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صفحه ۶

ترمپ اقدام ایران در افزایش ذخیره اورانیوم 
غنی شده را »بازی با آتش« خواند

صفحه ۶

روزنامه دولتی چین خواستار 
برخورد شدید با تظاهرات هنگ کنک شد

صفحه ۷

گریزمان هفته آینده به عنوان 
بازیکن بارسلونا معرفی می شود

صفحه ۷

تونی کروس: در اسپانیا یک هفته قهرمانید 
و هفته دیگر احمق

صفحه ۴

جمعه حسن پس از آن که از یافتن کار در بلخ ناامید می شود، همراه با سه 
کارگر دیگر رخت سفر به کابل می بندند. پس از روزها سرگردانی در بازار...

ساعت 10 و 23 دقیقه ی صبح روز سه شنبه بود که داکتر نصیراحمد تیموری با استفاده از انگشت 
شصتش شروع به وارد کردن فشار روی سینه ی صفی اهلل سه ماهه کرد.

صفی اهلل به شدت دچار سوءتغذیه شده بود. او تب کرده بود و اسهال داشت. یک  ماه پیش، برادر 

دوگانگی اش، عتیق اهلل، در همین شفاخانه و به دلیل همین آسیب جان باخته بود.
در سوی دیگر در تختی که داکتر تیموری استوار اما آرام بر سینه ی کودک فشار وارد می کرد، یک 

پرستار، شیما عثمانی، ماسک اکسیجن را بر دهن کودک نگه داشته بود. طاهره، مادر صفی اهلل،...

کار و زندگی در بستر آلودگی؛ 
از فرصت های شغلی تا چالش های محیط زیستی 

در کوره های خشت پزی

۱۸ سال جنگ برای »آزادی«: 
کودکان افغانستان از گرسنگی می میرند

صفحه ۴

نگرانی از نفوذ عناصر افراط گرا در دانشگاه کابل باز هم باال گرفته است. 
در  نداشتن روسری،  به دلیل  که  ادعا کرد  دانشجو  از دختران  یکی  پیش  چندی 

محوطه ی دانشگاه کابل مورد لت وکوب قرار گرفته است...

بلند خندیدم، استاد گفت ناکام هستی؛ 
روایت دختران دانشجو از دانشگاه کابل

صفحه ۵

چند روز پیش با یکی از دوستان »چت« می کردم. در جایی از آن گفت و گو 
آن دوست از روی شوخی نوشت: »توکل به خدا؛ هرچند تو بی خدا هستی.«

در قرآن آمده: »با یاد خدا دل ها آرام می  گیرند.« وقتی به این آرامش دل ها 
فکر می کردم چند تصویر از ذهنم...

آسماِن خاموش

ترمپ: 

اگر از افغانستان خارج شویم، 
آنجا »هاروارد تروریستان« می شود

صفحه ۲

صفحه ۳

شغل های دولتی 
به مثابه ی حق السکوت

رییس جمهور،  قانون،  مبنای  بر 
امور  تا  می شود  برگزیده  مردم  رأی  با 
قانون  در  کند.  مدیریت  را  کشور  کالن 
رییس جمهور،  افغانستان،  اساسی 
مسئول اداره ی مملکت است، اما مالک 
کمپنی  یک  به عنوان  دولت  صاحب  و 
که  این  از  صرف نظر  نیست.  تجارتی 
بر  مبتنی  غنی،  آقای  ریاست جمهوری 
قانون اساسی و رأی مردم به عنوان بنیاد 
مشروعیت پروسه ی انتخابات و پیروزی 
یک نامزد، چقدر مشروعیت دارد، آقای 
غنی، مالک حکومت، فرصت های شغلی 
بر  مبتنی  زیرا  نیست؛  دولت  مناصب  و 
سیاسی  نظم  افغانستان،  اساسی  قانون 
دموکراتیک  نیست،  دیکتاتوری  جدید، 
فرصت های  و  منابع  دولت،  نهاد  است. 
در  قانونی  سازوکارهای  بر  مبتنی  آن، 
ملکیت مردم است. یعنی دولت و منابع 
آن به عنوان منابع ملی، از آن مردم است.

شغل های  بیش تر  اواخر،  این  در 
دولتی اما به عنوان مایملک رییس جمهور 
و به مثابه ی حق السکوتی برای متقاضیان 
می شود.  توزیع  شغل  جویندگان  و 
این  بر  توافق  و  پندار  و  انگار  گویا 
دولت،  در  شغلی  فرصت های  که  است 
و  خطاها  برابر  در  سکوت  بدل  در 
از  حکومت  رهبری  در  سوءمدیریت 
تبلیغ  و  تمجید  رویکرد  آغاز  و  یک سو 
آید.  به دست  دیگر،  سوی  از  تعریف  و 
شغلی،  فرصت های  به  رویکردی  چنین 
تیم  آشکار  سوءاستفاده ی  نشان گر 
امکانات  و  منابع  از  غنی  رییس جمهور 
انتخاباتی  کارزارهای  راستای  در  دولتی 
باب می شود،  دارد  که  این سنتی  است. 

در عمق، مضحک و خطرناک است...

صفحه ۲



مشاغل  غنی،  رییس جمهور  تیم   
حق السکوت،  به مثابه ی  را  دولتی 
که  کاالیی  و  غنی  مایملک شخصی 
رییس جمهور  از  می باید  آن  بدل  در 
نادرست  و  درست  سیاست های  و 
تعریف  و  تمجید  حکومت  رهبری 
شود، به متقاضیان توزیع می کند. این 

یک نوع معامله ی آشکار است.
»چگونه است که هم در دولت 
معترض  و  منتقد  هم  و  کنی  کار 
باشی؟« این جمله ورد زبان بسیاری 
است.  بوده  دولت  کارمندان  از 
به ویژه در دوره هایی که جنبش های 
مدنی و اعتراضی، فشار بر دولت را 
این  در  نهفته  منطق  می داد.  افزایش 
می دهد  توضیح  آشکارا  به  جمله، 
شغلی  فرصت های  و  منابع  گویا  که 
رییس جمهور  ملکیت  در  دولتی، 
است و اگر کسی از آن بهره می برد، 
بپرهیزد،  نقد  و  اعتراض  از  باید 
از  و  دفاع  دولت  سیاست های  از 

رییس جمهور غنی تمجید کند.
مناصب  در  استخدام شدن 
نهادهای دولت، با پروسه های قانونی 
می گیرد.  صورت  آن  مشروع  و 
از  استفاده  با  شرایط،  واجد  افراد 
شایستگی و مهارت های فردی، پس 
مستحق  قانونی  پروسه های  طی  از 
احراز مناصب دولتی و استخدام در 
منظر،  این  از  است.  دولت  نهادهای 
حکومت، منت و دینی بر متقاضیان 
شغل ندارد که در بدل استخدام شدن 
و منظوری استخدام متقاضیان، آن ها 
در  مشخصی  فعالیت های  می بایست 
تبلیغاتی  و  جمعی  حمایت  راستای 
حکومت  رهبران  سیاست های  از 
بخش  اما،  عمل  در  باشند.  داشته 
در  شغل  متقاضیان  از  توجهی  قابل 
نهادهای دولت، پس از استخدام شدن 
مبلغان  به  تقرر،  منظوری  دریافت  و 
و  غنی  رییس جمهور  سیاست های 
رهبری حکومت وحدت ملی تبدیل 

می شوند.
برای  دولتی،  مشاغل  متقاضیان 
مسئولیت های  و  وظایف  انجام 
مشخص در نهادهای دولت استخدام 
و  معاش  بدل  در  آن ها  می شوند. 
می کنند،  دریافت  که  دستمزدی 
مشخصی  مسئولیت های  و  وظایف 
دارند. مسئولیت آن ها، انجام وظایف 
محوله در ادارت است نه دست زدن 
برای  تبلیغاتی  فعالیت های  به 
آقای  انتخاباتی  تیم  و  رییس جمهور 
نهادهای  در  استخدام شدن  غنی. 
نفع  به  تبلیغ کردن  بدل  در  دولت 
غنی،  رییس جمهور  انتخاباتی  تیم 
رییس جمهور  تیم  دارد.  پهنه  دو 
را  شغلی  فرصت های  این  غنی، 
بدل  در  و  حق السکوت  به عنوان 
فعالیت های  برخی  به  دست زدن 
معامله  شغل  متقاضیان  با  تبلیغاتی، 
برای  رویکردی  چنین  می کنند. 
در  استخدام  روند  و  ملکی  خدمات 
بالقوه  خطر  یک  دولت،  نهادهای 
نشان گر  ماجرا،  دیگر  پهنه ی  است. 
رییس جمهور  تیم  که  است  این 
دولتی،  امکانات  و  منابع  از  غنی 
انتخاباتی  کارزارهای  راستای  در 
شغلی،  فرصت های  می کند.  استفاده 
حق مشروع متقاضیان واجد شرایط 
بدل  در  حق  این  اکنون  اما  است، 
به  غیرقانونی  درخواست های 
در  صرفا  می شود.  داده  متقاضیان 
ملی  امنیت  ریاست  مثل  نهادهایی 
به دلیل  امنیتی  نهادهای  دیگر  و 
نهادها،  این  ویژه بودن مسئولیت های 
برخی  به  دست زدن  از  منصوبان 
فعالیت های اجتماعی ممنوع هستند. 
در دیگر سکتورهای دولت، بر مبنای 
قوانین نافذ، پیش شرط های استخدام 
و کار، سکوت در برابر سیاست های 
تبلیغاتی  اشتباه دولت و فعالیت های 

به نفع گروه مشخصی نیست.
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با  هم زمان  روز:  اطالعات 
گفت وگوها  دور  هفتمین  ادامه ی 
طالبان  و  امریکا  نمایندگان  میان 
زلمی  قطر،  پایتخت  دوحه،  در 
خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت 
صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
افغانستان اعالم کرده که قرار است 
بین االفغانی  صلح  گفت وگوهای 
هفته ی آینده در دوحه برگزار شود.

ناوقت  خلیل زاد  آقای 
در  سرطان(   10( دوشنبه  روز 
این  که  است  گفته  تویتی  رشته 
مشترک  میزبانی  به  گفت وگوها 
آلمان و قطر به تاریخ هفتم و هشتم 
ماه جاری میالدی )جوالی( برگزار 

می شود.
او نوشته است: »می خواهم از 
آلمان و قطر به این دلیل که میزبانی 
بین االفغانی  گفت وگوی  مشترک 
جوالی  هشتم  و  هفتم  تاریخ  در 
این  کنم.  تشکری  پذیرفتند،  را 
از  ضروری  عنصر  یک  گفت وگو 
و  صلح  چهارجانبه ی  چارچوب 
صلح  روند  پیشبرد  در  مهمی  گام 

افغانستان است.«
متقابل  پذیرش  او،  گفته ی  به 
اختالف های  حل  برای  توافق  و 
و  قوه  استعمال  بدون  سیاسی 
خشونت درسی است که از چهل 
در  خشونت  جنگ  و  فاجعه  سال 

افغانستان باید آموخت. 
صلح  گفت وگوهای 
بین االفغانی در قطر در حالی قرار 
است برگزار شود که دفتر سیاسی 
طالبان در قطر اعالم کرده است که 
میان  گفت وگوها  دور  هفتمین  در 
این گروه و امریکا در ارتباط به دو 
تعهد  جمله  از  مشخص  موضوع 
طالبان مبنی بر این که اجازه ندهند 
خاک  از  تندرو  افراطی  گروه های 
افغانستان برای فعالیت علیه امریکا 
و متحدانش استفاده کنند و تعیین 
از  خارجی  نیروهای  خروج  زمان 
ملموسی  پیشرفت های  افغانستان، 

صورت گرفته است.

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان 
دور  هفتمین  آغاز  از  پیش 
گفته  طالبان  او  میان  گفت وگوها 
بود که در این دور از گفت وگوها 
پیشرفت  خواستار  جناح ها  تمام 
افغانستان  صلح  روند  در  سریع 

می باشند.
پمپئو،  مایک  هم  سویی  از 
پیشتر  امریکا  خارجه ی  وزیر 
که  بود  گفته  کابل  به  سفری  در 
طالبان  با  کشورش  گفت وگوهای 
پیشرفت های خوبی داشته و انتظار 
می رود توافق با طالبان بر سر این 
برای  افغانستان  از  دیگر  که  مسأله 

نشود،  استفاده  تروریستی  اهداف 
به زودی نهایی شود.

امیدواری  ابراز  همچنان  او 
با  صلح  توافق  که  بود  کرده 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  طالبان 
امسال  میزان  ماه  ریاست جمهوری 
خارجه  امور  وزیر  گیرد.  صورت 
امریکا گفته بود: »امیدوارم قبل از 
در  صلح  توافق  یک  سپتامبر  اول 
دست داشته باشیم. هدف ما همین 

است.«
هفتمین دور گفت وگوها میان 
ششم  تاریخ  به  طالبان  و  امریکا 
و  شده  برگزار  دوحه  در  سرطان 

وارد چهارمین روزش شده است.

خلیل زاد: 
گفت وگوهای بین االفغانی هفته ی آینده در دوحه برگزار می شود

ترمپ: 
اگر از افغانستان خارج شویم، آنجا »هاروارد تروریستان« می شود

رییس جمهــوری  ترمــپ،  دونالــد  روز:  اطالعــات 
امریــکا به تازگــی گفتــه نگــران اســت کــه افغانســتان پــس 
ــه  ــتان، ب ــی از افغانس ــرباز امریکای ــزار س ــروج ۹ ه از خ

ــود. ــل ش ــتان« تبدی ــگاه تروریس »آزمایش
ــه افغانســتان  ــزوده اســت ک ــان اف ــای ترمــپ همچن آق
ــکان  ــه م ــی ب ــای امریکای ــور نظامی ه ــدون حض ــن ب ممک
امنــی بــرای انجــام حمــالت تروریســتی علیــه امریــکا مبــدل 

شــود.
ــا را روز دوشــنبه  ــن گفته ه ــکا ای رییس جمهــوری امری

ــس«  ــری »فاک ــبکه ی خب ــا ش ــه ب ــرطان( در مصاحب )10 س
مطــرح کــرده اســت.

از خــروج  افغانســتان پــس  ایــن مصاحبــه،  او در 
ــتان«  ــاروارد تروریس ــگاه »ه ــی را دانش ــای امریکای نیروه
ــروج  ــورت خ ــکا در ص ــه امری ــت ک ــه اس ــده و گفت خوان
نیروهایــش، همچنــان حضــور اطالعاتــی خود در افغانســتان 

ــرد. ــد ک ــت خواه را تقوی
ــی  ــان نظام ــه فرمانده ــرده ک ــد ک ــپ تأکی ــای ترم آق
امریــکا بــه او مشــوره داده انــد کــه »مبــارزه بــا تروریســتان 

ــان در خــاک  ــا آن ــدن ب ــر از جنگی در خــاک افغانســتان بهت
امریــکا می باشــد.«

ــش ونیم  ــپ ش ــای ترم ــه آق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مــاه پیــش )2۸ قــوس ســال گذشــته( گفتــه بــود کــه امریــکا 
حــدود هفــت هــزار نیــروی ایــن کشــور را از خــاک 

افغانســتان خــارج می کننــد.
امریــکا در حــال حاضــر در حــدود 1۴ هــزار ســرباز در 
ــه  ــوزش و مشــوره دهی ب ــه مصــروف آم افغانســتان دارد ک

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی افغــان می باشــند.

نبیل: 
غنی تالش می کند انتخابات را به چالش بکشد

اطالعات روز: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی 
که  می گوید  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  یکی  و 
رییس جمهور اشرف غنی در تالِش به چالش کشاندن انتخابات 

ریاست جمهوری ششم میزان است.
آقای نبیل که دیروز )سه شنبه، 11 سرطان( در همایشی 
در والیت بلخ صحبت می کرد، افزود: »انتخابات یک فرصت 
متأسفانه  اما  است،  افغانستان  مردم  زعیم  انتخاب  برای 
]رییس جمهوری[ هر روز تالش می کند که این فرصت را به 
چالش مبدل کند.« او گفت که آقای غنی با استفاده از امکانات 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  برای  می خواهد  دولتی 

آمادگی بگیرد.
در  قراردادها  اعطای  و  تقرری ها  به  اشاره  با  نبیل  آقای 
کارمند  یک  از  تقرری ها  که  گفت  ملی  وحدت  حکومت 
عادی در کمیسیون انتخابات تا والی برای استفاده ی انتخاباتی 
صورت می گیرد و قراردادها نیز به کسانی داده می شود که به 

آقای غنی وعده ی حمایت انتخاباتی بدهند.
به گفته ی او، »جنایت کاران« نیز به همین ترتیب به هدف 

استفاده ی کمپینی از زندان های کشور آزاد می شوند.
کمپین  برای  این ها  که  را  »پولی  کرد:  تأکید  نبیل  آقای 
می دهند، پولی نیست که غنی و بی بی گل او را از بیرون آورده 
موبایل من و شما  کارت  از  پول من و شماست.  این  باشد، 
گرفته، از قرارداد سرک ما گرفته، از دوا و قلم و تباشیر و ترقی 
تعلیم من و شما دزدی کرده اند و اکنون آن را به منظور کمپین 

انتخاباتی دوباره به ما پس می دهند.«
رییس پیشین امنیت ملی کشور در حالی این گفته ها را 
مطرح می کند که پیش تر او در تاریخ 22 جوزا با نشر اعالمیه ای 
گفته بود که آقای غنی به صورت پیوسته و نظام مند در تالش 
مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و نابودی زمینه ی برگزاری 

یک انتخابات شفاف در کشور می باشد. 
از سویی هم، آقای نبیل در همایش دیروز در بلخ با انتقاد 

این کشور عامل اصلی بی ثباتی در  پاکستان گفت که  از  تند 
افغانستان است.

»پاکستان  افزود:  خوانده،  شوم«  »کرکس  را  پاکستان  او 
برنامه ی درازمدت برای افغانستان دارد. آنان می خواهد که در 
این منطقه خود را سیال هند، چین و روسیه بسازد؛ هم از نگاه 
جغرافیا، هم از نگاه اقتصاد و هم از نگاه امکانات و فرصت ها.«
قبل  روز  دو  حمله ی  از  نام بردن  با  همچنان  نبیل  آقای 
)دوشنبه، 10 سرطان( جنگ جویان طالبان در کابل، آن را به 
پاکستان نسبت داده، تأکید کرد: »سه روز پیش رییس جمهور 
رفت در قلب پنجاب و به طفل پنجابی زانو زد، اما دیروز ۵0 

نفر از طفل ما را به خاک وخون کشاند.«
در این حمله ی جنگ جویان طالبان در مربوطات حوزه ی 
 2۶ به شمول  نفر   11۶ دست کم  کابل،  شهر  امنیتی  شانزدهم 
کودک زخمی و شش نفر دیگر به شمول یک کودک نیز کشته 

شدند.

روز  سـومین  در  روز:  اطالعـات 
انتخابـات بـرای تعیین هیـأت اداری مجلس 
نماینـدگان دیـروز )سه شـنبه، 11 سـرطان( 
و  اول  معـاون  به عنـوان  یـار  امیرخـان 
احمدشـاه رمضـان به عنوان معـاون دوم این 

شـدند. انتخـاب  مجلـس 
آقای یـار، نماینده ی والیـت ننگرهار و 
آقـای رمضان نیـز نماینده ی والیـت بلخ در 

مجلـس نمایندگان می باشـند.
مجلـس  عضـو  اخالقـی،  محمدعلـی 
نماینـدگان بـه روزنامه اطالعـات روز گفت 
کـه در انتخابـات بـرای تعیین هیـأت اداری 
مجلـس نماینـدگان که نصـاب مجلس 23۶ 
رأی بـود، هیـچ یـک از نامـزدان منشـی و 

نائب منشـی نتوانستند رأی الزم )11۹ رأی( 
را به دسـت بیاورنـد.

آقـای اخالقـی گفـت کـه در انتخابات 
بـرای تعییـن معـاون اول این مجلـس، آقای 
یـار بـا محمـداهلل بتـاش، نماینـده ی والیت 
قنـدوز نامـزد بودنـد کـه در نتیجه آقـای یار 
مجلـس  اول  معـاون  رأی   131 گرفتـن  بـا 

انتخاب شـد. نماینـدگان 
همچنـان بـه گفته ی این عضـو مجلس، 
بـرای معاونـت دوم مجلـس نیـز احمدشـاه 
رمضـان و سـید احمـد سـیالب، نماینـده ی 
والیـت هلمنـد کاندیـدا بودند کـه در نتیجه 
آقـای رمضـان بـا کسـب 11۹ رأی به عنوان 

معـاون دوم مجلـس انتخاب شـد.

از سـویی هـم، آقـای اخالقـی افـزود 
کـه انتخابـات بـرای تعییـن منشـی مجلـس 
میـان خدیجـه الهـام، عبدالقادر قـالت وال و 
سـیدطاها صـادق و انتخابـات بـرای تعییـن 
نایـب منشـی مجلـس نماینـدگان نیـز میـان 
عبدالبصیـر  ذکـی،  نظیفـه  سـنگین،  ذکیـه 
عثمانـی و نعمـت اهلل کریاب برگزار شـد، اما 
هیـچ یک از نامزدان یادشـده نتوانسـتند رأی 

بیاورنـد. به دسـت  را  الزم 
بـا این حـال مرحلـه ی بعـدی انتخابات 
و  قـالت وال  میـان  منشـی  انتخـاب  بـرای 
نایـب  انتخـاب  بـرای  انتخابـات  و  صـادق 
منشـی میان نظیفـه ذکی و نعمـت اهلل کریاب 
به دسـت آورده انـد،  را  بیش تریـن رأی  کـه 

می شـود. برگـزار 
پیـش از ایـن در دو دور دیگر انتخابات 
بـرای تعییـن هیـأت اداری مجلـس کـه در 
 10 و   ۹( دوشـنبه  و  یک شـنبه  روزهـای 
نماینـدگان  بـود،  شـده  برگـزار  سـرطان( 
تعییـن  را  هیـأت  ایـن  نتوانسـتند  مجلـس 

. کنند
انتخـاب رییس و هیـأت اداری مجلس 
نماینـدگان همواره بـا جنجال هایـی روبه رو 
بـوده اسـت. انتخابات بر سـر تعییـن رییس 
ایـن مجلـس حـدود یک ونیـم مـاه بـه درازا 
میررحمانـی  سـرانجام  این کـه  تـا  کشـید 
رحمانـی بـه تاریـخ ۸ سـرطان بـه عنـوان 

رییـس ایـن مجلـس انتخاب شـد.

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
غنی از جامعه ی جهانی و نهادهای انتخاباتی 
روند  مختلف  مراحل  از  که  است  خواسته 
نظارت  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 

کنند.
 11 )سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
ریاست جمهوری  ارگ  سوی  از  سرطان( 
غنی  آقای  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
اعضای  مشترک  جلسه ی  در  را  گفته ها  این 
کمیسیون مستقل انتخابات، جامعه ی جهانی و 
حکومت در مورد انتخابات ریاست جمهوری 

کشور در کابل مطرح کرده است.
این  در  غنی  آقای  اعالمیه،  از  نقل  به 

دیدار از مسئوالن دولتی نیز خواسته است که 
به منظور تأمین شفافیت در این انتخابات، در 

این روند مداخله نکنند.
کشور  رییس جمهوری  هم،  سویی  از 
ملی  تدارکات  کمیسیون  به  نشست  این  در 
کارهای  تعلل  بدون  که  است  داده  هدایت 
تدارکاتی انتخابات را آغاز و مراحل تهیه ی 

لوازم تخنیکی مورد نیاز آن را تکمیل کند.
به نقل از اعالمیه، وزارت مالیه ی کشور 
در این نشست تعهد کرده که در هماهنگی با 
جامعه ی جهانی جزئیات بودجه ی کمیسیون 
مقدار  و  نهایی  دیروز  را  انتخابات  مستقل 
مالی جامعه ی  و کمک های  دولت  بودجه ی 

جهانی مشخص کرده است.
خواستار  حالی  در  غنی  رییس جمهور 
انتخابات  روند  از  جهانی  جامعه ی  نظارت 
ریاست جمهوری شده است که پیش از این 
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
کشور گفته بودند که آقای غنی در تالش به 

چالش کشاندن انتخابات می باشد.
امنیت  پیشین  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
ملی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
کشور دیروز در همایشی در والیت بلخ گفته 
است که آقای غنی تالش می کند تا فرصت 
انتخابات را به چالش مبدل کند. او پیش از 
این نیز در تاریخ 22 جوزا با نشر اعالمیه ای 

پیوسته  صورت  به  غنی  آقای  که  بود  گفته 
انتخابات  مهندسی  تالش  در  نظام مند  و 
ریاست جمهوری و نابودی زمینه ی برگزاری 

یک انتخابات شفاف در کشور می باشد.
مشاور  اتمر،  محمدحنیف  همچنان 
نامزدان  از  دیگر  یکی  و  ملی  امنیت  پیشین 
انتخابات ریاست جمهوری کشور نیز پیش تر 
بر  فشار  اعمال  با  حکومت  که  بود  گفته 
کمیسیون های انتخاباتی در پی مهندسی کردن 

انتخابات ریاست جمهوری کشور می باشد.
انتخابات  که  است  قرار  حال  این  با 
ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال 

جاری برگزار شود.

غنی از جامعه ی جهانی خواست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نظارت کند

انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان؛ معاونان مجلس انتخاب شدند
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ــان  ــات در می ــن معلوم ــفانه ای ــت: »متأس گف
ندارنــد.« وجــود  فقیــر  خانواده هــای 

ــیار  ــوارد بس ــا م ــت: »م ــق گف ــر فای داکت
ــن کشــور در  ــم. ای ــادی را مشــاهده می کنی زی
ــد و در  ــردم فقیرن ــرد، م ــر می ب ــه س ــگ ب جن

ــد.« ــات ندارن ــی و معلوم ــان، آگاه ــن زم عی
ــه ی  ــن در فاصل ــپ آوارگان ریگ ریش کم
ــفاخانه ی  ــر از ش ــا موت ــه راه ب حــدود ده دقیق
ــپ  ــن کم ــع شــده اســت. در ای ــح واق مفل
دارنــد؛  وجــود  خیمــه  ســه هزار  حــدود 
ــد داده  ــل متح ــازمان  مل ــوی س ــدادی از س تع
ــا فــرش و چــوپ بــه  شــده و تعــدادی نیــز ب

هــم وصلــه خورده انــد.
در غــرب افغانســتان، حــدود یک چهــارم 
یــک میلیــون نفــر در این گونــه کمپ هــا 
به خاطــر  آن هــا  می کننــد.  زندگــی 
ــرل  ــر کنت ــرار از مناطــق زی ــا ف خشک ســالی ی
طالبــان بــه ایــن کمپ هــا پنــاه برده انــد.
ســال   چنــد  در  خشک ســالی  وقتــی 
ــأت و  ــر شــد، در نهایــت در هی ــر دامن گی اخی
کســوت ســیالب ظاهــر شــد و هــزاران نفــر را 

رانــد. زمین های شــان  از 
گل زاده 21 ســاله در کلینیــک ســیاری کــه 
بــرای مهــار ســوءتغذیه کــودکان در ایــن کمپ 
ایجــاد شــده، نشســته بــود تــا قــدرت اهلل را از 
ــش داده شــده  ــه برای ــی ک ــک بســته ی غذای ی
بــود، ســیر کنــد. پــس از آن کــه ســیالب منابــع 
والیــت  در  را  گل زاده  خانــواده ی  زندگــی 
بادغیــس نابــود کــرد، ایــن کــودک هفت ماهــه 

در همیــن کمــپ متولــد شــد.
گل زاده کــه پنــج فرزنــد دارد، قــرار اســت 
بــرای دوســال دیگــر در همیــن کمــپ بمانــد. 
او گفــت، این جــا دســت کم آب آشــامیدنی 

یافــت می شــود، منابــع آموزشــی اندکــی 
ــا حــدودی امــن اســت. ــد و ت وجــود دارن

ــص  ــک متخص ــیما، ی ــال ش ــن ح ــا ای ب
تغذیــه کــه در ایــن کلینیــک کار می کنــد، 
بــه  مبتــال  کــه  کودکانــی  تعــداد  گفــت 
در  را  مقاومت شــان  می شــوند،  ســوءتغذیه 
ــل  ــزان قاب ــه می ــا ب ــراض و بیماری ه ــر ام براب
توجهــی افزایــش می دهــد و ایــن همچنــان در 

ــت. ــش اس ــال افزای ح
شــیما گفــت: »بــا وجــودی کــه مــا 
جلســاتی را بــرای بلندبــردن آگاهــی در مــورد 
ــا  ــم، آن ه ــزار می کنی ــت برگ ــه و بهداش تغذی

ــد.« ــه بخورن ــد ک ــی ندارن غذای
بدتریــن مــوارد ســوءتغذیه در کمــپ 
راجــع  مفلــح  شــفاخانه   بــه  ریگ ریشــن 

. ند می شــو
این جــا، طبــق آخریــن تغییــرات، از میــان 
۶3 کــودک مبتــال بــه ســوءتغذیه، حــدود یــک 

کــودک از هــر ده کــودک خواهنــد مــرد.
صبــح  دقیقــه ی   2۹ و   10 ســاعت  در 

شــد. اعــالن  مــرده  صفــی اهلل  سه شــنبه، 
پزشــکی اش  گوشــی  تیمــوری  داکتــر 
را برداشــت، اخــم زد، شــانه اش را پاییــن 
ــره در  ــد. طاه ــش را برگردان ــت و روی انداخ
ــس از  ــه ی او پ ــران دوگان ــد. پس ــود پیچی خ
ــرطان،  ــل س ــاله اش به دلی ــر 21 س ــردن پس م
ــوان  ــه عن ــا را ب ــد. او آن ه ــده بودن ــد ش متول
ــود. ــرای خــودش توصیــف کــرده ب معجــزه ب
ــاد  ــه راه افت ــاق ب ــد، او روی ات ــی بع اندک
ــتن  ــده نگه داش ــرای زن ــه ب ــتارانی را ک و پرس
ــوش  ــه آغ ــد، ب ــرده بودن ــالش ک ــرش ت پس

ــید. کش
او از آن ها خواست: »برایم دعا کنید.«

یادداشــت: جاکــوب ســولیک و کــت 
ــتان  ــه افغانس ــف ب ــک یونیس ــه کم ــی ب ِگرات

ــد. ــرده بودن ــفر ک س

ســاعت 10 و 23 دقیقــه ی صبــح روز 
نصیراحمــد  داکتــر  کــه  بــود  سه شــنبه 
ــصتش  ــت ش ــتفاده از انگش ــا اس ــوری ب تیم
ــینه ی  ــار روی س ــردن فش ــه وارد ک ــروع ب ش

کــرد. ســه ماهه  صفــی اهلل 
صفــی اهلل به شــدت دچــار ســوءتغذیه 
شــده بــود. او تــب کــرده بــود و اســهال 
داشــت. یــک  مــاه پیــش، بــرادر دوگانگــی اش، 
به دلیــل  و  شــفاخانه  همیــن  در  عتیــق اهلل، 

ــود. ــه ب ــان باخت ــیب ج ــن آس همی
ــر  ــه داکت ــی ک ــر در تخت ــوی دیگ در س
تیمــوری اســتوار امــا آرام بــر ســینه ی کــودک 
فشــار وارد می کــرد، یــک پرســتار، شــیما 
عثمانــی، ماســک اکســیجن را بــر دهــن کودک 
ــی اهلل،  ــادر صف ــره، م ــود. طاه ــته ب ــه داش نگ

ــرد. ــه می ک ــتاده و نال ــت ایس ــار تخ کن
ــش  ــن بخ ــک در ای ــه ی تراژی ــن صحن ای
جنــوب آســیا بــه یــک پدیــده ی معمــول تبدیل 
شــده اســت. خشک ســالی، جنــگ و ســیالب 
دســت به دســت هــم داده و تراژیــدی ای را 
ــی  ــه -در بعض ــرده ک ــق ک ــتان خل در افغانس
ــان  ــز دیگــر از زم ــدازه ی هرچی ــه ان ــا- ب جاه
تهاجــم بــه رهبــری امریــکا بــر ایــن کشــور در 

ــدت دارد. ــال 2001، ش س
از  یکــی  کــودکان  ســوءتغذیه ی 
اســت. سه ســر  بحــران  ایــن  نشــانه های 
داکتــر میرویــس عابــدی، رییس شــفاخانه  
ــی در  ــهر بزرگ ــرات، ش ــیه ه ــال در حاش اطف
غــرب افغانســتان، گفــت: »ایــن بلندتریــن 

ــت.« ــال اس ــان در 1۸ س ــطح مریض س
ــودکان  ــدوق ک ــای صن ــاد آماره ــر بنی ب
کمپ هــای  در  )یونیســف(،  متحــد  ملــل 
بیجاشــدگان در غــرب افغانســتان که گســترش 

ــه، در یــک ســال گذشــته حــدود  ــادی یافت زی
ــه ســوءتغذیه حــاد  ــال ب ۴0 هــزار کــودک مبت
شــده اند. در سراســر ایــن کشــور، حــدود 
ــودک در معــرض خطــر جــدی  ــزار ک ۶00 ه

ــد. ــرار دارن ــاد ق ــوءتغذیه ح ــه س ــال ب ابت
توســعه ای  و  کمکــی  ســازمان  ایــن 
ــی،  ــودان جنوب ــن و س ــار یم ــد در کن می گوی
ــدیدترین  ــوع خــودش ش ــت در ن ــن وضعی ای

ــت. ــان اس ــطح جه ــرار در س ــت اضط حال
ــه کار  ــر روزان ــک کارگ ــی اهلل ی ــدر صف پ
ــرات  ــت ه ــه« والی ــک کهن ــوالی »کش در ولس
ــدارد. بعضــی  ــی ن ــواده زمین ــن خان اســت. ای
بعضــی  و  می آیــد  گیــرش  کاری  روزهــا 

ــه. ــا ن روزه
و  حمایــت  فقیــر،  مــردم  میــان  در 
مشــاوره ای دربــاره ی تغذیــه ی کــودکان وجود 
نــدارد. مــادران خیلــی جــوان خصوصــا در این 
مــورد آســیب پذیرند. در همیــن اتــاق مراقبــت 
ــرار دارد،  ــان ق ــر درم جــدی کــه صفــی اهلل زی
ــتاری از  ــروف پرس ــاله مص ــهربانوی 1۵ س ش
صابــر، کــودک دومــش اســت. او در دادن 
ــه کــودک ده ماهــه اش مشــکل داشــت  شــیر ب

ــرد. ــش ک ــتاری کمک ــه پرس ــا این ک ت
کودکانــی کــه از مــادران دارای ســوءتغذیه 
ــی از  ــر باالی ــرض خط ــده، در مع ــد ش متول
ــد. امــا پزشــکان  مــرض و بیمــاری قــرار دارن
ــه مادرانــی کــه خودشــان  این جــا می گوینــد ب
ــب  ــتند، اغل ــوءتغذیه هس ــار س ــا دچ ــار ی بیم
ــت. در  ــر اس ــا مض ــیر آن ه ــود ش ــه می ش گفت
ــرگ  ــت. م ــت اس ــالف آن درس ــت، خ واقعی
ناشــی از ســوءتغذیه قابــل پیش گیــری اســت.

بخــش  مدیــر  فایــق،  عبدالقیــوم 
ســوءتغذیه ی شــفاخانه اطفــال هــرات )مفلــح( 

18 سال جنگ برای »آزادی«: 

کودکان افغانستان از گرسنگی می میرند
خشکسالی،سیالبهاوجنگبیپایانباردیگرفقیرانافغانستانرادرلبهیپرتگاهقراردادهاند

این  میان  تفاهم نامه ی همکاری  براساس یک  که  معلوماتی کشور می گوید  تکنالوژی  و  مخابرات  روز: وزارت  اطالعات 
وزارت و اداره ی »آسان خدمت« روند پرداخت حقوق معلوالن و خانواده های شهدا تا شش ماه دیگر برقی می شود.

فهیم هاشیمی، سرپرست این وزارت دیروز )سه شنبه، 11 سرطان( در مراسم امضای این تفاهم نامه ی همکاری در کابل گفت 
که راه اندازی ورکشاپ های آموزشی و ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از دیگر بخش های 

این تفاهنامه می باشد که از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی راه اندازی می شود.
از سویی هم لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین کشور نیز در این مراسم گفت که پس از تحلیل و 

ارزیابی سیستم های موجود به منظور دریافت حقوق مراجعین، سیستم های جدید برای ارایه ی خدمات آماده خواهد شد.
آقای آریوبی افزود که هدف از برقی سازی سیستم پرداخت استحقاق معلوالن و خانواده های شهدا آوردن شفافیت در روند 
حساب دهی آن می باشد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در حالی از روند 
پرداخت حقوق معلوالن و خانواده های شهدا به گونه ی برقی تا شش ماه آینده خبر می دهد که پیش از این معلوالن و خانواده های 

شهدا حقوق شان را به گونه ی حضوری از ریاست های والیتی شهدا و معلولین دریافت می کردند.

ــه ی  ــه ی حمل ــه در نتیج ــد ک ــرات می گوین ــت ه ــس والی ــی پولی ــئوالن در فرمانده ــرات: مس ــات روز - ه اطالع
ــه ی »چورچــی« در مربوطــات  ــرارگاه »توپ دی ســی« در منطق ــه و ق ــر پاســگاه های نظــم عام ــان ب ــان گــروه طالب جنگ جوی
ولســوالی »پشــتون زرغون« ایــن والیــت مــال بــالل، فرمانــده سرشــناس و کلیــدی گــروه طالبــان همــراه بــا ۹ تــن از افــرادش 

ــده اند. ــته ش کش
ــان  ــان گــروه طالب ــه اطالعــات روز گفــت کــه جنگ جوی ــه روزنام ــی زاده، ســخن گوی پولیــس هــرات ب عبداالحــد ول
ــر پاســگاه های نظــم عامــه و قــرارگاه »توپ دی ســی« در ولســوالی »پشــتون زرغون«  دو روز پیــش )دوشــنبه، 10 ســرطان( ب

هــرات حملــه کــرده بودنــد کــه بــا مقاومــت شــدید نیروهــای ارتــش و پولیــس ملــی مواجــه شــدند.
آقای ولی زاده همچنان گفته که در این حمله ی طالبان، ۹ جنگ جوی دیگر این گروه نیز زخمی شده اند.

به گفته ی او، در جریان این درگیری دو سرباز پولیس نظم عامه نیز به طور سطحی زخمی شده اند.
ــاهد  ــرات ش ــت ه ــرق والی ــتون زرغون« در جنوب ش ــوالی »پش ــر ولس ــای اخی ــه در ماه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــت. ــوده اس ــان ب ــروه طالب ــان گ ــی و جنگ جوی ــای امنیت ــان نیروه ــن می ــای خونی درگیری ه

اطالعـات روز: به دنبـال ادعـای گـروه طالبـان مبنـی بـر 
سـقوط ولسـوالی »قوش تپـه« ی والیـت جوزجـان به دسـت 
جنگ جویـان ایـن گـروه، نیروهـای ارتـش در شـمال کشـور 
می گوینـد کـه ایـن ولسـوالی سـقوط نکـرده و تحـت کنترل 

نیروهـای دولتـی قـرار دارد.
 20۹ اردوی  قـول  سـخن گوی  رضایـی،  محمدحنیـف 
شـاهین بـه روزنامـه اطالعـات روز گفت کـه درگیری ها میان 
جنگ جویـان طالبـان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشـور از دو 
روز پیـش )دوشـنبه، 10 سـرطان( به این طـرف در حومه های 
مرکـز ایـن ولسـوالی جریـان دارد، امـا تـا کنون طالبـان موفق 

به پیـش روی نشـده اند.
آقـای رضایـی افـزود: »در جریان این درگیری ها فشـارها 
بـر نیروهـای مـا زیـاد بـود، ولـی در حـال حاضـر بـا اعـزام 
نیروهـای بیش تـری در ایـن سـاحه، این فشـارها کاهش یافته 

است.«
در همیـن حـال فریدون انیق، سـخن گوی والی جوزجان 
نیـز بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن درگیری ها از 

سـه روز پیـش )یک شـنبه، ۹ سـرطان( تا کنون جریـان دارد.
پایه هـای  منهدم شـدن  به دلیـل  کـه  کـرد  تأکیـد  او 
شـبکه های مخابراتـی، ارتبـاط ولسـوالی »قوش تپـه« بـا مرکز 

قطع شـده اسـت. آقای انیق افـزود که تا حوالی سـاعت ۹:00 
دو شـب قبـل بـا این ولسـوالی در ارتبـاط بوده و تـا آن زمان 

ایـن ولسـوالی سـقوط نکـرده بوده اسـت.
از سـویی هم، وزارت دفاع ملی کشـور با نشـر اعالمیه ای 
گفته اسـت کـه در درگیری میـان نیروهای دفاعـی و امنیتی و 
جنگ جویـان طالبـان در ولسـوالی »قوش تپـه«، تعـداد زیـادی 
آمـار  وزارت  ایـن  طالبـان کشـته شـده اند.  از جنگ جویـان 

مشـخص در ایـن مـورد ارایه نکرده اسـت.
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه در جریـان ایـن درگیری ها، 

یـک سـرباز ارتش نیز کشـته شـده اسـت.

وزارت دفـاع همچنـان افـزوده کـه نیروهـای کمکـی به 
سـاحه فرسـتاده شـده و در حال حاضر عملیـات تصفیوی در 

مرکـز این ولسـوالی جریـان دارد.
پیش تـر گـروه طالبـان ادعـا کـرده بـود کـه ولسـوالی 
»قوش تپـه« دو شـب پیـش به دسـت جنگ جویـان ایـن گروه 
سـقوط کـرده و بیـش از صد سـرباز دولتی نیز کشـته، زخمی 

و اسـیر شـده اند.
والیت هـای  از  کشـور  شـمال  در  جوزجـان  والیـت 
ناامـن محسـوب می شـود کـه گـروه طالبـان در شـماری از 

دارد. تروریسـتی  گسـترده ی  فعالیـت  آن  ولسـوالی های 

ادعاهای متناقض حکومت و طالبان در مورد سقوط ولسوالی »قوش تپه «ی جوزجان

روند پرداخت حقوق معلوالن و خانواده های شهدا 
تا شش ماه دیگر برقی می شود

مال بالل، از فرماندهان برجسته ی طالبان 
با ۹ نفر از افرادش در هرات کشته شدند

کودکانی که از مادران دارای سوءتغذیه متولد شده، در معرض خطر باالیی از مرض و بیماری 
یا دچار سوءتغذیه  بیمار  مادرانی که خودشان  به  این جا می گویند  پزشکان  اما  دارند.  قرار 
هستند، اغلب گفته می شود شیر آن ها مضر است. در واقعیت، خالف آن درست است. مرگ 

ناشی از سوءتغذیه قابل پیش گیری است.
عبدالقیوم فایق، مدیر بخش سوءتغذیه ی شفاخانه اطفال هرات )مفلح( گفت: »متأسفانه این 

معلومات در میان خانواده های فقیر وجود ندارند.«



مصروف  دانش آموز  هزار  هلمند 202  والیت  در 
آموزش هستند که 50 هزار آن را دانش آموزان 
این والیت  دختر تشکیل می دهند. همچنان در 
76 باب مکتب، بیش تر در ولسوالی های باغران، 

کجکی، سنگین، واشیر و نوزاد مسدود است. 
بسته بودن  دلیل  هلمند  والیت  معارف  رییس 
مردم،  پایین  آگاهی  ناامنی،  را  دخترانه  مکاتب 
نبود آموزگار زن، نبود امکانات و تعمیر، ازدواج 
زودهنگام و فاصله ی زیاد مکاتب از محل زیست 

دانش آموزان می داند.

صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comچهار شنبه  1۲ سرطان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۶1 گزارش

بلند خندیدم، استاد گفت ناکام هستی؛ 
روایت دختران دانشجو از دانشگاه کابل

ــن  ــه از یافتـ ــس از آن کـ ــن پـ جمعه حسـ
کار در بلـــخ ناامیـــد می شـــود، همـــراه بـــا 
ســـه کارگـــر دیگـــر رخـــت ســـفر بـــه کابـــل 
می بندنـــد. پـــس از روزهـــا ســـرگردانی در 
ـــش  ـــه همراه ـــرانجام او و س ـــل، س ـــازار کار کاب ب
ــب  ــت پزی صاحـ ــای خشـ ــی از کوره هـ در یکـ
کار می شـــوند. حـــاال او کار می کنـــد، بـــه 
بســـیار ســـخت«،  گفتـــه ی خـــودش »کاِر 
امـــا دل خوشـــی اش ایـــن اســـت کـــه از ایـــن 
ــن  ــواده اش را تأمیـ ــود و خانـ ــارف خـ راه مصـ

. می کنـــد
ســـر  از  دارد  مســـئولیت  جمعه حســـن 
ــرد  ــت بگیـ ــی به دسـ ــر، بیلـ ــا عصـ ــح تـ صبـ
و روی خشـــت های خـــام خـــاک رو کنـــد. 
عـــرق  چـــپ  دســـت  بـــا  درحالی کـــه  او 
پیشـــانی اش را پـــاک می کنـــد، می گویـــد: 

دانشگاه  در  افراط گرا  عناصر  نفوذ  از  نگرانی 
یکی  پیش  چندی  است.  گرفته  باال  هم  باز  کابل 
نداشتن  به دلیل  که  کرد  ادعا  دانشجو  دختران  از 
روسری، در محوطه ی دانشگاه کابل مورد لت وکوب 
قرار گرفته است. این موضوع من را یاد خاطره ای از 

سال ۲۰۱۱ می اندازد. 
در یکی از روزهای گرم تابستاِن سال ۲۰۱۱، 
شدم،  بیرون  کابل  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  از 
امتحانات  می رفتم.  ژورنالیزم  دیپارتمنت  طرف 
یکی-یکی  استادان  و  دانشجویان  بود.  میان تِرم 
دست  با  می شدند.  دیده  دانشگاه  محوطه ی  در 
راست، چپتر درسی »ثقافت« را کنار صورتم گرفته 
بودم که آفتاب نخورم. در مسیر راه، نزدیکی های 
ساختمان ریاست دانشگاه، از فاصله ی چندقدمی، 
یکی  از آشنایان توجه ام را جلب کرد. به تنهایی، روی 
و  گرفته  بسیار  بود.  نشسته  درختی  زیر  علف ها، 
پریشان خاطر به نظر می رسید. اول کمی گیج شدم. 
دل ونادل بودم که چه کار کنم. از یک طرف نگران 
بودم که با سوالی مزاحم حالش نشوم؛ از سوی دیگر 
می خواستم بدانم اگر کمکی از دست من برمی آید، 
و علیک  رفتم، سالم  نزدیک تر  باشم.  نکرده  دریغ 
کردم. پرسیدم برای چه افسرده و غمگین است؟ 

دلش پُر بود. بغضش ترکید، ِهق ِهق گریه کرد. 
استاد  برمی گشت.  پیش  یک  روز  به  ماجرا 
ثقافت اسالمی برایش گفته بود که »بابت پوشیدن 
نمی شود«.  کامیاب  سمستر  این  تنگ،  شلوار 
چهار  بود.  هوشمند  و  پرتالش  مودب،  دختری 
ساِل تمام،  به رغم مشکالت فراوان زحمت کشیده 
باقی  علمی  کادر  در  بگیرد،  خوب  نمرات  تا  بود 
و  رنگ  اما  شود.  اول نمره  سمستر  چند  و  بماند 
اندازه ی لباسش استاد ثقافت را خوش نیامده بود. 
تمام  کند؛  »تنبیه «اش  بود  گرفته  تصمیم  استاد 
برباد  را  محصل  آن  چهارساله ی  دست آوردهای 
دهد. به همین سادگی! گفت »از دیروز به این طرف 
با یک  حالم خوب نیست؛ نمی دانم چه کار کنم.« 
دست اشک هایش را پاک کرد و با دست دیگر به 
لباس  این  کجای  »ببین!  کرد:  اشاره  لباس هایش 
گناه  دارد؟  مشکل  لباس  این  کجای  است؟  تنگ 
من چیست که این گونه مجازات می شوم؟« حرفی 

نداشتم. مات و مبهوت ماندم. 
زیر درخت منتظر نشسته بود تا استاد ثقافت 
یکی  در  ایشان  که  ببیند. گفت، شنیده  دوباره  را 
از کالس های دیگر امتحان دارد و ممکن  است از 
همرایش  تا  می مانم  »این جا  بیاید:  مسیر  همین 

اســـت، چنـــان کـــه جمعه حســـن و نوران شـــاه 
ـــف  ـــا نص ـــال تقریب ـــان امس ـــه ی خودش ـــه گفت ب
دریافـــت  را  گذشـــته   ســـال های  مـــزد 

. می کننـــد
کوره هـــای  از  یکـــی  مســـئول  زیـــور، 
روزانـــه  »هنـــوز  می گویـــد:  خشـــت پزی 
ــد  ــا می آینـ ــوره ی مـ ــه کـ ــر بـ ــا ۱5 نفـ ۱۰ تـ
انجـــام  باشـــد  هـــرکاری  می گوینـــد  و 

» . هیـــم می د
بـــا  کوچـــک  خشـــت مال های 

بـــزرگ رویاهـــای 
را  کودکانـــی  نوران شـــاه  اطـــراف  در 
می بینـــم کـــه بـــا لباس هـــای ژولیـــده و 
ســـرووضع به هم ریختـــه، در کنـــار مـــردان 

می کننـــد.  کار  میان ســـال  و  جـــوان 
بـــالل یکـــی از ایـــن کـــودکان اســـت. او 
همـــه روزه بـــه درخواســـت پـــدرش بـــه ایـــن 
مـــکان می آیـــد تـــا زغال هـــای ســـوخته را 
ـــد.  ـــال ده ـــه انتق ـــه خان ـــرده و ب ـــع آوری ک جم
ـــذا و آب  ـــدرش غ ـــرای پ ـــه ب ـــان از خان او همزم
ــه  ــم کـ ــاله می پرسـ ــالل 9 سـ ــی آورد. از بـ مـ
ــد  ــرف نمی زنـ ــی رود، حـ ــب مـ ــه مکتـ ــا بـ آیـ
و ســـرش را بـــه نشـــانه ی منفـــی تـــکان 

می دهـــد. 
ـــه  ـــن ب ـــل از رفت ـــن مح ـــالل در ای ـــا ب تنه
ـــان از  ـــر آن ـــه اکث ـــت، بلک ـــروم نیس ـــب مح مکت
ـــوزش  ـــه ی آم ـــتند و زمین ـــروم هس ـــب مح مکت
و پـــرورش برای شـــان مســـاعد نشـــده اســـت. 
محل شـــان  از  مکتـــب  می گوینـــد  آن هـــا 
ـــات  ـــد اوق ـــح می دهن ـــت و ترجی ـــیار دور اس بس
روزانه ی  شـــان را در کوره هـــای خشـــت پزی 

از  درست  تعریف  یک  کابل،  دانشگاه  استادان  و 
»آزارواذیت« زنان و دختران وجود نداشت. خیلی ها 
فکر می کردند که متلک گویی به دختران اذیت وآزار 
حساب نمی شود. آزارواذیت نباید تنها به خشونت 
فیزیکی تقلیل داده شود. مردم افغانستان -خصوصا 
مسئوالن نهادهای اکادمیک چون دانشگاه ها- باید 
حساسیت موضوع اذیت وآزار زنان را درک کنند و 
با هر پرونده ی شکایت از چنین آزارواذیت ها، جدی 

برخورد کنند.

ـــق  ـــابق کم رون ـــه س ـــن محـــل نســـبت ب کار در ای
شـــده اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل اکثـــر 
کوره هـــا غیرفعـــال شـــدند: »ساختمان ســـازی 
ـــرمایه  ـــون س ـــده، چ ـــم ش ـــادی ک ـــران و آب و عم

ـــت.«  ـــه اس ـــش یافت ـــز کاه نی
ـــدود  ـــال ح ـــد قب ـــای مجاه ـــه ی آق ـــه گفت ب
45 هـــزار تـــن در کوره هـــای خشـــت پزی 
ـــه  ـــم ب ـــن رق ـــاال ای ـــا ح ـــد، ام ـــب کار بودن صاح

ـــت. ـــیده اس ـــف رس نص
خشـــت پزی  کوره هـــای  کارگـــران 
از  تعـــدادی  و  ده ســـبز  باشـــنده های  از 
ــر،  ــدز، کنـ ــخ، کنـ ــار، بلـ ــای ننگرهـ والیت هـ
پـــروان و لغمـــان هســـتند کـــه به صـــورت 
ــداد  ــش تعـ ــا کاهـ ــد. بـ ــزد کار می کننـ روزمـ
کوره هـــای خشـــت پزی در ده ســـبز، مـــزد 
کارگـــران نیـــز کاهـــش چشـــم گیری داشـــته 

گفته  برایش  پولیس  افسر  آن  بود،  کرده  شکایت 
بود: »پوشش خود را درست کنید«. وظیفه پولیس 
پولیس  نیست.  مردم  برای  اخالقی  تکلیف  تعیین 
بدون  تا  باشد  داشته  را  الزم  آموزش های  باید 
به  موضوع،  بدکردن  و  خوب  و  قضاوت  هرگونه 
قضایا رسیدگی کند. پولیس قاضی نیست. وظیفه ی 
و  تهیه  و  و مال مردم  امنیت جان  تأمین  پولیس 
ارسال یک گزارش دقیق از ماجرا به مراجع عدلی 
دانشجویان  میان  در  حتی  سوم،  است.  قضایی  و 

ـــه  ـــا ب ـــردن در این ج ـــتان کارک ـــای تابس »روزه
می مانـــد.« دوزخ 

جمعه حســـن تنهـــا نیســـت، بیش تـــر 
از 9۰ کارگـــر دیگـــر نیـــز هم زمـــان بـــا او در 
یکـــی از کور ه هـــای خشـــت پزی »ده ســـبز« 

مصـــروف کار هســـتند.
ولســـوالی ده ســـبز در شمال شـــرق کابـــل 
حـــدود ده کیلومتـــر از شـــهر فاصلـــه دارد. 
دســـت کم ۱5۰ هـــزار نفـــر در 44 قریـــه ی 
ـــه روز  ـــد و روزب ـــی می کنن ـــوالی زندگ ـــن ولس ای
ـــبز  ـــد ده س ـــد. هرچن ـــش می یاب ـــوس آن افزای نف
یـــک ولســـوالی محـــاط بـــه خشـــکه اســـت و 
زمینـــه ی کار زراعتـــی در آن چنـــدان مســـاعد 
ــت پزی  ــای خشـ ــود کوره هـ ــا وجـ ــت، امـ نیسـ
و زمینـــه ی کار ســـبب شـــده اســـت هـــزاران 
انســـان بـــرای زندگـــی موقتـــی و دایمـــی در 

دوباره گپ بزنم. می خواهم بدانم که پوشش مورد 
و  لباس  در  مشکلی  هیچ  چون  چیست،  او  نظر 
اندکی  صدایش  درحالی که  نیست.«  من  پوشش 
می لرزید، با دست هایش به سوی خود اشاره کرد و 
گفت: من هم مثل آدم های دیگر لباس می پوشم 
و می خندم و آرزو دارم و برای فردای بهتر چپتر 
از  این سادگی  به  مقاله می خوانم، چرا  و  و کتاب 
سوی کسی که در موضع قدرتمندتری قرار دارد، 

مجازات می شوم؟
من او را به عنوان یک انسان کوشا، آرام و بی آزار 
می شناختم، شنیدن قصه ی غم انگیزش برایم اصال 

آسان نبود. همرایش قرار مصاحبه گذاشتم. 
این  در  بیش تر  دانشجویان  با  بعد،  روزهای 
مورد برای تهیه یک گزارش صحبت کردم. تحقیق 
که  بود  این  من  دریافت های  کردم.  جست وجو  و 
حتا در آن زمان، نفوذ گروه های افراطی در درون 
از  بسیاری ها  بود.  و گسترده  کابل وسیع  دانشگاه 
دیپارتمنت  و  خوابگاه  در  تندرو  گروه های  نفوذ 
بعدها  داشتند.  شکایت  کابل  دانشگاه  شرعیات 
چندین  نبود؛  تنها  من  دوست  آن  که  دریافتم 
به دلیل  که  کردند  تایید  دانشجو  دختران  از  تن 
پوشیدن لباس تنگ، خنده با صدای بلند در داخل 
صنف و یا پرسیدن سوال های »بی مورد« از سوی 
استادان ثقافت اسالمی، ناکام شده یا هم »چانس« 
خورده اند. یکی از دختران دانشجو در مصاحبه ای 
بابت یک حرف  برایم گفت: »روزی داخل کالس 
خنده دار همصنفی ام بلند خندیدم؛ استاد خوشش 
سمستر  آخر  شد،  خراب  من  با  رابطه اش  نیامد. 

شانس خوردم.«
با  گفت وگوها  جریان  در  زمان،  آن  در 
دانشجویان، مسئوالن دانشگاه و نیروهای امنیتی، 
با چند مورد قابل تأمل مواجه شدم که در پیوند 
کابل،  دانشگاه  در  افراط گرایی  و گسترش  نفوذ  با 
اول، مسئوالن در  به نظر می رسند:  مهم و اساسی 
آن زمان نمی پذیرفتند که حضور عناصر افراطی در 

ایـــن محـــل دل  ببندنـــد.
بـــا  پیـــش  ســـال  دو  نوران شـــاه 
ــه  ــار بـ ــت ننگرهـ ــا از والیـ ــواده اش یکجـ خانـ
ــون در  ــت و او اکنـ ــده اسـ ــل آمـ ــبز کابـ ده سـ
یکـــی از کوره هـــای خشـــت پزی مســـئولیت 
از  نوران شـــاه  دارد.  برعهـــده  را  خشـــت زنی 
ــت مزد  ــی دسـ ــت 395 افغانـ ــزار خشـ ــر هـ هـ
ــودش  ــه ی خـ ــه گفتـ ــد و بـ ــت می کنـ دریافـ
هـــر هفتـــه پنـــج تـــا هفت هـــزار افغانـــی 

درآمـــد دارد. 
ـــبه کاران  ـــس کس ـــای ریی ـــاد گفته ه ـــر بنی ب
ـــن محـــل 45۰ کـــوره از  ولســـوالی ده ســـبز، در ای
ـــا  ـــا تنه ـــون ام ـــت و اکن ـــده اس ـــاخته ش ـــل س قب
ــل  ــی به دلیـ ــال و متباقـ ــوره ی آن فعـ ۲5۰ کـ
ـــتند.  ـــال هس ـــت، غیرفع ـــای خش ـــش تقاض کاه

جنـــت گل مجاهـــد می گویـــد کـــه بـــازار 

دانشگاه یک مشکل جدی است. وقتی موضوع را 
را  این  فورا گفتند »ما  با آن ها در میان گذاشتم، 
رد می کنیم«. مدیریت بهتر وضعیت می طلبد که 
مقام های دولتی در چنین موارد مسئوالنه برخورد 
کنند. با نپذیرفتن موجودیت یک مشکل، مشکالت 
بیش تر می شوند؛ دوم، گفته  روز  بلکه هر  نه،  کم 
نبودند.  بی طرف  دانشگاه  امنیتی  نیروهای  می شد 
در  اذیت وآزار  از  دانشجو  دختران  از  یکی  وقتی 
پولیس  افسران  از  یکی  پیش  دانشگاه  محیط 

کار و زندگی در بستر آلودگی؛ از فرصت های شغلی 
تا چالش های محیط زیستی در کوره های خشت پزی

عارف یعقوبی 

افراط گرا  عناصر  نفوذ  از  نگرانی 
باال  هم  باز  کابل  دانشگاه  در 
یکی  پیش  چندی  است.  گرفته 
کرد  ادعا  دانشجو  دختران  از 
نداشتن روسری، در  به دلیل  که 
مورد  کابل  دانشگاه  محوطه ی 

لت وکوب قرار گرفته است. 
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آسماِن خاموش

ـــر داده  ـــوالی را تغیی ـــن ولس ـــمان ای ـــیمای آس س
ـــت. اس

بیش تـــر کوره هـــای خشـــت پزی در ایـــن 
ـــواد  ـــان م ـــده ای از آن ـــال ســـنگ و ع محـــل از زغ
ـــد. در  ـــتفاده می کنن ـــرم اس ـــد و چ ـــوختی زائ س
کـــوره ی خشـــت پزی زیـــور روزانـــه 35 هـــزار 
خشـــت تولیـــد می شـــود کـــه در هفتـــه ۱۲۰ 
ــرف دارد و  ــنگ مصـ ــال سـ ــن زغـ ــا ۱3۰ تُـ تـ
هربـــاری کـــه عبدال نظـــر و کریـــم اهلل زغـــال 
ــد، دود  ــوره می اندازنـ ــور کـ ــر تنـ ــنگ را بـ سـ

ــا را فرامی گیـــرد. غلیظـــی فضـ
ــبه کاران  ــد رییـــس کسـ جنـــت گل مجاهـ
ــی  ــه آلودگـ ــد کـ ــبز می گویـ ــوالی ده سـ ولسـ
ــته  ــر گذاشـ ــردم تاثیـ ــالمتی مـ ــر سـ ــوا بـ هـ
اســـت. وی می افزایـــد: »تنهـــا مشـــکل مـــردم 
ـــا  ـــدان م ـــم هســـت، فرزن ـــا ه نیســـت، مشـــکل م
ـــاغ  ـــتند، ب ـــار هس ـــکل گرفت ـــن مش ـــا ای ـــم ب ه
ــود  ــیاه و کبـ ــی سـ ــا از دود و آلودگـ ــای مـ هـ
ــردم  ــی مـ ــد، ولـ ــی دهـ ــر نمـ ــوند و ثمـ میشـ

مجبـــور اســـت، دیگـــر کار نیســـت.«
ــکان  ــه مالـ ــد کـ ــد می افزایـ ــای مجاهـ آقـ
ایـــن کوره هـــای خشـــت پزی آمـــاده هســـتند 
ــوی اداره ی  ــه از سـ ــکاری را کـ ــر راهـ ــا هـ تـ
محیط زیســـت در نظـــر گرفتـــه می شـــود، 

بپذیرنـــد.
ــرد  ــز می پذیـ ــت نیـ ــط زیسـ اداره ی محیـ
کـــه کوره هـــای خشـــت پزی در حومه هـــای 
بـــر  منفـــی  پیامدهـــای  کابـــل،  شـــهر 
محیط زیســـت و آلودگـــی هـــوای ایـــن شـــهر 
برجـــای می گـــذارد، امـــا ایـــن اداره از اجـــرای 
طرزالعمـــل مشـــخص بـــرای کاهـــش میـــزان 

ــد. ــر می دهـ ــز خبـ ــی نیـ آلودگـ
مهنـــدس نیک محمـــد، رییـــس نظـــارت و 
ــتی اداره ی محیط زیســـت  تفتیـــش محیط زیسـ
می گویـــد کـــه تـــا ســـال ۱397 تمامـــی 
کوره هـــای خشـــت پزی به صـــورت خودســـر 
فعالیـــت می کردنـــد و امـــا اکنـــون ایـــن اداره 
ـــت  ـــدا ثب ـــا را ابت ـــن کوره ه ـــا ای ـــر دارد ت در نظ
ـــزان  ـــش می ـــرای کاه ـــپس ب ـــرده و س ـــناد ک اس

ـــد. ـــدام کن ـــی آن اق آلودگ
آقـــای نیک محمـــد می افزایـــد: »اداره  ی 
ــورد  ــروی ای را در مـ ــت سـ ــی محیط زیسـ ملـ

و شکنجه اش کند. دچار ترس و تردید می شود. با 
خود می گوید: خدایا، به من قوت قلب و آرامش بده. 
در  فردا،  آرامش می یابد.  اندکی  یاد خدا  با  قلبش 
را  پایش  از خداوند می خواهد که  انتحار،  لحظه ی 
استوار نگه دارد و اراده اش را محکم. در یک آن، به 
هفتاد قطعه ی خونین تبدیل می شود و ده ها انسان 

دیگر را با خود نابود می کند. 
آسمان  همین  اما  است.  خاموش  آسمان 
زِن  به  می دهد،  قلب  قوت  انتحاری  به  خاموش 
جوان-از-دست داده ی بدخشانی تحمل می بخشد و 
مادر رشید را در قریه ی کوچکی در غزنی وامی دارد 
که درد خود را ببلعد. آن کس که در آن باالست 
مادر  او هیچ کس  برای  و بی طرف است.  خاموش 
نیست، رفیق نیست، شریک نیست، عزیز نیست.... 
او مثل بشر نیست که بگرید یا خوشحال شود، بنالد 
موج حسرت ها  و  آرزوها  در چنگ  و  کند  و شک 
نه  می شود،  کشته  کسی  نه  او  برای  شود.  فشرده 
می شود،  نابود  شهری  نه  می شود،  داغدار  کسی 
از  حالتی  او، هیچ  نزد  در  برباد می رود.  امیدی  نه 

کار کننـــد.
ـــه  ـــده اند و هم ـــع ش ـــن جم ـــودکان دور م ک
ــم  ــن می گویـ ــد. مـ ــرف بزننـ ــد حـ می خواهنـ
ــدا  ــه یک صـ ــت، همـ ــان چیسـ ــه آرزوی تـ کـ

ــم.« ــح می خواهیـ ــا صلـ ــد »مـ می گوینـ
برایـــم تعجب برانگیـــز اســـت. از ایـــن 
ــه؟ از  ــی چـ ــح یعنـ ــم صلـ ــودکان می پرسـ کـ
ــه  ــد: »کـ ــدا می کنـ ــالل صـ ــط بـ ــن وسـ ایـ

ــند.«  ــان نباشـ طالبـ
ــان  ــه زبـ ــان بـ ــودکان تمامی شـ ــن کـ ایـ
از »باســـول«  پشـــتو ســـخن می گوینـــد و 
ننگرهـــار بـــه ده ســـبز آمده انـــد. از آن هـــا 
می پرســـم این جـــا بهتـــر اســـت یـــا باســـول؟ 
ــا  ــد: »این جـ ــر می گویـ ــودک دیگـ ــین کـ حسـ
ـــدام  ـــت.« هرک ـــب نیس ـــون طال ـــت، چ ـــر اس بهت

»چت«  دوستان  از  یکی  با  پیش  روز  چند 
می کردم. در جایی از آن گفت و گو آن دوست از روی 
بی خدا  تو  به خدا؛ هرچند  نوشت: »توکل  شوخی 

هستی.«
در قرآن آمده: »با یاد خدا دل ها آرام می  گیرند.« 
وقتی به این آرامش دل ها فکر می کردم چند تصویر 

از ذهنم گذشتند:
رشید 

رشید برادرزاده ام بود. در بهار جوانی به ایران 
رفت. تقریبا پنهانی رفت. دو سه روز که رشید را 
ندیدیم، معلوم شد که او با چند تن از دوستان خود 
قریه ی ما را به قصد ایران ترک کرده. دو-سه سالی 
که گذشت، خبر آمد که رشید در ایران از دنیا رفته. 
تا پسران عمویم از ایران برنگشتند کسی از ما دقیقا 
نمی دانست که رشید در کجا و چه گونه جانش را از 
دست داده است. در غروبی پر از خوشدلی جوانی، 
موترسایکلش بر سر یک پیچ خطرناک با آمبوالنس 
برخورد کرده بود. به شفاخانه نرسیده بود. جسدش 
رشید  سپردند.  خاک  به  غریب  شهر  همان  در  را 
هرگز به قریه  برنگشت. وقتی که روز »شنواندن« 
این خبر زهراندود به پدر و مادرش رسید، روشن بود 
که در انتهای صفی از جمالِت بی اثر و حتا دردافزا 
قدرت  اندکی  بود که هنوز  مانده  فقط یک جمله 

تسلی داشت: خواست خداوند بوده. 

ســـاحات  تمـــام  خشـــت پزی  کوره هـــای 
ـــه  ـــزارش آن را ب ـــپس گ ـــام داد و س ـــل انج کاب
ـــوا  ـــی ه ـــری از آلودگ ـــی جلوگی ـــیون عال کمیس
ســـپرد و در آن بـــه وزارت صنعـــت و تجـــارت 
ــت و  ــرای ثبـ ــه بـ ــد کـ ــپرده شـ ــه سـ وظیفـ
ــن  ــد و ایـ ــه کنـ ــل تهیـ ــرل آن طرزالعمـ کنتـ
طرزالعمـــل تهیه شـــده و بـــرای اجـــرای آن کار 

صـــورت می  گیـــرد.«
ــکایت  و  ــا شـ ــان بـ ــش همزمـ ــال پیـ سـ
ــوا در کابـــل، اداره ی  ــا از آلودگـــی هـ نگرانی هـ
ملـــی حفاظـــت از محیط زیســـت گفتـــه بـــود 
ـــش  ـــرای کاه ـــا ب ـــر دارد ت ـــن اداره در نظ ـــه ای ک
میـــزان آلودگـــی، در دودکـــش  کوره هـــای  
خشـــت پزی فلتـــر نصـــب کنـــد، امـــا تـــا 
ـــت. ـــده اس ـــی نش ـــی اجرای ـــن طرح ـــون چنی کن
مهنـــدس نیک محمـــد، رییـــس نظـــارت و 
ــتی اداره ی محیط زیســـت  تفتیـــش محیط زیسـ
در ایـــن زمینـــه می گویـــد: »ابتـــدا طـــرح 
ـــوی اداره ی  ـــت از س ـــای ثاب ـــاختن دودکش ه س
کوره هـــای  مالـــکان  بـــرای  محیط زیســـت 
خشـــت پزی گوشـــزد شـــده اســـت و ســـپس 
ـــر  ـــوع فلت ـــه ن ـــه چ ـــد ک ـــد ش ـــنجیده خواه س

در ایـــن زمینـــه کارســـاز خواهـــد بـــود.«
ـــتی  ـــش محیط زیس ـــارت و تفتی ـــس نظ ریی
 5۰8 کـــه  می گویـــد  محیط زیســـت  اداره ی 
ـــت  ـــود اس ـــل موج ـــت پزی در کاب ـــوره ی خش ک
ــی  ــدی در آلودگـ ــل جـ ــام آن معضـ ــه تمـ کـ

می آینـــد.  به حســـاب  محیط زیســـت 
آلودگـــی هـــوا بـــرای پایتخت نشـــینان 
مشـــکل بســـیار جـــدی اســـت. امـــا هســـتند 
بـــا جـــان  آن  را  کـــه خطـــرات  کســـانی 
خریده انـــد. زیـــور مســـئول ایـــن کـــوره ی 
خشـــت پزی نیـــز می گویـــد آلودگـــی هـــوا 
ــون  ــت، چـ ــم نیسـ ــل مهـ ــردم محـ ــرای مـ بـ
همـــه غریـــب کار هســـتند و کارشـــان را مهـــم 
یکـــی  در  کـــه  عبدال نظـــر  از  می داننـــد. 
می کنـــد،  کار  خشـــت پزی  کوره هـــای  از 
می پرســـم زندگـــی در وســـط دود و آلودگـــی 
چـــه  حســـی دارد؟ او می گویـــد »آلودگـــی 
بـــرای مـــا معلـــوم نمی شـــود، چـــون عـــادت 
ـــد  ـــه  بای ـــم چ ـــن کار را نکنی ـــم ای ـــر ه ـــم. اگ کردی

کنیـــم؟ دیگـــر جـــای کـــه کار نیســـت.«  

دایره ی تقدیر خودش بیرون نیست. درد و درمان، 
عزا و عروسی، خون بر کف خیابان و خون در رگ 
زندگان، لباس پاکیزه بر تن انسان و لباس دریده و 
خونین بر شاخه ی درختان، ترس مومنان و دودلی 
کافران، آه مادران و خرنعره ی آدمکشان... همه در 

نزد او جلوه های یک اراده و یک تقدیرند. 
خدا.  به  توکل  گفت  »چت«  در  من  دوست 
آن موانعی که توکل من و دوستم بر خدا را خنثی 
و  سنگ  اویند.  اراده ی  دایره ی  در  نیز  می کنند 
درخت و ستاره و ابر و باد و مه و خورشید و... همه 
تسبیح می گویند. همه توکل به خدا می گویند. در 
امواج این  این ارکستر توکل ها، در تصادم  میانه ی 
باشم و چه  و تسبیح، من چه بی خدا  توکل  همه 
باخدا، می بینم که آسمان خاموش و بی طرف است. 
انتحاری ها، آرام  با یاد خدا همه ی دل ها، حتا دل 
می گیرند. من به چشم خود دیدم که مادر رشید در 
زیر نگاه خاموش و بی طرف همین آسمان رازآلود، 
مثل درختی که نتواند آب را به شاخ و برگ خود 

بکشد، خشکید و خاکستر شد.

ــد و  ــدی دارنـ ــای بلنـ ــودکان رویاهـ ــن کـ ایـ
می خواهنـــد در آینـــده »داکتـــر« و »انجینـــر« 

شـــوند.
معضل آلودگی هوا چه می شود؟

ده ســـبز  خشـــت پزی  کوره هـــای 
کار  را صاحـــب  تـــن  هـــزاران  درحالی کـــه 
کـــرده اســـت، کمـــاکان یکـــی از عوامـــل 
ـــل  ـــِت کاب ـــوا و محیط زیس ـــی ه ـــده ی آلودگ عم

می شـــود.  خوانـــده 
ــه  ــد کـ ــت می گوینـ ــان محیط زیسـ آگاهـ
زغـــال ســـنگ حـــاوی مـــواد »منوکســـید کربـــن«، 
ـــوا  ـــای ه ـــر آالینده ه ـــن« و دیگ »دی اکســـید کرب
ـــواری  ـــرات ناگ ـــراد تاثی ـــالمتی اف ـــه س ـــت ک اس

ــذارد. ــای می گـ برجـ
ــبز نیـــز از  باشـــنده های ولســـوالی ده سـ

مادر رشید، همسر برادرم، پس از آن خواسِت 
خداوند مثل درختی که توان آب کشیدن به شاخ و 
برگ خود را از دست بدهد، آهسته آهسته خاکستر 
شد. اما تا آخر عمر جانب ادب نگه داشت، دعا خواند 
و دست نیاز به سوی آسمان باال برد. هرگز شکایتی 
نکرد؛ که می دانست در وجود سراسر داِغ خود دیگر 
داغ  آن  اگر  ندارد.  قهر خوردن  سیلی  برای  جایی 
در  اعتراض  که  معلوم  کجا  از  بود،  الهی  مصلحت 
برابر چنان مصلحت روان سوزی سبب خشم بیش تر 
فرمانروای هستی نشود و تنبیهی سهمگین تر از پی 

نیاورد. 
سرباز 

گلین  صفه ی  بر  بدخشان  ارگوی  در  زنی 
تپه ای که  بر شیب  نشسته-  خانه ی کوچک خود 
چند سال پیش در اثر باران های بی امان لغزیده بود. 
لغزه ی  زمین  آن  در  بود.  از خوش بخت ها  این زن 
خطرناک خانه اش زیر ِگل نشد. اما حاال با مصیبت 
دیگری روبه رو شده که خانه زیر ِگل شدن پیشش 
با  از دو پسری که  هیچ است. پسر جوانش، یکی 
است.  پکتیا کشته شده  بود، در  پرورده  خون دل 
جنازه اش را آوردند و به خاک سپردند. فاتحه تمام 
شد. آنان که دلداری باید می کردند، دلداری کردند. 
در دلداری های شان گفتند: خواست خداوند بوده. او 
نیز در پاسخ گفت: خداوند این پسر را به من داد و 

ــل  ــن محـ ــت در ایـ ــد خشـ ــای تولیـ پیامد هـ
از  یکـــی  صفـــی اهلل  نگران انـــد.  به شـــدت 
باشـــنده های ایـــن محـــل می گویـــد کـــه 
آلودگـــی صوتـــی همـــواره بـــرای آنـــان یـــک 
ـــه  ـــن زمین ـــت در ای ـــا دول ـــوده اســـت، ام ـــر ب خط
ــت. ــرده اسـ ــوف کـ ــه را معطـ ــن توجـ کم تریـ

تنهـــا  ده ســـبز،  در  هـــوا  آلودگـــی 
تهدیـــد  را  ولســـوالی  ایـــن  باشـــنده های 
نمی کنـــد، بلکـــه در شـــهر کابـــل نیـــز ایـــن 
آالینده هـــای هـــوا تاثیـــرات ناگـــواری برجـــای 
گذاشـــته اســـت، چنانکـــه همـــه ســـاله یکـــی 
پایتخت نشـــینان  جـــدی  نگرانی هـــای  از 
ـــی آن  ـــش اعظم ـــه بخ ـــت ک ـــوا اس ـــی ه آلودگ
از کوره هـــای خشـــت پزی تولیـــد و تکثیـــر 

. ند می شـــو
ـــت  ـــناس محیط زیس ـــی کارش ـــن غالم حس
می گویـــد کـــه زغـــال ســـنگ در کشـــور 
اســـتخراج  درســـت  و  معیـــاری  به صـــورت 
نمی شـــود و وقتـــی زغـــال ســـنگ می ســـوزد 
به صـــورت کامـــل نمی ســـوزد و حجـــم زیـــاد 
آن تبدیـــل بـــه دود و خاکســـتر می شـــود کـــه 
ـــت. ـــذار اس ـــوا تاثیرگ ـــی ه ـــدت روی آلودگ به ش

ــگاه  ــه از نـ ــد کـ ــی می گویـ ــای غالمـ آقـ
ـــده ی  ـــه تولیدکنن ـــاحاتی ک ـــهری س ـــی ش طراح
آلودگـــی هواســـت نبایـــد در نزدیکـــی شـــهر 
ســـاخته شـــود و بـــرای جلوگیـــری از آلودگـــی آن 

پـــالن مشـــخص در نظـــر گرفتـــه شـــود. 
ـــوا در  ـــی ه ـــزان آلودگ ـــخیص می ـــرای تش ب
ـــوالی  ـــن ولس ـــازار ای ـــت در ب ـــی اس ـــبز، کاف ده س
ـــرد. دودی  ـــاره ک ـــراف آن نظ ـــه اط ـــتاده و ب ایس
می شـــود،  تولیـــد  کوره هـــا  ایـــن  از  کـــه 

از من پس گرفت. 
اکنون، این زن هرچه عناصر ماجرا را در ذهن 
خود ته و باال می کند، به منطق این داغ سوزان دست 
نمی یابد. مگر ممکن است؟ مگر حق است که کوه 
از زیر پای من بلغزد و روزگار شوهر مرا پنج سال 
بعد از ازدواج از من بگیرد و در چهل سالگی پای 
راست من لنگ شود و پسر رعنای من در جوانی تیر 
ظالم بخورد؟ این زن با چشمان اشک بار به آسمان 

می نگرد و می گوید: خدایا، توبه. تو بهتر می دانی. 
انتحاری

مرد انتحاری در تلویزیون و تلفون موبایل خود 
قطعه-قطعه  چه گونه  دیگر  انتحاری های  که  دیده 
پاش پاش شده ی  پنجه ی  بریده،  پای  می شوند. 
دست، جمجمه ی خونین و شکسته و شکم دریده 
قرار است فردا  انتحاری  لباس های سوخته. مرد  و 
خود را بر سر چهارراهی منفجر کند. به نبودن خود 
فکر می کند. به خشونِت رد شدن آهن و آتش از 
درون گوشت و پوست و استخوان خود می اندیشد. 
به دردی که ممکن است با یک تشعشع پایان نیابد 

کار و زندگی در بستر آلودگی؛ از فرصت های شغلی 
حمید فرهادیتا چالش های محیط زیستی در کوره های خشت پزی

سخیداد هاتف  

دوست من در »چت« گفت توکل به خدا. آن موانعی که توکل من و دوستم 
بر خدا را خنثی می کنند نیز در دایره ی اراده ی اویند. سنگ و درخت و 
ستاره و ابر و باد و مه و خورشید و... همه تسبیح می گویند. همه توکل به خدا 
می گویند. در میانه ی این ارکستر توکل ها، در تصادم امواج این همه توکل 
و تسبیح، من چه بی خدا باشم و چه باخدا، می بینم که آسمان خاموش و 
بی طرف است. با یاد خدا همه ی دل ها، حتا دل انتحاری ها، آرام می گیرند. 
من به چشم خود دیدم که مادر رشید در زیر نگاه خاموش و بی طرف همین 
آسمان رازآلود، مثل درختی که نتواند آب را به شاخ و برگ خود بکشد، 

خشکید و خاکستر شد.

را صاحب  تن  کوره های خشت پزی ده سبز درحالی که هزاران 
کار کرده است، کماکان یکی از عوامل عمده ی آلودگی هوا و 

محیط زیسِت کابل خوانده می شود. 
مواد  حاوی  سنگ  زغال  که  می گویند  محیط زیست  آگاهان 
»منوکسید کربن«، »دی اکسید کربن« و دیگر آالینده های هوا 

است که سالمتی افراد تاثیرات ناگواری برجای می گذارد.
باشنده های ولسوالی ده سبز نیز از پیامد های تولید خشت در 
این محل به شدت نگران اند. صفی الله یکی از باشنده های این 
آنان یک خطر  برای  آلودگی صوتی همواره  محل می گوید که 
بوده است، اما دولت در این زمینه کم ترین توجه را معطوف 

کرده است.
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»اشـتباه  بدهـد  ادامـه  غنی سـازی  از 
. » بود

بـه گفتـه کاخ سـفید »حتی پیش 
از شـکل گیری توافـق اتمی هم شـک 
چندانـی وجـود نداشـت کـه ایـران 

مفـاد آن را زیـر پـا می گـذارد«.
خواسـتار  ترمـپ  دولـت 
توقـف  »اسـتاندارد  بـه  بازگشـت 
کامـل غنی سـازی، بـرای جلوگیـری 
]از اشـاعه جنگ افـزار اتمـی[« شـده 
و می گویـد بـه همـراه متحـدان خود 
»هرگـز اجـازه نخواهـد داد ایـران به 

کنـد«. پیـدا  اتمـی دسـت  سـالح 
در  هـم  امریـکا  خارجـه  وزیـر 
توییتـی گفتـه حکومـت ایـران »یـک 
هسـته ای اش  برنامـه  از  دیگـر  بـار 
بـرای باج گیـری از جامعـه بین المللی 
اسـتفاده  منطقـه  امنیـت  تهدیـد  و 

. می کنـد«
تهـران همـواره اتهام هـا در مورد 
سـالح  بـه  دسـتیابی  بـرای  تـالش 
می گویـد  و  کـرده  رد  را  هسـته ای 
برنامـه اتمـی اش »صلح آمیـز« اسـت.
واشـنگتن طی ماه های گذشـته و 
پـس از خـروج از برجـام تحریم های 
گسـترده ای را علیـه ایران اجـرا کرده 

گذشـته  سـال  در  را  خـود  دولـت 
واشـنگتن  کـرد.  خـارج  برجـام  از 
بـا  تـازه  انجـام مذاکـرات  خواسـتار 
جمهـوری اسـالمی بـر سـر برنامه ی 
اتمـی و مسـایل دیگـر شـده اسـت.

طرف هـای  دیگـر  و  تهـران 
بـه  گذشـته  ماه هـای  طـی  برجـام، 
افزایـش  بـا  امـا  ماندنـد،  پایبنـد  آن 
چشـم گیر  کاهـش  و  تحریم هـا 
فـروش نفـت، جمهوری اسـالمی در 
هفته هـای اخیـر اقدامـات تـازه ای را 

اسـت. گرفتـه  پـی  در 
محمدجـواد  گذشـته،  روز 
ظریـف، وزیـر خارجـه ایـران گفـت 
اگـر سـه کشـور اروپایـی در برجـام، 
یعنـی فرانسـه، بریتانیـا و آلمـان بـه 
بـه  کننـد«،  عمـل  خـود  »تعهـدات 
ایـن معنـی که فـروش نفـت و داد و 
سـتدهای مالـی تهـران برقـرار بماند، 
»ایـران نیـز اقدامات خـود را به عقب 

می گردانـد«. بـاز 
آقـای ظریف در عیـن حال گفته 
ایـران »برجام را نقض نکرده اسـت«.

می گویـد  امریـکا  سـفید  کاخ 
ایـن موضـوع کـه در توافـق اتمی به 
تهـران اجـازه داده شـد تا به سـطحی 

امریکا، روز دوشـنبه در کاخ سفید در 
پاسـخ بـه این پرسـش که »آیـا پیامی 
بـرای ایـران دارد« گفته پیامـی ندارد، 
کار  چـه  دارد  می دانـد  ایـران  امـا 
می کنـد و ایـن کار »بـازی بـا آتـش 

. است«
دونالـد ترمـپ، رییس جمهـوری 
دوره  اتمـی  توافـق  کـه  امریـکا 
بـا  اوبامـا  بـاراک  ریاسـت جمهوری 
ایـران را توافقـی »ناکارآمـد« می داند، 

اطالعـات روز: رییس جمهـوری 
ایـاالت متحـده در پـی اعـالم خبـر 
در  غنی شـده  اورانیـوم  افزایـش 
تعیین شـده  سـقف  از  بیـش  ایـران 
جمهـوری  می گویـد  »برجـام«،  در 
بـازی می کنـد«.  آتـش  »بـا  اسـالمی 
کاخ سـفید و وزیـر خارجـه امریـکا 
نشـان  واکنـش  تحـوالت  بـه  نیـز 

داده انـد.
روز  فـردا،  رادیـو  از  نقـل  بـه 

بـا  همزمـان  سـرطان(   10( دوشـنبه 
اظهـارات وزیـر خارجـه جمهـوری 
اسـالمی، آژانـس بین المللـی انـرژی 
اتمـی تاییـد کـرد کـه میـزان ذخیـره 
اورانیـوم غنی شـده در ایـران از 300 
در  تعیین شـده  سـقف  کیلوگـرم، 

اسـت. گذشـته  هسـته ای،  توافـق 
اعالم ایـن موضـوع واکنش های 

بین المللـی را در پی داشـت.
دونالـد ترمـپ، رییس جمهـوری 

حداکثـری«  »فشـار  کارزار  بـه  کـه 
موسـوم اسـت. تـالش بـرای »توقف 
کامـل فـروش نفـت« بخشـی از ایـن 

مـی ررود. به شـمار  کارزار 
دونالـد ترمـپ گفتـه حاضـر بـه 
انجـام مذاکـرات بدون پیش شـرط با 
ایـران اسـت، قصـد تغییـر حکومـت 
ایـران را نـدارد و بـه گمـان او ایـران 
نیـز  فعلـی  حکومـت  بـا  می توانـد 
بـه کشـوری »بـزرگ« تبدیـل شـود؛ 
و  فشـارها  زمـان  ایـن  در  هرچنـد 
رهبـر  می یابنـد.  ادامـه  تحریم هـا 
بـا  جملـه  از  اسـالمی،  جمهـوری 
اشـاره بـه تحریم هـا و افزایـش آن ها 
به عنـوان دلیلی بـر »فقـدان صداقت« 
واشـنگتن، مذاکـره بـا امریـکا را رد 

کـرده اسـت.
تنش هـا در غـرب آسـیا نیـز طی 
هفته هـای گذشـته، پـس از حمـالت 
بـه نفت کش هـا در آب هـای جنوبـی 
پهپـاد  یـک  سـرنگونی  و  ایـران، 
پاسـداران،  سـپاه  توسـط  امریکایـی 
ایـاالت  اسـت.  گرفتـه  شـدت 
حملـه  بـه  متهـم  را  ایـران  متحـده، 
کـه  اتهامـی  کـرده،  نفت کش هـا  بـه 
جمهـوری اسـالمی رد کـرده اسـت.

ترمپ اقدام ایران در افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده را »بازی با آتش« خواند

کشورهای اوپک و غیراوپک سقف کنونی تولید را تمدید و منشور همکاری دوجانبه را تصویب کردند
جـوالی(   2( سـرطان   11 امـروز،  روز:  اطالعـات 
نشسـت کمیتـه مشـترک وزارتـی نظارت بـر بـازار نفت با 
شـرکت کشـورهای عضـو و چنـد کشـور غیرعضـو اوپک 
تصمیـم گرفـت تا سـهمیه بندی و سـقف فعلی تولیـد را تا 
بهار سـال آینـده تمدید کند. این نشسـت همچنین منشـور 
همـکاری بیـن اوپـک و کشـورهای تولیدکننـده غیرعضـو 

اوپـک را هـم تصویـب کرد.
امـروز  نشسـت  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
سه شـنبه یـک روز پـس از جلسـه وزیـران اوپـک در مقـر 
سـازمان در ویـن، اتریـش برگـزار شـد و شـرکت کنندگان 
بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی و پیش بینـی تحـوالت آتـی 
بـازار جهانـی نفت تصمیـم گرفتند تـا همچنان بـه تصمیم 
نشسـت قبلـی کمیتـه نظـارت بـرای کاهـش سـطح تولیـد 
پایبنـد بماننـد. در پایـان نشسـت امـروز، توافـق مربوط به 
ادامـه محدودیـت تولیـد بـه امضـای نماینـدگان اوپـک و 

کشـورهای غیـر اوپـک رسـید.
موضـوع حفـظ سـقف تولیـد و سـهمیه ی کشـورهای 
حاشـیه  در  پیش تـر  کنونـی  سـطح  در  غیرعضـو  عضـو 
نشسـت سـران و رهبـران کشـورهای گـروه 20 در جاپـان 
مـورد توافـق عربسـتان و روسـیه قرارگرفتـه بـود و انتظار 
می رفـت کـه تصویـب شـود و در جلسـه ی روز گذشـته 
وزیـران نفـت کشـورهای عضو اوپـک به تصویب رسـید.

قبـل از جلسـه ی روز گذشـته، وزیـر نفـت جمهوری 
اسـالمی از این کـه تصمیـم بـه تمدیـد سـهمیه بندی کنونی 
پیشـاپیش توسط عربسـتان و روسیه اتخاذ شـده بود، انتقاد 
کـرد. او گفـت کـه تصمیم های اوپـک باید به طـور جمعی 
و توسـط کشـورهای عضـو اتخـاذ شـود و تصمیم گیـری 
توسـط یـک عضو همـراه بـا یک کشـور غیر عضـو باعث 
تضعیـف این سـازمان می شـود. عربسـتان و روسـیه به طور 
مشـترک ریاسـت کمیتـه مشـترک نظـارت بر بـازار نفت را 

در دسـت دارند.
نظـارت،  مشـترک  کمیتـه  امـروز  نشسـت  آغـاز  در 
الکسـاندر نوواک، وزیر انرژی روسـیه که ریاسـت مشترک 
جلسـه را برعهـده داشـت، از تمامـی کشـورهای غیرعضو 
اوپـک خواسـت تـا از تصمیـم روز گذشـته اوپـک بـرای 
حفـظ سـهمیه بندی کنونـی تـا پایـان مـارچ سـال آینـده 
تبعیـت کننـد. او گفـت کـه کمیتـه نظـارت با ایـن تصمیم 

موافـق اسـت و آن را بـه اجـرا می گـذارد.
بیـن  همـکاری  منشـور  سه شـنبه،  روز  نشسـت  در 
کشـورهای عضو اوپـک و کشـورهای تولیدکننده غیرعضو 
نیـز تصویـب شـد. عربسـتان سـعودی خواسـتار تصویـب 
ایـن منشـور بـوده و هـدف از آن را حفـظ موقعیـت اوپک 
در شـرایط متحـول بخـش انـرژی در جهـان عنـوان کـرده 
بـود. در مقایسـه بـا چند دهـه پیش، سـهم اوپـک در بازار 
جهانـی کاهـش یافتـه و باعـث نگرانـی در این مورد شـده 
اسـت که ممکن اسـت این سـازمان دیگر قدرت سـابق را 

بـرای تنظیـم بهای نفت نداشـته باشـد.
کمیتـه مشـترک نظـارت بـر بـازار نفـت، متشـکل از 
چهـارده کشـور عضـو اوپـک و ده کشـور تولیدکننـده غیر 
عضـو، بـه رهبـری عربسـتان سـعودی و روسـیه از سـال 
201٧ آغـاز بـه کار کـرد و هـدف آن مقابله با روند سـریع 
کاهـش بهـای نفـت خام در بـازار از طریق کاهـش تولید و 
صـادرات نفـت به منظـور محدودکـردن عرضه بوده اسـت.
روز گذشـته، نشسـت وزیران کشـورهای عضو اوپک 
در ویـن اعـالم کـرد کـه تخمیـن قبلـی در مـورد رشـد 
تقاضـای جهانـی بـرای نفـت خوش بینانـه بـوده اسـت. در 

متـن بیانیـه نشسـت روز گذشـته کـه در وبسـایت اوپـک 
انتظـار مـی رود تقاضـای  منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه 
جهانـی بـرای نفت در سـال جـاری میالدی حداکثـر 1.1۴ 
انتظـار  یابـد درحالی کـه  افزایـش  میلیـون بشـکه در روز 
مـی رود تولیـد نفت توسـط کشـورهای غیر عضو تـا 2.1۴ 

میلیـون بشـکه در روز افزایـش پیـدا کنـد.
ایـاالت متحـده، بزرگ تریـن  سـطح تولیـد نفـت در 
تولیدکننـده و مصرف کننـده ی نفـت در جهـان، در ماه های 
اخیـر بـه سـرعت افزایـش یافتـه و دولـت آن کشـور گفته 
اسـت کـه بـه زودی صـادرات نفت ایـن کشـور از واردات 
پیشـی خواهـد گرفـت و ایـاالت متحـده بـه موقعیت یک 

صادرکننـده ی نفـت دسـت خواهـد یافت.
تـا  گرفـت  تصمیـم  اوپـک  گذشـته  روز  نشسـت 
را  سـازمان  بـا  همـکاری  کـه  غیرعضـو  کشـورهای  از 
پذیرفته انـد، بخواهـد کـه سـهمیه بندی کنونـی تولیـد تا 31 

مـارچ سـال آینـده )۹ مـاه دیگـر( حفـظ شـود.
پیـش از نشسـت روز گذشـته، بیـژن نامـدار زنگنـه، 
وزیـر نفـت جمهـوری، گفـت کـه کشـورش بـا تمدیـد 
سـهمیه بندی کنونـی مخالفتـی نـدارد، امـا افزود کـه توافق 

بـرای کاهـش تولیـد نبایـد شـامل ایـران شـود. در مرحلـه 
قبلـی سـهمیه بندی تولیـد نیـز ایران بـه این دلیل که پیشـتر 
تحـت تحریـم بین المللـی نفتـی قـرار داشـت از الـزام بـه 
کاهـش تولید معاف شـده بـود. در حال حاضـر، جمهوری 
اسـالمی بـا تحریـم نفتـی ایـاالت متحـده مواجه اسـت که 
باعـث کاهـش چشـمگیر صـادرات نفتی این کشـور شـده 

ست. ا
در حـال حاضر، چشـم انداز روشـنی بـرای لغو تحریم 
نفتـی جمهـوری اسـالمی و از سـرگیری صـادرات در حد 
مـورد نظـر وجـود نـدارد و انتظار نمـی رود معافیـت نفتی 
ایـران تاثیـر قابل توجی در بازار داشـته باشـد. پـس از آغاز 
تحریـم نفتـی امریـکا علیـه ایـران، روسـیه همـراه بـا چند 
کشـور اوپـک از جمله عراق، عربسـتان سـعودی و امارات 
متحـده عربـی برای جبـران کمبـود احتمالی در بـازار ابراز 

آمادگـی کردند.
تصمیـم بـه حفـظ سـهمیه بندی در روز گذشـته باعث 
شـد تـا بهـای نفـت در بـازار جهانـی بـرای سـاعاتی بـه 
سـرعت افزایـش یابـد امـا بعـدا ایـن افزایش تعدیل شـد. 
از  نفـت خـام  قیمـت  روز گذشـته،  معامـالت  پایـان  در 
نـوع برنـت دریـای شـمال نسـبت بـه روز قبـل از آن سـه 
دهـم درصـد افزایـش یافـت. ضعـف اقتصاد جهانـی عامل 

تضعیـف تقاضـا بـرای نفـت عنوان شـده اسـت.
همچنیـن، منابـع نفتـی روسـیه گفته اند که این کشـور 
در نظـر دارد تولید خود را تا حد سـهمیه کنونی آن افزایش 
دهـد. در چند هفته گذشـته، آلودگی نفت صادراتی روسـیه 
بـه اروپـا از طریق خـط لوله نفتـی باعث قطع ارسـال نفت 
از ایـن مسـیر شـده بـود، امـا شـرکت های نفتـی روسـیه 

گفته انـد کـه این مشـکل اینک حل شـده اسـت.
پیشـتر رییس جمهـوری روسـیه گفتـه بود کـه بین این 
کشـور و اوپـک در مورد »بهـای عادالنه برای نفـت« اتفاق 
نظـر وجـود نـدارد. ظاهـرا روسـیه در مقایسـه بـا اوپـک 
بهـای نازل تـر نفـت را قابل قبـول می داند. در نشسـت روز 
گذشـته اوپک همچنیـن موضوع تصویب منشـور همکاری 
بـا کشـورهای غیرعضـو مطـرح و بـا مخالفـت وزیـر نفت 
جمهـوری اسـالمی مواجـه شـد و با افـزودن تبصـره ای در 
مـورد لـزوم عـدم تعـارض محتوای آن بـا اساسـنامه اوپک 

بـه تصویب رسـید.

روزنامه دولتی چین خواستار برخورد شدید با تظاهرات هنگ کنک شد
دولتـی  روزنامـه  یـک  روز:  اطالعـات 
برابـر  در  عمـل  شـدت  خواسـتار  چیـن 
در  دموکراسـی  طرفـدار  تظاهرکننـدگان 

اسـت. شـده  هنگ کنـگ 
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، روزنامه 
گلوبـال تایمـز چـاپ چیـن، در مطلبـی کـه 
از  شـدید  انتقـاد  بـه  کـرده  منتشـر  امـروز 
تظاهرات روز گذشـته طرفداران دموکراسـی 
در هنگ کنـگ پرداختـه و از دولـت محلـی 
خواسـته اسـت تـا در برابـر تظاهرکننـدگان 
بـه خـرج دهـد و سیاسـت  شـدت عمـل 

»عـدم تحمـل« را بـه اجـرا بگـذارد.
روز گذشـته همزمـان بـا سـالگرد پایان 

اجـاره ۹۹ سـاله هنگ کنـگ توسـط بریتانیـا 
حاکمیـت  بـه  سـرزمین  ایـن  بازگشـت  و 
جمهـوری خلـق چیـن، تظاهراتـی در ایـن 
روز  تظاهـرات  در  شـد.  برگـزار  سـرزمین 
افـراد  اسـترداد  الیحـه  مخالفـان  گذشـته، 
تحـت تعقیـب از هنگ کنـگ بـه سـرزمین 
برابـر سـاختمان شـورای  اصلـی چیـن در 
تجمـع   - محلـی  -پارلمـان  قانونگـذای 
کردنـد و سـپس با شکسـتن شیشـه ها، وارد 

شـدند. سـاختمان 
آنـان کاله  از  بسـیاری  کـه  معترضـان، 
ایمنـی بـر سـر داشـتند، پـس از ورود بـه 
ایـن سـاختمان، پرچـم هنگ کنـگ در زمان 

حکمرانـی بریتانیـا بـر ایـن سـرزمین را در 
محـل نصـب کردنـد.

تعقیـب  تحـت  افـراد  اسـترداد  الیحـه 
در  هنگ کنـگ  اجرایـی  رییـس  توسـط 
پارلمـان مطـرح شـده بـود، امـا بـه خاطـر 
تظاهـرات گسـترده علیـه آن در هنگ کنـگ، 
تعلیـق  حالـت  بـه  را  آن  گرفـت  تصمیـم 
درآورد. مخالفـان ایـن الیحـه خواسـتار لغو 

آن هسـتند. دایـم 
سـرمقاله  در  تایمـز  گلوبـال  روزنامـه 
خـود نوشـته اسـت کـه تظاهرکننـدگان »بـا 
غـرور و خشـم کور عمل و بـه نظم و قانون 

بی اعتنایـی کـرده  انـد.«
منعکس کننـده ی  سـرمقاله  ایـن  متـن 
اجرایـی  رییـس  لـم،  کـری  اظهـارات 

هنگ کنگ اسـت کـه تظاهرات روز دوشـنبه 
اسـت. کـرده  محکـوم  را 



گریزمان هفته آینده به عنوان بازیکن بارسلونا معرفی می شود
اکیــپ فرانســه اعــالم کــرد 
کــه مهاجــم اتلتیکــو مادریــد 
ــلونا  ــن بارس ــده بازیک ــه آین هفت

ــود. ــد ب خواه
آنتــوان  از آس،  نقــل  بــه 
بــه  آینــده  هفتــه  گریزمــان، 
عنــوان بازیکــن جدیــد بارســلونا 
ــریه  ــد. نش ــد ش ــی خواه معرف
دیــروز  اکیــپ  فرانســوی 
ــر  ــن موضــوع خب سه شــنبه از ای
اتلتیکــو  بازیکــن  ارزش  داد. 
از  یکــم جــوالی  در  مادریــد 
 120 بــه  یــورو  میلیــون   200
ــون کاهــش یافــت. باشــگاه  میلی
چنیــن  می توانــد  بارســلونا 
اتلتیکــو  بپــردازد.  را  مبلغــی 
ــن  ــا ای ــکلی ب ــم مش ــد ه مادری
همان طــور  و  نــدارد  انتقــال 
کــه میــگل آنخــل خیــل ماریــن 

ــن  ــارس از ای ــاه م ــت: از م گف
ــت. ــته اس ــالع داش ــوع اط موض

بــرای  بارســلونا  باشــگاه 
امضــای قــرارداد بــا مهاجــم 
ــر  ــد صب ــه بع ــا هفت فرانســوی ت

خواهــد کــرد.
دســتمزد  کــه  گریزمــان 
را  یــورو  میلیــون   ۶ ســالیانه 
بــا  اســت  قــرار  نپذیرفــت 
 202۴ ســال  تــا  بارســلونا 
ــالیانه  ــد و س ــا کن ــرارداد امض ق
1٧ میلیــون یــورو دریافــت کنــد. 
ایــن اســاس ســومین  بــر  او 
دوره اش را در اللیــگا پــس از 
ــیداد و  ــال سوس ــور در رئ حض
ــد  ــاز خواه ــد آغ ــو مادری اتلتیک
در  فرانســوی  مهاجــم  کــرد. 
شــروع دوران بــازی اش پیشــنهاد 
ــوی را  ــف فرانس ــای مختل تیم ه

ــیداد  ــال سوس ــه رئ ــرد و ب رد ک
ــم  ــن تی پیوســت. شــهرتش از ای
آغــاز شــد و احتمــاالً در بارســا 

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام
روز  چنــد  گریزمــان 
پیــش از آغــاز جــام جهانــی 
را  قــراردادش  روســیه   201۸
ــد و  ــد تمدی ــو مادری ــا اتلتیک ب
ــرد.  ــری کســب ک دســتمزد باالت
ــا  ــازی اش ت ــد آزاد س ــغ بن مبل
افزایــش  یــورو  میلیــون   200
یافــت امــا خیــل ماریــن اجــازه 
ــم  ــن رق ــوالی ای ــم ج داد از یک
ــورو کاهــش  ــون ی ــه 120 میلی ب
شــایعات  آن  از  پــس  یابــد. 
ــان  ــد. گریزم ــروع ش ــاره ش دوب
در ششــم آوریــل در نوکمــپ 
ــا  ــواداران بارس ــرد و ه ــازی ک ب
اتفاق هــای  خاطــر  بــه  را  او 

ــا  ــد. ب ــو کردن ــته ه ــال گذش س
ایــن حــال او بــا بازیکنــان رفتــار 

مناســبی داشــت و حاشــیه ای بــه 
ــد. ــود نیام وج

فرانک لمپارد با چلسی به توافق رسید

فرانک لمپارد، سرمربی دربی کانتی، با 
پیوستن  قرارداد  مفاد  بر سر  باشگاه چلسی 
به این تیم به عنوان سرمربی جدید به توافق 

رسید.
بر اساس اعالم باشگاه چلسی، فرانک 
لمپارد با باشگاه چلسی بر سر مفاد قرارداد 

پیوستنش به این تیم به عنوان سرمربی جدید 
آبی های لندن به توافق رسیده و امضای این 
او در  قرارداد و رسمی شدن سرمربی گری 

چلسی به زودی اتفاق خواهد افتاد.
این خبر بعد از آن اعالم شد که باشگاه 
به  کرد  اعالم  کانتی،  دربی  لمپارد،  فعلی 
جلسه  اولین  در  داده  اجازه  سرمربی اش 
و  نشده  حاضر  تیم  این  پیش فصل  تمرین 
برای کامل شدن مذاکراتش با باشگاه چلسی، 

با مدیران این باشگاه مذاکره کند.
دو  چلسی  رسانه ها،  اعالم  اساس  بر 
سال باقیمانده از قرارداد لمپارد با دربی را با 
پرداخت ۴ میلیون پوند خواهد خرید و او را 
جایگزین سرمربی سابقش ماتوریتزیو ساری 

خواهد کرد که با ترک چلسی به یوونتوس 
میلیون  قراردادی ۵  با  است. ساری  پیوسته 

پوندی راهی یوونتوس شده بود.
با  سال   13 بازیکن  عنوان  به  لمپارد 
این  در  و  رفته  میدان  به  چلسی  پیراهن 
مدت، در ۶۴۹ بازی برای این تیم 211 گل 
لمپارد  ثمر رسانده است. دوران حضور  به 
تاریخ  دوران  موفق ترین  استمفوردبریج،  در 
باشگاه چلسی بوده است. لمپارد با پیراهن 
قهرمانی  به  برتر  لیگ  در  بار  سه  چلسی 
حذفی  جام  قهرمانی  بار  چهار  رسیده، 
انگلیس را بدست آورده و از دیگر افتخارات 
او با این باشگاه لندنی می توان به قهرمانی در 

جام اتحادیه و لیگ اروپا اشاره کرد.

تونی کروس:
در اسپانیا یک هفته قهرمانید و هفته دیگر احمق

تونی کروس ستاره آلمانی رئال معتقد 
فوتبال  در  فرود  و  اوج  بین  مرز  که  است 

اسپانیا بسیار باریک است.
رئال  به   201۴ سال  از  کروس  تونی 
را  پرافتخاری  پیوست و سال های  مادرید 
همواره  او  است.  کرده  سپری  تیم  این  با 
این انتقال را مهمترین و بزرگترین موفقیت 
دوران فوتبالش عنوان کرده است. او اخیرا 
قراردادش را تا 2023 با رئال تمدید کرد و 
احتماال  قراردادش  پایان  در  که  است  گفته 

بازنشسته خواهد شد.
از کروس که با بایرن و رئال ۴ بار فاتح 
شده  ساخته  مستندی  شده،  قهرمانان  لیگ 

است که روز دوشنبه اکران شد.
هافبک برجسته و سرشناس آلمانی در 
این  گفت:» ساخت  خبرنگاران  با  مصاحبه 
مستند برایم مایه افتخار بود. در آلمان پیش 
والدیمیر  و  ویتالی  زندگی  از  فقط  این  از 
مستند  نوویسکی  دیرک  نیز  و  کلیچکو 
این  هستم.  چهارم  نفر  من  و  شده  ساخته 
یک اتفاق ویژه است. در ابتدا پذیرش این 
آن  به  االن  ولی  بود  سخت  برایم  مساله 

افتخار می کنم.«
موفقیتش  رمز  مورد  در  کروس  تونی 
توان  می  امروز  گفت:»  اسپانیا  فوتبال  در 
گفت که موفقیت در فوتبال به خیلی عوامل 

توانید  می  اسپانیا  فوتبال  در  دارد.  بستگی 
یک هفته قهرمان باشید و هفته دیگر شما 
من  کشند.  می  پایین  احمق  یک  تا حد  را 

نه تحت تاثیر اغراق ها قرار می گیرم و نه 
روحیه ایم با انتقادات پایین می آید و فکر 
می کنم رمز موفقیتم نیز همین مساله باشد.«

خبرهایکوتاه

به  ژرمن  سن  پاری  با  سویا  اسپانیایی  بازیکن 
توافق نهایی رسید و قرارداد ۵ ساله امضا کرد.

صورت  به  را  خود  فعالیت  ژرمن  سن  پاری 
رسمی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی آغاز کرد. 
سایت رسمی باشگاه پاری سن ژرمن از جذب پابلو 
سارابیا، هافبک 2٧ ساله سویا خبر داد و تاکید کرد 

که با این بازیکن قرارداد ۵ ساله امضا کرده است.
سارابیا در فصلی که گذشت عملکرد خوبی در 
سویا داشت و توانست در ۵2 بازی 23 گل به ثمر 

رساند و 1٧ پاس گل هم بدهد.
پاری سن ژرمن در  این نخستین خرید جدی 
تابستان است. این تیم پیش از این با مارسیم پولکا، 

سنگربان تیم جوانان چلسی هم قرارداد امضا کرد.
در  ژرمن  سن  پاری  که  می شود  بینی  پیش 
جایی  تا  شود  زیادی  تغییرات  دستخوش  تابستان 
قطعی  تیم  این  از  بوفون  و  آلوس  دنی  جدایی  که 
داده اند  ام باپه هم غزل جدایی سر  نیمار و  است و 
و طبیعی است که توخل نیاز به جذب چند بازیکن 
فصل  تقویت  و  شده ها  جدا  جایگزینی  برای  دیگر 

بعد داشته باشد.

سارابیا به پاری سن ژرمن 
پیوست

آکیرا نیشینو به عنوان سرمربی تیم بزرگساالن و 
امید تایلند انتخاب شد.

تا  نیوز، در حالی که دو هفته  تاهی  از  نقل  به 
شروع قرعه کشی انتخابی جام جهانی قطر در قاره 
فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  است،  باقی  زمان  آسیا 
تایلند، آکیرا نیشینو را به عنوان سرمربی تیم ملی این 

کشور انتخاب کردند.
نیشینو توانست در جام جهانی 201۸، جاپان را 
به دور دوم برساند. این تیم در بازی برابر بلجیک 
نیز عملکرد خوبی ارائه داد. او عالوه بر هدایت تیم 
ملی تایلند، عهده دار هدایت تیم امید این کشور نیز 

خواهد بود.
تیم  هدایت  هم   1۹۹۶ المپیک  در  مربی  این 
جاپان  که  جایی  داشت؛  عهده  بر  را  کشورش  ملی 
را  برزیل  قدرتمند  تیم  و  کند  تاریخ سازی  توانست 
که بازیکنانی چون روبرتو کارلوس و رونالدو را در 

ترکیب خود داشت، با یک گل شکست دهد.

سرمربی جاپان در جام جهانی 
هدایت تایلند را بر عهده گرفت

تاتنهـام بعـد از مدت هـا یـک بازیکـن را بـه 
خدمـت گرفـت و آن را بـه همـان تیـم قـرض داد.

تیـم  باثبات تریـن  تاتنهـام  تایمـز،  از  نقـل  بـه 
چنـد سـال اخیـر فوتبـال انگلیس اسـت کـه در دو 
پنجـره نقـل و انتقـاالت اخیـر خـود هیـچ بازیکنـی 
را بـه خدمـت نگرفـت و در نهایـت دیـروز بعـد از 
گذشـت ۵1٧ روز، اولیـن خریـد خـود را انجام داد 
و جـک کالرک 1۸ سـاله، بازیکـن جـوان تیـم لیدز 
را بـه خدمت گرفـت و جالب اینکه ایـن بازیکن را 

دوبـاره بـه لیدز قـرض داد.
آخریـن بازیکنـی کـه تاتنهام موفق شـده بود به 
خدمـت بگیـرد، لـوکاس مـو را از پاری سـن ژرمن 
بـود کـه در جنـوری 201۸ بـه تیـم لندنـی پیوسـته 

. بود
تاتنهـام بـرای ایـن بازیکـن جـوان کـه موفـق 
شـده بـود 2 گل بـه ثمـر برسـاند و 2 پـاس گل نیز 

ثبـت کنـد، 10 میلیـون پونـد هزینـه کـرد.
لیـگ  فینـال  بـه  توانسـت  ایـن فصـل  اسـپرز 
قهرمانـان اروپـا راه یابد ولی برابر لیورپول شکسـت 

خـورد و از رسـیدن به عنـوان قهرمانـی بازماند.

اولین خرید تاتنهام 
بعد از ۵۱۷ روز!

بـر اسـاس گزارش هـا در ایتالیا، اینترمیـالن تالش برای 
انتقـال روملـو لوکاکـو بـه ایـن باشـگاه را از سـر گرفتـه و 

پیشـنهاد جدیـدی بـه منچسـتریونایتد ارائه کرده اسـت.
باشـگاه  می گویـد  ایتالیـا  در  دی مارتزیـو  جیان لـوکا 
اینترمیـالن تالش برای انتقال روملو لوکاکو، سـتاره بلجیکی 
منچسـتریونایتد، بـه این باشـگاه را از سـر گرفته و پیشـنهاد 
جدیدی به شـیاطین سـرخ ارائه کرده اسـت. بر اسـاس این 
پیشـنهاد، اینتر لوکاکو را به مدت دو سـال بـه عنوان بازیکن 
قرضـی در خدمـت می گیرد و البته در قـرارداد او یک گزینه 

خریـد دائمـی ٧0 میلیـون یورویـی می گنجاند.
ایـن در حالی اسـت که روملو لوکاکـو، مهاجم بلجیکی 
منچسـتریونایتد، زودتـر از موعد مقرر از تعطیالت بازگشـته 

و در حـال حاضـر تمرینات خـود را در مقر باشـگاه یونایتد 
از سـر گرفته است.

اینکـه منچسـتریونایتد چنـدان تمایلـی بـه نگه داشـتن 
لوکاکـو نداشـته و اگر پیشـنهاد مناسـب و مطلوبـی دریافت 
کنـد به احتمال زیـاد با خروج او از باشـگاه موافقت خواهد 
کـرد از چنـدی پیـش برای اکثر ناظرین روشـن بوده اسـت.
باشـگاه  می گویـد   دی مارتزیـو  جیان لـوکا  حـاال 
مدیـران  بـا  مالقاتـی  در  امـروز  از  دارد  اینترمیـالن قصـد 
منچسـتریونایتد، پیشـنهاد جدیـد خـود برای جـذب لوکاکو 
را ارائـه دهـد. بـر اسـاس ایـن پیشـنهاد، اینتـر، لوکاکـو را 
بـه مـدت دو سـال بـه عنـوان بازیکـن قرضـی بـه خدمـت 
خواهـد گرفـت امـا در پایـان ایـن مـدت بایـد بـه اجبـار با 
پرداخـت ٧0 میلیـون یـورو بـه یونایتـد، او را بـه صـورت 

دائمـی خریـداری کنـد.

پیشنهاد جدید اینتر به یونایتد برای جذب لوکاکو

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتها

Months 40006 افغانی
7000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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شتافته. دولت افغانستان 
با 12۸  بود  قرار  یک بار 
نفر به مالقات این بانو به 
بدچانسی  که  برود  قطر 
لغو شد.  و محفل  آورد 
یک  کنون  تا  پاکستان 
رسمی  به صورت  بار 
را  افغانستان  سیاسیون 
صلح  شورای  مقر  در 
از  تا  کشانده  الهور 

جمال و کمال و خواسته های این دختر برای شان 
و  کرزی  آقای  که  زمانی  از  هم  قطر  بگوید. 
ایاالت متحده امریکا اجازه داد برای طالبان دفتر 
سیاسی باز کند، چشم به چپنی دوخته که احتماال 
امریکا وعده شده است تا بعد از وصلت به آن ها 

به عنوان قوده بدهند. 
اما حقیقت این است که صلح دختر نیست. 
شما  تعریف  شاید  است.  وضعیت  یک  صلح 
گفته  وضعیتی  به  صلح  که  باشد  این  صلح  از 
می شود که جنگ متوقف باشد. اما متاسفانه حق 
کامال با شما نیست. فعال صلح معنای یک طرفه 
دولت  بر  طالبان  حمله نکردن  یعنی  دارد. صلح 
و مردم؛ به همین سادگی. دولت را که خودتان 
می دانید سال هاست که حمله بر طالبان را آن طور 
که باید و شاید، متوقف کرده است. تا وقتی که 
طالبان خطری از جانب دولت افغانستان، ایاالت 
نکند،  احساس  دیگری  کشوری  هر  یا  متحده، 

ابتداء راه شان را جدا کردند و در تمامی  همان 
این سال ها، مقام ها و مسئولیت های بزرگی هم 

در حکومت ها داشتند. 
عیسا  نظر  از  که  بگویم  می خواهم  یعنی 
قلندر که نه مقام سیاسی است و نه بزرگ قومی، 
یک شهروند  فقط  طالب،  نه  و  است  دولتی  نه 
است و در آرزوی جامعه ی آرام، صلح با نابودی 
به  فرصت دادن  با  نه  می آید  به دست  طالبان 
طالبان. همین دو روز پیش بود که طالبان برای 
هفتمین بار با امریکا در قطر وارد مذاکره شدند 
و ما در کابل برای شاید هفت صدمین بار به خاک 
سیاه نشستیم. هرچه این صلح لعنتی را پیچیده تر 
کنیم، بیش تر شاهد مرگ و کشتار هم وطنان و 
باید  مردم  و  دولت  بود.  خواهیم  خود  عزیزان 
تروریستی  یا هر گروه  با طالبان  قومی  تعلقات 
دیگر را کنار بگذارند، وگرنه صلح پیچیده ترین 

مسأله ای کشور خواهد بود. 

امروز به حول و قوه ی اهلل متعال، در مورد 
صلح گپ می زنیم. یک عده معتقدند که صلح 
دشواری  بسیار  کاری  و  دارد  پیچیده  داستان 
ما تالش  بزرگان  نیست.  اصل چنین  در  است. 
دهند.  نشان  پیچیده  مردم  برای  را  صلح  دارند 
شاید شما بگویید که مزخرف نگو! مگر بزرگان 
افغانستان مغز خر خورده اند که یک چیز ساده 
خلق  مشکل  خودشان  برای  و  کنند  پیچیده  را 
کنند؟ متاسفانه خدمت تان به عرض می رسانم که 
بلی، بزرگان مملکت ما مغز خر خورده اند و ای 
کاش فقط مغز خر را خورده بودند. اجازه دهید 

برای تان شرح دهم. 
اسالمی  امارت  باشد،  مانده  یادتان  اگر 
طالبان با حمله ی امریکا سقوط کرد. آن روزها، 
طالبان و القاعده سرکوب می شدند. شهرها خیلی 
و  شدند  خالی  القاعده  و  طالبان  وجود  از  زود 
اما  حکومت موقت آقای کرزی روی کار آمد. 
سرکوب طالبان ادامه نیافت. در یک قسمتی از 
حکومت آقای کرزی حمله به طالبان متوقف شد 
خالصه  امنیتی  ارگان های  وجودی  فلسفه ی  و 
شد به محافظت از تأسیسات حکومتی. به طالبان 
فرصت داده شد که ریشه بدوانند، جوانه بزنند و 
شاخ و برگ بکشند. دلیلش هرچه بود، به خیر 
افغانستان نبود. آقای کرزی با فرصت و پناه دادن 
طالبان در نقاط دورتر از شهر و تاسیسات دولتی 
طالب،  زندانیان  و  مهاجمان  آزادکردن  بارها  و 
اولین قدم برای پیچیده شدن برخوردهای طالبان 
در  که  حدی  به  برداشت.  را  مردم  و  دولت  با 
پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری آقای کرزی، 
از  نیمی  از  بیش تر  بر  که  بودند  مدعی  طالبان 

جغرافیای افغانستان تسلط دارند. 
آمد.  کار  روی  غنی  آقای  کرزی،  از  بعد 
افغانستان  »جنگ  که  مسأله  این  غنی  آمدن  با 
راه حل نظامی ندارد، بلکه باید از مجرای سیاسی 

قوت  بیش تر  روز  هر  شود«  حل  گفت وگو  و 
به  جنگ  از  امنیتی  قوای  عقب نشینی  گرفت. 
را  حمالت شان  که  دارد  را  فرصت  این  طالبان 
بیش تر کنند. حمالت گسترده ی طالبان حکومت 
را  دولتی  تأسیسات  و  دفاتر  که  کرد  مجبور  را 
با موترهای  کنند.  پنهان  دیوارهای سمنتی  میان 
در  بدخوی  محافظان  از  لشکری  و  زرهی 
پایتخت کشور رفت وآمد کنند و هر لحظه انتظار 
انتحاری و موتربمب دیگر را هم  یک حمله ی 
می کشند. اکنون بحث صلح از هر زمانی دیگر، 
مذاکره  طالبان  با  جدا  آمریکایی ها  است.  داغ تر 
می کنند، روسیه جدا، قطر جدا، پاکستان جدا و 

سیاسیون افغانستان جدا. 
اجازه دهید حیا مانعم نشود و صلح را به 
دختری تشبیه کنم که امریکا، روسیه، پاکستان، 
قطر، سیاسیون مخالف نظام و دولت افغانستان، 
چنگ  به  را  او  تا  دارد  تالش  جداگانه  هرکدام 
ولی امر  حیثیت  می کنند  فکر  که  طالبان  و  آورد 
خواستگاری  به  هنوز  دارند،  را  دختر  این 
جمهوری  دولت  به  اما  نداده،  جواب  هیچ کدام 
گفته  روشن  و  واضح  بسیار  افغانستان  اسالمی 
است که دخترمان را به شما هرگز نخواهیم داد. 
امریکا هفت بار پشت درهای بسته با طالبان 
نشسته. این که چه گفته و چه شنفته، به صورت 
کامل و واضح معلوم نیست. روسیه دوبار افتخار 
خواستگاری را داشته، سیاسیون افغانستان سه بار 
برای دیدار جمال این دختر به بیرون از کشور 

حاضر به مذاکره نخواهند شد. طالبان هیچ وقتی 
بسیاری  نخواهند شد.  و  نشده  از جنگ خسته 
زمان  از  تصمیم گیرندگان کشور  و  سیاسیون  از 
سقوط امارت اسالمی طالبان و روی کار آمدن 
حکومت های جدید، به گونه ای وحشتناکی چشم 
تعلقات  این  و  دارد  طالبان  قومی  تعلقات  به 
قومی، همان مغز خر است که بزرگان ما در تمام 
این سال ها خورده. وگرنه هیچ جناحی مجبور 
و  بدوند  دنبال صلح  مستمندانه  این قدر  نبودند 
ناز طالبان را بکشند. حکومت وحدت ملی که 
نزد طالبان به اداره ی کابل معروف است، بیش تر 
از هر جناح و گروه دیگر چانس آوردن صلح را 
دارد. این چانس با حمله ای گسترده و سرکوب 
با  وقتی  تا  طالبان  می شود.  میسر  بی رحمانه 
نابودی مواجه نشوند، پای میز مذاکره نخواهند 
امریکا  اولین حمالت  از  را  تجربه  این  ما  آمد. 
از  طالبان  از  خیلی  داریم.  القاعده  و  طالبان  بر 

عیسا قلندر 

این صلح لعنتی


