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کمیسیون حقوق برش 
خواهان پایان دادن 

استخدام کودکان توسط 
طالبان در جنگ شد

یر خارجه ی  خلیل زاد و وز
ازبیکستان در مورد 
روند صلح افغانستان 
گفت وگو کردند

معارف غور در سایه ی 
جنگ و محرومیت

72 درصد مکتب ها در این والیت 
ساختمان درسی ندارند

مسئوالن معارف در والیت غور می گویند 72 درصد 
از  بسیاری  ندارند.  ساختمان  والیت  این  در  مکاتب 
خیمه هایی که پیش از این دانش آموزان زیر آن درس 
می خواندند، به دلیل فرسودگی قابل استفاده نیست و 
بیشتر دانش آموزان در فضای باز درس می خوانند. به 
گفته ی مسئوالن، والیت غور از محرومیت زیادی رنج 
می برد. در این والیت 811 مکتب وجود دارد، اما از 
درسی  ساختمان  مکاتب  درصد   28 تنها  میان،  این 
می گوید  غور  معارف  رییس  نوری،  احمدصابر  دارند. 
که طی سال جاری تنها کار ساخت 15 مکتب جریان 
داشته است. او می افزاید قرار بود که از طریق وزارت 
احیا و انکشاف دهات 550 مکتب در سال  جاری در 
این  ساخت  کار  کرونا  شیوع  اما  شود،  ساخته  غور 

مکاتب را به سال 1400 به تعویق انداخته است. 
اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در سال...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

»سر گرگ 
باید هم اول برید«

برای شهروندان افغانستان به این پرسش که با 
خروج نیروهای امریکایی، چه بر سر افغانستان 
عمدتا  ندارد.  وجود  روشنی  پاسخی  می آید، 
از  خارجی  نیروهای  ماندن  و  رفتن  مسأله ی 
به نظر  می شود.  دنبال  نگرانی  با  افغانستان 
می رسد افغانستان به مرحله ای نزدیک می شود 
پس  از  امنیتی  نیروهای  تنهایی  به  باید  که 
تروریستی  گروه های  دیگر  و  طالبان  با  جنگ 
امریکا اعالم  براید. وزارت خارجه  افغانستان  در 
کرده است که تا پایان روزهای که دونالد ترمپ 
شمار  است  قرار  کند،  ترک  باید  را  سفید  کاخ 
مرز 2500  تا  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
تن کاهش دهد. این تصمیم در شرایط که هیچ 
چشم اندازی برای موفقیت مذاکرات صلح وجود 
ندارد، می تواند خطرناک و پیامد خونبار داشته 

باشد.
در سایه عطش خون ریزی طالبان، جنگ هنوز 
وضعیتی  در چنین  دارد.  ادامه  تمام  به جدیت 
از  سریع  و  کامل  خروج  برای  ترمپ  تالش 
تعهد  بدون  و  بی بازگشت  رفتن  افغانستان، 
این که  بر  مضاف  خروج  نوع  این  پیامد  است. 
نظر  از  می دهد،  گسترش  را  خشونت ها  دامنه 
روانی روحیه جنگی و مقاومت نیروهای امنیتی 

افغانستان کاسته خواهد شد...
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کمیسیون حقوق بشر: 
حقوق قربانیان جنایت جنگی 
وهای استرالیایی در افغانستان  نیر
باید تأمین شود

دنیای مردگان )12(
خ و بهشت کمدی الهی دانته   )خوانشی از دوز
و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، 
منطق  الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: در پی نشر گزارش تحقیقی بازرس 
کل نیروهای دفاعی استرالیا از تخطی های جنگی...

چین: 
برسر هنگ کنگ 
چشم درمی آوریم

سازمان 
بهداشت جهانی: 

اروپا شش ماهِ 
دشوار پیش رو دارد

بازهم مربی 
تاتنهام می شوم

مورینیو: آقای 
خاص؟ به من 

بگویید آقای باتجربه
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7
رئال مادرید 
برای جذب 

پدیده فرانسوی 
رقیب پیدا کرد

روشنی در پس از ظلمت
رشته های  دانشجویان  بیمار،  مراجعه ی صدها  و  تجمع 
طب، افراد دارای معلولیت، مادران و کودکان بیمار در 

کشوری به شدت فقیر و جنگ زده است.
در انتهای این ردیف نهادها، شفاخانه  ی مرکزی کمیته ی 
و  یک طبقه  با چند ساختمان   بین المللی صلیب سرخ، 

سفیدرنگ، بزرگ ترین مرکز مراجعه و | صفحه 5

در دامنه ی کوهی در قلب کابل که شهر را به دو نیمه 
تقسیم می کند، عمارت های بزرگ با محوطه های وسیع 
چند نهاد صحی به ردیف چیده شده است. انستیتوت 
طبی فرانسه برای کودک، دانشگاه طبی کابل، شفاخانه ی 
علی آباد و در آخر این ردیف، شفاخانه ی مرکزی کمیته ی 
محل  هرروز  که  افغانستان  در  سرخ  صلیب  بین المللی 

در یکی از روزهای پاییز سال گذشته که دریای ایژه پر از 
تالطم بود، در میان موج  های بلند و | صفحه 4

پناهجویان افغان 
در جهنم »موریا« 

40 هزار پناهجوی افغان در یونان 
چگونه زندگی می کنند؟

دو سرباز پولیس در حمله ی 
طالبان در بغالن کشته شدند

غنی: ادغام مهاجران و طالبان با استراتیژی بد، 
آنان را به عامل بی ثباتی کشور مبدل می کند

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی می گوید که اگر ادغام مهاجران و جنگ جویان گروه طالبان پس از تأمین صلح در افغانستان 
با اتخاذ استراتیژی های بد و منابع ضعیف صورت گیرد، خطر این وجود دارد که آنان آسیب ببینند و به یک عامل بی ثباتی در کشور 

مبدل شوند. | صفحه 2
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ذکی دریابی و روزنامه اطالعات روز نامزد جایزه ی 
مبارزه با فساد سازمان شفافیت بین المللی شدند
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اداری  فساد  با  مبارزه  بین المللی  کنفرانس 
اعالم می شود.

حالـی  در  روز  اطالعـات  و  دریابـی  ذکـی 
دریافـت  نامـزد  چهـار  از  یکـی  به عنـوان 
جایـزه ی مبارزه با فسـاد سـازمان شـفافیت 
روزنامـه  کـه  شـده  انتخـاب  بین المللـی 
و  افشـاگرایانه  گزارش هـای  روز  اطالعـات 
تحقیقـی را در مـوارد مختلـف چون فسـاد 
و  افـراد  سـوی  از  قانـون  نقـض  و  اداری 

نهادهـای دولتـی منتشـر کـرده اسـت.

این سازمان در سال جاری  با فساد  مبارزه 
میالدی انتخاب شده اند.

این چهار نامزد از میان 228 نفر و مؤسسه 
در سراسر جهان انتخاب شده اند.

است  گفته  بین المللی  شفافیت  سازمان 
افشا،  در  جایزه  این  دریافت  برای  آنان  که 
به چالش کشیدن و پایان دادن به فساد به  طور 

خستگی ناپذیر تالش کرده اند.
بعد  روز   11 نیز  جایزه  دریافت کننده ی 
نزدهمین  در  مراسمی  طی  دسامبر(   2(

آزادی  و  مسـتقل  روزنامه نـگاران  بحرانـی 
برجسـته ای  نقـش  افغانسـتان  در  بیـان 
نهادهـای  در  فسـاد  به چالش کشـیدن  در 

اسـت. داشـته  دولتـی 
بلور  که  است  افزوده  سازمان همچنان  این 
تویا، خبرنگار از مغولستان، بوتاکوز کب بایوا، 
از  پیشین  سیاسی-اقتصادی  مقام  یک 
پیشین  سفیر  گومیش،  اناماریا  و  قزاقستان 
پیشین  عضو  و  اروپا  اتحادیه   در  پرتگال 
جایزه ی  دریافت  برای  نیز  اروپا  پارلمان 

و  روز  اطالعات  روزنامه  روز:  اطالعات 
مدیرمسئول  و  امتیاز  دریابی، صاحب  ذکی 
نامزد  چهار  از  یکی  به عنوان  روزنامه  این 
فساد سازمان  با  مبارزه  برگزیده ی جایزه ی 
شفافیت بین المللی در سال 2020 انتخاب 

شدند.
شـب  دو  بین المللـی  شـفافیت  سـازمان 
در  عقـرب(   2۹ )پنج شـنبه،  پیـش 
رشـته تویتی گفتـه اسـت کـه ذکـی دریابی 
بسـیار  وضعیـت  به  رغـم  روز  اطالعـات  و 

یایب و روزنامه اطالعات روز نامزد جایزه ی مبارزه با فساد  ذیک در
سازمان شفافیت بنی املللی شدند

در کشور سبب شده است تا افغانستان در 
بیشترین  که  گیرد  قرار  کشوری  سه  میان 
مهاجران را دارند. او افزوده است که اکثریت 
مهاجران افغان در ایران و پاکستان زندگی 

می کنند.
از سویی هم، رییس جمهوری کشور افزوده 
است که براساس یک سروی شمار مهاجران 
 1۳۹5 سال  در  درصد   54.5 از  افغان 
در سال جاری  به 47.۳ درصد  خورشیدی 

خورشیدی کاهش یافته است. 

صورت گیرد.
در همین حال، رییس جمهوری کشور تأکید 
کرده است: »ما )دولت افغانستان( متعهدیم 
صلح  روند  یک  برای  خود  همکاران  با  که 
داوطلبانه ی  بازگشت  شامل  که  فراگیر 
سابق  جنگجویان  مجدد  ادغام  و  مهاجرین 
که از یک توافق سیاسی پیروی کنند، کار 

کنیم.«
خود  صحبت های  از  بخشی  در  غنی  آقای 
گفته است که جنگ چهل ساله ی گذشته 

مـورد بازگشـت و ادغـام مجـدد آن تحـت 
همـه ی  بـرای  آینـده  »سـاختن  عنـوان 
افغان هـا« صحبـت می کـرده، گفتـه اسـت 
کـه بـا برقراری صلح در افغانسـتان شـرایط 
و  کشـور  بـه  افغـان  میلیون هـا  بازگشـت 
ادغـام جنگ جویـان گـروه طالبـان فراهـم 

می شـود.
او تأکید کرده است که ادغام این مهاجران 
و جنگ جویان طالبان باید با دقت و اتخاذ 
مناسب  منابع  و  خوب  استراتیژی های 

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
و  مهاجران  ادغام  اگر  که  می گوید  غنی 
تأمین  از  پس  طالبان  گروه  جنگ جویان 
استراتیژی های  اتخاذ  با  افغانستان  صلح در 
این  منابع ضعیف صورت گیرد، خطر  و  بد 
وجود دارد که آنان آسیب ببینند و به یک 

عامل بی ثباتی در کشور مبدل شوند.
آقـای غنـی که دیـروز )جمعـه، ۳0 عقرب( 
عالـی  کمیشـنری  مشـورتی  نشسـت  در 
سـازمان ملـل متحـد در امـور مهاجرین در 

غین: 

ادغام مهاجران و طالبان با اسرتاتژیی بد، آنان را به عامل یب ثبایت کشور مبدل می کند

همچنان آمده است که 25 نفر از نیروهای 
کشتارها  این  در  استرالیا  هوایی  ویژه ی 

دست داشته اند.
ارشد  فرمانده  کمپبل،  انگس  جنرال 
وزارت دفاع استرالیا گفته است که »موارد 
خجالت آوری« از یک »فرهنگ جنگ آوری« 
در میان سربازان در این گزارش فاش شده 

است.
نمی شود که  است: »ادعا  او همچنان گفته 
هیچ یک از این ها در شرایطی اتفاق افتاده 
یا  ابهام، سردرگمی  ارتکاب دچار  که عامل 

اشتباه بوده است.«
گزارش  نشر  از  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
را  آن  و  استقبال کرد  استرالیا  دفاع  وزارت 
شفافیت  تأمین  جهت  در  الزم  اقدام  یک 
قانونی،  مراحل  طی  از  اطمینان  کسب  و 
قتل  قضایای  به  رسیدگی  و  عدالت  تأمین 

غیرقانونی شهروندان افغانستان خواند.

مطرح شده  اتهام های  مورد  در  که  است 
نیروهای  مجرمانه ی  عمل کرد  درباره ی 
نظامی شان تحقیق و نتیجه ی آن را منتشر 

کند.
بشر  حقوق  دیدبان  بین المللی  سازمان 
باید  استرالیا  دولت  که  است  گفته  نیز 
و  افغان  قربانیان  به  سریع  و  کافی  غرامت 

خانواده های آنان را فراهم کند.
در  استرالیا  دفاع  وزارت  تحقیقی  گزارش 
ویژه ی  نیروهای  جنگی  تخطی های  مورد 
ارتش آن کشور در افغانستان دو روز پیش 
این  )پنج شنبه، 2۹ عقرب( منتشر شد. در 
گزارش 57 حادثه بررسی شده و هزاران نفر 

در آن شهادت داده اند.
در این گزارش که پس از چهارسال تحقیقات 
آماده شده، آمده است که نیروهای ویژه ی 
استرالیا در جریان جنگ افغانستان ۳۹ نفر 
گزارش  در  کشته اند.  غیرقانونی  به طور  را 

در  ویژه  بررسی  دفتر  ایجاد  از  اعالمیه ای 
جنگی  تخطی های  کیفری  پیگیرد  مورد 
استقبال  افغانستان  در  کشور  این  نظامیان 
کرده و گفته است که این کمیسیون شواهد 
قانون  نقض  مورد  در  را  خود  مدارک  و 
بین المللی بشردوستانه توسط این نیروها را 

نیز در اختیار این نهاد قرار می دهد.
استرالیا  از  کمیسیون  این  حال،  همین  در 
خواسته است که به گونه ی جدی با قربانیان 
صحبت و از آنان دلجویی کند. در اعالمیه 
تأکید شده است که استرالیا امکانات تأسیس 
بنیای یادبود این قربانیان را نیز فراهم سازد 
تا خانواده های قربانیان از »عزیزان خود که 
گرامی داشت  فجیع کشته شده اند«،  به طور 

به عمل  آورند.
کشورهای  از  همچنان  کمیسیون  این 
در  که  کشورهایی  سایر  و  امریکا  بریتانیا، 
افغانستان نیرو دارند و یا داشته اند، خواسته 

تحقیقی  گزارش  نشر  پی  در  روز:  اطالعات 
از  استرالیا  دفاعی  نیروهای  کل  بازرس 
ارتش  ویژه ی  نیروهای  جنگی  تخطی های 
آن کشور در افغانستان، کمیسیون مستقل 
»جنایت  این  که  می گوید  بشر  حقوق 
باید پیگیری و حقوق قربانیان آن  جنگی« 

تأمین شود.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر 
در  عقرب(   2۹ )پنج شنبه،  پیش  روز  دو 
براساس  که  است  گفته  ویدیویی  پیام  یک 
تخطی های  استرالیا،  دفاع  وزارت  گزارش 
کشور  آن  ارتش  ویژه ی  نیروهای  جنگی 
به صورت  و  نبوده  استثنایی  افغانستان  در 

نظام مند رخ داده است.
نقض ها  این  که  است  افزوده  اکبر  خانم 
زندگی  به  واقعی  ارزش  که  دیدی  »از 

غیرنظامیان قایل نبوده«، برخاسته است.
در  بشر  حقوق  کمیسیون  هم،  سویی  از 

کمیسیون حقوق برش: 

حقوق قربانیان جنایت جنیگ نریوهای اسرتالیایی در افغانستان باید تأمنی شود
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از  امریکایی  نیروهای  که  وقتی  است  طبیعی 
متحدان  حمایت  از  شوند،  خارج  افغانستان 
این  شد.  خواهد  کاسته  نیز  کشور  این  غربی 
وضعیت به طور خودکار روی کمک های جامعه 
دیگر،  طرف  از  می گذارد.  تأثیر  نیز  جهانی 
طالبان تعهدی برای دست برداشتن از خشونت 
در  که  طالبان  زندانی  افراد  اکثریت  ندارند. 
نتیجه ی توافق این گروه با امریکا از زندان های 
به میدان جنگ  آزاد شدند، دوباره  افغانستان 
مهم،  اولویت  دو  به  طالبان  گروه  برگشته اند. 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و آزادی 
آزادی  است.  یافته  دست  گروه  این  زندانیان 
حکومت  برنده  برگ  به عنوان  طالب  زندانیان 

افغانستان از دست رفته است. 
دود خـروج غیرمسـئوالنه امریکا از افغانسـتان 
نمـی رود.  افغانسـتان  بـه چشـم مـردم  تنهـا 
خطـر تبدیـل افغانسـتان بـه پایگاهـی بـرای 
ترتیـب دادن  بـرای  بین المللـی  پیکارجویـان 
حمـالت دیگـری بـه امریـکا یـا منافـع ایـن 
در  مسـأله  مهم تریـن  دارد.  وجـود  کشـور 
ایـن گـروه  بریـدن  امربـکا و طالبـان  توافـق 
گزارش هـای  براسـاس  امـا  بـود،  القاعـده  از 
رسـمی طالبـان هنـوز بـا القاعـده در ارتبـاط 
هسـتند و نشـانه های از تغییـر رویکـرد نیـز 
ملـل  سـازمان  یافته هـای  نمی شـود.  دیـده 
از  طالبـان  حمایـت  کـه  می دهـد  نشـان 
شـبکه القاعـده ادامـه دارد. تیـم نظـارت بـر 
تحریم هـای سـازمان ملـل بـه شـورای امنیت 
گـزارش داده اسـت کـه رهبران ارشـد القاعده 
در  هنـوز  گـروه  ایـن  جنگ جـوی  صدهـا  و 
افغانسـتان فعالیـت دارند. چنـدی پیش رهبر 
القاعـده بـرای شـبه قاره  هنـد کـه در مناطـق 
بودوبـاش  فـراه  در  طالبـان  کنتـرل  تحـت 
داشـت، کشـته شـد. هنوز داغ فاجعـه یازدهم 
اسـت.  زنـده  امریکایی هـا  قلـب  سـپتامبر در 
سـهلنگاری در تـالش بـرای جلوگیـری از یک 
فاجعـه ی دیگـر، ممکـن اسـت بـاز هـم دامن 
ایـاالت متحـده را بگیرنـد. بنابرایـن، امریـکا و 
متحدانـش بایـد خطر طالبان را در افغانسـتان 

جـدی بگیرنـد.
از این رو، خروج مسئوالنه ی امریکا از افغانستان 
بسیار حیاتی است. معنای خروج مسئوالنه این 
است که پیش از این که بحث خروج سربازان 
بر سر تعهد  باید حرف اصلی  باشد،  امریکایی 
طالبان باشد. بسیار روشن است که اگر گروه 
الزم  ضمانت های  بدون  شود  موفق  طالبان 
افغانستان خارج کند،  از  را  امریکایی  سربازان 
خواهد  فرو  بحران  کام  در  افغانستان  دوباره 
رفت. شرایط حاکم در افغانستان به هیج وجه 
امریکا  رزمی  نیروهای  که  نیست  این  آماده ی 
به طور ناگهانی و شتاب زده افغانستان را ترک 
کنند. دل  خوش کردن به روند جاری مذاکرات 
زیاد خوش بینانه نیست، زیرا تمرکز طالبان بر 
جنگ و خشونت هر نوع صلح و توافق را دشوار 
امریکایی  نیروهای  خروج  این رو،  از  می کند. 
غیرتدریجی،  یا  تدریجی  به صورت  چه  ناتو  و 
باید براساس شرایط افغانستان باشد. تأکید بر 
خروج عجوالنه و پراکندگی موضع امریکایی ها 
یک  طالبان  برای  سیاسی  نظر  از  متحدین  و 
گروه حس  این  برای  و  است  ایده آل  وضعیت 
گرگ  »سر  معروف  قول  به  می دهد.  پیروزی 
قطعی  خروج  برای  و  برید«  اول  هم  باید 

تصمیم گیری شود. 
بی برنامـه ی  خـروج  و  شـتاب زده  برخـورد 
نیروهـای خارجـی در ایـن وضعیـت سـرعت 
زوال ثبات سیاسـی را در افغانسـتان سـریع تر 
طالبـان  امـارت  برگشـت  بـرای  را  زمینـه  و 
فراهـم کنـد. تجربه ی دولت اسـالمی در عراق 
و سـوریه نشـان داد اگـر بـه گروهـی کـه بـه 
خشـونت بـاور دارد، میـدان داده شـود، چـه 
مشـابه  تجربـه  یـا  بیفتـد.  می توانـد  اتفاقـی 
افغانسـتان در دهـه ی هفتاد، زمانـی که اتحاد 
جماهیـر شـوروی سـابق از افغانسـتان خـارج 
شـد، ارتـش و پولیـس به طور ناگهانی سـقوط 
کـرد و نتیجـه ی آن جنـگ و ویرانـی عظیـم 

. د بو

گزارشخبرهای داخلی

صنف  شاگرد  بروید  است.  خیالی  معلم  دارد. 
12 ایستاد کنید و احتماال جمع و تفریق یاد 
ندارند. مشکالت معارف غور را دایم در مجلس 
نمایندگان گفته ام، اما این گپ ها هیچ نتیجه 

نداده است.«
پروژه های  که  است  مدعی  چنین  هم  او 
کیفیت  کمترین  با  مکاتب  سازی  ساختمان 
تکمیل می شود و در مصرف پول فساد وجود 
دارد: »دروازه مکتب و کلکین ها بسته نمی شود. 
مشکالت  دارد.  مشکل  می  سازند،  که  بامی 
زیادی در بخش ساخت مکاتب در غور وجود 
دارد.« اما مسئوالن معارف غور ادعای این عضو 

مجلس نمایندگان را رد می کنند.

تأثیر ناامنی بر آموزش
بیشترین  غور  در  جنگ  جغرافیای  گسترش 
است.  زده  پرورش  و  آموزش  بخش  به  ضربه 
نیز  اکنون  هم  می گوید  غور  معارف  رییس 
شمار زیادی از واجدین شرایط رفتن به مکتب 
محروم  آموزش  از  ناامنی  و  جنگ  به دلیل 
آموزش  بر  ناامنی  تأثیر  بیشترین  هستند. 
افکنده است. آمار مسئوالن در  دختران سایه 
اداره معارف غور نشان می دهد که هم اکنون 
210 هزار دانش آموز که در این والیت وجود 

دارد ۳۹ درصدشان دختران اند. 
ناپسند  رواج های  و  رسم  ناامنی ها،  کنار  در 
برای  عمده  دلیل  دو  سن  زیر  ازدواج های  و 
قلمداد  غور  در  دختران  آموزش  از  ممانعت 
پایتخت  به  افغانستان  غرب  در  غور  می شود. 
خشونت علیه زنان مشهور است و رقم ازدواج 
است.  بلند  والیت  این  در  دختران  سن  زیر 
خانه های  از  مکاتب  زیاد  فاصله  همچنین 
مکتب  به  که  به شمار دخترانی  نیز  مسکونی 

می روند، کاسته است. 
به دلیل  می کنند  تأیید  غور  معارف  مسئوالن 
ناامنی یک مکتب در شهر فیروزکوه مرکز این 
والیت و 11 مکتب در ولسوالی ها مسدود است. 
نماینده  دهقان پور،  عطامحمد  هم،  سویی  از 
که  نمایندگان می گوید  در مجلس  غور  مردم 
تحت  مناطق  در  عنوان  هیچ  به  طالبان  گروه 
تسلط شان اجازه ساخت مکاتب را نمی دهند تا 
هنگامی که باج نگیرند و رقم باج گیری طالبان 
از پروژه ها مختلف در غور درشت است: »به هر 
نقطه  به همان  و  دارد  تسلط  طالب  که  نقطه 
پروژه ها  از  فیصدی  اگر  و  می گیرد  فیصدی 
ندهند، طالب اجازه نمی دهد که کار مکتب ها 

آغاز شود.«

طرح نو؛
الهی،  کمدی   .)1۳78( آلیگیری  دانته   .2
انتشارات  تهران:  شفا،  شجاع  الدین  ترجمه  ی 

امیرکبیر؛
قدرت،  ادب   .)1۳۹2( عبدالکریم  سروش،   .۳
ادب عدالت، تهران: مؤسسه  ی فرهنگی صراط؛

گلستان   .)1۳57( مصلح  الدین  سعدی،   .4
تهران:  فروغی،  محمدعلی  اهتمام  به  سعدی، 

انتشارات امیرکبیر؛
 .)1۳87( آدم  مجدودبن  غزنوی،  سنایی   .5
مقدمه،  با  شریعة  الطریقه،  و  حدیقة  الحقیقه 
تهران:  روشن،  محمد  تحشیه  ی  و  تصحیح 

انتشارات نگاه؛
6. شفیعی کدکنی، محمدرضا )1۳۹4(. مفلس 
کیمیافروش )نقد و تحلیل شعر انوری(، تهران: 

انتشارات سخن؛
خط   .)1۳6۹( ناصرالدین  صاحب  الزمانی،   .7
سوم )درباره  ی شخصیت، سخنان و اندیشه  ی 
مطبوعاتی  موسسه  ی  تهران:  تبریزی(  شمس 

عطایی؛
8. صبور، داریوش )1۳70(. آفاق غزل فارسی 
از  تغزل  و  غزل  تحول  در  انتقادی  )پژوهشی 

آغاز تا امروز(، تهران: نشر گفتار؛
 .)1۳۹۳( ابراهیم  محمدبن  عطار،   .۹
منطق  الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتور 
انتشارات  تهران:  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا 

سخن؛
اسطوره،  قدرت   .)1۳77( جوزف  کمبل،   .10

ترجمه  ی عباس مخبر، تهران: نشر مرکز؛
محمدبن  جالل  الدین  مولوی،   .11
تصحیح  معنوی،  مثنوی   .)1۳78( محمد 

رینولدنیکلسون، تهران: انتشارات ققنوس؛
 .)1۳۹1( محمد  عبداهلل  بن  رازی،  نجم   .12
اهتمام  به  الی  المعاد،  من  المبدأ  مرصادالعباد 
و  علمی  انتشارات  تهران:  ریاحی،  محمدامین 

فرهنگی؛
خردمند،  انسان   .)1۳۹7( یووال  هراری،   .1۳
ترجمه  ی نیک گرگین، تهران: فرهنگ نشر نو.

معارف غور می گوید که هم اکنون نزدیک به 
آموزگار معاش دریافت می کنند و  شش هزار 

اغلب این آموزگاران فارغ صنف 14 هستند. 
کمبود  گذشته  سال های  در  که  می افزاید  او 
آموزگاران با استخدام افراد به گونه ی قراردادی 
اما  جبران  کردند،  خدمتی  و  حق الزحمه  و 
صورت  کار  این  کرونا  شیوع  به دلیل  امسال 

نگرفته است. 
کتاب های  شدید  کمبود  با  غور  دانش آموزان 
مسئوالن  می کنند.  نرم  دست وپنجه  درسی 
دوره  دانش آموزان  بیشتر  امسال  می گویند، 
کمبود  همچنین  ندارند.  درسی  کتاب  لیسه 
دیوار  نداشتن  و  صحی  آشامیدنی  آب  شدید 
احاطوی مکاتب دخترانه از دیگر مشکالت سد 

راه فراگیری آموزش در غور قلمداد می شود.
در  غور  مردم  نماینده  دهقان پور،  عطامحمد 
مجلس نمایندگان می گوید که همواره کمبود 
کتاب برای دانش آموزان وجود داشته و برخی 
اقتصادی  بد  شرایط  به خاطر  دانش آموزان  از 

قادر به خریداری کتاب نبوده اند.

ادعای حیف ومیل 
در  غور  مردم  نماینده  دهقان پور،  محمد  عطا 
بر  مبنی  را  سنگین  اتهام  نمایندگان  مجلس 
حیف  ومیل گسترده بودجه معارف غور در دو 
مطرح  خیالی  آموزگاران  وجود  و  اخیر  دهه 
مکاتب  از  برخی  در  که  می گوید  او  می کند. 
صنف ها  سر  به  و  هستند  خیالی  آموزگاران 
حاضر نمی شوند و حتا فارغان صنف 12 سواد 
خواندن و نوشتن را ندارند: »من وکیل مردم 
غورم و می فهمم که معارف خیلی زیاد مشکل 

آن  تعمیم  در  کوشش  مضحک،  گونه  ی  به 
تعمیمش  که  داریم  کم  یاب  بسیار  تجربه  های 

تقریبا محال به نظر می  رسد.
مسالمت  آمیز  عبور  در  غرب،  موفقیت  راز 
هیچ  البته  است.  بوده  مردگان شان  دنیای  از 
و  تاریخی  ارزش  با  میراث  های  به  عنوان  گاه 
فرهنگی آن را از یاد نبرده اند. از نگاه تاریخی، 
هر روز ابعاد تازه  ای به این میراث  های فرهنگی 
راه  به  عنوان  را  میراث  ها  این  اما  می  دهند. 
حل  های زندگی امروزی، مطرح نکرده اند. زیرا، 

هرسخن جایی و هر نقطه مکانی دارد.
خود  متن،  با  مواجهه  در  معافیت،  سنت 
خواننده  طرف  از  متن  سانسور  مثابه  ی  به 
خودش،  شخصیت  به  آگاهی  با  مؤلف،  است. 
جایگاه علمی و دانایی خودش، اقدام به طرح 
مفاهیمی کرده اند که امروز در نظر ما، بعضی از 
آن مفاهیم ارزش  اند و بعضی شان، ضد ارزش. 
با  برخورد گزینشی  با  ما،  را  تقسیم  بندی  این 
متن می  کنیم و کار نادرست است. پس نباید 
پنهان  کاری  و  برخورد شود  گزینشی  متون  با 
صورت  درون  متنی،  مفاهیم  بازخوانی  امر  در 

بگیرد.
پایان.

منابع
1. ابراهیمیدینانی، غالم  حسین )1۳8۹(. دفتر 
انتشارات  تهران:  )۳جلد(،  عشق  آیت  و  عقل 

مشکالت تنها نداشتن ساختمان نیست
اما غوری ها نگران اند که سناریوی وعده خالفی 
مکاتب  ساخت  بخش  در  حکومتی  مقام های 
وجود  نگرانی  این  نشود.  تکرار  دیگر  بار  یک 
ساخت  دوم  مرحله  جهانی  بانک  که  دارد 

مکاتب را در افغانستان تمویل مالی نکند. 
فعاالن مدنی غور در  از  یکی  حسن حکیمی، 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
بخش زیادی از دانش آموزان غور در محرومیت 
نیز  مرکزی  حکومت  تاکنون  و  می برند  به سر 
در قبال شان بی پروا بوده است: »طی دو دهه 
اخیر به تناسب والیت های دیگر در غور کمتر 
کاری برای ساخت مکاتب صورت گرفته و باید 
حکومت توجه کند تا کودکان غوری ها بی سواد 

نمانند.«
می گویند  غور  معارف  ریاست  در  مسئوالن 
سال  چند  از  آموزگار  هزار  دو  حدود  در  که 
باید هرچه سریع تر  و  دارند  این سو کمبود  به 
این شمار از آموزگاران استخدام شوند. رییس 

گفتمـان مسـلط در جامعـه  ی مـا، تعمیـم و 
احیـای تجربیـات همین گذشـتگان  اند. سـعی 
بـرای احیایـی راه   هـای رفتـه و تجربه  شـده  ی 
نـاکام، چه در سـاحت فردی و چه در سـاحت 
اجتماعـی، آن گونه که تالشـی اسـت از طرف 
قشـر سـنتی و عـوام جامعـه، یـک کوشـش 

روشـن  فکرانه نیـز اسـت.
غور  فرهنگ  شناسی،  و  تاریخی  منظر  از  اگر 
کاری  بگیرد،  صورت  مردگان،  دنیای  روی 
باشد  قرار  وقتی  اما  است.  پسندیده  بس 
تفکر  و  وسطایی  قرون  معرفت  و  سنت  این 
اشعری  گری و صوفیانه  ی قرون ششم و هفتم 
فردی  زندگی  در  حل  راه  به  عنوان  هجری، 
زمان،  آن  شود،  پیشنهاد  اجتماعی،  یا  و 
جدی  باید  وقت،  آن  می  شود.  پرسش  برانگیز 
تردید کرد که آیا تعمیم دادن این راه حل  ها، 
ولو در ساحت فردی راه  گشا است؟ این مباحث 
و تجربه  ها »همزمانی« بوده اند یا »در زمانی«؟ 
تاریخ  از  خاصی  مقطع  یک  مربوط  یعنی 
بوده اند و یا در طول زمان قابل تطبیق است؟

آیا مشکل دنیای امروز ما، مشکالت قرن  های 
ششم و هفتم هجری  اند؟ یا بن  بست  های کنونی، 
اصال سنخیتی با آن ندارند. اگر سنخیتی وجود 
نحوه  ی  در  دخیل  اند  عواملی  چه  پس  ندارد، 
همزمانی  حل  های  راه  که  ما  اندیشیدن 
سعی  مذبوحانه  تالش  یک  در  را  )مقطعی( 
و  بسازیم  )نازمان  مند(  زمانی  در  می  کنیم، 

ساختمان  هزار  شش  که  بود  گفته   ۹7 سال 
مکتب در سراسر کشور ساخته شود، اما رنگینه 
در  کشور  معارف  وزارت  سرپرست  حمیدی، 
سفرش به هرات به روزنامه اطالعات روز گفته 
و  تمام  کارش  مکتب   600 تاکنون  که  است 
ساخت دوهزار و 400 مکتب دیگر نیز زیر کار 

است. 
احیا  وزارت  به  مکاتب  این  ساخت  مسئولیت 
است.  شده  سپرده  کشور  دهات  انکشاف  و 
فریدون آژند، سخن گوی این وزارت به روزنامه 
 175 جهانی  بانک  که  می گوید  روز  اطالعات 
میلیون دالر برای ساخت بخشی از این مکاتب 
کمک کرده است و تالش ها برای جلب کمک 
مرحله  ساخت  برای  کمک کننده  نهادهای 
»رییس جمهور  دارد:  جریان  مکاتب  نخست 
بین المللی  نهادهای  تعهد کرده در صورتی که 
بانک  جهانی،  بانک   به شمول  کمک رسان 
برای  دیگر  نهادهای  یا  و  آسیایی  انکشاف 
ساخت مکاتب همکاری نکنند، از بودجه ملی 

زمینه ساخت این مکاتب را مهیا می  کند.«

داوری  و  دانته  اندیشی  از  غرب،  می  شود.  آغاز 
آن جا  در  خردورزی  چون  عبورکرد.  دانته  وار 
روش  مند،  خردورزی  این  و  بود  روش  مند 
رشد  و  نداشت  وجود  دانته  اندیشی  درون  در 
دانته   اندیشی  از  بیرون  و  کنار  در  بلکه  نکرد؛ 
پرورش   یافت. رنسانس، در ایتالیا شکل گرفت 
نیست؛  الهی  در متن کمدی  رنسانس،  این  و 
آمد.  به وجود  خردورزان  دیگر  آثار  در  بل، 
فیلسوف  ده  ها  و  جان  الک  مونتسکیو،  کانت، 
خرداندیش، ادامه  دهندگان سنت دانته  اندیشی 
نبوده اند. آنان، منتقدان سرسخت دانته  اندیشی 
و داوری خردستیزانه  ی قرون وسطایی بوده اند.

ما  که  است  این  اندیشه  ورزی،  در  ما  خطای 
درون  در  را  پلورالیزم  و  روش  مند  خردورزی 
جست  وجو  خودکامه  پرور  و  استبدادخو  سنت 
می  کنیم. از درون مثنوی مولوی، منطق  الطیر 
خرد  هیچ  گاه  سنایی،  حدیقه  ی  و  عطار 
جرقه  هایی  گرچند  نمی  شود.  حاصل  انتقادی 
از  برون رفت  برای  ولی  دارد.  وجود  خرد  از 
این  استبداد،  از  نجات  و  خودکامگی  دام 
متون پاسخ  گو نیست. چون، گنبد خودکامگی 
رودخانه  ی  مانند  که  است  ستبر  آن قدر 
یخ  زده  ی کوچیتوی دوزخ دانته، این تک  بیت  ها 

کوچک  ترین خراشی در آن ایجاد نمی   تواند.
نگاه تطبیقی، به آثار قرون وسطایی در غرب 
واقعیت  این  فارسی،  زبان  کالسیک  ادبیات  و 
از  پس  اروپا،  که  می  کند  روشن  ما  برای  را 
رنسانس، از مرحله  ی خردستیزی و غیرستیزی 
)منظور از غیرستیزی در ساحت اندیشه  ورزی 
اعتراف  باید  سوگ  مندانه  اما  عبورکرد.  است( 
دانته   اندیشی  مرحله  ی  در  هنوز  ما  که  کنیم 
داوری  های دگم  اندیشانه  ی  با  و  به سر می  بریم 

خود، خردستیزی را به تکرار تجربه می  کنیم.
روی  تعمـق  یـا  مـردگان  دنیـای  مطالعـه  ی 
سـنت، برای ما اهمیـت دارد. اهمیت موضوع، 
باستان  شـناختی،  ابعـاد  آن  کـه  از  پیـش 
تاریخـی و یا زیبایی  شـناختی داشـته باشـند، 
اهمیـت کاربـردی دارد. زیـرا، تفکـر غالـب و 

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

می گویند  غور  والیت  در  معارف  مسئوالن 
ساختمان  والیت  این  در  مکاتب  درصد   72
از  پیش  که  خیمه هایی  از  بسیاری  ندارند. 
می خواندند،  درس  آن  زیر  دانش آموزان  این 
به دلیل فرسودگی قابل استفاده نیست و بیشتر 
می خوانند.  درس  باز  فضای  در  دانش آموزان 
به گفته ی مسئوالن، والیت غور از محرومیت 
زیادی رنج می برد. در این والیت 811 مکتب 
درصد   28 تنها  میان،  این  از  اما  دارد،  وجود 
احمدصابر  دارند.  درسی  ساختمان  مکاتب 
نوری، رییس معارف غور می گوید که طی سال 
جاری تنها کار ساخت 15 مکتب جریان داشته 
است. او می افزاید قرار بود که از طریق وزارت 
سال  در  مکتب   550 دهات  انکشاف  و  احیا 
 جاری در غور ساخته شود، اما شیوع کرونا کار 
ساخت این مکاتب را به سال 1400 به تعویق 

انداخته است. 
در  افغانستان  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 

نتیجه  گیری
این نوشتار، خوانشی است از دو بخش دوزخ و 
بهشت کمدی الهی دانته. در کنار آن، ابیاتی 
از  دانته  دیدگاه  با  مطابقت  و  مشابهت  در 
مثنوی مولوی، حدیقه  ی سنایی و منطق  الطیر 
عطار آورده شده اند. این مشابهت بین سخنان 
سخن  مختلف  زبان  دو  با  که  شاعری  چهار 
تغذیه کرده اند،  از فرهنگ متفاوت  و  گفته اند 

قابل تأمل است. 
اثبات کننده  ی  تطبیقی،  نگاه  این  نتیجه  ی 
این  معرفت  شناسی  که  است  واقعیت  این 
مقاله،  این  چهار شاعر، حداقل در محدوده  ی 
این  این شاعران بزرگ است.  یک نوع داوری 
به  معطوف  دینی  ایمان  بر  مبتنی  داوری، 
انسانی.  کردار  نه  است؛  صوفیانه  جهان  نگری 
نوعیت  به خاطر  انسان  ها  که  معنا  این  به 
تا  گرفته اند  قرار  قضاوت  مورد  ایمان شان، 
از  که  قضاوتی  داده اند.  انجام  که  را  کارهایی 
آن، به داوری خردستیزانه و غیرستیزانه تعبیر 
خردستیز  به شدت،  داوری،  این  است.  شده 
آمیخته  این خردستیزی و غیرستیزی،  است. 
با خشونت است. دوزخ کمدی الهی، سرشار از 
خشونت است. خشونتی که در تخیل سرشار 

دانته  ی کاتولیک، تصویرسازی شده است. 
بیت  هایی آورده شده  از مولوی، سنایی و عطار 
وقتی  است.  خشونت    پرور  و  خردستیز  نیز، 
نوعی(  )من  من  مانند  هرکه  می  گوید  مولوی 
نیندیشد، نابود باد. هرکه برخوردار از معرفت 
او نیست، به او با نگاه تفضیلی و تمسخرآمیز 
را  کفر  »کاف«  عطار  یا  می  شود.  نگریسته 
یا  می  دهد.  ترجیح  فلسفه  »فای«  از  طنز  به 
نوش  شرعی  حکمت  شراب  می  گوید:  سنایی 
جان کنید که از این لذت، هوس  گویان یونانی 
تفکر   خردستیزانه  در  ریشه  همه  محروم  اند. 
بیان  سلبی  رویکرد  با  که  دارد  غیرستیزانه  و 

می  شود. 
بخشی از این یادداشت، تالشی است در تعیین 
جا  همین  از  تفاوت  گذشتگان.  با  ما  نسبت 

معارف غور در سایه ی جنگ و محرومیت
72 درصد مکتب ها در این والیت ساختمان درسی ندارند

یر خارجه ی ازبیکستان  خلیل زاد و وز
در مورد روند صلح افغانستان گفت وگو کردند

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان و عبدالعزیز 
صلح  روند  مورد  در  دو طرف  و  دیدار  باهم  ازبیکستان  خارجه ی  امور  وزیر  کاملوف، 

افغانستان بحث و گفت وگو کرده اند.
آقای خلیل زاد بامداد دیروز )جمعه، ۳0 عقرب( در رشته تویتی گفته است در این دیدار 
که در شهر واشنگتن، پایتخت امریکا صورت گرفته، دو طرف همچنان در مورد »اهمیت 

فوری کاهش خشونت ها« و نقش منطقه در روند صلح افغانستان صحبت کرده اند.
به گفته ی او، اهمیت اتصال اقتصادی منطقه، تجارت و توسعه از دیگر موضوعات مورد 
بحث دیدار آنان بوده است. از سویی هم، نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان 
گفته است که او در دیدار با وزیر خارجه ی ازبیکستان در مورد برگزاری نشست میان 
نمایندگان امریکا، ازبیکستان، پاکستان و افغانستان روی بحث درباره ی اتصال و انکشاف 

منطقه ای نیز گفت وگو کرده است.
خلیل زاد و کاملوف درحالی در مورد روند صلح افغانستان باهم گفت وگو کرده اند که 
مذاکرات بین االفغانی صلح در دوحه، پایتخت قطر با گذشت بیش از دو ماه از آغاز آن، 

با بن بست مواجه شده است.
دو روز پیش اما منابعی از هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و گروه 
طالبان در صحبت با روزنامه اطالعات روز از پیشرفت در حل موارد اختالفی طرزالعمل 

مذاکرات خبر داده اند.

کمیسیون حقوق برش خواهان پایان دادن 
استخدام کودکان توسط طالبان در جنگ شد

اطالعات روز: همزمان با روز جهانی کودک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
استخدام  به  کنوانسیون حقوق کودک،  رعایت  با  که  است  طالبان خواسته  گروه  از 

کودکان در جبهه های جنگ پایان دهد.
در اعالمیه ای که دیروز )جمعه، ۳0 عقرب( از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر 
رسیده، همچنان از دولت افغانستان خواسته شده است که به نیازهای اساسی کودکان 

آسیب دیده و در معرض آسیب رسیدگی کند.
در اعالمیه تأکید شده است که جنگ طوالنی در کشور برای سالمت، رشد و آموزش 

و پرورش کودکان پیامدهای ناگوار داشته است.
این کمیسیون گفته است که »کودکان کار، بد یا بی سرپرست و کودکان خیابانی« در 

افغانستان نیازمند بیشترین توجه اند.
از سویی هم، کمیسیون حقوق بشر از حکومت و نهادهای امدادرسان نیز خواسته به 

کودکان بی جاشده ی بر اثر درگیری های چند ماه اخیر بیشتر توجه کنند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان درحالی از گروه طالبان خواسته است که به استخدام 
کودکان در جبهه های جنگ پایان دهد که قبل از این نیز شماری از نهادها از جمله 
در  را  کودکان  طالبان  که  بودند  کرده  اعالم  بشر  حقوق  دیدبان  و  کمیسیون  این 

صفوف شان استخدام می کنند.
گروه طالبان اما این گفته ها را پیوسته رد کرده است.

دو رسباز پولیس در حمله ی طالبان در بغالن کشته شدند
طالبان، پنج جنگ جوی این گروه نیز کشته شده اند.

او افزود که این حمله پس از چند ساعت درگیری به عقب زده شده و هم اکنون ساحه ی 
درگیری در کنترل نیروهای امنیتی است.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت بغالن در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان 

در بخش هایی از این والیت حضور و فعالیت گسترده دارند.

حمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند  بغالن  والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
این  امنیتی در شهر پل خمری، مرکز  نیروهای  جنگ جویان گروه طالبان بر یک پاسگاه 

والیت دو سرباز پولیس کشته شده اند.
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بغالن  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  بشارت،  جاوید 
طالبان این حمله ی شان را دو شب پیش )پنج شنبه، 2۹ عقرب( در نزدیکی ورودی شهر 
پل خمری راه اندازی کرده اند. آقای بشارت افزود که در جریان درگیری در این حمله ی 

مسئوالن معارف غور تأیید 
می کنند به دلیل ناامنی یک 

مکتب در شهر فیروزکوه 
مرکز این والیت و 11 مکتب در 

ولسوالی ها مسدود است. 
از سو�یی هم، عطامحمد 

دهقان پور، نماینده مردم غور در 
مجلس نمایندگان می گو�د که 
گروه طالبان به هیچ عنوان در 
مناطق تحت تسلط شان اجازه 

ساخت مکاتب را نمی دهند

Social Media

 )خوانشی از دوزخ و بهشت کمدی الهی دانته و مقایسه با ابیاتی از 
مثنوی مولوی، منطق  الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(

دنیای مردگان )12(

محمدموسا شفق
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چه ساعتی بیداری شوی و چه ساعتی باید 
بخوابی. فکر کن در زندان قرار داری. بازهم 

با مشکالت جدیدتر روبه رو شدیم.«
ماجراهای  و  است  مرسل  اتاقی  هم  شبنم 
آتن  در  سرانجام  و  کرده  سپری  را  مشابه 
رفیق  حاال  هم  اتاقی،  ماه  چندین  از  بعد 
شدند. شبنم بعد آن که در دوم اسد 1۳۹6 
خورشیدی، انفجار مهیبی در مقابل دانشگاه 
شیشه  های  تمام  کابل  دهبوری  در  زاول 
که  گرفت  تصمیم  فروریختاند،  را  صنفش 
بیرون شود: »آن روز مضمون  افغانستان  از 
اناتومی امتحان داشتیم.« در این انفجار 15 
کارمند وزارت معدن و پترولیم که اکثرشان 

دارای تحصیالت عالی بودند، جان باختند. 
مرسل، شبنم و شماری زیادی از پناهجویان 
راه  دو  فقط  می کنند  فرار  اردوگاه  ها  از  که 
دارند: برگشت به اردوگاه و یا عبور قاچاقی 
دو  این  اروپا.  اتحادیه  دیگر  کشورهای  به 
پناهجوی افغان می  گویند: »تمام دغدغه ما 
و تمام هراس ما اردوگاه موریا است و دوباره 
نمی  خواهیم به هیچ وجه به موریا برگردیم.« 
درخواست  برنگردد،  موریا  به  اگر 
پناهندگی  شان هم در جاهای دیگر بررسی 
قاچاقی  راه  اکثر  نمی  شود.  پیش   برده  و 
می  کنند.  انتخاب  را  دیگر  کشورهای  به 
هشت  حدود  بدل  در  انسان  قاچاق  بران 
گذرنامه  هایی  پناهجویان  برای  یورو  هزار 
پیدا می  کنند که عکس آن با چهره پناهجو 
شباهت داشته باشد. پناهجویان با استفاده از 
این گذرنامه جعلی شانس شان را برای رفتن 
ازمایش  اروپا  اتحادیه  دیگر  کشورهای  به 
در  »گیم  زدن«  به  عمل  این  که  می  کنند 
میان پناهجویان مشهور است. مرسل شش 
بار شانسش را آزموده و شبنم ده بار اما هر 
بار دستگیر و گاهی زندانی هم شدند: »وقتی 
به  یونان  از  یا  و  می  آیی  یونان  به  ترکیه  از 
دیگه:  است  بازی  می روی،  دیگر  کشورهای 
و  برد  بازی  زندگی،  با  بازی  جان،  با  بازی 

باخت.«

سفارت افغانستان چه می  گوید؟
انتقادهای پناهجویان و فعاالن  به  در پاسخ 
افغانستان  سفارت  پناهجویان،  حقوق 
اردوگاه  وضعیت  که  می  گوید  یونان  در 
پناهجویان نسبت به سال  های گذشته بهتر 

شده است. 
میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان 
پی گیری  با  که  می  گوید  روز  اطالعات  به 
سازمان های  سایر  و  افغانستان  سفارت 
اکنون  مهاجران،  حقوق  حامی  بین المللی 
اردوگاه  و  مهاجران  اردوگاه های  وضعیت 
گذشته  سال  به  نسبت  جدید«  »قره  تپه 
جمعیت  تراکم  مالحظه  قابل  کاهش  با 
داکتران،  ازدیاد  جزایر،  در  پناهجویان 
تشناب ها، حمام و سایر ضروریات اولیه، بهتر 

شده است. 
معلومات  »براساس  می  گوید:  صمدی  آقای 
وزیر مهاجرت یونان، در اردوگاه موقتی که 
ایجاد شده است تشناب ها و حمام  های کافی 
دیگری  اقدامات  است  قرار  دارد.  وجود  نیز 
اردوگاه  این  بیشتر  هرچه  بهترسازی  برای 
صورت  نیز  اروپا  اتحادیه  با  همکاری  در 
گیرد... بحث  ها و مذاکرات منظم با مقامات 
بین المللی  نهادهای  یونان،  حکومت  مربوط 
یونان در  افغان در  پناهجویان  نمایندگان  و 

عالی ترین سطح وجود دارد.« 
به گفته سـفیر افغانسـتان در یونان، پروسـه 
طبـق  یونـان  در  پناهجویـان  پناهندگـی 
قانـون پناهندگـی ایـن کشـور کـه در مـاه 
عقـرب سـال گذشـته بـه تصویـب رسـید، 
سـرعت پیدا کـرده و اکنون در مـدت 6 ماه 
پناهندگـی  یـک سـال درخواسـت  های  تـا 
هـر پناهجـو مورد بررسـی و رسـیدگی قرار 
گرفتـه و بـه آن جـواب مثبـت و یـا منفـی 

ارائـه می شـود.
به گفته آقای صمدی، در حال حاضر بیشتر 
از ۹ هزار پناهجوی افغان در جزایر لیسبوس، 
زندگی  لیروس  و  کاس  خیوس،  ساموس، 
می  کنند و بیشتر از 2۳ هزار پناهجوی دیگر 
سالونیکی،  تسالونیکی،  آتن،  شهرهای  در 
یونان  شهرهای  دیگر  و  ایوراس  و  المیه 
زندگی می  کنند. شماری دیگر هم به صورت 
زندگی  یونان  در  پنهانی  و  غیرقانونی 

می  کنند. 

این که جامعه، نهادها و دستگاه های اجرایی 
و حقوقی، افراد دارای معلولیت را به لحاظ 
برخورداری از حقوق اساسی و شهروندی با 
دیگر افراد جامعه کامال برابر بپذیرد، نیازمند 
زمان  و  گسترده  آموزش  و  فرهنگ سازی 

طوالنی است.«
در افغانسـتان، زیرسـاخت های ترانسـپورت، 
و دیگـر عرصـه،  آمـوزش، سـاخت و سـاز 
و  اساسـی  حقـوق  مطلـق  غیبـت  در 
شـهروندی افـراد دارای معلولیـت طراحـی 
و سـاخته شـده اسـت. بـه اسـتثنای مـوارد 
بسـیار انـدک و ناکافـی، در روان جامعـه و 
نهادهـای دولـت، هیچ جایگاهی بـرای افراد 
نجم الدیـن  نـدارد.  وجـود  معلولیـت  دارای 
معلولیـت  دارای  فـرد  »هیـچ  می گویـد: 
فیزیکـی کـه مثـال بـا ویلچـر راه مـی رود، 
نمی توانـد از سیسـتم ترانسـپورتی اسـتفاده 
کنـد زیـرا زیرسـاخت های ترانسـپورتی بـه 
صورتـی سـاخته شـده کـه گویـا هیـچ فرد 
دارای معلولیتـی در افغانسـتان وجـود ندارد 
یـا وجودشـان اصال مهـم نیسـت. زمانی که 
یـک سـاختمان بـا طبقه سـاخته می شـود، 
بنـا بـر ایـن اسـت کـه همـه ی افـرادی که 
معلولیـت  می شـوند،  سـاختمان  ایـن  وارد 
کـه  معلولیـت  دارای  فـرد  یـک  ندارنـد. 
از ویلچـر اسـتفاده  یـا  روشـن ضمیر اسـت 
می کنـد، چطـوری از پلکان های دشـوار گذر 
عبـور کنـد یـا راهـش را در دهلیزهـای تـو 
در تـو و بـدون هیچ زیرسـاختی بـرای افراد 
تمـام  تقریبـا  کنـد.  پیـدا  معلولیـت  دارای 
عمومـی  خدمـات  حوزه هـای  و  عرصه هـا 

اسـت.« این گونـه 
مواجهـه ی  و  نـگاه  می گویـد  نجم الدیـن 
افـراد  بـه  نسـبت  افغانسـتان  در  جامعـه 
دارای معلولیـت بایـد مبتنی بر مسـلم بودن 
افـراد  بـرای  اساسـی و شـهروندی  حقـوق 
اکنـون  »اگرچـه  باشـد:  معلولیـت  دارای 
وضعیـت بهتر شـده اما هنوز هـم فردی که 
پـا نـدارد توسـط اکثـر اعضای جامعـه لنگ 
خطـاب می شـود. در مـواردی، حتـا مقامات 
عالی رتبـه ی دولتـی در سخنرانی های شـان 
در یـک مجلـس بزرگ، بـا حضور رسـانه ها 
از پشـت تریبـون، افـراد دارای معلولیـت را 
معیـوب خطـاب می کننـد. معیـوب یعنـی 
کسـی که عیـب دارد. معیـوب یعنی راهزن، 
چپاولگـر، دزد، قاتـل. افـراد دارای معلولیت 
معیـوب نیسـتند. ایـن نـوع نگاه بایـد تغییر 

» . کند
زندگی اش  سوم  دهه ی  آغاز  در  که  مردی 
 ۳0 رفت،  فرو  تلخ  و  سیاه  کابوس  یک  به 
سال بعد در 56 سالگی، از کار و زندگی اش 
احساس لذت و افتخار دارد. دختر نوجوانش 
دانش آموز صنف 6 است و پسرش به تازگی 

به مکتب می رود.
گاهی که نیاز می افتد، رییس خوش سخن و 
متواضع شفاخانه ی صلیب سرخ در کابل، به 
محض ورود یک فرد داری معلولیت شدید 
صورتش  که  »می بینم  می رود:  سراغش  به 
که  است  غرق  ناامیدی  و  اندوه  در  چنان 
انگار تمام جهان را تاریک می بیند. وقتی در 
باال می زنم  پایم را  کنارش، پاچه های هردو 
و به او می گویم که زندگی پایان نیافته و او 
نیز می تواند روزی مثل من و بهتر از من به 
باور کند، دهانش  اگر شما  برگردد،  زندگی 
تا بناگوش از خنده و شادمانی و امیدواری 

باز می شود.«
 ۳8 اگـر  »شـاید«  می گویـد  نجم الدیـن 
سـال قبـل، هـر دو پایـش را در انفجـار یک 
مایـن از دسـت نمـی داد، بـه زندگـی که او 
در آن رضایـت، لـذت و افتخـار را به صورت 
او  نمی یافـت.  دسـت  می چشـد،  همزمـان 
اوج لـذت از زندگـی و افتخـار بـه کارش را 
این گونـه توصیـف می کنـد: »در طـول ایـن 
سـال های طوالنـی، هـزاران بـار دیـده ام که 
یـک فرد دارای معلولیـت بریده از جامعه، تا 
گلـو غـرق در ناامیدی و سـیاهی، با برانکارد 
یـا چارغـوک وارد شـفاخانه می شـود و پس 
از گذرانـدن بازتوانـی فیزیکـی و اجتماعـی، 
بـا امیـد و اطمینـان و بـا پاهـای خـود از 
جامعـه  بـه  تـا  می شـود  خـارج  شـفاخانه 
ملحـق شـود. من حـس می کنم کـه زندگی 
معنـاداری می گذرانـم و کار مفیـد می کنم. 
ایـن خالصـه ی داسـتان لـذت و افتخـار در 

زندگـی من اسـت.«

دزدی  اما  است،  امان  در  قومی  و  گروهی 
او در 18 اسد  وسایل همچنان وجود دارد. 
1۳۹8خورشیدی به یونان رسیده است، اما 
هنوز درخواست پناهندگی  اش در یک حالت 
گنگ و بی  سرنوشت قرار دارد: »هیچ امیدی 
نداریم که کشور یونان درخواست پناهندگی 
ما را پی گیری  کند. بی سرنوشت ماندیم که 
چه کنیم، حتا بعضی وقت  ها این فکر به سر 
ما می  زند که برویم دیپورت ]ردمرز[ شویم. 

بیخی خسته شدیم.«
به گفته این پناهجویان، از سفارت افغانستان 
در یونان هیچ خبری نیست. تنها خیمه   با کف 
چوبی و یک پتو همراه با 75 یورو کمک  خرچ 
پناهجویان  به  یونان  دولت  سوی  از  ماهانه 
سفارت  مسئوالن  و  »سفارت  می  شود:  داده 
یونان  ندیدیم که در  به چشم  را  افغانستان 
اردوگاه  آتش سوزی  در  نه.  یا  دارد  وجود 
موریا که بیشتر پناهجویان افغانی بود، یک 

بار سر نزدند.«
در همیـن حال، فعـاالن حقـوق پناهجویان 
بـد  شـرایط  کـه  می  گوینـد  یونـان  در 
ناشـی  یونـان  در  پناهجویـان  اردوگاه  هـای 
از سیاسـت  های »غیـر انسـانی و شـرم  آور« 
اتحادیـه اروپـا اسـت. محمدنعیـم محمدی، 
در  یونـان  در  پناهجویـان  حقـوق  فعـال 
»از  می  گویـد:  روز  اطالعـات  بـا  صحبـت 
پناهنـده گرفتـه تـا خبرنـگار همـه عـادت 
بـر ایـن پیـدا کـرده کـه به خاطـر شـرایط 
غیرانسـانی و پایمال شـدن حقـوق پناهنـده 
ایـن  در  متهـم کننـد.  را  یونـان  مهاجـر  و 
مـورد تصمیم گیرنـده تنهـا یونـان نـه بلکـه 
کمیسـیون اتحادیـه اروپا اسـت. این ها همه 
سیاسـت  های شـرم آور اتحادیـه اروپـا اسـت 
کـه به جـای فراهم کـردن عبـور امـن بـرای 
پناهجویان« شـرایط را برای آن ها دشـوارتر 

می  کنـد. 
این فعال حقوق پناهجویان می گوید که در 

ارایه ی خدمات به تنها افراد دارای معلولیت 
ناشی از جنگ کافی نیست زیرا تعداد افراد 
بیشتر  چندبرابر  غیرجنگی  معلولیت  دارای 
»دروازه اش  سرخ  صلیب   ،1۳72 در  است. 
را بر روی تمام افراد دارای معلولیت حرکی 
باز کرد«. با این تصمیم صلیب سرخ، تعداد 
کمیته  خدمات  از  که  کسانی  و  مراجعین 

مستفید می شدند، چهاربرابر شد.
سرخ،  صلیب  کابل،  در  استقرار  از  پس 
مرحله به مرحله تا سال 1۳8۹، تعداد مراکز 
درمانی اش در سراسر افغانستان را به هفت 
کابل  از  پس  مراکز  این  داد.  افزایش  مرکز 
کاپیسا،  ننگرهار،  هرات،  شریف،  مزار  در 
بدخشان و هلمند فعال شدند. در این میان، 
مرکز درمانی این کمیته در کابل، عمدتا بر 
مراجعین شان  اجتماعی  و  فیزیکی  بازتوانی 

متمرکز است.
پـس از ۹ سـال فعالیـت و ارایـه ی خدمـات 
در عرصـه ی بازتوانـی جسـمی و فیزیکـی، 
صلیـب سـرخ برنامـه ی بازتوانـی اجتماعـی 
نجم الدیـن  گرفـت.  دسـت  روی  نیـز  را 
تنهـا  کـه  می دانسـتیم  »مـا  می گویـد: 
دارای  فـرد  یـک  بـرای  فیزیکـی  بازتوانـی 
معلولیـت کافـی نیسـت زیـرا فـرد بـا صرفا 
ایـن بازتوانـی نمی توانـد به صـورت کامل در 
جامعـه مدغـم و جایگاهـش را تثبیـت کند. 
بـه همیـن دلیـل، در 1۳76، مـا برنامـه ی 
بازتوانـی اجتماعـی را روی دسـت گرفتیـم 
مراکـز  بـه  کـه  معلولیتـی  دارای  فـرد  تـا 
گذرانـدن  از  پـس  می کننـد،  مراجعـه  مـا 
بازتوانـی فیزیکـی و اجتماعـی، بـه صـورت 

کامـال فعـال وارد جامعـه شـود.«
برنامه ی  سرخ،  صلیب  اجتماعی  بازتوانی 
پروش کودکان  و  آموزش  وسیعی است که 
دارای معلولیت، آموزش حرفه  به افراد دارای 
معلولیت در رده ی سنی نوجوانان و جوانان، 
اعطای قرضه های طویل المدت به افراد دارای 
معلولیت و کاریابی برای این افراد را در بر 
می گیرد. نجم الدین که رهبری این برنامه را 
اجتماعی  »بازتوانی  دارد می گوید:  به عهده 
به  معلولین  که  می شود  اجرا  هدف  این  به 
بار دوش  آینده  ایستاد شوند، در  پای خود 
احساس  مستقل  را  خود  نباشند،  جامعه 

کنند و برای خانواده ی خود مؤثر باشند.«
از  جامعـی  و  رسـمی  آمـار  هیـچ  اگرچـه 
تعـداد افـراد دارای معلولیـت در افغانسـتان 
وجـود نـدارد امـا بـر اسـاس یـک سـروی 

و  ایژه  دریای  مشقت  های  می  شود،  روبه رو 
کوه های ترکیه را کماکان فراموش می  کند: 
»وقتی داخل حمام می  رفتیم ]بی  بندوباران[ 
از  دروازه حمام می کوبید.  به  لگد محکم  با 
ترس این که بی آبرو نشویم، فقط خود را یک 
آب می  زدیم که فکر کنیم حمام رفتیم... از 
در صنف  تا چهار عصر  ساعت هشت صبح 
می  رسید.  دکتر  نوبت  تا  می  شدیم  ایستاد 
در  وضع  عین  می بودی.«  عاجل  اگر  البته 
صف دستشویی و غذا هم بیداد می  کرد: »در 
صف غذا کسانی که زور و پارتی داشت، غذا 
به ما گاهی تنها آب  اما  دریافت می  کردند، 

می  رسید و گاهی نان و گاهی هیچ کدام.«
زباله  ها  گند  بوی  و  طوالنی  صف  های 
آن،  از  مهم تر  نیست،  مرسل  نگرانی  تنها 
دزدی شدن وسایل و بی  بندوباری و زورگویی 
کرده  را چندبرابر  او  نگرانی  زورگو  باندهای 
فردا  می  خوابیدی،  وقتی  »شب  است: 
و  کرده  پاره  چاقو  با  را  چادر  که  می  دیدی 
تلفن را از زیر سرت دزدیده است.« مرسل 
حاال درک کرده است که چرا به موریا جهنم 

می  گوید. 

جایی بدتر از جهنم موریا
بیشتر از دو ماه قبل در 1۹ سنبله اردوگاه 
اردوگاه  های  بزرگ ترین  از  یکی  موریا 
در  سال  چهار  از  بعد  یونان  در  پناهجویان 
پی یک آتش  سوزی بسته شد. مانند مرسل، 
در  زندگی  تجربه  هم  هزارستانی  نوری 
آتش گرفتن  از  بعد  و  دارد  را  موریا  اردوگاه 
»قره  تپه/  نوساخت  اردوگاه  به  را  او  موریا 
نوری  است.  داده  انتقال  جدید«  کاراتپه 
قره  تپه جدید  اردوگاه  وضعیت  که  می  گوید 
»کارا  »اردوگاه  است:  موریا  اردوگاه  از  بدتر 
تپه جدید« از موریا بدتر است. موریا نزدیک 
کاراتپه  اما  بود.  آزاد  ما  جای  و  بود  جنگل 
بسته است و فقط یک دروازه خروجی دارد 
که براساس تقسیم اوقات به بیرون از اردوگاه 

می رویم. مثل زندانی هستیم.« 
حمام  جدید  اردوگاه  در  که  می  گوید  نوری 
وجود ندارد و »بچه  های مجرد در سر سرک 
ندارد.  حمام  هیچ  خانم  ها  و  می  کند  حمام 
دستشویی  ها آب ندارد و پناهجویان با بوتل 

نوشابه به دستشویی آب می  برد.«
نوری می  گوید که بعضی روزها اصال غذای 
می  خوابد:  گرسنه  و  نخورده  را  اردوگاه 
به  وقتی  و  نمی  شود  پخته  درست  »چون 
مردم  به هم می  خورد.  ما  آن می  بینیم حال 
تنها شماری از غذاهای چون برنج، مکارنی 
و نخود سبز را می  خورند. در غذا کافور زیاد 
می  اندازند، اما مرچ و مصاله ندارد. مثل آب 

مزه می  دهد.«
در اردوگاه جدید نوری از جنگ و جنجال  های 

بین المللی  کمیته ی  که   ،1۳67 سال  در 
در  را  شفاخانه  اش  اولین  سرخ،  صلیب 
پارک های صنعتی پلچرخی کابل فعال کرد، 
»یک  که  شنید  چهارسویش  از  نجم الدین 
افراد  که  شده  فعال  کابل  در  خیریه«  نهاد 
دارای معلولیت را درمان و بازتوان می کند. 
او  مراجعه ی  نجم الدین،  زندگی  داستان  در 
در  سرخ  صلیب  تازه تأسیس  شفاخانه ی  به 
پلچرخی کابل، چونان رخ دادن یک معجزه، 

تعیین کننده و فوق العاده است.
تـداوی  جریـان  در  روزهـا،  از  یکـی 
نجم الدیـن در شـفاخانه، او بـا یـک داکتـر 
خارجـی مواجـه شـد. نجم الدیـن بیشـتر از 
بازتوانـی جسـمی و دریافت پـای مصنوعی، 
بـه بازتوانـی اجتماعـی می اندیشـید. او بـا 
انگلیسـی دسـت و پا شکسـته ای به سختی 
موفـق شـد یـک پیـام را بـه داکتـر خارجی 
کنـم.«  کار  می خواهـم  »مـن  برسـاند: 
نجم الدیـن  بـه  نگاهـی  ایتیـن،  کریسـتوف 
کـرد و پاسـخی کوتاهـی داد: »می بینـم.«

نجم الدین  برای  کریستوف،  »می بینِم« 
بسته شدن نطفه ی یک معجزه بود: »جرقه ی 
یک امید به دلم زد. احساس کردم با آن یک 
کلمه ی کریستوف، دریچه ای برویم باز شد.«
عصـر آن روز، کریسـتوف نجم الدیـن را بـه 
دفتـر کارش خواسـت و بـه او گفت از همان 
مربـی  عنـوان  بـه  را  کارش  می توانـد  روز 
افـراد  بـرای  نرمشـی  حرکت هـای  تمریـن 
کنـد.  آغـاز  شـفاخانه  در  معلولیـت  دارای 
بازتوانـی  و  درمـان  جریـان  در  نجم الدیـن 
جسـمی، ایـن حرکت هـا را به خوبـی انجام 
داده و نحـوه ی اجرایـش را فـرا گرفتـه بود. 
پـس از شـش سـال و نیـم، او موفق شـد به 
حسـرت دیرسـالش پایـان دهـد و بـه یـک 

شـغل خـوب دسـت یابد.
اندکـی بعـد، مسـئولیت بخـش فیزیوتراپی 
او  شـد.  واگـذار  نجم الدیـن  بـه  شـفاخانه 
بـود،  تثبیـت شـده  کـه شـغل اش  اکنـون 
سـعی می کـرد بـه تنها شـاغل بـودن اکتفا 
نکنـد. نجم الدیـن، در نخسـتین سـال های 
کارش در شـفاخانه  صلیب سـرخ، چهاردوره 
در  را  فشـرده  و  کوتاه مـدت  آموزش هـای 
بخـش فیزیوتراپی و مدیریت در افغانسـتان 
و خـارج از کشـور گذراند تا »مسـئولیت اش 
انجـام  بـه صـورت مسـلکی و حرفـه ای  را 

» دهد.
جنگ  شدت  اوج  در  و   1۳72 سال  در 
کابل،  در  مجاهدین  گروه های  میان  داخلی 
از  پس  سال  یک  کرد.  ازدواج  نجم الدین 
از  حتا  قبل  سال  ده  که  مردی  ازدواج، 
ناامید  مشاغل  افتاده ترین  پا  پیش  یافتن 
بود، به ریاست شفاخانه ی مرکزی کمتیه ی 
منصوب  کابل  در  سرخ  صلیب  بین المللی 

شد.

زندگی و کار برای انسانیت
صلیب  کمیته ی  که  زمانی  قبل،  سال   ۳۳
سرخ نخستین مرکزش را در پلچرخی کابل 
فعال کرد، فعالیت اش را بر قربانیان و افراد 
متمرکز  و  محدود  جنگی  معلولیت  دارای 
کرده بود. در طول پنج سال اول فعالیت اش، 
این نهاد بین المللی به این نتیجه رسید که 

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

گذشته  سال  پاییز  روزهای  از  یکی  در 
میان  در  بود،  تالطم  از  پر  ایژه  دریای  که 
مرسل  قایق  آن  سرکِش  و  بلند  موج  های 
بیش  بود.  حرکت  در  یونان  ساحل  به سوی 
از  بیشترشان  که  دیگر  پناهجوی   20 از 
مرگ  »سفر  این  در  بودند،  آمده  افغانستان 
و زندگی« مرسل هم  سفر مرسل است. وقتی 
آفتاب صبح 14 عقرب طلوع می کرد، مرسل 
بودند.  رسیده  یونان  ساحل  به  هم  سفران  و 
درحالی که لباس  های آن ها در موج  های دریا 
خیس شده بود، نیروهای ساحلی یونان آن ها 
را پنج ساعت در ساحل نگه می دارد. نیروهای 
ساحلی به دنبال کشتی  های دیگری سواحل 
ایژه را زیر و رو می  کنند تا پناهجویان دیگر 
دهند:  انتقال  اردوگاه  به  و  دستگیر  هم  را 
»ساعت 4 صبح 20 نوامبر 201۹ وارد یونان 
شدیم. پنج ساعت در ساحل زیر باران بودیم 
و بعد از آن ما را به یک اردوگاه در نزدیکی 
و دو شبانه روزه در آن  دادند  انتقال  ساحل 
اردوگاه نگهداری کرد و بعد به جهنم روی 

دنیا انتقال دادند.«

چرا به اردوگاه موریا جهنم می گویند؟
مرسل بعد از دو روز توقف در یک اردوگاه 
ساحلی، نیروهای ساحلی آن ها را به اردوگاه 
اردوگاه  تعفن  بوی  می  دهند.  انتقال  اصلی 
اولین چیزی است که مرسل آن را در 20 
متری   20« می  کند:  حس  اردوگاه  متری 
موریا بوی تعفن و بوی بد به دماغ ما می زد.«

مرسل و همراهانش حاال کم کم خستگی  های 
سفر و قهر دریا را فراموش کرده و فکرشان 
موهای  است.  موریا  اردوگاه  وضعیت  درگیر 
و  نصیحت  گونه  متلک  های  و  ژولیده 
و  اردوگاه  داخل  پناهجویان  هشداردهنده 
زباله  های سرگردان اولین چیزهای   است که 
متعجب  را  همراهانش  از  شماری  و  مرسل 

می کند. 
سازمان  عالی  کمیشنری  آمار  براساس 
نقل  به  و  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل 
رسمی  شمار  یونان،  در  افغانستان  سفیر  از 
پناهجویان افغان که بعد از سال  های 2015 
و  هزار   ۳2 به  شده  اند  یونان  وارد   2016 و 
157 تن می  رسد. در عین حال، شماری از 
پناهجویان دیگر افغان هم هستند که خود 
دیگر  سازمان  هیچ  و  یونان  حکومت  در  را 
ثبت و راجستر نکرده و به صورت غیرقانونی 
و پنهانی در شهرهای یونان زندگی می  کنند.

معین  واروتسیاتس،  میلتادیس  قبل  چندی 
با  دیدار  در  یونان  خارجه  امور  وزارت  اول 
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  ناب  میرویس 
کشور گفته بود که بیش از 40 هزار پناهجوی 
افغان در یونان به سر می  برند که »بسیاری از 
آن ها دارای وضعیت پناهندگی اند، برخی از 
و  نیستند  پناهندگی  وضعیت  دارای  آن ها 

مهاجر غیرقانونی محسوب می شوند.« 
دیگر  و  مرسل  یونان  ساحلی  نیروهای 
پناهجویان را به بخش ویژه   ی اردوگاه موریا 
از  تا  می  دهند  انتقال  »قرنطینه«  اسم  به 
سوی اداره مهاجرت یونان مشخصات آن ها 
انتقال  اردوگاه  داخل  به  بعد  و  شده  ثبت 
دهند. در این بخش دو روز را سپری می  کند: 
»وقتی به محلی به نام قرنطین وارد شدیم، 
همه از دور و بر ما صدا می  زد که به جهنم 
جهنم  چرا  که  بودیم  حیران  آمدید.  خوش   

می  گویند.«
گاهی  است.  درگیر  همچنان  مرسل  ذهن 
خسته می شود و بیشتر نگران است که چه 
بعد  او  انتظار  است.  او  انتظار  در  سرنوشتی 
از دریافت یک خیمه، یک پتو و یک چادر 
اردوگاه  مسئوالن  از سوی  )ترپال(  آب  ضد 
تازه  جدید  مشکالت  اما  می  رسد  پایان  به 
شروع شده است: »به ما یک خیمه، کمپل و 
یک ترپال )چادر ضد آب( داد تا روی زمین 

نمناک بخوابیم.«
در اولین شب، چادر ضد آب مرسل دزدیده 
شد و فردا وقتی بیدار می شود، می  بیند که 
سپری  حشرات  و  ِکرم ها  میان  در  را  شب 
بیدار  خواب  از  صبح  »وقتی  است:  کرده 
شدم، در جایم کرم و حشرات این طرف و 

آن طرف گشت وگذار می کرد.«
وقتی مرسل با صف  های طوالنی دستشویی  ، 
اردوگاه  بر  حاکم  وضع  و  کلینیک  و  حمام 

خادم حسین کریمی
گزارشگر

کـه  کابـل  قلـب  در  کوهـی  دامنـه ی  در 
می کنـد،  تقسـیم  نیمـه  دو  بـه  را  شـهر 
عمارت هـای بـزرگ بـا محوطه هـای وسـیع 
چنـد نهـاد صحـی بـه ردیـف چیـده شـده 
بـرای  فرانسـه  طبـی  انسـتیتوت  اسـت. 
کـودک، دانشـگاه طبـی کابـل، شـفاخانه ی 
علی آبـاد و در آخـر ایـن ردیف، شـفاخانه ی 
مرکـزی کمیتـه ی بین المللـی صلیب سـرخ 
تجمـع  محـل  هـرروز  کـه  افغانسـتان  در 
دانشـجویان  بیمـار،  صدهـا  مراجعـه ی  و 
معلولیـت،  دارای  افـراد  طـب،  رشـته های 
مـادران و کـودکان بیمـار در کشـوری بـه 

شـدت فقیـر و جنـگ زده اسـت.
شفاخانه  ی  نهادها،  ردیف  این  انتهای  در 
سرخ،  صلیب  بین المللی  کمیته ی  مرکزی 
سفیدرنگ،  و  یک طبقه  ساختمان   چند  با 
افراد  درمان  و  مراجعه  مرکز  بزرگ ترین 
در  غیرجنگی  و  جنگی  معلولیت  دارای 
یکی  با  آن جا،  به  ورود  با  است.  کشور  کل 
امید،  ناامیدی،  انبارهای رنج،  بزرگ ترین  از 
تقال و مبارزه برای بازتوانی و صدها داستان  
بکر و شنیده نشده از عواطف متنوع انسانی 

افغانستان مواجه می شویم.
که  خدمات  کارمند  و  مربی  داکتر،  ده ها 
را  فیزیکی  معلولیت  انواع  از  نوعی  همگی 
می کنند.  ارایه  خدمات  مراجعین  به  دارند، 
اکثرا مزدحم شفاخانه، صدها  واحدهای  در 
فرد دارای معلولیت هرکدام مصروف اجرای 
بازتوانی شان  و  درمان  مراحل  از  بخشی 
مردی  با  شفاخانه  این  در  من  هستند. 
گذشته،  سال   26 در  که  کردم  مصاحبه 
بین المللی  کمیته ی  مرکزی  شفاخانه ی 

صلیب در کابل را مدیریت می کند.

اول فاجعه، دوم معجزه
سـه سـال پس از آغاز شـورش ملی افغان ها 
در برابر اشـغال کشـور توسـط ارتش سـرخ، 
حکومـت تحـت حمایـت کرملیـن در کابل، 
کانکـور عمومـی تحصیالت عالی افغانسـتان 
را بـرای یـک سـال لغـو کـرد تـا فارغـان 
بـه  یـک سـال  بـه مـدت  مکاتـب،  جـوان 
خدمـت عسـکری اعـزام شـوند. تصمیمـی 
کـه بـرای مقاومـت در برابـر فشـار نظامـی 
رو بـه افزایـش گروه هـای مجاهدیـن روی 

دسـت گرفته شـد.
ساله   18 نجم الدین   ،1۳61 پاییز  اواخر  در 
که به تازگی از مکتب فارغ شده بود، سعی  
می کرد فاصله ی زمانی اعزام شدن به خدمت 
عسکری را با مصروف شدن به برخی کارهای 
خانه بگذراند. او اشتیاق مضاعفی داشت که 
پس از گذراندن خدمت سربازی، در کانکور 
عمومی دانشگاه های کشور شرکت کند و به 

دانشکده ی فارمسی دانشگاه کابل راه یابد.
از  ریگ  بارکردن  برای  نجم الدین  روز،  یک 
در  آب  بزرگ  کانال  یک  خشکیده ی  کف 
محله ی پل چرخی کابل، با یک موتر کوچک 
جریان  در  شد.  خارج  خانه اش  از  باربری 
بارکردن ریگ به موتر، انفجار یک ماین کف 
جوانی  دانش آموزی  آب،  کانال  خشکیده ی 
که در انتظار و اشتیاق ورود به دانشکده ی 
کرد.  بلند  هوا  به  را  می برد  به سر  فارمسی 
نجم الدین هردو پایش را از دست داد؛ پای 
راستش از زیر زانو و پای چپش از باالی زانو 

قطع شد.
یک سـال گذشـت تا جراحـی، عفونت زدایی 
از زخـم و درمـان کامل دو پای قطع شـده ی 
کـه  جراحت هایـی  دیگـر  و  نجم الدیـن 
برداشـته بـود، پایـان یابـد. جوان مشـتاقی 
کـه می خواسـت داروسـاز شـود، بـرای پنج 
سـال »تلخ و سـیاه« در خانه زمین گیر شد. 
او بارهـا سـعی کـرد برای فـرار از دشـواری 
حادثـه،  فراموش کـردن  و  خانه نشـینی 
شـغلی دسـت و پـا کنـد امـا تالش هایـش 
ره بـه جایـی نبـرد. نجم الدیـن می گویـد: » 
بـه هـر دروازه ای که سـراغ داشـتم تک زدم 
امـا حتا بـرای پیش  پـا افتاده ترین مشـاغل 
نیـز اسـتخدام نشـدم. نـگاه جامعه بـه افراد 
دارای معلولیـت اکنـون بهتـر شـده اسـت. 
بـاور کـه یـک فـرد دارای  ایـن  آن زمـان 
معلولیـت می توانـد بازتـوان شـود، از ریشـه 
وجـود نداشـت. اصـال چنین ایـده ای مطرح 

نبود.«

توافق  ترکیه  با  اروپا  اتحادیه   2016 سال 
کردند که برای جلوگیری از ورود پناهجویان 
کند  تأسیس  اردوگاه  های سربسته  اروپا،  به 
که شماری از این اردوگاه  ها در جزایر یونان 

موقعیت دارند. 
موریا  اردوگاه  که  می  گوید  محمدی  آقای 
را  پناهجو   700 و  دوهزار  ظرفیت  حداکثر 
هزار   21 تا  آن  در  اوقات  بعضی  که  داشته 
پناهجو هم زندگی می کند. امکانات فقط به 
دولت  سوی  از  پناهجو  هزار  دوونیم  اندازه 
تهیه شده بوده و باقی پناهجویان خودشان 
که  جاهایی  »تنها  می  کنند:  تهیه  خیمه 
کنترل  بود،  شده  ساخته  رسمی  به صورت 
سوی  از  که  دیگر  خیمه  ی  هزاران  می  شد، 
پولیس  سوی  از  بود،  شده  ساخته  مردم 
هم  دلیل  همین  به  و  نمی شد  کنترل 

جنگ  های قومی و ملیتی وجود داشت.« 

ترس از برگشت دوباره به موریا
شماری زیادی از پناهجویان به دلیل وضعیت 
اردوگاه  ها  به  اصال  یا  اردوگاه  ها  خراب 
نمی  روند و یا بعد از چند وقت از آن جا فرار 
پناهجویان  این  از  یکی  مرسل  می  کنند. 
است. او بعد از چند ماه زندگی در »جهنم 
فرار  آن جا  از  که  می  گیرد  تصمیم  موریا« 
کند اما مشکل این جاست که کارتش هنوز 
ندارد.  را  بیرون رفتن  اجازه  ی  و  است  سرخ 
اجازه  ی  که  می  کند  پیدا  را  خانواده  ای 
با  مرسل  و  دارد  را  اردوگاه  از  بیرون شدن 
یکی از خانم  های آن خانواده هم چهره است. 
خانواده  آن  به  یورو   500 مبلغ  مرسل 
پرداخت کرده و با استفاده از کارت آن ها با 
مرد آن خانواده از اردوگاه موریا بیرون شده 
و به شهر آتن می  رود: »وقتی به آتن رسیدیم 
یا باید اتاق اجاره می کردیم و یا با پرداخت 
شبانه 5 یورو به خوابگاه می رفتیم. وضعیت 
خوابگاه ها برای دختران مجرد مناسب نبود، 
افغانستان  از  که  دخترانی  برای  مخصوصا 

می آیند.« 
یک  از  را  اتاقی  دیگر  خانم  چند  با  مرسل 
آتن  در  قانونی  به صورت  که  افغان  شهروند 
در  می  گیرد.  اجاره  به  می  کند،  زندگی 
همان جا هم از مهر وطنداری خبری نیست: 
»این ها از این غیرقانونی بودن ما سوءاستفاده 
هم می کنند. وقتی می  بینند که برگه تو سرخ 
نداری،  را  آتن  در  گشت وگذار  حق  و  است 
اجاره اتاق خود را باال می  برند و از هیچ گونه 
در  نیستی.  برخوردار  درستی  امکانات 
تابستان از کولر خبری نیست و در زمستان 
خانه  می  ماند. صاحبان  زندان  به  بخاری.  از 
برای ما قانون طرح می  کند که در هفته بیش 
از یک بار حق نداریم لباس بشویم یا حمام 
نداری.  گذشت وگذار  حق  بیرون  در  کنیم. 

عمومی که در سـال 1۳84 انجام شـد، ۳.7 
درصـد جمعیـت افغانسـتان، »معلولیت های 
ایـن سـروی،  بـه  اتـکا  بـا  شـدید« دارنـد. 
و  یک میلیـون  دسـت کم  قبـل،  سـال   15
صدهـزار افغـان، معلولیـت شـدید داشـتند. 
اکنون و 15 سـال بعد از انجام این سـروی، 
بـا توجـه بـه جـاری بـودن خشـونت رو بـه 
افزایـش در افغانسـتان و دیگـر عواملـی که 
ایـن  بـه معلولیـت منجـر می شـود، قطعـا 

آمـار افزایـش یافتـه اسـت.
درمانی  خدمات  ارایه ی  و  فعالیت  آغاز  از 
کنون،  تا  سال   ۳2 طول  در  افغانستان  در 
دست کم  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
170 هزار افراد دارای معلولیت را ثبت و به 
کمیته  این  است.  کرده  ارایه  آن ها خدمات 
در هر سال، 5 هزار عضو مصنوعی و ۳ هزار 
هر سال،  در  می کند.  توزیع  و  تولید  ویلچر 
دریافت  برای  معلولیت  دارای  فرد  هزار   1۳
خدمات در مراکز صلیب سرخ در افغانستان 

ثبت می شود.
ایـن میـزان از خدمات رسـانی، در کشـوری 
یـک  دسـت کم  کـه  جنـگ زده  و  فقیـر 
میلیـون و صـد هـزار افـراد دارای معلولیـت 
شـدید دارد، درمانـی حداقلـی بـرای یـک 
می گویـد:  نجم الدیـن  اسـت.  بـزرگ  درد 
خصـوص  در  مـا  فعالیت هـای  »مجمـوع 
از  کوچکـی  بخـش  اجتماعـی،  بازتوانـی 
افغانسـتان  معلولیـت  دارای  جامعـه ی 
اجتماعـی  بازتوانـی  می شـود.  شـامل  را 
افـراد دارای معلولیـت در افغانسـتان، یـک 
مأموریـت و هـدف بسـیار بزرگ و گسـترده 
خـارج  مـا  امکانـات  حـدود  از  کـه  اسـت 

اسـت.«
در  سرخ  صلیب  مرکزی  شفاخانه  ی  رییس 
کابل می گوید اگرچه بنا بر موازین فرهنگی 
و دینی، جامعه ی افغانستان نسبت به افراد 
دلسوزی  سر  از  مواجهه ی  معلولیت،  دارای 
و ترحم دارد اما این نوع برخورد، به تبعات 
می شود.  منجر  افراد  این  برای  ناگوار  روانی 
به  ترحم  و  دلسوزی  می گوید  نجم الدین 
تثبیت شدن  به  باید  معلولیت  دارای  افراد 
اساسی  حقوق  رسمیت شناخته شدن  به  و 
تبدیل  معولیت  داری  افراد  شهروندی  و 
جامعه ی  در  آن  تحقق  که  امری  شود. 
فقیر، توسعه نیافته و جنگ زده ی افغانستان، 
و  آموزش  نیازمند  و  زمان بر  دشوار، 
بنیادین و گسترده است: »برای  کارزارهای 

پناهجویان افغان در جهمن »موریا« 
40 هزار پناهجوی افغان در یونان چگونه زندگی می کنند؟

روشین در پس از ظلمت

اگرچه هیچ آمار رسمی و جامعی از تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان 
وجود ندارد اما بر اساس یک سروی عمومی که در سال 1384 انجام شد، 3.7 

درصد جمعیت افغانستان، »معلولیت های شدید« دارند. با اتکا به این سروی، 
15 سال قبل، دست کم یک میلیون و صدهزار افغان، معلولیت شدید داشتند. 
اکنون و 15 سال بعد از انجام این سروی، با توجه به جاری بودن خشونت رو به 

افزایش در افغانستان و دیگر عواملی که به معلولیت منجر می شود، قطعا این 
آمار افزایش یافته است.

پناهجویان می  گویند که مردها در کنار جاده  ها حمام می  کنند و حمامی برای خانم  ها وجود ندارد/ عکس: نوری هزارستانی

صف  های طوالنی و بوی 
گند زباله  ها تنها نگرانی 
مرسل نیست، مهم تر از 
آن، دزدی شدن وسایل و 
بی  بندوباری و زورگو�یی 

باندهای زورگو نگرانی او را 
چندبرابر کرده است: »شب 

وقتی می  خوابیدی، فردا 
می  دیدی که چادر را با چاقو 

پاره کرده و تلفن را از ز�ر سرت 
دزدیده است.« 



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

امضا  و  قلم  حرکت  یک  با  گواردیوال  پپ 
منچسترسیتی  با  جدید  قراردادی  کردن 
به همه نگرانی های این باشگاه خاتمه داد 
این  تاثیر  تحت  ثانوی  اطالع  تا  سیتی  تا 

امضای او باشد.
پپ گواردیوال بعد از مدتها شایعه و گمانه زنی 
پای  منچسترسیتی  در  اش  آینده  درباره 
کرد.  امضا  را  تیم  این  با  قرارداد جدیدش 
او حاال تا سال 202۳ هدایت سیتیزن ها را 
بر عهده دارد. تیم آبی شهر منچستر از این 
خبر آنقدر خوشحال است که تا مدتی حتی 
به پروژه بزرگ خود یعنی جذب مسی به 

اتحاد هم فکر نخواهد کرد.
خواهد  اتحاد  در  دیگر  سال  دو  پپ  اینکه 
مساله  از  را  باشگاه  مدیریت  خیال  ماند 
آینده او راحت کرده و حاال مدیریت سیتی 
بلندمدتش  پروژه  راحت  خیال  با  می تواند 
را  بیشتر  جامهای  فتح  برای  تالش  یعنی 
پیگیری کند. دیگر پروژه بزرگ و هیجان 
انگیز برای سیتی هم از این پس با شدت 
لیونل  انتقال  شد:  خواهد  دنبال  بیشتری 

مسی به اتحاد.
گواردیوال از مدتها پیش از رضایت خود از 
سیتی گفته بود ولی اذعان داشت که تنها 
تمدید خواهد کرد که متقاعد  در صورتی 
شود می تواند باشگاه را همچنان در مسیر 
تمدید  از  بعد  او  کند.  هدایت  پیشرفت 
قراردادش گفت: » من به عنوان مربی اینجا 
هر چیزی که الزم دارم در اختیارم است. 
ولی شکی نیست که سرنوشت همه مربی 
ها به نتیجه وابسته است و من و هر مربی 
دیگری باید پیروز شوند تا بتوانند به شغل 

ژوزه مورینیو خودش را حاال آقای باتجربه 
بازهم  برگردد،  عقب  به  گفت  و  داند  می 

مربی تاتنهام می شود.
یک سال پیش تاتنهام با مائوریسیو پوچتینو 
شرایط خوبی نداشت و با قرار گرفتن در رده 

لیگ  در  او  موفقیتهای  و  منچسترسیتی 
برتر، پپ در لیگ قهرمانان همچنان کاری 
سیتی  با  کنون  تا  گواردیوال  دارد.  ناتمام 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  از  عبور  به  قادر 
رقابتها نشده و حتی یک بار گفته بود که 
اگر موفق به فتح اروپا نشود کارنامه اش در 
سیتی به عنوان کارنامه ای ناموفق ارزیابی 

خواهد شد.
با توجه به این است که شایعات اخیر درباره 
جذب لیونل مسی به سیتی بیش از پیش 
به تالش پپ برای فتح اروپا تعبیر می شود. 
گواردیوال تا اینجا دو بار فاتح لیگ قهرمانان 
سرمربی  عنوان  به  بار  دو  هر  که  شده 
و   200۹ سالهای  در  است.  بوده  بارسلونا 
2011 پپ با درخشش مسی فاتح اروپا شد 
شاگرد  با  تا  کرده  جزم  را  عزمش  حاال  و 
سابقش یک بار دیگر با پیراهن آبی سیتی 
نام  به  را  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  سند 

خود ثبت کند.

تاتنهام  در  ام  مربیگری  ساله  دو  کارنامه 
صحبت کنیم.«

لقب جدید:» من حاال مربی بسیار باتجربه 
ای هستم و شاید بهتر باشد به جای آقای 
خاص به من آقای باتجربه بگویید. اساسا هر 
اتفاقی که این روزها برایم در فوتبال رخ می 
قبال  که  دارد چرا  آشناپنداری  دهد، حس 
مثل  ها  شغل  برخی  ام.  کرده  اش  تجربه 
فوتبالیست بودن نیاز به آمادگی بدنی عالی 
بدنی  شرایط  ساله   20 بازیکن  یک  دارند. 
بهتری نسبت به یک فوتبالیست 40 ساله 
دارد البته مگر اینکه شما زالتان باشید. برای 
مربیگری نیاز به مغزتان دارید. تلفیق تجربه 
بهتری  به مربی  را  تواند شما  و دانش می 

تبدیل کند.«

مبارک  خلدون  بود.  باشگاه  اول  اولویت 
رئیس باشگاه که بارها گفته بود از تمدید 
با پپ مطمئن است بعد از امضای او پای 
قرارداد جدید از پپ به عنوان بهترین مربی 
دنیا یاد کرد و گفت بسیار خوشحال است 
تیمش  سر  باالی  را  شخصیتی  چنین  که 

می بیند.
گفت:  باره  این  در  منچسترسیتی  رئیس 
در  ما  بعدی  قدم  پپ  قرارداد  تمدید   «
کرده  آغاز  است  سال ها  که  بود  مسیری 
و  او  بین  متقابل  اعتماد  نتیجه  این  ایم. 
گواردیوال  با  قرارداد  تمدید  بود.  باشگاه 
این  می دهد.  افزایش  باشگاه  در  را  ثبات 
نشان می دهد که ساختار و فلسفه فوتبالی 
ما در منچسترسیتی که بیش از یک دهه 
است توسط ما پیگیری می شود و پپ نقش 
و  درست  تا چه حد  داشته  آن  در  مهمی 

موفق بوده است«.
باشگاه  از  گواردیوال  رضایت  ابراز  همه  با 

حدس بزند که روزی که با تاتنهام قرارداد 
بدهند.  رخ  اتفقاتی  چه  است  قرار  بستم، 
بود و زمانی که  برنامه  با  تاتنهام مصمم و 
توافق  توانستیم  راحتی  به  داد،  پیشنهاد 
با  بازهم  برگردد،  به عقب  اگر زمان  کنیم. 

همان اشتیاق قرارداد می بندم.«
مورینیو ادامه داد:»  سال عجیبی بود اما 
به خاطر شیوع کرونا  از لحاظ فوتبالی.  نه 
و  بازی  خواهیم  می  که  آنطور  نتوانستیم 
تمرین کنیم. پیش فصل مورد انتظار را هم 
واقع یک سال کاری طبیعی  نداشتیم. در 
را پشت سر نگذاشتیم؛ با این حال من در 
تاتنهام خیلی خوشحالم و معتقدم بهترین 
بود.  تاتنهام  مربیگری  ممکن،  تصمیم 
مورد  در  همینجا  بعد  سال  یک  امیدوارم 

شان ادامه دهند«.
تاریخ  مربی  ترین  موفق  گواردیوال 
بار  دو  تیم  این  با  و  است  منچسترسیتی 
داخلی  جام  چهار  و  شده  برتر  لیگ  فاتح 
تا  اگر  گواردیوال  آورده.  بدست  هم  دیگر 
به  بماند  سیتی  در  قراردادش  مدت  پایان 
ماندگارترین مربی 50 سال اخیر باشگاه هم 
تبدیل خواهد شد. پپ مشخصاً خواهان این 
این  از  تاریخ سیتی  در  را  نامش  که  است 
هم پرآوازه تر کند. او به خصوص به شکست 
دادن رقیب سالهای اخیرش یعنی یورگن 

کلوپ و تیمش لیورپول عالقه دارد.
بد  بسیار  را  جاری  فصل  سیتی  اینکه  با 
شروع کرده و در رتبه دهم جدول ایستاده 
نصف  از  کمتر  خود  اول  بازی  هفت  در  و 
بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشته ولی 
پپ می گوید از تیمش راضی است چرا که 
مثبت  و  متعدد  مصدومیت های  وجود  با 
شدن تست چندین بازیکن اصلی توانسته 
خود را به بهترین شکل ممکن حفظ کند.

نامعلوم  بود  گفته  بارها  گواردیوال  اینکه  با 
بودن آینده او تاثیری روی بازیکنانش نمی 
گذارد ولی شکی نیست که این مساله روی 
آنها تاثیرگذار بود. حاال اما بازیکنان سیتی 
می دانند که دست کم در دو سال و نیم 
آینده باشگاه با چه شرایطی روبرو خواهد 
به  بزرگی  کمک  آرامش  تصویر  این  بود. 

گواردیوال و تیمش خواهد کرد.
با حفظ  اخیر  ماه های  اینکه سیتی در  با 
احتمالی  جانشینهای  از  فهرستی  احتیاط 
قانع کردن  ولی  بود  آماده کرده  گواردیوال 
پپ برای ماندگار شدن در سیتی همیشه 

14 روز به روز شانسش برای کسب سهمیه 
کمتر می شد. انفاقی که سران باشگاه را بر 
آن داشت تا پوچتینو را اخراج کرده و ژوزه 

مورینیو را جایگزین کنند.
با ژوزه تاتنهام رفته رفته روند صعودی پیدا 
کرد و در پایان فصل توانست سهمیه لیگ 
اروپا را کسب کند. فصل جاری اوضاع بهتر 
هم شده و تاتنهام پس از هشت بازی با 17 

امتیاز در رده دوم لیگ قرار دارد.
خساس  بازی  یک  در  امروز  تاتنهام 
میزبان منچسترسیتی است. در سالروز 
در  او  تاتنهام  به  مورینیو  پیوستن 
نشست خبری دیروز خود گفت:» قطعا 
من و تاتنهام روزهای دشواری داشتیم. سال 
غیرمنتظره ای بود. هیچکس نمی توانست 

هیچ جا گواردیوال را اینقدر رایض نکرده بود
 تمدید با پپ

ِ
میس فعاًل فراموش شد؛ سییت غرق شادی

بازهم مریب تاتنهام می شوم
ینیو: آقای خاص؟ به من بگویید آقای باتجربه مور

تاثیرگذاری  میزان  و  کرده  ایجاد  ایمنی  نیز  بیماری 
آنها »عالی« است.«

فائوچی در خصوص ایمنی و صداقت علمی واکسن ها 
گفت: »برای دستیابی سریع به واکسن کرونا به هیچ 
وجه ایمنی و صداقت علمی را قربانی نکردیم. سرعت 
روند تولید واکسن نشان دهنده »پیشرفت فوق العاده 
ما  و  است  واکسن هایی  چنین  ساخت  در  علم« 
توانستیم کاری را که قبال سال ها طول می کشید، در 

چند ماه به انجام برسانیم.«
عضو کارگروه مقابله با کرونای کاخ سفید گفت: »ما 
ما  هدف  بلکه  نداریم،  را  کشور  کردن  تعطیل  قصد 
اقدامات بهداشتی همچون  انجام  به  شدت بخشیدن 
ماسک زدن، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از 

تجمع است که همه از آن خبر دارند.«
غیر از این مایک پنس نیز با تاکید بر عدم تعطیلی 
در این کنفرانس خبری گفت: »رییس جمهور ترامپ 
کامال مشخص کرده که برای مقابله با کرونا تعطیلی 
سراسری دیگری نخواهیم داشت و لزومی برای انجام 
مدرسه ها  کشور  مناطق  برخی  در  نیست.  کار  این 
با  تعطیل شده اند ولی بر اساس نظر کارگروه مقابله 

کرونا نیازی برای تعطیلی مدرسه ها وجود ندارد.«
معاون رییس جمهوری آمریکا با اشاره به این که طی 
۳0 روز اخیر تعداد موارد ثبت شده ابتال به ویروس 
کرونا در آمریکا 10 درصد افزایش یافته بر عزم دولت 
از  گفت:  و  کرد  تاکید  آزمایش ها  انجام  افزایش  در 
 170 از  بیش  آمریکا  در  تاکنون  همه گیری  ابتدای 

میلیون آزمایش کرونا انجام شده است.

رییس جمهوری  معاون  پنس،  مایک  روز:  اطالعات 
آمریکا، با اشاره به اینکه تهیه واکسن کرونا در مرحله 
نهایی خود قرار دارد تاکید کرد به محض تایید این 
واکسن کار توزیع آن در آمریکا بالفاصله آغاز خواهد 

شد.
پنس که روز پنج شنبه به همراه برخی دیگر از اعضای 
کارگروه مقابله با کرونا  در یک کنفرانس خبری در 
با  مقابله  به  مربوط  موارد  آخرین  درباره  سفید  کاخ 
ویروس کرونا صحبت می کرد گفت: »در حال حاضر 
است.  شده  آماده  کرونا  واکسن  کیت  میلیون   100
لحظه ای که سازمان غذا و دارو هر واکسنی را تایید 
کند، ما آماده ایم کار توزیع واکسن به بیمارستان ها و 

مراکز درمانی را در 24 ساعت آغاز کنیم.«
فائوچی، عضو  آنتونی  این کنفرانس خبری  ادامه  در 
این  در  نیز  سفید،  کاخ  در  کرونا  با  مقابله  کارگروه 
ماه  اوایل  »در  که:  کرد  اعالم  مطبوعاتی  کنفرانس 
به  واکسن  تزریق  کار  دسامبر،  ماه  پایان  جدی، 

گروه های پرخطر آغاز خواهد شد.«
به نقل از ایران اینترنشنال، فائوچی همچنین گفت: 
»از شش واکسنی که طبق طرح دولت آمریکا برای 
هستند،  تهیه  حال  در  کووید-1۹  درمان  و  معالجه 
چهار واکسن یا مرحله سوم آزمایش بالینی را به پایان 

رسانده اند یا در این مرحله هستند.«
او افزود: »میزان تاثیرگذاری واکسن شرکت فایزر ۹5 
درصد و میزان تاثیرگذاری واکسن شرکت مدرنا ۹4 
آزمایشی  مراحل  واکسن  دو  این  است.  بوده  درصد 
حاد  موارد  در  حتی  و  رسانده اند  پایان  به  را  خود 

کنفرانس خربی مشرتک پنس و فائوچی: 
کسن کرونا به گروه های پرخطر از ماه جدی آغاز می شود یق وا تزر

آقای کلوگ در کنفرانسی خبری در کپنهاگ دانمارک 
بحران  کانون  در  دیگر  بار  یک  آمریکا  و  اروپا  گفت 
همه گیری قرار گرفته اند. اگرچه سحر نزدیک است اما 

شش ماه سخت پیش روست.
پیشروی در تولید واکسن امید به مهار همه گیری را 

افزایش داده است.
نتایج اولیه از چهار واکسن تولیدی آکسفورد، فایزر-

بایوان تک، مدرنا و سپاتنیک امیدبخش بوده است.
در همین حال محققان در بریتانیا و هلند گفته اند که 
داروی توسیلی زوماب که برای درمان آرتروز روماتوئید 
به کار  می رود می تواند برای درمان مبتالیان به موارد 

وخیم کرونا موثر باشد.
فرانسه در دومین دور قرنطینه سراسری خود قرار دارد، 
و وزیر بهداشت این کشور گفته متوجه است که در 
آستانه کریسمس، همه گیری سالمت روانی مردم را به 

خطر انداخته است.
در ایتالیا آمار مرگ و میر نسبت به ماه اکتبر دو برابر 
شده است و ژوزپه کنته نخست وزیر کشور هشدار داده 

کریسمس امسال با همیشه متفاوت خواهد بود.
به  و  بوسیدن  بزرگ  »مهمانی های  گفته  کنته  آقای 
آغوش کشیدن به معنای افزایش ناگهانی ابتال در ماه 
ژانویه است و ممکن نخواهد بود اگرچه امیدوارم که 

هنوز بتوانیم هدایای کریسمس را رد و بدل کنیم. «
می دهند  مشاوره  بریتانیا  دولت  به  که  دانشمندانی 
نگرانی مشابهی را مطرح کرده اند و گفته اند »رفت و 
بالقوه  خطر  مسن  افراد  برای  ویژه  به  خانواده ها  آمد 

زیادی دارد«.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است اروپا که یک 
قرار  کوید 1۹  گیری  همه  بحران  مرکز  در  دیگر  بار 

گرفته، شش ماه دشوار را پیش رو دارد.
هانس کلوگ، مدیر منطقه اروپا در سازمان بهداشت 
جهانی گفته است هفته گذشته 2۹ هزار نفر در اروپا 
جان خود را بر اثر ابتال به کوید 1۹ از دست داده اند و 
در حال حاضر در هر هفده ثانیه یک نفر جان خود را 

بر اثر ابتال به ویروس کرونا از دست می دهد.
آقای کلوگ تاکید کرده که با برقراری دوباره مقررات 

قرنطینه آمار ابتال رو به کاهش است.
اکتبر،  ماه  در  همه گیری  دوم  موج  گرفتن  با سرعت 
اغلب کشورهای اروپایی تدابیر سختگیرانه ای را برای 

مقابله با گسترش ویروس از سرگرفته اند.
سازمان  آمار  اساس  بر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بهداشت جهانی تا کنون 157۳817۹ نفر در اروپا به 
ویروس کرونا مبتال شده اند و بیش از ۳54 هزار نفر 

جانشان را از دست داده اند.
بخش عمده ای از این مبتالیان در کشورهای بریتانیا، 
روسیه، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و آلمان هستند. در اروپا 
بریتانیا با بیش از 5۳ هزار قربانی باالترین نرخ مرگ و 
میر را دارد. فرانسه با بیش از 2 میلیون بیمار در میزان 

افراد مبتال در صدر است.
آقای کلوگ گفته است 26 درصد مبتالیان جهان و 28 

درصد قربانیان همه گیری در اروپا هستند.
این مقام سازمان بهداشت جهانی به طور خاص درباره 
ظرفیت بخش های مراقبت ویژه در فرانسه و سوییس 
که تا ۹5 درصد اشباع شده اند، ابراز نگرانی کرده  است.

سازمان بهداشت جهاین: 
اروپا شش ماِه دشوار پیش رو دارد
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تصمیم نهایی جیدون سانچو 
برای آینده مشخص شد

گزارش گاتزتا دلو اسپورت
رونالدو در فهرست فروش 

یووه؛ جدی تر از همیشه

به سران  به نظر می رسد که جیدون سانچو 
در  دارد  قصد  که  کرده  اعالم  دورتموند 

تابستان 2021 این تیم را ترک کند.
و  نقل  بازیکنان  صداترین  و  سر  پر  از  یکی 
باشگاه  انگلیسی  ستاره  تابستانی  انتقاالت 
دورتموند یعنی جیدون سانچو بود. در حالی 
یونایتد قصد  نظر می رسید منچستر  به  که 
دارد هر طور که شده این بازیکن را به خدمت 
بگیرد و از سانچو به عنوان هدف اول نقل و 
انتقاالتی شیاطین سرخ نام برده شده بود اما 
نهایتاً این اتفاق رخ نداد و ستاره انگلیسی در 

دورتموند ماندگار شد.
در  سانچو  جیدون  جدایی  عدم  وجود  با 
او  که  می رسد  نظر  به  بعید   2020 تابستان 
داشته  دورتموند  باشگاه  در  بلندمدتی  آینده 
باشد و گفته می شود که خود این بازیکن نیز 
و  کند  تجربه  را  چالش جدیدی  دارد  عالقه 

احتماال به لیگ برتر انگلیس بازگردد.
ادعای  طبق  و  ارتباط  همین  در 
سران  به  سانچو  جیدون   Todofichajes
در  دارد  قصد  که  کرده  اعالم  دورتموند 
تابستان 2021 از جمع زنبورها جدا شود و 
دیگر عالقه ای به حضور در وستفالن ندارد. 
در عین حال گفته می شود که این درخواست 
ستاره انگلیسی، منچستریونایتد را در حالت 
آماده باش قرار داده چراکه آنها همچنان به 
جذب سانچو عالقه مند هستند و قصد دارند 

او را به اولدترافورد بیاورند.

در ایتالیا اطمینان دارند که کریستیانو رونالدو 
تابستان بعد در فهرست فروش یوونتوس قرار 

خواهد گرفت.
قراردادی  با  که  بود   2018 تابستان  رونالدو 
رئال  از  یورو  میلیون  ارزش 112  به  4 ساله 
 ۳1 باشگاه  این  در  او  پیوست.  یوونتوس  به 
میلیون یورو خالص دستمزد می گیرد و این 
ایتالیا  در  انتقاداتی  با  ابتدا  همان  از  قضیه 

همراه بود.
فوق ستاره پرتگالی کمک کرده یووه در دو 
فصل گذشته فاتح سری آ شود ولی نتوانسته 
فتح  یعنی  هدفش  مهمترین  به  را  تیم  این 

لیگ قهرمانان نزدیک کند.
پاندمی کرونا و وخیم شدن شرایط اقتصادی 
تیم های بزرگ اروپایی اکنون سران یووه را 
بر این داشته تا رونالدو را در فهرست فروش 
با  توانست  یووه  پیش  چندی  دهند.  قرار 
کاهش 70 درصدی دستمزدها به تراز مالی 
خود تعادل را برگرداند اما ادامه شیوع کرونا و 
عدم اجازه ورود تماشاگران به ورزشگاه ها راه 
چاره ای برای یوونتوس نگذاشته و به احتمال 
فراوان رونالدو تابستان بعد راهی تیمی دیگر 

خواهد شد.
او اکنون ۳5 ساله است ولی فبروری قدم در 
۳6 سالگی خواهد گذاشت. با توجه به کیفیت 
خوب  همچنان  گلزنی  آمار  و  رونالدو  باالی 
از  باالیی  رقم  همچنان  تواند  می  یووه  او، 
فروش فوق ستاره پرتگالی کسب کند. اخیرا 
از پی اس جی و یونایتد به عنوان گزینه های 
صحبت  یووه  ترک  از  پس  رونالدو  اجتمالی 
بعد شرایط  تابستان  دید  باید  ولی  بود  شده 

چگونه خواهد بود.

ید برای جذب پدیده فرانسوی رقیب پیدا کرد رئال مادر

تابستان  در  بزرگی  رقابت  قطعاً  و  کرد 
برای جذب او وجود خواهد داشت.

پدیده جوان باشگاه رن نیز در تیررس پر 
افتخار ترین تیم فوتبال اروپا قرار دارد و 
زین الدین زیدان درخواست کرده او هر 
منتقل  سانتیاگوبرنابئو  به  که شده  طور 

شود.
که  مدعی شده  مارکا  ارتباط  همین  در 
پا قرص  رئال مادرید تنها مشتری پر   و 
منچستر  حاال  و  نیست  فرانسوی  پدیده 
کورس  به  جدی  شکل  به  نیز  یونایتد 
رقابت برای جذب کاماوینگا اضافه شده 
است. به نظر می رسد که باشگاه رن برای 
این بازیکن 70 میلیون یورو طلب خواهد 

که به جز مسائل اقتصادی یکی دیگر از 
دالیلی که باعث شد رئال مادرید فعالیت 
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  در  چندانی 
آنها  های  برنامه  باشد،  نداشته  امسال 
برای تابستان 2021 محسوب می شود؛ 
در واقع این باور وجود دارد که فلورنتینو 
پرز قصد دارد در تابستان آینده رئال را 

به شکل جدی تقویت کند.
اگرچه از کیلیان امباپه به عنوان گزینه 
نام  مادرید  رئال  انتقاالت  و  نقل  اصلی 
اخیر  ماه های  طی  اما  است  شده  برده 
کاماوینگا،  ادواردو  که  شد  گفته  بارها 

به نظر می رسد که منچستریونایتد نیز به 
جذب ادواردو کاماوینگا عالقه مند است.

رئال مادرید در نقل و انتقاالت تابستانی 
2020 یکی از آرام ترین سال های خود 
را به لحاظ جذب بازیکنان جدید پشت 
لوس  رئیس  که  حالی  در  گذاشت.  سر 
خرید  به  پرز  فلورنتینو  یعنی  بالنکوس 
های کهکشانی اش معروف است اما رئال 
امسال تنها مارتین اودگارد را به سانتیاگو 
برنابئو بازگرداند و شاکله اصلی تیم خود 

را نیز حفظ کرد.
معتقد هستند  اسپانیایی  منابع  اکثر  اما 

چنی: 

یم بررس هنگ کنگ چشم درمی آور

قره باغ؛ ارتش جمهوری آذربایجان وارد آغ دام شد

قرار بود این سرزمین تا سال 2047 از حقوق و آزادی های 
دموکراتیک در حدی باالتر از ساکنان سرزمین اصلی چین 
برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده امکانات و حقوقی 
را که در زمان استعمار بریتانیا از آن برخوردار بودند، حفظ 

کنند.
سرزمین اصلی چین تحت رژیم تک حزبی است و مردم 
کشورهای  در  رایج  اختیارات  و  حقوق  اکثر  از  کشور  آن 

دموکراتیک محروم هستند.
براساس این توافق، هنگ کنگ به عنوان یک منطقه ویژه 
نهادهای  از  مستقل  قضایی  سیستم  از  می بایست  اداری 
حکومتی، تکثرگرایی حزبی و بسیاری از حقوق و آزادی های 
دموکراتیک از جمله آزادی اجتماعات و بیان برخوردار باشد.
ماه  از چند  امنیتی که پس  قانون  تصویب  به  واکنش  در 
کنگ  هنگ  در  دموکراسی  مدافعان  گسترده  اعتراضات 
تصویب شد، دولت بریتانیا طرحی را اعالم کرد که براساس 
آن به ساکنان هنگ کنگ که هنوز گذرنامه ملی بریتانیا برای 
خارجیان )بی ان او( را دارند امکان دریافت تابعیت بریتانیایی 
داده می شود. احتمال دارد اجرایی شدن این طرح به خروج 

چند صد هزار تن از ساکنان هنگ کنگ منجر شود.
در حال حاضر حدود ۳00 هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ 
دارای این گذرنامه هستند اما تخمین زده می شود که دو 
میلیون و ۹00 هزار نفر دیگر نیز که قبل از انتقال حاکمیت 
هنگ کنگ به چین متولد شده اند، واجد شرایط دریافت آن 

باشند.
دولت چین این تصمیم بریتانیا را به شدت محکوم و آن را 

دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده است.

از زمان امضای توافق صلح، دولت نیکول پاشینیان، نخست 
وزیر ارمنستان برای کناره گیری از قدرت تحت فشار قرار 
گرفته است. هزاران معترض ارمنی به توافق صلح با حضور 

در خیابان ها خواستار برکناری آقای پاشینیان شده اند.
توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان حدودا دو هفته 
پیش و با میانجی گری روسیه و بعد از کشته شدن هزاران 
نفر در این درگیری ها امضا شد. جمهوری آذربایجان آمار 

تلفات نظامی خود را هنوز اعالم نکرده است.

است که در زمان جنگ سرد برای رصد اطالعاتی اتحاد 
جماهیر شوروی و متحدانش تشکیل شد.

تنش بر سر قانون امنیت ملی هنگ کنگ
پیشتر وزیر خارجه چین در هنگ کنگ گفته بود هر تالشی 
از سوی کشورهای خارجی برای تهدید یا اعمال فشار بر 

پکن با هدف مصالحه محکوم به شکست است.
هنگ کنگ تا سال 1۹۹7 به مدت ۹۹ سال در اجاره بریتانیا 
حاکمیت  به  اجاره،  مدت  انقضای  با  سال  آن  در  اما  بود؛ 

جمهوری خلق چین بازگشت.
مرکزی  دولت  که  سیستم«  دو  کشور،  »یک  اصل  طبق 
پذیرفت  را  آن  هنگ کنگ  حاکمیت  تحویل  هنگام  چین 

ارمنستان همچنین براساس توافق صلح بین دو کشور باید 
تا اول دسامبر دو منطقه کلبجر )کارواجار( و الچین را هم 

به جمهوری آذربایجان تحویل بدهد.
نیروی  هزار  دو  بس،  آتش  نحوه  بر  نظارت  برای  روسیه 

نظامی به این منطقه اعزام کرده است.
همزمان داویت تانویان، وزیر دفاع ارمنستان از سمت خود 
در  از سال 2018  تانویان  آقای  است.  کناره گیری کرده 

این سمت بود.

تازه ترین تالش چین برای محدود کردن آزادی در هنگ 
کنگ می دانند اما چین این انتقادها را رد می کند.

وزرای خارجـه کشـورهای عضـو در ائتـالف پنج چشـم از 
چیـن خواسـته اند کـه ایـن نماینـدگان را بر سـرکار خود 
بازگردانـد و می گوینـد اقـدام چین نقض روشـن تعهدات 
قانونـی پکـن بـرای حمایـت از آزادی و اسـتقالل هنـگ 

کنگ اسـت.
این کشورها پکن را متهم به نقض حقوق مردم هنک کنگ 

برای انتخاب نمایندگان خود کرده اند.
کشور   5 امنیتی  اطالعاتی  مشارکت  چشم  پنج  ائتالف 
انگلیسی زبان آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند 

بدست آمد.
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان این اقدام را به 

عنوان یک »آزادی تاریخی«ستود.
به  منطقه  این  دادن  تحویل  از  قبل  ارمنی ساکن  هزاران 
نیروهای جمهوری آذربایجان، محل سکونت خود را ترک 
کردند. بسیاری از آن ها خانه های خود را قبل از خروج به 
آتش کشیدند و دام هایی را هم که نمی توانستند با خود 

ببرند از بین بردند.

اطالعات روز: چین به انتقاد ائتالف امنیتی اطالعاتی »پنج 
چشم« به تندی واکنش نشان داده است.

کانادا،  بریتانیا،  آمریکا،  که  چشم  پنج  به  موسوم  ائتالف 
استرالیا و نیوزیلند عضو آن هستند چین را متهم به نقض 

سازمان یافته آزادی سیاسی در هنگ کنگ کرده اند.
این کشورها قوانین تازه چین برای رد صالحیت نمایندگان 
منتخب در هنگ کنگ را محکوم کرده اند و خواستار لغو 

این قوانین شده اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، یک سخنگوی وزارت خارجه 
چین به این کشورها هشدار داده که در مسائل مربوط به 
چین دخالت نکنند و گفته این کشورها باید مراقب باشند 

و گرنه »چشمشان را در می آوریم«.
ژائو لیجیان سخنگی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به 
خبرنگاران در پکن گفت مهم نیست که این کشورها »پنج 
چشم یا ده چشم دارند. چین هیچ گاه به دنبال دردسر 

نیست ولی از هیچ چیز هم هراسی ندارد.«
هفته پیش هنگ کنگ چهار نماینده دموکراسی خواه را از 
نهاد قانون گذاری اخراج کرد. این اقدام پس از آن صورت 
گرفته است که پکن با تصویب قطعنامه ای به دولت این 
امنیت  را که »تهدید  اجازه داده که سیاستمدارانی  شهر 

ملی« محسوب می شوند از کار برکنار کند.
در واکنش به این اقدام، تمامی نمایندگان دموکراسی خواه 
پارلمان هنک کنگ استعفا داده اند. حاال برای نخستین بار 
 1۹۹7 سال  در  چین  به  کنگ  هنگ  بازگرداندن  از  بعد 

تقریبا هیچ منتقدی در این پارلمان شرکت ندارد.
را  پارلمان  خواه  دموکراسی  نماینده   4 برکناری  بسیاری 

مقامات نظامی جمهوری آذربایجان می گویند که نیروهای 
این کشور وارد شهر آغ دام شده اند.

نیروهای  تقریبا ۳0 سال گذشته در کنترل  این شهر در 
ارمنی قرار داشت. آغ دام، اولین منطقه از سه منطقه ای 
آذربایجان  جمهوری  به  باید  ارمنی  نیروهای  که  است 
صورت  صلحی  توافق  چارچوب  در  اقدام  این  برگردانند. 
برای  کشور  دو  بین  روسیه  میانجیگیری  با  که  می گیرد 
پایان دادن به جنگ چند هفته ای اخیر در منطقه قره باغ 
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آه، مرگ چقدر شوم و تا چه اندازه مضحک و ناگز�ر و مطلق است! آه، زندگی چقدر 
ز�با و پر از احتماالت و سرشار از وقوع امکان هاست! زنده بودن چه موهبتی 
است! چرا آدم ها از ثانیه ثانیه ی زندگی، این فرصت تکرارناپذیر هستی با تمام 
وجود  شان لذت نمی برند؟ باید قدر معجزه ی زندگی را حتا در تماشای پرواز یک 
پرنده دید. در راه رفتن مورچه ای دید. طعم هر لحظه ای که می گذرد را باید چشید، 
پیش از آنکه دیر شود. چرا خیلی ها چیزی به این ز�باییی و اهمیت را صرف جنگ و 
بدی می کنند؟ در کله ی انتحاری ها چه می گذرند؟ 

کابل انن؛ 

مرثیه ای برای آرزوهای کودکان قربستاین

لحظات بعد باهم به سوی یک جنازه ی تازه از 
راه رسیده رفتیم. نام جنازه »مادر قربان علی« 
)!( بود مادر قربان علی را یاسین مودبانه با قلم 
توش سرخ رنگ روی سنگ عمودی  و شاید 
موقت که بر سر خاک او شانده شد، نوشت. 
بابتش پول گرفت. یاسین را رضا نشانم داد. 
به نظر می آمد. چکمه ای  هفده، هژده ساله 
تا زیر زانوانش می رسید. در  به پاداشت که 
چهره اش نشانی از لطافت نوجوانی نبود. در 
چشمانش برق شادی کودکانه حس نمی شد. 
انگار معصومیتش را با جنازه های که هر روز 

به قبرستان می آمدند، دفن کرده بود. 
پس از این که تشیع کنندگان مادر قربان علی 
پراکنده شدند، من نیز با رضاها خداحافظی 
ده ،  دختری  نگاه  حال  همین  در  کردم. 
دوازده  ساله ای در چشمانم گره خورد. نامش 
را  صورتش  شرم  سرخی  پرسیدم،  که  را 
فراگرفت و گفت؛ »ستاره«. یاد کهکشان هایی 
تابستان، آن وقت ها  افتادم که در شب های 
که کودک بودم، بازی شبانه ام بود. بعد یادم 
افتاد که دیگر هرگز نمی توانم کودک باشم. 
دیگر از بازی و خیال بافی خبری نیست. همه 
چیز جدی است و ستاره روی زمین، وسط 
چیزی  نتوانستم  می فروشد.  آب  قبرستان 

دیگری از او بپرسم. از آنجا دور شدم. 
لحظات بعد تنهای خود وسط قبرستان بودم 
و به سوی قبری نگاه می کردم که جنازه اش 
با موترهای زیاد به قبرستان تشیع شده بود. 
موترها رفته بودند. همه رفته بودند. یک قبر 
جدید در سینه ی قبرستان تنها مانده بود. با 
خود اندیشیدم آن که در آن جا خوابیده دیگر 
دلش نمی خواهد یک کیلو انار قندهار بخرد، 
آن را داخل یک جام شیشه ای دانه دانه کند، 
رویش نمک بپاشد و با قاشق نوش جان کند. 
او دیگر از ریزش آب گرم شاور که از گردن 
می زند،  خیز  آدم  فقرات  ستون  انتهای  تا 
لذت نخواهد برد. دیگر از شنیدن موسیقی 
به وجد نخواهد آمد. آه، مرگ چقدر شوم و تا 
چه اندازه مضحک و ناگزیر و مطلق است! آه، 
زندگی چقدر زیبا و پر از احتماالت و سرشار 
از وقوع امکان هاست! زنده بودن چه موهبتی 
است! چرا آدم ها از ثانیه ثانیه ی زندگی، این 
فرصت تکرارناپذیر هستی با تمام وجود  شان 
لذت نمی برند؟ باید قدر معجزه ی زندگی را 
حتا در تماشای پرواز یک پرنده دید. در راه 
که  لحظه ای  هر  دید. طعم  مورچه ای  رفتن 
دیر  آنکه  از  پیش  چشید،  باید  را  می گذرد 
و  زیبایی  این  به  چیزی  خیلی ها  چرا  شود. 
می کنند؟  بدی  و  جنگ  صرف  را  اهمیت 
چه  می گذرند؟  چه  انتحاری ها  ی  کله  در 
می شود که آدم ها مهربانی و دوستی را ترک 
این  می کنند؟  پیشه  را  دشمنی  و  می کنند 
همه نابرابری از کجا می آید؟ آیا زیر این آوار 

خاک ها خبری از وعده های رنگین هست؟ 
قبرستان  وسط  سرم  درون  غوغای  با  من 
نشسته بودم و در سکوت به صدای نفس هایم 
گوش می دادم. یک طیاره مثل یک عالمت 
جمع با دوخط دود دراز و موازی، با ارتفاع 
شهرهای  رهسپار  سرم  فراز  از  زیاد  بسیار 
شلوغ جهان بود. نفس کشیدن هایم اما عادی 
نبود. هر دم که فرو می رفت، انگار مثل عسل 
مزه مزه می کردم. هر دم که باز می آمد، خیلی 
خاص و همراه با تعلیق زندگی روزمره تجربه 
پهنای سکوت  و  آرامش  انگار عمق  می شد. 
تا بی نهایت پیش رفته بود؛ فضایی که از هر 
سو ناپیدا بود. شوق برگشت به جریان عادی 
زندگی جریان خونم را سرعت بخشیده بود. 
باید با دل آکنده از عشق و محبت نسبت به 
همه ی آدم ها به پل سرخ باز می گشتم، یک 
شاور طوالنی می گرفتم و شب تا در خواب 
غوطه ور نمی شدم به صدای پیانوی موتزارت 

گوش می دادم. 
این جا کابل جان است.

نیفتادند، چند زن آب فروش و چند پیرمرد 
قورآن خوان که قبال در گوشه و کنار آفتاب 
راه  به  موترها  تعقیب  به  نیز  بودند،  گرفته 
افتادند. برای آنان و رضا ها هر قدر جنازه ی 
بیشتر وارد قبرستان می شدند، فایده داشت، 
شدم  مجبور  هم  باز  می کردم.  ضرر  من  اما 
با  و  بمانند  نروند،  که  بدهم  پول  برای شان 

من قصه کنند.  
رضای یازده ساله گفت، سه برادر و دو خواهر 
دارم. پدرم یادم نمانده. هشت سال می شود 
که ایران رفته است. برای ما پول نمی فرستد. 
جور  قرض  پیسه ی  با  را  ما  حویلی  چون 
قرض دارانش  به  می کند  کار  هرچه  کرده. 
می فرستد. دیگر خبر ندارم. هر شش ماه بعد 
به ما زنگ می زند. در خانه تلویزیون داریم، 
نمی آید که سریال  برق ها  اما خیلی شب ها 
نگاه کنیم. رضای دوازده ساله  را  »عثمان« 
گفت درجه ی صنفی این هم در مکتب آخر 
است. رضای یازده ساله گفت: »چوب بشی 

بچیم، مه بیست و هشتم استم.« 
آنان هر روز ساعت ده که از مکتب رخصت 
در  شام  تا  می آیند.  قبرستان  به  می شوند، 
را  آفتابه های شان  شامگاه  می مانند.  آن جا 
و  می مانند  تابوت فروشی  غرفه ی  یک  در 
خانه های  شان  به  روزانه   شان  دست مزد  با 
در  به خصوص  روزها  بعضی  بازمی گردند. 
روزهای جمعه چند بار غذا می خورند، ولی 
از چند دانه خرما  خیلی روزهای دیگر غیر 

رضاها با عجله همراه آفتابه های  شان به قطار 
راه  قطار  پیش  که  مردی  پیوستند.  آنان 
می رفت، کودکی مرده ای را در بغل داشت. 
بود،  شده  حفاری  قبال  که  قبری  سر  وقتی 
رسیدند، قطار به هم خورد و ضجه ی سوزناک 
زخم  یک  مثل  را  قبرستان  سکوت  زنی 
کشیده خش انداخت. باد می وزید، صدایش 
گم می شد. باد نمی وزید، صدایش می آمد و 
جگر آدم را سوراخ می کرد. ناگهان یک برگ 
دیگر نیز در سکوت از شاخه ی نهال جدا شد 
و روی برگ های دیگر در زمین آرام گرفت. 

غمگین  نی نوازی  آواز  مثل  زن  ماتم  صدای 
از دوردست ها در پس زمینه می پیچید. من 
مانع رفتن بچه های آب فروش  بدل پول  در 
مضمون  گفت،  ساله  دوازده  رضای  شدم. 
دری را خوش دارد و درجه ی صنفی اش در 
مکتب آخر است. رضای یازده ساله زد زیر 
خنده. برق شیطنت از چشمانش سرازیر بود. 
رضای دوازده ساله در حالی که زنجیرک دهان 
باز و بسته می کرد،  جیب کورتینش را هی 
ادامه داد. سه برادر و یک خواهر دارم. برادر 
می رود  قاضی«  »قلعه ی  به  روزانه  بزرگترم 
و  کوچکتر  برادران  بی گیرد.  یاد  نجاری  تا 
خواهرم در خانه هستند. در خانه تلویزیون 
کار  هیچ  پدرم  نداریم.  هم  برق  نداریم. 
نمی کند. رضای یازده ساله گفت پدرش به 
قبرستان می آید و سر قبرها قرآن می خواند.

در همین حال یک باره مثل این که گره کور 
ترافیک کابل به سوی آن قبرستان باز شده 
باشد، سی و چند عراده موتر مختلف النوع از 
قبیل کاستر، فالن کوچ، تونس، فرونر و رنجر 
با سر و صدای زیاد وارد قبرستان شدند. من 
موج دار  نگاه  کردیم.  حساب شان  رضاها  و 
بودند.  تماشایی  موترها  سوی  به  رضاها 
پلک های شان را مدام به هم می زدند. موترها 
نامدار  جنازه ی  احتماال  بودند.  آورده  جنازه 
یا پولداری بود. شاید در جنگ »شهید« )!( 
مقابل،  تپه ی  در  کودکان  دیدم  بود.  شده 
مراسم تدفین طفل را رها کردند و به دنبال 
موترها راه افتادند. تنها کودکان آب فروش راه 

درست و دقیق ساعت 1بجه و 28 دقیقه ی 
هشتم  و  بیست  با  برابر  چهارشنبه،  روز 
عقرب سال 1۳۹۹ شمسی، یک برگ زرد از 
شاخه ی یک نهال الغر بید روسی با وزشی 
اندک باد که ناگهان وزید، کنده شد و آرام و 
چرخان به زمین افتاد. نهال بید کنار قبری 
خمیدگی  انحنای  در  قبر  بود.  شده  شانده 
یک تپه ی مملو از قبر، در حاشیه ی قبرستان 
شهرک »امید سبز«، واقع در دامنه های کوه 
روی  داشت.  قرار  کابل  غرب  در  »قوریغ« 
کتیبه ی آن قبر نوشته شده بود: »بعد پرپر 
داغ  به  من  کنم/  چه  زیبا  گل  ای  شدنت 
تو جوان مرده به دنیا چه کنم/ بهر هر درد 
دوایی است مگر داغ تو/ من به دردی که دوا 

نیست مداوا چه کنم؟« 
در آن لحظه من آن جا کنار آن قبر نشسته 
بودم و به چیزهای نامربوطی فکر می کردم. 
بُن  بعد  و  شنیدم  را  باد  اندک  صدای  اول 
باریک برگ را دیدم که ناگهان از شاخه جدا 
سال  یک  را  او  شاخه  انگشتان  گویی  شد. 
لحظه  آن  در  و  بود  نگهداشته  آویزان  تمام 
ساکت  گورستان  فضای  کرد.  یله  ناگهان 
بیرق  هزاران  آرام.  و  سنگین  و  ساکت  بود؛ 
و  اهتزاز  در  گاهی  گورها  میان  از  رنگارنگ 
گاهی سرگردان بود. برگ آهسته و رقصیده 
پایین آمد، پایین تر آمد، به شاخه ی برهنه ا ی 
برخورد کرد. صدایی پدید آمد. صدا سکوت 
پاره  اما  خراشید،  کمی  را  قبرستان  فضای 
بیخ  برگ  بود؛  تمام شده  حادثه  نتوانست... 
ساقه بر زمین افتاده بود. ده-دوازده برگ زرد 
دیگر  باد  وزش  انتظار  در  شاخه ها  بر  دیگر 
سکه  یک  مثل  آفتاب  بودند.  گرفته  رعشه 
وسط دشت آسمان آبی می درخشید و پرتو 
بی گرمایش را به کاشی قبرها می سایید. چند 
توده ابر سفید و رقیق دور و برش بازی بازی 
می کردند. ناگهان صدای کودکانه ای سکوت 
او  بیُروم؟  اَو  »کاکا،  کرد:  پاره  را  قبرستان 

می خری؟« 
می کند.  مرا صدا  پایین  از  کودک  دو  دیدم 
هر یک دو آفتابه داشتند. با دستم آنها را به 
سوی خود فراخواندم. آفتابه ها از دست های 
از  تپه  باالیی  سر  در  آویزان  کوچک شان 
می کردند.  خیز  من  طرف  به  قبرها  میان 
آفتابه ها  تِه  می شدند،  قات  که  زانوان شان 
قبرها  کاشی های  و  سیمان ها  و  به سنگ ها 
بودند،  کار  کودکان  آنان  می کردند.  برخورد 
قبرستانی  کودکان  نه،  خیابانی  کودکان  اما 

بودند. 
افتاده  نفس  از  شدند،  نزدیک  من  به  وقتی 
که  شد  چشم هایی  تالقی  نگاهم  بودند. 
هر  از  داشتند.  را  چشمه ها  آب  شفافیت 
را  یکی  خریدم.  آب  آفتابه  یک یک  کدام 
دیگری  با  و  کردم  خالی  نهال  ساقه ی  بیخ 
کتیبه ی قبر جوان  مرده را شستم. پرسیدم 
اسم تان چیست؟ هر دو به یک صدا گفتند: 
»رضا«. بعد یکی  شان گفت: »اسم آردوی مو 

رضا یه«
محله ی  باشنده ی  ساله،  دوازده  یکی  شان 
چهارم  صنف  دانش آموز  و  »سرخ آباد« 
یازده  دیگری  بود.  مهدیه  شهرک  لیسه ی 
نیز  و  »خیرآباد«  محله ی  باشنده ی  ساله، 
شهرک  لیسه ی  چهارم  صنف  دانش آموز 
مهدیه بود. هر دو همصنفی بودند و گفتند 
که ما »رفیق استیم«، ولی هنوز به خانه های 
همدیگر نرفته بودند. سرخ آباد و خیرآباد را از 
سر تپه با نوک انگشتان  شان نشانم دادند. با 
نیم ساعت فاصله در همان حوالی قبرستان 
خانه های  شان بودند. آلودگی غلیظی مثل ابر 

سیاه بر خانه های  شان سایه افگنده بود. 
نفر  ناگهان ده-دوازده  وسط صحبت های ما 
که بیشتر  شان زن بودند، پیدا شدند و قطار 
خیلی  که  قبرستان  گوشه ی  یک  به  رفتند 
از ما دور بود. پنج،  شش کودک دیگر مثل 

و چاکلیت چیزی نصیب  شان نمی  شوند. در 
روزهای جمعه حلوا، بریانی، بوالنی، بوسراق، 
چلپک، سیب، کیله، خرما، کیک و چاکلیت 
و  برف  که  روزها  این  در  اما  می آورند،  گیر 
باران باریده، مردم کمتر آب می خرند. بعضی 
روزها به سختی پول خرید یک بسکویت و 
یک بوتل نوشابه ی گازدار گیرشان می آیند. 
آن روز همین قدر گیرشان آمده بودند. در 
جریان صحبت دیدم که رضای دوازده ساله 
از کیک چنان سر کشید که  نوشابه را بعد 
یخ  خونش  لحظه ای  برای  کردم  احساس 
می زند و احتماال دمای وجودش تا پایین تر 
از صفر رفت، اما کیف کرد. قطرات نوشابه از 
روی لبان بی طراوتش چکیدند به سینه  اش. 
لیس  را  لب هایش  گوشه ی  این که  از  قبل 
بزنند، گاز از راه دهان و بینی  اش به هوا فرار 
در  مثل صدای خنده های  شان  کرد. درست 

آن لحظه. 
از  خودم  بعد  دارید؟  آرزو  چه  پرسیدم 
گفت:  دوازده ساله  رضای  شرمیدم.  سوالم 
گفت:  یازده ساله  رضای  نیست.«  »معلوم 
»خبر ندارم.« گفتم شب ها هیچ خواب های 
یازده ساله  رضای  نمی بینید.  قشنگ قشنگ 
خواب  در  را  »یاسین«  دی شب  من  گفت، 
رضای  می داد.  فراری  مرا  چاقو  با  که  دیدم 
جیبش  زنجیرک  با  همچنان  ساله  دوازده 
ور می رفت. گفت یاسین هر روز ما را اذیت 

می کند. 


