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سرنوشت شهردار 
هرات چه شد؟
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ارگ می گوید در چارچوب قانون 
اساسی با سپیدار توافق می کند

آیاسیاستبرد-بردتوافقدولتمردانشکستخورده
وجوددارد؟ در روزگار شوم کرونا، اخبار پیش رفت مذاکرات میان تیم های عبداهلل و غنی بر سر تقسیم قدرت و تشکیل دولت هم دلگیر است و 

هم رقت انگیز. بحث اصلی روی تقسیم کرسی ها و منابع است و تورم تشکیالت دولت تا همه از خوان پرنعمت و خدادادی در شهر 
بی پرسان بی بهره نمانند. امتیاز دادن برای جلب وفاداری است و دوام وضعیت موجود سیاسی.
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گفت وگوها بین تیم های محمداشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس 
اجرایی در حکومت اسبق وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت و تشکیل حکومت آینده 
تا کنون به نتیجه نهایی خود نرسیده است. طبق اعالم ارگ، با وجود پیش رفت های 
خوبی که این گفت وگوها تا کنون داشته است، مسایلی هم هست که تا هنوز دو 
طرف آن را نهایی نکرده اند. پیشنهاد اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم 
یکی از این مسایل است. پیش تر منابع نزدیک به ارگ و سپیدار، صالحیت های 
پیشنهادی برای عبداهلل عبداهلل در حکومت آینده را نیز محل بحث بین دو طرف 

خوانده بودند، که به گفته آن ها باعث تأخیر در انجام توافقات شده است.

کیت  هزار  پنج  دریافت  از  عامه  صحت  وزارت 
استخراج »RNA« از سازمان صحی جهان و توزیع 
آن به والیت ها خبر می دهد. این وزارت اعالن کرده 
مراکز تشخیص کرونا در  به  این شمار کیت ها  که 
فهرست  اما  شده  منتقل  کشور  زون  پنج  و  مرکز 

نیازمندی کیت های تشخیصی و...

محصول  حاضر  حال  در  که  می گوید  مالیه  وزارت 
در  ترانزیتی  واردات  و  صادرات  درصد   ۹۸ حدود 
جمع آوری  الکترونیک  شکل  به  کشور  گمرک های 
جمع آوری  روند  شفافیت  میزان  به  که  می شود 
محصول گمرکی افزوده است. به گفته مسووالن در 

این وزارت، در حال حاضر محصول ترانسپورت...
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جمع آوری ۹۸ درصد محصول صادرات 
و واردات ترانزیتی، الکترونیک شده است

توزیع پنج هزار کیت استخراج »RNA« به والیات؛
به کیت های بیش تری نیاز است

نوزادانی 
که تا چشم 
گشودند 

کشته شدند

حمله هوایی در بلخ؛ 
کشته شدن ۱۷ طالب و 
ادعای تلفات غیرنظامیان

۸صبح، کابل: قول اردوی ۲۰۹ شاهین اعالم کرد 
که در یک حمله هوایی در ولسوالی بلخ والیت بلخ 
هنگام  در  طالبان  جنگ وجویان  از  گروهی  بر  که 
تخریب سرک و جاسازی ماین ها اجرا شده است، 
۱۷ طالب کشته شده و ۱۳ طالب دیگر نیز زخم 
برداشته اند. هم زمان با این گروه طالبان مدعی اند که 
در این حمله به غیرنظامیان تلفات وارد شده است. 
بامداد روز سه شنبه،  این حمله هوایی ساعت یک 

بیست وسوم ثور اجرا شده است.
حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین با رد 
این ادعای گروه طالبان می گوید که در این حمله 
که شب گذشته در ساحه پالس پوش ولسوالی بلخ 
صورت گرفته است، به غیرنظامیان تلفات وارد نشده 

و کشته گان همه اعضای گروه طالبان اند.
به گفته رضایی، این حمله درست زمانی اجرا شده 
در  طالبان  گروه  جنگ جویان  از  گروهی  که  است 
بر  حمله  برای  بلخ،  ولسوالی  پالس پوش  منطقه 
مواضع نیروهای امنیتی، در حال جاسازی ماین و 

کندن کاری سرک با استفاده از »اسکواتور« بودند.
سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین گفت که گروه 
کندن  برای  »زور«  به  را  غیرنظامی  چند  طالبان 
سرک آورده بود که در نتیجه دو راننده »اسکواتور« 

نیز در نتیجه حمله هوایی زخمی شده اند.
برخی از باشنده گان محلی نیز مدعی اند که حمله به 

ولسوالی بلخ به غیرنظامیان تلفات وارد کرده است.
سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین همه ی این ادعا 
را »نادرست« می خوانَد و می گوید که گروه طالبان 
مردم را به »زور« مجبور کرده اند تا این ادعا را مطرح 

کنند.

حمله انتحاری در مراسم 
جنازه در ننگرهار ۲۴ کشته و 

۶۸ زخمی برجای گذاشت
والیت  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
ننگرهار می گویند که در نتیجه حمله ی انتحاری 
فرمانده  اکرم،  شیخ  جنازه  تشییع  مراسم  در 
والیت  کوزکنر  ولسوالی  در  محلی  پولیس 
ننگرهار ۲۴ نفر کشته شده  و ۶۸ نفر دیگر زخم 
برداشته اند. عبداهلل ملک زی عضو شورای والیتی  
است.  رویداد  این  کشته گان  جمع   در  ننگرهار 
هم چنان ملک قیس نورآغا، نماینده ننگرهار در 

پارلمان در این حمله زخمی شده است.
در  ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاءاهلل 
از  بسیاری  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با  صحبت 

زخمیان در وضعیت مناسبی به سر نمی برند.
روز  چاشت  از  پیش   ۱۱ ساعت  انفجار  این 
تشییع  مراسم  در  ثور،  بیست وسوم  سه شنبه، 
در  محلی  پولیس  فرمانده  کرم،  شیخ  جنازه 

ولسوالی کوزکنر رخ داده است.
نوعیت  ننگرهار توضیح داد که  والی  سخگنوی 

این انفجار حمله انتحاری بود.
شب  کرم  شیخ  که  گفت  خوگیانی  عطاءاهلل 
باخته  قلبی جان  نتیجه یک حمله  در  گذشته 
بود. مراسم تشییع جنازه او در ولسوالی کوزکنر 
با حضور جمعی از مردم و برخی از نماینده گان 

مجلس برگزار شده بود.
مسوولیت حمله انتحاری بر مراسم تشییع جنازه 
این فرمانده پولیس محلی را فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
گروه طالبان اما دست داشتن در این حمله را 

رد کرده است.

با  بانو در شهر کابل  یک  ۸صبح، کابل: 
حضور در شفاخانه آتاترک برای نوزادانی 
که مادران شان را در حمله به یک شفاخانه 

در دشت برچی از دست دادند، شیر داد.
خانم فیروزه عمر می گوید حمله ی امروز 
بر یک شفاخانه در کابل و دیدن تصاویر 
نوزدان بی سرپرست، پای او را برای یاری 

به کودکان، به شفاخانه کشانده است.
فیروزه عمر، فعال مدنی و استاد دانشگاه از 
والیت هرات است و در دانشگاه های کابل 

تدریس می کند.
این اقدام بانو عمر واکنش های زیادی را در 

شبکه های اجتماعی داشته است.
خانم  اقدام  این  اجتماعی،  شبکه های  در 
عمر، »سیلی محکم بر صورت تروریستان« 

خوانده شده است.
که  برادرش  پیش  سال  دو  عمر،  فیروزه 
از افسران امنیت ملی در هرات بود را در 
والیت  شیندند  ولسوالی  در  نبرد  میدان 

هرات از دست داد.
مرکز  یک  به  تروریستان  امروز  صبح 

کرد  اعالم  داخله  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
که در حمله بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت 
برچی در غرب شهر کابل، به شمول دو نوزاد 
۱۴ تن کشته شده اند و ۱۵ نفر دیگر زخم 

برداشته اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، 
می گوید که قربانیان شامل دو نوزاد، زنان و 

کارمندان صحی اند.
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
از ۱۰۰  بیش  درگیری  جریان  در  پولیس 
از  را  خارجی  شهروند  سه  به شمول  نفر 

کابل  غرب  در  والدی   - نسایی  درمانی 
یورش بردند.

و  زنان  شمول  به  تن  رویداد ۱۶  این  در 
کودکان کشته شدند و ۱۶ تن دیگر زخم 

برداشتند.
این رویداد واکنش های زیادی را در داخل 

کشور در پی داشته است.

چنگ »مهاجمان« نجات داده اند.
داخله  امور  وزارت  که  مسلح  مهاجمان 
ساعت  کرد،  اعالم  نفر  سه  را  شمارشان 
سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش   ۱۰:۰۰
در  دولتی  شفاخانه ی  به  ثور،  بیست وسوم 

دشت برچی حمله کردند.
این حمله برای چهار ونیم ساعت دوام کرد.

دشت  در  دولتی  بستر   ۱۰۰ شفاخانه ی 
برچی در ساحه تانک تیل و در کنار جاده ی 
شهید مزاری واقع است. گروهی از داکتران 

بدون مرز در این شفاخانه مستقر هستند.

مادری به نوزادان بازمانده از حمله ی 
دشت برچی شیر داد

در حمله بر شفاخانه ی ۱۰۰ بستر برچی 
به شمول دو نوزاد ۱۴ نفر کشته شدند

روز خونین 
کابل و ننگرهار:
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ادامه گفت وگوها بین غنی و عبداهلل؛

نامزدان شهرداری در انتظار 
تصمیم رییس  جمهور؛



از  پیش،  ماه  دو  حدود 
 ۲۰ به  نزدیک  میان 
نامزد ریاست شهرداری 
هرات، در پی برگزاری 
در  حضوری  آزمون 
برتر  نامزد  دو  کابل، 
بود  قرار  شدند.  گزینش 
رییس  جمهور غنی از میان دو نامزد پیش تاز، 

یکی را به عنوان شهردار هرات مقرر کند.
تأخیر چندماهه در گزینش شهردار جدید از 
دنبال  به  را  انتقادهایی  جمهور،  رییس   سوی 
از نظر فعاالن مدنی، این مساله  داشته است. 
در  شهرداری  کارمندان  بی انگیزه گی  سبب 
امور  پیش برد کارهای اساسی و سکته گی در 

عادی این نهاد شده است.
ناظران  و  شهرداری  ریاست  بست  نامزدان 
اداره  و  ریاست  جمهوری  از  گزینش،  امتحان 
مستقل ارگان های محلی می خواهند که هرچه 
مشخص  را  هرات  شهرداری  سرنوشت  زودتر 

کنند.
روایت ارگان های محلی، از ماجرا چنین است 
که این نهاد منتظر تصمیم رییس  جمهور در 
دو  میان  از  تا  است،  شهرداری  نامزدان  مورد 
نامزد پیش تاز یکی به عنوان شهردار مقرر شود، 
یا بست شهرداری دوباره به اعالن سپرده شود.

معاونت  وارسی کننده  سوی  از  مطلبی  انتشار 
مالی  فساد  افشای  به  تهدید  و  شهرداری 
زیادی  سروصدای  نهاد،  این  در  گسترده 
و  ریاست جنجالی  نام  و  کرد  پا  به  هرات  در 
پُرحاشیه  ی شهرداری را، در روزگار همه گیری 

کرونا، سر زبان ها انداخت.

در انتظار فرمان رییس  جمهور
پیش تاز  نامزدان  که  می شود  ماه  دو  نزدیک 
دنبال  به  که  هرات،  شهرداری  ریاست  بست 
سپری کردن آزمون حضوری در کابل، باالترین 
را کسب کرده اند، چشم انتظار تصمیم  نمرات 
رییس  جمهور در مورد گزینش شهردار هستند.

هرات  دانشگاه  استاد  وهاب زاده،  وحیداحمد 
شورای  معاون  مولوی زاده،  عبدالرحمان  و 
مشورتی شهرداری هرات، که باالترین نمرات 
تصمیم  منتظر  و  کرده  کسب  را  امتحان 
رییس  جمهور هستند، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گویند که پی گیری  آنان در مورد 
نبرده  جایی  به  راه  تاکنون  سرنوشت شان، 

است.
آنان می افزایند که طی نزدیک به دو ماه پسین، 
چندین مرتبه از اداره مستقل ارگان های محلی، 
و  خود  سرنوشت  شدن  مشخص  مورد  در 
مصاحبه ی حضوری با رییس  جمهور، معلومات 
خواسته اند، اما پاسخ مشخصی برای شان ارایه 

نشده است.
از نظر نامزدان بست ریاست شهرداری هرات، 
مراحل ابتدایی گزینش شهردار، از سوی اداره 
مستقل ارگان های محلی بدون مشکل خاصی 
پیش برده شد، اما از حدود دو ماه به این  سو، 
این روند نامشخص ماند و ریاست  جمهوری و 
ارگان های محلی، پاسخ روشنی در پیوند به آن 

ارایه نمی کنند.
ناظران امتحان گزینش نامزدان، باور دارند که 
نظارت  زیر  و شفاهی که  امتحان کتبی  روند 
آن ها سپری شد، کاماًل شفاف بود و قرار شد 

 

روز گذشته دو فاجعه ی انسانی در کابل و ننگرهار رخ داد. در هر دو 
قرار  بی دفاع هدف حمله  افراد  و  غیرنظامیان  واضح،  به صورت  رویداد 
گرفتند. هر دو رویداد، قساوتی هدف مند برای کشتار جمعی افراد ملکی 
بود. سلب حق حیات مردم به صورت واضح، هدف نهایی حمالت دیروز 
کابل و ننگرهار بود. این دو فاجعه در نهایت،  گلیم غم را در میان ده ها 

خانواده در ماه رمضان و در آستانه عید پهن کرد.
طالبان مسوولیت هر دو رویداد را بر عهده نگرفتند، هر چند حمله بر یک 
مراسم تدفین در ننگرهار کامال شبیه حمالتی بود که در کارنامه طالبان 
در سال های اخیر بارها ثبت شده است. حمله دیروز به یک شفاخانه 
نسایی - والدی در کابل اما شبیه حمالتی بود که گروه هایی چون داعش 
و شبکه ی حقانی در سال های اخیر مسوولیت  آن ها را به دوش گرفته اند. 
استراتژی داعش در افغانستان و جهان مشخص است. از همان لحظات 
ابتدایی حمله دیروز به شفاخانه ای در غرب کابل، مشخص بود که طالبان 
مسوولیت این رویداد را بر عهده نمی گیرند، اما طالبان احتماال به آسانی 

نمی توانند از حمله ی ننگرهار خودشان را تبرئه کنند.
دولت افغانستان سال گذشته اذعان کرد که گلیم داعش را در بخش های 
حکومت  ادعای  این  به  طالبان  است.  کرده  جمع  افغانستان  از  زیادی 
توسط  داعش  گلیم  که  کردند  ادعا  و  دادند  نشان  واکنش  افغانستان 
آنان برچیده شده است، نه دولت افغانستان. اما به نظر می رسد که هم 
توهم  افغانستان و هم طالبان در مورد شکست داعش دچار  حکومت 
شده  بودند. از آن زمان تا اکنون داعش مسوولیت رویدادهای زیادی را بر 
عهده گرفته است. حمله بر مراسم یادبود عبدالعلی مزاری در کابل، حمله 
مرگ بار بر عبادت گاه سیکهـ ها در پایتخت، حمله بر پایگاه نظامی بگرام 
و پیش از این ها مسوولیت حمله بر یک مراسم عروسی در شهر کابل که 
یکی از مرگ بارترین رویدادها در چند سال اخیر در پایتخت بوده است 

را داعشیان بر عهده گرفتند.
برچیده  مورد  در  حکومت  استخباراتی  اطالعات  که  می رسد  نظر  به 
شدن گلیم هراس افگنان داعش از شرق افغانستان و دیگر مناطق کشور 
نادرست بوده است. گزارش هایی از فعالیت پنج تا نُه هزار داعشی، عمدتا 
در شرق افغانستان در حال حاضر به گوش می رسد. به تازه گی گزارشی 
از طریق  هراس افگنان خارجی اش«  و  افغانستان  »داعش  عنوان  تحت 
روزنامه ۸صبح به نشر رسیده که از نقش پررنگ داعش در بخش های 
هر  از  بیش  هنوز  داعشیان  دارد.  و شمال شرقی کشور حکایت  شرقی 
جایی، عمدتا در شرق کشور فعالیت می کنند، جایی  که رییس  جمهور 
دست آورد  یک  را  داعش  شکست  خود،  انتخاباتی   پیکارهای  در  غنی 
خوانده بود. با وصف بازداشت کردن رهبران داعش در افغانستان، این 
گروه هم چنان به حمالت خود در افغانستان دوام می دهد. به نظر می رسد 
افغانستان حضور  تا زمانی  که آموزش دهنده های خارجی داعشیان در 
داشته باشند، دستگیری رهبران این گروه به معنای شکست آنان نیست.

بر بنیاد گزارش ها، نزدیک به سه هزار و پنج صد سرباز پاکستانی داعش 
هم اکنون در والیت هایی چون ننگرهار، کنر، نورستان، لغمان و بدخشان 

علیه دولت افغانستان و گاه نیز علیه طالبان می جنگند.
در  دیگری  پی  یکی  اخیر،  ماه های  در  داعش  خراسان  شاخه  سران 
آن چنانی  تاثیر  افراد  این  شدن  بازداشت  شده اند.  بازداشت  افغانستان 
افغانستان  در  داعش  سربازان  است.  نداشته  گروه  این  فعالیت های  بر 
افغانستان،  در  گروه  برنامه ریزان  و  رهبران  و  بومی  سربازان  اکثرشان 
عمدتا غیر بومی اند. پاکستانی ها و اوزبیک  ها، نقش اساسی ای را در رهبری 
این گروه و برنامه ریزی حمالت هدف مند، ایفا می کنند. افغانستان برای 
است.  امنی  نسبتا  مکان  کشورها،  دیگر  در  شکست خورده  داعشیان 
عرب  و  ترک،  روس  داعشیان  اوزبیک،  و  پاکستانی  داعشیان  بر  عالوه 
نیز در افغانستان حضور دارند. بخشی از این داعشیان در پی شکست 
در دیگر کشورها به افغانستان آمده اند. این افراد برای تامین مخارج و 
حتا زنده  ماندن خود مجبور به تطبیق استراتژی های اساسی این گروه 
خراسان  شاخه  آموزش  و  رهبری  اساسی  نقش  استند.  افغانستان  در 
داعش بر عهده داعشیان عرب است. داعشیان عرب، آموزش دهنده های 
اصلی داعشیان استند. آنان سربازان داعش را برای انجام حمالت بزرگ 
آرین،  ولی  سوی  از  که  گزارشی  در  می دهند.  آموزش  افغانستان  در 
روزنامه نگار کشور برای ۸صبح و رادیو زمانه به تازه گی فرستاده شده، 
او از تالش های داعشیان شکست خورده در عراق و سوریه برای ورود به 
افغانستان پرده برداشته است. این افراد هر از گاهی از راه های مختلف 
با کاروان های قاچاقی، مرزهای ایران را می پیمایند، به کراچی پاکستان 
افغانستان را در پیش می گیرند. شمار این  می آیند و از همان جا سفر 
افراد از ۵۰ تا ۶۰ تن در ماه می  رسد که این گونه در ساحات حکم رانی 
داعش وارد خاک افغانستان می شوند. این داعشیان از کشورهای مختلف 

هستند.
در  است.  نگران کننده  افغانستان  در  داعش  تهدیدات  افزایش  سرعت 
حالی  که قرار است طرف های اصلی درگیر در افغانستان )حکومت - ناتو 
یک  پای  کشور  این  در  جنگ  سال ها  به  دادن  پایان  برای  طالبان(  و 
داعش  فعالیت های  افزایش  کنند،  امضا  هم  را  بین االفغانی  تفاهم نامه 
نگرانی های تازه ای را به  بار آورده است. دستگاه های نظامی و دیپلماتیک 
خارجی باید خطر داعش در افغانستان را جدی بگیرند. ایاالت متحده 
در پی توافق با طالبان از آن ها نیز خواست تا جلو فعالیت های القاعده 
و گروه هایی که منافع آن کشور را تهدید می کنند، بگیرند. اما به نظر 
با  مبارزه  برای  افغانستان  دولت  از  استخباراتی  حمایت  که  می رسد 
هراس افگنان داعش می تواند به برچیدن فعالیت های هراس افگنانه ی این 
گروه در افغانستان کمک کند. در گفت وگوهای بین االفغانی ای که میان 
حکومت افغانستان و طالبان صورت می گیرد، بحث مبارزه با داعش و 
خطرات بالقوه ی این گروه نیز باید مطرح شود. یکی از نگرانی های عمده 
این است که آن عده از سربازان طالب که مخالف صلح هستند، به بدنه 
داعش بپیوندند و این گروه هر روز در افغانستان قدرت بیش تری کمایی 

کند.

رییس  جمهور از میان دو نامزد برتر، پس از انجام 
شهردار  عنوان  به  را  یکی  مصاحبه ی حضوری، 

هرات گزینش کند.

شهردار  یا  می رود  اعالن  به  دوباره  بست 
انتخاب می شود

به  واکنش  در  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
هرات،  شهردار  گزینش  در  چندماهه  تأخیر 
رییس   تصمیم  شدن  مشخص  برای  انتظار  از 
مسووالن  می زند.  سخن  مورد  این  در  جمهور 
نامزدان  آزمون گزینش  نهاد می پذیرند که  این 
بدون مشکل و با رعایت شفافیت برگزار و اسناد 
نامزدان برتر، به ریاست  جمهوری فرستاده شده 

است.
عامه  آگاهی  و  اطالعات  سیدشاه سقیم، رییس 
با  صحبت  در  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره 
مشکالت  دلیل  به  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا و ایجاد حالت 
گزینش شهردار جدید  روند  کشور،  در  اضطرار 
هرات، از سوی ریاست  جمهوری به درازا کشیده 

است.
به گفته ی او، احتمال لغو روند امتحان و اعالن 
گزینش  برای  شهرداری  ریاست  بست  دوباره 
نامزدان جدید اندک است، اما رییس  جمهور باید 
در مورد گزینش یکی از نامزدان برتر، یا اعالن 
را  نهایی  تصمیم  هرات،  بست شهرداری  دوباره 

بگیرد.
مستقل  اداره  عامه  آگاهی  و  اطالعات  رییس 
اساس  بر  که  می کند  تأکید  محلی  ارگان های 
والیت ها  دیگر  شهرداران  نهاد،  این  کارشیوه ی 
مصاحبه ی  از  پس  برتر،  نامزد  سه  میان  از  نیز 
حضوری با شخص رییس  جمهور، مقرر شدند، 
نامزدانی که شرایط تعیین  اما در برخی موارد، 
شده را تکمیل کرده نتوانستند، بست دوباره به 

اعالن سپرده می شد.

تاخیر طوالنی در گزینش شهردار پذیرفتنی 
نیست

هرات  جدید  شهردار  شدن  مشخص  در  تاخیر 
مدنی  کنش گران  برای  برتر،  نامزدان  میان  از 
مدنی  فعال  پاک زاد،  ثریا  است.  پرسش برانگیز 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  آزمون،  ناظر  و 
نیست  پذیرش  قابل  شهردار  انتخاب  در  تاخیر 
و این مساله سبب بی انگیزه گی کارمندان ارشد 
شهرداری و سکته گی در انجام کارهای اساسی 

این نهاد شده است.
دوباره  اعالن  و  آزمون  نتایج  لغو  او،  گفته ی  به 

خطر رشد داعش را 
جدی بگیرید

سرنوشت شهردار هرات چه شد؟
چهار شنبه
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گروه  که  می گوید  لوگر  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
این  خوشی  ولسوالی  در  را  کودک  سه  طالبان 

والیت زیر موتر گرفته اند.
شاپور احمدزی، سخنگوی پولیس لوگر می گوید 
که این رویداد ساعت ۳:۰۰ عصر روز دوشنبه، 
بیست ودوم ثور، در روستای »گنداب« ولسوالی 

خوشی رخ داده است.
سخنگوی پولیس گفت که قربانیان اعضای یک 
بوده اند. یک دختر و دو پسر خردسال  خانواده 

قربانیان این رویداد اند.
شاپور احمدزی از جانب دیگر گفت که طالبان 
از ساحه  این کودکان،  از زیر موتر گرفتن  پس 

فرار کرده اند. گروه طالبان تا کنون در این مورد 
چیزی نگفته است.

پولیس لوگر: طالبان سه کودک را در ولسوالی خوشی زیر موتر گرفته اند

محمدحسین نیک خواه

نامزدان شهرداری در انتظار تصمیم رییس  جمهور؛

سبب  و  است  نادرست  اقدامی  شهرداری  بست 
و  شایسته ساالری  اصل  به  مردم  بی باوری 
تأکید  مدنی  فعال  این  شد.  خواهد  دموکراسی 
ارگان های محلی، هرچه  اداره مستقل  که  دارد 
زودتر باید با پی گیری قضیه، از ریاست  جمهوری 
بخواهد که سرنوشت شهرداری هرات را مشخص 

کند.
خانم پاک زاد تصریح می کند که تمامی مراحل 
امتحان کتبی از سوی او و دو ناظر دیگر به دقت 
بررسی و حتا از کوچک ترین مواردی که در روند 
امتحان احتمال داشت به شفافیت آسیب برساند، 

توسط ناظران جلوگیری شده است.
امتحان  نمره دهی  روند  که  می کند  تأکید  وی 
کتبی در حضور ناظران تا ساعت نُه شب تمام 
صورت  به  نیز  شفاهی  امتحان  جریان  و  شد 
مراحل  پایان  از  پس  و  گردید  ثبت  معیاری 
فرستادن  از  محلی  ارگان های  رییس  امتحان، 
اسناد به ریاست  جمهوری، برای گزینش شهردار 

هرات اطمینان داد.

جنجالی شدن یک پُست فیس بوکی
وارسی کننده  بهراد،  احمدشعیب  تازه گی  به 
در  مطلبی  نشر  با  هرات،  شهرداری  معاونت 
»فیس بوک« از فساد گسترده در این نهاد سخن 
گفت و هشدار داد که اگر به قیمت جانش هم 
افشا  را  شهرداری  در  موجود  فساد  شود،  تمام 
می کند. او در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تأکید 
می کند که در حال جمع آوری مدارک و اسناد در 
مورد فساد مالی در شهرداری است و تا چند روز 

دیگر اسنادش را همه گانی می کند.
از  اخیر  سال های  طی  شهرداری،  ریاست 
جنجالی ترین و پُرحاشیه ترین نهادهای دولتی در 
هرات بوده است. همین چند سال پیش، در پی 
افشای فساد مالی گسترده، فرهاد نیایش، شهردار 
پیشین هرات، راهی زندان شد و چندین کارمند 

ارشد شهرداری از کشور فرار کردند.
او در  از دست داشتن  نیایش،  هرچند مخالفان 
فساد گسترده مالی و حیف ومیل میلیونی حرف 
می زنند، اما موافقان او، از اجرای پروژه های بزرگ 
توسعه ای و بازسازی گسترده در شهر، ستایش 

می کنند.
رهبری  و  سرپرستی  بحران  بسیاری،  دید  از 
سوی  از  شهرداری  کلیدی  و  مهم  بخش های 
از  پس  که  سرپرستان،  و  وارسی کننده گان 
بازداشت شهردار پیشین رونما شد، در کنار اتهام 
فساد گسترده مالی، بزرگ ترین چالش های این 

نهاد پنداشته می شود.



عبداالحمد حسینی

را  شنبه  سه  روز  پایتخت نشینان 
از  شماری  کردند.  آغاز  خونین 
افراد مسلح صبح روز سه شنبه بر 
داکتران  بستر   ۱۰۰ شفاخانه ای 
غرب  در   )MSF( مرز  بدون 
کابل در مربوطات ناحیه سیزدهم 
امنیتی پولیس حمله کردند و برای 
چندین ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. 
این حمله در حدود چهار ساعت به درازا کشید و سرانجام 
با کشته شدن مهاجمان مسلح پایان یافت. در نتیجه این 
حمله ۱۶ غیرنظامی به شمول دو نوزاد کشته شدند و ۱۶ 
تن دیگر زخم برداشتند. هم زمان با این، یک فرد انتحاری 
والیت  در  جنازه ای  نماز  مراسم  در  را  همراهش  مواد 
ننگرهار منفجر ساخت که در نتیجه آن، ۲۴ غیرنظامی 

کشته و ۶۸ تن دیگر زخمی شدند.
روز  ظهر  از  قبل   ۱۰ ساعت  حوالی  مسلح،  مهاجم  سه 
سه شنبه به شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی یورش بردند 
با  و به محض ورد، به سوی غیرنظامیان آتش گشودند. 
حمله این مهاجمان مسلح، شمار زیادی از غیرنظامیان زیر 
آتش گیر ماندند. سپس نیروهای ویژه امنیتی برای مهار 
این حمله به محل رسیدند و با مهاجمان درگیر شدند. این 
مهاجمان، در حدود چهارونیم ساعت با نیروهای امنیتی به 
درگیری پرداختند. نیروهای امنیتی با نجات جان بیش از 
۱۰۰ نفر به شمول سه شهروند خارجی، توانستند که این 

حمله را مهار و مهاجمان را از پای در آورند.
این شفاخانه در ناحیه سیزدهم واقع است و بخش های 
نسایی- والدی، دندان و داخله دارد. بر اساس گفته های 
منابع صحی در این شفاخانه در یک شبانه روز در حدود 

۵۰ تا ۸۰ نوزاد متولد می شوند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که در 
حمله ی مهاجمان مسلح بر شفاخانه ای ۱۰۰ بستر دشت 
در  پولیس،  امنیتی  سیزدهم  حوزه  مربوطات  در  برچی 
نوزاد  از غیرنظامیان به شمول دو کودک  حدود ۱۴ تن 
کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشته اند. به گفته آقای آرین 
و  کودکان  زنان،  رویداد،  این  زخمیان  و  کشته گان  اکثر 

پرستاران اند.
وزارت صحت عامه اما گفته است که در حمله مهاجمان 
مسلح بر شفاخانه ی ۱۰۰ بستر دشت برچی، ۱۶ تن به 
است  افزوده  وزارت  این  مرد کشته شده اند.  یک  شمول 
که ۱۶ نفر دیگر که پنج تن شان نوزاد اند، زخمی شده  و 
بیش تر ساختمان اداری و بخش های نسایی- والدی این 

شفاخانه نیز ویران شده است.
این  امور داخله ضمن محکوم کردن  وزارت  این همه  با 

روز خونین کابل و ننگرهار:

نوزادانی که تا چشم گشودند کشته شدند

برابر  در  تروریستی  »گروه های  که  است  گفته  حمله 
روبه رو  با شکست  نبرد  میدان های  در  امنیتی  نیروهای 
شکست های شان،  کتمان  خاطر  به  رو  این  از  شده اند، 
این  قرار می دهند«.  را هدف  ملکی  افراد  و  عامه  اماکن 
خواسته  بشری  حقوق  و  بین المللی  نهادهای  از  وزارت 

است تا ابعاد این حمله را به طور جدی پی گیری کنند.
بود. حوالی  نیز خونین  ننگرهار  دیروز در والیت شرقی 
ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز گذشته، یک مهاجم انتحاری 
فرمانده  اکرم،  جنازه شیخ  مراسم  در  را  همراهش  مواد 
پولیس محلی در ولسوالی کوزکنر والیت ننگرهار منفجر 
ساخت. در نتیجه آن حمله، ۲۴ نفر کشته شدند و ۶۸ تن 
دیگر زخم برداشتند. عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی 
ننگرهار در صحبت با روزنامه ۸صبح حالت زخمیان این 
رویداد را وخیم خواند و گفت که بسیاری از زخمیان در 

وضعیت مناسبی به سر نمی برند.
کسی  گذشته  روز  شام  تا  را  حمالت  این  مسوولیت 
نخستین  در  طالبان  بود.  نگرفته  عهده  به  گروهی  یا  و 
انکار  را  آن  در  داشتن  دست  حمالت  این  ساعت های 
در  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  کرده اند. 
دشت  بستر   ۱۰۰ شفاخانه  بر  حمله  که  گفت  توییتی 
کار  ننگرهار  والیت  در  جنازه  مراسم  بر  و حمله  برچی 

این گروه نیست.

واکنش ها
این حمالت با موج از واکنش های داخلی و جهانی روبه رو 
شده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور این 
حمالت را محکوم کرد و گروه طالبان و داعش را مسوول 
آن دانست. او گفت، به رغم این که بارها از گروه طالبان 

خواسته شده که برای مبارزه با ویروس کرونا و رسیدن 
بر عکس  اما  گروه  این  کنند،  آتش بس  پایدار  صلح  به 
افزایش داده اند. آقای غنی تصریح کرد  را  حمالت شان 
که در حمالت گروه طالبان و داعشیان که بر شفاخانه  
ننگرهار  جنازه ای  مراسم  و  برچی  دشت  بستر   ۱۰۰
راه اندازی شد، شماری زیادی از شهروندان کشور »کشته 

و زخمی« شده اند.
آقای غنی گفت: »با وجودی که حکومت، علمای کرام 
و جامعه ی جهانی برای رسیدن به صلح باربار از گروه 
از  گروه  این  اما  کند،  آتش بس  که  خواستند  طالبان 
بر  و حمالت شان  نکشیدند  دست  جنگ  و  افغان کشی 
برای دفع  را زیاد کردند.« وی  مردم و مکان های عامه 
این حمالت به نیروهای امنیتی دستور داد که از حالت 
تدافعی به حالت تعارضی درآیند و گروه های تروریستی 

را سرکوب کنند.
آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که برای رسیدن به 
صلح و مبارزه علیه ویروس کرونا دست از جنگ بکشند 
و آتش بس کنند. او گفت که اجماع و حمایت قاطع از 
پروسه صلح در میان افغان ها وجود دارد و ملت افغانستان 
آماده است که به هر قیمت از پروسه صلح حمایت کند.

شورای امنیت ملی نیز با نشر اعالمیه ای این حمالت را 
است. شورای  را محکوم کرده  آن  و  تروریستی خوانده 
»طالبان  است:  نوشته  فیس بوکش  در  ملی  امنیت 
در  با حمالت شان  را  قساوت  و  خون ریزی  افغان کشی، 
زنان،  اطفال،  که  سنتی  و  دینی  مراسم  و  عامه  اماکن 
خالف  می باشند،  داکتران  و  مریضان  ریش سفیدان، 

موازین دینی، انسانی و حقوقی ادامه داده اند.«
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین ضمن محکوم کردن 

آن  در  که  تروریستی  که حمله  است  گفته  این حمله 
و  صلح  دشمنان  کار  شده اند،  قربانی  کودکان  و  زنان 
آرامش مردم افغانستان و در تضاد با تمامی ارزش های 
انسانی و اسالمی است. آقای کرزی این حمله را دسیسه 
آشکار بیگانه گان علیه مردم دانسته و گفته است: »ما 
مردم افغانستان زمانی از دسیسه های بیگانه گان در امان 
می مانیم که با اتحاد، اتفاق و هوشیاری کامل سرنوشت 
به  را  فرزندان مان  آینده ی  و  شویم  را صاحب  خودمان 

دست خودمان رقم بزنیم.«
شفاخانه  به  مسلح  مهاجمان  حمله  عبداهلل  عبداهلل 
خوانده  بشری  جنایت ضد  را  برچی  بستر دشت   ۱۰۰
و گفته است که حمله به اماکن عامه، جنایت جنگی و 
در مغایرت با تمام ارزش های انسانی، اخالقی و اسالمی 

قرار دارد.
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی با »ددمنشانه 
و بزدالنه« خواندن این حمالت گفته است: »تروریستان 
منحوس و خون آشام، در ادامه به خاک و خون کشانیدن 
هم وطنان بی گناه ما، آن هم در مقدس ترین مکان انسانی 
که شفاخانه است، بدون در نظر داشت تقدس ماه مبارک 
رمضان و به شهادت رساندن یک تعداد از مظلوم ترین 
قشر انسانی که مادران و اطفال هستند، یک بار دیگر 
ثابت ساختند که جنایت کاران و تروریستان به هیچ اصل 

دینی، انسانی و اخالقی باور ندارند.«
سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل نیز این حمالت را 
تروریستی خوانده است. رایس ویلسن، شارژدافیر سفارت 
امریکا در کابل حمله بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی 
را نکوهش کرده و گفته است، آنانی را که افراد بی دفاع را 

هدف قرار می دهند، تقبیح می کند.
را  گذشته  روز  حمالت  نیز  ناتو  ملکی  ارشد  نماینده 
نوشته  توییتی  در  دین  نیکوالس  است.  کرده  نکوهش 
و حمله  کابل  در  ملکی  شفاخانه  بر  »من حمله  است: 
و  بی گناه  افراد  آن  در  که  ننگرهار  در  جنازه  نماز  بر 
غیرنظامی هدف قرار گرفتند را تقبیح می کنم.« او در 
داده  اطمینان  افغانستان  به مردم  ناتو  از حمایت  ادامه 
و گفته است که ناتوان در مبارزه علیه دهشت افگنی در 

کنار مردم افغانستان ایستاده است.
سازمان عفو بین الملل نیز بر حفاظت از جان غیرنظامیان 
در افغانستان تأکید کرده و خواهان پیگرد عامالن این 
رویداد شده است. این سازمان در صفحه توییترش نوشته 
است که جهان باید در برابر حمله ای که دیروز بر شفاخانه 
نسایی- والدی در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار انجام 
شد، بیدار شوند. این سازمان در ادامه تصریح کرده است 

که عاملین این حمالت باید مورد بازپرس قرار گیرند.
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تیم های  بین  گفت وگوها 
رییس  غنی  محمداشرف 
عبداهلل  عبداهلل  و  جمهور 
حکومت  در  اجرایی  رییس 
سر  بر  ملی  وحدت  اسبق 
تشکیل  و  قدرت  تقسیم 
به  کنون  تا  آینده  حکومت 
نتیجه نهایی خود نرسیده است. طبق اعالم ارگ، با 
وجود پیش رفت های خوبی که این گفت وگوها تا کنون 
داشته است، مسایلی هم هست که تا هنوز دو طرف 
آن را نهایی نکرده اند. پیشنهاد اعطای رتبه مارشالی 
است.  مسایل  این  از  یکی  دوستم  عبدالرشید  به 
پیش تر منابع نزدیک به ارگ و سپیدار، صالحیت های 
پیشنهادی برای عبداهلل عبداهلل در حکومت آینده را 
نیز محل بحث بین دو طرف خوانده بودند، که به گفته 

آن ها باعث تأخیر در انجام توافقات شده است.
روز  جمهوری،  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
سه شنبه، ۲۳ ثور، در یک نشست خبری اعالم کرد 
که گفت وگوها بین تیم های غنی و عبداهلل برای انجام 
توافقات سیاسی تا کنون به گونه همه جانبه ادامه یافته 
است. او افزود که این گفت وگوها پیش رفت های خوبی 
هم داشته است و اما مسایلی هم هست که باید نهایی 

شود.
از خواست های  صدیقی خاطرنشان ساخت که یکی 
طرف مقابل اعطای رتبه نظامی مارشالی به عبدالرشید 
دوره  در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون  دوستم، 
حکومت وحدت ملی و رهبر حزب جنبش ملی، بوده 
است. او افزود که یکی از مسایل مورد بحث بین دو 

طرف همین مسأله است. صدیقی در صحبت هایش 
به مسایل دیگری که به گفته او تا هنوز نهایی نیست، 

اشاره ای نکرد.
اما منابعی نزدیک به ارگ و سپیدار پیش تر به روزنامه 
پیشنهادی  صالحیت های  که  بودند  گفته  ۸صبح 
محل  نیز  آینده  حکومت  در  عبداهلل  عبداهلل  برای 
اختالف بین دو طرف است. طبق پیشنهاد سپیدار، 
اجرایی در  باید پست صدراعظم  آینده  در حکومت 
امور مصالحه برای عبداهلل عبداهلل ایجاد و صالحیت 
رییس  هم وزن صالحیت  پست  این  در  هم  عبداهلل 
جمهور غنی باشد. گفته می شود که مالحظه ارگ در 

قبال این پیشنهاد تا هنوز رفع نشده است.
صدیق صدیقی می گوید که توافقات سیاسی بین ارگ 
و سپیدار در چارچوب قانون اساسی انجام خواهد شد 
و رییس جمهور هم متعهد به حل اختالفات سیاسی 
جاری در کشور است. به گفته او، این اختالفات روی 

حکومت داری در کشور اثر بد گذاشته است.
سخنگوی ارگ تأکید کرد که کابینه حکومت آینده 
اقشار  تمام  از  متشکل  و  »سیاسی«  کابینه  یک 
وعده  این  که  گفت  او  بود.  خواهد  کشور  سیاسی 
غنی در هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری در ۱۹ 
حوت پارسال به مردم بود. به گفته صدیقی، اصول 
ویژه ای برای عضویت سیاسیون در کابینه آینده در 
تا  با آن ها قرارداد می شود  نظر گرفته شده است و 
مردم  برای  شفافیت  و  حساب دهی  اصل  اساس  بر 
خدمت کنند و وزارت را تنها چوکی یا امتیاز برای 

خود تلقی نکنند.
از  ارگ  اساسی  هدف  که  داشت  بیان  صدیقی 

تشکیل  برای  توافق سیاسی  و  با سپیدار  گفت وگو 
حکومت آینده، رفع نگرانی مردم و سایه بد اختالفات 
سیاسی روی حکومت داری در کشور بوده است. او 
تأکید کرد که رییس جمهور متعهد است تا رضایت 
مردم را فراهم و از وقوع هر نوع بحران بد در کشور 

جلوگیری کند.
که  گفت  هم چنین  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
نظام،  با سپیدار، حفظ  توافق  از  ارگ  دیگر  اهداف 
جلوگیری از هرج ومرج و سناریوهای بدی است که 
به گفته او دشمنان افغانستان برای آینده کشور در 
جمهوری  ریاست  ارگ  او،  گفته  به  گرفته اند.  نظر 
حاصل  کشور  در  سیاسی  وحدت  که  می خواهد 
افزود  انقطاع روبه رو نشود. صدیقی  با  نظام  و  شود 
که این توافق انجام می شود تا نظام جمهوریت در 
بر  که  مردم ساالری  نظام  کند؛  پیدا  تداوم  کشور 
پایه  آزادی و اراده مردم استوار است. حفظ و ادامه 
حمایت های سیاسی و مالی جامعه جهانی و حفظ 
دست آوردهای دو دهه گذشته نیز از اهدافی است 
که به گفته صدیقی، رییس جمهور حاضر شده است 
در چارچوب قانون اساسی به حل اختالفات سیاسی 

کنونی بپردازد.
صدیقی با بیان این که بحران سیاسی کنونی دستگاه 
که  افزود  است،  کرده  روبه رو  چالش  با  را  حکومت 
رییس جمهور غنی خواهان انجام توافق سیاسی با 
بیرون  این وضعیت  از  تا کشور  است  مقابل  جانب 
که  صورتی  در  داد  هشدار  دیگر  جانب  از  او  شود. 
این توافق صورت نگیرد، سناریوهای احتمالی را که 
دشمن برای افغانستان در نظر گرفته است، روی کار 

این سناریوها بسیار  افزود که  خواهد شد. صدیقی 
او  باشند.  آن  متوجه  همه  باید  و  است  خطرناک 

توضیح بیش تری در این خصوص نداد.
برای  فرصت  فعاًل  که  کرد  تأکید  صدیقی  صدیق 
کار سیاسی و ادامه نظام نسبت به هر زمان دیگری 
فراهم تر به نظر می رسد. او افزود، زمانی که توافقات 
با مردم شریک  را  نهایی شد، جزئیات آن  سیاسی 
روی  که  کرد  خاطرنشان  اما  صدیقی  کرد.  خواهد 
چند اصل مهم توافق نامه بین دو طرف توافق حاصل 
شده است. او صحبت در باره آن را به یک زمان دیگر 

موکول کرد.
انتخابات  نتایج  اعالم  از  ناشی  جنجال های سیاسی 
ریاست جمهوری در کشور نزدیک به سه ماه پی هم 
دلو   ۲۹ در  انتخابات  نتایج  است.  گرفته  بر  در  را 
غنی  اعالم،  این  اساس  بر  بود.  شده  اعالم  پارسال 
اما  است.  سال  همان  میزان  ششم  انتخابات  برنده 
برنده  را  خود  و  ندارد  قبول  را  نتیجه  این  عبداهلل 
هم  دلیل  همین  به  است.  کرده  اعالم  انتخابات 
عبداهلل و هم غنی هر دو در ۱۹ حوت پارسال در 
دو مراسم جداگانه سوگند ریاست جمهوری به جای 
آوردند. این کار در حالی صورت گرفت که تالش های 
برای انجام سازش بین دو طرف با شکست روبه رو 
شده بود و یک روز پس از آن نیز باید گفت وگوهای 
بین االفغانی صلح آغاز می شد. این اختالفات اما باعث 
شد که از یک طرف امریکا از کاهش کمک هایش به 
افغانستان هشدار بدهد و از جانب دیگر زمان شروع 
گفت وگوهای صلح برای مدت نامعلومی دچار تأخیر 

شود.

ادامه گفت وگوها بین غنی و عبداهلل؛ 
ارگ می گوید در چارچوب قانون اساسی با سپیدار توافق می کند

خلیل اسیر



سعید حقیقی

سیاست برد- برد و یا باخت- باخت که این روزها زیاد شنیده 
می شود، مصداق های عینی چندانی ندارد و بیش تر به بازی با 
الفاظ شبیه است. سیاست گران از چنین گزاره هایی بیش تر برای 
تسکین و یا پنهان سازی ناتوانی های خودشان استفاده می کنند. 
وقتی گفته می شود که اگر اختالفات دو رقیب سیاسی که حاال 
یکی در چوکی ریاست جمهوری تکیه زده و دیگری خودش را 
رییس جمهور حکومت همه شمول می خوانَد، از راه سیاسی حل 
شود، سیاست برد- برد در افغانستان چهره ی عینی خودش را 
نشان می دهد. دقیقاً با چنین برداشتی از سیاست برد - برد و 
باخت - باخت باید مخالفت کرد. چون در سیاست، وضعیت 
برد - برد و باخت - باخت وجود ندارد. سیاست، عرصه ی تقابل 
قدرت ها است. تقابلی که گاهی از چهارچوب های قانونی بیرون 
می شود و به صورت جنگ رویاروی در می آید. اما واقعیت این 
است که تقابل در سیاست همیشه وجود داشته و وجود خواهد 
به وجود آمد،  انتخاباتی  داشت. در سال ۲۰۱۴ وقتی بحران 
جامعه ی جهانی و به ویژه امریکا تالش هایی را آغاز کردند که 
تقابل دو طرف انتخابات را که به سمت تقابل مسلحانه پیش 
درون  از  ملی  وحدت  نسخه حکومت  کنند.  تلطیف  می رفت 
چنین بحرانی بیرون شد و حداقل یکی از طرف های منازعه 
تداعی  را در ذهن ها  برد-برد  سعی داشت که گزاره سیاست 
کند. حکومت وحدت ملی در افغانستان از روی تجربه ی برخی 
بود. در آن کشور ها  برداشته شده  کشورهای در حال بحران 
و  صلح  می توانست  یکی  که  داشتند  وجود  منازعه  طرف  دو 
امنیت را در کشور به چالش بکشد، در حالی که در افغانستان 
دو طرف انتخابات، حداقل توانایی جنگ رویاروی را نداشتند. 
ایجاد شود،  ملی  افغانستان حکومت وحدت  در  بود  قرار  اگر 
چنین حکومتی باید میان حکومت و طالبان که در حال جنگ 
مسلحانه اند، ایجاد می شد و نه میان دو تیم انتخاباتی که در هر 
دو تقریباً در یک جبهه قرار دارند. به همین دلیل نه چیزی 
نه  و  افغانستان شکل گرفت  در  ملی  نام حکومت وحدت  به 
هم سیاست برد-برد صورت عملی پیدا کرد. واقعیت این است 
که در سیاست، یک طرف می برد و یک طرف دیگر می بازد. 
حرف بسیار ساده و عینی همین است. حاال این برد چگونه و 
با کدام مکانیسم ها اتفاق می افتد بحث دیگری است. می گویند 
رک گویی هایش  دلیل  به  که  اندیشمندی  ماکیاولی  نیکولو 
تاریخ مبدل شد،  بدنام  به چهره ی  در مورد کارکرد سیاست 
بدون آن که مستحق چنین عنوانی باشد، می گفت سیاست 
کند  ایجاب  وضعیت  اگر  نیست.  جوان مردی  و  ترحم  عرصه 
سیاست مدار می تواند با توسل به خدعه، فریب و حتا حذف 
فزیکی رقیب قدرت را به چنگ بیاوَرد. برای رسیدن به قدرت، 
به باور ماکیاولی هیچ ارزشی نمی  تواند مانع شود. شاید این 
گونه سخنان در جهان امروزی زیاد پذیرفتنی به نظر نرسند و 
به همین دلیل عده ای از اندیشمندان، بحث اخالق در سیاست 
ماهیت  در  تغییری  هیچ  واقعیت  در  اما  کشیده اند.  پیش  را 
سیاست رخ نداده است. حاال هم سیاست گران جهان به صورت 
بسیار ظریفانه و زیرکانه از نصایح ماکیاولی در فعالیت های شان 
بعدی  توافق سیاسی  به  نباید  دلیل  به همین  سود می برند. 
توافقی  چنین  اگر  افغانستان،  در  انتخاباتی  رقیب  دو  میان 
امضا شود، خوش بینانه نگاه کرد. گاهی سیاست مداران اشتباه 
می کنند و گاهی اشتباه مضاعف. طرفی که در موقعیت فروتر 
درنتیجه ی توافق نامه سیاسی قرار می گیرد، به یک معنا اشتباه 
مضاعف انجام می دهد، چون هیچ گونه سیاست برد- بردی 
وجود ندارد. در صورت هر گونه توافق بازهم مشکالت به جای 
خودش باقی خواهد بود و ارابه های حکومت داری در افغانستان 
مسیر واحدی را نخواهند پیمود. زیان این وضعیت را مردم 
می برند و آن ها هستند که قربانی می شوند. بحث بر سر محق 
هر کسی  نیست،  اختالف  از طرف های  یکی  نبودن  و  بودن 
را محق  آقای غنی  یکی  دارد.  را  برداشت خودش  و  دیدگاه 
می داند و دیگری آقای عبداهلل را. اگر دقیق نگاه کنیم هیچ 
کدام هم ۱۰۰ درصد پر بی راه نمی  گویند. هر یک از طرف های 
اختالف استدالل ها و برهان های خودشان را دارند. ولی واقعیت 
در  را  ارگ  که  است  کسی  وضعیت  برنده  که  است  این  امر 
بازنده فکر  باید خودش را  اختیار داشته باشد و طرف دیگر 
کند. هیچ ضمانتی وجود ندارد که توافق نامه احتمالی به اجرا 
گذاشته شود و یا طرفی که خود را در موقعیت برد می بیند، 
قدرتی را که در اختیار دارد با کس دیگری به دلیل تهدید و 

یا هشدار تقسیم کند.

آیا سیاست برد-برد 
وجود دارد؟

درجه36

اخبار پیش رفت مذاکرات  در روزگار شوم کرونا، 
میان تیم های عبداهلل و غنی بر سر تقسیم قدرت 
و تشکیل دولت هم دلگیر است و هم رقت انگیز. 
بحث اصلی روی تقسیم کرسی ها و منابع است و 
تورم تشکیالت دولت تا همه از خوان پرنعمت و 
خدادادی در شهر بی پرسان بی بهره نمانند. امتیاز 
وضعیت  دوام  و  است  وفاداری  جلب  برای  دادن 

موجود سیاسی.
تنها اهمیت توافق دو رقیب سیاسی در این است 
که در جاده های کابل دو باره به جان هم نخواهند 
افتاد و اوباشان شان با کالشنیکوف ها و آر پی جی ها 
نخواهند  پرت  داخلی  جنگ  سال های  به  را  ما 
کرد. همه به این خوش اند که »اندیوالن سیاسی 
و قومی« مصروف لقمه زدن در دور دسترخوان 
غارت اند. دولت در افغانستان از نهاد خدمت گزاری 
به مردم، به منبع ثروت اندوزی، تغذیه شبکه های 
سیاسی و قومی تغییر شکل داده و از این خاطر 
کسی توقع ندارد که توافقات سیاسی به منظور 

افزایش سطح کارامدی دولت باشد.
نکته غم انگیز این است که هیچ کسی حتا ادای 
پرده  از  نمی آورد؛ همه چیز  نیز در  را  اصالحات 
سیاسی  بقای  برای  عبداهلل  است.  افتاده  بیرون 
خود مبارزه می کند و غنی هم می کوشد که به 
هر قیمتی باید ارگ را حفظ کند. در این میان، 
دستگاه تبلیغاتی ارگ و اراکین دولتی به شدت 
فعال است و در بیرون از دولت اندیواالن سیاسی 
به جان هم افتاده اند. برخی از متحدان دیروزی 
و  سفارت  آن ها  به  غنی  که  اند  منتظر  عبداهلل 
را  معامله گری  طعنه  عبداهلل  به  و  بدهد  وزارت 
بی شرمانه،  و  مضحک  چنین  نمایشی  می دهند. 
افغانستان را به نمایش  تنها ماهیت سیاست در 

می گذارد.
توافق عبداهلل و غنی ارزشی بیش تر از جلوگیری 
از یک درگیری داخلی ندارد و وضعیت موجود به 
حالت خود باقی خواهد ماند. غنی که خود را عقل 
کل مملکت و متخصص دولت سازی می دانست، 
وامانده تر از هر زمانی وانمود می کند که همه چیز 
در کنترلش قرار دارد؛ ولی هیچ چیزی بیش تر از 
اپیدمی کرونا ناتوانی آقای دولت ساز و شرکایش را 

به نمایش نگذاشته است.
حکومت نه تنها مردم را به رعایت قرنطین متقاعد 
نیز  قضیه  کل  به  را  آن ها  بی باوری  بلکه  نکرد، 
از  روشنی  تصور  هیچ  مردم  است.  کرده  تشدید 
دامنه شیوع ویروس نداشته و نهایتاً تصور می کنند 
که یک خطر جدی صحی آن ها را تهدید نمی کند. 
سیاست اطالع رسانی دولت خیلی ابتدایی بوده و 

توافق دولت مردان شکست خورده
چهار شنبه
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نشست ها و دستورات آقای دولت ساز فقط بر امین بامیانی
مردم فریب  اغلب  و  جزیی  تصمیم های  حول 
خواهد چرخید. مثال وی به وزیر انرژی و آب 
دستور خواهد داد که هرچه زودتر افغانستان 
را از لحاظ تولید برق بی نیاز ساخته و یا تمام 
آب های جاری را با ساخت بند های آب گردان 
کنترل  برای  دستورات  این گونه  کند.  کنترل 
شدت  به  است  تالشی  که  است  نارضایتی ها 

بیهوده.
نشان  نیز  را  دیگر  واقعیت  یک  توافق  این 
می  دهد که برای سیاست مداران افغان اولویت 
تامین منافع کالن  کسب کرسی در دولت و 
اقتصادی شان است. غنی به برگزاری انتخابات 
حفظ  را  خود  هدف  و  نماند  پای بند  شفاف 
هر  به  پشتون  یک  توسط  جمهوری  ریاست 
تحریک  برای  او  کرد.  تعیین  ممکن  قیمت 
را  قوم گرایانه  احساسات  خود  طرف داران 
خصوص  به  پشتون  رای دهنده گان  میان  در 
اکنون  کرد.  تقویت  تحصیل کرده ها  و  جوانان 
کار به جایی رسیده است که انتخابات برای تیم 
غنی چیزی جز حفظ کنترل دولت به دست 
دولت مردان پشتون نیست و حامیان شان نیز 

با همین انگیزه به پای صندوق رای می روند.
او با این که ادای غازی امان اهلل خان و سردار 
داوود خان را برای تشکیل یک دولت قوی و 
پیش رو در آورده است، اما در واقعیت امر پروژه 
دولت سازی وی چیزی جز حفظ دولت توسط 

یک تیم و یک قوم نبوده است.
جنجال های  عبداهلل  داکتر  مقابل،  جانب  در 
نفوذ  تداوم  برای  وسیله ای  را  انتخاباتی 
کرد  ثابت  وی  نهایتاً،  ساخت.  خود  سیاسی 
است  بی هدف  و  بی برنامه  سیاست مداری  که 
که حتا در سطح گفتار هم حرفی جدی برای 
ندارد.  ملی  سطح  در  تغییرات  و  کشور  اداره 
اعتراض رای دهنده گان  بتوان رای  را شاید  او 
توصیف  احمدزی  غنی  اشرف  به  غیر پشتون 
کرد. او اکنون بی هیچ شرمی از مردم از داعیه 
ریاستی  نظام  به  و  کشیده  دست  اصالحات 
دیکتاتور برای همیشه تن داده است. در حال 
و  شخصی  منافع  حفظ  وی  اولویت  حاضر، 

قوماندانان چهار طرفش است.
این تراژدی سیاسی بیش تر از هر زمانی برای 
ما افغان ها فاجعه بار است. در یک سو مشتی 
دولت مردانی بی کاره و مردم فریب قرار دارند و 
در سوی دیگر دشمن سیاه پوش قسی القلبی 
که این ملت را به قرون وسطا می برد و آن را 

برده جاهلیت و تسلط خارجی می نماید.

در  عامه  افکار  مدیریت  برای  الزم  تخصص 
برخورد با بحران شیوع کرونا در ارگ و وزارت 
صحت وجود ندارد. مردم هم به دولتی اعتماد 
نفس  به  اعتماد  با  آن  اول  معاون  که  ندارند 
کاذب به مردم گفت که آن ها برای مهار کرونا 
اختصاصی  شفاخانه  تنها  حتا  ولی  آماده اند، 
وضعیت  هم  کابل  در  کرونا  بیماران  مداوای 
اسفناک داشته و دارای امکانات خیلی ابتدایی 
مانند دستگاه های تنفس مصنوعی است. تصور 
به  کرونا  بیماران  از  خیلی  یک باره  که  کنید 
این شفاخانه هجوم بیاورند و داکتران باید با 
وسایل  و  مصنوعی  تنفس  دستگاه  چندپایه 

محافظتی قلیل به مداوای آنان بپردازند.
جالب است که تدابیر دولت نه تنها به گسترش 
زده  دامن  نیز  وحشت ناک  فقر  به  که  کرونا 
است. قرنطین، مردم را از سطح شهر به خانه ها 
را  مردم  رزق  فقط  بستن دکان ها  و  نکشانید 
کشورهای  همانند  که  درمانده  دولت  گرفت. 
دیگر از کمک مالی به مردم در جریان قرنطین 
عاجز است، شروع به توزیع نان خشک برای 
برای گرفتن  اما تجمع مردم  نیازمندان کرد، 
کرونا  بیش تر  هرچه  گسترش  به  نان خشک 
یاری رسانده است. در عین حال، این اقدامات 
برای نمایش بی مزه و شرم آور  ناچیز فرصتی 
اراکین دولتی چتری دار شده است تا گویا به 
مردم نشان دهند که برای آن ها کاری انجام 
مردم  که  می کنند  خیال  آن ها  آیا  می دهند. 

این قدر، در حد شهردار کابل، ساده لوح اند؟
توافق غنی و عبداهلل تحت شرایط اضطراری 
صورت  متحده  ایاالت  فشارهای  و  موجود 
است.  ماجرا  آغاز  این  اما  گرفت،  خواهد 
مشروع  سیاسی  اپوزیسیون  جای  طالبان 
اپوزیسیون  این  اما  گرفت،  خواهند  را  دولت 
و  بود  خواهد  نظام  کردن  ساقط  دنبال  به 
پروژه  آن. طالبان یک  یا اصالح  و  تقسیم  نه 
رادیکال مذهبی و استخباراتی منطقه ای است 
را  افغانستان  در  دولت  تاریخی  سیر  باید  که 
برای همیشه تغییر دهد؛ یعنی به جای دولت 
مستقل شبه ملی گرای قومی ضد پاکستان یک 
دولت وابسته مذهبی به وجود آید که منافع 
پروژه  هدف  کند.  تامین  را  پاکستان  امنیتی 
طالبان، پاسبانی از سرحدات پاکستان در برابر 
تحریکات قومی ارگ است که هنوز به داعیه 
راسخ  اعتقاد  فراسرحدی  پشتونی  ملی گرایی 

دارد.
تعلیق  حالت  به  چیز  همه  وضعیت  این  در 
و  کابینه  بی محتوای  جلسات  در می آید. 

تنها اهمیت توافق دو رقیب سیاسی در این است که در جاده های کابل دو باره به جان هم نخواهند افتاد و 
اوباشان شان با کالشنیکوف ها و آر پی جی ها ما را به سال های جنگ داخلی پرت نخواهند کرد. همه به این خوش اند که 
»اندیوالن سیاسی و قومی« مصروف لقمه زدن در دور دسترخوان غارت اند. دولت در افغانستان از نهاد خدمت گزاری 
به مردم، به منبع ثروت اندوزی، تغذیه شبکه های سیاسی و قومی تغییر شکل داده و از این خاطر کسی توقع ندارد که 

توافقات سیاسی به منظور افزایش سطح کارامدی دولت باشد.



وزارت صحت عامه از دریافت پنج هزار کیت استخراج 
به  آن  توزیع  و  جهان  صحی  سازمان  از   »RNA«
که  کرده  اعالن  وزارت  این  می دهد.  خبر  والیت ها 
مرکز  در  کرونا  تشخیص  مراکز  به  کیت ها  شمار  این 
نیازمندی  فهرست  اما  منتقل شده  کشور  زون  پنج  و 
برای   »RNA« استخراج  کیت  و  تشخیصی  کیت های 
شش ماه آینده هم به سازمان صحی جهان سپرده شده 
از ۵۲ هزار کیت  بیش  وزارت می گوید که  این  است. 
تشخیص کرونا تا کنون به افغانستان رسیده و از این 
میان در حدود ۳۰ هزار کیت دیگر باقی مانده است. 
برای  کرونا  تشخیص  کیت  وزارت،  این  گزارش  بر  بنا 
نیاز  و  نیست  کافی  افراد مشکوک  نمونه های  آزمایش 
افغانستان  به  هم   »RNA« استخراج  کیت  که  است 
از وزارت صحت و  امور  آگاهان  برسد. در همین حال 
سایر وزارت های همکار با وزارت صحت می خواهند که 
با البی گری در سطح جهان، کیت های بیش تری را برای 

افغانستان به دست آورند.

روایت همسان والیت ها از کمبود مواد آزمایشی
از آغاز بحران کرونا در افغانستان تا کنون چندین بار 
اخبار مختلفی از کمبود کیت آزمایش تشخیص کرونا و 
کیت استخراج »RNA« از والیت های مختلف کشور به 
گوش رسیده است. گاهی در هرات و قندهار حتا یک 
کیت برای آزمایش نمونه های افراد مشکوک نبوده است. 
مسووالن صحی این والیت ها می گویند که مواد مورد 
نیاز برای تشخیص ویروس کرونا کم کم از مرکز کشور 

به دست رس آنان قرار می گیرد.
عامه  صحت  ریاست  سخنگوی  شیرزی،  محمدرفیق 
والیت هرات می گوید که از نخستین روزهای همه گیری 
و  هزار  چهار  از  بیش تر  کنون  تا  والیت  این  در  کرونا 
از مرکز کشور به ریاست صحت  ۵۰۰ کیت آزمایشی 
عامه هرات منتقل شده است. وی می افزاید که از این 
میان نزدیک به چهار هزار کیت آزمایشی مصرف شده 
و نزدیک به ۵۰۰ کیت دیگر در هرات هست. به گفته 
آقای شیرزی، این کیت های آزمایش کرونا تا یک هفته 
دیگر برای هرات کافی است اما این والیت با توجه به 

در  که  می گوید  مالیه  وزارت 
حدود  محصول  حاضر  حال 
۹۸ درصد صادرات و واردات 
گمرک های  در  ترانزیتی 
الکترونیک  شکل  به  کشور 
به  که  می شود  جمع آوری 
میزان شفافیت روند جمع آوری 
محصول گمرکی افزوده است. به گفته مسووالن در 
این وزارت، در حال حاضر محصول ترانسپورت، فیس 
و  معارف  به  اعانه  موارد  و  ثابت  مالیه  شهرداری ها، 
 »ICCODA« سره میاشت از طریق سیستم آیسیکودا
توانسته است در  واریز می شود که  به خزانه دولت 
اساس  بر  کند.  کمک  نیز  گمرکی  فساد  با  مبارزه 
آمارهای این وزارت، حدود یک اعشاریه ۵۸ میلیارد 
افغانی عواید دریافتی از گمرک ها در جریان ربع اول 
سال مالی جمع آوری شده است. وزارت ترانسپورت 
اما حدود یک ماه پیش اعالم کرد که بر اساس یک 
تفاهم نامه، قرار است محصول ترانسپورتی در کشور 
پس از این با استفاده از سیستم »آیسیکودا« و توسط 

وزارت مالیه جمع آوری  شود.
پس از امضای تفاهم نامه میان وزارت های ترانسپورت 
و مالیه، مبنی بر جمع آوری محصول ترانسپورتی با 
وزارت  در  مسووالن  آیسیکودا،  سیستم  از  استفاده 
مالیه می گویند که جمع آوری محصول گمرک ها هم 
اکنون با استفاده از این سیستم صورت می گیرد و 
سبب شفافیت در این روند شده است. شمروزخان 
سه شنبه،  روز  وزارت  این  سخنگوی  مسجدی، 
بیست وسوم ثور در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت 
که ۹۸ درصد تجارت واردات و صادرات ترانزینی در 
گمرک ها با استفاده از سیستم »آیسیکودا« صورت 

به کیت های بیش تری نیاز است
چهار شنبه
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می گیرد که عالوه بر تسهیل این روند، سبب ایجاد 
شفافیت نیز شده است. به گفته وی، در حال حاضر 
وزارت  اعانه های  ثابت،  مالیه   ترانسپورتی،  محصول 
معارف و سازمان سره میاشت و فیس شهرداری ها از 
طریق این سیستم جمع آوری و سپس به خزانه دولت 

انتقال می یابد.
محصول  اکنون  مالیه،  وزارت  معلومات  اساس  بر 
وزارت فواید عامه و ترانسپورت، اعانه وزارت معارف 
و سازمان سره میاشت و فیس شهرداری ها در سرحد 
به شیوه الکترونیک جمع آوری می شود. آمارهای این 
وزارت نشان می دهد که در جریان سه ماه اول سال 
مالی ۱۳۹۹)جدی، دلو و حوت( حدود یک میلیارد 

مرکز زون بودن، نیاز دارد که حد اقل ۱۰ هزار کیت 
آزمایشی دیگر در دست رس داشته باشد.

قندهار  والیت  در  کرونا  تشخیص  البراتوار  در  اوضاع 
هم به همین منوال است. اشرف طاووس نادری، رییس 
صحت عامه والیت قندهار می گوید که تا کنون دو هزار 
و ۳۷۱ کیت آزمایش کرونا به مصرف رسیده و همین 
اکنون دست کم ۹۰۰ کیت دیگر در این والیت وجود 
دارد. وی می افزاید که قندهار دست کم برای هفته پیش 

رو نیاز به یک هزار کیت آزمایشی دارد.
در کابل مرکز کشور، بنا بر گزارش ها روزانه تا مرز ۴۰۰ 
نمونه کرونا در سه نقطه البراتوارهای مرکزی، شفاخانه 
آزمایش  والیت  این  زراعت  ریاست  و  افغان-جاپان 

می شود.

»RNA« کمبود کیت تشخیص
آن طور که وزارت صحت عامه گزارش داده، گفت وگوها 
برای دریافت کیت های بیش تر آزمایش ویروس کرونا با 

نهادهای جهانی جریان دارد.
وزارت  تشخیصی  خدمات  رییس  سعادتی،  عاشق خان 
صحت عامه به ۸صبح می گوید که فهرست نیازمندی 

و ۵۸۷ میلیون افغانی از عواید با استفاده از سیستم 
»آیسیکودا« از گمرک ها جمع آوری و به خزانه دولت 
واریز شده است. از این میان، ۸۶۰ میلیون ۵۴۸ هزار 
افغانی محصول حق العبور بوده که از آدرس وزارت 
ترانسپورت و به کمک وزارت مالیه جمع آوری شده 
است. هم  زمان با این، ۴۵۶ میلیون و ۱۲۷ هزار افغانی 
فیس شهرداری ها، ۱۵۳میلیون و ۳۰۲ هزار افغانی 
افغانی  هزار   ۷۳ و  میلیون   ۲۹ و  آهن  خط  عواید 
اعانه معارف نیز شامل این آمار است. گفتنی است 
که وزارت ترانسپورت از حدود یک ماه بدین سو، به 
این روند پیوسته و در این آمار شامل نیست. این در 
حالی است که محصول اداره خط آهن پیش از ادغام 

شش ماهه ی کیت های تشخیص کرونا و کیت استخراج 
»RNA« از طرف وزارت صحت عامه به سازمان صحی 

جهان سپرده شده است.
به گفته ی آقای سعادتی، تا کنون ۵۲ هزار و ۱۰۰ کیت 
تشخیص کرونا به افغانستان رسیده که از این میان، دو 
هزار و ۱۰۰ کیت را سازمان صحی جهان و ۵۰ هزار 
کیت را امارات متحده عربی کمک کرده است. سعادتی 
می افزاید که این کیت ها در ابتدا تکمیل نبود و نیاز بود 
که تجهیزات ضمیمه ای کیت تشخیصی شامل تیوب 
استخراج کننده »RNA« هم به دست رس وزارت صحت 
عامه قرار می گرفت. وی تصریح می کند که همین دیروز 
پنج  هزار کیت استخراج »RNA« که از طرف سازمان 
صحی جهان به افغانستان رسیده بود، به آزمایشگاه های 

تشخیص کرونا در والیت ها توزیع شده است.
کیت  هزار   ۳۰ فعاًل  که  می کند  تاکید  سعادتی  آقای 
تشخیص کرونا باقی مانده، اما نیاز است که کیت بیش تر 
مشکوک  نمونه های  آزمایش  برای   »RNA« استخراج 
رأی زنی های  که  می افزاید  وی  شود.  جذب  بیماران 
استخراج  کیت  دریافت  برای  عامه  صحت  وزارت 

»RNA« با سازمان صحی جهان در جریان است.

وزارت ترانسپورت، با استفاده از سیستم »آیسیکودا« 
جمع آوری می شد.

اعانه  و  شهرداری ها  فیس  مسجدی،  آقای  گفته  به 
وزارت معارف و سازمان سره میاشت پس از انتقال به 
خزانه دولت، به اداره ها مذکور سپرده می شود. وی 
افزود که این وزارت تالش می کند در همکاری با اداره 
احصایه مرکزی سیستم داخلی هم سان را جایگزین 
انکشاف  در  توانایی  بر  عالوه  تا  کند  سیستم  این 
سیستم ها، حق مالکیت آن نیز به دولت تعلق بگیرد. 
این  اکنون  که همین  مالیه گفت  وزارت  سخنگوی 
الکترونیک  ممکن  حد  تا  را  کاری اش  روند  وزارت 
طریق،  این  از  عواید  جمع آوری  بر  عالوه  و  ساخته 
را  و محصول گمرکی  مالیه  پرداخت  تا  دارد  تالش 
نیز به این شیوه تنظیم کند. به گفته وی، اظهارنامه 
دست رس  در  آنالین  گونه  به  این  از  پیش  گمرکی 
نیز  آنالین  اظهارنامه های  سایر  روند  اکنون  و  بود 
برای تاجران آغاز شده است. مسووالن در این وزارت 
می گویند که استفاده از ابزارهای آنالین سبب شده 
که عالوه بر افزایش عواید، فساد برخاسته از عملکرد 
از میان برداشته شود. این در حالی  افراد دالل نیز 
جریان  در  ترانسپورت  وزارت  مسووالن  که  است 
جمهور  رییس  با  نشست  یک  در  گذشته  روزهای 
غنی از افزایش عواید این وزارت با استفاده از سیستم 

»آیسیکودا« خبر داده بودند.
آیسیکودا یک سیستم کمپیوتری گمرکی است که از 
سوی کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل متحد 
)UNCTAD( ایجاد شده و در حال حاضر ۸۰ کشور 
استفاده  آن  از  گمرکی شان  محصول  جمع آوری  در 
می کنند. این سیستم به مرور زمان به روز می شود و با 
استفاده از آن، عالوه بر محصول گمرکی، فیس سایر 
بین المللی  و  ملی  معیارهای  به  متناسب  نیز  موارد 
اختیار  در  آن  تاییدی  برگه ی  و  می شود  شمرده 
افغانستان  که  است  گفتنی  می گیرد.  قرار  تاجران 
و  پیوسته  روند  این  به  بدین سو  سال  از حدود ۱۵ 
سیستم های  مدرن سازی  سال ها،  این  جریان  در 

آیسیکودا نیز ادامه یافته است.

مرکزهای  کشور  زون  پنج  و  کابل  در  اکنون  همین 
فعال  کرونا،  به  مشکوک  بیماران  نمونه های  آزمایش 

است.

رأی زنی ها افزایش یابد
در همین حال برخی از آگاهان امور صحی می گویند 
که رأی زنی های وزارت صحت عامه و سایر وزارت های 
همکار با آن، با سازمان های جهانی برای دریافت کمک 
بیش تر برای تشخیص و مبارزه با کرونا باید افزایش یابد.

مهدی حدید، عضو شورای والیتی و از آگاهان امور طبی 
به این نظر است که جامعه ی جهانی و سازمان صحی 
باید نگاه جدی تری داشته  افغانستان  جهان نسبت به 
باشد. به گفته وی، دولت تا کنون فقط توانسته به مردم 
نان توزیع کند و همین امر نشان می دهد که افغانستان 
اقتصاد ضعیف رنج می برد. به گفته ی  از گرسنه گی و 
وی، سازمان صحی جهان به همان اندازه که در مورد 
کشورهای دیگر جهان احساس مسوولیت می کند، در 
قبال افغانستان هم مسوول است. وی تصریح می کند که 
با توجه به وضع موجود، افغانستان از نظر خدمات طبی 

به شدت نیازمند کمک های خارجی است.
وی هم چنان از وزارت صحت عامه و وزارت خارجه کشور 
می خواهد که برای دریافت کیت های آزمایشی بیش تر 
با جامعه ی جهانی و سازمان صحی جهان رأی زنی های 
بیش تری کنند. آقای حدید به این باور است که دستگاه 
دولت افغانستان می تواند با البی گری های جهانی، تعداد 
بیش تر کیت های آزمایش نمونه های مشکوک به کرونا 

را به دست آورد.
در همین حال گفتنی است که بر بنیاد گزارش وزارت 
صحت عامه، با ثبت ۲۸۱ مورد جدید ابتال به ویروس 
کرونا در یک شبانه روز گذشته، شمار مجموعی بیماران 
کووید-۱۹ به چهار هزار و ۹۶۳ نفر رسیده است. این 
گزارش نشان می دهد که در یک شبانه روز گذشته، پنج 
نفر جان باخته و ۳۶ بیمار بهبود یافته اند. در گزارش 
آمده که شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا تا کنون 
به ۱۲۷ نفر و شمار بهبودیافته گان به ۶۱۰ نفر رسیده 

است.

جمع آوری ۹۸ درصد محصول صادرات و 
واردات ترانزیتی، الکترونیک شده است

توزیع پنج هزار کیت استخراج »RNA« به والیات؛
ترجمه: سیدحسن حسینی

حسیب بهش
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ریاست ترافیک کابل هنوز مشخص نشده. هر وقت این 
مساله حل شد امضا می کنیم بخیر.

هههههه »ال حول وال قوت اال« است. عطامحمد هم رفیقت 
شد یک آیه را درست یاد نگرفتی.

ههههه کدام گپ خانه رییس صاحب؟ از روزی که 
سایه من و تو روی این ملت افتاده این خانه بیشتر به 

دیوانه خانه می ماند.

جیغ بزنم که امریکایی ها خبر شود؟

میتی یا جیغ بزنم؟

چه وقت امضا کنیم بخیر؟

جناب داکتر صاحب صدراعظم اجرایی در امور صلح، 
دیگه والگه به دندان تق کنی. بس است.

صبر کن. صبر کن. بیا که گپ بزنیم. چرا می خواهی گپ 
خانه به صحرا بکشد؟

او برادر، اگه ریاست ترافیک را هم به تو بدهم که 
دیگه چه فایده ایقدر تقلب که ما کردیم.

ال حواله قربته اال باُل، گمش کن بیا بگیر. باز پسان مه 
می فهمم که چه کار کنم.

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
ضمیمه طنز
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تکت  سپس  می شود،  امضا  است  خارج  در  هنوز  وقتی  مقرری اش  حکم 

می خرد و برای خدمت به وطن می آید. 
تامی ها کاًل در پست های بلند در کابل استخدام می شوند. اداره مهم نیست، 

آن ها تجربه جهانی دارند و می توانند Anywhere کار کنند. 
اولین کار یک تامی در وطن استخدام دو ترجمان، پشتو و فارسی، است تا در 

ترجمه اسناد و هدایات ایشان را یاری رساند. 
ریسک  که  گاهی  است.  بلد  را  شهرنو  و  اکبرخان  وزیر  فقط  افغانستان  از 
می کند، به پل باغ  عمومی برای »ادوانچر« می رود. هرچند شب وقتی این 

خبر را به Mom و Dad ابالغ می کند، یک عالم توبیخ می شود.
کم ترین معاش یک تامی هفت هزار دالر امریکایی است. باالترینش نظر به 
شناختی که با رییس  جمهور، بانوی اول، آقایان فضلی، محب و اجمل غنی 

دارد، مشخص می شود. 
روبات حرف  می کند  فکر  نبیند،  آدم  اگر  می گوید،  پشتو  یا  فارسی  وقتی 
می زند. اگر ببیند، دلش می سوزد و با خود می گوید کاش زبان رسمی این 

کشور انگلیسی بود تا این طفلک اذیت نمی شد.
تامی ها برای خودشان انجمنی به اسم »انجمن تامیان افغانستان« دارند. این 
انجمن مسوول برگزاری پارتی های شبانه است که در آن تامی ها خودشان را 
 The idiot people در خانه احساس می کنند و می توانند آزادانه در مورد

of Afghanistan صحبت کنند. 
از ۳۶۵ روز سال، ۱۷۷ روز آن را در مسافرت رسمی به سر می برند که در 
جریان این مسافرت ها اغلب به  صورت اتفاقی مادر، پدر، خانم، دو فرزند و 

خانواده های کاکای شان را نیز مالقات می کنند. 
تامی ها اکثراً دریشی های براند و تنگ با نکتایی به رنگ بیرق افغانستان یا 
آبی کم رنگ می پوشند. پتلون آن ها چنان دقیق و بر اساس ملی متر دوخته 
شده که اگر نیم سانت بی جا بنشینند، صدای Oh my gosh! شان بلند 

می شود. 
از هیچ  از اصل پروژه می زند و  تامی رشوت نمی گیرد. اگر زد، ۳۵ درصد 
کس باکی ندارد. مطمین است که قبل از تفتیش یا محاکمه، با مدال وزیر 

اکبرخان کشور را ترک کرده است. 
قشنگ  کیک  یک  با  را  زادروزش  بسازید،  خوش  را  تامی  می خواهید  اگر 
تبریک بگویید. اگر خیلی صمیمی هستید، مقداری از کریم کیک را روی 
فرمایشی  می شوید. هر   buddy او  با  بمالید، آن وقت شما  بینی اش  نوک 

داشته باشید، اجرا می شود.

این روزها در افغانستان دو گروه از کارمندان دولتی داریم که خصوصیات جالبی دارند؛ تامی و قمی. برای شناخت بهتر این دو گروه خصوصیات آن ها را در 
ذیل شرح می دهم تا اگر روزی با آن ها روبه رو می شوید، نقاط ضعف و قوت شان را خبر باشید و بدانید که چگونه کار خود را پیش ببرید.

قمی سه سال منتظر می ماند تا یک قمی دیگر از دفتر سرور دانش پس شود و او به 
جایش مقرر شود. 

قمی ها فقط در دفتر سرور دانش مقرر می شوند. پست برای شان مهم نیست، می گویند 
»ماش شی کم خوب تر بشه، پوست شی مهم نیه. اگه مشاور بشه، کلو خوبه.«

اولین کاری که یک قمی پس از مقرری در دفتر می کند، این است که عکس سلفی 
می گیرد و در فیس بوک نشر می کند. سپس پست های سرور دانش را هم رسانی می کند 

و دشنام می خورد.
از افغانستان فقط هزاره جات و از کابل فقط برچی و شهرک حاجی نبی را بلد است. 
گاهی که ریسک می کند، به قرغه چکر می رود و سلفی می گیرد. شب با ذوق و شوق 

زیادی به خانواده گزارش می دهد که به »قرقه« رفته است. 
اوسط معاشی که یک قمی می گیرد، هفده هزار افغانی است. پس از نان نخوردن و 
ندادن پول نگهبان و بل برق و مصارف سوخت زمستان، شانزده هزار افغانی اش را 

بچت می کند. 
قمی پشتو یاد ندارد و چه بسا که قوم پشتون را »پشتو« می گویند. فارسی را نیز 
از کارمندان دفتر سرور دانش کس دیگر  لهجه قمی-هزاره گی می گوید که غیر  با 

نمی فهمد. 
قمی ها انجمن ندارند و بدون هیچ انجمنی شب های چهارشنبه برای دعای توسل، 
شب های جمعه برای دعای کمیل، شب های دوشنبه برای دعای ندبه و بقیه شب ها 
برای روضه حضرت صغرا در خانه هم دیگر جمع می شوند و پس از صرف غذا در مورد 

قیمت خانه و زمین صحبت می کنند. 
قمی ها شب و روز را می شمارند تا »تعطیلی« ای پیدا شود و 
آن ها به زیارت خانواده و حضرت معصومه بروند. بزرگ ترین 
عیاشی یک قمی، تست شدن توسط تفنگچه تب سنج است. 

اکثر آن ها در جریان تست گیری سلفی می گیرند. 
پتلونش هفت  فراخ می پوشند که  اغلب دریشی های  قمی ها 
و  ندارد  فرق  زیاد  با شلوار کردی  پتلون  نوع  این  دارد.  پلیت 
خیلی راحت است. قمی نکتایی نمی زند و اکثراً یخن خود را 
تا آخر دکمه می کند. اما اگر نکتایی بست، شوخ ترین رنگ را 

انتخاب می کند و نکتایی را مثل ایزاربند می بندد. 
بگیرد.  تا  نمی کند  پیشنهاد  رشوت  کس  هیچ  قمی  به 
این است  بزرگ ترین فسادی که یک قمی مرتکب می شود، 
که گاهی پنهان از چشم گاردهای ویژه از دروازه مقامات داخل 

سالون جلسه می شود. 
اگر می خواهید قمی را خوش بسازید، با چهره بسیار جدی به 

او »مشاور صاحب« بگویید، یک ماه نشئه است.

تامی کیست؟ 
قمی کدام است؟

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
ضمیمه طنز

جیمزباند اکبل

قـــمــیتـــامــی

 روزنامه
ضمیمه طنز

چتری به دستم در قفایش می دوم چون باد
رحمت به دنیا کاین چنین شغلی برایم داد

***
از »جیمزبانِد« فلم »Spectre« ندارد کم
در رفتن و پوشیدن و در ذوق و استعداد

***
عینک به چشمش می گذارد باز می گوید

حیف مِن فرزانه و تنظیف »دوغ آباد«
***

گویم مبادا »هشت شب« بر ریش ما خندد
گوید به یک پُف »هشت شب« را می کنم برباد

***
گاهی اگر پنهان شود دست ِ چپش در جیب
خورشید از فُرقت کنَد صد داد و صد بی داد

***
تا می نُهد دست خودش را بر ُسرینش باز
با صد ادا و قهر و وحشت می زند فریاد

***
ای بی سوادان، باسوادان، نان  َجو خواران!

دستم به »پشتم« می نهم، دست شما آزاد...

نور عالم خلیلی
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Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگان های محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه : خریداری و تهیه ۱۹ قلم مواد مصرفی مورد ضرورت دفتر برای دفاتر  والیات ۱۲ گانه،

شماره دعوتنامه داوطلبی:
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل 
میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری و تهیه ۱۹ قلم مواد مصرفی مورد ضرورت دفتر برای دفاتر  والیات ۱۲ 
گانه، برنامه اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل 
ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر به دست آورده، آفر 
های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۵ جوزا ۱۳۹۹ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۸۰,۰۰۰ هشتاد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰  قبل 
از ظهر ۲۵ جوزا ۱۳۹۹ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های 

محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمی شود.

 a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
p.omarzai@ccnpp.org ,  procurement.idlg@ccnpp.org

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱۴۰۱

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-1

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگان های محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه : خریداری و تهیه هشتادو پنج قلم قرطاسیه باب برای دفاتر ۱۲ والیت،

شماره دعوتنامه داوطلبی:
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل 
میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری قرطاسیه باب برای دفاتر ۱۲ والیت، برنامه اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی 
شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس 
ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن 

الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۶ جوزا ۱۳۹۹ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دوصد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰  قبل 
از ظهر ۲۶ جوزا ۱۳۹۹ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های 

محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

 a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
p.omarzai@ccnpp.org , procurement.idlg@ccnpp.org

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱۴۰۱

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-15

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگان های محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان: پروژه : خریداری و تهیه ۶۶۰۰۰ لیتر تیل دیزل برای جنراتور های ۱۲ والیت،

شماره دعوتنامه داوطلبی:
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل 
میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری و تهیه ۶۶۰۰۰ لیتر تیل دیزل برای جنراتور های دفاتر ۱۲ والیت، برنامه 
اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های 
محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را 

طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۴ جوزا ۱۳۹۹ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۱۵۰,۰۰۰یکصدو پنجاه هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰:۰۰  
قبل از ظهر ۲۴ جوزا ۱۳۹۹ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان 

های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
p.omarzai@ccnpp.org , procurement.idlg@ccnpp.org

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱۴۰۱

 IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-13

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د پوهنی وزارت 

معینیت مالی و اداری 
ریاست تدارکات 

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف 

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاْسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود 

که وزارت معارف در نظردارد تا قرارداد پروژه تهیه و نصب انترنت نوع 

و                                           ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف بابت 

سال مالی ۱۳۹۹ را با شرکت تیلی کام دیویلپمنت کمپنی افغانستان کورپریشن دارنده جواز 

نمبر )I-10079( خانه ۱۳ سرک عمومی وزیر اکبرخا ناحیه ۱۰، مرکز کابل، افغانستان به قیمت 

مجموعی مبلغ ۱۰,۱۲۷,۹۸۸ ده میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و نه صد و هشتاد و 

هشت  افغانی اعطاْ نمایند. 

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش 

را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی تواًم با دالیل آن به ریاست تدارکات 

واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات 

ارایه نمایند. این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل 

قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Voice E1 for MOE EQ

4MBPS internet link for 33+1

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د پوهنی وزارت 

معینیت مالی و اداری 
ریاست تدارکات 

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت معارف 

اعالن تدارکات

شماره دعوتنامه داوطلبی:
وزارت معارف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی)تهیه وتدارک 
۳۸۴ قلم پرزه جات و روغنیات ضرورت ریاست خدمات محافظت ومصونیت وزارت معارف از بابت 
سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شامل چهار الت ( اشتراک نموده و سافت کاپی نقل شرطنامه را 
درحافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده آفرهای خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن 
الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ  ۲۴ جوزا ۱۳۹۹ به آدرس ذیل ارایه نماید. آفرهای نا وقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت پول نقد و یا تضمین بانکی بشرح زیر قابل دریافت می باشد.

و جلسه آفرگشایی بتاریخ ۲۴ جوزا ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آدرس ذیل تدویر می گردد.
آدرس: وزارت معارف، ریاست تدارکات، مدیریت تدارکات اجناس منزل سوم، دهلیز )د(

واقع محمد جان خان وات، ده افغانان، کابل، افغانستان

MOE/G-003/99-NCB



اسهال یا کرونا؟

12th Year   No: 3355  Wednesday  13 May, 2020   Price: 20 Afs

خانم های غرق در خون، کمک می خواستند
هم صحبت  با  خندان  و  بودیم، خوش  نشسته  خانه  در 
به  برویم شفاخانه«  می کردیم که همسرم گفت، »امروز 
خاطر بعضی آزمایشات طفل نُه ماهه ای که در بطن داشت، 
شوخی  با  هستم،  روزه دار  و  است  گرم  بیرون  که  گفتم 
گفتم که »آدم روزه دار را نباید اذیت کنی«، گفت، »اذیت 
آماده  باالخره  نمی  گذارد«،  را  تو  خودت  طفل  نمی  کنم 
آماده شدن  در حین  به طرف شفاخانه،  برویم  تا  شدیم 

بودیم که دو فرزندم گفتند که »چرا ما را نمی  برید؟«
گفتیم که هوای بیرون گرم است و شما اذیت می شوید، 
ولی قبول نکردند، گفتند که »قول می دهیم از موتر پیاده 
نشویم«، باالخره راضی مان کردند که آن ها را با خود ببریم.

سوار بر موتر شدیم به سوی شفاخانه حرکت کردیم، مسیر 
راه مان از خانه تا شفاخانه راه کمی است و می توانیم در 
ظرف ۱۰ یا ۱۵ دقیقه برسیم. سرک عمومی دشت برچی 
شفاخانه  با  کیلومتری  دو  تقریباً  فاصله ای  که  رسیدیم 
داریم. در مسیر دو کیلومتری شفاخانه رنجرهای پولیس 
بودند که دورخوردهای سرک را بسته بودند، با خود گفتم 
که وزارت داخله دوباره قیود گردش را جدی گرفته و مانع 
عبور و مرور وسایل نقلیه می شود. پیش تر رفتیم که دو 
رنجر با طول موترهای شان در سرک ایستاد اند و فقط جا 
برای یک موتر گذاشته اند، رد شدیم که دوباره رنجرهای 
پولیس را دیدم، ولی این بار به ذهنم خطور کرد که عساکر 
کدام گزارشی دارند و منتظر هستند تا سوژه مورد نظر را 
شناسایی کنند. با خود گفتم، »خدایا خیر کن، که دامن 

مردم رنج دیده مان خونین نباشد.«
رسیدم پیش روی دروازه شفاخانه. خانمم پیاده شد تا برود 
داخل، خداحافظی کردیم و گفتم، »تلفنت را در دستت 
بگیر که احیاناً کدام گپی شد، زنگ را به خوبی بفهمی.« 
کاروبار  حال  در  مردم  و  اسفندی  بچه های  کراچی وان، 
بودند. کمی پیش تر، پارک کردم و منتظر ماندم. بعد از 
پی هم شروع شد. شوکه  دقیقه، صدای شلیک های  پنج 
شدم، می خواستم از موتر پیاده شوم ناگهان یادم آمد که 
دو فرزندم داخل موتر هستند، با وحشت موتر را روشن 

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که سواالت خیلی ساده 
و َدم دستی از خود و یا دیگران پرسیده باشید. وقتی با چنین 
سواالت مواجه می شوید، خطا است بدون داشتن اطالعات، 
پاچه  را باال زده وارد دریای تحلیل و سفسطه شوید؛ چون 
آن چه شما درست می دانید، در واقع اطالعاتی است که برای 
شما بازنمایی شده و صورت اصلی ماجرا نیست. در این بین 
را منکر شد. برجسته سازی  نمی توان نقش برجسته سازی 
در پاره ای از مفاهیم و موضوعات طوری اعمال می شود که 
ما را ناخواسته مجبور می کند چنین بپنداریم »گپ و خبر 
نیرومند  برجسته سازی سالحی  است«.  همین  هست  اگر 
است برای پوشاندن حقایق و یا خاک پوشانیدن روی آن 
چیزها و کرده هایی که نمی خواهند بوی متعفن شان بلند 
که  موضوعی  تب  تا  کن  برجسته  را  چیز  یک  شما  شود. 
تاثیرگذاری بر  در  این مورد خصوصاً  می خواهی ُگم شود، 
اگر  بین  این  در  می نماید.  ایفا  را  بارزی  نقش  عامه  افکار 
خالف موضوعی که برجسته سازی شده حرفی بزنی، همه تو 
را سفیه و حرف هایت را استهزاآمیز می پندارند. با این مقدمه 
می رویم سراغ موضوعی که می خواستم برای تان بگویم چرا 
که صحبت در رابطه با کلید واژه گانی مانند برجسته سازی، 
کرونا و سیاست هایی از نوع افغانستان خود بحثی مبسوط 

می طلبد.
متاسفانه بگویم یا خوش بختانه، رشد نفوس در افغانستان 
بسیار باال است، طوری که افغانستان را از نظر رشد جمعیت 
خانواده های  که  فرزندانی  اوسط  می دانند.  باالتر  همه  از 
وزارت  است.  فرزند   ۶ تا   ۵ بین  چیزی  دارند،  افغانستانی 
صحت هم گفته است با این رشد جمعیت تا ۲۰ سال دیگر 
جمعیت کشور دو برابر می شود؛ یعنی ۲۰۴۰ میالدی وقتی 
که  بدانی  باید  می گذاری،  مبارک«  نو  »سال  پیام  داری 

دلم طاقت نکرد و پیش رفتم. رفتم پیش دروازه شفاخانه، 
مریض  شفاخانه  داخل  که  نفری  چند  جز  نبود  کسی 
باز  افراد گفت که دروازه  از  بودم، یکی  داشتند. ترسیده 
است، رفتیم جلوتر، کم کم سرک کشیدیم که پنج خانم 
می خواستند،  کمک  و  هستند  خون  در  غرق  و  زخمی 
کسی جرأت نمی کرد که مبادا فرد مسلح در نزدیکی ها 
باشد، باالخره چند نفر رفتیم و زخمیان را کشیدیم که 
چهار خانم زخمی بود و یک طفل سه ساله بی هوش یا 
شهید بودند و به داخل شفاخانه نیز سرک می کشیدیم که 
ناگهان سربازی از پشت مانع های کانکریتی دویده سوی ما 
آمد و همه گریختند، با این برداشت شاید که شکی نیست 
فکر می کردند که مهاجم  بکشد،  چون  را  ما  آدم  همین 
مضطرب  آمدیم،  عقب  باشد،  پولیس  یونیفورم  با  شاید 
نگران  که  می دهم  دل جمعی  و  می زنم  زنگ  پریشان،  و 
و  نزدیک  زیاد  نباشد، ولی می گفت که صداهای شلیک 

شیشه های اتاق شان همه شکسته شده است.

این  بیماری هایی که در  آنفوالنزا، ماالریا، دیفتری و سایر 
دسته جمع بسته می شوند، به اضافه بیماری های کودکان 
۴۶ درصد عامل مرگ و میر شناخته شده است. سرطان ۶ 
درصد از مرگ و میر در افغانستان را به خود اختصاص داده، 
بیماری های غیرعفونی ۸ درصد، مشکالت قلبی و عروقی 
۱۹ درصد و ۱۷ درصد نیز سهم سوانح می شود و جزییات 

بیش تر را می توانید در لینک گذاشته شده پیدا کنید.
یونیسف اعالن داشته از هر هزار کودکی که متولد می شود، 
۲۵۷ تن شان از بین می روند؛ یعنی کودکانی که متولد شده 
و بعد می میرند، نه آن کودکانی که قبل از تولد در حالت 
جنین از بین می روند. هم چنان گزارش داده که از هر صد 
هزار مادر ۶۶۱ تن شان در هنگام وضع حمل از دنیا می روند. 
ازدواج زیر سن، عدم فاصله بین تولدها و کمبود خدمات 
صحی و بهداشتی عمده ترین عواملی است که باعث از پا 
درآمدن مادران افغانستانی می شود. یونیسف لطف کرده و 

نگران  و  پریشان  ببرم،  از خطر  دور  را  فرزندانم  تا  کردم 
و بی خبر که چی شده، زنگ زدم به خانمم، گفت: »شما 
کجا هستید، طفل ها خوب هستند؟« می گوید: »صداهای 
بیرون  نباش  نگران  گفتم  می شود.  شنیده  ناهنجاری 
و زود خالص می شه.« گوشی  است  شفاخانه کدام گپ 
را قطع کردم. رنجرهایی که نزدیک شفاخانه بودند دورتر 
رفتند و از دور تماشاگر بودند که چی شده، از یکی شان 

می پرسم: »انتحاری داخل رفته؟« می گوید: »شاید.«
یکی از کراچی وانان همان جا بود و به عساکر گفت، »وقتی 

همه را قتل عام کنند، بعد شما می روید؟ «
پریشان و وحشت زده از او پرسیدم که چی شده؟

گفت که مردان مسلح داخل شفاخانه شده اند.
بروید،  داخل  که  کردم  دراز  عساکر  به  التماس  دست 

نمی  رفتند و ترسیده بودند.
بعضی از افراد به عساکر می گفتند که »حداقل سالح تان 

را بدهید تا ما برویم.«

کشورت ۶۰ تا ۷۰ میلیون جمعیت خواهد داشت . تصورش 
انداختن  هم جای سوزن  حاال  همین  که  مندوی  بکن  را 
نیست، چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ با این کمر همتی که ما 
در تولید انسان بسته ایم، بدون شک به زودی به این مرحله 
مندوی مان  اما  می شود،  برابر  دو  نفوس مان  می رسیم.  نیز 

همان مندوی می ماند.
از تولد که بگذریم و در رابطه با نقطه ی مقابلش یعنی مرگ 
صحبت کنیم، باید عرض کنم که عامل اصلی مرگ در دنیا 
بیماری و سکته ی قلبی است که ۱۵.۵ درصد مرگ  و میر 
دنیا را شامل می شود )برای اطالعات بیش تر به این لینک 

که نمونه ای در سال ۲۰۱۵ میالدی است، مراجعه کنید: 

اما عوامل مرگ در افغانستان رده بندی های خاص خودش را 
دارد. در کشورمان بیماری های عفونی مانند سرماخورده گی، 

بیش تر نگران شدم، بعد از شلیک های اول، تا ۲۰ دقیقه 
هیچ پولیسی داخل شفاخانه نرفته بود و در این ۲۰ دقیقه، 

شلیک های زیادی شد.
بعضی عساکر از دست مردم فرار می کردند، چون مردم 
می گفتند تو باید بروی داخل، چون مسلح هستی، ولی 

عسکرها ترسیده بودند.
عقب تر آمدم و رفتم به طرف موتر تا از بچه هایم خبری 
»مادرم  می پرسیدند  کدام  هر  و  بودند  نگران  بگیرم، 
کجاست؟« می گفتم، »مه آمدم شما را به یک سایه ببرم و 

بعد می رم دنبال مادرتان.«
چیزی  گفتم  شده؟  چی  گفتند  بود،  خونی  لباس هایم 
نیست داخل جوی آب افتادم. موتر را دورتر بردم و دوباره 
به طرف شفاخانه آمدم. دوان دوان بودم که مردی پریشان 
او پرسید که در  از  و گریان را دیدم که شخص دیگری 

شفاخانه چی گپ شده؟ با عصبانیت گفت: »برو بیادر.«
به  وقتی  ولی  نمی  شود،  که چیزی  می دادم  دل  به خود 
نگران تر می شدم. زخمیان  زخمیان فکر می کردم دوباره 
غرق در خون، کمک می خواستند، حتا چیزی را دیده بودم 
که مانند تکه ای از مغز بود. پسربچه ای سه ساله، بی هوش 

و یا شهید بود. خانمی که نای فریاد زدن نداشت.
به فکر چه کنم چه نکنم بودم که زنگ آمد و گفت که ما 
را از شفاخانه بیرون آوردند، رفتم و پیدای شان کردم، در 
چهره او ناامیدی را می دیدم، گریان می کرد، شوکه بود و 

از کودکان مان می پرسید که کجا هستند.
آرامش کردم و گفتم چیزی نشده، ولی کسانی را می دیدم 
که هنوز منتظر بودند که عزیزان شان چی وقت از دروازه 
را  شفاخانه  آسمان  غلیظ،  و  سیاه  دود  می آیند.  بیرون 
فرا گرفته بود، هنوز صدای شلیک می آمد و همه واهمه 

داشتند.

دو میلیون کودک زیر پنج سال ما را هم جزو افرادی که 
از کمبود غذایی رنج می برند دسته بندی کرده است. یکی 
نیست بگوید در کشور ۳۰ میلیونی مگر چند میلیون کودک 

زیر ۵ سال داریم که باید ۲ میلیون آن گرسنه باشند؟
اما ماند جواب پرسش نخست مان. اولین مورد کرونا در ۵ 
از آن روز تاکنون ۷۸ روز می گذرد. در  حوت ثبت شد و 
روزی  یعنی  باخته اند؛  در کشور جان  تن  این مدت ۱۲۲ 
۱.۵ نفر. در صورتی  که در افغانستان روزانه ۲۶ کودک بر 
اثر اسهال از بین می روند و تعداد مجموع کودکانی که در 
یک سال جان می بازند، چیزی قریب به ۹۵۰۰ تن است؛ 
افرادی که به یکی از پایه ترین نیازهای خود یعنی آب پاک 

دسترسی ندارند.
در نهایت باید عارض شد که کرونا را جدی می گیریم، اما 
می دانیم خطرش از اسهال و حکومت نیم بند گذشته بهتر 
است. در دوره ی ۵ ساله ی غنی  جان بیش از ۴۵ هزار سرباز 
در افغانستان از بین رفت )تنها نظامی و نه افراد عادی( و 
کسی خم به ابرو نیاورد، اما امروز با کشته شدن ۱۲۲ نفر 
آینده ها  امیدوارم  نپرس.  و  نگو  که  افتاده  راه  به  بلبشویی 
و  حکومت  داشتند،  هم  اگر  یا  باشند  نداشته  حکومت 
دموکراسی اش دوگانه گی پس نیندازد! چرا که دزد اگر از 
یکی به دو تا تبدیل شود، به همان پیمانه سفره ی مردم 
این  بکن  را  فکرش  شما  شد.  خواهد  خالی تر  و  کوتاه تر 
حضرات دارند از پول آن مادری که وضع حمل می کند و 
آه در بساط ندارد، دزدی می کنند، از حق ۲ میلیون کودک 
بازی  با خون جوانان مان  این ها  زیر ۵ سال مان.  گرسنه ی 
انسانی  نیروی  هزار  از کشته  شدن ۴۵  و خیلی  می کنند 

ناراحت نشده و خم به ابرو نمی آورند.

ای تُف به این خباثت و رذالت

رضا مرادی

عباس حسینی

چشم دید یک گواه از حمله بر شفاخانه ی ۱۰۰ بستر:

به نظر شما کدام ُکشنده تر است،
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