان شده که توسط کشور
جاپان تمویل شده است.
با گذشت چهار سال ،حاال اما
چراغهای این زیرزمینیها فعال نیست،
آهنهای اطراف آن شکسته و کاشیهای
آن مدتهاست شسته نشده؛ چنانکه
رنگ آن نیز تغییر کرده است .در این
زیرزمینیها همهچیز دیده میشود ،جز
رفتوآمد و عبور و مرور مردم.
باتالق یک
ساعت دو پس از چاشت است و
به «سرپل خواجهبغرا» میرسم .جایی
که زیرزمینی آن برای عبور و مرور
قابل استفاده نیست و در سر راه این
زیرزمینی ،مرد کفاشی برای خودش
جایی انتخاب کرده است.
وقتی میخواهم از کنار مرد بگذرم
و وارد زیرزمینی شوم ،او به من نگاه
عجیبی میاندازد ،طوری که من در شرف
انجامدادن کار خالفی باشم .تا میخواهم
بپرسم ،مرد لب به سخن میگشاید و
میگوید« :از اینجا راه نیست ،پایین

کثافات و ُمرداری جمع شده».
هدفم را برای این مرد بیان میکنم
و آرامآرام از پلههای زیرزمینی پایین
میروم ،اما هرچه به آخر نزدیک میشوم،
بوی بد و تعفن و لجن ،فضا را سنگین،
آزاردهنده و تحملناپذیر میسازد.
پلههای این زیرزمینی بهشدت ناپاک
است و در یکی از پلهها نیز لباسهای
کهنه و کندهپارهای به چشم میخورد که
ظاهرا از شخصی معتاد به مواد مخدر جا
مانده باشد .ت ِه زیرزمینی چنان ساکت و
بیمناک است که ناگزیر میشوم خیلی
زود از راهی که آمدم ،دوباره برگردم.
تا برمیگردم مردی کفاش نیشخندی
میزند و میگوید« :شهرداری خوب
جایی برای معتادان مواد مخدر ساخته
است».
به گفتهی ساکنان سرپل خواجهبغرا،
این زیرزمینی نه برای عبور و مرور ،بلکه
بهمنظور رفع حاجت و استفادهی مواد
مخدر بهکار میرود و حاال به یک معضل
بسیار بزرگ برای مردم محل مبدل شده
است.
جانآغا باشندهی این محل میگوید:
«حاال که کارمندان شهرداری این محل
را پاک کردند ،چند روز پیش شما
نمیتوانستید حتا از کنار این زیرزمینی
رد شوید».
زیرزمینی سرپل خواجهبغرا فقط
یک مسیر رفت دارد و سه مسیر دیگر
آن مسدود است .در جوار این زیرزمینی
یک تانک تیل موقعیت دارد .به گفتهی
ساکنان محل ،یکی از مسیرهای این
زیرزمینی بهدلیل مخالفت مالک تانک
تیل در همان اول ساخته نشده بود و دو
مسیر دیگر نیز توسط خود مردم محل
مسدود شده است .جانآغا میگوید:
«زمانی که این زیرزمینی ساخته میشد،

گزارش

تانک تیل نگذاشت یکی از راههایش
که در مقابل آن منتهی میشد ،ساخته
شود».
در کنار جانآغا مردی حضور دارد
که میگوید دو راه دیگر را او به همکاری
مردم محل بستهاند .اسمش فیضمحمد
است .میگوید« :این راه اصال برای عبور و
مرور استفاده نمیشد ،بلکه باتالق زبالهها
و کثافات بود ،به همین منظور مردم
محل تصمیم گرفتند دو راه دیگر را نیز
ببندند».
باتالق دو
زیرزمینیهای نوساخت شهرداری
کابل در فاصلههای نزدیک هم قرار
گرفتهاند و زمان زیادی نمیبرد تا به
زیرزمینی دوم در پنجصدفامیلی میرسم.
ظاهرا اوضاع در زیرزمینی پنجصدفامیلی
نیز روبهراه نیست؛ طوری که کسی از آن
برای عبور و مرور استفاده نمیکند و به
زبالهدانی و تشناب سیار برای مردم مبدل
شده است.
زیرزمینی پنجصدفامیلی سرنوشت
مشابهی با زیرزمینی سرپل خواجهبغرا
دارد .ضمن اینکه اخیرا کارمندان
تنظیف شهرداری آن را پاککاری
کردهاند ،اما زیرزمینی پنجصدفامیلی به
لجنزار تمامعیار مبدل شده است.
ساکنان پنجصدفامیلی میگویند
زیرزمینی ساختهشده برای عبور و مرور
قابل استفاده نیست و موجب خلق
مشکالت زیادی شده است .توفان،
یکی از باشندههای محله میگوید که
در هوای گرم ،مردم از بوی و تعفن
این زیرزمینیها شاکیاند و از فاصلهی
نزدیک آن نمیتوانند گذر کنند.
به گفتهی ساکنان پنجصدفامیلی،
این زیرزمینی اکنون برای انداختن زباله،
رفع حاجت و استفادهی مواد مخدر

حمید فرهادی
کاربرد دارد .عبدالعسکر ساکن این محل
میافزاید« :حتا چندین بار جوانان در
حال انجام فساد اخالقی در این محل
توسط مردم دیده شدهاند».
عنان ،باشندهی دیگر محله نیز
با انتقاد از شهرداری ،منطق ساخت
این زیرزمینیها را زیر سوال میبرد:
«ارتفاع سرک ده متر نیست ،اما
زیرزمینی جور کردهاند که  60راهزینه
دارد .ریشسفیدان توانایی گذشتن از
آن را ندارند ،جوانان هم که از سرک رد
میشوند ،دختران جوان مصئونیت ندارند
که از این محل بگذرند .نمیدانم منطق
این کار چیست؟»
دو راه ورود به زیرزمینی
پنجصدفامیلی نیز توسط مردم با سیم
خاردار مسدود شده است و یکی آن با
بوریهای ریگ بسته شده است .توفان
با انتقاد از ساخت این زیرزمینیها
میافزاید که شهرداری کابل میتوانست
بهجای ساخت این زیرزمینیها «دکان»
یا «تشناب سیار» بسازد.
باتالق سه
قدمزنان به سومین زیرزمینی این
مسیر میرسم .این زیرزمینی در مسیر
پنجصدفامیلی – پروژهی جدید ساخته
شده است که سه راه آن توسط مردم
مسدود شده و در برابر یکی از ورودیهای
آن که باز است ،تعدادی از معتادان به
مواد مخدر تجمع کردهاند .معتادان با
دیدن دوربین من سروصدایشان باال
میگیرد ،اما وقتی متوجه میشوند که
من از زیرزمینیها تصویر میگیرم،
ساکت میشوند و یکی از آنها به آرامی
میگوید« :اینها کامال بیمورد ساخته
شدهاند؛ مصرف اضافی».
مردم محل درحالیکه این
زیرزمینیها را سرپناه معتادان عنوان

محرومیت جبرانناپذیر دختران هلمندی؛

«کمتر دختری از مکتب فارغ میشود»

بهرغم اینکه دولت زمینهی آموزش
و پرورش را برای تمام دانشآموزان دختر
و پسر بهگونهی برابر فراهم کرده است ،اما
در  27ولسوالی شامل ده والیت کشور،
هیچ دختری پا به مکتب نمیگذارد .در

این میان هلمند ،والیتی در جنوبغرب
کشور ،در صدر فهرست جا گرفته است.
پس از هلمند ،ارزگان ،پکتیکا ،زابل ،غزنی،
فاریاب ،فراه ،کندهار و لوگر قرار دارد.
مقامهای وزارت معارف کشور و

ریاست معارف هلمند میگویند که در 13
ولسوالی هلمند دختران از رفتن به مکتب
محرومند ،اما در یکیدو سال گذشته از
مرکز و ولسوالی نهرسراج این والیت به
تعداد  600تا  700دانشآموز دختر از
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ملیحه کاظمی

مکتب فارغ شدهاند.
براساس آمار وزارت معارف برای
حدود  9و نیم میلیون دانشآموز 18 ،هزار
باب مکتب وجود دارد که از این میان430
باب مکتب بهطور کامل مسدود است38 .

به همکاری یکی از ساکنان خیرخانه با کسی معرفی
مسلحانه میزده است و اکنون اما رانندهی یک شرک
میگوید مهمترین عامل روآوردن جوانان به سرقت
میافزاید« :جوان بهخاطر غرورش مجبور است پول
نیست ،مجبور دست به این کار بزند».

میکنند ،اما ظاهرا معتادان نیز از ساخت
آن رضایت ندارند .یکی از معتادان به
مواد مخدر که خودش را باشندهی محل
معرفی میکند ،میگوید« :همین هزینه
را اگر در کوچههای پنجصدفامیلی مصرف
میکردند بهتر بود ».اشارهی او به شماری
از جادههای خاکی پنجصدفامیلی است
که تا کنون آسفالت نشده است.
یکی از وکیلهای گذر پنجصدفامیلی
میگوید که این زیرزمینیها نهتنها
منفعتی بهدنبال نداشته است ،بلکه مردم
از وجود آن متضرر میشوند.
عبدالحکیم سیدخیلی میگوید که
مردم از طرف شب از کنار این زیرزمینیها
نمیتوانند عبور کنند ،زیرا معتادان در
اوقات خلوت راه مردم را میگیرند .آقای
سیدخیلی میگوید که بارها از وجود
این زیرزمینیها به ناحیهی  11و حوزه
امنیتی پولیس شکایت کرده است ،اما تا
کنون راه حلی مناسب و پایدار برای آن در
نظر گرفته نشده است« :ناحیه و پولیس
در کنار یکی از زیرزمینیها زمینی را به

درصد (سهونیم میلیون) دانشآموزان را
دختران تشکیل میدهند که فقط سههزار
مکتب برای آنها اختصاص یافته است.
داوودشاه صفاری ،رییس معارف
والیت هلمند به روزنامه اطالعات روز
میگوید که اکنون شمار مکاتب دخترانه
در این والیت افزایش یافته و قبل از
این تعداد آن انگشتشمار بوده است.
به گفتهی او در سالهای اخیر شمار
دانشآموزان در هلمند افزایش یافته ،اما
کیفیت درسی مکاتب هنوز بهعنوان یک
چالش جدی به حال خودش باقی است.
در والیت هلمند  202هزار دانشآموز
مصروف آموزش هستند که  50هزار آن
را دانشآموزان دختر تشکیل میدهند.
همچنان در این والیت  76باب مکتب،
بیشتر در ولسوالیهای باغران ،کجکی،
سنگین ،واشیر و نوزاد مسدود است.
رییس معارف والیت هلمند دلیل
بستهبودن مکاتب دخترانه را ناامنی،
آگاهی پایین مردم ،نبود آموزگار زن،
نبود امکانات و تعمیر ،ازدواج زودهنگام
و فاصلهی زیاد مکاتب از محل زیست
دانشآموزان میداند.
«در مواردی فاصلهی مکتب از
خانههای دانشآموزان حدود هفت یا
هشت کیلومتر است .در اینطور موارد
نه خانوادهها اجازه میدهند فرزاندانشان
به مکتب بروند و نه کودکان عالقهای به
مکتبرفتن دارند».
بشیراحمد شاکر ،عضو شورای
والیتی والیت هلمند ،گفتههای مقامهای
وزارت معارف در خصوص نبود دانشآموز
دختر در بیشتر ولسوالیهای هلمند را
رد میکند« :در شماری از ولسوالیهای
والیت هلمند جنگ بوده ،اما اینطورهم
نیست که معارف مطلقا در آن سقوط
کرده باشد ،بهطور مثال ولسوالی گرشگ

یکی از چوپفروشیها واگذار کرده است
که آن شخص مواد مخدر میفروشد».
باتالق چهار
فاصلهی حدود  500متر
میپیمایم تا به «پنجشیروات» مح
زیرزمینی چهارم میرسم ،اما تمامی
راههای این زیرزمینی توسط مردم بست
شده است .ساکنان محل میگویند این
زیرزمینی بهدلیل تهدیدهای امنیتی و
خواست حوزهی  11امنیتی پولیس کاب
بسته شده است.
هزینهی اضافی یا استفادهی
نادرست؟
با گذشت چهار سال از ساختوس
این زیرزمینیها هیچ یکی از آنها برای
رفتوآمد قابل استفاده نیستند و مردم
وجود آنها شکایت دارند .اما چه چیزی
سببی این استفادهی نادرست و بهانهی
شکایت مردم شد ه است؟
به یکی از انجنیران شهرسازی
تماس میگیرم که خودش نیز در این
محل زندگی میکند .رامین میرزاد

در والیت هلمند  202ه
آموزش هستند که  50ه
دختر تشکیل میدهند.
 76باب مکتب ،بیشتر
کجکی ،سنگین ،واشیر و
رییس معارف والیت ه
مکاتب دخترانه را ناامن
نبود آموزگار زن ،نبود ام
زودهنگام و فاصلهی زیا
دانشآموزان میداند.

هر سال فارغین دختر داشته است».
نوریه نزهت ،سخنگوی وزارت
معارف ،ناامنی و جنگ را بزرگترین
دلیل فارغنشدن دختران از مکاتب هلمن
میداند .آقای شاکر هم معتقد است ک
ناامنی ،عرفها و سنتهای دستوپاگی
اجتماعی و سهلانگاری ریاست معارف
دالیل عمدهی بستهبودن مکاتب دخترا
و محرومیت دختران هلمند از مکتب
است.
«ما در اینجا یک فرهنگ بسی
بدی داریم .وقتی دختران ما کمی بزرگ
میشود ،نمیگذاریم که تحصیالت خو
را تکمیل کنند .شماری زیادی از مرد
پشتون از فرستاندن دخترانشان
مکتب عار و ننگ دارند .در اینجا فرهنگ
قرن  19و  20حاکم است .این مشکل 0
درصد پشتونهای هلمند است».
ریاست معارف هلمند در سالهای
پیشین توانسته صد باب مکتب مسدو
را دوباره بازگشایی کند اما امسال بهدلی
نبود امکانات چون تخته ،کتاب ،فرش
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ملتسازی در افغانستان؛

مروری بر کتاب «پس از طالبان»


ی میشوم که قبال دست به سرقتهای
کت خصوصی است .فواد (اسم مستعار)
ت و راهگیری ،بیکاری و فقر است .او
ل پیدا کند ،وقتی کار نیست و سرمایه
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انجنیر وزارت شهرسازی میگوید که از
نگاه شهری هیچ ضرورتی برای ساخت
چنین زیرزمینیهایی در جادههایی که
ازدحام ترافیکی ندارد ،نیست و بهتر بود
شهرداری کابل بهجای این زیرزمینیها،
پلهای هوایی میساخت.
آقای میرزاده میافزاید« :نیاز است
چنین زیرزمینیها در نقاط مزدحم
شهر که عبور و مرور سبب بندش راه
میشود ،ساخته شود ،اما ساخت چنین
زیرزمینیها در مکان نهچندان مزدحمی
مثل پنجصدفامیلی از نگاه شهری کاربرد
و موثریتی ندارد».
شهرداری کابل اما میگوید که ایجاد
این زیرزمینیها بنابر نیاز و خواست
مردم صورت گرفته است .نرگس مهمند
سخنگوی این اداره میگوید که مسیر
قصبه – سرای شمالی یکی از مسیرهای
توآمد و مزدحم شهرکابل است
پررف 
و شهرداری نیز بهمنظور تسریع عبور و
مرور و جلوگیری از رویدادهای ترافیکی
این زیرزمینیها را ساخته است.

هزار دانشآموز مصروف
هزار آن را دانشآموزان
 .همچنان در این والیت
در ولسوالیهای باغران،
و نوزاد مسدود است.
هلمند دلیل بستهبودن
نی ،آگاهی پایین مردم،
مکانات و تعمیر ،ازدواج
اد مکاتب از محل زیست
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خیمه نتوانسته کاری انجام دهد.
رییس معارف هلمند میگوید در
ولسوالی گرمسیر ،خانهشین ،دیشو،
مارجه ،نوزاد و موسی قلعه ،قبل از این
دختران اجازهی رفتن به مکتب را
نداشتند ،اما اکنون در این ولسوالیها
مکاتب دخترانه فعال است و دختران
دانشآموز مصروف آموزشاند.
کارزار آگهیدهی برای کاهش
محدویتهای دانشآموزان دختر
مقامهای وزارت معارف میگویند
برای بازگشایی مکاتب مسدود از طریق
ایجاد شورای حمایت از مکتب ،صدها
مکتب مسدود را فعال کردهاند .به گفتهی
سخنگوی این وزارت تنها در سال
گذشته ،حدود  300مکتب بازگشایی شده
است.
نوریه نزهت میگوید شورای حمایت
از مکتب که متشکل از متنفذین محل
است ،در راستای بازگشایی مکاتب مسدود
حتا با مخالفان مسلح زمینهی ارتباط و
گفتوگو را فراهم میکند.

خانم مهمند میگوید شماری از
مردم با فرهنگ استفادهی درست از
سهولتهای شهری آشنا نیستند و به
همین منظور این زیرزمینیها به باتالق
زباله و اشیای اضافی مبدل شده است.
درحالیکه اکثر زیرزمینیهای
نوساخت شهرداری کابل توسط ساکنان
محل مسدود شده است ،سخنگوی
شهرداری کابل میگوید که قرار است
در آیندهی نزدیک از این زیرزمینیها
بهعنوان «چایخانه و طرحهای شبیه
آن» استفاده شود.
شهرداری کابل هزینهی دقیق
ساخت این زیرزمینیها را ارایه نمیکند
و میگوید این زیرزمینیها شامل ساخت
جاده میشد و هزینهی ساخت جادهی
عمومی  33میلیون دالر بوده است.
اما رامین میرزاده ،انجنیر شهرسازی
میگوید که کم از کم  200هزار دالر
در این زیرزمینیها به مصرف رسیده
است ،هزینهای که تا کنون اضافی بهنظر
میرسد.

«ما مکاتبی را داشتیم که در
بازگشایی آن با استقبال خوب مردم محل
و حتا گروههای مخالف مسلح مواجه
شدیم».
رییس معارف والیت هلمند میگوید
در گذشته به همکاری مردم تعدادی از
مکاتب مسدود را بازگشایی کردهاند ،اما
بهدلیل امکانات ناکافی و نپرداختن بهموقع
حقوق آموزگاران ،اکنون حمایتهای
مردمی را از دست دادهاند« :اکنون مردم
حاضر به همکاری نیستند .آنان میگویند
ما مکاتب را باز کردیم ،اما شما نتوانستید
استاد ،کتاب ،تخته و خیمه تهیه کنید.
ما با شما همکاری کردیم ،اما شما به
استادان این مکاتب هفت یا هشت ماه
معاش پرداخت نکردید».
بخشی از کارزارهای آگهیدهی ،نصب
بیلبورد و بنر در کنار جادهها بوده است .با
جمالت انگیزشیای نظیر این« :اگر شما
دختران تان را به مکتب نفرستید ،ما داکتر
زن ،معلم زن از کجا کنیم؟»
بخشی از کارزار هم دعوت از
روحانیون و متنفذین برای تشویق و
ترغیب مردم و حمایت از فرستادن
دختران به مکاتب بوده است .بانک جهانی
یکی از تمویلکنندگان اصلی این کارزار
آگاهیدهی است.
رییس معارف هلمند میگوید این
کازارها موثر افتاده و در این اواخر شاهد
واکنش مثبت گروه طالبان بودهاند:
«طالبان قبال مکاتب را آتش میزدند و
اجازه نمیدادند تا مکتبی در این والیت
فعالیت داشته باشند .اما در این اواخر
یک پیام از طرف مخالفان مسلح ولسوالی
گرمسیر دریافت کردیم که گفتهاند در
صورت موجودبودن امکانات از مردم
میخواهند که به دختران و فرزندانشان
اجازهی رفتن به مکتب را بدهند».

جیمــز دوبینــس ،نماینــدهی ویــژهی آمریــکا
در افغانســتان پــس از حملــهی یازدهــم ســپتامبر،
نویســندهی کتــاب «پــس از طالبــان» اســت .او قبــل
از اعــزام بــه افغانســتان در کشــورهای آفریقایــی و
بعضــی از ممالــک آســیایی ماننــد عــراق دپلمــات و
ســفیر ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده اســت .آخریــن
و بهگفتــهی خــودش پرماجراتریــن ماموریــت
وی ایجــاد زمینــهی حکومــت دموکراتیــک پــس از
ســقوط طالبــان در افغانســتان بــوده اســت .کتــاب
«پــس از طالبــان» بــا عنــوان فرعــی «ملتســازی
در افغانســتان» محصــول مأموریــت پرمخاطــره و
نفسگیــر جیمــز دوبینــس در کنــار کمــک بــه
تشــکیل یــک حکومــت مردمــی ،مبنــی بــر ایجــاد
ثبــات امنیتــی و اقتصــادی در افغانســتان اســت.
کتــاب «پــس از طالبــان» روایــت روشــن و دسـتاول
از رویدادهــای جنجالــی سیاســت افغانســتان پــس از
ســقوط رژیــم طالبــان اســت کــه نویســندهی آن از
دپلماتهــای برجســت ه و فرســتادهی ویــژهی آمریــکا
در افغانســتان بــوده اســت.
در یازدهــم ســپتامبر ســال  2001گــروه
تروریســتی القاعــده بــاالی برجهــای دوگانـهی «مرکز
تجــارت جهــان» حملــه میکنــد و مــرگ هــزاران
تــن را در نیمــی از روز رقــم میزنــد .پــس از ایــن
حملــهی شــوکآور ،آمریــکا تهدیــد تروریــزم را در
خــاک خــود احســاس میکنــد و رد پــای تروریســتان
را تــا مرزهــای افغانســتان دنبــال میکنــد .پنتاگــون
و کاخ ســفید بهصــورت جــدی وارد عمــل میشــوند
و دپلماتهــای کارکشــته و بــه تعقیــب آن نیروهــای
تجسســی و نظامــی خــود را در افغانســتان کــه تــازه
ســقوط رژیــم طالبــان را تجربــه کــرده ،ســرازیر
میکننــد.
ی-ملی
آمریــکا و جبهــهی متحــد اســام 
بــرای نجــات افغانســتان «Northern
»Alliance
وقتــی آمریــکا راه خــود را تــا داخــل افغانســتان بــاز
ـم آبــادی
میکنــد ،بــرای مبــارزه بــا تروریــزم مصمـ ِ
و ایجــاد ثبــات امنیتــی و اقتصــادی افغانســتان
میشــود .نویســنده معتقــد اســت کــه بــرای تشــکیل
حکومــت دموکراتیــک در کشــوری کــه بهتازگــی از
امــارت طالبــان خالصــی یافتــهاســت ،آمریــکا «جبهه
متحــد اســامی-ملی بــرای نجــات افغانســتان»
را بهعنــوان گزینــهی مناســبی بــرای همــکاری
برمیگزینــد .ایــن جبه ـهی ملــی متشــکل از چهــار
قــوم عمــدهی کشــور اســت و در رس آن برهانالدیــن
ربانــی ،عبــداهلل عبــداهلل ،یونــس قانونــی ،قســیم فهیم
و عبدالرشــید دوســتم اســت کــه هــدف اتحــاد آنهــا
بــا یکدیگــر شکســت طالبــان بــوده اســت .جیمــز
دوبینــس نویســندهی کتــاب بهدســتور کاخ ســفید
یآیای ( )C.I.Aوارد
بــا همراهــی ماموریــن ســ 
افغانســتان میشــود تــا دو کار برجســته را ممکــن
ســازد :بنیــان نهــادن پایههــای حکومــت مردمــی
و محــو تروریــزم در افغانســتان .ماموریــت نخســت

در آخرین فصل کتاب ،جیمز دوبینس
با نوعی آیندهنگری به سیاستورزی
افغانستان و کشورهای همسایهی
آن ،پیشبینی میکند که حاال طالبان
صاحب حکومت افغانستان نیست و
تسلطشان بر اکثر نقاط افغانستان
به تحلیل رفته ،اما آنها با حمایت
پاکستان به فعالیتهایشان ادامه
خواهند داد؛ زیرا پاکستان از اتحاد
و روابط گروههای قومی غیرپشتون
با هند میهراسد .نویسنده تلویحا
میگوید که پاکستان در پی آن است تا
میان پشتونها و دیگر گروههای قومی
در بدنهی جامعه شکاف ایجاد کند تا
از این طریق برای افغانستان فرصت
نزدیکی با هند برقرار نشود .پاکستان
با متوسلشدن به تروریزم و پروراندن
طالبان در خاک خود ،گسترهی
تشنج و ناامنی را در افغانستان بسط
میدهد و میکوشد میان افغانستان
و هند بیشتر فاصله ایجاد کند تا
خصومتاش را با هند از این مسیر
ادامه دهد.

گلحسن محمدی

آمریــکا پــس از پیــروزی حامــد کــرزی در انتخابــات
ســال  2004پایــان مییابــد ،امــا دومیــن ماموریــت
آن تــا هنــوز کــه هجــده ســال از جهــد و جــد آمریــکا
جهــت محــو تروریــزم در افغانســتان میگــذرد،
صــورت نپذیرفتــه اســت.
حامد کرزی؛ مناسبتترین گزینه
جیمــز دوبینــس در نخســتین فصلهــای
کتابــش بــه حامــد کــرزی در عهدهدارشــدن ریاسـت
جمهــوری افغانســتان اشــاره کــرده و ادعــا میکنــد
کــه در میــان ســران «جبهـهی متحــد اســامی بــرای
نجــات افغانســتان» او دقیقتریــن چهــرهای اســت
کــه هــم پشــتوانهی مردمــی دارد و هــم کشــورهای
همســایهی افغانســتان مخصوصا پاکســتان و ایران وی
ـتان پســاطالبان میپذیرنــد.
را بهحیــث زعیــم افغانسـ ِ
نویســنده بهعنــوان فرســتادهی ویــژهی آمریــکا وقتــی
در ارتبــاط بــه حامــد کــرزی جلســههای در داخــل
کشــور تدویــر میکنــد ،داکتــر عبــداهلل ،یونــس
قانونــی و فهیــم بهصــورت یکدســت حامــد کــرزی
را پیشــنهاد میکننــد .جیمــز دوبینــس میگویــد
کــه متحدیــن کــرزی بهدلیــل اینکــه او حمایــت
آمریــکا و کشــورهای همجــوار را بــا خــود دارد ،از
همــهی آنهــا در انتخابــات آینــده ســبقت خواهــد
گرفــت و اگــر از کــرزی پشــتیبانی کننــد در حکومــت
جدیــد شــرکای سیاســی او خواهنــد شــد؛ بنابرایــن
بهتــر اســت در کنــار او باشــند تــا در مقابــل بــا وی.
کنفرانس بُن
آمریــکا بــا هماهنگــی ســازمان ملــل متحــد،
کنفرانســی در مــاه دســامبر ســال  2001جهــت
کســب رضایــت تمــام اقــوام افغانســتان مبنــی بــر
ایجــاد حکومــت انتقالــی در شــهر بُــن آلمــان برگــزار
میکنــد .جیمــز دوبینــس در فصــل مربــوط بــه
ایــن کنفرانــس مدعــی میشــود کــه برهانالدیــن
ربانــی بــا برگزیــدن حامــد کــرزی بهعنــوان رییــس
حکومــت انتقالــی مخالــف بــود و علــت مخالفــت
ربانــی پشــتونبودن کــرزی تلقــی شــده اســت.
پــس از چانهزنــی خلیــلزاد و نماینــدگان ســازمان
ملــل بــا ربانــی ،وی بــا انتخــاب کــرزی موافقــت
میکنــد .دوبینــس در کنفرانــس بُــن بــا مجاهدیــن
کــه ســران سیاســی افغانســتان بودنــد ،بــر ســر ایجــاد
حکومــت انتقالــی توافــق میکنــد و ضمــن رضایــت
سیاســیون افغانســتان ،همــکاری کشــورهای اعضــای

ســازمان ملــل و آمریــکا بــا حکومــت جدیــد را اعــام
میکنــد .نویســنده بــا اشــاره بــه کرســیهای
بلنــد دولتــی بهطــور غیرمســتقیم اشــاره میکنــد
کــه داکتــر عبــداهلل ،یونــس قانــون و قســیم فهیــم
در بــدل تصاحــب وزارتهــای ماننــد وزارت دفــاع و
وزارت داخلــه در کنفرانــس بُــن و لویهجرگــه بــرای
پشــتیبانی حامــد کــرزی کارت ســبز نشــان دادنــد.
در کنفرانــس بُــن برگــزاری لویهجرگــه نیــز تصویــب
میشــود کــه در مــاه جــوالی ســال  2002افتتــاح
شــد .در لویهجرگ ـ ه حامــد کــرزی رییــس حکومــت
انتقالــی تعییــن میشــود کــه پــس از آن در انتخابــات
ســال  2004کــرزی بــا گرفتــن بیــش از  55درصــد
رای ،نخســتین رییــس جمهــور افغانســتان پــس از
طالبــان معرفــی شــد.
برگشت طالبان
در آخریــن فصــل کتــاب ،جیمــز دوبینــس بــا
نوعــی آیندهنگــری بــه سیاســتورزی افغانســتان
و کشــورهای همســایهی آن ،پیشبینــی میکنــد
کــه حــاال طالبــان صاحــب حکومــت افغانســتان
نیســت و تسلطشــان بــر اکثــر نقــاط افغانســتان بــه
تحلیــل رفتــه ،امــا آنهــا بــا حمایــت پاکســتان بــه
فعالیتهایشــان ادامــه خواهنــد داد؛ زیــرا پاکســتان
از اتحــاد و روابــط گروههــای قومــی غیرپشــتون بــا
هنــد میهراســد .نویســنده تلویحــا میگویــد کــه
پاکســتان در پــی آن اســت تــا میــان پشــتونها و
دیگــر گروههــای قومــی در بدنــهی جامعــه شــکاف
ایجــاد کنــد تــا از ایــن طریــق بــرای افغانســتان
فرصــت نزدیکــی بــا هنــد برقــرار نشــود .پاکســتان
بــا متوسلشــدن بــه تروریــزم و پرورانــدن طالبــان
در خــاک خــود ،گســترهی تشــنج و ناامنــی را در
افغانســتان بســط میدهــد و میکوشــد میــان
افغانســتان و هنــد بیشتــر فاصلــه ایجــاد کنــد تــا
خصومـتاش را بــا هنــد از ایــن مســیر ادامه دهــد .در
آخریــن ســطرهای کتــاب ،دوبینــس میگویــد کــه
افغانســتان هیـچگاه یــک کشــور خودمختــار نخواهــد
شــد زیــرا ثبــات امنیتــی و اقتصــادی همــواره در ایــن
ســرزمین تحــت تهدیــد قــرار دارد .در ادامــه ادعــا
میکنــد کــه افغانســتان فقــط در صورتــی بــه صلــح
دســت مییابــد کــه کشــورهای منطقــه حمایــت
کامــل و صادقانــهی خــود را از ایــن کشــور اعــان
کننــد.
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مکرون:

حتا اگر ایران برجام را نقض کند ،اروپا به تحریم روی نمیآورد

اطالعــات روز :امانوئــل
مکــرون ،رییسجمهــوری فرانســه
گفــت حتــی اگــر ایــران برجــام را
زیــر پــا بگــذارد ،اروپــا برنامــهای
فــوری بــرای پیــروی از امریــکا و
بازگردانــدن تحریمهــای هســتهای
ایــران نــدارد.
بــه نقــل از بیبیســی فارســی،
آقــای مکــرون کــه در پایــان
نشســت جــی ۲۰بــا خبرنــگاران
ســخن میگفــت تاکیــد کــه اروپــا

همچنــان بــه برجــام پایبنــد اســت
و اگــر ایــران ایــن توافــق را نقــض
کنــد ،اروپاییــان همچنــان براســاس
ســازوکارهای پیشبینیشــده در
برجــام عمــل خواهنــد کــرد.
رییسجمهــور فرانســه در عیــن
حــال افــزود کــه در هــر صــورت،
ایــران اجــازه نخواهــد داشــت،
ســاح هســتهای داشــته باشــد.
بــه نوشــته روزنامه والاســتریت
ژورنــال ،مقامهــای امریکایــی

اطالعــات روز :دونالــد ترمــپ ،رییسجمهــوری
امریــکا و کیــم جونــگ اون ،رهبــر کوریــای شــمالی،
روز یکشــنبه در یــک اقــدام بیســابقه در منطقــهی
غیرنظامــی میــان دو کوریــا بــا هــم مالقــات کردنــد.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی ،در محــل مــرز
کوریــای شــمالی و جنوبــی ،کیــم جونــگ اون از دونالــد
ترمــپ دعــوت کــرد کــه وارد خــاک کوریــای شــمالی
شــود و او نیــز پذیرفــت.
ســپس رهبــران دو کشــور چنــد گام بــه ســوی
شــمال حرکــت کردنــد و در خــاک کوریــای شــمالی بــا
هــم دســت دادنــد.
آقــای ترمــپ نخســتین رییسجمهــور امریکاســت
کــه پــا در خــاک کوریــای شــمالی گذاشــته اســت .ایــن
ســومین دیــدار دونالــد ترمــپ و کیــم جونــگ اون اســت.
منتقدیــن میگوینــد ایــن دیــداری نمایشــی اســت
کــه نتیجــه روشــنی نــدارد ،امــا برخــی ناظــران معتقدنــد
کــه ایــن دیــدار میتوانــد بــر آینــده مذاکــرات میــان دو
کشــور اثــر بگــذارد.
آخریــن دیــدار ایــن دو رهبــر بــه شــکل ناگهانــی و
بــدون هیــچ نتیج ـهای بــه پایــان رســیده بــود.
دونالــد ترمــپ و کیــم جونــگ اون ،بعــد از دســت
دادن در خــاک کوریــای شــمالی بــار دیگــر بهســوی
مــرز قــدم زدنــد و رهبــر کوریــای شــمالی بــه همــراه
رییسجمهــور امریــکا وارد خــاک کوریــای جنوبــی شــد.
در ایــن لحظــه ،دونالــد ترمــپ در کنــار کیــم جونــگ
اون در جمــع خبرنــگاران گفــت« :ایــن روزی بــزرگ
بــرای جهــان اســت».
رهبــر کوریــای شــمالی نیــز در پاســخ گفــت« :فکــر
میکنــم ایــن اقــدام (ورود خــاک کوریــای شــمالی)،
نشــانهای اســت از تمایــل [ترمــپ] بــه پاککــردن
گذشــتهی تاریــک و گامگذاشــتن بــه آینــدهی جدیــد».
رییسجمهــور امریــکا در حضــور خبرنــگاران
از کیــم جونــگ اون تشــکر کــرد کــه او را بــه خــاک
کوریــای شــمالی دعــوت کــرده اســت.
او همچنیــن گفــت« :وقتــی مــن ایــن موضــوع را
(مالقــات در منطقــهی مــرزی) در شــبکههای اجتماعــی
منتشــر کــردم ،اگــر رییــس کیــم (عنــوان رهبــر کوریــای
شــمالی) دعــوت را نمیپذیرفــت ،بــرای مــن در

اطالعــات روز :ائتــاف بــه رهبــری
عربســتان در یمــن از رهگیــری دو
هواپیمــای بــدون سرنشــین متعلــق بــه
حوثیهــا کــه ایــن کشــور را هــدف قــرار
داده ،خبــر دادنــد.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی،
خبرگــزاری رســمی عربســتان بــه نقــل
از نیروهــای ائتــاف گفتــه اســت کــه
هــدف یکــی از ایــن پهپادهــا یــک
منطقــه مســکونی در منطقــهی عســیر در

در چنــد روز اخیــر مذاکراتــی بــا
مقامهــای اروپایــی انجــام دادهانــد
و از آنهــا خواســتهاند تــا بــه دلیــل
حمــات اخیــر بــه نفتکشهــا
و همچنیــن ســرنگون شــدن یــک
پهپــاد امریکایــی ،تحریمهایــی را
علیــه ایــران وضــع کننــد.
ایــران دســت داشــتن
در حمــات و انفجارهــای
نفتکشهــا را رد کــرده ،امــا تاییــد
کــرده کــه یــک پهپــاد امریکایــی را

ســرنگون کــرده اســت .بــه گفت ـهی
مقامهــای ایرانــی ،ایــن پهپــاد بعــد
از آن ســرنگون شــد کــه وارد حریــم
هوایــی ایــران شــد و بــه هشــدارهای
نظامیــان ایــران نیــز توجــه نکــرد.
خــروج امریــکا از توافــق
برجــام و بازگردانــدن تحریمهایــی
ســختگیرانه علیــه ایــران موجــب
شــده تــا اجــرای بخشهایــی از
ایــن توافــق مبنــی بــر ســهولت داد و
ســتد خارجــی بــا ایــران ،بــا مشــکل
روبــهرو شــود.
ایــران نیــز اعــام کــرد کــه
براســاس بندهایــی از ایــن توافــق
بــه باقــی امضاکننــدگان  ۶۰روز
مهلــت میدهــد تــا بــرای حــل ایــن
مشــکل راهــی پیــدا کننــد.
یکــی از تهدیدهــای ایــران
ایــن اســت کــه اگــر در پایــان ایــن
مهلــت ،اقدامــات کافــی بــرای حــل
مشــکل صــورت نگیــرد ،اجــرای
بخشهایــی از برجــام را متوقــف
میکنــد .
ایــن موضــوع روز شــنبه بــا
تهدیــد متقابــل دونالــد ترمــپ
رییسجمهــوری امریــکا روبــهرو

شــد و او گفــت ،اگــر ایــران بــه
غنیســازی اورانیــوم روی بیــاورد،
امریــکا تالفــی خواهــد کــرد .او
مشــخص نکــرد کــه امریــکا دقیقــا
چــه اقدامــی در جــواب ایــران انجــام
خواهــد داد.
در جریــان آخریــن نشســت
گــروه جـی ۲۰کــه در شــهر اوزاکای
جاپــان برگــزار شــد ،امانوئــل مکرون
و تعــدادی دیگــر از رهبــران جهــان
بــا دونالــد ترمــپ ،رییسجمهــوری
امریــکا دربــاره ایــران مذاکراتــی
انجــام دادنــد .آقــای مکــرون گفــت
کــه در ایــن دیــدار ،آقــای ترمــپ از
تمایلــش بــرای دیــدار بــا ایرانیهــا
صحبــت کــرده اســت.
رییسجمهــور فرانســه ادامــه
داد« :مــن [در پاســخ بــه ترمــپ]
گفتــم قطعــا .هرکســی میتوانــد
بــا آنهــا (ایرانیهــا) مالقــات کنــد.
مــن مشــکلی بــا صحبــت کــردن
نــدارم .مــن فکــر میکنــم مذاکــره
عالــی اســت».
امانوئــل مکــرون پیشتــر
گفتــه بــود ،کاهــش تنــش میــان
ایــران و امریــکا یکــی از اهــداف

دونالد ترمپ و کیم جونگ اون در خاک کوریای شمالی با هم دست دادند

برابــر چشــم رســانهها خیلــی بــد میشــد .خیلــی
ســپاسگزارم کــه او پذیرفــت ایــن دیــدار انجــام شــود
چــون خیلــی بــرای مــن و بــرای ایشــان خــوب شــد».
ایــن دیــدار در منطق ـهی غیرنظامــی میــان دو کوریــا
رخ داد .ایــن منطقــه یــک نــوار مــرزی اســت کــه دو
کوریــا را از هــم جــدا میکنــد و هیچگونــه تاسیســات
نظامــی در آن قــرار نــدارد.
ایــن دیــدار بیســابقه در پــی دعــوت ناگهانــی
دونالــد ترمــپ از رهبــر کوریــای شــمالی رخ داد.
مونجه-ایــن ،رییسجمهــور کوریــای جنوبــی
کــه در واقــع میزبــان رســمی دونالــد ترمــپ در ایــن
ســفر اســت ،در ایــن دیــدار حضــور نداشــت .البتــه او
رییسجمهــوری امریــکا را تــا محــل منطقــه غیرنظامــی
مــرزی همراهــی کــرده بــود و وقتــی کیــم جونــگ اون
وارد خــاک کوریــای جنوبــی شــد ،بــرای دقایقــی در
برابــر دوربینهــای خبرنــگاران دیــده شــد کــه بــرای
اســتقبال بهســوی رهبــر کوریــای شــمالی مــیرود.
کنفرانس خبری پیش از دیدار
آقــای ترمــپ در حــال حاضــر در کوریــای جنوبــی
اســت و در کنفرانــس خبــری مشــترک بــا رییسجمهــور
کوریــای جنوبــی پیــش از دیــدار بــا کیــم جونــگ اون

گفــت روز گذشــته ناگهــان ایــن ایــده بــه ذهنــش رســیده
کــه بــا رهبــر کوریــای شــمالی در منطقـهی مــرزی میــان
دو کوریــا دیــدار کنــد.
بــه گفتـهی دونالــد ترمــپ ،رابطــه او و کیــم جونــگ
اون رهبــر کوریــای شــمالی «بســیار خــوب» اســت.
او همچنیــن گفــت کــه در زمان بــاراک اوبامــا ،دولت
امریــکا بــه کوریــای شــمالی «التمــاس میکــرد» کــه رهبــر
کوریــای شــمالی بــا آقــای اوبامــا مالقــات کنــد ،امــا کیــم
جونــگ اون حاضــر نبــود بــا اوبامــا مالقــات کنــد.
ایــن دیــدار در پانمونجــوم رخ داد کــه بــه «روســتای
آتشبــس» معــروف اســت و در منطقــه غیرنظامــی
مــرزی میــان دو کشــور قــرار دارد .مذاکــرات کوریــای
جنوبــی و شــمالی هــم معمــوال در همیــن محــل انجــام
میشــود.
تاکنــون هیــچ از یــک از رییســان جمهــوری امریــکا،
در زمــان قــدرت ،وارد ایــن منطقــه نشــدهاند.
دیــدار دوبــاره رهبــران امریــکا و کوریــای شــمالی
چــه اهمیتــی دارد؟
از آنجــا کــه ایــن دیــدار بــه شــکل ناگهانــی رخ داد،
فرصــت چندانــی وجــود نداشــت کــه مذاکــرات بیشتــر
و جدیتــری انجــام شــود.

اصلــی اوســت ،امــا در عیــن حــال
تاکیــد کــرده بــود کــه بــا بخشــی
از نگرانیهــا دربــاره دسترســی
رژیــم ایــران بــه ســاح هســتهای بــا
دونالــد ترمــپ موافــق اســت.
فرانســه در کنــار بریتانیــا و
آلمــان ،ســه متحــد اروپایــی امریــکا
هســتند کــه همچنــان بــه برجــام
پایبنــد ماندهانــد.
ایــن ســه کشــور تــاش کردنــد
کــه رییسجمهــور امریــکا را از
خــروج از برجــام منصــرف کننــد
کــه موفــق نشــدند.
دونالــد ترمــپ اصــرار داشــت
کــه توافــق برجــام یــک «توافــق
بــد» اســت و بعــد از خــروج بــه
جمهــوری اســامی اعــام کــرد
کــه اگــر بــا او مذاکــره کننــد ،یــک
«توافــق بســیار بهتــر» در انتظارشــان
خواهــد بــود.
امــا آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
جمهــوری اســامی هرگونــه مذاکــره
بــا امریــکا را ممنــوع کــرد.
تحریمهــای شــدید علیــه ایــران
موجــب شــده تــا فــروش نفــت
ایــران کاهــش یابــد.

دولــت امریــکا در تــاش اســت در جریــان مذاکــره
بــا کوریــای شــمالی ،ایــن کشــور را قانــع کنــد تــا از
برنامـهی تســلیحات هســتهای خــود دســت بشــوید و بــه
خلــع ســاح هســتهای تــن بدهــد.
تــا اینجــا رهبــران دو کشــور بــر ســر «خلــع ســاح
کامــل شــبه جزیــره کوریــا از تســلیحات هســتهای»
توافــق کردهانــد.
ایــن توافــق قــرار اســت در نهایــت موجــب شــود تــا
تحریــم کوریــای شــمالی پایــان یابــد.
امــا هنــوز دو طــرف در مذاکــرات آنقــدر پیشــرفت
نکردهانــد کــه تحریمهــای ســختگیرانه علیــه
کوریــای شــمالی ،ســبکتر شــوند.
اخیــرا در پــی بنبســت در مذاکــرات ،نامههایــی
بیــن رهبــران دو کشــور رد و بــدل شــده اســت.
بدیــن ترتیــب دیــدار دونالــد ترمــپ و کیــم جونــگ
اون در منطقــهی غیرنظامــی میــان دو کوریــا ،بیشــتر
نشــانهای اســت مبنــی بــر اینکــه دو کشــور همچنــان
عالقهمندنــد تــا مذاکــرات ادامــه داشــته باشــد.
«منطقهی غیرنظامی» میان دو کوریا چیست؟
منطقــهی غیرنظامــی یــا خلــع سالحشــده میــان دو
کشــور ( ،)DMZاز ســال  ۱۹۵۳میــادی و در پایــان
جنــگ ســه ســاله کوریــا بهوجــود آمــده اســت.
ایــن منطقــه ،نــواری بــه طــول  ۲۵۰کیلومتــر و
عــرض حــدود چهــار کیلومتــر اســت کــه دو کوریــا را از
هــم جــدا کــرده اســت.
درون ایــن منطقــه هیچگونــه تاسیســات نظامــی
وجــود نــدارد ،امــا دو ســوی ایــن منطقــه یکــی از
نظامیتریــن نقــاط جهــان اســت.
دو کشــور کوریــای شــمالی و جنوبــی هرگــز
بهطــور رســمی بــا هــم صلــح نکردهانــد و در واقــع
هنــوز بــا هــم در حــال جنــگ هســتند.
«منطقــه مشــترک امنیتــی» بخشــی از منطقــه
غیرنظامــی میــان دو کشــور اســت کــه در دهکــده
پونمانجــون قــرار دارد و هرازگاهــی مذاکراتــی در آنجــا
برگــزار میشــود.
در زمانــی کــه روابــط میــان دو کشــور پرتنــش
نیســت ،توریســتها میتواننــد از بخــش جنوبــی ایــن
منطقــه بازدیــد کننــد.

عربستان از رهگیری دو پهپاد حوثیها خبر داد

جنوبغــرب و هــدف پهپــاد دوم فــرودگاه
جیــزان در نزدیکــی مــرز یمــن بــود.
هیچگونــه خســارت و یــا تلفاتــی در
مــورد ایــن حمــات گزارش نشــده اســت.
تلویزیــون المســیره متعلــق بــه
حوثیهــا پیشتــر از حمــات
هواپیماهــای بــدون سرنشــین ایــن گــروه
بــه مواضــع نظامــی و همچنیــن آشــیانه
هواپیماهــا در جیــزان خبــر داد.
ایــن گــروه اشــارهای بــه هرگونــه

حمل ـهی پهپــادی در منطقــه عســیر نکــرد.
حوثیهــا کــه از حمایــت ایــران
برخوردارنــد در مــاه جــاری چندیــن
حملــهی موشــکی و پهپــادی بــه اهدافــی
در عربســتان انجــام دادنــد .در حمــات
ائتــاف بــه رهبــری عربســتان بــه یمــن
در طــی چهــار ســال گذشــته هــزاران
غیرنظامــی کشــته شــدهاند و مــردم ایــن
کشــور در حــال حاضــر بــا قحطــی و
بیماریهــای خطرنــاک روبــهرو هســتند.

ائتــاف عربســتان از عبدربــه منصــور
هــادی رییسجمهــور در تبعیــد یمــن

حمایــت میکنــد و او را بهعنــوان رییــس
مشــروع دولــت یمــن میشناســد.
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سال هشتم

کاپیتانبرزیل:

خبرهایکوتاه

مسی بهترین بازیکن دنیا است

تیاگو سیلوا ،کاپیتان تیم ملی برزیل
در آستانه دیدار سلسائو با آرجانتین در
نیمهنهایی کوپا آمهریکا از لیونل مسی
ستایش کرده و او را بهترین بازیکن دنیا

دانست.
با اینکه لیونل مسی ،ستاره بزرگ
فوتبال آرجانتین اخیرا ً با انتقادات زیادی
درباره عملکرد ضعیفش در تیم ملی این

فیلیپه کوتینیو ،ستاره برزیلی بارسلونا ممکن است به
باشگاه سابق خود لیورپول برگردد.
فیلیپه کوتینیو جنوری  2018و پس از چند ماه پر حرف
و حدیث از لیورپول با قراردادی به ارزش  160میلیون یورو
راهی بارسلونا شد .شروع او خوب بود ولی رفته رفته دچار
افت شد و فصل گذشته برای او کابوس وار سپری شد.
کوتینیو که این روزها خود را برای نیمه نهایی کوپا آمه
ریکا با تیم ملی کشورش آماده می کند ،اخیرا گفته است
که در مورد آینده اش در بارسا تردیدهایی دارد و ممکن
است از این باشگاه جدا شود .او از چلسی پیشنهادی جدی
داشت ولی پس از محرومیت این باشگاه از خرید بازیکن،
قضیه منتفی شد .کوتینیو همچنین پیشنهاد منچستریونایتد را

کشور مواجه شده ولی در حالیکه او و
همتیمیهایش چهارشنبه در نیمهنهایی
کوپا آمهریکا  2019به مصاف برزیل،
میزبان رقابتها خواهند رفت ،با تمجید
کاپیتان تیم ملی برزیل روبرو شد که معتقد
است مسی در حال حاضر بیتردید بهترین
بازیکن دنیا است.
تیاگو سیلوا که قرار است صبح روز
چهارشنبه به همراه تیم ملی برزیل در بلو
هوریزنته به مصاف مسی و یارانش برود
تا برای صعود به فینال کوپا آمهریکا 2019
تالش کند در گفتگو با خبرنگاران درباره
مسی گفت ":من معتقدم مسی بزرگترین
فوتبالیست تاریخ است .او بهترین بازیکنی
است که من تا بحال دیدهام".
مدافع و کاپیتان پاری سن ژرمن و تیم

ملی برزیل در ادامه گفت ":ولی حاال همه
نگاه ما به بازی برزیل و آرجانتین دوخته
شده .پس ما ستایش از مسی را برای این
یک بازی کنار میگذاریم و در بازیهای
بعدی به تمجید از او خواهیم پرداخت".
درحالیکه مسی در چهار بازی خود
در این تورنمنت تا اینجا تنها موفق شده
یک گل به ثمر برساند ،تیاگو سیلوا درباره
او به خبرنگاران گفت ":ما هر بار با هم
روبرو میشویم ،چه در تیم ملی یا در
چمپیونزلیگ ،روبرو شدن با مسی واقعا
دشوار است .هر چقدر هم بازیاش را
بررسی کنید باز هم پیشبینی حرکاتش
فوقالعاده سخت است .او بازیکنی است
که میتواند روند بازی را به نفع تیمش
برگرداند".

لیورپول آماده بازگرداندن کوتینیو می شود
نیز رد کرد.
طبق ادعای نشریه " ،"Le10Sportباشگاه لیورپول
در حال حاضر جدی ترین خواهان کوتینیو است و خود را
برای بازگرداندن او مهیا می کند .بارسلونا نیز مخالفتی با این
قضیه ندارد و موافق جدایی ستاره برزیلی است؛ چرا که به
پول برای بازگردان نیمار نیاز دارد.
لیورپول پس از کسب عنوان قهرمانی اروپا خود را برای
جنگی تمام عیار با سیتی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر
آماده می کند و قطعا کوتینیو می تواند خط میانی این تیم را
قدرتمندتر کند .او زمانی که برای لیورپول بازی می کرد ،یک
بازیکن همیشه ثابت بود و محبوب هواداران؛ هرچند که فعال
قطعا محبوبیت سابق خود را از دست داده است.

سان میگوید بین سه باشگاه انگلیسی لیورپول،
منچستریونایتد و آرسنال ،رقابت سختی برای جذب یاکوب
برون الرسن ،ستاره دانمارکی بوروسیا دورتموند در جریان
است.
یاکوب برون الرسن ،مهاجم دانمارکی بوروسیا دورتموند
فصل گذشته در کنار جیدون سانچو یکی از پدیدههای این
تیم آلمانی بود و به همین علت ،حاال در فرصت نقل و
انتقاالت با پیشنهادهای متعددی روبرو شده است.

برای نخسـتین بـار در تاریخ
کوپـا آمهریـکا هفت تیـم حاضر
در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی
نتوانسـتند گلزنـی کنند.
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی
کوپـا آمهریـکا شـنبه شـب بـا
دیـدار اروگوئـه و پـرو بـه پایان
رسـید تـا چهـره چهـار تیـم راه
یافتـه بـه دور بعـد مشـخص
شـود .برزیـل ،آرجانتیـن ،شـیلی
و پـرو توانسـتند بـه مرحلـه بعد
صعـود کننـد.
در ایـن مرحلـه بازیهـا
پـس از تسـاوی در  ۹۰دقیقـه در
ضربـات پنالتـی دنبـال میشـد
و وقـت اضافـه نداشـت .بـه
همیـن خاطـر رکـورد عجیبـی
در ایـن رقابتهـا بـه ثبـت
رسـید .از هشـت تیـم حاضر در
یـک چهـارم نهایـی هفـت تیـم

جوان دانمارکی توانست باشگاه انگلیسی اورتون را شکست
دهد و او را در حالیکه تنها  16سال سن داشت به خدمت
بگیرد .در آن زمان یورگن کلوپ هدایت دورتموند را به
عهده داشت و حاال به نظر میرسد کلوپ ستاره دانمارکی را
در تیم خود میخواهد.
از سوی دیگر آرسنال و منچستریونایتد هم متوجه ارزش
باالی این مهاجم جوان دانمارکی شدهاند و به ادعای سان،
مذاکراتی با او و باشگاه دورتموند انجام دادهاند.

یک رکورد عجیب در یک چهارم نهایی کوپا آمه ریکا

نتوانسـتند گلزنـی کننـد و سـه
تیـم بـدون اینکـه گلـی بـه ثمـر
برسـانند راهـی دور بعـد شـدند.
ایـن اتفاق بـرای نخسـتین بار در
تاریـخ کوپـا آمهریـکا رخ داد.
در نخسـتین بـازی برزیـل
در  ۹۰دقیقـه برابـر پاراگوئـه

بـدون گل متوقـف شـد و در
ضربـات پنالتی حضـورش را در
مرحله بعـدی قطعی کـرد .دیدار
کلمبیـا و شـیلی نیـز در  ۹۰دقیقه
بـدون گل تمـام شـد و الروخـا
توانسـت بـا پیـروزی در ضربات
پنالتـی بـه نیمـه نهایـی راه یابـد.

برنامهمرحلهنیمهنهایی
کوپا آمهریکا

مرحله نیمهنهایی کوپا آمهریکا  ۲۰۱۹برزیل
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود.
با برگزاری آخرین دیدار مرحله یکچهارم
نهایی کوپا آمهریکا  ۲۰۱۹چهره چهار تیم برتر این
رقابتها مشخص شد.
تیمهای برزیل ،آرجانتین ،شیلی و پرو به
نیمهنهایی صعود کردند.
میزبان با شکست پاراگوئه در ضربات پنالتی
به این مرحله صعود کرد و آرجانتین توانست با
دو گل ونزوئال را شکست دهد و در جمع چهار
تیم برتر قرار بگیرد .از طرفی شیلی با پیروزی در
ضربات پنالتی به دور بعد صعود کرد و پرو پس از
شکست اروگوئه آخرین تیم راه یافته به نیمه نهایی
لقب گرفت.
نخستین دیدار نیمهنهایی بامداد چهارشنبه (پنج
صبح) بین دو تیم برزیل و آرجانتین برگزار میشود.
در دومین بازی بامداد پنجشنبه (پنج صبح) شیلی
برابر پرو قرار میگیرد.

فرزند رئیس جمهور لیبریا
به لیل پیوست

تالش سه تیم انگلیسی برای جذب ستاره دورتموند
روزنامه انگلیسی سان میگوید ،در حال حاضر سه
باشگاه انگلیسی لیورپول ،منچستریونایتد و آرسنال به شدت
به دنبال جذب برون الرسن هستند و رقابت سختی بین این
سه باشگاه لیگ برتری برای خرید او در جریان است.
الرسن 20ساله فصل گذشته در  30بازی برای دورتموند
به میدان رفته و در ماه مارس هم اولین بازی خود را برای تیم
ملی بزرگساالن دانمارک انجام داده است.
دورتموند در سال  2015در رقابت برای جذب این
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همچنیـن شـنبه شـب اروگوئـه
برابـر پـرو بـه تسـاوی صفـر بـر
صفر دسـت یافـت و در ضربات
پنالتـی مغلـوب حریفـش شـد.
بـرای دومین بـار در تاریـخ کوپا
آمهریـکا برنـده سـه دیـدار یـک
چهـارم نهایی بـا ضربـات پنالتی

مشـخص میشـد .ایـن اتفـاق
بـرای نخسـتین بـار در سـال
 ۱۹۹۵رخ داد.
تنهـا تیمـی کـه توانسـت در
مرحلـه یـک چهـارم نهایـی کوپا
آمهریـکا  ۲۰۱۹گلزنـی کنـد
آرجانتیـن بـود .شـاگردان لیونـل
اسـکالونی بـا دو گل ونزوئلا
را شکسـت دادنـد .الئوتـارو
مارتینـس و جووانـی لـو سلسـو
گلهـای آلبـی سلسـته را بـه ثمر
رسـاندند.
تیمهـای شـیلی و اروگوئـه
نیـز در ایـن مرحلـه گلزنـی
کردنـد امـا  VARاجـازه نـداد
ایـن گلها به ثبت برسـد .شـیلی
دو بـار دروازه کلمبیـا را باز کرد.
اروگوئـه نیـز برابـر پرو سـه گل
بـه ثمـر رسـاند امـا هـر سـه گل
در موقعیـت آفسـاید بـود.

تیموتی وهآ فرزند ژرژ وهآ با قراردادی  ۵ساله
به تیم لیل فرانسه پیوست.
به نقل از اکیپ ،تیموتی وهآ فرزند ژرژ وهآ
رئیس جمهور کشور لیبریا با امضای قراردادی ۵
ساله به تیم لیل پیوست .ژرژ وهآ برنده توپ طالی
فوتبال جهان در سال  ۱۹۹۵است و اکنون پسرش
راه او را طی میکند و توانسته لیگ فرانسه را به
عنوان مقصد خود انتخاب کند.
تیموتی وهآ  ۱۹ساله که در آمریکا به دنیا آمده
برای تیم ملی فوتبال این کشور بازی میکند و از
سال  ۲۰۱۴در آکادمی تیم فوتبال پاری سن ژرمن
کار کرده است .او در پاری سن ژرمن طی  ۶بازی
توانست دو گل به ثمر برساند.
او همچنین برای تیم ملی آمریکا توانسته است
در  ۸بازی یک گل به ثمر برساند.
سوارس:

حذف اروگوئه از کوپا
ناعادالنه بود

مهاجم تیم ملی اروگوئه حذف این تیم را از
کوپا آمهریکا  ۲۰۱۹ناعادالنه دانست.
به نقل از اکسپرس ،تیم ملی فوتبال اروگوئه در
ضربات پنالتی مغلوب پرو شد و از صعود به مرحله
نیمهنهایی کوپا آمهریکا  ۲۰۱۹بازماند .به این ترتیب
پرو شگفتی ساز باید در نیمه نهایی این رقابتها
برابر شیلی قرار گیرد.
لوئیس سوارس مهاجم تیم ملی اروگوئه بعد از
حذف از کوپا آمه ریکا گفت :ما در پنالتی به پرو
باختیم و حذف شدیم و این عادالنه نبود .در جریان
بازی فوتبال بسیار بهتری از حریف خود ارائه دادیم
و موقعیتهای زیادی داشتیم که از دست رفت .من
به این موقعیتهای سخت عادت کردم و حاال نیز
باید سرم را باال بگیرم و به فکر آینده باشم و بتوانم
از این وضعیت خودم را خارج کنم.
او در ادامه صحبتهای خود گفت :انتقادها
طبیعی است و من از این انتقادها استفاده میکنم .نه
تنها من ،بلکه بقیه بازیکنان و مربی .باید انتقادها را
پذیرفت و به فکر رشد تیم بود تا بتوانیم شرایط را
بهتر از این کنیم.
تیم ملی فوتبال اروگوئه بارها برابر پرو موقعیت
گلزنی داشت که از دست رفت و در ضربات پنالتی
مغلوب پرو شد تا از رسیدن به نیمه نهایی این
رقابتها باز بماند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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وکالی عزیز پارلمان درود خداوند و
پیامبران الهی بر شما باد .شما افغانستان را از
یک بحران نجات دادید ،زیاد تشکر .همانطوری
که شما وکالی عزیز بهتر از هرکسی میدانید،
بیشتر از دو ماه بود که پارلمان کشور را به
گروگان گرفته بودید .اکنون جای بسیار
خوشحالی است که ساختمان پارلمان هنوز هم
سر جایش است و درون این ساختمان ،میز و
چوکیهای بیشماری به چشم میخورد .شما
پشت این میزها و روی چوکیها مینشینید.
روی میز هر کدامتان یک میکروفون است که
قابلیت روشنشدن و خاموششدن را دارد .این
میکروفون برای این است که شما هر وقتی
میخواهید حرف بزنید ،آن را روشن کنید تا
حرفتان را همه بشنوند .یک جفت گوش هم
قبل از وکیلشدنتان در دو بغل کلهیتان از
طرف خداوند متعال هدیه داده شده تا حرف
دیگران را بشنوید .اگر موافق بودید که دیگر
جای تشویش نیست،؛ اما اگر با حرف دیگران
موافق نبودید ،هیچ دلیل منطقیای وجود ندارد
که همه همزمان غالمغال کنید ،با بوتل آب و
چکش و کفش و چوکی به جان هم بیفتید.
برچسبهای قومی-مذهبی و سمتی به هم
بچسبانید و شکاف موجود میان اقوام افغانستان
را بیشتر از پیش کنید .کاری را که شما در
دو ماه گذشته انجام میدادید ،کم مانده بود
در کوچه و شهر و والیات نیز سرایت کند .اما
خدا را شکر که شما وکالی نهایت گرامی ،موفق
شدید از عقل خود بهره گیرید و نگذارید زخم
بدن افغانستان کالن و کالنتر شود.
نمایندگان عزیز دور هفدهم! شما یک رکن
اساسی این دولت هستید .شما دو ماه ِ
وقت یک
رکن اساسی دولت را به تصفیه حسابهای
تجاری-مافیایی اختصاص داده بودید .یا بهتر
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شورش پارلمان مبارک باد!
پایان
ِ


است بگویم به غارت برده بودید .همانطوری
که شما بهتر از هر کسی دیگر میدانید،
انعکاس این تصفیه حسابهای تجاری-مافیایی
شما ،قومی بود .بیرون از پارلمان هرکسی که
به جنگ و یخندری شما نگاه میکرد ،پیش
خودش میگفت که فالن قوم در مقابل فالن
قوم .من میدانم که دوستان و آشنایانتان پای
هر پستتان در فیسبوک کامنت «ماشاءاهلل
وکیل صاحب» میگذاشت و شما را به تداوم

عیسا قلندر

این جنگ و این رسوایی تشویق میکرد .اما
باید به درایت شما درود گفت .هرچند دیر ،اما
کار کرد .مردم افغانستان به شما رای داده و به
شما به لحاظ قانونی یک وقت مشخص را به
امانت گذاشته تا از آن استفادهی درست کنید.
حاال وقت آن رسیده که زمان را بیشتر از این
به غارت نبرید .نمیگویم بیخیال دوستانتان
شوید ،اما باور کنید که «ماشاءاهلل شنیدن» از
طرف دوستان همیشه به نفعتان نیست .حتما

شنیدهاید که «دشمن دانا که خصم جان بود/
بهتر از آن دوست که نادان بود».
نورچشمیهای ملت! چیز دیگری را که
شما در دو ماه گذشته با قساوت و توحش به
جانش افتاده بودید ،امکانات ناچیزی است که
در پارلمان در اختیار شما قرار داده شده .شما
خیلی لوکس میفهمید که این امکانات برای
این است تا شما به وظایف و امورات روزانهتان
رسیدگی کنید .لطفا نگویید که در دو ماه

گذشته ،وظیفهی ما افتادن و حملهورشدن
بهجان هم بود و ما هم به بهترین شکل از
امکانات ناچیز برای انجام وظیفه استفاده
کردیم .شما از هرجایی که به این باور رسیده
باشید ،غلط است و اشتباه کردهاید .شما خوب
میفهمید که وظیفهی یک وکیل ،شلیک
بوتل و حملهورشدن با چکش و شکستن میز
و چوکی نیست .همانطوریکه وظیفهی شما
افزایش شکاف و منافات میان اقوام نیست،
همانطوریکه وظیفه شما غارتکردن زمان و
فرصت نیست .وظیفهی شما در قوانین ذکر شده
است .فهم قوانین افغانستان زیاد سخت نیست.
اول خودتان زحمت بکشید ،اگر نتوانستید
قوانین را درست بفهمید ،کورس بگیرید .وکالی
بهتر از آب روان! حاال وقتش رسیده که شجاعت
به خرج بدهید .هرچقدر سرتان فشار آمد ،به
خود اجازه ندهید به امکانات پارلمان صدمه
بزنید .این امکانات ،متعلق به عامه مردم است.
در پایان از صمیم قلب به وکالی عزیز
دور هفدهم تبریک میگویم .اما یادتان باشد
که ما هنوز از طرف شما خاطرجمع نیستیم.
میفهمیم هر لحظه امکان دارد یک خرمگسی
پیدا شود و احساسات قومی شما را جریحهدار
کند و چند گاومگسی دیگر هم از او حمایت
کند و بر شما فشار وارد کند .خواهشا در
اینطور مواقع ،خود را مهار کنید .از درایت
سرشاری که دارید ،استفاده کنید و در مقابل
آنها ،خود به خرمگس دیگر تبدیل نشوید و
دیگران را نیز گاومگس نسازید .پایان شورش
دوماههتان مبارک باشد .میخواهم بدانید که
عیسا قلندر ازین بابت بسیار خوشحال است ،اما
همچنان به شما با دیدهی تردید مینگرد .چون
شما انسانهای هزارکفشاید .هر روز با کفش
جدیدی راه میروید.

