
Monday  28 September 2020  Year 09  Print 1991دو شنبه | 7 میزان 1399 | سال نهم | شماره 1991

نی برت 
ُ

ترمپ، ایمی ک
را برای تصدی پست 

قاضی دیوان عالی 
امریکا معرفی کرد

اطالعات روز: دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری امریکا، روز 

شنبه ایمی ُکنی برت، را...

هشدار درباره 
آب آلوده به 

میکروب »مغزخوار« 
در تگزاس

کلوپ: 
آرسنال قوی تر از آن 

است که تیم هشتم 
لیگ باشد

تحریک کردن 
منچستریونایتد 

عاقبت ندارد
5 بازیکنی که یونایتد 

را مسخره کردند 
و پشیمان شدند

نیل موپای بازیکن برایتون 
بعد از آنکه گل اول تیمش 

را به منچستریونایتد...
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www.etilaatroz.com

افتتاح پروژه ی اضطراری زراعت و مصئونیت غذایی؛ 
»حاصالت زراعتی کشور ۱۵ درصد افزایش یافته است«

خانه  ی عمران راتب
)و درختی که شاهد یک مرگ است(

یک بام و دو هوا؛ 
شروع درس های دوران ابتداییه و متوسطه ی 

مکاتب دولتی مشخص نیست
موضوع نگرانی های اعضای مجلس نمایندگان و شماری 

از فعاالن بخش آموزش و پرورش را...
پس از هفت ماه از شیوع ویروس کرونا بخش عمده ای 
این  است.  بسته  هنوز  افغانستان  در  دولتی  مکاتب  از 

افغانستان  بازسازی  بانک جهانی و صندوق  افتتاح کرد.  در ۳۴ والیت 
تمویل کنندگان این پروژه ی دوساله هستند...

اطالعات روز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور »پروژه ی اضطراری 
امریکایی  دالر  میلیون   ۱۰۰ ارزش  به  را  غذایی«  مصئونیت  و  زراعت 

آیا هند سیاست خود را در 
قبال طالبان تغییر می دهد؟

آغاز شد،  افغانستان  از دو سال پیش که روند صلح 
جانبی  حالت  بهترین  در  تاکنون  آن  در  هند  نقش 
حضور  کند؛  تغییر  است  ممکن  این  اما  است.  بوده 
هند  خارجه  امور  وزیر  جایشانکار«،  »سابرامانیام 
سپتامبر   ۱2 در  بین االفغانی  مذاکرات  افتتاحیه  در 
رویکرد  تدریجی  تغییر  نشانه ی  می تواند  دوحه  در 
افتتاح  تاریخی  مراسم  در  جایشانکار  باشد.  دهلی نو 
مذاکرات بین االفغانی در دوحه، از راه دور سخنرانی 
کرد و بر حمایت دیرینه هند از یک روند صلح »به 
کنترل  تحت  و  افغان ها  به  متعلق  افغان ها،  رهبری 
افغان ها« تأکید کرد. شرکت وی در این مراسم این 
احتمال را مطرح کرد که هند ممکن است در آینده 
شود؛  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوی  وارد  بخواهد 

کاری که دهلی نو تاکنون انجام نداده است.
اگرچه هند در هر شرایطی تصمیم گرفته از حضور 

نظامی در افغانستان خودداری کند،...
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مبنای مذاکرات 
»تمنای صلح« باشد

بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  از  پس  هفته  دو 
هیأت های  مشترک  کارگروه  اکنون  دوحه،  در 
در  طالبان،  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
نهایی کردن طرزالعمل و رویه ی کاری مذاکرات 
دارند  اصرار  طالبان،  شده اند.  مواجه  چالش  به 
توافق  مبنای  بر  بین االفغانی  مذاکرات  که 
به  متحده  ایاالت  و  گروه  این  میان  که  دوحه 
جمهوری  هیأت  بگیرد.  صورت  رسید،  امضا 
توافق  می کند  استدالل  اما،  افغانستان  اسالمی 
بگیرد،  قرار  مذاکرات  مبنای  نمی تواند  دوحه 
دست کم  نیز  افغانستان  اسالمی  جمهوری  زیرا 
و  امنیتی  سیاسی،  استراتژیک  توافق نامه ی  دو 
اقتصادی با ایاالت متحده و نیروهای ائتالف به 

امضا رسانده است.
توافق نامه ی دوحه، سندی بود که طالبان را از 
شریک  یک  به  تروریستی/شورشی  گروه  یک 
داد.  ارتقا  متحده  ایاالت  برای  امنیتی-سیاسی 
شناسه ی  با  طالبان  توافق نامه،  این  براساس 
گزینه ی  به عنوان  اسالمی«،  »امارت  رسمی 
یک  دست کم  یا  قدرت  تصاحب  برای  بدیل 
جمهوری  با  هم تراز  و  مشروع  سیاسی  جنبش 
به  متحده  ایاالت  طرف  از  افغانستان  اسالمی 

رسمیت شناخته شد...
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حه 4
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حه 5
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وزارت صحت خواهان 
همکاری طرف های جنگ برای مقابله 

وس پولیو شد با شیوع ویر

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

آداب مخالفت کردن | طنز

»هیچ  نوع محدودیتی در مورد 
حقوق زنان پذیرفتنی نیست«
گفت و گوی شبکه ی جامعه ی مدنی 
و حقوق بشـر با بصیر احمد دانشیار، 

فعال مدنی و استاد دانشگاه

اطالعات روز: همزمان با افزایش موارد مثبت ویروس 
عامه  وزارت صحت  کشور،  در  کودکان(  )فلج  پولیو 
همکاری  خواهان  ویروس  این  شیوع  با  مقابله  برای 

جناح های جنگ شده است...
صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

عبدهللا در رأس 
یک هیأت دولیت امروز 

به اپکستان یم رود
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عبداهللدررأسیکهیأتدولتیامروزبهپاکستانمیرود
سفر آقای عبداهلل برای دو روز تنظیم شده است.

صادق خان، نماینده ی ویژه ی پاکستان در امور افغانستان نیز در تویتی سفر عبداهلل عبداهلل 
به این کشور را تأیید کرده است.

با رییس جمهوری، نخست وزیر، رییس سنا،  این سفر  آقای عبداهلل در  او گفته است که 
رییس پارلمان و وزیر خارجه ی پاکستان دیدار و صحبت خواهند کرد.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی ملی کشور امروز )دوشنبه، ۷ 
میزان( در رأس یک هیأت بلندرتبه ی دولتی به پاکستان می رود.

سفر آقای عبداهلل به پاکستان به دعوت رسمی عمران خان، نخست وزیر این کشور صورت 
و  دیدار  افغانستان  صلح  روند  مورد  در  پاکستانی  مقام های  با  سفر  این  در  او  می گیرد. 

گفت وگو کنند.

در ضمن این سند زمینه ی رهایی بیش از پنج هزار 
زندانی این گروه را از زندان های دولت افغانستان 
فراهم کرد. عالوه بر این امتیازهای برجسته که 
طالبان از توافق نامه ی دوحه به دست آوردند، این 
توافق نامه به طالبان زمینه ی وسیعی برای مانور 
سیاسی و رسانه ای، تلطیف کارنامه ی سیاه جنگی 
برابر  در  کرد.  فراهم  مشروعیت تراشی سیاسی  و 
این همه امتیازهای کالن و بادآورده، طالبان صرفا 
متعهد شدند که روابط شان با گروه های تروریستی 
می کنند.  قطع  را  متحده  ایاالت  با  خصومت  در 
تعهدی که براساس توضیح های زلمی خلیل زاد به 
کنگره ی ایاالت متحده، هنوز اجرایی نشده است. 
نکته ی حایز اهمیت و مهم این است که طالبان 
متعهد نشده اند که علیه گروه های تروریستی در 
خصومت با ایاالت متحده، می رزمند. طالبان، صرفا 

به قطع روابط شان با این گروه ها تعهد داده اند.
و  بادآورده  امتیازهای  دوحه،  توافق نامه ی 
خلیل زاد،  زلمی  که  بود  مضحکی  حاتم بخشی 
صلح  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  نماینده ی 
توافق نامه  این  کرد.  اعطا  طالبان  به  افغانستان 
جمهوری  سرسپردگی  معنای  به  لزوما  اما، 
اسالمی افغانستان به معامله ی زلمی خلیل زاد با 
برابر  در  افغانستان  بستگی  پا  و  و دست  طالبان 
استراتژیک اش  شرکای  از  یکی  سیاسی  توافق 
بنا  اگر  نیست.  شورشی/تروریستی  گروه  یک  با 
باشد،  دست  این  از  توافق نامه هایی  به  ارجاع  بر 
و  نظام  عنوانی  به   افغانستان  اسالمی  جمهوری 
دولت مشروع و منتخب، یک پیمان استراتژیک 
است.  رسانده   امضا  به  امریکا  متحده ی  ایاالت  با 
قدرت  و  اعتبار  مشروعیت،  لحاظ  به  که  پیمانی 
سیاسی، با توافق نامه ی سیاسی این کشور با یک 
گروه شورشی اساسا قابل مقایسه نیست. همزمان 
و  طالبان  میان  دوحه  توافق نامه ی  امضای  با 
ایاالت متحده، افغانستان، ناتو و امریکا، اعالمیه ی 
استراتژیک  پیمان  کردند.  امضا  مشترکی 
اعالمیه ی مشترک  و  ایاالت متحده  و  افغانستان 
دوام  بر  هردو  متحده،  ایاالت  و  ناتو  افغانستان، 
تعهدات جامعه ی جهانی در قبال افغانستان تأکید 
می کند. معنای »دوام تعهدات جامعه ی جهانی در 
قبال افغانستان« این است که طالبان یک گروه 
تروریستی/شورشی، جمهوری اسالمی افغانستان 
و  افغانستان  منتخب  و  مشروع  دولت  و  نظام 
افغانستان  از  به حمایت  متعهد  جامعه ی جهانی 

در برابر تروریزم و شورش است.
واقع این است که اگر مراد از مذاکرات بین االفغانی، 
پایان  پایدار،  و  سراسری  صلح  یک  به  دستیابی 
یک  پی ریزی  و  افغانستان  مصائب  و  خون ریزی 
همه ی  برای  مسالمت آمیز  زندگی  و  همزیستی 
صلح«  »تمنای  جز  چیزی  هیچ  باشد،  افغان ها 
بین االفغانی  مذاکرات  مبنای  نباید،  و  نمی تواند 
واقعی  حسن نیت  و  صلح  به  اشتیاق  تنها  باشد. 
برای آشتی و پایان دادن به جنگ می تواند مبنای 
اگر  آن که  چه  بگیرد.  قرار  بین االفغانی  مذاکرات 
مذاکرات  دوام  برای  »تمنای صلح«،  مبنایی جز 
مبناهای  آن صورت  در  گیرد،  قرار  بین االفغانی 
مجال  دارد،  نیز  مشروعیت  و  منطق  که  دیگری 
ورود می یابد. »عدالت انتقالی«، »حقوق قربانیان 
جنگ«، »پی گرد جنایات جنگی« و »حساب دهی 
از کارنامه ی جنگی« که در دو دهه و نیم گذشته 
اغماضی  غیرقابل  مبناهای  است،  گرفته  صورت 
است که می تواند مطرح بحث باشد. تنها دلیلی 
کارنامه ی  از  سعی  می کنند  افغانستان  مردم  که 
کنند،  چشم پوشی  طالبان  تاریک  و  سیاه  بسیار 
پایان  و  صلح  به  دستیابی  به  مردم  این  اراده ی 
»تمنای  آن  مبنای  که  اراده ای  است.  خونریزی 

صلح« است.
هر مبنایی جز »تمنای صلح«، آخرین ابهام ها و 
اشتراک  با  طالبان  را  که  این  بر  مبنی  تردید ها 
تصاحب  پی  در  دوحه،  بین االفغانی  مذاکرات  در 
جنگ  و  خونریزی  دوام  نظام،  براندازی  قدرت، 
افغانستان  مردم  بر  تفنگ  و  خشونت  تحمیل  و 
از  بیش  که  گروهی  برمی دارد.  میان  از  هستند، 
یک و نیم دهه به بهانه و با شعار جهاد ده ها هزار 
افغان را به خاک و خون کشاند و ویرانی وسیعی 
به بار آورد، چگونه توافق  با یک »کشور اشغال گر، 
برای  سراسری  مطالبه ی  به  را  کافر«  و  خارجی 
می دهد؟  ترجیح  صلح«،  »تمنای  و  پایان جنگ 
آیا  که  دهند  پاسخ  پرسش  این  به  باید  طالبان 
توافق سیاسی شان با کشوری که آن را »اشغالگر، 
خارجی و کافر« می خواندند/می خوانند، شایسته ی 
قرار گرفتن مبنای مذاکرات بین االفغانی است یا 
مطالبه  ی صلح بیش از ۳۰ میلیون افغاِن مسلمان 
و  جنگ  پایان  به  ما  سرزمین  فوری  ضرورت  و 
پاسخ،  این  به  پرسش  آرامش؟  و  آشتی  برقراری 

هویت واقعی طالبان را برمال و افشا می کند.

ترجمه

و  بغالن  قندوز،  پروان،  میدان وردک،  لوگر، 
نورستان شامل این ده والیت می شود.

آقای راسخ افزود که این دور کارزار تطبیق 
واکسین پولیو حدود دو میلیون کودک زیر 

پنج سال را پوشش می دهد.
گفتنی است که کارزار تطبیق واکسین پولیو 
در  توقف،  ماه  از  پس  کشور  والیت   2۰ در 
براساس  شد.  راه اندازی  سنبله   2۴ تاریخ 
تا  که  کارزار  دور  این  در  وزارت،  این  اعالم 
2۸ سنبله ادامه داشت، ۶.۱ میلیون کودک 

پوشش داده شدند.
در  کشوری  دو  تنها  پاکستان  و  افغانستان 
کامل  محو  به  موفق  تاکنون  که  اند  جهان 

پولیو نشده  اند.
قابل  اما  نیست،  تداوی  قابل  پولیو  بیماری 
این  به  که  کودکانی  و  است  پیش گیری 
فلج  همیشه  برای  می شوند،  مبتال  بیماری 

می شوند.

و  شمال شرق  حوزه ی  به  مربوط  نفر  یک 
یک نفر دیگر هم مربوط به حوزه ی شمال 

می شوند.
مثبت  موارد  مجموعی  رقم  گذشته  سال 
پولیو در افغانستان به 2۹ مورد رسیده بود. 
در سال 2۰۱۸ میالدی نیز، 2۱ مورد مثبت 

پولیو در افغانستان به ثبت رسیده بود.

راه اندازی کارزار تطبیق واکسین پولیو 
در ۱۰ والیت

وزارت صحت عامه همچنان می گوید که به 
قرار  پولیو،  واکسین  تطبیق  کارزار  ادامه ی 
است این کارزار سر از امروز برای پنج روز در 

ده والیت کشور نیز راه اندازی شود.
عامه ی  آگاهی  مسئول  راسخ،  میرجان 
در  وزارت  این  پولیوی  محو  برنامه ی 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبتی 
غزنی،  خوست،  پکتیکا.  پکتیا،  والیت های 

بتوانیم  تا  کنند  همکاری  پولیو  بخش  در 
گردش این ویروس را در کشور توقف دهیم.«
محو  که  است  کرده  تأکید  همچنان  او 
صحت  وزارت  اولویت های  از  پولیو  ویروس 

عامه می باشد.
است  گفته  ادامه  در  وزارت  این  سرپرست 
که دولت افغانستان، ادارات بنیاد بیل میلندا 
جهان،  صحی  سازمان  یونیسف،  گیتس، 
اداره ی  و  واکسیناسیون  جهانی  اتحادیه ی 
برای مبارزه  را  امریکا حمایت شان  انکشافی 

با پولیو اعالم کرده اند.
این درحالی است که در جریان سال 2۰2۰ 
در  پولیو  ویروس  مثبت  مورد   ۴۷ میالدی 

سطح کشور به ثبت رسیده است.
آنان  نفر   ۳۳ موارد،  این  مبتالیان  میان  از 
مربوط به حوزه ی جنوب، هفت نفر مربوط 
به حوزه ی  نفر مربوط  به حوزه ی غرب، دو 
شرق، سه نفر مربوط به حوزه ی جنوب شرق، 

اطالعات روز: همزمان با افزایش موارد مثبت 
ویروس پولیو )فلج کودکان( در کشور، وزارت 
صحت عامه برای مقابله با شیوع این ویروس 
شده  جنگ  جناح های  همکاری  خواهان 

است.
در خبرنامه ای که از سوی وزارت صحت عامه 
به نشر رسیده، آمده است که این خواست 
این  سرپرست  عثمانی،  احمدجواد  توسط 
در  میزان(   ۶ )یک شنبه،  دیروز  وزارت 
نشستی با همکاران بین المللی افغانستان در 

بخش پولیو مطرح شده است.
به نقل از خبرنامه، آقای عثمانی از افزایش 
موارد مثبت ویروس پولیو ابراز نگرانی کرده 
و گفته است که این ویروس در تعدادی از 
والیت های کشور از جمله قندهار، ارزگان و 
هلمند به دلیل ناامنی ها افزایش یافته است.

آقای عثمانی افزوده است: »از تمام جناح های 
درگیر خواهشمندیم که با کارمندان صحی 

سال آینده حدود پنج میلیون روز کاری نیز 
ایجاد خواهد شد.

مجموع  از  حاضر  حال  در  او،  گفته ی  به 
افغانستان،  در  آبیاری  شبکه ی  هزار   2۸
و  است  غیرفعال  آن  شبکه ی  هفت هزار 
و  زراعت  اضطراری  »پروژه ی  تطبیق  با 
این  از  قسمتی  یک  غذایی«،  مصئونیت 
در  و  خواهد شد  بازسازی  و  فعال  شبکه ها 
ضایعات  پروژه،  این  پوشش  تحت  ساحات 

آب نیز کاهش خواهد یافت.
آبیاری  زراعت،  وزارت  معلومات  براساس 
اضطراری  »پروژه ی  طریق  از  مالداری،  و 
سال  دو  طی  غذایی«،  مصئونیت  و  زراعت 
آینده بیش از ۳۰ هزار متریک تُن تخم های 
 ۳۴ در  دهقان  هزار   ۶۰۰ برای  اصالح شده 
والیت توزیع می شود که در نتیجه حاصالت 
پروژه، ۱۵  پوشش  تحت  ساحات  در  گندم 

درصد افزایش خواهد یافت.
همچنان گفته شده است که قرار است بیش 
از یک هزار باب ذخیره گاه کوچک صفر انرژی 
برای سیب، پیاز، کچالو، و کشمش خانه در 

دو سال آینده در شش زون ساخته شود.

جنگ های دوامدار، زمین های زراعتی بسیار 
در چند  احدی،  گفته ی  به  است.  کم شده 
تمویل کنندگان  و  حکومت  گذشته  سال 
اما  کرده،  توجه  زراعت  به  افغانستان 
زمان  اندازه ای که در  به  زراعتی  زمین های 
عالوه  احدی  است.  نرسیده  بود،  داوودخان 
کرده است که در حال حاضر در حدود 2.۵ 
الی 2.۶ میلیون هکتار زمین آبی وجود دارد.

معین  غفوری،  حشمت اهلل  حال،  همین  در 
در  زراعت  وزارت  طبیعی  منابع  و  آبیاری 
این مراسم گفته است که حاصالت زراعتی 
افزایش  درصد   ۱۵ جاری  سال  در  کشور 
یافته است. به گفته ی آقای غفوری، افتتاح 
مصئونیت  و  زراعت  اضطراری  »پروژه ی 
محصوالت  رشد  و  افزایش  به  غذایی«، 

زراعتی کشور بیشتر کمک می کند.
تطبیق  که  است  گفته  همچنان  غفوری 
را  اشتغال زایی  زمینه ی  پروژه می تواند  این 
فراهم  والیت   ۳۴ ولسوالی های  بیشتر  در 
 ۷۰۰ از  بیش  پروژه  این  طریق  از  می کند. 
زراعت پیشه  نفر شامل 22 هزار خانم  هزار 
دو  در  و  می شوند  مستفید  مستقیم  به طور 

و  احیا  آبیاری  کانال   ۱۸۰ آینده،  سال  دو 
بازسازی شود و از طریق مدیریت آب ریزه ها 
 ۸۵ از  بیش  مجموع  در  کانال ها  احیای  و 

هزار هکتار زمین تحت کشت قرار بگیرد.
که  است  گفته  وزراعت  وزارت  سرپرست 
و  زراعت  اضطراری  »پروژه ی  راه اندازی 
مصئونیت غذایی«، افغانستان را در راستای 
تولیدات  لحاظ  از  خودکفایی  به  رسیدن 

محصوالت زراعتی کمک می کند.
افغانستان  که  است  گفته  احدی  آقای 
یک ونیم  به  نزدیک  ساالنه  حاضر  حال  در 
بیرون  از  آرد  و  گندم  تُن  متریک  میلیون 
وارد می کند. به گفته ی او، برای جلوگیری 
از واردات گندم و آرد، نیاز است تا زمین های 

زراعتی آبی افزایش یابد.
پیش  افغانستان  احدی،  گفته های  طبق 
میلیون   ۳.2 از  بیش  ثور،  کودتای هفت  از 
هکتار زمین آبی داشت و در حدود یک ونیم 
میلیون زمین دیگر للمی کشت می شد، در 
صورتی که زمین قابل کشت للمی بیش از 

هفت میلیون هکتار بود.
نتیجه ی  در  که  است  کرده  تأکید  او 

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  روز:  اطالعات 
مالداری کشور »پروژه ی اضطراری زراعت و 
مصئونیت غذایی« را به ارزش ۱۰۰ میلیون 

دالر امریکایی در ۳۴ والیت افتتاح کرد.
افغانستان  بازسازی  بانک جهانی و صندوق 
تمویل کنندگان این پروژه ی دوساله هستند. 
از مجموع ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی، ۴۵ 
بازسازی  صندوق  سوی  از  دالر  میلیون 
دالر  میلیون   ۵۵ و   ARTF یا  افغانستان 
دیگر از سوی بانک جهانی پرداخت می شود.
زراعت،  وزارت  سرپرست  احدی،  انورالحق 
 ۶ )یک شنبه،  دیروز  مالداری  و  آبیاری 
میزان( در مراسم افتتاح »پروژه ی اضطراری 
و مصئونیت غذایی« گفته است که از طریق 
کانال های  بازسازی  و  احیا  روی  پروژه  این 
توزیع  و  تهیه  تولید،  چک دم ها،  آبیاری، 
تخم های اصالح شده، توزیع وسایل زراعتی 
برای کشاورزان، همکاری تخنیکی و ارتقای 
ساخت  آرد،  آسیاب های  انجمن  ظرفیت 
کشمش خانه ها، ذخیره گاه های کچالو و پیاز 
تمرکز می شود. آقای احدی همچنان گفته 
است که قرار است با تطبیق این پروژه در 

افتتاح پروژه ی اضطراری زراعت و مصئونیت غذایی؛ 
»حاصالتزراعتیکشور۱۵درصدافزایشیافتهاست«

وزارتصحتخواهانهمکاریطرفهایجنگبرایمقابلهباشیوعویروسپولیوشد

همچنان  دولت زی  آقای  بود.  شده  توظیف 
مشترک  عملیات  جریان  در  او  که  گفت 
نیروهای امنیت ملی والیات لغمان و ننگرهار 
مسیر  در  قرغه ای  ولسوالی  مربوطات  در 
شاه راه کابل – جالل آباد بازداشت شده است.

یک  عملیات  این  جریان  در  او،  گفته ی  به 
عراده موترسایکل نوع زرنج با 2۵۶ کیلوگرام 
امنیت  نیروهای  از سوی  نیز  انفجاری  مواد 
راننده ی  است.  آمده  به دست  و  ملی کشف 

این موترسایکل نیز بازداشت شده است.
چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

نگفته است.

سرباز دیگر ارتش را نیز در این حمله ی شان 
به اسارت گرفته اند.

فراه  والیتی  شورای  معاون  هم،  سویی  از 
تجهیزات  و  مهمات  از  مقداری  که  گفت 
حمله،  این  در  هم  ارتش  نیروهای  جنگی 

به دست طالبان افتاده است.
مسئوالن حکومتی و امنیتی فراه اما در این 

مورد ابراز نظری نکرده اند.
والیت های  از  کشور  غرب  در  فراه  والیت 
ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
بخش هایی از این والیت به شمول ولسوالی 

باالبلوک حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت لغمان 
می گویند که یک حمله کننده ی انتحاری که 
قصد حمله بر فضل هادی مسلم یار، رییس 
سوی  از  داشت،  را  کشور  سنای  مجلس 
نیروهای امنیت ملی در این والیت بازداشت 

شده است.
لغمان  والی  سخن گوی  دولت زی،  اسداهلل 
روزنامه  به  میزان(   ۶ )یک شنبه،  دیروز 
اطالعات روز گفت که عرفان اهلل مشهور به 
سرخرودی، حمله کننده ی انتحاری از سوی 
گروه  انتحاری  مسئول حمالت  بالل،  قاری 
مسلمیار  آقای  بر  حمله  به منظور  طالبان 

محلی  مقام های  هرات:   – روز  اطالعات 
نتیجه ی  در  که  می گویند  فراه  والیت  در 
حمله ی جنگ جویان طالبان بر پاسگاه های 
این  باالبلوک  ولسوالی  در  ارتش  نیروهای 

والیت، هفت سرباز ارتش کشته شده اند.
والیتی  شورای  معاون  نعیمی،  شاه محمود 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  فراه 
پیش  شب  دو  را  حمالت شان  این  طالبان 
هرات  شاه راه  مسیر  در  میزان(   ۵ )شبنه، 
– قندهار در منطقه ی »کنسک« ولسوالی 

باالبلوک راه اندازی کرده بودند.
نُه  طالبان  جنگ جویان  که  کرد  تأکید  او 

فرد انتحاری که قصد حمله بر رییس مجلس سنا را داشت، 
در لغمان بازداشت شد

هفت سرباز ارتش در حمله ی طالبان 
در فراه کشته شدند

به گفته وزارت دفاع امریکا، شبکه حقانی که همان بازوی نظامی 
طالبان است، همچنان سرسختانه ضدهند است و با آی اس آی 

پاکستان رابطه نزدیک دارد و عملیات هاییی را برای هدف قراردادن 
اتباع هند در منطقه انجام می دهد. تهدید امنیتی دیگر، حضور 

روبه رشد والیت خراسان دولت اسالمی در افغانستان و مناطق 
اطراف است که ممکن سایر گروه های شبه نظامی و نیز گروه های 

محلی را که از طالبان جدا می شوند، به خود جذب کند.

آیا هند سیاست خود را در قبال طالبان 
تغییر یم دهد؟

کشورهای  سایر  به  افغانستان  از  بی ثباتی  شیوع  نگران 
همسایه است، چین است. هم جواری جغرافیایی افغانستان 
اویغورها،  و  سین کیانگ  مسلمان نشین  عمدتا  منطقه  با 
اقتصادی  منافع  همچنین  چین  است.  چین  نگرانی  مایه 
در افغانستان دارد و چندین پروژه بیجینگ در افغانستان 
مرتبط با ابتکار بلندپروازنه کمربند و راه رییس جمهور شی  
خود  دیپلماتیک  روابط  تقویت  با  چین  است.  جین پینگ 
به  طالبان،  با  نزدیک تر  روابط  ایجاد  همچنین  و  کابل  با 
در  بیجینگ  بیشتر  سرمایه گذاری  و  تجارت  ارتقای  امید 
این کشور، در تالش است تا جایگاه خود را در افغانستاِن 
درحال تغییر حفظ کند. البته این نیز به نوبه خود مایه ی 
نگرانی هند است، زیرا روابط دهلی نو با بیجینگ وارد فازه  

تازه ای از تنش ها شده است.
رقابـت بیـن هنـد و چیـن ممکـن اسـت دهلی نـو را بـه 
مسـکو و تهـران نزدیک تـر کنـد. هم مسـکو و هـم تهران، 
اهـداف مشـابه بـا برخی اهـداف دهلی نو در منطقـه دارند. 
رابطـه  هرگونـه  مـورد  در  افغانسـتان  حکومـت  هرچنـد 
روسـیه بـا طالبـان هنـوز تردیـد دارد، امـا دخالت مسـکو 
در تسـهیل مذاکـرات قبلـی بیـن برخـی طرف هـای افغان 
تهـران  هرچنـد  ایـران،  مـورد  در  اسـت.  انـکار  غیرقابـل 
نمی توانـد بـا عقایـد ضدشـیعی طالبـان سـازگار شـود، اما 
نشـان داده اسـت کـه اهمیـت تعامـل تاکتیکـی بـا ایـن 
گـروه را درک می کنـد. از آن جـا که دهلی نـو دارای روابط 
اسـتراتژیک بـا مسـکو اسـت و به نظـر مصمم می رسـد که 
روی تقویـت روابـط خـود بـا تهـران نیـز سـرمایه گذاری 
کنـد، احتمـال آغـاز یک تـالش مشـترک سـه جانبه را در 
خصـوص افغانسـتان از سـوی ایـن سـه کشـور نمی تـوان 

کرد. رد 
این واقعیت که هند احتماال تنها کشوری است که می تواند 
از یک سو با ایاالت متحده و اروپا و از سوی دیگر با ایران 
منحصربه  جایگاه  نشان دهنده  شود،  تعامل  وارد  روسیه  و 
با  است.  افغانستان  روند صلح  به  برای کمک  فرد دهلی نو 
این که هر کشوری در تالش است تا سیاست تعامل خود را 
با اهداف استراتژیک خود هم سو کند، اما در نهایت هدف 
افغانستان است. اجماع بین  اصلی تمام کشورها، صلح در 
ذینفعان بزرگ بین المللی در مورد نحوه برخورد با طالبان 
از اهمیت باالیی برخوردار است، و هند می تواند به ایجاد 

چنین اجماعی کمک و آن را عملی کند.

عنوان  به  آن مسلما  از  برگردد،  قدرت  به  این گروه  وقتی 
ابزاری برای کسب مشروعیت استفاده خواهد کرد.

از این رو ارزیابی تعامل هند با »طالبان درحال صعود«، به 
دالیل بسیاری مهم است. دلیل اول آن این است که انتظار 
حکومت  جدایی ناپذیر  بخش  به  زودی  به  طالبان  می رود 
ارتباطات  برقراری  این که،  دوم  شود.  تبدیل  کابل  در 
توان مند«،  سیاسی  لحاظ  به  »طالباِن  یک  با  دیپلماتیک 
برای محافظت از منافع اقتصادی موجود و آینده دهلی نو، 
و  میانه  آسیای  انرژی  بازارهای  با  مرتبط  منافع  جمله  از 
پروژه اتصال منطقه ای گسترده تر هند، حیاتی خواهد بود. 
سوم این که، داشتن رابطه دوستانه با طالبان به هند امکان 
افغانستان  بر  نفوذ  از  میزانی  از  آینده  در  که  داد  خواهد 
برخوردار باشد تا از آن برای مقابله با تالش های پاکستان 

در جهت تخریب منافع هند در افغانستان، استفاده کند.
عینک  با  اگر  دارد.  پیش  در  طوالنی  راه  مطمئنا  هند 
مذاکرات صلح  از  نتیجه ممکن  تنها  کنیم،  نگاه  واقع بینی 
افغانستان  در  یا یک دستگاه سیاسی تحت سلطه طالبان 
خواهد بود یا هم ادامه اختالفات و خشونت کنونی. در هر 
دو حالت، چیزی از وزن طالبان کاسته نخواهد شد و این 
امر نه تنها برای افغان ها، بلکه برای کل منطقه یک چالش 
خواهد بود. برای هند، این چالش ربط مستقیم به پاکستان 
دارد که خود را در مرکز روند مصالحه افغانستان قرار داده 
مختلف  بازیگران  با  خود  تماس های  در  دهلی نو  است. 
گسترده  نفوذ  ناحیه  از  که  را  نمی تواند خطری  افغانستان 
نادیده  باشد،  متوجه هند  افغانستان می تواند  در  پاکستان 
و  تروریسم  تهدید  افغانستان  بزرگ ترین چالش در  بگیرد. 
روحیه چنین  طالبان  ادعایی  پیروزی  و  است  افراط گرایی 

نیروها را در منطقه تقویت خواهد کرد.
بـه گفتـه وزارت دفـاع امریـکا، شـبکه حقانـی کـه همـان 
سرسـختانه  همچنـان  اسـت،  طالبـان  نظامـی  بـازوی 
ضدهنـد اسـت و بـا آی اس آی پاکسـتان رابطـه نزدیـک 
دارد و عملیات هایـی را بـرای هـدف قـراردادن اتبـاع هنـد 
در منطقـه انجـام می دهـد. تهدیـد امنیتـی دیگـر، حضور 
روبه رشـد والیـت خراسـان دولـت اسـالمی در افغانسـتان 
گروه هـای  سـایر  ممکـن  کـه  اسـت  اطـراف  مناطـق  و 
شـبه نظامی و نیـز گروه هـای محلـی را کـه از طالبـان جدا 

می شـوند، بـه خـود جـذب کنـد.
منطقه ای که همچون هند  قدرت های  از  دیگر  یکی  

به  اقتصادی غرب  با مساعدت های  نمی تواند  افغانستان  به 
اما هند همچنان قابل اعتمادترین  برابری کند،  افغانستان 

شریک توسعه ای افغانستان در منطقه دیده می شود.
با این که موضع هند همواره حمایت از یک روند مصالحه 
و مذاکره متعلق و به رهبری خود افغان ها بوده است، اما 
نامحسوسی  طرز  به  طالبان  به  نسبت  کشور  این  رویکرد 
در سال های اخیر تغییر کرده است. در دهه ۱۹۹۰، هند 
مخالف سرسخت رژیم طالبان در افغانستان بود و از ائتالف 
شمال در برابر این گروه حمایت می کرد؛ استراتژِی که در 
شده  گرفته  پیش  در  نیز  ایران  و  روسیه  توسط  آن زمان 
به  همچنان  هند  این که  با   ،2۰۰۰ دهه  اواخر  در  اما  بود. 
افغانستان در تالش های  از حکومت منتخب  حمایت خود 
مخالف  خیلی  دیگر  اما  داد،  ادامه  مصالحه،  برای  کابل 
ارتباطی  مجرای  هرچند  و  نبود.  طالبان  با  معنادار  تعامل 
مستقیمی بین هند و طالبان هرگز شکل نگرفت، اما تأکید 
دهلی نو بر اولویت هایش در افغانستان در مراسم افتتاحیه 
نشان  سپتامبر،   ۱2 در  دوحه  در  بین االفغانی  مذاکرات 
این کشور در خصوص طالبان  داد که روند تغییر رویکرد 

همچنان ادامه دارد.
قوی  شریک  عنوان  به  طالبان  که  می نماید  بعید  هرچند 
داده  نشان  گروه  این  اما  شود،  ظاهر  افغانستان  در  هند 
است که اساسا مخالف کار با این کشور نیست. طالبان چند 
این  هم سوشدن  بر  مبنی  رسانه ای  گزارش های  پیش  ماه 
گروه با گروه های جهادی در کشمیر را رد و اعالم کردند 
که طالبان در پی مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر 
نیست. این در واقع یک چراغ سبز نامحسوس به دهلی نو 
جایگاهی  رایزنی  میز  در  تا  می دهد  فرصت  هند  به  و  بود 

به دست آورد.
که  است  درحالی  طالبان  و  هند  بین  پویایی  تغییر  این 
ایاالت متحده، طبق توافق نامه ماه فبروری خود با طالبان، 
نیروهای  تمام   2۰2۱ سال  اواسط  تا  که  می شود  آماده 
نظامی خود را از افغانستان خارج کند. عدم حضور سربازان 
آوردن  دست  به  برای  را  طالبان  تمایل  مطمئنا  امریکایی 
از  بیشتر  افغانستان،  در  قدرت سیاسی  از  بزرگ تر  سهمی 
پیش تقویت خواهد کرد. طالبان در میدان نبرد و همچنین 
در میز مذاکره، به نظر می رسد که دست باالتر را دارد و 

فارن پالیسی – هارش وی. پانت و شوبنگی پندی
مترجم: جلیل پژواک

از دو سال پیش که روند صلح افغانستان آغاز شد، نقش هند 
در آن تاکنون در بهترین حالت جانبی بوده است. اما این 
جایشانکار«،  »سابرامانیام  حضور  کند؛  تغییر  است  ممکن 
بین االفغانی  مذاکرات  افتتاحیه  در  هند  خارجه  امور  وزیر 
در ۱2 سپتامبر در دوحه می تواند نشانه ی تغییر تدریجی 
رویکرد دهلی نو باشد. جایشانکار در مراسم تاریخی افتتاح 
راه دور سخنرانی کرد  از  بین االفغانی در دوحه،  مذاکرات 
رهبری  »به  صلح  روند  یک  از  هند  دیرینه  حمایت  بر  و 
افغان ها، متعلق به افغان ها و تحت کنترل افغان ها« تأکید 
کرد. شرکت وی در این مراسم این احتمال را مطرح کرد 
گفت وگوی  وارد  بخواهد  آینده  در  است  ممکن  هند  که 
انجام  تاکنون  دهلی نو  که  کاری  شود؛  طالبان  با  مستقیم 

نداده است.
اگرچـه هنـد در هـر شـرایطی تصمیـم گرفتـه از حضـور 
نظامـی در افغانسـتان خـودداری کنـد، امـا دهلی نـو برای 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان زمینـه آموزش هـای نظامـی 
برگـزار  ظرفیت سـازی  دوره هـای  کـرده،  فراهـم  را  مهـم 
کـرده و بـه دولـت افغانسـتان تجهیـزات نظامـی محـدود 
کمـک کرده اسـت. کمک هـای هند بـه افغانسـتان پس از 
امضـای توافق نامه مشـارکت اسـتراتژیک افغانسـتان و هند 
در اکتبـر 2۰۱۱، افزایـش یافـت. ایـن توافق نامـه عالوه بر 
تأکیـد بـر همـکاری بین دو کشـور در زمینه هـای امنیتی، 
انتظامـی و قضایـی، شـامل تعهـد مشـترک بـه مبـارزه بـا 
شـبکه های تروریسـتی بین المللـی و جنایـت کار در منطقه 

نیـز می شـود.
هند در جبهه سیاسی یکی از قدیمی ترین و قدرت مندترین 
از  است.  بوده  کابل  در  دموکراتیک  حکومت  طرفداران 
کنفرانس بُن سال 2۰۰۱، که زمینه را برای تشکیل دولت 
موقت پس از سقوط طالبان فراهم کرد، تا به امروز، هند 
در تعامل با دولت های افغانستان رویکرد همه جانبه اختیار 
رویکرد،  این  پیش برد  به  کمک  برای  هند  است.  کرده 
توسعه  برای  را  دالر  میلیاردها  تاکنون   2۰۰۱ سال  از 
به  بشردوستانه  نیز کمک های  و  افغانستان  زیرساخت های 
این کشور مساعدت کرده است. هرچند کمک های دهلی نو 

صـورت  در  تعهدات شـان  بـه  طالبـان  پابنـدی  عـدم 
امضـای توافق نامـه ی صلـح می گویـد، ضمانـت اجـرای 
ایـن توافق نامـه را بایـد سـازمان ملل و جامعـه ی جهانی 

عهـده دار شـود.
و حقوق  مدنی  توسط شبکه جامعه   این مصاحبه  نوت: 
شبکه  این  به  آن  مسئولیت  و  امتیاز  و  شده  تهیه  بشر 
برمی گردد. این سلسله مطالب براساس یک تفاهم تجاری 

در اطالعات روز نشر می شود.

نبود امنیت است؛ این مشکل باعث شده است که زنان 
آموزشی  و  مدنی  فعالیت های  مصون  فضایی  در  نتوانند 
این  می تواند  گفت وگوهای صلح  ببرند.  پیش  به  را  خود 
چالش ها را به فرصت تبدیل کند. موضوع دوم این که، با 
تحقق صلح دختران و زنانی که در حال حاضر از آموزش 
برخوردار  تحصیل  و  تعلیم  حق  از  می توانند  محروم اند، 

شوند.
آقـای دانشـیار، با اشـاره بـه نگرانی هـا در مـورد احتمال 

تیم  در  بانوان  حضور  از  طالبان  من  نظر  به  دانشیار: 
مذاکره کننده و حتا زنان خبرنگار در گفت وگوهای صلح 
راضی نیستند و این برای شان خوشایند نیست. همچنین 
حضور زنان در حکومت پس از توافق صلح نیز برای آنان 
جهانی،  جامعه ی  فشار  به دلیل  اما  نیست،  قبول  قابل 
و  بدهند  تن  موضوع  این  به  که  مجبورند  تقریبا  طالبان 

حضور زنان را بپذیرند.
بر  تأثیری  چه  قدرت  در  طالبان  حضور  شبکه: 

فعالیت های جوامع مدنی خواهد داشت؟
دانشیار: به باور من طالبان دیگر نمی توانند آزادی های 
یا  از شهروندان بگیرند  را  بیان  اندیشه و  مدنی و آزادی 
را  مدنی  فعاالن  دادخواهی های  بود  نخواهند  قادر  حتا 
محدود کنند. ممکن است به مرور زمان اصطکاک هایی 
با توجه به درایتی که فعاالن  به وجود بیاید که آن هم 
فعالیت های  و  شد  خواهد  رفع  دارند،  اجتماعی  و  مدنی 

آنان ادامه خواهد یافت.
به  صلح  گفت وگوهای  از  می توان  چطور  شبکه: 
استفاده  افغانستان  زنان  برای  فرصت  یک  عنوان 

کرد؟
دانشیار: فکر می کنم در حال حاضر چالش های زیادی بر 
سر راه زنان وجود دارد. یکی از عمده ترین این چالش ها 

از آغاز گفت وگوهای صلح تا کنون، در کنار امیدواری ها 
و  بیم  همیشگی،  آتش بس  و  صلح  برقراری  برای 
در  محدودیت هایی  وضع  احتمال  مورد  در  هراس هایی 
و  زنان  میان  در  طالبان،  سوی  از  زنان  حقوق  با  رابطه 
افراد  این  است.  آمده  وجود  به  مدنی  جامعه ی  فعاالن 
می گویند اگر چنین موضوعی از سوی تیم طالبان مطرح 
شود، تیم مذاکره کننده ی دولت به هیچ صورت نباید آن 

را بپذیرد.
در  دانشگاه،  استاد  و  مدنی  فعال  دانشیار،  بصیراحمد 
بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه ی  شبکه ی  با  گفت وگویی 
موضوع های  از  یکی  می گوید،  »شبکه«(  بعد  به  این  )از 
حقوق  موضوع  صلح،  مذاکرات  در  بحث  مورد  مهم 
و  قرار گیرد  تمرکز  مورد  به درستی  باید  که  است  زنان 
هیچ نوع محدودیتی در مورد آن پذیرفتنی نیست: »کار و 
تحصیل زنان و حضور آنان در حوزه های سیاسی، مدنی و 
اجتماعی از موضوع هایی است که هیچ نوع محدودیتی در 
آن قابل قبول نیست. دست آوردهای زنان در بخش های 
مختلف باید سیر صعودی داشته باشد و برای تقویت آن 

کوشش شود.« 
مذاکرات  در  زنان  نفس حضور  نظر شما  به  شبکه: 
صلح تا چه اندازه بر موقف طالبان تأثیرگذار است؟

»هیچ  نوع محدودییت در مورد حقوق زانن 
پذیرفتین نیست«

سهنیرویامنیتیدرحملهیطالباندرفاریابکشتهشدند
امنیتی نیز زخمی شـده اسـت.

چنـد  از  پـس  طالبـان  حمـالت  ایـن  کـه  گفـت  همچنـان  او 
تلفاتـی  درگیری هـا  جریـان  در  و  زده  عقـب  درگیـری  سـاعت 
بـر جنگ جویـان ایـن گـروه نیـز وارد شـده اسـت. سـخن گوی 
فرماندهـی پولیـس فاریـاب امـا رقمـی از تلفات ایـن جنگ جویان 

ارایـه نکـرد.
از سـویی هـم، او گفت که دو شـب پیـش در نتیجه ی ضدحمله ی 
نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی قیصـار این والیـت، دو جنگ جـوی گروه طالبان کشـته و 

سـه جنگ جـوی دیگـر این گـروه زخمی شـده اند.

تأییـد  فاریـاب  والیـت  در  امنیتـی  مسـئوالن  روز:  اطالعـات 
می کننـد کـه در نتیجـه ی حملـه ی جنگ جویـان گـروه طالبـان 
بـر پاسـگاه های نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی های دولت آبـاد و 
شـیرین تگاب ایـن والیت،سـه سـرباز ایـن نیروها کشـته شـده اند.

عبدالکریـم یـورش، سـخن گوی فرماندهـی پولیس فاریـاب دیروز 
)یک شـنبه، ۶ میـزان( بـه روزنامه اطالعـات روز گفت کـه طالبان 
ایـن حمـالت خود را دو شـب پیـش و حوالی سـاعت ۳:۰۰ بامداد 

در مراکـز این دو ولسـوالی راه انـدازی کرده اند.
آقـای یـورش افـزود که در جریـان درگیری ها در این حمالت، یک سـرباز دیگـر نیروهای 
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می کشاند ترموز آب است، پیچیده در پالستیک. 
چسبیده به ترموز سطلی که برای کاغذ پاره ها و 
یادداشت های ناضرور در نظر گرفته شده است. 
ضخیم  و  زردرنگ  پرده  ی  دروازه  روبه روی 
اتاق  چپ  سمِت  است.  پوشانده  را  پنجره ها 
تخت خواب است، تخت خواب چوبی و سرخ رنگ. 
پهن  آن  روی  خاکستری رنگ  بالشت  و  تُشک 
شده است، و بعد مالفه  ی سفید. چارجر تلفن از 
ساکِت برق آویزان است. در پاییِن تخت کودبند 
برای لباس ها گذاشته شده است، کودبند فلزی 
سرخ رنگ. صندلی چوبی سمِت راست و باالیی 
تخت قرار دارد، شاید برای زمانی که نمی توانسته 
بخوابد، روی آن می نشسته و احتماال کتابی را 
فرا  را  سراپایش  تنهایی  شاید  یا  می زده،  ورق 
می گرفته و دلتنگی بسیار بی رحمانه به جانش 

رخنه می کرده: کسی نمی داند. 
هردو  است،  موبایل  سیت  دو  صندلی  روی 
بوتل  یک  است،  کاغذی  دستمال  است.  ساده 
که  عینکی  عینک.  و،  پاکت سیگار  یک  عطر، 
اگر  که  می ترسی  کنی؛  چشمت  به  می ترسی 
به چشمت بزنی تمام آن تنهایی ها، دلتنگی ها، 
از پا درت  تاریکی ها و، وحشت ها  بی مروتی ها، 
بیاورد. کنار صندلی بخاری برقی گذاشته شده 
است. گذشته از بخاری مجسمه  ی خاکی رنِگ 
بودا ایستاده است، بسیار نگران و تأمل برانگیز؛ 
نبرده  یاد  از  را  انفجارها  حادثه  ی  هنوز  گویی 
فیستوال  جایزه  ی  تندیِس  کنارش  در  است. 
انگار آمده است  حوق بشر گذاشته شده است، 
تا از بودا دلجویی کند. در گوشه  ی راست تخت، 
پیسه  بکِس  تُشک  و  رنگ  سفید  مالفه  ی  زیر 
است، سه دانه قلم خودکار، پول های سکه ای؛ 
روپیه ای.  یک  و  روپیه ای  دو  روپیه ای،  پنج 
روبه روی  بانک.  برگه  ی  و  ناتمام  یادداشت های 
تخت خواب یک میخ، یک ساکِت برق و، جایی 
حتما  می آید.  چشم  به  بخاری  دودکِش  برا 
این سه چیز چشم  به  پیاپی  و  زیاد  شب های 
دوخته بدون این که به خوِد این سه چیز فکر 
کرده باشد، حتما شب های را که نمی توانسته به 
خواب رود به این سه چیز خیره شده است بدون 
باشد.  کرده  فکر  چیز  سه  این  خوِد  به  این که 
خیره  چیز  سه  این  به  زیادی  شب های  شاید 
مقاله اش  ادامه  ی  برای  درحالی که  است  شده 
فکر می کرده، به این سه چیز خیره شده است 
درحالی  که از بودنش در این ساختمان پرسش 

می کرده است: کسی نمی داند. 
روبه روی دروازه  ی اتاق  خواب دروازه ای به بالُکن 
باز می شود. دروازه را که باز کنی می توانی به 
شاخه های آن »تک درخت پیر« دست بکشی؛ 
است،  بوده  »مرگ«  یک  شاهد  که  درختی 
نویسنده  ی  اتاق  خواب  آن  پشت  که  درختی 
جوان و منتقد ادبی، عمران راتب بود. این »بود« 
سوگ  به  را  تیزهوش  شنونده ی  یا  خواننده 
این  نیست.  دیگر  حتما  من،  خداِی  می نشاند: 

حقیقت دارد، حقیقِت رؤیاگون و باورنکردنی. 
این درخت در آن شب تاریک و ظلمانی شاهد 
اتاق  به  مشرف  درخت  است.  بوده  مرگ  یک 

تجلیل کنند.  کابل  را در  زندگی وی  و  مرگ 
مخالفت کردن  آداب  قالب  در  حکمتیار  آقای 
به یکی رسانه ها گفته است: »درست است که 
اما معنای آزادی و  یک آزادی نیم کله داریم، 
داکتر  مانند  افراد  از  که  نیست  این  انسانیت 
که  ما  بگیرد.  صورت  یادآوری  هم  نجیب 
راکت  و  گرفتیم  دست  به  تفنگ  دهه  چند 
برای  ساختیم  جاری  خون  و  کردیم  شانه 
یادآوری  ناکسی  و  کس  هر  از  که  نبود  این 
پشت  که  می دانیم  ما  شود.  گرامی داشته  و 
داکتر  از  گرامی داشت  و  تجلیل  برنامه های 
به  ما  است.  بیرونی  کشورهای  دست  نجیب، 
دولت افغانستان هشدار می دهیم که هنوزهم 

لیاقت الیق
گزارشگر

پس از هفت ماه از شیوع ویروس کرونا بخش عمده ای از مکاتب دولتی 
در افغانستان هنوز بسته است. این موضوع نگرانی های اعضای مجلس 
نمایندگان و شماری از فعاالن بخش آموزش و پرورش را برانگیخته 
است. آنان از بی توجهی نسبت به سرنوشت میلیون ها کودک انتقاد 

می کنند. 
اخیرا وزارت  آمار رسمی شیوع ویروس کرونا،  با کم شدن  هرچند، 
معارف در هماهنگی با وزارت صحت عامه، آغاز درس های حضوری 
صنف یازدهم و دوازدهم مکاتب دولتی و تمام مکاتب خصوصی را 
اعالم کرد. اما درس های حضوری از صنف اول تا دهم مکاتب دولتی 

هنوز آغاز نشده است. 
نوریه نزهت، سخن  گوی وزارت معارف به اطالعات روز می گوید طرح 
بازگشایی مکاتب برای تصویب به ریاست جمهوری فرستاده شده، اما 
معلوم نیست که چه زمان در کابینه تصویب یا رد می شود. خانم نزهت 
در مورد جزئیات طرح بازگشایی مکاتب جزئیات نداد، اما گفت که این 
کار به تدریج و با انعطاف پذیری نسبت به شرایط شیوع ویروس کرونا 

انجام خواهد شد. 

کارزار بازگشایی مکاتب
و  آموزش  فعالیت های  کارگزاران  و  مدنی  فعاالن  از  شماری  اخیرا 
پرورش کارزاری را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته اند که در آن 
خواهان بازشدن مکاتب در تمام سطوح اند. فرشته کریم، از مسئوالن 
با بسته  ماندن  با اطالعات روز می گوید که  این کارزار در گفت وگو 
معرض  در  کودک  میلیون ها  دهم،  تا  اول  صنف  از  دولتی  مکاتب 
آسیب های جدی قرار گرفته است. او می گوید حکومت و کابینه نسبت 
به این موضوِع »حساس و سرنوشت ساز« بی توجهی کرده و تصویب 

طرح بازگشایی مکاتب را به تعویق می اندازد. 
فعاالن مدنی و شماری از کارگزاران فعالیت های آموزش و پرورش 
می گویند که ادامه ی بسته ماندن بخشی از مکاتب سبب ایجاد شکاف 
اجتماعی، آموزشی و تربیتی می شود. از این که تمام مکاتب خصوصی 
باز است اما بخش عمده ای از مکاتب دولتی )صنوف اول تا دهم( 
که بیش تر کودکاِن خانواده های فقیر را شامل می شود بسته، است. 
از این رو کودکان نادار و فقیر بیش تر از پیش متأثر شده و از رشد 
باز می مانند. از جانب دیگر با بسته ماندن مکاتب دولتی، خانواده های 
خصوصی  مکاتب  به  را  کودکان شان  که  می گیرند  تصمیم  پولدار 
بفرستند. درحالی که کودکان فقیر همچنان در معرض آسیب باقی 

می مانند. 
خانم کریم می گوید دلیل منطقی برای بسته ماندن مکاتب به ویژه 
بخشی که بیش تر مربوط کودکان اند وجود ندارد؛ آن هم در شرایطی 
که تمام دانشگاه ها و مکاتب خصوصی باز شده است. همچنین شرایط 
قرنطین در هیچ سازمان دولتی و خصوصی مراعات نمی شود، تنها 
بسته ماندن بخشی از مکاتب تأثیری برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا ندارد. به گفته ی خانم کریم، بسته ماندن مکاتب دولتی صرف 
دستاویز تبلیغاتی و نمایشی برای حکومت است برای این که نشان 
دهند در برابر شیوع ویروس کرونا برنامه دارند، درحالی که این کار 

با رعایت نشدن شرایط قرنطین در تمام بخش های دیگر تأثیر ندارد.
مسئوالن وزارت معارف می  گویند که بازگشایی مکاتب همانند سایر 
کشورها به تدریج و مرحله ای انجام می شود. نوریه نزهت، سخن گوی 
تاکنون  کرونا  ویروس  شیوع  اول  از  که  می گوید  معارف  وزارت 
برنامه های این وزارت اضطراری بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود. 
به گفته ی او مکاتب در تمام سطوح به تدریج باز می شود و با آن هم با 

شرایط شیوع ویروس کرونا تصمیم ها تغییر خواهد کرد. 

آسیب های جدی به کودکان
فعاالن مدنی و اعضای مجلس نمایندگان می گویند که خطر شیوع 
ویروس کرونا وجود ندارد و یا دست کم این خطر بسیار کم تر از آن 
است که در این شرایط سبب محروم ماندن تنها کودکان از آموزش 
و پرورش شود و آسیب های جدی را متوجه آنان کند. درحالی که 

پرسش برمی گردی که »چرا عمران راتب باید 
در این ساختمان زندگی کند؟ که چیزی سر 

جایش نیست، که رازی در میان است!«. 
گذشته از آشپزخانه به انباری می رسیم، تنگ 
چشم  وقتی  می داند  خدا  کثیف.  و  تاریک  و 
چیزی  چه  به  می افتاده  انباری  این  به  راتب 
فکر می کرده، خدا می داند چند بار از خودش 
زندگی  ساختمان  این  در  چرا  که  پرسیده 
است:  روشن  حدودی  تا  پاسخش  می کند. 
چیزی سِر جایش نیست. انباری تنگ و تاریک 
و کثیف است. انباری را که عبور کنیم به اتاق 
مطالعه می رسیم. دروازه  ی زرد رنگ چوبی به 
داخل اتاق باز می شود. اولین چیزی که توجه را 
به خودش جلب می کند سروصدای یک جنراتور 
است که روبروی اتاق مطالعه کار گذاشته شده 
است. جنراتور طوری سروصدا تولید می کند که 
انگار برای این کارش پول گرفته باشد! از پنجره 
که ببینیم جنراتور خیلی مصمم روبه رو مانده 
بگذارم  اگر  »عمرا  می گوید  انگار  است،  شده 
کتاب بخوانی!«. از دروازه  ی چوبی و زردرنگ که 
وارد شوی سمِت راست کتاب ها خیلی منظم 
در  کتاب ها  است،  شده  چیده  به هم  مرتبط  و 
دو ردیف چیده شده، کاناپه ی سفیدرنگ جلوی 
ردیف کتاب ها قرار گرفته، بالشِت زردرنگ در 
سبزرنگ  چوکی  است.  اُفتاده  راست  گوشه  ی 
پالستیکی درست وسط اتاق قرار دارد؛ لب تاپ 
روی چوکی مانده شده است. پرده  ی زخیم و 
است.  شده  کشیده  پنجره ها  جلوی  زردرنگ 
جاسازی  اتاق  دیگر  سمِت  ایستاده  بادپکه  ی 
شده است؛ پُشت سر بادپکه یک ردیف کوچک 
کتاب ها  ردیف  جلوی  شده،  چیده  کتاب  از 
سطلی که برای کاغذپاره ها و یادداشت ها است، 
گذاشته شده. روی ردیِف کتاب ها دسترخوانی 
نباشد  متر  از یک  بیش تر  نظر می رسد  به  که 
ظرف  کتاب ها  کناِر  شده،  مانده  و  شده  قات 
نزدیک  است.  اُفتاده  میوه خوری  پالستیکی 
ظرف پالستیکی قوطی چای سبز دیده می شود، 
باالی سِر  و سیگار دانی.  بعد نمک دان کوچک 
بسته  نقش  دیوار  در  سفیدرنگ  لکه  ی  کاناپه 
نباشد  پرت  حواس مان  خیلی  اگر  که  است 
راتب  خوِد  مثل  درست  می کند،  توجه  جلب 
می دیدیدش.  نبود  پرت  کسی  حواس   اگر  که 
چسبیده به کتاب ها تُشک و بالشتی پهن است 
که شاید برای رفع خستگی و فکر کردن بیشتر 
به موضوعات خوانده شده کارگزاری شده است. 
موکیت زردرنگ به تنهایی در اتاق فرش شده 
تنهایی  اتاق چقدر  این  در  است. خدا می داند 
انداخته  لنگر  دلتنگی  است، چقدر  کرده  نفوذ 
است، چقدر امید پرورانده شده است، چقدر بیم 
و هراس یورش برده است: کسی نمی داند. بین 
اتاق مطالعه و اتاق خواب اتاقی است که مربوط 
اتاق  متر  دو  تا  یک  نمی شود. حدودا  راتب  به 
مطالعه با اتاق خواب فاصله دارد، فقط دروازه  ی 

اتاق وسطی. 
باز  خواب  اتاق  به  چوبی  و  زردرنگ  دروازه  ی 
می شود. اولین چیزی که نگاه ها را به خودش 

دیگر هرگز نام درس را پیش او نگیرد. در بعضی 
مثال  می شود.  نرم تری  مخالفت  دیگر  جاهای 
»تو یک دختری،  که  گفته می شود  به دختر 
بعد شوهر کرده  بخوانی هم چند سال  درس 
غالم شوهرت می شوی، درس نخوانی هم. برو 
به جای درس خواندن، کاالشویی و نان پختن را 

یاد بگیر که صبا از خانه شویت ایال نشوی«.
که  شده اید  متوجه  هم  شما  احتماال   -2
بلک لیست  یک  هرکدام  افغانستان  بزرگان 
ندارند  دوست  که  دارند  افرادی  از  طوالنی 
هیچ یادی از آن ها بشود. به طور مثال، انجنیر 
نیست  راضی  اصال   حکمتیار  گلبدین  صاحب 
از  یادبود  برنامه ی  نجیب،  داکتر  هواداران  که 

ایستاده است و می گوید: »باید مرا  برابرت  در 
پُشِت سر بگذاری، وگرنه باید برگردی«. راهرو 
می شود.  ختم  باریک  و  سبزرنگ  دروازه  ی  به 
در وسط راهرو سمِت چپ، دروازه  ی سبزرنگ 
دوپله ای شما را به داخل ساختمان راهنمایی 
می کند، یکی از این پله ها باز نمی شود و دوباره 
هستی.  طرف  کم عرض  سبزرنِگ  دروازه  ی  با 
وارد ساختمان می شوی؛ سمِت چپ، راه پله های 
خاکی و کثیف شما را به طبقه  ی دوم می برد، با 
کتاره های زنگ زده و خاک آلود. از لحظه ی که 
دروازه  ی سبزرنِگ کم عرض به راهرو کوچک و 
کثیف باز می شود تا اآلن که پُشت دروازه های 
آن  بار  دو  از  بیش تر  رسیده ایم  دوم  طبقه  ی 
سردرُگمی سراغ مان را گرفته است؛ این که چرا 
نویسنده ای به قد و قامِت عمران راتب باید در این 
ساختمان زندگی کند، این که هربار که او از این 
راهرو کوچک و کثیف عبور می کرده به چه چیز 
عبور  موقع  می داند  خدا  این که  می کرده،  فکر 
چقدر دلتنگ می شده، و این که چرا نویسنده ای 
و  کثیف  راهرو  این  از  باید  راتب  عمران  چون 
دلتنگ کننده باید عبور کند تا به کتابخانه اش 
برسد. آرام با خودت حرف می زنی: »چیزی سِر 

جایش نیست«. 
طبقه  ی دوم سمِت چپ به یک قفسه ی آهنی 
محافظت  وظیفه اش  می رسد  به نظر  می رسیم، 
احساس  آدم  باشد.  نازک  و  دروازه  ی چوبی  از 
می کند به محله ی »آوارگان« آمده است؛ یکسر 
مشکوک، یکسر کثیف و یک عالم سر و صدا. نه، 
به هیچ وجه مناسب عمران راتب نیست، برای 
اگر  نیست.  خوبی  جای  ابدا  آرامش  و  نوشتن 
برای عمران راتب نبود از همین جا بر می گشتم 
و دگر پشِت سرم را هم نگاه نمی کردم، اما راتب 
و تمامی هست و بودش در این ساختمان است، 
بگیرم.  نادیده اش  نمی توانم  برگردم،  نمی توانم 

من داخل می روم. برای تان می نویسم...
است  روبه رو  اتاق  دو  می شوی  که  دهلیز  وارد 
راست  سمِت  دهلیز،  چپ  سمِت  اتاق  یک  و 
کهنه  آفتابه  ی  است.  تشناب  و  دستشویی 
را  نگاه مان  که  است  چیزی  اولین  دودزده  و 
به سویش می کشاند، و پایپی که از قسمت پایین 
شیِر آب ولو شده و در کِف تشناب پهن شده 
است. بعد جا کاغذی که خالی است. چسبیده به 
تشناب آشپزخانه واقع شده است؛ کارتن خالِی 
کیک، تخم پز و یک کاسه، چایبر و گیالس های 
دو  آب معدنی،  خالی  بوتل های  چای خوری، 
عدد ترموز چای و، شیِر آب که خراب است. از 
یخچال و اُجاِق گاز هم خبری نیست. هر قدمی 
که برمی داری، هر چیزی را که وارسی می کنی 
و، هر نگاهی را که باال و پایین می کنی به این 

در مورد آداب رفتاری بشر می نویسد. 
متوجه  کتابش  نوشتن  جریان  در  محقق  این 
می شود که افغان ها با بسیاری از مسایل عادی 
همین  برای  دارد.  مخالفت  جهان  عمومی  و 
سفر  افغانستان  به  دوباره  که  می شود  تشویق 
کند و در مورد این مخالفت ها بداند. او در جلد 
»آداب  عنوان  تحت  فصل  یک  کتابش،  سوم 
قسمت  که  است  نوشته  کردن«  مخالفت 
ما  گرفته.  الهام  افغان ها  از  را  آن  عمده ی 
ذکر  مثال  عنوان  به  را  آداب  ازین  مورد  چند 

می کنیم.
دختران شان  رفتن  با  افغان ها  از  تعدادی   -۱
آداب  مخالفند.  و درس خواندن شان  به مکتب 
درس  می خواهند  که  دخترانی  با  مخالفت 
جاهای  از  بعضی  در  است.  زیاد  بخوانند، 
افغانستان، وقتی دختر به پدرش می گوید که 
می خواهد درس بخواند، پدرش در جا با مشت 
به دهن دخترش می زند و اخطار می دهد که 

3- هرمنوتیک؛ راه ورود به خانه
چنانچـه انتظـار مـی رود، پرسـش کلیـدی در 
ایـن بخـش ایـن اسـت کـه »چگونـه می توان 
بـه ایـن خانـه ورود کـرد؟ با چـه ابـزاری؟...« 
بـه عبـارت دیگـر، تحـت چـه شـرایطی مـن 
ایـن  ایـن خانـه مواجـه شـوم؟  بـا  می توانـم 
پرسـش زمانـی فوریـت می یابـد کـه »مؤلـف 
بـه  متـن  بنابرایـن،  باشـد!«.  ُمـرده  واقعـا 
خودبنیادی دسـت پیدا کرده اسـت و شـرایط 
خاصـی می طلبـد تـا بـا آن مواجـه شـد. ایـن 
می کنـد.  فراهـم  »هرمنوتیـک«  را  شـرایط 
هرمنوتیـک حکـم می کند که متـن خودبنیاد 
اسـت و بنابرایـن، به عنـوان یک طـرف در این 
گفت وگـو حاضـر می شـود. بـه تعبیـر دیگـر، 
هرگونـه چشم پوشـی از متـن و تـالش بـرای 
دور زدن متـن خوانش مورد نظر را خدشـه دار 

کـرده و از اعتبـار می انـدازد. 
در یک  سالی که از چاپ »مالیخولیا و تردید« 
کتاب  این  از  خوانش  و  نقد  چندین  گذشت 
صورت گرفت، اما بخشی زیادی از این نقدها 
رایج  »کلی گویی«های  سطح  در  خوانش ها  و 
موضوعات  ایده ها،  حاوی  کتاب  ماند.  متوقف 
و استدالل های مشخص است، اما خوانش ها و 
نقدها بدون اندک ترین توجه به محتوای کتاب 
خودشان  ساز  آن،  در  مطرح شده  ایده های  و 
را زده اند. به طور مثال، عناوین مقاالت بخش 
نخست کتاب از این قرار است: »پاره هایی برای 
میل و هراس«، »متن، معنا، وجود و فقدان«، 
»زبان- جهان-تصویرها«،  در  تنهایی  زندگی 

در  گزاره ها  معنامندی  »قواعد  تصویر-معنا«، 
تتوس و تراکتاتوس«، »هرمنوتیک چیست؟«، 
اشیا«، »در  و  ناعقالنی«، »کلمات  »اندیشه ی 
جهان- »مرگ  خود«،  از  عبور  امکان  باب 

هرکدام  مقاالت  تفاوت«.  »رنج  و  تصویر« 
پیش  را  مشخصی  ایده های  و  موضوعات 
می کشد، ادعاهای مطرح شده در کتاب روشن 
است، اما نقدها و خوانش ها اندک ترین توجه به 
محتوای مقاالت، ایده ها و ادعاهایی مطرح شده 
در آن ندارند. برعکس، چیزهای یکسر نامربوط 
و  نقد  نام  به  و  می شود  زده  پیوند  کتاب  به 
اگر  می رسد  به نظر  می شود.  عرضه  خوانش 
نویسنده زنده بود بخشی زیادی از این نقدها 
و خوانش ها هیچ گاه عمومی نمی شد. بنابراین، 
که  است  این  وضعیتی  چنین  نتایج  از  یکی 
نقدها و خوانش ها از لحاظ اخالقی قابل دفاع 
نیست، امر غیراخالقی است. هیچ کس مخالف 
نقدی مبتنی بر متن و ایده های مطرح  شده در 
زدن  پیوند  مخالف  همگان  اما  نیست،  کتاب 
و  نقد  عناوین  تحت  کتاب  به  نامربوط  امور 
مورد  در  را  قضاوتم  من  باید  چرا  خوانش اند. 
زندگی نویسنده ای که دیگر در میان ما نیست 
بسازم؟  همگانی  خوانش  و  نقد  عناوین  تحت 
یک بار  حتا  که  است  خوانشی  و  نقد  چه  این 
به کتاب ارجاع داده نمی شود؟ مشروعیت این 
می آید؟...  کجا  از  خوانش ها  و  نقدها  دست 
این ها پرسش هایی  است که می بایست در برابر 

تک تک ما قرار داده شود. 
در  تا  ندارد  خانه ای  دیگر  که  انسانی  برای 
مکانی  به  تبدیل  نوشتن  کند،  زندگی  آن 
زندگی  این  با  مواجهه  می شود.  زندگی  برای 
هرگونه  باشد.  هراس انگیز  بنیاد  از  می بایست 
مواجهه ی سرسری و هرگونه نسبت دادن های 
غیرمسئوالنه به چنین زندگی ای توجیه ناپذیر 
و غیراخالقی است. این تازه آغاز نقد و خوانش 

است...
یاد و خاطر عمران راتب گرامی باد !

ظرفیت و هوس راکت پرانی را داریم و اگر جلو 
این بی بندباری ها گرفته نشود، آن وقت شاید 

خود خدا هم نتواند ما را مهار کند«. 
تطبیق کـردن  درسـت  بـا  مخالفـت   -۳
آدابـی  خـود  از  هـم  عام المنفعـه  پروژه هـای 
نداریـد  دوسـت  شـما  مثـال،  به طـور  دارد. 
لیـن بـرق از والیـت بامیـان بگـذرد. ایـن حق 
طبیعی شماسـت که دوسـت نداشـته باشـید 
و مخالـف آن باشـید. شـما چه رقـم مخالفـت 
رعایـت  را  مخالفـت  آداب  بایـد  می کنیـد؟ 
کنیـد. مخالفـت کار ساده ای سـت، مثـال اگـر 
کل متخصصیـن جهـان آمدنـد و گفتنـد کـه 
مسـیر بامیـان به نفع افغانسـتان اسـت، شـما 
قبـول نکنید. به آن ها بگوییـد که متخصصین 
دیگر خـر کیسـت؟ این جـا تخصص-مخصص 
از  بگیـر  می رسـه  زورت  الال!  نمیتـه  آنتـن 
بامیـان تیـرش کـو، نمی رسـه گوشـه شـو که 

مـا از دیگـه جـای تیـرش کنیـم. 

آن  در  تا  ندارد  خانه ی  دیگر  که  انسانی  برای 
برای  مکانی  به  تبدیل  نوشتن  کند،  زندگی 

زندگی می شود.
تئودور آدورنو

۱- آواره گی
کناره  ی  از  می گذریم،  مهدی«  داکتر  »پُل  از 
آن  پشت  آن جا،  می رویم؛  پیش  دریا  راست 
نویسنده ی جوان  اتاق خواب  پیر«  »تک درخت 
»بود«  این  بود.  راتب  عمران  ادبی،  منتقد  و 
سوگ  به  را  تیزهوش  شنونده ی  یا  خواننده 
این  نیست.  دیگر  حتما  من!  خداِی  می نشاند: 

حقیقت دارد، حقیقِت رؤیاگون و باورنکردنی. 
هر قدمی که به خانه نزدیک می شوی، هر بار 
می افتد،  پیر«  »تک درخِت  آن  به  نگاهت  که 
احتماال  پیدا می کنی که  باور  از پیش  بیش تر 
و  برمی گردانی  را  آمده ای. ورق  را غلط  آدرس 
آدرس را می بینی، خودش است: خانه  ی عمران 
خودت  با  آرام  ادبی.  منتقد  و  نویسنده  راتب، 
حرف می زنی، از خودت می پرسی: »آن عمران 
می نوشت،  که  آنی  می شناسیم،  ما  که  راتبی 
واقعا این جا زندگی می کرد؟«. لحظه ای سکوت 
»فکر  می پرسی:  خودت  از  دوباره  می کنی، 
می کنی چرا باید این جا زندگی کند؟ آیا رازی 
در میان است؟«. گیج می شوی و ظاهرا برای 
آخرین بار با خودت حرف می زنی: »بالخره یک 
چیزی سر جایش نیست«. دیگر حرف نمی زنی، 
»پُل  جلوتر  متر  صد  شده ای.  نزدیک  خانه  به 
فکر  می بینی،  چهارسویت  به  است.  سوخته« 
پُل سوخته هم می آمدی  از طرف  اگر  می کنی 
باز به نتیجه  ی قبلی می رسیدی: »بالخره یک 
چیزی سر جایش نیست«. وسوسه می شوی و 
دوباره از خودت چیزی می پرسی: »آیا رازی در 

میان است...؟«
است.  سرت  باالی  درست  پیر  تک درخِت  آن 
قد  خواب  اتاق  پنجره  ی  برابر  در  شاخه هایش 
سخن  به  لب  اگر  شاخه ها  این  برافراشته اند. 
بگشایند آن »شب تاریک و ظلمانی« را به یاد 
خواهد آورد. درختی که شاهِد یک مرگ است، 
شاهد مرگ راتب، همان طور که خیاباِن بالتیمور 
شاهد مرِگ آلن پو و کوچه های »قلعه  ی شهاده« 

شاهد مرِگ اسحاق معاصر. 
دروازه  ی سبزرنگ و کم عرض به راهرو کوچک 
و  کوچک  زینه  ی  دو  از  می شود.  باز  کثیف  و 
راه  راهرو  امتداد  در  و  می روی  باال  کم عرض 
می اُفتی. از این که راهرو باریک و کثیف است 
اگر  نیست؛  چاره ای  اما  می شود،  تنگ  دلت 
می خواهی به داخل ساختمان برسی ناگزیری 
کثیف  راهرو  گویی  کنی.  عبور  راهرو  این  از 

عیسا قلندر
طنزنویس

است.  آداب  از  مملو  دنیای  انسان ها،  دنیای 
در  روسی-آلمانی  محقق  کریسپوکلیچ، 
سفر  افغانستان  به  وقتی  بیستم  قرن  اواخر 
پیره مرد  کابل  مندوی  حوالی  در  بود،  کرده 
ایزاربندفروشی را دیده بود که نصوار استفاده 
آیینه دار  ُقطی  پیره مرد  آن  وقتی  می کند. 
درمی آورد  واسکتش  جیب  از  را  نصوارش 
بعد  و  می بیند  آیینه   در  را  صورتش  ابتدا  و 
چند  و  می گذارد  چپش  دست  کف  را  ُقطی 
ضربه ی خفیف با کف دست راستش به قطی 
از  باز کرده و  را  وارد می کند و سپس در آن 
میان قطی کمی نصوار کف دستش می گذارد 
و آن را در دهانش انداخته و زیر زبان نگهش 
می دارد، کریسپوکلیچ همان جا به وسعت آداب 
فکر  بشر  پیشرفت  و  حیات  در  آداب  نقش  و 
می کند و در برگشت به آلمان، سه جلد کتاب 

می کرد  احساس  که  بود  اولین بار  بود.  کرده 
اتاق نمی گفت،  صاحب خانه شده است. دیگر 
شد  ناگزیر  مدتی  از  بعد  »خانه ام«.  می گفت 
آن جا را هم ترک کند و دنبال اتاق برود. بعد 
از چند روز سرگردانی اتاقی در »پُل سوخته« 
پیدا کرد. این همان اتاقی بود که در شب هفتم 

میزان در آن جان باخت. 
عمر  تمام  که  است  کسی  اعالیی  مثال  راتب 
زمین  پیدا کردن یک وجب  را صرف  خودش 
کار  این  به  اما  راتب  بمیرد.  آن  در  تا  می کند 
ُمرد.  بی خانمانی  و  آوارگی  در  او  نشد.  موفق 
شاید بتوان گفت او اتاقی به کرایه گرفت تا در 
اتاق کرایی ُمرد. رازی که در  آن بمیرد. او در 
از آن یاد شد راز »آوارگی« و  قسمت نخست 
»بی خانمانی« راتب است. حقیقت این است که 
راتب بدون خانه بود، او آواره بود. گاهی در »پُل 
بود گاهی در »پُل سوخته«، مدتی در  سرخ« 
»دشت برچی« بود و زمانی در بامیان. بنابراین، 
ترکیب »خانه  ی راتب« ترکیب متناقض است. 
استفاده می کنم؟  ترکیب  این  از  پس چرا من 

خانه ی راتب کجاست؟
می گیریم:  کمک  آدورنو  از  پاسخ  یافتن  برای 
در  تا  ندارد  خانه ای  دیگر  که  انسانی  برای 
مکانی  به  تبدیل  نوشتن  کند،  زندگی  آن 
است  قرار  اگر  بنابراین،  می شود.  زندگی  برای 
و  نوشته ها  همانا  باشد،  داشته  خانه ای  راتب 
اسکان  نوشتار  در  راتب  است.  کتاب هایش 
و  نوشته ها  در  می بایست  راتب  است.  یافته 
با  او  کتاب هایش مالقات شود، در خانه ای که 
خون دل بنیاد کرد. به عبارت دیگر، او توانست 
خودش  برای  بی خانمانی  و  آوارگی  ورای  در 
خانه ای بسازد. او خانه اش را بر فراز آوارگی بنا 
کرد. کتاب »مالیخولیا و تردید« در یک سالگی 
مرگش در کابل چاپ شد. اینک در دوسالگی 
این مرگ قرار داریم. قرار بود در دوسالگی کتاب 
دومش نیز به چاپ برود، اما بنا بر مشکالتی این 
مهم انجام نشد. امیدوارم این کتاب نیز به زودی 
آماده  ی چاپ شده و به دسترس خوانندگان قرار 

بگیرد. 

خواب است، شاخه های آن روی بالکن خم شده 
میان  از  کنیم  باز  که  را  بالکن  دروازه  ی  است. 
شاخه های آن »پُل داکتر مهدی« دیده می شود. 
این جا »پل سوخته« است: خانه  ی عمران راتب. 
مسیر  در   ۱۳۹۷ میزان  هفتم  شب  در  راتب 
درگذشت.  کابل  در  »ابن سینا«  شفاخانه  ی 
شفاخانه  ی  راه  در  درگذشت؛  »راه«  در  راتب 
»ابن سینا«، در راه »زندگی پربار«، در آغاز راه. 

در  خانه  این  به  مربوط  تصاویر  از  بخشی 
مستند ویدیویی حسن آذرمهر آمده است. این 
مستند کوتاه تحت عنوان »سال مرگ خاموش 

نویسنده« همگانی شده است. 

2- اسکان در نوشتار
پانزده  با  آمد  کابل  به  بامیان  از  راتب  وقتی 
صد افغانی اتاقی به کرایه گرفت. اتاق در یک 
زمستان  راتب  خیس.  کامال  و  بود  زیرزمین 
به  که  باری  هر  کرد.  سپری  همان جا  در  را 
تنها  و  بود  پیچانده  لحاف  با  می رفتم  اتاقش 
و  نگهدارد  را  کتاب  تا  بود  بیرون  دست هایش 
خیس  زیرزمین  برگرداند.  را  ورق  موقعش  به 
بود و بوی کاغذ نم کشیده آدم را به یاد ُرمان 
»تنهایی پُرهیاهو« می انداخت )راوی این ُرمان 
و  خیس  زیرزمین  یک  در  که  است  سال   ۳۵
نمناک کاغذ باطله ُخرد می کند(. خیلی دلش 
می خواست اتاق بهتری داشته باشد اما بیشتر از 
آن پولی در بساط نداشت. اوضاع من هم بهتر 
از او نبود. بهار همان سال در یکی از خوابگاه های 
نزدیکی  در  شهید«  »چهارراه  در  خودگردان 
ساختمان سابق دانشگاه غرجستان نقل مکان 
کرد. این بار وضعش بهتر شده بود، از زیرزمین 
خیس و نمناک نجات یافته بود. این را می شد 
در چهره اش هم دید. تابستان گرم و بی امکانات 
را در همین اتاق سپری کرد. در همین ایام بود 
را شروع  روز  اطالعات  روزنامه    با  که همکاری 
کرده بود. یکی از روزهای خزان بود، در کافه  ی 
بودیم که  »مهران« در چهارراه شهید نشسته 
با لبخند رضایت بخش خبری را اعالم کرد، در 
پیدا  بهتر  امکانات  با  اتاقی  حوالی »پل سرخ« 

شرایط قرنطین در تمام سطوح بخش های دیگر رعایت نمی شود. 
مسعوده کرخی، عضو کمیسیون امور دینی، معارف و تحصیالت عالی 
اثر بسته  ماندن  بر  مجلس نمایندگان به اطالعات روز می گوید که 
مکاتب بیش از ده میلیون کودک و نوجوان بی سرنوشت  شده اند و 
نباید بیش تر از این این حالت ادامه یابد. خانم کرخی گفت که این 
کار میزان جرم و بی بند و باری را میان جوانان و کودکان افزایش 
داده است. درحالی که صدها هزار کارمند و آموزگار معاش دریافت 
می کنند، اما کودکان بدون دلیل موجه در بی سرنوشتی و بی برنامه گی 

قرار دارند. 
مسعوده کرخی، عضو مجلس نمایندگان، حکومت را به بی برنامگی 
و بی توجهی متهم می کند و می گوید سیاست »یک بام و دو هوا« 
قابل قبول نیست: »درحالی که تمام نهادهای خصوصی و دولتی دیگر 
باز شده، اما به قشر آسیب پذیر کودکان و نوجوانان توجه نمی شود.« 
به گفته ی خانم کرخی خطر شیوع ویروس کرونا تنها در کودکان 
نیست، حکومت باید به زودترین فرصت طرح بازگشایی مکاتب در 

تمام سطوح را تصویب کند. 
درحالی که به گفته ی خانم کرخی، وزارت های صحت  عامه و معارف 
وعده ی بازگشایی مکاتب دولتی را در اول میزان داده  بودند، اما هنوز 
به این وعده عمل نشده و حکومت همچنان به بی توجهی اش ادامه 

داده است. 
برای  بسته ماندن مکاتب  از آسیب های جدی  خانم کریم می گوید 
کودکان فقیر به ویژه دختران این است که آنان ممکن است برای 
همیشه از رفتن به مکتب محروم شوند. خانم کریم می گوید ممکن 
است در این فاصله ی زمانی خانواده های فقیر فرزندان شان را برای 
کار بفرستند، یا این که بهانه ای شود که دختران شان را بنابر فرهنگ 
سنتی و عرفی از مکتب رفتن بازدارند و دیگر هرگز به مکتب نفرستند. 
این تهدید ها متوجه دختران و پسران اند به ویژه در خانواده های فقیر 

بیش تر با فرهنگ های سنتی و عرفی .
این  انتقاد های جدی اعضای مجلس نمایندگان و فعاالن مدنی  از 
است که کودکان بیش تر نیاز به تداوم برنامه های درسی شان دارند. از 
این که زود فراموش می کنند و با فاصله ی زمانی زیاد از کتاب، درس 
و مشق شان به ویژه در خانواده های فقیر بیش تر در معرض آسیب قرار 
دارند. میلیون ها کودک اکنون در هفت ماه از شیوع ویروس کرونا از 
درس و مشق شان دور مانده اند. درحالی که وزارت معارف پیش از این 
درس های حضوری صنوف یازدهم و دوازدهم که بیش تر جوانان و 

نوجوانان اند آغاز کرده است. 

تهدید کرونا
استدالل وزارت معارف این است که شمار دانش آموزان در سطوح 
پایین مکاتب، بیشتر از سطح باال است. همچنان میزان دانش آموزان 
امکان  ازین رو  است.  دولتی  مکاتب  از  کم تر  خصوصی  مکاتب  در 
جلوگیری از شیوع کرونا در مکاتب خصوصی و سطوح باالی مکاتب 

دولتی بیش تر است. 
با  بازگشایی مکاتب در تمام سطوح در حالی است که  درخواست 
سردشدن هوا تهدید اوج گیری دوباره ی شیوع ویروس کرونا وجود 
دارد. در شماری از کشورهای اروپا و کشور همسایه ی ایران موج های 
دوم و سوم شیوع ویروس کرونا آمده است. وزارت صحت  عامه ی 
افغانستان نیز اخیرا هشدار داده که امکان موج دوم شیوع ویروس 

کرونا در فصل سرما وجود دارد. 
سخن گوی وزارت معارف می گوید که طرح بازگشایی مکاتب در تمام 
سطوح را در حالی آماده کرده است که شیوع ویروس کرونا میان 
دانش آموزان مکاتب خصوصی و صنوف یازدهم و دوازدهم مکاتب 
دولتی قابل نگرانی نبوده است. او گفت که در این طرح رعایت نکات 
بهداشتی گنجانیده شده است. خانم نزهت گفت که بیش تر مکاتب 
خصوصی تاکنون شرایط بهداشتی را مراعات کرده و در مکاتب دولتی 

نیز تالش می شود که مراعات شود. 
این در حالی است که هفته های پیش دانشگاه غور به دلیل مبتالشدن 
۳۰ دانشجو به ویروس کرونا بسته شد. همچنان مسئوالن صحی 
والیت هرات در 2۶ سنبله اعالم کردند که ۱۰ آموزگار و ۹ دانش آموز 

در طی یک هفته در هرات به ویروس کرونا مبتال شده اند.

خانه  ی عرمان راتب
)و درختی که شاهد یک مرگ است(

آداب مخالفت کردن

یک بام و دو هوا؛ 
رشوع درس های دوران ابتداییه و متوسطه ی 

مکاتب دولیت مشخص نیست
عصمت کهزاد
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

اطمینان حاصل شود«.
از  روستا  چندین  که  می گوید  آذربایجان  دفاع  وزارت 
این حمالت آسیب دیده اند و افراد غیرنظامی نیز کشته 

شده اند.
آذربایجان می گوید که یک هلیکوپتر را از دست داده اما 
تمامی سرنشینان آن نجات پیدا کرده اند و این کشور 
۱2 محل تاسیسات دفاع هوایی ارمنستان را نابود کرده 

است.
در سال 2۰۱۶ درگیری نظامی در این منطقه به مدت 

چهار روز به طول انجامید.
دارد  تالش  سالهاست  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان 
مسئله  این  برای  حلی  راه  به  دیپلماتیک  طریق  از  تا 
این  را در  یابد و صلح  تفاهم دست  و  از طریق گفتگو 

منطقه برقرار کند.

صبح وقت محلی از سوی آذربایجان انجام شده است.
ارمنستان می گوید که تاکنون دو هلیکوپتر و سه پهپاد 

و سه تانک آذربایجان را در حمالتش نابود کرده .
در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که »پاسخ 
سیاسی   - نظامی  رهبری  و  بود  خواهد  متناسب  ما 

آذربایجان مسئول کامل وضعیت پیش آمده است«.
سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان همچنین گفت که یک 

مادر و بچه در اثر حمله آذربایجان کشته شده اند.
کنترل شان  تحت  منطقه  در  ارمنستان  جدایی طلبان 
مردان  همه  از  و  کرده اند  برقرار  نظامی  حکومت 
خواسته اند که برای جنگ »بسیج کامل نظامی« شوند.

در همین حال آذربایجان نیز گفته است که »عملیات 
نظامی بر علیه نیروهای نظامی که در نوار مرزی فعالیت 
می کردند انجام شده تا نسبت به امنیت مردم غیرنظامی 

اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ جزئی از آن بودند.
چهار دهه است که مناقشه بر سر مالکیت منطقه قره باغ 
موجب تنش در این منطقه شده است، از لحاظ حقوق 
آذربایجان  جمهوری  از  بخشی  منطقه  این  بین الملل 

است اما تحت کنترل اقوام ارمنی قرار دارد.
مورد  منطقه  سر  بر  درگیری ها  اخیر  ماهه  چند  در 

مناقشه قره باغ مجددا از سر گرفته شده است.
دو ماه پیش نیز در درگیری های مرزی حداقل ۱۶ نفر 
در  اخیر  سال های  تظاهرات  بزرگترین  و  شدند  کشته 
باکو پایتخت آذربایجان انجام شد و تظاهرات کنندگان 
کامل  گیری  بازپس  و  نیروها  کامل  بسیج  خواستار 

منطقه از ارمنستان شدند.
وزارت دفاع ارمنستان می گوید که حمله به محل های 
از ساعت ۸  اندکی پس  استپاناکرت  مسکونی در شهر 

نظامی  نیروهای  بین  نظامی  درگیری  روز:  اطالعات 
ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره باغ  آذربایجان و 
مجددا از سر گرفته شده و تاکنون حداقل یک هلیکوپتر 

نظامی آذربایجان ساقط شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، نیکول پاشینیان، نخست 
وزیر ارمنستان گفته است که آذربایجان حمالتی هوایی 

و توپخانه ای  انجام داده است.
آذربایجان نیز می گوید که ارمنستان خط مقدم مرزی را 

گلوله باران کرده است.
هر دو کشور می گویند که شهروندان غیرنظامی در پی 

این درگیری نظامی کشته شده اند.
آغاز  و  فوری  آتش بس  خواستار  روسیه  خارجه  وزارت 

گفتگوها برای بازگرداندن آرامش شده است.
از فروپاشی  ارمنستان پیش  هر دو کشور آذربایجان و 

درگیرینظامیآذربایجانوارمنستاندرقرهباغ

نیل موپای بازیکن برایتون بعد از آنکه گل 
اول تیمش را به منچستریونایتد زد با گریه 
معروف امباپه ای دست به تمسخر این تیم 
به  که  بود  یونایتد  این  نهایت  در  اما  زد 

پیروزی رسید.
و  برایتون  شب  شنبه  دراماتیک  بازی 
داد  نشان  دیگر  بار  یک  منچستریونایتد 
جریان  در  را  سرخ  شیاطین  نباید  که 
بازی تمسخر کرد و کارشان را تمام شده 
دیگر  مورد  شش  در  کم  دست  دانست. 
وقتی بازیکنان تیمهای حریف برای پایین 
آوردن اعتماد به نفس یونایتدیها دست به 
چنین کاری زده اند در پایان بازی پشیمان 
شب  شنبه  بازی  در  که  اتفاقی  اند.  شده 
برای موپای ستاره فرانسوی برایتون افتاد.

موپای در دقیقه ۴۰ یک پنالتی را به گل 
 ۰-۱ حریفش  از  برایتون  تا  کرد  تبدیل 
سمت  به  گل  این  از  بعد  او  بیفتد.  پیش 
الهام گرفتن از کیلیان  با  دوربینها رفت و 
امباپه وانمود به گریه کردن کرد. حرکتی 

که به گریه امباپه ای معروف شده است.
برایتون در نهایت ۳-2 بازنده شد آن هم 

زد تا یونایتد راهی فینال شود.
کریستیانو رونالدو

با  بار  اولین  اینکه  با  رونالدو  کریستیانو 
پیراهن یونایتد به شهرت رسیده در سال 
2۰۱۸ وقتی با پیراهن یوونتوس مقابل این 
شادی  در  را  خود  جلوی  کرد  گلزنی  تیم 
مقابل  در  پرتگالی  ستاره  نگرفت.  کردن 
دوربینها پیراهن خود را باال زد تا عضالت 

در هم رفته اش را به نمایش بگذارد.
از  خود  شادی  پایان  از  بعد  رونالدو  البته 
بودند  یووه  مهمان  که  یونایتد  هواداران 
یونایتد  بازیکنان  ولی  کرد  عذرخواهی 
مصمم شده بودند این حرکت او را پاسخ 
بدهند. یونایتد موفق به کامبک زدن شده 

و در نهایت 2-۱ به پیروزی رسید.

اولدترافورد بازگشته بود با سوتهای ممتد 
میانه  در  او  بود.  روبرو  یونایتد  هواداران 
مسابقه یک بطری را از روی زمین برداشت 
است.  آن  نوشیدن  در حال  کرد  وانمود  و 
دی ماریا و PSG آن شب 2-۰ به پیروزی 
رسیدند ولی در بازی برگشت یونایتد ۱-۳ 

پیروز شد تا پاریسی ها را حذف کند.
دله آلی

 2۰۱۸ حذفی  جام  نهایی  نیمه  در 
منچستریونایتد در دقیقه ۱۱ بازی مقابل 
تاتنهام از دله آلی گل خورد و عقب افتاد. 
دله آلی مقابل دوربین رفت و رقص موسوم 
به فالس را اجرا کرد. اما در ادامه الکسیس 
سانچس سیزده دقیقه بعد کار را به تساوی 
کشاند و در نیمه دوم آندر هررا گل دوم را 

به لطف پنالتی ای که در پایان بازی موپای 
گل  به  را  آن  فرناندس  برونو  تا  داد  انجام 
بعد  به  این  از  کند.  تبدیل  یونایتد  سوم 
شاید بهتر باشد بازیکنان حریفان یونایتد تا 
پایان بازی صبر کنند و وقتی خیال شان از 
بابت پیروزی راحت شد دست به تمسخر 

شیاطین سرخ بزنند.
اما این اولین بار نیست که تمسخرکنندگان 
یونایتد در نهایت از حرکت شان پشیمان 

شده اند:
آلن پاردو

سال  در  پاالس  کریستال  سابق  سرمربی 
به  را  بازی  اول  گل  تیمش  وقتی   2۰۱۶
آنقدر خوشحال شد که شروع  زد  یونایتد 
اجرای رقصی عجیب و غریب در کنار  به 
سه  تنها  او  خوشحالی  اما  کرد.  زمین 
دقیقه طول کشید چرا که جسی لینگارد 
در وقتهای اضافه گلزنی کرد و پیروزی را 

نصیب شیاطین سرخ کرد.
آنخل دی ماریا

دی ماریا که در سال 2۰۱۹ در چارچوب 
به   PSG پیراهن  با  قهرمانان  لیگ 

در حالی است که روسیه از اقدامات الکساندر لوکاشنکو 
چهارشنبه  روز  لوکاشنکو  آقای  است.  کرده  حمایت 
عنوان  به  ناگهانی  و  مخفیانه  مراسمی  در  گذشته 

رییس جمهور جدید بالروس سوگند یاد کرد.
رییس جمهوری فرانسه می گوید، تحت تاثیر شجاعت 

معترضان قرار گرفتم.
امانوئل مکرون تاکید کرده است که معترضان به رغم 
آگاهی از خطرات اخر هفته ها به خیابان ها می آیند و 

جنبش برای دموکراسی را زنده نگه داشته اند.
در  زنان  نقش  از  ادامه  در  فرانسه  رییس جمهوری 

رهبری اعتراضات بالروس تمجید کرده است.
شهرهای  دیگر  و  درمینیسک  شنبه  روز  اعتراضات 
از  نفر  ده ها  امنیتی  نیروهای  و  داشت  ادامه  بالروس 
این  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجه  به  معترضان 

کشور را بازداشت کردند.
گروه مدافع حقوق بشر »ویانسا« در بالروس فهرست 
کرده  منتشر  را  شنبه  روز  در  بازداشت شده  زن   ۵۹
است. بازداشت زنان معترض سفیدپوش که پرچم های 
سرخ و سفید حمل می کردند، بالفاصله بعد از آغاز به 
تجمع آنها در میسنک، پایتخت کشور انجام شده است.
بازداشت  بالروس  اعتراضات  در  نفر  هزاران  تاکنون 
سرکوب  و  شکنجه  از  متعددی  گزارش های  و  شده 
خشن معترضان منتشر شده است، موضوعی که دولت 

بالروس آن را رد می کند.

اعالم کرد  اروپا  اتحادیه  از آن که  اطالعات روز: پس 
جدید  رییس جمهور  عنوان  به  را  لوکاشنکو  الکساندر 
مکرون،  امانوئل  نمی شناسد،  رسمیت  به  بالروس 
میزان  ششم  یکشنبه  هم  فرانسه،  رییس جمهوری 

گفت، آقای لوکاشنکو باید از قدرت کناره گیری کند.
امانوئل مکرون به مجله هفتگی du Dimanch گفته 

است، »خیلی واضح است که او باید برود.«
تصریح  فرانسه  رییس جمهوری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
که  مستبد  یک  است،  قدرت  بحران  یک  این  کرد، 
نمی تواند منطق دموکراسی را بپذیرد و به زور متکی 

است. روشن است که لوکاشنکو باید برود.
بالروس  در  آگست  انتخابات ۹  نتایج  اعالم  دنبال  به 
این  نتیجه  به  و  آمده اند  خیابان ها  به  نفر  هزار  ده ها 

انتخابات اعتراض کرده اند.
الکساندر  است  مدعی  بالروس  انتخابات  کمیته 
لوکاشنکو که طی 2۶ سال گذشته قدرت را در کشور 
به دست  را  آرا  درصد  از ۸۰  بیش  داشته،  در دست 
آورده است. معترضان، اتحادیه اروپا و امریکا می گویند 
انتخابات دستکاری شده است و تعدادی از  در نتایج 
مقامات بالروس به خاطر تقلب در انتخابات و سرکوب 

معترضان، مورد تحریم امریکا و اروپا واقع شده اند.
به  دست  مخالفان  مقابله  برای  لوکاشنکو  الکساندر 
و  واکنش  که  است  زده  اعتراضات  گسترده  سرکوب 
محکومیت کشورهای غربی را در پی داشته است. این 

مکرون:لوکاشنکوبایدبرود
می شود.  پیدا  دنیا  مختلف  نقاط 
آب  طریق  از  معموال  آمیب  این 
بدن  وارد  بینی  راه  از  و  آلوده 
مغز  به  نهایت  در  و  می شود 

می رسد.
به گفته مرکز کنترل و پیشگیری 
عفونت  این  امریکا  در  بیماری 
یا  کردن  شنا  هنگام  معموال 
و  گرم  آب  های  در  زدن  شیرجه 
مرکز  این  می دهد.  رخ  شیرین 
می گوید نوشیدن آب آلوده باعث 
آمیب  این  و  نمی شود  عفونت 
سرایت  دیگران  به  مبتال  فرد  از 

نمی کند.
تب، حالت تهوع و استفراغ در کنار 
گرفتگی گردن و سردرد از جمله 
عالئم ابتال به نگلریا فاولری است. 
هفته  یک  مبتالیان ظرف  بیشتر 

جان خود را از دست می دهند.
این  وجود  هم  پیش  ماه  چند 
تایید  فلوریدا  ایاالت  در  میکروب 
مردم  از  محلی  مقام های  و  شد 
خواستند از رسیدن آب به بینی 

خود جلوگیری کنند.

برای سیفون توالت هیچ استفاده 
روز  هشدار  این  نکنند.  دیگری 
برای  جز  به  شد  برداشته  شنبه 
شهر لیک جکسون که جمعیتی 

حدود 2۷ هزار نفر دارد.
که  گفتند  بعد  اندکی  مسئوالن 
ساکنان شهر می توانند از آب لوله 
کشی استفاده کنند به شرط آن 
که ابتدا آن را بجوشانند. از مردم 
لیک جکسون خواسته شده موارد 
دیگری را هم رعایت کنند از جمله 
این که هنگام دوش گرفتن از وارد 
شدن آب به بینی  خودداری کنند.

کودکان،  که  شده  داده  هشدار 
افراد مسن و کسانی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند بیش از همه 

در معرض خطر هستند.
آب شهر  درباره مخزن  تحقیقات 
بعد از آن آغاز شد که یک کودک 
به  آلوده شدن  اثر  شش ساله در 
این میکروب جان خود را از دست 

داد.
نگلریا فاولری به طور طبیعی در 
در  و  می کند  زیست  شیرین  آب 

ایاالت  مقام های  روز:  اطالعات 
استفاده  درباره  امریکا  در  تگزاس 
لوله کشی به ساکنان شهر  از آب 
داده اند،  هشدار  جکسون  لیک 
اصلی  مخزن  در  می گویند  چون 
مرگبار  میکروب  نوعی  شهر  آب 

»مغزخوار« پیدا شده است.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
آزمایش ها وجود »نگلریا فاولری« 
که  کرده  تایید  شهر  آب  در  را 
نوعی آمیب است که باعث عفونت 
مرگبار  معموال  و  می شود  مغزی 

است.
موارد ابتال به این عفونت در امریکا 
نادر است و بین سال های 2۰۰۹ 
تا 2۰۱۸ میالدی ۳۴ مورد از این 

بیماری گزارش شده است.
جکسون  لیک  شهر  مقام های 
گفته اند که گندزدایی مخازن آب 
شروع شده اما مطمئن نیستند که 

چقدر طول خواهد کشید.
روز جمعه 2۵ سپتامبر از ساکنان 
تگزاس  ایالت  منطقه  هشت 
خواسته شد از آب لوله کشی مگر 

هشداردربارهآبآلودهبهمیکروب»مغزخوار«درتگزاس

سرمربی شالکه اخراج شد

احساس تلخ فاوره 
بعد از شکست دورتموند

باشگاه شالکه اعالم کرد سرمربی اش دیوید 
نتایج ضعیف اخراج  به دلیل کسب  را  واگنر 

کرده.
باشگاه شالکه با انتشار بیانیه ای رسمی اعالم 
دلیل  به  را  واگنر  دیوید  اش  سرمربی  کرد 
نتایج ضعیف در شروع فصل 2۰2۰- کسب 

2۰2۱ اخراج کرده است.
بازی خود در  اولین  شالکه هفته گذشته در 
مصاف  به  لیگا  بوندس  جدید  فصل  شروع 
بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی رفت و در 
با شکست تحقیرآمیز ۸-۰ به کار  بازی  این 
خود پایان داد. این شکست در مقابل حریف 
سنتی مدیریت و هواداران شالکه را عصبانی 
کرده بود. شالکه اما در هفته دوم هم شنبه به 
مصاف وردربرمن رفت و ۳-۱ شکست خورد. 
مدیران  صبر  کاسه  که  بود  شکستی  این 

شالکه را لبریز کرد.
اما علت اخراج واگنر تنها به این دو شکست 
منحصر نیست. شالکه در هیجده بازی اخیر 
ثبت حتی یک  به  موفق  بوندسلیگا  در  خود 
به  برد نشده. واگنر ۴۸ساله در سال 2۰۱۹ 
اول فصل گذشته  نیمه  و در  پیوسته  شالکه 

نتایج خوبی گرفته بود.

برابر  شکست  از  دورتموند  بوروسیا  سرمربی 
آگسبورگ ناراحت است با این حال تاکید کرد 

که تیمش فرصت زیادی برای جبران دارد.
به نقل از کیکر، بوروسیا دورتموند در هفته 

دوم بوندسلیگا به مصاف آگسبورگ رفت.
دورتموند که در دیدار نخست خود پیروزی 
پر گلی را به دست آورد در بازی دوم با دو 

گل تن به شکست داد.
لوسیان فاوره سرمربی دورتموند بعد از بازی 
واقعا  دارم.  زیادی  ناامیدی  احساس  گفت: 
این  که  است  سخت  بسیار  هستم.  ناراحت 
به  تن  به هر حال  اما  کرد  قبول  را  شکست 
بعدی  به دیدارهای  باید  و  ایم  شکست داده 

فکر کرد. هنوز راه طوالنی در پیش داریم.
دست  در  را  بازی  کنترل  ما  داد:  ادامه  او 
داشتیم. ۸۰ درصد توپ را در اختیار داشتیم 
با این حال بسیاری از اوقات در اختیار داشتن 
نمی  شما  پیروزی  باعث  توپ  زیاد  مالکیت 
ما  گفت:  پایان  در  دورتموند  سرمربی  شود. 
الزم  دقت  نه  اما  کردیم  آغاز  خوب  را  بازی 
تیم حریف  را.  نه سرعت کافی  و  را داشتیم 
توپ  انتقال  برای  کرد.  دفاع  خوب  خیلی 
بیشتری  آرامش  به  نیاز  حمله  به  دفاع  از 
داشتیم. واقعا بسیار ناراحت هستیم. نباید به 

این سادگی امتیاز از دست دهیم.

ایمی ُکنی برت خود را به عنوان حقوقدان، محقق، وکیل و قاضی ثابت کرده 
و تجربه و پایبندی او به قانون اساسی او را به یک نامزد عالی برای این سمت 

تبدیل کرده است.«
در مقابل، دموکرات ها که با درگذشت گینزبرگ شاهد کاهش نفوذ لیبرال ها در 
دیوان عالی هستند، تاکید دارند قاضی جدید دیوان عالی باید از سوی شخص 

پیروز در انتخابات ریاست جمهوری ماه عقرب معرفی شود.
پس از اعالم نامزدی برت، جو بایدن، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری 
امریکا در توییتی نوشت: »امروز رییس جمهوری ترمپ قاضی ایمی ُکنی برت را 
برای کرسی دیوان عالی معرفی کرد. کسی که سابقه مخالفت کتبی با تصمیم 
دادگاه برای تایید قانون بیمه درمانی به صرفه ]بیمه مصوب دولت اوباما[ را دارد. 
طوری رای دهید که انگار بیمه درمانی شما روی صندوق رای قرار دارد. چرا 

که واقعا همینطور است.«     
نیز  امریکا-  ریاست جمهوری  انتخابات  بایدن-نامزد  جو  معاون  هریس،  کامال 
انتخاب در توییتی نوشت: »انتخاب ترمپ  این  برای  ابراز مخالفت خود  ضمن 
آنها می خواهند  فقید گینسبرگ آشکار کرد که  برای جانشینی کرسی قاضی 
برنامه بیمه مقرون به صرفه را نابود کنند. این انتخاب، دیوان عالی را برای یک 
آسیب  امریکایی  میلیون ها  به  و  داد  خواهد  راست گرایی سوق  به سمت  نسل 

می زند. من به شدت با نامزدی قاضی بارت مخالفم.«
از سوی دیگر چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا نیز در توییتی 
ایمی  قاضی  به  »رای  نوشت:  و  کرد  اعالم  برت  انتخاب  برای  را  خود  واکنش 
ُکنی برت، در واقع  رای به حذف خدمات بهداشتی میلیون ها نفر در هنگامه 
شیوع یک بیماری همه گیر است. دموکرات ها برای خدمات بهداشتی امریکایی ها 

مبارزه می کنند.«

معرفی  به  واکنش  در  سنا  مجلس  اکثریت جمهوری خواه  رهبر  میچ مک کانل 
و  فوق العاده  حقوق دان  یک  برت،  ُکنی  ایمی  »قاضی  نوشت:  توییتی  در  برت 
نامزدی کامال واجد شرایط برای کرسی دیوان عالی است. یک محقق درخشان، 
یک قاضی نمونه است. رییس جمهور ترمپ تصمیمی بهتر از این نمی توانست 

بگیرد.«
بن کارسون، وزیر مسکن و عضو ارشد حزب جمهوری خواه در توییتی نیز نوشت: 
قاضی  می کنم.  تحسین  عالی،  دیوان  برای  را  امریکا  رییس جمهوری  »انتخاب 

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا، روز شنبه ایمی ُکنی برت، را 
به عنوان نامزد تصدی پست قاضی دیوان عالی امریکا معرفی کرد.

اینترنشنال، ترمپ در مراسمی که برای معرفی برت در کاخ  ایران  به گزارش 
سفید برگزار شد، برت را »زنی با معلومات و شخصیت چشمگیر« توصیف کرد 

و خاطرنشان کرد که برای انتخاب او به دقت مطالعه کرده است.
تایید  به  و در صورتی که  داد  مواضع محافظه کار مذهبی شهرت  به  برت  ُکنی 
سنا برسد، جایگزین روث بیدر گینزبرگ لیبرال خواهد شد تا محافظه کاران در 

دیوان عالی امریکا به اکثریت قاطع برسند.
برت سومین قاضی  معرفی شده از سوی ترمپ برای دیوان و ششمین قاضی از  
۹ قاضی دیوان عالی است که از سوی یک رییس جمهور جمهوری خواه انتخاب 

می شود.     
برت که احتماال جایگزین قاضی لیبرال روث بیدر گینزبرگ خواهد شد، انتظار 
می رود طبق نظر جمهوری خواهان محافظه کار و مسیحیان انجیلی حق سقط 

جنین را محدودتر کند.
ماه های آخر  ترمپ که در  قاضی گینزبرگ در  2۸ سنبله،  از درگذشت  پس 
دور اول ریاست جمهوری خود قرار دارد، وعده داد که جایگزین او را به سرعت 

معرفی خواهد کرد.
جمهوری خواهان نیز که در سنا اکثریت را در اختیار دارند اعالم کرده اند رای گیری 
برای نامزد مورد نظر رییس جمهور را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار 

خواهند کرد.
اسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه خبر داد کمیته قضایی سنای امریکا قصد 
دارد مراسم رای گیری برای تایید قاضی ایمی ُکنی برت برای دیوان عالی را پس 

از 2۱ ماه میزان برگزار کند.

ترمپ،ایمیُکنیبرترابرایتصدیپستقاضیدیوانعالیامریکامعرفیکرد

برگشته ام خوشحالم و با تمام وجود عاشق این باشگاه 
اینجا  و  دارم  نظیری  بی  خاطرات  اینجا  من  هستم. 
بیشتر  نفسم  به  اعتماد  می کنم  احساس  و  خوشحالم 
شده. میزان انرژی من االن خیلی بیشتر از قبل است«.

ستاره ولزی در ادامه گفت: » زمان تغییر رسیده بود. من 
مدتی بود که می خواستم چنین تغییری بوجود بیاورم 
ولی این اتفاق نیفتاد. این باشگاه برای من خیلی مهم 
است. تاتنهام بوده که به من فرصت داده و به نظرم در 
زمان خیلی خوبی به تیمم برگشتم. بی صبرانه منتظرم 

که برای تیمم به میدان بروم«.

گرت بیل ستاره ولزی که امسال تابستان با یک قرارداد 
شده  تاتنهام  راهی  مادرید  رئال  از  ساله  یک  قرضی 
می گوید در دوران حضور در پایتخت اسپانیا انرژی اش 
را از دست داده بوده و حاال با پیوستن به تاتنهام انرژی 

او دوباره بیشتر شده است.
مصدومیت گرت بیل از ناحیه زانو که در تیم ملی ولز 
مقابل  تاتنهام  دیشب  بازی  او  شد  باعث  افتاده  اتفاق 
نیوکاسل را از دست بدهد ولی ستاره ولزی می گوید بی 

صبرانه منتظر بازگشت به زمین چمن است.
گرت بیل در مصاحبه با شبکه اسکای گفت: » از اینکه 

گرت بیل می گوید پیوستن به تاتنهام انرژی او را بیشتر 
به  او  انرژی  مادرید  رئال  در  حضور  زمان  در  و  کرده 

کمترین میزان ممکن رسیده بوده.

گرتبیل:انرژیامدرتاتنهامبهمراتببیشترشده

تهیه وتدارک ۳۱ قلم مواد تنظیفاتی
)MOPH/RBH/1399/NCB/G005(ریفرنس نمبر
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»اعالن داوطلبی اعالن مجدد«

یورگن کلوپ می گوید آرسنال تیم ضعیفی 
را  آرتتا  زودتر  گذشته  فصل  اگر  و  نیست 
لیگ  در  می توانست  داشت  نیمکت  روی 
داشته  حضور  چمپیونزلیگ  حتی  یا  اروپا 

باشد.
درحالیکه لیورپول امروز در یک بازی مهم 
می رود  آرسنال  مصاف  به  برتر  لیگ  در 
فصل  قهرمان  سرمربی  کلوپ  یورگن 
مقام  نباید  می گوید  برتر  لیگ  گذشته 
این  به  فصل گذشته  در  آرسنال  هشتمی 
معنی تلقی شود که آرسنال ضعیف شده. 
گذشته  فصل  آرسنال  اگر  می گوید  کلوپ 
همکاری اش با آرتتا را زودتر شروع کرده 

واقعاً تیم هشتم لیگ نبودند و می توانستند 
به راحتی سهمیه لیگ اروپا یا حتی لیگ 
قهرمانان را بدست بیاورند. لیگ برتر لیگ 
خوب  خیلی  تیم ها  این  و  است  بزرگی 
از  پیش  توان  نمی  وجه  هیچ  به  هستند. 
امسال  تیم  فالن  که  گفت  فصل  شروع 

قهرمان است«.
خیلی  امسال   « گفت:  ادامه  در  کلوپ 
تیم ها برای قهرمانی شانس دارند. چلسی 
و یونایتد که شانس واقعی دارند و آرسنال 
و تاتنهام هم از جمله تیم هایی هستند که 
را  قهرمانی  فصل  این  در  می توانند  واقعاً 

بدست بیاورند«.

بود نه تنها مقامی بهتر از هشتمی بدست 
لیگ  در  امسال  می توانست  بلکه  می آورد 
داشته  حضور  چمپیونزلیگ  حتی  یا  اروپا 

باشد.
کلوپ می گوید امسال رقابت برای قهرمانی 
لیگ برتر مسابقه ای دو طرفه بین لیورپول 
مثل  تیم هایی  و  نیست  منچسترسیتی  و 
آرسنال و تاتنهام هم در این مسابقه حضور 

خواهند داشت.
 « گفت:  باره  این  در  لیورپول  سرمربی 
چون  شد  هشتم  گذشته  فصل  آرسنال 
زمان کافی برای حل مشکالتی که به آن 
دچار شده بود را نداشت. آنها از نظر قدرت 

کلوپ:آرسنالقویترازآناستکهتیمهشتملیگباشد



قرغـه بـا بایسـکل می رویـم و برمی گردیم.«
عصمـت دوچرخه سـواری در ایام قرنطیـن را لذت بخش و 

فرامو ش نشـدنی توصیف می کند. 
قیـود  وضـع  آن  دنبـال  بـه  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
گشـت وگذار در  شـهرها زندگـی را از رونـد معمـول آن 
خـارج کـرد. اکثـر فعالیت هـا متوقف شـد و شـهر خلوت. 
حتـا پـس از آن کـه قیـودات کـم کم برداشـته شـد، اکثر 
کارهـا رونـق گذشـته اش را نـدارد. در ایـن میـان امـا کار 
دوچرخه فروشـان بـر خالف سـایر فعالیت هـای اقتصادی، 

رونـق گرفته اسـت.
حاجـی زلمـی حـدود پنـج سـال می شـود که در سـاحه 
کوتـه سـنگی بایسـکل و قطعـات بایسـکل می فروشـد. 
امـا در ایـن پنـج سـال، هیـچ گاه بـه پیمانـه ی امسـال از 
کارش راضـی نیسـت. او می گویـد کابـل کـه قرنطیـن 
شـد، نزدیـک بـه دو ماه فروشـگاهش قفـل بـود، اما پس 
از آن کـه دکانـش را بـاز کرد کارش رونق گرفـت و تا حاال 

همچنـان پررونق اسـت. 
حمیـد می گویـد در آغـاز شـمار کمـی از اعضـای گـروه، 
بایسـکل شـخصی داشـتند و اکثـر اعضـای گـروه به ویژه 
می گرفتنـد  امانـت  کـه  دوچرخه هایـی  بـا  دختـران، 
دوچرخه سـواری می کردنـد. امـا حـاال به گفتـه ی حمید 

اکثـر اعضـای گـروه بایسـکل شـخصی دارنـد. 
در کابـل و دیگـر شـهرهای کشـور به دلیل فقـر فرهنگی، 
جاده هـا و کوچه هـا بـرای خانم هـا امـن نیسـت. زنـان بـا 
خـروج از خانـه بـا انـواع خشـونت های جسـمی و کالمی 
روبـه رو می شـوند. در این میـان خانم های دوچرخه سـوار 
بیش تـر مـورد آزار و اذیـت قرار می گیرنـد. این ناهنجاری 
اجتماعـی اسـتفاده از دوچرخـه را بـرای خانم هـا دشـوار 

کرده اسـت. 
حمیـد می گویـد که پـس از آن که گروه دوچرخه سـواری 
آنان شـکل گرفـت، خانم های زیـادی عالقه مندی نشـان 
دادنـد کـه به گـروه آنـان بپیوندنـد، اما چالش هـای مثل 

جرایـم جنایـی و فقر فرهنگی مانع آنان شـده اسـت.
گفتـه ی حمیـد ۴۰  بـه  ایـن چالش هـا،  تمـام  به رغـم 
درصـد گـروه بایسکل سـواری را کـه او در آن عضو اسـت 
خانم هـا تشـکیل می دهنـد. صاحبـه، همسـر حمید یکی 

از خانم هایـی اسـت کـه در ایـن گـروه عضـو اسـت. 
دوچرخه سـواری بـرای صاحبـه حـاال بـه فعالیـت عـادی 
روزانـه تبدیـل شـده اسـت. پیـش از آن کـه شـهر کابـل 
قرنطیـن شـود، صاحبـه و چهار خانـم همراهش بـا موتر 
بـه دانشـگاه می رفتنـد، اما حـاال که دانشـگاه ها باز شـده 
اسـت، او و همراهـان خانمـش بـا دوچرخـه بـه دانشـگاه 

می رونـد: »بـا موتـر حملـه فسـخ قـرارداد کردیـم.«
دوچرخـه ضمن این کـه صاحبه را از پرداخـت کرایه موتر 
بی نیـاز کـرده، ترافیک سـنگین و عذاب آور کابـل را نیز از 
دوش او برداشـته اسـت. او می گویـد فاصله  ای کـه او قبال 
از خانـه تـا دانشـگاه که با موتـر در ۴۵ دقیقه طی می کرد 
حـاال در نیـم سـاعت بـا بایسـکل مـی رود: »بـا بایسـکل 

حـدود نیم سـاعت از وقتـم صرفه جویی می شـود.«
صاحبـه به رغـم چالش هـای فراوانـی که دوچرخه سـواری 
دارد، این کار را مفید می خواند و مشـتاق اسـت که آن را 
ادامـه دهـد. گـروه ۱۸۰ نفری که صاحبـه و حمید در آن 
عضـو هسـتند هر جمعـه صبـح زود تور دوچرخه سـواری 
راه انـدازی می کننـد و جاده هـای خلـوت شـهر را رکاب 

می زنند. 
عصمـت فـرزاد هـم با وجـود نزدیک بـودن محـل کارش، 
و  مـی رود  کار  بـه  دوچرخـه  بـا  اوقـات  بیش تـر  فعـال 
در ضمـن بـرای رفت وآمـد بـه شـهر نیـز از آن اسـتفاده 
می کنـد: »اسـتفاده از بایسـکل جـدا از مسـأله بـه صرفه 
بـودن آن به لحـاظ اقتصـادی، در کاهـش آلودگـی هـوا و 
محیـط زیسـت نیـز نقـش مهمـی دارد. خوشـبختانه در 
ایـن اواخـر اسـتفاده از بایسـکل در میـان دانشـجویان و 
کارمنـدان ادارات دولتـی و مؤسسـات خصوصـی بیش تـر 

است.« شـده 

عصمـت فرزاد، آمـوزگار در یکـی از مکتب های خصوصی 
در کابـل نیـز در میانه هـای مـاه جـوزا بـود کـه تصمیـم 
گرفـت دوچرخـه بخـرد و به جای اسـتفاده از ترانسـپورت 
دوچرخـه  از  بـازار  و  کار  بـه  رفت وآمـد  بـرای  عمومـی 
اسـتفاده کنـد. عصمـت می گویـد کـه دلیـل اصلـی کـه 
باعث شـده چنیـن تصمیمی بگیرد، افزایـش آمار بیماران 

کرونـا در پایتخـت بود.
عصمـت بـه محض خریـدن بایسـکل به دنبـال گروه های 
آماتـور دوچرخه سـواری برآمـد و بـه زودی بـه یـک گروه 
کوچـک ملحـق شـد. او و تیمـش برنامه ریـزی کردنـد 
را  نزدیـک  و  دور  فاصله هـای  زود  کـه جمعه هـا صبـح 

کننـد.  دوچرخه سـواری 
طوالنی تریـن سـفری کـه عصمـت و گروهش با بایسـکل 
رفتـه ، سـفر به »پل صیاد« در والیت کاپیسـا بوده اسـت. 
پـل صیـاد از پایتخـت ۷۸ کیلومتـر فاصلـه دارد: »بعد از 
سـفر بـه والیـت کاپیسـا کـه طوالنی تریـن سـفر مـا بـا 
دوچرخـه بـود، تقربیـا به صورت منظـم هر جمعـه تا بند 

بایسـکل، دسـت کم می توانـد در کاهش آلودگی ناشـی از 
گشـت وگذار موترهـای شـهری مؤثـر باشـد.

با  هماهنگی  در  اداره  این  که  می گوید  رحیمی  آقای 
ورزشکاران و نهادهای مدنی پیوسته تالش کرده است که 
شهروندان کابل را به استفاده از بایسکل تشویق کند. او 
به عنوان نمونه به مسابقه چند هفته قبل دوچرخه رانی در 
جاده ی داراالمان که در آن حدود ۱۰۰ ورزشکار اشتراک 
کرده بودند اشاره کرد و گفت که یکی از حامیان اصلی آن 

برنامه، اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست بود. 
آقـای رحیمـی تأکیـد می کند کـه معضل آلودگـی هوای 
پایتخـت چندبعـدی اسـت و می طلبـد کـه هر شـهروند 
کنـد:  کار  هـوا  آلودگـی  کاهـش  بـرای  تـوان  حـد  در 
»بایسـکل رانی یـک از ایـن مـوارد اسـت کـه شـهروندان 
با اسـتفاده از آن دسـت کم سـبب کاهش آلودگی ناشـی 
می کننـد  تیـل مصـرف  کـه  موترهـای  از گشـت وگذار 

می شـود.«

لطف علی سلطانی 
گزارشگر

توقـف فعالیت هـا از جملـه ترانسـپورت عمومی در شـهر 
و بـه دنبـال آن کاهـش بی پیشـینه ی آلودگـی هـوا در 
از جملـه  باعـث شـد کـه خیلی هـا  روزهـای قرنطیـن 
حمیـد عمـر دوچرخه بخرند و کالفگـی و وضعیت روحی 
ناخوشـایند ناشـی از قرنطیـن را بـا دوچرخه سـواری رفع 

 . کنند
حـدود پنـج ماه پیش که کابل قرنطینه اعالم شـد، حمید 
دوچرخـه خریـد. یکـی از عواملی که به حمیـد انگیزه داد 
بـه دوچرخه سـواری روی بیـاورد، پاکی هوا بود. او سـپس 
یـک گـروه کوچک دوسـتانه تشـکیل داد کـه گاه و ناگاه 
در ایـام قرنطین در شـهر دوچرخه سـواری می کردند. بعدا 
کـه آنـان عکس هایـی از جریـان دوچرخه سواری شـان را 
تعـداد  بـه  کردنـد،  همگانـی  اجتماعـی  در شـبکه های 
دوچرخه سـواران در گـروه اضافـه شـد و حـاال شمارشـان 

بـه حـدود ۱۸۰ نفر می رسـند. 
مدیریـت ترافیـک شـهر کابـل هـم تأییـد می کنـد کـه 
پـس از شـیوع ویـروس کرونا و وضع قرنطیـن و در نهایت 
توقـف ترانسـپورت عمومـی شـمار دوچرخه هـا در شـهر 
به صـورت چشـم گیری افزایـش یافتـه اسـت. خان محمد 
شـینواری، مدیـر ترافیک شـهر کابل بـه روزنامه اطالعات 
روز می گویـد بررسـی جریـان ترافیک کابـل در این اواخر 
نشـان می دهد که گشـت وگذار بایسـکل در سـطح شهر، 

نسـبت به هـر زمانـی در گذشـته افزایش یافته اسـت. 
مدیـر ترافیـک کابـل می گویـد برعـالوه قرنطیـن، منـع 
به دلیـل  مجـوز  بـدون  موترسـایکل های  گشـت وگذار 
مسـائل امنیتـی هـم روی افزایـش اسـتفاده از بایسـکل  
تأثیرگـذار بوده اسـت: »خیلی ها که قبال موترسـکلت های 
بـدون جـواز داشـتند، به دلیـل این کـه از سـوی پولیـس 
ترافیک متوقف می شـد، موترسکلت های شـان را گذاشـته 

و بایسـکل گرفته انـد.«
حمیـد می گویـد هـدف دوچرخه سـواری او و گروهی که 
او در آن عضو اسـت ضمن تفریح و ورزش، ترویج فرهنگ 
دوچرخه سـواری  عادی سـازی  به ویـژه  دوچرخه سـواری 
بانوان در شـهر اسـت: »هدف مـا از این کار این اسـت که 
دسـت کم بایسـکل رانی ترویج شـود. ابتدا ما بـا یک گروه 
کوچـک ایـن کار را آغـاز کردیـم. بعـدا کم کـم بـه تعداد 
مـا اضافـه شـد و حاال نزدیـک بـه ۱۸۰ نفر در ایـن گروه 

هستند.« عضو 
براسـاس معلومـات اداره ملـی حفاظت از محیط زیسـت، 
حدود ۳۰ درصد از آلودگی هوای پایتخت از گشـت وگذار 

موترهـا و به خصوص موترهای دودزا ناشـی می شـود. 
از  حفاظـت  ملـی  اداره  سـخن گوی  رحیمـی،  قاسـم 
محیـط زیسـت می گویـد کـه ترویـج فرهنگ اسـتفاده از 
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افزایش استفاده از دوچرخه پس از قرنطین؛ 
خامن ها و آقایان کنار هم رکاب یم زنند

دوچرخه سواری برای صاحبه حاال به 
فعالیت عادی روزانه تبدیل شده 
است. پیش از آن که شهر کابل قرنطین 
شود، صاحبه و چهار خانم همراهش با 
موتر به دانشگاه می رفتند، اما حاال که 
دانشگاه ها باز شده است، او و همراهان 
خانمش با دوچرخه به دانشگاه 
می روند: »با موتر حمله فسخ قرارداد 
صاحبه و همسرش، حمید – عکس: ارسالی به اطالعات روزکردیم.«


