
         

پس از 18 سال جنگ در افغانستان، این کشور هنوزهم به عنوان یک چالش امنیتی 
کلیدی برای ایاالت متحده با پیامدهای ضد تروریسم مختلف در یک منطقه ی پر هرج ومرج، 
باقی مانده است. منازعه افغانستان نزدیک به دو دهه است که ادامه دارد و نه تنها برای مردم 

و حکومت افغانستان، بلکه برای شرکای ائتالفی این کشور نیز بسیار پرهزینه بوده است. 
ایاالت متحده از زمان مداخله خود برای سرنگون کردن رژیم طالبان در سال 2001، به 
طور فعال درگیر این کشور بوده است. با به قدرت رسیدن رییس جمهور ترمپ در جنوری 

اعزام  و  جدید  استراتژی  یک  اتخاذ  با  که  بود  واشنگتن  در  امیدواری هایی  هنوز   ،2017
نیروهای بیشتر، امکان دفع شورش طالبان فراهم می شود. 

فرض بر این بود که افزایش فشار نظامی می تواند راه را برای مذاکرات معنادار صلح با 
جناح های آشتی پذیر طالبان هموار کند. 

است که  این  بر  بین المللی  و  داخلی  در حلقات  اجماع  تا کنون،  از سال گذشته  اما 
پیروزی نظامی بر طالبان تقریبا ناممکن است. تنها راه پایان دادن به جنگ افغانستان،...

تشخیص بن بست در روند صلح افغانستان

۳

         

نزدیکی های چاشت در یک روز سرد زمستانی، حدود 20 نوجوان در غرب کابل 
این  همه ی  می کنند.  گرم  فوتبال  بازی  برای  را  خودشان  و  شده اند  جمع  هم  کنار 
دختران قدونیم قد با لباس های رنگی دور پسر جوانی که مربی شان است، حلقه زده اند 
با هیجان  او می گوید، گوش می دهند. بعد در فضای خالی سالن  به آنچه  با دقت  و 
دنبال توپ می دوند. هنگام بازی چنان ذوق و شوقی دارند که انگار تمام دنیا را در 

این لحظه به آن ها بخشیده اند.  
بیشتر آن ها دختران نوجوانی اند که به خیلی از تابوها و هنجارهای...

افغانستان می گوید که  تازه ای در مورد وضعیت  دیدبان حقوق بشر در گزارش 
زخمی شده اند.  و  کشته  این کشور  در  غیرنظامی  هزار  از 10  بیش  سال 2018  در 
متحد  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق  گزارش  براساس  همچنان  نهاد  این 
)یونسیف( افزوده که از سال 2002 به این سو برای نخستین بار در سال 2018 میزان 
حضور کودکان افغان در مکاتب کاهش یافته که در این میان دختران بیشتر از پسران 

متأثر شده اند...

۲۰۱۸ سال مرگ بار؛ از تلفات ۱۰ هزار نفری 
غیرنظامیان تا کاهش چشم گیر دانش آموزان

بـازی بـا تابـوهادر مستطیل سبز
۴۵

هشدار دورتموند: 
سانچو فروشی نیست، دست بردارید
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نیمی از درآمد فوتبال اروپا 
در دست ۳۰ باشگاه بزرگ

تـرمـپ سـفرهـای خارجی 
نانسی پلوسی را به تعویق انداخت
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معافیت از تحریم نفتی ایران 
به شکل محدود تمدید می شود
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»بیش از ده هزار غیرنظامی در افغانستان 
در سال ۲۰۱۸ کشته و زخمی شده اند«

اتـمـر: 
برای تغییر قانون اساسی و 

اصالح نظام ریاستی ثبت نام 

خلیل زاد با وزیر خارجه ی 
پاکستان در مورد صلح 
افغانستان گفت وگو کرد

اطالعات روز: محمدحنیف اتمر، مشاور 
با  جمعه  دیروز  کشور  ملی  امنیت  پیشین 
تکمیل تیم انتخاباتی اش رسما خودش را در 
نامزد  انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 
کرد. او محمدیونس قانونی و محمد محقق 
را به ترتیب به عنوان معاوان اول و دوم خود 

برگزیده است.
جدی(   28( جمعه  دیروز  اتمر  آقای 
دفتر  به  رفتن  از  پیش  که  نشستی  در 
از  شماری  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
تیم  برنامه های  بود،  کرده  برگزار  حامیانش 
انتخاباتی اش را در هفت محور اعالم کرد و 
گفت در صورت پیروزی در ظرف شش ماه 
تعدیل  را  کشور  اساسی  قانون  سال  یک  تا 

می کند...

خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
نماینده ی ویژه وزارت امور خارجه ی امریکا 
 28( جمعه  دیروز  افغانستان  صلح  برای 
جدی( با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه ی 

پاکستان دیدار کرده است.
وزارت  سخن گوی  فیصل،  محمد 
رسمی  صفحه ی  در  پاکستان  خارجه ی 
دیدار  این  در  که  است  نوشته  توییترش 
که در مقر وزارت خارجه ی پاکستان انجام 
شد،  دو طرف در مورد سفر منطقه ای آقای 

خلیل زاد بحث و گفت وگو کرده اند.
پاکستان  خارجه  وزارت  سخن گوی 
دیدار  این  در  قریشی  آقای  که  است  گفته 

به زلمی خلیل زاد تعهد سپرده است که...
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سیما سمر به عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل در امور میانجی گری صلح تعیین شد
ــس  ــمر، ریی ــیما س ــات روز: س اطالع
کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر افغانســتان 
ــرش،  ــو گوت ــوی آنتونی ــی از س ــه تازگ ب
ــوان  ــد به عن ــل متح ــازمان مل ــر کل س دبی
ــور  ــورتی او در ام ــی مش ــورد عال ــو ب عض
ــت. ــده اس ــن ش ــح تعیی ــری صل میانجی گ
هیــأت  یــا  یونامــا  اعالمیــه ی  در 

در  متحــد  ملــل  ســازمان  معاونــت 
افغانســتان کــه دیــروز جمعــه )28 جــدی( 
ــار  ــه در کن ــت ک ــده اس ــده، آم ــر ش منتش
ــز  ــدس نی ــل وال ــمر، خوان گابری ــم س خان
عالــی  بــورد  تــازه ی  عضــو  به عنــوان 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــورتی دبی مش

ــت. ــده اس ــن ش تعیی

عالــی  بــورد  کــه  اســت  گفتنــی 
مشــورتی دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد بــه 
ــالدی  ــال 2017 می ــپتامبر س ــخ 13 س تاری
مدیــره ی  هیــأت  اســت.  ایجــاد شــده 
ــی و پیشــین  ــر کنون ــورد را 18 رهب ــن ب ای
ــان  ــد و متخصص ــای ارش ــی، مقام ه جهان
مشــهور کــه دارای تجربــه، مهــارت، دانــش 

و ارتباطــات وســیع انــد، تشــکیل می دهــد.
ایــن 18 نفــر بیشــتر در زمینه هــای 
صلــح  بــرای  میانجی گــری  و  صلــح 

می دهنــد. مشــوره 
نخســتین بــار اســت یــک نفــر از 
ــی  ــورد عال ــو ب ــوان عض ــتان به عن افغانس
ــاب  ــد انتخ ــل متح ــازمان مل ــورتی س مش

ــت. ــده اس ش
ــر  ــو دیگ ــدس، عض ــل وال خوان گابری
ایــن بــورد کــه بــه تازگــی بــه ایــن ســمت 
انتخــاب شــده، ســاکن کشــور چیلــی 
ــر  ــوان وزی ــن به عن ــش از ای ــه پی ــت ک اس
ــرده  ــور کار ک ــن کش ــه ی ای ــور خارج ام

ــت. اس

۴۲ کشته و ۳۲ زخمی؛ تلفات سنگین جنگجویان طالب در ولسوالی آب کمری بادغیس
اطالعـــات روز: منابـــع امنیتـــی در 
شـــدن  کشـــته  از  افغانســـتان  غـــرب 
ــور  ــه مـــال نـ ــته بـ 42 جنگجـــوی وابسـ
ــا، ولســـوال نام نهـــاد طالبـــان بـــرای  آغـ
ولســـوالی آب کمـــری والیـــت بادغیـــس 

ــد. ــر داده انـ خبـ
دیـــروز  ظفـــر   207 اردوی  قـــول 
اعالمیـــه ای  در  جـــدی(   28( جمعـــه 

گفتـــه اســـت کـــه در عملیـــات مشـــترک 
ــزش  ــای خیـ ــش، نیروهـ ــای ارتـ نیروهـ
مردمـــی، نیروهـــای هوایـــی افغـــان و 
نیروهـــای حمایـــت قاطـــع در ســـاحه ی 
»چشـــمه شـــیرین« والیـــت بادغیـــس 42 
جنگجـــوی طالـــب کشـــته و 32 نفـــر 

دیگرشـــان زخمـــی شـــده اند.
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــه گفت در اعالمی

ــتاهای  ــات روسـ ــن عملیـ ــان ایـ در جریـ
ــودر،  ــاط گـ ــگاب، ربـ چـــک آب،  دره تـ
و  زرد  کوچـــه  گل خانـــه،  چیالنـــکا، 
ـــود  ـــری از وج ـــوالی آب کم ـــتان ولس دهس

طالبـــان پاکســـازی شـــده اســـت.
ـــه در  ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــان گفت همچن
ایـــن عملیـــات 36 عـــراده موترســـایکل 
مختلف النـــوع  ســـالح  میـــل   30 و 

 19 و  شـــده  بـــرده  بیـــن  از  طالبـــان 
ـــالح  ـــل س ـــه می ـــایکل و س ـــراده موترس ع
افتـــاده  امنیتـــی  نیروهـــای  به دســـت 

ــت. اسـ
ـــت  ـــه اس ـــر گفت ـــول اردوی 207 ظف ق
ـــب  ـــان طال ـــر از جنگجوی ـــد ده نف ـــه جس ک
ـــک  ـــده و ی ـــی مان ـــری باق ـــدان درگی در می

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــان بازداش ـــر دیگرش نف

ـــه  ـــول اردو گفت ـــن ق ـــه ی ای در اعالمی
ــات در  ــن عملیـ ــه ایـ ــت کـ ــده اسـ شـ
ــده  ــروع شـ ــس شـ ــوالی های بادغیـ ولسـ
ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــز ادام ـــده نی و در آین
در مـــورد تلفـــات نیروهـــای امنیتـــی 
ــت.  ــده اسـ ــه نشـ ــزی گفتـ ــان چیـ افغـ
ـــاره  ـــن ب ـــون در ای ـــز تاکن ـــان نی ـــروه طالب گ

چیـــزی نگفتـــه اســـت.

ــف  ــات روز: محمدحنیـ اطالعـ
اتمـــر، مشـــاور پیشـــین امنیـــت 
ملـــی کشـــور دیـــروز جمعـــه 
ــی اش  ــم انتخاباتـ ــل تیـ ــا تکمیـ بـ
ــات  ــودش را در انتخابـ ــما خـ رسـ
ریاســـت جمهوری ســـال آینـــده 
محمدیونـــس  او  کـــرد.  نامـــزد 
ــه  ــد محقـــق را بـ قانونـــی و محمـ
ــاوان اول و  ــوان معـ ــب به عنـ ترتیـ

دوم خـــود برگزیـــده اســـت.
ــه  ــر دیـــروز جمعـ ــای اتمـ آقـ
ـــش  ـــه پی ـــتی ک )28 جـــدی( در نشس
از رفتـــن بـــه دفتـــر کمیســـیون 
ــماری  ــا شـ ــات بـ ــتقل انتخابـ مسـ
از حامیانـــش برگـــزار کـــرده بـــود، 
انتخاباتـــی اش  تیـــم  برنامه هـــای 
را در هفـــت محـــور اعـــالم کـــرد 

ســـازمان  روز:  اطالعـــات 
ـــزارش  ـــر در گ ـــوق بش ـــان حق دیدب
ـــش از  ـــه بی ـــت ک ـــه اس ـــازه اش گفت ت
ده هـــزار غیرنظامـــی در افغانســـتان 
در ســـال 2018 میـــالدی کشـــته و 

زخمـــی شـــده اند.
در گـــزارش ایـــن ســـازمان 
کـــه روز پنج شـــنبه )27 جـــدی( 
منتشـــر شـــده، آمـــده اســـت کـــه 
ـــودکان  ـــراد را ک ـــن اف ـــوم ای ـــک س ی

تشـــکیل می دهنـــد.
ــازمان،  ــن سـ ــه ی ایـ ــه گفتـ بـ
شورشـــیان در ســـال گذشـــته ی 
میـــالدی بـــا راه انـــدازی حمـــالت 
شـــهری،  مناطـــق  در  مرگ  بـــار 
مقام هـــای حکومتـــی، غیرنظامیـــان 
ــرار  ــدف قـ ــدگان را هـ و رأی دهنـ

دادنـــد.
شـــده  گفتـــه  همچنـــان 
ــای  ــار گروه هـ ــه در کنـ ــت کـ اسـ

ــال  ــه در حـ ــزود کـ ــخنانش افـ سـ
ـــر  ـــار خط ـــا چه ـــتان ب حاضـــر افغانس
ـــی  ـــت فعل ـــت و حکوم ـــه رو اس رو ب
ـــن خطرهـــا  نه تنهـــا بـــرای دفـــع ای
ــر روز  ــه هـ ــرده، بلکـ ــی نکـ تالشـ
به دســـت  فرصت هـــای طالیـــی 

ــد. ــت می دهـ ــده را از دسـ آمـ
ـــگ  ـــداوم جن ـــه ی او، ت ـــه گفت ب
ــتان،  ــردم افغانسـ ــر مـ ــی بـ تحمیلـ
و  بین المللـــی  رقابت هـــای 
بی ثباتـــی منطقـــه، فقـــر و محرومیـــت 
و همچنـــان ناتوانـــی حکومـــت 
ـــت  ـــی اس ـــه خطرات ـــود از جمل موج
کـــه مـــردم افغانســـتان بـــا آن 

ــد. ــه انـ مواجـ
از  اتمـــر  محمدحنیـــف 
حکومـــت نیـــز خواســـت کـــه 

حقـــوق بشـــری را در بیـــش از 
صـــد کشـــور جهـــان در ســـال 
2018 میـــالدی بررســـی کـــرده، 
ـــی  ـــه ناامن ـــت ک ـــه اس ـــان گفت همچن
بی جـــا  ســـبب  افغانســـتان،  در 
ــردم  ــادی از مـ ــداد زیـ ــدن تعـ شـ
ــادی از  ــداد زیـ ــز تعـ ــده و نیـ شـ
ــه تـــرک  ــور بـ ــوزان مجبـ دانش آمـ
مکتـــب شـــده اند کـــه 60 درصـــد 
آن را دختـــران تشـــکیل می دهنـــد.
در بخشـــی از گـــزارش ســـازمان 
ـــت  ـــده اس ـــر آم ـــوق بش ـــان حق دیدب
باوجـــود آمادگی هایـــی کـــه بـــرای 
پارلمانـــی  انتخابـــات  برگـــزاری 
افغانســـتان  در  میـــزان   29 و   28
ـــا  ـــیان ب ـــود، شورش ـــده ب ـــه ش گرفت
ــان  ــالت متعددشـ ــدازی حمـ راه انـ
بـــر نامـــزدان انتخابـــات پارلمانـــی 
و رأی دهنـــدگان، ســـبب کشـــته 
و زخمـــی شـــدن بیـــش از 400 

و گفـــت در صـــورت پیـــروزی در 
ـــال  ـــک س ـــا ی ـــاه ت ـــش م ـــرف ش ظ
قانـــون اساســـی کشـــور را تعدیـــل 

. می کنـــد
او افـــزود کـــه بـــر اســـاس 
اصالحـــات پیش بینـــی شـــده در 
ــه ی »صلـــح و اعتـــدال«  توافق نامـ
ــوم  ــت سـ ــاد معاونـ ــار ایجـ در کنـ
ــت  ــت جمهوری، پسـ ــرای ریاسـ بـ
صـــدارت نیـــز ایجـــاد خواهـــد 

شـــد.
ـــه  ـــرد ک ـــالوه ک ـــر ع ـــای اتم آق
تیـــم »صلـــح و اعتـــدال« به منظـــور 
اصالحـــات  و  ســـاختار  تغییـــر 
در حکومـــت و همچنـــان بـــرای 
ــم  ــاد ملـــی و تحکیـ ــای اعتمـ احیـ
وحـــدت ملـــی در کشـــور ایجـــاد 

تروریســـتی داعـــش و طالبـــان، 
دولـــت افغانســـتان و نیروهـــای 
خارجـــی نیـــز مســـئول بخشـــی از 

تلفـــات غیرنظامیـــان هســـتند.
ــزارش،  ــن گـ ــل از ایـ ــه نقـ بـ
شـــاخه ی خراســـان گـــروه دولـــت 
ـــا داعـــش در ســـال 2018  اســـالمی ی
میـــالدی حمـــالت اش بـــر مناطـــق 
ایـــن  داد.  افزایـــش  را  شـــهری 
ـــالت  ـــورد حم ـــن م ـــروه در چندی گ
اقلیـــت  جمعیـــت  انتحـــاری 
ـــرار  ـــدف ق ـــتان را ه ـــیعیان افغانس ش
ــدازی  ــا راه انـ ــز بـ ــان نیـ داد. طالبـ
ــا  ــه اش صدهـ ــالت بی رحمانـ حمـ
غیرنظامـــی را کشـــته و زخمـــی 

کردنـــد.
در ایـــن گـــزارش همچنـــان 
ـــالت  ـــه حم ـــت ک ـــده اس ـــه ش گفت
نیروهـــای  شـــبانه ی  و  هوایـــی 
امریکایـــی و نیروهـــای هوایـــی 

تاکنـــون 9 نفـــر خودشـــان را در 
ریاســـت جمهوری  انتخابـــات 

کرده انـــد. نامـــزد 
رییس جمهـــور اشـــرف غنـــی، 
عبـــداهلل عبـــداهلل، رییس اجرایـــی 
ـــس  ـــل، ریی ـــت اهلل نبی ـــور و رحم کش
پیشـــین امنیـــت ملـــی از نامـــزدان 
ـــون  ـــی ریاســـت جمهوری تاکن احتمال

ــد. ــام نکرده انـ ــت نـ ثبـ
بـــه  نزدیـــک  منبـــع  یـــک 
بـــه  غنـــی  رییس جمهـــور 
ــه اســـت  بی بی ســـی فارســـی گفتـ
به عنـــوان  امـــراهلل صالـــح  کـــه 
دانـــش  ســـرور  و  اول  معـــاون 
به عنـــوان معـــاون دوم در تکـــت 
ــور  ــی حضـ ــای غنـ ــی آقـ انتخاباتـ

خواهنـــد داشـــت.

داشـــته اســـت.
خانـــم گوســـمن همچنـــان 
ـــرای آوردن  ـــالش ب ـــت: »ت ـــه اس گفت
ثبـــات در افغانســـتان، در حالـــی 
ــاد  ــه فسـ ــی بـ ــچ توجهـ ــه هیـ کـ
سیســـتماتیک  بدرفتاری هـــای  و 
نشـــانی  نمی گیـــرد،  صـــورت 
افغانســـتان،  دولـــت  ناکامـــی  از 
نیروهـــای  و  تمویل کننـــدگان 

اســـت.« بین المللـــی 
ــا  ــه  ی او، امیدواری هـ ــه گفتـ بـ
بـــرای مذاکـــرات صلـــح میـــان 
گـــروه  و  افغانســـتان  حکومـــت 
ــالدی  ــال 2019 میـ ــان در سـ طالبـ
ممکـــن اســـت بـــه ایـــن بســـتگی 
دو  آیـــا  کـــه  باشـــد  داشـــته 
طـــرف گفت وگـــو محافظـــت از 
ــر را در  ــهروندان و حقـــوق بشـ شـ
ــا  ــد داد یـ ــرار خواهنـ ــت قـ اولویـ

ــر. خیـ

بـــه اســـتقاللیت کمیســـیون های 
و  گذاشـــته  احتـــرام  انتخاباتـــی 
و  انتخاباتـــی  کمیســـیون های  از 
خواســـت  همچنـــان  حکومـــت 
ــازه را  ــه ی تـ ــر روز برنامـ ــه هـ کـ

نگیـــرد.  روی دســـت 
افـــزود  ادامـــه  در  او 
در  شـــدن  نامـــزد  بـــرای  کـــه 
ریاســـت جمهوری  انتخابـــات 
حمایـــت شـــماری از احـــزاب و 
شـــخصیت های سیاســـی از جملـــه 
رییس جمهـــور  کـــرزی،  حامـــد 
ــت. ــرده اسـ ــب کـ ــین را جلـ پیشـ
ـــا دو روز  ـــه ت ـــت ک ـــی اس گفتن
ـــزدان  ـــام نام ـــت ن ـــت ثب ـــر فرص دیگ
ریاســـت جمهوری  انتخابـــات 
می رســـد.  پایـــان  بـــه  رســـما 

غیرنظامـــی شـــدند.
ــده  ــان آمـ ــزارش همچنـ در گـ
اســـت کـــه دســـت کم چهـــارده 
خبرنـــگار در ســـال 2018 میـــالدی 
در افغانســـتان کشـــته شـــدند کـــه 
ــر آن در  ــازده نفـ ــان یـ ــن میـ از ایـ
ـــش  ـــروه داع ـــاری گ ـــالت انتح حم
و دو نفرشـــان از ســـوی افـــراد 
ــای  ــناس در والیت هـ ــلح ناشـ مسـ
ـــدند. ـــته ش ـــار کش ـــت و قنده خوس
پتریشـــا  حـــال،  همیـــن  در 
گوســـمن، مدیـــر بخـــش آســـیای 
ــر  ــوق بشـ ــان حقـ ــازمان دیدبـ سـ
گفتـــه اســـت کـــه ناکامی هـــای 
بی توجهـــی  دولـــت،  دوامـــدار 
غیرنظامیـــان،  بـــه  شورشـــیان 
بینانـــه ی  کوتـــاه  اســـتراتیژی  و 
کشـــو رهای  دیگـــر  و  امریـــکا 
پیامدهـــای  تمویل کننـــده، 
افغانســـتان  بـــرای  فاجعه بـــاری 

شـــده اســـت.
ـــای اعتمـــاد ملـــی و تحکیـــم  احی
ــه  ــح عادالنـ ــی، صلـ ــدت ملـ وحـ
و پایـــدار، امنیـــت سراســـری در 
ــوب،  ــت داری خـ ــور، حکومـ کشـ
تأمیـــن عدالـــت، حقـــوق بشـــر و 
حقـــوق زنـــان، مبـــارزه بـــا فقـــر 
و فســـاد اداری و همـــکاری بـــا 
منطقـــه و جامعـــه ی بین المللـــی از 
جملـــه برنامه هـــای تیـــم »صلـــح و 

اعتـــدال« را تشـــکیل می دهـــد.
ـــی  ـــم انتخابات ـــه ی او، تی ـــه گفت ب
ـــا  ـــام تالش ه ـــدال« تم ـــح و اعت »صل
ـــالمی  ـــای اس ـــاس ارزش ه ـــر اس را ب
صلـــح  بـــه  رســـیدن  بـــرای 

هماهنـــگ خواهـــد کـــرد.
آقـــای اتمـــر در بخشـــی از 

 600 از  بیـــش  نیـــز  افغانســـتان 
کشـــته و زخمـــی برجـــا گذاشـــته 
اســـت کـــه در حـــدود 60 درصـــد 
آن را زنـــان و کـــودکان تشـــکیل 

. هنـــد می د
ــت  ــه اسـ ــزارش گفتـ ــن گـ ایـ
کـــه هیچ گونـــه تحقیقـــات نظامـــی 
در مـــورد ایـــن کـــه ممکـــن ایـــن 
ــی و  ــای امریکایـ ــالت نیروهـ حمـ
ــد،  ــی باشـ ــت جنگـ ــان جنایـ افغـ

صـــورت نگرفتـــه اســـت.
حقـــوق  دیدبـــان  ســـازمان 
بشـــر افـــزوده اســـت کـــه دلیـــل 
اصلـــی تلفـــات کـــودکان، انفجـــار 
موادهـــای منفجـــره ی جاســـازی 
و  شورشـــیان  ســـوی  از  شـــده 
ـــه  ـــت ک ـــوده اس ـــاری ب ـــای انفج بقای
ــا  ــگ و درگیری هـ ــان جنـ در جریـ
ــت. ــده اسـ ــی مانـ ــاحه باقـ در سـ

ایـــن گـــزارش کـــه وضعیـــت 

اتمر: 
برای تغییر قانون اساسی و اصالح نظام ریاستی ثبت نام کردم

امــور  وزارت  ویــژه  نماینــده ی  خلیــل زاد،  زلمــی  روز:  اطالعــات 
ــا  ــه )28 جــدی( ب ــروز جمع ــح افغانســتان دی ــرای صل ــکا ب خارجــه ی امری
ــت. ــرده اس ــدار ک ــتان دی ــه ی پاکس ــر خارج ــی، وزی ــود قریش ــاه محم ش

ــه ی  ــتان در صفح ــه ی پاکس ــخن گوی وزارت خارج ــل، س ــد فیص محم
ــر وزارت  ــه در مق ــدار ک ــن دی ــه در ای ــت ک ــته اس ــرش نوش ــمی توییت رس
خارجــه ی پاکســتان انجــام شــد،  دو طــرف در مــورد ســفر منطقــه ای آقــای 

خلیــل زاد بحــث و گفت وگــو کرده انــد.
ــای قریشــی  ــه آق ــه اســت ک ســخن گوی وزارت خارجــه پاکســتان گفت
در ایــن دیــدار بــه زلمــی خلیــل زاد تعهــد ســپرده اســت کــه اســالم آباد بــا 

ــد. ــح افغانســتان همــکاری می کن ــد صل رون

مــورد پروســه ی صلــح بــه مالکیــت و رهبــری افغان هــا باهــم بحــث کــرده 
اســت.

ــوت اشــرف  ــن دع ــا پذیرفت ــی ب ــاس تیلیفون ــن تم ــران خــان در ای عم
ــد. ــاز می کن ــفرش را آغ ــه زودی س ــه ب ــت ک ــه اس ــی، گفت غن

ــل  ــه کاب ــتان را ب ــت وزیر پاکس ــی نخس ــی در حال ــور غن ــس جمه ریی
دعــوت کــرده اســت کــه محمــد عمــر داوودزی، رییــس دبیرخانه ی شــورای 
عالــی صلــح کشــور روز سه شــنبه )25 جــدی( در نشســتی در کابــل گفــت 
ــا  ــمول موالن ــه ش ــتان ب ــی پاکس ــی و مذهب ــران سیاس ــیاری از رهب ــه بس ک
ــبت  ــان را نس ــتان موقف ش ــای پاکس ــت علم ــر جمعی ــان، رهب فضل الرحم

ــد. ــر داده ان ــه جنــگ در افغانســتان تغیی ب

ــه  ــدی( ب ــنبه )25 ج ــل زاد روز سه ش ــی خلی ــه زلم ــت ک ــی اس گفتن
ــه،  ــورهای منطق ــه کش ــرش ب ــفر اخی ــات س ــورد جزیی ــده و در م ــل آم کاب
ــه رییس جمهــور اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی کشــور  ب

ــزارش داد. گ
ــن  ــه، معی ــه جنجوع ــا تهمین ــه و ب ــتان رفت ــه پاکس ــنبه ب او روز پنج ش
سیاســی وزارت خارجــه  و مقام هــای ارشــد امنیتــی ایــن کشــور نیــز دیــدار 

ــرده اســت. ــو ک ــا گفت وگ ــا آن ه ــح افغانســتان ب ــد صل ــورد رون و در م
ــد  ــه رون ــی از همــکاری کشــورش ب ــر خارجــه ی پاکســتان در حال وزی
ــی  ــور غن ــنبه رییس جمه ــه روز پنج ش ــت ک ــر داده اس ــتان خب ــح افغانس صل
ــتان در  ــت وزیر پاکس ــان، نخس ــران خ ــا عم ــی ب ــاس تیلیفون ــک تم در ی

خلیل زاد با وزیر خارجه ی پاکستان در مورد صلح افغانستان گفت وگو کرد
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از 18 ســال جنــگ در  پــس 
افغانســتان، ایــن کشــور هنوزهــم بــه 
عنــوان یــک چالــش امنیتــی کلیــدی 
بــرای ایــاالت متحــده بــا پیامدهــای 
ــک  ــف در ی ــم مختل ــد تروریس ض
باقــی  پــر هرج ومــرج،  منطقــه ی 
مانــده اســت. منازعــه افغانســتان 
نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه 
ادامــه دارد و نه تنهــا بــرای مــردم 
و حکومــت افغانســتان، بلکــه بــرای 
ــز  ــور نی ــن کش ــی ای ــرکای ائتالف ش

ــت.  ــوده اس ــه ب ــیار پرهزین بس
زمــان  از  متحــده  ایــاالت 
مداخلــه خــود بــرای ســرنگون کردن 
ــه  ــال 2001، ب ــان در س ــم طالب رژی
طــور فعــال درگیــر ایــن کشــور 
بــوده اســت. بــا بــه قــدرت رســیدن 
ــوری  ــپ در جن ــور ترم رییس جمه
در  امیدواری هایــی  هنــوز   ،2017
ــا اتخــاذ یــک  ــود کــه ب واشــنگتن ب
اســتراتژی جدیــد و اعــزام نیروهــای 
بیشــتر، امــکان دفــع شــورش طالبــان 

فراهــم می شــود. 
کــه  بــود  ایــن  بــر  فــرض 
افزایــش فشــار نظامــی می توانــد 
معنــادار  مذاکــرات  بــرای  را  راه 
صلــح بــا جناح هــای آشــتی پذیر 

طالبــان همــوار کنــد. 
امــا از ســال گذشــته تــا کنــون، 
و  داخلــی  حلقــات  در  اجمــاع 
بین المللــی بــر ایــن اســت کــه 
ــا  ــان تقریب ــر طالب پیــروزی نظامــی ب
ناممکــن اســت. تنهــا راه پایــان دادن 
توافــق  افغانســتان،  جنــگ  بــه 
سیاســِی اســت کــه بتوانــد طالبــان را 
ــا نظــام سیاســی افغانســتان ادغــام  ب

ــد.  کن
بــا  می توانــد  تمهیــد  ایــن 
ــا  ــت و ی ــت موق ــک دول ــاد ی ایج
ــه دســت  ــون اساســی ب اصــالح قان

ــد. آی
ــپ  ــور، اداره ترم ــن منظ ــه ای ب
ــا انتصــاب زلمــی خلیــل زاد، یــک  ب
ــث  ــه حی ــه ]ب ــا تجرب ــات ب دیپلم
نماینــده امریــکا بــرای مصالحــه 
افغانســتان[ بــرای تعامــل بــا طالبــان 

بی شــمار اســت، مواجــه کنــد. 
ــد  ــک رون ــه ی شــکی نیســت ک
ــت  ــری و مالکی ــت رهب ــح تح صل
مطلــوب  و  خواســته  افغان هــا، 
ــر  ــرا ه ــت؛ زی ــا اس ــه ی طرف ه هم
ــان، از بهبــودی وضعیــت  یــک از آن
ــه صــورت مســتقیم  در افغانســتان ب
نفــع می برنــد. امــا اشــتباه نکنیــد کــه 
ــده  ــاالت متح ــدت ای ــور بلندم حض
در  آن  مالــی  و  نظامــی  نقــش  و 
افغانســتان، مســتلزم تصامیــم دشــوار 
ــش  ــتان، جنب ــت افغانس ــرای دول ب
ــده  ــاالت متح ــران ای ــان و رهب طالب
خواهــد بــود. از ایــن رو، بــرای 
رســیدن بــه صلــح، ســازش هایی 
ــل  ــای دخی ــب طرف ه ــد از جان بای

ــرد.  ــورت بگی ص
در نتیجــه، مهــم اســت کــه 
ــی  ــک و سیاس ــای دیپلماتی تالش ه
بیــن تقاضــای طالبــان مبنــی بــر 
ــی  ــای امریکای ــل نیروه خــروج کام

و یافتــن یــک راه حــل سیاســی، 
بــه درســتی تالش هــای خــود را 

ــت.  ــیده اس ــدت بخش ش
ــن اســت کــه  ــی ای موافقــت کل
جنــگ افغانســتان، کــه در ســال های 
ــن  ــی خونی ــه طــور فزاینده ی ــر ب اخی
بــوده اســت، بایــد بــه یــک راه حــل 
ــن،  ــد. بنابرای ــل آی ــالمت آمیز نائ مس
از آن جاییکــه همــه ی جنگ هــا بایــد 
از طریــق ابزارهــای دیپلماتیــک و 
سیاســی پایــان یابــد، بایــد یــک 
ایــن  در  سیاســی  اراده ی  و  عــزم 

ــتا وجــود داشــته باشــد. راس
امــا صلــح در افغانســتان، ماننــد 
ــری،  ــگ زده ی دیگ ــور جن ــر کش ه
ــردم  ــه م ــی دارد ک ــه ی هنگفت هزین
و دولــت افغانســتان بایــد بــرای 
اراده ی  بــه خشــونت،  پایــان دادن 
پرداخــت آن را داشــته باشــند. آخــر، 
ــتان  ــده ی افغانس ــردم رنج دی ــن م ای
ــن  ــترین و بزرگ تری ــه بیش ــت ک اس
قربانــی را بــه خاطــر تروریســم 
کشورشــان  در  افراط گرایــی  و 

می شــوند.  متحمــل 
مهــم اســت در نظــر داشــته 
ــا  ــده، تنه ــاالت متح ــه ای ــیم ک باش
ــح و  ــه صل ــه ب ــت ک ــوری نیس کش
عالقه منــد  افغانســتان  در  ثبــات 
منطقــه ای  قدرت هــای  می باشــد. 
و  هنــد  چیــن،  روســیه،  ماننــد 
دیدگاه هــای  وجــود  بــا  ایــران، 
مــورد وضعیــت  متفاوت شــان در 
فعلــی افغانســتان، بــه شــدت نگــران 

منازعه انــد.  ایــن  براینــد 
در  کشــورها  ایــن  منافــع 
جلوگیــری از تبدیل شــدن افغانســتان 
بــه النــه ی امــن گروه هــای مختلــف 
کــه  اســت  نهفتــه  تروریســتی 
ــمه ی  ــوان سرچش ــه عن ــد ب می توانن
بی ثباتــی منطقــه ای عمــل کننــد. 
ایجــاد  بــرای  همچنیــن  آن هــا 
ــد  ــرای یــک رون شــرایط مطلــوب ب
ــه  ــد ب ــه بتوان ــور ک ــح نتیجه مح صل
ــر  ــی منج ــی دائم ــل سیاس حل وفص
ــد.  ــترک دارن ــئولیت مش ــود، مس ش
عــالوه بــر ایــن، ایــاالت متحــده 

خــاک  در  ناامنــی  ایجــاد  بــرای 
ــای ضــد  پاکســتان از ســوی گروه ه

ــد. ــد ـ برآی ــل کن ــتانی عم پاکس
ــی  ــع مل ــع مناف ــه نف ــن، ب بنابرای
ــد  ــک رون ــه از ی ــتان اســت ک پاکس
ــدون  ــتان، ب ــع در افغانس ــح جام صل
خاصــی،  گــروه  از  جانــب داری 
حمایــت کنــد. طبعــا ممکــن اســت 
جریــان  ایــن  در  پاکســتان  کــه 
و  بلندمــدت  منافــع  دنبــال  بــه 
افغانســتان  در  خــود  اســتراتژیک 
بایــد  منافــع  ایــن  امــا  باشــد. 
ــت و  ــول دول ــورد قب ــروع و م مش
ــر از  ــد. مهم ت ــتان باش ــردم افغانس م
همــه، نگرانی هایــی کــه در ارزیابــی 
ــتان  ــای افغانس ــتان از رویداده پاکس
ــرف  ــا ط ــد ب ــود، بای ــان می ش نمای
ــود.  ــریک ش ــی ش ــان و امریکای افغ
تــا  اســت  ضــروری  امــر  ایــن 
دســتگاه سیاســی و نظامــی پاکســتان 
ــع  ــه مناف ــد ک ــل کن ــان حاص اطمین
معقــول و مشــروع آن هــا، بــه عنــوان 
یــک همســایه مهــم، مــد نظــر قــرار 
ــد  ــن خواه ــت و تامی ــد گرف خواه

ــد.  ش
و  خاطر جمعــی  ایــن  اگــر 
ــده  ــاالت متح ــوی ای ــان از س اطمین
ــتان  ــه پاکس ــی ب ــه بین الملل و جامع
ــا  ــالم آباد واقع ــاید اس ــود، ش داده ش
ــتان کمــک  ــح افغانس ــد صل ــه رون ب
ــتان  ــور، پاکس ــن منظ ــه ای ــد. ب کن
ــان  ــد طالب ــوه می توان ــور بالق ــه ط ب
ــدی  ــرات ج ــه مذاک ــه ورود ب را ب
بــا امریکایی هــا و گفت وگــو بــا 
مــورد  در  افغان شــان،  همتایــان 
ــه ی  ــول هم ــورد قب ــه م ــده ای ک آین
باشــد، تشــویق کنــد.  افغان هــا 

ایــن اقــدام نه تنهــا بــه نفــع 
پاکســتان، بلکــه بــه نفــع ســایر 
کلیــدی  کشــورهای  و  قدرت هــا 
دخیــل در مســأله ی افغانســتان  نیــز 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــود؛ ب ــد ب خواه
ــت  ــه امنی ــی ک ــق سیاس ــک تواف ی
افغانســتان تضمیــن  پایــدار را در 
کنــد، بــرای ارتقــای صلــح، ثبــات و 
توســعه در منطقــه ضــروری اســت. 

و همچنیــن موضــع ایــاالت متحــده 
ــده  ــی آین ــات سیاس ــر ترتیب ــی ب مبن
کــه بــرای هــر دو طــرف قابل قبــول 
باشــد، متمرکــز باشــد. در چنیــن 
ــی  ــه خوب ــاید ب ــان ش ــورد، طالب م
ــره ی  ــک پنج ــه ی ــوند ک ــه ش متوج
ــه  ــرای توافــق صلــح، ک بالقــوه ب
از حمایــت قدرت هــای منطقــه ای 
اســت،  برخــوردار  بین المللــی  و 
ممکــن اســت بســته شــود. بــه 
همیــن دلیــل، بــرای ایــن گــروه بهتر 
ــا  اســت کــه بــه صــورت مســتقیم ب
در  افغانســتان  دولــت  نماینــدگان 
مــورد ایجــاد یــک دولــت وســیع و 

ــوند. ــره ش ــر، وارد مذاک فراگی
از آنجــا که یــک افغانســتان آرام 
و صلح آمیــز بــرای ثبــات منطقــه  
حیاتــی اســت، ایــن تحــول همــه ی 
بازیگــران منطقــه ای را وارد توافقات 
ــا  ــد ت ــه می کن ــه و چندجانب دوجانب
منافــع خــود را هم تــراز و در مــورد 
مســأله افغانســتان همــکاری کننــد. 

قدرت هــای  میــان  در 
ــر از  ــوری بهت ــچ کش ــه ای، هی منطق
ــتان  ــه افغانس ــد ب ــتان نمی توان پاکس
بــرای صلــح  در جســت وجویش 
ــتان  ــه پاکس ــا اینک ــد. ب ــک کن کم
از  را  حمایــت اش  دیرزمانیســت 
صلــح و ثبــات در افغانســتان اعالم و 
بارهــا تکــرار کــرده اســت، امــا ایــن 
ادعاهــا هنــوز نتوانســته مقامــات 
را  افغانســتان  و  متحــده  ایــاالت 
متقاعــد کنــد کــه اســالم آباد بــه 
اعمــال فشــار بــر طالبــان بــرای 
ــد.  ــم می باش ــی، مصم ــتی واقع آش
صلــح  رونــد  کــه  اکنــون 
افغانســتان بــار دیگــر از ســر گرفتــه 
ــه  ــان آن رســیده ک شــده اســت، زم
را  نیــت خــود  پاکســتان حســن 
یــک گفت وگــوی جامــع  بــرای 
ــن  ــا ای ــد. ب ــان ده ــی نش بین االفغان
اقــدام، پاکســتان از همــه بیشــتر 
ــرا اســالم آباد  ــرد، زی نفــع خواهــد ب
بی ثباتــی  عهــده ی  از  نمی توانــد 
دائمــی در مــرز شــرقی خــود ـ 
ــی  ــوان پایگاه ــه عن ــد ب ــه می توان ک

طالبــان  بــا  تعامــل  موقــع  بایــد 
از فرصــت اســتفاده کنــد و ایــن 
مســأله را کــه حتــی در صــورت 
توافــق سیاســی بــا ایــن گــروه، 
ــد  ــتان نبای ــکا در افغانس ــش امری نق
ــازد.  ــح س ــد، واض ــان برس ــه پای ب
ــت گذاران  ــاس، سیاس ــن اس ــر ای ب
ایــاالت متحــده بایــد بــه یــاد داشــته 
باشــند کــه جنــگ در افغانســتان، در 
کانتکســت اســتراتژیک بزرگ تــر، 
ــاالت  ــی ای ــع امنیت ــه مناف جنــگ علی
بین المللــی  شــرکای  و  متحــده 
خــروج  بنابرایــن،  می باشــد.  آن 
شــتاب زده بــا تصمیمــات ناســنجیده 
می توانــد باعــث بی ثباتــی بیشــتر 
شــود.  منطقــه  و  افغانســتان  در 
عــالوه بــر ایــن، شکســت و ناکامــی 
در ایــن مرحلــه می توانــد کشــور 
تــازه،  آشــفتگی  و  غوغــا  بــا  را 
ــر  ــه درگی ــه منطق ــی ک ــم زمان آن ه
سیاســی  و  امنیتــی  چالش هــای 

در میان قدرت های منطقه ای، هیچ کشوری 
بهتر از پاکستان نمی تواند به افغانستان 
در جست وجویش برای صلح کمک کند. 

با اینکه پاکستان دیرزمانیست حمایت اش 
را از صلح و ثبات در افغانستان اعالم و 

بارها تکرار کرده است، اما این ادعاها هنوز 
نتوانسته مقامات ایاالت متحده و افغانستان 
را متقاعد کند که اسالم آباد به اعمال فشار بر 
طالبان برای آشتی واقعی، مصمم می باشد. 

اکنون که روند صلح افغانستان بار دیگر 
از سر گرفته شده است، زمان آن رسیده 

که پاکستان حسن نیت خود را برای یک 
گفت وگوی جامع بین االفغانی نشان دهد. 
با این اقدام، پاکستان از همه بیشتر نفع 

خواهد برد، زیرا اسالم آباد نمی تواند از 
عهده ی بی ثباتی دائمی در مرز شرقی خود ـ 

که می تواند به عنوان پایگاهی برای ایجاد 
ناامنی در خاک پاکستان از سوی گروه های 

ضد پاکستانی عمل کند ـ برآید.
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۲۰۱۸ سال مرگ بار؛ 
از تلفات ۱۰ هزار نفری غیرنظامیان تا کاهش چشم گیر دانش آموزان

عصمت اهلل سروش

دیدبــان حقــوق بشــر در گزارش 
تــازه ای در مــورد وضعیت افغانســتان 
ــش  ــال 2018 بی ــه در س ــد ک می گوی
از 10 هــزار غیرنظامــی در این کشــور 
کشــته و زخمــی شــده اند. ایــن نهــاد 
همچنــان براســاس گــزارش صنــدوق 
ــل  ــازمان مل ــودکان س ــت از ک حمای
متحــد )یونســیف( افــزوده کــه از 
بــرای  این ســو  بــه   2002 ســال 
نخســتین بار در ســال 2018 میــزان 
ــب  ــان در مکات ــودکان افغ حضــور ک
کاهــش یافتــه کــه در ایــن میــان 
دختــران بیشــتر از پســران متأثــر 

شــده اند.
ــگ و نقــض  ــات ناشــی از جن تلف
ــی ــوق بشردوســتانه ی بین الملل حق
حقــوق  دیدبــان  گــزارش  در 
 27( پنج شــنبه  روز  کــه  بشــر 
جــدی( منتشــر شــد، آمــده کــه 
پــس از شــدت گرفتــن عملیــات 
نظامــی توســط شورشــیان، نیروهــای 
بین المللــی و دولــت افغانســتان در 
ســال 2018، حمــالت شورشــیان 
ــش  ــدت افزای ــز به ش ــهرها نی در ش
یافــت: »جنــگ مســلحانه ی  گســترده 
ــر  ــامبر منج ــا دس ــوری ت ــاه جن از م
بــه کشــته و زخمی شــدن بیــش از ده 

ــد.« ــی گردی ــزار غیرنظام ه
ــئول  ــزارش، مس ــن گ ــاد ای بربنی
تلفــات  ایــن  قاطــع«  »اکثریــت 
شورشــیانی بودنــد کــه افــراد ملکــی 
حمــالت  و  داده  قــرار  هــدف  را 
ــد،  ــام می دادن ــک را انج ــدون تفکی ب
امــا افزایــش حمــالت هوایی توســط 
ــت  ــده و دول ــاالت متح ــای ای نیروه
ــدن  ــث قربانی ش ــز باع ــتان نی افغانس
صدهــا غیرنظامــی در ایــن ســال 

ــت.  ــده اس ش
در گــزارش آمــده کــه  شــاخه ی 
ــش(   ــالمی )داع ــت اس ــان دول خراس
بــه  را  ســال 2018 حمالتــش  در 
 شــمول حمــالت بمب گــذاری در 
ــل  ــی اه ــت مذهب ــر »اقلی ــهرها ب ش
و  داد  افزایــش  به شــدت  تشــیع« 
دشــت برچــی   ســاحه ای بــا جمعیت 
ــل    ــرب کاب ــاً شیعه نشــین در غ عمدت
ــن  متحمــل حمــالت متعــددی در ای

ــد  ــدار کنن ــی دی ــا وال ــتند ب می خواس
حمله هــا  مرگ بار تریــن  از  نیــز 

ــت. ــده اس ــه ش گفت
گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــان  حمــالت متعــددی از ســوی طالب
در روزهــای برگــزاری انتخابــات )28 
ــزان(، در سراســر افغانســتان  و 29 می
ایــن  اثــر  بــر  کــه  شــد  انجــام 
ــی  ــتر از 400 غیرنظام ــالت بیش حم

کشــته و زخمــی شــدند.
در  کــودکان  حضــور  کاهــش 
مکاتــب بــرای نخســتین بــار پــس 

از ســال ۲۰۰۲
دیدبــان حقــوق بشــر بــر مبنــای 
از  گــزارش یونســیف گفتــه کــه 
بــرای  این ســو  بــه   2002 ســال 
نخســتین بار میــزان حضــور کــودکان 
افغــان در مکاتــب کاهــش یافتــه 
اســت. دختــران بیشــتر از پســران 
ســال2016  در  بوده انــد.  متأثــر 
از  کــودک  میلیــون   3.5 میــالدی، 
آمــوزش محــروم بودنــد کــه کــه 60 
ــکیل  ــران تش ــا را دخت ــد آن ه درص
ــم  ــن رق ــد. در ســال 2018 ای می دادن
بــه 3.7 میلیــون  ـ  تقریبــاٌ نیمــی از کل 
ــیده  ــور ـ رس ــودکان کش ــت ک جمعی
ــروم  ــرورش مح ــوزش و پ ــه از آم ک
ــر از  ــات کمت ــر والی ــد: »در اکث بوده ان
ــران  ــوزان را دخت 15 درصــد دانش آم

می دهنــد.« تشــکیل 
ــب  ــا، مکات ــزارش یونم ــق گ طب
در ســال 2018  کــه  و مســاجدی 
رأی دهنــدگان  ثبت نــام  بــرای 
انتخابــات پارلمانــی اســتفاده شــدند، 
هــدف ده هــا حملــه ی شورشــیان بــه 

ــوده اســت. ــال ب س
ــای  ــزارش از حمله ه ــن گ در ای
خونیــن و پرتلفــات انتحــاری بــر 
مرکــز آموزشــی موعــود و حملــه بــر 
ــرب  ــد در غ ــی میون ــگاه ورزش باش

ــاد شــده اســت.  ــل ی کاب
افــزوده کــه گــروه  گــزارش 
کمک هــای  مراکــز  بــر  داعــش 
بشردوســتانه و صحــی نیــز بــه  طــور 
فزاینــده حملــه کرده انــد. حملــه 
بــر دفتــر حمایــت از کــودکان در 
والیــت  مرکــز  جالل آبــاد،  شــهر 
ــز آمــوزش  ــر مرک ــه ب ننگرهــار حمل
ــر  قابلگــی در ایــن والیــت، حملــه ب
دفتــر ریاســت امــور مهاجریــن ایــن 
والیــت از ایــن دســت حمله هــا بــود 

ــت.  اس
در گــزارش آمــده کــه گــروه 
هــدف  نیــز  را  رســانه ها  داعــش 
قــرار داده کــه حملــه ی انتحــاری 
ــل،  ــگاران در 30 اپری ــع خبرن در جم
انفجــار دومــی پــس از انفجــار اولــی 
بــر باشــگاه ورزشــی در غــرب کابــل 

ــت. ــوده اس ــروه ب ــن گ کار ای
ــر  ــوق بش ــان حق ــزارش دیدب گ
در رابطــه بــه نقــض حقــوق بشــر از 
ــه  ــد ک ــان می گوی ــروه طالب ــوی گ س
ــه  ــد ک ــا کرده ان ــد ادع ــان هرچن طالب
ــز و  ــتان و مراک ــت افغانس ــا دول تنه
تأسیســات نظامــی نیروهــای خارجی 
ــا  ــا آن ه ــد، ام ــرار می ده ــدف ق را ه
بــدون  از شــیوه های  اســتفاده  بــا 
تفکیــک ســبب کشــته و زخمی شــدن 
ــن  ــی شــده اند. در ای ــا غیرنظام صده
حمــالت  مرگ بارتریــن  گــزارش 
یــک  انفجــار  جملــه  از  طالبــان 
در  بمب گذاری شــده  آمبوالنــس 
کابــل کــه بیشــتر از صــد کشــته 
برجــا گذاشــت، حملــه ی طالبــان بــر 
کاروان نیروهــای ناتــو در قندهــار کــه 
جــان 11 کــودک را گرفــت و حملــه 
کــه  هلمنــد  در  ورزشــگاهی  بــر 
دســت کم 20 کشــته برجــا گذاشــت، 

ــاد شــده اســت.  ی
در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــی نیروهــای  ــات هوای نتیجــه ی عملی
نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا و 

آمــده کــه اکثــر اوقــات حتــا قضایــای 
ــه  ــاًل ب ــی اص ــاوز جنس ــل و تج قت
ــای  ــد. مقام ه ــدا نمی کن دادگاه راه پی
افغانســتان بــه  طــور معمــول قربانیــان 
ــد و  ــه می دارن ــا دور نگ را از دادگاه ه
آن هــا را تحــت فشــار قــرار می دهنــد 
تــا قضایــای خویــش را از طریــق 

میانجی گــری حل و فصــل کننــد.
ــد  ــوق بشــر می گوی ــان حق دیدب
ــواره  ــتان ها هم ــس و دادس ــه پولی ک
دختــران و زنــان را بــه آزمایــش 
ــد:  ــور کرده ان ــکارت مجب ــاری ب اجب
می کننــد  ادعــا  افغــان  »مقام هــای 
کــه دولــت ایــن گونــه معاینــات 
ــات  ــا مقام ــت، ام ــرده اس ــع ک را من
ــد  ــر گفته ان ــوق بش ــان حق ــه دیدب ب
کــه اکثــر قاضی هــا، دادســتان ها و 
ــول  ــور معم ــس به ط ــای پولی مقام ه
و بــه  گونــه ی وســیع دســتور اجــرای 

»آزمایشــات بــکارت« می دهنــد.«
زنــان  کــه  افــزوده  گــزارش 
موانــع  بــا  افغانســتان  در  معلــول 
ــوزش و  ــه آم ــی ب ــش دسترس پرچال
صحــی  مراقبت هــای  و  پــرورش 
مصاحبــه  یــک  در  مواجه انــد. 
بــا دیدبــان حقــوق بشــر کــه در 
مــاه مــارچ و جــون 2018 انجــام 
ــد  ــول گفتن ــان معل ــت، زن ــده اس ش
ــرای  ــه ب ــگام مراجع ــا هن ــه آن ه ک
کار،  وزارت  بــه  کمــک  دریافــت 
ــن  ــهدا و معلولی ــی، ش ــور اجتماع ام
ــرار  ــی ق ــت جنس ــورد آزار و اذی م

نــد.  فته ا گر
شکنجه

دیدبــان حقــوق بشــر می گویــد، 
افغانســتان  دولــت  حالی کــه  در 
کنوانســیون  اختیــاری  عهد نامــه ی 
منــع شــکنجه را پذیرفتــه اســت، 
و  نافــذ  را  شــکنجه  منــع  قانــون 
ــکنجه را  ــع ش ــی من ــیون دولت کمیس
ــت از  ــا دول ــت، ام ــرده اس ــاد ک ایج
زمــان شــروع بــه کار دفتــرش در 
راســتای  در  تاکنــون   2014 ســال 
ــی کار  ــدر کاف ــکنجه به ق ــش ش کاه
نکــرده اســت و تاکنــون کــدام مقــام 
ــه شــکنجه را  ــم ب ــی مته ارشــد دولت
مــورد پی گــرد عدلــی و قضایــی 

ــت. ــداده اس ــرار ن ق
رابطــه  در  گــزارش  ایــن  در 
دوســتم  جنــرال  پرونــده ی  بــه 
اســت:  آمــده  ایشــچی  احمــد  و 
اول  معــاون  دوســتم  »عبدالرشــید 
 22 به تاریــخ  ریاســت جمهوری، 
جــوالی پــس از ســپری کردن بیشــتر 
ــات  ــل اتهام ــه  دلی ــه ب ــال ک از یک س
و بدرفتــاری وســیع اختطــاف، حبــس 
غیرقانونــی، و تجــاوز جنســی بــر 
احمــد ایشــچی، رقیــب سیاســی 
ــر  ازبیک تبــارش، در خــارج بــه س
برگشــت.  افغانســتان  بــه  می بــرد 
گرچنــد محکمــه ی جنایــی کابــل در 
ســال 2017 هفــت تــن از محافظــان 
ــام  ــه اته ــی ب ــور غیاب ــتم را به ط دوس
تجــاوز جنســی و حبــس غیرقانونــی 
ــال  ــج س ــم پن ــته و حک ــرم دانس مج
حبــس بــرای آن هــا صــادر کــرد، امــا 
تــا زمــان تهیــه ی ایــن گــزارش هیــچ 
یکــی از آن هــا زندانــی نشــده اســت.«
در گــزارش در رابطــه به وضعیت 
افغانســتان آمــده کــه  زندان هــای 
وضعیــت زندان هــا مخصوصــاً بــرای 
زندانیــان زن کــه اکثــر آن هــا به خاطــر 
جرایــم بــه  اصطــالح اخالقــی زندانی 
ــز  ــان نی ــب کودکان ش ــده اند و اغل ش
همراه شــان اند همچنــان به صــورت 

ناگــوار ادامــه دارد.

خصــوص گــروه موســوم بــه داعــش 
قــرار گرفــت. در گــزارش آمــده کــه 
در مــاه جــون، گــروه طالبــان در 
والیــت ننگرهــار حــدود 80 مکتــب 
دخترانــه را در واکنــش بــه حمــالت 
هوایــی نیروهــای ایــاالت متحــده 
ــه  ــان ب ــی افغ ــروی هوای ــکا و نی امری
ــماری  ــای ش ــتند و دروازه ه زور بس
ــا  ــان ب ــب همزم ــن مکات ــر از ای دیگ
ــز  ــر نی ــات 20 اکتوب ــزاری انتخاب برگ
بســته مانــد. در مــاه مــارچ ســال 
مکتــب  طالبــان 29  گــروه   ،2018
ــه  ــش ب ــر در واکن ــت لوگ را در والی
حملــه ملیشــه های طــراف دار دولــت 
بــر خانــه  ی یکــی از فرماندهــان آن ها 

ــتند. بس
در گــزارش آمــده کــه نیروهــای 
از  همــواره  شورشــیان  و  دولتــی 
نظامــی  مقاصــد  بــرای  مکاتــب 

کرده انــد. اســتفاده 
حقوق زنان و دختران

ــن  ــر در ای ــوق بش ــان حق دیدب
گــزارش در رابطــه بــه حقــوق زنــان 
می گویــد کــه مصئونیــت نهادینــه 
شــده بــرای عامــالن خشــونت علیــه 
دارد.  ادامــه  افغانســتان  در  زنــان 
ــای  ــت قضای ــوالً از ثب ــس معم پولی
ممانعــت  زنــان  علیــه  خشــونت 
ــان  ــه قربانی ــوض، ب ــد و در ع می کنن
ــد  ــی می گوین خشــونت های خانوادگ
شوهران شــان  خانه هــای  بــه  کــه 

ــد.  برگردن
در گــزارش دیدبــان حقوق بشــر 
ــی  ــر نمایندگ ــزارش دفت ــاس گ براس
ســازمان ملــل در افغانســتان  )یونمــا( 

نیــروی هوایــی افغانســتان بیــش 
ــی  ــته و زخم ــی کش از 600 غیرنظام
چرخ بال هــای  حملــه ی  شــده اند. 
نیــروی هوایــی افغانســتان بــر مراســم 
ــه  ــک مدرس ــوزان ی ــت دانش آم فراغ
در شــمال والیــت قنــدوز کــه در آن 
ــر  ــن دیگ ــته و 51 ت ــودک کش 30 ک
زخمــی شــدند از جملــه ی ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش ــالت گفت حم
گــزارش افــزوده کــه طــی شــش 
روز حملــه ی طالبــان بــر شــهر غزنی، 
طرف هــای درگیــر جنــگ بــه شــمول 
شورشــیان و نیروهــای امنیتــی دولــت 
افغانســتان حمــالت بی رویــه ای را در 
ســاحات به شــدت مزدحــم شــهر 
ــه راه  انداختنــد کــه در نتیجــه ی آن  ب
ــته و  ــی کش ــر از 300 غیرنظام بیش ت

زخمــی شــدند.
ــر  ــوق بش ــان حق ــزارش دیدب گ
خشــنونت های  بــه  رابطــه  در 
ــه  ــد ک ــات می گوی ــه انتخاب ــط ب مرتب
ــی  ــش حمالت ــان و داع ــروه طالب گ
ــام داده  ــی انج ــز انتخابات ــر مراک را ب
تهدیــد  را  انتخاباتــی  کارمنــدان  و 
ــذار  ــک بمب گ ــه ی ی ــد. حمل کردن
بــه  موســوم  گــروه  انتحــاری 
داعــش بــر یــک مرکــز ثبت نــام 
رأی دهنــدگان در منطقــه ی دشــت 
ــن  ــل یکــی از مرگ بارتری برچــی کاب
حمله هــا بــود کــه در آن 69 نفــر 
ــر  ــن دیگ ــت کم 138 ت ــته و دس کش
جــوالی  اول  در  شــدند.  زخمــی 
2018، در حملــه ی گــروه داعــش 
بــر اقلیــت مذهبــی هنــدو و ســیکهـ 
ــه  ــاد ک ــهر جالل آب ــتان در ش افغانس



بیشتر آن ها دختران نوجوانی اند که به خیلی 
از تابوها و هنجارهای زن ستیزانه ی جامعه 
پشت پا زده اند تا به این جا رسیده اند. حاال 

آن ها بی هیچ هراسی ورزش می کنند و آن را 
حق طبیعی شان می دانند. 

تیم فوتبال داخل سالن »دختران روشنایی« 
حدود 20 نفر عضو دارد و همه زیر ۱7 

سال اند. هفته ی سه روز در سالن فوتبالی 
در غرب کابل تمرین می کنند. همه بانشاط 
و پرانرژی به نظر می رسند و آروزهای بزرگی 

دارند. 
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بـازی بـا تابـوها در مستطیل سبز
لطف علی سلطانی

در  چاشـــت  نزدیکی هـــای 
ـــدود  ـــتانی، ح ـــرد زمس ـــک روز س ی
ـــار  ـــل کن ـــرب کاب ـــوان در غ 20 نوج
هـــم جمـــع شـــده اند و خودشـــان 
را بـــرای بـــازی فوتبـــال گـــرم 
ــران  ــن دختـ ــه ی ایـ ــد. همـ می کننـ
قدونیم قـــد بـــا لباس هـــای رنگـــی 
دور پســـر جوانـــی کـــه مربی شـــان 
ـــت  ـــا دق ـــد و ب ـــه زده ان ـــت، حلق اس
ــوش  ــد، گـ ــه او می گویـ ــه آنچـ بـ
می دهنـــد. بعـــد در فضـــای خالـــی 
ســـالن بـــا هیجـــان دنبـــال تـــوپ 
مـــی دونـــد. هنـــگام بـــازی چنـــان 
ذوق و شـــوقی دارنـــد کـــه انـــگار 
تمـــام دنیـــا را در ایـــن لحظـــه بـــه 

آن هـــا بخشـــیده اند.  
دختـــران  آن هـــا  بیشـــتر 
ـــی از  ــه خیل ــه بـ ـــد کـ نوجوانی ان
ـــتیزانه ی  ـــای زن س ـــا و هنجاره تابوه
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــا زده ان ـــت پ ـــه پش جامع
ــا  ــاال آن هـ ــیده اند. حـ ــا رسـ این جـ
ــد  ــچ هراســـی ورزش می کننـ بی هیـ
طبیعی شـــان  حـــق  را  آن  و 

ننـــد.  ا می د
ــالن  ــل سـ ــال داخـ ــم فوتبـ تیـ
»دختـــران روشـــنایی« حـــدود 20 
نفـــر عضـــو دارد و همـــه زیـــر 17 
در  روز  هفتـــه ی ســـه  ســـال اند. 
ــل  ــرب کابـ ــی در غـ ــالن فوتبالـ سـ
ــاط  ــه بانشـ ــد. همـ ــن می کننـ تمریـ
و پرانـــرژی به نظـــر می رســـند و 

ــد.  ــی دارنـ ــای بزرگـ آروزهـ
در افغانســـتان ورزش پســـران 
ــی  ــچ مانعـ ــت و هیـ ــول اسـ معمـ
ـــه  ـــا قضی ـــران ام ـــرای دخت ـــدارد. ب ن
فـــرق می کنـــد؛ دختـــران نخســـت 
بـــا خانواده های شـــان و ســـپس بـــا 
محیـــط مردانـــه و اغلـــب زن ســـتیز 
بـــرای  آن هـــا  روانـــد.  روبـــه 
ــوق  ــل حقـ ــه حداقـ ــت یابی بـ دسـ
و  آمـــوزش  ماننـــد  طبیعی شـــان 
پـــرورش و ورزش، بایـــد از هفـــت 
خـــوان رســـتم بگذرنـــد. کم تـــر 
ــه  ــه بـ ــود دارد کـ ــواده ای وجـ خانـ
ـــی دخترشـــان  ـــردی و طبیع ـــوق ف حق

توجـــه کننـــد. 
ـــج  ـــدود پن ـــعیدی ح ـــکینه س س
مـــاه می شـــود کـــه منظـــم فوتبـــال 
ــبخت  ــد خوشـ ــد. او می گویـ می کنـ

ــت  ــر صحبـ ــا آن دختـ ــت و بـ رفـ
کـــرد و از عواقـــب ازدواج زودهنـــگام 
ـــی  ـــق و حقوق ـــه ح ـــه او چ ـــن ک و ای
دارد او را آگاه کـــرد. دختـــری کـــه 
قـــرار بـــود ازدواج کنـــد پـــس 
از گفت وگـــو بـــا ســـکینه، بـــه 
خواســـتگارش جـــواب رد داد: »او 
هنـــوز کـــودک اســـت و آرزوهـــای 
ـــود  ـــک ب ـــر دارد. نزدی ـــادی در س زی
ـــس از آن   ـــا پ ـــود ام ـــی ش ـــه قربان ک
ــردم  ــا او صحبـــت کـ ــه مـــن بـ کـ
ــودش  ــد خـ ــه می خواهـ ــت کـ گفـ
زندگـــی اش را بســـازد و نیـــاز بـــه 
ـــن  ـــاال م ـــدارد. ح ـــری ن ـــی دیگ کس

بـــرای او یـــک الگویـــم.«

او  از  خانـــواده اش  کـــه  اســـت 
حمایـــت می کنـــد: »پـــدر، مـــادر و 
برادرانـــم همـــه تشـــویقم می کننـــد. 
خوشـــبختانه  مـــن  خانـــواده ی 
خانـــواده ای بـــا فکـــر بـــاز اســـت. 
ــابقه  ــن مسـ ــنوند مـ ــی می شـ وقتـ
ـــی  ـــان هیجان ـــن آن ـــتر از م دارم، بیش

می شـــوند.«
ــش  ــد برادرانـ ــکینه می گویـ سـ
ــا در  ــه خانواده هـ ــد کـ ــاور دارنـ بـ
ــد  ــتان بایـ ــه ای مثـــل افغانسـ جامعـ
بـــه دختـــران بیشـــتر از پسران شـــان 
ـــه  ـــا ب ـــد: »آن ه ـــم کنن ـــت فراه فرص
ایـــن بـــاور انـــد کـــه هرقـــدر کـــه 
ــه  ــک جامعـ ــان در یـ ــت زنـ فعالیـ
ــر  ــه زودتـ ــد آن جامعـ ــتر باشـ بیشـ

رشـــد می کنـــد.«
خـــودش  هرچنـــد  ســـکینه 
مشـــکالت و ســـرکوب های ناشـــی 
را  اجتماعـــی  ناهنجاری هـــای  از 
تجربـــه نکـــرده امـــا می دانـــد کـــه 
ـــان در ایـــن کشـــور  ـــران و زن ـــر دخت ب
ــوده  ــاهد بـ ــذرد. او شـ ــه می گـ چـ
ـــی ها  ـــی از هم کالس ـــه برخ ـــت ک اس
و بســـتگانش بـــا چـــه دشـــواری از 
ــد.  ــور کرده انـ ــا عبـ ــن چالش هـ ایـ
بـــه بـــاور ســـکینه هرچنـــد در 
ـــکالت  ـــان مش ـــران و زن ـــر دخت براب
ــم  ــوز هـ ــی هنـ ــی و اجتماعـ امنیتـ
ــا  ــود دارد، امـ ــوه وجـ ــور بالقـ به طـ
خانواده هـــا نبایـــد بـــه ایـــن بهانـــه 
دختران شـــان  فعالیـــت   مانـــع 
شـــوند: »بایـــد از یـــک جایـــی 
شـــروع کنیـــم. اگـــر مـــا ایـــن کار 
ــت  ــه وقـ ــد، چـ ــی کنـ ــم، کـ نکنیـ
ـــد  ـــد؟ بای ـــرفت کن ـــا پیش ـــه م جامع
آن هـــا از دختران شـــان حمایـــت 
ـــان  ـــت زن ـــه فعالی ـــدر ک ـــد. هرق کنن
ـــتر  ـــه بیش ـــک جامع ـــران در ی و دخت
باشـــد، بـــه همـــان میـــزان جامعـــه 
و  می کنـــد  پیشـــرفت  زودتـــر 
زنـــان  و شـــمولیت  ســـهم گیری 
در فعالیت هـــا، رونـــد رشـــد یـــک 
می کنـــد.« ســـریع تر  را  جامعـــه 
ســـکینه آرزوهـــای بزرگـــی 
در ســـر دارد و بـــرای رســـیدن بـــه 
اســـت.  کـــرده  برنامه ریـــزی  آن 
او دانش آمـــوز صنـــف دوزادهـــم 
ـــد  ـــت و می خواه ـــت اس ـــه معرف لیس

دوســـتانم  از  یکـــی  می کـــردم. 
خیلـــی بـــه ورزش عالقـــه داشـــت 
امـــا خانـــواده اش بـــه او اجـــازه 
ـــران رفتیـــم  نمـــی داد. گروهـــی از دخت
ـــم  ـــت کردی ـــواده اش صحب ـــا خان و ب
و در نهایـــت خانـــواده اش موافقـــت 
ـــدد.  ـــا بپیون ـــم م ـــه تی ـــه او ب ـــرد ک ک
ـــد.« ـــق ش ـــه خل ـــاد دوطرف ـــک اعتم ی
تیـــم  مربـــی  حکمـــت اهلل 
او  اســـت.  روشـــنایی  دختـــران 
خـــود در یکـــی از باشـــگاه های 
کابـــل فوتبـــال می کنـــد. حکمـــت 
می گویـــد کـــه حـــاال وضعیـــت 
بـــرای دختـــران بهتـــر شـــده و 
آن هـــا بـــه فوتبـــال رو آورده انـــد: 
»قبـــال بـــرای دختـــران زمینـــه 
ـــاال  ـــا ح ـــت ام ـــود نداش ـــن وج تمری
ــت.« ــده اسـ ــر شـ ــت بهتـ وضعیـ

ـــنایی  ـــران روش ـــم دخت ـــی تی مرب
ــمار  ــل شـ ــه در اوایـ ــد کـ می گویـ
ــود  ــم بـ ــم کـ ــن تیـ ــان ایـ بازیکنـ
ــمار آن  ــان شـ ــه مـــرور زمـ ــا بـ امـ
ـــش  ـــل افزای ـــد. او دلی ـــتر ش ـــا بیش ه
ـــری  ـــم را الگوگی ـــای تی ـــمار اعض ش
از همدیگـــر عنـــوان می کنـــد: » 
ـــا  ـــر کاکا ی ـــه دخت ـــد ک ـــی دیدن وقت
ــچ  ــدون هیـ ــان بـ ــر مامای شـ دختـ
ــان  ــد آنـ ــن می کننـ ــکلی تمریـ مشـ

نیـــز تشـــویق شـــدند.«
گـــروه  مربـــی  حکمـــت اهلل، 
دختـــران روشـــنایی می گویـــد کـــه 
ــدی  ــین عالقمنـ ــال های پسـ در سـ
ـــتر  ـــال بیش ـــه ورزش فوتب ـــران ب دخت
شـــده اســـت و چندیـــن گـــروه  
فوتبـــال دخترانـــه ی دیگـــر نیـــز در 

کابـــل فعالیـــت دارنـــد. 
در قانـــون اساســـی افغانســـتان 
ــت  ــقوط حاکمیـ ــس از سـ ــه پـ کـ
طالبـــان و شـــکل گیـــری نظـــام 
جدیـــد تدویـــن شـــد زنـــان و 
مـــردان از حقـــوق و امتیازهـــای 
برابـــر برخوردارانـــد. ایـــن روزهـــا 
از شـــدت گرفتـــن  پـــس  امـــا 
در  صلـــح  گفت وگوهـــای 
ــه  ــی کـ ــی بزرگـ ــتان نگرانـ افغانسـ
قربانی شـــدن  اســـت،  مطـــرح 
ــاله به ویـــژه  دســـت آوردهای 17 سـ

ــت.  ــان اسـ ــوق زنـ حقـ
ـــس کمیســـیون  ســـیما ســـمر، ریی
مســـتقل حقـــوق بشـــر هفتـــه ی 
ـــان  ـــش زن ـــت »نق ـــته، در نشس گذش
ـــح  ـــوب و صل ـــت داری خ در حکوم
پایـــدار« در کابـــل بـــا اشـــاره بـــه 
تالش هـــای اخیـــر صلـــح گفـــت، 
صلحـــی کـــه در آن حقـــوق زنـــان 

تضمیـــن نشـــود، صلـــح نیســـت.
فایقـــه، عضـــو تیـــم دختـــران 
روشـــنایی در پاســـخ بـــه ایـــن 
پرســـش کـــه در گفت وگوهـــای 
ـــدن  ـــران پایمال ش ـــدر نگ ـــح چق صل
ـــد:  ـــی گوی ـــت، م ـــان اس ـــوق زن حق
دختـــران  اخیـــر  ســـال های  »در 
ـــد  ـــا رش ـــم، ام ـــزان ک ـــه می ـــد ب هرچن
کـــرده انـــد. از دولـــت می خواهیـــم 
کـــه در گفت وگوهـــای صلـــح بـــا 
را  دســـت آوردها  ایـــن  طالبـــان 

قربانـــی نکنـــد.«

ــار  ــنایی در کنـ ــران روشـ دختـ
ــا ورزش  ــد بـ ــه می خواهنـ ــن کـ ایـ
فکری شـــان  و  جســـمی  تـــوان 
ـــم  ـــری ه رشـــد کنـــد، هـــدف دیگ
ـــکنی و  ــد: هنجارش ــال می کننـ دنبـ
ـــر.  ـــران دیگ ـــرای دخت ـــودن راه ب گش
فایقـــه ســـرامد، دیگـــر عضـــو 
گـــروه فوتبـــال دختـــران روشـــنایی 
یازدهـــم  صنـــف  دانش آمـــوز  و 
ـــز  ـــه نی ـــت. فایق ـــت اس ـــه معرف لیس
خانـــواده ای دارد کـــه بـــا تمـــام 
می کنـــد:  حمایـــت  او  از  تـــوان 
ــه درس و ورزش  ــا در عرصـ »آن هـ
مـــرا آزاد گذاشـــته اند. می گوینـــد 
ـــت داری  ـــه دوس ـــته ای را ک ـــر رش ه
بخـــوان و هـــر ورزشـــی را کـــه 

ــن.« ــازی کـ ــه داری بـ عالقـ
ــی  ــته ی ورزشـ ــه دو رشـ فایقـ
ـــرد.  ـــش می ب ـــو را پی ـــال و ووش فوتب
ـــاط  ـــه او نش ـــه ورزش ب ـــد ک می گوی
ــت. او در  ــیده اسـ ــی بخشـ و تازگـ
حـــد تـــوان ســـعی کـــرده اســـت 
بـــا ایـــن کارش دیگـــر دختـــران را 
ـــاری  ـــد. او ب ـــویق کن ـــه ورزش تش ب
بـــرای ایـــن کـــه خانـــواده ی یکـــی 
از دوســـتانش را متقاعـــد کنـــد کـــه 
ــد  ــذارد ورزش کنـ ــتش را بگـ دوسـ
ـــه ی  ـــه خان ـــران ب ـــی از دخت ـــا گروه ب
دوســـتش رفتـــه و بـــا خانـــواده او 
صحبـــت کرده انـــد: »پیـــش از آن 
ــم، دوش  ــال کنـ ــم فوتبـ ــه بیایـ کـ

ـــی شـــود. او  ـــازرگان موفق ـــده ب در آین
ـــه و اکنـــون  ـــان انگلیســـی را آموخت زب
بـــرای کانکـــور آمادگـــی می گیـــرد. 
ــک  ــودش یـ ــه خـ ــه گفتـ ورزش بـ
نیـــروی کمکـــی بـــرای دســـت یابی 

بـــه اهـــداف درازمدتـــش اســـت. 
ــنایی در  ــران روشـ ــروه دختـ گـ
حالـــی کـــه  در ســـالن سربســـته ای 
ــازی  ــال بـ ــل فوتبـ ــرب کابـ در غـ
دختـــران  شـــاید  می کننـــد، 
ـــک  ـــی کوچ ـــال و حت ـــن و س هم س
ـــر  ـــه های دیگ ـــا در گوش ـــر از آن ه ت
ـــی  ـــاس عروس ـــتان لب ـــل و افغانس کاب
ــه  ــه »خانـ ــد و بـ ــن کرده انـ ــر تـ بـ

بخـــت« می رونـــد. 
ــک  ــال 2017 یـ ــتر در سـ پیشـ
ـــت ســـازمان  ـــدوق جمعی ـــق صن تحقی
ملـــل متحـــد نشـــان مـــی داد کـــه 
ــا در  ــد ازدواج هـ ــدود 30 درصـ حـ
ـــن  ـــر س ـــای زی ـــتان، ازدواج ه افغانس

بـــوده اســـت. 
ـــتان و  ـــت افغانس ـــد حکوم هرچن
ـــاره از  ـــر هم ـــوق بش ـــیون حق کمیس
اقدام هـــای جـــدی بـــرای کاهـــش 
ـــر  ـــن خب ـــر س ـــای زی ـــن ازدواج ه ای
داده انـــد امـــا ایـــن پدیـــده هنـــوز 
ـــزرگ در  ـــش ب ـــک چال ـــوان ی ـــه عن ب

ـــت. ـــرح اس ـــتان مط افغانس
چنـــدی پیـــش وقتـــی ســـکینه 
از  یکـــی  دختـــر  کـــه  شـــنید 
ــر  ــه از او کوچکتـ ــتگانش را کـ بسـ
اســـت می خواهنـــد بـــه شـــوهر 
بدهنـــد خیلـــی ناراحـــت شـــد. 

سکینه دانش آموز صنف دوزادهم لیسه معرفت است و می خواهد در آینده بازرگان موفقی شود. 
عکس از اطالعات روز.
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بازرسان امریکایی: 
تعداد کودکان جدا شده از مهاجران غیرقانونی بیشتر از رقم اعالم شده است

می گوینـد  بازرسـان  روز:  اطالعـات 
مهاجـران  از  شـده  جـدا  کـودکان  تعـداد 
غیرقانونـی در امریـکا می توانـد هـزاران نفر 

بیشـتر از رقـم اعـالم شـده باشـد.
فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
از  شـده  جـدا  کـودکان  از  دقیقـی  رقـم 
خانواده های شـان وجـود نـدارد امـا پیش از 
ایـن گفتـه شـده بـود کـه حـدود سـه هزار 
کـودک در مـرز مکزیـک از پـدر و مـادر یا 

شـده اند. جـدا  قوم شـان 
مهاجرتـی  سیاسـت های  اسـاس  بـر 
دولـت دونالـد ترمـپ، مهاجـران غیرقانونی 
پـس از بازداشـت تا زمـان برگـزاری دادگاه 
همـراه  کـودکان  و  می ماننـد  زنـدان  در 
آن هـا بایـد بـه پنـاه گاه منتقـل شـوند یـا به 
داوطلـب  خانواده هـای  نـزد  موقـت  طـور 

شـوند. نگهـداری 
در  امریـکا  بهداشـت  وزارت  حـال 

گزارشـی اعالم کرده که جداسـازی کودکان 
از والدین شـان از چنـد مـاه قبـل از اجـرای 
رسـمی سیاسـت مهاجرتـی دولـت ترمـپ 
آغـاز شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل رقـم 
قبلـی  تخمین هـای  از  بیشـتر  جداشـدگان 

اسـت.
شـده  جـدا  کـودکان  از  دقیقـی  رقـم 
وجـود نـدارد زیرا نظـام واحدی بـرای ثبت 
ایـن مـوارد به وسـیله سـازمان های امنیتی و 

انتظامـی مختلـف وجـود نداشـته اسـت.
تـا  شـده  باعـث  کـودکان  جداسـازی 
بسـیاری از کـودکان از والدیـن خـود جـدا 
بیفتنـد و در مـواردی پـدر و مـادر کـودکان 
بـا حکـم دادگاه از امریـکا اخـراج شـده اند 
و فرزندان شـان همچنـان در امریکا هسـتند.
اعتـراض سـازمان های حقـوق بشـری 
و سیاسـت مداران در کنگـره باعـث شـد تـا 
دونالـد ترمـپ در ابتـدای تابسـتان با صدور 

حکمـی به جداسـازی کـودکان پایـان دهد.
وزارت  بازرسـان  گـزارش  طبـق 
بهداشـت امریـکا، بـا وجـود صـدور ایـن 
خانـواده  از  دیگـر  کـودک   ۱۱۸ فرمـان 

شـده اند. جـدا  های شـان 
دموکـرات  سـناتور  دوربیـن،  دیـک 
از کریسـتن نیلسـن، وزیـر امنیـت داخلـی 
خواسـت با پذیرش مسـئولیت ایـن رخداد، 

کنـد. کناره گیـری  مقامـش  از 

معافیت از تحریم نفتی ایران به شکل محدود تمدید می شود

ترمپ سفرهای خارجی نانسی پلوسی را به تعویق انداخت

حداکثر به اندکی بیش از یک میلیون 
بشکه در روز محدود خواهد شد

در  معافیت  تمدید  با  موافقت 
زیادی  تاحدود  چین  و  هند  مورد 
سیاست  مالحظات  تاثیر  تحت 
خارجی امریکا قرار دارد هرچند برای 
دولت دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
بهای  افزایش  از  جلوگیری  امریکا، 
منظور  به  جهانی  بازار  در  خام  نفت 
او  اقتصادی"  دستاوردهای  "حفظ 

ضرورت دارد.

عمومی دارد، موافقید و آن را مناسب 
خواهید دانست.

نانسی  به  ادامه  در  ترمپ  دونالد 
پلوسی پیشنهاد کرده است در صورت 
هواپیماهای  از  سفر  این  برای  تمایل 

تجاری استفاده کند.
رییس  رویترز،  گزارش  به 
پلوسی  نانسی  سفر  امریکا  جمهوری 
را نیم ساعت پیش از آغاز لغو کرده 

است.
کاخ  سخنگوی  سندرز،  سارا 
جمهوری  رییس  است،  گفته  سفید 
از  قوا  کل  فرمانده  عنوان  امریکابه 
اختیار قانونی اش استفاده کرده است.
خانم سندرز می گوید که استفاده 
نظامی  هواپیماهای  از  پلوسی  خانم 
می بایست توسط وزارت دفاع تایید 

می شد.
یک  که  است  حالی  در  این 
سخنگوی خانم پلوسی تصریح کرده 
به  کنگره  هیات  سفر  هدف  است، 

می رود  انتظار  روز:  اطالعات 
دولت امریکا معافیت از تحریم نفتی 
ایران را برای چند کشور لغو و برای 

چند کشور تمدید کند.
با  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
نفتی  تحریم  از  معافیت  یافتن  پایان 
که  می رود  احتمال  می،  ماه  در  ایران 
دولت امریکا به هدف جلب رضایت 
از  جلوگیری  و  کشورها  از  برخی 
افزایش ناگهانی بهای نفت، با تمدید 
هر  کند  موافقت  کشور  معافیت چند 
میزان  کاهش  بر  دارد  احتمال  چند 
خرید توسط این کشورها تاکید ورزد.
دوم  مرحله  شدن  اجرایی  با 
تحریم امریکا علیه جمهوری اسالمی 
در اوایل ماه نوامبر، دولت امریکا در 
از  را  غیرمترقبه هشت کشور  اقدامی 
این  کرد.  معاف  ایران  نفتی  تحریم 
کره  هند،  چین،  از  عبارتند  کشورها 
یونان  تایوان،  ترکیه،  جاپان،  جنوبی، 
و ایتالیا. مهلت این معافیت شش ماه 
تعیین شده و در اوایل ماه می منقضی 

خواهد شد.
نفتی  تحریم  اعالم  زمان  در 
امریکایی  مقامات  اسالمی،  جمهوری 
گفتند که هدف آنان رساندن صادرات 

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
پنج شنبه  امریکا  جمهوری  رییس 
مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی  به 
نمایندگان اعالم کرد به دلیل تعطیلی 
بخشی از دولت فدرال امکان استفاده 
سفر  یک  برای  نظامی  هواپیمای  از 

خارجی را ندارد.
در  این  فردا،  رادیو  گزارش  به 
روز  پلوسی  نانسی  که  است  حالی 
بخشی  تعطیلی  به  اشاره  با  گذشته 
ترمپ  دونالد  از  فدرال،  دولت  از 
امنیتی  نگرانی های  دلیل  به  خواست 
سخنرانی ساالنه خود درباره وضعیت 
بازگشایی  از  زمانی پس  به  را  کشور 

دولت فدرال موکول کند.
رییس  بین  تنش  حالی  در 
مجلس  رییس  و  امریکا  جمهوری 
که  است  یافته  افزایش  نمایندگان 
امروز تعطیلی بخشی از دولت فدرال 
وارد بیست و هشتمین روز خود شد.
به گزارش رویترز، نانسی پلوسی 

افزایش بود تا جایی که تولیدکنندگان 
عمده اوپک و غیر اوپک، به خصوص 
قصد  از  روسیه،  و  سعودی  عربستان 
دادند.  خبر  تولید  افزایش  برای  خود 
خشم آلود  واکنش  با  تصمیم  این 
مقامات جمهوری اسالمی مواجه شد 
که انتظار داشتند افزایش سریع بهای 
نفت ایاالت متحده را از تحریم نفتی 

ایران منصرف کند.
کوتاه مدتی پس از اجرایی شدن 
در  نفت  بهای  نزولی  روند  تحریم، 
بازار جهانی اغاز شد و در همان ماه 
ماه  در  که  جایی  تا  گرفت  سرعت 
دسامبر، کشورهای عمده صادرکننده 
تصمیم گرفتند صادرات نفت خود را 
کاهش دهند. اگرچه ایران تاکید کرده 
با هرگونه کاهشی در سهمیه  بود که 
به  اما  است،  مخالف  اوپک  در  خود 
بیشتر  سقوط  از  جلوگیری  خاطر 
خود  سهمیه  کاهش  بر  نفت،  بهای 

گردن نهاد.
که  است  گفته  امریکا  دولت 
صادرات  توقف  سوی  به  حرکت 
بود؛  خواهد  تدریجی  ایران  نفت 
کارشناسان  از  بسیاری  این همه،  با 
جمهوری  رییس  عالقه  که  معتقدند 

و  ترمپ  دونالد  اختالف 
سر  بر  امریکا  کنگره  در  دموکرات ها 
تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت 
باعث شده  مکزیک  با  مرز  در  دیوار 
فدرال  دولت  از  بخش هایی  تا  است 

امریکا تعطیل شود.
اختصاص  خواهان  ترمپ  آقای 

سفر مقام ارشد کره شمالی به واشینگتن
نکرده انـد. پیـش از ایـن در مـاه نوامبر سـال 2018 ایـن مقام کره شـمالی برنامه 
دیـدار بـا مایـک پمپئـو را بـه یکبـاره ملغـی کـرده و از آن زمـان گمانه زنـی 

دربـاره ی چشـم انداز ادامـه مذاکـرات دو طـرف شـدت گرفتـه بـود.
روز پنج شـنبه و سـاعاتی پیش از ورود مذاکره کننده ارشـد کره شـمالی به 
واشـینگتن، آقـای ترمـپ از راه بـرد دفاع موشـکی تـازه ایاالت متحـده و تهدید 

بـودن کره شـمالی در ایـن زمینه سـخن گفته بود.
در آخریـن سـفری کـه کیم یونـگ چول به واشـینگتن رفته بـود، نامه ای را 
از سـوی رهبـر کره شـمالی بـه آقای ترمـپ داد که مقدمات نشسـت سـنگاپور 
را فراهـم کـرد. آقـای ترمـپ پـس از آن کـه یکبـار در دیـداری تاریخـی با کیم 
جونـگ اون در سـنگاپور دیـدار کـرد، دربـاره گفت وگـوی دوبـاره بـا او ابـراز 

تمایـل کـرده بود.
در آغـاز سـال نـوی میـالدی دونالـد ترمـپ رییس جمهـور ایـاالت متحده 

اطالعـات روز: کیـم یونـگ چول، مذاکره کننده ارشـد کره شـمالی شـام گاه 
پنج شـنبه بـه وقـت محلـی وارد واشـینگتن شـد تـا بـا مقام هـای ارشـد ایاالت 
متحـده امریـکا از جملـه دونالـد ترمـپ رییس جمهـور این کشـور دیـدار کند.

بـه نقـل از رادیـو فـردا، هـدف از ایـن دیـدار ادامـه ی گفت وگـو درباره ی 
غیراتمـی شـدن کـره شـمالی و کاهش دهه هـا تنش در شـبه جزیره کره اسـت.
کیـم یونـگ چول اولین مقام ارشـد کره  شـمالی اسـت کـه از دو دهه پیش 

تا کنون، شـب را در پایتخت امریکا سـپری کرده اسـت.
یـک مقـام امریکایـی کـه نامـش فاش نشـده بـه خبرگـزاری فرانسـه گفته 
اسـت مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه امریـکا قـرار اسـت ظهـر جمعـه بـه وقت 
محلـی آقـای چـول را بـه ناهـار دعـوت کنـد و این دو سـپس بـرای دیـدار با 

دونالـد ترمـپ بـه کاخ سـفید خواهنـد رفت.
هیچ کـدام از طرفیـن برنامـه ی ایـن سـفر را بـه صـورت عمومـی اعـالم 

از دریافـت نامـه تبریـک سـال نو از سـوی کیم جونـگ اون، رهبر کره شـمالی 
ابراز خرسـندی کـرده بود.

دو طـرف در سـنگاپور از دسـت یابی بـه توافقـی خبـر دادنـد کـه بایـد 
دربـاره ی جزئیـات آن مذاکـره کنند امـا آنها دربـاره ی هدف نهایی ایـن مذاکره 
اختـالف نظـر دارنـد. امریکا می گویـد هدف از ایـن گفتگو غیراتمی شـدن کره 
شـمالی اسـت در حالـی کـه پیونگ یانـگ معتقد اسـت غیر اتمی شـدن باید در 

مقابـل رفـع »تهدیـد امریکا« انجام شـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز وزیر خارجه کـره جنوبی روز چهارشـنبه 
26 جـدی گفتـه بـود اگـر کـره شـمالی قدم هایـی جدی دربـاره متوقـف کردن 
برنامـه سـالح های اتمـی اش بـردارد، واشـینگتن می توانـد اقدامـات در زمینـه 
پایـان رسـمی جنـگ کـره، کمک هـای بشردوسـتانه و همچنیـن کانالـی دائمی 

بـرای گفت وگـوی دو جانبـه فراهـم کند.

تولید  دومین  زمانی  که  ایران، 
کننده نفت در اوپک بود، در سال های 
سازمان  این  در  چهارم  رده  به  اخیر 
تنزل یافته اما هنوز هم نفت صادراتی 
در  که  است  حدی  در  کشور  این 
شرایط خاص از جمله هنگام افزایش 
سریع قیمت در بازار جهانی، تغییرات 
عمده در تولید و صادرات نفتی این 
کشور بر روندهای بازار تاثیر نیست.

نفتی  تحریم  برقراری  زمان  تا 
به  رو  نفت  جهانی  بهای  ایران،  علیه 

ارشد  های  مقام  با  دیدار  بروکسل 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی بود.

رویترز می گوید، به نظر می رسد 
به  واکنشی  پلوسی  خانم  سفر  لغو 
نامه او در روز سه شنبه برای تعویق 
درباره  ترمپ  آقای  ساالنه  سخنرانی 

وضعیت کشور در کنگره باشد.

نفت ایران به صفر است اما با اعطای 
معافیت، فروش نفت ایران هرچند با 
کاهشی قابل توجه ادامه داشته است.

تمدید  کارشناسان،  گفته  به 
معافیت از تحریم نفتی ایران احتماال 
ترکیه  هند، کره جنوبی،  شامل چین، 
و جاپان خواهد شد هرچند مشخص 
نیست که آیا میزان واردات معاف نیز 
صورت  در  نه.  یا  ماند  خواهد  ثابت 
تغییر  بدون  و  معافیت ها  این  اعطای 
در میزان خرید، صادرات نفت ایران 

و هیأتی از کنگره امریکا قرار بود با 
بروکسل  به  نظامی  هواپیمای  یک 
سپس  و  مصر،  بلژیک،  پایتخت 
افغانستان سفر کنند. خانم پلوسی در 
جریان سفر به افغانستان می خواست 
کشور  این  در  امریکایی  نیروهای  با 

دیدار کند.
رییس جمهوری امریکا در نامه ای 
نوشته است: متاسفانه باید به اطالعات 
برسانم سفر شما به بروکسل، مصر و 

افغانستان به تعویق افتاده است .
زمانی  است:  کرده  اضافه  وی 
ما  یافت،  پایان  دولت  تعطیلی  که 
و  گشت  این  برای  الزم  برنامه ریزی 
خواهیم  انجام  را  روزه  هفت  گذار 

داد.
دونالد ترمپ در این نامه نوشته 
هزار   800 که  این  به  توجه  با  است: 
دریافت  حقوقی  امریکایی  کارمند 
شما  که  هستم  مطمئن  من  نمی کنند، 
هم با تعویق این سفر که جنبه روابط 

امریکا به دسترسی امریکاییان به نفت 
ارزان قیمت به عنوان وسیله ای برای 
جلب حمایت آنان به معنی آن است 
که صادرات نفت ایران کمابیش ادامه 
خواهد یافت مگر اینکه بازار جهانی 
با مازاد عرضه قابل توجه مواجه شود.
نفت  صادرات  حاضر،  حال  در 
گذشته  سال  اوایل  به  نسبت  ایران 
میالدی به کمتر از نصف کاهش یافته 
که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد 
نفتی،  عواید  به  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی  مشکالت  تشدید  معنی  به 
ایران،  مالی  تحریم  دلیل  به  است. 
انتقال  و  نقل  زمینه  در  کشور  این 
با  هم  نفت  صادرات  از  حاصل  ارز 

مشکالتی مواجه است.
به دلیل مشکالت اقتصاد داخلی 
و تحریم خارجی، صندوق بین المللی 
نرخ  که  است  کرده  پیش بینی  پول 
سال  پایان  در  ایران  اقتصاد  رشد 
و  درصد   1.5 منهای  میالدی  گذشته 
منهای  میالدی  جاری  سال  پایان  در 
3.6 درصد باشد که با تشدید بیکاری 
برای  تورم  نرخ  بود.  خواهد  همراه 
درصد   35 باالی  نیز  جاری  سال 

پیش بینی شده است.

میلیون   700 و  میلیارد  پنج  بودجه 
دالر برای ساخت این دیوار است. اما 
دموکراتها با این درخواست مخالفند. 
گفته می شود این تعطیلی باعث شده 
دولت  کارمند  هزار   800 تا  است 
کار  بابت  حقوقی  یا  نروند  سرکار 

خود دریافت نکنند.
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تمدید طوالنی مدت 
قرارداد مدافع لیورپول

هشدار دورتموند: 
سانچو فروشی نیست، 

دست بردارید

اندرو روبرتسـون قـرارداد خـود را با لیورپول 
تمدیـد کرد تا حضـورش در این تیم تداوم داشـته 

باشد.
بـه نقـل از گاردیـن، انـدرو رابرتسـون مدافع 
تیـم لیورپـول تصمیـم گرفـت تا قـرارداد خـود را 
بـا این تیـم به صـورت طوالنی مـدت تمدید کند. 
ایـن مدافع جـوان در این فصل 20 بـار به صورت 
ثابـت بـرای تیمـش در لیـگ برتر به میـدان رفته و 
از ارکان اصلـی خـط دفاعـی تیـم یورگـن کلـوپ 
محسـوب مـی شـود. او در مجموع طـی 56 دیدار 

موفـق شـده اسـت 1 گل به ثمر برسـاند. 
قـرارداد جدیـد ایـن بازیکـن تـا سـال 2024 
اعتبـار خواهـد داشـت و ایـن بازیکـن مـی توانـد 
بـا خیـال راحـت دوران حضـورش را در لیورپول 

کند.  سـپری 
روبرتسـون بعد از تمدید قـرارداد خود گفت: 
وقتـی که باشـگاه پیشـنهاد تمدیـد قـرارداد به من 
داد، بـدون فـوق وقـت آن را قبـول و امضـا کردم. 
ایـن نهایت افتخار اسـت که می توانـم همچنان در 
تیـم محبوب خود بمانـم و بازی کنم. مـن امیدوار 
هسـتم بتوانم امسـال با لیورپول قهرمانی به دسـت 
بیـاورم و خاطرات خوب و خوشـی بـرای خود و 

هـواداران لیورپـول رقم بزنیم.
تیـم لیورپـول بایـد امشـب در لیـگ جزیـره 
برابـر کریسـتال پـاالس قـرار گیـرد و مـی توانـد 
اختـالف خـود را با سـیتی تیـم دوم جـدول موقتا 

بـا برتـری در ایـن دیـدار بـه 7 امتیـاز برسـاند.

بوروسیا  ورزشی  مدیر  زورک،  میشائیل 
دورتموند به باشگاه های لیگ برتری هشدار داد به 
دنبال جذب جیدون سانچو نباشند و گفت سانچو 
بازی  پیراهن دورتموند  با  آینده  بدون تردید سال 

خواهد کرد.
بوروسیا  ورزشی  مدیر  زورک،  میشائیل 
دورتموند خطاب به باشگاه های لیگ برتر انگلیس 
گفت از تالش برای جذب جیدون سانچو، ستاره 
جوان انگلیسی تیمش دست بردارند چرا که سانچو 
بدون تردید سال آینده با پیراهن زردرنگ دورتموند 
بازی خواهد کرد. جیدون سانچو در نیم فصل اول 
بوندس لیگا درخششی کم نظیر داشته و نام خود را 
به عنوان یکی از ستاره های نوظهور دنیای فوتبال 

مطرح کرده.
سانچوی 18ساله در نیم فصل بوندس لیگا برای 
دورتموند 7 گل به ثمر رسانده و 7 پاس گل داده 
است. درخشش سانچو در دورتموند باعث شد او 
با وجود سن کمش از سوی گرت ساوت گیت به 
ملی  بازی  اولین  و  دعوت شده  انگلیس  ملی  تیم 
خود را انجام دهد. درحالیکه شایعات زیادی درباره 
تالش باشگاه های لیگ  برتری برای جذب سانچو و 
بازگشت او به انگلیس مطرح شده، میشائیل زورک، 
مدیر ورزشی باشگاه بوروسیا دورتموند خطاب به 
این باشگاه ها گفت از امید بستن به سانچو دست 
جیدون  جدایی  اجازه  دورتموند  که  چرا  بردارند 
سانچو را نخواهد داد. زورک از سانچو به عنوان 
استعدادی خارق العاده یاد کرد و او را بخش مهمی 

از برنامه های آینده دورتموند دانست.
نتیجه  این  به  ما  گفت:"  باره  این  در  زورک 
رسیده ایم که باقی ماندن در دورتموند بهترین گزینه 
جیدون سانچو برای ادامه رشد و پیشرفت او است. 
برای  راه درازی  تمام نشده و هنوز  جیدون هنوز 
پیشرفت و تبدیل شدن به ستاره ای بزرگ پیش رو 
دارد. جیدون یک استعداد خارق العاده است و در 
مهمی  و  ویژه  جایگاه  ما  باشگاه  آینده  برنامه های 

دارد".

نیمی از درآمد فوتبال اروپا در دست 30 باشگاه بزرگ
ــا،  ــاالنه یوف ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
لیگهــای  در  حاضــر  باشــگاه   710
دســته یک اروپایــی، در ســال مالــی 2017 
رویهم رفتــه 20.11 میلیــارد یــورو درآمــد 
ایــن درآمــد  از  نیمــی  کــه  داشــته اند 

ــت. ــوده اس ــگاه ب ــه 30 باش ــق ب متعل
ــا  ــاالنه یوف ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
لیگ هــای  در  حاضــر  باشــگاه های  کل 
ــه  ــان ب ــه تعدادش ــی ک ــته یک اروپای دس
710 باشــگاه می رســد در ســال مالــی 
ــورو  ــارد ی ــه 20.11 میلی 2017 رویهم رفت
ــزی در  ــا چی ــد ام ــب کرده ان ــد کس درآم
ــد  ــغ تنهــا درآم ــن مبل حــدود نیمــی از ای
30 باشــگاه بــزرگ اروپایــی بــوده اســت. 
اشــاره  همچنیــن  یوفــا  گــزارش  در 
ــی،  ــزرگ اروپای ــگ ب ــه در 10 لی ــده ک ش
اصلــی  منبــع  شــرط بندی  شــرکتهای 
باشــگاه ها  پیراهن هــای  روی  تبلیغــات 
ــث  ــن از حی ــن ژرم ــاری س ــتند و پ هس
هزینــه تبلیغاتــی، گران تریــن  باشــگاه 

ــت. ــی اس اروپای
ــد  ــزارش، درآم ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــال 2017  ــی در س ــگاه های اروپای کل باش
ــا  ــه ام ــش یافت ــورو افزای ــارد ی 1.6 میلی
ــی از  ــمار اندک ــروت در دســت ش ــن ث ای
ــد  ــت. درآم ــده اس ــم ش ــگاه ها متراک باش
کل 30 باشــگاه بــزرگ، 7 فیصــد افزایــش 
یافتــه و رویهم رفتــه 49 فیصــد درآمــد 

باشــگاه ها را شــامل می شــود. کل 
میلیــون   676 بــا  منچســتریونایتد 
باشــگاه های  میــان  در  درآمــد،  یــورو 
اروپایــی بیشــترین درآمــد را داشــته و 
ــورو  ــون ی ــک میلی ــا ی ــد ب ــال مادری رئ
ــه  ــه دوم فهرســت را ب ــر، رتب ــد کمت درآم

خــود اختصــاص داده.
ــترین  ــت بیش ــدی فهرس ــای بع رده ه
ــار  ــب در اختی ــه ترتی ــگاه ها ب ــد باش درآم
ــیتی،  ــخ، منچسترس ــرن مونی ــلونا، بای بارس
ــول،  ــنال، لیورپ ــن، آرس ــن ژرم ــاری س پ
چلســی و یوونتــوس قــرار دارد. همــه 
ــر از  ــد ســاالنه ای باالت ــن باشــگاه درآم ای

400 میلیــون یــورو داشــته اند.
ــارم کل  ــک چه ــدود ی ــزی در ح چی
ــار  ــی در اختی ــگاه های اروپای ــد باش درآم
برتــر  لیــگ  در  حاضــر  باشــگاه   20
ــد  ــوع درآم ــت. مجم ــوده اس ــس ب انگلی
ــورو  ــارد ی ــه 5.3 میلی ــگاه ها ب ــن باش ای
ــگ  ــب لی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــغ می ش بال
ــا  ــگ اروپ ــن لی ــوان ثروتمند تری ــر عن برت

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
جــدول  بعــدی  رده هــای 
بــه  اروپایــی  لیگهــای  ثروتمند تریــن 
ــورو(،  ــارد ی ــگا )2.9 میلی ــه اللی ــب ب ترتی
ــارد یــورو(، ســری  بوندس لیــگا )2.8 میلی
ــامپیونا  ــو ش ــورو( و ل ــارد  ی آ )2.2 میلی

دارد. تعلــق  یــورو(  میلیــارد   1.6(

رضایت مارسیال از کار با سولسشایر در یونایتد
مهاجـــم فرانســـوی منچســـتریونایتد 
ـــن  ـــای ای ـــتاره ه ـــر از س ـــی دیگ ـــز یک نی
تیـــم اســـت کـــه از کار بـــا اولـــه گنـــار 

سولسشـــایر رضایـــت دارد.
بـــه نقـــل از دیلـــی میـــل، بعـــد از 
رفتـــن ژوزه مورینیـــو از منچســـتریونایتد 
ـــن  ـــایر، ای ـــار سولسش ـــه گن ـــور اول و حض
ـــدار  ـــت 6 دی ـــد و توانس ـــول ش ـــم متح تی
پیاپـــی را بـــا بـــرد بـــه پایـــان برســـاند. 
ــا و  درخشـــش بازیکنانـــی چـــون پوگبـ
ـــی  ـــرمربی پربتغال ـــان داد س ـــفورد نش راش
ـــته  ـــتباه داش ـــن اش ـــن دو بازیک ـــاره ای درب

ـــت. اس
ـــوی  ـــتاره فرانس ـــیال س ـــی مارس آنتون
ـــان  ـــع حامی ـــه جم ـــز ب ـــتریونایتد نی منچس
ــرای  ــت: بـ ــت و گفـ ــایر پیوسـ سولسشـ
ـــی کار  ـــا مرب ـــه ب ـــت ک ـــار اس ـــن افتخ م
ـــتور  ـــی را در دس ـــال هجوم ـــه فوتب ـــم ک کن
ــی  ــد و وقتـ ــی دهـ ــرار مـ ــود قـ کار خـ
هـــم کـــه بازیکـــن بـــود، مهاجـــم بـــود 
ـــت.  ـــنا اس ـــرایط آش ـــا ش ـــی ب ـــه خوب و ب
ـــرای  ـــی ب ـــی خوب ـــای خیل ـــت ه او نصیح
مـــا داشـــت کـــه در چـــه موقعیـــت 
ـــم از  ـــور بتوان ـــرم و چط ـــرار بگی ـــی ق های

ـــم.  ـــتفاده کن ـــودم اس ـــی خ ـــارت گلزن مه
ـــون از او  ـــه تاکن ـــه ای ک ـــن توصی مهمتری
ـــودم را  ـــوان خ ـــه ت ـــت ک ـــن اس ـــم ای گرفت
ـــدرت کار  ـــا ق ـــم و ب ـــان ده ـــن نش در زمی
ـــودم  ـــازی خ ـــک و ب ـــم تکنی ـــم و بتوان کن
را نشـــان دهـــم. او هیـــچ فشـــاری روی 
مـــن نیـــاورده اســـت و ایـــن هـــا همـــه 
ــا او  ــا از کار بـ ــت تـ ــده اسـ ــث شـ باعـ

لـــذت ببـــرم.
ـــی در  ـــت: وقت ـــه گف ـــیال در ادام مارس
ـــای  ـــت ه ـــتیم او صحب ـــارات اردو داش ام
ـــاره دوران  ـــت و درب ـــا داش ـــا م ـــادی ب زی
ــد  ــه بایـ ــی کـ ــود و کارهایـ ــازی خـ بـ
ـــت  ـــخن گف ـــا س ـــرای م ـــم ب ـــام دهی انج
ـــرای  ـــی ب ـــکات خوب ـــا ن ـــه این ه ـــه هم ک

ـــود. ـــم ب ـــان تی بازیکن
ـــروز  ـــتریونایتد ام ـــال منچس ـــم فوتب تی
ـــی  ـــس در حال ـــر انگلی ـــگ برت ـــد در لی بای
برابـــر برایتـــون در خانـــه دیـــدار کنـــد 
کـــه در بـــازی رفـــت برابـــر ایـــن تیـــم 
ـــورد.  ـــت خ ـــو شکس ـــت مورینی ـــا هدای ب
ــی و  ــا چلسـ ــد بـ ــون بایـ ــد اکنـ یونایتـ
آرســـنال بـــرای کســـب ســـهمیه لیـــگ 

قهرمانـــان رقابـــت کنـــد.

الیویــه ژیــرو، مهاجــم چلســی، تاییــد 
کــرد کــه تحمــل نیمکــت نشــینی در ایــن 
تیــم برایــش دشــوار اســت و از ایــن 

ــت. ــی نیس ــئله راض مس
ــته  ــال گذش ــتان س ــه زمس ــرو ک ژی
در  پیوســت،  چلســی  بــه  آرســنال  از 
ــگاه  ــم نتوانســت جای ــج ه اســتمفورد بری
ــد.  ــدا کن ــا پی ــی ه ــب آب ــی در ترکی ثابت
ــورد  ــایعاتی در م ــرایطی، ش ــن ش در چنی
پیوســتن گونســالو ایگوایــن بــه ایــن 
باشــگاه لندنــی هــم منتشــر شــده؛ انتقالــی 
ــرو  ــرای ژی ــرایط را ب ــد ش ــی توان ــه م ک

ــد. ــوارتر کن دش
بــه  فرانســوی  پــوش  ملــی  ایــن 
ــه در  ــتم ک ــن نیس ــت:" م ــگاران گف خبرن
مــورد تیــم تصمیــم مــی گیــرم و ترکیــب 
ــا واضــح  ــم ام ــی کن ــی را انتخــاب م اصل
اســت کــه هــر بازیکنــی دوســت دارد در 

ــرود. ــدان ب ــه می ــدار ب ــر دی ه
بــه عنــوان یــک مبــارز، واضــح اســت 
کــه از بــودن روی نیمکــت راضــی نیســتم 
ــرای خــودم  ــی را ب ــن ناراحت ــد ای ــا بای ام
نگــه دارم و آن را بــه انــرژی مثبــت بــرای 

سختکوشــی در تمرینــات تبدیــل کنــم.
ــار  ــر ب ــن ه ــه م ــت ک ــت اس درس

ــی  ــالش م ــم، ت ــی کن ــازی م ــدا ب از ابت
ــم و  ــه کن ــم اضاف ــه تی ــزی ب ــا چی ــم ت کن
ــازی کنــم. امــا در ایــن  نقــش خــودم را ب
ــا از  ــا در نیمــی از آنه ــن تنه ــازی، م 14 ب
ابتــدا بــازی کــردم و از ایــن نظــر، داشــتن 
ثبــات کمــی دشــوار اســت. بایــد در چنــد 
دیــدار پشــت هــم بــازی کرد تــا بتــوان در 
بهتریــن فــرم بــود؛ بــه همیــن دلیــل، چنــد 

ــود. ــته کمــی دشــوار ب ــاه گذش م
6 مــاه ابتدایــی در چلســی بــرای مــن 
ــتم از  ــاز داش ــن نی ــود. م ــی خــوب ب خیل
ــر  ــرا آرســن ونگ ــوم زی ــنال جــدا ش آرس
ــا ویژگــی  ــی ب ــا مهاجمان مــی خواســت ب
ــد. دوران حضــور  ــازی کن ــی دیگــر ب های
مــن در آرســنال بــه پایــان رســیده بــود و 
ــد  ــی مانن ــه باشــگاه بزرگ ــن از اینکــه ب م
چلســی پیوســتم، واقعــا خوشــحال بــودم.

مــن خیلــی خــوب جــا افتــادم. مثــل 
ــود کــه مــدت هاســت در چلســی  ــن ب ای
ــتم،  ــی داش ــی خوب هســتم. احســاس خیل
ــا درک خــوب از بازیکنــان. مــا قهرمــان  ب
ــای  ــازی ه ــن ب ــی شــدیم و م جــام حذف
زیــادی انجــام دادم و ســپس فرصــت 
ــردم.  ــدا ک ــی را پی ــام جهان ــازی در ج ب

ــود." ــی خــوب ب ــن خیل ــرای م ــن ب ای

ژیرو: 
تحمل نیمکت نشینی در چلسی سخت است
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گرانقیمت ترین ترکیب تاریخ در اختیار منچسترسیتی

ـــیتی  ـــا، منچسترس ـــزارش یوف ـــق گ طب
ـــب در  ـــن ترکی ـــت تری ـــان گرانقیم همچن
ــار  ــی را در اختیـ ــای اروپایـ ــن تیم هـ بیـ

دارد.
ــه  ــی از هزینـ ــرا گزارشـ ــا اخیـ یوفـ
ـــر  ـــای برت ـــگ ه ـــا و لی ـــگاه ه ـــای باش ه
ـــی آن  ـــه در بررس ـــرده ک ـــر ک ـــا منتش اروپ
ــرو  ــی روبـ ــکات جالبـ ــا نـ ــوان بـ می تـ
ـــان  ـــی نش ـــن بررس ـــت ای ـــد. در حقیق ش
انگلیســـی،  تیم هـــای  کـــه  می دهـــد 
بیشـــترین هزینـــه را در بیـــن لیگ هـــای 
انـــد و  داده  انجـــام  اروپایـــی  برتـــر 
ــان  ــه بازیکنانشـ ــوق را بـ ــترین حقـ بیشـ

زنـــد. می پردا
درآمـــد   ،2017 ســـال  در 
باشـــگاه های لیـــگ برتـــری 4.6 میلیـــارد 
ـــگا  ـــر اللی ـــا دو براب ـــه تقریب ـــود ک ـــد ب پون
ــدس  ــپس بونـ ــد( سـ ــارد پونـ )2.5 میلیـ
ــری آ   ــد( ، سـ ــارد پونـ ــگا )2.4 میلیـ لیـ
ــه  ــگ فرانسـ ــد( و لیـ ــارد پونـ )1.9 میلیـ
)1.4 میلیـــارد پونـــد( اختـــالف داشـــت.

ــون  ــد 593 میلیـ ــا درآمـ ــد بـ یونایتـ
پونـــدی در ســـال 2017 و بـــا یـــک 
میلیـــون پونـــد درآمـــد بیـــش از رئـــال، 
ـــود و  ـــه ب ـــرار گرفت ـــت ق ـــدر فهرس در ص
امســـال نیـــز همیـــن رونـــد تکـــرار شـــد. در 
ـــا،  ـــر اروپ ـــد برت ـــگاه پردرآم ـــن 30 باش بی
ـــه  ـــتند ک ـــر هس ـــگ برت ـــگاه از لی 13 باش

بیشـــتر درآمدشـــان از حـــق پخـــش 
ــت. ــی اسـ تلویزیونـ

حقـــوق پرداخـــت شـــده در ســـال 
2017 در لیـــگ برتـــر نیـــز 2.6 میلیـــارد 
ـــش از  ـــالف بی ـــا اخت ـــه ب ـــوده ک ـــد ب پون
تمامـــی لیگ هـــای دیگـــر اســـت. پـــس 
از انگلیـــس، اســـپانیا و آلمـــان در رده هـــای 
ـــن از  ـــد. 9 بازیک ـــه ان ـــرار گرفت ـــدی ق بع
20 بازیکنـــی کـــه بیشـــترین حقـــوق را 
ــای  ــگاه هـ ــد در باشـ ــت می کننـ دریافـ
ـــی،  ـــتریونایتد، چلس ـــیتی، منچس منچسترس
لیورپـــول، آرســـنال، تاتنهـــام، کریســـتال 
و ســـاوتهمپتون  لسترســـیتی  پـــاالس، 

حضـــور دارنـــد.
ســـیتی نیـــز گرانقیمـــت تریـــن 
دارد.  اختیـــار  در  را  تاریـــخ  ترکیـــب 
گواردیـــوال بـــا هزینـــه هـــای نجومـــی 
ـــته  ـــام داده، توانس ـــدت انج ـــن م ـــه در ای ک
ــد  ــذب کنـ ــی را جـ ــان گرانقیمتـ بازیکنـ
ــدود 702  ــش حـ ــب تیمـ ــاال ترکیـ و حـ
خریـــد  دارد.  ارزش  پونـــد  میلیـــون 
ریـــاض محـــرز بـــا 60 میلیـــون پونـــد، 
ــه  ــال کـ ــرد از رئـ ــا کمـــک کـ ــه آنهـ بـ
ــد  ــون پونـ ــش 693 میلیـ ــت ترکیبـ قیمـ

ــد. ــر برونـ ــده، باالتـ ــی شـ ارزیابـ
و  ســـوم  رده  در  منچســـتریونایتد 
چلســـی در رده چهـــارم ایـــن فهرســـت 

قـــرار گرفتـــه انـــد.
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ابراهیم مهتری ـ وب سایت آسو 

بلخ، جایی در دل ما
کرد، لبخندی زد و گفت: »مزار شریف که 
رسیدی، نزدیک روضه، می فهمی آسمان 

سبز است.«
شد  پیدا  که  درخت ها  پشِت  از 
فهمیدم راست می گوید، آنجا همه چیز 
یاد  من  به  که  سبزی  همان  بود،  سبز 
فیروزه ای.  نهایت  آبی است و در  دادند 
خورد،  گره  درخشان  نگینی  به  چشم ام 
دیده  عکس ها  در  بارها  می شناختم اش، 
مکان  این  از  بسیار  روایات  بودم اش. 
زمان  در  آن  ساختمان  دارد.  وجود 
شاهرخ شاه تیموری، به همت همسرش 
گوهرشاد بیگم تعمیر و بر روی دروازه ی 
از  شعری  مزار،  این  جنوبی  ورودی 

عبدالرحمن جامی حک شده است، که:
نجف  در  علی  مرتضی  که  گویند 

است
در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است
جامی نه عدن گوی و نه بین الجبلین
هر طرف  او  نور  و  یکی  خورشید 

است
برخی بر این باورند که امام علی در 
به  توجه  با  آن جا مدفون است. عده ای، 
کشف چند نیایشگاه زرتشتی و آتشکده 
در این شهر، باور دارند که مزار شریف، 
محل مرگ زرتشت است. دیگرانی هم 
مزار شریف را مدفن عارف قرن هشتم، 
امیر سیدعلی همدانی، ملقب به علی ثانی 
همدان«  »شاه  الهوری  اقبال  قول  به  و 
شباهت  دلیل  به  تاریخ  در  که  می دانند 

اسمی، این مطلب خلط شده  است.
برای من اهمیتی نداشت چه کسی 
است.  آرمیده  زیبایی  همه  این  میان  در 
آنچه برایم اهمیت داشت جالل معماری 
در  که  بود  هنری  زیبایی  و  زندگی  و 

کاشی کاشی این بنا به چشم می خورد.
شهر مزار شریف، مرکز والیت بلخ 
نام آن تا سال 855 خورشیدی  است و 
حسین  سلطان  بود.  خیران«  »خواجه 
بایقرا در این محل گنبد و بارگاه ساخت، 
شاخه ای از رودخانه بلخ را به نزدیک آن 
گذاشت  شاهی  نهر  را  نامش  و  کشاند 
و شهری را که معروف به مزار شریف 
شد، حول روضه  شریف ساخت. شهری 
نفر  هزار  شش صد  از  بیش  اکنون  که 
بزرگ  شهر  چهارمین  و  دارد  جمعیت 
همان  شریف،  روضه  است.  افغانستان 
بارگاه فیروزه ای است با چهار در بزرگ 
کاشی کاری شده، چهار باغ، با درخت های 
توت و بادام و انار و بید مجنون و درهایی 
روبه روی هم که هرکدام به خیابانی باز 
می شوند و مراسم نوروز در آن بسیار با 

شکوه و دیدنی است.

بار اول که نام بلخ را شنیدم مادرم 
داشت برایم داستانی می خواند و رسید به 
این جا که: »گنه کرد در بلخ آهنگری...« 
پرسیدم: »بلخ کجاست؟« گفت: »جایی در 

دل ما.«
مادرم همیشه وقتی از چیزی با عالقه 
تعریف می کرد این کلمات را می گفت. 
بعدها هر چه بیشتر از این شهر شنیدم، 
بیشتر عالقه مند و کنج کاو شدم. چند سال 
بعد، با مردی از بلخ آشنا شدم. 9 ساله 
طالقان  در  مادربزرگ  روستای  در  بودم. 
نی می زد. چوپانی ساده بود. از ادبیات و 
او  از  تاریخ سر در نمی آورد.  کتاب های 
پرسیدم: »اهل کجایید؟« گفت: »اهل دور، 
خیلی دور.« گفتم: »کجا؟« گفت: »بلخ!« 
می شناسم.  را  بلخ  »من  گفتم:  شعف  با 
مادرم برایم داستان گفته از بلخ.« گفت: 
»می دانی ما هم البرز داریم؟« باور نکردم. 
فقط  داریم،  هم  طالقان  حتا  »ما  گفت: 
تالقان می نویسیم اش.« باز هم باور نکردم. 
برای کشف بلخ کنج کاوتر شدم ... بلخ را 
نه در جغرافیا، که ابتدا در کتب عرفانی 
یافتم  تاریخی  روایات  و  سفرنامه ها  و 
و نام این دژ پارسی را با نام های موالنا 
خسرو  ناصر  بلخی،  محمد  جالل الدین  
بلخی،  دقیقی  بلخی،  رابعه  قبادیانی، 
و  وطواط  رشیدالدین  بلخی،  عنصری 

ابوالمؤید بلخی به یاد سپردم.
کمک  به  بلخ  معمای  کشف    برای 
مادرم و بعدها با خواندن متون مختلف به 
تلفیقی رسیدم از »بلخ در ادبیات« و »بلخ 

در جغرافیا«.
بلخ، که پیش از اسالم باکتریا )باختر( 
نامیده می شد، چهارراه تمدن و فرهنگ 
بوداییان  اصلی  مراکز  از  یکی  بلخ  بود. 
بود و برمک رییس معبد نوبهار، بر امور 
پنج   با  هم  و  داشت  نظارت  آن  سیاسی 
آتشکده، یکی از شهرهای مهِم زرتشتیان 
بود. پس از ورود مسلمانان به بلخ نیز این 
شهر با چهل مسجد و منبرش، از شهرهای 
مهم در خالفت اسالمی شد و قبه االسالم 

نام گرفت.
از  یکی  که  آنَنْدراج  فرهنگ  در 
فرهنگ های زبان فارسی از سده ی نوزدهم 
منظم ترین  و  کامل ترین  از  و  میالدی 
فرهنگ های زبان فارسی عصر خود بوده 
است، در مدخل بلخ آمده است: »شهری 
است مشهور که از بناهای سالطین قدیم 
عجم بوده و سال ها لهراسب و گشتاسب 
آتشکده  آن جا  در  و  زیستند  آن جا  در 
ساخته بوده اند و آن را آتشکده ی نوبهار 
مرو  را  مرو  که  همچنان  و  خوانده اند 
شاهیجان گویند، آن را بلخ بامیان گفتند.«

سعید نفیسی در شرح باختریان نقل می کند که: »بلخ به ناحیتی گفته می شد که در 
جنوب رود آمویه و در مغرب و جنوب غربی کوه هایی بود که از سوی شمال، گرد 
هندوستان را گرفته اند. به همین جهت این ناحیه اهمیت بسیار در روابط دول داشت زیرا 
یگانه راه خشکی در میان آسیای غربی و هندوستان از یک سو، و تاتارستان و چین از 
سوی دیگر بود. در همان ناحیه بود که نخست، ملت هند و آریائی متوقف گشت و پس 
از گذشتن از سرزمین کوهستانی شمال شرقی به ایران آمد و نژاد ایرانی امروز را تشکیل 

داد و نیز همان ناحیه سرچشمه ی بسیاری از عقاید آیین زردشت بود.«
از خواندن این دست روایت ها شوقی در من شکل گرفت برای دیدار بلخ. سرانجام 
در آستانه ی نوروز سه سال پیش به مدد مهر دو دوست برای بار اول سفر به بلخ برایم 
آغاز شد و بیش از سه سال میهمان این سرزمین شدم. بلِخ امروز منطقه ای است در شمال 
غرب افغانستان، که از شمال به تاجیکستان و ازبکستان، از شرق به سمنگان و کندز، از 
غرب به جوزجان و از شمال به سرپل می رسد. بلخ با دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی 
در حدود 17 هزار کیلومتر مربع، چهارمین والیت بزرگ افغانستان است. ساکنان بلخ 
مردمانی از شش قوم پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، عرب و ترکمن هستند و زبان های 

رایج در این والیت فارسی به لهجه دری، پشتو، ازبیکی و ترکمنی است.

دو روز مانده به نوروز با یک سبزه و دوربین و اشتیاق بسیار از طریق میدان هوایی 
کابل به مزار شریف، سفرم آغاز شد. قریب به 40 دقیقه بعد، خلبان اعالم کرد: »مسافرین 
محترم تا لحظاتی دیگر در میدان هوایی موالنا جالل الدین محمد بلخی فرود خواهیم 
آمد!« ساعت، هشت شب را نشان می داد. میزبان به استقبالم آمده بود. فرودگاهی مدرن تر 
از کابل و هوای بسیار مطبوع همه چیز را برایم دلچسب تر کرد. من وارد سرزمین مادری ام 
شده بودم. نام خیابان ها را که می دیدم دلم گرم می شد، بعد از سال ها دوری از ایران انگار 
به میهمانی آرزوها آمده بودم. خیابان ابوعلی سینا، چهار راهی رابعه، اوستا، زردتشت، 
اقاقیا. شهر مملو از شادباش نوروز بود و تابلویی بزرگ با شعری از فرخی سیستانی که:

مرحبا ای بلخ بامی، همره باد بهار
از در نوشاد رفتی یا زباغ نوبهار

ای خوشا آن نوبهار خرم نوشاد بلخ
خاصه اکنون کز درِ بلخ اندرون آمد بهار

در مسیر منتهی به شهر، همه جا سرشار بود از نور و از مسافر. به میزبانم گفتم: 
»کاش اول بار، روز مزار را می دیدم.« راننده وسط حرف مان پرید که: »روز، آسمان سبز 
است، مثل دریا.« گفتم: »پدر جان، آسمان و دریا آبی هستند نه سبز.« در آینه نگاه ام 


