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انفجارهای مرگبار در بامیان؛ 
معرتضان خواستار برکناری 
مسئوالین شدند که غفلت 

کرده اند

اسدهللا اسدی حارض نشد 
برای رسیدیگ به اتهام 
توطئه  بمب گذاری به 
دادگاه بلژیک برود

موج دوم کرونا؛ 
هشدار از سه ماه 

سخت پیش رو آمادگی ها 
و نگرانی ها چیست؟

عامه  وزارت صحت  مسئوالن  فصل سرما  رسیدن  با 
و کارشناسان امراض ویروسی از شیوع نسبتا شدید 
عامه  صحت  وزارت  می دهند.  هشدار  کرونا  ویروس 
ویروس  دوم شیوع  موج  که  است  کرده  اعالم  رسما 
کرونا در افغانستان در حال اوج گرفتن است. در پی 
کرده  اعالم  نیز  را  تدابیری  از  برخی  وزارت  این  آن 
و  کرونا  شیوع  دوم  موج  برای  که  می گویند  و  است 
رسیدن به اوج آن در فصل سرما آمادگی می گیرند. 

شماری از کارشناسان صحی از نبودن تدابیر مراقبتی 
مسئوالن  می کنند.  نگرانی  ابراز  کافی  تشخیصی  و 
ابراز نگرانی می پذیرند که  با  وزارت صحت  عامه نیز 
ممکن است در عدم رعایت شرایط بهداشتی و عدم 
حفظ فاصله گیری شیوع ویروس کرونا در فصل سرما 

فراتر از ظرفیت موجود صحی شدت بگیرد و...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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رافت اسالمی ایران؛ 
از حرف تا عمل

اسالمی  شورای  دست  روی  طرحی  ایران  در 
مجازات  که  است  شده  گذاشته  کشور  این 
مهاجران غیرقانونی در این کشور و قانونی کردن 
را  مهاجران  حامل  موتر  به سوی  تیراندازی 
از یک طرف  این طرح  قانونی می سازد. مطابق 
جریمه های کمرشکن نقدی تا مرز 100 میلیون 
مهاجران  برای  زندانی شدن  خطر  و  تومان 
اگر  دیگر،  از طرف  و  دارد  پی  در  را  غیرقانونی 
موتری از ایست بازرسی فرار کند و »ظن قوی 
به حمل اتباع باشد« مأموران ایرانی حق دارند با 
سالح گرم موتر مشکوک به حمل این مهاجران 
این  دیگر  تاریک  نقطه ی  دهند.  قرار  هدف  را 
طرح، تالش برای شانه خالی کردن از غرامت به 
قربانیان است. این طرح به ایران فرصت می دهد 
مهاجران  زخمی شدن  یا  کشته  صورت  در  که 
این کشور  انتظامی  نیروهای  یا  توسط مرزبانان 
است  قرار  نشود.  داده  قربانیان  به  غرامتی  هیچ 
به زودی در مورد این طرح رای گیری شود. اگر 
در  مهاجران  مشکالت  بیاورد،  رای  طرح  این 

ایران بیشتر می شود. 
رای  ایران  مجلس  در  طرح  این  اگر  همچنان 
بر  تیراندازی  در  را  پولیس  دست  بگیرد، 
مهاجران بازتر می کند که پیامد آن امکان خلق 

تراژیدی های بیشتر انسانی است...
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پاکستان خواستار کاهش فوری 
خشونت و تأمین آتش بس 
در افغانستان شد

قصه های ما صدای درد است
ویا سادات گفت وگو با ر
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اطالعات روز: شاه محمود قریشی، وزیر امور 
خارجه ی پاکستان سطح بلند خشونت ها در 
افغانستان را محکوم کرده و خواستار کاهش فوری 
خشونت و تأمین آتش بس در این کشور شده است...

صفحه 2

اتمر برای شرکت در نشست شورای 
وزیران خارجه سازمان همکاری 
اسالمی به نایجریا رفت

ترمپ:  
اگر کالج انتخاباتی 
به جو بایدن رای 

بدهد کاخ سفید را 
ترک خواهم کرد

پایان هر طوفانی 
آفتاب است

زیدان: خیلی خیلی 
به این رئال خوشبینم

هاورتز: 
تماشای بازی 

رونالدینیو را دوست 
داشتم اما...
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عاشقانه 6ساله؛ 
دیه گو چطور به 
بارسا پیوست؟

وزیر خارجه ی امریکا: ترمپ نمی خواهد نیروهای امریکایی را 
در جایی حفظ کند که به نفع امریکا نباشد

اطالعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تأکید کرده 
و گفته است که رییس جمهور دونالد ترمپ نمی خواهد سربازان را در جایی حفظ کند که به نفع امریکا نباشد.
آقای پمپئو دو روز پیش )پنج شنبه، ۶ قوس( در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که برنامه ی | صفحه 2

کابل نان؛ مردی با جیب های بسیار در دنیای تاریک
والیت  »سیاه خاک«  روستای  در  زمان  آن  در  است. 
طیاره ا ی  روز  یک  است.  می کرده  زندگی  میدان وردک 
مربوط به دولت »ببرک کارمل« بر عرض آسمان روستا 
هوا  از  را  مدفوعش  که  کرگسی  مانند  و  می شود  پیدا 
رها کند، چند بمب بر سر مردم رها می کند. بمب ها به 

زمین می رسند و قارچ انفجار | صفحه 3

تلفن  کارت  مرد  یک  سرخ«  »پل  چهارراه  تقاطع  سر 
را می کند.  کار  که همین  است  می فروشد. هفت سال 
برای  مهدی«.  »کاکا  به  معروف  است؛  مهدی  اسمش 
تاریک.  و  سیاه  است؛  تاریک  همیشه  هوا  مهدی  کاکا 
جنگ  در  پیش  سال   34 را  چشمانش  است.  نابینا  او 
بوده  ساله  دوازده  فقط  که  زمانی  است؛  داده  از دست 

و  خستگی  می  کردم،  مصاحبه  عارفیان  زهرا  با  وقتی 
یأس توأم با آرزوی بزرگ را در البه الی صحبت  هایش 

مشاهده کردم. خستگی که | صفحه 4

نگرانی، قرض باری و ناامیدی
چگونه شیوع کرونا کسب وکار 

شش خانم متشبث را متضرر کرد؟
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خواست اتحادیه اروپا و استقبال عبداهلل؛ 
»تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی 

نهایی شود«
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وزیر خارجه ی امریکا: 
ترمپ نمی خواهد نیروهای امریکایی را در جایی حفظ کند که به نفع امریکا نباشد

اطالعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا بر خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان تأکید کرده و گفته است که رییس جمهور دونالد ترمپ نمی خواهد سربازان را در 

جایی حفظ کند که به نفع امریکا نباشد.
است  نیوز گفته  فاکس  با شبکه  )پنج شنبه، ۶ قوس( در گفت وگو  روز پیش  دو  پمپئو  آقای 
که برنامه ی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تنظیم شده است. او افزوده است که نبود 

نیروهای امریکایی در افغانستان به معنای ناامن شدن امریکا نیست. 
وزیر خارجه ی امریکا به فاکس نیوز گفته است که آنان درحال محافظت از کشورشان هستند. او 
در عین حال تأکید کرده است در صورتی که حضور نیروهای امریکایی در بیرون از این کشور 
خالف منافع ایاالت متحده و متحدانش باشد، مردان و زنان جوان ]سربازان[ را در معرض خطر 

قرار نمی دهند.
اشاره  نیز  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش  به  فاکس نیوز  با  صحبت هایش  جریان  در  پمپئو 

کرده، اما گفته است که سطح تهدید ها در برابر نیروهای امریکایی پس از توافق نامه ی دوحه 
کاهش یافته است. وزیر خارجه ی امریکا همچنان گفته است که در جریان سفرش به دوحه با 
هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان درباره ی نیاز به ادامه ی 
مذاکرات که منجر به یک افغانستان واحد و مستقل شود، صحبت کرده است.  او گفته که از 

دو طرف خواسته است تا سطح خشونت ها را کاهش دهند.
به گفته ی پمپئو، مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد و امریکا نیز در مسیر درست قرار دارد.

وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( در ۲۷ عقرب اعالم کرده بود که دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
این کشور دستور خروج حدود دو هزار سرباز امریکایی از افغانستان را صادر کرده است.

کرستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا در آن زمان در یک نشست در مقر پنتاگون گفته 
بود که تا 1۵ جنوری سال آینده ی میالدی )۲0۲1( تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان به 

دو هزار و ۵00 نفر کاهش خواهد یافت.

پاکستان خواستار کاهش فوری خشونت 
و تأمین آتش بس در افغانستان شد

اتمر برای شرکت در نشست شورای وزیران 
خارجه سازمان همکاری اسالمی به نایجریا رفت

در  خشونت ها  بلند  سطح  پاکستان  خارجه ی  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود  روز:  اطالعات 
افغانستان را محکوم کرده و خواستار کاهش فوری خشونت و تأمین آتش بس در این کشور 

شده است.
آقای قریشی این اظهارات را در دیدار با محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه ی افغانستان در 
پایتخت  نیامی،  در شهر  اسالمی  سازمان همکاری  وزیران خارجه  نشست شورای  حاشیه ی 

نایجریا مطرح کرده است.
وزارت خارجه ی کشور دیروز )جمعه، ۷ قوس( در اعالمیه ای گفته است که دو طرف در این 
دیدار در مورد موفقیت روند صلح، برنامه ی همه جانبه برای برگشت باعزت مهاجران افغان، 

اتصال منطقه ای و رسیدگی به مشکالت تجارتی میان دو کشور صحبت کرده اند.
آقای اتمر در این دیدار نقش کشورهای منطقه و همسایه به ویژه پاکستان را در موفقیت روند 

صلح را مهم دانسته و بر تقویت همکاری ها تأکید کرده است.
به نقل از اعالمیه، دو طرف تصمیم گرفته اند که با درنظرداشت میکانیزم های موجود همکاری 
دوجانبه و توافقاتی که در جریان سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به کابل صورت گرفته 

است، کمیته های کاری دو کشور به اقدامات شان سرعت بدهند.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در ۲۹ عقرب در یک سفر رسمی یک روزه به کابل آمد. 
عمران خان پس از دیدار با رییس جمهور اشرف غنی، با او در یک نشست خبری مشترک 

ظاهر شد.
خان در آن نشست خبری گفت که به کابل آمده است تا اطمینان بدهد که دولت او هر آنچه 
را که در توان داشته باشد، مردم افغانستان را در راستای کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس 

کمک خواهد کرد.
از سوی هم، وزیر امور خارجه ی پاکستان درحالی خواستار کاهش فوری خشونت و تأمین 
آتش بس در افغانستان شده است که خشونت های فزاینده در بخش های مختلف کشور همواره 

از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان قربانی می گیرد.
روز سه شنبه )3 قوس( در دو انفجار پی هم ماین در شهر بامیان، دست کم 1۸ نفر کشته و 
حدود ۶0 نفر زخمی شدند. انفجار ماین در بامیان که کانون امنیت کشور دانسته می شود، در 

نوع خود بی سابقه بوده است.

چهل وهفتمین  در  شرکت  برای  کشور  خارجه ی  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  روز:  اطالعات 
نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های اسالمی به شهر نیامی، پایتخت نایجریا 

رفته است.
حامد تهذیب، معاون سخن گوی وزارت خارجه می گوید که این نشست دوروزه تحت عنوان 

»اتحاد علیه تروریزم برای صلح و انکشاف« برگزار می شود.
به گفته ی تهذیب، در این نشست قرار است وزیران خارجه و هیأت های بلندرتبه ی کشورهای 
عضو سازمان همکاری های اسالمی شرکت کنند. سازمان همکاری های اسالمی ۵۷ عضو دارد.

او می گوید که هیأت افغانستان در این نشست از کشورهای اسالمی خواهد خواست که ضمن 
ناروا دانستن جنگ افغانستان، از صلح و نظامی حمایت کنند که در آن حفظ دست آوردهای 
چند سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود و همچنان 

رأی مردم تعیین کننده ی سرنوشت سیاسی شان باشد.
معاون سخن گوی وزارت خارجه می افزاید که آقای اتمر قرار است در حاشیه ی این نشست با 
شماری از وزیران خارجه ی کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در مورد جلب حمایت شان 

از صلح، امنیت و رفاه در افغانستان و نیز نتایج نشست ژنو دیدارهای جداگانه داشته باشد.
انکشاف«  و  صلح  برای  تروریزم  علیه  اتحاد   « عنوان  زیر  اسالمی  همکاری  سازمان  نشست 
درحالی برگزار می شود که در افغانستان به عنوان یک عضو این سازمان، تالش ها برای تأمین 

صلح جریان دارد.
هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان از بیش از دو ماه به این 

طرف در شهر دوحه، پایتخت قطر در حال چانه زنی و مذاکره هستند. 
برخی منابع از درون دو هیأت اخیرا از پیشرفت ها در حل موارد اختالفی طرزالعمل مذاکرات 

سخن گفته اند.
ناجیه انوری، سخن گوی وزارت دولت در امور صلح نیز به تازگی در تویتی نوشته است: »هیأت 
از هیچ سعی  برای پیشبرد مذاکرات  افغانستان در دوحه،  مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
دریغ نکرده و روی موارد اختالفی به صورت دوام دار با جانب مقابل ]طالبان[ در بحث بوده است. 
تا اندازه ای پیشرفت صورت گرفته و برای حل کامل کار جریان دارد که بعد نهایی شدن و توافق 

جمعی بین هیأت ما و جانب مقابل، رسماً اعالم خواهد شد.«
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متأسفانه قبل از این نیز هرازگاهی در نتیجه ی 
تیراندازی مرزبانان  نیروهای انتظامی ایران بر 
مهاجران افغانستانی فاجعه ی انسانی رخ داده 
مهاجران  بارها  ایران  امنیتی  نیروهای  است. 
افغانستان را به ضرب گلوله کشته اند. آخرین 
در  که  داد  رخ  پیش  ماه  چند  همین  رویداد 
نتیجه ی تیراندازی نیروهای امنیتی ایران موتر 
سه  و  گرفت  آتش  افغانستان  مهاجران  حامل 
قبل  سوختند.  آتش  در  و  شده  کشته  مهاجر 
ایران  مرزی  نیروهای  که  شد  ادعا  نیز  آن  از 
افغانستان  غیرقانونی  مهاجران  از  شماری 
و  افغانستان  مشترک  مرز  از  عبور  حین  را 
هریرود  رودخانه  به  و  کرده اند  ایران، شکنجه 
با  ایران  مرزی  نیروهای  بدرفتاری  انداخته اند. 
خاک  وارد  غیرقانونی  به صورت  که  مهاجران 
و  شده  خبرساز  بارها  می شوند،  کشور  این 
به  جان  و  پیموده   را  مسیر  این  که  مهاجران 
تکان دهنده ای  روایت های  برده اند،  سالمت 

دارند.
مهاجران  برای  کشورها  بدترین  از  یکی  ایران 
است. دسترسی سخت و پرهزینه به آموزش، 
محرومیت  و  میزبان  جامعه  تبعیض آمیز  نگاه 
اصلی  مشکالت  از  شهروندی  حق  نوع  هر  از 
مهاجران افغان در ایران است. به عبارت دیگر، 
مهاجران  با  ایران  رفتار  سال ها،  این  طول  در 
پذیرفته شده  رفتارهای  پایه ی  بر  هرگز 
مهاجران  روزها  این  است.  نبوده  بین المللی 
»#من_ مجازی  کارزار  ایران  در  افغانستان 
مهاجرم« را راه انداخته است. این کارزار در پی 
برجسته کردن مشکالتی است که مهاجران در 
ایران دارند. مهاجران می گویند به ابتدایی ترین 
خدمات دسترسی ندارند. واقعیت همین است. 
مهاجران  که  را  سختی هایی  نمی تواند  کسی 
انکار  می کشند،  دوش  بر  ایران  در  افغانستان 
»مثنوی  حکایت  مشکالت  این  شمردن  کند. 

هفتاد من« است. 
ادعایی  اسالمی  رفت  و  هم جواری  حسن 
است که همواره از سوی ایران در روابطش با 
ادعا شده  مهاجران  با  برخوردش  و  افغانستان 
است. اما در عمل به ویژه در زمینه ی برخورد با 
مهاجران و کارگران افغانستانی رفتار ایران غیر 
از این بوده است. طرحی که دست پولیس را 
در تیراندازی بر مهاجران بازتر  کند، کافی است 
که ادعای رافت اسالمی و حسن همجواری را  
این طرح  این که  به  برود، چه رسد  زیر سوال 
رای بیاورد و عملی شود. شکی وجود ندارد که 
تراژیدی  خلق  امکان  طرف  یک  از  آن  پیامد 
انسانی است و از طرف دیگر، اسناد بین المللی 
را  مهاجران  با  خشونت بار  رفتار  مهاجرت 
اسناد  از  هیچ یک  با  کار  این  و  برنمی  تابد 
هم خوانی  پناهندگی  و  مهاجرت  بین المللی 
صحرایی  دادگاه  بارز  مصداق  کار  این  ندارد. 
شناخته است. کجای دادگاه صحرایی با رافت 

اسالمی و حسن همجواری هم خوانی دارد؟
را  همجواری  حسن  عمل  در  باید  ایران 
اصلی  علت  که  است  این  واقعیت  کند.  ثابت 
مهاجرت  افغان ها در ایران و کشورهای دیگر، 
همین  به  است.  افغانستان  در  ناامنی  و  فقر 
را  مرزها  کار،  کردن  پیدا  برای  افغان ها  دلیل 
به صورت غیر قانونی طی می کنند. شکی وجود 
مهاجران  دادخواهی  شنیدن صدای  که  ندارد 
در ایران، دادن مصونیت و رعایت حقوق  بشری 
به آنان مصداق رافت اسالمی است. توسل به 
خشونت نه می تواند معضل مهاجرت غیرقانونی 
را حل کند و نه راه کارجویانی را که به صورت 
کند.  سد  می کنند،  طی  را  مرزها  غیر قانونی 
و  مهاجران  بیشتر  کشته شدن  کار  این  پیامد 
برخوردهای  در  ایران  سیاه  پرونده  قطورشدن 
مخالف اسناد بین المللی مهاجرت با مهاجران 

است. 
غیرقانونی  مهاجران  معضل  به  رسیدگی 
این  در  دارد.  دیپلماتیک  و  قانونی  حل  راه 
قابل  نیز  افغانستان  حکومت  کم کاری  میان 
چشم پوشی نیست. دستگاه خارجی افغانستان 
را  مهاجران  با  ایران  بدرفتاری  نتوانسته 
کند.  برجسته  جدی  مسأله ی  یک  به عنوان 
واکنشی  برخوردهای  عمدتا  افغانستان  دولت 
افغانستان  دیپلماسی  دستگاه  است.  داشته 
مهاجران،  قانونی شدن  به  کمک  زمینه ی  در 
به ویژه  مهاجران  به  پاسپورت  و  اسناد  توزیع 
کشورهای  با  پاکستان  و  ایران  کشورهای  در 
میزبان به طور واضح کم کاری داشته است. حتا 
رسیدگی  مثل  پیش پاافتاده  بسیار  وظایف  در 
پاکستان  و  ایران  در  مهاجران  مشکالت  به 

کوچک ترین گامی برنمی ندارد. 

گزارشخبرهای داخلی

سر تقاطع چهارراه »پل سرخ« یک مرد کارت تلفن می فروشد. هفت 
سال است که همین کار را می کند. اسمش مهدی است؛ معروف به 
»کاکا مهدی«. برای کاکا مهدی هوا همیشه تاریک است؛ سیاه و 
تاریک. او نابینا است. چشمانش را 34 سال پیش در جنگ از دست 
داده است؛ زمانی که فقط دوازده ساله بوده است. در آن زمان در 
است.  می کرده  زندگی  میدان وردک  والیت  »سیاه خاک«  روستای 
یک روز طیاره ا ی مربوط به دولت »ببرک کارمل« بر عرض آسمان 
روستا پیدا می شود و مانند کرگسی که مدفوعش را از هوا رها کند، 
چند بمب بر سر مردم رها می کند. بمب ها به زمین می رسند و قارچ 
انفجار به هوا می رود. خاک و خاکستر می پاشد روی صورت کودکی 
که مات و مبهوت به پرواز یک فوج کبوتر سفید بر فراز روستا نگاه 
می کند. از کاکا مهدی پرسیدم، آخرین چیزی که دیدی چه بود؟ 
جوابش مثل یک بیت شعر غمگین و مثل یک تابلوی نقاشی زیبا 
بود؛ پرواز سراسیمه ی کبوتران سفید از بام خانه ی همسایه آخرین 
چیزی است که مهدی در این دنیا دیده است. از آن پس همه  ی 

رنگ ها برای او یک رنگ می شود؛ سیاه و تاریک. 
مهدی فرزند اول خانواده اش است؛ خانواده ی پرجمعیتی که جز پدر 
نان آوری دیگری ندارد. چند سال بعد پدرش از دنیا می رود و زمین 
می گذرد.  ماه ها  و  هفته ها   روزها،  می دهد.  ادامه  خود  به چرخش 
آفتاب پس از هر غروبی دوباره طلوع می کند. بادها  می وزد، برف ها 
پاییز  به  تابستان  و  می  رسد  بهار  زمستان  به  باران ها  می بارد.  و 
می گذرد  چگونه  مهدی  برای  این که  می گذرد،  سال ها  می انجامد. 
و  می شود  جوان  فالکت  و  فقر  در  مهدی  ولی  ندارد،  خبر  کسی 
و  دراز  داستان  نیز  می کند،  ازدواج  این که چگونه  می کند.  ازدواج 
زیبایی دارد که در این ستون نمی گنجد. خالصه این که او صاحب 
چند فرزند می شود و او باید برای فرزندانش نان پیدا کنند، اما با 

چشمان نابینایش چگونه؟
وقتی فردریش نیچه گفته بود؛ »کسی که چرایی زندگی را یافته 
باشد با هر چگونه ای خواهد ساخت«، احتماال منظورش کسانی مثل 
روزها و شب ها  زیادی  است. کاکا مهدی مدتی  بوده  کاکا مهدی 
نابینا می تواند،  مرد  کارهای که یک  تمام  به  تنگ دستی  عالم  در 
انجام بدهد، فکر می کند. هر بار که فکر گدایی به کله اش می زند، 
عزت نفسش از درون بر او نهیب می زند و او برای خودش آرزوی 
مرگ می کند. انتخاب هایش بسیار محدود است، ولی مسدود نیست. 
او هم برای بیرون آمدن از اتاق تنگ محدودیت به جای فکرکردن 
»کریدت کارت  سرانجام  می کند.  جست وجو  را  دروازه  دیوارها،  به 

فروشی« را انتخاب می کند. 
پنج  افغانستان  در  نیست.  آسانی  کار  او  برای  نیز  کارت فروشی 
پنج  روی  هم رفته  شرکت  هر  و  می کند  فعالیت  مخابراتی  شرکت 
نوع   ۲۵ می شود  که  می کند  عرضه  بازار  به  کریدت کارت  قیمت 
کریدیت کارت. از سوی دیگر پول های که در بازار افغانستان می چلد، 
از یک افغانی تا یک هزار افغانی، ۹ رقم می شود. گاهی این پول ها 
از نظر اندازه  چنان به هم نزدیک است که تشخیص ۵0 روپیگی از 
100روپیگی و پنج صدی از هزاری برای یک فرد نابینا کار دشواری 

است. 
می رود.  خیاط  پیش  و  می کند  فکر  چیزها  این  تمام  به  مهدی 
باشد.  تا جیب داشته  برای من واسکتی بدوز که بیست  می گوید 
بعد صبح یک روز )هفت سال پیش از امروز( دستش را به دست 
دخترکش می گذارد و می گوید مرا به کوته سنگی برسان؛ به مغازه ی 
عمده فروشی کریدت کارت . مغازه شلوغ است و او مجبور می شود، 
کلماکل  به  مغازه  گوشه ی  در  و  کند  صبر  ساعت  یک  از  بیش 
می شود،  خلوت  فضا  وقتی  کند.  گوش  مغازه  و صاحب  مشتریان 
رو می کند به صاحب مغازه و می گوید: من مرد عیال باری ام و در 
کاری  هیچ  ولی  کرده ام،  فکر  زیاد  می کنم.  زندگی  کرایی  خانه ی  
غیر از کارت فروشی در این دنیا از دست من پوره نیست. بدتر از آن 
این که یک روپیه هم ندارم. آمده ام که به من کارت بدهی. مغازه دار 
در کمال جوان مردی رویش را به زمین نمی گذارد. از آن پس هفت 
سال است که کاکا مهدی هفته ا ی یک بار به دکان او می رود. پول 
کارت هایش را می پردازد و کارت جدید می گیرد. حاال هر دو برای 
همدیگر دوستان قدیمی به حساب می رود. کاکا مهدی با قدردانی از 

این دوستی یادآوری کرد و گفت او انسان بسیار خوبی است! 
کاکا مهدی راست می گوید، هرچند کابل را تقریبا بدی فتح کرده 
است.  بسیار  شهر  این  در  نیز  خوب  انسان های  شمار  ولی  است، 
در  تسلم ناپذیری  و  سرسختی  نماد  خودش  مهدی  کاکا  چنانچه 
کم درآمد  و  زحمت کش  کارگر  هزاران  نماینده ی  و  زندگی  برابر 
خیابان های این شهر است که از سفیدی صبح تا سرخی غروب در 
سرما و گرما در خیابان ها برای خانواده و فرزندان شان عرق می ریزند. 
کاکا مهدی ۵ فرزند دارد و در خانه ی کرایی زندگی می کند. تاکنون 
چند بار دزدان و نامردان این شهر از معلولیت او سوءاستفاده کرده 
است. یک بار دزدی با حیله و نیرنگ او را به یک کوچه ی خلوت 
می برد و تمام جیب هایش را خالی می کند. بار دیگر کسی به بهانه ی 

صرف دالر پول هایش را می گیرد و از پیشش می گریزد. 
از خوانندگان عزیزی که از پل سرخ گذر می کنند، می خواهم همیشه 
از کاکا مهدی کارت بخرید. او سریع تر و چاالک تر از هر دکانداری، 
هر قدر کارت و از هر شبکه  که خواسته باشید را به شما می دهد و 
بی هیچ معطلی هم پول کالن تان را میده می کند. هر جیب او یک 

آدرس است و او آن آدرس ها را چون کف دستش از بر دارد. 
این جا کابل جان است.

مردی اب جیب های بسیار 
در دنیای اتریک

»شاید نتوانیم رسیدگی کنیم« 
آمار رسمی وزارت صحت  عامه نشان  می  دهد که میزان 
مریضان فعال اکنون بیش از هفت هزار و 400 نفر است. 
از این میان تنها 3۸۹ مریض نیاز به مراقبت جدی دارد و 
در شفاخانه های مخصوص کرونا بستری است. سخن گوی 
وزارت صحت عامه می گوید که بیشتر مریضان فعال در 
خانه ها قرنطین اند و این وزارت با تیم های سیار از آنان 
مراقبت و توصیه می کنند: »تیم های مراقبتی در پنج 
شهر بزرگ ایجاد شده است که به گونه ی سیار آگاهی 
دهی و به مریضان کرونا رسیدگی می کنند. ۲۶۵ تیم 
قریه ها  و  ولسوالی ها  پاسخ دهی سریع در سطح  سیار 
فعال شده است. شهروندان اگر در خانه ها مریض داشته 
آن  به  سیار  تیم  بگیرند  تماس  شماره 1۶۶  به  باشند 

مراجعه می کند.«
آمادگی های وزارت صحت  عامه در حالی است که میزان 
رسمی  آمار  با  افغانستان  در  کرونا  ویروس  مبتالیان 
تفاوتی زیادی دارد. در دور اول شیوع ویروس کرونا در 
افغانستان، وزارت صحت عامه در یک تحقیق عمومی از 
افغانستان حدود  در  دریافت که  آزمایش سریع  طریق 
10 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتال است. در حالی 
که آمار رسمی میزان مبتالیان بیش از 4۵ هزار نفر را 

نشان می دهد. 
کارشناسان امراض ویروسی می گویند، درحالی که موج 
اوج  حال  در  اول  موج  از  تر  شدید  کرونا  ویروس  دوم 
نیافته  افزایش  نسبت  همان  به  تدابیر  اما  است  گیری 
پاسخ  در  عامه  وزارت صحت  مسئوالن  ندارد.  وجود  و 
می گویند که برای کنترل شیوع کرونا همکاری مردم در 
رعایت توصیه ها شرط است. در صورت اعمال توصیه ها 
می توان در مدت چهار هفته دوباره به کنترل در آورد. 
فرهنگ  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  سخن گوی 
بهداشتی و رفتار مراقبتی میان شهروندان ضعیف است. 
از یک طرف در فصل سرما آلودگی هوا و امراض ویروسی 
دیگر نیز افزایش می یابد، از این رو ممکن است دو باره به 

»بحران« مواجه شویم. 
مسئوالن وزارت صحت عامه تاکید می کنند که شهروندان 
از شرکت در تجمعات و مهمانداری ها خودداری کنند. 
ماسک بپوشند و شرایط بهداشتی موج اول مثل دست 
شستن و فاصله گیری را رعایت کنند. وزارت صحت عامه 
از تمامی نهادها به ویژه نهادهای آموزشی و تحصیلی 
راه  از  آموزشی  خصوصی می خواهند که سیستم های 
دور را به کار بیندازند و از برگزاری درس های حضوری 

خودداری کنند.
اکمل سمسور سخن گوی وزارت صحت عامه در نشست 
خبری پنج شنبه )۶ قوس( به رسانه ها گفت که سه ماه 
سختی در پیش است. او گفت که در موج دوم پیش بینی 
می شود که ۹0 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا داشته 
میان ممکن است حدود ۹ هزار آن  این  از  باشیم که 
ثبت شود. آقای سمسور تأکید کرد که اگر شهروندان از 
ماسک استفاده کنند این فرض می تواند غلط ثابت شود 
و ۸۵ درصد موارد مثبت و موارد مرگ آن را کاهش دهد.

کرده است. 
برآورد های  کرونا  ویروس  شیوع  نخست  ماه های  در 
 )Covid_19( تجربی و علمی این بود که شیوع کرونا
می شود.  زیاد  سرما  فصل  در  و  کم  گرما  فصل  در 
کارشناسان امراض ویروسی اکنون هشدار می دهند که 
افغانستان نیز از این قاعده استثنا نیست. دکتر کریم اهلل 
شهپر، متخصص امراض ویروسی به اطالعات روز گفت 
که با رسیدن فصل سرما، بار دیگر افغانستان مثل سایر 
در حرکت  کرونا  ویروس  شیوع  اوج  سوی  به  کشورها 
است. او گفت که امراضی ویروسی خانواده ی کرونا در 
فصل سرما بیشتر زنده می شوند، بنابرین شیوع آن در 

فصل سرما شدیدتر از پیش خواهد بود.
هشدارها از اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا در حالی است 
که در افغانستان بیشتر مردم و حتا شماری از پزشکان به 
این مریضی بی اعتنا شده اند. ماه های پیش گفته می شد 
که شماری از پزشکان در شفاخانه های مخصوص کرونا از 
ماسک و وسایل بهداشتی کار نمی  گرفتند. وقتی مریضی 
از از یکی از پزشکان پرسیده بود که چرا ماسک نپوشیده 
این مریضی هم چیزی  »از  بود:  پاسخ گفته  است، در 

نمانده است.«
در  افغانستان  شفافیت  دیدبان  بی اعتنایی ها،  اوج  در 
نتیجه ی یک پژوهش دریافت که در بیشتر شفاخانه ها 
آزمایش های مقدماتی ویروس کرونا انجام نمی شود. در 
و 13  ولسوالی  در ۶0  مرکز صحی  پژوهش ۷00  این 
والیت نظارت و سروی شده بود. دیدبان شفافیت از نبود 
تجهیزات کافی در شفاخانه ها نیز گزارش داده بود و از 
وزارت صحت عامه خواسته بود که به وضعیت رسیدگی 

کند و برای موج دوم کرونا آمادگی بگیرد. 
که  می گویند  اکنون  عامه  صحت   وزارت  مسئوالن 
پزشکان ویژه شفاخانه های کرونا دوباره بسیج شده اند و 
برای رسیدگی به مریضان کرونا در فصل سرما آمادگی ها 

گرفته شده است. 

آمادگی ها و اقدام های جدید چیست؟ 
براساس اطالعات وزارت صحت عامه ظرفیت تشخیصی 
و البراتواری نسبت به دور گذشته شیوع ویروس کرونا 
دولتی  تشخیصی  البراتوار  اکنون 14  است.  رفته  بلند 
وجود دارد که روزانه ظرفیت سه تا چهار هزار آزمایش را 
دارد. همچنان از ۲4 البراتوار شخصی ۹ البراتوار اکنون 
فعال است که در مجموع روزانه ظرفیت حدود دو هزار 
شفاخانه های  البراتوار  های  از  شماری  دارد.  را  آزمایش 
شخصی به مراتب از مدت یک هفته تا شش ماه به دلیل 
غیرمعیاری بودن کارشان متوقف شده است. به گفته ی 
میزان  این  از  پیش  عامه  صحت   وزارت  سخن گوی 
آزمایش ها روزانه ۲00 تا 300 بود اما اکنون روزانه حدود 

یک هزار و ۵00 آزمایش انجام می شود. 
را  آزمایش  ظرفیت  می گویند  صحت  وزارت  مسئوالن 
وزارت  این  سخن گوی  برد.  خواهند  باال  این  از  بیشتر 
گفت که ۹ البراتوار دیگر نیز در بخش دولتی اضافه و 
میزان ظرفیت آزمایش روزانه به هشت هزار خواهد رسید. 
همچنان تعداد بسترها و شفاخانه های مراقبتی در مراکز 

شهرها و ولسوالی ها افزایش یافته است. 
سخن گوی وزارت صحت  عامه می گوید که در مجموع 
۸۵ شفاخانه در سطح ولسوالی ها با ظرفیت ۵ تا 1۵ بستر 
آمادگی دارد که مریضان دارای عالیم کرونا را مراقبت 
کنند. به تمام این شفاخانه ها دستگاه ها تولید اکسیجن 

کوچک یک نفری نیز فرستاده شده است. 
براساس گفته های سخن گوی وزارت صحت  عامه اکنون 
این وزارت ظرفیت کافی دارد اما اگر شهروندان توصیه ها 
را مراعات نکند ممکن است در اوج سرما میزان مبتالیانی 
که نیاز به مراقبت جدی دارند بیشتر از ظرفیت شود: 

لیاقت الیق
گزارشگر

و  عامه  وزارت صحت  فصل سرما مسئوالن  رسیدن  با 
کارشناسان امراض ویروسی از شیوع نسبتا شدید ویروس 
کرونا هشدار می دهند. وزارت صحت عامه رسما اعالم 
کرده است که موج دوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان 
در حال اوج گرفتن است. در پی آن این وزارت برخی 
از تدابیری را نیز اعالم کرده است و می گویند که برای 
موج دوم شیوع کرونا و رسیدن به اوج آن در فصل سرما 

آمادگی می گیرند. 
شماری از کارشناسان صحی از نبودن تدابیر مراقبتی و 
تشخیصی کافی ابراز نگرانی می کنند. مسئوالن وزارت 
ممکن  که  می پذیرند  نگرانی  ابراز  با  نیز  عامه  صحت  
حفظ  عدم  و  بهداشتی  شرایط  رعایت  عدم  در  است 
فاصله گیری شیوع ویروس کرونا در فصل سرما فراتر از 
ظرفیت موجود صحی شدت بگیرد و شاید این وزارت 
نتواند به آن رسیدگی کند. گرچند این وزارت اعالم کرده 
است که ظرفیت صحی برای مقابله با کرونا در موج دوم 

دوبرابر شده است. 
تا  دانشگاه ها  کرونا  ویروس  شیوع  دوم  موج  اعالم  با 
سالن های  همچنان  است.  شده  تعطیل  دیگر  ماه  سه 
عروسی تا آخر قوس بسته و استفاده از ماسک در ادارات 
عامه اجباری شده است. مسئوالن وزارت صحت  عامه 
کرونا  ویروس  شیوع  شدت  به  توجه  با  که  می گویند 
اقدام های دیگری نیز خواهد شد اما قرار نیست شهری به 

گونه ی کامل قرنطین شود. 
که  است  حالی  در  اخیر  هفته های  در  دوم  موج  اعالم 
ویروس  مخصوص  بسترهای  درصد   ۷0 پیش  ماه های 
درصد   ۷0 از  مبتالیان  میزان  بود.  شده  خالی  کرونا 
ثبت روزانه به 10 تا 1۵ درصد کاهش یافته بود. اکنون 
اطالعات رسمی وزارت صحت  عامه نشان می دهد که در 
هفته های اخیر آمار ثبت موارد مثبت به مراتب شدیدتر 
این رو مسئوالن  از  از دور گذشته ی شیوع کرونا است. 
وزارت صحت عامه آن را به عنوان رسیدن موج دوم شیوع 

ویروس کرونا اعالم کرده اند. 
اکمل سمسور، سخن گوی وزارت صحت  عامه  به اطالعات 
روز گفت که اوج گیری و میزان افزایش ثبت هفته وار به 
مراتب بیشتر از دور نخست آن است. بنابرین می توان 
گفت که کرونا در افغانستان در حالت متفاوت و نسبتا 
شدید در حال افزایش است و موج دوم آن رسیده است. 
در هفته ها و روزهای اخیر آمار ثبت روزانه به ۲0 درصد 
رسیده است. بسترهای شفاخانه های مخصوص ویروس 
است.  پر شده  دوباره  تا ۹0 درصد  از ۷0  گاهی  کرونا 
اضافه  مریض  هفته وار صدها  آقای سمسور  گفته ی  به 
می شود. میزان مرگ روزانه در روزهای اخیر به مرز باالتر 

از 1۵ نفر رسیده است. 
»در هفته ی چهل و پنجم، ۸00 مریض و در هفته ی 
مریض  هزار ۵00  هفته ی چهل وششم یک  یا  گذشته 
ثبت شد. در هفته ی چهل و هفتم پیش بینی می شود 

که حدود دو هزار مریض کرونا ثبت شود«.
سه ماه پیش آمار رسمی ویروس کرونا در حال کاهش 
سه  دست کم  در  والیات  از  شماری  در  زمان  آن  بود. 
روز پی هم آمار مرگ به صفر رسیده بود. در آن زمان 
مسئوالن وزارت صحت  عامه می گفتند که اگر در چهار 
هفته ی پی  هم آمار ثبت روزانه در شماری از والیات صفر 
باشد پایان موج اول را در آن والیات اعالم می کند و اگر 
پس از آن دوباره ثبت شود در واقع موج دوم ویروس 
کرونا است. بر این اساس اکنون اعالم موج دوم در حالی 
نیافت.  پایان  شهری  و  والیت  هیچ  در  اول  موج  است 
را  کرونا  ویروس  شیوع  دوم  موج  عامه  صحت  وزارت 
براساس شدت بیشتر شیوع آن نسبت به دور اول اعالم 

سهراب سروش

موج دوم کروان؛ هشدار از سه ماه سخت پیش رو
آمادگی ها و نگرانی ها چیست؟

مسئوالن وزارت صحت می گویند ظرفیت 
آزمایش را بیشتر از این باال خواهند برد. 
سخن گوی این وزارت گفت که 9 البراتوار 
دیگر نیز در بخش دولتی اضافه و میزان 
ظرفیت آزمایش روزانه به هشت هزار 
خواهد رسید. همچنان تعداد بسترها و 
شفاخانه های مراقبتی در مراکز شهرها و 
ولسوالی ها افزایش یافته است.

پس از امضای توافق نامه نهایی می شد، اما 
در طول بیش از شش ماه گذشته این کار 

صورت نگرفت.
در  غنی  اشرف  رییس جمهور  هرچند 
نفر   4۶ فرمانی،  امضای  با  سنبله  هشتم 
اعضا و هیأت رهبری شورای  به عنوان  را 
این  اما  کرد،  معرفی  ملی  مصالحه  عالی 
فرمان غنی با مخالفت عبداهلل مواجه شد. 
عالی  ایجاد شورای  که  بود  گفته  عبداهلل 
او است و  از صالحیت های  مصالحه ملی 

به صدور فرمان نیاز نیست.
صدیقـی،  صدیـق  پیـش،  روز  دو 
در  نیـز  ریاسـت جمهوری  سـخن گوی 
یـک نشسـت خبـری گفتـه بـود کـه کار 
شـورای  تشـکیالت  نهایی سـازی  روی 
و  دارد  جریـان  ملـی  مصالحـه  عالـی 

شـد. خواهـد  نهایـی  بـه زودی 

این  است.  شده  شورا  این  کار  به  آغاز  و 
شورای  ترکیب  که  است  گفته  سفارت 
عالی مصالحه ملی باید فراگیر باشد و از 
جامعه ی کثرت گرای افغانستان نمایندگی 

کند.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال،  همین  در 
خواست  از  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
کرده  استقبال  اروپا  اتحادیه  رییسان 
است. او در تویتی نوشته است که اعضای 
رهبری و مجمع عمومی این شورا به خاطر 
نهایی  سرعت  به  صلح  روند  تقویت 

خواهند شد.
یک  براساس  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
و  غنی  محمداشرف  میان  سیاسی  توافق 
ثور  بیست وهشتم  در  که  عبداهلل  عبداهلل 
امضا شد، ایجاد شده است. اعضا و هیأت 
رهبری این شورا باید در ظرف چند روز 

افغانستان تعهد شد، مطرح شده است.
در این بیانیه از شورای عالی مصالحه ملی 
تصمیم گیری  مرجع  عالی ترین  به عنوان 
در مورد مسایل مرتبط به صلح یاد شده و 
آمده است: »اعضای این شورا باید عالوه 
بر رهبران سیاسی، از اعضای متکثر مانند 
رهبران  جنگ،  قربانیان  زنان،  گروه های 
سازمانهای  و  جوانان  مذهبی،  اقلیت های 

جامعه مدنی باشند.«
صلح  به  دست یابی  بیانیه،  این  طبق 
در  سیاسی  قوی  اتحاد  طریق  از  پایدار 
و  حقوق  به  آن  در  که  جمهوریت  کنار 
خواست های مردم احترام شود و صداهای 

همه افغان ها شنیده شود، ممکن است.
در  دیروز  نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
فوری  نهایی شدن  خواستار  رشته تویتی 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  تشکیالت 

نمایندگی های  رییسان  روز:  اطالعات 
کابل  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
سریع  هرچه  نهایی شدن  خواهان 
شورای  فوری  کار  به  آغاز  و  تشکیالت 
عالی  شورای  عمومی  مجمع  و  رهبری 

مصالحه ملی شده اند. 
فنلند،  فرانسه،  دانمارک،  نمایندگی های 
و  سویدن  اسپانیا،  هالند،  ایتالیا،  آلمان، 
)پنج شنبه،  پیش  روز  دو  جمهوری چک 
این  مشترک  بیانیه ی  یک  در  قوس(   ۶
خواست را مطرح کرده اند. آنان فعال شدن 
را  ملی  مصالحه  عالی  شورای  سریع 
مذاکرات  مشورت دهنده  نهاد  به عنوان 

صلح مهم خوانده اند.
این خواست دو روز پس از کنفرانس ژنو 
در مورد افغانستان که در آن بیش از 13 
به  سال  چهار  برای  کمک  دالر  میلیارد 

خواست اتحادیه اروپا و استقبال عبدهللا؛ 
»تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی نهایی شود«

این  اعالمیه ی  هفتم  و  ششم  ماده ی  در 
ستاد آمده است که اداره ی محلی بامیان 
در تأمین امنیت مظاهرات و دادخواهی ها 
این  در  که  صورتی  در  و  دارد  مکلفیت 
راستا بی توجهی کند، تظاهرات گسترده ی 

مردمی سازمان دهی خواهد شد.
در  ماین  انفجار  دو  قوس  چهارم  در 
این  بامیان صورت گرفت. در  مرکز شهر 
و  کشته  نفر   ۲0 به  نزدیک  انفجار  دو 
پس  شدند.  زخمی  دیگر  نفر   ۶0 حدود 
شماری  زیاد،  انتقادهای  و  خواست ها  از 
از زخمیان این رویدادها که وضعیت شان 
وخیم بودند، برای درمان به کابل منتقل 

شدند.

در مورد انفجارهای چهارم قوس به مردم 
بامیان داده نشود، آنان خواهان استعفای 
انور  سید  جمله  از  مسئول  مقام های 
فرمانده  صافی  زبردست  والی،  رحمتی 
امنیت  رییس  احسان  عزیزاهلل  و  پولیس 

ملی خواهند شد.
قربانیان  برای  مردمی  دادخواهی  ستاد 
انفجارهای چهارم قوس در والیت بامیان 
همچنان گفته است که از طرف مقام های 
این  قربانیان  به  نسبت  مرکزی  و  محلی 
است  گرفته  صورت  بی توجهی  رویدادها 
غرامت  پرداخت  خواهان  بامیان  مردم  و 
به خانواده های کشته شدگان و رسیدگی 

همه جانبه به زخمیان این رویدادها اند.

عامالن این رویدادها را به زودترین فرصت 
شناسایی و بازداشت کنند.

این اعالمیه،  ستاد دادخواهی مردمی در 
بامیان  در  قوس  چهارم  انفجارهای 
از  و  خوانده  پرسش برانگیز  و  مبهم  را 
مبهم  جوانب  که  است  خواسته  حکومت 

این رویدادها را برای مردم واضح کند.
ستاد تأکید کرده است در صورتی که این 
انتقاد  و  انگشت شک  نگیرد،  کار صورت 
جمله  از  محلی  مقام های  به سوی  مردم 
والی، فرمانده پولیس و رییس امنیت ملی 

بامیان دراز خواهد شد.
که  صورتی  در  اعالمیه،  این  طبق 
به زودترین فرصت توضیحات قناعت بخش 

مردمی  دادخواهی  ستاد  روز:  اطالعات 
قوس  چهارم  انفجارهای  قربانیان  برای 
محلی  حکومت  از  بامیان  والیت  در 
که  را  مسئوالنی  است  خواسته  بامیان 
غفلت  رویدادها  این  از  پیش گیری  در 
پنجه ی  به  و  برکنار  وظیفه  از  کرده اند، 

قانون بسپارد.
در نخستین اعالمیه ی این ستاد که دیروز 
)جمعه، ۷ قوس( منتشر شده، آمده است 
مرکز  در  قوس  انفجارهای چهارم  در  که 
و  گرفته  قرار  هدف  غیرنظامیان  بامیان 

جنایت جنگی محسوب می شود.
در این اعالمیه از اداره ی محلی بامیان و 
که  است  شده  خواسته  مرکزی  حکومت 

انفجارهای مرگبار در بامیان؛ 
معترضان خواستار برکناری مسئوالنی شدند که غفلت کرده اند
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در پیشرفت کشور داریم و کار مان را گسترش 
می دهیم.«

اما در سال روان نه تنها آرزوهایش جامه عمل 
نداد  امان  او  به  کرونا  ویروس  بل که  نپوشید، 
کند.  حرکت  کارش  شروع  خط  روی  حتا  که 
کشیدم  زحمت  شرکت  »برای  می گوید:  او 
می خواستم سرپا ایستاد کنم، اما نتوانستیم که 
پیشرفت کنیم. ما نوپا بودیم کرونا به زمین زد.«

و شایعات گسترش  هیاهو  زمانی که  نفس گل 
مواد  خروار   1۵ داشت،  وجود  ایران  در  کرونا 
خام را برای تولید و پروسیس محصوالت غذایی 
خریداری کرد، اما شیوع کرونا در هرات و وضع 
را  او  شهر  این  در  گشت وگذار  بر  محدودیت 

»غافل گیر« کرد. 
شیوع ویروس کرونا در افغانستان در پنجم حوت 
13۹۸ خورشیدی در هرات در غرب افغانستان 
و هم مرز با ایران، تأیید شد و شیوع سریع این 

ویروس در جهان نیز بازتاب گسترده یافت.
 با بازتاب گسترده  شیوع ویروس کرونا در کشور 
و افزایش روزافزون بیماران مبتال به آن، وزارت 
صحت افغانستان، حالت اضطرار صحی را ابتدا 
دیگر  شهرهای  سپس  و  کرد  اعالم  هرات  در 
نیز به قرنطینه رفت و چرخه ی کاروبار  کشور 
متوقف شد. توقف این چرخه روی زندگی مردم 
از هر لحاظ به خصوص از لحاظ اقتصادی تأثیر 
ناگوار گذاشت و تجارت های کوچک و نو پا را تا 

مرز رکود نزدیک کرد.
نفس گل جامی از روز هایی می گوید که با شیوع 
کرونا و به  دلیل نبود امکانات و نبود سردخانه تنها 
نشسته و با اندوه فراوان به تلف شدن سرمایه اش 
و  ساعت  گذر  که  سرمایه  ای  است.  نگرسته 
دقیقه بیشتر از پیش آن را به فنا کشانده است: 
»امکانات پیش ما نبود. سردخانه نداشتیم که 
ما  نگاه کنیم. همه ی مواد غذایی  را  مواد خام 

فاسد شد.«
ویروس  شیوع  که  می کند  اضافه  جامی  خانم 
کرونا حتا او را در بیرون کردن مواد فاسدشده 
از شرکتش نیز با مشکالت شدید مواجه کرد: 
خام  مواد  که  بود  خاله  یک  و  بودم  من  »تنها 
فاسد شده پیش ما ماند و کسی جرأت نمی کرد 

شرکت بیاید و این ها را بیرون کنند.«
هیچ وقت تصورش را نمی کرد چنین روزی را 
سال،  نخست  ماه  هفت  طول  در  باشد.  شاهد 
نه تنها کاری نکرده و  به کارمندانش معاش نداده 
است ، بل که متحمل زیان هنگفت نیز شده است: 
به  و  به من، همکارانم  اقتصادی  بزرگ  »ضربه 
شرکت من وارد شد. به حدی که تاکنون حتا 
نتوانستم کرایه جایداد را بپردازم. هفت ماه کرایه 

سرم باقی مانده است.«
این وضع حتا خواب را از چشمانش ربوده است. 
تصریح  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  او 
این  به  مدام  و  ندارم  خواب  »شب ها  می کند: 
فکرم که خدایا چگونه کرایه جایداد و معاش های 

باقی مانده ی کارمندانم را بپردازم.«
او برای ایجاد شرکت پروسیس مواد غذایی ۵0 
بود.  کرده  سرمایه گذاری  امریکایی  دالر  هزار 
اما اکنون بیش از یک میلیون افغانی قرض دار 
است: »کاش تنها کرایه و ... این ها بود. من از 
خرید مواد خام از دهقان ها قرضدارم. از این هم 
گذشته برخی وسایل را برای شرکت خریداری 
کرده بودم به این امید که در جریان کار پول 
خوابید.  ما  کار  اما  می توانیم،  پرداخت  آن را 
را  ما  به من زنگ می آید که چرا پول  هر روز 
پرداخت نمی کنید. ترس دارم که در این روزها 

غذایی تهیه کند.
تحصیل  سیاسی  علوم  رشته ی  در  که  سمیرا 
امان  او  به  کرونا  اگر  که  می گوید  است،  کرده 
و  جنجال ها  این  همه ی  با  می خواهد  دهد، 
زنان  و  ساخته  بزرگ تر  را  شرکتش  دردسرها، 
بیشتری را حمایت کند. »صاف ستره را وسیع 
بسازم.  مسلکی تر  را  خاله  ها]کارمندان[  بسازم. 
وسایل جدید دستگاه موبل  شوی و فرش شوی و 
نمای بیرون ساختمان باشه، وارد کنم تا کار بهتر 
شود و زمینه کار برای زنان بیشتر فراهم شود.«

دوم  موج  گسترش  اما  آرزوها،  این  وجود  با 
کرونا در دنیا به ویژه در افغانستان او را نگران 
واقعا که  نگران شدم  باز هم  کرده است: »من 
وضعیت  آن  هم  افغانستان  در  که  بخواهد  اگر 
)رخصتی و قرنطین( تکرار شود واقعا برای همه 
به خصوص برای کارمندانم سخت است. چیزی 
که مهم است در افغانستان کسی نیست که تو 
را حمایت کند چه دولت، چه نهادهای دولتی 
و  می مانی  مؤسسه های خارجی. خودت  و چه 

کارت و بیچارگی.«
میالدی   ۲01۹ سال  اواخر  در  کرونا  ویروس 
نخست در شهر ووهان چین و سپس به دیگر 
این  شیوع  یافت.  گسترش  جهان  کشورهای 
جمله  از  فقیر  کشورهای  اقتصاد  روی  ویروس 

افغانستان تأثیرات ناگواری بر جای گذاشت.
پیش بینی  نخست  در  کشور  اقتصاد  وزارت 
کرده بود که در جریان همه گیری کرونا، رشد 
سه  تنها  جاری  سال  در  افغانستان  اقتصادی 
هفت  کشور  در  فقر  میزان  و  کاهش  درصد 
بانک جهانی  اما  داشت.  افزایش خواهد  درصد 
اعالم کرد که به خاطر شیوع ویروس کرونا رشد 
افغانستان ۵.۵ درصد کاهش خواهد  اقتصادی 
این کاهش رشد  براساس نظرسنجی ها،  یافت. 
و  تشبثات  روی  کرونا  تأثیر  به  دلیل  اقتصادی 

تجارت های کوچک رخ خواهد داد.
براساس معلومات ارائه شده از سوی اتاق تجارت 
زنان کشور، در کنار سایر تجارت های کوچک 
تجارت  زنان به شدت آسیب دیده است. طبق 
خانمی  دوهزار  از  بیش  از  شده  ارائه  معلومات 
اقتصادی  فعالیت  کرونا  شیوع  از  پیش  تا  که 
داشته اند، ۸3 درصد تنها در دور اول و در سه 
ماه نخست همه گیری ویروس کرونا در کشور 

فعالیت شان را در حالت رکود، متوقف کرده اند.
زنان  تجارت  اتاق  معاون  اوریاخیل،  پرورش 
افغانستان به روزنامه اطالعات روز گفت: »آمار 
در  زن  سه هزار  که  می دهد  نشان  غیررسمی 
اقتصادی  بخش های مختلف در کشور فعالیت 
رسمی  به گونه ی  دوهزار  به  نزدیک  و  داشتند 

ثبت بود.«
جریان  در  اما  اوریاخیل،  خانم  گفته ی  به 
زنان  این  محدود  شمار  تنها  کرونا  همه گیری 
فعالیت  ابتکاری،  روش های  به کارگیری  با 
متباقی  و  داده  ادامه  را  اقتصادی–تولیدی شان 
اقتصادی  با توقف فعالیت های  متوقف شده اند. 
همه گیری  جریان  در  را  کار شان  زیادی  شمار 
افراد  کرونا در کشور از دست داده و در جمع 

بیکار پیوستند.
و  کرونا  گسترش  دنبال  به  رسمی،  آمار  طبق 
ورشکست شدن کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی 
 1۸ به  نفر  میلیون   ۹ از  بیکار  افراد  جمعیت 
میلیون نفر در کشور افزایش یافته است. همین 
طور، میزان فقر در کشور نیز به شدت افزایش 

داشته است. 
به  چشم  متشبث  زنان  وضع،  چنین  در 
از  حمایت  با  تا  دوخته اند  دولت  دست گیری 
آنان، زمینه ی کار را برای افراد و کارمندان شان 
اما  انتظار نه چندان بزرگ،  دوباره فراهم کنند. 
عملی شدن آن از سوی دولت در آینده ی نزدیک 
که  زنان می طلبد  از  و  نمی رسد  به نظر  ممکن 
همچنان دست به دعا و رسیدن یاری از غیب 

باشند.
***

این گزارش با حمایت مالی اتحادیه اروپا تولید 
شده است. محتوای آن صرف به عهده »اطالعات 
اروپا  اتحادیه  نظر  منعکس کننده  و  بوده  روز« 

نیست.

گذره، انجیل و پشتون زرغون را خریداری کرده 
و به بازار بین المللی صادر می کند. 

کرده  طراحی  طوری  را  خریداری  مکانیزم 
زمان  در  دهقانان  زعفران  قیمت  نصف  که 
از  بعد  را  آن  دیگر  نصف  و  گل  تحویل گرفتن 
می کند.  پرداخت  دهقانان  به  زعفران  فروش 
سال گذشته وقتی کیلو کیلو زعفران دهقانان 
را می  خرید، نمی  دانست که کارش به این همه 

قرضداری بکشد.
سال گذشته، این تاجر زعفران زنان هرات قبل از 
شیوع ویروس کرونا حدود ۵00 کیلو زعفران از 
دهقانان خریداری می  کند اما گسترش و شیوع 
ویروس در منطقه و افغانستان بازار پر رونق این 
قراردادی  چندین  می  سازد.  مختل  را  محصول 
امارات  و  از جمله چین  تاجران خارجی  با  که 
متحده عربی بسته بوده است، مسدود می  شود 
و تجار خارجی به  دلیل همه  گیری ویروس کرونا 
دیگر طالی سرخ را نمی  خرد. »ما ضربه زیادی 
خوردیم. حدود چهل لک افغانی از خرید زعفران 
نُقص کردیم و از هر خانم زعفران  کار یک لک یا 

دو لک قرضدار شدیم.« 
شیوع  از  پیش  هراتی  زعفران  کار  خانم  این 
ویروس کرونا هر کیلو زعفران را به ۷۵ تا ۸0 
هزار افغانی می  فروخته است اما با شیوع ویروس 
کرونا مجبور می  شود که هر کیلو طالی سرخ 
را به مبالغ کمتر از چهل هزار افغانی و پائین  تر 
با ضرر شرکت  بفروشد.  آهن«  نرخ  »به  آن  از 
زنان زعفران  کار هرات، حدود 100 دهقان زن 

هم ضرر کرده است. 
خانم عطایی که فقط تا صنف دوازدهم مکتب 
درس خوانده است، با کشت و پروسیس طالی 
سرخ برای صدها خانم دیگر هم زمینه کار را 
مهیا ساخته بود. چهار خانم و یک آقا کارمند 
دائمی و بیشتر از یک هزار نفر در فصل چیدن 
زمان  در  دیگر  نفر   ۲۵ حدود  و  زعفران  گل 
پروسیس از درک کار در شرکت زنان زعفران کار 

هرات امرار معاش می  کرده اند. 
»در افغانستان برای مردان کار پیدا نمی  شود و 
برای زنان سخت است که کار پیدا شود. روزنانه 
100 افغانی برای مردان کار پیدا نمی  شود اما 
ما به کارمندان خود حدود ۲۵0 افغانی برعالوه 
غذای چاشت شان در روز معاش می  دادیم و این 

درآمد برای خانم های بیکار بسیار مفید بود.«
شفیقه  اما  تاوان  و  قرض  افغانی  میلیون  چهار 
را  عزم  است.  نمانده  باز  مسیرش  از  را  عطایی 
بخش  نتوانسته  درحالی که  است.  کرده  جزم 
بزرگی از زعفران سال پار را بفروشد، صدها کیلو 
خریداری  نیز  را  دهقانان  امسال  محصوالت  از 
ایستادشدن  از  و  تشویق  را  دهقانان  تا  کرده 

چرخه اقتصاد مردم جلوگیری کند. 
بازار  بخش  در  دولت  عطایی،  خانم  باور  به 
کاری  این محصوالت دهقانان هیچ  برای  یابی 
شخصی شان  هزینه  های  با  آنها  و  است  نکرده 

بدون سود فراهم کنند تا آنان بتوانند هشت ماه 
بیکاری و زیان  مالی برخاسته از همه گیری کرونا 
را جبران کرده و زمینه ی اشتغال زایی را فراهم 

کنند.

»کرونا نان ما را گرفت«
»حاال شاگردان و کارمندانم را جواب داده ام، به 
که  کرد  مجبور  کرونا  که ضربه خوردم.  خاطر 
کرونا  واقع  در  شوم.  پیش آمده  حالت  تسلیم 
نان ما را گرفته است و چیزی بدتر از این برای 
فردی که در فکر رونق دادن زندگی افراد جامعه 
است، وجود ندارد.«این جمله را عذرا لعلی به 

من گفت. 
آه بلندی می کشد و اندوه و یأس تُن صدایش 
را تغییر داده و با ناراحتی سخن می گوید. عذرا 
لعلی تا سال ۲004 میالدی در پاکستان کارگاه 
کوچک تولید صنایع دستی داشت و با آرام شدن 
امید  به  را  کارگاه  این  او  افغانستان،  در  اوضاع 
افغانستان  به  مردم خودش،  به  رسانی  خدمت 
انتقال داده و در مرکز بامیان جا خوش می  کند. 
و  تولید  به  با مردم زراعت پیشه که  کار کردن 
صنعت باوری چندان نداشتند، طاقت فرسا بوده 

و پشتکار بسیار می طلبید.
از کویته به این باور به افغانستان می  آید که در 
اینجا نیروی کاری فراوان و کارفهم زیاد وجود 
در  زنان  که  می  فهمد  روزها  اولین  در  اما  دارد 
افغانستان غیر فعال هستند. به باور او، باورهای 
به  بیرون  در  زنان  کار  شمردن  ننگ  و  سنتی 
خصوص تجارت، غیرفعال بودن آنان را همچنان 

تقویت می کند. 
تا برطرف شدن این چالش، لعلی داشته هایش 
را از دست می  دهد، اما همچنان به تغییر حالت 
مصمم باقی می  ماند. این قاطعیت به او جرأت 
را  »کار  شروع  کند:  صفر  از  دیگر  بار  که  داد 
در   ۲00۷ در  قرض  پول  افغانی  چهارهزار  با 
بامیان شروع کردم. کارها خیلی سنتی و سخت 
اجازه ی کار  را  بود و خانم ها  بود. مردم سنتی 
اما  دیدم،  را  سختی ها  خیلی  واقعا  نمی دادند. 

ناامید نبودم.«
در آن زمان تنها چهار خانم به لعلی اعتماد کرده 
و با او در عرصه ی تولید صنایع دستی همکاری 
می کنند. به گفته ی لعلی این تالش ها آهسته 
تولید  بیشترشدن  با  و  نشست  ثمر  به  آهسته 
صنایع دستی صلصال، شمار خانم های همکار 
می  شود  بیشتر  نیز  کار  برای  داوطلب  افراد  و 
تا این که در ۲01۹ شمار کارمندان او به ۵0 
نفر می  رسد: »تمام این خانم ها از طریق صنایع 
دستی ما اقتصاد خانواده خود را پیش می بردند.«

با رو آوردن زنان به کارهای اقتصادی و تولیدی 
در مرکز بامیان، لعلی به فکر فعال کردن زنان در 
عرصه اقتصاد در ولسوالی ها نیز افتاد. »در مرکز 
زنان خود به اهمیت فعالیت اقتصادی فهمیده اند 
و زندگی شان بهتر شده، اما در ولسوالی ها زنان 
فقیر و تنگدست اند. آنان مشکالتی زیادی دارند، 
اما در خانواده ای که زن کار کند نیاز او به مرد 
خانواده نیز کم شده و خشونت نیز در آن خانه 
کاهش می یابد و هدف من نیز همین است که 

متأسفانه کرونا به آن سایه افگند.«
می  شود  باعث  لعلی  خانم  فعالیت  های  این 
لقب  بامیان  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه    که 

»فعال  ترین بانو« به وی اعطا کند. 
از  به کارگیری  با  میالدی   ۲01۸ تا  که  لعلی 
هنر دوختن زنان تنها در عرصه ی تولید لباس 
و تولید بیک )کیف( کار می کرد، در ۲01۹ با 
بامیان،  در  بوت دوزی  کارخانه  اولین  راه اندازی 
گامی دیگری برای وسعت دادن کارش برداشت.

دوزندگی  هنر  صلصال،  تولیدی  کارخانه  در 
زنان، لباس، بیک و بوت را زیب می داد و آن را 

را  »کرایه  دور می  سازد.  فرسخ  ها  آرزوهایش  از 
و  بودیم  باقی  هم  چیزی  نتوانستیم،  پرداخت 
هنوز بعضی کمبودی  ها را هم داشتیم. گفتیم 
عیب نداره ما فعال می  کنیم و کم کم کمبودی  ها 
را پوره می  سازیم. صاحب خانه را راضی ساختیم 
شیوع  با  کنیم.  پرداخت  تاخیر  با  را  کرایه  که 
کرونا نه تنها کمبودی  ها را پوره نتوانستیم، بلکه 

قرضدار هم شدم.«
پرداخت  را  ماه  چهار  کرایه  فقط  یک سال،  از 
توانسته و به  دلیل شیوع کرونا و نبود درآمد از 
پرداخت کرایه ماه  های دیگر عاجز مانده است. 
درب  اما  حاال  مدارا  ماه  ها  از  بعد  صاحب  خانه 
است.  بسته  را  شهمامه  دربار  سنتی  رستوران 
سخنش با زهرا واضح است؛ کرایه  های باقی  مانده 

را پرداخته و درب رستوران را باز کند.
در کنار زهرا، پانزده کارمندش هم بی  کار شدند 
بلکه  تا  می  گیرد  تماس  زهرا  به  هرازگاهی  و 
رستوران باز شده باشد اما پاسخ منفی است. او 
که حدود دو میلیون افغانی قرضدار شده، بازهم 
تالش دارد قرضه بگیرد و گام  بزرگش را تکمیل 
خبری  پیش  سال  یک  شوق  شور  از  اما  کند 
نیست. »صبر کنید تا جوبایدن قدرت را به دست 
گیرد، می  آید و به این مشکل رسیدگی خواهد 
کرد.« این پاسخ فکاهی مانند زهرا برای کسانی 
رستورانش  افتتاح  مورد  در  وی  از  که  است 

می  پرسد. 

طالی سرخ که آهن شد
حدود 1۹ سال قبل که تازه رژیم طالبان توسط 
متحده  ایاالت  رهبری  به  بین المللی  ائتالف 
امریکا از افغانستان برچیده شده بود افغان  های 
که در زمان طالبان به ایران پناهنده شده بودند، 
میان  این  در  بازگشتند.  کشور  به  سیل  آسا 
به  را  زعفران  هرات  غوریان  ولسوالی  دهقانان 
شکل قاچاقی از ایران به ولسوالی  شان آوردند. در 
آن روزگار کشت کوکنار/تریاک پرحاصل ترین 
محصول دهقانان به شمار می  رفت و دهقانان در 
افغانستان به  دلیل پول هنگفتی که در  سراسر 

این کشت نهفته بود، کوکنار می  کارید. 
بوته  های طالی سرخ در ولسوالی غوریان هرات 
روز به روز تکثیر می  شد و در وقت کم از ولسوالی 
غوریان به ولسوالی پشتون زرغون رسید. حاال از 
کشت زعفران به عنوان بدیل کوکنار نام برده 
می  شود اما در آن روزگار کشت بدیل به شمار 
نمی  رفت چون هنوز به قدر کافی تکثیر نشده 
پشتون  والسوالی  »روندان«  منطقه  ی  در  بود. 
زرغون هرات در اوایل تنها مردان روستا زعفران 
شفیقه  می  گرفت.  حاصل  آن  از  و  می  کارید 
عطایی تنها و اولین خانمی بود که جور به جور 
مردان روستا آستین باال زده و پیازچه  های طالی 

سرخ را در زمین می کارید. 
بعد چند سال که شفیقه در کشت، چیدن و 
پروسیس طالی سرخ حرفه ی شده بود، مردان 
و  بود  داده  تشکیل  انجمن  روستا  زعفران  کار 
محصوالت خودشان را از طریق همین اتحادیه 
دیگر  بار   13۸۶ سال  در  می  رساند.  فروش  به 
آستین باال می زند. این بار انجمن زنان زعفران  کار 
پشتون زرغون را فقط با پنج خانم دیگر تاسیس 
می کند. یک موسسه مقدار پیاز زعفران به این 
انجمن تازه تاسیس کمک می  کند. او باور دارد 
که زنان مهارت خاصی در کاشت و پروسیس 
طالی سرخ دارد. » درحالی که یک مرد قادر به 
پروسیس یک کیلو در روز است اما یک خانم تا 

پنج کیلو هم پروسیس می  تواند.«
دیگر خانم  های روستای »روندان« و روستاهای 
قدم  هر  با  و  دارند  نظر  زیر  را  آنها  کار  اطراف 
پیشرفت انجمن زنان زعفران  کار، اعضای آن هم 
شش  انجمن  این  می  یابد.  افزایش  روز  به  روز 

نفره، حاال بیش از 4۵0 عضو دارد. 
بعدها که کشت زعفران گسترش می یابد، خانم 
عطایی با یک خانم دیگر شرکتی را تحت عنوان 
»زنان زعفران  کار پشتون زرغون« تاسیس کرده 
و محصوالت بیش از هزار دهقان ولسوالی  های 

بازار  اوضاع  که  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش 
می توانسته  جامی االحمدی  خانم  بود،  نورمال 
کارمندان،  معاش  شمول  به  مصارف شان  تمام 
کرایه  شرکت،  ساختمان  کرایه  مالیات، 
اما  کند،  پرداخت  را  برق  و  آب  و  ترانسپورت 
اکنون اوضاع فرق کرده است؛ نه تنها از شرکتش 
از نگاه مالی ضرر  درآمدی ندارد، بلکه هر روز 
نیز  فروش ها  بازار،  مسدودشدن  »با  می کند: 
دورانی  سرمایه  درصد  تقریبا ۸3  شد.  مسدود 
ما که از پول و مفاد به دست می آوردیم را از 

دست دادیم.«
خانم  شرکت  گذشته،  ماه  هشت  در 
جامی االحمدی به  دلیل قرنطین و شیوع کرونا 
حدود هشتاد هزار دالر ضرر کرده است که در 
حالت  در  »بانو«  شرکت  فعالیت  حاضر  حال 
تعلیق قرار دارد: »فعال حتی برای خریداری مواد 
باقی نمانده است، چه  خام سرمایه ای برای ما 
رسد که ما کرایه و مصارف دیگر را متحمل شده 

و جبران کنیم.«
اضافه می کند که همکارانش که در جریان  او 
همه گیری کرونا کارشان را از دست داده اند در 
وضع بد اقتصادی به سر می برند، اما او نمی تواند 
و  دهد  انجام  را  کمک  کوجک ترین  آنان  برای 
این بدترین و دردناک ترین تاثیر کرونا بر روی 

تجارتش است
برای  کرونا  ویروس  شیوع  تأثیر  دردناک  ترین 
نمی  تواند  که  است  این  جامی االحمدی  خانم 
برای کارمندانش که بیکار شدند و در وضعیت 
انجام  کاری  می  برند،کوچک ترین  سر  به  بدی 
دهد: »کارمندان ما، در وضعیت بسیار سختی 
»یومیه ی« شان  مصارف  حتا  می برند،  سر  به 
که  کردیم  مراجعه  به چند جای  ما  ندارند.  را 
حداقل بتوانیم از کمک هایی که از طریق دولت 
اما  بگیریم،  خود  کارمندان  برای  می شود  داده 
طریق  از  که  کمک هایی  از  مرحله  یک  فقط 
تجاران ملی داده می شد،  توانستیم مواد غذایی 

برای سه ماه  شان بگیرم.«
حدود ۲0 نفر به طور مستقیم در شرکت بانو کار 
می  کرده است که اکنون شمار شان به هفت نفر 

کاهش یافته است. 
تلخ  و  برنده  کنایه های  مالی،  ضرر  کنار  در 
افراد  اطرافیان هم برایش آزاردهنده است: »از 
دور گالیه نیست. در فامیل همه پریشان اند. آنان 
با کنایه به من می گویند که در این کشور مردان 
تجارت را مدیریت نمی توانند، چه رسد به زنان.«

نا به سامانی ها  این  تسلیم  هنوز  او  وجوداین  با 
انتظار دارد که در این شرایط بحرانی  نشده و 
و  یافته  رونق  دوباره  تجارت اش  تا  آورد  دوام 
کارمندانش به کار برگردند؛ انتظاری که تنها با 
دریافت حمایت دولتی ممکن می شود. در کنار 
حکومت، از نهادهای حامی زنان نیز توقع دارد 
که برای او و زنان مثل او قرضه های درازمدت 

می  کردم،  مصاحبه  عارفیان  زهرا  با  وقتی 
در  را  بزرگ  آرزوی  با  توأم  یأس  و  خستگی 
البه الی صحبت  هایش مشاهده کردم. خستگی 
که پنج سال پیش وقتی کودکستان را با چهار 
هزار افغانی شروع می  کرد، در وی نبوده است اما 
حاال که حدود دو میلیون افغانی قرضدار شده، 
و  امید  میان  در  و  می  کند  خستگی  احساس 
ناامیدی برای رسیدن به رویایش تالش می  کند.

لیسانس  تازه  زهرا  که  زمانی  پیش،  سال  پنج 
خود را در دانشگاه کاتب آغاز کرده بود، تصمیم 
کند.  پا  و  دست  کاری  برایش  که  می  گیرد 
از  نگهداری  و  از یک سو  گرفتاری  های درسی 
از سوی دیگر نمی  گذارد که زهرا  دو فرزندش 
کودکستان  نهایت  در  شود.  مشغول  کاری  به 
تنها گزینه  ی مناسب برای زهرا می  ماند تا هم 
درآمدی داشته باشد و هم از دو فرزندش مراقبت 
بتواند: »دیدم که با دو کودک کار هم نمی شود 
و درس هم پیش برده نمی شود.« او می   گوید که 
مبلغ دو هزار افغانی به راهنمای معامالت داده 
و یک خانه کرایه کرده است و با دو هزار افغانی 
دیگر آن خانه را پاک  کاری کرده و کودکستان را 

با همان چهار هزار افغانی شروع می  کند. 
را  کودکستان  که  پیش  سال  یک  همین  زهرا 
اداره می  کرد، تصمیم می  گیرد که گام بزرگ تری 
بردارد اما برای برداشتن گام بزرگ تر به پول و 
امکانات بیشتر نیاز دارد. می  خواهد یک رستوران 
سنتی را دست و پا کند. در کنار مقدار پولی که 
در چهار سال از کار کودکستان ذخیره کرده بود، 
طالها و موترش را می  فروشد، قرض می  کند و در 
نهایت خانه  ای را در کارته چهار شهر کابل ماهانه 
تا رستوران سنتی  کرایه می  کند  دالر  یک هزار 
بلندتری  تأسیس کند: »قدم  را  دربار شهمامه 

برداشتم برای آینده کودکانم.«
تصمیم می  گیرد که در این گام بزرگ تر خانم  ها 
کنترل کار را به دست بگیرد و به همین دلیل 
نام رستوران را از بودای مونث اقتباس می  کند. 
از پانزده کارمند، فقط سه نفرشان مرد بوده اند؛ 
کارمند  دوازده  بقیه  آشپز.  یک  و  محافظ  دو 
»چون  است:  می  داده  تشکیل  خانم  ها  را  دیگر 
آشپزی خودم هم خوب است و فکر کردم که 
در کابل یک جای باشد که خانم  ها هم بتوانند 
کار کنند، خصوصا در بخش رستوران. هم یک 
منبع عایداتی بود و هم چند خانم دیگر صاحب 

کار می  شد.«
یافتن کارمند خانم که بتواند تا ناوقت شب در 
رستوران کار کند، برای زهرا کار آسانی نبوده 
خانواده های  که  می  شود  موفق  سرانجام  است. 
اطمینان  مکان  و  جای  از  را  خود  کارمندان 

می  دهد. 
در  را  رستوران  روی  کار  که  دارد  یاد  به  زهرا 
است.  کرده  آغاز  گذشته  سال  سرطان  ششم 
او تالش کرده که یک رستوران به تمام معنی 
سنتی ایجاد کند؛ از سقف  های گمبزی  مانند تا 
صنایع  مخصوص  غرفه  ی  و  کاه  ِگلی  دیوارهای 
دستی خانم  ها، از ِگلیم  های وطنی و نور الکین تا 
غذاهای کلوخی و تندور وطنی در وسط حیات 
می  پزد.  تازه  نان  آن  در  خانمی  که  رستوران 
تندیس  های شهمامه و صلصال به بلندای حدود 
دیگر حیات رستوران جا  در گوشه  ی  متر  سه 
خوش کرده  اند که گاهی نظاره  گر نوای دمبوره  ی 
»مشتریان  می  باشند.  هم  یکاولنگی  داود  سید 
بوده و  نامگذاری کرده  بامیان  را  این رستوران 

هر وقت خسته می  شد می  گفت برویم بامیان.«
نزدیک به یک سال زحمت می  کشد تا رستوران 
به  شود.  آماده  مهمانان  پذیرایی  برای  کم  کم 
گفته  ی خودش، حدود چهار میلیون افغانی در 
کرده  سرمایه  گذاری  رستوران  روی  مدت  این 
گرفته  قرض  با  را  آن  نصف  از  بیش  که  است 
ِگلیم وطنی  فقط  افغانی  است. »حدود 3 لک 

خریداری کردیم.«
شیوع  رستوران،  رسمی  افتتاح  دمادم  در 
کرونا ویروس در کابل، لگد محکمی به پایه  ی 
را  او  و  می  زند  زهرا  کسب  وکار  نوپای  و  لرزان 

سرم شکایت شود.«
 از این ها دردناک تر برای خانم جامعی، بیکارشدن 
حتا  که  دارد  وجدان  عذاب  است،  کارمندانش 
نتوانسته به کارمندانی که مریض شده، کمک 
کارمندانش  اکثریت  که  می گوید  جامی  کند. 
خانواده  از  کدام  هر  که  زنانی  بوده اند؛  زنان 
سرپرستی می کردند، اما با رسیدن بحران کرونا 
به  گرفته اند.  قرار  اقتصادی  سخت  شرایط  در 
گفته ی او، هیچ کمکی از سوی دولت و نهادهای 
دیگر برای این کارمندانش صورت نگرفته و فقط 
خود توانسته است با جمع آوری کمک از اقوام 

نزدیکش برای شان مواد غذایی خریداری کند.
از  را  شرکتش  کار  به تازگی  هرچند  گل  نفس 
از  تن  هشت  تنها  است  توانسته  و  گرفته  سر 
اما همچنان  کند،  دوباره جذب  را  کارمندانش 
که  می گوید  و  می بیند  تاریک  را  آینده اش 
نمی تواند از بانک ها قرضه بگیرد. او چشم  انتظار 
حمایت دولت است که برایش زمین به اجاره ی 
درازمدت بدهد تا هم تولید از خود داشته باشد 
گرفته  قرض  هم  بانک  از   « پروسیس:  هم  و 
نمی توانم به  دلیلی که سود می گیرد و وضعیت 
پیشرو هم معلوم نیست. دولت اگر من را حمایت 
کند، شرکت خود را فعال تر بسازم و در غیر آن 
همچنان درگیر قرض قرضداران از پیشرفت باز 

می مانم.« 
در کنار نبود حمایت از سوی دولت، او از نبود 
بازار فروش، بی کیفیتی مواد غذایی و به طبع آن 
از بهای پایین مواد وارداتی در بازارها می گوید 
انداخته  خطر  به  را  شرکتش  حیات  ادامه  که 
ایران وارد هرات شده و  از  است: »روب تقلبی 
در بدل بهایی پایین تر به فروش می رسد. شرکت 
نمی تواند مواد باکیفیت غذایی  را به بهای ناچیز 
)پایین تر از قیمت تمام شد( به فروش برساند.«

»حدود پنج خروار روب تولید شرکت، در انبار 
مانده و به فروش نرسیده است. با این وضع تا 
یک سال هم نمی توانیم ضرر هفت ماه گذشته 

را جبران کنیم.«

»بانو« پس از زمین خوردن، بر می خیزد
که  است  دیگری  خانم  جامی االحمدی  مریم 
در ۲010  دارد؛  جامی  خانم  با  مشابه  ی  وضع 
میالدی، زمانی که تعداد زنان تجارت پیشه در 
انگشتان نیز نمی رسید، به  رغم  کشور به شمار 
سنتی بودن جامعه و حرف و حدیث های مردم 
در مورد کار زنان، دل به دریا زد و با توجه به 
اوضاع امنیتی کشور که با ثبات تر از امروز ها بود، 
تصمیم بزرگ یک آغاز را گرفت. امیدوار بود که 
در بهتر شدن وضعیت خانواده  ها تاثیر بگذارد: 
»ده سال پیش کار تولید، پروسیس و تجارت 
تُرشی  مربا  حبوبات  مثل  زراعتی  غذایی  مواد 
اشتغال زایی  تا  را شروع کردم  زعفران  و  عسل 
بشود. زنجیره ارزشی محصوالت زراعتی کشور 
اوضاع  بهبود  در  سهمی  نیز  ما  و  کند  رشد 

اقتصادی داشته باشیم و مفید واقع شویم.«
کار را با سرمایه ی ابتدایی ۵0 هزار افغانی آغاز و 
در طول چندین سال زحمت دارایی شرکت  اش 
»به شمول  رساند:  دالر  هزار   ۷0 حدود  به  را 
]شرکت  من  شرکت  سرمایه ی  ماشین آالت 
تولید، پروسیس و بسته بندی محصوالت زراعتی 
بانو[ در حدود ۷0 هزار دالر می شود. اما شیوع 

کرونا ما را زمین گیر کرده است.«
این زمین گیری همچنان سبب شده است، زبان 
بسیاری برای کنایه گفتن و طعنه زدن به خانم 

جامی االحمدی باز شود.

به کشورهای دیگر چون امارات متحده عربی و 
ترکیه سفر می  کنند تا برای محصول  شان بازار 
پیدا نمایند. »کشت زعفران کشت پاک  ، حالل 
و مهمتر از همه جایگزین کشت کوکنار است. 

هرکسی را که می  بینم تشویق می  کنم.« 

»قرضدار شدم، راهم را گم کردم«
فعالیت کنم،  نتوانستم  غافل گیرم کرد.  »کرونا 
قرضدار شدم، راهم را گم کرده ام.« این بریده ی 
از صحبت های نفس گل جامی است که تا بهار 
امسال آرزوی بزرگی در سر داشت، آرزوی رونق 
تجارتش در سطح کشور، شکستاندن مرزها و 

کار آفرینی بیشتر.
پیشرفت  عرصه ی  در  سال   1۵ که  نفس گل 
اجتماعی و اقتصادی زنان هرات کار کرده است، 
کار را از روی یک تخته ی سمنتی شروع کرده تا 
در نهایت توانسته است شرکت تولید و پروسیس 
ترشی،  روب،  تولید  شامل  غذایی  محصوالت 
هدف  می گوید  کند.  تأسیس  را  و...  لبنیات 
توانایی  دادن  نشان  شرکت  این  تأسیس  از  او 
اجناس بی کیفیت  واردات  از  زنان و جلوگیری 

کشورهای دیگر به داخل کشور بوده است. 
وقتی همراهش صحبت  است.  ناامید  و  شاکی 
بود  آمیخته  ناامیدی  به  تُن صدایش  می  کردم 
که کرونا با توقف تجارتش بر وی تحمیل کرده 
از  و  است: »در بخش های صنعتی کار کرده ام 
سه سال به این طرف یک شرکت مواد غذایی 
تاسیس کردم و برای تعدادی زمینه ی کار فراهم 

شد.«
رونق بخشیدن  با  که  داشته  آرزو  جامی  خانم 
به  را  خانواده هایی  اقتصاد  چرخ  تجارتش، 
زنان اند. جامی  نان آور شان  که  درآورد  چرخش 
با اشاره به وضعیت خوب کارش قبل از بحران 
کرونا، می گوید که روزانه ۵00 تا ۶00 کیلو بار 
را به عمده فروشی های شهر هرات می فرستاده 
است و برای بیش از 100 نفر به صورت مستقیم 
بوده  کرده  فراهم  را  کار  زمینه  غیرمستقیم  و 
است: »از میداندار، دکاندار،  دهقان و... با ما کار 
می کردند. تولیدات خود را به عمده فروشی های 
 ۵0 از  حرف  می فرستادیم.  والیت ها  و  شهر 
هزار دالر می زدیم و از کار راضی بودیم، چون 
وطن،  موجود  طبیعی  خام  مواد  از  استفاده  با 
برای یک تعداد به ویژه برای زنان زمینه ی کار 
که سهمی  بودیم  و دل خوش  بود  فراهم شده 

به گونه ی یک دست لباس کامل در می آوردند تا 
از مشتری دلربایی کند: »۲0 نفر در بخش بیک 
دوزی بودند و ۲0 نفر با ماشین کار می کردند 
ما  تولیدات  می  کردند.  بوت دوزی  نفر   10 و 
ساده نبوده و نیست در همه از هنِر دست کار 
گرفته می شود. فروش ما تنها در بامیان نبود. ما 
آن را به کابل، مزار و به جالل آباد می فرستادیم 
این که کرونا به ما  تا  و نتیجه ی آن خوب بود 

ضربه زد.«
حمایت  نبود  در  بانو  فعال ترین  لقب  اما  حال، 
و  اقتصادی  کوچک  بنگاه های  از  دولت 
می دهد؛  زجر  را  لعلی  کرونا،  از  او  تأثیرپذیری 
زجر این که نه تنها برای بهتر کردن زندگی زنان 
کاری نمی تواند، بلکه درد کشیدن آنان را در فقر 

و تنگدستی نظاره گر است.
و  افغانستان  در  کرونا  ویروس  شیوع  به دنبال 
گسترش آن به والیت ها، دولت به منظور مهار 
گشت و گذار  بر  محدودیت  صحی،  وضعیت 
شهروندان وضع کرد و دستور تعطیلی تجمعات 
را داد. چیزی که سبب شد بنگاه های تولیدی 
به  تنها  کرونا  از  تأثیرپذیری  شود.  تعطیل  نیز 
مکان های  کلیه  دولت  نشد،  خالصه  نیز  این 
تفریحی - تاریخی را در سراسر کشور به ویژه 
مکان های تفریحی و تاریخی بامیان را مسدود 
کرد و سفرهای والیتی شهروندان و سیاحان را 
به این والیت نیز لغو کردند. به دنبال آن هیچ 
جشن واره ی در سال روان در بامیان برگزار نشد 
و کارها همچنان در تعطیلی با شتاب به سوی 

رکود رفت.
این وضعیت لعلی را در تنگنا قرار داده است؛ 
است  مجبور شده  بلکه  نکرده  مفاد  که  نه تنها 
برای پرداخت معاش کارمندانش از بانک قرضه 
از جشن گل کچالو  بگیرد: »سال های گذشته 
بیشترین  جشن واره ها  و...  دمبوره  جشن  و 
دست آورد را داشتیم و به کارمندان مان معاش 
می دادیم، اما امسال نمایشگاه هم گرفته نشد. در 
بیکاری مالیه را هم مثل سابق و به گونه ی کامل 
از ما گرفتند. دوونیم لک )۲۵0 هزار( افغانی از 
از  شماری  معاش های  و  گرفتم  قرضه  بانک ها 
کارمندانم را داده ام. اما در پرداخت معاِش تنها 
ده نفر از کارمندان باقی مانده نیز با مشکل مواجه 
پرداخت  به درستی  هم  را  آنان  معاش  هستم. 

نمی توانم.«
سر  از  را  فعالیتش  از  بخشی  تنها  اخیرا  لعلی 
در  آغاخان،  بنیاد  حمایت  با  او  است.  گرفته 
ولسوالی های شیبر، ورس و پنجاب 4۲ خانم را 
آموزش می دهد تا آنان بعد از رفع شدن تهدید 
شده  سهیم  اقتصادی  فعالیت های  در  کرونا 

بتوانند.

»حتی یک افغانی درآمد نداشتیم«
کرونا تنها شرکت های تولیدی را با رکود مواجه 
نکرده، بل که شرکت های خدماتی نیز به شدت 
از کرونا متأثر شده است. کارمندان و کارگران 
روزمزد در اثر این تأثیرپذیری شغل و درآمدشان 

را به کلی از دست داده اند.
پایتخت  در  ستره«  »صاف  خدماتی  شرکت 
سمیرا  است.  شرکت ها  این  نمونه ی  یک 
سادات، مؤسس این شرکت است که کرونا او و 
کارمندانش را در مضیقه ی شدید مالی قرار داده 
است. »از سه سال به این طرف شرکتی دارم 
زیر نام )صاف ستره( که فعالیت خدمات نظافتی 
دارد. اما با رسیدن کرونا به افغانستان و گسترش 
آن شرکت صاف ستره هم از آن بی تأثیر نبوده 
به حدی که ما در زمان کرونا حتی یک افغانی 

هم درآمد نداشتیم.«
با همه  گیر شدن ویروس کرونا و به قرنطین رفتن 
شهرها، »صاف  ستره« از خدمت  رسانی باز ماند: 
»زمانی که قرنطین شد و اوج کرونا بود، ما کار 
را برای پنج ماه متوقف کردیم. ما نمی خواستیم 
بگیریم،  ویروس  این  انتقال  در  کوچکی  سهم 
خواستیم کار را توقف بدهیم چون نمی دانستیم 
که خدمه در خانه اش مریض دارد یا ندارد و یا 

در خانه مشتری کسی مریض است یا نیست.«
فعالیت  توقف  به  تصمیم  ناچاری  در  چند  هر 
گرفت و آن را عملی کرد، اما این تصمیم برای 
سمیرا آسان نبوده است؛ چون تمام کارمندانش 
نداشتند، بی سرنوشت  که عاید جز مزد روزانه 
ستره،  صاف  شرکت  »کارمندان  شدند:  رها 
برخی شان  و  نان  آور خانه هستند  آنها  زنان اند. 
سرپرست خانه اند. با تعطیلی کار، آنان در مضیقه 
قرار گرفتند. شما فکرش را بکنید، نفری که ۸ 
تا 1۲ هزار افغانی معاش دارد و به سختی با آن 
زندگی را می چرخاند، به یکبارگی بدون معاش 
برای  آنان غذایی  فکر که  این  لحظه  شود. هر 

خوردن دارند یا نه؟ مرا آزار می داد.«
از  استفاده  با  سمیرا  ناجور،  شرایط  چنین  در 
شناخت شخصی تنها برای 1۵ کارمندش مواد 

ابوذر ملک  نژاد و عبدالواحد حیدری

نگراین، قرض ابری و انامیدی
چگونه شیوع کرونا کسب وکار 
شش خانم متشبث را متضرر کرد؟

گزارش

شفیقه عطایی و همکارانش در حال پروسیس زعفران/ عکس: ارسالی به اطالعات روز

نفس گل هرچند به تازگی کار 
شرکتش را از سر گرفته و توانسته 

است تنها هشت تن از کارمندانش 
را دوباره جذب کند، اما همچنان 

آینده اش را تاریک می بیند و 
می گوید که نمی تواند از بانک ها 

قرضه بگیرد. او چشم  انتظار 
حمایت دولت است که برایش 

زمین به اجاره ی درازمدت بدهد تا 
هم تولید از خود داشته باشد و هم 

پروسیس.

شفیقه عطایی با کارمندانش در حال پروسیس زعفران؛ در فصل چیدن گل زعفران شرکت خانم عطایی برای بیش از یک هزار خانم زمینه کار را 
فراهم می کرده است/ عکس: ارسالی به اطالعات روز کرونا نگذاشت که زهرا عارفیان گام بزرگ تری بردارد/ عکس: ارسالی به اطالعات روز
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اسدهللا اسدی حارض نشد برای رسیدیگ به اتهام توطئه  بمب گذاری به دادگاه بلژیک برود
موضوع هستیم و در تالشیم که همه شهروندان ایرانی و 

دیپلمات کشورمان آزاد شوند.«
محاکمه اسداهلل اسدی یک روز پس از مبادله کایلی مور 
سه  با  ایران،  در  زندانی  استرالیایی  پژوهشگر  گیلبرت، 

بمب گذار ایرانی در تایلند انجام می شود.
سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعودصداقت زاده، که در 
دیپلمات های  علیه  ناموفقی  بمب گذاری  در   ۲01۲ سال 
اسرائیلی دست داشتند، با استقبالی قهرمانانه از طرف عباس 

عراقچی، معاون محمدجواد ظریف، به ایران بازگشتند.
کردن  زندانی  با  که  شده اند  متهم  بارها  ایرانی  مقام های 
شهروندان غیرایرانی یا ایرانیان دوتابعیتی، بدون ادله کافی و 
دادرسی عادالنه، عمال این افراد را برای چانه زنی دیپلماتیک 

به »گروگان« می گیرند.
پژوهشگر  با  تایلند  در  ایرانی  بمب گذاران  مبادله  از  پیش 
استرالیایی، موارد مشابه دیگری نیز رخ داده که شاخص ترین 
آن عفو علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، همزمان با آزادی 

کلوتید ریس، شهروند فرانسوی بود.
به  اعتراضات سال 13۸۸  خانم ریس در حاشیه سرکوب 

دادگاه کشیده شده بود.

»نقض مصونیت دیپلماتیک« محکوم کرده است.
بازداشت اسداهلل اسدی همزمان با سفر حسن روحانی به 

اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
آقای  تهران، گفته  در  فرانسه  نیکوال، سفیر سابق  فرانسوا 
روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست خورده شگفت زده 

شده بود.
او به خبرگزاری فرانسه گفت آقای روحانی »با اطالع از این 
عملیات دستگاه امنیتی کامال خشمگین بود، او را در جریان 

این نقشه نگذاشته بودند«.
حفظ  هدف  با  اروپا  به  روحانی  آقای  پیش  سال  دو  سفر 
برجام انجام شد و اطمینان خاطر دادن به طرف های اروپایی 
نسبت به تعهد ایران به حفظ توافق هسته ای با وجود خروج 

امریکا از آن .
در  محافظه کار  سیاسی  چهره های  و  رسانه ها  از  نفر  چند 
یا  آزادی  برای  »کم کاری«  برای  خارجه  وزارت  از  ایران 

مبادله اسداهلل اسدی انتقاد کرده اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در تیر ماه در پاسخ به این 
انتقادها گفت: »ما برخی مسائل را علنی نمی کنیم چرا که 
می تواند در روند دادرسی اخالل ایجاد کند. ما پیگیر این 

در کشورهای  قتل مخالفان  یا  بمب گذاری  توطئه های  در 
مختلف تحت پیگرد قرار گرفته اند، اما این اولین بار است 
که چنین اتهامی در اروپا متوجه یک دیپلمات ارشد ایرانی 

می شود.
مقام های  که  خلق  مجاهدین  سازمان  ساالنه  گردهمایی 
اروپایی از خنثی شدن نقشه بمب گذاری در آن می گویند، 

در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار می شود.
از  یکی  ترمپ،  دونالد  شخصی  وکیل  جولیانی،  رودی 
آن  در  و  بود  در سال ۲01۸  گردهمایی  این  در  حاضران 

خواهان سقوط حکومت ایران شد.
اگر اسداهلل اسدی 4۸ ساله برای توطئه بمب گذاری در این 
گردهمایی مجرم شناخته شود مجازاتش می تواند تا حبس 

ابد باشد.
در  بمب  که  ایرانی-بلژیکی  زوج  اسدی،  آقای  بر  عالوه 
خودروی آنها پیدا شده نیز در دادگاه حاضر خواهند شد: 

نسیمه نعامی، 3۶ ساله و امیر سعدونی 40 ساله.
مهرداد عارفانی ۵۷ ساله نیز متهم دیگر پرونده است.

اسداهلل اسدی اتهام دست داشتن در توطئه بمب گذاری را 
رد می کند. وزارت خارجه ایران هم بازداشت او را به عنوان 

اطالعات روز: اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی که مقام های 
اروپا  در  ایران  اطالعاتی  اصلی  مسئوالن  از  را  او  اروپایی 
توطئه   اتهام  به  رسیدگی  برای  نشد  حاضر  می دانند، 

بمب گذاری به دادگاه بلژیک برود.
از امروز جمعه ۷ قوس/۲۷ نوامبر، در آنتورپ  او  محاکمه 

بلژیک آغاز شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای اسدی، که از دیپلمات های 
ایرانی مستقر در وین بود، از طرف دادستان ها متهم شده 
که مغز متفکر نقشه خنثی شده بمب گذاری در گردهمایی 

سازمان مجاهدین خلق در سال ۲01۸ بوده است.
به  دادگاه  بیرون  اسدی،  آقای  وکیل  دوبکو،  دیمیتری 
خبرنگاران گفت که موکلش با اعالم »مصونیت دیپلماتیک« 

حاضر نیست که در دادگاه حضور پیدا کند.
دفاع  دادگاه  در  او  از  غیابش  در  اسدی  آقای  وکیل  البته 

خواهد کرد.
پلیس بلژیک دو سال پیش در خودروی دو متهم دیگر این 
پرونده نیم کیلو مواد منفجره یافت و پس از آن آقای اسدی 

در آلمان دستگیر و به بلژیک مسترد شد.
بارها  این  از  پیش  ایران  امنیتی  دستگاه های  وابستگان 

رویرتز : 

فرمانده امنییت حشد شعیب برای آموزش نظامی به مرص اعزام شده است

که یکی از چهره های ارشد حزب دموکرات کردستان گفته 
بود دولت باید مقابله با این گروه را در اولویت قرار دهد.

گروه  اصلی  حامیان  جمله  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
حشدشعبی است.

عراق ارتقا خواهد داد.
اظهار  گزارش  این  خصوص  در  ایرانی  و  عراقی  مقامات 

نظری نکرده اند.
آنها را فاش نکرده  ارتش مصر که رویترز هویت  مقامات 
گفته اند که این فرمانده حشد شعبی در یک دوره آموزشی 
شرکت ندارد، اما یک مقام امنیتی مصری به بدون بیان 
جزییاتی به رویترز گفته است که حسین فالح عزیز الالمی 

از ماه اکتبر گذشته در مصر بوده است.
گروه حشدشعبی پس از حمله غافلگیرانه داعش به عراق 
تا مناطق شمالی  و سقوط سریع موصل و امتداد داعش 
وقت  وزیر  نخست  فرمان  به  سال ۲014  میانه  در  بغداد 

عراق، نوری مالکی تاسیس شد.
حشد شعبی از مجموعه متنوعی در حدود 40 گروه شبه 

نظامی غالبا شیعی تشکیل شده است.
گمان می رود این 40 گروه شبه نظامی عضو حشد شعبی، 

دستکم 1۵0 هزار نیرو داشته باشند.
عراق سال گذشته  وزیر سابق  نخست  عبدالمهدی  عادل 
طی فرمانی از همه نیروهای حشدشعبی خواست که در 
ساختار نیروهای امنیتی رسمی حکومت ادغام بشوند و در 
غیر این صورت٬ همه تسلیحات خود را به دولت تحویل 
 - شوند  تبدیل  مسلح  غیر  سیاسی  یک حزب  به  و  داده 

دستوری که هنوز اجرا نشده است.
حدود یک ماه پیش صدها نفر از حامیان حشدشعبی مقر 

حزب دموکرات کردستان را در بغداد به آتش کشیدند.
حمله هواداران گروه حشدشعبی پس از آن صورت گرفت 

که  بود  داده  گزارش  نیز  پیشتر  نیز  رویترز  خبرگزاری 
به  که  را  شبه نظامیانی  رهبری  الالمی  عزیز  فالح  حسین 
گروه های  داشت.  برعهده  گشودند،  آتش  معترضان  روی 
شبه نظامی شیعه، دست داشتن در کشتار غیرنظامیان را 

تکذیب کرده اند.
در جریان آن اعتراض ها که حدود دو ماه به طول انجامید، 
صدها نفر کشته شدند. آن اعتراض ها ابتدا به فساد مالی 
و کمبود خدمات عمومی بود اما باوجود وعده های دولت 
برای اصالحات، دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت و 
معترضان خواهان تحول اساسی کل نظام سیاسی کشور 
شدند. با افزایش فشارها، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 

وقت عراق، از مقام خود کناره گیری کرد.
اعزام  است  گفته  رویترز  به  ناشناس  امنیتی  مقام  یک 
حسین فالح عزیز الالمی به مصر در راستای تالش دولت 
برخی  جذب  برای  عراق  نخست وزیر  کاظمی،  مصطفی 
فرماندهان حشد شعبی و کاهش نفوذ ایران در کشورش 
رهبران  که  است  این  »برنامه  گفت:  رویترز  به  او  است. 
بیاوریم  ایران وفادار نیستند  حشد شعبی را که کامال به 
برای موقعیت های  این آموزش نظامی  از طریق  را  آنها  و 

داخل ارتش و دستگاه های امنیتی آماده کنیم.«
این منبع افزود: »به الالمی پس از پایان دوره آموزش، یک 

پست ارشد اعطا می شود.«
را  شده  یاد  استراتژی  منتقدان  که  حالیست  در  این 
افراد با سوابق بحث  باور آنها  خطرناک می دانند زیرا به 
برانگیز و نزدیک به حکومت ایران را سطوح ارشد ارتش 

اطالعات روز: خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی 
از  الالمی،  عزیز  فالح  حسین  عراق  ارتش  گوید  می 
فرماندهان امنیتی ارشد گروه حشد شعبی که گفته می 
نقش  عراق  در   ۲01۹ سال  اعتراضات  سرکوب  در  شود 
با  ارتباط  و  بشر  حقوق  نقش  اتهام  به  و  داشت  محوری 
نیروی قدس سپاه پاسداران توسط امریکا تحریم شد، را 

برای آموزش افسری ارشد به مصر اعزام کرده است.
روز  گزارش  در  رویترز  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
پنجشنبه )۲۶ نوامبر( خود نوشت یک سند وزارت دفاع 
عراق را رویت کرده که در  آن نام حسین فالح عزیز الالمی 
- معروف به ابوزینب الالمی - با درجه ژنرالی در کنار نام 
آینده  تابستان  تا  است  قرار  که  شود  می  دیده  افسرانی 
در یک دوره آموزشی در مصر شرکت داشته باشند. این 
خبرگزاری می گوید یک منبع نزدیک به الالمی اعزام وی 

به مصر را تایید کرده است.
حشد  رهبران  از  نفر  سه   ۲01۹ سال  دسامبر  در  امریکا 
تحریم کرد.  را  الالمی  عزیز  فالح  از جمله حسین  شعبی 
بنا بر بیانیه وزارت دارایی ایاالت متحده، او از اعضای یک 
کمیته نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که 

توسل به قویه قهریه علیه معترضان عراقی را تایید کرد.
مسوول  الالمی   ۲01۹ سال  اواخر  در  افزود:  بیانیه  آن 
دستور دادن به ترورها و سرکوب معترضین در بغداد بود. 
اوایل  را هدایت کرد که در  نظامی  نیروهای شبه  الالمی 
به معترضان شلیک کردند و ده ها معترض  اکتبر ۲01۹ 

را کشتند.

سرمربی رئال مادرید معتقد است این رئال 
توانایی کسب نتایجی باورنکردنی را دارد.

میزبان  خود  زمین  در  امروز  مادرید  رئال 
دپورتیوو آالوس است. رئال پس از شکست 
امروز  ویارئال  برابر  تساوی  و  والنسیا  از 

محکوم به کسب سه امتیاز است.
کهکشانی ها پس از پیروزی 0-۲ در زمین 
اینتر روحیه مضاعفی گرفته اند و با وجود 
غایبان پرشمار شانس اول پیروزی خواهند 

بود.
در  رئال  سرمربی  زیدان  الدین  زین 

اولین  عنوان  به  را  بارسا  مارادونا  گو  دیه 
پروسه  کرد.  انتخاب  خود  اروپایی  باشگاه 

انتقال او شش سال طول کشید.
تا   1۹۸۲ های  سال  بین  مارادونا  گو  دیه 
1۹۸4 برای بارسلونا بازی می کرد که البته 
بهترین سال های فوتبالی او نبودند. دیه گو 
نه  فاتح سه جام  بارسا 3۸ گل زد و  برای 
سوپرکاپ  ری،  دل  شد)کوپا  مهم  چندان 
اسپانیا و جام اتحادیه که دیگر موجودیت 

ندارد(.
از  اما  بارسا  برای  مارادونا  جذب  پروسه 
در  او  که  زمانی  شد؛  شروع   1۹۷۶ سال 
1۵ سالگی پیراهن آرجانتینوس جونیورز را 
ماریا  جوزپ  پروسه  این  در  داشت.  تن  به 
نقشی  بارسا  سابق  استعدادیاب  مینگیا 

حیاتی داشت.
مینگیا در مستند مارادونا که از برنامه 

این  در  متاسفانه  و  دارد  را  نظرش  کسی 
مورد حرف زیاد زده می شود. مارادونا برای 
من بی همتا بود و از دست دادنش ضایعه 
بزرگی است. میراث فوتبالی او از یاد نخواهد 

رفت.«
این  در  جنوری:»  در  بازیکن  جذب 
مورد حرفی برای گفتن ندارم. روی تمامی 
بازیکنانم حساب می کنم. هنوز در ابتدای 
بازیکنانم  از  مراقبت  هدفم  و  هستیم  راه 
قبل  های  سال  به  نسبت  شرایط  است. 
پاندمی  به خاطر  و  داشته  زیادی  تغییرات 
کرونا تقویم بازی ها فشرده و سنگین است. 
بازیکنان زیادی مصدوم می شوند و از این 

حیث رنج می برم.«
اودگارد:» او به تدریج در حال ثابت کردن 
خودش است. اودگارد رفته رفته نشان می 
اما  است  خوبی  فوتبالیست  چه  که  دهد 
معتقدم اگر از لحاظ تیمی خوب کار کنیم، 
باالتر  توانند یک سطح  بازیکنان می  تمام 

بروند.«
 34 من  رئال:»  مسن  بازیکنان  با  تمدید 
ولی  کردم  خداحافظی  فوتبال  از  سالگی 
این سن  در  هایی  فوتبالیست  همین حاال 
هستند که شرایط ادامه فوتبال تا سال های 
بازنشستگی،  مورد  در  دارند.  را  بیشتری 
ندارم.  ای  توصیه  فوتبالیستی  به هیچ  من 

تصمیم با خودشان است.«

گفت اگر باشگاه بارسلونا بتواند خانه ای که 
او در پدرابلس داشت را برایش پس بگیرد، 
حاضر است به بارسا برگردد. این قضیه را 
برای جوزپ ماریا نونیز رئیس وقت باشگاه 
مطرح کردم ولی او حرفم را جدی نگرفت.«

برخی بازی ها انگیزه الزم را ندارند. این فراز 
و نشیب ها متاثر از عوامل مختلفی است. 
توان  نمی  همیشه  و  است  همین  فوتبال 
و همه خوب  باشیم  متحد  اگر  پیروز شد. 
بازی کنند، شکست دادن مان خیلی دشوار 
می شود. معتقدم داشتن ثبات در طول یک 
فصل غیرممکن است. باالخره هر تیمی یک 
روز بد خواهد داشت. باید سعی کنیم تعداد 

هفته های خوب مان ادامه دار باشد.«
او  بله  بنزما:»  و  کارواخال  وضعیت 
مصدوم شده و دیروز تمرین نکرد. در مدت 
بگویم.  توانم  نمی  چیزی  او  دوری  زمان 
کریم شرایطش بهتر است ولی امروز بازی 
نخواهد کرد. سرخیو راموس هم در مسیر 

بهبودی قرار دارد.«
توانایی برای خروج از روزهای سخت:» 
همه چیز به ایمان و اعتقاد شما به تیم بر 
بازیکنان  روزانه.  تالش  و  کار  و  گردد  می 
رئال همه به کسب موفقیت باور دارند و من 
طوفان،  یک  از  پس  خوشبینم.  خیلی  هم 
با  شود.  می  آفتابی  و  آرام  هوا  همیشه 
کیفیتی که تیم دارد، می توانیم بهترین و 
باورنکردنی ترین نتایج را بگیریم. در طول 
ولی  داشت  خواهیم  سختی  مقاطع  فصل 
هدف این است که به مسیرمان رو به جلو 

بدون توقف ادامه دهیم.«
هر  تاریخ:»  بازیکن  بهترین  مارادونا 

گرفت و از عالقه اش برای پیوستن به بارسا 
حرف زد. سال 1۹۸0 دیه گو پذیرفت که به 
دیکتاتوری  رژیم  ولی  ملحق شود  بارسلونا 
نداد.  را  این کار  اجازه  آرجانتین،  بر  حاکم 
جهانی  جام  تا  گو  دیه  خواست  می  رژیم 
1۹۸۲ در آرجانتین به فوتبالش ادامه دهد.

در نهایت پس از جام جهانی 1۹۸۲ و در 
واقع پس از شش سال، پروسه جذب دیه 
در  ملی کشورش  تیم  با  او  نهایی شد.  گو 
آلیکانته بود که انتقالش نهایی شد و برای 

قرارداد به بارسلونا آمد.«
مینگیا ادامه داد:» هر زمان به خانه اش 
می رفتم، حداقل ده نفر آنجا بودند. غذا می 
خوردند و تفریح می کردند. زندگی شخصی 
او شکل درستی نداشت. متاسفانه دیه گو را 
به راحتی از دست دادیم ولی در یک مقطع 
من  به  کرد،  می  بازی  ناپولی  برای  وقتی 

تیم  گفت:»  بازی  این  خبری  نشست 
کاملی دارم و همه لیاقت حضور در ترکیب 
اصلی را دارند. تیمی متحد همچون بازی 
با اینتر را می خواهم.  در بازی هایی هم 
بدشانسی  با  ولی  ایم  بوده  خوب  خیلی 
حال  شرایط  معتقدم  ایم.  نگرفته  نتیجه 
حاضرمان خوب است و بازی با آالوس مثل 
یک فینال خواهد بود. باید این سه امتیاز را 

کسب کنیم.«
کم  ما  مشکل  رئال:»  فرودهای  و  فراز 
کاری بازیکنان نیست. اینطور نیست که در 

واموس شبکه مووی استار پخش شد، 
گفت:»  بارسا  برای  او  جذب  مورد  در 
اورالندو  بازی  تماشای  برای   1۹۷۶ سال 
لوپس به بوینس آیرس رفته بود. او بازیکن 
روز  آن  ولی  بود  جونیورز  آرجانتینوس 
من محو بازی یک بازیکن 1۵ ساله کوتاه 
قامت با موهایی پرپشت شدم. همان اولین 
بازی دیه گو مارادونا در سطح اول فوتبال 
برای  را  لوپس  بود  قرار  بود.  آرجانتین 
اما وقتی برگشتم، به  بورگوس جذب کنم 
سران بارسا پیشنهاد جذب مارادونا را دادم 
ولی گفتند بهتر است چند سال دیگر صبر 

کنیم.
برای  دیگری  تالش   1۹۷۸ سال  سپس 
مالی  انجام دادیم که منابع  جذب دیه گو 
الزم را نداشتیم ومنتفی شد. دسامبر 1۹۷۹ 
او با آرجانتینیوس جونیورز برابر بارسا قرار 

پایان هر طوفاین آفتاب است

یدان: خیلی خیلی به این رئال خوشبینم ز

روایت جالب استعدادیاب سابق بارسا
داستان عاشقانه 6ساله؛ دیه گو چطور به بارسا پیوست؟

هاورتز: 
تماشای بازی رونالدینیو 
را دوست داشتم اما...

می گوید  چلسی  آلمانی  ستاره  هاورتز،  کای 
که او هرگز در بازی اش از حرکات تکنیکی 
به میزان رونالدینیو یا نیمار استفاده نمی کند.
عنوان  به  رونالدینیو  از  می توان  جرأت  به 
یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
برزیل  ملی  تیم  در  چه  رونالدینیو  کرد.  یاد 
و چه در تیم های باشگاهی اش نظیر پاری 
های  نمایش  میالن  و  بارسلونا  ژرمن،  سن 
از  او  تماشای  و  می داد  ارائه  را  چشم نوازی 

جذابیت های باالیی برخوردار بود.
حاال  هاورتز  کای  یعنی  خرید جدید چلسی 
در مصاحبه ای از کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی به عنوان الگوهای خود یاد کرده اما در 
او می گوید که در گذشته عالقه  عین حال 

زیادی به روش بازی رونالدینیو داشته است.
هاورتز در این باره می گوید: »من کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی را دنبال می کنم و آنها 
رونالدینیو  اما  اند.  بوده  من  الگوی  همیشه 
بازیکنی بود که من در گذشته دوست داشتم 
او را تماشا کنم اما مثل او نیستم. من مهارت 
های تکنیکی زیادی مثل او ندارم و فقط در 
شرایطی که به آن احتیاج داشته باشم برخی 

کارها را انجام می دهم.
روید  می  اجتماعی  های  شبکه  به  وقتی 
همیشه فیلم ها و مهارت های زیادی را می 
بینید و من سعی می کنم آن ها را گاهی در 
بازی یا گاهی در تمرین انجام دهم. من مثل 
نیمار نیستم که همه وقت آنها را انجام می 
واقعاً  مهارت  این یک  فکر می کنم  اما  دهد 

موثر است.«
چلسی چندی پیش در جام اتحادیه انگلیس 
با نتیجه پرگل ۶-0 از سد بارنزلی گذشت و 
ثبت  به  موفق  آلمانی  ستاره  مسابقه  آن  در 
هت تریک شد؛ هاورتز در این باره گفت: »این 
و خانواده  برای من  انگیزی  احساس شگفت 
باید  و من  بود  کار  آغاز  فقط  این  اما  بود  ام 

ادامه دهم.«

را  ترمپ خواسته اند شکست خود  آقای  از  هم  خواه  مالی جمهوری  بزرگ 
بپذیرد و به او گفتند عدم انجام چنین کاری به امریکا ضرر می رساند.

دست  انتخاباتی  کالج  رای   30۶ به  بایدن  جو  امسال  انتخابات  جریان  در 
برای  نصاب  حد  کرد.  خود  آن  از  را  مذکور  رای   ۲3۲ ترمپ  کرد.  پیدا 
حدود  همچنین  بایدن  جو  مردمی  رای  است.  رای   ۲۷0 ریاست جمهوری 

شش میلیون بیشتر از آرا دونالد ترمپ بوده است.
قرار است که اعضای کالج  انتخاباتی ماه آینده در روز 14 دسامبر دور هم 

جمع شوند تا نتیجه آرا را نهایی کنند.
رییس جمهوری منتخب امریکا در ظرف چند روز اخیر شروع به اعالم اعضای 
کابینه خود کرده است. جنت یلین، قرار است به عنوان وزیر دارایی فعالیت 
کند و آوریل هینس هم برای ریاست اداره اطالعات ملی معرفی شده است. 
این نهاد بلندپایه ترین سازمان اطالعاتی امریکاست. فعالیت هر دو مستلزم 

تائید سنای امریکا است.
آقای بایدن پیشتر آنتونی بلینکن را به عنوان گزینه خود برای وزارت امور 

خارجه معرفی کرده بود.
رییس جمهوری منتخب امریکا گفته است اولویت او مقابله با شیوع بیشتر 

ویروس کرونا است.

هیچ  آن  خصوص  در  که  نشده  ثابت  ادعایی   - است  کرده  متهم  گسترده 
مدرکی ارائه نکرده است.

دونالد ترمپ روز پنجشنبه )۲۶ نوامبر( در پاسخ به این سوال خبرنگاران که 
آیا در صورت رای دادن الکتروال کالج به جو بایدن، کاخ سفید را ترک خواهد 
کرد یا خیر گفت: »مطمئنا این کار را انجام خواهم داد. مطمئنا این کار را 

انجام خواهم داد و شما این را می دانید.«
آقای ترمپ در عین حال گفت قبول کردن نتیجه برای او دشوار است زیرا 

»ما می دانیم تقلب گسترده ای انجام شده است.«
او افزود: »در این یک انتخابات تقلب شده بود ...در باالترین سطح.«

تقلب  اتهام  مختلف  های  ایالت  در  ها  دادگاه  اخیر  هفته  چند  ظرف  در 
انتخاباتی را رد کرده اند. دونالد ترمپ در حالی به مطرح کردن اد عای تقلب 
انتخاباتی را ادامه می دهد که روز دوشنبه )۲3 نوامبر( پذیرفت روند انتقال 

قدرت به جو بایدن را آغاز کند.
اظهارات آقای ترمپ به دنبال چندین شکست در دادگاه برای آقای ترمپ 
و تائید پیروزی آقای بایدن در ایالت های مهم از جمله پنسیلوانیا و جورجیا 
او خواستند که  از  صورت گرفت. هم زمان، سناتورهای ارشد جمهوریخواه 
کنندگان  کمک  جمله  از  تجاری-  رهبران  از  نفر   1۶0 بپذیرد.  را  شکست 

اطالعات روز: دونالد ترمپ اعالم کرده است در صورتی که کالج انتخاباتی 
رسما پیروزی جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا، را تایید کند او کاخ 

سفید را ترک خواهد کرد.
شکست  حال  به  تا  امریکا  رییس جمهوری  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
نوامبر امسال را نپذیرفته و دموکرات ها را به تقلب  انتخابات روز سوم  در 

ترمپ:  
گر کالج انتخابایت به جو بایدن رای بدهد کاخ سفید را ترک خواهم کرد ا

څړبنی  قریه  مندوزی  خیل  اسمعیل  ولسوالی  څړبنی  دریای  سواحل  تحکیم  و  چکدم  پروژۀ  موضوع: 
والیت خوست  

اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژۀ چکدم و 
تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی قریه څړبنی والیت خوست  اشتراک نموده و سافت 
شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب، اداره تدارکات 
ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 13۹۹/0۹/30 به آمریت تدارکات 
امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار سرک داراالمان سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب 

تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 3۷۲,000 سه صدو هفتادو دو هزار افغانی و جلسه آفرگشایی به روز 
یک شنبه مورخ 30/0۹/13۹۹ ساعت 10 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل 

چهار تدویر می گردد.

»اعالن تدارکات«
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه 
زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، باز سازی  شبکه آبیاری روشنان واقع قریه روشنان ولسوالی غوریان والیت هرات  را  با شرکت محترم 
ساختمانی داوری هلمند دارای جواز نمبر )D-3۵1۵۶( آدرس-مارکیت حاجی غالم نبی مرکز هلمند لشکرگاه، 
افغانستان به قیمت مجموعی )13,01۹,00۷.۸۶( سیزده میلیون نوزده هزارو هفت اعشاریه هشتاد و شش افغانی 

اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به پروژه  زراعت و مالداری به اشتراک مردم ، 
وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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عباس اسدیان

برای ساخت فیلم شما باید هزینه 
داشته باشید. واضح بگویم 

فیلم با پول ساخته می شود، اما 
وقتی سرمایه گذاری های خارجی از 
ترس نتوانند در افغانستان فیلم 

تولید کنند و دولت هم امکانات 
مالی ساخت فیلم های سینماییی 

را نداشته باشد واضح است که 
وضعیت سینما بهبود نمی یابد.

قصه های ما صدای درد است
گفت وگو با رویا سادات

باشم  داشته  می توانم  هنر  از  فعلی  وضعیت 
برای من رسالت اجتماعی  این است که هنر 
برای  است.  مهم  من  برای  تعریف  این  دارد. 
مکتب  یک  به عنوان  هنر  که  است  مهم  من 
اجتماعی  رسانه  یک  به عنوان  و  اجتماعی 
شود.  مرجع  یک  به  تبدیل  می تواند  چگونه 
اذهان  تغییر  برای  باید  وضعیت  این  در  هنر 
بهبود  برای  و  فکرشان  ارتقای  برای  مردم، 
از  فعال  را  هنر  من  شود.  تعریف  وضعیت 
به  توجه  با  و  همین،  برای  می بینم.  دید  این 
وضعیت فعلی، من گاهی با خودم فکر می کنم 
هنر  از  وضعیتی  چنین  در  هنرمند  یک  اگر 
در قسمت بهبود وضعیت اجتماعی و بازگویی 
واقعیت های جامعه و برای روشنگری استفاده 
در  البته  بود  خواهد  بیهوده  کارش  نکنند 

همین روزگاری که ما قرار داریم.
شما  فیلم های  ویژگی  روز:  اطالعات 
فیلم هایی  چگونه  اصوال  یعنی  چیست، 

می سازید؟
هر  و  گفت وگو  هر  حرکت،  هر  صحنه،  هر 
هر  کار  کلیت  است.  پیام  یک  حاوی  نماد 
به  نسبت  نگاهش  نوع  از  نمایندگی  فیلم ساز 

رویدادی ست که می خواهد روایت کند. 
من نمی خواهم روی مشخصه خاصی در کارم 
منتقدین  برای  را  قضاوت  این  کنم،  تأکید 
من  اما  می مانم.  کارهایم  مخاطبین  و  فیلم 
و  دارم  دوست  را  مولف  سینمای  به نحوی 
کارهایم  مجموعه  روی  از  می کنم  احساس 
که  را  مشخصی  خطوط  و  نگاه  نوع  می توان 
فرایند یک دیدگاه باشد تشخیص داد و جدا 
پیام  فیلم هایم  و ساختاری،  تکنیکی  بحث  از 
در  می دهد  اجازه  و  می کند  روشنگری  دارد، 

مورد تابوهای اجتماعی حرف بزنیم...
از فیلم های معناگرا و فلسفی خوشم می آید. 
دوست داشتنی  و  برایم جذاب  هنر  برای  هنر 
قصه های  که  فیلم هایی  به  پرداختن  است. 
دوست  کند  بازگو  را  آدم ها  درونی   و  فردی 
کنم،  سیر  آدم ها  درون  به  می خواهم  دارم؛ 
آدم ها را بهتر بشناسم و برای شناخت زندگی، 
مفهوم  برای شناخت  و  برای شناخت هستی 
در  اما  کنم.  اعجازگونه خلق  تصاویر  انسانیت 
منتقد  یک  به عنوان  بیشتر  زمانی  مقطع  این 
رسالتمند  هنر  و  می کنم  عمل  اجتماعی 
ترجیع  را  روشنگری  و  قصه ها  بازگویی  برای 

می دهم.
یک  توضیحات،  این  با  روز:  اطالعات 
باید  بیشتر  تأثیرگذاری  برای  فیلم ساز 
یا  عامه پسند  بسازد؛  فیلم هایی  چگونه 

جدی و با مخاطبان خاص؟
یک  ساخت  انتظار  در  سال  دو-سه  وقتی 
فیلمی  ساختن  به  وقت  آن  می مانی  فیلم 
داشته  اجتماعی  رسالت  که  می دهی  اولویت 
دردی  که  ساخته ام  فیلمی  بیشتر  من  باشد. 
جامعه را بیان کرده است. فیلم باید مخاطب 
را  مخاطب  و  بکشاند  سینما  سالن های  به  را 
مخاطب  اگرچند  کند.  دعوت  دیدن  باربار  به 
و  می بیند  را  هندی  فیلم های  هم  خاص 
نیاز  تفریح  نوعی  به  همه  می دهد  نشان  این 
از  به نوعی  این است که همه  دارند. واقعیت 
من  مورد  این  در  خسته اند.  زندگی  واقعیت 
از  »عامه پسند«  کلمه  به جای  دارم  دوست 
بنابراین، ما  استفاده کنم.  کلمه »همه پسند« 
و شاید همگی فیلم های همه پسند را دوست 
در  فیلم  ساخت  امکانات  وقتی  ولی  داریم. 
اختیارت نیست، و وضعیت نامطلوب است، ما 
باید اول همان قصه هایی را فیلم بسازیم که ما 
را خوب فشار داده، رنج داده و به گریه آورده.

به این شکی نیست که ما در یک تاریخ بسیار 
دشوار، در یک جغرافیای بسیار حساس و در 
یک کشوری که در حال جنگ به سر می برد، 
زندگی می کنیم. اما این همه نباید باعث شود 
که ما به کارهای فرهنگی و هنری نه بگوییم. 
ما همواره تالش می کنیم در بهترین مکان ها 
امید  ایجاد  برای مردم  برگزار شود،  جشنواره 
هر  در  زند.  رقم  را  تاریخی  لحظات  و  کند 
خوشی  شاهد  من  جشنواره  برگزاری  سال 
تالش  ما  سال  هر  هستم.  مردم  هیجان  و 
کرده ایم فیلم سازان و مخصوصا داوران معتبر 
تالش  باشیم،  داشته  خود  با  را  بین المللی 
با تاریخ جدید و سال را در  کردیم فیلم های 
رفتن  باال  برای  کار  این  باشیم.  داشته  رقابت 
است.  مهم  بسیار  جشنواره  جایگاه  و  اعتبار 
را  جدید  فیلم های  که  داشتیم  تأکید  امسال 
تاریخ  کردن  قید  باشیم.  داشته  جشنواره  در 
و  است  مهم  بسیار  جشنواره  فیلم های  تولید 
همه ی سه هزار فیلمی را که دریافت کردیم 
ساخته   ۲01۹ و   ۲01۸ سال های  در  کال 
و  نامدار  آدم های  امسال  داوران  بودند.  شده 
بودند.  سینما  حوزه  در  باتجربه  و  باصالحیت 
فرانسه،  امریکا،  از  نویسندگان  و  منتقدان 
روسیه، اسپانیا، ایران، هند و بعضی کشورهای 
را همراهی کردند.  ما  این جشنواره  در  دیگر 
با  امسال  جشنواره  عمده  تفاوت های  این ها 
و  محتوایی  بعد  در  بود.  قبلی  جشنواره های 
از  ولی  داشتیم،  بهتری  تجربه های  تخنیکی 
بهتری  وضعیت  امنیتی  نگرانی های  لحاظ 

نسبت به سال های قبل نداشتیم.
بین المللی  جشنواره  روز:  اطالعات 
سینمای  وضعیت  روی  هرات  زنان  فیلم 

افغانستان چقدر تأثیر داشته است؟
تشویق  و  ترغیب  را  فیلم سازان  جشنواره 
و  نمایش  امکان  می  کند؛  فیلم  ساخت  به 
فیلم های  و  می سازد  میسر  را  فیلم ها  دیدن 
قرار  ارزیابی  و  رقابت  یک  در  فیلم سازان 
فیلم ساز  میان  رابطه ی  واقع  در  می گیرد. 
این که  مهم تر  و  می گیرد  شکل  مخاطبش  و 
دنیا  خوب  و  مهم  فیلم های  دیدن  امکان 
در  این  کنار  در  و  می شود.  میسر  برای شان 
و  آموزشی  کارگاه های  ما  جشنواره  جریان 
پنل گفت وگو داشتیم که بدون شک این کار 
چشم گیر  کمک  سینما  وضعیت  بهبود  روی 
کشور  فیلم سازان  کارگاه ها  این  در  می کند. 
شرکت می کنند. ما امسال دو آموزگار بسیار 
صدا  دیزاینر  یکی شان  که  داشتیم  موفق 
دیدار،  رضا  دیگری  و  بالیوود  سینمای  از 
سینماتوگرافر افغانی االصل را که در سینمای 

ایران کار می کند برای تدریس داشتیم.
قبل از برگزاری هر جشنواره افراد زیاد و فیلم  
سازهای داخلی مدام با ما تماس می گیرند و 
درباره جشنواره می پرسند که چه وقت برگزار 

جشنواره های جهانی، که از آن ها جوایزی نیز 
الکا  این من،  داریم. در کنار  دریافت کردیم، 
از  داوران دفاع  سادات و عزیز دلدار عضویت 
سینمای آسیا را داریم که همواره تجربه های 
داور  به عنوان  متعدد  جشنواره های  از  خوبی 
در  ما  این ها،  از  گذشته  داشتیم.  بین المللی 
خانه فیلم رویا تیم بسیار خوب، تحصیل یافته 
داریم.  جشنواره  برگزاری  برای  متعهد  و 
بنیاد  با  همراه  رویا  فیلم  خانه   ۲013 در 
آرمان شهر جشنواره بین المللی زنان هرات را 
بنیان گذاشتند. بدون شک برگزاری جشنواره 
چون  نیست،  آسانی  کار  افغانستان  در 
درگیر  خالقیتی  و  ابتکار  هر  جای  به  ذهنت 
از  بخشی  همه ساله  می شود.  امنیتی  مسائل 
چالش های اصلی جشنواره نبود امنیت است.

قبلی  دور  پنج  درباره  روز:  اطالعات 
و  هرات  زنان  فیلم  بین المللی  جشنواره 

جشنواره امسال بگویید.
سه سال اول جشنواره در شهر هرات در قالی 
برگزار شد.  هرات  ارگ  یا همان  اختیارالدین 
در سه روز برگزاری جشنواره در داخل قالی 
تاریخی و با شکوه هرات در کنار نمایش فیلم، 
موسیقی  کنسرت  عکس،  نمایشگاه  گفتمان، 
داشتیم.  مهمان ها  برای  جانبی  برنامه های  و 
حتا  و  شهر  از  خانواده ها،  مخصوصا  مردم، 
قریه ها هم برای دیدن فیلم ها می آمدند و هم 
آفتابی  بام های  روی  می کردند.  دیدن  قال  از 
ارگ رستوران های خوش نما و موقت را آورده 
قهوه  و  چای  و  غذا  کم  پول  با  مردم  بودیم. 
ایجاد  لذت بخشی  و  زیبا  فضای  می گرفتند؛ 
در  قسم سه سال جشنواره  همین  بود.  شده 
و  فیلم  صدها  میزبان  ما  و  شد  برگزار  هرات 
ولی  بودیم  داخلی  و  خارجی  مهمان  ده ها 
پشت صحنه این سه سال، مخصوصا دو سال 
اخیر، سرشار از استرس و نگرانی امنیتی بود و 
این سه سال آخر را در کابل برگزار کردیم. در 
مکان جشنواره  مجبور شدیم  حتا  سال سوم 
را به سه جای مختلف تغییر بدهیم. مهمانان 
فکر می کردند ما خیلی امکانات فراوان داریم 
برگزار  مختلف  مکان های  در  را  جشنواره  که 
می کنیم و این برای تنوع برنامه است... و سه 
استثنای  به  شد؛  برگزار  کابل  در  اخیر  سال 
نتوانستم  مالی  مشکالت  به دلیل  که  سال  دو 

برگزار کنیم.

والیت  در  ه.ش   13۶3 سال  در  سادات  رویا 
با  سادات  خانم  است.  آمده  دنیا  به  هرات 
وجودی  این که در دانشگاه در رشته حقوق و 
علوم سیاسی درس خوانده، اما کار سینمایی 
و  موفق  سینماگران  از  یکی  او  می کند. 
تأثیرگذار افغانستانی است و نشریه امریکایی 
رویا  نام   ۲01۸ سال  در  پالیسی«  »فارین 
قرار  جهانی«  »متفکران  لیست  در  را  سادات 

داد.
سادات کار سینمایی را با ساختن فیلم »سه 
به حال  تا  آن  از  بعد  و  می کند  آغاز  نقطه« 
چندین مجموعه  تلویزیونی، فیلم های مستند 
و فیلم های داستانی ساخته است. مشهورترین 
رییس جمهور«  به  »نامه ای  سادات  رویا  فیلم 
فیلم  جشنواره  دور  نودمین  در  که  دارد  نام 
رویا  بود.  افغانستان  سینمای  نماینده  اسکار 
و  رویا  فیلم  خانه   ۲004 سال  در  سادات 
فیلم  بین المللی  جشنواره   ۲013 سال  در 
قبل  هفته  می کند.  راه اندازی  را  هرات  زنان 
فیلم  بین المللی  جشنواره  این  دور  ششمین 
زنان هرات در کابل به پایان رسید که میزبان 
جهان  سطح  از  سینمایی  مهم  چهره های 
به همین مناسبت  بود. روزنامه اطالعات روز 
انجام  سادات  خانم  با  اختصاصی  گفت وگویی 

داده است.
جشنواره  راه اندازی  روز:  اطالعات 
بین المللی فیلم زنان هرات در کشور مثل 
و  نه یک دست آورد کم است  افغانستان 
چالش ها  درباره  امکان پذیر.  به راحتی  نه 
این  راه اندازی  شکل گیری  ایده های  و 

جشنواره بگویید.
برای  جشنواره ها  می دانید  که  همان طور 
نقش  اثرش  و  فیلم ساز  شناخت  و  معرفی 
ارزیابی  فیلم ها  جشنواره ها،  در  دارد.  مهمی 
سینمایی  جامعه  و  مردم  بین  می شود، 
مخاطب  بین  رابطه  می کند،  ایجاد  گفت وگو 
فیلم  جشنواره  می دهد.  شکل  را  فیلم ساز  و 
نقش  فرهنگ یک کشور  و  هنر  معرفی  برای 
کشورهای  از  را  هنرمندان  دارد؛  اساسی 
دنیای  در  که  می کند  جمع  هم  دور  مختلف 
امروز جشنواره ها به نحوی دیپلماسی فرهنگی 
یک  به عنوان  ما  برای  می شوند.  پنداشته 
جزء  جشنواره  داشتن  فیلم سازی  شرکت 
از  خوبی  تجربه های  و  بود  ما  کاری  برنامه 

آماده  را  فیلم های مان  بتوانیم  ما  تا  می شود 
کمک  جشنواره  این  دیگر،  طرف  از  کنیم. 
می کند تا فیلم سازان با شگردهای فیلم سازی 
بیشتر آشنا شوند. شما اگر فیلم های دریافتی 
تا   ۲013 سال  از  جشنواره  این  به  داخلی 
که  می بینید  به وضوح  کنید،  مرور  را  امسال 
آمده  حاال  تا  زمان  آن  از  چشم گیر  تغییرات 
به لحاظ  چه  و  محتوایی  به لحاظ  چه  است؛ 
نسبت  بهتر  فیلم های  تکنیکی  و  ساختاری 

سال های اول دریافت می کنیم.
شناختی  به  توجه  با  روز:  اطالعات 
سینمای  وضعیت  دارید،  سینما  از  که 

افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
فیلم سازها  زیرا  است.  امیدوارکننده  وضعیت 
از  حوزه  این  در  فراوان  عالقه  و  پشت کار 
است  مهم  که  آنچه  اما  می دهند.  نشان  خود 
ساخت  برای  است.  سینما  از  مالی  حمایت 
واضح  باشید.  داشته  هزینه  باید  شما  فیلم 
اما وقتی  با پول ساخته می شود،  بگویم فیلم 
نتوانند  ترس  از  خارجی  سرمایه گذاری های 
هم  دولت  و  کنند  تولید  فیلم  افغانستان  در 
را  سینمایی  فیلم های  ساخت  مالی  امکانات 
سینما  وضعیت  که  است  واضح  باشد  نداشته 
به  »نامه ای  فیلم  وقتی  ما  نمی یابد.  بهبود 
خودمان  شخصی  هزینه  با  را  رییس جمهور« 
وجود  ما  برای  امکانی  دیگری  ساختیم 
نداشت تا فیلم بعدی مان را تهیه کنیم. روی 
نتوانیم  تا  است  شده  باعث  ناامنی  هم رفته، 
امنیت  حداقل  اگر  ببخشیم.  بهبود  را  سینما 
توجه  می توانستیم  مالی  به لحاظ  ما  می بود 
بین المللی  تهیه  کننده های  و  پخش کننده ها 

را جلب کنیم.
چه  شرایط  این  در  سینما  روز:  اطالعات 
افغانستان می کند؟  به حال مردم  کمکی 
سینما  وضعیت  بهبود  دیگر،  عبارت  به 

برای فعال چقدر موضوعیت دارد؟
یک  به  تبدیل  مردم  برای  می تواند  سینما 
و  اندیشه  فکر،  مکتب  سینما  شود.  مرجع 
برای  و  می کند  متحول  را  جامعه  است؛  هنر 
نگرش های  روشنگر  ما  گذار  حال  در  جامعه 
سینما  درهای  وقتی  است.  انسانی  زندگی 
جمع  سقف  یک  زیر  هم  با  مردم  باشد،  باز 
خودش  سقف  یک  زیر  جمع شدن  می شوند. 
حس همدلی را به وجود می آورد. درست است 
که مردم اکثرا فقیر است اما اکثریت جوانان 
چای خانه ها  و  کافه ها  به  امروزها  شهرنشین 
سر می زنند. اگر سالن های فعال سینما باشد 
و در هر منطقه و مکان شهرها سینما وجود 
داشته باشد، شما حداقل می توانید ماه یک بار 
به سینما بروید. سینما برای بسیج افکار عامه 
ایجاد  ساختار  یک  وقتی  دارد.  نقش  بسیار 
سینما  سالن  عمومی  مکان های  در  شود، 
شود  داده  شهروند  هر  به  امکان  این  و  باشد 
خودش  او  برود،  سینما  به  آزادانه  بتواند  که 
فیلم های  دیدن  کند.  می  پیدا  را  مسیرش 
متفاوت روی طرز نگاه و جهان بینی اش تأثیر 
راه های  از  یکی  سینماها  بازکردن  می گذارد. 

مهم جلوگیری از تعصب و بنیادگرایی است.
وارد  دیگر  زاویه  از  حاال  روز:  اطالعات 
هنر  از  شما  دریافت  می شویم.  بحث 

چیست؟
را  هنر  از  خود  تعریف  می دهم  ترجیح  من 
ارائه  داریم  قرار  آن  در  که  وضعیتی  به  نظر 
احساس  و  شخصی  عالقه  اگرچند  کنم. 
برای  »هنر  تعریف  همان  می گوید  درونی  ام 
هنر« )تعریفی که در عالم رهایی از هنر ارائه 
به  نظر  که  تعریفی  اما  بپذیرم.  را  می کنیم( 


