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کسى از پرداخت صرفیه برق 
معاف نشده

چرایى تغییر هیأت انکشاف زنان در روایت صلح
مذاکره کننده قبل از آغاز 
گفت وگوهاى میان افغان ها
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والى والیت کابل در هشتم ماه جارى (جوزاى 1399) اعالم کرده بود، که کمیته 
اضطرارى مبارزه با ویروس کرونا پول برق و آب 350 هزار خانواده را در شهر 
کابل پرداخت مى کند. این کمیته قرار بود پول کسانى را پرداخت کند که صرفیه 
آب و برق شان تا یک هزار افغانى رسیده باشد. اکنون شمارى از باشنده گان شهر 
کابل مى گویند، با وجودى که پول صرفیه ى برق شان کم تر از هزار افغانى بوده، اما 
از سوى شرکت برشنا معاف نیستند و آنان مجبور شده اند که پرداخت کنند. در 
همین حال والى والیت کابل مى گوید، شهروندانى که پول صرفیه برق شان تا هزار 
افغانى مى رسد، مکلف به پرداخت آن نیستند و کمیته ى اضطرار مبارزه با ویروس 

کرونا پول صرفیه برق آن ها را پرداخت مى کند.

کشمکش، رقابت و همکارى بازیگران از ویژه گى هاى 
نظام بین الملل است. بناً شناخت کنش و عمل کرد 
آن ها از اهمیت زیادى در رابطه به فهم نظام مذکور 
میان  کنش  مطالعه  راستا  این  در  است.  برخوردار 
چین و هند به عنوان دو مهم ترین قدرت رو به رشد 

در منطقه و جهان از جایگاه قابل...

بر اساس یافته هاى وزارت صحت عامه کشور، تا 
حدود دو ماه دیگر اوج همه گیرى ویروس کرونا، 
افغانستان تمام مى شود و شمار مرگ ومیر و  در 
مبتالیان کم کم کاهش مى یابد. سرپرست وزارت 

صحت عامه مى گوید مردم نیز...
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سرپرست وزارت صحت:
تا دو ماه دیگر اوج همه گیرى کرونا 

تمام مى شود

مناسبات چین و هند 
در وراى مسایل مرزى

ولسوال نام نهاد طالبان 
براى ولسوالى تیوره ى غور 

کشته شد
که  کرد  اعالم  ملى  دفاع  وزارت  کابل:  8صبح، 
در  تیوره  ولسوالى  براى  طالبان  نام نهاد  ولسوال 
ضدحمله نیروهاى امنیتى در والیت غور کشته شده 

است.
روز  ملى،  دفاع  وزارت  سخنگوى  معاون  امان،  فواد 
که  گفت  8صبح  روزنامه  به  جوزا،  سى ام  جمعه، 
جنگ جویان گروه طالبان شب گذشته بر پاسگاه هاى 
نیروهاى امنیتى و خیزش هاى مردمى در اطرف شهر 
غور و ولسوالى هاى پسابند و تولک این والیت یک 
از سوى  که  کردند  اجرا  را  تهاجمى  رشته حمالت 

نیروهاى امنیتى عقب زده شد.
معاون سخنگوى وزارت دفاع ملى مى گوید که گروه 
فراه،  والیت هاى  از  حمله  این  اجراى  براى  طالبان 

هلمند و هرات تجمع کرده بودند.
به گفته امان، در نتیجه درگیرى ها نصراهللا انصارى، 
ولسوال نام نهاد طالبان براى تیوره در ولسوالى تولک 

غور کشته شده است.
او افزود که در ولسوالى پسابند نیز دو طالب کشته و 
سه طالب دیگر از جمله گل احمد مشهور به متوکل 

از فرماندهان گروه طالبان زخمى شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزى نگفته است.

سه نفر به اتهام قتل یک 
زن هندو بازداشت شدند

امور داخله اعالم کرد  8صبح، کابل: وزارت 
که پولیس مبارزه با جرایم جنایى سه تن را به 
اتهام قتل یک زن هندو بازداشت کرده  است. 
از  متهمان  از  تن  دو  وزارت،  این  اعالم  طبق 
شهر کابل و سومى از ولسوالى خنجان والیت 

بغالن بازداشت شده اند.
دزدان تفنگ دار در هشتم حوت سال گذشته، 
در  را  کشور  هنود  اهل  شهروندان  از  پردیکا 
خانه اش در منطقه کارته پروان شهر کابل، به 
قتل رسانده  و دارایى هاى او از جمله پول نقد 

و زیورات را به غارت برده بودند.
جمعه،  روز  شام  وزارت  داخله  امور  وزارت 
سى ام جوزا، با نشر خبرنامه اى اعالم کرد که 
سه متهم دخیل در این قتل را بازداشت کرده  

است.
طبق اعالم وزارت داخله، متهمان در بازپرسى 

ابتدایى به جرم شان اعتراف کرده اند.
این وزارت گفته است که این افراد به «اعمال 

جرمى» دیگر نیز متهم اند.
نماینده  خالصه،  نرندرسنگهـ  زمان،  آن  در 
نماینده گان،  در مجلس  افغانستان  هندوهاى 
به روزنامه 8صبح گفته بود که دزدان حدود 
30 تا 40 هزار دالر پول نقد و زیورات پردیکا 

را با خود برده اند.

هوانوردى  اداره  مسووالن  کابل:  8صبح، 
ملکى کشور مى گویند که پروازهاى داخلى 
نزدیک  آینده  در  است  قرار  بین المللى  و 

تحت شرایط ویژه از سرگرفته شود.
اداره،  این  سخنگوى  صالحى،  محمدنعیم 
صحبت  در  جوزا،  سى ام  جمعه،  روز 
تمام هاى  که  گفت  8صبح  روزنامه  با 
پروازهاى  سرگیرى  از  براى  آماده گى ها 

داخلى و بین المللى گرفته شده است.
پروازهاى  آغاز  مشخص  زمان  مورد  در  او 
داخلى و بین المللى چیزى نگفت، اما تأکید 
روز  چند  داخلى ظرف  پروازهاى  که  کرد 

آینده از سرگرفته مى شود.
دو  کنار  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیش 
شرکت هوایى داخلى، بیش از 11 شرکت 
فعالیت  افغانستان  در  بین المللى  هوایى 
ویروس  این  شیوع  دنبال  به  که  مى کرد 

فعالیت هاى شان متوقف شده است.
سخنگوى اداره هوانوردى ملکى تأکید کرد 
به  بیش تر  بین المللى  پروازهاى  که شروع 

تصمیم هر کشور مرتبط است.
پروازهاى  است  قرار  که  افزود  صالحى 
بین المللى از 24 ماه جون به ترکیه و در 
25 همین ماه به امارات متحده عربى آغاز 

شود.
سرگیرى  از  براى  نیز  ایران  او،  گفته  به 
اعالم  جون  ماه  از  پس  پروازها  مجدد 
هم چنان  صالحى  است.  کرده  آماده گى 
ممکن  میانه  آسیاى  کشورهاى  که  گفت 
پروازهاى  میالدى  جوالى  ماه  اول  تا 

بین المللى را اجازه ندهند.
آخر  تا  پاکستان  و  هند  که  صالحى گفت 

را  پروازها  منع  میالدى دستور  ماه جارى 
داده اند و ممکن این ممنوعیت تمدید شود.
اداره  که  گفت  اما  صالحى  محمدنعیم 
در  را  کارشیوه  دو  ملکى  هوانوردى 
و  هوایى  شرکت هاى  فعالیت  نحوه  مورد 
میدان هاى هوایى ترتیب کرده است که از 

سوى کابینه تأیید شده است.
براساس  کارشیوه  دو  این  که  افزود  او 
رهنمودهاى انجمن بین المللى ترانسپورت 
هوایى (آیاتا)، سازمان بین المللى هوانوردى 
توصیه هاى صحى  رعایت  و  (ایکاو)  ملکى 
به هدف جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا 
ملکى  هوانوردى  اداره  و  است  شده  تهیه 

براى اجراى آن آماده گى کامل دارد.
سخنگوى اداره هوانوردى ملکى افزود که 
برخى از اقدامات دیگر نیز روى دست است 

که به زودى نهایى مى شود.
پروازهاى  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس 
کشور  در  بین المللى  و  داخلى  غیرنظامى 

متوقف شد.
هم چنان شمار پروازهاى عبورى از فضاى 
افغانستان به صورت چشم گیر کاهش یافت. 
پیش از شیوع ویروس کرونا در یک شبانه 
فضاى  از  پرواز  تا 370  گذشته 350  روز 
افغانستان صورت مى گرفت، اما این رقم در 
حال حاضر به 70 تا 80 پرواز رسیده است.

اداره هوانوردى ملکى از هر پروازه 700 دالر 
حق عبور مى گیرد.

توقف پروازهاى داخلى و بین المللى و نیز 
کاهش پروازهاى عبورى، میلیون ها دالر به 
سکتور هوانوردى کشور ضربه اقتصادى زده 

است.

پروازهاى داخلى و بین المللى در آینده نزدیک 
از سرگرفته مى شود

از زمان تصویب بیانیه پکن در سال 1995، یکى از جامع ترین نقشه هاى راه براى برابرى جنسیتى و حقوق زنان، در سراسر جهان به خصوص در 
حوزه صلح و امنیت پیشرفت هایى صورت گرفته است، اما نابرابرى هم چنان ادامه دارد. بین سال هاى 1992 و 2018 در سطح جهان زنان تنها 

13 درصد از مذاکره کننده گان و 3 درصد از واسطه ها و تنها 4 درصد امضا کننده گان در فرایند هاى مهم صلح بوده اند.
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بیش از هفت میلیارد افغانى در «قلب 
فساد ادارى» صرفه جویى شده است



نبود.» مسعود ادامه مى داد: «براى ما که امکانات 
شست وشو را فراهم نکنند، براى بیماران کرونایى 

هم خدمات خوبى ارائه نمى کنند.»
محمد، یکى دیگر از باشنده گان هرات در مسیرى 
دکان دارد که در نهایت به منطقه شیدایى، جایى 
وصل  دارد،  قرار  آن  در  کووید1  شفاخانه  که 
مى شود. او مى گوید که در سه هفته گذشته همه 
بیماران  اجساد  حامل  آمبوالنس  موترهاى  روزه 
سمت  به  شیدایى  کووید1  شفاخانه  از  کرونایى 
شهر در حرکت بوده است. به گفته خودش، ترسى 
که از دیدن موترهاى آمبوالنس حامل جنازه هاى 
شده،  وارد  همکارانش  و  او  بر  کرونایى  بیماران 

شیرینى زنده گى را از کام وى گرفته است.
باشنده گان  اکثر  بر عالوه سید مسعود و محمد، 
شفاخانه  از  ناراحت کننده ترى  روایت هاى  هرات 
کووید1 شیدایى دارند. بحث اصلى صحبت اوضاع 
گاه گاه  هم  هراتیان  مجازى  فضاى  در  کرونایى 
در  پزشکى  کادر  کارکرد  چگونه گى  از  انتقاد  به 

شفاخانه کووید1 شیدایى خالصه مىشود.

رد روایت هاى مردمى
عامه  صحت  ریاست  نگرانى ها،  این  به  پاسخ  در 
خدمات  ارائه  از  و  خوانده  شایعه  را  همه  هرات 
به بهترین شکل ممکن به بیماران کرونایى خبر 

مى دهد.
صحت  ریاست  سخنگوى  شیرزى،  محمدرفیق 
در  وضعیت  که  مى گوید  8صبح  به  هرات  عامه 
شفاخانه کووید1 شیدایى هرات در کنترل است. 
آقاى شیرزى مى افزاید که از نخست، این شفاخانه 
مختص درمان و بسترى کردن بیمارانى شد که در 
وضعیت وخیم بیمارى کووید19 به سر مى برند. به 
گفته وى، از مجموع 100 بستر در این شفاخانه، 
براى آى سى یو مدنظر گرفته شده که  بستر   10
دستگاه  کمک  با  را  وخیم  حالت  داراى  بیماران 
تولید اکسیجن مصنوعى و سایر خدمات پزشکى 
بستر  او، 90  گفته  به  مى کنند.  نگه دارى  آن  در 
اختصاص  کرونایى  بیماران  نگه دارى  براى  دیگر 
عادى  حالت  به  نسبت  وضعیت  که  شده  داده 
قرار دارند.  با کرونا، در شرایط وخیم ترى  مبارزه 
وى تصریح مى کند که پس از نشر شایعات مبنى 
بر رسیده گى اندك به وضعیت بهداشتى بیماران 
و نبود امکانات پزشکى در این مرکز، هیأت دفتر 
والى هرات براى بررسى اوضاع وارد عمل شد. او 
تاکید مى کند که پس از دیدار هیأت از شفاخانه 

صورت گرفته است.
به گفته فرامرز، انفجار ناشى از ماین مقناطیسى 
بوده و یک موتر نوع لندکروزر را هدف قرار داده 

کووید1 شیدایى، گزارش شد که همه چیز بر وفق 
مراد است و روند خدمت رسانى به بهترین شکل 

ممکن وجود دارد.
آغاز  از  که  مى گوید  شیرزى  آقاى  وصف  این  با 
به  نفر   108 کنون،  تا  هرات  در  کرونا  بحران 
شفاخانه  در  کووید19  بیمارى  به  ابتال  دلیل 
کووید1 شیدایى هرات جان باخته اند. از دید آقاى 
شیرزى، همه جان باخته گان کسانى هستند که با 
بیمارى هاى زمینه اى دست و پنجه نرم مى کردند 

و ویروس کرونا بر آن ها جدى تر تاثیر کرده بود. 

انتقاد آگاهان امور پزشکى
هم گام با مردم و در نقطه مقابل گفته هاى ریاست 
صحت عامه هرات، اتحادیه داکتران این والیت از 
شفاخانه  مدیریت  نحوه  و  پزشکى  کادر  کارکرد 

کووید1 شیدایى انتقاد مى کند.
داکتر نثاراحمد مصدق، رییس اتحادیه ى داکتران 
هرات به روزنامه 8صبح مى گوید که نگرانى هاى 
زیادى از چگونگى کارکرد داکتران جوان و افراد 
هرات  شیدایى  کووید1  شفاخانه  در  کم تجربه 
وجود دارد. او مى افزاید که سومدیریت، ناآگاهى، 
و  اکسیجن  کمبود  امکانات،  نبود  کم،  تجربه 
بى توجهى کادر پزشکى در قبال وظیفه اى که بر 
زیادى  افراد  جان  که  داشتند، سبب شده  دوش 
آقاى  شود.  گرفته  شیدایى  کووید1  شفاخانه  در 
با کرونا،  مبارزه  براى  مصدق تصریح مى کند که 
اما  مى شدند  عمل  وارد  تجربه  با  افراد  بود  نیاز 
ترکیب کادر پزشکى و نرس هاى شفاخانه کووید1
شیدایى با افراد جوان چینش شده بود. او مى افزاید 
که در کنار نبود تجهیزات، نبود روحیه الزم براى 
سبب  پزشکى  کادر  در  کرونا  بحران  با  مبارزه 
شد که مرگ ومیرهاى زیادى در هرات رخ دهد. 
آقاى مصدق اضافه مى کند که براى جلوگیرى از 
گسترش دامنه بحران کرونا در هرات، نیاز است 

که همه کادر پزشکى دل سوزانه وارد عمل شوند.
این گفته ها در حالى مطرح مى شود که احمدجواد 
عثمانى، سرپرست وزارت صحت عامه در سفر به 
هرات، وعده کرده که براى رسیده گى به وضعیت 
بیش ترى  توجه  والیت،  این  کرونایى  بیماران 
شفاخانه  از  دیدار  در  عثمانى  آقاى  مى شود. 
کووید1 شیدایى هرات، وعده کرده که به فهرست 
این مرکز  نیازمندى هاى کادر پزشکى و بیماران 
رسیده گى  ممکن  فرصت  زودترین  به  درمانى 

مى شود.

است.
مسوولیت این انفجار را تاکنون فرد و یا گروهى 

بر عهده نگرفته است.

مردن  و  کرونا  از  وحشت 
بیماران  از  برخى 
روزبه روز  هرات  در 
برخى  مى گیرد.  اوج 
صحبت ها و نقل قول هاى 
شفاخانه ى  از  مردم 
کووید-19 یک  شماره 

هرات حاکى از ترسى است که با گذشت هر روز 
در این والیت بیش تر بین مردم جان مى گیرد. 
شفاخانه کووید1 در منطقه شیدایى، تنها مرکز 
وخیم  بیماران  که  است  بستر  با 100  درمانى 
کرونایى را در آن نگهدارى مى کنند. 10 بستر 
در  که  است  بیمارانى  مختص  شفاخانه  این 
براى  کووید19  بیمارى  با  خراب  بسیار  حالت 
زنده ماندن مبارزه مى کنند. آمار رسمى دولتى 
در  کرونایى  بیمار  باختن 108  جان  از  حاکى 
امور  آگاهان  است.  شیدایى  کووید1  شفاخانه 
پزشکى شفاخانه  کادر  و  اما مسووالن  پزشکى 
کووید1 هرات را به ناکارایى، نداشتن تخصص و 
تجربه ى کافى متهم مى کنند. هم چنان کمبود 
و یا نبود تجهیزات پزشکى عامل دیگرى است 
که از سوى آگاهان پزشکى در شفاخانه کووید1
شیدایى مشکل آفرین شده است. در آن طرف 
ریاست صحت عامه، وضعیت فعلى در شفاخانه 
کووید1 هرات را قابل قبول دانسته و از تالش ها 
خبر  مرکز  این  نیازمندى هاى  برطرفى  براى 

مى دهد.

روایت هاى مردم از شفاخانه کووید1
شفاخانه  در  کافى  آب  و  دست شویى  «مایع 
نبود.»  دست هاى مان  شستن  براى  کووید1 
هرات  باشنده گان  از  مسعود،  سید  روایت  این 
جنازه  تشییع  هنگام  گذشته  هفته  که  است 
همراهان  و  دوستان  با  نزدیکانش،  از  یکى 
براى  وقتى  مى گفت  او  مى گذاشت.  میان  در 
بوده،  رفته  شفاخانه  این  به  بیمارى  از  عیادت 
بوده  دیده  بیمار  چهره  در  را  ترس  و  ناامیدى 
است. رسیده گى اندك به وضعیت بهداشتى در 
داخل سالن ها و اتاق هاى بیماران کرونایى هم 
نگرانى دیگرى بود که او با همراهانش در میان 

مى گذاشت.
سید مسعود مى گفت: «وقتى که پس از عیادت از 
بیمار به سالن انتظار در هواى باز قدم گذاشتیم، 
براى شست وشو  آب کافى و مایع دست شویى 

8صبح، کابل: پولیس کابل تأیید مى کند که 
در نتیجه انفجار ماین مقناطیسى در ولسوالى 
پغمان والیت کابل دو نفر به شمول یک زن 
زخم  دیگر  غیرنظامى  و شش  کشته شده اند 
برداشته اند. منابع صحى مى گویند که از محل 
به  زخمى  هفت  و  کشته  دو  تاکنون  رویداد 

شفاخانه ها منتقل شده اند.
به  کابل  پولیس  سخنگوى  فرامرز،  فردوس 
ساعت  انفجار  این  که  گفت  8صبح  روزنامه 
2:24 پس از چاشت روز جمعه، سى ام جوزا، 
پغمان  ولسوالى  مربوطات  از  عینو  ساحه  در 

حکومت  امریکا،  متحده  ایاالت  میان  رأى زنى ها  اواخر  این  در 
افزایش  فراگیر  صلح  یک  به  رسیدن  براى  طالبان  و  افغانستان 
از  شمارى  اخیراً  که  است  این  امیدبخش  نقطه  است.  یافته 
تا  داشته اند  دیدار  یک دیگر  با  طالبان  و  حکومتى  چهره هاى 
این  سازند. حقیقت  آماده  را  میان افغانى  گفتوگوهاى  مقدمات 
با  طالبان  و  است حکومت  ممکن  به صلح  رسیدن  تا  که  است 
از  توسط شمارى  اکثراً  این سدها  سدهاى کالنى روبه رو شوند. 
همسایه هاى افغانستان و یا هم قدرت هاى ذى دخل در قضایاى 
کشور ایجاد خواهند شد. به این ترتیب اگر طرفین مذاکره با دل 
کالن و وسعت نظر به پاى میز گفت وگو نروند، بعید است که این 

نشست ها به جایى برسد.
آماده  بین االفغانى  برگزارى گفت وگوهاى  براى  همه چیز  تقریباً 
شده است. حوزه جمهوریت نیاز به اجماع سیاسى داشت و این 
مشکل حل شد. تیم مذاکره کننده تشکیل شده است و در چهار 
گروپ، آماده گى الزم براى دفاع از ارزش هاى حوزه جمهوریت و 

گفت وگو با طالبان را روى دست گرفته است.
در این میان آن چه که ظاهراً به اندازه کافى در مورد آن تمرکز 
صورت نگرفته،  ابعاد جهانى و منطقه اى گفت وگوهاى صلح است. 
ظاهراً ایران، روسیه، چین و در مواردى پاکستان هنوز از روندى 
نقش  از  ایران  ناراضى اند.  داشته،  پیش رفت  کار،  این جاى  تا  که 
که  مى شود  گفته  چند  هر  مى کند،  نارضایتى  ابراز  کم رنگش 
حکومت افغانستان تالش کرده تا ایران در مذاکراتى که تا اکنون 
رهبرى آن را ایاالت متحده امریکا بر عهده داشته با وساطت و 
پادرمیانى سازمان ملل متحد در پروسه صلح نقش نظارتى داشته 
باشد. روسیه و چین، آن چه تا اکنون صورت گرفته را «پروسه ى 
دارند.  از نقش کم رنگ خودشان شکایت  و  امریکایى» مى دانند 
پاکستانى ها از این که هند در پروسه ى صلح افغانستان نقش دارد، 

شاکى اند.
حقیقت این است که کشورهاى زیادى در طول نیم قرن گذشته، 
مدیریت جنگ در افغانستان را بر عهده داشته اند. ما نه در صلح 
زنده گى مى کنیم و نه هم به تنهایى توانایى حل چالش هایى را 
داریم که نیم قرن است به آن گرفتاریم. واضح است که براى عبور 
از این همه مشقت و رنج مجبوریم نازبردار بسیارى از کشورهایى 

باشیم که بدون نقش آنان رسیدن به صلح دشوار است.
به این ترتیب نیاز است به هر پیمانه اى که ابعاد داخلى پروسه 
صلح را بررسى مى کنیم، به همان پیمانه نگران ابعاد بین المللى 
و منطقه اى صلح باشیم. ما باید بپذیریم که پاکستانى ها توانایى 
اخالل روند گفت وگوها را دارند. ما باید بپذیریم که ایرانى نفوذ 
نسبى بر طالبان و سایر گروه هاى مسلح دارند و مى توانند براى 
و  روسیه  که  بپذیریم  باید  ما  باشند.  پروسه صلح، چالش آفرین 
چین، پروسه هاى تمام امریکایى را به چالش مىکشند. روسیه و 
چین به عنوان قدرت هاى مهم در منطقه ى ما، هرگز نمى خواهند 
دستگاه  شود.  حل  متحده  ایاالت  حمایت  با  جنگ  قرن  نیم 
دیپلماسى کشور در حیاتى ترین دوران خود قرار دارد، آن ها باید 
ریزودرشت رفتار دیپلماتیک در قضیه صلح افغانستان را به خوبى 
بررسى کنند. رفتار کشورهاى مختلف را زیر ذره بین قرار دهند. 
احتماالً مجبوریم براى رسیدن به صلح، ناز شمارى از کشورها را 
بکشیم و در این مورد ریسک نکنیم. متخصصان روابط بین الملل 
باید  این برهه کمک کنند، آن ها  را در  باید دستگاه دیپلماسى 
مشورت هایى که پروسه صلح را در ابعاد بین المللى آن به سرانجام 

مى رساند با دستگاه دیپلماسى کشور شریک کنند.
واقعیت این است که افغانستان تا اکنون هیچ گاه به پیمانه امروز 
به پایان جنگ نزدیک نشده بود. حاال که همه چیز آماده  است، 
ایجاب مىکند که طرفین گفت وگوکننده بیش از هر زمان دیگرى 
به افغانستان، مردم این کشور و منافع مشترك شان فکر کنند. 
هیأت هاى گفت وگوکننده نباید منافع همسایه ها و یا هر کشور 

دیگرى را بر منافع ملى ترجیح بدهند.
اطالعات ما نشان مى دهد که طالبان و حکومت افغانستان بر سر 
محل مذاکرات بین االفغانى هنوز اتفاق نظر ندارند. گفته مى شود 
که طالبان دوحه را به هر جاى دیگرى ترجیح مى دهند. حقیقت 
این است که اگر چنین مذاکراتى در داخل افغانستان برگزار شود، 
دست آورد کالنى براى حکومت، طالبان و مردم افغانستان خواهد 
به  روانى  لحاظ  به  افغانستان  در  مذاکراتى  برگزارى چنین  بود. 
بومى  بهتر،  تصامیم  تا  مى کند  کمک  مذاکره کننده  طرف هاى 
راه هایى  تا همه  ایجاب مى کند  ترتیب،  به هر  بگیرند.  افغانى  و 
به  مى دهد  سوق  پایانى اش  روزهاى  به  را  افغانستان  جنگ  که 
درستى بررسى شوند. واقعیت این است که این بار اگر به دلیل 
نبود کارشناسى دقیق، پروسه صلح با شکست روبه رو شود، مردم 
کشورها،  و  مى شوند  ناامید  سیاست مداران  همه  از  افغانستان 

سال ها و شاید دهه ها هم چنان آبستن حوادث خونین باشد.

نباید بگذاریم پروسه ى 
صلح شکست بخورد
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انتقاد مردم و آگاهان از «امکانات کم» 

در شفاخانه شماره یک کووید-19 در هرات

انفجار در ولسوالى پغمان دو کشته و شش زخمى برجاى گذاشت

سیدحسن حسینى
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گزارش  در  داخله  امور  وزارت 
صرفه جویى  و  اصالحات 
در  که  است  گفته  ساالنه اش 
بیش  گذشته،  سال  جریان 
در  افغانى  میلیارد  هفت  از 
مصارف  از  مختلف  بخش هاى 
پولیس صرفه جویى کرده است. 
بر اساس این گزارش، عالوه بر صرفه جویى سه میلیارد 
در  افغانى  میلیارد   2.7 معاشات،  بخش  در  افغانى 
بخش اعاشه و 700 میلیون افغانى در بخش مصارف 
غیرضرورى، از هدر رفتن 15 میلیون لیتر تیل در سال 
روان مالى و دو میلیون فیر مرمى نیز در جریان سال 
1398 جلوگیرى شده و این روند تا پایان سال روان 
ادامه خواهد داشت. این وزارت هم چنان تصریح کرده 
است که حقوق ورثه 20 هزار جان باخته پولیس که 
در جریان 18 سال گذشته محروم بودند، نیز پرداخته 
شده است. وزارت امور داخله در حالى از اصالحات و 
صرفه جویى خبر مى دهد که رییس جمهور سه سال 
نهادهاى  ادارى» در  را «قلب فساد  این وزارت  پیش 

امنیتى خوانده بود.
در نسخه اى از گزارش تازه وزارت امور داخله پیرامون 
بر  وزارت،  این  در  صرفه جویى  طرح  و  اصالحات 
پیش رفت ها و برخى از خالها در جریان سال گذشته 
پرداخته شده است. مقامات در این وزارت مى گویند 
توانسته اند حدود هفت  از تالش ها  که هر چند پس 
کنند،  در سال 1388 صرفه جویى  را  افغانى  میلیارد 
اما با آن هم فسادزدایى در این اداره نیازمند اصالحات 
به  وزارت  این  سخنگوى  آرین،  طارق  است.  بیش تر 
توانسته  داخله  امور  وزارت  گفت،  8صبح  روزنامه 
است این میزان از پول را در جریان سال گذشته از 
بخش اعاشه، معاشات، مصارف غیرضرورى و مهمات 
صرفه جویى کند که این روند ادامه یافته و عالوه بر 
آن، در شمارى از بخش ها نیز اصالحات الزم اعمال 

شده است.
سال  آغاز  از  است  توانسته  وزارت  این  وى،  گفته  به 
مالى روان تا کنون 15 میلیون لیتر تیل را که 675

میلیون افغانى مى شود، با ایجاد مکانیسم هاى کنترل 
صرفه جویى کند و توقع دارد که این میزان در پایان 
امسال به 20 میلیون لیتر تیل برسد. آقاى آرین افزود 
از  بیش تر،  اصالحات  به  درازمدت  در  برنامه  این  که 

بیش از هفت میلیارد افغانى در «قلب 
فساد ادارى» صرفه جویى شده است

در  حس گرها  نصب  وسایط،  در   GPS نصب  جمله 
نیازمند  تیل  توزیع  آمارى  مرکز  ایجاد  و  جنراتورها 
با  که  مى گوید  هم چنان  داخله  امور  وزارت  است. 
فیر  میلیون  دو  جنگ،  درصدى   12 تشدید  وجود 
مرمى مختلف در جریان سال گذشته به کمک «طرح 
«تحلیل  و  حساب دهى»  دیتابیس  «ایجاد  منظم»، 
وضعیت» صرفه جویى شده است. به باور مقامات، در 
این وزارت، مهمات در سال هاى گذشته بدون در نظر 
داشت معیار، افزایش و کاهش جنگ، تحلیل جغرافیا و 
وضعیت توزیع شده که زمینه فساد و ضیاع مهمات به 

نفع دشمن را فراهم کرده است.
ایجاد  با  که  است  شده  تصریح  گزارش  این  در 
سطح  در  وسایط  ترمیم  ورکشاپ  فعال سازى  و 
ظرفیت هاى  ایجاد  و  والیات  امنیه  قوماندانى هاى 
این  کندك،  حمایتى  زون هاى  سطح  به  تخنیکى 
وزارت مى تواند که تا پایان سال مالى روان 75 درصد 
ترمیمات وسایط پولیس را خودش عهده دار شود. به 
شرکت  کارمندان  درصد  آن که 99  با  مقامات،   گفته 
مسوول در این امر را افغان ها تشکیل داده، اما بنا بر 
چالش ها و نبود ظرفیت و برنامه ریزى، بهاى گزاف به 
شرکت هاى امریکایى در 18 سال اخیر پرداخته شده 
است. این وزارت هم چنان مى گوید که تصفیه حسابات 
داخله  امور  وزارت  در  چالش زا  موضوع  از  شفافیت  و 
بوده که در نتیجه اجناس در سال هاى گذشته ثبت 
نشده و حتا در صورت ثبت شدن، نادرست بوده است. 
به گفته مقامات در این وزارت، سیستم دیجیتالى در 
قرارگاه ها و اداره ها براى حساب گیرى ایجاد شده که به 
34 والیت تعمیم مى یابد و از این میان، تا کنون کار در 

10 والیت به گونه عملى ادامه یافته است.
مرکزى  سیستم هاى  نصب  آرین،  آقاى  گفته  به 
استفاده هاى شخصى،  از  که  دیجیتال سبب مى شود 
افتادن اجناس به دست دشمن و خریدارى هاى اضافى 
جلوگیرى شود. در این گزارش هم چنان تصریح شده 
است که 154 قطار اکماالتى پولیس در سال گذشته به 
والیات انتقال یافته که سطح تلفات در آن در مقایسه با 
سال هاى پیش کاهش داشته است. طارق آرین افزود، 
وزارت امور داخله توانسته که 50 تُن مواد را در سال 
از طریق هوا  با وزارت دفاع ملى  1397 در همکارى 
تُن  به 650  در سال گذشته  آمار  این  و  دهد  انتقال 
افزایش یافته است. به گفته وى، روند اکماالت در سال 

روان با «ابتکار جدید» و «تنظیم قطارها با 20 عراده» 
به سرعت عمل بیش تر و تلفات کم تر منجر خواهد شد.

بر بنیاد این گزارش، وزارت امور داخله در حال حاضر 
جزوتام هایش را با استفاده از جنراتور تنویر مى کند و 
بر اساس برنامه ها، قرار است با وصل شدن تاسیسات 
به شبکه برق برشنا، زمینه ى صرفه جویى 3.2 میلیارد 
افغانى در جریان یک سال مساعد شود. با این حال، در 
ادامه تصریح شده است که این مصرف، به دلیل روند 
تدارکاتى و ظرفیت پایین شرکت برشنا، به 50 درصد 
کاهش مى یابد. این در حالى است که این وزارت گفته 
است که قرضه  شش میلیارد افغانى «سیستیکا» که از 
10 سال اخیر بر این وزارت مانده را تا پایان سال روان 

مالى تصفیه کند.
گزارش مى افزاید که بودجه وزارت امور داخله در سال 
روان مالى 93 میلیارد افغانى معادل 1.1 میلیارد دالر 
بوده که به خاطر منصرف شدن «سیستیکا» از مصرف 
نبود  دلیل  به  اختیارى  بودجه  افغانى  میلیارد  هفت 
نیاز، بودجه عمومى به 86 میلیارد افغانى کاهش یافته 
است. گفتنى است که از مجموع بودجه این وزارت، 64
میلیارد افغانى آن بودجه اختیارى بوده و 29 میلیارد 
معلومات  اساس  بر  است.  غیراختیارى  بودجه  آن 
وزارت امور داخله، 20 میلیارد افغانى بودجه اختیارى 
اداره «لتفا» و 18 را  افغانى  میلیارد  را حکومت، 26 
میلیارد افغانى دیگر را نیز پروژه «سیستیکا» تمویل 
«سیستیکا»  بودجه  گزارش،  این  از  نقل  به  مى کند. 
در سال 1388 به گونه ى کامل به مصرف رسیده، در 
در  منبع  این  از  بودجه  مصرف  اوسط  حد  که  حالى 
جریان 18 سال گذشته، کم تر از 60 درصد بوده است.
در ادامه گزارش اصالحات در وزارت داخله آمده است 
که ساختارهاى این وزارت از آغاز سال گذشته تاکنون 
در دو دور ارزیابى شده است. به استناد از این گزارش، 
الیحه  فاقد  ریاست هاى   1398 سال  اول  مرحله  در 
وظایف، بى کارى هاى مخفى، روندهاى غیر ضرورى در 
و در  تثبیت شده  موازى  اداره هاى  و  سطوح مختلف 
جریان دور دوم که با آغاز سال روان مالى به راه افتاده، 
اداره هاى موازى و مشابه در سطح معینیت ها تثبیت و 
طرح ادغام یا حذف آن پیشنهاد شده است. این وزارت 
هم چنان گفته است که براى از بین بردن سکته گى ها، 
که  غیرضرورى  کاغذپرانى هاى  و  پیچیده  روندهاى 
«فسادزا» و دلیل «ضعف اعتماد» بر این وزارت خوانده 

شده، مرکز خدمات عامه را ایجاد کرده تا ارایه خدمات 
به مردم را آسان کند.

یک  داخله،  امور  وزارت  در  مسووالن  گفته ى  به 
سیستم دیجیتالى براى طى مراحل پرداخت امتیازات 
این  محاکم  به  مربوط  امور  پولیس،  جان باخته گان 
و  ترفیع  اجراى  و  جرمى  مسوولیت  نداشتن  وزارت، 
تقاعد ایجاد و تاکنون دو میلیون اسناد درج آن شده 
شکل  به  پیش تر  اسناد  این  که  مى شود  گفته  است. 
هم چنان  گزارش  در  بود.  نشده  دیجیتالى  معیارى 
آمده که معلومات 23 هزار جان باخته ى پولیس براى 
شده  سیستم  درج  آنان  موقع  به  امتیازات  پرداخت 
است. بر بنیاد این گزارش، ریاست «پیژنتون» وزارت 
امور داخله از پُرچالش ترین ریاست خانه ها خوانده شده 
و این وزارت براى رفع این چالش ها، 80 درصد روندى 
را  مى گردید  وقت  ضیاع  سبب  و  بود  غیرقانونى  که 

حذف کرده است.
این وزارت هم چنان روند ترفیعات را از 48 مرحله به 
پنج مرحله و روند تعیینات را از 28 مرحله به پنج مرحله 
کاهش داده است. مسووالن وزارت داخله مى گویند که 
جدید  تشکیالتى  ساختارهاى  چالش ها،  حل  براى 
براى  فورم هاى جدیدى  ارایه  کنار  و در  معرفى شده 
خدمات و درج  آگاهى هاى حقوقى و قانونى، یک مرکز 
ارایه خدمات مستقل در پیژنتون ایجاد شده و سیستم 
آن از حالت فزیکى به شیوه دیجیتال تغییر یافته است. 
این وزارت هم چنان از ایجاد تیم مسلکى مطالعات در 
بخش تعلیمات پولیس خبر داده و گفته است که شیوه 
کتگورى استخدام نیز از 12 سال به 16 سال و ارایه ى 
امور  وزارت  است.  یافته  ارتقا  یک ساله  آموزش هاى 
داخله هم چنان گفته است که بخش صحى این وزارت 
نیز از لحاظ ساختارى، ظرفیت سازى و ارایه خدمات، 
امور داخله در  با این همه، وزارت  اصالح شده است. 
بخشى از این گزارش گفته است که فسادزدایى در این 

نهاد به اصالحات بیش تر نیازمند است.
رییس جمهور غنى در سومین نشست ساالنه ى اتحادیه 
اروپا که در ثور 1396 پیرامون فساد ادارى برگزار شده 
بود، گفته بود، وزارت امور داخله «قلب فساد ادارى» 
در نهادهاى امنیتى است که «تحمل نشدنى» بوده و 
وجود  به  اصالحات  آن  در  باید  که  بود  کرده  تصریح 
بیاید. این وزارت در حالى از اصالحات و صرفه جویى 
خبر مى دهد که یک منبع پیش تر به 8صبح گفته اند، 
وزارت امور داخله در کابینه بعدى سهم عبداهللا عبداهللا 
است. با این حال، این منبع مى افزاید که محمدمسعود 
در  است  قرار  وزارت  این  کنونى  سرپرست  اندرابى، 
سمتش ابقا شده و به عنوان نامزدوزیر براى کسب راى 

اعتماد به مجلس فرستاده شود.

ماه  در هشتم  کابل  والیت  والى 
اعالم   (1399 (جوزاى  جارى 
کرده بود، که کمیته اضطرارى 
پول  کرونا  ویروس  با  مبارزه 
برق و آب 350 هزار خانواده را 
در شهر کابل پرداخت مى کند. 
این کمیته قرار بود پول کسانى 
را پرداخت کند که صرفیه آب و برق شان تا یک هزار 
افغانى رسیده باشد. اکنون شمارى از باشنده گان شهر 
کابل مى گویند، با وجودى که پول صرفیه ى برق شان 
کم تر از هزار افغانى بوده، اما از سوى شرکت برشنا 
معاف نیستند و آنان مجبور شده اند که پرداخت کنند. 
در همین حال والى والیت کابل مى گوید، شهروندانى 
که پول صرفیه برق شان تا هزار افغانى مى رسد، مکلف 
مبارزه  اضطرار  کمیته ى  و  نیستند  آن  پرداخت  به 
پرداخت  را  آن ها  برق  صرفیه  پول  کرونا  ویروس  با 
تصریح  اما  برشنا  شرکت  دیگر  سوى  از  مى کند. 
مى کند، تا زمانى که پول برق 350 هزار خانواده در 
حساب شرکت برشنا واریز نشود، هیچ باشنده اى از 
پرداخت پول صرفیه برق در شهر کابل معاف نمى شود 
و همه ى پایتخت نشینان مکلف اند که پول صرفیه ى 

برق شان را بپردازند.
ویروس  با  مبارزه  کمیته  رییس  آن که  از  پس 
برق  و  آب  صرفیه  کمیته،  این  که  کرد  اعالم  کرونا 
شهروندانى را که تا یک هزار افغانى باشد، مى پردازد. 
یک  در  آنان  مى گویند  کابل  شهر  باشنده گان  حاال 
سردرگمى قرار گرفته اند. زیرا اکنون که بل برق در 
معافیت  از  نیست که  معلوم  قرار گرفته،  اختیارشان 
برق،  بل  در  نیز  برشنا  یا خیر. شرکت  برخوردار  اند 
مشترکان  شود  معلوم  تا  نکرده  درج  نشانى  و  مهر 
از  شمارى  حال  این  با  خیر.  یا  شده اند  معاف  برق 
این حالت  از  با 8صبح  باشنده گان کابل در صحبت 
شاکى اند. آن ها مى گویند، به رغم این که پول صرفیه 

ناهم آهنگى کمیته ى مبارزه با کرونا و برشنا؛
کسى از پرداخت صرفیه برق معاف نشده

به  اما مجبور  افغانى شده،  هزار  برق شان حدود یک 
پرداخت آن شده اند.

فرید رضایى، یک تن از باشنده گان شهر کابل است. او 
مى گوید که پول صرفیه برق شان در ماه هاى حمل و 
ثور حدود 830 افغانى شده، اما اکنون معلوم نیست که 
از معافیت برخوردار هست یا نه. رضایى تصریح مى کند 
که شرکت برشنا براى این که پول برقش در کتگورى 
معافیت قرار گرفته یا خیر، کدام نشانى روى بل اش 
حک نکرده است. وى بیان داشت در شرایط کنونى که 
اکثر مردم بى کار اند و وضعیت اقتصادى شان نیز خوب 
نیست. او مى پرسد که با این وضع، او چگونه صرفیه 
برق را پرداخت کند؟ او از نهادهاى مسوول خواست 
که هرچه زودتر سرنوشت این طرح را معلوم کنند تا 

مردم مطابق آن رفتار داشته باشند.
نیز  او  است.  کابل  شهر  دیگر  باشنده  محمدکریم، 
مى گوید که بل برقش در ماه هاى حمل و ثور حدود 
زمانى که طرح  مى افزاید،  او  است.  افغانى شده   900
معافیت بل برق و آب اعالم شد، خیالش از بابت این که 
پول برق و آب را پرداخت نمى کند، راحت شده بود. به 
بیان او: «بل برق ما حدود 900 افغانى آمده و خیال 
نامناسب  وضعیت  این  به  توجه  با  که  بود  راحت  ما 
اقتصادى معاف مى شه، چرا که والى گفته بود، شرکت 
برشنا براى یک دور صرفیه برق کم تر از هزار افغانى را 
مى بخشد. اما زمانى که بل برق در اختیارم قرار گرفت 
دیدم که هیچ گونه تاپه اى زده نشده. این قسم مجبور 
هستم که بل برقم را خودم بپردازم، اگه نى شاید دفعه 
بعد برق ما قطع شود یا سر ما جریمه بیاید.» او در 
اقتصادى اش ضعیف است و  ادامه گفت که وضعیت 

اکنون حیران است که چگونه در چنین شرایط که 
وضعیت بازارها کساد است، پول صرفیه برق و آب را 

پرداخت کند.
در همین حال والى والیت کابل به باشنده گان پایتخت 
مى گوید که آن ها مجبور نیستند که پول صرفیه برق 
پرداخت کنند. محمدیعقوب  را  ثور  و  ماه هاى حمل 
حیدرى، والى والیت کابل به 8صبح گفت، شهروندانى 
که در شهر کابل هستند و پول صرفیه برق شان هزار 
افغانى و کمتر از آن آمده باشد، در کتگورى معافیت 
صرفیه  پول  که  نیستند  مجبور  و  مى گیرند  قرار 
برق شان را پرداخت کنند. او گفت که کمیته اضطرار 
برشنا  به شرکت  را  پول  این  با ویروس کرونا  مبارزه 
پرداخت مى کند. آقاى حیدرى از جانب دیگر تصریح 
معاف  که  برقى  بل هاى  باید  برشنا  شرکت  که  کرد 
معلوم  تا  قرار دهد  این کمیته  اختیار  در  را  شده  اند 
شود که صرفیه برق چه تعداد خانواده، بخشیده شده، 
سپس این نهاد آماده است تا تمامى پول هاى بخشیده 
شده راه به حساب برشنا واریز کند. او گفت که کمیته 
اضطرار مبارزه با ویروس کرونا نمى تواند که به گونه 

پیش پرداخت به شرکت برشنا پول پرداخت کند.
هم چنان وى تصریح کرد که با شرکت برشنا به تفاهم 
رسیده اند تا فردا، یک شنبه یک قراردادى را به امضا 
برسانند که براساس آن پول برق 350 هزار خانواده 
بخشیده مى شود. او گفت: «با شرکت برشنا به تفاهم 
امضا کنیم.  قرارداد  روز یک شنبه یک  رسیده ایم که 
شرکت برشنا باید 350 هزار بل برق را در اختیارمان 
شهروندان  برق   پول  واقعاً  بفهمیم  ما  که  بدهد  قرار 
به  را  شرکت  برشنا  پول  ما  بعد  است.  شده  معاف 

حسابش انتقال مى دهیم. اگر برشنا تا حالى این بل ها 
را در اختیارمان قرار مى داد، ما تمامى پولش از دوره 

ماه حمل و ثور را انتقال داده بودیم.»
از جانب دیگر وى در واکنش به گفته هاى باشنده گان 
کابل مبنى بر این که بل هاى برق شان تاپه ى معافیت 
ندارد، گفت که شرکت برشنا مى بایست تمامى بل هاى 
افغانى کم تر  از یک هزار  آن  پول صرفیه  را که  برقى 
و هم چنان مهر کمیته  معافیت  یا مهر  تاپه  را  است 
اضطرار مبارزه با ویروس کرونا را مى زد. اکنون که این 
شرکت چنین کارى نکرده است، تمامى بل هاى برقى 
که چنین شرایط را دارند، معاف اند و مالکان آن مکلف 
نیستند که پول برق را پرداخت کنند. افزون بر این، 
کسانى که پول صرفیه برق شان را پرداخت کرده اند، در 
دور ه ى بعدى، یک هزار آن از طرف کمیته اضطرارى 

مبارزه با ویروس کرونا پرداخت خواهد شد.
در همین حال شرکت برشنا اما مى گوید که شهروندان 
مکلف اند که پول صرفیه برق  شان را پرداخت کنند. 
وحیداهللا توحیدى، سخنگوى شرکت برشنا به 8صبح 
گفت که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا پول 
نکرده   ارائه  پرداخت  پیش   گونه  به  را  برق  صرفیه 
از این رو شهروندان مکلف اند که پول صرفیه  است، 
برق شان را پرداخت کنند. وى افزود، تا زمانى که پول 
طرزالعمل  یک  و  پرداخت  اضطرار  کمیته  سوى  از 
آقاى  نمى شود.  بخشیده  برق  پول  نیاید،  وجود  به 
به حساب  پول  زمانى که  تصریح کرد، هر  توحیدى 
شرکت برشنا انتقال کرد و طرزالعمل به وجود آمد، 
این شرکت تصمیم خواهد گرفت که از کدام دوره بل 

برق شهروندان را ببخشد.

حسیب بهش

عبداالحمد حسینى



از  یکى   ،1995 سال  در  پکن  بیانیه  تصویب  زمان  از 
برابرى جنسیتى و حقوق  براى  راه  نقشه هاى  جامع ترین 
زنان، در سراسر جهان به خصوص در حوزه صلح و امنیت 
هم چنان  نابرابرى  اما  است،  گرفته  صورت  پیشرفت هایى 
ادامه دارد. بین سال هاى 1992 و 2018 در سطح جهان 
از  درصد   3 و  مذاکره کننده گان  از  درصد   13 تنها  زنان 
فرایند هاى  در  امضا کننده گان  درصد   4 تنها  و  واسطه ها 
مهم صلح بوده اند. حتا وقتى زنان نقش مهمى در ایجاد و 
حفظ صلح بازى مى کنند، درباره روایت آن ها کم تر شنیده 
تاثیرگذارى  نتوانسته اند  این نشان مى دهد که  و  مى شود 
خود را براى رفع اختالفات عمیق و اصالح جوامع تصدیق 

کنند.
افغانستان به عنوان کشورى که بیش ترین سال ها درگیر 
نیاز به صلح  از هر وقتى  جنگ هاى داخلى بوده، بیش تر 
زنان، صلح  فعال و موثر  اشتراك  بدون  پایدار دارد. صلح 
انسانى  امنیت  و  توسعه  از  آن  در  که  بود،  خواهد  منفى 
گفت وگو ها  در  مى شود.  توافق  آن  روى  و  بحث  کم تر 
براى صلح منفى، فقط گروه هاى متخاصم به جنگ میان 
هم دیگر خاتمه مى دهند و از تضمین رعایت حقوق بشر، 
اجتماعى  اقلیت هاى  حقوق  و  مدنى  حقوق  زنان،  حقوق 
این بحث واضح است که منظور  البته در  خبرى نیست. 
از نقش زنان یعنى در برگیرنده تمام اقشار جامعه به عنوان 
سهام داران صلح است، نه محدود به چند نقش و چهره هاى 

سمبولیک در سطح ملى. 
با تاکید بر نقش زنان در پروسه صلح و تقویت این نقش، 
تحوالتى چون عدالت و امنیت گسترده تر و بادوام تر خواهد 

بود. 
عرصه  در  کشورش  در  جنگ  دهه  چهار  طى  افغان  زن 
تحصیل، کار و در سطح خانواده قربانى هاى فراوان و عذاب 
بیوه شد ه،  اثر جنگ ها  در  است.  تجربه کرده  را  بى شمار 
ربوده شده، شکنجه شده، فروخته شده، مورد تجاوز قرار 
بدنش سرقت  ارگان هاى  بوده،  روبهرو  با خشونت  گرفته، 
شده و حتا به عنوان برده فروخته شده است. براى پایان 
دارند  حق  زنان  عظیم،  عذاب  این  پایان  و  قربانى ها  این 
دراز مدت  موفقیت  براى  پروسه گفت وگو هاى صلح  در  تا 
حضور فعال داشته باشند. تجربه هم ثابت کرده است که 
مشارکت برابرى جنسیتى به صلح طوالنى و پایدار پس از 
تاسف در  با  روایت ها  براساس  ولى  جنگ کمک مى کند. 
روند جارى گفت وگو هاى صلح، شمولیت زنان افغانستان تا 
حدود زیادى غیر قابل مشاهده است و آن ها از روند صلح و 

مذاکرات رسمى در حاشیه مانده اند.

آجنداى امنیت و صلح زنان

مذاکره کننده  هیأت  در  تغییر  طالبان  رهبرى  شوراى 
گفت وگو هاى بین االفغانى و یا هم ایجاد تغییرات کلى در 

این تیم را بررسى مى کند.
یک تن از اعضاى ارشد رهبرى گروه طالبان مى گوید مولوى 
این گروه تصمیم دارد به منظور  هبت اهللا آخندزاده رهبر 
سیاسى  رهبران  با  طالبان  مذاکرات  امور  بهتر  پیش برد 
افغان، مال یعقوب فرزند ارشد مال عمر را به عنوان رییس 

کمیسیون نظامى طالبان منتصب کند.
این عضو رهبرى طالبان مى گوید «اعضاى شوراى رهبرى 
مذاکرات  براى  مذاکره کننده  جدید  هیأت  تعیین  روى   «
تیم  این  اعضاى  که  دارند  گفت وگو  و  بحث  بین االفغانى 
جدید مرکب از اعضاى شوراى رهبرى تحت نظر مستقیم 

امیرالمومنین (هبت اهللا آخندزاده) کار خواهد کرد.
رهبرى  شوراى  در  نیز  دیگرى  پیشنهاد  افزود،  برده  نام 
تیم  به  جدیدى  اعضاى  آن  اساس  بر  که  گردیده  مطرح 
مذاکره کننده ملحق شوند تا این تیم تحت نفوذ فرد یا گروه 

قرار نداشته باشد .
شود  برده  نامى  وى  از  نمى خواهد  که  طالبان  مقام  این 
مى گوید: «هنوز تصمیم نهایى اتخاذ نشده است و انتظار 
مى رود این پیشنهاد در جلسه اى در روزهاى آینده مطرح 

گردد.»
(امیر  یک  هر  مذاکره کننده  تیم  عضو  چهار  طالبان  رهبر 
خان متقى، مولوى جان محمد مدنى، ضیاءالرحمن مدنى و 
شیخ سید رسول) و پنج عضو دیگر دفتر قطر( دکتر صالح، 
منیر سادات، جهانگیروال، عبید عبد قاضى سعیده جان ) 

را برکنار کرده است.
محمد قاسم یک تن از اعضاى شوراى رهبرى تازه به تیم 
مذاکره کننده به عوض امیر خان متقى، کسى که قبًال قطر 

را ترك کرده است، ملحق گردیده است.

چرایى تغییر هیأت مذاکره کننده قبل از آغاز 
گفت وگوهاى میان افغان ها
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قطع نامه شوراى امنیت 1325 بر امنیت و صلح زنان، 
و  فرد  به  منحصر  اثرات  که  بود  قطع نامه اى  اولین 
جبران ناپذیر جنگ بر زنان و دختران را شناخت. این 
سازمان از کشورهاى عضو و سایر متنفذان خواست تا 

این شرایط را بررسى کنند.  
این  است.  زنان جامع  و صلح  امنیت  آجنداى  امروزه 
از تمام کشورها  از 8 قطع نامه تشکیل شده و  آجندا 

مى خواهد که:
1. اشتراك فعال و معنادار زنان را در همه ى عرصه ها و 
نهادهاى پیش گیرى از جنگ و حل و فصل مناقشات به 
صورت رسمى و غیر رسمى تقویت و از کلیه فعالیت ها 
موارد ذیل  به شمول  امنیت  و  استراتژى هاى صلح  و 

حمایت کنند:
- مذاکرات صلح؛

- مدیریت و برنامه ریزى کمک هاى انکشافى؛
- عملیات هاى صلح و مبارزه با تروریزم و جلوگیرى از 

افراط گرایى و گسترش آن در سطوح مختلف؛
- مصالحه ، عدالت ، روند انتخابات و اصالحات در بخش 
تحول  راستاى  در  تالش ها  و  نهاد ها  ایجاد  و  امنیت 

سیاسى، اجتماعى و اقتصادى.

2. تقویت و حراست از حقوق زنان و دختران ، اقدامات 

این مقام طالبان مى گوید، طالبان در نشست شوراى 
رهبرى در ماه رمضان به آغاز گفت وگو هاى بین االفغانى 
تطبیق  راستاى  در  متحده  ایاالت  که  صورتى  در 
توافق نامه مبنى بر رهایى پنج هزار زندانیان طالب گام 

بردارد، راى داده اند .
رهبر طالبان از علماى دینى این گروه در رابطه به آغاز 
مذاکرات بین االفغانى نظر خواسته بود که آن ها در این 

زمینه نظر مثبت ارایه کرده اند.
ماه  این مقام طالبان، تصمیم آخندزاده طى  به گفته 
رییس  به حیث  یعقوب  مال  انتصاب  بر  مبنى  گذشته 
کمیسیون نظامى طالبان اعضاى شورا را که از موضوع 
رهبر  زیرا  است،  ساخته  حیرت زده  نداشتند  آگاهى 

ویژه اى براى محافظت از آن ها در برابر خشونت جنسى 
و جنسیتى در شرایط مناقشات از جمله:

- پى گرد قانونى مجرمان؛
- دسترسى عادالنه به عدالت برابر؛ 

- افزایش دسترسى به مراقبت هاى بهداشتى ، پشتى بانى 
روانى و اجتماعى و خدمات ادغام اجتماعى و اقتصادى؛
استثمار  مورد  در  استقرار  از  قبل  تکمیلى  آموزش   -

جنسى و سوءاستفاده به پرسونل پروسه صلح.

خدمات  مکانیزم ها،  به  زنان  مساویانه  دست یابى   .3
گرفته  نظر  در  از  اطمینان  و  بهبودى  و  توزیع کمک 

شدن نیازهاى خاص آن ها.  
تا به امروز 79 کشور جهان، براى پیش برد این برنامه 
و برنامه هاى ملى در زمینه صلح و امنیت زنان، اقدام 

کرده اند. 
از  یکى  عنوان  به  افغانستان  که  است  حالى  در  این 
کنون  تا  کشورها  آسیب دیده ترین  و  آسیب پذیر ترین 
زنان  امنیت  و  صلح  زمینه  در  اجمالى  و  ملى  برنامه 
ندارد. با توجه به عمق فاجعه و ایجاد نهاد هاى حقوق 
از  سیلى  شدن  سرایز  و  مدنى  فعالیت هاى  و  بشرى 
عمیقاً  زنان  هم چنان  بین الملل،  جامعه  کمک هاى 
درگیر رسیدن به حق طبیعى خود و اشتراك تاثیر گذار 

در روند صلح به صورت رسمى و مستقیم و غیر رسمى 
و نا مستقیم هستند.  

صلح حق زنان از تمام اقشار جامعه است، پس اشتراك 
مساویانه زنان (بین زنان) در جوامع و سطوح مختلف 
نباید نادیده گرفته شود و راه و فرصت را براى چهره ها 
و  قدرت  انحصار  از  تا  نو هموار سازد  استعداد هاى  و 
چندان  نه  چهره هاى  و  حزبى  و  سمتى  اشتراك 
تاثیر گذار و تکرارى در عرصه صلح و سیاست کاسته 
شود تا دروازه جدیدى به سوى امنیت ، صلح و انکشاف 
و  عدالت  بر  سزایى  به  تاثیر  ابتکار  این  باشد.  زنان 
خواهد  برنامه هایش  و  حکومت  به  اعتماد  برگشت 

داشت.
در آخر غم نامه تجربه چهل ساله خود زن افغان در پروسه 
وضعیت  تعیین  حق  از  صحبت  صلح،  گفت وگو هاى 
به جایگاه سیاسى و اجتماعى  احترام  مناسب و حق 
از  افغانستان،  دولت  از  افغان  زن  بنابراین  دارد.  خود 
طالبان، از دولت امریکا، از قدرت هاى بزرگ جهان، از 
سازمان ملل متحد، از شوراى امنیت سازمان ملل، از 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، از نهاد  هاى بین المللى 
از  صلح،  گفت وگو هاى  میانجى گران  از  زنان،  حقوق 
نهاد ها و شخصیت هاى دیپلماتیک مى خواهد تا از این 

بیش تر به دوام عذاب و غم نامه زنان پشت نکنند.

شوراى  اعضاى  با  معموالً  بزرگ  مسایل  در  طالبان 
رهبرى مشورت مى کرد.

«مال یعقوب بعداً خود با اعضاى شوراى رهبرى طالبان 
دیدار کرده، تا آن ها را رسماً از انتصابش با خبر بسازد و 

در زمینه خواهان جلب همکارى گردد.»
(متوقف  براى  گامى  یعقوب  مال  انتصاب  افزود  وى 
ساختن تماس هاى غیر مجاز) یک تن از رهبران ارشد 

طالبان با سایر فرماندهان نظامى این گروه بوده است.
بعدى  نشست  در  مى گوید  طالبان  رهبرى  عضو  این 
شوراى رهبرى در مورد اجنداى مذاکرات بین االفغانى 
که به زودى برگزار مى گردد تصمیم گرفته خواهد شد.

زمان بندى براى آغاز گفت وگو ها دهم 10 مارچ تنظیم 

از پنج هزار  اما طالبان تا رهایى آخرین تن  شده بود 
زندانى شان از پیوستن به این پروسه خوددارى کرده اند.

به اساس توافق نامه اى که میان طالبان و ایاالت متحده 
در فبرورى به امضا رسید تا 10 مارچ یعنى روز نخست 
گفت وگو هاى بین االفغانى، پنج هزار زندانى طالبان رها 
افغانستان آزاد  و نزدیک به یک هزار زندانى حکومت 

مى شدند.
شوراى  سخنگوى  فیصل  جاوید  گفته هاى  بنیاد  بر 
امنیت ملى افغانستان، دولت تا کنون سه هزار زندانى 

طالبان را آزاد ساخته است.
رییس جمهور اشرف غنى هفته گذشته اعالم کرد که 
دو هزار زندانى دیگر طالبان نیز به زودى آزاد مى شوند 
که روند آزادسازى پنج هزار زندانى طالب، که بخشى از 
توافق نامه میان طالبان و ایاالت متحده است، را تکمیل 

مى کند.
 او از طالبان خواست تا زندانیان دولتى را از بند رها 
زندانى   500 به  نزدیک  طالبان  کنون  تا  ولى  کنند، 

حکومت افغانستان را آزاد کرده اند.
حکومت افغانستان در ماه مارچ تیم 21 نفره اى را غرض 
گفت وگو ها به رهبرى معصوم استانکزى رییس پیشین 
و داکتر عبداهللا عبداهللا رییس  اعالم کرد  امنیت ملى 
شوراى عالى مصالحه جریان پروسه صلح با طالبان را 

نظارت خواهد داشت.
سهیل شاهین سخنگوى طالبان مى گوید گفت وگو هاى 
بین االفغانى در قطر برگزار مى گردد اما دو تن از اعضاى 
رهبرى طالبان به دیلى تایمز گفته اند که تا کنون در 
اتخاذ  تصمیم  نشست،  برگزارى  زمان  و  محل  مورد 
نگردیده است؛ در حالى که گزارش ها حاکى است که 

گفت وگو ها در ماه آینده در قطر برگزار مى شود.

منبع: دیلى تایمزمنبع: دیلى تایمز

نویسنده: طاهر خان

برگردان: سیدجمال اخگر

انکشاف زنان در روایت صلحپروانه منصورى، پژوهش گر توسعه بین الملل - کانادا



ویژه گى هاى  از  بازیگران  همکارى  و  رقابت  کشمکش، 
نظام بین الملل است. بناً شناخت کنش و عمل کرد آن ها 
از اهمیت زیادى در رابطه به فهم نظام مذکور برخوردار 
است. در این راستا مطالعه کنش میان چین و هند به 
عنوان دو مهم ترین قدرت رو به رشد در منطقه و جهان 
از جایگاه قابل مالحظه برخودار مى باشد؛ به این دلیل که 
تامین و تهدید منافع متقابل شان  دو کشور در راستاى 
همکارى هاى  تجارتى،  مبادالت  جهت  در  را  اقداماتى 
دفاعى، مانورهاى نظامى، گسترش سفرهاى مقامات عالى 
تا  داده اند.  انجام  هند  مرزى چین-  مسایل  و حل  رتبه 
بتوانند از شدت گرفتن منازعات تاریخى شان خصوصاً در 
زمینه مسایل مرزى تا حدى بکاهند. طورى که دو کشور 
در میانه دهه 90 میالدى دوره کوتاهى از همکارى را در 
برگزارى کنفرانس باندوگ و توافق باالى اصول هم زیستى 
مسالمت آمیز شاهد بودند. ولى این روابط به دالیلى چون 
به  از  چین  اجتناب  چین،  به  آن  الحاق  و  تبت  اشغال 
تعیین  یا همان مرز  ماهان  رسمیت شناختن خط مک 
شده از طرف انگلیس میان دو کشور، اعطاى پناهنده گى 
هند براى داالیى الما و تشکیل دولت در تبعید تبتى ها در 
هند در سال 1962، به تیره گى گرایید و منجر به برخورد و 
منازعه میان دو جانب شد. با این که نبرد آن ها با شکست 
هند خاتمه یافت، اما اختالفات مرزى دو جانب تا امروز 
پا برجا مانده و دو طرف براى نظامى کردن مرزهاى شان 

هزاران سرباز را در مناطق مرزى مستقر کردند.
روابط پر از فراز و فرود چین - هند، پس از سال 1976
و  بود  را در مبادالت تجارتى شاهد  قابل توجه  افزایش 
به  اسبق چین در سال 1996  رییس جمهور  ادامه  در 
عنوان اولین دیدار رسمى یک رهبر چین از هند دیدن 
مرزى چون  موضوعات  در خصوص  را  قراردادى  و  کرد 
به  نظامى در خط مرزى دو طرف  کاهش ظرفیت هاى 
امضا رسانیدند. ولى موردى که باعث تیره گى مناسبات 
دو طرف براى بار دیگر شد؛ آزمایش هاى اتمى ماه مى 
سال 1998م به نام پخران 2 (Pokhran2) هند بود که 
به دلیل بى اعتمادى و تهدید چین و افزایش ظرفیت هاى 
اتمى پاکستان در این سال برگزار گردید. که در مقابل، 
از ریاست دوره اى خود در شوراى  با استفاده  نیز  چین 
امنیت سازمان ملل متحد ضمن تصویب قطع نامه 1172

آزمایش هسته اى هند را محکوم کرده و خواستار توقف 
این  به  و  گردید  پاکستان  و  هند  هسته اى  برنامه هاى 
ولى  برآمد.  هند  کردن  منزوى  تالش  در  چین  ترتیب 
به  دو کشور  متقابل سران  با سفرهاى  دو طرف  روابط 
خصوص سفر سال 2003 اتل بهارى واچپایى به چین 
از خاك  بخشى  عنوان  به  تبت  شناختن  رسمیت  به  و 

پس از شروع بحران همه گیرى کرونا و پیش بینى هایى از 
افت شدید اقتصادى، افزایش فقر و افزایش بى کارى در 
افغانستان، صندوق بین المللى پول پیشنهاد کمک 220
افغانستان داشت، این مقدار قرضه  میلیون دالرى را به 
برگردانده  سال  تا 15  باید  و  مى باشد  تکتانه  بدون  که 
شود، مى تواند کمک خوبى به شرایط بحرانى افغانستان 

باشد، اما ...
اما در این اواخر، جریانى در شبکه هاى مجازى با هشتگ 
به راه افتاده است. هدف  AfghansRejectIMFLoan#
صندوق  توسط  وام  پرداخت  از  جلوگیرى  جریان  این 
با  مبارزه  در جهت  افغانستان  دولت  به  پول  بین المللى 
کرونا بوده است. این جریان این پرسش را مى تواند مطرح 
کند که چرا با وجود مثبت بودن این پرداخت وام، جامعه 
این  داد.  نشان  منفى  واکنشى  آن  به  نسبت  افغانستان 
هشتگ  را ضمن  دولت  ساله  فسادهاى 20  که  جریان 
ذکر مى کند و نیز مى گوید، تا زمانى که سیستم هاى مالى 
باشند،  نظام  در  فسادپیشه  افراد  و  نشود  اصالح  کشور 
این کمک ها هدر مى رود و بار مالیاتى آن بر دوش ملت 
خواهد ماند. آنان به این باور اند که در سال هاى بعد که 
بدون حضور جامعه جهانى و کمک هاى خارجى تصور 

مى شود، برگرداندن این قرضه مشکل خواهد بود.
افغانستان  مالى  سیستم  اخیر  سال   20 به  نگاهى  با 

مى توان دلیل این اعتراض ها را دریافت:

1- اختالس هاى مالى مسووالن دولتى
محور اصلى این موج را فساد مالى دولت تشکیل مى دهد. 
با آن که پول کافى براى مبارزه با کرونا در کشور وجود 
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به  را  مقابل چین سیکیم  در  و  از طرف هند  چین 
عنوان بخشى از سرزمین هند خواند؛ بهبود یافت و 
تا سطح  را  دو کشور  روابط  ارتقاى  آن ها  ترتیب  به 
هوجین   2006 سال  سفر  در  استراتژیک  مشارکت 
تاهو گسترش دادند و با وجود این همه تالش ها حل 
تا  پرنفوذ آسیا  این دو کشور  مناقشات مرزى میان 

امروز الینحل مانده است.
هر چند سفر رییس جمهور چین به هند (2014)، 
دیدارهاى   ،(2015) چین  به  هند  صدراعظم  سفر 
و  بریکس  چون  جهانى  اجالس  در  کشور  دو  سران 
توجه  قابل  دوجانبه  همکارى هاى  راستاى  در  G20
تبتى  رهبران  حضور  چون  نگرانى هایى  ولى  بوده 
دریاى  باالى  بند  احداث  هند،  در  داالیى الما  مانند 
براهماپوترا (Brahmaputra) از طرف دولت چین، 
پاکستان-  با کشورهایى چون  روابط چین  گسترش 
سریالنکا- بنگالدیش و بوتان، طرح پروژه کمربند و 
منازعات مرزى  و  امریکا  و  روابط هند  راه، گسترش 
طرفین از تاثیرات فزاینده در نوعیت روابط دو طرف 
داشته که در این میان مناقشات مرزى به عنوان یک 
منازعه تاریخى و اثرگذار در این منطقه پررنگ بوده 
و این عامل توان رقم زدن نوعیت تمامى مناسبات و 

روابط میان دو کشور را دارد.
«شى»  دوره  در  چین  خارجى  سیاست  به  توجه  با 
مى توان گفت که به دلیل مطرح شدن رویاى چینى، 
نظامى،  ظرفیت هاى  افزایش  راه،  و  کمربند  پروژه 
تقویت نیروهاى دریایى و استفاده از اهرام اقتصادى، 
چون تاسیس بانک توسعه آسیایى مى توان گفت که 
تهاجمى عمل  نوعى  به  این کشور  سیاست خارجى 
مى کند. که این وضعیت به گونه غیر مستقیم دهلى 
جدید را بر محاصره شدن از طرف چین تهدید نموده 

ندارد، اما کاربران معتقد اند که اگر این مقدار کمک 
به افغانستان بیاید در راستاى مبارزه با کرونا مصرف 
نخواهد شد و صرف به جریان هاى سیاسى و حلقات 
کار هاى  راستاى  در  و  مى گردد  واگذار  حکومتى 

شخصى و گروهى مشرف مى شود.

و به این دلیل است که هندى ها در سیاست خارجى 
خود به اتحاد هندو پاسفیک (امریکا، جاپان، استرالیا 
را  هند  چینى ها  هم  طرفى  از  دارند.  توجه  هند)  و 
و  منابع، مشخصات جمعیتى  وسعت،  داشتن  بر  بنا 
براى  آسیا  در  رقیبى  عنوان  به  نظامى  ظرفیت هاى 
خودشان مى نگرند. با این که شى و مودى به عنوان 
رهبران دو کشور تأکید بیش ترى در زمینه گسترش 
روابط اقتصادى و اتخاذ دیپلماسى صلح جویانه دارند، 
سیاسى  و  امنیتى  حوزه هاى  در  نتوانسته اند  اما 
موفقیت چندانى داشته باشند و دو کشور در مسایل 
مذکور با بدبینى و بى اعتمادى به یک دیگر مى نگرند 
 - مرزى چین  اختالفات  و  منازعه  میان  این  در  که 
هند پا بر جا است و هر گاه امکان تقابل دو طرف در 
مسایل مرزى وجود دارد؛ طورى که منازعه ماه مى 
در  دو طرف  روابط  که  آشکار ساخت  سال 2020م 
زمینه ى مدیریت مسایل مرزى شکننده است. چون 
در  و هندى  و درگیرى عساکر چینى  مستقر شدن 
دره گالون Galwan ، چشمه هاى آب گرم و دریاچه 
میان  منطقه اى  Ladakh لداخ   در ساحه  پانگونگ 
تبت غربى و کشمیر؛ نشان دهنده عمقى از مخالفت ها 
میان دو طرف مى باشد. با این که برخى مقامات دو 
کشور به این باور بودند که در حدود چهار دهه آن ها 
شاهد شلیک هیچ گلوله اى به طرف دیگر نیستند اما 
Naku-La برخورد قواى مسلح آن ها در لداخ و ناکوال

نقطه مرزى ایالت سیکیم نشان گر آن است منازعات 
مرزى تا هنوز مانعى در راستاى تقویت روابط دو طرف 
بوده و مى تواند مناسبات حسنه آن ها را تحت شعاع 

قرار دهد.
باید یادآور شد که درگیرى ماه مى به دلیل تقویت 
انتقال  هدف  به  که  است  ترانزیتى  زیرساخت هاى 

از طرف هند در منطقه لداخ  ادوات سنگین نظامى 
آغاز شده است؛ چون چینى ها منطقه گالون را قلمرو 
جاده  ساخت وساز  توقف  خواهان  و  مى دانند  خود 
دلیل  این  به  و  دارد  نظامى  قابلیت  که  اند  مذکور 
است که عمل کرد هندى ها براى ساخت جاده در این 
از سوى  با مخالفت چین روبه رو شده است.  منطقه 
دیگر هندى ها نیز ادعا کردند که چین هم چنان اقدام 
این منطقه کرده است و  به ساخت وساز جاده ها در 
دولت  ولى  خوانده اند  تهاجمى  کنش  را  آن ها  اقدام 
تقویت صنعت  راستاى  در  را  اقدامات خودش  چین 
از سوى  نموده است.  توریسم معرفى  و  گردش گرى 
دیگر با توجه به تبعات مخرب برخورد نظامى چین و 
هند در منطقه، و اولویت دادن دو کشور به مذاکرات 
براى کاهش تنش ها میان دو طرف بهترین راه حل 
اقتصادى شان - در چنین  منافع  به  بوده و مى تواند 
وضعیت که به علت کروناویروس اقتصاد جهان دچار 
آسیب هاى شدیدى شده است- بینجامد و از تشدید 
جلوگیرى  نظامى  برخورد هاى  گسترش  و  خشونت 
پاندمى  با  جهان  اقتصاد  شدن  مواجه  چون  کنند. 
و  شده  متحمل  را  جدى  آسیب هاى  کروناویروس 
تامین منافع دو  راه حل هاى صلح جویانه مى تواند در 

طرف مثمر واقع گردد.
نهایتاً مى توان گفت که مناسبات چین و هند نامتقارن 
بوده و عناصر رقابت و همکارى میان دو طرف جایگاه 
خودش را دارد و با وجود روابط خوب دیپلماتیک و 
اقتصادى به تنش هاى امنیتى مانند منازعات مرزى و 
در  تاثیرگذار  نقش  دو طرف  ژیوپولتیکى  رقابت هاى 
روابط آن ها دارد که مى تواند در ترتیب نظم منطقه اى 
میان بازیگران برجسته اى چون چین و هند اثرگذار 

و بااهمیت باشد.

2- قرضه ها مى توانند استقالل سیاسى و آزادى 
را سلب کنند

بخش دیگرى از شرکت کننده گان در این جریان، وام 
را زمینه ساز دخالت خارجى در  بین المللى  صندوق 
که  است  این  افراد  این  نگرانى  مى دانند.  افغانستان 

افغانستان با دریافت این وام، استقالل نسبى اش در 
زمینه سیاست گذارى را از دست بدهد.

3- نگرانى از تاثیرات منفى وام هاى خارجى
بخش دیگرى از فعاالن نگران این اند که وام، تنها 
بازیگران  برابر  در  افغانستان  شدن  بده کار  موجب 
خارجى شود. آن ها نگران اند که مبلغ دریافت شده 
به دلیل فساد، دچار ناکارآمدى شود و از سوى دیگر 
افغانستان را با ناکارآمدى پرداخت روبه رو سازد. چرا 
که افغانستان از یک سو در حال حاضر نیازمند کمک 
خارجى براى تامین بودجه خود مى باشد و از سوى 
دیگر با احتمال خروج امریکا از افغانستان و بحران 
جهانى کرونا، این خطر وجود دارد که آینده ارز ملى 
افغانستان در برابر دالر، دچار تالطم و سقوط شود. 
به  را  افغانستان  ضعیف  اقتصاد  مى تواند  که  امرى 

اقتصادى بده کار بدل کند.
در  مردم  نگرانى  مجموع  در 
نشان داده شده است  AfghansRejectIMFLoan
که بازتابى از نگرانى جامعه در شکایت از فساد گسترده 
در ساختار سیاسى و اجتماعى این کشور است که هر 
کمک بین المللى را نه به ظرفیتى مثبت براى مقابله 
با مشکالت، بلکه به این باور اند که کمک ها تنها به 
سود شخصى براى صاحبان قدرت بدل خواهد کرد. 
در شرایطى که این مسأله مرتبط با یک وام خارجى 
باشد، نگرانى این جامعه تشدید خواهد شد، چرا که 
فساد نه تنها موجب نابودى این فرصت، بلکه باعث 

افزایش بدهى هاى افغانستان نیز مى شود.

مناسبات چین و هند در وراى مسایل مرزى

چرا باید وام صندوق بین المللى پول را رد؟

معاون محقق زهره محمدزى
عضو علمى مرکز مطالعات منطقه اى اکادمى علوم افغانستان

سیدپرویز هاشمى 



با  و  شد  آغاز  چین  ووهان  از  کرونا  ویروس  شیوع 
همه گیرى سریع به یک بحران جدى جهانى مبدل گردید 
تنها  نه  ویروس  این  کرد.  درگیر  را  زیادى  کشور هاى  و 
وضیعت بهداشت جهانى را در مخاطره قرار داد، بلکه با 
تعطیل کردن فعالیت هاى اجتماعى، تجارى و اقتصادى، 
روال عادى زندهگى را مختل ساخت. نهاد  هاى تعلیمى و 
تحصیلى، کارخانه ها و تجمعات به منظور محدود کردن 
از  نیز  ورزش  رفتند.  تعطیلى  به  رو  بیمارى،  این  شیوع 
گزند این ویروس همه گیر به دور نماند و زیر سایه ى کرونا 
تمامى فعالیت هاى ورزشى در سطوح مختلف جهانى به 

تعویق و تعلیق افتاد.
افراد درگیر،  و سایر  براى حفظ و سالمتى ورزش کاران 
بین المللى،  سطوح  در  ورزشى  رویدادهاى  مهم ترین 
منطقه اى و ملى لغو شد یا به تعویق افتاد، از مسابقات 
ماراتون تا مسابقات فوتبال، بازى هاى بسکتبال، هندبال، 
بقیه  و  وزنه بردارى  قایق رانى،  کریکت،  رگبى،  هاکى، 

رشته هاى دیگر ورزشى.
تعویق یک ساله بازى هاى المپیک توکیو که قرار بود در 
ماه جوالى  2020 در جاپان برگزار شود، هم بخشى از 
تأثیر این ویروس کوچک بر جهان ورزش است. اگرچه 
مراسم سنتى روشن کردن مشعل المپیک در المپیا به 
اما  برگزار شد،  تماشاگران  بدون حضور  مارچ  تاریخ 12 
پس از انتقاد و اعالم عدم اشتراك بعضى از کشورها در 
ماه   24 در  بین المللى  المپیک  توکیو،  بازى هاى 2020 

مارچ مسابقات را به 2021 به تعویق انداخت.
این اختالل پس از جنگ جهانى دوم، براى نخستین بار 
است که در تاریخ ورزش جهان اتفاق مى افتد. اولین بارى 
بازى  براى  بازیکنان  و  تماشا  براى  تماشاگران  که  است 

کردن، هیچ رویداد ورزشى  ندارند.

ورزش افغانستان و کرونا 
در 23 جنورى اولین رویداد مثبت ویروس کرونا در والیت 
هرات افغانستان به ثبت رسید و به دنبال افزایش شمار 
فعالیت هاى  تمامى  کشور،  در  ویروس  این  به  مبتالیان 
ورزشى تعطیل اعالم شد. در همان زمان نخستین لیگ 
بُزکشى به حمایت رادیو تلویزیون ملى در کابل جریان 
اکنون  شد.  متوقف  رقابت ،  دور  چند  از  پس  که  داشت 
حدود سه ماه مى شود که تمامى فعالیت ها، اجتماعات و 

هواى  هندوستان  دهلى  شهر  در  روزى  قبل،  سال ها 
دیدن آرامگاه امیر خسرو دهلوى به سرم زدم و با یکى 
از دوستان آن جا رفتم. نزدیک درب ورودى «نظام الدین 
بازار سرپوشیده اى مملو  درگاه»، کوچه پس کوچه ها و 
از شمع، گل، تسبیح و...بود. همین که در بازارچه قدم 
آوردن  دست  به  براى  و  دویدند  گروه  یکى  گذاشتیم، 
چند روپیه کفش هاى ما را چنان درآوردند که یک پاى 
ما در دست یکى بود و پاى دیگر در دست دیگرى، گروه 
گل فروشان به هزار اصرار آمیخته به تحمیل، گل هاى 
را  خودشان  پول  و  گذاشتند  ما  دست  به  را  خودشان 
ترمیم  براى  گویا  که  کسى  آرامگاه،  درب  در  گرفتند. 
اجازه  از گرفتن پول  بعد  زیارت خیریه جمع مى کند، 

ورد به بازدیدکننده گان داد.
سکتور  و  زیارت  آن  اخاذان  میان  عجیبى  شباهت 
خصوصى طبابت افغانستان است. به جز چند شفاخانه 
خصوصى که از امکانات معیارى نسبى برخوردار اند، در 
از معیارهاى  مابقى شفاخانه هاى خصوصى، از یک سو، 
استندرد تشخیصى و درمانى خبرى نیست و از سوى 
چرخاندن  براى  ابزارى  آن ها  براى  مریض،  هر  دیگر، 
قدم  مریضى  همین که  مى آید.  حساب  به  تجارت شان 
قدم به قدم  باید  مى گذارد،  شفاخانه  ورودى  دروازه  به 
پول بپردازد و اکثر این مصارف بیرون از دایره نیازهاى 
ورودى  درب  در  که  مصارفى  مانند  دقیقاً  مریض اند؛ 

همان زیارت تحمیل مى شوند.
بازار،  این  تحمیل  و  توجیه  براى  داکتران  بیش تر 
مریضان را با چرب زبانى هاى ماهرانه و استدالل ناقص 
قناعت مى دهند. ذهن مریضان را به سمت یک قضاوت 
مثال هاى  بیش تر  و  مى کشانند  غیرمنطقى  مقایسه اى 
این چنینى مى آورند: اگر فردى در امریکا بیمه صحى 
نداشته باشد، از عهده مصارف تداوى یک سرماخورده گى 

باشگاه هاى ورزشى در سراسر افغانستان متوقف است 
و ورزش کاران کشور در نگرانى به سر مى برند. 

پى آمد کرونا براى ورزش در جهان
از آن جایى که ورزش سهم درشت و قابل دید در رشد 
اقتصادى و اجتماعى دارد، نقش آن به خوبى توسط 
سهم  ورزش  است.  شده  شناخته  مردم  و  دولت ها 
ارزنده در توان مندسازى زنان و جوانان، افراد و جوامع 
و هم چنین بهداشت، آموزش و اهداف اجتماعى داشته 
و دارد. با تعلیق و توقف رویداد هاى ورزشى و مسابقات، 
تاثیر مخرب بیمارى نا اعالج کرونا را در ابعاد مختلف 
مشاهده مى کنیم. قرنطین شدن جهان، به خصوص 
تعطیلى رویداد هاى ورزشى به منظور محدود کردن 
شیوع این ویروس، باعث به خطر انداختن آینده مالى 
و سقوط باشگاه ها، نهاد هاى ورزشى و سرمایه گذاران 

در بخش ورزش و ورزش کاران شده است.
ورزش در حال حاضر به صنعت تبدیل شده است و 
ساالنه کشورهاى مختلف میلیارد ها دالر از این طریق 
درآمد دارند. در مواجهه با کووید-19، میلیون ها شغل 
تنها  نه  دارد.  قرار  معرض خطر  در  جهان  در سطح 
متخصصان ورزش، بلکه افرادى که در صنایع خدمات 
ورزشى مرتبط با لیگ ها و رویدادها هستند، از جمله 
تهیه  حمل و نقل،  زیرساخت ها،  گردش گرى،  سفر، 
غذا و پخش رسانه اى همه درگیر است. ورزش کاران 
حرفه اى نیز از یک سو سعى مى کنند ضمن مناسب 
ماندن در خانه، تمرین خود را مجدداً تنظیم کنند و 

نمى تواند.  برآمده  ساده در یک شفاخانه خصوصى 
بزرگى  شهرهاى  و  پایتخت  در  که  است  این گونه 
خصوصى  شفاخانه هاى  تعداد  مزار،  و  هرات  چون 
بیش تر از سالن هاى عروسى و آرایشگاه هاى اصالح 

موى شده اند.
یا  و  مستقیم  گونه  به  هم،  دولتى  شفاخانه هاى 
دارند.  نقش  بازار  این  کردن  فربه  در  غیرمستقیم، 
ساده ترین  با  افغانستان،  در  دولتى  شفاخانه هاى 
امروزى  طبابت  استندرد  معیارهاى  و  امکانات 
که   (OPD) سراپا  مریضان  بخش  ندارند.  تطابق 
نخستین قدم تشخیص و تداوى مریضان در همه 
به دست جوانانى  مى باشد،  تخصصى  شفاخانه هاى 
تخصص اند سپرده مى شود.  اکمال  دوره  که شامل 
البراتوارها از وسایل تشخیصى استندرد و پرسونل 
اقالم  ضرورى ترین  از  محروم اند.  به روز  و  مسلکى 
دوایى، حتا در بخش مریضان داخل بستر، خبرى 
مراقبت هاى  واحدهاى  خانه ها،  عملیات  نیست. 
داخل  غذاهاى  بسترى،  مریضان  اتاق هاى  جدى، 

شفاخانه... همه و همه پر از عیب و نقص اند.
در دو قدمى هر شفاخانه، بازار سرمایه گذارى گرم 
است؛ ده ها دواخانه، البراتوارها، معاینه خانه داکترانى 
که در همان شفاخانه ها رسماً کار مى کنند و مریضان 
را از داخل شفاخانه به معاینه خانه خود مى کشانند، 
کلینیک هایى با تابلوهاى بزرگى که تمام جلوه هاى 
طبابت امروز جهان را در تابلوهاى شان مى توان دید؛ 

فقط در تابلوهاى شان!
هم چنان امتیازاتى که از طرف شرکت هاى دوایى، 
داکتران  به  خصوصى  شفاخانه هاى  و  البراتوارها 
این چرخه  نیز،  داده مى شود،  شفاخانه هاى دولتى 
از  حج  سفرهاى  است؛  بخشیده  بیش ترى  قوت  را 

از سویى هم خطر از دست دادن حامیان حرفه اى را 
دارند که ممکن از آنان مانند قبل حمایت نکنند و 
کساد  حالت  در  ورزشى  لوازم  عمده ى  بازارهاى  نیز 

قرار دارند.
عالوه  بر پى آمدهاى اقتصادى، لغو و تعطیلى بازى ها 
هم چنین بر بسیارى از مزایاى اجتماعى رویدادهاى 
ورزشى جهانى و منطقه  اى تأثیر مى گذارد که مى تواند 
دیرباز  از  ورزش  آورد.  وجود  به  را  اجتماعى  انسجام 
پل  ایجاد  و  ارتباطات  تقویت  براى  ارزش مند  ابزارى 
میان جوامع و نسل ها محسوب شده است. از طریق 
ورزش، گروه هاى مختلف قادر اند نقش اساسى را در 
به ویژه در جوامع تقسیم  تحول و توسعه اجتماعى 
آشنایى  و  حضور  براى  را  زمینه  و  کنند  ایفا  شده 
گروه هاى مختلف مساعد مى کند. در این چارچوب، 
از ورزش براى ایجاد فرصت هاى یادگیرى و دست یابى 
نیز  معرض خطر  در  یا  حاشیه اى  اغلب  به جمعیت 
و  رویداد ها  تعطیلى  با  حاال  اما  مى شود.  استفاده 
اجتماعات ورزشى، شکافى عمیق در بعد اجتماعى به 

خوبى قابل رویت است.
در صحت  ورزش  نقش  به  نظرى  اگر  میان  این  در 
بیندازیم، ارزش و ارتباط تنگاتنگ ورزش در سالمت 
به  نیافتن  دست  است.  انکار ناپذیر  حقیقتى  انسانى 
ورزش هاى روزمره یا ورزش هاى منظم ممکن است 
بدن،  ایمنى  ایجاد چالش هایى در سیستم  به  منجر 

سالمت جسمى و روانى شود.
باشگاه ها،  تمامى  کرونا  نااعالج  بیمارى  شیوع  با 

فزیوتراپى  مراکز  و  ورزشى  استدیوم هاى  حوض ها، 
بسته شدند و بسیارى افراد از حضور در فعالیت هاى 
محروم  خانه  از  بیرون  فردى  و  گروهى  ورزشى 
گردیدند. در چنین شرایطى، تمایل افراد به فعالیت 
بدنى کم تر شده است. خواب نا منظم و رژیم نامناسب 
باعث افزایش وزن و از دست دادن تناسب اندام براى 
آنان شده است. در این میان اما خانواده هاى با درآمد 
ورزشى،  ابزار  به  نداشتن  دسترسى  دلیل  به  کم تر 
مهلک  مرض  این  منفى  تأثیرات  معرض  در  بیش تر 

قرار گرفته اند.
اگرچه محتویات ورزشى به گونه ى آنالین و آموزش 
بخش هاى  تمام  در  اجتماعى  رسانه هاى  در  رایگان 
و  دارد  وجود  ورزش کاران  بهره ورى  براى  ورزشى 
سختى روزها را مى تواند کاهش دهد،  با این حال، 
دسترسى به چنین منابع و انترنت به ویژه براى افراد 
در جوامع فقیرنشین و در بسیارى از کشورهاى در 

حال توسعه، مشکل  یا ناممکن است.

نتیجه 
قابل  تأثیرات  کرونا  بیمارى همه گیر  این که  قبول  با 
و  اقتصادى  بعد هاى  در  ورزش  دنیاى  بر  توجهى 
اجتماعى داشته و سالمت جسمى و روحى افراد نیز 
از دایره ى آن بیرون نیست، براى پیش گیرى از شکاف 
مناسبى  راه هاى  است  نیاز  بخش  این  در  عمیق تر 

جستوجو و طرح شود.
تماشاگران،  ورزشى،  رسانه هاى  تولید کنندهگان، 
و  یک دیگر  هم آهنگى  به  بازیکنان  و  کارمندان 
همکارى دولت و نهاد هاى صحى براى کاهش اثرات 
منفى کووید-19 در دنیاى ورزش و نیز رونق گرفتن 
طرح هاى  و  راهنمایى  روى  ورزش  صنعت  دوباره ى 

خالقانه  کار کنند.
نهاد هاى بزرگ جهانى با در نظر داشت نکات مربوط 
به سالمت ، بهداشت، کار و سایر استندردهایى که در 
به  آینده و شرایط  کار مرتبط   رویدادهاى ورزشى 
فدراسیون هاى  به  را  طرحى  مى شود،  اعمال  ورزش 
سراسر  در  مختلف  سازمان هاى  و  باشگاه ها  ورزشى، 
جهان ارایه دهند تا با در نظر داشت آن فعالیت هاى 

ورزشى آغاز شود.

طرف شرکت هاى دوایى، سفرهاى تفریحى به هند، 
و شامل  داکتران  براى  مهمانى هاى مجلل  دوبى...، 
و  ادویه  بازار  مفاد  فى صدى  در  داکتران  کردن 

معاینات البراتوارى.
حاال که وزارت صحت عامه، با آن همه پول مساعدت 
شده و داشتن مراکز صحى در قریه به قریه هر والیت، 
نگهدارد؛  باز  را  خصوصى  سکتور  دست  مى خواهد 

حال مردم را خراب مى بینم!
قراردادى  معیارهاى  بر  بنا  مراکز صحى خصوصى، 
طبابت، حق خودشان مى دانند که به تمام مراجعان 
معاینه تشخیص کرونا را توصیه کنند. این جا است 
که در کنار معاینه تشخیص کرونا، بازار البراتوارها را 
با چسباندن معاینات اضافى بر گرده تست تشخیصى 
شرکت هاى  و  دواخانه ها  کرد.  خواهند  گرم  کرونا 
در  نایاب اند،  فرصت هاى  چنین  تشنه  که  دوایى، 
شفاخانه هاى خصوصى،  و  کلینیک ها  با  هم آهنگى 
ادویه مختلف انبارهاى خودشان را که به دو قدمى 
تاریخ انقضا نزدیک شده، به فروش خواهند رساند. 
این مشکل تازه اى در بازار طبابت افغانستان نیست. 
مردم  دسترخوان  که  امروز،  بحرانى  شرایط  در  اما 
دو چیز  است،  تهى شدن  به  رو  این سرزمین  فقیر 

قابل نگرانى مى تواند باشد:
سنجش  البراتوارهاى  هنوز  که  کشورى  در   -1
که  بل  خوابیده اند،  تنها  نه  وارداتى،  ادویه  کیفیت 
وارد مى شود  که  بى کیفیتى  وارداتى  ادویه  تمام  از 
امتیازات هنگفتى مى گیرند، چه ضمانتى وجود دارد 
که آزمایش هاى تشخیصى کرونا در بازار، آن هم بازار 
افسارگسیخته افغانستان، کاذب نباشند؟ و اگر کاذب 
هم نباشند، بر کیفیت و استندرد بودن این تست ها 
چه گونه مى توان باور کرد؟ نظامى که به جز هنگام 

اخذ مالیات ساالنه، سرى به شفاخانه هاى خصوصى 
گونه  چه  نمى زند،  داکتران  معاینه خانه هاى  و 
مى تواند در پاندمى اى که جهان را تکان داده است، 

سیستم سازى کند و نظم یک شبه برقرار سازد؟
تا  سر  در  کرونا  تست  براى  ثابتى  قیمت  اگر   -2
سر افغانستان تعیین نشود، پوست مردم فقیر این 
خصوصى  مرکز  هر  شد!  خواهد  کنده  سرزمین 
مدعى داشتن کیت هاى تشخیصى باکیفیت تر شده 
وزارت صحت  شاید  برد.  خواهد  باال  را  قیمت ها  و 
عامه بسیار به راحتى در مقابل یک رسانه بگوید: این 
مشکل خاصى نیست، هدف ما ایجاد زمینه تشخیص 
و تداوى مریضان کرونا در این شرایط بحرانى است 
و بر فعالیت هاى تمام مراکز صحى نظارت خواهیم 
جان باخته گان  اقارب  گریه هاى  که  وزارتى  داشت. 
کرونا از خواب بیدارش مى کند تا دست به کار شود و 
در شفاخانه افغان جاپان تغییرات اندکى ایجاد کند، 

چگونه مى تواند گند بازار افغانستان را پاك کند؟
و  تشخیص  مسوولیت  که  عامه،  صحت  وزارت 
تداوى مریضان کرونا بر دوشش سنگینى مى کند، 
شفاخانه هاى  براى  محدودیت هایى  و  شرایط  باید 
خصوصى وضع کند تا نتوانند کرونا را به یک منبع 
هم چنان  کنند.  بدل  سرمایه ساز  و  آسان  درآمد 
چنین  با  که  کند  ثابت  باید  عامه  صحت  وزارت 
شرایط  این  در  مسوولیت  از  گریز  تصمیم هایش، 

نخواهد بود. 
نشود فردا کیت هاى تشخیصى شفاخانه هاى دولتى 
را در البراتوارهاى شخصى ببینیم! نشود که مریضان 
امکانات  کرونا  مراکز  که  آن  با  کرونا،  به  مشکوك 
براى  باشند،  داشته  هم  را  درمان شان  و  تشخیص 

امتیازگیرى به مراکز شخصى فرستاده شوند!

دنیاى ورزش در سایه ى تاریک کرونا 

کرونا رسماً وارد بازار مى شود

بنفشه فیضى، ژورنالیست 

داکتر شفیق رامز
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وزارت صحت  یافته هاى  اساس  بر 
عامه کشور، تا حدود دو ماه دیگر 
اوج همه گیرى ویروس کرونا، در 
افغانستان تمام مى شود و شمار 
کم کم  مبتالیان  و  مرگ ومیر 
وزارت  سرپرست  مى یابد.  کاهش 
صحت عامه مى گوید مردم نیز باید 
فردى  بهداشت  اجتماعى،  فاصله گیرى  بهداشتى،  موارد 
و توصیه هاى پزشکان را جدى بگیرند و مانع گسترش 

بیش  تر ویروس، در جامعه شوند.
به گفته ى او، وزارت صحت عامه تالش مى کند مشکالت 
پزشکان را در والیت هاى گوناگون برطرف کند تا آنان 
بتوانند خدمات بهترى به مردم ارایه کنند. از سوى دیگر، 
نگرانى ها از «موج دوم» همه گیرى ویروس، با آغاز فصل 
خزان و زمستان و سرد شدن هوا وجود دارد، اما تاکنون 

پیش بینى دقیقى از آغاز آن نشده است. 
طى روزهاى پسین، شمار مبتالیان و مرگ ومیر بیماران 
کووید-19 در کشور افزایش چشم گیرى داشته و از دید 
افغانستان در «قله  آمار کنونى  با  امور پزشکى،  آگاهان 
دامنه دار موج اول» قرار دارد و همین وضعیت چند ماه 

ادامه خواهد یافت.

دو ماه تا عبور از اوج همه گیرى ویروس
سرپرست وزارت صحت عامه، در نخستین سفرش پس 
از عهده دار شدن این وزارت به هرات، روز جمعه، سى ام 
در  کرونا  وضعیت  خبرى،  نشستى  در  حضور  با  جوزا، 
کشور  کل  آمار  او،  گفته ى  به  داد.  شرح  را  والیت  این 
نشان مى دهد، افغانستان تا حدود دو ماه دیگر از «اوج 

همه گیرى» ویروس عبور مى کند.
این مقام ارشد صحى کشور باور دارد، بررسى هاى وزارت 
صحت عامه و آمار مبتالیان و مرگ ومیر نشان مى دهد، 
همه گیرى  «ُقله   به  شدن  نزدیک  حال  در  افغانستان 
اوج  آینده،  ماه  دو  تا  یک  ممکن  و  است  ویروس» 

همه گیرى در کشور تمام شود.
سرپرست وزارت صحت عامه، از شهروندان خواست که 
با رعایت موارد بهداشتى، فاصله گیرى اجتماعى، عملى 
کردن توصیه هاى پزشکان، استفاده از ماسک و ضدعفونى 
گسترش  مانع  بودوباش شان،  محل  و  کار  محل  کردن 

دقیقى در مورد آغاز «موج دوم» داشت، اما سکتور صحت 
آماده گى  براى مقابله با آن در فصل زمستان را روى دست 

گرفته است.
برخى آگاهان امور پزشکى باور دارند، با توجه به وضعیت 
کنونى افغانستان، وضعیت به گونه اى است که کشور در 
«قله دامنه دار موج اول» قرار دارد و این وضعیت ممکن 

است ماه ها دوام کند و تا فصل زمستان تمام نشود.
با  صحبت  در  پزشکى،  امور  آگاه  فقیریار،  نبیل  داکتر 
8صبح مى گوید نظر به شواهد و مطالعات «مرکز کنترل 
امراض سارى جهان» کرونا به این زودى ها محو شدنى 
نیست و پیش بینى در مورد «موج دوم همه گیرى» دشوار 

است.
به گفته ى او، روند ابتال و مرگ ومیر هنوز در کشور هاى 
اروپایى، امریکا و «امریکاى التین» به شدت خود روان 
بهتر  دامنه دار»  «قله  اصطالح  اوضاعى،  چنین  با  است، 
صدق مى کند و در خزان و زمستان نیز، طورى که شواهد 

نشان مى دهد، کماکان ادامه خواهد داشت.
با این همه ، سرپرست وزارت صحت عامه، از تالش براى 
ارایه خدمات به بیماران کووید-19 در تمام مراکز درمانى 
و فراهم سازى دستگاه تولید اکسیجن در شفاخانه ها براى 

بیش تر ویروس شوند و به پایان اوج همه گیرى کمک 
کنند.

از  بزرگى  بخش  مى کند،  تأکید  عثمانى  احمدجواد 
درمانى  مراکز  در  حضور  بدون  کووید-19  بیماران 
اصلى  علت  و  یافته اند  بهبود  خانه گى  مراقبت  با 
مرگ ومیر افراد، وجود بیمارى هاى ضمیمه اى مانند 
برخى  و  سرطان  نفس تنگى،   قلبى،  بیمارى  دیابت، 

امراض دیگر بوده است.
معلومات وزارت صحت عامه نشان مى دهد، روحیه ى 
اساسى  نقش  کووید-19  بیمارى  با  مبارزه  در  قوى 
برابر  در  افراد  که  قدر  هر  و  دارد  بیماران  بهبود  در 
ترس، استرس و نگرانى مقابله کنند، سیستم دفاعى 

بدن شان قوى تر مى شود و زودتر ِشفا مى یابند.

خزان و زمستان موج دوم ویروس آغاز مى شود؟ 
هم زمان با خوش بینى ها از پایان اوج همه گیرى کرونا، 
با  ویروس،  آغاز «موج دوم» همه گیرى  از  نگرانى ها 
شروع فصل سرما، طى ماه هاى آینده در اواخر خزان 

و اوایل زمستان سال جارى وجود دارد.
از دید وزارت صحت عامه، نمى توان از حاال پیش بینى 

مقابله با «موج دوم» احتمالى بیمارى کووید-19 در 
فصل زمستان خبر مى دهد.

با کمک مردم کرونا شکست مى خورد 
حکومت  مى گوید  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
افغانستان با تمام توان و امکانات از این وزارت براى 
مهار کرونا، پشتى بانى مى کند و تمام ادارات سکتورى 
با این وزارت هم کارى دارند. وى  مى افزاید، بر اساس 
تصمیم جدید وزارت صحت، تمام ظرفیت ها و مراکز 
درمانى در شهرها و مناطق روستایى، براى مهار کرونا 

استفاده مى شود.
و  پزشکى  جامعه  از  مردم  با حمایت  او،  گفته ى  به 
سکتور صحى، کرونا در افغانستان شکست مى خورد و 
پزشکان با تمام قدرت براى مهار آن تالش مى کنند و 
در این مبارزه  پیروز خواهند شد. بر اساس معلومات 
ارایه شده از سوى احمدجواد عثمانى، بیش تر موارد 
خفیف  نشانه هاى  کشور  در  کووید-19  بیماران 
بیمارى مثل «ریزش و گلودرد» دارند و برخى دیگر 

از مبتالیان، هیچ نشانه اى نداشته اند.
وزارت صحت عامه، از بهبودى بیش تر از هشت هزار 
اساس  بر  که  مى دهد  خبر  کشور  در  کرونا،  بیمار 
وزارت،  آزمایشگاه هاى  در  شده  انجام  آزمایش هاى 
نمونه هاى آنان منفى شده است. افزون بر این، آمار 
موجود نشان مى دهد، در کنار بهبودى هزاران بیمار 
بدون  افراد،  از  زیادى  بسیار  شمار  شده،  آزمایش 
نمونه گیرى و آزمایش، کرونا را شکست داده و ِشفا 

یافته اند.
با این وجود، بر اساس آخرین آمار ارایه شده، شمار 
مورد   346 ثبت  با  کشور  در  کووید-19  بیماران 
اما  است،  شده  نزدیک  تن  هزار   28 مرز  به  جدید 
طى 24 ساعت گذشته 302 بیمار کووید-19 پس 
از صحت یابى از شفاخانه ها مرخص شده اند و شمار 

بهبودیافته گان به هشت هزار نفر نزدیک شده است.

سرپرست وزارت صحت:
تا دو ماه دیگر اوج همه گیرى کرونا 

تمام مى شود
محمدحسین نیک خواه

افغانستان  در  کرونا  مثبت  واقعه  اولین  ثبت  زمان  از 
ما  مردم  مدت  این  در  مى گذرد،  ماه  چهار  به  نزدیک 
داشته اند؛  ویروس  این  از  متفاوت  اما  تلخ  تجربه هاى 
عده اى که اعضاى فامیل یا دوستان شان به ویروس مبتال 
شدند، درگیر مدواى بیماران خود بود ند و عده اى هم 
که تا هنوز به ویروس کرونا مبتال نشده اند، به فکر شکم 
گرسنه خود. سه ماه از قرنطین هرات مى گذرد و در این 
مدت تمام اماکن عمومى و تجارى در این شهر توسط 
دولت مسدود شده و از فعالیت منع شده اند. کارگرانى 
که در این اماکن مشغول به کار بودند، بى کار شدند. با 
این وجود نه تنها از شیوع ویروس  کرونا جلوگیرى به 
عمل نیامده است، بلکه امروز خانه اى  نیست که در آن 
بیمار کرونایى وجود نداشته باشد. اما خوش بختانه تنها 
موضوعى که در این میان قابل اهمیت است، نرخ پایین 
مرگ ومیر ناشى از این ویروس است. شاید تنها دلیلى 
که باعث شده است تا هنوز هم آرامش نسبى در شهرها 
حاکم باشد، همین مساله   است. ما اکنون به مرحله اى 
رسیده ایم که دیگر نه مردم توان ماندن در خانه را دارند 
و نه دولت توان بسته نگه داشتن اماکن عمومى و تجارى 
را. عبور و مرور در شهر به حالت عادى خود جریان دارد 

و هر روز بیش تر مى شود؛
از  دانشگاه ها  دانشجویان  و  مکاتب  شاگردان   .4
دروس شان عقب مانده و سیستم آموزشى فعلى موفق 

عمل نکرده است؛
این  و  بیش تر مى شود  روز  5. شکاف هاى طبقاتى هر 
موضوع سبب به وجود آمدن  عقده هاى اجتماعى در 

جامعه خواهد شد؛
مردم  بى باورى  و  خانواده گى  خشونت هاى  افزایش   .6
نسبت به نهادى دولتى از جمله مواردى  است که در 
طوالنى مدت مى تواند پى آمد هاى به مراتب بدى را براى 

مردم افغانستان به همراه داشته باشد.
 در ابتداى قرنطین طرح هاى مختلفى از سوى دولت 
براى کمک به مردم در شب و روز هاى قرنطین روى 
دست گرفته شد که متاسفانه این کمک ها در حد چهار 
کیلو گندم و چند دانه نان خشک خالصه گردید. با این 
حساب آیا دولت خواهد توانست بعد از کرونا بحران هاى 
بعدى را مدیریت کند؟ آیا هم اکنون توانایى برقرارى 
بدون  دارد؟  کلى  طور  به  را  داخلى  و  اجتماعى  نظم 
توانایى  این که  کنار  در  بود.  تردید جواب خیر خواهد 
حل مشکالت و چالش هاى موجود در کشور را ندارد، 
بحران هاى سیاسى مى شود که  در  روز غرق  بلکه هر 
این موضوع اصًال به صالح مردم افغانستان نخواهد بود.

امروزه بیش تر کشور هاى درگیر با ویروس کرونا تالش 
مى کنند شیوه هاى کنار آمدن و زنده گى با این ویروس 
را به مردم خود آموزش دهند تا در کنار این که از آلوده 

و هرکس تالش مى کند لقمه نانى به دست آورد؛ با 
این حساب چرا تعطیلى و قرنطین ؟ 

کشور هایى که شهرهاى بزرگ و یا تمام شهر هاى 
شرایط  طبق  امروزه  بودند،  کرده  قرنطین  را  خود 
فعالیت  اجازه  بهداشتى،  نکات  رعایت  با  و  خاص 
تنها  نه  موضوع  این  که  داده اند   آن ها  به  را  مجدد 
باعث تقویت روحیه اجتماعى مى شود، بلکه مى تواند 
اقتصاد از هم پاشیده شان را احیا کند. اما متاسفانه 
در افغانستان با توجه به این که قبل از کرونا اقتصاد 
دولت و مردم هر دو در شرایط بحرانى قرار داشت، 
شد  نابود  آن  ستون هاى  کلى  به  قرنطین  ایام  در 
این میان عده اى هم که  ماند . در  و معلق در هوا 
شرایط موجود به نفع شان رقم خورده است، دست 
به کار شده  و براى سود بیش تر شرایط را براى مردم 

خود تلخ تر ساخته اند.
ما هر روز شاهد گران تر شدن مواد خوراکه، دارو و 
سایر اقالم مورد نیاز در بازار ها هستیم که طى چند 
روز آینده از این ناحیه نیز بحران جدیدى در راه 
خواهد بود. با این که  ویروس  کرونا و قرنطین شهر ها 
بار  به  براى شهروندان  منفى  و  متعدد  پى آمدهاى 
را  آن  مهم  نکات  طور خالصه  به  اما  است،  آورده 

مى توان چنین برشمرد: 
1. هر روز آمار جرایم جنایى افزایش مى یابد؛

2. بى کارى و فقر به اوج خود رسیده است؛
3. گران فروشى در تمام بخش هاى بازار حاکم است 

شدن به ویروس در امان باشند، به کسب وکار خود 
اقتصاد  بتوانند  دیگر  طرف  از  و  دهند  ادامه  نیز 
خود از فلج شدن نجات دهند؛ اما متاسفانه ما در 
تمام  براى  واحد  نسخه  یک  از  هنوز  تا  افغانستان 
تا  که  ولسوالى هایى  در  مى کنیم.  استفاده  والیات 
هنوز هیچ مورد مثبت ابتال به ویروس کرونا ثبت 
نشده است، مکاتب تعطیل است و ادارات دولتى نیز 
از همان تقسیم اوقات عمومى پیروى مى کنند. مگر 
در گذشته ماموران دولتى در روز چند ساعت کار 
انجام مى دادند که حاال به این تقسیم اوقات  مفید 

کارى جدید کار کنند؟
باید تفکیکى بین مناطق آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر 
وجود مى داشت تا براساس آن والیات و ولسوالى ها 
و  مى شدند  تقسیم بندى  سیاه  و  سفید  مناطق  به 
با  تجارى  و  تحصیلى  آموزشى،  نهاد هاى  فعالیت 
اجتماعى  فاصله  رعایت  و  بهداشتى  نکات  حفظ 

دوباره آغاز مى شد.
با توجه به این که افغانستان درگیر مشکالت متعدد 
به  توجه  با  و  است  کرونا  ویروس  از  فراتر  حتا  و 
تا حکومت  باال، الزم است  موضوعات ذکر شده در 
مرکزى هرچه زود تر تصمیمى را براى فعالیت مجدد 
اماکن عمومى  آموزشى ـ تحصیلى و سایر  نهاد هاى 
فاجعه اى  آن  غیر  در  بگیرد،  تجارى  روى دست  و 
بزرگ تر از کرونا در راه خواهد بود که کمر مردم و 

دولت را خم خواهد کرد.

آیا تعطیلى مکاتب و مراکز تجارى تنها راه حل است؟
فرهاد احمدى

لیسانس حقوق و علوم سیاسى



فرصت باهمى یا جدایى خانواده ها؟
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از واژه هایى که در زنده گى ما اضافه شده  امروز یکى 
یا  «کرونا»  مى گیرد،  قرار  استفاده  مورد  روز  هر  و 
پیش رفت  اثر  در  خوش بختانه  است.   «covid-19»
تکنولوژى، شکل ژنیتکى این ویروس به زودى در دست 
دانشمندان قرار گرفت و چندین کشور در حال ساخت 

واکسین و تحقیق روى آن هستند.
از کشورى که هیچ چیز سر جایش نیست، هم توقع 
هم  نه  و  مدیریتى  نه  برنامه اى،  نه  نمى رود.  زیادى 
اجزایى براى مدیریت و بهتر شدن کشور وجود دارد؛ 

فقط شعار است و شعاربازى. 
با این همه مشکالت ما نباید همیشه نیمه خالى گیالس 

را بنگریم. کرونا هم براى ما آموزه هایى دارد:
- زنده شدن دوباره زمین: زمین بعد از مدت ها نفس 
تازه اى گرفت. نه دودى، نه تولید گاز مضرى، نه فعالیت 
کارخانه اى و نه رفت و آمدى (پروازها). این یک فرصت 
بسیار عالى براى دوباره زنده شدن و ترمیم الیه اوزون 

است. 
نشان  امریکایى  پژوهش گران  تحقیقات  اولیه  نتایج 
اکسید  دى  تولید  میزان  سال 2020  در  که  مى دهد 
کاربن که باعث گرم شدن کره زمین مى شود کاهش 
یافته، اما احتمال دارد بعد از به دسترس قرار گرفتن 

واکسین کرونا دوباره افزایش یابد.
- افزایش حس همکارى و انسان دوستى: مواجه شدن 
جامعه بشرى با چنین اپیدمى باعث روحیه همکارى 
و انسان دوستى بیش تر بین مردم جهان شده است. از 
میلیون   100,4) جهانى  بهداشت  سازمان  کمک هاى 
از کمک هاى  هند،  گندم  تا کمک هاى  گرفته  دالرى) 
چین و ترکیه تا کمک هاى نماینده هاى پارلمان، تاجران 
حس  نشان دهنده  همه   مدنى،  جامعه  اطالع رسانى  و 

همکارى و بشر دوستانه است. 

در دسامبر 2019 ویروس کرونا در شهر ووهان چین عرض 
باالخره  و  کرد  بسیار سریع رشد  به شکل  که  کرد  وجود 
تاکنون  و  گردیده  نشر  و  پخش  جهان  مختلف  نقاط  به 

پى آمد هاى ناگوارى را در پى داشته است.
قرنطین  کووید-19،  با  مبارزه  راه  در  جهان  کشور هاى 
خانه گى را اعالم کردند و از مردم خواستند تا گشت و گذار 
از تجمعات خوددارى  و  بدهند  را در شهرها کاهش  خود 
موثر  راهکار  به عنوان یک  قرنطین  این که  کنار  کنند. در 
به  نتایج مطلوبى  اکثر کشور ها  براى  با کووید-19  مبارزه 
بار آورد، پى آمد هاى منفى در عرصه هاى مختلف هم چون 
عرصه هاى صحى، اقتصادى و تجارى نیز در سراسر جهان 
داشت که در این میان کانون خانواده ها نیز از این پى آمد هاى 

منفى به دور نماند.
در طول سال هاى گذشته انسان ها بیش تر مصروف زنده گى 
رسیده گى  براى  محدودى  فرصت  و  بودند  شده  کارى 
نحوى  به  پیدا مى کردند.  باهمى  و  کارهاى خانواده گى  به 
تعقیب  عادتى  عمل  یک  همچون  را  زنده گى  انسان ها 
مى کردند، اما قرنطین و رخصتى هاى دوام دار به عنوان یک 
را گرم  بسیارى خانوادهها  کانون  توانست  بیسابقه  فرصت 
بسازد، بسیارى خانواده ها را به هم نزدیک بسازد، بسیارى  از 
بودن در کنار همدیگر لذت ببرند و به نحوى در کنار خانه 

و خانواده هاى خود خوش بگذرانند.
اما در ُرخ دیگر این سکه، سیاهى و سرنوشت ناخوش آیندى 
است، طورى که قرنطین سبب شد در بعضى کشورهاى فقیر 
همچون افغانستان در بسیارى خانواده ها فقر و تنگ دستى 
بیداد کند. شخصى که روزانه با دست مزد اندك مى توانست 
حاال  سازد،  برآورده  را  خود  فرزند  و  زن  خانواده،  مصارف 
دیگر با کرونا و قرنطین نمى تواند از خانه خارج شده و به 

کار روزمره خود بپردازد.
به  مجبور  را  خانواده  رییس  کرونا  از  ترس  جهت  یک  از 
که  فرزندى  و  زن  دیگر  جهت  از  و  مى کند  خانه نشینى 

نیوزلند تنها کشور غربى است که توانسته به موفقیت 
قابل مالحظه در مقابله با شیوع کرونا دست پیدا کند 
مقابله کرده  کووید-19  بیمارى  با  کارآمد  به شکل  و 
و هزینه هاى مالى و جانى ناشى از آن را تا حد قابل 
مورد  هیچ  کشور  این  در  حاال  دهد.  کاهش  توجهى 
مدیون  کشور  این  ندارد.  وجود  کرونا  به  ابتال  جدید 
این  نخست وزیر  آردرن،  خانم جاسیندا  موثر  مدیریت 
کشور، است. در این کشور زنده گى ها در حال برگشتن 

به روال عادى است.
- قدر داشته هاى مان را بدانیم: تا زمانى که چیزى داریم، 
قدرش را نمى دانیم، این خاصیت ذاتى انسان ها است. 
داریم،  رفیق  و  دوست  برادر،  مادر،  پدر،  که  زمانى  تا 
قدر شان را نمى دانیم. این جا آن شعر آهنگ مشهور امیر 

جان صبورى یادم آمد:
واى از دنیا که یار از یار مى ترسد
غنچه هاى تشنه از گلزار مى ترسد

عاشق از آوازه  ى دیدار مى ترسد
پنجه ى خنیاگران از تار مى ترسد

شهسوار از جاده  ى هموار مى ترسد
این طبیب از دیدن بیمار مى ترسد

- درد مشترك: همه گیر ها مربوط به یک کشور خاص 
نیستند، درد مشترك همه هستند و اگر کشورى امروز 
در خطر باشد، فردا حتماً تاثیرات آن به ما هم خواهید 
رسید. تمام مشکالت از مشکالت محیط زیستى گرفته 
همه  حال  شامل  همه گیر ها،  و  اوزون  الیه  تخریب  تا 

است.
قرنطین چند  زمان  در  است:  پدیده  بهترین  آزادى   -
صباحى تمام آزادى ها از ما گرفته شد و شرایط طورى 
شده که نمى توانیم عزیزان مان را در آغوش بگیرم، به 
پارك برویم و یا جمع دوستانه داشته باشیم. بنابراین، 

بیش تر  زمینه ى  خانواده ها  براى  دوام دار،  رخصتى هاى  و 
مساعد شد تا در کنار همدیگر به بینش، طرز تفکر، سلیقه ها 
و انعطاف پذیرى هم دیگر در برابر مشکالت و شرایط بحرانى 
بیش از پیش پى ببرند، هم دیگر را بیش تر و بهتر بشناسند 
و به این موضوع پى ببرند که در انتخاب خود دقت الزم به 

خرج نداده و با شخص مطلوب ازدواج نکرده اند .

کووید-19 و قرنطین چه تاثیرات روانى داشته است؟
کووید-19 تاثیرات روانى بیش از حدى باالى افراد جامعه 
گذاشته است. کرونا روح و روان مردم را متاثر ساخته است. 
این  از  برخاسته  مرگ هاى  و  مبتالیان  کشور ها  بعضى  در 
پیموده و  را  به شکل هولناك سیر صعودى خود  بیمارى 
این وضعیت براى اکثریت خانواده ها و افراد جامعه خیلى 
نگران کننده واقع شده و اکثراً قبل از این که به کووید-19

مبتال شوند، روحیه خود را از دست دادند. این خود باعث 
ایجاد تشنج و پرخاش گرى در کانون خانواده ها شد. 

عادى  زنده گى  در  جامعه  افراد  بیش ترین  دیگر  سوى  از 
مصروفیت هاى خود را داشتند، اما کرونا و قرنطین سبب 
شد که این مصروفیت ها از آن ها سلب شود و آن ها نتوانند 
عین حال  در  و  کنند  رسیده گى  بیرونى خود  کارهاى  به 
کدام برنامه مشخص و منظم در منازل خود هم پى ریزى 
نتوانند. بنابراین چنین افراد با توجه به افزایش آمار مبتالیان 
بیمارى کووید-19 و افزایش میزان مرگ و میر برخاسته از 
این بیمارى، توجه و تمرکز بیش از حد نموده و موجب ایجاد 

- تنها پولیس قهرمان نیست، هر گروه در جامعه  که 
قهرمان  نحوى  به  مى دهند،  انجام  را  مختلف  وظایف 
هستند، به خصوص چپن سفیدان: چپن سفیدان کسانى 
بودند و هستند که در خط مقدم جنگ با کرونا قرار 
و  خواب  دوست،  خانواده،  جان،  از  دارند.  و  داشتند 
اگر  تو شفا یاب شویم.  و  تا من  راحتى خود گذشتند 
این ها  حقیقتاً  که  مى بینیم  ببینیم،  عمیق تر  کمى 

قهرمانان هستند. 
کسى  هر  نمى شناسد:  نژاد  و  زبان  قوم،  همه گیر ها   -
غیر مسلمان،  و چه  مسلمان  باش، چه  مى خواهى  که 
ویروس که به سراغت آمد، به تو رحم نمى کند. یکى 
تفکر  طرز  ما،  فعلى  جامعه  بزرگ  بسیار  مشکالت  از 
سنتى است. از چاى سیاه گرفته تا فتواى این که کرونا 
براى مسلمان رحمت و براى کفار عذاب است و تا قطره 
واکسین حکیم الکوزى، این ها همه سنتى بودن جامعه 
را به ُرخ مى کشند. کرونا خود را براى همه ى مسلمان 
و غیر مسلمان به اثبات رسانید که براى کرونا سفید و 
سیاه، مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و غیر مؤمن ندارد 
و به اصطالح عامیانه هر کس که پیش آید، خوش آید .

- مدیران موفق مى توانند بحران ها را به خوبى مدیریت 
افغانستان  دولت  ویروس  این  شیوع  زمان  از  کنند: 
جهان  کشور هاى  در  بحران  مدیریت  الگوى  را  خود 
سوم خطاب کرده است، ولى متاسفانه نتوانسته است 
کرونا را مدیریت کند. حداقل در حد نسبتاً کارا، یکى 
از کار هاى عمده که دولت افغانستان مى توانست انجام 
بدهد، بستن مرز هاى کشور با کشور هاى همسایه بود، 

ولى این کار را نکرد.
کشور هایى هم بودند که توانستند در مقابل این ویروس 
تا حد زیادى مقابله جدى کنند، مثل جاپان، کوریاى 

جنوبى، آلمان، استرالیا و... 

گرسنه هستند و نان مى خواهند، آه و ناله دارند. با این وصف 
این همه سبب شده است که فضاى خانه، حداقل آرامش 

قبلى خود را از دست داده و باالخره به خشونت بگراید.
قرار  بدبختى  عامل  فقیر  کشور هاى  در  تنها  قرنطین  اما 
نگرفت، بلکه در بسیارى از کشور هاى متمول و پیش رفته 
جهان نیز باالى نظام خانواده گى تاثیرات عمیقى گذاشته 
پاشانده،  هم  از  را  خانواده ها  از  بسیارى  که  طورى  است، 
میزان  زده،  برهم  یا  و  ساخته  سرد  را  خانواده ها  کانون 
به  منجر  حتا  و  داده  افزایش  را  خانواده گى  خشونت هاى 
طالق و جدایى زوج ها شده است. به نقل از گزارش رسانه 
بین المللى بى بى سى، آمار خشونت هاى خانواده گى در چین، 
ایران و فرانسه در جریان قرنطین به سه برابر افزایش یافته 
است. حتا در چین با ختم ایام قرنطین، زوج ها براى طالق 

صف بستند.

در  طالق  و  خشونت ها  آمار  رفتن  بلند  دالیل  اما 
بوده  چه  قرنطینه  جریان  در  متمول  کشور هاى 

مى تواند؟
از  وارد فصل جدیدى  زنده گى مشترك  با شروع  انسان ها 
الزم  دقت  همسر  انتخاب  در  اگر  میشوند.  خود  زنده گى 
جدایى   و  ناکامى  به  فصل  این  مى تواند  نگیرد،  صورت 
بینجامد . یکى از دالیل عمده و اساسى صعود آمار طالق 
میتواند  قرنطین،  جریان  در  خانواده گى  خشونت هاى  و 
قرنطین  باشد. در فرصت  توافق فکرى میان زوجین  عدم 

مهم ترین پدیده جهان هستى آزادى است. اگر ما آزادى 
حیوانات را از آن ها سلب مى کنیم، یک کار غیر انسانى و 

غیر اخالقى انجام مى دهیم.
- منافع همه به هم دیگر بسته گى دارد، مانند زنجیره 
نتیجه  این  به  جهان   :(SUPPLY CHAIN) تامین 
رسیده است که منافع من در منافع تو و منافع تو در 
منافع همه بسته گى دارد؛ یعنى اگر چرخه اقتصادى در 
حال کار و تولید باشد، به نفع همه کار مى کند. مثًال 
یک شرکت دوا سازى را در نظر بگیرم، اگر از طرفى سود 
براى خود شرکت تولید کننده در بر دارد، از سمتى هم 
براى استفاده کنند ه ها مفید واقع مى شود و از جان مردم 
در مقابل ویروس ها و امراض گوناگون محافظت مى کند.
- کاهش حوادث ترافیکى در جهان: از زمان شیوع کرونا 
تا به حال اکثر کشور ها در حالت قرنطین بودند و این 
ترافیکى  حوادث  در  کاهش چشم گیرى  تا  شد  سبب 
شاهد باشیم. سازمان جهانى بهداشت در یک گزارش 
اعالم کرد که «در هر 24 ثانیه یک نفر بر اثر واقعات 

ترافیکى در جاده ها جان خود را از دست مى دهد». 

نتیجه
آموخت؛  بودن  انسان  و  انسانیت  درس  ما  براى  کرونا 
این که تحت هر شرایطى باید اتحاد داشته باشیم و با 
هم  بحران ها  بزرگ ترین  از  مى توانیم  وحدت  و  اتحاد 
به  نسبت  عالقه  و  ابراز عشق  ببریم.  به سالمت  جان 
تمام کسانى که داریم؛ پدر، مادر، خواهر، دوست، رفیق، 
همکار و تمام کسانى که در زنده گى ما چه به صورت 
مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم نقش دارند. این که 
آزادى تنها مربوط به انسان ها نیست و باید آزادى هیچ 
موجود زنده ى دیگر را سلب نکنیم. این که انعطاف پذیر 
مدیریت  این که  کنم.  پیشه  همکارى  روحیه  و  باشیم 
پدیده  با هر  مقابله  براى  بهترین سالح  قوى مى تواند 
باشد. در اخیر این که باید افکار باز داشته باشیم، افکار 
سنتى و قدیمى را دور بیندازیم و مطابق با شرایط روز 

فکر و اندیشه داشته باشیم.

تشوشات و آسیب هاى روانى در آن ها گردد. در کشور هاى 
ناامن از جمله افغانستان در کنار بیمارى، ناامنى و شرایط بد 

اقتصادى هم منجر به آسیب هاى روانى شده است.
و  اضرار  از  باشد  توانسته  افغانستان  دولت  این که  براى 
پى آمد هاى منفى قرنطین و کرونا بر روان خانواده ها و افراد 

جامعه جلوگیرى کند، پیشنهادات ذیل ارایه میشود:
1. بر بنیاد بند دوم ماده 54 قانون اساسى افغانستان «دولت 
و روحى خانواده مکلف  تامین سالمت جسمى  منظور  به 
در  باید  دولت  بنابراین  نماید».  اتخاذ  الزم  تدابیر  تا  است 
جریان ایام قرنطین مشاوران و دکتوران روان شناس را در 
رسانه ها به هدف انگیزه دهى و روحیه دهى براى خانواده ها 

توظیف کند.
شهروندان  اولیه  نیازمندى هاى  رفع  منظور  به  دولت   .2
بى بضاعت باید در زمان قرنطین سیستم توزیع مواد اولیه و 
ضرورى را به شکل ماهوار در محیط باز و با حفظ تدابیر الزم 

تحت نظارت مستقیم والى هاى والیات ایجاد کند.
3. خانواده ها باید کوشش کنند تا در جریان ایام قرنطین 
برنامه ریزى هاى موثر هم چون مطالعه، سهم گیرى مشترك 
در کارهاى منزل، تماشاى فلم و برنامه هاى تلویزیونى در 
کنار اعضاى خانواده، عبادات، ورزش و... داشته باشند تا از 
یک جهت فضاى مسالمت آمیز، مهر و عطوفت در خانواده 
حفظ شود و از تشوشات روحى و روانى جلوگیرى به عمل 
ایام قرنطین استفاده موثر صورت  از  آید و از جانب دیگر 

بگیرد.

آموزه هاى کرونا

کـرونـا؛

فرهاد حمیدى
ماستر اداره و تجارت

محمدولید نیکزاد، فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسى دانشگاه کابلمحمدولید نیکزاد، فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسى دانشگاه کابل


