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معاونان ولسواالن 
نام نهاد داعش و 

طالبان در ننگرهار 
بازداشت شدند

کمیسیون حقوق برش: 
حکومت حمله بر مرکز 
آموزیش کوثر دانش را 

به صورت همه جانبه 
برریس کند

وزارت صحت 
یض  از فوت سه مر
»کووید۱۹« در یک 
شبانه روز گذشته 
خرب داد

اطالعات روز: در نخستین 
سالگرد اعتراضات 

ضددولتی در عراق،...

تظاهرات در بغداد 
در اولین سالگرد 
اعتراضات عراق؛ 
کاظمی خواستار 

آرامش شد

خسته، 
کالفه، معترض

روایت پایوازان 
بیماران از مشکالت 

در شفاخانه 
رابعه بلخی
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خلیل زاد: 

پاسخ وضعیت رنج انگیز کنونی رسیدن به یک تفاهم سیاسی است

دو موتری که به هوا رفت
صدای مهیب سکوت »دره مرگ« را می شکند

ورق برگشته و زندگی شان از این رو به آن رو شده است.
رحمت اهلل مرادی در حادثه 29 ماه میزان سال جاری در 
ولسوالی جلریز 11 تن از اعضای خانواده و نزدیکانش را 

یکجا از دست داده است...

به  بامیان  از  قبل  سال  ده  مرادی  رحمت اهلل  خانواده 
با راه اندازی کاروبار خصوصی، یک  کابل کوچ کردند و 
چند  تا  آن ها  کردند.  آغاز  کابل  در  را  معمولی  زندگی 
هفته قبل صاحب یک کارخانه فلزکاری بودند، اما حاال 

رسیدن به یک تفاهم سریع سیاسی و کاهش فوری خشونت ها است.
آقای خلیل زاد بامداد دیروز | صفحه 2

صلح  برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
کشور،  در  کنونی  »رنج انگیز«  وضعیت  پاسخ  که  می گوید  افغانستان 

از جاده های ممنوعه تا 
خط مقدم آزادی خواهی

برای حفظ آزادی مبارزه خواهیم کرد

گروه  با  افغانستان  دولت  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
به ویژه  شهروندان،  میان  در  نگرانی هایی  با  طالبان، 
در  فعال  زنان  میان  این  در  است.  شده  همراه  زنان 
ابراز  با  بانوان ورزش کار  از جمله  حوزه های گوناگون 
نگرانی از چگونگی وضعیت حقوقی زنان پس از توافق 
آزادی های  و  حقوق  باشد  قرار  اگر  می گویند.  صلح 
زنان ورزش کار در حکومت آینده نادیده گرفته شود، 
آنان در برابر گروه های مخالف این آزادی ها ایستادگی 

خواهند کرد.
مروه احمدزی، خبرنگار و عضو تیم ملی بایسکل سواری 
بشر  و حقوق  مدنی  با شبکه  جامعه   در گفت وگویی 
)شبکه( می گوید، طالبان ممکن است پس از مشارکت 
در قدرت مانع فعالیت زنان، از جمله بانوان ورزش کار 
شوند، اما این زنان اجازه نخواهند داد که تالش ها و 
دست آوردهای چندین ساله ی آنان در عرصه ی ورزش 

نادیده گرفته...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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سنجش صلح 
در جهان پیچیده

افغانستان ناآرام ترین کشور جهان 
در سال 2020 میالدی است

»افغانستان 
در تاالب خون«

در هفته های اخیر، پیکر افغانستان بارها در تاالب 
خون فرو رفت. صدها سرباز نیروهای امنیتی و 
جنگ جوی طالبان از هلمند و نیمروز در جنوب 
تا تخار و فاریاب در شمال، به خون افتادند. در 
و  جنگ  نحس  بوم  کشور،  والیت   26 دست کم 
و  جاده ها  روستاها،  کوهستان ها،  در  خشونت 
هر  است.  پرواز  در  روز  و  شب  صحرا،  و  دشت 
آدرس های  و  رسمی  صفحات  وب سایت ها،  روز، 
شبکه های  در  جنگ  طرف های  سخن گویان 
اجتماعی، تعداد تلفاتی را که بر طرف مقابل وارد 
کرده اند، همرسانی می کنند. اعداد کشته ها در هر 
خبرنامه و اعالمیه از جبهات جنگ، اکثرا دورقمی 
است. تالش آشکار طرف های جنگ در بزرگنمایی 
تلفاتی که بر طرف مقابل وارد کرده اند، نشانه ی 
شدت گرفتن استراتژی فشار نظامی و غلبه ی آن 

بر گفتمان مذاکره و صلح است.
خشونت افسارگسیخته ای که شدت گرفته، صرفا 
به جبهات رسمی جنگ میان سربازان نیروهای 
دولتی و جنگ جویان طالبان محدود نیست. روز 
انتحاری، خودش را  شنبه، 3 عقرب، یک عامل 
در میان صف انبوهی از کودکان دانش آموزی که 
در حال خروج از یک آموزشگاه در غرب پایتخت 

بودند، منفجر کردند...
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چشمان گرسنه ی 
خواهران غریب

سیل بیکاران
غ دانشگاه در افغانستان،  از 30 هزار فار
ساالنه پنج درصد صاحب کار می شوند

گفت وگو با آمر صاحب 
شایسته ی حوزه دهم | طنز
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شامگاه یک روز خزانی است. هوا کمی تاریک 
و خیابان نسبت به شلوغی روز، خلوت تر شده 
است، اما پیش روی یک رستوران واقع در سرک 
کوته سنگی ـ دهمزنگ همچنان شلوغ و...

نمایندگان مناطق مرکزی در مجلس: 

حکومت به جای تسلیت گفتن، از کشتار 
مردم جلوگیری کند
2
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روز پیش یک حمله ی انتحاری در نزدیکی 
مرکز آموزشی کوثر دانش در کابل صورت 
گرفت. براساس اعالم وزارت داخله در این 
رویداد، 2۴ کشته و ۵۷ نفر زخمی شدند. 

داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت.
همچنان قبل از چاشت دو روز پیش، در 
نتیجه ی انفجار ماین کنارجاده ای در شهر 
نظامی کشته  به شمول یک  نفر  نُه  غزنی، 
شدند. مسئولیت این رویداد را گروه طالبان 

به عهده گرفت.
روز سه شنبه ی هفته ی گذشته نیز دو موتر 
حامل غیرنظامیان در برخورد با دو حلقه 
ماین کنارجاده ای در ولسوالی جلریز، 12 
کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند. 
مسئوالن محلی در آن هنگام اعالم کردند 
که این ماین ها توسط جنگ جویان طالبان 

جاسازی شده بود.

کرده اند:  تأکید  آنان  کند.  اقدام  همزمان 
»اتخاذ سیاست تهاجمی علیه جنگ جویان 
تجمع  مراکز  درهم کوبیدن  و  تروریستی 
سازماندهی آنان باید به گونه ی جدی در 

برنامه ریزی دولت قرار گیرد.«
بااشاره  نمایندگان  مجلس  اعضای  این 
ضمن  »ما  کرده اند:  تأکید  صلح  روند  به 
تعیین  بر  صلح  مذاکرات  روند  از  حمایت 
مشارکت  افغانستان،  مردم  اساسی  حقوق 
فراگیر و عادالنه، حقوق زنان، حقوق بشر و 
حقوق اقلیت های مذهبی مردم افغانستان، 
جدا تأکید می کنیم و از جامعه ی جهانی 
روند  این  در  ندهد  اجازه  تا  می خواهیم 
حق  و  افغانستان  مردم  اساسی  حقوق 

تعیین مردم زیرپا شود.«
این درحالی است که اخیرا بخش هایی از 
کشور شاهد حمالت مرگبار بوده است. دو 

در دشت برچی شهر کابل، انفجار ماین های 
والیت  جلریز  ولسوالی  در  کنارجاده ای 
والیت های  مسیرهای  و  میدان وردک 
دایکندی، غور و غزنی، تأکید شده است که 
حکومت »برای جلوگیری از تکرار اینگونه 
روی دست  »پیشگیرانه«  اقدامات  فجایع« 

گیرد.
مجلس  در  مرکزی  مناطق  نمایندگان 
دولت  و  جهانی  جامعه ی  از  نمایندگان 
مجازات  برای  که  خواسته اند  افغانستان 
حمالت  این  عامالن  سرکوب کردن  و 

به صورت جدی و قاطع اقدام کنند.
و  حمالت  همچنان  نمایندگان  این 
در  را  طالبان  گروه  اخیر  خشونت های 
و »انسانی«  با منطق »اسالمی«  مخالفت 
خوانده، از حکومت افغانستان خواسته است 
که برای مدیریت جنگ و صلح و به گونه ی 

اطالعات روز: شماری از نمایندگان مناطق 
مرکزی در مجلس نمایندگان از حکومت 
و  همدردی  ابراز  به  تنها  که  می خواهند 
اتخاذ  با  بلکه  نکرده،  اکتفا  تسلیت گفتن 
قتل  از  »جدی«  و  »الزم«  امنیتی  تدابیر 

و کشتار مردم جلوگیری کند.
 ۴ )یک شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
مجلس  نمایندگان  این  سوی  از  عقرب( 
حکومت  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به 
مردم،  امنیت  تأمین  برای  باید  افغانستان 
به ویژه  دو  نمبر  و  یک  نمبر  شاه راه های 
مرکزی،  مناطق  مواصالتی  راه های 
تأسیسات عامه، مکاتب و مراکز آموزشی، 
دانشگاه ها و مساجد به گونه ی مسئوالنه و 

جدی اقدام کند.
مرگبار  حمله ی  محکومیت  با  اعالمیه  در 
دانش«  »کوثر  آموزشی  مرکز  بر  انتحاری 

نمایندگان مناطق مرکزی در مجلس: 

حکومت به جای تسلیت گفنت، از کشتار مردم جلوگریی کند

بر دو طرف جنگ فشار هدفمند وارد کنند.
ساعت  حوالی  دانش  کوثر  آموزشی  مرکز 
پیش  روز  دو  ظهر  از  بعد  دقیقه ی   ۴:3۰

هدف حمله ی انتحاری قرار گرفت.
فرد  یک  که  کرد  اعالم  داخله  وزارت 
که  پیاده  پای  با  انتحاری  حمله کننده ی 
از سوی  شود،  مرکز  این  وارد  می خواست 
از  پیش  و  مرکز شناسایی شده  محافظان 
رسیدن به هدف مواد همراهش را منفجر 
گروه  را  حمله  این  مسئولیت  است.  کرده 

داعش بر عهده گرفته است.
ارگ ریاست جمهوری اما طالبان را مسئول 

این حمله دانسته است. 
طالبان ادعای دست داشتن در این حمله را 

رد کرده اند.

حمله بر تأسیسات عامه و مراکز آموزشی 
و تخریب شاه راه ها ابراز نگرانی کرده است.

کردن  محکوم  ضمن  کمیسیون  این 
جنایت بار،  رفتارهای  و  حمالت  چنین 
و  مردم  کشتار  و  توقف خشونت  خواستار 
ویرانی کشور شده است. این کمیسیون از 
طرف های درگیر در جنگ نیز خواسته است 
که به خواست مردم افغانستن برای توقف 
جنگ و رسیدگی به مسایل منازعه برانگیز 

از رهگذر مذاکره احترام بگذارند.
ملل  سازمان  از  بشر  حقوق  کمیسیون 
افغانستان،  بین المللی  حامیان  متحد، 
کشورهای اسالمی و علمای بزرگ و پرنفوذ 
برای ختم  جهان اسالم خواسته است که 
جنگ و دست یابی به صلح عادالنه و پایدار 

شده اند.
این  در  که  است  گفته  نیز  داخله  وزارت 
حمله 2۴ نفر کشته و ۵۷ نفر دیگر زخمی 
شده اند. طارق آرین، سخن گوی این وزارت 
همه  حمله  این  قربانیان  که  است  گفته 

غیرنظامیان اند.
آموزشی  مرکز  بر  حمله  کمیسیون  این 
قواعد  اصول،  فاحش  نقض  را  دانش  کوثر 
بین الملل بشردوستانه و  و مقررات حقوق 
مقررات حاکم بر درگیری های مسلحانه ی 
دانسته  جنایت جنگی  همچنان  و  داخلی 

است.
کمیسیون حقوق بشر در عین حال نسبت 
ویژه  به  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  به 
کودکان و زنان بر اثر ماین های کنارجاده ای، 

بشر  حقوق  کمیسیون  روز:  اطالعات 
که  است  خواسته  حکومت  از  افغانستان 
چگونگی حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش 
در غرب کابل را به صورت همه جانبه بررسی 
و ضمن بازداشت و محاکمه ی عامالن آن، 

عدالت را برای قربانیان حمله تأمین کند.
این کمیسیون دیروز )یک شنبه، ۴ عقرب( 
در اعالمیه ای همچنان از حکومت خواسته 
است که امنیت مردم و تأسیسات عامه و 

مراکز آموزشی را هرچه بهتر تأمین کند.
براساس یافته های ابتدایی کمیسیون حقوق 
بشر، در حمله ی انتحاری دو روز پیش بر 
شهر  غرب  در  دانش  کوثر  آموزشی  مرکز 
کشته  پسر  و  دختر  دانش آموز   2۵ کابل، 
و ۵2 دانش آموز دیگر دختر و پسر زخمی 

کمیسیون حقوق برش: 
حکومت حمله بر مرکز آموزیش کوثر دانش را به صورت همه جانبه برریس کند

با گذشت  است که  این درحالی  همچنان 
مذاکرات  رسمی  افتتاح  از  روز   ۴۰ حدود 
قطر،  پایتخت  دوحه،  در  افغانستان  صلح 
هیأت های مذاکره کننده ی دولت جمهوری 
هنوز  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 
به  مذاکرات  طرزالعمل  روی  نتوانسته اند 

توافق برسند.
توافق نامه ی  مبنای  بر  مذاکرات  پیشبرد 
صلح امریکا – طالبان و حل موارد اختالفی 
اختالفی  مطابق فقه حنفی دو مورد مهم 
میان هیأت های مذاکره کننده تا کنون حل 

ناشده باقی مانده است.

شده اند.
به گفته ی او، مهم است که به رسانه ها و 
جامعه ی مدنی افغانستان اجازه داده شود تا 

این رویدادها را مستند کنند.
آقای خلیل زاد درحالی این گفته ها را مطرح 
خشونت های  و  حمالت  اخیرا  که  می کند 
گروه طالبان در بخش هایی از کشور افزایش 
یافته است. وزارت امور داخله ی کشور دو روز 
پیش اعالم کرد که در یک هفته ی گذشته، 
جنگ جویان طالبان 3۵۸ حمله انجام داده 
و در نتیجه ی آن ها، ۵1 غیرنظامی کشته و 

13۷ غیرنظامی زخمی شده اند.

در  میزان   3۰ تاریخ  در  افغان  نیروهای 
تالقان، مرکز والیت تخار، تلفات آن را یک 
»تراژدی المناک« خوانده و افزوده است که 
نیست،  تخار  به  محدود  تنها  تراژدی  این 
و  بمب گذاری ها  قربانی  غیرنظامیان  بلکه 
کشتارهاری هدفمندی می شوند که توسط 

جنگ جویان طالبان راه اندازی می شود.
صلح  برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی 
افغانستان همچنان گفته است که تعدادی 
زیاد از غیرنظامیان در جریان درگیری ها در 
شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند و سایر 
مناطق کشور مجبور به ترک خانه های شان 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان می گوید 
در  کنونی  »رنج انگیز«  وضعیت  پاسخ  که 
کشور، رسیدن به یک تفاهم سریع سیاسی 

و کاهش فوری خشونت ها است.
)یک شنبه، ۴  دیروز  بامداد  آقای خلیل زاد 
عقرب( در رشته تویتی گفته است که امریکا 
به گونه ی »استثنایی« بر این هدف تمرکز 
و  افغانستان  بر هر دو طرف دولت  و  دارد 
گروه طالبان فشار می آورد تا خشونت ها را 
کاهش داده و هرچه سریع تر به صلح برسند.

هوایی  حمله ی  به  اشاره  با  همچنان  او 

خلیل زاد: 
پاسخ وضعیت رنج انگزی کنوین رسیدن به یک تفاهم سیایس است
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رسمی، دست کم 2۴  منابع  گزارش   براساس 
کودک در این حمله کشته و حداقل ۴۸ نفر 
دیگر جراحت برداشتند. چهار روز قبل، در پی 
حمله ی هوایی نیروهای امنیتی به مسیر عبور 
یک کاروان از جنگ جویان طالبان در یکی از 
محالت شهر تالقان در مرکز والیت تخار، 12 
کودکی که مصروف آموزش در یک مدرسه ی 
دینی بودند، کشته شدند. دست کم 1۸ کودک 
دیگر مجروح شدند. کمیسیون مستقل حقوق 
و  کشته  دولتی،  مقامات  انکار  برخالف  بشر، 
تأیید  را  این حمله  در  کودکان  مجروح شدن 

می کند.
کشته شدن دست کم ۴2 کودک و زخمی شدن 
حدود 6۵ تن دیگر در عرض پنج روز، صرفا 
بخشی از ماجرای تلفات غیرنظامیان در جنگی 
است که هر روز به دامنه و شدت آن افزوده 
حمله ی  پی  در  غیرنظامی  ده ها  می شود. 
در  لشکرگاه  شهر  به  طالبان  جنگ جویان 
نیروهای دولتی  جنوب و سپس ضدحمله ی 
برای عقب زدن طالبان کشته و مجروح شدند. 
به دلیل کشانده شدن دامنه ی جنگ به درون 
خانه های مردم، 3۵ هزار غیرنظامی در مرکز 
دو  در  شدند.  آواره   هلمند  ولسوالی های  و 
غیرنظامیان، حدود 2۰  تلفات  از  دیگر  مورد 
حامل شان  موتر  برخورد  اثر  بر  غیرنظامی 
در  طالبان  کارگذاری شده ی  بمب  های  با 

والیت های وردک و غزنی جان باختند.
سیاسی  و  استخباراتی  انکارهای  و  امتناع ها 
طرف های جنگ از دست داشتن در این حمالت 
و سفسطه های رسانه ای و تبلیغاتی، چیزی از 
استراتژی  و  جنگ  روایت  که  واقعیت  این 
فشار نظامی بر گفتمان صلح و مذاکره غلبه 
خونی  تاالب  به  افغانستان  نمی کاهد.  کرده، 
تبدیل شدن که طرف های جنگ حشر کرده اند 
به حجم خون این تاالب بیفزایند. طرف های 
منازعه از مواضع و ابرازنظر در محافل سیاسی 
گرفته تا جبهات جنگ، در عمل بر طبل دوام 
ادبیات سیاسی و چیدمان  منازعه می کوبند. 
نظامی طرف ها شهادت می دهد که دوام جنگ 
و شدت دادن به فشار نظامی در دست اجرا قرار 

گرفته است.
پس از دو دهه جنگی نفس گیر و فرسایشی، 
اکثریت مطلق طرف های درگیر در این جنگ 
خونبار و در رأس آن، مردم افغانستان، هیچ 
پایانی جز مذاکره و مصالحه برای این منازعه ی 
خونین متصور نیستند. هیچ یک از طرف ها با 
استناد به ده ها دلیل و نشانه ی آشکار، توان 
غلبه ی نظامی بر همدیگر از مسیر دوام جنگ 
را ندارند. افغانستان به مفهوم کشور و سرزمینی 
برای همه ی طرف ها و جناح ها، هیچ گزینه و 
امکانی جز مذاکره و گفت وگو برای پایان دادن 
به این منازعه ی خون بار ندارد. طرف های جنگ 
که به اثربخشی فشار نظامی چشم  دوخته اند، 
باید بدانند که شدت دادن به منازعه و خشونت، 
پایان  و  مصالحه  به  مذاکره  منتج شدن  صرفا 

خصومت را دشوارتر و طوالنی تر می کند.
وضعیت جنگ و منازعه در چند ماه گذشته 
نشان می دهد که فرستادن هیأت های مذاکره 
به دوحه برای پایان دادن به منازعه ی جاری از 
طریق گفت وگو، روپوشی است که پشت آن، 
نیت غلبه بر دیگری از طریق دوام و شدت دادن 
به جنگ خوابیده است. درحالی که هیأت های 
از  پس  دوحه  در  دوطرف  مذاکره کننده ی 
شکلیات،  و  تعارفات  سر  بر  ابتدایی  توافقات 
میدان جنگ،  در  رسیده،  بن بست  به  اکنون 
افسارگسیختگی  و  بیشتر  خونریزی  حشر 
باید  جنگ  طرف های  دارد.  جریان  خشونت 
به این واقعیت تن در دهند که گفتمان مورد 
حمایت، مشروع و مسلط در خصوص منازعه ی 
سیاسی  حل  و  مذاکره  گفتمان  افغانستان، 
هرچه  باید  جاری  خشونت  است.  منازعه 
و  بر مذاکره  اراده ی سیاسی  و  زودتر متوقف 
گفت وگو قفل شود. هیچ راه دیگری برای پایان 
این منازعه و غلبه ی نظامی طرف های درگیر 
بر همدیگر وجود ندارد. دوام وضعیت اکنون 
صرفا تبعات و آسیب های روانی، اجتماعی و 
سیاسی جنگ را افزایش داده و مسیر دستیابی 
به توافق سیاسی در خصوص منازعه ی جاری 
را طوالنی تر می کند. خون ریختن بر این تاالب 
خونی که افغانستان را هرروز بیشتر از دیروز در 

خود فرو می برد، باید متوقف شود.

ییس کانال ننگرهار از یک انفجار  ر
جان سامل به در ُبرد

رییس  عبدالقهار حیدری،  ننگرهار می گویند که  در  منابع محلی  روز:  اطالعات 
کانال این والیت از یک انفجار ماین کنارجاده ای جان سالم به در برده است.

عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که موتر 
در  عقرب(   ۴ )یک شنبه،  دیروز  آقای حیدری حوالی ساعت 9:۰۰ صبح  حامل 
انفجار  ناحیه ی پنجم شهر جالل آباد، هدف  ساحه ی »هده کابل« در مربوطات 

ماین کنارجاده ای قرار گرفته است.
به گفته ی آقای خوگیانی، در این رویداد دو نفر به گونه ی سطحی زخمی شده اند، 

اما به خود رییس کانال ننگرهار آسیبی نرسیده است.
مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.

والیت ننگرهار در شرق کشور موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت ناامن 
فعالیت  از  گاهی  از  هر  دارند.  حضور  داعش  و  طالبان  گروه های  جنگ جویان 

گروه های دیگری زیر نام لشکر اسالم، لشکر طیبه و... نیز گزارش می شود.

یض »کووید۱۹«  وزارت صحت از فوت سه مر
در یک شبانه روز گذشته خرب داد

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت 
گذشته، ۴۴۴ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست 

شده که نتایج آزمایش 6۵ مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، تخار، قندوز، 
نیمروز، لغمان، کنر زابل و نورستان به ثبت رسیده است. به این ترتیب، شمار 

مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به ۴۰ هزار و ۸33 نفر افزایش یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، 1۰6 فرد 
مبتال به کرونا بهبود یافته اند و شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به 3۴ 

هزار و 129 نفر رسیده است.
همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، سه مریض »کووید19« جان داده اند. 
از مریضی »کووید19« در کشور به یک هزار و ۵1۴ نفر  شمار فوتی های ناشی 

رسیده است.

خیابان  و  تاریک  کمی  هوا  است.  خزانی  روز  یک  شامگاه 
نسبت به شلوغی روز، خلوت تر شده است، اما پیش روی 
یک رستوران واقع در سرک کوته سنگی ـ دهمزنگ همچنان 
شلوغ و »بیر و بار« است. مردم یک نفری، دونفری، چندنفری 
و خانوادگی از پیاده رو در حال عبور و مرورند. شماری از میان 
عابران برای خوردن شام وارد رستوران می شوند و شماری 
دیگر شام شان را خورده اند و در حالی که با خالل  چوب سوراخ 
دندان  های شان را می خلند، از رستوران خارج شده به جمع 
کارمند رستوران پشت کوره ی  اضافه می شوند. دو  عابران 
کباب پزی مشغول به کارند. با شدت و حرارت پکه می کنند. 
بوی کباب با دود کوره به هوا چرخ می زند و پخش می شود؛ 
بوی وسوسه برانگیزی که اشتهای عابران کوچه ها را تحریک 
می کنند. یک خدمه ی رستوران راه عابران را سد کرده فریاد 
می کشد، قابلی، پلو، ماهیچه، مولونگ، کباب، کرایی، منتو... 
. سروصدای پیوسته ی موترهای وسط سرک مثل آواز ممتد 

یک رودخانه  در پسه زمینه جاری است. 
باال  رستوران  در  َدم  راه پله ی  چند  از  خردسال  خواهر  دو 
رفته اند و کنار چارچوب دروازه ی شیشه ای رستوران کنار 
ایستاد شده اند. بزرگ تر شش-هفت ساله و کوچک تر  هم 
سه-چهار ساله به نظر می رسند. هردو بسیار آرام و زیبایند. 
بزرگ تر یک پارچه ی کوچک، کهنه و ناشسته  را به عنوان 
چادر روی سرش گذاشته و موهای کوچک تر شانه نشده، 
وحشی و چتری شده است. بزرگ تر چند بسته ساجق را 
در یک دستش گرفته و دستش را کمی پیش تر از بدنش 
در هوا نگهداشته است. وقتی مشتریان رستوران از در داخل 
یا خارج می شوند، ساجق های دست دخترک به ران آن ها 
تماس پیدا می کند، اما نه مشتریان و نه دخترک به آن توجه 
یاد دختر رفته که کارش در  از  به نظر می رسد  نمی کنند. 
آن جا ساجق فروشی است. خواهر بزرگ تر به چارچوب دروازه 
و خواهر کوچک تر به خواهر بزرگ تر تکیه داده، هردو مات 
و مبهوت به مردمی که َدور تا َدور سالن نشسته و مصروف 
نی نی چشمان شان چون  مانده اند.  خوردن غذایند، خیره 

پرندگان ناآرام از این نقطه به آن نقطه می پرند.
بار لوبیا را از روی  بار می کند. یکی  یکی قاشقش را برنج 
را در گوشت  پنجه  قاشق در دهانش خالی می کند. یکی 
یکی  برنج جدا می کند.  از  را  یکی کشمش  ها  فرو می برد. 
سیخ را از سوراخ کباب ها بیرون می آورد. یک برای خود نان 
تکه می کند. یکی پیپ سی اش را می نوشد. یکی لقمه اش را 
می َجَود، یکی قورتش می دهد. یکی لقمه اش را روی نوک 
انگشتانش قرار داده و دستش را میان کاسه و دهانش در 
اطراف  در  در  همراهانش  با  یکریز  نگهداشته، خودش  هوا 
میز حرف می زند. یکی چربی های کنار انگشتانش را لیس 
می زند. تلویزیون از پیشانی دیوار فوتبال پخش می کند. ولی 
خدمه ها  باشد.  داشته  توجه  آن  به  کسی  نمی رسد  به نظر 

چست و چاالک میان آدم ها و میزها در رفت وآمدند.
ایستاده اند،  غریب  خواهران  که  جایی  دروازه،  نزدیک 
میز حساب  دروازه  بغل  است. یک  شلوغ ترین جای سالن 
قرار دارد، بغل دیگرش شیر آب برای شستن دست ها. آب 
پیوسته از دهان شیر می ریزد و زیر آن دست ها جفت جفت 
همدیگر را می مالند و می شویند؛ دست های که گرسنه اند و 
دست های که سیر شده اند. پشت میز حساب طبق معمول 
جنجال است؛ جنجال بر سر پول خورد و بر سر این که چه 
کسی پول غذا را حساب کند. همه دوست دارند پول غذای 
کسانی را حساب کنند که خود در جیب شان پول دارند، ولی 
هیچ کس نمی خواهد از خواهران غریب ساجق بخرند که 
هیچ پولی ندارند و با چشمان گرسنه آن ها را تماشا می کنند. 

اصال کسی آن ها را نمی بینند.
نه  حرکتی،  نه  نمی خورند.  تکان  جای شان  از  هم  آن ها 
حرفی، مثل دو تا مانکن در جای شان ایستاده اند. در همین 
هم  که  می شود  رستوران  داخل  کنارشان  از  کسی  حال 
برابر الله ی  قد خودشان است. ساجق های دست دخترک 
گوش او است. یک بشکه ی زرد روغن نباتی را همچون یک 
بیگ دیپلمات در گردنش آویخته و بی خیال گارسون های 
رستوران خود را میان جمعیت در وسط سالن می رساند. به 
هر کسی می رسد، پیشنهاد می دهد کفش هایش را صاف و 
جالدار رنگ بزند، فرق نمی کند آن نفر کفش دارد یا کرمچ، 
کفش هایش به رنگ نیاز دارد یا خیر. فقط می خواهد توجه 
آن ها را به خود جلب کند ولی هیچ کس به او توجه نمی کند. 
همه نادیده اش می گیرد. در همین حال حاجی از پشت میز 
حساب به یک گارسون دستور می دهد: »بَِکش او بوت پاله.« 
گارسون می دود به دنبال بوت پال و او خود را به چاالکی 
تمام به دروازه ی خروجی می رساند. در همین حال چشم 
گارسون به خواهران غریب می افتد. چشمانش را بر سر آن ها 
ابلق می کند و با ابروهایش هر دو را به بیرون هدایت می کند.

چمشان گرسنه ی 
خواهران غریب

حقوق آنان را قربانی خواسته های طالبان کرد؛ نقض 
نیست.  قبول  قابل  ما  برای  زنان  حقوق  از  هیچ یک 
زنانی  استیم؛  افغانستان  زنان  تمام  آزادی  مدعی  ما 
که سال هاست حقوق شان گرفته شده است و با زبان 
گاه  و  شنیده  دشنام  بینی  و  گوش  بریدن  و  تازیانه 
به آتش کشیده شده اند. ما کوچک ترین دیدگاه ضد 
بشری را نمی پذیریم؛ سکوت در مقابل اتالف حقوق 
زنان  نابودی  این سرزمین،  زنان  آرمان های دیرین  و 

برای ابد خواهد بود.
طالبان  مشارکت  صورت  در  شما  به نظر  شبکه: 
در قدرت، زنان می توانند مانند امروز در اجتماع 

آزاد و فعال باشند؟
زنان  به  که  رویکردی  با  توجه  با  طالبان  احمدزی: 
در  تروریستی  گوناگون  حمله های  انجام  با  و  دارند 
کشور، به گروهی غیر قابل اعتماد در ذهن شهروندان 
به نظر من  تبدیل شده اند.  افغانستان و حتا جهانیان 
و جامعه ی جهانی  امریکا  ایالت متحده ی  تالش های 
نتیجه ی  زمانی  افغانستان  در  صلح  برقراری  برای 
مثبت می دهد که تضمین معتبر جهانی از طالبان و 
حامیان آنان گرفته شود تا در آینده به تعهدات خود 
پابند باشند. نباید دست آوردهای ملت درددیده ی این 
سرزمین و کمک های کشورهای دوست نادیده گرفته 
شود و با سرنوشت ملت معامله و بازی صورت گیرد. 
انتخاب  و  کار  تحصیل،  حق  جمله  از  حقوقی  زنان 
در  و  شود  پایمال  حق ها  این  اگر  و  دارند  را  همسر 
یا  گیرد  صورت  بی تفاوتی  دست آوردهای مان  برابر 
تغییراتی در آن بیاید، جامعه به سوی بدبختی خواهد 
طالبانی  خشونت های  و  خشم  تنور  در  زنان  و  رفت 
خواهند سوخت؛ پس الزم است با جدیت و قاطعیت، 

به تضمین جهانی برای این گونه موارد تاکید شود.
چه  عهده ی  بر  تضمین  این  شما  به نظر  شبکه: 

کسانی است؟
ایاالت  با  افغانستان در هم کاری  احمدزی: حکومت 
متحده ی امریکا و جامعه ی جهانی، تضمین کنندگان 
جامعه ی  و  امریکا  چون  طالبان اند؛  گروه  تعهدات 
اخیر  سال های  طی  افغانستان  پیش رفت  در  جهانی 
آنان  تالش  های  حاصل  مذاکرات  این  و  شریک اند 
است؛ پس بدون شک آنان افغانستان را تنها نخواهند 
تضمین  باید  نیز  طالبان  حامی  کشورهای  گذاشت. 
ارائه  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه ی  به  معتبر 

کنند.
شبکه: نگرانی های شما در رابطه با گفت وگوهای 

صلح چیست؟ 
احمدزی: برتری مردان و زنان بر یکدیگر و کاستی 
قابل  من  برای  دیدگاه حقوقی  از  مرد  مقابل  در  زن 
از  دولت  گذشتن  من  بزرگ  نگرانی  نیست.  قبول 
خطوط سرخ است. آن چه از نگاه ما به دموکراسی و 

حقوق شهروندان پیوند خورده نباید نقض شود.
شبکه: اگر پیامی برای مردم دارید، می توانید از 

این راه با آنان در میان بگذارید. 
احمدزی: مردم، به ویژه طالبان باید به ختم جنگ 
طالبان  دختران  و  زنان  پدران،  مادران،  بی اندیشند. 
بقای  کنند.  فکر  ما  مانند  صلح  و  جنگ  مفهوم  به 
جنگ نابودی یک ملت است، اما صفای صلح بیان گر 
ارزش های یک ملت. به جای این که هر روز پیکرهای 
که  است  بهتر  شود،  سپرده  خاک  به  ما  هم وطنان 
تابوت جنگ را به گور بسپاریم. شمار زیادی از مردم 
افغانستان آسیب های ناشی از جنگ را متحمل شده 
و قربانی داده اند، آنان دیگر نباید بگذارند که به فرمان 
سنگ  بیگانگان  دستور  به  و  سرزمین  این  دشمنان 
تاریک اندیشی ها بر پیکر رسای زنان زخم بزند. جنگ 
جز تباهی و نابود کردن سرمایه های مادی و معنوی 
کشور نتیجه ای نداشته و ندارد. بیایید برای آبادی و 
امنیت  و  پایدار  صلح  به  رسیدن  جهت  و  عامه  رفاه 
سراسری در کشور، دوشادوش هم بایستیم و به جنگ 

و ناباوری به صلح نه بگوییم.
بانو احمدزی می گوید، برگشت به عقب به هیچ وجه 
مردم  نیست.  قبول  قابل  افغانستان  شهروندان  برای 
می کنند  حمایت  صلح  گفت وگوهای  از  صورتی  در 
شود  گرفته  نظر  در  آنان  خواسته های  و  حقوق  که 
گرفته  نادیده   آنان  اخیر  سال های  دست آوردهای   و 
اساسی٬  قانون  باور وی، حفظ  به  از همین رو  نشود؛ 
کار-   حق  و  آموزش  حق  جمله  از   – زنان  حقوق 
جمله  از  دموکراسی  نظام  حفظ  و  رسانه ها  آزادی 
خواست هایی است که مردم به صورت جدی خواهان 

توجه دولت به آن استند. 
و  مدنی  جامعه   شبکه  توسط  مصاحبه  این  نوت: 
حقوق بشر تهیه شده و امتیاز و مسئولیت آن به این 

شبکه برمی گردد. 

ما  جامعه ی  زیرا  است؛  دشوار  بسیار  زنان  برای 
به  نمی توان  است.  مردساالر  حال  عین  در  و  سنتی 
کابل  در  خصوصی  باشگاه  چند  موجودیت  خاطر 
بسیار  چالش های  با  که  زنان  از  شماری  دیدن  با  یا 
وضعیت  از  شده اند،  بانوان  ورزشی  تیم های  مشمول 
با  بلکه  کرد،  رضایت  ابراز  کشور  در  ورزش کار  زنان 
صراحت و با صدای بلند می گویم که بانوان ورزش کار 
افغانستان با مشکالت زیادی روبه رو استند و امیدهای 
فراوان بانوان –از نوجوان گرفته تا بزرگ ترها- در آتش 
سوخته  محیطی  ناسالم  برخوردهای  و  بی تفاوتی ها 
ورزش  خانواده ها  از  زیادی  شمار  می سوزد.  و  است 
دوست  و  می پندارند  شرم  مایه ی  و  گناه  را  بانوان 
بایسکل سواری  کنند.  ورزش  دختران شان  که  ندارند 
زنان در جاده های افغانستان هنوز هم یک تابو است، 
برای  بایسکل سواری  به ویژه  ورزش کردن،  شرایط 
خانم ها فراهم نیست، از جمله این که آنان به اندازه ی 
کافی به باشگاه های ورزشی و مکان های مناسب برای 
ورزش کار  خانم های  ندارند.  دست رسی  ورزش کردن 
بانوان را در کشور  تا فرهنگ ورزش  تالش می کنند 
رایج کنند و حمایت مردم و دولت را نیز داشته باشند 

تا کشور را خوش نام تر سازند.
شبکه: به عنوان شهروند فعالی که روند صلح در 
کشور یکی از دغدغه های اوست، فکر می کنید 
خواهد  مطلوبی  نتیجه ی  صلح  گفت وگوهای 

داشت؟
احمدزی: به پیش  بردن روند صلح با قاتالن هم وطنان 
ما بسیار دشوار است، اما برای تأمین صلح همیشگی 
در کشور حتا از بعضی از خواسته های مان گذشته ایم 
من،  دیدگاه  از  کوشیده ایم.  به صلح  رسیدن  برای  و 
اگر طالبان نیز تا اندازه ای تالش کنند و قربانی دهند، 
بدون شک گفت وگوهای صلح به موفقیت می انجامد. 
به هر حال مردم بازگشت به امارت اسالمی طالبان را 

هرگز قبول نخواهند کرد.
شبکه: اگر احتماال برای رسیدن به توافق صلح 
برخی محدودیت ها در مورد حقوق زنان از سوی 
پذیرفتنی  شما  برای  شود،  مطرح  طالبان  تیم 

است؟
برای  تنها  نه  با حقوق زنان  احمدزی: نخیر. معامله 
من، بلکه برای هیچ یک از زنان افغانستان قابل قبول 
بزرگ ترین  از  حقوق شان  به  زنان  دسترسی  نیست. 
دست آوردهای آنان و در کل تمام شهروندان به شمار 
کامل  صورت  به  هنوز  افغانستان  زنان  البته  می رود، 
بر  زیادی  مشکالت  و  نیافته اند  دست  حقوق شان  به 
سر راه شان قرار دارد، اما ما به مبارزه ادامه می دهیم. 
صلح  گفت وگوهای  موفقانه ی  پایان  یا  جنگ  قطع 
باعث نخواهد شد که ما سکوت کنیم، بلکه در صورت 
داشت،  خواهد  ادامه  ما  مبارزات  هم،  جنگ  پایان 
و  گرفت  نادیده  را  زنان  تالش های  تمام  نمی توان 

گروه  با  افغانستان  دولت  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
به ویژه  شهروندان،  میان  در  نگرانی هایی  با  طالبان، 
در  فعال  زنان  میان  این  در  است.  شده  همراه  زنان 
ابراز  با  بانوان ورزش کار  از جمله  حوزه های گوناگون 
نگرانی از چگونگی وضعیت حقوقی زنان پس از توافق 
آزادی های  و  حقوق  باشد  قرار  اگر  می گویند.  صلح 
زنان ورزش کار در حکومت آینده نادیده گرفته شود، 
آنان در برابر گروه های مخالف این آزادی ها ایستادگی 

خواهند کرد.
ملی  تیم  عضو  و  خبرنگار  احمدزی،  مروه 
بایسکل سواری در گفت وگویی با شبکه  جامعه  مدنی 
و حقوق بشر )شبکه( می گوید، طالبان ممکن است 
پس از مشارکت در قدرت مانع فعالیت زنان، از جمله 
بانوان ورزش کار شوند، اما این زنان اجازه نخواهند داد 
آنان در  که تالش ها و دست آوردهای چندین ساله ی 
عرصه ی ورزش نادیده گرفته شود: »ما مجبور نیستیم 
دست خوش خیاالت مبهم و گیج کننده ی یک گروه 
ضد تمدن شویم، بهتر است آنان خود را اصالح کنند 
و بگذارند تمام شهروندان به حقوق مدنی خود دست 
یابند، اگر این چنین نشود ما در خط مقدم مبارزه و 
با هدف شکست ناپذیری که داریم برای آزادی جمعی 

و فردی مان ایستادگی خواهیم کرد.«
یک  کل  در  و  خبرنگار  یک  به عنوان  شبکه: 
شهروند، وضعیت زنان کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
سال های  در  زنان  وضعیت  بخواهیم  اگر  احمدزی: 
امیدها و  به نظر من  ارزیابی کنیم،  را  از طالبان  پس 
رویاهای بسیاری از زنان این سرزمین که در جریان 
دوره ی سیاه طالبان در دل  های شان دفن کرده بودند، 
به حقیقت پیوسته است. اکنون زنان در بیشتر نقاط 
کشور به حق آموزش دسترسی دارند، شمار زیادی از 
آنان در راس ادارات دولتی و خصوصی کار می کنند، 
تعدادی در حال فعالیت در عرصه های مختلف هنری 
استند، به ورزش های دل خواه شان می پردازند و آن را 
در میان دیگر زنان رایج می کنند و در رسانه ها و حتا 
در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز حضور 
آگاهند  خود  حقوق  از  حاال  افغانستان  زنان  دارند. 
دیگر  آنان  کنند،  دفاع  آن  از  خوبی  به  می توانند  و 
با توجه  به پذیرفتن شرایط اجباری نیستند.  مجبور 
سال   19 با  مقایسه  در  زنان  وضعیت  موارد  این  به 
روشن  آینده ی  به  من  است.  شده  بهتر  بسیار  پیش 
این زنان امیدوارم و اطمینان دارم که زنان افغان به 
تالش های شان ادامه خواهند داد و آینده ی خوبی را 
برای این سرزمین رقم خواهند زد، اگرچه متاسفانه 
این وضعیت تمام زنان افغانستان نیست و شماری از 
طالبان  تسلط  زیر  مناطق  در  که  زنانی  به ویژه  آنان، 
آزادی و دست یابی کامل  نعمت  از  زندگی می کنند، 
و  من  برای  این  که  نشده اند  بهره مند  حقوق شان  به 
سایر زنان دگراندیش و روشن گرا ناراحت کننده است.
چه  با  حاضر  حال  در  ورزش کار  بانوان  شبکه: 

مشکالتی روبه رویند؟
بودن  ورزش کار  افغانستان  در  متاسفانه  احمدزی: 

سهراب سروش

گفتوگویشبکهجامعهمدنیوحقوقبشربامروهاحمدزی،عضوتیمملیبایسکلسواری

از جاده های ممنوعه تا خط مقدم آزادی خواهی

برای حفظ آزادی مبارزه خواهیم کرد

معاونان ولسواالن نام نهاد داعش و طالبان در ننگرهار بازداشت شدند
در همین حال، عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار می گوید که مسئول تبلیغاتی 
داعش نیز در جریان عملیات ویژه ی نیروهای امنیتی در مربوطات ناحیه ی هفتم شهر 

جالل آباد، مرکز این والیت بازداشت شده است.
در جریان این عملیات های نیروهای امنیتی، مقداری سالح، مهمات و کتاب های تبلیغاتی 
نیز به دست نیروهای شامل عملیات افتاده است. ننگرهار در شرق کشور یکی از والیات 
ناامن است. در بخش هایی از این والیت که با پاکستان نیز مرز مشترک دارد، جنگ جویان 

گروه های طالبان و داعش فعالیت تروریستی دارند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرده است که معاون ولسوال نام نهاد گروه داعش 
برای ولسوالی سپین غر و معاون ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی سرخرود والیت 

ننگرهار بازداشت شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله صبح دیروز )یک شنبه، ۴ عقرب( در تویتی نوشته 
است که قدرت اهلل فرزند محمدحضرت معاون ولسوال نام نهاد داعش در ولسوالی سپین غر 
و امراهلل فرزند حضرت معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی سرخرود ننگرهار در 

عملیات ویژه ی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.



را اکثرا گریه کرده و بی خوابی و آشفتگی از سروصورتش می بارد.
وقتی درباره جزئیات حادثه با رحمت اهلل حرف می زنم او نیروهای 
امنیتی میدان وردک را عامل اصلی این حادثه می داند: »با این که 
نیروهای امنیتی می دانستند سرک ماین فرش است، عمدا سرک 
قاتل  به  »دولت  می کند  اضافه  سپس  و  بودند«.  گذاشته  باز  را 

وحشت ناکی تبدیل شده که هر روز مردم را قتل عام می کند.«
رحمـت اهلل می گویـد وقتـی باخبـر شـدیم کـه چـه اتفـاق افتاده 
اسـت بـا هماهنگی بعضـی از وکالی بامیان در پارلمان به سـمت 
جلریـز راه افتادیـم. وقتـی بـه محـل حادثـه رسـیدیم دیدیم که 
جسـد بعضـی از اعضـای فامیل ناپدید اسـت. از نیروهـای امنیتی 
کمـک خواسـتیم آن هـا به مـا گفتند: »خودتان اجسـاد شـهدا را 
پیـدا کنیـد. وظیفـه ی مـا نیسـت. روز اول نتوانسـتیم جنازه هـا 
را به طـور کامـل پیـدا کنیـم. جسـد سـجاد )پسـر بـرادرم( گـم 
بـود.« رحمـت اهلل وقتـی این کلمـات را می گویـد هرازگاهی مکث 
می کنـد. نمی توانـد درسـت حـرف بزنـد. اشـک در چشـمانش 
زحمـت  بـه  می بنـدد.  را  گلویـش  راه  بغـض  و  می زنـد  حلقـه 
می گویـد: »جسـد سـجاد چندصـد متـر دورتـر از محـل حادثـه 

پـرت شـده بـود. روز دوم بـه سـختی پیـدا کردیم.«
زندگی اش  می گوید  ساینس،  کمپیوتر  دانش آموخته  رحمت اهلل، 
نابود شده. نمی داند بعد از این چه کار کند، تمام مسئولیت های 
خانواده و زندگی به دوش رحمت اهلل 23 ساله افتاده است: »قبال 
تمام کارها را برادرم مدیریت می کرد«. وقتی رحمت اهلل این کلمات 
را به زبان می آورد، لحنش تغییر می کند. گویا هیچ چیز باورش 
»تأسف  می گوید:  و  می شود  خیره  نامعلوم  نقطه ی  به  نمی شود. 
می خورم که همان روز اول نتوانستم همراه ماما و بچه کاکای خود 
بروم«. نفس طوالنی و عمیق می کشد و بازهم می گوید: »انگیزه 

کار نمانده، انگیزه زندگی نمانده.«
رجـب، پسـر بـرادر رحمت اهلل حاال یتیم شـده اسـت. پـدر، مادر، 
خواهـر و بـرادر رجـب همگـی بـه یک بـاره بـرای ابـد بـا رجـب 
خداحافظـی کرده انـد. او صنـف اول مکتـب را تمام کرده اسـت و 
می توانـد خـط بخوانـد. رحمـت می گویـد: »آن روز حادثـه رجب 
مـدام می گفـت پـدرم کجاسـت تـا این کـه باالخـره مـا مجبـور 
شـدیم بـه او بگوییـم چـه اتفاقـی افتـاده. او حـاال همه چیـز را 
فهمیـده اسـت. رجـب می گویـد عمـو جـان برایـم تبر جـور کن، 
برویـم طالبان را شقه شـقه کنیم. او همیشـه این طـوری می گوید. 

برویـد از خودش بپرسـید.«
امـا رحمـت اهلل که یک شـبه تمام غم هـا و مسـئولیت های زندگی 
چنـد خانـواده بـه گردنـش افتـاد می گویـد: »پـدرم و مـادر پیرم 
بعـد از آن حادثـه کامـال منقلب شـده اند. مادرم شـش تا عزیزش 
خـون  دادخواهـی  خواسـتار  او  هـم.«  پـدرم  داده.  دسـت  از  را 
عزیزانـش اسـت، امـا از دولـت بسـیار ناامید اسـت: »مـا از دولت 
چیـزی نمی خواهیـم. دولـت هیـچ قدرتـی نـدارد. یقینـم ثابـت 
اسـت کـه دولت توانایـی انجـام کار را ندارد. مردم ما سال هاسـت 
کـه شـهید می دهـد«. رحمـت اهلل وقتی ایـن سـخنان را می گوید 
کـه دو سـاعت بعـد در قلـب پایتخـت، مهاجم انتحـاری جان 2۴ 

دانش آمـوز را در سـاحه دشـت برچـی می گیـرد.

وقتی درباره جزئیات حادثه با رحمت هللا حرف 
می زنم او نیروهای امنیتی میدان وردک را عامل 
اصلی این حادثه می داند: »با این که نیروهای 
امنیتی می دانستند سرک ماین فرش است، عمدا 
سرک را باز گذاشته بودند«. و سپس اضافه می کند 
»دولت به قاتل وحشت ناکی تبدیل شده که هر روز 
مردم را قتل عام می کند.«

می شود.  اقتصادی-اجتماعی  مطلوب  نتایج  از 
سطوح باالتر صلح مثبت از نظر آماری با رشد 
بیشتر درآمد، نتایج بهتر زیست محیطی، سطح 
انعطاف پذیری  و  رشد  بهتر  نتایج  رفاه،  باالتر 

بیشتر ارتباط دارد.
تجزیه  طریق  از  صلح  و  اقتصاد  انستیتوت 
پیشرفت  شاخص  هزار   2۵ تقریبا  تحلیل  و 
شاخص  تجربی  به طور  اجتماعی،  و  اقتصادی 
صلح مثبت را استخراج کرده است تا مشخص 
شود که از نظر آماری رابطه معناداری با شاخص 

صلح جهانی دارد.

تأثیرات اپیدمی کرونا بر صلح مثبت
بخش صلح مثبت این گزارش روی تأثیر اپیدمی 
کووید19 بر صلح مثبت متمرکز است. از آن جا 
که کاهش در سطح صلح مثبت معموال مقدم بر 
سقوط در سطح صلح است، تأثیر اپیدمی کرونا 
تأثیر  احتماال  آن  اقتصادی  پیامدهای  به ویژه 
شدیدی بر نحوه ی عملکرد جوامع در خصوص 

آرامش و صلح خواهد داشت.
این تأثیر می تواند منجر به زوال در صلح مثبت 
شود و خطر شیوع خشونت و درگیری را افزایش 
دهد. نتیجه ی سروی انستیتوت اقتصاد و صلح 
احتمال می دهد که تأثیر این اپیدمی اروپا را به 
با بحران اقتصادی و ناآرامی مدنی مواجه خواهد 
کرد، درحالی که بسیاری از کشورهای آفریقایی 
حتا  و  قحطی  با  دارند،  شکننده  اقتصاد  که 
درگیری و افزایش خشونت روبه رو خواهند شد.

از  هستند  مثبت  صلح  دارای  که  کشورهایی 
سازگاری  جذب،  در  باالتری  انعطاف پذیری 
و رکود  مانند کووید19  از شوک ها  بهبودی  و 
اقتصادی ناشی از آن برخوردار هستند؛ به ویژه 
دولت داری  در  خوبی  عملکرد  که  کشورهای 
از  کار،  و  کسب  محیط  مناسب  رکوردهای  و 
بهبودی  احتماال  دارند،  مثبت  صلح  شاخص 

نسبتا سریع از بحران دارند.
سازمان  عضو  کشورهای  به  گذرا  نگاهی  با 
همکاری اقتصادی و توسعه، دیده می شود که 
کشورهای با عملکردهای مطلوب در دولت داری 
درصد  توانسته اند  انسانی،  سرمایه  مدیریت  و 
باالتری از جمعیت خود را برای ویروس کرونا 

آزمایش کنند.

هزینه های اقتصادی خشونت
گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح نشان می دهد 
که تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در 
سال 2۰19 از نظر تساوی قدرت خرید 1۴.۵ 
تریلیون دالر بوده است. این رقم معادل 1۰.6 
درصد فعالیت اقتصادی جهان )تولید ناخالص 

جهانی( یا 1.9۰9 دالر برای هر نفر است.
 2۰19 تا   2۰1۸ از  خشونت  اقتصادی  تأثیر 

خبر نشدیم. حداقل به 1۰ -12 جای درخواست 
کار دادیم اما هنوز موفق به یافتن کار نشدیم.« 
مثل اکثر افراد دیگر عباس هم تا هنوز به حمایت 

مالی و اقتصادی خانواده اش وابسته است.

بحران بزرگ در آینده نزدبک
به طور  ساالنه  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
اوسط بین 3۰ تا 3۵ هزار دانشجو از دانشگاه ها 
می شوند.  فارغ  کشور  تحصیلی  مؤسسات  و 
وزارت  سخن گوی  معاون  فرزان،  حنیف 

نظامی سازی آسیب می بیند، در حوزه کاراییب 
کاهش  سبب  مسلحانه  درگیری های  ادامه ی 

آرامش و صلح شده است.
منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان از 
کمترین میزان آرامش برخوردارند. این منطقه 
شاخص  کم ترین  با  کشور  پنج  از  کشور  سه 
صلح جهانی را در خود جای داده است و هیچ 
2۷ام  رده ی  از  باالتر  منطقه،  کل  از  کشوری 
شاخص صلح جهانی قرار ندارد. به رغم درگیری 
در  منطقه،  در  مداوم  بی ثباتی  و  مسلحانه 
شماری از شاخص ها بهبود نیز به ثبت رسیده 
است. به عنوان مثال میزان مرگ ومیر ناشی از 
جنگ داخلی همچنان در حال کاهش است و 
نیز کاسته شده  از شدت درگیری های داخلی 

است. 
اروپا در عین حال که آرام ترین منطقه است و 
به لحاظ درگیری های مسلحانه و سطح امنیت 
و مصونیت اجتماعی، شش کشور از ده کشور 
صلح آمیز جهان را در خود جای داده است، در 
داشته  زیادی  عقب گرد  نظامی سازی  حوزه ی 
به  نسبت  صلح،  باالی  سطح  به رغم  و  است 
بسیاری از مناطق دنیا، به ویژه در زمینه صادرات 
حوزه ی  در  سنگین،  و  هسته ای  سالح های 
کاهش  صلح،  جهانی  شاخص  در  نظامی گری 
داشته است. به همین دلیل اروپا در حال حاضر 
به سال 2۰۰۸  قابل مالحظه ای نسبت  به طور 

آرامش کمتری دارد.

در مقایسه با 2008
هرچند که سطح کاهش شاخص صلح جهانی 
نشان  را  درصد   ۰.3۴ فقط  قبل  سال  به  نظر 
می دهد اما در مقایسه با سال 2۰۰۸ که اولین 
گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح نشر شد، زوال 
2.۵ درصدی را نشان می دهد و از مجموع 23 
شاخص 1۴ شاخص کاهش در صلح و آرامش 

جهانی را نشان می دهد.
شاخص جهانی صلح در مقایسه با 2۰۰۸ مانند 
اروپا عمل کرده است و با آن که در حوزه های 
امنیت و مصونیت اجتماعی حدود 6.۸ درصد 
و درگیری های جاری حدود 3.3 درصد بهبود 
یافته است، اما نظامی سازی و به ویژه تروریسم 
افزایش  تا ۴.۴ درصد  و جنگ های داخلی که 

یافته است.

صلح مثبت 
طوری که در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح 
توانایی یک کشور در  آمده است، صلح مثبت 
به عنوان  و  می کند  اندازه گیری  را  صلح  حفظ 
نگرش، نهادها و ساختارهایی تعریف می شود که 
جوامع مسالمت آمیز را ایجاد می کند و به ثبات 
سیاسی می رساند و همچنین منجر به بسیاری 

تجربه تلخ تعصب و فساد. 
عباس کریمی ادبیات فارسی خوانده است. سال 
دانشکده  از  کابل  دانشگاه  از  او  وقتی   139۷
زبان و ادبیات فارغ شد، امیدوار بود صاحب کار 
می شود. دو سال تالش او تا حاال جواب نداده 
است. عباس در بست های شش و هفت چند بار 
ثبت نام کرده، اما برای امتحان هیچ وقت خواسته 
نشده است. کریمی نمونه اش را وزارت دفاع را 
مثال آورد: »حضوری به وزارت دفاع رفتیم، فورم 
پر کردیم، اما معلوم نشد چه کردند؟ از امتحانش 

کشورها  نا امن ترین  فهرست  صدر  در  همواره 
بوده اند.

از مجموعه 9 منطقه، فقط دو منطقه توانسته 
و  روسیه  یکی  که  باشد  آرامش  به  رو  است 
اوراسیاست و دیگری امریکای شمالی. امریکای 
سه  هر  در  که  است  منطقه ای  تنها  شمالی 
حوزه روند رو به پیشرفت داشته، ولی روسیه 
امنیت  و  جاری  جنگ  حوزه  دو  در  اوراسیا  و 
در  اما  داشته،  پیشرفت  اجتماعی،  مصونیت  و 
خصوص نظامی سازی جمعیت، عقب گرد داشته 
است. این چهارمین سال متوالی بهبود منطقه 
در شاخص صلح جهانی است. این امر با بهبود 
اجتماعی، کاهش  امنیت  و  در حوزه مصونیت 
در میزان قتل و میزان حبس، تأثیر تروریسم 
و شاخص های ثبات سیاسی میسر شده است. 

و  مرکزی  امریکای  جنوبی،  امریکای  مناطق 
در  عقب گرد  روند  بیشترین  کاراییب  حوزه 
شاخص جهانی صلح 2۰2۰ را دارند و بیشترین 
وخامت منطقه ای در امریکای جنوبی رخ داده 
است. همچنین به دلیل تغییر در حوزه مصونیت 
در  توجهی  قابل  وخامت  اجتماعی،  امنیت  و 
میزان حبس و احتمال تظاهرات خشن وجود 
امریکای  در  آرامش  سطح  درحالی که  دارد. 
جنوبی از ناحیه امنیت و مصونیت اجتماعی و 

شارت لیست هم نشدم. همان قدر فرصت برایم 
مهیا نشده که برای یافتن کار امتحان بدهم.« 
آن  به  مرادی  محمدعلی  که  جاهای  فهرست 
درخواست هایش را ارسال کرده، طوالنی است: 
که  هفت  ناحیه  کتابخانه  عمومی  مدیر  »برای 
بست پنج می شود به وزارت اطالعات و فرهنگ 
مراجعه کردم، اما شارت لیست نشدم و خبر ندارم 

که امتحانش گرفته شده است یا نه؟«
داستان بسیار از افراد تحصیل کرده برای یافتن 
کار مشترک است؛ سرگردانی، سال ها بیکاری و 

مواجه شده است. در دوازده سال گذشته، این 
در  آرامش  و  صلح  شاخص  که  است  نهم  بار 

سطح جهان کاهش را نشان می دهد.
 99.۷ که  صلح  و  اقتصاد  انستیتوت  سروی 
است،  داده  پوشش  را  جهان  جمعیت  درصد 
که  کشور   163 مجموع  از  که  می دهد  نشان 
آرامش  داشتن  در  کشور   ۸1 شده،  سروی 
پیشرفت داشته است، اما ۸۰ کشور دیگر نظر به 
سال های قبل، روند عقب گرد را طی می کند و 

فقط دو کشور هیچ تغییری نکرده است.

آرام ترین و ناآرام ترین کشورها
آیسلند، کشور کوچکی  این گزارش  بر مبنای 
در نقطه تقاطع اقیانوس اطلس شمالی و قطب 
شمال قرار دارد، از سال 2۰۰۸ برای بار دوازدهم 
کشور  صلح  آمیزترین  و  آرام ترین  عنوان  پیاپی 
کشورهای  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
نیوزلند، اتریش، پرتگال و دنمارک مقام دوم تا 

پنجم را کسب کرده اند.
کشور  ناامن ترین  عنوان  افغانستان  آن سو  از 
سودان  عراق،  سوریه،  و  است  گرفته  را  جهان 
جنوبی و یمن در مقام دوم تا پنجم از آخر به 
یمن،  به جز  گرفته اند.  قرار  فهرست  اول  طرف 
اکنون  تا   2۰1۵ سال  از  دیگر  کشور  چهار 

سیل بیکاران
اسد انوری سال 1393 وقتی به دیپارتمنت زبان 
کابل  دانشگاه  ادبیات  و  زبان  دانشکده  چینی 
راه یافت، فکر نمی کرد که بعد از فراغتش سه 
فراغت  از  اسد می گوید پس  بماند.  بیکار  سال 
کاریابی مواجه می شد،  اعالنات  با  هرجایی که 
فراوان  تعداد  اما  می فرستاد.  کار  درخواست 
متقاضیان از یک طرف و از طرف دیگر، فساد 
باعث می شد همچنان  و تعصب و واسطه بازی 
به  من  می کند.  بی داد  »تعصب  بماند:  بیکار 
جاهای که مراجعه کردم حتا شارت لیست هم 
نشدم.« اسد انوری در گوالیی دواخانه در یک 
حویلی کهنه که زمانی خوابگاه خصوصی بود و با 
خرابی اوضاع اقتصادی تبدیل به اتاق های کرایی 
شد، زندگی می کند. ماهانه یک هزار افغانی کرایه 
اتاق می دهد و حدودا چهارهزار افغانی از خورد 
از  بیشتر  اتاق آن  و خوراکش می شود. در 1۰ 
و  دانشجو  آن  نصف  می کنند.  زندگی  نفر   3۰
نصف دیگر آن کسانی اند که چندین سال است 
اسد  کارند.  به دنبال  و  فارغ شده اند  دانشگاه  از 
به دنبال  تحصیل کرده  بیکاران  سیل  می گوید 
کار سرگردانند: »حدودا 1۵ نفر از 3۰ نفر که 
بیکارهای  بیکارند؛  در حویلی زندگی می کنیم 

تحصیل کرده.«
سال هاست که بیکاری عمده ترین مشکل جوانان 
این نگرانی وجود دارد که  افغانستان است.  در 
بعد از ختم دوره تحصیالت دانشگاهی شان قادر 
به یافتن کار نمی شوند و آنان مجبورند یا کشور 

را ترک کنند یا این که به اعتیاد رو آورند. 
از  پیش  سال  شش  مرادی  محمدعلی 
هنر،  دانشکده  در  او  شد.  فارغ  کابل  دانشگاه 
نمایش نامه نویسی خوانده است. او می گوید پس 
از شش سال بیکاری و سر زدن به دست کم 9 
اداره برای کار در نهایت سر از بیکای درآورده 
است: »به جاهای مختلف فورم پر کردم، اما حتا 

ناآرامی مدنی
که  صلح  و  اقتصاد  انستیتوت  امسال  گزارش 
ناآرامی های مدنی داخلی را نیز بررسی می کند، 
نشان می دهد که که این روند از سال 2۰11 به 
بعد افزایش داشته است و 96 کشور دست کم 
خشونت  با  همراه  اعتراض   مورد  یک  ساالنه 
 ،2۰19 تا   2۰11 از  یعنی  کرده اند.  تجربه  را 
تظاهرات و شورش ها تا 2۸2 درصد و اعتصابات 

عمومی نیز ۸21 درصد افزایش یافته است.
و  شورش ها  اعتراض ها،  تعداد  بیشترین  اروپا 
اعتصاب ها و در مجموع از سال 2۰11 تا 2۰1۸ 
حدود 16۰۰ واقعه ی اعتراض داشته است که 
اروپا،  در  مدنی  ناآرامی های  این  از  درصد   6۵
بدون خشونت بوده است. اما ناآرامی های داخلی 
این  در  آفریقا  صحرای  جنوب  کشورهای  در 
مدت بیش از ۸۰۰ درصد افزایش یافته و از 32 
شورش و اعتراض در سال 2۰11 به 292 مورد 

در سال 2۰1۸ رسیده است.
 2۰1۸ تا   2۰11 سال  از  که  مناطقی  تنها 
افزایش ناآرامی های داخلی را تجربه نکرده است، 
حوادث  کل  است.  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
 6۰ تا  منطقه  دو  این  در  داخلی  ناآرامی های 
درصد کاهش یافته است. البته سال 2۰11 که 
اوج بهار عربی در منطقه بود، یک استثناست، 
چون در جریان بهار عربی اعتراض ها و تظاهرات 
در برخی کشورها، به ویژه در سوریه به درگیری 

آشکار و جنگ داخلی تبدیل شد.

عوامل کاهش شاخص صلح جهانی
طی 9 سال از 12 سال گذشته، وضعیت صلح 
شده  وخیم تر  سال  به  سال  جهانی  آرامش  و 
گذشته  دهه  در  صلح  شاخص  سقوط  است. 
توسط طیف وسیعی از عوامل از جمله افزایش 
درگیری های  تشدید  تروریستی،  فعالیت های 
تنش های  افزایش  خاورمیانه،  در  مسلحانه 
منطقه ای در اروپای شرقی و شمال شرقی آسیا 

و افزایش تعداد پناه جویان متأثر شده است.
از سه حوزه ی عریض که شاخص جهانی صلح 
2۰2۰ بر مبنای آن ها تعیین شده است، فقط 
افزایش کارزارهای صلح  با  کاهش نظامی گری 
سالح  واردات  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
چشم گیری  پیشرفت های  اسلحه  صادرات  و 
خدمات  پرسنل  میزان  اگرچه  است.  داشته 
مسلح به طور متوسط باال رفته و در حدی سبب 
کشورها  اکثر  اما  است،  شده  اوضاع  وخامت 
به عنوان  رسانده اند.  ثبت  به  را  پیشرفت هایی 
مسلح  نیروهای  میزان  از  کشور   99 مثال 
به عنوان درصدی از جمعیت خود، کاسته اند. در 
مقابل، هزینه های نظامی برای اولین بار از سال 
2۰16 بدتر شده است، چون در کل ۷9 کشور 

افزایش در نیروهای مسلح ثبت کرده اند.

درصد آنان صاحب کار می شوند و اغلب این افراد 
براساس زور و وابستگی های سیاسی که دارند 
موفق به یافتن شغل می شوند و باقی کسانی که 
ندارند، همچنان  اما زور و واسطه  لیاقت دارند 

بیکارند.«
دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  استاد  حسینی،  بارز 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  هرات 
می گوید  و  کرده  تأیید  را  کار  بازار  در  بحران 
که دانشگاه های افغانستان نتوانستند بین بازار 
کار و نهادهای آموزشی و تحصیلی مثل وزارت 
تحصیالت عالی و وزارت معارف یک رابطه ایجاد 
کاپی شده  کشور  مراکز  درسی  »نصاب  کند: 
این  و  است  غربی  کشورهای  درسی  نصاب  از 
نیروی  افغانستان  کار  بازار  متناسب  نمی تواند 
کار تربیه کند. در کشورهای دیگر وقتی کسی 
کمپنی ها  توسط  می شود،  فارغ  دانشگاه  از 
عرضه  رابطه  اما  افغانستان  در  می شود.  جذب 
کار و رابطه تقاضای کار، سال به سال در حالت 

واگرایی قرار دارند نه هم گرایی.«
دالیل  از  دیگر  یکی  حسینی  آقای  باور  به 
نتیجه  و  باالی کارفرمایان است  توقع  بیکاری، 
آینده  در  انسانی  بزرگی  بحران  وضعیت  این 
نه چندان دور است: »کاری که یک فارغ صنف 
داده  لیسانسه  یک  به  ببرد  پیش  می تواند   12
دنبال  به  اوضاع  دیدِن  با  کارفرمایان  می شود. 
کسانی است که تحصیالت باالتر دارند. این باعث 
حتا  یا  آورند  رو  اعتیاد  به  جوانان  که  می شود 
سالح برداشته و علیه دولت بجنگند و یا جذب 
سازمان های جاسوسی کشورهای بیرونی شود.« 
آقای حسینی می گوید که دولت برای مهار این 
تغییرات  کشور  آموزشی  نظام  در  باید  بحران، 
کارآفرینی  قسمت  در  و  کند  اعمال  بنیادی 
باشد:  داشته  تعریف شده  و  مشخص  آجندای 
»وزارت های سکتوری در هماهنگی با هم یک 

استراتژی جامع و طوالنی مدت تدوین کند.«

فاطمه فرامرز
گزارشگر

اغلب  و  چندبعدی  متعدد،  عوامل  به  توجه  با 
بغرنج که هر کدام به نحوی آرامش آدمی روی 
کره ی زمین را با چالش مواجه می کند، سنجش 
صلح با روش کمی اگرنه ناممکن که دست کم 
دشوار است. انستیتوت اقتصاد و صلح در 2۰2۰ 
با استفاده از 23 عنصر غالبا به هم مرتبط نظیر 
بین المللی،  و  داخلی  جنگ های  تروریسم، 
صادرات  خشونت آمیز،  اعتراض  های  مهاجرت، 
و واردات اسلحه، بی ثباتی سیاسی و ... در سه 
اجتماعی،  مصونیت  و  امنیت  به شمول  حوزه  
و  بین المللی  و  داخلی  درگیری های  ادامه ی 
به  را  صلح  شاخص های  نظامی سازی،  درجه 

روش کمی بررسی کرده است.
بر عالوه ی سه حوزه که در باال ذکر شد، این 
صلح  روی  کرونا  اپیدمی  پیامدهای  گزارش 
بر  آن  تأثیرات  و  کرده  بررسی  نیز  را  مثبت 
اقتصاد را نظر به سطح آرامش و رفاه اجتماعی-

اقتصادی کشورها مشخص کرده است.
در 163  که سطح صلح  بررسی  این  نتیجه ی 
سروی  و  رده بندی  را  مستقل  قلمرو  و  کشور 
و صلح  آرامش  که  می دهد  نشان  است،  کرده 
جهانی در سال 2۰2۰ با زوال ۰.3۴ درصدی 

هادی خوش نویس
گزارشگر

آمارها نشان می دهد که بازار کار در افغانستان 
در چند سال اخیر با بحران بی سابقه ای روبه رو 
تمام  دامن  بیکاری  که  طوری  است.  شده 
گرفته  را  تحصیل کرده  افراد  جمله  از  اقشار، 
اطالعات  به  افغانستان  کارگران  اتحادیه  است. 
که  می دهد  نشان  آن ها  برآورد  می گوید  روز 
ساالنه از میان 3۰ تا 3۵ هزاری دانشجوی که 
درصد  پنج   تنها  می شوند،  فارغ  دانشگاه ها  از 

صاحب شغل می شوند. 
درسطح بزرگ تر، وزارت کار افغانستان می گوید 
کار  برای  ساالنه  که  نفری  هزار   ۴۰۰ از  که 
درخواست می دهند به طور متوسط 2۵ درصد 
افراد  که  می شوند  شغل  یافتن  به  موفق  آنان 
حدود  و  است  آن  شامل  هم  تحصیل کرده 
با  بیکار می مانند.  افراد جویای کار  ۷۵ درصد 
افغانستان  کار  بازار  بر  فشار  سال  هر  گذشت 
به کشور  مهاجران  برگشت  از  می شود.  بیشتر 
گرفته تا افزایش هر ساله ی فارغان دانشگاه ها 
سرمایه گذاری  کمترشدن  و  کشور  سراسر  در 

به دلیل گسترش ناامنی و خشونت.
ساالنه  قبال  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
از  نفر  هزار   3۵ تا   3۰ میانگین  به طور 
دانشگاه های دولتی و خصوصی فارغ می شدند، 
از  نفر  هزار   ۸1 از  باالتر   139۸ سال  در  اما 
شده اند.  فارغ التحصیل  مختلف  رشته های 
سال های  یا  گذشته  سال  که  افراد  از  بسیاری 
گفت وگو  در  شده اند  فارغ  دانشگاه  از  گذشته 
به یک درد  بیکاری  با اطالعات روز می گویند 
ملی در افغانستان تبدیل شده است. این افراد 
می گویند حاضرند برای دستمزد »بخور، نمیر« 
کار کنند، اما آن هم گیر نمی آید. تا کنون بارها 
افراد دانش آموخته در افغانستان به دلیل بیکاری 

دست به اعتراض زده اند. 

حدود ۰.2 درصد بهبود یافته که بیشتر به علت 
کاهش در درگیری های مسلحانه در خاورمیانه و 
شمال آفریقا بوده است و با کاهش ۵21 میلیارد 
دالر، هزینه ی درگیری های مسلحانه در سطح 

جهان 29 درصد کاهش یافته است.
هزینه های  در  توجهی  قابل  رشد  همچنین 
که  است  شده  مشاهده  تروریسم  اقتصادی 
کاهش  درصد  تا ۴۸  و 2۰19  سال 2۰1۸  از 
یافته است. با وجود کاهش هزینه های جنگ، 
خشونت همچنان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد 

اقتصادی در سراسر جهان دارد.
خشونت  تأثیر  تحت  بیشتر  که  کشورهای  در 
خشونت  اقتصادی  تأثیر  اوسط  گرفته اند،  قرار 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۴1 معادل 
است، درحالی که در کشورهای که کمتر درگیر 
کمتر  خشونت  اقتصادی  هزینه  خشونت اند، 
جنوبی،  سودان  سوریه،  است.  درصد  چهار  از 
اقتصادی  هزینه  بیشترین  ونزوئال  و  افغانستان 
متناسب با خشونت را به ترتیب معادل 6۰، ۵۷، 
۵1 و ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی متحمل 

شده ا ند.

از  درصدی  به عنوان  نظامی  هزینه های 
تولید ناخالص داخلی

از  نظامی  هزینه های  متوسط سطح  کاهش  با 
از  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   2.2 به   2.32
طوالنی مدت  در  نظامی  هزینه های   ،2۰۰۸
سال  از  و  است  یافته  کاهش  مداوم  به طور 
گرفته  قرار  سطح  کمترین  در  تاکنون   2۰۰9
پنج  از  کشورها  درصد   63 درحالی که  است. 
سال گذشته صادرات سالح نداشته اند، شاخص 
صادرات اسلحه همچنان منعکس کننده ی توزیع 
نابرابر جغرافیایی صنعت اسلحه در جهان است. 
میزان صادرات سرانه  باالترین  با  از 11 کشور 
جدول  صدر  در  اروپایی  کشور  هشت  سالح، 
قرار دارند و سه کشور باقی مانده ایاالت متحده، 
روسیه و اسرائیل اند که از رهگذر صادرات اسلحه 

تولید ناخالص داخلی شان را رونق داده اند.
صلـح  شـاخص  در  کلـی  وخامـت  به رغـم 
پیشـرفت های  شـاخص ها  از  برخـی  جهانـی، 
قابـل توجهـی را در طـی 13 سـال گذشـته 
ثبـت کرده اند. بیشـترین پیشـرفت ها در حوزه 
تعـداد  کشـور   113 اسـت،  داده  رخ  نظامـی 
نیروهای مسـلح خـود را کاهـش داده اند، 1۰۰ 
کشـور هزینـه نظامـی را به عنوان درصـد تولید 
ناخالـص داخلـی کاهـش داده انـد و 6۷ کشـور 
سـطح تولیـد سـالح های هسـته ای و سـنگین 
خـود را کاهـش داده انـد. میـزان قتـل نیـز در 
بسـیاری از کشـورها به طـور پیوسـته کاهـش 
یافتـه اسـت. یعنی در مقایسـه با سـال 2۰۰۸، 

11۷ کشـور میـزان قتـل کمتـری دارنـد.

تحصیالت می گوید این وزارت آماری ندارد که 
چه تعداد از دانشجویان فارغ شده پس از ختم 
می شوند.  کار  صاحب  تحصیالت شان  دوره 
برای  عالی  تحصیالت  وزارت  که  می گوید  او 
دانشجویان و کسانی که در آستانه ی فارغ شدن 
است برنامه های کارآموزی مثل مدیریِت اداری 
را در سال های اخیر راه اندازی کرده است و اما 
این برنامه از یک سال به این طرف متوقف شده 
است: »ما یک برنامه جداگانه برای دانشجویان 
داریم. ما در دانشگاه های خود برنامه کارآموزی 
دانشجویان  به  که  کردیم  ایجاد  را  مشاوره  و 
به صورت مسلکی آموزش داده می شود. تعدادی 
از دانشجویان توسط این برنامه توانسته صاحب 
کار شده، نهادهای مختلف با تماس به این مراکز 
افراد مورد ضرورت خود را برای کار برده است.«

آمار وزارت کار و امور اجتماعی می گوید مجموع 
کل کارمندان ملکی دولت در حدود یک میلیون 
نهادها و  نفر در  نفر است و شش ونیم میلیون 
عبدالفتاح  کارند.  مشغول  خصوصی  سکتور 
عشرت احمدزی، سخن گوی وزارت کار و امور 
اجتماعی می گوید ساالنه در حدود ۴۰۰ هزار 
نفر وارد بازار کار می شوند و از این میان به طور 
که  می شوند  جذب  آن ها  درصد   2۵ تخمینی 
شامل افراد تحصیل کرده نیز می شود: »برنامه ای 
ما این است که تا افراد که مشتاق سرمایه گذاری 
در سکتور خصوصی است را تشویق کنیم تا در 
آقای  کنند.«  سرمایه گذاری  خصوصی  بخش 
احمدزی می گوید که آن ها در تالشند موضوع 
بست های خالی حکومت را با دانش آموخته های 

دانشگاه ها پر کنند.
در همین حال اسداهلل مجبور، رییس روابط عامه 
اتحادیه کارگران افغانستان می گوید بیکاری در 
افغانستان دردی بزرگی است: »آمار تخمینی ما 
این است که از میان 3۰ تا 3۵ هزار دانشجوی 
پنج  حدود  در  می شود  فارغ  دانشگاه ها  از  که 

سنجش صلح در جهان پیچیده
افغانستان ناآرام ترین کشور جهان در سال 

2020 میالدی است

سیل بیکاران
از 30 هزار فارغ دانشگاه در افغانستان، 
ساالنه پنج درصد صاحب کار می شوند

دو موتری که به هوا رفت
صدای مهیب سکوت »دره مرگ« را می شکند

عباس اسدیان
گزارشگر

کوچ  کابل  به  بامیان  از  قبل  سال  ده  مرادی  رحمت اهلل  خانواده 
را  معمولی  زندگی  یک  خصوصی،  کاروبار  راه اندازی  با  و  کردند 
در کابل آغاز کردند. آن ها تا چند هفته قبل صاحب یک کارخانه 
فلزکاری بودند، اما حاال ورق برگشته و زندگی شان از این رو به 

آن رو شده است.
رحمت اهلل مرادی در حادثه 29 ماه میزان سال جاری در ولسوالی 
دست  از  یکجا  را  نزدیکانش  و  خانواده  اعضای  از  تن   11 جلریز 
داده است. از جمله از خانواده پنج نفره ی برادرش فقط یک پسر 
بقیه  است.  اول  صنف  هنوز  رجب  است.  مانده  برجای  خردسال 
کنار  ماین  ولسوالی جلریز، هدف  منطقه »آب بسراغ«  در  همگی 

جاده ای قرار گرفته و کشته شده اند.
علی حسـین مـرادی، بـرادر بزرگ تـر رحمـت اهلل، حـدود ۵ مـاه 
قبـل بـه کابل کـوچ می کند. صبـح گاه بیسـت ونهم میـزان همراه 
خانـواده اش از منطقـه »سـرخ آباد« کابل از مسـیر میـدان وردک 
بـه طـرف بامیـان حرکـت می کننـد. سـاعت چهـار صبـح کابـل 
را تـرک کـرده و تصمیـم می گیرنـد چـای صبـح را در مسـیر 
راه صـرف کننـد. آن هـا بایـد بـرای اشـتراک در مراسـم چهلـم 
درگذشـت یکی از بستگان شـان شـب به ولسـوالی ورس برسـند. 

موتـر آمـاده حرکـت اسـت؛ همـه راه می افتنـد.
برای  چاشت  غذای  تهیه کردن  آماده ی  مرادی  فامیل  بامیان  در 
بازار  از  را  نیاز  مورد  مواد  می شوند.  مسافرشان  مهمان های 
نباشد. همه چیز رو به راه  خریده اند. تالش می کنند هیچ چیز کم 
مهمانان شان  منتظر  فقط  آن ها  حاال  نیست.  کم  هیچ چیز  است. 

می باشند.
موتـر حامـل خانـواده مـرادی فالن کـوچ سـفیدرنگ اسـت. هنوز 
اول صبـح اسـت. بـه شـلوغی جـاده  و شـهر میـدان وردک لحظه 
بـه لحظـه افزوده می شـود. امـا خلیفه ظاهـرا بی اعتنا به شـلوغی 
شـهر راهـش را بـاز کـرده و از میدان شـهر عبور می کنـد. به رغم 
تـرس و وحشـت  از ناامنی جـاده جلریز قصـه ی راکبین فالن کوچ 
گـرم و خودمانـی اسـت. احتمـاال دربـاره ی کارهایـی کـه باید در 
بامیـان انجـام بدهنـد بـا هـم قصـه می کننـد. موتـر بـا سـرعت 
معمولـی در حرکت اسـت. فاصلـه ده دقیقه راه از میدان شـهر به 
آن سـو را طـی کرده انـد. جاده کامال خلوت اسـت. فقـط یکی-دو 
عـراده موتـر قبـل از آن هـا بـه طـرف بامیان رفتـه اسـت. ناگهان 
مـواد انفجـاری جاسازی شـده در زیـر پلچـک موتر حامـل فامیل 
مـرادی را بـه هـوا بلنـد می کنـد. صـدای مهیـب سـکوت »دره 

مـرگ« را می شـکند.
رحمت اهلل بعد از نماز صبح چند بار سعی می کند با برادرش تماس 
می خوابد.  دوباره  است.  خاموش  برادرش  گوشی   اما  کند،  برقرار 
حوالی ساعت شش صبح رحمت  اهلل از طرف حاجی حسن مامایش 
جلریز  در  »موتر  می گوید:  کوتاه  خیلی  می کند.  دریافت  تماسی 
گوشی  باش«.  همین جا  تو  رفتیم.  اسماعیل  و  من  کرده.  حادثه 

قطع می شود. رحمت بیش از اندازه بی قرار و نگران می شود.
موتـر  بـر  سـوار  کاکایـش  پسـر  همـراه  رحمـت اهلل  مامـای 
سراچه شـان از برچـی بـا سـرعت زیـاد بـه طـرف جلریـز حرکت 
می کننـد. بعـد از چنـد دقیقـه به نزدیـک محل حادثه می رسـند. 
صـد متـر دورتـر از الشـه ی فالن کوچ، موتر سـراچه نیـز با قدرت 
سرسـام آور بـه هـوا پرتـاب می شـود. جاده می شـکافد و بـرای بار 
بـدن  تکه هـای  ایجـاد می شـود.  دوم در دل طبیعـت حفـره ای 
حاجـی حسـن و حکیم از آسـمان می بـارد. سـکوت »دره مرگ« 
بـرای بـار دوم می شـکند. میزبان هـای بامیانـی بایـد غـذا را بـه 

ببرند. مسـجد 
می روم.  دیدنش  به  است.  اتاترک  شفاخانه  در  مرادی  رحمت اهلل 
رحمت اهلل  نمی دهد.  را  شفاخانه  داخل  به  ورود  اجازه  کسی 
شده  سرخ  چشمانش  می رویم.  خلوت تر  به جای  می شود.  بیرون 
این مدت  فهمیده می شود  برود.  راه  به حالت عادی  نمی تواند  و 

دو شنبه | 5 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2011دو شنبه | 5 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2011 www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.comگزارش



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

واردات هند از ایران در 9 ماه ابتدایی سال گذشته بیش 
از 3.2 میلیارد دالر بود و در دور مشابه امسال به زیر 19۰ 

میلیون دالر سقوط کرده است.
این رقم برای کوریای جنوبی از 2.1 میلیارد دالر به زیر 
۷.۵ میلیون دالر افت کرده و در مورد جاپان از 1.2 میلیارد 

دالر به زیر 2۵ میلیون دالر رسیده است.
شده  یاد  کشور  سه  به  ایران  صادرات  ترتیب،  بدین 
روی هم رفته از 6.۵ میلیارد دالر در 9 ماه ابتدایی پارسال 
به 221 میلیون دالر در دور مشابه امسال رسیده است که 

تقریبا 3۰ برابر افت نشان می دهد.
در  خود  خارجی  تجارت  گزارش  امارات  و  عراق  هنوز 
سال جاری را منتشر نکرده اند، اما آمارهای گمرکی ایران 
بنزین  )شامل  کشور  غیرنفتی  صادرات  می دهد  نشان 
جاری  سال  ابتدایی  ماه  شش  در  عراق  به  می شود(  نیز 
 3 زیر  به  و  یافته  کاهش  درصد   36 از  بیش  خورشیدی 

میلیارد دالر رسیده است.
اما صادرات ایران به امارات تقریبا 1.۵ درصد افزایش یافته 

و به 1.9 میلیارد دالر رسیده است.

افزایش اندک صادرات به اروپا
مهمترین شرکای غربی ایران ترکیه و اتحادیه اروپا هستند. 
هیچ کدام از این کشورها گزارش 9 ماهه منتشر نکرده اند، 
که  می دهد  نشان  ترکیه  آمار  مرکز  ماهه   ۸ گزارش  اما 
به حدود 69۷  این دوره  ایران طی  از  این کشور  واردات 
ابتدایی سال  میلیون دالر رسیده، در حالی که در ۸ ماه 

2۰19 بیش از 3.1 میلیارد دالر بود.
آمارهای اتحادیه اروپا نشان می دهد واردات 2۷ عضو این 
ابتدایی سال جاری میالدی  ماه  ایران طی ۸  از  اتحادیه 
مشابه  دور  به  نسبت  که  است  بوده  یورو  میلیون   ۴9۵
پارسال ۷.6 درصد افزایش یافته، اما نسبت به ۸ ماه سال 

2۰1۸ حدود 16 برابر افت داشته است.
ایران در هشت ماه ابتدایی 2۰1۸ بیش از ۸ میلیارد یورو 

صادرات به 2۷ عضو اتحادیه اروپا داشت.

بانک های چینی که با تجار ایران همکاری می کردند نیز 
در ماه های اخیر به سبب افزایش هشدارهای گروه اقدام 
به  حاضر  ایران،  در  پولشویی  خطرات  درباره  ویژه  مالی 

همکاری به روند سابق نیستند.

شرکای آسیایی در مسیر سقوط
امارات  و  عراق  همراه  به  جاپان  و  جنوبی  کوریای  هند، 
مهمترین شرکای آسیایی تجاری ایران در دوران قبل از 

تحریم ها بودند.
نشان  کرده،  منتشر  هند  دولت  که  ماهه  نه  آمارهای 
می دهد وارداتش از ایران حدود 9۵ درصد کاهش داشته؛ 

به عبارتی حدود 1۸ برابر سقوط کرده است.

تبدیل به یک شریک راهبردی با حکومت ایران شود.
بحث تصویب و نهایی کردن این قراراد از سال 9۴ مطرح 
چین  دولت  مدنظر  پیش نویس  تاکنون  ولی  است  بوده 
رسمی  موضع گیری  کشور  این  مقام های  و  نشده  منتشر 

درباره پیش نویس ارائه شده از سوی ایران نکرده اند.
در ماه های گذشته، در داخل و خارج از ایران نیز برخی 
از منتقدان دولت روحانی و مخالفان حکومت ایران درباره 
اهداف و ماهیت این قرارداد انتقاد و ابراز نگرانی  کرده اند.

اما با وجود تبلیغات و تالش های دولت ایران برای افزایش 
مبادالت اقتصادی و راهبردی دو کشور، عالوه بر کاهش 
ایران و چین در طول سالجاری،  بین  واردات  و  صادرات 
معدود  که  داده اند  خبر  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  فعاالن 

اطالعات روز: آمارهای رسمی شرکای عمده تجاری ایران 
از جمله چین نشان دهنده تداوم تاثیر گسترده تحریم های 
افت  و  ایران  حکومت  خارجی  تجارت  بر  امریکا  دولت 
در  کشورها  این  به  اسالمی  جمهوری  صادرات  چشمگیر 

9 ماه ابتدایی سال 2۰2۰ است.
فردا، گمرک چین روز یکشنبه، ۴ اسد  رادیو  به گزارش 
گزارش تجارت 9 ماهه این کشور را منتشر کرده که نشان 
این دوره نسبت  این کشور در  به  ایران  می دهد صادرات 
به دور مشابه پارسال بیش از ۵۸ درصد افت کرده و به ۴ 

میلیارد و 6۵۷ میلیون دالر رسیده است.
صادرات چین به ایران نیز با افتی بیش از ۸ درصدی به 

6.6 میلیارد دالر رسیده است.
بدین ترتیب، صادرات چین به ایران 2 میلیارد دالر بیشتر 

از وارداتش از ایران شده است.
نیز  ایران  خارجی  تجارت  عمده  شرکای  دیگر  آمارهای 
با  ایران  با  تراز تجارت شان  بار  اولین  برای  نشان می دهد 

اختالف چشمگیری مثبت شده است.
طور  به  روزانه  سپتامبر،  ماه  در  می گوید  چین  گمرک 
ایران خریده که  از  نفت  متوسط روزانه 16۷ هزار بشکه 

2۵ درصد بیشتر از سپتامبر پارسال است.
ماه   9 در  ایران  از  نفت چین  روزانه  واردات  میانگین  اما 
ابتدایی سال حدود ۷9 هزار بشکه بوده که نسبت به دور 

مشابه پارسال ۷۸ درصد کاهش یافته است.
نزدیک ۷۰۰ هزار  امریکا روزانه  از تحریم های  چین قبل 

بشکه نفت از ایران دریافت می کرد.
ایران در حالی است  از  افت چشمگیر واردات نفت چین 
که این کشور واردات نفتش از امریکا طی ماه سپتامبر را 
۷.۵ برابر کرده و متوسط واردات نفت چین از امریکا در 
9 ماه ابتدایی امسال نسبت به دور مشابه پارسال بیش از 

دو برابر شده است.
جمهوری  حکومت  مقام های  گذشته  ماه های  طول  در 
اسالمی تبلیغات زیادی درباره پیش نویس یک قرارداد 2۵ 
چین  است  قرار  آن  اساس  بر  که  کرده اند  چین  با  ساله 

کاهش ۵۸ درصدی صادرات ایران به چنی
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بدین وســیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل سـوم قانون تـدارکات به اطالع عموم رسـانیده میشود اینکه، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه امور حفظ ومراقبت بالک تعمیر ریاست عمومی خدمات انجینری 
تاسیسات آب، ریاست مالی واداری ومنابع بشری را با شــرکت همکاری منابع برای ساختمان وانکشاف دارای نمبر جواز )D-263۵6( آدرس: دوغ آباد ناحیه 6، کابل به قیمت مجموعی مبلغ )31۴62۰1.۵۵( سه میلیون یکصدو 

چهل وشش هزارو دوصدویک اعشاریه پنجاه وپنج افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطالعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن رسماً به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب 

واقع سرک داراالمان- سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.
نوت: آمریت محترم IT وآمریت محترم تسهیل قرارداد ها وپالنگذاری اعالن هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

در  چهارم  اش  فرزند  زایمان  برای  همسرش 
این شفاخانه بستری شده، می  گوید برای هر 
مریض دو پایواز نیاز است که یکی در داخل 
باشد و دیگری در بیرون. به همین خاطر او 
همسرش  همراهی  برای  را  همسایه  زن  نیز 
آورده است و خودش سه شبانه روز است پشت 
دروازه  ی شفاخانه منتظر است: »همین حاال 
زن همسایه را به خانه  اش رساندم و برگشتم. 
ندارم. همسرم عملیات  از داخل خبر  خودم 
شده و حالش چندان خوب نیست به این و 
آن عذر می  کنم تا از او برایم خبر بیاورند که 
حالش چطور است و آیا چیزی نیاز دارد یا 
باشنده  ی والیت جوزجان می  گوید  این  نه.« 
داروها را از بیرون تهیه می  کند. این در حالی 
 3۰۰ روزی  خودش  گفته ی  به  که  است 
افغانی   ۵۰۰ روزی  اما  دارد،  درآمد  افغانی 

فقط خرج روزانه  اش می  شود.
به  پاسخ  در  بلخی  رابعه  شفاخانه  رییس 
باره  این  در  بیماران  همراهان  اعتراض 
است  کوچک  شفاخانه  این  تعمیر  می  گوید 
دو  حال  این  با  ندارد.  کافی  ظرفیت  و 
که  دارد  وجود  مردانه  و  زنانه  پایوازخانه  ی 
با  او  است.  کانتینری  اتاق  های  به صورت 
شکایات شان  و  پایوازان  مشکالت  پذیرفتن 
آن ها را حق به جانب دانسته و می  گوید بارها 
مکتوب  باره  این  در  عامه  صحت  وزارت  به 
پیشنهاد  نیز  را  راه حل  هایی  و  فرستاده شده 
این  در  ساحه  نبود  به  توجه  با  اما  کرده  اند، 
این  در  هنوز  بودجه  تخصیص  عدم  و  مکان 

زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
وزارت  سخن گوی  معاون  جعفری،  معصومه 
شفاخانه  ها  تمامی  در  می  گوید  عامه  صحت 
بیماران در نظر گرفته  برای همراهان  جایی 
شده است. شفاخانه   رابعه   بلخی با این میزان 
این  با  ندارد.  کافی  ظرفیت  مراجعه کننده 
برای  راه حلی  تا  دارد  نظر  در  وزارت  وجود 
می  افزاید  جعفری  خانم  بیابد.  موضوع  این 
در شفاخانه  ها  تا  است  در تالش  وزارت  این 
تعمیر  و  بیاورد  اصالحاتی  و  تغییرات 
شفاخانه  ها را معیاری کند. این که چه زمانی 
این وعده ها عملی خواهد شد، معلوم نیست. 
اما فیض اهلل که سه شبانه روز است در هوای 
سرد و در پشت دروازه شفاخانه سپری کرده 
با اشاره به حالت پایوازان که در هوای سرد 
بر روی زمین نمناک نشسته  اند می  گوید: »ما 
می  رویم و افراد دیگر می  آیند. چند روز دیگر 
روای  این  میدان،  روی  می  شود.  برف باری 

خداست؟«

داروها را از بیرون تهیه کنند.
دارند که  توقع  بیماران  ادیب می  گوید  خانم 
معاینات  تمامی  و  شود  داده  آن ها  به  دارو 
انجام  شفاخانه  داخل  در  نیز  آزمایشگاهی 
شود و بیشترین نارضایتی  های مردم برخاسته 

از همین امر است.

»این روای خداست؟!«
رابعه  شفاخانه  به  گزارش  تهیه  برای  وقتی 
زمین  روی  بر  نفر   ۵۰ از  بیش  رفتم،  بلخی 
برخی  زده   بودند.  تکیه  دیوارها  بر  و  نشسته 
نیز از کارتن   به عنوان زیرانداز استفاده کرده 
برای  را  زیراندازی  یا  و  پتو  و شماری  بودند 
نشستن با خود داشتند. ماه دوم خزان است و 
هوا سرد است. پایوازان به من گفتند تا زمانی 
که بیمارشان از شفاخانه مرخص می  شود، در 

بیرون انتظار می  کشند.
منهاج الدیـن می  گویـد جایی بـرای همراهان 
بیمـار در داخـل وجـود دارد، اما روباز اسـت: 
»شـب  ها بـر روی زمیـن می خوابـم. همیـن 
دیشـب تلفـن مـن و یکی دیگـر از پایـوازان 
را دزدیده  انـد. بسـیار بـه تکلیف ایـم. هـوا در 
کراچـی  روی  از   ... اسـت  سردشـدن  حـال 
بـرای گرم کـردن  چیـزی می  خریـم و حتـا 
افغانـی  غذایـی کـه از خانـه می آوریـم 2۰ 

می  دهیـم«.
که  جوزجان  والیت  باشندگان  از  فیضل اهلل 

به ویژه شفاخانه رابعه بلخی و همچنان شکایت 
از نبود تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی در 
شفاخانه   رابعه بلخی می  گوید ممکن است در 
حالت خاصی بیماران به جای دیگری فرستاده 
شده باشند، اما همیشه چنین نیست؛ چرا که 
آزمایشگاهی  تجهیزات  دارای  شفاخانه  این 
این خدمات در تمامی شفاخانه  های  است و 

دولتی به صورت رایگان ارائه می  شود.
بلخی  رابعه  شفاخانه    رییس  ادیب،  صدیقه 
 ۸۰۰ از  بیش  روزانه  شفاخانه  این  می  گوید 
ساختمان  و  دارد  مراجعه کننده   9۰۰ تا 
قدیمی  بسیار  و  نیست  معیاری  شفاخانه 
مراجعان  زمانی که شمار  او می  افزاید  است. 
مراجعان  رضایت  نمی  توانند  باشد  زیاد 
از  بزرگ تر  مشکالت  زیرا  کنند،  جلب  را 
ای سی جی  یا  و  قلب  »گراف  است:  امکانات 
یا سی تی جی مربوط به بیماران داخل بستر 
است که روزانه نزدیک به 3۰۰ مراجعه کننده 
تمامی  برای  نمی  تواند  این شفاخانه  و  داریم 
کسانی که به صورت سرپایی مراجعه می  کنند 

این خدمات را عرضه کند.«
رییس شفاخانه   رابعه   بلخی در مورد عرضه  ی 
قانون  براساس  می  گوید  نیز  بیماران  به  دارو 
باید  دارو  توزیع  و  درمانی  خدمات  اساسی 
با  اما  ارائه شود  بیماران  به  رایگان  به صورت 
توجه به نبود امکانات کافی و عدم تخصیص 
بودجه در این زمینه بیماران مجبور می  شوند 

خون و معاینات را در داخل انجام دهد.« 
بیرون  در  که  بیمار  همراهان  میان  در 
ولسوالی  از  نیز  سالمندی  مرد  نشسته  اند، 
این  در  را  بیمارش  هلمند  والیت  نومیش 
شفاخانه آورده است. سه روز است بیمارش 
دروازه  ی  پشت  در  خود  و  است  بستری 
می کند.  سپری  را  شب  و  روز  شفاخانه 
به  ورود  اجازه  ی  مردان  چون  می  گوید 
یک  شده  مجبور  ندارند،  را  زنان  بخش  های 
شفاخانه  در  بیمارش  پایوازی  برای  را  نفر 
کرایه کند و روزی ۴۰۰ افغانی به او بپردازد. 
پرداختن ۴۰۰ افغانی کرایه ی روزانه برای او 
عاید  به گفته  ی   خودش  و  است  که کشاورز 
است،  گندم  خروار  یک ونیم  فقط  ساالنه اش 
کار آسانی نیست. او می  گوید اگر چیزی برای 
مریض نیاز شود، در بلندگو اعالم می  کنند و 
نسخه را گرفته و دوا تهیه می  کنند و اکنون 
برای بیمارش خون ضرورت است و تا هنوز 

نتوانسته خون پیدا کند.
شفاخانه   رابعه   بلخی 22۰ بستر فعال دارد که 
در بخش  های مختلف نسایی والدی، جراحی 
داخله و بخش نوزادان خدمات ارائه می  کند.

مشکالت بزرگ تر از امکانات
وزارت  سخن گوی  معاون  جعفری،  معصومه 
جای  نبود  از  شکایت  مورد  در  عامه  صحت 
برای همراهان بیمار در شفاخانه های دولتی، 

معصومه جعفری
گزارشگر

منهاج الدین  است.  معترض  و  کالفه  خسته، 
مادرش را از والیت لوگر برای درمان به کابل 
آورده است. 12 روز است که مادرش را در 
شفاخانه رابعه بلخی بستری کرده، می گوید 
بیرون  را  روز  و  شب  مدت  این  تمام  در 
وقتی  است.  کرده  سپری  شفاخانه  دروازه 
رابعه  شفاخانه  دروازه  پیش  را  منهاج الدین 
بلخی دیدم، به تازگی مادرش را که راه رفته 
نمی توانست، برای انجام آزمایش گراف قلب 
می گوید:  اعتراض  با  بود.  برده  ده افغانان  به 
هم  اگر  نیست،  آزمایشگاه  شفاخانه  »داخل 

هست، کار نمی  کند.«
بستری  بیماران  همراهان  از  زیادی  شماری 
در شفاخانه رابعه بلخی که در فضای بیرون و 
پشت دروازه به انتظار نشسته  اند، از مشکالت 
می  گویند  و  هستند  شاکی  خدمات  ارائه  در 
بیمارشان  آزمایش  های  انجام  برای  ناگزیرند 
از  بیرون  به  قلب  گراف  گرفتن  همچنین  و 

شفاخانه و عمدتا ده افغانان مراجعه کنند. 
مشکالت  بلخی  رابعه  شفاخانه  در  مسئوالن 
را  شفاخانه  این  به  مراجعه کننده  بیماران 
نارسایی  این  می گویند  اما  می کنند،  تأیید 
بلکه  نیست،  آن ها  سهل انگاری  از  ناشی 
امکانات و مراجعه بیش ازحد  به دلیل کمبود 

بیماران به این شفاخانه است.

چون  می آییم،  دولتی  شفاخانه ی  »به 
پول نداریم«

در  مشکالت  به دلیل  می  گوید  منهاج الدین 
زیادی کرده  تا کنون هزینه ی  ارائه خدمات 
می  آییم  دولتی  شفاخانه ی  به  »ما  است: 
باشیم  داشته  پول  اگر  نداریم.  پول  چون 
شفاخانه  های شخصی هم هست.« او که 12 
شبانه روز پشت دروازه  ی شفاخانه سر کرده 
تهیه  بیرون  از  را  خون  باید  حتا  می  گوید، 
وجود  نیز  بخشی  در شفاخانه چنین  و  کند 
ندارد. خدمات صحی در شفاخانه های دولتی 

افغانستان رایگان است.
بشیراحمد از شهروندان کابل که بیمارش در 
بلخی بستری است، می گوید  رابعه  شفاخانه 
منصفانه نیست که بیمار برای انجام آزمایش 
و  آمده  پایین  را  منزل  چند  قلب  گراف  یا 
شود:  فرستاده  دیگر  مراکز  به  معاینه  برای 
که  ببینند  نزدیک  از  و  بیایند  »مسئوالن 
ده افغانان  به  را  مریض  ها  است.  وضعیت  چه 
قلب، گراف  باید گراف  می  فرستند. شفاخانه 

اطراف منطقه سبز بغداد مستقر شده اند. 
عدم  دستور  بغداد  انتظامی  فرماندهی  حال،  این  با 
استفاده از سالح و گلوله های جنگی را صادر کرده است.
عراق، مصطفی  گزارش خبرگزاری رسمی  به  همچنین 
آرامش  خواستار  کشور،  این  وزیر  نخست  کاظمی، 

تظاهرکنندگان یکشنبه شده است.
کاظمی که چند ساعت پیش از آغاز تظاهرات در یک 
را  تظاهرکنندگان  می گفت،  تلویزیونی سخن  سخنرانی 
از  تظاهرات  کردن  خارج  برای  برخی  تالش  به  نسبت 

حالت مسالمت آمیز برحذر داشت. 
عادل  کناره گیری  از  پس  که  کاظمی  مصطفی 
عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق، به قدرت رسید 

در سخنانش از فرد یا گروهی خاص نام نبرد. 
همچنین نخست وزیر عراق از نیروهای عراقی خواست 
خود  از  او  کنند.  محافظت  تظاهرکنندگان  از  که 
از خود  برای محافظت  که  نیز خواست  تظاهرکنندگان 

زنجیره های انسانی تشکیل دهند.
کاظمی تاکید کرد که جنبش مردمی عراق نقشه راهی 
را ترسیم کرده که همه آن را به رسمیت می شناسند و 

حکومت نیز آن را پیگیری می کند.
همزمـان کمیسـیون عالـی حقـوق بشـر در عـراق، روز 
یکشـنبه از تظاهرکننـدگان عراقـی خواسـت آرامـش را 
حفـظ کنند. ایـن کمیسـیون از نیروهـای امنیتی عراق 
نیـز خواسـت محافظـت از تظاهرکننـدگان را تضمیـن 

. کنند
سال گذشته شروع اعتراضات عراق فقط در بغداد نبود 
ناصریه،  در  را  خیابان هایی  تظاهرکنندگان  از  و جمعی 

بصره، کوت و نجف مسدود کردند.
انتشار  با  شیعه،  پرنفوذ  روحانی  مقتدا صدر،  بغداد،  در 
امریکا  از معترضان خواست که مقابل سفارت  بیانیه ای 
در بغداد تظاهرات کنند، اما برخی از تظاهرکنندگان به 

رسانه ها اعالم کردند که »صدر نماینده ما نیست.«
اعتراضات سال گذشته عراق چند روز پس از اعتراضات 
لبنان و چند روز پیش از اعتراضات ماه عقرب در ایران 

آغاز شد.

اطالعات روز: در نخستین سالگرد اعتراضات ضددولتی 
خیابان ها  به  بغداد  در  شهروندان  از  شماری  عراق،  در 
این  وزیر  نخست  کاظمی،  مصطفی  همزمان  آمده اند؛ 

کشور، خواستار آرامش تظاهرکنندگان شده است.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه، روز یکشـنبه هـزاران 
عراقـی در میـدان تحریـر بغـداد و در نزدیکـی »منطقه 
سـبز«، محـل اسـتقرار سـفارتخانه ها در پایتخت، تجمع 

کردند.
نشدن  محقق  از  تظاهرکنندگان  گزارش،  همین  بنابر 
همچنین  و  گذشته  سال  یک  طی  خود  مطالبات 
مرگبار  سرکوب  درباره  تحقیقات  پرونده  نشدن  روشن 

تظاهرکنندگان عراقی معترضند.
خود  که  عراق  اعتراضات  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
عراقی ها از آن به عنوان »انتفاضه اکتبر« یاد می کنند، با 
درخواست اصالحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد.

پیش  چندی  که  عراق  دولت  رسمی  آمار  اساس  بر 
 ۵6۵ اخیر  سال  یک  اعتراضات  جریان  در  شد،  منتشر 
تظاهرکننده در مناطق مختلف این کشور کشته و حدود 

سی هزار تن زخمی شدند.
به گزارش رسانه های عراقی، تظاهرات یکشنبه در حالی 
آغاز شده که نیروهای امنیتی در پل »السنک« و مناطق 

همراه خود، شامل 1۵۰ هزار گوشی را آتش زد.
آقای لی به ندرت با رسانه ها به گفتگو می نشست؛ این 

باعث شده بود به او لقب »شاه گوشه گیر« دهند.
جنوبی  کوریای  در  تولیدی  گروه  بزرگترین  سامسونگ 
که  خانوادگی  کوچک  شرکت  یک  می شود؛  محسوب 

تبدیل به غولی در اقتصاد این کشور شد.
یکی  شد؛  شناخته  مجرم  دادگاه  در  بار  دو  لی  آقای 
تای -وو،  روه  به  رشوه«  »پرداخت  به  اتهامات  این  از 
رییس جمهوری سابق کوریای جنوبی برمیگردد که طی 
سال های 199۸ تا 1993 رییس جمهوری این کشور بود.

آقای لی در سال 2۰۰۸ میالدی و پس از طرح اتهامات 
»فرار مالیاتی« و »اختالس« از سمت خود کناره گیری 

کرد.
دادگاه در حکمی او را به جرم »فرار مالیاتی« به سه سال 
حبس تعلیقی محکوم کرد اما در سال 2۰۰9 میالدی 
به دلیل تالش او برای کسب میزبانی المپیک زمستانی 
رییس جمهوری  عفو  مورد  جنوبی  کوریای  در   2۰1۸

کشورش قرار گرفت.
در سال 2۰1۰ میالدی او دوباره صندلی مدیریت خود 
را در سامسونگ پس گرفت اما چهار سال بعد به دلیل 

حمله قلبی بستری شد.

سامسونگ  گروه  مدیرعامل  کون هی،  لی  روز:  اطالعات 
کوریای جنوبی امروز در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

او توانسته بود کسب و کار کوچک پدر خود را به یک 
قطب نیرومند اقتصادی کشورش تبدیل کند و آن را به 
هم گسترش  و کشتیرانی  بیمه  نظیر  دیگری  بخشهای 

دهد.
آقای  زندگی  طول  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بزرگترین  از  یکی  به  سامسونگ  الکترونیکی  گروه  لی، 

شرکتهای فن آوری جهان تبدیل شد.
معادل  دارایی  با  او  فوربس،  اقتصادی  نشریه  گفته  به 
21 میلیارد دالر ثروتمندترین فرد کوریای جنوبی لقب 

گرفته بود.
امروز )یکشنبه  آقای لی  شرکت سامسونگ گفته است 
۴ عقرب/ 2۵ اکتبر( در حالی که کنار خانواده خود بود 

درگذشت؛ علت مرگ او هنوز اعالم نشده است.
 2۰1۴( پیش  سال   6 حدود  سامسونگ  مدیرعامل 
بود  باعث شده  قلبی شد که  میالدی( هم دچار حمله 

او تحت مراقبت باشد.
شرکت سامسونگ در اطالعیه ای گفته: » تمامی ما در 
سامسونگ خاطرات او را ارج می نهیم و از سفری که با 

او بودیم متشکریم.«

سرگذشت پدر سامسونگ نوین
آقای لی سومین پسر لی بیونگ چول بود که در سال 
193۸ میالدی گروه سامسونگ را تاسیس کرد؛ .سومین 
پسر خانواده در سال 196۸ به این کسب و کار خانوادگی 
ملحق شد و ده سال بعد )19۷۸( و پس از مرگ پدرش 

مدیرعامل آن شد.
در آن زمان سامسونگ تولیدکننده اقالم بی کیفیت ارزان 
قیمت بود؛ اما با مدیریت او انقالبی عظیم در این شرکت 

پدیدار شد.
آقای لی با یک جمله که در سال 1993 به کارمندانش 
گفته بود معروف شد؛ او گفته بود: »بگذارید همه چیز را 

به جز زنان و فرزندانمان تغییر دهیم.«
تلفن های  موجودی  تمامی  سپس  سامسونگ  شرکت 

تظاهرات در بغداد در اولنی سالگرد اعرتاضات عراق؛ 
کاظمی خواستار آرامش شد

مرگ مدیرعامل سامسونگ؛ 
یای جنویب تبدیل کرد کیس که کسب و کار خانوادیگ را به قدرت برتر کور

خسته، کالفه، معرتض
روایت پایوازان بیماران از مشکالت در شفاخانه رابعه بلخی
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گفت وگو اب آمر صاحب شایسته ی 
حوزه دهم | طزن

مـا: آن خانـم از شـما شـکایت کـرده و شـما را متهـم به 
کرده... زورگویـی 

آمـر حـوزه: بگذار شـکایت کنـد. پولیس ملی افغانسـتان 
بـه تمـام شـهروندان افغانسـتان حـق شـکایت می دهد. 
امـا گـپ بیـن خـود مـا باشـد، کـی بـه شـکایت مـردم 
شـکایت  چنـد  بـه  حـال  بـه  تـا  می کنـد؟  رسـیدگی 

رسـیدگی شـده؟ خخخخخـخ.
حریـم  بـه  کـه  می بینیـد  الزم  وقـت  چـه  دیگـر  مـا: 

کنیـد؟ تعـرض  یکـی  خصوصـی 
پیش تـر  اهلل.  رسـول  محمـد  االاهلل  الـه  ال  حـوزه:  آمـر 
گفتـم که بـرای ما هیـچ حریمی خصوصی نیسـت، پس 
چرخیـده چرخیـده روی حریم خصوصی شـله نشـو. هر 
وقتـی کـه عشـقش آمـد می رویم دیگـر. نر اسـت که راه 

مـا را بگیرد؟
ما: پیام تان به ساکنین حوزه دهم امنیتی چیست؟

آمـر حـوزه: ما از سـاکنین حوزه دهم خواهـش می کنیم 
بـه  را  باشـند. دروازه های شـان  بـا پولیس شـان همـکار 
روی پولیـس بیچـاره بـاز بگذارنـد و در مقابـل پولیـس 
مـا در هـر صورتـش داخـل  نگوینـد. چـرا کـه  دلیـل 
خانه های شـان می شـویم، چـرا بـه روی خـوش داخـل 
نشـویم. زنـده بـاد امـراهلل صالـح کـه مدافـع راسـتین 

پولیـس ملـی اسـت.

شـما قهر نشـد؟
آمـر حـوزه: پـدرش ناراحـت شـده نمی توانـد. در ایـن 
مملکـت آن قـدر هـم خرتاخـری نیسـت که هر شـلغمی 
بیایـد سـر مـا قهر شـود. ایـن مملکـت الحمـدهلل امراهلل 
صالـح دارد و صالـح صیب ماشـااهلل یک آدم نیک اسـت. 
بـدون این کـه بپرسـد گـپ چیسـت، تمـام ایـن اتفاقات 
را شـایعه خوانـد و در جـا ثابـت کـرد که حق بـا پولیس 

ملی کشـور اسـت.
ما: راستی آمر صاحب، شما چطور آمر مقرر شدید؟

آمـر حـوزه: با شایسـتگی خـودم و کمک خداونـد متعال 
و سـفارش یکـی از دوسـتان. شـاید مبالغـه به نظـر بیاید 
امـا مـن شایسـته ترین آمـری هسـتم کـه حـوزه دهم تا 

بحـال تجربـه کرده. 
و  باشـد  حـوزه  آمـر  اگـر  پولیـس، خصوصـا  یـک  مـا: 
شایسـته هـم باشـد، چـه زمانـی حـق دارد بـه حریـم 

کنـد؟ تعـرض  نفـر  یـک  خصوصـی 
آمـر حـوزه: نـزد پولیـس حریـم هیچ کسـی خصوصـی 
نیسـت. اگـر در قانـون چیـزی به نـام حریـم خصوصـی 
آمـده، بـرای ایـن اسـت کـه دیگـران مثـال مولوی هـا، 
وکالی پارلمـان، وزیـران و رییسـان وقـت و ناوقـت بـه 
خانـه مـردم ندرآینـد. امـا پولیس حق دارد هـر زمان که 

الزم دیـد وارد خانه هـای مـردم شـوند.

مـرا می پوشـد و بـه خانه هـای مـردم می درآیـد. چند بار 
می خواسـتم ادبـش کنـم اما مـادرم اجـازه نمی دهـد. او 

را زیاد دوسـت دارد.
مـا: ُخـب از قرغـه توصیـف کنیـد، چـه دیـدی و چـه 

شـنیدی؟
آمـر حـوزه: قرغه جای قشـنگی اسـت. مـن از توصیفش 
عاجـزم. ما رفتـه بودیم که نـان بخوریم و چای بنوشـیم 
و برگردیـم، اما رفقای اهل دل بسـاط مهمانی را طوالنی 
کردنـد. هـوش از سـر مـا رفـت و دیگـر بـه فکر سـاعت 
نبودیـم. هرچـه تـالش می کـردم خـودم را شـخصیت 
بگیـرم، نمی شـد. همـه اش می خندیـدم. آن شـب را بـه 
خنـده سـپری کردیـم، از کجـا می فهمیـدم کـه بـرادرم 

شـوق پولیس بـازی اش گل می کنـد.
مـا: وزیـر داخلـه ازیـن ماجـرا ناراحـت نشـده بود؟ سـر 

عیسا قلندر
طنزنویس

بعـد از آن کـه آمـر حوزه دهـم با لشـکری از پرسـونلش 
بـه منـزل یـک خانم هجـوم بردند، مـا گفت وگـوی ویژه 
بـا آمـر صاحب حـوزه دهـم انجـام دادیم. ایـن گفت وگو 

تقدیـم شـما باد.
ما: آمر صاحب چرا به خانه آن خانم هجوم بردید؟

آمـر حـوزه: دروغ اسـت بـرادر جـان. مـن آن شـب در 
قرغـه بـودم. مجلـس مـا آن قـدر گرم بـود که تا سـاعت 

سـه صبـح آن جـا بودیم. 
مـا: پس کسـی کـه بدون اجـازه به حریـم خصوصی یک 

خانـم تجـاوز کرده بـود، کی بوده؟
آمـر حـوزه: بـه گمانـم کـه بـرادرم بـوده. من یـک برادر 
دارم کـه عاشـق پولیس بازی اسـت. هرازگاهـی یونیفورم 

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید


