
طالبان ما را سرگردان کردید! | طنز

از کارمندی ارگ تا مأمور 
»صادره و وارده« شهرداری
کارمند بست دو نهاد اداره امور ریاست جمهوری 
چگونه مأمور بست 6 ناحیه 16 شهرداری کابل شد؟

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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ظریف: 
بایدن فرصت دارد اظهارات 

خود را اصالح کند

مذاکرات احزاب فلسطینی در 
قاهره برای برگزاری انتخابات 
پس از ۱۵ سال صفحه 6صفحه 6

چندین  شاهد  کابل  روز  هر  تقریبا  روزها  این 
انفجار است. گاهی چهار انفجار در یک روز نیز 
رخ می دهد. مدت هاست که روزهای شهروندان 
که  است  وقت  خیلی  و  است  خونبار  کابل 
پایتخت دیگر مصون نیست. روزی هم شده که 
سه انفجار در کمتر از سه ساعت رخ داده است. 
شاهد  کابل  هرازگاهی  که  است  سال  چندین 
وقوع  اما  بوده،  مرگباری  و  خونین  انفجارهای 
هرروزه ی چندین انفجار در چند ساعت پیشینه 
انفجاری های  وقوع  که  قدری  به  است.  نداشته 
برای  روز  یک  در  اندک  تلفات  با  کمتری 
شهروندان مایه ی خوشحالی است و روزی بدون 
رویداد مایه ی تعجب. برای توصیف این وضعیت 
دستگاه های  درماندگی  نهایت  امنیتی  نظر  از 
کام  در  مردم  و سقوط  ناامنی  مهار  در  امنیتی 

ناامنی معنایی دیگری به ذهن نمی رسد. 
انفجارهای اخیر کابل عمدتا هدف مندانه صورت 
می گیرد. هدف رویدادها اکثرا کارمندان دولتی، 
در  بوده اند.  و خبرنگاران  مدنی  فعاالن  امنیتی، 
پی  در  مسأله،  سیاسی  جانب  از  جدای  نتیجه، 

این رویدادها افغانستان...
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لیندزی گراهام: 
وهای امریکایی در ماه می  نیر
افغانستان را ترک نخواهند کرد

محمدامین احمدی 
ود به رخصتی اجباری می ر
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اطالعات روز: لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه 
امریکایی گفته است که نیروهای این کشور در زمان 
پیش بینی شده در توافق نامه ی امریکا با طالبان، 
افغانستان را ترک نخواهند کرد...

پیش از بهار خوننی، 
مشکل ناامین شهرها 

حل شود

فرشته  ی نجات صدها دخرت بولدک
مردی با امکانات شخیص برای دخرتان ولسوایل اسپنی بولدک مکتب تأسیس کرده است

امنیت، سرک، برق، آب، صحت، تعلیم و به خصوص تعلیم 
و ازدواج دختران در این ولسوالی محورهای اصلی بحث 
مسائل  که  گفت وگو  این  در  می  دادند.  تشکیل    را  آن ها 
حیاتی و مهم ولسوالی به بحث گرفته می شد، هیچ خانمی 

اشتراک نکرده بود. | صفحه 4

همین چند هفته پیش، در یکی از اتاق  های بزرگ اما کم نور 
ساختمان شهرداری ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار 
متنفذین،  روحانیون،  ملک  ها،  به شمول  مرد   30 حدود 
کارمندان دولتی، جوانان، آموزگاران و دانش آموزان باهم 
صلح،  می  کردند.  بحث  ولسوالی  شان  مهم  مسائل  روی 

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرد که سه 
کارمند وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن مبلغ ۸0 

هزار دالر امریکایی رشوت، به زندان...
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

افغانستان 
چگونه جایی است؟
خوانش مخترص از فیلم 

»این جا افغانستان است«
ساخته ی  است«،  افغانستان  »این جا  کوتاه  فیلم 
جشنواره  در  قبل  روز  چند  بهنام،  خادم حسین 
الجزایر  کشور  دیجیتال  گیت  کوتاه  فیلم  بین المللی 
)البوابه( تندیس طالیی و مقام اول را کسب کرد. در 
این جشنواره که بیشتر در کشورهای عرب شناخته 
جهان  کشور   17 از  فیلم  ده ها  از  بیش  است،  شده 

شرکت کرده بود.
خادم حسین بهنام، کارگردان و سازنده این فیلم، در 
»موضوع  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
اصلی فیلم تأثیر جنگ بر روی کودکان است.« آقای 
بهنام در مورد ایده ساخت این فیلم می گوید »ایده 
فیلم زمانی به ذهنم رسید که اکثر کودکان قریه تنها 
بازی جذاب  شان جنگ بود، جنگ با تفنگ چوبی و 
وضعیت  که  وجودی  »با  می دهد  ادامه  بهنام   ».  ...

شکننده و...
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9 نیروی دولتی 
در حمالت طالبان 
در بادغیس، غور و 
هرات کشته شدند

سه کارمند وزارت صحت عامه 
به اتهام گرفتن ۸۰ هزار دالر رشوت 

به زندان محکوم شدند همایش مردمی 
در هرات: 

حکومت موقت 
نمی خواهیم

والیت  در  مأموریت  انجام  برای  که  ارتش  سرباز  ده ها 
دست  ارزگان  والیت  در  حاال  دیده اند،  آموزش  دایکندی 
به اعتراض زده و از بی سرنوشتی و تغییراتی که در مسیر 
کاری شان ایجاد شده است، شکایت دارند. این سربازان 

مدعی اند که فرماندهان ارتش | صفحه 5

ناامین در دایکندی و اعتصاب 
غذایی 48 رسباز ارتش در ارزگان

وزارت داخله:

معترضان بهسودی غیرمسلح بودند و در جریان تظاهرات 
۴۲ غیرنظامی کشته و زخمی شدند
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وزارت داخله:

یان تظاهرات  معرتضان بهسودی غریمسلح بودند و در جر
۴۲ غرینظامی کشته و زخمی شدند

میدان وردک دوباره فعال و به عرضه ی خدمات به مردم آغاز خواهد کرد.
به تاریخ دهم دلو گزارش شد که نیروهای امنیتی بر معترضان در ولسوالی حصه ی اول 
بهسود تیراندازی کرده اند. شماری از نمایندگان مردم میدان وردک در مجلس گفته اند 

که در این رویداد ۴۲ غیرنظامی کشته و زخمی شده اند.
دفتر شورای امنیت ملی هیأتی را به منظور بررسی همه جانبه ی این حادثه به ولسوالی 
حصه ی اول بهسود اعزام کرد. این هیأت در 1۸ دلو نتایج یافته هایش را به وزارت داخله 

سپرد.
دو روز پیش سخن گوی وزارت داخله در یک نشست خبری گفت که حادثه ی بهسود را 

در روشنایی یافته های هیأت بررسی کننده، ارزیابی می کنند.

اول  حصه ی  ولسوالی  در  معترضان  که  می گوید  کشور  داخله ی  روز:   وزارت  اطالعات 
بهسود غیرمسلح بوده و پس از آن که تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات 

11 غیرنظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شده اند.
که  است  آمده  شده،  منتشر  دلو(   ۲0 )دوشنبه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
وظیفه ی اهلل داد فدایی، فرمانده پولیس والیت میدان وردک به حالت تعلیق درآمده و 
پرونده ی او برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده است. طبق این اعالمیه، وزارت 
داخله زخمیان حادثه ی بهسود را در شفاخانه 300 بستر پولیس به طور رایگان درمان 

می کند و به خانواده های »شهدای رویداد بهسود« نیز رسیدگی الزم صورت می گیرد.
وزارت داخله اطمینان داده است که ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود والیت 

زیر  گزارشی  در  افغانستان  مطالعه  گروه 
افغانستان«  در  صلح  برای  »راهی  عنوان 
گفته است که خروج غیرمسئوالنه نیروهای 
امریکایی احتماال به جنگ داخلی جدیدی 
امر  این  و  شد  خواهد  منجر  افغانستان  در 

دعوت از احیای نیروهای ضد امریکا است.
در این گزارش از دولت جدید امریکا خواسته 
شده است که برنامه ی خروج نیروهای این 
کشور از افغانستان را آهسته تر دنبال کرده و 

ضرب االجل ماه می را کنار بگذارد.

دور شده و تمام دست آوردهایی را که کسب 
کرده ایم از دست بدهند.«

به گفته ی این سناتور امریکایی، اگر امریکا 
خیلی زود و بدون فراهم شدن شرایط الزم 
خارج شود، داعش و القاعده دوباره نیرومند 
بسیار  نیز  زنان  وضعیت  و  شد  خواهند 
به  امریکایی  این سناتور  وخیم خواهد شد. 
یافته های گروه مطالعه افغانستان نیز اشاره 
نتایج  به  گروه  این  که  است  گفته  و  کرده 

خوبی دست یافته است.

نخواهیم شد.  ماه می خارج  در  ما  می کنم 
ما زمانی می رویم که شرایط مناسب فراهم 
به  آن ها  کرده اند.  تخطی  طالبان  شود. 
نکرده اند.  عمل  توافق نامه  در  تعهدات شان 
بلینکن و  آنتونی  را که  بنابراین، من کاری 
دولت بایدن انجام می دهند، تأیید می کنم.«

گراهام همچنان عالوه کرده است: »آن ها در 
حال ارزیابی مجدد حضور ما در افغانستان 
هستند و می خواهند تا جای ممکن حضور 
ما کم رنگ باشد، اما نه این  که از این کشور 

سناتور  گراهام،  لیندزی  روز:  اطالعات 
که  است  گفته  امریکایی  جمهوری خواه 
نیروهای این کشور در زمان پیش بینی شده 
در توافق نامه ی امریکا با طالبان، افغانستان 

را ترک نخواهند کرد.
آقای گراهام در مصاحبه با شبکه ی خبری 
از آنچه که دولت  »سی بی اس« گفته است 
افغانستان  مسأله ی  مورد  در  بایدن  جو 
و  است  خوشحال  می دهد،  پیشنهاد 
فکر  »من  است:  گفته  او  می کند.  استقبال 

لیندزی گراهام: 
یکایی در ماه می افغانستان را ترک نخواهند کرد نریوهای امر

در  را  خود  انسانی  بزرگ  سرمایه های 
حوزه های مختلف از دست می دهد. از نظر 
افغانستان  برای  این وضعیت  نیز  سیاسی 
انفجارهای  چالش  است.  پرهزینه 
آرامش  هدفمند،  ترورهای  و  مقناطیسی 
و امنیت را از شهروندان و حتا از مقامات 
و منسوبین دولتی نیز ربوده است. مردم 
در ترس و وحشت به سر می برند و تقریبا 
اطمینان  و  امنیت  احساس  کسی  هیچ 
خاطر از زنده ماندن ندارد. همزمان با صلح 
یکی از شاخص های که برتری طرف ها را 
در میز صلح تعریف می کند، میدان جنگ 
روزه  هر  وقوع  سیاسی  پیام  پس  است. 
چندین انفجار در پایتخت آیا غیر از این 
به  را  جنگ  اسالمی  جمهوری  که  است 

طالبان باخته است؟
نیز  تاکتیکی  از نظر  ناامنی شهرها  پیامد 
در جبهات  می تواند  حتا  است.  خطرناک 
امنیتی  نیروهای  روحیه ی  بر  جنگ 
انفجار  وقوع  بگذارد.  بد  تأثیر  افغانستان 
نظر  از  شهرها  در  وسیع  پیمانه ی  با 
شرایطی  در  است  این  از  غیر  آیا  نظامی 
چنگ  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
می کنند،  حفظ  را  سنگرها  دندان  و 
و در خیابان های  دروازه خانه  در  دشمن 
تعریف  خود  نفع  به  را  وضعیت  پایتخت 
می کند. واقعیت این است که حکومت و 
ناکارآمدی  با  افغانستان  امنیتی  مدیران 
مناسبی  کار  و  وضعیت اند  نظاره گر  تمام 
ساخته  دست شان  از  کاری  یا  نمی کنند 
اول  معاون  که  است  ماه ها  نیست. 
رسیدگی  کارش  تنها  رییس جمهور 
است.  کابل  شهر  امنیتی  وضعیت  به 
نیز  امنیتی  طویل  و  عریض  دستگاه های 
برای  است. پس  متمرکز  کابل  در  بیشتر 
ناامنی  از  بزرگی  وسعت  این  شهروندان 
قابل قبول نیست. مردم حق دارند که در 
کارآمدی دستگاه های امنیتی شک کنند. 
نباید  افغانستان،  حکومت  روایت  به  زیرا 
جنگ جوهای بزدل در یک جنگ بزدالنه 
آرامش و مصونیت پایتخت را این گونه بر 

هم بزنند. 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  پیش  هفته  دو 
مسئول  که  افغانستان  رییس جمهوری 
داده  وعده  است،  پایتخت  امنیت  تأمین 
مقناطیسی  ماین های  معضل  که  بود 
که  روزی  هر  اما  می شود.  حل  به زودی 
بزرگ تر  معضل  این  دامنه  می گذرد، 
برای مهار  افقی روشنی  می شود. و هنوز 
انفجارهای هرروزه ی کابل دیده نمی شود. 
کابل  روزانه  انفجارهای  آدرس دادن  تنها 
سیاسی  پروپاگندای  هدف  به  طالبان  به 
نیست.  افغانستان  حکومت  مسئولیت 
که  است  شده  روشن  جهان  برای  تقریبا 
دست طالبان پشت این ناامنی ها است و 
زخم«  هزار  »سیاست  از  بخشی  کار  این 
افغانستان  گذشته  در  بار  یک  که  است 
را به زانو درآورده است. موضع چند روز 
کشورهای  سیاسی  نمایندگی های  پیش 
ناظر  نهادهای  نظارت  و  امریکا  و  اروپایی 
طالبان  که  است  نگذاشته  این  در  ابهام 
کابل  در  خشونت  جاری  موج  پشت  در 
و دیگر شهرها دست دارند. وظیفه اصلی 
است  ناامنی هایی  از  پیش گیری  حکومت 
که مثل خوره به جان اعتماد مردم نسبت 
بنابراین، وعده های  است.  افتاده  حکومت 
جز  نمی کند،  دوا  را  دردی  هیچ  هوایی 
به  شهروندان  بی اعتمادی  شکاف  این که 

حکومت را بیشتر کند. 
همین دو روز پیش شورای امنیت، وزارت 
اولتماتوم  دفاع و وزارت داخله به طالبان 
جنگ دادند. طالبان تقریبا به صلح پشت 
با  همچنان  می خواهد  دست کم  یا  کرده 
پیش  گفت وگو  میز  در  خشونت  کارت 
برود. بنابراین تقریبا شدت جنگ در بهار 
پیش رو اجتناب ناپذیر می نماید. مگر این که 
اتفاق خارق العاده رخ دهد. پس، پیش از 
برسد  راه  از  جنگ  بهار شدت  در  این که 
که مستلزم تمرکز در مدیریت و امکانات 
بیشتر جنگی در شاهراه ها و جبهات جنگ 
در  مقناطیسی  انفجارهای  معضل  است، 
شهرها به ویژه پایتخت به درستی حل شود. 
خالی  هشدار  و  وعید  و  وعده  با  کار  این 
را  انداز  »کلوخ  معروف  قول  به  نمی شود. 

پاداش سنگ است.«

رشوت بازداشت شده است.
کل  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 
اطالعات روز گفته  روزنامه  به  در آن زمان 
محافظتی  لباس  هزار   300 تعداد  که  بود 
و  تهیه  قراردادی  شرکت  یک  سوی  از  که 
به گدام مرکزی وزارت صحت منتقل شده 
مراحل  بدل طی  در  گدام  این  معتمد  بود، 
به منظور  و  قراردادی  شرکت  قانونی  اسناد 
»کسب منفعت غیرقانونی« کارشکنی کرده 

و رشوت مطالبه کرده بود.

اداری  فساد  سنگین  جرایم  به  رسیدگی 
عسکرزاده  اجمل  قضایی،  جلسه ی  این  در 
مدیر  نوابی  محمود  تشریح،  هیأت  عضو 
و  معاینه  هیأت  قریشی  فضل شاه  و  معاینه 
عامه  صحت  وزارت  مرکزی  گدام  تشریح 
را برائت داده است. دادستانی کل در سوم 
که  بود  کرده  اعالم  جاری  سال  سرطان 
از  معتمد گدام مرکزی وزارت صحت عامه 
سوی کارمندان دادستانی عمومی کنترل و 
مراقبت به اتهام اخذ ۸0 هزار دالر امریکایی 

این حکم در جلسه ی علنی دادگاه استیناف 
جرایم  به  رسیدگی  قضایی  و  عدلی  مرکز 

سنگین فساد اداری صادر شده است.
این دادگاه همچنان احمدفواد، معتمد فنی 
به سه سال حبس  را  آمریت گدام مرکزی 

تنفیذی محکوم به مجازات کرده است.
نفر  سه  این  برای  حال  عین  در  دادگاه 
برکناری از وظیفه و پرداخت مبلغ ۸0 هزار 

دالر امریکایی حکم صادر کرده است.
قضایی  و  عدلی  مرکز  استیناف  دادگاه 

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرد 
که سه کارمند وزارت صحت عامه به اتهام 
گرفتن مبلغ ۸0 هزار دالر امریکایی رشوت، 

به زندان محکوم به مجازات شده اند.
دیروز  که  کل  دادستانی  اعالمیه ی  در 
)دوشنبه، ۲0 دلو( منتشر شده، آمده است 
که غالم سخی نظر سرپرست آمریت گدام 
مرکزی و غالم مصطفی مدیر گزارش رسید 
زندان  سال  پنج  به  کدام  هر  مرکزی  گدام 

محکوم شده اند.

سه کارمند وزارت صحت عامه به اتهام گرفنت ۸۰ هزار دالر رشوت به زندان محکوم شدند

گروه  جنگ جویان  و  دولتی  نیروهای  میان 
طالبان در این ولسوالی، یک سرباز پولیس 

کشته و شش سرباز دیگر زخمی شده اند.
آقای فقیریار به روزنامه اطالعات روز گفت 
که جنگ جویان گروه طالبان دو شب پیش 
موقعیت  چندین  در  دلو(   1۹ )یک شنبه، 
درگیر  دولتی  نیروهای  با  ولسوالی  این  در 
این  جریان  در  او،  گفته ی  به  شده اند. 
نیز  طالب  جنگ جوی  شش  درگیری ها 

زخمی شده اند.
غرب  در  هرات  و  غور  بادغیس،  والیت های 
کشور موقعیت دارند. در بخش هایی از این 
و  طالبان حضور  گروه  والیات جنگ جویان 

فعالیت گسترده دارند.

در غرب شهر فیروکوه، مرکز این والیت نیز 
حمله کرده بودند.

درگیری  جریان  در  که  افزود  ناطقی  آقای 
دولتی  نیروی  سه  طالبان،  این حمله ی  در 
زخمی  دولتی  دیگر  نیروی   ۹ و  کشته 

شده اند.
به  درگیری  این  جریان  در  که  افزود  او 
شده،  وارد  تلفاتی  نیز  طالبان  جنگ جویان 

اما رقم آن هنوز مشخص نشده است.
کرام الدین رضازاده، نماینده ی مردم غور در 
مجلس نمایندگان نیز آمار تلفات نیروهای 

دولتی را تأیید کرد.
عبدالعلی فقیریار، ولسوال ولسوالی ادرسکن 
درگیری  نتیجه ی  در  که  گفت  نیز  هرات 

هرات – قلعه ی نو، صورت گرفته است، پنج 
نیروی پولیس محلی کشته شده اند.

خیزش  نیروی  دو  او،  گفته ی  به  همچنان 
مردمی و یک نیروی پولیس محلی نیز در 

این درگیری زخمی شده اند.
همچنان  بادغیس  والیتی  شورای  رییس 
گفت که طالبان به دنبال حمله ی شان بر این 
پاسگاه پولیس محلی، تمامی تجهیزات این 

نیروها را با خودشان برده اند.
عضو  ناطقی،  عبدالحمید  این،  با  همزمان 
با  صحبت  در  نیز  غور  والیتی  شورای 
روزنامه اطالعات روز گفت که دو شب پیش 
پاسگاه های  بر  طالبان  گروه  جنگ جویان 
»خارستان«  منطقه ی  در  دولتی  نیروهای 

والیت های  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
بادغیس، غور و هرات تأیید می کنند که در 
نتیجه ی حمالت جنگ جویان گروه طالبان 
دو  این  در  دولتی  نیروهای  پاسگاه های  بر 

والیت، نُه نیروی دولتی کشته شده اند.
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
که  روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس 
طالبان حمله ی شان را در ولسوالی آب کمری 
 1۹ )یک شنبه،  پیش  شب  دو  والیت  این 
دلو( بر یک پاسگاه پولیس محلی راه اندازی 

کرده بودند.
آقای بیگ افزود که در جریان درگیری در 
این حمله ی طالبان که در ساحه ی »تگاب 
شاه راه  مسیر  در  آب کمری  ولسوالی  رباط« 

9 نریوی دولیت در حمالت طالبان در بادغیس، غور و هرات کشته شدند

که حکومت  بود  گفته شده  همچنان  احمدی  محمدامین  به  منسوب  فایل صوتی  در 
موقت آمدنی است و بدون تشکیل حکومت موقت، صلح در افغانستان ممکن نیست.

در این فایل تأکید شده بود: »یکی از راه های صلح این است که یک حکومت مشترک 
تشکیل شود و در آن حکومت مشترک دکتر غنی نیست. در واقع نهایت کوشش این 
است که نظام نجات داده شود، نه حکومت. حکومت قربانی می شود و غنی ]هم[ قربانی 

اول است.«
امین احمدی از طرف حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی، 
رییس پیشین شورای عالی صلح معرفی شده بود. او در ماه های اخیر درباره ی صلح با 

طالبان صحبت های روشن و علنی داشته است.

اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  احمدی،  محمدامین  روز:  اطالعات 
افغانستان قرار است به کابل آمده و به رخصتی اجباری برود.

منابع در دوحه به روزنامه اطالعات روز می گویند که آقای احمدی به درخواست رییس 
مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  این  که  افزودند  منابع  این  می آید.  کابل  به  غنی  جمهور 
جمهوری اسالمی افغانستان قرار بود دیروز )دوشنبه، ۲0 دلو( یا امروز به کابل برگردد.

فایل  برود که چندی پیش یک  اجباری  به رخصتی  قرار است  آقای احمدی درحالی 
این فایل گفته شده بود  او در شبکه های اجتماعی منتشر شد. در  صوتی منسوب به 
که اشرف غنی در نزد جهانیان رییس جمهور محبوب نیست و هزاره ها نباید به خاطر 

حمایت از آقای غنی قربانی شوند.

دمحمامنی احمدی به رخصیت اجباری می رود

لیال امیری، دیگر اشتراک کننده در این همایش هم گفت که به هدف حمایت از نظام 
جمهوری اسالمی و دستاوردهای دو دهه ی اخیر این نظام و حمایت از نیروهای امنیتی 

در این همایش شرکت کرده است.
و  نظام  این  برای حفظ  و  رفتیم  رأی  پای صندوق های  برای جمهوریت  »ما  افزود:  او 

حمایت از نیروهای امنیتی تالش خواهیم کرد.«
این موضوع درحالی مطرح می شود که شماری از چهره های سیاسی اخیرا بحث تشکیل 
جمله  از  افغانستان  دولت  ارشد  مقام های  اما  است.  کرده  مطرح  را  موقت  حکومت 
بر  و  کرده  مخالفت  موقت  حکومت  تشکیل  طرح  با  او  معاونان  و  غنی  رییس جمهور 

تقویت نظام جمهوری و انتقال قدرت از طریق انتخابات تأکید کرده اند.

اطالعات روز- هرات: شماری از ساکنان والیت هرات با راه اندازی همایشی خواهان حفظ 
نظام جمهوریت شده و می گویند که مخالف تشکیل حکومت موقت در افغانستان اند.

آنان که دیروز )دوشنبه، ۲0 دلو( در مقابل ساختمان والیت هرات گردهم آمده بودند، 
تأکید کردند که حکومت موقت را نمی پذیرند و از نظام جمهوری اسالمی و نیروهای 

امنیتی به گونه ی قاطع حمایت می کنند.
مصطفا احمدی، از شرکت کنندگان این همایش با مخالفت با تشکیل حکومت موقت، به 
روزنامه اطالعات روز گفت که حکومت موقت به غیر از بدبختی و ویرانی چیز دیگری 
در پی ندارد. او افزود: »افغانستان یک بار حکومت موقت را تجربه کرده است و به غیر 

از جنگ و ویرانی چیزی دیگر به دست نیاورده است.«

همایش مردمی در هرات: حکومت موقت نمی خواهیم
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می شود.  خمیر  و  خرد  است  موسیقی  و  ساز 
ورود  با  که  آنچه  و  طالبان،  مشکل  البته  و 
این ها بر جامعه حاکم خواهد شد، صرفا ساز و 
موسیقی نخواهد بود. طالب نمونه ای خوب از 
»جنگ« و خون ریزی است. با گسترش جنگ 
فیلم  در  می یابد.  گسترش  فقر  خون ریزی  و 
»این جا افغانستان است« نشان داده شده که 
این گروه حتا »نان« و لقمه آماده را از دهان 
خودشان  کام  به  تا  می کشند  بیرون  کودکان 

بیندازند.
نیاز  دیگر  فرصت  به  این صحنه  بیشتر  تأویل 
دارد اما به ذکر این نکته باید بسنده کرد که 
با ورود طالب در میان این کودکان خردسال 
وضعیت(  آن،  بهتر  معادل  یا  )و  »جهان« 
پرناشدنی  و  عمیق  فاصله  می شود.  عوض 
بعد  و  طالب  ورود  از  قبل  که  وضعیتی  میان 
اطفال حاکم می شود،  این  از خروج آن میان 
برای  هرلحظه  طالب  اگرچند  دارد.  وجود 
جنگ آماده است و در یک لحظه کوتاه نشان 
اما  است«  انسان  گرگ  »انسان،  که  می دهد 
می شود  فهمیده  که  هست  او  خروج  از  بعد 
و  می یابد  گسترش  چگونه  هابزی  وضعیتی 
ورود  با  تبدیل می شود. طالب  به یک جریان 
می آورد؟  چه  کودکان  این  برای  خودش 
)یعنی جنگ  است  جواب ها کماکان مشخص 
چیز  این ها  از  مهم تر  نکته ای  اما  وحشت(،  و 
آن که  از  بعد  او  جنگی.  الگوهای  است:  دیگر 
همه چیز را خرد و خمیر می کند از زاغه بیرون 
می شود اما تأثیری که بر ذهن و روان کودکان 
سال  سال های  برای  شاید  می ماند،  می گذارد 
از خروج  بعد  بماند. کودکان  پابرجا  تأثیر  این 
او دیگر به رقص و پای کوبی رو نمی آورند بلکه 
و  دهل  و  ساز  و  و  می افتند  همدیگر  به جان 
تبدیل  اسلحه  به  داشتند  که  را  آن چیزی  هر 
می کنند. می زنند، نعره می کشند و خشونت به 
نمایش می گذارند. اما با این حال فکر می کنند 
هیچ چیز  درحالی که  است،  عادی  همه چیز 

عادی نیست.
بعـد از ورود طالـب الگوهـا عوض شـده، اصال 
بـرای  اسـت.  شـده  عـوض  زندگـی  سـبک 
بعضـی  گفـت  می تـوان  کـه  اسـت  همیـن 
چیزهـا از معـرض دیـد ناپدیـد می شـوند امـا 
بـرای سـال های سـال بـر روح و روان آدم هـا 
خشـونت.  و  جنـگ  تأثیـر  می ماننـد:  سـوار 
طالـب ایـن را نشـان داده اسـت و مـا در فیلم 
»این جا افغانسـتان اسـت« نمونـه ی اعالی آن 
به عنـوان  ایـن رو، و  از  را مشـاهده می کنیـم. 
نتیجه گیـری، می تـوان گفـت کـه ایـن فیلـم 
بـه گونـه موفقانـه توانسـته وضعیـت جنگـی 
افغانسـتان و تأثیـر آن بـر یک قشـر از جامعه 
»این جـا  بگـذارد.  نمایـش  بـه  را  )کـودکان( 
افغانسـتان اسـت« یکی از آثار هنری برجسته 
افغانسـتان و وفـادار بـه نظریه »هنـر همچون 

می آیـد. به حسـاب  واقعیـت «  بازنمایـی 

دشوار  پیش رو  مسیر  و  شکننده  وضعیت  که 
است اما ما به تقال برای تغییر ادامه می دهیم. 
بگوییم.  سخن  سینما  با  می کنیم  تالش  ما 
حرف هایی ما حاوی دردهایی دیرینه مردمان 

دیار ما بوده است.«

هنر به مثابه بازنمایی واقعیت
دیدگاه عامه پسندانه نسبت به هنر این است که 
اما  بگیرد.  به مثابه »سرگرمی« در نظر  را  هنر 
واقعیت این است که به محض این که بخواهیم 
بدهیم  بسط  و  شرح  بیشتر  را  موضوع  همین 
ناگزیر می شویم به چیزی فراتر از این که هنر را 
صرفا به چشم سرگرمی ببینیم متوسل شویم. 

از این رو می توان گفت هنر سرگرمی نیست!
چیستی،  مورد  در  عمده  نظریه  سه  حداقل 
وجود  می نمایاند،  را  چه چیزی  هنر  این که  و 
دارد. این دیدگاه ها عبارت اند از »هنر به مثابه 
جهان  اشیای  )بازنمایی  واقعیت«  بازنمایی 
واقعی(، »هنر به مثابه نسخه برداری از واقعیت« 
حاالت  )بازنمایی  فرانمایی«  مثابه  به  »هنر  و 
به  نیست  نیاز  این جا  در  احساسی(.  و  روحی 
شرح و بسط این سه ایده کلی بپردازیم. توضیح 
بازنمایی  از  عبارت  هنر  که  نکته  این  اجمالی 
واقعیت است، کفایت می کند. هنر، واقعیت ها 

را نشان می دهد.
افالطون  مورد  این  در  نظریه پرداز  نام آورترین 
را  واقع  جهان  مجموع  در  افالطون  است. 
و  می دانست  مثل  جهان  کاپی ای  و  بازنمایی 
هنر را بازنمایی جهان واقع. از این رو او دیدگاه 
مثبت نسبت به هنر نداشت زیرا به باور او هنر 
ما را از اصل چیزها دو مرحله دورتر می سازد. 
به هرحال، نظریه »هنر همچون بازنمایی« بعد 
از افالطون مطرح شده است. رویکرد غالب به 

هنر در عصر حاضر نیز همین است.
فیلم کوتاه »این جا افغانستان است« را می شود 
بازنمایی  به مثابه  اولی )هنر  با همین رویکرد 
فیلم  این  داد.  قرار  بررسی  مورد  واقعیت( 
وضعیت  از  گوشه ای  تحسین برانگیز  به صورت 
است.  داده   نشان  را  افغانستان  نابه سامان 
فریدریش نیچه، فیلسوف ممتاز آلمانی،  باری 
گفته بود یکی از افتخارات من، و یا آن چیزی 
است  این  می کند،  متمایز  دیگران  با  مرا  که 
ایده را در یک  که من به راحتی  می توانم یک 
سطر شرح بدهم درحالی که دیگران نمی توانند 
حتا آن ایده را در قالب چندین کتاب توضیح 
این  آماتور  بیننده  یک  به عنوان  من،  بدهند. 
فیلم، فکر می کنم چنین چیزی در مورد فیلم 
می کند.  صدق  هم  است«  افغانستان  »این جا 
در  نمی توانند  دیگران  که  را  چیزی  آن  یعنی 
قالب  کتاب ها و با تقالهای مداوم شرح بدهند، 
محدود  بسیار  زمان  مدت  در  نظر  مورد  فیلم 
خشونت،  می دهد:  نشان  خارق العاده  گونه  به 
بنیادگرایی، فقر، محرومیت و نهایتا تأثیر جنگ 

بر کودکان.

این  سازنده  و  کارگردان  بهنام،  خادم حسین 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  فیلم، 
بر  جنگ  تأثیر  فیلم  اصلی  »موضوع  می گوید 
روی کودکان است.« آقای بهنام در مورد ایده 
زمانی  فیلم  »ایده  می گوید  فیلم  این  ساخت 
تنها  قریه  کودکان  اکثر  که  رسید  ذهنم  به 
تفنگ  با  جنگ  بود،  جنگ  جذاب  شان  بازی 
چوبی و ... .« بهنام ادامه می دهد »با وجودی 

عباس اسدیان

فیلم کوتاه »این جا افغانستان است«، ساخته ی 
خادم حسین بهنام، چند روز قبل در جشنواره 
کشور  دیجیتال  گیت  کوتاه  فیلم  بین المللی 
اول  مقام  و  طالیی  تندیس  )البوابه(  الجزایر 
بیشتر در  این جشنواره که  را کسب کرد. در 
از  بیش  است،  شده  شناخته  عرب  کشورهای 
ده ها فیلم از 17 کشور جهان شرکت کرده بود.

افغانستان چگونه جایی است؟
بدون  و  می بینیم،  را  فیلم  نام  وقتی  احتماال 
آن که فیلم را دیده باشیم، یک تصور پیشینی 
ایجاد  ما  ذهن  در  فیلم  محتوای  از  کلی  و 
»این جا  می گوییم  وقتی  می شود.  خواهد 
افغانستان است« همه می فهمیم از چه چیزی 
حرف زده ایم. زیرا مشخص است که افغانستان 
ما  دیگر،  عبارت  به  یا  است.  جایی  چگونه 
را  افغانستان  چیزهایی  چه   بفهمیم  می توانیم 

معرفی می کند.
تحمل  و  بی سوادی  خشونت،  جنگ،  سال ها 
مردم  سر  بر  را  بالیی  نابه کار  حکومت های 
افغانستان آورده است که همه می فهیم زندگی 
فقر،  در  زندگی  با  است  معادل  افغانستان  در 
در  و  اضطراب  در  زندگی  جنگ،  در  زندگی 
همان  این  مرگ.  سایه ی  در  زندگی  نهایت 
واقعیت هایی است که فیلم »این جا افغانستان 

است« آن را به خوبی نشان می دهد.

الگوهای جنگ
زاغه  یک  داخل  در  کودک  پنج  فیلم  این  در 
با  یکی  می کنند؛  بازی  و  آمده اند  گردهم 
ادای عکاسی درمی آورد،  فلزی کهنه  جعبه ی 
می زند،  دهل  روغن  خالی  بوشکه  با  دیگری 
سومی شی ای را گرفته و مخابره می کند و اما 
آن دوی دیگر هم رقص می کنند و هم حرکات 
و  فقر  اگرچند  می کنند...  تماشا  را  دوستانش 
محرومیت تا مغز استخوان در این میان حس 
و  است  آرام  همه چیز  این حال  با  اما  می شود 
زندگی خوش  کودکان  این  برای  این که  مثل 

می گذرد. می رقصند، می خندند و می خوانند.
تخیل  می کند.  تغییر  یک باره  به  همه چیز  اما 
در  که  چه  هر  و  پاکی  معصومیت،  کودکانه، 
می شود.  دگرگون  یک باره  به  است  کودکان 
خنده به گریه و آزادی نیمه نصفه به خزیدن در 
گوشه و کنار زاغه مبدل می شود. زیرا طالبی 
مرزها  در  زندگی  برای همین  و  وارد می شود 
می ایستد. الگوها تغییر می کند. در یک چشم 
تفنگ  و  ترور  به  شادی  و  رقص  از  به هم زدن 

می رسیم.
بر فضای  آمدن طالب  با  و وحشتی که  ترس 
مسیر  در  را  همه چیز  می شود،  حاکم  زاغه 
که  دخترکی  آن  می اندازد.  حرکت  به  دیگر 
بیشتر  سالی  شش-هفت  و  می زد،  دهل  قبال 
که  کرده  را حس  ترس  این  گویا  ندارد،  عمر 
طالبان با زنان مشکل دارد و به گونه معنادار 
تقال می کند چادرش را درست بپوشد تا مبادا 
ستون ایمان این نمونه ای کوچک لشکر ایمان 
و رستگاری متزلزل شود! همه ترسیده اند و هر 
کدام در گوشه ای خزیده اند، می لرزند و نفس 

نمی کشند.
طالبان ندای رهایی و رستگاری سر می دهند 
همین  برای  دارند.  مشکل  خوشی  ابزار  با  اما 
است که در این فیلم می بینیم هرچه از جنس 

افغانستان چگونه جایی است؟
خوانش مختصر از فیلم »این جا افغانستان است«

مذکور چند ماه قبل عکس یکجایی خود و همسر خود 
را در انستاگرام گذاشته بود. 

مذهبی  و  زبانی  و  قومی  تنوع  مخالف  طالبان  سه. 
لب  بر  کف  و  کف  بر  جان  ملت  ما  هستند.  افغانستان 
بیشتر. هرچه خداوند در چاپ  های مختلف قرآن کریم 
که  آفریدیم  قبیله  قبیله  را  شما  ما  که  می  کند  تأکید 
ما  ملت  هستید،  رقم  چند  که  بفهمید  و  کنید  تعارفوا 
متعال  خداوند  به  است  نزدیک  می  شود.  شاکی  بیشتر 
را  ما  که  کردید  اشتباه  همکاران  تان  و  شما  که  بگوید 
بود  کافی  قبیله  یک  همان  دادید.  قرار  قبایال  و  شعوبا 
دیگر. اما از آنجا که یک مسلمان مومن باید همیشه به 
اراده  ی خداوند تسلیم باشد، و کال به اراده  ی هر کسی 
بحمداهلل  ما  ملت  باشد،  تسلیم  دارد  مطلق  قدرت  که 
هیچ وقت مرتکب چنان معصیتی نمی  شود. این است که 
زورشان که به خالِق کریِم جبار نرسید، دل خود را سر 
عبدالخالق و عبدالکریم و عبدالجبار خالی می  کنند. هر 
افغان وقتی که با مشت بر فرق هموطن خود می  کوبد، 
است  سال  سه  و  سی  است.  پر  آسمان  از  دلش  اصال 
فرزند  سال  هجده  نداده؛  و  بده  کته  التری  یک  گفته 
نرینه  ی صالح خواسته و یازده دختر در خانه  اش متولد 
شده؛ بیست و پنج سال از خدا خواسته که بیرق کفر را 
حداقل در سرتاسر گیتی سرنگون کند و بیرق کفر به 

بگرام رسیده. افغان عصبانی است خوب. 
چهار- ...

با  موارد  همه  ی  در  ما  کنیم.  حساب  چه  کن،  گمش 
برادران موافق و همراهیم.

بودند و بعد با اظهار معذرت جواب داده بودند که مردی 
کل  را  خود  ریش  می  کند،  اصالح  را  خود  ابروی  که 
تهوع  آورترین  را می  لشماند،  زنان خود  و مثل  می  نماید 
این  اتفاق  به  قریب  اکثریت  است.  زمین  روی  موجود 
مردان  گونه  این  دست  که  بودند  گفته  نظردهندگان 
بایتس که قطع شود. قابل یادآوری است که قبال مردم 
فقط خواهان قطع دست دزد بودند. اکنون ریش  تراشان، 
طنزنویسان و اسامی عبدالعزیز ولد شیراحمد، مسکونه  ی 
باغ باال، نیز در این لیست اضافه شده  اند. عبدالعزیز نام 

و حقوق اسالمی  شان نیستیم؛ مشکل این است که در 
خود دین مبین برای این طایفه زیاد حق جدا نکرده  اند. 

گناه ما چیست؟ بد است که مسلمانیم؟ 
نیز  ما  هستند.  ریش  تراشیدن  مخالف  طالبان  دو. 
مخالفیم. طالبان کم مخالف  اند. ما بدرقم مخالفیم. اخیرا 
یک موسسه  ی خارجی تحقیق کرده بود تا معلوم کند 
آرایش روی در  و  به ِجل موی  نسبت  افغانستان  مردم 
مردم  درصد   ۹۸ دارند.  نظری  چه  افغان  مردان  میان 
بر پرسشنامه  ی مکتوب موسسه  ی مذکور استفراغ کرده 

سخیداد هاتف

همسایه  های گرانقدرمان محترم پاکستان و ایران، 
و  نداشتیم  چندانی  مشکل  خود  طالب  برادران  با  ما 
نداریم. رییس جمهور ما، همان چپنکی  اش که چشمک 
هم می  زد، به تحویل قدرت به این برادران نزدیک شده 
نکرد و کار  وفا  ایاالت متحده(  بود؛ ولی فرصت )یعنی 
افتاد به دست این چیغمرِد قهرمان صلح. حاال هم دیر 

نشده. 
اسالم  آباد  و  تهران  به  را  برادران  این  روز  هر  دوتا  شما 
فرا می  خوانید و گوش  شان را از حرف  های عجیب-غریب 
پر می  کنید. اگر شما فقط دو ماه به این عزیزان کاری 
که  دارم  دلیل  می  آییم.  جور  آنان  با  ما  باشید،  نداشته 

می  گویم جور می  آییم:
و  تحصیل  دختران  و  زنان  نمی  خواهند  طالبان  یک. 
باشندگان  یعنی  ما،  بروند.  بیرون  خانه  از  و  کنند  کار 
جغرافیای ِد افغان تمدن، نیز همین  طور فکر می  کنیم. 
تحصیل  حاال  که  دختر  و  زن  این  همه  پس  نگویید 
می  کنند و سر کار می  روند چیست. باور کنید از لج است. 
طالبان یک عادت بد دارند و آن این است که به مردم 
می  گویند )بلی بلی، غالبا با زبان شالق( که این کار را 
بکنید و آن کار را نکنید. مردم لج می  کنند. یک مدت 
که مردم را به حال خود بگذارند، مردم از سر خر شیطان 
پایین می  شوند و خودشان زنان و دختران خود را بندی 
می  کنند. این که ما دایما می  گوییم نود و نه اعشاریه نه 
درصد مردم قهرمان ما مسلمان هستند، شوخی نیست. 
هستیم و به دهان زنان طبله می  زنیم. البته مخالف زنان 

طالبان ما را رسگردان کردید!
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سکینه مهدی  یار از والیت بامیان آمده تا به دختران اسپین بولدک ریاضی درس بدهد صدیق اهلل صدیقی، آموزگار در ولسوالی اسپین بولدک

دختران  بخواند،  درس  که  است  دختر چه 
کاری  و  بدهند  انجام  را  کارهای خانه  باید 
از کارهای خانه می توانند  که دختران غیر 
است: »شماری  انجام دهند، خامک دوزی 
با  به مکتب می آیند  که  از دختران  زیادی 
پدرشان  اگر  مواجهند.  جدی  چالش  های 
مشکل  برادرشان  باشد،  داشته  رضایت 
پدر  باشد،  داشته  برادر رضایت  اگر  و  دارد 
را  دختر  چند  حتا  دارند.  مشکل  کاکا  و 
به دلیل رفتن به مکتب، به روی شان تیزاب 

پاشیدند.« 
خانواده  های  ممانعت  به  تنها  چالش ها 
دختران محدود نمی  شود بلکه خانواده  های 
مکتب  به  را  دختران  شان  بخواهند  که 
باید  رستم  خوان  چند  از  هم  بفرستند، 
زد  مثال  را  مردی  سعداهلل  کنند.  عبور 
خواهرش  یک  و  دختر  دو  صبح  هر  که 
چندین  طی کردن  با  بولدک  اسپین  از  را 
منطقه  ی  در  عبدالکریم  مکتب  به  کیلومتر 
ویش می  رساند و تا عصر که مکتب رخصت 
دختران  تا  می  ماند  منتظر  آنجا  می  شود 
در  بیاورد.  خانه  به  دوباره  را  خواهرش  و 
ژولیده  موهای  با  را  مرد  آن  مکتب  بیرون 
به دلیل  اما  دیدم  کوچکش  موتر  یک  و 
مشکالت اجتماعی که در منطقه  شان وجود 

دارد، حاضر نشد که با من مصاحبه کند. 
هاشمه، یکی از دانش آموزان این مکتب که 
خانواده  اش از میدان وردک به ویش آمده، 
گفت که در راه مکتب حرف  های زیادی از 
او  مکتب   رفتن  مردم  و حتا  مردم می  شنود 
مادر  پدر،  ُرخ  به  بد  عمل  یک  به عنوان  را 
دانش آموز  هومیه  می کشد.  برادرانش  و 
در  که  کنایه  های  و  طعنه  ها  از  دیگری، 
می  شنود  مردم  از  خود  محله  و  راه  مسیر 
به من گفت: »در مسیر راه مردم می  گویند 

مکتب  به  دختران  شان  فرستادن  از  هم 
احساس ترس دارند. 

فرشته  ی نجات صدها دختر بولدک
بولدک  شهرداری  در  که  گفت  وگویی  در 
نداشت  حضور  خانم  هیچ  می  شد،  برگزار 
زنان  تعلیمی  و  اجتماعی  که من مشکالت 
بولدک را از زبان خودشان بپرسم. سه روز 
تالش کردم که یک مکتب دخترانه را پیدا 
خانم  دانش  آموزان  و  آموزگاران  با  و  کنم 
چهارم  روز  نشدم.  موفق  اما  کنم  صحبت 
رحمت  اهلل آرین  زی، معاون اداری شهرداری 
لیسه  یک  سرمعلم  که  شد  موفق  بولدک 
مصاحبه  من  با  تا  کند  متقاعد  را  دخترانه 
کند. یکجا با محمدویس توخی، مدیر عواید 
شهرداری بولدک که خانمش هم دانش  آموز 
پشت  سرگذاشتن  از  بعد  بود،  مکتب  همان 
به  »ویش«  خامه  ی  و  نامنظم  کوچه  های 

»لیسه عالی عبدالکریم« رسیدیم. 
مدیر لیسه زن نه بلکه یک مرد مسن بود، 
در منطقه  ی پشتون  نشین توقع می رود که 
یک پشتوزبان مدیر باشد، اما او یک تاجیک 
متولد  غور  والیت  در  که  بود  فارسی  زبان 
که  اول  دقیقه  چند  همان  در  است.  شده 
فعالیت  ها  که  فهمیدم  کردم،  صحبت  او  با 
نادر  و  متفاوت  خیلی  او  دست  آوردهای  و 

است. 
گفته  به  که  است  صفا  سعداهلل  اسمش 
امور  و  آموزگاری  در  را  خود  عمر  خودش 
 6۹ که  گفت  است.  کرده  سپری  معارف 
13۸۲خورشیدی  سال  در  دارد.  سن  سال 
نقل  ویش  به  پاکستان  چمن  منطقه  ی  از 
مکاتب  در  سال  چند  و  می  کند  مکان 
درست  می  کند.  کار  استاد  به عنوان  ویش 
13۸۹خورشیدی  سال  در  پیش،  سال  ده 
این  دختران  که  می  شود  متوجه  وقتی 
اگر  و  نمی  روند  مکتب  به  اصال  یا  ولسوالی 
شش  یا  پنج  صنف  از  بیشتر  هم  می  روند 
خوانده نمی  توانند؛ چون مردم هنوز از نگاه 
فکری و اجتماعی آماده نشده و رفتن یک 
بزرگی  سنت  شکنی  و  تابو  مکتب  به  دختر 
در  که  می  گیرد  تصمیم  می  آید،  به حساب 
هم  زندگی  اش  محل  که  خودش  حویلی 
را  منطقه   شان  پسران  و  دختران  بوده، 
ابتدایی  مکتب  صفا  سعداهلل  بدهد.  درس 
عبدالکریم را فقط با چهار صنف از دختران 
از  که  خودش  بستگان  و  اقوام  پسران  و 
بودند،  فارسی زبان  و  غیرپشتون  اقوام 

مکتب  باب   50 حدود  به  بولدک  اسپین 
می  رسد اما در تعداد محدودی این مکاتب 
وقتی  و  می  خوانند  درس  هم  دختران 
دختری به سن و صنف  های باالتری برسد، 
دیگر اجازه  ی رفتن به مکتب را ندارد و باید 

در خانه بنشیند. 
دیگری  آموزگار  صدیقی،  صدیق اهلل 
بولدک  ولسوالی  در  که  می  گوید  هم 
که  می  دهند  اجازه  مردم  اندکی  شماری 
بخوانند  درس  تا صنف ششم  دختران شان 
باالتر  صنف  های  به  نمی دهند  اجازه  و 
بروند: »در تمام بولدک یک لیسه دخترانه 
می  دهد.  فارغ  دور  یک  امسال  که  داریم 
کدام  بولدک  خود  مردم  از  که  نکنم  فکر 
کرده  اشتراک  کانکور  امتحان  به  دختری 
باشنده  باشد،  اشتراک هم کرده  اگر  باشد. 
کدام والیت دیگر است که فعال در بولدک 

زندگی می کند.«
ریاست  سخن گوی  صمیمی،  نظرمحمد 
صدیقی  آقای  حرف  قندهار  والیت  معارف 
و گفت که در سال گذشته  تأیید کرده  را 
ولسوالی  در  دختر  دانش  آموز   17 حدود 
فارغ  دوازدهم  صنف  از  بولدک  اسپین 
شده است اما هیچ یکی از آن ها در کانکور 
تعداد  صمیمی  گفته  به  نکرده  اند.  اشتراک 
کل اشتراک کنندگان کانکور از این ولسوالی 

در سال گذشته به 13۸ تن می  رسد. 
آقای صدیقی می گوید که بعضی خانواده  ها 
مکتب  به  پسران شان  نیستند  مایل  حتا 
بروند و باور دارند که مکتب بچه ها را به راه 
دیگر می  برد و بچه  ها به جای مکتب باید در 
گفت:  صدیق  آقای  بخوانند.  درس  مدرسه 
»درباره بچه  ها مردم این گونه فکر می کنند. 
داشته  باید  فکر  زنان چگونه  مورد  پس در 

باشند؟«
آموزگاری،  کنار  در  که  محمدصدیق  سید 
عامه  کتابخانه  و  فرهنگی  مرکز  یک  مدیر 
هم است، می گوید: »ذهنیت و افکار مردم 
سطح  و  نیست  آماده  بولدک  اسپین  در 
دانایی و تعلیم مردم هم بسیار پایین است. 
آموزش دختران برای آن ها یک شرم و عار 
ذهنی  نگاه  از  مردم  این  می  آید.  به حساب 
]رفتن  و  می  کند  شرم  احساس  فکری  و 
نورم  مخالف  عمل  را  مکتب[  به  دختران 
پدران،  و  می  دانند  اخالق  مخالف  و  جامعه 
برادران بزرگ و اقارب ]دانش آموزان دختر[ 

را مالمت می کنند.« 
است  دولت  کارمند  که  توخی  محمدویس 
و  می برد  مکتب  به  را  خانمش  صبح  هر  و 
این  مردم  که  می  گوید  برمی  گرداند،  عصر 
تمرکز  تجارت  و  کار  روی  بیشتر  ولسوالی 
دارند. پسران شان را به مکتب می فرستند 
که فقط خواندن و نوشتن را بیاموزند تا در 
بس.  و  کند  را حل  مشکل  تجارت  کاروبار 
آقای توخی می گوید که خیلی از خانواده  ها 
مکتب  به  دختران شان  که  دارند  شوق 
طعنه  های  و  گپ  وگفت  ها  به دلیل  اما  بروند 
مردم نمی  توانند دختران شان را به مکتب 
دخترت  که  می  گویند  »مردم  بفرستند: 
با چقدر  و  زیاد خوانده  مکتب رفته، درس 
همراهش  کسی  فردا  باشد،  گشته  مردم 

عروسی نمی کند.«
این  مردم  سنتی،  چالش  های  کنار  در 
منطقه  شان  سرحدی بودن  به دلیل  ولسوالی 

عبدالواحد حیدری

همین چند هفته پیش، در یکی از اتاق  های 
شهرداری  ساختمان  کم نور  اما  بزرگ 
قندهار  والیت  بولدک  اسپین  ولسوالی 
حدود 30 مرد به شمول ملک  ها، روحانیون، 
جوانان،  دولتی،  کارمندان  متنفذین، 
آموزگاران و دانش آموزان باهم روی مسائل 
صلح،  می  کردند.  بحث  ولسوالی  شان  مهم 
تعلیم  صحت،  آب،  برق،  سرک،  امنیت، 
در  دختران  ازدواج  و  تعلیم  به خصوص  و 
آن ها  بحث  اصلی  محورهای  ولسوالی  این 
که  گفت وگو  این  در  می  دادند.  تشکیل    را 
بحث  به  ولسوالی  مهم  و  حیاتی  مسائل 
نکرده  اشتراک  گرفته می شد، هیچ خانمی 
از  شماری  وقتی  بحث ها،  البالی  در  بود. 
اشتراک  کنندگان مرد از چالش  های فراروی 
صحبت  ولسوالی  این  دختران  و  خانم  ها 
دامن  گیر  که  شدند  بحرانی  متوجه  کردند، 
زنان  یعنی  ولسوالی  این  جمعیت  نصف 

است. 
در  زیادی  گپ  وگفت  های  آزاد  بحث  در 
بولدک،  در  زنان  اجتماعی  جایگاه  مورد 
تحصیل  و  آموزش  فراروی  چالش  های 
رسم  های  سرحدی،  ولسوالی  این  دختران 
ظاهر  به  محدودیت  های  و  ناپسند 
عده  ی  می  شد.  مطرح  عقیدتی  و  فرهنگی 
شکایت  باال  گله ی  از  اشتراک  کنندگان  از 
دختران  که  داشتند  باور  بعضی  می  کردند، 
مثل مال به لک  ها کلدار به فروش می  رسند، 
به  را  دختر خردسال  که  زمانی  به خصوص 
کلدار  تا 50 لک  پیرمرد درآورد  نکاح یک 
خانواده  از  می گوید،  »گله«  آن  به  که  هم 
داماد گرفته می شود. در میان جمع کسی 
است  پولدار  »کسی  گفت:  بلند  صدای  با 
دیدگاه های  باشد.«  داشته  دختر  تا  دو  که 
که  گفت  کسی  داشت.  وجود  هم  مخالف 
آن ها  عروسی  وقت  در  و  دارد  خواهر   11
است.  نگرفته  گله  کلدار  لک  سه  از  بیشتر 
یکی گفت که مردم یک آموزگار خانم فقط 
با  کوچه  در  مکتب،  در  تدریس  به دلیل 
این  شنیدن  با  است.  زده  فرقش  به  سنگ 
گرفتم  تصمیم  تکان دهنده،  گپ وگفت های 
این  در  را  دختران  آموزش  وضعیت  که 

ولسوالی بررسی کنم. 

مکتب رفتن دختران شرم  آور است
افغانستان  در  طالبان  حاکمیت  زمان  در 
تا صنف پنج و شش  دختران حق داشتند 
نهم  صنف  تا  حالت  ایده  آل  ترین  در  و 
خانه  در  باید  آن  از  بعد  و  بخوانند  درس 
می نشستند و خانه  داری می  آموختند. حاال 
می  گذرد،  رژیم  این  سقوط  از  دهه  دو  که 
در شماری از نقاط کشور تعلیم و تحصیل 
دختران تا مقطع لیسانس، ماستری و حتا 
دکترا به یک امر معمول تبدیل شده است 
زمینه  ی  مساعدساختن  در  خانواده  ها  و 
خرچ  به  را  خود  تالش  نهایت  تحصیل 
تحصیل  و دختران شان  پسران  تا  می  دهند 
بولدک  اسپین  ولسوالی  در  وضع  اما  کنند 

والیت قندهار فرق می کند. 
در مورد چالش  های تعلیم دختران بولدک 
با شماری از آموزگاران مرد صحبت کردم. 
آموزگاران  این  از  یکی  محمدصدیق  سید 
ولسوالی  در  مکاتب  کلی  شمار  که  گفت 

کلی/قریه  »فارسی  وانانو  منطقه  ی  در 
فارسی  زبان  ها«شروع می  کند. 

جذب  تشویق  و  مکتب  این  ایجاد 
دانش  آموزان  به خصوص  و  دانش  آموزان 
دختر برای این معلم روزگاردیده کار آسانی 
کم  سواد  خانواده  های  می گوید  است.  نبوده 
و بی  سواد در این جا از فرستادن دخترانش 
به مکتب ننگ و عار دارند درحالی که برای 
خرید به بازار و فروشگاه  ها می  روند. در این 
میان کارمندان دولتی و خانواده  های باسواد 
را  کار  مکتب  به  دختران  شان  فرستادن  با 
برای سعداهلل آسان می  کنند: »ماه های اول 
اقوام  که  بعدها  و  بود  خودمان  اوالدهای 
دیگر دیدند که این ]سعداهلل صفا[ بالوقفه 
معارف دوست،  که  کسانی  می  کند،  کار 
داکتران،  به خصوص  و  بود  علم دوست 
که  دولتی  ادارات  کارمندان  و  استادان 
را  خود  اوالدهای  دارند،  بازتری  فکرهای 

ثبت نام کردند.«
چالش  های  کنار  در  اول،  سال  همان  در 
تهدیدی  طالبان  اجتماعی،  و  فرهنگی 
است.  بوده  صفا  سعداهلل  برای  دیگری 
سعداهلل  شب  نامه  پخش  با  بار  دو  طالبان 
سعداهلل  اما  می کند  تهدید  را  مکتبش  و 
»بازهم  می  دهد.  ادامه  کارش  به  همچنان 
من شانه خالی نکردم. از ترس نهراسیدم و 

به درس و تعلیم ادامه دادم.«
 هر سال دختران و پسران بیشتری نسبت 
سعداهلل  خانه  ی  دروازه ی  به  قبل  سال  به 
است،  عبدالکریم هم  دوازه مکتب  صفا که 
فرش  روی  نشستن  برای  و  کرده  مراجعه 
بوریایی صنف   های کوچک مکتب عبدالکریم 
اما  فراخ  کاه  ِگلی،  می  کنند. حویلی  ثبت  نام 
صحن  در  درحالی که  صفا  سعداهلل  کهنه  ی 
ظرفیت  دیگر  کرده،  برپا  هم  چادر  حویلی 

گنجایش تمام دانش  آموزان را ندارد. 
تعداد  فعالیت،  سال  ده  از  بعد  حاال 
به  چهار  از  عبدالکریم  مکتب  صنف  های 
31 صنف رسیده که 6۴5 دانش آموز دختر 
از  پسر  دانش  آموز   650 و  صبح  طرف  از 
طرف عصر در صنف  های خاکی این مکتب 
از  شماری  برای  درس  می  خوانند.  درس 
ساده  عبدالکریم  لیسه  دختر  دانش  آموزان 
دیگر  عده  ی  برای  اما  است  کم چالش  و 

گذشتن از هفت خوان رستم است.
به  دوازدهم  صنف    دانش آموزان  از  یکی 
درس  به  مردم  بولدک  در  که  گفت  من 
می  گویند  و  ندارند  باور  دختران  تعلیم  و 

تا همین یک سال پیش، یگانه لیسه دخترانه اسپین بولدک از رونق تمام برخوردار 
را مختل کرده است؛  این مکتب  اما یک فرمان رییس جمهور غنی روال کاری  بود 
می  کرده اند  کار  حق  الزحمه  به صورت  مکتب  این  آموزگاران  مطلق  اکثریت  چون 
و اشرف غنی طی فرمانی دستور داده که دیگر هیچ معلمی به صورت حق  الزحمه 

استخدام نشود.
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فرشته  ی نجات صدها دخرت بولدک
مردی با امکانات شخصی برای دختران ولسوالی اسپین بولدک 

مکتب تأسیس کرده است
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سکینه مهدی  یار از والیت بامیان آمده تا به دختران اسپین بولدک ریاضی درس بدهد

آن ها  می  روند؟  مکتب  به  چرا  دختران  که 
می  گویند رفتن دختران به مکتب یک کار 
شرم آور است و دختران باید در خانه باشند 

و کار خانه را انجام دهند.« 
را  مکتب رفتن  طعم  بیش ازحد  چالش  ها 
ساخته  شیرین  تر  هاشمه  و  هومیه  برای 
است. آن ها از پشت نقاب سیاه با عزم متین 
دارند  و دختری حق  پسر  هر  که  می  گفت 
بخوانند. هاشمه گفت که می  خواهد  درس 
و  معلم شدن  برای  هومیه  اما  شود  داکتر 
خدمت به دختران بولدک کمر بسته است: 
»مدیر صیب ]سعداهلل صفا[ بی اندازه برای 
ما خدمت می  کند. کسی اگر رییس جمهور 
کرده  خدمت  قدر  این  ما  برای  باشد  هم 

نمی  تواند.« 

خانم معلم بامیانی 
مکتب  آموزگاران  از  یکی  مهدی  یار  سکینه 
است که از منطقه ی »زرد سنگ« ولسوالی 
پنجاب بامیان بلند شده و هزاران کیلومتر 
قندهار  بولدک  اسپین  ولسوالی  به  دورتر 
دختر  دانش  آموزان  برای  تا  است  آمده 

مکتب عبدالکریم ریاضی تدریس کند. 
تربیه  و  تعلیم  سطح  که  می  گوید  سکینه 
پایین  بسیار  بولدک  اسپین  مردم  میان  در 
از  ولسوالی  این  دختران  و  خانم  ها  و  بوده 
»از  نمی  دانند:  چیزی  هیچ  دانش  و  علم 
بامیان آمدم که به همکاری دیگر استادان 
خدمت  مردم  این  به  صاحب  سرمعلم  و 
تدریس  باشیم.«  خوب  الگوی  و  کنیم 
برقع  پوشیدن  اما  است  آسان  برای سکینه 
از  خالی  پوشیده(  خیلی  چادری  نوع  )یک 
شهر  در  آن که  با  می  گوید  نیست.  جنجال 
قندهار و بولدک گشته است اما هیچ جایی 
به فرهنگ  احترام  برای  اما  ندیده است؛  را 

مردم محل آن را می  پوشد. 
لیسه  یگانه  پیش،  سال  یک  همین  تا 
تمام  رونق  از  بولدک  اسپین  دخترانه 
رییس جمهور  فرمان  یک  اما  بود  برخوردار 
غنی روال کاری این مکتب را مختل کرده 
این  آموزگاران  مطلق  اکثریت  چون  است؛ 
مکتب به صورت حق  الزحمه کار می  کرده اند 
که  داده  فرمانی دستور  غنی طی  اشرف  و 
حق  الزحمه  به صورت  معلمی  هیچ  دیگر 
آموزگار  چندین  از  حاال  نشود.  استخدام 
لیسه  در  گذشته  سال های  که  آقا  و  خانم 
شخص  فقط  می  کرده،  تدریس  عبدالکریم 
معاش  دیگر  شخص  یک  و  صفا  سعداهلل 
این  آموزگاران  باقی  و  می  کنند  دریافت 
معاشی  هیچ  که  است  ماه  چندین  مکتب 

دریافت نکرده  اند. 
می  شود،  لغو  آموزگاران  حق  الزحمه  وقتی 
مرد  آموزگاران  و  لیسانسه  آموزگاران 
ترک  را  عبدالکریم  مکتب  و  صفا  سعداهلل 
می  کنند اما 13 آموزگار زن همچنان برای 
سعداهلل  کنار  در  دختران  بی  سوادی  محو 
سعداهلل  حاضر  حال  در  می  کنند.  مبارزه 
اوقات  تقسیم  پسرانه  صنف  های  برای 
درسی تدوین نکرده است، چون آموزگاران 
اما  می  شوند  حاضر  نامنظم  و  به ندرت  مرد 
اوقات  تقسیم  دخترانه  صنف  های  برای 

منظم دارد. 
این سرمعلم 6۹ ساله گفت که دخترانش را 
از این مکتب فارغ شدند،  که سال گذشته 

انامین در دایکندی و اعتصاب غذایی 
48 رسابز ارتش در ارزگان

برای خواب وجود  و جایی  منتقل شدند که حتا تشک  جایی 
نداشت. اما آقای هاشمی با رد ادعای این سربازان می گوید در 
لوای چهار ارزگان تمامی امکانات موجود است اما این که چرا 
سربازان اعتراض کرده اند بررسی خواهد شد. او با تردید نسبت 
به گفته های این سربازان گفت »در حال حاضر یک هزار سرباز 
دیگر در آن لوا حضور دارند و ممکن است سربازان برای انتقال 

زودتر به نیلی چنین گفته باشند.«
او تأکید کرد این شمار از سربازان اردوی ملی مربوط به لوای 
ایفای  دایکندی  والیت  مربوطات  در  باید  که  ارزگان اند  چهار 
وظیفه کنند چرا که به دلیل کمبود نیرو از مردم محل جلب و 
جذب صورت گرفته است اما در حال حاضر به دلیل نبود جای 
کافی در کندک دایکندی این شمار از سربازان به ارزگان انتقال 

داده شدند.

تبعیض یا تعیین بست در والیتی دیگر
شاکر )نام مستعار( یکی دیگر از سربازان آموزش دیده ی اردوی 
باید  مسئوالن  می گوید  است  ارزگان  چهار  لوای  در  که  ملی 
تعیین  ارزگان  برای  را  سربازان  و  کنند  عمل  خود  تعهد  به 
مشخص  به طور  که  کسانی  تمامی  او  گفته ی  به  نکنند.  بست 
انتخاب  والیت  این  امنیت  تأمین  و  آموزش  برای  دایکندی  از 
اشاره  با  او  شوند.  بست  تعیین  دیگری  جای  در  نباید  شده اند 
مانده اند  دور  آن  از  آموزش  جریان  در  که  موقعیت هایی  به 
بریدملی  کماندو،  مانند  شدیم  محروم  امتیازات  کل  »از  گفت 
و افسری. بارها به ما گفته شد که پرسنل دایکندی هستید و 
شامل امتیازات نشدیم. در قندهار نیز یک ماه درس خواندیم و 
موفق شدیم اما ما را کشیدند و گفتند شما شامل این امتیازات 

نیستید.«
غیرت جواهری از وکالی شورای والیتی دایکندی، سربازان را 
حق به جانب دانسته و می گوید زمانی که حکم کندک دایکندی 
والیت  همین  جذب  سربازان  بود  قرار  شد،  گرفته  نیلی  برای 
شوند و در همان جا ایفای وظیفه کنند، این درحالی است که 
با توجه به عالقه مندی کم مردم، شماری از افراد تحصیل کرده 
تعهد  به  باید  مسئوالن  می کند  تأکید  او  نظام شدند.  وارد  نیز 
خود عمل کنند و با توجه به این که این افراد تعلیمات نظامی 
دیده اند باید به دایکندی انتقال داده شوند تا در خدمت مردم 

باشند.
محمدضیا همدرد، والی دایکندی در گفت وگویی با اطالعات روز 
بنابراین  گفت: »شرایط جنگی است و قرارگاه ها نظامی است، 
مشکالت خاص خود را دارند. این سربازان در لوای چهار ارزگان 
از همانجا صورت  موقعیت دارند؛ جایی که تقسیمات سربازان 
امکانات  می آیند،  والیت  به  مرحله  به  مرحله  آن ها  می گیرد. 
است.  مشکل  نیز  زمینی  انتقال  و  است  کم  تجهیزات  نداریم، 

آن ها هوایی انتقال داده خواهند شد.«
نیز  سرباز   ۴۸ وضعیت  به  رسیدگی  زمینه ی  در  همدرد  آقای 
قرار  و  بوده اند  تماس  در  اردو  قول  قوماندان  با  آن ها  می گوید 
است هیاتی از قول اردوی ۲05 اتل به دایکندی رفته و موضوع 
دایکندی  به  سربازان  این  انتقال  زمینه ی  تا  کنند  بررسی  را 
از میان 167 سربازی که به  ادامه می گوید  او در  فراهم شود. 
دایکندی آمده اند، 33 نفر آن ها برای تأمین امنیت به ولسوالی 

کجران فرستاده شدند. 
این سربازان از مسئوالن می خواهند هرچه زودتر به وضعیت شان 
روز  اطالعات  با  که  دیگری  تماس  در  شاکر  کنند.  رسیدگی 
گرفته بود گفت هم اکنون در حال تقسیمات هستند و همواره 
بروید  می شود  مشخص  که  جاهایی  به  یا  که  می شوند  تهدید 
به  مربوط  او می گوید »ما  اما  از وظیفه منفک خواهید شد  یا 
دایکندی هستیم و بست ما در دایکندی است. ما می خواهیم 
که ما را به آن جا انتقال بدهند. ما به جز دایکندی در جای دیگر 
ایفای وظیفه نخواهیم کرد. آخرش اگر نخواهند لباس اردو را 
از تن خود بکشیم ما در جای دیگری ایفای وظیفه نمی کنیم.«

معصومه جعفری

ده ها سرباز ارتش که برای انجام مأموریت در والیت دایکندی 
آموزش دیده اند، حاال در والیت ارزگان دست به اعتراض زده و 
از بی سرنوشتی و تغییراتی که در مسیر کاری شان ایجاد شده 
است، شکایت دارند. این سربازان مدعی اند که فرماندهان ارتش 
دایکندی  والیت  از  غیر  دیگر  در جاهای  را  آن ها  دارند  تالش 

بفرستند.
۴۸ سرباز آموزش دیده ی اردوی ملی منسوب به دایکندی که 
دایکندی  در  بست  تعیین  خواهان  شده اند  منتقل  ارزگان  به 
ارزگان  در  چهار  لوای  به  انتقال  با  که  سربازان  این  هستند. 
شش  کندک  به  منسوب  آن ها  می گویند  شده اند  غافلگیر 
دایکندی هستند و باید در آن جا ایفای وظیفه کنند درحالی که 

بدون اطالع صبح روز جمعه به ارزگان انتقال یافته اند.

ایجاد کندک نظامی در دایکندی
والیت دایکندی به عنوان مرکزی ترین والیت افغانستان همواره 
ولسوالی های  است.  بوده  روبه رو  امنیتی  نیروهای  کمبود  با 
هدف  همواره  تخت بندر  سنگ  و  ناوه میش  پاتو،  کجران، 
حمالت گروه های تروریستی قرار داشته است. به منظور افزایش 
نیروهای امنیتی در این والیت از سوی قول اردوی ۲05 اتل 
تصمیم گرفته شد تا یک کندک ارتش و پنج تولی در دایکندی 
در  رییس جمهور  فرمان  براساس  منظور  به همین  ایجاد شود. 
سنبله ۹۹ برای این کندک از میان مردم درخواست داده شد و 
350 نفر برای آموزش به کابل فرستاده شدند تا پس از آموزش 
تعلیمات نظامی با تعیین بست در دایکندی ایفای وظیفه کنند.

قندهار  اردوی  قول  اپراسیون  مدیر  هاشمی،  حبیب الرحمن 
می گوید مردم دایکندی خواهان ایجاد یک کندک در این والیت 
شدند اما به دلیل نبود پرسنل کافی از مردم محل خواسته شد 
تا در تعیین تشکیل اردوی ملی همکاری کنند که از یک سو 
در زمینه ی تأمین امنیت مناطق دایکندی موثر واقع شود و از 
سوی دیگر برای شمار زیادی از جوانان زمینه کار فراهم گردد.

سرباز  نفر   350 بین  از  تعلیمی  دوره  گذراندن  از  پس 
مابقی  و  شدند  فرستاده  دایکندی  به  نفر   167 آموزش دیده، 
در والیت قندهار مشغول آموزش هستند. اما از این میان ۴۸ 
ارزگان برده شدند. این سربازان که در وضعیت بد  نیز به  نفر 
معیشتی به سر می برند می گویند برخالف آنچه به آن ها وعده 
دایکندی  به  خدمت  برای  آموزش  از  پس  که  بود  شده  داده 

فرستاده می شوند سر از ارزگان درآورده اند.

تعیین بست برای دایکندی یا ارزگان؟
»قرار  این سربازان می گوید:  از  یکی  )نام مستعار(،  محمدعلی 
بود آن ها ما را به کندک های ۲ و 7 انتقال بدهند اما ما گفتیم 
تعیین شده ایم و در دیگر کندک ها کار  برای دایکندی  ما  که 
بچه ها  تمامی  حال  می بریم.  به زور  را  شما  گفتند  نمی کنیم. 

اعتصاب کرده اند.«
او پس از گذراندن 5 ماه دوره ی آموزشی قرار بود به دایکندی 
است.  درآورده  ارزگان  از  سر  اما  بروند  وظیفه  ایفای  برای 
محمدعلی می گوید از روز جمعه که از والیت قندهار به ارزگان 
آمران  سوی  از  متفاوتی  نظرهای  با  اکنون  تا  شده اند  منتقل 
را  سربازان  نگرانی  که  شده اند  روبه رو  لوا  این  قوماندان های  و 

برانگیخته است. 
بـه گفتـه ی او، یکـی از آن هـا بـه سـربازان گفته اسـت به دلیل 
معاشـات آن هـا را بـه کندک هـای ۲ و 7 می فرسـتند و دیگری 
نیـز گفتـه اسـت آن هـا را بـا تجهیـزات مسـلح کـرده و بـه 
دایکنـدی روان می کننـد و نفـر سـوم نیـز بـه آن هـا گفتـه که 
شـما را بـرای خدمـت ارزگان آورده انـد. به گفتـه ی محمدعلی 
ایـن سـربازان در وضعیـت بالتکلیفـی به سـر می برنـد و برخـی 

نیـز اعتصـاب غـذا کرده اند. 
محمدعلی می گوید روز اول بدون سرپناه بودند و روز دوم به 

تدریس  هم  معاش  بدون  که  کرده  راضی 
کنند. پرسیدم که دختران شخص خودش 
دختر   13 که  »من  گفت:  خنده  به  است. 
این جا  من  که  را  دخترانی  همین  ندارم. 
بنیان گذاری  را  مکتب شان  و  دادم  آموزش 
کردم مثل دخترانم است. خودم یک دختر 

دارم.«
است  مکتب  یک  سرمعلم  و  مدیر  آن که  با 
دانش  آموزانش  و  آموزگاران  با  رفتارش  اما 
می  ماند.  مهربان  پدربزرگ  یک  به  بیشتر 
تا  اول  صنوف  شاگردان  درسی  صنف های 
بود  جدیدی  ساختمان  محوطه  در  سوم 
که به تازگی دولت برای این مکتب ساخته 
است. اداره مکتب هنوز در ساختمان کهنه 
سرمعلم  بعد  هرچنددقیقه  داشت.  قرار 
را  کوچکم  »دختران  می  گفت:  من  به 
نمی  بینی؟« منظورش از دختران کوچکش 
بود.  ابتدایی  صنف  سه  شاگردان  همان 
دختران  را  ابتداییه  دوره  دانش  آموزان 
کوچکش و دانش  آموزان دوره های باالتر را 

دختران بزرگش می  خواند. 
آموزگاران،  برای  معاش  پرداخت نشدن 
و  خاکی  صنف  های  درسی،  مواد  کمبود 
است  مشکالتی  از  لیسانسه  استادان  نبود 
برای  است.  مواجه  آن  با  صفا  سعداهلل  که 
بی کیفیت  کتاب  های  درسی  مواد  تکمیل 
پاکستانی را از بازار سیاه خریداری می  کند 
از  را  مکتب  نیازهای  مواقع  بیشتر  در  و 
می  کند.  برطرف  خودش  شخصی  هزینه 
پرسیدم که از شاگردان هم فیس می  گیرد، 
معارف  وقتی  وجه.  هیچ  به  »نه.  گفت: 
حق الزحمه را قطع کرد گفت که به رضای 
خدا که درس می  دهید بدهید اگر نه هیچ. 

امسال به رضای خدا شد.«
ریاست  سخن گوی  صمیمی،  نظرمحمد 
این  به  پاسخ  در  قندهار  والیت  معارف 
مشکل گفت که پرداخت معاش حق  الزحمه 
یک  طی  غنی  رییس جمهور  سوی  از 
اما وزارت معارف  فرمان ممنوع شده است 
بودجه 1۴00  تأیید  از  بعد  دارد که  تالش 
رییس جمهور را متقاعد کند تا دوباره حکم 
پرداخت این معاشات را صادر کند. او گفت 
معلم  پنج هزار  از  بیش  قندهار  کل  در  که 
با معاش حق  الزحمه استخدام شده بود که 
همکاری  با  کمبودی  ها  این  از  بخشی  حاال 
رضاکارانه جوانان قندهاری برطرف می  شود. 

یک عمر خدمت به معارف
سعداهلل صفا در سال 13۲۹ خورشیدی در 
زمان حکومت ظاهرشاه در قریه »خریمان« 
»پرچمن«  ولسوالی  »مشکان«  منطقه 
سال  در  است.  شده  متولد  غور  والیت 
ابتداییه  در  را  مکتب  1337خورشیدی 
»مشکان  ها« آغاز کرده و تا سطح متوسطه 
در آنجا می  خواند. در سال 13۴7خورشیدی 
اساسی  دارالمعلمین  در  لیسه  دوره  وارد 
هرات می  شود و در سال 1350خورشیدی 
برای  به  مستقیم  می  شود،  فارغ  وقتی 

تدریس به منطقه  ی خود بازمی  گردد. 
وقتی مرکز والیت غور از تیوره به چغچران 
از  هم  پرچمن  ولسوالی  می  کند،  انتقال 
بدنه والیت غور جدا شده و به والیت فراه 
می  پیوندد. سعداهلل صفا بعد سال  ها تدریس 
در غور، وقتی یک بار مریض می  شود، برای 
اقوام  قندهار  در  می آید.  قندهار  به  تداوی 
این جا  در  که  می  خواهد  او  از  بستگانش  و 
زندگی کند و به منطقه کوهستانی پر چمن 

برنگردد. 
۲۴ سال پیش، غور را ترک کرده و قندهار 
در  و  1375خورشیدی  سال  در  می  آید. 
چمن  منطقه  ی  به  داخلی  جنگ  های  اوج 
به عنوان  سال  هفت  رفته  مرز  آن سوی  در 
منشی یک تجار کار می  کند. با سقوط رژیم 
طالبان در سال 13۸۲ خورشیدی دوباره به 
وطن برگشته و در منطقه  ی ویش ولسوالی 
اسپین بولدک قندهار به تدریس در مکاتب 

می  پردازد. 
سعداهلل صفا در حال حاضر هم جز خدمت 
من  »زندگی  ندارد:  کاری  هیچ  معارف  به 
هیچ  دیگر  و  است  معارف  و  مکتب  وقف 
خواندم  که  را  صبح  نماز  ندارم.  کاری 
خواندم  را  شام  نماز  و  مکتب  به  می آیم 

می  روم خانه.« 
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انتشار  عدم  به شرط  که  امریکایی  مقام  سه  گفته  به 
ایاالت  کرده اند،  گو  گفت و  آسوشیتدپرش  با  خود  نام 
بدون حق  عضو  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  متحده 
رای در شورای حقوق بشر خواهد بود، اما قصد دارد 
شورا،  کامل  عضو  اروپایی  کشور  سه  از  یکی  کرسی 
اواخر  که  کند  کسب  را  دانمارک  و  ایتالیا  و  اتریش 

امسال به رای گذاشته می شود .
در صورتی که امریکا در انتخاباتی که ماه اکتبر آینده 
در شورای  دایمی  برای کسب جایگاه  برگزار می شود 
حقوق بشر پیروز شود باز هم مجمع عمومی سازمان 
اعالم  باره  این  را در  نهایی خود  نظر  باید  ملل متحد 

کند.

ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  از  ونزوئال،  و  روسیه 
متحد خارج شد.

گفت  آسویشتدپرس  به  امریکایی  ارشد  مقام  یک 
بشر  حقوق  شورای  که  است  معتقد  بایدن  دولت  که 
سازمان ملل باید اصالح شود اما بهترین راه برای ایجاد 

تغییر، عضویت در این شورا به صورت اصولی است.
شورای  که  گفت  همچنین  امریکا  دولت  مقام  این 
حقوق بشر می تواند یک نهاد مهم برای کسانی باشد 
مبارزه  عدالتی  بی  و  استبداد  با  در سراسر جهان  که 
با حضور خود در این شورا  ایاالت متحده  می کنند و 
قصد دارد اطمینان حاصل کند که می تواند از چنین 

امکان بالقوه ای استفاده کند.  

ارشد امریکایی در ژنو روز دوشنبه اعالم خواهند کرد 
حقوق  شورای  به  ناظر  عضو  عنوان  به  واشینگتن  که 

بشر مستقر در ژنو باز خواهد گشت.
این خبرگزاری افزود که این تصمیم دولت جو بایدن 
از   بسیاری  و  محافظه کار  قانونگذاران  انتقاد  احتماال 

طرفدار اسرائیل را به دنبال خواهد داشت.
پیشین  رییس جمهوری  ترمپ،  دولت  این  از  پیش 
امریکا، سه سال پیش   به دلیل آنچه »تمرکز نامناسب 
عنوان  اسرائیل«  بر  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
به »عضویت برخی  اعتراض  بود و همچنین در  کرده 
کشورهای استبدادی در این شورا« که خود به نقض 
حقوق بشر متهم هستند از جمله چین، کوبا، اریتره، 

اطالعات روز: مقام های دولت امریکا گفتند که دولت 
به شورای  ایاالت متحده  بازگشت  بایدن روز دوشنبه 

حقوق بشر سازمان ملل متحد را اعالم خواهد کرد.
به نقل از ایران اینترنشنال، جو بایدن پیشتر در جریان 
رقابت های انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی، 
ریاست  دوره  در  که  بین المللی  نهادهای  به  را  امریکا 
جمهوری دونالد ترمپ از آن خارج شده، باز می گرداند.

به سه سال قبل  نزدیک  امریکا  رییس جمهور پیشین 
را  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  از  امریکا  خروج 

اعالم کرده بود.
آسوشیتد پرس از قول مقام های دولت امریکا گزارش 
داد که وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن و یک دیپلمات 

یکا به شورای حقوق برش سازمان ملل بازمی گردد امر

غرب  سوی  از  که  فلسطینی  خودگردان  تشکیالت 
حمایت می شود و کنترل محدود کرانه غربی رود اردن 
را در  پارلمانی  انتخابات  برعهده دارد، در نظر دارد  را 
را در  انتخابات ریاست جمهوری  و  ماه می  تاریخ ۲۲ 

تاریخ 31 جوالی برگزار کند.
در غزه و کرانه غربی رود اردن، ۸/۲ میلیون نفر واجد 
انتخابات هستند و ۸0 درصد آنان  شرایط شرکت در 
مرکزی  کمیسیون  در  رای گیری،  در  شرکت  برای 
انتخابات ثبت نام کرده اند. فلسطینی های باالی هجده 

سال می توانند در رای گیری شرکت کنند.

از سوی محمود عباس  اقدامی  انتخابات،  که برگزاری 
برای نشان دادن مشروعیت دموکراتیک خود در مقابل 
دولت جدید جو بایدن است. عباس امیدوار است پس 
با دولت آمریکا در  از یک دوره روابط نه چندان گرم 
واشینگتن  با  را  جدیدی  روابط  ترامپ،  دونالد  دوران 

برقرار کند.
هانی المصری، یک تحلیلگر سیاسی در کرانه باختری 
که به طور مستقل در مذاکرات قاهره شرکت کرده، به 
رویترز گفت: »بخت موفقیت و شکست این مذاکرات 

برابر است.«

رویترز به نقل از منابع آگاه فلسطینی گزارش داد که 
در میان دعوت شدگان، گروه جهاد اسالمی که انتخابات 
سال های 1۹۹6 و ۲006 را تحریم کرده بود نیز حضور 

دارد.
به نوشته رویترز، بی اعتمادی میان احزاب فلسطینی به 
حدی است که مسائل مورد بررسی در مذاکرات قاهره 
شامل موضوعات ابتدایی انتخابات، مثل شیوه محافظت 
انتخاباتی  از حوزه ها و شیوه رسیدگی به شکایت های 

است.
تصورند  این  بر  فلسطینیان  از  برخی  شرایط،  این  در 

مذاکرات احزاب مختلف فلسطینی، از جمله گروه های 
فتح و حماس، روز دوشنبه تحت نظارت دولت مصر و 
با هدف رسیدن به یک توافق درباره برگزاری انتخابات 
سراسری در سرزمین های فلسطینی، در قاهره آغاز شد.
کرانه  غزه،  در  انتخاباتی  هیچ  گذشته  سال   15 طی 
اردن و بیت المقدس شرقی برگزار نشده  باختری رود 
برای  را  اقداماتی  پیش  سال   1۴ از  مصر  و  است 
میانجیگری بین جنبش فتح، به رهبری محمود عباس، 
و جنبش اسالمگرای حماس که مخالف هرگونه مذاکره 

با اسرائیل است، انجام داده است.

کرات احزاب فلسطیین در قاهره برای برگزاری انتخابات پس از ۱۵ سال مذا

اشاره آقای ظریف به عقب نشینی گام به گام ایران از بهار 
سال ۲01۹ نسبت به تعهدات خود در برجام است. ایران 
و  کرده  ترک  را  برجام  دلیلی  هیچ  بدون  امریکا  می گوید 
حتی به چارچوب هایی که در این توافق برای طرح اعتراض 
پیش بینی شده بود اعتنا نکرده است. در برابر، وزیرخارجه 
ایران می گوید این کشور حتی پس از خروج امریکا »در 
چهارچوب برجام )با استناد به ماده 36 این توافق( پس از 

یک سال تعهدات خود را کاهش« داده است.
باید درباره  ایران گفته: »بایدن  این اساس وزیرخارجه  بر 
که  نگرفته  تصمیم  هنوز  بایدن  بگیرد.  تصمیم  برجام 
بگیرند سیاست  باید تصمیم  انها  می خواهد چه کار کند. 
ترمپ را ادامه می دهند یا سیاست جدید اتخاذ می کنند. 
دولت بایدن هنوز تصمیم نگرفته می خواهد چه کار کند 
و حرف های آنها مبهم و بی معنا است و هنوز وقت دارند 

اظهارات خود را اصالح کنند«.
پیشنهاد  از  که  اخباری  به  واکنش  در  ایران  وزیرخارجه 
و  تهران  میان  مذاکرات  در  عربستان  برای حضور  فرانسه 
با  مذاکره  برای  تهران  گفته  بود  گزارش شده  گروه 1+5 
همسایگانش نیاز به میانجی گری فرانسه ندارد و به گفته 
او ۸ کشور عربی حاشیه خلیج فارس نباید برای گفت وگوی 
رو در رو با ایران به امریکا و »اکنون نتانیاهو« تکیه کنند: 
امارات، بحرین و چهار کشور دیگر که در  »به عربستان، 
قطعنامه سازمان ملل آمده پیشنهاد می کنم بنشینیم دور 

یک میز و مسائل منطقه را خودمان حل کنیم«.

رهبر ایران چه گفته؟
در همین حال، روز یکشنبه، 1۹ دلو، آیت اهلل علی خامنه ای، 
خلبانان  و  فرماندهان  با  دیدار  در  خامنه ای  ایران  رهبر 
نیروی هوایی ارتش درباره مذاکرات بر سر توافق هسته ای 
گفت فقط ایران »حق شرط گذاشتن در برجام را دارد« 
چون به اعتقاد رهبر جمهوری اسالمی، این امریکا و سه 
کشور اروپایی هستند که تعهدات خود را زیر پا گذاشته اند 

و تهران »به همه تعهدات« خود عمل کرده است.
رهبر ایران گفته کشورش تنها در صورتی به تعهدات خود 
در قالب برجام عمل می کند که »امریکا همه تحریم ها را 
تاکید کرده »این سیاست قطعی جمهوری  او  لغو کند.« 
اسالمی و مورد اتفاق مسئوالن کشور است و از این سیاست 

باز نخواهد گشت.«
آقای خامنه ای گفته: »ما حق داریم برای ادامه برجام شرط 
بگذاریم. این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم؛ و هیچ کس از 
آن عدول نخواهد کرد. که اگر می خواهند ایران به تعهدات 

یف:  ظر

بایدن فرصت دارد اظهارات خود را اصالح کند

برجامی که لغو کرده، بازگردد امریکا باید تحریم ها را کال 
لغو کند. آن هم نه به زبان و روی کاغذ، بلکه در عمل لغو 

کند و ما راستی آزمایی کنیم.«
لحاظ  به  چه  اگر  خامنه ای  آقای  یک شنبه  روز  سخنان 
زمانی قبل از پخش مصاحبه تلویزیونی جو بایدن در عصر 
اما در حقیقت  امریکا عنوان شده  به وقت شرق  یکشنبه 
گفت وگوی تلویزیونی آقای بایدن دو روز پیش، جمعه، 17 
دلو، ضبط شده بود. بنابر رسم معمول در امریکا، روسای 
جمهوری در روزهای آخر هفته ای که همزمان با برگزاری 
مسابقه فینال لیگ ملی فوتبال امریکایی )سوپربال( است، 
مسابقه  این  از  پیش  ساعتی  دقیقا  که  مصاحبه ای  در 
خود  دولت  سیاست های  درباره  می شود،  پخش  پربیننده 

گفت وگو می کنند.
تغییر  و  امریکا  در  بایدن  جو  آمدن  کار  روی  با  همزمان 
سیاست های دولت دموکرات ایاالت متحده، گمانه زنی هایی 
درباره از سرگیری مذاکرات برای بازگشت به برجام مطرح 
شده و به نظر می رسد اکنون دو طرف در حال سبک و 
قرار گرفتن در موضع  از  پرهیز  و  یکدیگر  سنگین کردن 

ضعف قرار دارند.
وزیر خارجه ایران پیشنهاد داده بود که اتحادیه اروپا زمینه 
رفع تحریم های امریکا علیه ایران و بازگشت کامل ایران به 

اجرای تعهدات اتمی را به طور همزمان فراهم کند.
آیت اهلل خامنه ای در سخنان امروز خود بار دیگر بر مراقبت 
از خطا و اشتباه در داخل کشور تاکید کرده است: »یکی از 
اشتباه های بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم 

یا در امور سیاسی و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.«
غنی سازی  روند  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  با  ایران 
غنی سازی  به  برجام  تعهدات  بر خالف  و  داده  سرعت  را 

اورانیوم با غلظت ۲0 درصد رسانده است.
مجلس ایران همچنین تصویب کرده که اگر تا ۲1 فبروری 
تحریم ها برداشته نشود، دسترسی بازرسان آژانس را برای 
بازرسی محدود می کند. احمد امیری فراهانی در مصاحبه ای 
با شبکه اول تلویزیون رسمی ایران گفت دولت جو بایدن، 
کار  شروع  از  پس  ماه  یک  امریکا،  منتخب  رییس جمهور 
فرصت دارد تحریم های بانکی و نفتی را رفع کند در غیر 
پروتکل  داوطلبانه  اجرای  اسفند  سوم  ایران  صورت  این 
بین المللی  آژانس  بازرسان  و  کند  می  متوقف  را  الحاقی 

انرژی اتمی از ایران اخراج خواهند شد.
نماینده مجلس ایران گفته این مصوبه مجلس است و دولت 
رهبر  علی خامنه ای  آیت اهلل  و  است  آن  رعایت  به  مکلف 

ایران هم از آن دفاع کرده است.

ابتدا تحریم ها را با هدف برگرداندن ایران به میز مذاکره 
برخواهد داشت؟« گفت: »نه«.

مجری  پرسش  به  پاسخ  در  سپس  امریکا  رییس جمهور 
اول  باید  ]ایرانی ها[  آنها  پرسید:«]یعنی[  که  شبکه  این 
مثبت  عالمت  به  بگذارند؟«  کنار  را  اورانیوم  غنی سازی 
کاخ سفید  بعد  ساعتی  حال،  این  داد.با  تکان  را  خود  سر 
توضیح داد که منظور آقای بایدن غنی سازی فراتر از آنچه 

در برجام مجاز شمرده شده بوده است.

ظریف چه گفته؟
در  شب  یکشنبه  ایران  وزیرخارجه  ظریف،  محمدجواد 
گفت وگوی ویژه شبکه دو تلویزیون ملی ایران تالش کرد 
استقرار  راه  سر  بر  چالش ها  آنچه  برابر  در  تهران  مواضع 

مجدد برجام خوانده می شود را یک بار دیگر تشریح کند.
او در پاسخ به سوالی درباره پیش شرط دولت جدید امریکا 
برای بازگشت به این توافق گفت: »به برجام چیزی اضافه 
و کم نخواهد شد. کل برجام مذاکره شده و اینطور نیست 
که راجع به مسائل دیگر مذاکره نشده باشد. ایران در برجام 
هست و آنکه باید به برجام بازگردد دولت ایاالت متحده 
است. ما مراحل مختلفی که در ماده 36 برجام معین شده 
را طی کرده ایم اما رژیم ترمپ بدون هیچ دلیل و بدون طی 

کردن این مراحل ماده 36 برجام را نقض کرد.«

اطالعات روز: محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، می گوید 
کشورش درباره مفاد برجام دوباره مذاکره نخواهد کرد و 
این امریکاست که چون یک طرفه از برجام خارج شده باید 
اکنون به آن بازگردد. سخنان آقای ظریف می تواند پاسخی 
به اظهارات جو بایدن، رییس جمهوری جدید امریکا قلمداد 
شود که گفته شرط واشنگتن برای بازگشت به برجام توقف 

غنی سازی اورانیوم فراتر از حد برجام از سوی ایران است.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای ظریف که یکشنبه شب، 
7 فبروری - 1۹ دلو - در یک گفت وگوی تلویزیونی شرکت 
در  عربستان  حضور  پیشنهاد  درباره  همچنین  بود  کرده 
مذاکرات جدید گروه 5+1 با ایران گفته تهران قصدی برای 
مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای سال ۲015 )موسوم 
به برجام( ندارد »که عربستان بخواهد در آن حضور یابد 

یا خیر«.
اظهارات وزیرخارجه ایران که در ۸ سال گذشته مدیریت 
را  جهانی  قدرت   6 و  کشورش  میان  هسته ای  مذاکرات 
برعهده داشته، همزمان با پخش مصاحبه جو بایدن با شبکه 
سی بی اس امریکا صورت گرفت که طی آن رییس جمهوری 
جدید ایاالت متحده درباره مسایل مختلفی از جمله توافق 

هسته ای با ایران سخن گفته است.
آقای بایدن در این مصاحبه که ضبط شده بود در پاسخ 
امریکا  »آیا  پرسید  که  مجری شبکه سی بی اس  سوال  به 
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احیای چلیس توسط توخل

یلی  دروازه بان برز
پنالیت زن بعدی سییت!

پنجم  رده  در  با حضور  لندن  های  آبی 
به  امیدوار  برتر  لیگ  بندی  رده  جدول 

کسب سهمیه لیگ قهرمانان هستند.
خوب  عملکرد  میرور،  دیلی  از  نقل  به 
و  دارد  ادامه  توخل  توماس  با  چلسی 
حضور  چهارمین  در  توانست  تیم  این 
توخل به سومین برد خود دست یابد و با 
احتساب یک امتیاز از بازی نخست برابر 
امتیاز   1۲ از  امتیاز   10 با  ولورهمپتون 
بندی  رده  جدول  پنجم  رده  به  اخیر، 

لیگ برتر برسد.
در  مدعی  تیمی  عنوان  به  حاال  چلسی 
لیگ  سهمیه  برای  حداقل  برتر  لیگ 
است.  کرده  مطرح  را  خود  قهرمانان 
اخیر  هفته های  در  لندن  آبی های 
برابر  عملکرد خوبی داشتند و در دیدار 
برتری  به  یک  بر   ۲ نیز  یونایتد  شفیلد 

رسیدند.
توماس توخل نشان داد که می تواند به 
این  با  بزرگتری  اهداف  سرمربی  عنوان 
تیم داشته باشد. او فعال باید روی دیدار 
در جام حذفی برابر بارنزلی تمرکز کند 
و در ادامه نیز به مصاف نیوکاسل خواهد 

رفت.
حساس ترین دیدار پیش روی چلسی نیز 
مصاف با اتلتیکومادرید صدرنشین اللیگا 
است و باید دید توخل چه تدابیری برای 

این دیدار خواهد اندیشید.

پپ گواردیوال دروازه بان برزیلی خود را 
به عنوان پنالتی زن بعدی تیمش معرفی 

کرد.
بـه نقـل از دیلـی میـل، با وجـود برتری 
۴ بـر یک منچسترسـیتی برابر لیورپول، 
ایلـکای گوندوغـان پنالتـی تیمـش را از 
دسـت داد تا در نیمه نخسـت سـیتی به 
گل نرسـد. از شـروع فصـل قبل سـیتی 
۸ پنالتـی را از دسـت داده اسـت کـه 
آمـار باالیـی اسـت و بـه همیـن خاطـر 
ایـن مربی فکر جالبی در سـر دارد و آن 
هـم ای اسـت که فرصـت پنالتی زدن را 
در اختیـار ادرسـون دروازه بـان برزیلـی 

خـود قـرار دهد.
بازی  طول  در  گفت:  گواردیوال  پپ 
بازیکنان  بین  زیادی  تنش  و  حساسیت 
فوتبال است و این اتفاق سبب می شود 
تا زمانی که پشت ضربه پنالتی قرار می 
گیرند نتواننند تصمیم درستی بگیرند و 
به همین خاطر تصمیم گرفتیم که این 
وظیفه را در اختیار ادرسون قرار دهیم 
بعدی  بازی  همین  از  او  است  ممکن  و 

پنالتی زن اول تیم باشد.
کـه  بـود  کـرده  اعـالم  قبـال  ادرسـون 
تمرینـات زیادی روی پنالتـی انجام می 
دهد و بهترین پنالتی زن سـیتی اسـت. 
در شـرایطی کـه سـرخیو آگوئیـرو نیـز 
مصدوم اسـت، ادرسـون پنالتـی زن اول 
تیمـش در بازیهـای پیـش روی سـیتی 

بود. خواهـد 
بعـدی خـود  بـازی  در  منچسترسـیتی 
بایـد برابر سـوانزی در جـام حذفی قرار 
گیـرد. ایـن تیـم در یـک هشـتم نهایی 
لیـگ قهرمانـان بـا مونشـن گالدبـاخ و 
در فینـال جـام اتحادیه بـا تاتنهام بازی 

کرد. خواهـد 

زین الدین زیدان حاضر نشد در مورد فصل 
آینده شفاف سازی کند ولی تاکید کرد که 

استعفا نخواهد کرد.
از  انبوهی  غیاب  در  امشب  مادرید  رئال 
بازیکنان بزرگش باید به مصاف ختافه برود. 
بازی  این  برای  زیدان  الدین  زین  دست 
خساس خالی است ولی سرمربی فرانسوی 

تیمش را آماده و با انگیزه می بیند.
رئال پس از برتری در زمین اوئسکا و برای 

از  آینده:»  فصل  در  رئال  مربی  زیدان 
االن چیزی نمی توان گفت. نمی دانم چه 
رخ خواهد داد و در حال حاضر به چیزی جز 
بازی امشب فکر نمی کنم. همه فکر و ذکرم 

ختافه شده است.«
و  قایقیم  یک  در  همه  باشگاه:»  حمایت 
می  من  بینم.  می  خودم  حامی  را  باشگاه 
دانم چه کاری باید انجام دهم. باید روزهای 
سخت را پذیرفت و به جلو پیش رفت. وقتی 
شرایط خوب نیست، باید ورق را برگرداند. 
در  خوبی  بازیکنان  مجموعه  که  دانم  می 
اختیارم است و چیزی نمی خواهم جز کار 
در  قدرتمندانه  و حضوری  تالش سخت  و 

بازی ها.«
راموس  راموس:»  جراحی  برای  تصمیم 
کمکی  و  کند  بازی  دارد  دوست  همیشه 
دشوار  او  جراحی  تصمیم  باشد.  تیم  برای 
بود. مهم این است که جراحی خوب پیش 
رفت و او تالش می کند سریع تر برگردد. 

راموس روحیه باالیی دارد.«
تقویم سخت و فشرده:» بله؛ این تقویم 
قبال  مورد  این  در  ولی  است  دیوانه کننده 
حرف زده ایم و چیز جدیدی نیست. تقویم 
قبول  باید  و  داریم  بازی  امشب  گوید  می 
کرد و در میدان حاضر شد. فصلی عجیب 
را سپری می کنیم و باید با آن کنار بیاییم.«

هیچکس  راموس:»  سرخیو  جراحی 
تردید  راموس  سرخیو  تعصب  و  تعهد  به 
ندارد. او مصدوم بود و چاره ای جز جراحی 

نداشت.«
مانـدن تـا پایـان قـرارداد در رئال:» 
ببینیـم چه خواهد شـد. برای مـن، مهمتر 
از هـر چیـزی کار روزانـه اسـت و روز بـه 
روز پیـش خواهیـم رفـت. چـرا بایـد ایـن 
مسـاله مـرا نگـران کند؟ چـرا باید اسـتعفا 
کنـم وقتی در حال انجام کاری هسـتم که 
دوسـت دارم؟ در زندگـی روزهـای خوب و 
بـد داریـد و در رئـال همـه مـی داننـد کـه 
بایـد مبـارزه کـرد و جنگید. اینجا همیشـه 
تغییـر و تحـوالت بـوده ولی من به اسـتعفا 

فکـر نمـی کنم.«
خطاهای  تعداد  با  خشن  تیمی  ختافه 
کند.  نمی  نگران  مرا  موضوع  این  باال:» 
و  است  سرسخت  و  جنگجو  تیمی  ختافه 
برابر  بازی  بود.  خواهد  سختی  بازی  قطعا 
ختافه همیشه سخت است. اینجا در اسپانیا 
یک تیم دسته دومی هم می تواند شما را به 

دردسر بیندازد.«
استفاده از بازیکنان تیم دوم و جوانان 
برای بازی امشب:» آنها به خوبی تمرین 
دارم.  رضایت  شان  شرایط  از  و  اند  کرده 

واضح است که بسیار هم با انگیزه اند.«

بازی  باید  قهرمانی  کورس  در  ماندن  باقی 
امشب را پیروز شود. 

واران  رافا  قبلی  بازی  در  رئال  ستاره 
بود که هر دو گل تیمش را زد. زیدان 
در مورد مدافع فرانسوی گفت:» از 1۸ 
سالگی که به رئال پیوست، قابلیت هایش را 
ثابت کرده است. واران همیشه نشان داده 
چه  و  است  بزرگی  بازیکن  چه  که  است 

توانایی هایی دارد.«

کارم در رئال را دوست دارم
یدان به شایعه استعفا از هدایت رئال کنش ز وا

دو کارت زرد محرومیت از بازی بعدی 
رونالدو،  کریستیانو  و  دارد  پی  در  را 
رودریگو  کیه زا،  فدریکو  موراتا،  آلوارو 
مریح  لیخت،  دی  ماتایس  بنتانکور، 
دمیرال، آرتور ملو، آدرین رابیو، فدریکو 
برناردسکی و الکس ساندرو همگی یک 
گرفتن  صورت  در  و  دارند  زرد  کارت 
کارتی دیگر از فینالی که پای دیگر آن 
یکی از دو تیم آتاالنتا یا ناپولی خواهد 

بود محروم خواهند شد.

رونالدو در خطر از دست دادن فینال کوپا ایتالیا
پذیرایـی  اینتـر  از  حالـی  در  یـووه 
می کنـد کـه 10 بازیکنـش در صـورت 
گرفتـن یـک کارت زرد بـازی فینال را 
موضـوع  همیـن  می دهنـد.  دسـت  از 
ممکن اسـت تیم تحت هدایـت آندره آ 
پیرلـو را مجبـور کنـد کـه محتاطانه تر 

کند. بـازی 
توتواسپورت  نشریه  گزارش  طبق 
در  لیگ،  مسابقات  برخالف  ایتالیا، 
رقابت های حذفی فوتبال ایتالیا دریافت 

. شد
هفته  که  رفت  بازی  در  یوونتوسی ها 
گذشته برگزار شد، رقیب دیرینه شان را 
در دربی ایتالیا با نتیجه 1-۲ شکست 
دادند و به همین دلیل شانس بیشتری 
تالش  اما  دارند  فینال  به  صعود  برای 
کوپا  پایانی  بازی  به  صعود  برای  یووه 
ایتالیا ممکن است منجر به محرومیت 
تعدادی از مهره های کلیدی این تیم از 

فینال شود.

رونالدو و ۹ بازیکن یوونتوس با دریافت 
کوپا  احتمالی  فینال  زرد،  کارت  یک 

ایتالیا را از دست خواهند داد.
فوتبـال  تیم هـای  مصـاف  سـومین 
یوونتـوس و اینتـر در یـک مـاه اخیـر، 
امشـب در ورزشـگاه آلیانتـس توریـن 
برگـزار می شـود، جایـی که بانـوی پیر 
مترصـد حفاظت از برتـری اش در بازی 
رفـت و صعـود بـه فینالـی اسـت کـه 
فصـل گذشـته در آن مغلـوب ناپولـی 

باید دید این  پیش بودن یورو ۲0۲0، 
ادامه فصل چطور عمل  دروازه بان در 

خواهد کرد.
منچستریونایتد باید در ادامه دیدارهای 
به  حذفی  جام  در  فصل  این  در  خود 
مویس  دیوید  که  برود  وستهام  دیدار 
در  یونایتد  دارد.  خود  نیمکت  روی  را 
مرحله قبل موفق به حذف لیورپول شد.

اولتیماتوم سولسشایر به داوید دخئا
در صورت عدم بهبود شرایطش، شماره 
به  مجبور  و  دهد  می  دست  از  را  یک 

نیمکت نشینی می شود.
افت داوید دخئا از قبل از جام جهانی 
ضعیف  عملکرد  و  شد  شروع  روسیه 
او  تا  شد  باعث  نیز  جهانی  جام  در  او 
را  کشورش  ملی  تیم  در  خود  جایگاه 
نیز از دست رفته ببیند و با توجه به در 

سرخ شود.
این در حالی است که دین هندرسون 
منچستریونایتد  ذخیره  بان  دروازه 
از  که  طور  آن  و  دارد  خوبی  شرایط 
باشگاه یونایتد خبر می رسد، سولسشایر 
قصد دارد در دیدار برابر وستهام در جام 
حذفی، هندرسون را به میدان بفرستد 
و به داوید دخئا نیز هشدار داده است تا 

دروازه بان  به  منچسریونایتد  سرمربی 
روند  این  ادامه  با  داد  هشدار  تیمش 

شماره یک را از او می گیرد.
به نقل از تلگراف،  داوید دخئا در فصل 
تیمش  برای  نیز عملکرد خوبی  جاری 
نداشته است و در بازی برابر اورتون با 
اشتباهاتی که داشت باعث شد تا تنها 
یک امتیاز از این دیدار نصیب شیاطین 
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برابر  شب  یکشنبه  بازی  در  بارسا  کامبک 
به  و  داشت  سابقه  جاری  فصل  در  بتیس 
تخصص این تیم تحت هدایت رونالد کومان 

تبدیل شده است.
به نقل از دیاریو اسپورت، بارسلونا یکشنبه 
ورزشگاه  در  را  بتیس  رئال  توانست  شب 
بنیتو ویامارین شکست دهد. در این بازی 
با  ولی  را دریافت کرد  اول  ابتدا گل  بارسا 
 ،56 دقیقه  از  زمین  به  مسی  لیونل  ورود 
ورق برگشت و این بازیکن خیلی زود گل 

تساوی را زد.
مدافع  روئیز  ویکتور  خودی  به  گل  سپس 
بتیس حساب کار را 1-۲ کرد اما خود این 
برابر  را  کار  سر  ضربه  با  توانست  بازیکن 

برابر رایو نیز ابتدا یک گل عقب افتاد ولی 
سپس دی یونگ و لیونل مسی دو گل زدند 
و باشگاه کاتاالن پیروز شد. کامبک بعدی 

برابر چه تیمی خواهد بود؟

تا  نیز  ری  دل  کوپا  نهایی  چهارم  یک  در 
دقیقه ۸۸ با دو گل از میزبانش عقب بود 
اما توانست دو گل بزند و کار را به دو وقت 
اضافه بکشاند. بارسا سپس سه گل دیگر زد 

و در نهایت بازی را 3-5 برنده شد.
سوسیداد  برابر  بارسا  زدن  کامبک  اولین 
بود. آبی اناری ها در نوکمپ ابتدا یک گل 
و  زدند  گل  دو  ولی سپس  کردند  دریافت 

بازی را به سود خود خاتمه دادند.
گل  با  ابتدا  مامس  سن  در  بارسا  سپس 
اینیاکی ویلیامز از بیلبائو عقب افتاد ولی گل 
پدری و دبل لیونل مسی ورق را برگرداند و 

بارسا در نهایت ۲-3 برنده شد.
ری  دل  کوپا  نهایی  هشتم  یک  در  بارسا 

کند. در نهایت گل دقیقه ۸7 فرانسیسکو 
ترینکائو برتری را به نام بارسا ثبت کرد تا 
کامبکی دیگر برای آبی اناری ها رقم بخورد.
بارسا که نامش در سال های اخیر با کامبک 
رونالد  با  گره خورده، فصل جاری  خوردن 
کومان توانست 5 بازی باخته را با برد عوض 

کند.
با هدایت مرد هالندی هر اتفاقی برای بارسا 
در فصل جاری رقم خورده است. از شکست 
در زمین حریفانی ضعیف گرفته تا کامبک 
های به یادماندنی. بارسا به خصوص با شروع 

سال میالدی، جدید اوج گرفته است.
بتیس،  برابر  شب  یکشنبه  بازی  از  جدای 
بارسا چهارشنبه هفته پیش در زمین گرانادا 

بارسا عوض شده
کامبک زدن؛ تخصص جدید بارسلونا با رونالد کومان
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حبیب هللا هلمندی می گوید که 
او بدون دلیل چهار بست تنزیل 
رتبه داده شده است. به گفته ی او 
این کار برایش به  عنوان هنرمندی 
که سرش به کار خودش بود، 
معنای جز تحقیر ندارد: »از کار من 
یک ارزیابی هم نشده، کاش یک 
ارزیابی می شد و می گفت که ناکام 
هستم و پیشنهادی مبنی بر این 
که به تصمیم خودم در بست 
مشابه با یک یا دو بست تنزیل 
رتبه مقرر شوم اصال نشد. حاال 
مأموری صادره و وارده هستم کاری 
که 14 سال پیش می کردم.«

با  او  مالقات  زمینه  اما  پذیرفت  را  او  با 
رییس جمهور هیچ گاهی مهیا نشد: »ریاست 
تشریفات هرگز زمینه این مالقات را فراهم 
نکرد و این نشان می دهد که با من برخورد 

تبعیض آمیز صورت گرفته است.«

چه  ملکی  خدمات  کارکنان  قانون 
می گوید؟

طبق ماده 30 قانون کارکنان خدمات ملکی، 
عدم  مثل  موارد  در  ملکی  خدمات  کارمند 
مراجعیین،  با  بدرفتاری  وظیفه،  به  پابندی 
وظیفه  قانونی  اوامر  اجرایی  در  دقت  عدم 
و  تعلل  وظیفه،  الیحه  از  تخطی  محوله، 
تأخیر در اجرای وظایف و اوامر قانونی، عدم 
دقت در نگهداشت و نظافت دفتر و وسایل 
کار، عدم رعایت انضباط کار، بهانه جویی به 
مشابه  موارد  سایر  وظیفه،  از  گریز  مقصد 
مندرج مقرره طرز سلوک مأمورین خدمات 
ملکی و عدم حضور به ارزیابی اجراات ساالنه 
مجازات  شده  مرتکب  که  تخلفاتی  به  نظر 
خدمات  کارکنان  قانون  براساس  می شود. 
قدم  در  متخلف  یا  خاطی  کارمند  ملکی، 
قدم های  در  و  می کند  دریافت  توصیه  اول 
دوام  پنج روز،  تا  معاش  کسر  اخطار،  بعدی 
وظیفه بدون ارتقای قدم و در آخرین مورد 
رتبه  تنزیل  یا یک بست  و  اجباری  تبدیلی 
داده می شود. به گفته ی آقای هلمندی این 
موارد هیچ یک شامل حال او نمی شود، زیرا 

او اندک خطایی هم نکرده است.
دلیل برکناری آقای هلمندی تنقیص بست 
او در اداره امور ریاست جمهوری گفته شده 
مستقل  کمیسیون  معلومات  طبق  است. 
مقرره  و  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، اگر بستی 
در  دارد  حق  آن  کارمند  می شود  تنقیص 
بست معادل بسِت قبلی و مشابه آن توسط 
اداره بدون رقابت تعیین شود. فقره دوم ماده 
صورتی  »در  می کند:  اضافه  مقرره  این   1۹
که بست معادل و یا مشابه در اداره موجود 
به  می تواند  معاش  با  منتظر  شخص  نباشد 
دو  یا  یک  با  مشابه  بست  در  خود  تصمیم 

بست تنزیل رتبه، تقرر مجدد گردد.«
حبیـب اهلل هلمنـدی می گویـد کـه او بدون 
دلیـل چهـار بسـت تنزیـل رتبه داده شـده 
برایـش  کار  ایـن  او  گفتـه ی  بـه  اسـت. 
کار  بـه  سـرش  کـه  هنرمنـدی  به  عنـوان 
خـودش بـود، معنـای جـز تحقیـر نـدارد: 
»از کار مـن یـک ارزیابـی هم نشـده، کاش 
یـک ارزیابـی می شـد و می گفـت کـه ناکام 
هسـتم و پیشـنهادی مبنـی بـر ایـن که به 
تصمیـم خـودم در بسـت مشـابه بـا یـک یا 
تنزیـل رتبـه مقـرر شـوم اصـال  دو بسـت 
نشـد. حـاال مأموری صـادره و وارده هسـتم 

کاری کـه 1۴ سـال پیـش می کـردم.«

می کنم.«
شهرداری   ۴۲6۴/۴۲17 شماره  مکتوب  در 
صادر   13۹۹ قوس   30 تاریخ  به  که  کابل 
شده، گفته شده است »۲۴ تن از کارمندان 
امور  اداره  عمومی  ریاست  تنقیص  شده 
در  خدمتی  به طور  که  ریاست جمهوری 
کاری  تجارب  براساس  مختلف  بست های 
در  ماه  هفت  که  تحصیلی شان  سویه  و 
آن جمله  از  و  کار کرده اند  کابل  شهرداری 
محمدحسین  فرزند  هلمندی  حبیب اهلل 
رشته  از  بکلوریا  فوق  تحصیلی  سویه  به 
ششم  بست  در  دایکندی  اجتماعیات 
طرح  محترم  ریاست  اداری  مأمور  به  عنوان 
و تطبیق پالن های شهری تعیین بست شده 
که  می گوید  هلمندی  حبیب اهلل  است.« 
شهرداری کابل بدون در نظر گرفتِن سال ها 
را  او  امور،  اداره  در  او  بست  و  تجربه کاری  
در بست ششم در ناحیه شانزدهم به  عنوان 

مأمور »صادره« و »وارده« گماشته است. 

کارشناسی  بخش  در  تدقیق  و  تحلیل 
آمریت،  آن  پرسنل  تکمیل  تا  عرایض، 
هدایت داده می شود که حبیب اهلل هلمندی 
شکایات،  و  عرایض  تعقیب  آمریت  کارمند 
جهت همکاری در بخش کارشناسی عرایض 
دوم  بست  امور  اداره  در  کارشناسی  )بست 
است( توظیف و از نزدشان استحصال وظیفه 

صورت گیرد.«
اما به گفته ی آقای هلمندی از ارتقای بست 
نصیبش شد.  بیشتر  کار  تنها  امور  اداره  در 
در  که  سال  یک ونیم  در حدود  می گوید  او 
بست دوم کار کرد اما امتیازات بست چهار 

را دریافت می کرد. 
بعد از یک ونیم سال کار در بست دوم اداره 
جوزای   ۲۲ تاریخ  در  ریاست جمهوری  امور 
داده  اطالع  هلمندی  حبیب اهلل  به   13۹۹
امور  اداره  تشکیالت  و  تعیینات  در  که  شد 
به  طور  و  نیست  شامل  ریاست جمهوری 
خدمتی به ادارات بیرون معرفی شده است: 
»در یک ونیم سال که در بست دوم در اداره 
چهارم  بست  امتیازات  اما  کردم  کار  امور 
قانون  و در آخر خالف  داده می شد  به من 
گرفته  رتبه  تنزیل  ملکی  خدمات  کارکنان 
از  شد  گفته  من  به   13۹۹ جوزا   ۲۲ در  و 
تشکیالت اداره امور خارج شده ام و در بست 
شانزدهم  ناحیه  به  کابل  شهرداری  ششم 
کار  بست  همان  در  حاال  و  رفتم  خدمتی 

هادی خوش نویس

در شکایتی رسیده به روزنامه اطالعات روز، 
از کارمندان  نفر  ادعا می شود دست کم 70 
ریاست جمهوری  امور  اداره  عمومی  ریاست 
خالف قانون کار در نخست به  عنوان کارمند 
خدماتی و بعدا به صورت دایمی از تشکیالت 
این اداره خارج شده و تا چهار بست پایین تر 

در ادارات دیگر وظیفه داده شده اند. 
براساس قانون کار اگر کارمندی در جریان 
بست  یک  با  شود  تخلف  مرتکب  وظیفه 
کمیسیون  می شود.  مواجه  رتبه  تنزیل 
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 
کارکنان  ذاتی  امور  براساس  که  می گوید 
اداره ی  در  بست  یک  اگر  ملکی  خدمات 
آن بست در بست  کارمند  تنقیص می شود 
مشابه و در صورت نبود بست مشابه با یک 
یا دو بست تنزیل جایگاه بدون رقابت مقرر 

شود.
در  افغانستان  ریاست جمهوری  امور  اداره 
مورد این شکایت های رسیده به تالش های 
نداد.  پاسخی  روز  اطالعات  روزنامه  پی هم 
را  ادعا  این  نمی تواند  مستقال  روز  اطالعات 

تأیید یا رد کند. 

حبیب اهلل هلمندی چگونه به اداره امور 
آمد و چگونه کنار گذاشته شد؟

سه سال پیش آثار هنری حبیب اهلل هلمندی 
استقبال  با  دایکندی  در  نمایشگاهی  در 
ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت مواجه 
شد و چندی بعد وزارت اطالعات و فرهنگ 
حبیب اهلل  بیاید.  کابل  به  کرد  دعوت  او  از 
»مشبک کار«  هنرمند  یک  هلمندی 
نگارستان  در  هلمندی  آقای  است.آثار 
و  رییس جمهور  استقبال  با  کابل  در  ملی 
و  گرفت  قرار  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
رییس جمهور محمداشرف غنی او را در 15 
اسد 13۹6 طی حکمی به بست چهارم اداره 
امور ریاست جمهوری معرفی کرد. حبیب اهلل 
هلمندی 1۴ ماه بعد در عقرب سال 13۹7 
شکایات  و  عرایض  ریاست  چهارم  بست  در 

اداره امور ریاست جمهوری مقرر شد.
در مکتوب پیشنهادی شماره ۲010 به تاریخ 
۲۸ عقرب 13۹7 و با امضای سیدعبدالوحید 
ریاست جمهوری  امور  اداره  رییس  قتالی، 
این  در  را  کارش  رسما  هلمندی  حبیب اهلل 

اداره آغاز کرد. 
را  راهش  هلمندی  اهلل  حبیب  زود  خیلی 
ارتقا  باالتری  بست  به  و  پیدا  امور  اداره  در 
کار  ماه  سه  از  بعد  هلمندی  آقای  می کند. 
در بست چهار به بست دو مقرر می شود. در 
و  عرایض  ریاست  از   1۹00 شماره  مکتوب 
این  اجراییه  به مدیریت  امور  اداره  شکایات 
و  عرایض  »ریاست  است:  شده  گفته  نهاد 
امور کاری آمریت  شکایات، جهت پیش برد 

برای کسی که هنرش به دل رییس جهمور 
چنگ زده بود و باعث شده که از او برای کار 
به مهم ترین نهاد حکومتی افغانستان دعوت 
قابل  گذاشته شدن  کنار  گونه  این  شود، 
بارها  می گوید  هلمندی  حبیب  نبود.  قبول 
اما هرگز کسی صدای  است،  شکایت کرده 
او را نشنیده است. برای پی گیری شکایتش 
رفته  هم  رییس جمهور  دیدار  قدمی  یک  تا 
است، اما هرگز به او این فرصت داده نشده 
است. در مکتوب شماره ۴۴36 که به تاریخ 
۲5 میزان 13۹۸ توسط ریاست تعقیب اوامر 
و هدایات ریاست عمومی دفتر رییس جمهور 
به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 
ریاست خواسته  این  از  است  فرستاده شده 
شده تا »زمینه مالقات عارض با مقام عالی 
مطالبه  تأمین  به منظور  ریاست جمهوری 
هلمندی  حبیب اهلل  گردد.«  فراهم  موصوف 
طی  رییس جمهور  که  وجودی  با  می گوید 
مالقات  درخواست   13۴6 شماره  مکتوب 

از کارمندی ارگ ات مأمور »صادره و وارده« هشرداری
کارمند بست دو نهاد اداره امور ریاست جمهوری 

چگونه مأمور بست 6 ناحیه 16 شهرداری کابل شد؟


