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وزارت صحت عامه: 
یر پنج  ۴۱ درصد کودکان ز
سال به سوءتغذی مزمن 

یا کوتاهی قد مبتالاند

ترکیه یک »شبکه ۱۱ نفره« 
که با نهادهای امنییت ایران 
همکاری می کردند 
را بازداشت کرد

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 6صفحه 2

ممانعت از خدمات 
صحی کارنامه طالبان 

را سیاه تر می کند
بـر  مبنـی  را  طالبـان  ادعـای  همیشـه  دولـت 
تسـلط بـر بخـش زیـادی از مناطـق کشـور رد 
به طـور دقیـق مشـخص نیسـت  کـرده اسـت. 
چنـد در صد خـاک افغانسـتان در کنتـرل گروه 
طالبـان قـرار دارد. امـا واقعیـت ایـن اسـت که 
طالبـان بـر بخش هایـی از کشـور تسـلط دارند. 
کنتـرل  را  مالیـات وضـع می کننـد. شـاه راه ها 
تعییـن  می کننـد.  ولسـوال  و  والـی  می کننـد. 
تـاش می کننـد حـوزه نفـوذ خـود را تثبیت و 

گسـترش دهنـد. 
ماهیـت گـروه طالبـان بـا جنـگ گـره خـورده 
اسـت. جنـگ سرشـت آنـان را معنـا می دهـد. 
ایـن جنـگ اسـت کـه آنهـا برایـش اسـتراتژی 
دارنـد. برایـش قربانـی  می دهنـد. در سـایه این 
مشـروعیت  و  اهـداف  آنهـا  کـه  اسـت  جنـگ 
خـود را مطالبـه می کننـد. اگـر در سـایه جنگ 
و خشـونت، برتـری نظامـی امکان پذیـر باشـد، 
سـایر موضوعـات مـورد غفلـت قـرار می گیرنـد 
و امـکان  تحقـق کمـی دارنـد. به عنـوان مثـال 
تغییـرات  اجتماعـی،  بحران هـای  نمی شـود 
اقلیمـی، بیـکاری، فقـر و سـایر مـوارد را نیـز با 

سـازوکار جنـگ حـل کـرد...

2

میررحمان رحمانی: 
کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس 
دو هفته فرصت دارد که مصرف 
بودجه ی ُکد ۹۱ را بررسی کند

ناپاکی، بی توجهی و بد رفتاری
وایت »هزار و یک مشکل« از ارائه  ر
خدمات صحی در شفاخانه جمهوریت 
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حمله ی طالبان در قندوز؛ 
وی دولتی به شمول  ده نیر
فرمانده تولی مرزی 
»امام صاحب« کشته شدند

انفجار و آتش سوزی 
در اثر برخورد ›شیء 
خارجی ناشناس‹ با 

یک نفتکش 
در بندر جده

نیمار به دیدار مقابل 
بارسلونا می رسد؟

شانس صعود 
برابر است

کنایه کومان به 
PSG؛ پول خرج 

کردند تا بزرگ شوند
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فراموشی قربانیان جنگ؛ 
معامله پنهان 
طالبان و دولت

است.  دلخراش  افغانستان  در  جنگ  قربانیان  قصه 
و  جانکاه  روایت های  سال هاست  آنان  از  بسیاری 
می کنند.  حمل  خود  شانه های  بر  را  اندوهباری 
ترومای ناشی از غیبت حقیقت و تأمین نشدن عدالت، 
پایانی  آنان تحمیل می کند که  به  را  رنجی مضاعف 
برای آن متصور نیست. بسیاری از قربانیان جنگ پس 
از روی کارآمدن نظام سیاسی پسابُن، انتظار داشتند 
عدالت  شود.  نهاده  مرهم  رنج هایشان  و  زخم ها  که 
شود.  آشکار  برای شان  حقیقت  و  تطبیق  انتقالی 
جنایتکاران در یک فرایند شفاف به جزای اعمالشان 

برسند و عدالت تامین گردد. 
پس از گذشت نزدیک به دو دهه از توافق نامه تاریخی 
بنیان  افغانستان  در  را  نوینی  و ساختار  نظم  بُن که 
جهان  کشور  ناامن ترین  افغانستان  همچنان  نهاد، 
از  چشم گیر  به صورت  بشری  حقوق  قوانین  است. 

سوی طرف های جنگ...
3

چرا برخی چینی ها معتقدند تغییر نام 
خوش شانسی می آورد؟

کووید19  همه گیری  از  ناشی  اقتصادی  رکود  دلیل  به 
تصمیم گرفته بود تعدادی از کارمندانش، از جمله پانگ 
زندگی  ُهنگ کنگ  در  ساله   29 پانگ  کند.  برکنار  را 

می کند. او آن روز عصبانی و ناراحت، | صفحه 5

»ماندی  ترس  بدترین  و  بود  اپریل  ماه  ظهر  از  بعد 
پانگ«، پس از آن که رییس اش او را به جلسۀ مجازی 
از طریق »زوم« احضار کرد، به واقعیت تبدیل شده بود. 
شرکتی که پانگ در آن به عنوان بازاریاب کار می کرد، 

آرتتا: 
کارت قرمز ژاکا بازی 
را تقدیم حریف کرد
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غنی: 

طالبان اگر ادعای 
افغان بودن دارند در داخل 

افغانستان مذاکره کنند

سازمان صحت جهانی و یونیسف: از هر سه مرکز صحی در 
افغانستان، یک مرکز به خدمات آب رسانی دست رسی ندارد

اطالعات روز: سازمان صحت جهانی و اداره ی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( گفته اند که از هر سه مرکز صحی در 
افغانستان یک مرکز به خدمات آب رسانی دست رسی ندارد و از هر چهار مرکز صحی یک مرکز امکانات و خدمات فاضالب ندارد.

در اعالمیه ی مشترک سازمان صحت جهانی و یونیسف که دیروز )دوشنبه، ۲۴ قوس( منتشر شده، | صفحه 2

شیوع ویروس کرونا در جهان در سال 2020 میادی، 
وضعیت اضطراری و کم پیشینه ای | صفحه 4

خسارِت سنگین و جبراِن ناچیز
تبعات مالی کرونا بر سکتور 
خصوصی و حمایت حکومت 

از آن چگونه بوده است؟
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وزارت صحت عامه: 
یر پنج سال به سوءتغذی مزمن یا کوتاهی قد مبتال اند ۴۱ درصد کودکان ز

آقای مجروح همچنان گفته است که یکی از دالیل عمده سوءتغذی توجه نکردن مردم 
به غذاهای سالم و طبیعی سرشار از انواع ویتامین و پروتین می باشد. او افزوده است با 
وجود این که افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، خوشبختانه غذاهای طبیعی 
بسیار باکیفیت با قیمت ارزان در کشور وجود دارد که استفاده از آن می تواند کودکان 
کشور را از سوءتغذی نجات دهد. معین عرضه خدمات صحی وزارت صحبت بر اهمیت 
تغذیه ی سالم زنان در هنگام بارداری تأکید کرده و گفته است که استفاده از غذاهای 

مغذی از سوی مادران در هنگام بارداری در سالم بودن کودکان نقش مهم دارد.

تغذی،  ملی  براساس سروی  که  عامه ی کشور می گوید  وزارت صحت  روز:  اطاعات 
حدود ۴1 درصد کودکان زیر پنج سال در افغانستان به سوءتغذی مزمن یا قدکوتاهی 
و حدود 9.۵ درصد دیگر کودکان دچار سوءتغذی حاد مبتا هستند. وحید مجروح، 
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه دیروز )دوشنبه، 2۴ قوس( در نشستی 
به منظور بررسی چالش ها و کارکرهای »برنامه ی تغذی مبتنی بر جامعه«، همچنان 

گفته است که عدم توجه مردم به غذاهای سالم نگران کننده است.
»برنامه ی تغذی مبتنی بر جامعه« در 20 والیت کشور راه اندازی شده است.

حمله ی طالبان در قندوز؛ 
ده نریوی دولیت به شمول فرمانده تویل مرزی »امام صاحب« کشته شدند

قندوز، در جریان درگیری در این حمله، سه نیروی دیگر دولتی نیز زخمی شده اند. 
مسئوالن حکومتی هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

گروه طالبان اما با نشر اعامیه ی گفته است که در این حمله ی جنگ جویانش، 1۷ 
نیروی دولتی کشته و چهار نیروی دیگر دولتی زخمی شده اند. این گروه گفته است 

که کنترل دو پاسگاه نیروهای دولتی نیز به دست این گروه افتاده است.
گروه  که جنگ جویان  است  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 

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

در  که  می گوید  قندوز  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف  روز:  اطاعات 
نتیجه ی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی 
امام صاحب این والیت، ده نیروی دولتی کشته شده اند. آقای ایوبی دیروز )دوشنبه، 
2۴ قوس( به روزنامه اطاعات روز گفت که جنگ جویان طالبان این حمله ی شان را 
ناوقت شب گذشته در روستای »استامینگ« ولسوالی امام صاحب راه اندازی کرده اند. او 
افزود که کشته شدگان شامل محمدداوود حکیمی، فرمانده تولی مرزی، هشت نیروی 
خیزش مردمی و یک سرباز ارتش می  شوند. همچنان به گفته ی رییس شورای والیتی 

کامل بگیرد و مذاکرات را به پیش ببرد. 
محب نوشته است که با پیشبرد مذاکرات 
صلح در داخل کشور ساحه ی امنیتی ویژه 
و قابل اعتماد برای همه و زمینه ی نظارت 
و اعمال ملکیت برای مردم در روند صلح 

فراهم می شود.
افغانستان  صلح  مذاکرات  نخست  دور 
دوحه،  شهر  در  سنبله   22 تاریخ  در  که 
قوس   22 تاریخ  در  شد،  برگزار  پایتخت 
آن  بعدی  است که دور  قرار  یافت.  پایان 

در 1۶ قوس آغاز شود.

داخلی،  وظایف  اصول  طبق  که  گفت 
که  دارد  صاحیت  نمایندگان  مجلس 
کمیسیون خاص را به خاطر نظارت از تمام 
اما  بدهد،  تشکیل  حکومت  کارکردهای 
نمی تواند در موارد خاصی از جمله بررسی 

ُکد 91، کمیسیون ایجاد کند.
این درحالی است که روزنامه اطاعات روز 
در تاریخ 1۷ قوس گزارشی را زیر عنوان 
شخصی«  مصارف  چنبره ی  در   91 »ُکد 
منتشر کرد براساس آن، بخش عمده ای از 
بودجه ی ُکد 91 پالیسی – بودجه ی ملی 
به  و  غیراصولی  خورشیدی   1۳9۸ سال 

اهداف شخصی مصرف شده است.
رییس  گزارش،  این  نشر  از  پس  روز  دو 
تفتیش  کمیسیون  به  نمایندگان  مجلس 
مرکزی این مجلس هدایت داد که مصرف 
مالی 1۳9۸  سال  بابت   91 ُکد  بودجه ی 
خورشیدی را به گونه ی جدی تعقیب کند.

مورد  در  ملی  امنیت  مشاور  محب، 
را  صلح  مذاکرات  بعدی  مراحل  پیش برد 
به »قوت« تأیید می کند. آقای محب روز 
نوشته  رشته تویتی  در  قوس(   22( شنبه 
بود که مراحل بعدی مذاکرات صلح باید 
او  شود.  برده  پیش  افغانستان  داخل  در 
افزوده بود دولت افغانستان در مورد مکان 
ماحظه ای  کشور  داخل  در  مذاکرات 
هر  در  که  است  آماده  و  ندارد  خاصی 
پیشنهاد  طالبان  که  کشور  در  منطقه ای 
کنند، به شمول ساخت تأسیسات، آمادگی 

نمایندگان، این مجلس می تواند کمیسیون 
خاصی  موارد  بررسی  به منظور  را  خاصی 
که  کرد  استدالل  فرید  خانم  کند.  ایجاد 
برابر  چهار  مواردی،  در   91 ُکد  بودجه ی 
مجلس  نمایندگان  که  سقفی  از  بیشتر 
رسیده  مصرف  به  بودند،  کرده  تصویب 

است و باید تحقیق شود.
از سوی هم، کمال ناصر اصولی، نماینده ی 
نمایندگان  مجلس  در  خوست  مردم 

تا مردم  او تأکید کرده که ضروری است 
چگونه  مذاکرات  که  ببینند  افغانستان 
موضوعاتی  چه  روی  و  می شود  برگزار 
افزوده  غنی  رییس جمهور  دارد.  تمرکز 
هوتل های  که  نیست  آن  وقت  که  است 
مذاکرات  برای  پیش شرط  »مفشن« 
افغان ها  که  است  گفته  او  شود.  گذاشته 
می توانند  هم  »سردی«  و  »خیمه«  در 

مذاکره کنند.
آقای غنی در بخشی های از صحبت هایش 
همچنان گفته است که اظهارات حمداهلل 

1۳99 خورشیدی را بررسی و نتایج آن را 
همین  در  کرد.  خواهد  ارائه  مجلس  به 
حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان 
خواستار  مجلس  این  امروز  نشست  در 
تشکیل کمیسیون خاص به منظور بررسی 
چگونگی مصرف بودجه ی ُکد 91 پالیسی 

شدند، اما مورد تأیید قرار نگرفت.
گفت  هرات  مردم  نماینده ی  فرید،  ناهید 
که براساس اصول وظایف داخلی مجلس 

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطاعات 
را  افغانستان  از  جایی  هر  در  می گوید 
آماده  دولت  بخواهد،  طالبان  گروه  که 
این گروه مذاکره کند. صدیق  با  تا  است 
صدیقی، سخن گوی ارگ ریاست جمهوری 
در رشته  تویتی گفته است که آقای غنی 
این گفته ها را دیروز )دوشنبه، 2۴ قوس( 
در نشست کابینه مطرح کرده است. آقای 
غنی گفته است: »هرگاه طالبان ادعا دارند 
چرا  پس  اند؛  افغانستان  سرزمین  در  که 
نمی کنند؟«  مذاکره  افغانستان  خاک  در 

اطاعات روز: میررحمان رحمانی، رییس 
مالی  کمیسیون  به  نمایندگان  مجلس 
فرصت  هفته  دو  مجلس  این  بودجه ی  و 
ُکد  بودجه ی  مصرف  چگونگی  که  داد 
91 پالیسی را بررسی کند. آقای رحمانی 
مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  از 
همچنان خواست که گزارش کاری شان را 

به نشست عمومی این مجلس ارائه کند.
مصرف  چگونگی  بررسی  درخواست 
بودجه ی ُکد 91 توسط کمیسیون مالی و 
بودجه ی مجلس از سوی قاضی میرافغان 
احمد  صدیق  خواجه  و  رییس  صافی 
نشست  در  کمیسیون  این  عضو  عثمانی 
عمومی دیروز )دوشنبه، 2۴ قوس( مجلس 

نمایندگان مطرح شد.
و  مالی  کمیسیون  که  گفت  صافی  آقای 
بودجه ی مجلس چگونگی مصرف بودجه ی 
و   1۳9۸ مالی  سال های  پالیسی   91 ُکد 

غین: 

کره کنند گر ادعای افغان بودن دارند در داخل افغانستان مذا طالبان ا

مریرحمان رحماین: 

کمیسیون مایل و بودجه ی مجلس دو هفته فرصت دارد که مرصف بودجه ی ُکد ۹۱ را برریس کند
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ادامه  از  ناخوشایندی  احساس  و  نگرانی 
دوم  موج  شیوع  و  کرونا  بحران  تبعات 
را  نگرانی  این  دارد.  وجود  کشور  در  آن 
این  تازه دولت در  می توان در سیاست های 
رابطه، تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
از  صحت عامه  وزارت  روزانه  آمارهای  و 
افزایش مرگ ومیر افراد مشاهده کرد.  شمار 
در  کرونا  ویروس  به  مبتایان  مجموعی 
افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس 
تاکنون به ۴9 هزار و ۴۸۴ نفر رسیده است. 
مریضی  از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
کووید19 در افغانستان تا امروز به یک هزار و 

9۷۵ نفر افزایش یافته است.
اقتصادی  اجتماعی،  مناسبات  کرونا  بحران 
کرد.  دگرگون  را  جهان  مردم  فرهنگی  و 
همه ابعاد زندگی بشری را به چالش کشید 
و  بهداشتی  مرزهای  از  فراتر  آن  تأثیرات  و 
پزشکی رفت. کسی به درستی نمی داند این 

وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. 
مقابله  برای  جهان  کشور  بی برنامه ترین  ما 
برای  ما  سیاست گذاری های  بودیم.  کرونا  با 
فساد  به  منجر  و  نبود  کارآمد  آن  با  مقابله 
مشکل  دچار  هنوز  مسئله  از  ما  فهم  شد. 
حوادث  عادی شدن  و  فجایع  تکرار  است. 
فرهنگی  لحاظ  به  که  است  شده  موجب 
فراموشی  به  مضاعفی  تمایل  ما،  جامعه  در 
رخدادها پیدا شود. بخشی از این فراموشی 
بر  ما  اجتماعی  و  فرهنگی  ارزش های  به 
فضای  به  آن  مهمتر  بخش  اما  می گردد. 
وافر  عاقه  و  ما  یخ زده  و  سیاست زده 
سیاست مداران ما به دور نگه داشتن مردم از 

فهم مسئله و حقایق.
است  این  مسئله  واقعیت  صورت  هر  در 
با همه  ما  درمانی  کادر  و  پزشکی  نظام  که 
تاش هایش نتوانست به دلیل فساد و نبود 
زیرساخت های پزشکی با بحران کرونا مقابله 
وزارت  سوی  از  منتشرشده  آمارهای  کند. 
به  مردم  مراجعه  عدم  به دلیل  صحت عامه 
امکان  عدم  همچنین  و  درمانی  نهادهای 
ثبت  بسیاری از مبتایان در هاله ای از ابهام 

قرار دارد. 
در این میان، مردم نگران آینده شان هستند. 
نگران زمستان سخت پیش رو، فقر و بیکاری 
موجود. آنها در تقای این هستند که برای 
در  عمیق شان  تنهایی  و  خودشان  نجات 
مکرر،  فجایع  هجوم  و  صلح  و  جنگ  میانه 
به  و  برای معنادارساختن زندگی شان  راهی 
تعیبری ساده تر راهی برای ادامه حیات شان 

جست وجو کنند.   
طالبان  که  نیست  مسئله ای  کرونا  بحران 
داشته  را  آن  با  مقابله  ابزار  و  توانمندی 
از   کودکانه  نمایش های  راه اندازی  باشند. 
و  کمک رسانی  به  تظاهر  مردم،  به  کمک 
مدیریت  در  توانمندی  ادعای  نهایت  در 
آگاهی،  نیازمند  که  فقیری  مردم  به  مسئله 
رابطه  این  در  عاجل  کمک رسانی  و  امداد 
هستند، کمکی نمی کند. گزارش های وزارت 
نشان  بین المللی  نهادهای  و  صحت عامه 
تطبیق  از  طالبان  جلوگیری  که  می دهد 
باعث شده  کشور  در جنوب  پولیو  واکسین 
است که موارد ابتا به این بیماری افزایش 
پیدا کند. تکرار ممانعت از دسترسی مردم به 
خدمات پزشکی و امدادرسانی از یک طرف 
جنایت است، از طرف دیگر، افغانستان را با 
بحران دوام دار کرونا و بیماری های واگیردار 
کارنامه  کار  این  و  مواجه خواهد کرد  دیگر 

طالبان را سیاه تر می کند.
سیطره  تحت  که  اجتماعی ای  گروه های 
تنگدستی  فقر،  در  می کنند  زندگی  طالبان 
مقابله  روش های  به  نسبت  عدم آگاهی  و 
وظیفه  این  می برند.  به سر  کرونا  ویروس  با 
دینی، اخاقی و انسانی آنان است که فضای 
برای مردم  را  و خدمات رسانی  کمک رسانی 
ایجاد  حاکمیت شان  تحت  مناطق  و  عادی 
از  فراتر  ابعادی  کرونا  بحران  که  کنند. چرا 
توانایی آنان برای مقابله دارد. آنها باید دست 
از توهم آگاهی درباره بحران کرونا بردارند و 
بدیل دیگری برای بازی و نمایش قدرت شان 
امدادرسان  زمینه حضور گروه های  و  بیابند 
در  خدمات  ارائه  برای  را  بین المللی  و  ملی 

ساحات تحت کنترلشان فراهم کنند. 

خبرهای داخلی

کردن  »کار  است:  گفته  جهانی  صحت 
آب،  امکانات  به  که  مرکز صحی  یک  در 
به  ندارد،  دسترسی  بهداشت  و  فاضاب 
را  داکترها  و  نرس ها  که  است  این  مانند 
وظیفه  به  وسایل حفاظت شخصی  بدون 

فرستاده باشیم.«
نیز  یونیسف  اجرایی  رییس  فور،  هنریتا 
کارکنان صحی  فرستادن  که  است  گفته 
و مردم نیازمند درمان به مراکزی که فاقد 
تشناب مناسب و حتی صابون  پاک،  آب 
مواجه  خطر  به  را  زندگی شان  هستند، 

می کند.
این در حالی است که تاکنون بیش از ۷2 
میلیون و ۳9۶ هزار نفر در سراسر جهان 
به ویروس کرونا مبتا شده اند که از این 
میان، بیش از ۵0 میلیون و ۶2۴ هزار نفر 
از 1 میلیون و ۶00  و بیش  یافته  بهبود 

هزار نفر دیگر جان داده اند.

صحی و مریضان به ویروس کرونا را بیشتر 
آب،  خدمات  اعامیه،  این  طبق  می کند. 
مصونیت  تأمین  در  بهداشت  و  فاضاب 
حیاتی  نقش  مریضان،  و  صحی  کارکنان 
فراهم کردن  اما هنوز هم  دارد،  اساسی  و 
این خدمات در اولویت کاری قرار نگرفته 

است.
به نقل از اعامیه، از هر چهار مرکز صحی 
یک مرکز در جهان به خدمات آب رسانی 
از هر سه مرکز صحی  و  ندارد  دسترسی 
در  بهداشت دست  امکانات  به  مرکز  یک 
مکانی که خدمات مراقبتی فراهم می شود 
 10 هر  از  همین طور،  ندارد.  دسترسی 
مرکز صحی در جهان یک مرکز امکانات 
و خدمات فاضاب ندارد و از هر سه مرکز 
به شکل  را  زباله جات  مرکز  یک  صحی 

مصئون جدا نمی کند.
سازمان  عمومی  رییس  آدهانوم،  تدروس 

و  ندارند  دسترسی  آب  اولیه ی  خدمات 
یا هم از آن استفاده می کنند، در معرض 
دیگر  و  کووید19  به  ابتا  شدید  خطر 

امراض قرار دارند.
آمده  همچنان  مشترک  اعامیه ی  در 
ابتای کارکنان  نبود آب، خطر  است که 

و  جهانی  صحت  سازمان  روز:  اطاعات 
ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  اداره ی 
سه  هر  از  که  گفته اند  )یونیسف(  متحد 
به  مرکز  یک  افغانستان  در  صحی  مرکز 
از  و  ندارد  دست رسی  آب رسانی  خدمات 
هر چهار مرکز صحی یک مرکز امکانات و 

خدمات فاضاب ندارد.
صحت  سازمان  مشترک  اعامیه ی  در 
جهانی و یونیسف که دیروز )دوشنبه، 2۴ 
است  آمده  همچنان  منتشر شده،  قوس( 
افغانستان  در  پنج مرکز صحی  از هر  که 
دست  شست وشوی  امکانات  مرکز  یک 
در  دست  بهداشت  رعایت  میزان  ندارد. 
 2۴ از  کم تر  نیز  افغانستان  صحی  مراکز 
هم،  سوی  از  است.  شده  گزارش  درصد 
سازمان صحت جهانی و یونیسف هشدار 
نفر  میلیارد   1.۸ حدود  در  که  داده اند 
به  که  صحی ای  مراکز  در  کار  دلیل  به 

سازمان صحت جهاین و یونیسف:

از هر سه مرکز صحی در افغانستان، یک مرکز به خدمات آب رساین دست ریس ندارد
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است  اتفاق افتادن  حال  در  دوحه  در  که  آنچه 
فرایند  از  آنان  مسئله  و  قربانیان  حقوق  جداسازی 
عین  در  و  قربانیان  برای  عدالت  تأمین  است.  صلح 
این  به  اما  است.  دشوار  صلح  به  دست یابی  زمان، 
و  نباشد  شدنی  دو  این  جمع  که  نیست  معنی 
صلح  تا  شوند  ذبح  باید  همچنان  جنگ  قربانیان 
محقق شود. این وظیفه اخالقی و انسانی طرف های 
تأمین  برای  را  مکانیزمی  که  است  مذاکره کننده 
صلح  کنند.  ایجاد  قربانیان  حقوق  احقاق  و  عدالت 
زخم های  به  التیام بخشیدن  حقیقت،  کشف  بدون 
عامالن  شرمساری  اظهار  خسارت،  جبران  قربانیان، 
و تأمین عدالت برای قربانیان، بدون هویت و فاقد 

معناست. 

آنها با انگیزه های سیاسی بوده یا خیر و آیا 
نه، مسئولیت  یا  است  گفته  را  همه حقایق 
بخشودگی و عدم بخشودگی آنان را داشت. 
در  فرد  که  می بود  شکلی  به  باید  اعتراف 
قبول  را  خود  اشتباه  حقایق،  گفتن  کنار 
می کرد. این اعتراف ها نه تنها به روشن شدن 
جنایت های در ابهام مانده و اطاع یافتن از 
سرنوشت مفقوداالثرها کمک کرد، بلکه برای 
اولین بار از طریق این اعترافات از ساخت و 
سازماندهی باندهای آدم کشی پرده برداشته 

شد. 
رابطه  در  جنوبی  آفریقای  برخورد  تجربه 
کشف  که  می دهد  نشان  جنگ  قربانیان  با 
در  چقدر  عفو  و  پشیمانی  ابراز  حقیقت، 
بوده  مؤثر  منازعه  از  پس  جامعه  پایداری 

است. 

قربانیان  قرارگرفتن  محور   و  کلمبیا 
جنگ در گفت وگوها

توافق جامع بین دولت کلمبیا و گروه فارک به 
یکی از مشهورترین نمونه های گفت وگوهای 
کشور  این  است.  اخیر  دهه های  در  صلح 
گروه  با  منازعه  سال   ۵0 بعد  شد  موفق 
موافقت نامه   201۶ سال  در  فارک  شورشی 
صلح امضا کند. طرف های درگیر در کلمبیا، 
و  گفت وگوها  محور  در  را  جنگ  قربانیان 
قرار  صلح  بوجودآمدن  برای  پایدار  راه حلی 
به  درگیر  طرف های  که  این  برای  دادند. 
و  جامعه مدنی  نهادهای  برسند  مرحله  این 
به خصوص دانشگاه ملی کلمبیا سمینارها و 
برنامه های مختلفی را با محور قربانیان جنگ 
و دادخواهی برای آنان ایجاد کردند. آجندای 
مشخصی برای رسیدگی به وضعیت قربانیان 
جنگ در این کشور ایجاد شد و سازوکارهای 
معینی برای التیام بخشی قربانیان مدنظر قرار 

گرفت. 
درگیر  طرف های  میان  مذاکره  جریان  در 
پنج نماینده از قربانیان جنگ وجود داشت. 
مکانیزمی  کشور  این  پارلمان  همچنین 
را  قربانیان  روایت های  که  نمود  ایجاد  را 
صورت  به  محات  و  محلی  انجمن های  از 
پیشنهادهای  صورت  به  و  دریافت  مستقیم 
ارسال  مذاکره کنندگان  میز  به  مشخص 
باورمندی  رویکردی  چنین  نتیجه  می کرد. 
به ایجاد صلح و امکان کشف حقیقت برای 
قربانیان بود. چرا که قربانیان بخش عظیمی 

از مردم این کشور را شامل می شدند. 

چه چیزی موجب نگرانی قربانیان است؟
در طول چند دهه گذشته در هیچ برهه ای از 
تاریخ افغانستان، فضایی برای انعکاس روایت 
و  آنان  زخم های  به  التیام بخشی  و  قربانیان 
ترمیم دردها و رنج های آنان به وجود نیامده 
در  داستان  این  که  می رود  آن  بیم  و  است 
نگرانی  شود.  تکرار  نیز  اخیر  گفت وگوهای 
و  بشر  حقوق  کمیسیون  قربانیان،  عمده 
جنگ  قربانیان  با  رابطه  در  که  نهادهایی 
و  ضمنی  توافق  است  این  می کنند  کار 
پنهانی میان طرف های مذاکره کننده صورت 
فراموش  همچنان  جنگ  قربانیان  و  گیرد 
تاریخ  واقع  نشود. در  تأمین  و عدالت  شوند 
شود.  تکرار  همچنان  قربانیان  نادیده انگاری 
این  از  چرا که به نظر می رسد هر دو گروه 
برای  عدالت  تأمین  و  می برند  سود  تصمیم 
به  رسیدن  برای  مانعی  را  جنگ  قربانیان 

توافق  می بینند. 
آنچه که در دوحه در حال اتفاق افتادن است 
از  آنان  مسئله  و  قربانیان  حقوق  جداسازی 
فرایند صلح است. تأمین عدالت برای قربانیان 
دشوار  به صلح  زمان، دست یابی  عین  در  و 
است. اما به این معنی نیست که جمع این دو 
شدنی نباشد و قربانیان جنگ همچنان باید 
این وظیفه  تا صلح محقق شود.  ذبح شوند 
مذاکره کننده  طرف های  انسانی  و  اخاقی 
عدالت  تأمین  برای  را  مکانیزمی  که  است 
صلح  کنند.  ایجاد  قربانیان  حقوق  احقاق  و 
به  التیام بخشیدن  حقیقت،  کشف  بدون 
اظهار  خسارت،  جبران  قربانیان،  زخم های 
برای  عدالت  تأمین  و  عامان  شرمساری 
قربانیان، بدون هویت و فاقد معناست. صلحی 
نشود،  ترمیم  قربانیان  زخم های  آن  در  که 
پایه های اخاقی و ماندگاری آن لرزان است. 
ترومای  همچنان  آسیب دیده  فرد  که  چرا 

ناشی از قربانی بودن را به دوش می کشد. 

را برای بررسی در آینده باز گذاشت.
جنایات  خصوص  در  پاسخ گویی  موضوع 
از  پس  اندکی  مذاکرات،  اوایل  در  جنگی، 
این  شد.  مطرح  آتش بس،  توافق  امضای 
موضوع ابتدا توسط نمایندگان جامعه مدنی 
به عنوان پیشنهادی برای یک دادگاه جنایات 
جناح های  نمایندگان  شد.  تاکید  جنگی 
شورشی نیز در ابتدا خواستار اجرای عدالت 
ابوبکر،  ژنرال  اما  بودند.  تیلور  دولت  برای 
کرد  یادآوری  آن ها  به  مذاکرات  میانجی 
جنگی  جنایات  به  می توانند  هم  آن ها  که 
بیشتر  بسیار  آن ها  سپس  و  شوند  متهم 
مراقب خواست های شان برای عدالت بودند. 
جنایات  دادگاه  داشتن  به جای  نهایت،  در 
جنگی و یا هرگونه بحث درباره عفو عمومی، 
و  پیشنهاد  آشتی  و  حقیقت یاب  کمیسیون 
این  در  بحث  کل  شد.  پذیرفته  سرعت  به 
یا  سه  شاید  هفته،  یک  از  کمتر  خصوص 

چهار روز در جلسه عمومی طول کشید.

آفریقای جنوبی و رویکرد حقیقت یابی
تا 199۳ حقوق  فاصله سال های 19۶0  در 
در  سیستماتیک  و  گسترده  صورت  به  بشر 
آفریقای جنوبی  در  منازعه  میان طرف های 
دچار  عمیقا  آفریقا  جامعه  بود.  شده  نقض 
از  ناشی  سرخوردگی  و  شکت 
بی عدالتی، جنگ و نقض حقوق 
مسالمت آمیز  همزیستی  و  بشر 
قرار گرفته بود. نیاز بود تا مکانیزم 
و شرایطی به وجود بیاید تا آینده 
این کشور را بدون درنظر گرفتن 
رنگ پوست، مذهب، جنسیت و 
به  رو  گذشته  شکاف های  سایر 
جلو هدایت کند. بر همین اساس 
کمیسیون مصالحه و حقیقت یاب 
آمد.  به وجود   199۵ سال  در 
این کمیسیون  اهداف  مهمترین 
دوره  از  کامل  مدارک  تهیه 
آپارتاید، بررسی ماهیت و وسعت 
نقض حقوق بشر و در نهایت ارائه 
زخم های  ترمیم  برای  مکانیزمی 
کمیسیون  این  بود.  قربانیان 
دارای سه کمیته بود؛ 1- کمیته 
نقض حقوق بشر 2- کمیته عفو 
و بخشش ۳- کمیته جبران خسارت و اعاده 

حیثیت.
یکی از مکانیزم های رسیدگی به رویدادهای 
که  افرادی  بود.  فردی  عفو  گذشته، 
بر  می بایست  شوند،  بخشیده  می خواستند 
آنچه که انجام داده بودند، بدون کم و کاست 
اعتراف می کردند. این کمیته بعد از بررسی 
گفته های آنان و تشخیص اینکه آیا عملکرد 

با  مواجهه  در  کشورها  سایر  تجربه 
قربانیان جنگ

هماهنگی  گروه  که  تحقیقی  براساس 
تحلیل  و  تجزیه  داده،  انجام  انتقالی  عدالت 
که  می دهد  نشان  صلح  توافق نامه ی   20
قربانیان  و  مدنی  جامعه  بیش تر  مشارکت 
جنگ در روند صلح منجر به صلح پایدار در 
این  برپایه ی  کشورهای مختلف شده است. 
تحقیق حضور قربانیان جنگ در روند صلح 
مذاکرات  به هم خوردن  و  شکست  خطر  از 
صلح جلوگیری می کند. به طور نمونه فرایند 
نقش  جنگ  قربانیان  که  کلمبیا  در  صلح 

جدی داشتند، پایدار باقی ماند.  

لیبریا، توافق نامه صلح آکرا
از  امضای بیش  لیبریا در گذشته اش شاهد 
آن ها  است که همه  توافق نامه صلح  دوازده 
و  صلح  حفظ  برای  سیاسی  تعهد  عدم  از 
رنج  دموکراتیک  واقعاً  جامعه  یک  ساختن 
توافق نامه صلح امضاشده در آکرا  می بردند. 
طیف وسیعی از اصاحات مورد نظر، تعهدات 
سیاسی و رویه های اعزام به خدمت را شامل 
برای  توافق نامه یک چارچوب  این  می شود. 
دولت انتقالی دو ساله ایجاد کرد که عمدتاً 
احزاب قبا متخاصم  نمایندگان  از  متشکل 

بود. این توافق نامه همچنان متعهد به رعایت 
حقوق بشر از طریق کمیسیون حقیقت یاب 
و مورد پی گرد قراردادن نیروهای امنیتی به 
این  به  رغم  شد.  بشری  حقوق  نقض  دالیل 
قدرت  از  متخاصم  جناح های  که  واقعیت 
توافق نامه  مفاد  تعیین  برای  توجهی  قابل 
عفو  شامل  توافق نامه  این  بودند،  برخوردار 
برای جرایم گذشته نشد، و صریحاً این مورد 

دوش  بـه  را  تصمیـم  ایـن  اخاقـی 
انداخـت.  لوی جرگـه  در  اشـتراک کنندگان 

جالی خالی قربانیان جنگ در مذاکرات 
اخیر

به نظر می رسد داستان تلخ به حاشیه راندن 
توافق  نامه  در  دارد.  ادامه  همچنان  قربانیان 
گروه طالبان و امریکا هیچ جایگاه و نقشی 
است.  نشده  تعریف  جنگ  قربانیان  برای 
این  که  است  این  امریکایی  استدالل طرف 
موضوعات را خود افغان ها در گفت وگوهای 
میان خودشان باید حل وفصل کنند. باتوجه 
است  تصور  این  بر  طالب  طرف  اینکه  به 
است،  کرده  جهاد  سال ها  این  طول  در  که 
مفهومی به نام قربانی و حق و حقوی برای 
همچنین  نمی شناسد.  رسمیت  به  را  آن 
از  بخشی  نیز  آنها  که  کرد  انکار  نمی توان 
قربانیان این جنگ طوالنی مدت بوده اند. در 
افغانستان ماجرا کمی متفاوت  طرف دولت 
برای  را  کمیته  یک  افغانستان  دولت  است. 
ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر با قربانیان 
دایر  مذاکره کننده  هیئت  ترکیب  در  جنگ 
کرده است اما هنوز کسی از مکانیزم و شیوه 
عما  یعنی  ندارد.  آگاهی  کمیته  این  کار 
کمیته  این  فعالیت  و  کار  نتایج  از  قربانیان 

مستفید نشده اند. 
تا   2001 سال  از  مجموع  در 
سال 2019 تعداد کسانی که به 
دلیل جنگ در افغانستان کشته 
نفر  هزار   1۵۷000 اند،  شده 
این  از  نفر    ۶۴12۴ باشد.  می 
افغان  امنیتی  نیروهای  را  افراد 
نفر،   ۴۳0۷۴ می دهند.  تشکیل 
گروه  می باشند.  غیرنظامیان 
و سایر  طالبان  سوم جنگجویان 
رقم  که  می باشند  شورشیان 
نفر  آنها ۴2100  کشته شده گان 
و  امریکایی  پیمانکاران  است. 
 ۳۸1۴ با  آمریکا  ارتش  پرسنل 
بعدی  جایگاه  در   2۳00 و  نفر 

می باشند. 
کشته شدگان  رقم  مجموع  در 
و  افغان  امنیتی  نیروهای 
می باشد   10۷19۸ غیرنظامیان 

جهت  این  از  است؛  تکان دهنده  رقمی  که 
عدد  تنها  ارقام  این  که  است  تکان دهنده 
انسان،  یک  جان  یعنی  عدد  هر  نیستند. 
یعنی یک خانواده، یک زن، یک برادر، یک 
پدر، یک هویت، یعنی بی شمار آرزو و امید. 
شده  موجب  آنها  تکرار  و  حوادث  سرعت 
است که قربانیان تنها به اعداد تقلیل داده 

شوند و این دردناک است. 

افغانستان دلخراش  قصه قربانیان جنگ در 
است. بسیاری از آنان سال هاست روایت های 
خود  شانه های  بر  را  اندوهباری  و  جانکاه 
غیبت  از  ناشی  ترومای  می کنند.  حمل 
رنجی  عدالت،  تأمین نشدن  و  حقیقت 
که  می کند  تحمیل  آنان  به  را  مضاعف 
از  بسیاری  نیست.  متصور  آن  برای  پایانی 
نظام  کارآمدن  روی  از  پس  قربانیان جنگ 
سیاسی پسابُن، انتظار داشتند که زخم ها و 
رنج هایشان مرهم نهاده شود. عدالت انتقالی 
شود.  آشکار  برای شان  حقیقت  و  تطبیق 
به جزای  فرایند شفاف  جنایتکاران در یک 

اعمالشان برسند و عدالت تامین گردد. 
پس از گذشت نزدیک به دو دهه از توافق نامه 
را در  نوینی  بُن که نظم و ساختار  تاریخی 
افغانستان  همچنان  نهاد،  بنیان  افغانستان 
ناامن ترین کشور جهان است. قوانین حقوق 
بشری به صورت چشم گیر از سوی طرف های 
می شود.  نقض  طالبان،  به خصوص  جنگ 
بمب های کنار جاده ای، کشتار غیرنظامیان، 
نادیده گرفتن قوانین جنگ و ... مواردی است 
تروریستی  گروه های  سایر  و  گروه  این  که 
برنامه های  و  اهداف  تعمیق  برای  همچنان 

خود از آن استفاده می کنند. 
باوجود شروع گفت وگوهای صلح در دوحه، 
خشونت و جنگ در کشور ابعاد تازه تری پیدا 
کرده و غیرنظامیان، بیشترین افرادی اند که 
مجروح  و  کشته  درگیری ها  در  همه روزه 
می شوند. برای قربانیان جنگ قصه به اینجا 
جامعه  ضرورت  به  توجه  با  نمی شود.  ختم 
به صلح و آشتی در طول دو دهه گذشته، 
گفت وگوهای فراوانی میان دولت افغانستان 
- طالبان و سایر گروه های درگیر در منازعه 
انجام شد. اما در هیچ یک از این گفت وگوها 
نداشتند.  معنادار  نقش  و  حضور  قربانیان 
در  درگیر  طرف های  و  افغانستان  دولت 
عمًا  و  گرفتند  نادیده  را  قربانیان  منازعه، 
سیاست به حاشیه راندن قربانیان را در پیش 

گرفتند. 

نادیده انگاری قربانیان جنگ در دو دهه 
گذشته

جمله  از  گذشته  دهه  دو  طول  در 
شد،  توافق  به  منجر  که  گفت وگوهایی 
حزب  با  افغانستان  دولت  گفت وگوهای 
گفت وگوها،  این  مبنای  بر  بود.  اسامی 
دولت  میان   1۳9۵ میزان  در  توافق نامه ای 
امضا  به  حکمتیار  گلبدین  و  افغانستان 
رسید. گلبدین حکمتیار کسی بود که نامش 
در فهرست سیاه سازمان ملل قرار داشت و 
تحریم های گسترده ای نیز علیه رهبران این 
ناراضی ترین  حکمتیار،  داشت.  وجود  گروه 
افغانستان  گذشته  دهه ی  چند  تفنگ ساالر 
به  را  او  افغانستان  مردم  از  بسیاری  بود. 
در  می شناسند.  جنگی  جنایت کار  عنوان 
تلخ  واقعیت  یک  او  و  دولت  گفت وگوهای 
تمام  در  جنگ  قربانیان  جای  است.  نهفته 
روند گفت وگو با او خالی بود. زخم هایی که 
او و حزبش در طول این سال ها به مردم روا 

داشته بودند، ترمیم نشد. 
رویداد دیگری که از منظر قربانیان در طول 
آزادی  بود،  مهم  گذشته  دهه  دو  حداقل 
بیش از ۵000 زندانی طالبان برای پیشبرد 
رویداد  این  بود.  صلح  گفت وگوهای  آغاز  و 
افغانستان  دولت  که  بود  مهم  منظر  این  از 
حقوق قربانیان را فدای تصمیم مصلحت آمیز 
خود کرد. و در غیبت حضور آنان در ساختار 
هزاران  آن،  از  بعد  تصامیم  و  لوی جرگه 

زندانی طالب از زندان ها رها شد. 
فهـم  طـور  ایـن  رویـداد  ایـن  قربانیـان 
کردنـد که حـق دانسـتن حقیت، بخشـش، 
آنـان  از  خسـارت  جبـران  و  التیام بخشـی 
سـلب شـد. و پرسـش را مطـرح کردنـد که 
چقـدر  مصلحت اندیشـی  و  تصمیـم  ایـن 
کـه  اسـت  واضـح  اسـت؟  بـوده  اخاقـی 
حقـوق قربانیـان و عاملیت آنـان در تصمیم 
طالبـان(  زندانیـان  )آزادسـازی  لوی جرگـه 
لوی جرگـه  آجنـدای  شـد.  گرفتـه  نادیـده 
آری  زندانیـان  آزادسـازی  بـود؛  مشـخص 
فراینـد  نـه! تصمیم گیرنـدگان در یـک  یـا 
ذبـح  را  قربانیـان  مسخ شـده،  و  پیچیـده 
بـه  تصمیم شـان  از  مسـرور  و  نمودنـد 
و  رئیس جمهـور  بازگشـتند.  خانه هایشـان 
حکومـت نیـز بـا زیرکـی تمـام مسـئولیت 

فرامویش قرابنیان جنگ؛ 
معامله پهنان طالبان و دولت
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از سکتور خصوصی در این طرح به حکومت 
توصیه کرده است که با الگوگیری از تجربه ی 
کشورهایی مانند ایاالت متحده، چین، کوریای 
جنوبی، آلمان، ترکیه، عربستان سعودی، امارت 
متحده ی عربی، پاکستان و ایران در امر مبارزه 
با تبعات اقتصادی شیوع ویروس و کمک به 
اقدامات مشخصی را برای  سکتور خصوصی، 
اجرا  دست  در  اصناف  و  تشبثات  از  حمایت 

قرار دهد.
بر اساس این طرح، وزارت اقتصاد ۶ پیشنهاد 
به  را  تشبثات  و  اصناف  از  حمایت  مشخص 
تعویق  است.  کرده  ارایه  افغانستان  حکومت 
مالیاتی، معافیت از جرایم مالیاتی، قرضه هایی 
تضمین  و  مفاد  درصد   ۴ نرخ  به  آسان 
حداقلی ۳0 درصدی، تعویق یا معافیت فیس 
شهرداری، تعویق کرایه جات و فیس خدمات 
مصرفی،  بل های  معافیت  یا  تعویق  و  دولت 

شش پیشنهاد وزارت اقتصاد به حکومت بود.
این بسته ی پیشنهادی در دو کته گوری سه 
ماهه و شش ماهه، طرح شده است. در این 
بسته ی پیشنهادی گفته شده است که  در 
صورت تداوم و یا برگشت شرایط قرنطین در 
شهرهای بزرگ کشور، امکان تمدید بسته های 
حمایتی بر پایه ی ارزیابی تأثیرات این طرح و 
یا معرفی بسته های حمایتی جدید وجود دارد. 
با اتکا به این یادآوری، از آن جا که کشور از 
دستکم یک ماه و نیم قبل به این سو درگیر 
شیوع موج دوم ویروس کرونا شده است، طرح 
پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کمک به سکتور 
محسوب  ممد  می تواند  همچنان  خصوصی 

شود.
مجموع  اقتصاد،  وزارت  طرح  این  اساس  بر 
اجرایی شدن  برای  شده  پیش بینی  هزینه ی 
مالیاتی،  جرایم  از  معافیت  مالیاتی،  تعویق 
فیس  معافیت  یا  تعویق  آسان،  قرضه های 
شهرداری، تعویق کرایه جات و فیس خدمات 
دولت و تعویق یا معافیت بل های مصرفی، برای 
دوره های سه ماهه و شش ماهه به ترتیب، ۳9 
و  دالر  میلیون   ۵0۷ با  برابر  افغانی  میلیارد 
با ۵۷۷.9 میلیون  برابر  افغانی  ۴۴.۵ میلیارد 
دالر امریکایی برآورد شده است. این بسته های 
پیشنهادی برای حمایت از شرکت های بزرگ، 
و  کوچک  شرکت های  متوسط،  شرکت های 
طرح  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  اصناف 
 190۵۴ بزرگ،  شرکت   1۶2۴ پیشنهادی 
و  کوچک  شرکت   ۷۵90 متوسط،  شرکت 
1۶۶۶۵۳ واحد اصناف در سراسر افغانستان را 

شامل می شود.

جبران ناچیز در برابر خسارت بزرگ
با آغاز شیوع کرونا در جهان، کشورها متناسب 
به قدرت و ثبات اقتصادی شان برنامه هایی برای 
روی  آن  اقتصادی  و  تبعات صحی  با  مبارزه 
دست گرفتند. بخشی از این برنامه ها معطوف 
به حمایت و حفاظت از سکتور خصوصی در 
برابر خسارات ناشی از شیوع همه گیری بود. 
در این میان، کشورهای فقیر، توسعه نیافته یا 
کمترتوسعه یافته با اقتصادهای نوپا و متزلزل 
نظیر افغانستان، توانایی اقتصادی و مالی الزم 
برای مبارزه با تبعات ناشی از شیوع همه گیری 
را نداشتند. کشورهای ثروتمند و سازمان های 
مالی بین المللی متعهد شدند که کشورهای 
نیازمند و به لحاظ اقتصادی ضعیف را تحت 

حمایت قرار دهند.
ناتوانی  دلیل  به  حکومت  افغانستان،  در 
و  اقتصادی  صحی،  تبعات  با  مبارزه  در 
آغاز  ابتدای  از  ویروس،  این  شیوع  اجتماعی 
همه گیری، تاش ها و البی هایش برای دریافت 
مساعدت های مالی و غیرنقدی را برای مبارزه 
با تبعات صحی و اقتصادی شیوع بیماری آغاز 
و  کشورها  همه گیری،  شیوع  دنبال  به  کرد. 
سازمان های مالی بین المللی بسته های کمکی 
و حمایتی قابل توجهی را به افغانستان ارایه 
کردند که بخش عمده ی آن کمک های صحی 

و کمک های مالی ویژه ی سکتور صحت بود.
بر اساس معلوماتی که وزارت مالیه به اطاعات 
روز داده است، قرار است ۳0.۳ میلیارد افغانی 
آسیای  انکشاف  بانک  بانک جهانی،  از طرف 
به  ملی  بودجه ی  از طریق  اروپا  اتحادیه ی  و 
این میان  از  افغانستان کمک شود.  حکومت 
اختیاری  کمک های  افغانی  میلیارد   1۵.۴
کمک  های  آن  دیگر  افغانی  میلیارد   1۴.9 و 
مالی  سال  جریان  در  که  است  غیراختیاری 
منتقل  افغانستان  دولت  حساب  به   1۳99

ساختمان )11-( و زراعت )۳.1-( و براساس 
 ،)-1۷( بلخ   ،)-21( کابل  ترتیب  به  والیات 

ننگرهار )۷.1-( و قندهار )۵.۳-( بوده است.«
که  می دهد  نشان  سروی  این  یافته های 
اول  بار در هنگام شیوع موج  و  وضعیت کار 
ویروس کرونا در ربع دوم سال 2020 میادی 
به صورت مجموعی )۸۶.1۴-( بوده است و این 
رقم بدترین وضعیت شرایط کاروبار را در شش 
سال اخیر نشان می دهد. قندهار با )91.2۳-( 
بدترین شرایط و ننگرهار با )۸2.۳-( بهترین 

شرایط کار و بار را داشته است. 
در بخش دیگر این سروی آمده است: »ویروس 
کرونا سبب گردیده است تا وضعیت حقیقی 
سروی  مورد  که  سکتوری  پنج  فعالیت های 
چنانچه  باشد  منفی  به شدت  گرفته اند  قرار 
بیشترین تاثیر این ویروس باالی فعالیت های 
تجارت )9۴.۴۸-( بوده و کمترین تاثیرات بد را 
باالی سکتور زراعت )۷۸.۴۷-( داشته باشد.« 
شرایط کاروبار به تفکیک اندازه ی شرکت ها نیز 
نشان می دهد که بیشترین تاثیرات بد شیوع 
ویروس کرونا باالی تشبثات کوچک )92.۵9-

( در افغانستان بوده است.
است:  آمده  سروی  این  پیشنهاد  بخش  در 
عمده ی  پیشنهادات  مجموعی  »به صورت 
سکتور خصوصی غرض ایجاد محیط مناسب 
و کاهش اضرار بیشتر ویروس کرونا را تأمین 
امنیت سرمایه گذاران و فعالیت ها در افغانستان 
به  از دسترسی  برآن  که عاوه  داده  تشکیل 
بازار و قرضه ی مناسب، کاهش و محو فساد 
اداری، برطرف ساختن قرنطین، از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی با رعایت نکات بهداشتی، 
سهولت های  فراهم سازی  صلح،  روند  تسریع 
و  بهتر  زیربناهای  و گسترش  ایجاد  مالیاتی، 

فراهم سازی مواد خام تشکیل می دهد.«
مقام های  سروی  این  یافته های  بر  عاوه 
در  نیز  جهانی  بانک  و  افغانستان  حکومت 
مورد تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در 
این کشور ابراز نگرانی کرده اند. در 1۸ میزان 
اعام  اقتصاد  پیشین  وزیر  مستور،  مصطفی 
کرد که گسترش ویروس کرونا رشد اقتصادی 
کشور را در سال جاری سه درصد کاهش و 
میزان فقر را هفت درصد افزایش خواهد داد. 

یک هفته بعد بانک جهانی گزارشی را زیرنام 
کرد.  منتشر  طوفان«  برابر  در  »ایستادگی 
اقتصادی  رشد  که  می داد  نشان  گزارش  این 
دلیل  به  میادی  جاری  سال  در  افغانستان 
شیوع ویروس کرونا »کووید19« بین ۵.۵ الی 
۷.۴ درصد کاهش می یابد. براساس یافته های 
فعالیت های  میزان  جهانی،  بانک  گزارش 
جاری  سال  نخست  ماه  شش  در  اقتصادی 
میادی به دلیل قرنطین شهرها و روی دست 
از  جلوگیری  به منظور  وقایوی  تدابیر  گرفتن 
شیوع بیشتر ویروس کرونا، به شدت کاهش 
یافته بود. در این گزارش گفته شده بود که 
این امر اثرات فوق العاده منفی را روی فعالیت 

اقدامات کلی دولت و مردم است  و  مبارزات 
و »از آن جایی که اقدامات در برابر این مرض 
مهلک نیاز به منابع هنگفت مالی و اقدامات 
جمعی دارد که مردم افغانستان از عهده ی آن 
نیاز جدی  لذا  نمی توانند،  برآمده  تنهایی  به 
است تا دولت نقش عمده را در این مورد ایفا 
اقتصادی  از سیاست های  استفاده  با  و  نماید 

خود به این چالش حیاتی رسیدگی نماید.«

طوفان
از  جلوگیری  برای  افغانستان  حکومت 
شدت شیوع ویروس کرونا از آغاز فصل بهار 
محدودیت های زیادی را وضع کرد. شهرهای 
بزرگ افغانستان قرنطینه شد و ادارات دولتی، 
شدند.  تعطیل  بازارها  و  تولیدی  شرکت های 
اعمال این محدودیت ها بر اقتصاد این کشور 
بخش  در  به ویژه  و  کرد  وارد  جدی  ضربه ی 
برجای  زیادی  خسارات  خصوصی  سکتور 
گذاشت. هرچند رقم دقیقی از میزان خسارات 
خصوصی  سکتور  بر  ویروس  شیوع  از  ناشی 
افغانستان در دست نیست اما مسئوالن در طی 
سال جاری میادی رقم خسارات را میلیون ها 

دالر امریکایی گفته اند.
در ماه ثور سال جاری خورشیدی، اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری افغانستان اعام کرد که شیوع 
ویروس کرونا در افغانستان بیش از یک ونیم 
ملیارد دالر ضرر به بخشی خصوصی وارد کرده 
است. وزارت مالیه نیز در آن زمان گفته بود 
که شیوع این ویروس، به اقتصاد، جمع آوری 
مالیات و منابع مالی دولت تاثیرات منفی عمیق 

گذاشته است.
و  تجارت  اتاق   1۳99 جوزای  ماه  در 
هزار   ۶۶ دارای  که  افغانستان  سرمایه گذاری 
عضو انفرادی است و ادعای نمایندگی از 90 
درصد سکتور خصوصی کشور را دارد، وضعیت 
این  اهداف  از  یکی  کرد.  بررسی  را  کاروبار 
سروی اندازه گیری شدت تاثیرات ویروس کرونا 
بر وضعیت جاری فعالیت های سکتور خصوصی 
افغانستان گفته شده است. این سروی متمرکز 
و  قندهار  بلخ،  هرات،  )کابل،  زون  پنج  بر 
تجارت،  )تولید،  سکتور  پنج  در  و  ننگرهار( 
خدمات، ساختمان و زراعت( در سه سطح کار 
از طریق  و  )بزرگ، متوسط و کوچک(  بار  و 

مصاحبه با ۷0۵ شرکت انجام شده است.
سال  دوم  ربع  در  بار  و  کار  وضعیت  سروی 
2020 نشان می دهد که ویروس کرونا »تاثیر 
شگرف و عمیقی را روی فعالیت های سکتور 
در  است.«  گذاشته  افغانستان  در  خصوصی 
»به صورت  است:  آمده  سروی  این  از  بخشی 
اساس  به  که  بار  و  کار  شرایط  مجموعی 
انتظارات  و  بار  و  نسبت وضعیت موجود کار 
افغانستان  خصوصی  سکتور  جامعه  آینده ی 
محاسبه گردیده است، )1۴-( بوده و بیشترین 
به ترتیب باالی سکتورهای  تأثیر  این  شدت 
تجارتی )2۵-(، خدمات )19-(، تولید )12-(، 

شیوع ویروس کرونا در جهان در سال 2020 
کم پیشینه ای  و  اضطراری  وضعیت  میادی، 
خلق کرد و منجر به وضع محدودیت هایی در 
گشت وگذار، کسب وکار و فعالیت های تجارتی 
گردید.  جهان  مختلف  نقاط  در  ترانزیتی  و 
تولید، عرضه و تقاضای عادی کاال و صادرات 
و واردات جهانی تحت تأثیر شیوع این ویروس 
جهانی  بازارهای  در  قیمت ها  گردید.  مختل 
و  کرد  تجربه  را  شدیدی  التهاب  و  نوسانات 
چرخه ی اقتصادی جهان از رشد و پیشرفت باز 
ایستاد. افغانستان مانند سایر کشورهای جهان 
از آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
امان نماند و اثرات مخرب شیوع این همه گیری 
بر اقتصاد متزلزل و رو به رشد این کشور سایه 

افگند.
سکتور خصوصی در افغانستان به دلیل اعمال 
مردم،  خرید  قدرت  پایین آمدن  قرنطین، 
افزایش فقر، تورم، تعطیلی فابریکه ها و دفاتر، 
تأمین  زنجیره ی  در  اختال  و  تقاضا  کاهش 
بیشتر و مسدودیت مؤقت مرزها، آسیب های 
آن که  وصف  با  شد.  متحمل  را  سنگینی 
حکومت افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا 
تبعات  با  مبارزه  برای  کرد  اعام  کشور،  در 
اقتصادی ناشی از شیوع بیماری تاش می کند 
اما در عمل »تاش حکومت«، تأثیر قدری بر 
کاهش آسیب ها بر سکتور خصوصی نگذاشت.

در این گزارش تاش شده است تا خسارات 
سکتور  بر  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
خصوصی افغانستان، پیشنهادات اتاق تجارت 
و سرمایه گزاری و وزارت اقتصاد افغانستان به 
حکومت مبنی بر چگونگی حمایت از سکتور 
خصوصی را بررسی کند. همچنان این گزارش 
در  حکومت  اقدامات  مجموع  می کند  سعی 
خصوص کمک به سکتور خصوصی و جبران 
نسبی خساراتی که بر این سکتور وارد آمد را 

به بررسی بگیرد.

هشدارهای اولیه
افغانستان،  در  کرونا  ویروس  شیوع  آغاز  با 
اقتصاد  وزارت  اقتصادی  تحلیل های  مرکز 
اثرات  اجمالی  »بررسی  ماه حمل 1۳99  در 
را منتشر  افغانستان«  اقتصاد  بر  شیوع کرونا 
و  جنبه ها  بررسی  طرح  این  از  هدف  کرد. 
اقتصاد  بر  ویروس  این  اثرگذاری شیوع  ابعاد 
افغانستان و ارایه ی راه حل ها جهت کنترل و به 
حداقل رساندن آسیب های ناشی از بحران بود. 
این بررسی هشدار داد که شیوع ویروس کرونا 
در کشورهای منطقه و افغانستان، بر اقتصاد 
کشور تأثیر قابل ماحظه ای خواهد داشت و در 
مقیاس کوچک تر، این تأثیرات می تواند روی 
چهار عامل اقتصادی »1( افراد و خانوارها، 2( 
شرکت ها و تصدی ها، ۳( سکتورهای عامه و 

دولت و ۴( بانک مرکزی« بررسی گردد. 
از آمارهای  نقل  به  این بررسی  از  در بخشی 
وزارت صنعت و تجارت آمده است که »به تعداد 
۴0۵9۸ شرکت در افغانستان الی سال مالی 
1۳9۸ جواز فعالیت اخذ نموده اند که از این 
میان ۶۴0۶ شرکت تولیدی، 2۸2۴1 شرکت 
ساختمانی و ۵9۵1 شرکت خدماتی« می باشد. 
این بررسی افزوده است: »با درنظرداشت شیوع 
در کشورهای همجوار،  ویروس  این  گسترده 
شرکت ها و تصدی های داخلی از چند جهت 

متأثر خواهند شد.«
این بررسی هشدار می داد که شیوع ویروس 
افغانستان  همسایه ی  کشورهای  در  کرونا 
می تواند روی واردات کاال تأثیر بگذارد و بسته 
افغانستان  داخلی  شرکت های  مرزها،  شدن 
را با کمبود مواد اولیه مواجه خواهد کرد. در 
این بررسی چنین آمده است: »از  از  بخشی 
بین رفتن تقاضا برای خدمات در کنار توانایی 
محدود این شرکت ها برای مقابله با این شوک 
)با توجه به نوپا بودن این شرکت ها( می تواند 
شده  ثبت  شرکت  حدود ۶000  کار  ادامه ی 
در بخش خدمات را به مشکل مواجه سازد. 
این شرکت ها  یا تعطیلی  تنقیص کارگران و 
می تواند باعث از بین رفتن عاید افراد شاغل 
در این بخش و افزایش فقر در جامعه شود. 
ویروس،  این  گسترش  با  همه،  از  مهمتر 
فرصت های تجاری از وضعیت عادی تغییر و 
نحوه خدمات رسانی شکل دیگری بخود خواهد 

گرفت.«
وزارت اقتصاد افغانستان در ماه حمل 1۳99 
چالش  به  رسیدگی  برای  که  کرد  پیشنهاد 
ایجاد شده بر اثر شیوع ویروس کرونا، نیاز به 

سکتور صنایع و خدمات بر جا گذاشته است.
بود: »علی رغم آن که در  افزوده  بانک جهانی 
میزان کشت و تولید محصوالت زراعتی پس 
افزایش   ،201۸ سال  خشک سالی  رفع  از 
قابل ماحظه به وجود آمده است، اما کاهش 
تولیدات صنعتی و کاهش تقاضا برای خدمات 
از یکسو و از جانب دیگر کاهش عواید بنابر 
کسر تجارت و تقلیل وضع مالیات، فشار باالی 
نظام مالی افغانستان را به شدت افزایش داده 

است.«

بسته ی پیشنهادی وزارت اقتصاد
زمانی که در اوایل تابستان 1۳99، شدت موج 
اول شیوع ویروس کرونا در افغانستان به اوج 
رسیده و محدودیت های منع گشت و گذار و 
قرنطینه ی کان شهرها به باالترین حد رسیده 
بود، اقتصاد افغانستان، در یکی از دشوارترین 
حالت ها در دو دهه ی گذشته قرار داشت. کار 
و بار در کان شهرها تعطیل شد، بسیاری از 
شهروندان به تعطیلی اجباری از مشاغل شان 
هدایت شدند، فابریکه ها و شرکت های تولیدی 
و خدماتی اکثرا به تعطیلی مؤقت سوق داده 
برابر  نیم  تا حدود  مواد خوراکی  قیمت  شد، 
و قیمت مواد بهداشتی تا چند برابر افزایش 
یافت. میزان صادرات تا چند برابر کاهش یافت 
قابل ماحظه  واردات سکته گی  و در جریان 
آمد. مواد اولیه با کمبود و افزایش تقاضا مواجه 
شد. تأثیری که این اتفاقات بر زندگی مردم و 
اقتصاد کشور گذاشت، کاهش رشد اقتصادی تا 
مرز ۷.۴ درصد، افزایش فقر، تورم، بیکاری و 

کاهش قدرت خرید مردم بود.
تحلیل های  مرکز   ،1۳99 سرطان  ماه  در 
موسوم  طرحی  اقتصاد،  وزارت  در  اقتصادی 
سکتور  از  حمایت  پیشنهادی  »بسته ی  به 
خصوصی« را منتشر و به حکومت ارایه کرد. 
در این طرح گفته شده است که به دلیل قرار 
گرفتن اصناف و تشبثات کوچک و متوسط 
اصناف  از  حمایت  ورشکستگی،  معرض  در 
بحران  دوره ی  در  متضررشده  تشبثات  و 
اقتصادی  برنامه های  اولویت  در  کووید-19، 

دولت قرار گیرد.
بر اساس معلوماتی که وزارت اقتصاد در اختیار 
اطاعات روز قرار داده است، دوام بحران کووید 
19، باعث می شود که بقای بیش از 21۸ هزار 
واحد صنفی و حدود ۳0 هزار تشبث کوچک، 
متوسط و بزرگ را تهدید کند. همچنان این 
وزارت می گوید »مطابق برآورد مرکز تحلیل 
های اقتصادی اش از وضعیت تشبثات و اصناف 
اصناف )1۶۷  از  در کشور، حدود ۷۶ درصد 
هزار واحد(، 91 درصد از تشبثات کوچک و 
9۴ درصد از تشبثات متوسط در برابر شرایط 
آسیب  کووید-19  ویروس  اثر  بر  شده  ایجاد 

پذیر می باشند.«
با  اقتصاد،  وزارت  اقتصادی  تحلیل های  مرکز 
التفات به تجربه ی دیگر کشورها در حمایت 

خسارِت سنگین و جرباِن انچیز
تبعات مالی کرونا بر سکتور خصوصی و 
حمایت حکومت از آن چگونه بوده است؟
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تغییردادن نام ارزان نیست و برای ییپ 
حدود 1930 دالر به شمول ثبت قانونی آن، 
هزینه داشته است. اما او معتقد است که 
ارزشش را دارد. او می گوید: »وقتی جوان تر 

بودم رک گو بودم و مادر و کاکایم به من 
گفتند که بعد از تغییردادن نامم دخترانه تر 

و نرم زبان تر شده ام. نمی توان مطمئن 
باشم که نام جدیدم دلیل این تغییرات بوده 

است، اما بعد از این که کارم را شروع کردم 
اجتماعی تر و مؤدب تر شدم.«

خواهد شد.
همچنان بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی 
متعهد شده است که به ترتیب ۴۸0 میلیون 
»مبارزه  منظور  به  دالر  میلیون  و 100  دالر 
با تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی شیوع 
ویروس کرونا« به افغانستان کمک کند. قرار 
تقویت  زراعت،  بخش  در  کمک ها  این  است 
بودجه ی  تقویت  بانکی،  و  مالی  سیستم های 
ملی و برنامه ی دسترخوان ملی تطبیق شده 

و به مصرف برسد.
به  پاسخ  در  افغانستان  مالیه ی  وزارت 
این که  بر  مبنی  روز  اطاعات  پرسش های 
حکومت افغانستان تا کنون چه مقدار کمک 
است،  داده  انجام  به سکتور خصوصی  نقدی 
گونه  هیچ  مالیه  وزارت  طرف  »از  می گوید 
صورت  خصوصی  سکتور  با  نقدی  مساعدت 

نگرفته است.«
این وزارت در پاسخ به این پرسش که حکومت 
افغانستان تا کنون چه مقدار کمک غیرنقدی 
از قبیل کاهش مالیات یا معافیت از پرداخت، 
معافیت از پرداخت جریمه، کاهش تعرفه های 
گمرکی یا معافیت از آن و دیگر مساعدت ها 
داده  انجام  سکتور خصوصی  به  تسهیات  و 
است، می گوید: »ریاست عمومی عواید وزارت 
مالیه، مالیه ی ثابت اصناف را در مرکز و همه ی 
از  این که  از  می نماید.  تعیین  کشور  والیات 
جمهوری  دولت  اضطرار  کمیته ی  طرف 
کشور  در  ماه  سه  برای  افغانستان  اسامی 
فعالیت  اصناف  و  بود  گردیده  وضع  قرنطین 
در  مالیاتی  قوانین  روحیه ی  طبق  نداشتند، 
سال 1۳99 از همه ی اصناف تنها مالیه ی سه 
ربع اخذ می گردد و طبق راپور مقایسوی، مبلغ 
۳12 میلیون افغانی تنها در جمع آوری عواید 

اصناف تأثیرگذار بود.«
بسته ی  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
پیشنهادی وزارت اقتصاد کشور برای حمایت 
از سکتور خصوصی توسط حکومت افغانستان 
اجرایی نشده است. صبور نریمان، سخنگوی 
وزارت اقتصاد در گفت وگو با روزنامه اطاعات 
روز می گوید که حکومت کابینه ی حکومت در 
برای  وزارت  این  پیشنهادی  طرح  اواخر  این 
حمایت از سکتور خصوصی را تصویب کرده 
و فعا در مرحله ی »انسجام و هماهنگی است 
و در آینده ی نزدیک اجرا خواهد شد.«. آقای 
افغانستان  بانک مرکزی  نریمان می گوید که 
مسئولیت تطبیق و اجرای این طرح را به عهده 

دارد.
اقتصاد  بر اساس گفته های سخنگوی وزارت 
بخش هایی  صرفا  حکومت  کابینه ی  کشور، 
از طرح پیشنهادی این وزارت که متمرکز بر 
را  است  کشور  خصوصی  سکتور  از  حمایت 
تصویب کرده است. به گفته ی آقای نریمان، 
کارگران،  دستمزد  و  حقوق  »پرداخت 
اعطای  خوداشتغالی،  حمایتی  بسته های 
قرضه های سهل به تشبثات کوچک و متوسط، 
تعویق یا کاهش مالیات ها، اعطای کمک هزینه 
و سبسایدی و ایجاد بازار جدید« مواردی از 
که  است  اقتصاد  وزارت  پیشنهادی  بسته ی 
حکومت اجرایی شدن را تصویب کرده است. 
آقای نریمان می گوید این وزارت همچنان به 
از  حمایت  در خصوص  حکومت  با  رایزنی ها 

سکتور خصوصی ادامه می دهد.
اتاق  سخنگوی  بابک،  امین  دیگر،  سوی  از 
تجارت و سرمایه گزاری افغانستان در گفت وگو 
با اطاعات روز می گوید: »متأسفانه حکومت 
افغانستان در زمان شیوع ویروس کرونا هیچ 
کمک نقدی به سکتور خصوصی نکرده است.« 
آقای بابک می گوید با وصف این که این نهاد به 
حکومت پیشنهاد کرده است که برای تشویق 
تاجران و شرکت هایی که مواد اولیه و خوراکی 
کاهش  را  گمرکی  تعرفه های  می کنند،  وارد 
داده یا معاف کند اما »متأسفانه حکومت هیچ 

توجهی نکرده است.«
یادداشت: »این گزارش با حمایت مالی اتحادیه 
اروپا تولید شده است. محتوای آن صرف به 
منعکس کننده  و  بوده  روز«  »اطاعات  عهده 

نظریات اتحادیه اروپا نمی باشد.«

از بین رفت و مادرم معتقد بود که تغییر  معجزه آسایی 
نام من یکی از دالیل بهبودی ام است.« اما او خودش در 
مورد این که تغییر نام نوش داروی او بوده است، شک دارد 
و می گوید: »حدس من این بود که به تدریج که بزرگ 

شدم سیستم ایمنی بدنم نیز قوی تر شد.«
»ژانگ یان«، استادیار بازاریابی در دانشگاه ملی سنگاپور 
می گوید اگرچه هیچ مدرک علمی مبنی بر تأثیر واقعی 
این خرافات وجود ندارد اما تغییرنام می تواند اثر دارونمای 
قدرت مندی بر افراد داشته باشد. یان درباره روان شناسی 

آئین های خرافی به صورت گسترده پژوهش کرده است.
به  بی اطمینانی  مواقع  در  ویژه  به  »مردم  می گوید:  یان 
دنبال حس کنترل هستند. تغییرنام می تواند حس کنترل 
روند  می تواند  کار  این  گویا  بدهد،  آن ها  به  را  موردنظر 
وقایع را تغییر دهد. تغییردادن نام کمک عینی نمی کند، 
کنترل  حس  چنین  که  بگیریم  نظر  در  را  این  اگر  اما 
ممکن است اضطراب را آرام کند، ممکن است تغییرنام 
به طور مثبت به سیر وقایع بعدی کمک کند زیرا افراد 
عمل  بهتری  اطمینان  با  و  دارند  بیشتر  اطمینان  حس 

می کنند.«
که  متقاعد شده اند  ییپ«  »لورا  خانواده  ُهنگ کنگ،  در 
خانواده  توصیه های  از  پیروی  از  پس  ساله   2۳ لورای 
برای تغییر نامش در 1۸ سالگی، آسان گیرتر شده است. 
او می گوید: »تمام خانواده ام به فنگ شویی اعتقاد دارند 
نامم  اگر  گفت  کاکایم  دارم.  اعتقاد  نوعی  به  هم  من  و 
مادرم  و  می شود  راحت تر  برایم  ازدواج  دهم  تغییر  را 

می خواست وقتی بزرگ می شوم خوش شانس تر باشم.«
توصیه  از  پس  بوده،  یو«  »او  چینی اش  نام  که  ییپ 
خانواده جزئیات روز تولدش را به یک طالع بین می دهد. 
طالع بین پس از »مشوره با خدایان« نام جدیدی را به او 
پیشنهاد می کند. نام جدید او »ییپ شون یو« است که 
ییپ خودش آن را دوست دارد. این نام به منظور ایجاد 
تعادل بین عناصر زندگی او و بهبود شانسش در روابط 

بین فردی است.
تغییردادن نام ارزان نیست و برای ییپ حدود 19۳0 دالر 
به شمول ثبت قانونی آن، هزینه داشته است. اما او معتقد 
است که ارزشش را دارد. او می گوید: »وقتی جوان تر بودم 
از  بعد  که  گفتند  من  به  کاکایم  و  مادر  و  بودم  رک گو 
تغییردادن نامم دخترانه تر و نرم زبان تر شده ام. نمی توان 
بوده  تغییرات  این  دلیل  جدیدم  نام  که  باشم  مطمئن 
است، اما بعد از این که کارم را شروع کردم اجتماعی تر 

و مؤدب تر شدم.«
ییپ می گوید مادرش هر روز صبح دست کم دو بار نام او 
را صدا  می زند تا تأثیرش بیشتر شود. »طالع بین به من 
گفت که اگر افراد بیشتری مرا با نام جدیدم صدا بزنند، 
تأثیر آن بیشتر می شود. بنابراین من از دوستانم خواستم 

مرا با نام جدیدم صدا بزنند.«
شواهد غیرعلمی حاکی از آن است که روند تغییرنام در 
مواقع بی اطمینانی در سایر مناطق شرق آسیا که رسم 
و رسوم چینی در آن رواج دارد، نیز دیده می شود. برای 
مثال گزارش ها نشان می دهد که 1۵0 هزار نفر شهروند 
نرخ  باالترین  کشور  این  که  هنگامی  جنوبی،  کوریای 

بیکاری را در سال 201۶ ثبت کرد، درخواست تغییرنام 
دادند.

امسال اقتصاد جهانی رکود بزرگی را تجربه کرده است و 
بسیاری از کشورها شاهد باالترین نرخ بیکاری بوده اند. در 
ماه سپتامبر، ُهنگ کنگ باالترین نرخ بیکاری فصلی خود 
همه گیری  تأثیر  این  کرد.  ثبت  گذشته  سال   1۶ در  را 
دوره  شدیدترین  ُهنگ کنگ  و  جهان  که  است  درحالی 

بی ثباتی سیاسی را نیز تجربه می کنند.
تعداد  گذشته  سال  پنج  حکومتی، طی  داده های  برپایه 
درخواست ها برای تغییرنام هر سال افزایش یافته است. 
در 9 ماه اول سال 2020، 12۵2 نفر در ُهنگ کنگ برای 
تغییردادن نام شان اقدام کردند. درحالی که این رقم در 
با این حال هیچ آمار  سال 2019 حدود 1۶00 نفر بود. 
رسمی در دست نیست که نشان دهد چه تعداد از این 
افراد فقط برای این که شانس شان بهبود یابد، نام خود را 

تغییر داده اند.
با این حال، »ماک لینگ لینگ«، یکی دیگر از متخصصان 
می گوید  ُهنگ کنگ،  در  شویی  فنگ  فلسفه  مشهور 
در  نام  تغییر  مورد  در  مشوره  دادن  برای  وی  از  تقاضا 
سال های اخیر افزایش یافته است و در میان کسانی که 
به او مراجعه می کنند تا از شر بدشانسی هاشان خاص 
شوند، ۶0 تا ۷0 درصد بزرگ ساالن اند. او می گوید که 
مانند  زندگی  در  بزرگ  تحولی  از  پس  نام،  تغییردادن 
و حال  تنظیم حس  »به  می تواند  دادن شغل،  از دست 
افراد  »نام  که  می گوید  او  کند.  کمک  افراد  روحیه«  و 
احتماال  لباس شان است؛ نشان دهنده شخصیت و  شبیه 
کاس شان. در چین به خصوص، بسیاری دوست دارند 
نام شان مدرن تر و کم یاب تر باشد، تا بتوانند وقتی دنبال 

کار می روند، از دیگران متفاوت به نظر برسند.«
اما ماک هشدار می دهد که افرادی که نام خود را تغییر 
ویژگی های  کامل  تغییر  آن  از  شان  هدف  و  می دهند 
شخصیتی شان یا رسیدن به هدف خاصی است، احتماال 
از  »برخی  می گوید:  او  نمی رسند.  می خواهند  آنچه  به 
والدین می خواهند نام فرزندان خود را تغییر دهند تا آن ها 
در صنف اول نمره شوند. این غیرممکن است. تغییر نام 
یک شخص می تواند به آوردن شانس در مسیر جدیدی 
اما مطمئنا نمی تواند  که او در پیش گرفته کمک کند، 

توانایی های اساسی فرد را تغییر دهد.«
پانگ در این که آیا نام جدیدش اوضاع را برای وی تغییر 
داده یا خیر، تردید دارد زیرا شانس او در زندگی حرفه ای 
اخراج شدن،  از  او پس  نبوده است.  بهبود  تاکنون شاهد 
نوامبر پس  ماه  اواسط  اما  بود  پیدا کرده  شغل جدیدی 
»من  می گوید:  او  کرد.  ترک  را  آن جا  کار  ماه  یک  از 
روی  بروم. عوضش  کار  دنبال  دوباره  امسال  ندارم  قصد 

درس هایم تمرکز می کنم.«
در همین حال ژانگ به متقاضیان کار در ُهنگ کنگ هشدار 
می دهد که آن ها نباید برای بهبود مسیر شغلی شان بیش 
از حد به نام جدید تکیه کنند. او می گوید: »تغییردادن 
نام ضرری ندارد، اما باید به خاطر داشته باشیم که این 
کار خرافاتی است و شانس آدمی را تغییر نمی دهد. برای 

بهبود اوضاع آدم باید سخت کار کند.«

چرمین لی، بی بی سی
مترجم: جلیل پژواک

بعد از ظهر ماه اپریل بود و بدترین ترس »ماندی پانگ«، 
پس از آن که رییس اش او را به جلسۀ مجازی از طریق 
»زوم« احضار کرد، به واقعیت تبدیل شده بود. شرکتی که 
پانگ در آن به عنوان بازاریاب کار می کرد، به دلیل رکود 
اقتصادی ناشی از همه گیری کووید19 تصمیم گرفته بود 
تعدادی از کارمندانش، از جمله پانگ را برکنار کند. پانگ 
29 ساله در ُهنگ کنگ زندگی می کند. او آن روز عصبانی 
و ناراحت، و فکرش درگیر مرور خاطرات شغل قدیمی اش 
و نیز »بدشانسی« ای بود که او را »گروگان« گرفته بود. 

بی کار  هنوز  پانگ  و  گذشت  ترتیب  همین  به  ماه  یک 
به  مدت ها  که  را  کاری  گرفت  تصمیم  سرانجام  او  بود. 
فکرش بود، انجام دهد؛ آن این که نام خود را تغییر دهد 
تا بدشانسی  دست از سرش بردارد و چشم انداز آینده ی 

شغلی اش بهبود یابد.
پانگ می گوید: »دوست مادرم به من گفت که نام جدید 
می تواند به من کمک کند از ‘آدمای پست’ دور باشم.« 
منظور پانگ از آدم های پست کسانی است که بر زندگی 

او تأثیر منفی می گذارند.
در فرهنگ باستانی چین، معنِی پشت هر نام همواره از 
اهمیت زیادی برخوردار بوده است. جوامع چینی سراسر 
آسیای شرقی معتقدند که نام می تواند بر شانس آدمی در 
هر جنبه از زندگی اش، از سامتی گرفته تا عشق و امور 
از  اقتصاد چین  بگذارد.  تأثیر  و عملکرد تحصیلی،  مالی 
همه گیری کووید19 سخت آسیب دیده است و افرادی 
مشغول  نه تنها  می دانند،  بی کار  را  خود  که  پانگ  مانند 
گرفتن  برای  بلکه  شده اند،  رزومه هاشان  صیقل دادن 
آینده ی  می تواند  جدید  نام  آیا  این که  مورد  در  مشوره 

آن ها را تغییر دهد یا خیر، نزد طالع بین ها می روند.
متخصصان  مشهورترین  از  یکی  چاک«،  شینگ  »لی 
»مردم  می گوید:  ُهنگ کنگ  در  شویی«  »فنگ  فلسفه 
تعیین  را  آدم  سرنوشت  چیز   10 که  معتقدند  چین 
می کند. جدا از زمان تولد و اعمال نیک، آن ها معتقدند 
که نام یک شخص از فاکتورهای اصلی این معادله است.«

برپایه یک فلسفه باستانی در چین و باور به انرژی و تعادل، 
چینی ها نوزاد خود را پس از تحلیل زمان دقیق تولد و 
بررسی این که کدام یک از عناصر پنج گانه آتش، چوب، 
مصادف  چینی  تقویم  در  زمان  این  با  زمین  و  فلز  آب، 
برای  نام  که  معتقدند  آن ها  می کنند.  نام گذاری  است، 
این که یک نفر را خوش شانس کند، عاوه بر این که باید 
زیبا باشد و نوشتن آن تعدادی از کاراکترهای خوش یمن 
چینی را شامل شود، باید حالتی از موازنه و تعادل را بین 
عناصر پنج گانه برقرار کند. این فلسفه باستانی می گوید 
بیاورد،  بدشانسی  زندگی اش  در  آدم  این  بعدا  اگر  که 
معرفی یک عنصر جدید به نام می تواند عدم توازنی را که 

باعث بدشانسی او شده است، برطرف کند.
هر طالع بین تفسیر خاص خودش را از طالع بینی و فلسفه 
فنگ شویی دارد. برای مثال، طالع بیِن پانگ به او توصیه 
کرده تا یکی از کاراکترهای چینی اول نامش را به کاراکتر 
چینی دیگری که معنی »اضافه« را تداعی می کند، تغییر 

دهد تا خوش شانس شود.
»شین فوکین« ساکن استان »گوانگ دونگ« چهار ساله 
بود که یک کاراکتر عنصر فلز را به نام خود افزود. او ماه ها 
بود که به یک بیماری تنفسی مبتا شده بود و با وجود 
مادرش  بود.  نیافته  بهبود  پزشک،  چندین  به  مراجعه 
برای جبران کمبود عنصر فلز در فلسفه فنگ شویی نام 
پسرش، نام او را را به این امید که بتواند به تعادل دوباره 

بین عناصر اصلی برسد، تغییر داد.
او  است.  اماک  کارگر  و  ساله   2۴ اکنون  فوکین  شین 
می گوید: »پس از تغییر دادن نامم، بیماری من به طور 

چرا برخی چیین ها معتقدند تغییر انم خوش شانیس یم آورد؟
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خبر داد. فرماندهی ائتاف ادعا کرده که این مین های 
»صدف«  مین های  خانواده  از  و  ایران  ساخت  دریایی 

بوده است.
اختیار  در  نظامی  تجهیزات  و  ساح  می گوید  ایران 
حوثی ها قرار نداده و تنها از شیعیان حوثی یمن حمایت 

معنوی می کند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته اند ساح هایی که 
حوثی های یمن در اختیار دارند، شبیه ساح هایی است 

که در ایران تولید می شوند.
به کمک  را  ایران  کارشناسانش،  و  متحد  ملل  سازمان 

غیرقانونی به حوثی های یمن متهم کرده اند.
و  سعودی  عربستان  حمله  آغاز  از  سال  پنج  از  بیش 

متحدانش به یمن با هدف مقابله با حوثی ها می گذرد.
و  یمن شده  در  انسانی  بحران عمیق  باعث  این جنگ 

غیرنظامیان بسیاری جان خود را از دست داده اند.

شد. مقامات سعودی شورشیان حوثی و ایران را مقصر 
این حادثه معرفی می کنند.

یمن  در  که  سعودی  عربستان  رهبری  به  ائتاف 
را  تروریستی«  »حمله  یک  که  بود  گفته  می جنگد، 
و  دارد  را  مالت  پرچم  کشتی)که  این  و  کرده  خنثی 
توسط یونان هدایت می شده( در بندر الشقیق عربستان 

در ساحل دریای سرخ خسارت جزئی دیده است.
که  است  نوشته  تنکرزترکر  سایت  توییتری  حساب 
خام  نفت  صادرات  بر  تاثیری  نفت کش  این  »انفجار 

عربستان ندارد«.

مین های »صدف«
و  کشف  از  عربستان  رهبری  به  ائتاف  نوامبر،  ماه  در 
دریای سرخ  در جنوب  دریایی  مین  پنج  خنثی شدن 
بود،  شده  کارگذاری  حوثی  شبه نظامیان  سوی  از  که 

عربستان بوده است.
صدور  با  شرکت  این  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
راین«  »بی  دبلیو  را  حادثه  دچار  کشتی  نام  بیانیه ای 
سنگاپور  پرچم  با  کشتی  این  که  گفته  و  کرده  اعام 
در  است.  بوده  جده  شهر  بندر  در  بار  تخلیه  حال  در 
این بیانیه آمده این کشتی »پس از نیمه شب یکشنبه 
به وقت محلی، هدف حمله قرار گرفت و عرشه  آن دچار 
شدند  موفق  کشتی  ملوان   22 تمامی  اما  شد  حریق 

به موقع از آن خارج شوند«.
بررسی این حادثه را سازمان عملیات تجاری و دریایی 
بریتانیا که زیر نظر نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس 
است، برعهده گرفته و به کشتی های حاضر در منطقه 

هشدار داده شده که احتیاط کنند.
ماه گذشته هم انفجار در یک ترمینال عربستان سعودی 
در ساحل دریای سرخ، باعث آسیب دیدن یک نفت کش 

کرد  اعام  هافنیا  کشتیرانی  شرکت  روز:  اطاعات 
انفجار  دلیل  ناشناس«  خارجی  »منشأ  از  شیء  یک 
جده  بندر  در  نفت کش هایش  یکی  در  آتش سوزی  و 

انفجار و آتش سوزی در اثر برخورد ›یشء خارجی ناشناس‹ با یک نفتکش در بندر جده

ترکیه یک »شبکه ۱۱ نفره« که با نهادهای امنییت ایران همکاری می کردند را بازداشت کرد

یکا به دنبال حمالت گسرتده سایربی از سوی »هکرهای حکومت روسیه« اعالم آماده باش در امر

زیندشتی که اکنون متواری شده است، اشاره کرده و نوشته 
بود که قتل مسعود مولوی وردنجانی نیز با همدستی این 
وردنجانی 2۳  مولوی  است. مسعود  انجام شده  قاچاقچی 
عقرب سال 9۸، در محله شیشلی استانبول هدف اصابت 
گلوله قرار گرفت و کشته شد. او پیش از مرگ دست به 
افشاگری هایی علیه سپاه و وزارت اطاعات ایران در فضای 

مجازی زده بود.
خبرگزاری رویترز همان زمان گزارش داد که دو دیپلمات 
ایرانی در قتل مسعود مولوی مشارکت داشتند. امریکا نیز 

قتل او را به وزارت اطاعات ایران نسبت داد.
نیز  ایران  برای  می شود  گفته  که  زیندشتی  آقای 
»خبرچینی« می کرده، حدود یک دهه قبل به اتهام قاچاق 
هروئین در ترکیه بازداشت و زندانی شده بود. دختر وی 
نیز سال 201۴ در پی یک تیراندازی که احتمال می رود 
شده  سازماندهی  زیندشتی  رقیب  قاچاق  باند  طرف  از 
بود، کشته شد. او سال 201۸ نیز به اتهام قتل در ترکیه 
بازداشت شد اما شش ماه بعد دولت ترکیه با اقدامی که 

جنجالی توصیف شد، وی را آزاد کرد.
بر اساس گزارش واشینگتن پست، گفته می شود بوهران 
ویروس  از  اخیرا  که  ترکیه،  رییس جمهوری  معاون  کوزو، 
کرونا جان باخت، در پرونده آزادسازی وی دخالت کرده 
است. آقای زیندشتی در جوانی در ایران نیز به اتهام قاچاق 
مواد مخدر زندانی شده بود و در 20 سالگی با فرار از زندان 

اوین، به خارج از کشور گریخت.

سفارت روسیه در واشینگتن در بیانیه ای نوشته است که 
این نوع حمات، »با اصول سیاست خارجی روسیه، منافع 
ملی و درک روسیه از روابط بین کشورها در تضاد است.« 
این بیانیه رسانه های امریکایی را متهم کرده که »بار دیگر 
مطالب بی اساس« با هدف مقصر دانستن روسیه در حمله 

به نهادهای دولتی امریکا منتشر کرده اند.
در  بین الملل  امور  کمیته  رییس  کاساچف،  کنتسانتین 
شورای فدراسیون )یا سنای روسیه(، نیز روز دوشنبه گفت 
به سامانه های  تمامی حمات هکرها  از  حدود ۳0 درصد 

رایانه ای در روسیه از خاک امریکا صورت می گیرد.

گروه  که  است  مدعی  اسامی  جمهوری  اطاعات  وزارت 
تحت  و  است  »تروریستی«  گروه  یک  النضال«،  »حرکت 
عربستان  اطاعاتی«  سرویس های  مستقیم  »حمایت 
را »عامل  اسیود  قرار داشته و حبیب  اسرائیل  و  سعودی 
اصلی« حمله تروریستی خونین ۳1 سنبله 9۷ اهواز معرفی 

کرده است.
بر اساس گزارش تلویزیون تی آر تی ترکیه، شبکه بازداشت 
شده که در ربودن آقای اسیود نقش داشته اند، تحت نظر 
»ناجی شریفی زیندشتی« فعالیت می کند و این قاچاقچی 
مشهور با دستگاه های اطاعاتی ایران در ارتباط بوده است.

روزنامه واشینگتن پست هم در گزارش خود به نقش آقای 

هکرها اشاره نکرد اما سایر مقامات امریکایی آگاه، به رویترز 
و واشینگتن پست گفته اند که در حال حاضر اعتقاد بر این 

است هکرهای دولت روسیه عامل حمله بوده اند.
به نوشته واشینگتن پست، پلیس فدرال امریکا تحقیق در 
فعال در سرویس اطاعات خارجی  باره یک گروه هکری 
روسیه  حمایت  مورد  است.هکرهای  کرده  آغاز  را  روسیه 
گروه  به  خصوصی  بخش  امنیتی  شرکت های  میان  در 
»اتپ29« یا »کزی بر« معروف هستند. اما دولت روسیه روز 
دوشنبه ارتباط خود را با هکرها تکذیب کرد و مدعی شد 
که »عملیات تهاجمی در حوزه سایبری انجام نمی دهد.« 

نوشت که »با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام 
امام زمان« این فرد بازداشت شده است.

ویدئوی  عقرب   21 شامگاه  نیز  ایران  حکومتی  تلویزیون 
آن  در  که  کرد  منتشر  اسیود  آقای  اعترافات  از  کوتاهی 
مسلحانه  حمله  در  گروه  این  اعضای  از  نفر  سه  می گوید 
روز ۳1 سنبله 1۳9۷ به رژه نیروهای مسلح در اهواز نقش 

داشته است.
عربی  »جنبش  آن  دیگر  نام  که  النضال«  »حرکت  گروه 
سال  از  را  خود  فعالیت های  است  االحواز«  آزادی بخش 
برای »استقال استان  1۳۸۴ شروع کرده و می گوید که 

خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه« می کند.

اقتصادی و همچنین کمپانی های بزرگ اینترنتی امریکا در 
میان اهداف احتمالی هکرها ذکر شده است.

شرکت امنیت سایبری فایرآی روز 1۸ قوس گزارش داده 
بود که یک کشور در »باالترین سطح تهاجمی« به نهادهای 
که  بود  افزوده  شرکت  این  است.  کرده  حمله  امریکایی 
نهادهای  از  بسیاری  سامانه های  در  ذخیره شده  اطاعات 
وابسته به دولت فدرال، ایالتی و محلی و شرکت های عمده 

امریکایی »به سرقت رفته است.«
به گزارش فایرآی، این هک وسیع که امریکای شمالی، اروپا، 
آسیا و خاورمیانه را هدف قرار داده است، احتماال از بهار 
امسال در جریان بوده و کماکان ادامه دارد. فایرآی اذعان 
کرده بود که خود این شرکت نیز هدف »حمله پیچیده ای« 

قرار گرفت که »با حمایت دولتی صورت گرفته است.«
ملی  امنیت  اعضای شورای  رویترز،  به گزارش خبرگزاری 
امریکا روز 22 قوس برای بررسی این رویداد که حمله ای در 
سطح ملی تشخیص داده شده است، تشکیل جلسه دادند. 
واشینگتن  گفت  امریکا  ملی  امنیت  شورای  سخن گوی 
موارد  اصاح  و  شناسایی  برای  را  الزم  اقدامات  تمامی 

احتمالی مرتبط با وضعیت ایجاد شده، انجام می دهد.
یک منبع آگاه از نشست کاخ سفید به رویترز گفته است که 
این حمله، ابعادی بزرگ تر از عوامل مستقل دارد و سخن از 
یک کارزار بزرگ جاسوسی اینترنتی است که دولت امریکا 

و منافع آن را هدف قرار داده است.
احتمالی  هویت  به  امریکا  ملی  امنیت  شورای  سخن گوی 

است  داده  خبر  ترکیه  تی آر تی  تلویزیون  روز:  اطاعات 
که میت، سازمان اطاعات ترکیه، اعضای یک شبکه 11 
نفره مرتبط با دستگاه های اطاعاتی ایران که توسط یک 
قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می شد و اقدام به »ربودن یا 

کشتن مخالفان حکومت ایران می کرد« بازداشت شده اند.
به نقل از رادیو فردا، پیش از این روزنامه واشینگتن پست 
از  ترکیه  اطاعاتی  مقام  یک  از  نقل  به  گزارشی  در  نیز 

بازداشت اعضای این شبکه خبر داده بود.
به گزارش تلویزیون تی آر تی ترکیه، این شبکه 11 نفره در 
آخرین اقدام خود، فرج اهلل چعب معروف به حبیب اسیود، 
رهبر پیشین »حرکت النضال«، را به ترکیه کشاند و پس 
از ربودنش او را به ایران منتقل کرد. عملیات کشاندن آقای 
اسیود به ترکیه و ربودن او با کمک همسر سابق او به نام 

»م.صابرین« صورت گرفته است.
سوئد  از  چوب  صادرات  راه اندازی  وعده  با  صابرین  خانم 
کشاندن  به  موفق  مشترک،  تجاری  فعالیت های  شروع  و 

حبیب اسیود به ترکیه شده است.
اشاره  نام خانم صابرین  به  نیز  واشنگتن پست  در گزارش 
شده و آمده بود که با توجه به اینکه حبیب اسیود به شدت 
مقروض بوده، خانم صابرین قبا 100 هزار یورو به او قرض 
از  پس  صابرین  خانم  گزارش ها،  این  اساس  بر  بود.  داده 
پایان عملیات ربودن حبیب اسیود، به تهران بازگشته است.
وزارت اطاعات جمهوری اسامی روز 22 عقرب با انتشار 
و  کرد  تایید  را  اسیود  دستگیری حبیب  خبر  اطاعیه ای 

اطاعات روز: امریکا اعام کرد به دنبال انتشار گزارش هایی 
»عوامل  سوی  از  سایبری  گسترده  حمات  با  ارتباط  در 
وزارتخانه های  جمله  از  مختلف  نهادهای  که  خارجی« 
خزانه داری و بازرگانی امریکا را هدف قرار داده اند، نهادهای 

اطاعاتی امریکا در وضعیت آماده باش قرار گرفته اند.
به نقل از رادیو فردا، شورای امنیت ملی امریکا روز یکشنبه 
2۳ قوس تایید کرد که هکرها به سامانه های وزارتخانه های 

خزانه داری و بازرگانی حمله کرده اند.
انگشت اتهام در این حمله گسترده سایبری متوجه روسیه 

شده اما مسکو این اتهام را رد کرده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، جان الیوت، سخن گوی شورای 
امنیت ملی امریکا، گفت این حمله سایبری بخشی از یک 
کارزار جاسوسی جهانی بوده که دولت ها و شرکت های دیگر 
را نیز هدف قرار داده است. به گفته این سخن گو، این حمله 
دست کم یک ماه در جریان بوده است. خبرگزاری رویترز 
نیز که گزارش این هک »بسیار جدی« و »پیچیده« را برای 
نخستین بار منتشر کرد، افزوده است که این تهاجم سایبری 
احتماال ماه ها طول کشیده و اکنون تنها کشف شده است. 
یک مقام امریکایی نیز به نیویورک تایمز گفته است آن چه 

که پدیدار شده ظاهرا تنها »نوک کوه یخی« است.
بر اساس این گزارش، حمله یاد شده از جمله شامل رصد 
ای میل های داخلی نهادهای هدف بوده است. گزارش شده 
که اداره اطاعات و ارتباطات ملی امریکا نیز هدف حمات 
هکرها قرار گرفته است. ایمیل کاخ سفید، شرکت های عمده 
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کنش فاوره به  وا
اخراج شدنش از دورتموند

تیم  این  از  اخراج  به  دورتموند  سرمربی 
واکنش نشان داد.

به نقل از کیکر، بوروسیا دورتموند در دیدار 
برابر اشتوتگارت با نتیجه عجیب ۵ بر یک تن 

به شکست داد.
سران  تا  شد  باعث  سنگین  شکست  این 
برکنار  کار  از  را  فاوره  لوسیان  دورتموند، 
فصل  سومین  او  که  بود  درحالی  این  کنند؛ 
تا  و  می کرد  تجربه  تیم  در  را  خود  حضور 

تابستان 2021 قرارداد داشت.
این  از دورتموند  از اخراج  لوسیان فاوره بعد 
زمان  که  این  از  داد:  نشان  واکنش  گونه 
واقعا  رسید  فرا  دورتموند  با  من  جدایی 
ناراحت هستم. دو فصل خوب را با دورتموند 

تجربه کردم.
او ادامه داد: ما یک تیم بسیار خوب داشتیم 
و می توانستیم در فصل جاری موفقیت زیادی 
را به دست آوریم. هم چنان به تیم امید دارم 
کسب  خوبی  نتایج  فصل  ادامه  در  آن ها  و 

خواهند کرد.
دورتموند در رده پنجم رقابت های بوندسلیگا 
جای دارد البته این تیم به مرحله یک هشتم 
و  کرده  پیدا  راه  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 

منتظر حریف خود است.

رئیس بایرن: 
کینگزیل کومان فرویش نیست

شایعات  از  بعد  مونیخ  بایرن  باشگاه  رئیس 
کینگزلی  به  منچستریونایتد  عاقه  درباره 
کومان ستاره این تیم، او را غیر قابل فروش 

اعام کرد.
هاینتس  کارل  مونیخ،  بایرن  باشگاه  رئیس 
تمایل  درباره  اخیر  شایعات  به  رومینیگه 
کینگزلی  جذب  به  منچستریونایتد  شدید 
و  داد  پاسخ  بایرن  فرانسوی  ستاره  کومان 

گفت کومان فروشی نیست.
بایـرن  پیراهـن  بـا  فصـل  ایـن  در  کومـان 
فصـل  او  داشـته.  خوبـی  خیلـی  شـروع 
گل  چمپیونزلیـگ  فینـال  در  هـم  گذشـته 
پیـروزی بخـش بایـرن را بـه ثمـر رسـاند تا 
بـه یکـی از محبـوب تریـن بازیکنـان ایـن 
کومـان  شـود.  تبدیـل  هـواداران  نـزد  تیـم 
در دوران پسـاکرونا بعـد از یـک مصدومیـت 
طوالنـی مـدت بـه میادیـن بازگشـته و حاال 
در ترکیـب بایـرن مونیـخ یکـی از بازیکنـان 

اسـت. فلیـک  محبـوب هانسـی 
رومینیگـه در گفتگو با کیکر درباره شـایعات 
اخیـر دربـاره برنامـه منچسـتریونایتد بـرای 
خریـد کومـان گفـت: » کینگزلی امـروز یک 
بازیکـن واقعاً درجه یک اسـت و بـرای بایرن 
مونیـخ ارزش بسـیار زیـادی دارد. کینگزلـی 
اغلـب مـوارد زمانـی که تیـم واقعاً بـه او نیاز 
دارد کاری کـه بایـد را می کنـد و حضـورش 
در لحظـات حسـاس واقعـاً تاثیرگـذار اسـت. 
فـروش  قابـل  غیـر  بایـرن  بـرای  کینگزلـی 

است«.

برابر  بازی  در  است  معتقد  بارسا  سرمربی 
پی اس جی، شانس دو تیم ۵0-۵0 است. 

او کنایه ای هم نثار پاریسی ها کرد.
به حکم قرعه بارسا و پی اس جی در یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان به مصاف هم 
خواهند رفت. دیدار بسیار حساسی که باید 
دید برنده آن در مجموع دو بازی رفت و 

برگشت چه تیمی است.

گذشته  فصل  شود.  تبدیل  قهرمانان  لیگ 
تا فینال باال رفتند و تیمی هستند که می 
حاضر  پایانی  مراحل  در  همیشه  خواهند 
و  است  مشابه  مان  هدف  هم  ما  باشند. 
شاهد  را  و سخت  طبیعتا جدالی حساس 
های  ستاره  جی  اس  پی  بود.  خواهیم 
بزرگی دارد و تیمی با اهدافی بزرگ است. 

دیدار جذابی هم خواهد شد.«

برای پی اس جی هم سخت است و آنها از 
مصاف با ما خوشحال نیستند. هر دو تیم 
قدرتمندند و شانس صعود ۵0-۵0 است. 
خواهیم  شاهد  را  برابر  و  نزدیک  بازی  دو 

بود.«
کومان ادامه داد:» در سال های اخیر پی 
به  تا  کرده  هزینه  زیادی  مبالغ  جی  اس 
تیمی بزرگ، قدرتمند و دارای شانس در 

بارسا در بازی رفت میزبان است و پی اس 
خوشبین  امباپه  کیلیان  و  نیمار  با  جی 
برابر  شدن  حذف  طلسم  باالخره  است 

بارسلونا را بشکند.
رونالد کومان سرمربی بارسا در واکنش به 
این قرعه گفت:» می دانستیم که حریفی 
قدرتمند به ما برخورد خواهد کرد و قرعه 
بازی  معتقدم  افتاد.  جی  اس  پی  نام  به 

شانس صعود برابر است
کنایه کومان به PSG؛ پول خرج کردند تا بزرگ شوند

از ناحیـه مـچ پا دچار شکسـتگی نشـده و 
مجبـور بـه انجـام عمـل جراحـی نخواهد 

 . بود
با این حال الزم به ذکر است که آزمایشات 
اولیه قطعی نیستند و شرایط نیمار امروز 
قطعی  میزان  تا  شود  می  بررسی  مجددا 
هر  به  شود.  مشخص  میادین  از  او  دوری 
حال همین روند نیز باعث ایجاد امیدواری 
تماشای  برای  فوتبال  هواداران  دل  در 
جدال بین نیمار و هم تیمی های سابق او 

از جمله لیونل مسی شده است.

امـا این سـتاره برزیلـی در دیدار یکشـنبه 
شـب پاری سـن ژرمـن مقابل لیـون دچار 
مصدومیـت شـدیدی شـد و اخبـار اولیـه 
حاکـی از احتمـال پارگـی ربـاط صلیبی و 
دوری چنـد ماهه نیمـار از میادین بود. اما 
به نظر می رسـد شـدت مصدومیـت نیمار 
بـه انـدازه تصـورات اولیـه نبـوده و البتـه 
هنـوز میـزان دقیـق دوری او از میادیـن 
مشـخص نشـده اسـت. پس از انجـام یک 
سـری آزمایشـات در اوایل دیروز، باشـگاه 
پـاری سـن ژرمـن تاییـد کـرده کـه نیمار 

اخباری در مورد احتمال رسیدن نیمار به 
دیدار مقابل بارسلونا وجود دارد.

دیـروز قرعـه کشـی مرحلـه حذفـی لیگ 
قهرمانـان اروپا انجام شـد و بر این اسـاس 
دو تیـم بارسـلونا و پـاری س ژرمـن بایـد 
در مرحلـه یـک هشـتم به مصـاف یکدیگر 
برونـد. ایـن بـدان معناسـت کـه انتظارات 
بـه سـر رسـیده و تقریبـا چهـار سـال بعد 
از جدایـی نیمـار، او بـرای ثبـات توانایـی 
هـای خـود مـی توانـد بـا تیـم سـابقش 

کند. دیـدار 

نیمار به دیدار مقابل بارسلونا می رسد؟

آرتتا: 
یف کرد کا بازی را تقدیم حر کارت قرمز ژا

برای  بهانه ای  تواند  نمی  این  ولی خب، 
باخت ما باشد. شک ندارم که ژاکا این را 
قبول خواهد کرد و تقصیرش را خواهد 

پذیرفت«.

دسـت خودمـان فرصت پیـروزی  را دور 
انداختیـم. ما بـه اندازه شـصت تا هفتاد 
دقیقـه برتری کامل و بامنازع داشـتیم 
و بایـد خیلـی زودتـر از آن اتفـاق بازی 

را مـی بردیـم«.
سرمربی آرسنال در ادامه گفت: » ما از 
ژاکا  اخراج  لحظه  تا  بازی  شروع  لحظه 
مان  برتری  و  بودیم  میدان  برتر  تیم 
مدت  این  در  ما  بود.  مشخص  خیلی 
از خلق  پاس ها،  از  و  بازی کردیم  عالی 
بازی  سبک  و  روحیه  از  و  موقعیت ها 
کنم  فکر  هستیم.  راضی  کامًا  بچه ها 
در  که  است  فشاری  ژاکا  اخراج  علت 
می شود  وارد  بازیکنان  به  بازی  جریان 

که  نیست  باورکردنی  گفت  شد  اخراج 
برتری تمام عیار تیمش با این اتفاق از 
بین برود. آرسنال تا دقیقه ۵۶ حریف را 
تحت فشار گذاشته بود ولی اخراج ژاکا 
حریف،  بازیکن  گردن  گرفتن  دلیل  به 
نهایت  در  و  داد  برنلی  به  را  برتری 
باعث  خودی  به  گل  یک  با  اوبامیانگ 

پیروزی برنلی شد.
آرتتـا در پایـان بـازی گفـت: » عملکرد 
مـی  واقعـاً  آنهـا  دیدیـد.  را  بچه هـا 
خواسـتند در ایـن بـازی پیـروز شـوند. 
فرصتهایـی کـه مـا خلـق کردیم نشـان 
دهنـده ایـن واقعیـت اسـت. ولـی بعـد 
بـا  خودمـان  قرمـز  کارت  آن  بـا  مـا 

دست  با  آرسنال  می گوید  آرتتا  میکل 
مقابل  در  شکست  موجبات  خودش 
برنلی را فراهم کرده و اخراج ژاکا برتری 

کامل تیم را نیست و نابود کرده است.
آرسنال   0-1 خانگی  شکست  از  بعد 
سرمربی  آرتتا  میکل  برنلی،  مقابل 
که  نمی شود  باورش  می گوید  آرسنال 
به  را  خود  جانبه  همه  برتری  تیمش 
انضباطی از دست  خاطر یک لحظه بی 
داده و به این ترتیب با دستهای خودش 
به حریف فرصت داده تا از این بازی به 

جای پیروزی با شکست خارج شود.
آرتتا با انتقاد از کاپیتان سابقش گرانیت 
زمین  از  بازی   ۵۶ دقیقه  در  که  ژاکا 

یستیانو و 400 پریوزی در قرن بیست و یک کر
پریوزی جدید رونالدو بر میس؛ رکورد برد در قرن جدید

البته رونالدو از نظر گلزنی در صد بازی 
اول در صدر تاریخ این باشگاه قرار نمی 
او عمر سیووری  از  پیش  که  گیرد چرا 
یوونتوس  باشگاه  آرجانتینی  اسطوره 
زده  گل   ۸۴ با  خود  اول  بازی  صد  در 
بهترین عملکرد تاریخ یوونتوس را داشته 
و فلیچه بورل هم با زدن ۸0 گل در صد 
بازی اول خود برای یووه رکورد بهتری 

از رونالدو داشته است.

سنگربان کهنه کار ایتالیایی هم با ۳۵0 
پیروزی در رتبه سوم قرار گرفته است.

البته  جنوا  مقابل  شب  یکشنبه  بازی 
برای رونالدو اهمیت دیگری هم داشت 
پیراهن  با  او  بازی  این صدمین  چرا که 
بیانکونری بود. رونالدو با دو گلی که در 
غول  برای  گلهایش  تعداد  زد  بازی  این 
ایتالیایی را به عدد ۷۷ رساند که در نوع 

خود رکورد قابل توجهی است.

تا  یافت  دست  تاریخی  رکورد  این  به 
بیست  در  خود  پیروزی  چهارصدمین 
سال گذشته یعنی در قرن بیست و یکم 

میادی را به ثبت برساند.
رونالدو پیروزی های خود در این قرن را 
سپس  و  کرده  آغاز  منچستریونایتد  در 
او  داد.  ادامه  گلزنی  به  مادرید  رئال  در 
و  پیوسته  یوونتوس  به   201۸ سال  در 
راه  راه  پیراهن  با  هم  را  اخیر  سال  دو 
در  تا  بوده  گلزنی  مشغول  بیانکونری 
بازی  در  درخشش  با  شد  موفق  نهایت 
پیروزی هایش  کل  تعداد  شب  یکشنبه 

در این قرن را به عدد ۴00 برساند.
لیونل مسی حریف ازلی رونالدو در این 
رکورد همچنان با رونالدو فاصله دارد و 
تعداد  نتوانسته  یکم  و  بیست  قرن  در 
خود  تیم  تنها  پیراهن  با  پیروزی هایش 
بارسا را به عدد ۴00 برساند. البته مسی 
دوم  جایگاه  در  رکورد  این  فهرست  در 
قرار گرفته و در این قرن ۳۶۵ پیروزی 
بوفون  است.  آورده  بدست  باشگاهی 

به  گل  دو  زدن  با  رونالدو  کریستیانو 
رکوردی  به  پنالتی  نقطه  روی  از  جنوا 
فوق العاده دست یافت که تا کنون کسی 

به آن دست نیافته بود.
جنوا  زمین  در  شب  یکشنبه  یوونتوس 
به مصاف این تیم رفت و با نتیجه 1-۳ 
رونالدو  کریستیانو  رسید.  پیروزی  به 
را  نقش  مهمترین  تیمش  پیروزی  در 
پنالتی  نقطه  روی  از  بار  دو  و  داشت 
با  رونالدو  اما  کرد.  باز  را  جنوا  دروازه 
این دو گل به رکوردی فوق العاده دست 
به  کسی  کنون  تا  که  رکوردی  یافت. 
آن دست نیافته بود. کریستیانو رونالدو 
بزرگ  لیگ  پنج  فوتبالیست  تنها  حاال 
یعنی  حاضر  قرن  در  که  است  اروپایی 
شده  موفق  میادی  یک  و  بیست  قرن 
پیروزی   ۴00 باشگاه هایش  پیراهن  با 

بدست بیاورد.
از  که  همانطور  جنوا  مقابل  در  رونالدو 
درخشانی  عملکرد  رفت  می  انتظار  او 
جنوا  مقابل  در  درخشش  با  او  داشت. 
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اناپیک، یب توجهی و بد رفتاری
روایت »هزار و یک مشکل« از ارائه خدمات صحی 

در شفاخانه جمهوریت 

پرسونل  از  همراهانش  و  بیماران  علت  همین  به  شوند. 
شفاخانه شکایت دارند.«

داکتر راشد، مسئول دفتر سمع رسیدگی به شکایات صحی 
به اطاعات روز می گوید، اگرچه مشکات زیاد است اما 
طبابت  اخاق  رعایت  به  مکلف  کارمندان صحی  تمامی 
هستند. او می گوید، احترام متقابل میان پزشک و بیمار و 
همراهانش از اصول اساسی اخاق طبابت است: »داکتران 
و کارمندان مراکز صحی باید با بیمار و همراه بیمار رفتار 
بسیار نیک داشته باشند.« او می افزاید، مراجعان در صورت 
شکایت از کادر درمان می توانند به مراکز سمع شکایات، 
و  کرده  مراجعه  شده،  واقع  مرکزی  شفاخانه های  در  که 
مبنی  آنها  ادعای  اثبات  در صورت  و  کنند  شکایت درج 
بر بدرفتاری با بیماران مطابق قانون خدمات ملکی با آنها 

برخورد خواهد شد.«

شکایت هایی که به گوش وزارت هم رسیده است
این گفته ها در حالی مطرح می شود که داکتر راشد شاهد 
به  عامه  صحت  وزارت  در  شکایات  سمع  دفتر  مسئول 
روزنامه اطاعات روز می گوید، موضوع بدرفتاری مسئوالن 
آنها  به  روزپیش  چند  جمهوریت  شفاخانه ی  کارکنان  و 
رسیده است و آنها موضوع را به گونه ی جدی پی گیری 
از  دیگری  روایت  شفاخانه  مسئوالن  اما  کرد.  خواهند 
خان  سردار  دارند.  بیمار  همراهان  و  بیماران  نارضایتی 
میزان  می گوید،  جمهوریت  شفاخانه ی  معاون  موسی زی 
مراجعان به این مرکز درمانی بیش از ظرفیت است: »مثا 
اما  دارند،  بستر  دوازده  سرطان  بخش  در  دوم  منزل  در 
روزانه بیشتر از سی بیمار مراجعه می کنند. وقتی به بیمار 
و همراهانش گفته شود که بیشتر از این ظرفیت نداریم 
بعد مراجعه کنند، مریض شاکی می  یا سه روز  باید دو 

شفاخانه ی جمهوریت شکایت دارد. شمار زیادی از همراهان 
انتظار  اتاق  و  بیرون  در  خزانی  سرد  هوای  در  که  بیمار 
نشسته اند از ارائه ی خدمات صحی، بدرفتاری، سهل انگاری 
و بی توجهی کارکنان شاکی هستند. آنها می گویند عاوه 
بر این ها مشکات زیادی در ارائه ی خدمات این شفاخانه 
وجود دارد. آنها ناگزیرند برای خرید دارو وانجام آزمایش 

بیمارانشان به بیرون از شفاخانه مراجعه کنند.  
جمهوریت  شفاخانه  و  عامه  صحت  وزارت  مسئوالن 
مشکات بیماران مراجعه کننده به این شفاخانه را تأیید 
این  مسئوالن  سهل انگاری  و  بی توجهی  اما  می کنند، 
شفاخانه را رد می کنند. پاسخ مسئوالن شفاخانه این است 
که شمار مراجعه کننده گان به این شفاخانه زیاد است، اما 

امکانات کم است. 

پوِل بیشتر توجِه بیشتر
جمشید که چهار شبانه روز در بیرون و اتاق همراهان بیمار 
نامناسب کارمندان  سر کرده مدعی است به دلیل رفتار 
شفاخانه و عدم رسیدگی به بیمارش تاکنون چندین بار به 
کارمندان شفاخانه پول داده است تا بیشتر به او رسیدگی 
و  روز ضعیف تر می شود  هر  دارد.  »مادرم سرطان  کنند: 
نیاز به توجه ِ بیشتر دارد. می ترسم به خاطر انجام کارهای 
تمام  مریض  سیروم  شود.  مواجه  مشکل  به  شخصی اش 
می شود اما نرس و داکتر خبر نمی شوند. به همین خاطر 
به یکی از کارمندان شفاخانه پول می دهم تا به مادرم سر 
بزند.« او و دیگر همراهان بیمار برای دریافت خدمات بهتر 
به »خاله پنجاهی« پول می دهند تا از بیمار شان مراقبت 
بیشتری کند. خانمی کارمندی که به خاطر گرفتن پول 
از همراهان بیمار و در عوض کمک به بیمار به این عنوان 

معروف شده است. 
برات از والیت غزنی، که بیمارش در شفاخانه ی جمهوریت 
بستری است، می گوید پرستاران  و پزشکان عاوه بر اینکه 
و  رفتار  متوجه  باید  می کنند  تاش  بیماران  بهبود  برای 
برخورد شان با آنها نیز باشند: »فقط کافی است یک شب 
در اتاق مریض بمانید، بعد به چگونگی رفتار و برخورد بد 
رعایت  متوجه می شوید.  را  مریض  با  کارمندان شفاخانه 
خطا  و  استفراغ  به خاطر  نمی کنند.  را  مریض  بد  حال 
هم  دو  حتا  می کشند،  چیغ  مریض  سر  سیروم  خوردن 
می زنند. باور کنید دل آدم پاره می شود.« او همچنان از 
غذایی که شفاخانه به بیماران توزیع می کنند نیز شاکی 

است. 
فیـروزه از والیت بادغیس اسـت. او که پسـر 1۶ سـاله اش 
را در شـفاخانه ی جمهوریـت بسـتری کـرده می گویـد، 
پزشـک مربوطـه از او خواسـته تا فرزندش را بـرای درمان 
به شـفاخانه شـخصی اش ببرد تـا روند درمـان بهتر انجام 
شـود: »داکتـر وقتی پسـرم را دید آدرس شـفاخانه را داد 
و گفـت اگـر مـی خواهی پسـرت جور شـود به شـفاخانه 
شـخصی مـن بیـار. اینجـا امـکان تداوی پسـرت نیسـت. 

بهتر اسـت بیـاری شـفاخانه من.«
به گفته ی همراهان بیمار برخی از پزشکان با تأکید بر نبود 
امکانات و تجهیزات شفاخانه بزرگ جمهوریت بیماران را 
به شفاخانه های شخصی خودشان فرا می خوانند. بستگان 
نیز  را  نیاز  مورد  آزمایش های  می گویند،  همچنان  بیمار 
در بیرون از شفاخانه و در آزمایشگاه های خصوصی انجام 

می دهند.  
فیروزه می گوید، برای همراهان بیمار جای مناسبی وجود 
در  بیماران  تا رخصت شدن  مجبورند  که  آنهایی  و  ندارد 
شفاخانه باشند با مشکات زیادی روبه رو هستند: »از بس 
که دستشویی دور است پایوازان شب ها مجبور می شوند 
سر زینه یا کنج آن برنده دستشویی کنند. دستشویی اتاق 
پایوازان را بسته می کنند. مجبور می شویم در هوای سرد 
تا دروازه عمومی دستشویی برویم. به دستشویی عمومی 
هم که می رویم باید ده دقیقه منتظر بمانیم تا نوبت برسد. 

در کجای دنیا رسم است که دستشویی را بسته کنند.« 

فریضه عالمی
گزارشگر

از پله ها که باال می رفتم بوی تعفن بیشتر می شد. تمامی 
پله ها کثیف بودند، انگار مدت هاست پاک کاری نشده بود. 
این را از روی بوی بد و لکه های زرد رنگ پله ها می گویم. 
درانتهای پله ها اتاقی موقعیت دارد که مخصوص همراهان 
بیمار است. اتاقی با فرشی کهنه و رنگ   و رو رفته. وقت 
بوی  بودند.  استراحت  حال  در  نفر  چند  رسیدم  آن جا 
را  اتاق  هوای  نباشد  مجبور  که  کسی  برای  تعفن  و  دوا 
تحمل ناپذیر کرده بود. نزدیک دروازه کنار یکی از همراهان 
بیمار که مرد میان سالی بود نشستم. داشت برای مادرش 
که از بیماری سرطان معده رنج می برد، یخنی می پخت. 
مادر جمشید دور دوم واکسین اش را سپری کرده و منتظر 
بود تا یک هفته  دیگر بگذرد و او برای دور سوم واکسین 
شود. جمشید به گفته ی خودش روزانه در در این اتاق رو 
زن  برای همراهان  مزاحمت  بدون  تا  دیوار می نشیند  به 

برای مادرش غذا و چای آماده کند. 

»از مجبوری اینجایم«
است.  شده ای  شناخته   نام  کابل  در  جمهوریت  شفاخانه 
ندیده  آن را  هنوز  که  دارد. کسی  زیبایی  ظاهِر  بیرون  از 
تصور از یک مرکز درمانی پاک و خالی از مشکات معمول 
با  اما  می پروراند.  در ذهن  افغانستان  نهادهای صحی  در 
قدم گذاشتن به آن جا این تصور فرو می ریزد. وقتی برای 
گفت وگو با بیماران و همراهان بیمار به شفاخانه جمهوریت 

رفتم، عمق فاجعه را از نزدیک دیدم.
وقتی از جمشید که به همراه مادر بیمارش شب و روز در 
این شفاخانه به سر می برد، از وضعیت شفاخانه پرسیدم، 
تصورم این بود که او از وضعیت بهداشتی و ناپاکی شکایت 
کند، اما برای او مشکل فراتر از آن چیزی بود که من دیده 
بودم؛ نارضایتی از برخورد بد، بی توجهی و به گفته معروف 
زیادی  مشکاتی  از  کنایه  دیگر.  مشکل«  یک  و  »هزار 
»سیروم  اند:  ناراض  آن  از  شان  همراهان  و  بیماران  که 
باشد.  مریض  متوجه  نیست  تمام می شود، کسی  مریض 
نمی دهند.  را  مریض  اتاق  در  ماندن  اجازه  هم  پایواز  به 
مریض بیچاره می ماند و سیروم تمام شده. بعد که داکتر 
یا یکی از کارمندان شفاخانه دید که سیروم تمام شده و 
کسی خبرشان نکرده یک جنجال و بی آبی را با مریض 
و پایوازش راه می اندازند و می گویند چرا خبر نکردی که 
سیروم ات تمام شده.« جمشید از سهل انگاری، بدرفتاری 
و بی توجهی کارمندان شفاخانه ی جمهوریت شاکی است. 
او به روزنامه اطاعات روزمی گوید اگر وضعیت اقتصادی 
بهتری می داشت مادرش که از بیماری سرطان معده رنج 

می برد، هرگز به این شفاخانه نمی آورد. 
و  تشخیص  دولتی  مرکز  یگانه  جمهوریت  شفاخانه 
مشورت دهی به بیماران سرطانی در کشور است. هم چنان 
این مرکز در بخش های مختلف خدمات صحی ارائه می کند 

و ار شلوغ ترین مرکزهای صحی در کابل است. 
تنها جمشید نیست که از وضعیت ارائه خدمات صحی در 

فیروزه از والیت بادغیس است. او که پسر 
16 ساله اش را در شفاخانه ی جمهوریت 

بستری کرده می گوید، پزشک مربوطه از 
او خواسته تا فرزندش را برای درمان به 

شفاخانه شخصی اش ببرد تا روند درمان بهتر 
انجام شود: »داکتر وقتی پسرم را دید آدرس 
شفاخانه را داد و گفت اگر می خواهی پسرت 

جور شود به شفاخانه شخصی من بیار. اینجا 
امکان تداوی پسرت نیست. بهتر است بیاری 

شفاخانه من.«


