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ک  استفاده از خا
کستان؛  افغانستان علیه پا

کابل ادعای ارتش 
کستان را رد کرد پا

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید  شناسایی ۲۰۵ مر
و فوت ۱۲ نفر در 
شبانه روز گذشته

فیستوال؛ 
»فاجعه ی خاموش« 

زنان در افغانستان
»بعد از هفت سال زندگی پر از درد 
در کنج خانه، سرانجام شفا یافتم«

به نظر می رسد  لبخندی که  با  مینه جان، 45 ساله، 
نشانه ی خوشحالی او از بهبودی اش است، می گوید که 
قبل از آن که پریود شود )عادت ماهوار را تجربه کند( 
ازدواج کرده است. او 13 زایمان داشته است که از آن 
جمله فقط 9 فرزندش زنده مانده اند. او می گوید هفت 
بسیار  زایمانش، خون ریزی  آخرین  موقع  پیش  سال 
از این که  شدیدی را تجربه کرد. مینه می گوید، بعد 
زابل رحم اش کشیده  از شفاخانه های والیت  دریکی 

شده به بیماری فیستوال مبتال شد بود.
فیستوال؛ »فاجعه ی خاموش«

غیرطبیعی  شکاف  یا  مجرا  یک  والدی  فیستوالی 
است که از والدت های طوالنی در کانال تناسلی زنان 

به وجود می آید و در نتیجه...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

برنامه كاربردی، 
مهم ترین معیار 
برای رای اعتماد

براساس اعالم قبلی، امروز مجلس قرار است روند 
رأی دهی به نامزدوزیران کابینه را آغاز کند. حدود 
چهار هفته از معرفی نامزدوزیران کابینه ی حکومت 
به مجلس گذشت. در این مدت پارلمان مشغول 
این  سوابق  و  تابعیت  تحصیلی،  اسناد  بررسی 
افراد بودند. آن گونه که کمیته ی »ارزیابی اسناد 
هفته  این  در  است  گفته  پارلمان  نامزدوزیران« 
قرار است دست کم سرنوشت ده نامزدوزیر روشن 
خارجه،  امور  نامزدوزیر  اتمر،  محمدحنیف  شود. 
معصومه  مالیه،  نامزدوزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
خاوری، نامزدوزیر تکنالوژی معلوماتی مخابرات و 
ساینس، عباس بصیر، نامزدوزیر تحصیالت عالی، 
بشیراحمد  نامزدوزیر عدلیه،  معنوی،  فضل احمد 
اسداهلل  اجتماعی،  امور  و  کار  نامزدوزیر  ته ینج، 
خالد، نامزدوزیر دفاع ملی، محمدمسعود اندرابی، 
نامزدوزیر امور داخله، قاسم حلیمی، نامزدوزیر حج 
و اوقاف و نثاراحمد غوریانی، نامزدوزیر صنعت و 
تجارت از جمله ی این نامزدوزیران است. براساس 
طرزالعمل کاری پارلمان، قرار است نامزد وزیران با 
حضور در مجلس نمایندگان برنامه های کاری شان 
اعتماد  رای  صندوق  آن  از  پس  و  کنند  ارائه  را 

گذاشته شود...
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نهادهای جامعه مدنی 
به نمایندگان مجلس: 
به نامزدوزیران براساس 
شایستگی رأی دهید

کابل نان؛ 
بغضی که زیر برف و باران ترکید

16 ماه بی سرنوشتی
چرا نزدیک به دو سال استخدام 21 نامزد 
کادر علمی اکادمی علوم معطل ماند؟

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 8

اطالعات روز: در حالی که یک روز به آغاز روند 
رأی دهی به نامزدوزیران در مجلس نمایندگان 
مانده، گروه هماهنگی نهادهای...

وزارت داخله: 
در ۲۵ روز گذشته 

۱۳۴ غیرنظامی 
در حمالت طالبان 

کشته شده اند

ارمنستان از 
خنثاسازی طرح 

ترور نخست وزیر 
این کشور خبر داد

وزیر دفاع ایران از 
آمادگی برای »تأمین 
نیازهای« نیروهای 
مسلح عراق خبر داد
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وزارت داخله نام های ۷۰ فرمانده طالب را 
که در جنگ هلمند و قندهار کشته شده اند، فاش کرد

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور فهرست فرماندهان گروه طالبان که در جنگ والیت های هلمند و قندهار شرکت داشتند را فاش 
کرده و جزئیات آن را همگانی کرد. طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )یک شنبه، ۲۵ عقرب( در یک نشست خبری در کابل 

گفت که نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ جنگ جوی گروه طالبان | صفحه 2

حضور هزاران 
معترض به 

نتایج انتخابات 
در خیابان های 

گرجستان
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نامه ی ۳۲۳ دانشگاهی افغان و بین المللی: 

حق آموزش و امنیت دانشجویان 
در گفت وگوهای صلح مطرح شود

عمومی، بیش از نصف جمعیت جهان بالغ بر سه میلیارد 
تبعید  سراسری  قرنطینه ی  به  همزمان  به صورت  نفر 

شدند.
ایتالیا،  مثل  کشورهای  در  وضعیت  وخامت  به  اتکا  با 
بیشترین  که  متحده  ایاالت  پسان تر  و  فرانسه  اسپانیا، 
تلفات انسانی در برابر این همه گیری را متحمل شدند، 
این  بر  عقب مانده  کشورهای  در  دست کم  عموم  تصور 
بهداشت  از سیستم  بی نصیب  فقیر،  که کشورهای  بود 

قدرتمند و تحت مدیریت حکومت های | صفحه 4

نخستین   ،1399 بهار  روزهای  اولین  در  که  زمانی 
هرات  و  بلخ  والیت های  در  کووید19  به  مبتالیان 
بهداشت جهانی، شیوع  تثبیت شد، سازمان  افغانستان 
کروناویروس را به عنوان وضعیت اضطراری برای بهداشت 
شناخته  رسمیت  به  دنیاگیری  مرحله ی  در  و  عمومی 
از مرگ باربودن  بود. هشدارهای پی هم نهادهای صحی 
سراسر  در  رسانه ها  بی وقفه ی  اطالع رسانی  و  ویروس 
این  عوارض  و  عالیم  شدت  شیوع،  سرعت  از  جهان 
بیماری، به موجی از وحشت، اضطراب و دستپاچگی در 

سراسر جهان دامن زد.
وحشت ناشی از سرعت شیوع، شدت مرگباری و عوارض 
وخیم صحی این بیماری، اضطرابی بی سابقه و فراگیری 
را بر افکار عمومی تحمیل کرد. کسب و کارها تعلیق شد، 
تجمعات و عبور و مرور به حداقل رسید، ابرشرکت های 
فراملیتی به تعطیلی مؤقت رفت و یک موج از قرنطینه 
در  دولت ها  طرف  از  نداشت،  سابقه  بشر  تاریخ  در  که 
اکثر کشورها روی دست گرفته شد. در اوج قرنطینه ی 

خاطرات یک همه گیری؛ مرگ، درد و اضطراب
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قندهار به ارزگان منتقل شده اند.
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

جنگ جویان گروه طالبان در بیستم میزان سال جاری بر 
بخش هایی از شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادعلی هلمند 
حمالت گروه انجام دادند. در نتیجه ی این حمالت هزاران 

غیرنظامی از خانه های شان بیجا شدند. 
یاسین خان، والی پیشین هلمند گفته بود که در جریان 
و  دولتی  نیروی  طالبان، 3۰  این حمله ی  در  درگیری ها 

حدود 3۰۰ جنگ جوی طالب کشته شده اند.
بر  هلمند،  در  شکست  از  پس  طالب  جنگ جویان 
و  ارغنداب  ولسوالی های  ویژه  به  قندهار  از  بخش هایی 
ژیری این والیت حمله کردند. در این حمالت طالبان نیز 

ده های غیرنظامی به شهر قندهار آواره شدند.
چند  برای  قندهار  ولسوالی های  این  در  طالبان  حمالت 
از  افغانستان  امنیتی  نهادهای  داشت.  ادامه  پی هم  روز 
کشته شدن ده ها جنگ جوی طالب در جریان درگیری ها 

در قندهار خبر داده بودند.

اند که در جنگ  از فرماندهان مهم طالبان   ... و  امان اهلل 
هلمند کشته شده اند.

مال  یعقوب،  شبکه  مسئول  منیر  مولوی  طور،  همین 
مال  صدیق،  مال  لبیب،  قاری  سازالدین،  مال  سیف الدین، 
معراج الدین، مستغفر، شیر احمد، سردار ولی، پیر آغا و... 
از فرماندهان مهم طالبان اند که در جنگ والیت قندهار 

در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند.
شرکت  از  داخله  وزارت  سخن گوی  هم،  سوی  از 
هلمند  جنگ  در  نیز  پاکستانی  طالب  جنگ جویان 
طالب   35۰ از  بیش  که  افزود  و  گفت  سخن  قندهار  و 
پاکستانی در جنگ هلمند و قندهار شرکت داشتند که از 
این میان، 15۲ نفرشان در درگیری با نیروهای امنیتی و 

دفاعی کشور کشته شده اند.
به گفته ی آقای آرین، 35 جسد طالب پاکستانی از قندهار 
به آن طرف خط دیورند منتقل شده و برای شان مراسم 
خاص برگزار شده است. او همچنان گفت که 35 جسد به 
فراه، 54 جسد به هلمند، 13 جسد به زابل و 13 جسد از 

فرماندهان  فهرست  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
قندهار  و  هلمند  والیت های  جنگ  در  که  طالبان  گروه 
شرکت داشتند را فاش کرده و جزئیات آن را همگانی کرد.
)یک شنبه،  دیروز  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  عقرب(   ۲5
در  طالبان  گروه  جنگ جوی   1۰۰ و  یک هزار  به  نزدیک 
جنگ والیت های هلمند و قندهار کشته شده اند که 7۰ 

فرمانده برجسته ی این گروه نیز در میان آنها شاملند.
او گفت که تنها ۲۰ فرمانده مهم طالب در هلمند و 4۰ 
فرمانده مهم دیگر این گروه در قندهار کشته شده اند. ده 
و  قندهار  ارزگان،  والیت های  از  که  طالب  دیگر  فرمانده 
از  نیز  بودند،  رفته  هلمند  به  طالبان  به کمک  که  غزنی 

سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشته شده اند.
قاری  طالبان،  نفری   1۰۰ گروه  فرمانده  رحمت اهلل 
قطعه  نفری   5۰ گروه  فرمانده  صادق  به  مشهور  محمد 
طالبان  نفری   4۰ گروه  فرمانده  حبیب اهلل  طالبان،  سرخ 
مال  مال محمدعیسی  مال صمد،  ادریس،  مال  نادعلی،  در 

وزارت داخله نام های ۷۰ فرمانده طالب را که در جنگ هلمند و قندهار کشته شده اند، فاش کرد

هرچند مسئولیت حمله به دانشگاه کابل را 
گروه داعش رسما بر عهده گرفت، اما دولت 
افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله 
دانسته است. اتهامی که از سوی طالبان رد 

شده است.
عمومی  ریاست  پیش  روز  دو  هم،  سوی  از 
امنیت ملی کشور اعالم کرد که طراح اصلی 
حمله به دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر 

دانش را بازداشت کرده است.
بازداشت  فرد  از  ملی  امنیت  اعالمیه ی  در 
شده به نام محمدعادل نام برده شده است. به 
نقل از اعالمیه، او پس از دو سال تحصیل در 
دانشکده شرعیات، عضویت هسته مشترک 

داعش و شبکه حقانی را کسب کرده است.

کشورهای منطقه، سازمان های بین المللی از 
و سازمان همکاری های  ملل  جمله سازمان 
برای  نفوذشان  از  که  خواسته اند  اسالمی 
تحقیقات، محاکمه عامالن، حفاظت از مراکز 

آموزشی استفاده کنند.
براساس آنچه که در این نامه آمده است که 
در حمله ی سه مهاجم مسلح به دانشگاه کابل 
انجام شد، دست کم  عقرب  دوازدهم  در  که 
35 نفر کشته و 5۰ نفر دیگر زخمی شده اند.

نهاد  یک  کابل  دانشگاه  نامه  این  در 
عین  در  و  افغانستان  برجسته  دانشگاهی 
در  دانشگاه  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  حال 
این کشور با بیش از ۲5 هزار دانشجو گفته 

شده است.

سرمست،  احمد  مجددی،  فاطمه  احمدی، 
امین سیقل، نوام چامسکی، توماس بارفیلد، 
نظیف اهلل  جیوستازی،  آنتونیو  روبین،  بارنت 
شهرانی و داریوش آشوری از امضاکنندگان 

این نامه هستند.
امضاکنندگان نامه گفته اند که هر نوع آسیب 
از طرف  را  آموزشی  مراکز  و  دانشجویان  به 
طرف های درگیر در جنگ محکوم می کنند.

و  دانشجویان  که  است  آمده  نامه  این  در 
استادان باید بدون هیچ گونه تهدید و ترس، 
در  و  کرده  حاصل  اطمینان  امنیت شان  از 

محیط محافظت شده به آموزش بپردازند.
افغانستان،  دولت  از  نامه  این  امضاکنندگان 
اروپا،  اتحادیه  امریکا،  متحده  ایاالت 

اطالعات روز: بیش از 3۰۰ استاد و پژوهشگر 
مشترک  نامه ی  یک  در  بین المللی  و  افغان 
قربانیان حمالت  با  همبستگی  اعالم  ضمن 
از جمله  از مراکز آموزشی  به شماری  اخیر 
دانشگاه کابل، همچنان خواستار حفاظت از 

مراکز آموزشی شده اند.
پژوهشگر  و  استاد   3۲3 که  نامه  این  در 
افغان و بین المللی پای آن امضا کرده اند، از 
هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی 
افغانستان در دوحه خواسته شده است که 
حق آموزش و حفظ امنیت دانشجویان را به 
در گفت وگوهای صلح مطرح  فوری  گونه ی 

کنند.
عبدالغفور روان فرهادی، ویکتوریا فونتان، ولی 

نامه ی ۳۲۳ دانشگاهی افغان و بنی املللی: 

حق آموزش و امنیت دانشجویان در گفت وگوهای صلح مطرح شود

کستان را رد کرد کستان؛ کابل ادعای ارتش پا ک افغانستان علیه پا استفاده از خا

راهکار  شفافیت  ایجاد  و  نمایندگان  مجلس 
و میکانیزمی از سوی این مجلس به خصوص 

دبیرخانه ی آن ترتیب و تطبیق شود.
این درحالی است که مجلس نمایندگان قرار 
است روند رأی دهی به نامزدوزیران کابینه ی 
حکومت را امروز )دوشنبه، ۲۶ عقرب( آغاز 
کمیته ی  اعضای  از  رضایی،  خان آغا  کند. 
مجلس  این  نامزدوزیران«  اسناد  »ارزیابی 
بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  پیش تر 
که براساس فیصله ی این کمیته، نمایندگان 
مجلس در هفته ی جاری در مورد سرنوشت 

ده نامزدوزیر رأی گیری می کنند.
نامزدوزیران کابینه ی حکومت در تاریخ 3۰ 
میزان برای اخذ رأی از سوی رییس جمهور 

غنی به مجلس نمایندگان معرفی شدند.

گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی مرتبط 
به انتخابات از کمیسیون های این مجلس نیز 
تأمین شفافیت،  به هدف  خواسته است که 
از  قبل  نامزدوزیران  تعهد  و  حساب دهی 
اعطای رأی به آنان، اسناد و مدارک تحصیلی 
آنان را با دقت بررسی و از توانایی و تجربه ی 
آنان برای پیشبرد موفقانه نهادهای مربوطه ی 

شان اطمینان حاصل کنند.
گونه  »هر  است:  کرده  تأکید  گروه  این 
سطحی نگری در این زمینه ]از سوی مجلس 
نمایندگان[ پیامدهای ناگوار و ناهنجار را در 

قبال خواهد داشت.«
در  باید  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 
فساد،  از  جلوگیری  برای  رأی گیری  روند 
اعضای  علیه  اتهامات  رفع  و  معامله گری ها 

مجلس  نمایندگان  که  است  آمده  رسیده، 
باید این ویژگی های نامزدوزیران حکومت را 
نسبت به »مصلحت های مقطعی و سیاسی« 
شان به خاطر تشکیل یک حکومت پاسخ گو، 

همه شمول و با کفایت ارجحیت دهند.
اعضای  که  است  شده  تأکید  اعالمیه  در 
مجلس نمایندگان باید فضای سازش گونه ی 
این مجلس را تبدیل به فضایی اعتماد کنند 
و حین رأی دهی به نامزدوزیران از صداقت و 

دقت کار گیرند.

آغاز  به  اطالعات روز: در حالی که یک روز 
مجلس  در  نامزدوزیران  به  رأی دهی  روند 
نهادهای  هماهنگی  گروه  مانده،  نمایندگان 
 )CECG( جامعه مدنی مرتبط به انتخابات
از اعضای این مجلس خواسته است که در این 
روند تخصص، تحصیالت، شایسته ساالری و 

برنامه های نامزدوزیران را مدنظر گیرند.
 ۲5 )یک شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
نهادهای  هماهنگی  گروه  سوی  از  عقرب( 
نشر  به  انتخابات  به  مرتبط  مدنی  جامعه 

نهادهای جامعه مدین به نمایندگان مجلس: 
یران براساس شایستیگ رأی دهید به نامزدوز
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ادارات  رییسان  و  نامزدوزیران  معرفی  روز  در 
مستقل برای رای اعتماد، مجلس گفته بود که 
تحصیلی،  اسناد  بررسی  هفته،  یک  ظرف  در 
اما  می کند.  تمام  را  افراد  سوابق  و  تابعیت 
هفته  چهار  نزدیک  به  هفته   یک  وعده ی 
به  بی برنامگی  و  تأخیر  این  شد.  کشیده 
سوال هایی  و  افزود  شهروندان  نگرانی های 
با  مجلس  اعضای  پشت پرده ی  معامالت  از 
نامزدوزیران ایجاد کرد. شهروندان شاهد بودند 
گرم  طرف ها  بازدید  و  دید  مدت  این  در  که 
مهمانی های  و  دیدار  از  زیادی  تصاویر  بود. 
در  مجلس  نمایندگان  با  جدید  نامزدوزیران 
می شدند.  دست به دست  اجتماعی  شبکه های 
نداد  پارلمان توضیح  روابط عمومی  هرگز هم 
معرفی  برای  این که  با  نمایندگان  مجلس  که 
این  از  و  می کرد  لحظه شماری  نامزدوزیران 
اسناد  بررسی  در  چرا  داشت،  شکایت  تأخیر 
وضعیت  این  است.  کرده  تأخیر  نامزدوزیران 
زد  دامن  شهروندان  نگرانی  به  طرف  یک  از 
برای  پارلمان  که  داد  نشان  دیگر،  طرف  از  و 
رای اعتماد به کابینه کارشیوه زمان بندی شده 
نداشته و این به معنای ضعف آشکار مدیریت 

در این روند است. 
داشتن  است.  مجلس  میدان  در  توپ  اکنون 
رای  برای  معیار  مهم ترین  »کاربردی«  برنامه 
افغانستان  است.  پیشنهادی  وزیران  به  اعتماد 
خدمات  ارائه  دارد.  قرار  دشواری  شرایط  در 
وضعیت  بدترین  در  حاضر  حال  در  حکومتی 
حکومت های  و  سال ها  تمام  به  نسبت  خود 
ناامنی  شده،  فراگیر  جنگ  دارد.  قرار  گذشته 
سر  بیکاری  و  فقر  می کند،  بیداد  شهرها  در 
رسیده  خود  اوج  به  فساد  کشیده،  آسمان  به 
یک  نشان دهنده  که  روشنی  نقطه ی  هیچ  و 
قدم پیشرفت در عرصه ی حکومت داری باشد، 
اجرایی  بازوی  به عنوان  وزیران  ندارد.  وجود 
و  باشند  نداشته  کاربردی  برنامه   اگر  حکومت 
اگر معیار رای اعتماد مثل گذشته در مجلس 
برخورد سلیقه ای، پولی، سیاسی و تیمی باشند 
گردونه ی  این  از  نمی تواند  افغانستان  هرگز 
دشوار عبور کند و چرخه ی ناکامی همچنان بر 
زندگی مردم سایه خواهد انداخت. بدون شک 

پارلمان نیز شریک این ناکامی خواهد بود. 
پرونـده کابینـه کنونـی کـه روی میـز پارلمان 
اسـت، مثـل دور حکومـت وحـدت ملـی یـک 
توافـق  یـک  نتیجـه ی  و  سیاسـی  کابینـه 
سیاسـی اسـت. نگرانـی ایـن اسـت کـه وکال 
به جـای توجـه بـه برنامه ها، گذشـته و کارکرد 
نامزدوزیران، برخوردهای سـلیقه ای، سیاسـی 
و تیمـی را مبنـا قـرار دهنـد. ایـن نگرانـی از 
وزیـران  بـا  پارلمـان  گذشـته  برخوردهـای 
پیشـنهادی حکومـت ریشـه می گیـرد. شـاهد 
بودیـم وزیرانـی کـه در گذشـته رای اعتمـاد 
گرفته انـد، هیـچ رابطـه ای میـان تحصیـالت، 
وزارت خانه هـا وجـود  و  تجـارب کاری آن هـا 
و  نیک نـام  وزیـران  برعکـس  اسـت.  نداشـته 
تحصیل کـرده رای اعتمـاد نگرفتنـد. نگرانـی 
مجلـس  درون  در  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر 
سیاسـی،  قومـی،  گوناگـون  صف بندی هـای 
ایـن  و  اسـت  برجسـته  زبانـی  و  منطقـه ای 

نیسـت.  بی تأثیـر  وضعیـت 

گزارشخبرهای داخلی

سهراب سروش

و  مردم  با  گذشته  مثل  نمی توانند  می شوند، 
شوهران شان  و  کنند  معاشرت  خود  اطرافیان 

نیز آن ها را طرد می کنند.
فاطمه ۲5 ساله، زنی است که در اولین زایمان 
می گوید  او  است.  شده  فیستوال  دچار  خود 
درحالی که پنج سال از آن زمان گذشته، هنوز 

نتوانسته نزد داکتر برود و عملیات کند.
فیستوال فاطمه را گوشه نشین و افسرده کرده 
زندگی  خود  مادر  خانه ی  در  فاطمه  است. 
می کند و شوهرش که در خارج از کشور است، 
ترک  را  او  فاطمه  مشکل  به  پی بردن  از  بعد 

کرده است. 
مادر فاطمه می گوید اوایل اصرار داشته است 
او قبول  اما  که فاطمه به داکتر مراجعه کند، 
خانه،  در  زیاد  نشستن  به دلیل  و  است  نکرده 
دچار اضافه وزن شده است. مادر فاطمه معتقد 
که  است  ناممکن  فعلی  شرایط  در  که  است 
دخترش به داکتر مراجعه کند و عملیات شود.
به گفته ی داکتر اچکزی و داکتر دوست، آن ها 
شاهد مواردی بوده اند که در آن بیماران بعد 
مراجعه  شفاخانه  به  درد  تحمل  سال   ۲5 از 
کرده و بهبود یافته اند. اما بهبودی کامل زنانی 
و شدت  درجه  به  هستند،  فیستوال  دچار  که 

وخامت فیستوال بستگی دارد.

هفت سال عزلت
از  یکی  در  زایمان  و  زنان  متخصص  یک 
شفاخانه های خصوصی کابل می گوید که بعد 
سه  برای  دست کم  زنان  فیستوال،  عملیات  از 
اگر  هم  یا  و  شوند  باردار  نباید  سال  چهار  تا 
صورت  »طبیعی«  به طور  زایمان  نباید  شدند 
بگیرد، زیرا احتمال مبتالشدن دوباره آن ها را 
برای  که  می گوید  او  می برد.  باال  فیستوال  به 
دست کم  باید  زنان  فیستوال،  از  جلوگیری 
به  بار  یا چهار  و  بارداری سه  ماه   9 در طول 
کنند  مراجعه  صحی  مراکز  و  متخصصان 
کمک  به  شفاخانه  در  نیز  را  خود  زایمان  و 

متخصصان انجام دهند.
دچار  که  وقتی  »از  می گوید:  جان  مینه 
فیستوال شدم، دیگر نتوانستم که قدم از خانه 
متحمل  را  مشکالت ها  بسیار  بمانم.  بیرون 
شده ام و بسیار رنج ها را دیده ام. در این هفت 
سال برادرم عروس آورد و پسرم شهید شد، اما 
من فقط از کنج خانه با چشمان پراشک و دلی 
مملو از حس خوشی آمیخته با غم، خانواده ام 

را همراهی می کردم.«
سه  جان  مینه  سال،  هفت  این  طی  در 
داشته  زابل  شفاخانه  در  ناموفق  عملیات 
که  عملیات  چهارمین  از  بعد  باالخره  و  است 
بهبود  شد،  انجام  کابل  در  کیور  شفاخانه  در 
را پاک  او درحالی که اشک هایش  یافته است. 
به علت  که  تعفنی  »بوی  می گوید:  می کند، 
می شد،  خارج  من  از  ادرارم  بی اختیارشدن 
باعث شده بود که شوهرم از من دوری کند. 
اما او به فکر گرفتن زن دیگری نیفتاد. در این 
اکثر  و  کردند  کمکم  بسیار  اوالدهایم  سال ها 
را  موردنیاز  وسایل  دیگر  و  پمپر  برایم  اوقات 

تهیه می کردند.«

می خـوری یـا قابلـی؟
و  رفت  سر  او  حوصله ای  و  می بارید  برف 
در  من  که  می کنی  چه  »تو  شد.  عصبانی 
و  برایش  دادم  پول  راه چه می خورم؟« کمی 
با  و  ترکید  بغضش  ناگهان  کردم.  عذرخواهی 
گریان گفت من هیچ کس ندارم. هیچ جایی 
ندارم. شب ها زیر پل می روم. من معتادم. چهار 

سال پیش از ایران بار زده شدم. 
برف می بارید و به آرامی پرسیدم با این پاهایت 
از جایش  راه رفته می توانی؟ گفت آره. دیدم 
بلند شد. پاچه تنبانش را پایین کرد. کفشش 
را پوشید. کمی این طرف و آن طرف پیش من 
قدم زد تا راه رفتنش را ببینم. تعجب کردم. 
فقط کمی می لنگید. دو باره آمد و سرجایش 

نشست.
حرف هـای  پرسـیدم  مـن  و  می باریـد  بـرف 
هـرات  از  نـی،  گفـت  بـود؟  دروغ  قبلـی ات 
هسـتم، ولـی پـدرم مـرده. هیـچ برادر نـدارم. 
مـادرم در تهـران اسـت. چهار سـال اسـت که 
از مـادرم خبـر نـدارم. یـک شـماره از صاحب 
کار دارم... ) یـک تکـه کاغـذ را از جیب کورتی 
مرطـوب و ناشسـته اش بیـرون آورد(. هر وقت 
زنـگ می زنـم و می پرسـم مـادرم کجاسـت، 
فحـش می دهـد. دوبـاره بغضـش ترکیـد و زد 
زیـر گریـه. اولیـن بـار بـود کـه می دیـدم یک 

معتـاد گریـه می کنـد. 
این جا کابل جان است.

این  به  کشور  دورافتاده  والیات  از  بیمار   5۰
درمان  خدمات  از  برخورداری  برای  شفاخانه 
تا  سفر  هزینه ی  می کنند.  مراجعه  فیستوال 
طی  در  بیمار  درمان  و  بیمار  خوراک  کابل، 
به  است،  بستری  شفاخانه  این  در  که  مدتی 
ساالنه  شفاخانه  این  است.  شفاخانه  دوش 
در  که  می کند  برگزار  آگاهی دهی  برنامه های 
از  صحی  کارمندان  و  قابله ها  از  تعدادی  آن 
والیات مختلف به کابل دعوت می شوند و در 
مورد تداوی و جلوگیری از فیستوال معلومات 

کسب می کنند.
شفاخانه ماللی دیگر مرکز صحی در کابل است 
تداوی  بخش  در  بدین سو   1389 سال  از  که 
فیستوال به طور رایگان خدمات عرضه می کند. 
 5۰ ماهانه  اوسط  به طور  نیز  شفاخانه  این 
دورافتاده  والیات  از  که  دارد  فیستوال  مریض 

افغانستان برای انجام عملیات می آیند. 
داکتر عادله اچکزی، متخصص در بخش عاجل 
این  در  می شود  سال   17 که  ماللی  شفاخانه 
یک  اگر  که  می گوید  می کند،  کار  شفاخانه 
ساعت   ۲4 به  طور  را  خود  ادرار  نتواند  زن 
مشکالت  دچار  زمان  مرور  به  کند،  کنترل 
پا  استخوان  کج شدن  جمله  از  متعدد،  صحی 
می شود. او می گوید که در موارد بسیاری دیده 
حتا  و  خانواده  اعضای  جانب  از  زنان  این  که 

همسران شان طرد می شوند.
زنان  که  جدی  مشکالت  از  یکی  می گوید  او 
به آن دچار می شوند، به وجودآمدن بوی تعفن 
نتیجه ی  در  آن ها  تناسلی  و  ادرار  مجرای  در 
بیماری فیستوال است. با این مشکل، اکثر این 
زنان جایگاهی را که قبال نزد خانواده ی خود 
از  خانواده های شان  ناآگاهی  به دلیل  داشتند، 
دست می دهند. این زنان به مرور زمان منزوی 

در  حالت  آن  در  را  او  تابستانی  معتدل 
خیابان های کوته سنگی، گوالیی  دواخانه و پل 
سرخ دیده بودم. دیده بودم که به جای دست، 
به گدایی دراز می کند. دیده  را  پای معلولش 
پا،  آن  دیدن  به جای  مردم  چگونه  که  بودم 
به جای  جامعه شان،  پوست  زیر  پوسیدگی  آن 

این که مهربان شوند، مشمئز می شدند. 
کنـارش  بـود.  سـرد  هـوا  و  می باریـد  بـرف 
نشسـتم و گفتـم اجـازه اسـت کمـی بـا هـم 
احمـد  اسـمش  داد.  اجـازه  کنیـم.  صحبـت 
بـود. سـوال هایم را مختصـر و بـا بی حوصلگی 
گـذره ی  ولسـوالی  از  گفـت  مـی داد.  جـواب 
هراتـم. از لهجـه اش مشـخص بـود که راسـت 
می گویـد. گفـت کـه پایش در شـش سـالگی 
اثـر بی توجهـی و بی مباالتـی  بـر  شکسـته و 
اسـت.  افتـاده  بـه چنیـن روزی  شکسـته بند 
حـاال فقـط در هنـگام راه رفتـن درد می گیرد. 
خیابان هـای  در  اسـت  سـال  چهـار  گفـت 
کابـل زنـده مانـده اسـت. گفـت شـب ها را در 
می گذرانـد.  کوته سـنگی  در  مسـافرخانه ای 
لحظـه بـه لحظـه بی حوصله تـر می شـد. گفت 
هـم پـدر دارم، هـم مـادر دارم، هـم خواهـر و 
هـم بـرادر. آن هـا در هـرات زندگـی می کنند. 
سـال یک بـار به دیدن شـان مـی روم. گفتم با 
همیـن لباس هـا. گفـت نـی، حمـام می کنـم، 
لبـاس نو می پوشـم و بـا موترهای کالن سـفر 
می کنـم. گفتـم چاشـت در مسـیر راه کبـاب 

واژن این زنان رشد کامل نکرده و زایمان شان 
احتمال  نتیجه  در  و  می شود  انسداد  دچار 

به وجودآمدن فیستوال باال می رود.
و  بی سـوادی  کابـل،  در  زنـان  متخصصـان 
عـدم آگاهـی در مـورد بیماری ها و مشـکالت 
خانواده هـا  دسترسـی  عـدم  کنـار  در  زنـان، 
بـه خدمـات صحـی را عواملـی می داننـد کـه 
در  والدی  فیسـتوالی  به وجودآمـدن  سـبب 

می شـود. زنـان 

یک  در  ماه  در  فیستوال  بیمار  ده ها 
شفاخانه

شفاخانه کیور یکی از شفاخانه های شهر کابل 
است که از سال 1385 بدین سو برای درمان 
این  مسئوالن  می کند.  ارائه  خدمات  فیستوال 
شفاخانه می گویند که هر ماه به طور میانگین 

بود و حوصله ی مزاحمت را نداشت، اما آن جا 
قبرستان نبود، زیر پرچال یک دکان در حوالی 

پل سرخ بود.
روی  جدول  داخل  از  سیل  و  می بارید  برف 
از  عجله  با  مردم  بود.  شده  جاری  آسفالت 
تیروبیر می شدند و آن مرد در آن جا  پیاده رو 
یک زانویش را قات کرده بود و پاچه ی تنبان 
پای دیگرش را تا پشت زانو لوچ و آن را جلو 
عابران پیاده رو دراز کرده بود. آن قدر دراز که 
دانه های برف روی آن می  بارید و آب می شد. 
آن پایش از زیر زانو تا نوک پنجه هایش سیاه 
و باریک شده بود. یک قسمتش آن قدر باریک 
انگار  بود.  رسیده  استخوان  به  که  بود  شده 
استخوان نیز باریک تر از حد معمول بود. آدم 
می ترسید اگر کفش یک عابر بی پروا روی آن 
ثانیه شکسته  از  برابر کند، استخوان در کسِر 
و پنجه ی پا از او جدا شود. پیش رویش یک 
لنگه کفش کنده پاره و کنار آن یک تکه  کارتن 
مانده بود که مردم روی آن چند سکه ی دو و 

پنچ روپیگی پرتاب کرده بودند. 
پیش از این نیز بارها و بارها حین پیاده گردی 
عصرهای  و  بهاری  دلپذیر  بعدازظهر های  در 

ابتال  معمول  علت  که  می گوید  می کند,  کار 
خانه  در  که  است  زایمان هایی  فیستوال،  به 
قابله  یا  زایمان  متخصص  حضور  بدون  و 
افغانستان بیشتر  مجرب، صورت می گیرد. در 
زندگی  روستایی  مناطق  در  که  خانواده هایی 
ندارند  دسترسی  صحی  خدمات  به  می کنند، 
قدیمی  رواج های  رسم  و  به دلیل  همچنین  و 
ترجیح می دهند زنان شان درون خانه و بدون 

حضور فرد بیگانه زایمان کنند.
داکتر هما می گوید که علت دیگر به وجودآمدن 
فیستوال، عملیات های نسایی و والدی است. او 
»وقتی  می دهد:  توضیح  چنین  را  مسأله  این 
به  آخر  لحظات  در  را  زایمان  حال  در  مادِر 
پاره  رحم اش  دارد  امکان  می آورند،  شفاخانه 
شده باشد و طفل مرده باشد، که در این صورت 
امکان  هم  و  می شود  کشیده  مادر  رحم  هم 

مبتالشدن وی به فیستوال باال می رود.«
متخصصان می گویند که علت دیگر فیستوال، 
نامناسب زنان و بی توجهی به سبک  تغذیه ی 
هما  داکتر  مثال،  برای  است.  آنان  غذایی 
می گوید: »در افغانستان به طفل دختر خیلی 
توجه نمی شود. نوزادان دختر تغذیه ی درست 
طفولیت شان  دوره ی  واکسن های  و  نمی شوند 
وقتی  دختران  این  نمی شود.  تطبیق  منظم 
سؤتغذیه  دچار  هم  می رسند  جوانی  سن  به 
هستند که از کودکی شان با آن ها مانده. زنانی 
که وزن کم و قد کوتاه دارند بیشتر از دیگران 

در معرض فیستوال قرار دارند.«
دیگر علت فیستوال به گفته ی متخصصان زنان 
برای  است.  پیش ازوقت  زایمان های  کابل،  در 
مثال، زنانی که قبل از سن 18 سالگی عروسی 
دیگران  از  بیشتر  می شوند،  باردار  و  می کنند 
ارتجاعیت  زیرا  هستند،  فیستوال  معرض  در 

بی خانمان و بی کس و کوِی رها و رانده شده در 
کف خیابان های شهر نسبت به ریزش برف و 
باران ناشناخته و غیرقابل وصف است؛ مردمان 
اجتماعی،  زندگی  از  محذوف  و  مغضوب 
تمام چهار فصل سال همچون کرم  آنانی که 
و  لولند  می  کابل  دریای  گنداب  امتداد  در 
را  زباله  سطل های  میکروسکوپ  همچون 
قات  سرهای  با  که  مردانی  می کنند؛  وارسی 
و کمرهای خم شامگاهان جلو نانوایی ها زاری 
پنجه های  و  کج  گردن های  با  که  کودکانی  و 
و  برف  می کنند.  گدایی  چهارراه ها  سر  دراز 
باران برای آنان که به اندازه ی یک وار تبرغان 
برای خوردن  نانی  قایم شدن و  برای  سوراخی 
و لباسی برای پوشیدن ندارند، یادآور چیست؟ 
روزی که دانه های چاق برف رقصان بر زمین 
کردم.  آنان سالم  تن  یک  به  من  می نشست، 
کمی طول کشید تا سرش را که روی سینه اش 
افتاده بود باال بیاورد و پلک هایش را که محکم 
با  آن گاه  کند.  باز  بود،  فشرده  چشمانش  بر 
به  دوباره  و  داد  را  جوابم  نامفهوم  غوژ غوژی 
عزیزی  قبر  سر  گویی  برگشت.  اول  حالت 
نشسته  مراقبه  به  ساکت  و  غمگین  سربه زیر، 

فاطمه حسینی
گزارشگر

به نظر  که  لبخندی  با  ساله،   45 جان،  مینه 
بهبودی اش  از  او  خوشحالی  نشانه ی  می رسد 
شود  پریود  آن که  از  قبل  که  می گوید  است، 
)عادت ماهوار را تجربه کند( ازدواج کرده است. 
او 13 زایمان داشته است که از آن جمله فقط 
هفت  می گوید  او  مانده اند.  زنده  فرزندش   9
سال پیش موقع آخرین زایمانش، خون ریزی 
می گوید،  مینه  کرد.  تجربه  را  شدیدی  بسیار 
والیت  شفاخانه های  از  دریکی  این که  از  بعد 
زابل رحم اش کشیده شده به بیماری فیستوال 

مبتال شد بود.

فیستوال؛ »فاجعه ی خاموش«
شکاف  یا  مجرا  یک  والدی  فیستوالی 
غیرطبیعی است که از والدت های طوالنی در 
کانال تناسلی زنان به وجود می آید و در نتیجه 
خانم قادر به کنترل ادرار، مواد غایطه و یا باد 
معده اش نیست. در برخی موارد این مشکل به 
حدی وخیم می شود که فرد مبتال به آن دچار 
خون ریزی شدید و کما می شود و یا هم بر اثر 
فشار زیاد، مجرای تناسلی فرد مسدود می شود 
و باعث می شود که دیگر وی نتواند باردار شود.

جدی  بسیار  مشکل  یک  والدی  فیستوالی 
مناطق  زنان  به ویژه  افغانستان،  زنان  میان  در 
دورافتاده و خانواده های فقیر است. با این حال، 
برای  صحی  مرکز  چهار  تنها  افغانستان  در 
در  مراکز  این  است.  فعال  فیستوال  تداوی 
ارائه  خدمات  ننگرهار  و  هرات  کابل،  والیات  

می کند.
وزارت  توسط  که  دموگرافی  و  صحت  سروی 
انجام شد، نشان  صحت عامه در سال ۲۰15 
 15 سنین  بین  زنان  درصد  سه  که  می دهد 
این  والدی اند.  فیستوالی  دچار  سال،   49 تا 
در  زنان  این  اکثر  که  می دهد  نشان  سروی 
والیات دورافتاده از مرکز مانند غور، بدخشان، 
مناطقی  می کنند.  زندگی  دایکندی  و  بغالن 
برای  صحی  خدمات  به  دسترسی  آن  در  که 
این سروی همچنین نشان  زنان دشوار است. 
می دهد که از هر هزار زن باردار در افغانستان، 
فیستوالی  دچار  که  دارد  امکان  نفر  چهار 

والدی شوند.
فیستوال در افغانستان یک »فاجعه ی خاموش« 
حاضر  آن  به  مبتال  زنان  اکثر  که  است 
نمی شوند درباره ی آن حتا با نزدیک ترین عضو 
خانواده ی خود حرف بزنند. در بسیاری موارد 
وقتی این زنان به داکتر و مراکز صحی مراجعه 
می شود  قبوالنده  به نحوی  آن ها  به  می کنند، 
تداوی  و  نیست  قابل حل  مشکل شان  که 
دورافتاده  مناطق  در  خانواده ها  بیشتر  ندارد. 
جزایی  فیستوال  که  باورند  این  به  افغانستان، 
از طرف خدا است. به همین دلیل، زنان مبتال 
به فیستوال اکثرا مشکل شان را پنهان و پیش 

خود نگه می دارند.
بیماری های  متخصص  دوست،  هما  داکتر 
هشت  از  که  والدی  فیستوالی  جراح  و  زنان 
کابل  در  کیور  شفاخانه  در  بدین سو  سال 

اولین باران خزانی امسال در کابل به برف باری 
منتهی شد. بارش زودهنگام برف همراه با سیل 
و سرما که بیش از ۲4 ساعت به طول انجامید، 
همه ی ساکنان دارا، نادار و بی خانمان این شهر 
چشم انداز  از  دارا  مردمان  کرد.  شگفت زده  را 
فراخ بالکن های باالتر از ارتفاع درختان پیش 
از  فرود چرخان هزاران دانه ی  بلند منزل شان، 
برای شام  و  کردند  هوا کیف  در  برف  درشت 

هوس غذاهای هوسانه به سرشان زدند. 
مردمان نادار نیز از برانگیخته  شدن نوستالوژی 
زمستان های سفید سال های کودکی شان لذت 
هنوز هیچ  که  آوردند  یاد  به  وقتی  اما  بردند، 
فراهم  زودرس  زمستان  این  برای  سوختی 
خانه های  لعنتی  کرایه ی  از  هنوز  و  نکرده اند 
نهان خانه ی  در  شاید  بدهکارند،  سردشان 
وقت  هیچ  کاش  ای  کردند،  آرزو  وجودشان 
کودک  همیشه  برای  نمی شدند،  بزرگ 
می ماندند و با جیب های پر از سنجید و توت 
روستاها  هم قوراغان  همراِه  دوباره  خشک 
مستی  و  بازی  برف ها  با  محله های شان  و 

می کردند. 
در این میان اما حال و هوای بی شمار مردمان 

فیستوال؛ »فاجعه ی خاموش« زانن در افغانستان
»بعد از هفت سال زندگی پر از درد در کنج خانه، سرانجام شفا یافتم«

بغیض که زیر برف و ابران ترکید

یض جدید  کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۲۰۵ مر
و فوت ۱۲ نفر در شبانه روز گذشته

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

آزمایش ۲۰5 مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، بامیان، 
و  زابل  کاپیسا،  غور،  هلمند،  غزنی،  بدخشان،  لوگر،  پروان،  بادغیس،  نیمروز،  قندوز، 
سمنگان به ثبت رسیده است. به این ترتیب، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشور 
به 43 هزار و ۲4۰ نفر افزایش یافته است. همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، 1۲ 
مریض »کووید19« جان داده اند. شمار فوتی های ناشی از مریضی »کووید19« در کشور 

به یک هزار و ۶17 نفر افزایش یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۲9 فرد مبتال به 
کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به 35 هزار و 9۲ نفر 

رسیده است.

وزارت داخله: در ۲۵ روز گذشته ۱۳۴ غرینظامی 
در حمالت طالبان کشته شده اند

عقرب، 134  الی ۲5  اول  تاریخ  از  که  داخله ی کشور می گوید  وزارت  روز:  اطالعات 
غیرنظامی در نتیجه ی حمالت و تحرکات جنگ جویان گروه طالبان کشته شده اند.

نشست  یک  در  عقرب(  )یک شنبه، ۲5  دیروز  داخله  وزارت  آرین، سخن گوی  طارق 
خبری در کابل همچنان گفت که در مدت زمان یادشده ۲89 غیرنظامی دیگر زخمی 
شده اند. به گفته ی آقای آرین، طالبان در ۲5 روز گذشته 15 حمله ی انتحاری را با 

استفاده از موترهای بمب گذاری شده انجام داده اند.
او همچنان توضیح داد که در جریان ۲5 روز گذشته جنگ جویان گروه طالبان نزدیک 

به ۲۰۰ حلقه ماین را در مسیر جاده ها انفجار داده اند.
آرین تأکید کرد که بخش عمده از تلفات در نتیجه ی این حمالت و انفجارها، غیرنظامیان 
بوده اند. او کشته شدن غیرنظامیان در حمالت انتحاری و ماین های طالبان را جنایت 

بزرگ و جنایت جنگی خواند.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

شورای امنیت سازمان ملل شده است تا حمالت و عامالن 
این  در  پاکستان  ادعاهای  و  افغانستان  را در خاک  تروریزم 

مورد را به گونه ی جدی و مسئوالنه بررسی کند.
پاکستان  ارتش  تازه ی سخن گوی  ادعای  این  هم،  سوی  از 
قرار است در جریان هفته ی  درحالی مطرح شده است که 
جاری، عمران خان، نخست وزیر پاکستان از کابل دیدار کند.

برای  که  درحالی  است  افزوده  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
تا  می رفت  انتظار  می گیرند،  آمادگی  خان  عمران  سفر 
جانب پاکستان مسایل مورد عالقه و قابل بحث را از طریق 
میکانیزم های موجود همکاری دوجانبه میان دو کشور مطرح 

کند.

والیت ننگرهار در حمالت تروریستی به دانشگاه زراعت پشاور 
و  است: »دولت  تأکید شده  اعالمیه  در  است.  بی اساس  نیز 
بر  تروریزم،  قربانی  بزرگ ترین  به عنوان  افغانستان  مردم 
مشترک  مبارزه ی  برای  جهانی  تالش های  هماهنگ سازی 
گروه های  پناهگاه های  و  تجهیز  تمویل،  منابع  و  تروریزم  با 
تروریستی در منطقه ادامه خواهد داد و در این راستا از تعهد 
به شمول  منطقه  و  جهان  کشورهای  همه  همکاری های  و 
چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های  چارچوب  در  پاکستان 

استقبال و حمایت می کند.«
روشن شدن حقایق،  به منظور  عین حال  در  وزارت خارجه 
از سوی  بین المللی  باصالحیت  خواستار توظیف یک هیأت 

امر مبارزه با تروریزم است تا بتواند در تأمین امنیت و رفاه 
اقتصادی منطقه نقش ایفا کند.

دو روز پیش سخن گوی ارتش پاکستان در حضور شاه محمود 
قریشی وزیر خارجه ی این کشور هند را به تشویق و حمایت 
تروریزم متهم کرده و ادعا کرده است که شماری از دیپلماتان 
طراحی  پاکستان  در  را  حمالت  برخی  کابل  مقیم  هندی 

می کنند.
اکنون وزارت خارجه ی افغانستان گفته است که ویدیوکنفرانس 

سخن گوی ارتش پاکستان را دقیق بررسی کرده است.
طبق معلومات وزارت خارجه ی کشور، ادعای پاکستان مبنی 
بر دست داشتن »ملک فریدون خان مهمند« از سران قومی 

اطالعات روز: وزارت خارجه ی افغانستان به ادعای سخن گوی 
ارتش پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه آن 

کشور واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.
عقرب(   ۲5 )یک شنبه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
منتشر شده، آمده است که دولت افغانستان منحیث قربانی 
عمده ی تروریزم، به سیاست مبارزه بدون تفکیک علیه همه 
انواع تروریزم است و اجازه نمی دهد از خاک افغانستان برای 
انجام فعالیت های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
به نقل از اعالمیه، مهم ترین اولویت سیاست خارجی دولت 
همکاری های  محور  به  کشور  این  شدن  تبدیل  افغانستان، 
در  به ویژه  منافع مشترک  مبنای  بر  بین المللی  و  منطقه ای 

Aljazeera

یکی از مشکالت جدی که 
زنان به آن دچار می شوند، 
به وجودآمدن بوی تعفن 
در مجرای ادرار و تناسلی 
آن ها در نتیجه ی بیماری 

فیستوال است. با این مشکل، 
اکثر این زنان جایگاهی را 

که قبال نزد خانواده ی خود 
داشتند، به دلیل ناآگاهی 

خانواده های شان از دست 
می دهند. این زنان به مرور 

زمان منزوی می شوند
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الیاس نواندیش و خادم حسین کریمی

گزارشگزارش

از خانه خارج می شدند و برای این کار نیز تدابیر بهداشتی 
مواد  دستکش،  ماسک،  از  استفاده  می کردند.  رعایت  را 
ضدعفونی و مواد شوینده برای فرشته و خانواده اش حکم 

حفاظت از زندگی را داشت.
از ساکنان کابل که می گویند کروناویروس  مثل بسیاری 
دیوار بلند تدابیر بهداشتی شان را شکافته بود، فرشته نیز 
روز  یک  مبتال شد.  سرانجام  تدابیر،  این  رعایت  با وصف 
او از خواب بیدار شد، در  صبح، در اواخر بهار، زمانی که 
گلویش احساس درد و سوزش داشت. پس از آن، در طول 
و نفس تنگی  استخوان دردی  بعدی، تب، کسالت،  روز  دو 
شدید به سراغش آمد. ایامی که تا پیش از آن، برای فرشته 

»لذت بخش« بود، به تلخی گرایید.
این  بر  را  بنا  کند،  مراجعه  شفاخانه  به  بی آن که  فرشته 
گذاشت که به کووید19 مبتال شده است. او می گوید هیچ 
اطمینانی به سیستم بهداشتی کشور نداشت تا با مراجعه 
به شفاخانه و استفاده از خدمات آن، این اطمینان را داشته 
باشد که از مراقبت خانگی کارآمدتر است. مثل بسیاری از 
افغان ها و عمدتا ساکنان پایتخت که با بروز عالیم بنا را بر 
ابتال به کووید19 گذاشتند و از مراجعه به شفاخانه امتناع 
کردند؛ زیرا خدمات شفاخانه ها »مناسب نیست« و نمی توان 

به کیفیت آن »اطمینان کرد«.
خانم امیری، با شدت گرفتن عالیم، خودش را برای دو هفته 
و نیم در اتاقی جدا از دیگر اعضای خانواده قرنطینه کرد. 
سبزی های  میوه،  توانست،  هرچقدر  قرنطینه  دوره ی  در 
سرشار از ویتامین سی، غذای گرم، دمنوش  حاوی عسل، 
لیمو و زنجبیل استفاده کرد و هر روز عالوه بر آفتاب دادن 
نور  زیر  ساعت  دو  دست کم  برای  نیز  خود  لباس هایش، 
مستقیم آفتاب نشست بلکه »شاید با نور خورشید، به مرگ 
بدنی  چنان ضعف  به  او  کند«.  کمک  بدنش  در  ویروس 
دچار شد که وقتی شدت می گرفت، چشم هایش آدم ها را 
تار می دید. فرشته می گوید: »حاال ترس مردم پریده است. 
آن زمان کسی که مبتال می شد یا عالیمی داشت، به یک 
زامبی می مانست که همه از او در فرار هستند. ترس در 

وجود همه عمیقا رخنه کرده بود.«
فرشته اولین عضو خانواده اش بود که به کووید19 مبتال 
شد، اما بیماری فقط به او چنگ نزد. بالفاصله پس از او، 
دادن  برای  آن ها  مبتال شدند.  نیز  برادرش  و  پدر، خواهر 
آزمایش به شفاخانه مراجعه نکردند، چون عالیمی را تجربه 
و  زکام  مثل  دیگری  بیماری  هیچ  در  قبال  که   می کردند 
محرقه تجربه نکرده بودند. وقتی مطلع شدند که آزمایش 
یکی از بستگان شان مثبت آمده و او با آن ها در رفت  وآمد 

بوده، تقریبا مطمئن شدند که به ویروس آلوده شده اند.
شدید  ما  همه ی  در  بیماری  »عوارض  می گوید:  فرشته 
بود اما پدرم بیش از دیگران درد کشید. ما هرچقدر که 
درد کشیدم اما نتوانستیم خودمان را مجاب کنیم که به 
شفاخانه ها مراجعه کنیم. مطمئن بودیم که در خانه، امکان 
مراقبت از بیمار بیشتر است و اگر بیمارمان را به شفاخانه 
می بردیم، هیچ اطمینانی از این که به او رسیدگی کافی و 

برخورد مناسب صورت می گیرد، وجود نداشت.«
ویروس  به  پدربزرگش  ابتالی  با  فرشته  پدر،  بهبودی  با 
مواجه شد. آنچه بر پدربزرگ سالخورده و 8۰ ساله اش رفت، 
رقت بارتر از وضعیتی بود که پدرش کشید: »پدربزرگم زمانی 
که مبتال شده بود، یک روز برای فرار از دلتنگی، به کوچه 
رفت. به جایی که محل تجمع چند پیرمرد هم سن و سالش 
است. آن جا از دوستانش شنید که دو نفر از حلقه  شان که 
قبال با هم مجلس می کردند، بر اثر ابتال به کرونا از دنیا 
رفته اند. آن روز وقتی به خانه برگشت، حالتش وخیم شد. 
آن قدر وخیم که به اکسیجن و تنفس مصنوعی نیاز افتاد.«

فرشته در جریان مصاحبه با من، به تکرار از اهمیت قدرت 
ذهنی در مبارزه با ترس، توهم و اضطراب ناشی از شیوع 
کرونا یاد کرد: » مهم ترین نکته در مبارزه با کرونا یا هر 
پاندمی دیگر، مقاومت در برابر ترس و اضطراب و نگه داشتن 
قدرت روحی است. این بسیار مهم است. از تدابیر بهداشتی 
هم مهم تر، از تدابیر صحی هم مهم تر. این یکی از تجربه های 

من از این بیماری است.«

و  بیمار  مادر  هوتک،  آقای  برادر،  مرگ  از  پس  روز  سه 
مسن اش را نیز از دست داد. دو مرگ در فاصله ی سه روز، 
را عمومی  ناشناخته که اضطراب  اوج یک همه گیری  در 
کرده بود، پتک سنگینی بود که بر روان و اعصاب معاون 
افغانستان فرود آمد. گذر روزها و  المپیک  کمتیه ی ملی 
اندوه، رنج و  او، رفت  وآمد بی وقفه ی سوهان  برای  شب ها 
محنت بر روان متالشی و اعصاب به هم ریخته اش بود. او 
می گوید: »تصور این که جهان به کجا می رود، و پاسخی که 

برای این سوال تکان دهنده وجود نداشت، ترسناک بود.«
برخی از شب ها، هنگامی که آقای باور هیچ راهی برای مهار 
اندوه و رنج اش نمی یافت، از خانه بیرون می زد. پشت فرمان 
موترش می نشست و حدود 8 کیلومتر جاده ی خلوتی که 
را  است  شده  کشیده  شهر  از  خارج  به  پایتخت  شرق  از 
از خانه خارج می شدم که غم  رانندگی می کرد: »شب ها 
ام را بشکنم. در وطن ما که نه پارک است و نه ساحه ی 
سبز. می رفتم به دامنه ی تپه های خارج از شهر. بر زمین 
ماه  که  شب هایی  می کردم.  بازی  خاک  با  و  می نشستم 

می تابید، آرامش بخش تر بود.«
و  خشم  نمی توانست  هوتک  آقای  مصاحبه،  جریان  در 
اعتراض اش به عملکرد نهادهای صحی و حکومت کنترل 
کند. او می گوید: »مدیریت کرونا از هیچ لحاظ صحی نبود. 
من در شفاخانه افغان جاپان دیدم که در ضرف یک ساعت 
به مراجعه کننده می گفتند کرونایش مثبت است. در حالی 
که بعدا شنیدم نتیجه ی آزمایش حداقل در یک شبانه روز 
نهایی می شود. معنای این رفتار این بود که هر کسی که 
به شفاخانه مراجعه می کرد، برایش گفته می شد که برود 
نجاتش  فقط خداوند  تا  بیندازد  به یک جایی  را  خودش 
دهد. مردم افغانستان 99 درصد بیماری قلب، فشار روانی، 
فشار عصبی و اضطراب دارند. چنین برخوردی با مراجعین 
می تواند به سکته ی بیمار از شدت ترس منجر شود. برای 
کسانی مثل ما که هم اقتصاد خوب داریم و هم مناسبات 
و روابط، چاره هایی وجود داشت. برای اکثر مردم که زیر 
خط فقر زندگی می کنند، مصیبت واقعا بزرگ بود. یک فرد 
فقیر که از روستا به کابل می آمد تا مریضش را درمان کند، 
چگونه می توانست هزینه ی رفت و برگشت، اقامت در کابل و 
خرید مواد غذایی که برای بیماران کووید19 توصیه می شد 
را بپردازد؟ تنها یک کیلو لیمو به 5۰۰ افغانی رسیده بود. 
تاجران ما برای دو سال احتیاج خانواده ی شان را انبار کرده 
بودند اما مردم فقیر پول یک پاو لیمو و کینو را نداشتند. 

کرونا مبتال شده بود.
با گذشت هر روز، عوارض و عالیم کووید19 در آقای رستمی 
ریزش،  سردردی،  کسالت،  شدید،  تب  می گرفت.  شدت 
نفس تنگی، اسهال و سپس از بین رفتن اشتها، چشایی و 
بویایی: »کسالت ام آن قدر شدید بود که نظیرش را تجربه 
نکرده بودم.«. آقای رستمی اولین عضو خانواده اش بود که 
به کووید19 مبتال شد. او فورا به قرنطین خانگی رفت. در 
یک اتاق خودش را قرنطینه کرد و همه ی وسایل و لوازم 
مورد نیاز را با خودش به اتاقش برد تا هیچ تماسی با دیگر 
اعضای خانواده نداشته باشد. روزها، اغلب آرام بود اما وقتی 
شب فرا می رسید، همه ی عالیم بیماری شدت می گرفت: 
بر  که  کرد  به من کمک  و همدردی دوستان  دلداری   «
اضطراب ها و ترس هایم غلبه کنم. ترس ها و اضطراب هایی 

که وقتی نفس تنگی آغاز می شد، شدت می گرفت.«
او رژیم دارویی و غذایی ویژه ای را برای درمان روی دست 
گرفت؛ نوشیدنی های گرم و سرشار از ویتامین سی، داروهای 
مسکن و کاهش دهنده ی عفونت و غذاهای با چرب اندک و 
خواص تقویتی باال. سه روز پس از ابتالی اکبر به کووید19، 
همسرش حمیرا نیز مبتال شد. حمیرا، عالوه بر عوارضی که 
در اکبر بود، با نفس تنگی نیز دست و پنجه نرم می کرد. 
عارضه ای که در میان عوارض کووید19، ترسناک ترین و 
دشوارترین آن هاست: »مشکل تنفسی حمیرا حاد بود. گاه 

وقتی دردکشیدنش را تماشا می کردم، گریه ام می گرفت.«
زمانی که اکبر داشت اندک اندک از بند عوارض بیماری 
رها می شد، چیزی که از آن بیم داشت، اتفاق افتاد. پدر 
سالخورده اش که مشکالت تنفسی نیز داشت، به کووید19 
بر  درآمد.  صدا  به  خانواده  برای  هشدار  زنگ  شد.  مبتال 
افراد  کووید19،  قربانیان  اغلب  بررسی ها،  و  آمارها  اساس 
از عوارضی مثل مشکالت  بودند/هستند که  سالخورده ای 
تنفسی، دیابت، تپش قلب و مانند آن رنج می بردند. آن ها 
بیماری،  برابر  در  نتواند  پدر مسن شان  بودند که  بیم ناک 
مقاومت کند. در میانه ی توجه و نگاه چهارچشمی خانواده 
به حاجی حسین رستمی، مادر در انزوای خودش به سر 
می برد و سعی می کرد بر نگرانی های خانواده نیفزاید. گاللی، 
اما تالش  پیش از همسرش به کووید19 مبتال شده بود 
می کرد دردهایش را در تنهایی و اختفا تحمل کند. اکبر 
می گوید: »زمانی که مادرم کامال خوب شد، قصه کرد که 
چه دردهایی کشیده است. مادر است دیگر. سعی کرده بود 
به تنهایی و در خفا تحمل کند تا خانواده ی ما که تقریبا 

همگی مبتال شده بودند، در بحران کمتری باشد.«
حاجی حسین، آن گونه که خانواده اش بیمناک  بودند، دچار 
نفس تنگی مضاعفی شد. آقای رستمی، پدرش را پس از 
چند دور مراجعه به دو شفاخانه ی خصوصی، سرانجام به 
از دو شفاخانه ی اختصاصی برای  شفاخانه ی جناح، یکی 
حاجی  کرد.  منتقل  کابل،  در  کووید19  بیماران  درمان 

حسین، آن جا در بخش مراقبت های ویژه  بستر شد.
مایه ی  پدرش،  بیماری  عوارض  از  بیش  آنچه  اکبر،  برای 
شفاخانه  در  که  بود  وضعیتی  می شد،  اضطراب  و  نگرانی 
جریان داشت. در اوج یک همه گیری مرگ بار، مراقبت از 
پدر بیمار و مسن در شفاخانه ای که هر روز، چند بیمار 
مبتال به کووید19 روی تخت بخش مراقبت های ویژه جان 
می سپرد و با هر مرگی، بخشی از شفاخانه در گریه و ماتم 
بود:  دشوار  و  دردناک  اکبر  برای  می رفت،  فرو  اطرافیان 
»در جریان رفت  وآمد به بخش های مختلف شفاخانه، در 
راهرو ها، دهلیزها و پارکینگ ها جنازه ی قربانیان کووید19 
را می دیدم. ترس سایه افکنده بود. برخالف من اما، پدرم 
روحیه ی قوی داشت. و همین روحیه قوی، شانس اصلی 
و  من  آنچه  اساس  بر  بود.  زنده ماندن  و  بهبودی  برای  او 
خانواده ام تجربه کردیم، به نظر من، سخت ترین عارضه ی 

کووید19، توهم و اضطراب بود.«

»در مبارزه با وویرس، مقاومت ذهن از مقاومت بدن 
مهم تر است«

وقتی محدودیت عمومی منع رفت  وآمد و سپس قرنطینه ی 
عمومی در کابل روی دست گرفته شد، فرشته امیری به 
استقبال  اتفاق  این  از  با رضایت خاطر  همراه خانواده  اش 
کردند. آن ها حتا دو هفته زودتر از اعالم رسمی محدودیت 
عمومی، قرنطینه ی خانگی را آغاز کردند. دانشجوی جوان 
برای  زیرا  بود  شادمان  پیش آمده  وضعیت  از  پرستاری، 
برای هفته ها  نخستین بار در طول زندگی اش می توانست 
را روز و شب یکجا و در کنار  همه ی اعضای خانواده اش 
همدیگر در خانه ببیند. پیش از آن، در طول روز، بچه های 
خانواده به مکتب و دانشگاه می رفتند و مادر و پدر به کار و 
شب ها نیز به دلیل خستگی مفرط، اغلب فرصت کافی برای 
با هم بودن همه ی اعضای خانواده فراهم نبود. او با لبخندی 
از سر رضایت و لذت می گوید در روزهای قرنطینه ی عمومی، 

او می توانست آشپزی کردن پدرش را در خانه تماشا کند.
و  فرشته  خزیدند،  خانه هاشان  به  کابل  ساکنان  وقتی 
پیشاپیش  را  نیاز  مورد  خانواده ی هشت نفری اش خوراک 
بود،  پیش  در  که  طوالنی  خانه نشینی  برای  و  خریدند 
بازی های  گرفتند.  دست  روی  متنوعی  برنامه های 
مطالعه ی  فیلم،  تماشای  مصروف کننده،  و  دسته جمعی 
باعث می شد  کتاب، آشپزی و سهم گرفتن در کار خانه 
اوقات خانواده در ایام قرنطینه به خوشی بگذرد. آن ها کمتر 

رفتار داکتران و پرستاران با بیماران بر پایوازان نیز تأثیر 
کرده بود. پایوازان تصور می کردند بیماران شان موجودات 
خطرناکی هستند که با خود مرگ را حمل می کنند. بیماران 
نیز تحت تأثیر وضعیت فکر می کردند موجوداتی هستند 
که به کام مرگ می روند و نباید دیگران را با خودشان به 
پرتگاه بمیرند. به خدا قسم صحنه هایی در آن شب دیدم که 
شبیه فیلم ها بود. مریضان بدون همراهی داکتر، پرستار یا 
پایواز، در حالت ضعف و کسالت مثل زامبی ها تلوتلوخوران 
از بستر بر می خواستند، به تشناب می رفتند یا در سطل های 
آشغال باال می آوردند. این وضعیت به مریض این پیام را 
می رساند که با مرگ فاصله ی چندانی ندارد. خدمات در 
شفاخانه مسلکی نبود. من به چشم دیدم که یک بیمار از 
شفاخانه مرخص می شد و بیمار دیگر بدون آن رخت بستر، 
آشغال های میوه و دیگر وسایل و آشغال های بجا مانده از 
بیمار قبلی پاک یا عوض شود، در بستر بیمار قبلی خوابانده 

می شد.«
سپیده دم که دمید، آقای هوتک ترجیح داد برادرش را به 
خانه منتقل کند تا در محیط پاک و آرام خانه استراحت 
با  او  بگیرد.  صورت  بیمارش  به  بهتری  رسیدگی  و  کند 
بالن های اکسیجن، ناصرخان را از شفاخانه به خانه آورد: 
»هر تدبیری که الزم بود را به کار گرفتیم. با چند داکتر در 
تماس بودیم. هر توصیه ای که آمد را اجرا می کردیم. هرنوع 
دارویی که الزم بود را مصرف کردیم. از تابلیت های توصیه 

شده توسط داکتران تا دوای حکیمان.«
از  پیش  رفت.  مطلق  قرنطین  به  هوتک  آقای  خانواده ی 
آن که آزمایش کرونای ناصرخان تثبیت و مثبت اعالم شود، 
خانواده با اتکا به تشخیص داکتران دیگر و به این تصور که 
او به محرقه مبتال شده است، با او در تماس نزدیک بودند. 
هفت عضو خانواده در هفت اتاق جداگانه به قرنطینه رفت. 
تدابیر صحی، بهداشتی و رژیم غذایی ویژه ای که قبال روی 

دست گرفته شده بود، چند برابر تشدید شد.
اما توهم  به مقاومت بدنش اطمینان داشت  آقای هوتک 
در  نمی کرد.  رها  را  او  بود،  شده  فراگیر  که  اضطرابی  و 
جریان مصاحبه، با اشاره به ورزیدگی عضالت حجیم اش، 
می خواست توضیح بدهد که او از مقاومت بدنش در برابر 
از سالمتی  اطمینان  »با وصف  داشت:  اطمینان  بیماری، 
و مقاومت باالی بدن ام، تحت تأثیر وضعیت اضطراب آلود 
با خودم می گفتم  عمومی، هر روز که به شب می رسید، 
امروز که اتفاقی نیفتاد، شاید فردا چپه ام کند. تمام خانواده 
بر  مسئولیتی  وضعیت  این  و  بودند  شده  مبتال  احتماال 
دوش ام تحمیل کرده بود. من باید به خانواده ام رسیدگی 
می کردم. این مسئولیت به من از نظر روانی کمک کرد که 
در اضطراب کامال سقوط نکنم. هر چند بار در طول شبانه 
روز به پشت در هر اتاق می رفتم، دق الباب می کردم و احوال 
اعضای خانواده را می پرسیدم. هرکدام جواب می داد که من 
بگیر که حالش وخیم  احوال  از فالنی  برو  تا فعال خوبم، 

نباشد. خانه ام در یک بحران وخیم سقوط کرده بود.«
قلب  تپش  و  نفس تنگی  دچار  ناصرخان  بعد،  روز  چند 
شد. آقای باور می گوید که برادرش در آخرین روزها به او 
می گفته که هیچ عوارضی ندارد اما قلبش سستی می کند؛ 
نشانه ای از ترس، اضطراب و تنگی نفس. در میانه ی ترسی 
کشنده که امید به زندگی را فلج می کند، ناصرخان حدود 
یک هفته پس از تثبیت ابتالیش به کووید19، جان سپرد. 
آقای هوتک، خود به تنهایی، برادرش را غسل داد، در کفن 
پیچاند و دفن خاک کرد اما اقوام و بستگانش دورادور او را 
در مراسم کفن و دفن و فاتحه همراهی کردند: » شکر خدا، 
مراسم تدفین و فاتحه ی برادرم به رسم همیشگی و با حضور 

اقوام و بستگان برگزار شد.«

در قریب به سه هفته قرنطینه ی خانگی، استفاده از دارو، 
دمنوش های  سی،  ویتامین  از  سرشار  سبزیجات  و  میوه 
گرم با خاصیت ضد عفونت و استراحت، مکیه و مرسل از 
عوارض مستقیم کووید19 فارغ شدند اما برای بهبود کامل 
و پساوری بدن از عوارضی مثل ضعف، کم اشتهایی و اختالل 

در چشایی و بویایی، به دو ماه زمان نیاز داشتند.
مکیه می گوید پوشش یکریز و گسترده ی رسانه ها از نرخ 
ابتال به کووید19 و عوارض ناشی از آن در افغانستان و سراسر 
جهان، وسواس او در رعایت تدابیر و توصیه های بهداشتی 
را به ترس و اضطراب تبدیل کرده بود: »رسانه ها به صورت 
گسترده و بدون انقطاع آمار ابتال و مرگ و میر را منتشر 
می کردند. در شبکه های اجتماعی، ترافیک اطالع رسانی و 
گپ زدن در مورد کووید19 چندبرابر بود. یک روز، وقتی 
فیسبوکم را باز کردم، هرچه استاتوس خواندم، اعالمیه ی 
مرگ، فاتحه، ویدیوهایی از صحنه ی مردن و کفن و دفن 
گروهی قربانیان ویروس توسط بلدوزر بود. آن چنان بر روانم 
تأثیر مخرب گذاشت که تصمیم گرفتم برای مدتی، حسابم 

را در فیسبوک غیرفعال کنم.«
خانم منیر می گوید زمانی که آمار روزانه ی ابتال و مرگ و 
میر ناشی از کووید19 در افغانستان کاهش یافت و به حدود 
1۰ مورد در روز سقوط کرد، ترسی و اضطرابی که در طول 

چند ماه او را در پنجه داشت، شکست.
بیش از صد روز پس از آن که مکیه به کووید19 مبتال شد، 
او اکنون داروهایی مصرف می کند که داکترش گفته برای 
آرام کردن اعصابش کارگر می افتد: »من آدم خوش خلق و 
روز  از ۲۰  اگرچه پس  به کووید19،  ابتال  با  بودم.  خویی 
از بند عوارض جسمی رها شدم اما عوارض روحی آن از 
بین نرفته است. حافظه  ام ضعیف شده و مثل قبل نمی توانم 
اطالعات را به خاطر بسپارم و حفظ کنم. کم حوصله  شده 
ام و تصور می کنم اعصاب ام حساس شده است. یک هفته 
پیش به داکتر عقلی و عصبی مراجعه کردم و دارو گرفتم. با 
مصرف این دارو، احساس می کنم روز به روز بهتر می شوم.«

اضطراب  و  توهم  کووید۱9  عارضه ی  »سخت ترین 
بود«

در فاصله ی آغاز بهار تا اواسط تابستان 1399، کابل، اوج 
شیوع کروناویروس و به تبع آن، توهم و اضطراب عمومی 
را تجربه کرد. بخش  بزرگی از شهروندان کابل، به قرنطینه 
رفتند. در آخرین ماه بهار که وخامت اوضاع تشدید شده 
قبال  که  را  رفت  وآمد  محدودیت  و  قرنطینه  دولت،  بود، 
مقررات  به  می شد،  رعایت  توصیه ی صحی  یک  به عنوان 
سخت گیرانه تبدیل کرد. یک گروه 1۶۰۰ نفری از سربازان 
پولیس، به صورت ویژه مؤظف شد تا مقررات وضع شده را 
اجرا و تنفیذ کند. به جز نیروهای امنیتی و پرسونل صحی 
و گروه کوچکی از کارمندان بلندپایه ی نهادهای دولت که 
مکلف بودند به وظایف شان حاضر شوند، دیگر شهروندان 
مؤظف بودند مقررات قرنطینه ی عمومی و منع رفت  وآمد 

را رعایت کنند.
میانه ی  در  بودند  مجبور  که  شهروندان  از  آن عده  برای 
اضطراب ناشی از یک همه گیری به محل کارشان حاضر 
باشند، احتماال وضعیت دشوارتر بوده است. اکبر رستمی 
افغانستان،  از همین دسته بود. سخن گوی وزارت زراعت 
در اوج شیوع کرونا، هر روز صبح به دفتر کارش در وزارت 
میز  کند،  آغاز  را  کارش  آن که  از  پیش  می رفت.  زراعت 
کار، کمپیوتر، دستگیره های در، تلفن و دیگر لوازم کارش 
را یک به یک، ضدعفونی می کرد. در مسیر رفت  وآمد به 
محل کارش، استفاده از دستکش و ماسک را از یاد نمی برد 
و سعی می کرد فاصله ی فیزیکی از افراد را مراعات کند: 
من،  اندازه ی  به  که  بود  زراعت  وزارت  در  کسی  »کمتر 

توصیه های بهداشتی را مراعات می کرد.«
آمد،  کارش  دفتر  به  اکبر  که  زمانی  جوزا،   1۶ صبح گاه 
عوارض  روز،  طول  در  داشت.  سرماخوردگی  احساس 
بیماری اش شدت گرفت و شب که به خانه برگشت، به بستر 
افتاد. یک روز بعد، او به شفاخانه مراجعه کرد تا آزمایش 
کرونا بدهد. تا شام، نتیجه ی آزمایش اش مشخص شد. او به 

کهولت سن از دست داد. محنت دو مرگ پشت سر هم در 
میانه ی یک اضطراب عمومی، بر روانش سوهان می کشید. 
برای مهار فشار عصبی که زندگی اش را مختل کرده بود، 
باری به شفاخانه ای مراجعه کرد. در جریان معاینه، وقتی 
چند داکتر دورش را حلقه کرده بودند، یکی از کارمندان 
برمی دارند.  پرده  او  از هویت  داکتران  به  شفاخانه خطاب 
باور هوتک، ورزش کار نام آور و شناخته شده که پس از مرگ 
برادرش در پی ابتال به کووید19، اعتراض اش به ناکارآمدی 
وقتی  بود.  کرده  رسانه ای  را  نهادهای صحی  در  خدمات 
داکتران به هویت آقای هوتک پی بردند، فورا از او فاصله 
گرفتند: »زمانی که داکتران فهمیدند من کی هستم، فورا 
از من فاصله گرفتند. گویا از یک موجود خطرناک و آلوده یا 
یک مواد منفجره ی خطرناک فرار می کنند. من روی بستر 
شفاخانه در ناآرامی عصبی به سر می بردم و آن ها داشتند 

خود و لباس هاشان را دواپاشی می کردند.«
والیبال محله ای  بهاری، در میدان کوچک  روز  عصر یک 
در شرق کابل، ناصرخان، مردی تنومند و حدودا 5۰ ساله، 
از بازی با دوستانش امتناع می کند. او احساس کسالت و 
از  و  هم بازی هایش  درخواست  به  پاسخ  در  و  دارد  ضعف 
می گوید  هوتک،  باور  ورزشکارش  برادر  آن ها،  جمله ی 
ترجیح می دهد بازی را تماشا کند. روز بعد، کسالت و ضعف 
ناصرخان تشدید می شود و مجددا نمی تواند دوستانش را 
در بازی همراهی کند. چند ربع والیبال در عصرها، تنها 
از  فرار  برای  محله  میان سال  مردان  و  جوانان  سرگرمی 

دلتنگی خانه نشینی و محدودیت های رفت  وآمد است.
ناصرخان در فاصله ی سه روز به دو شفاخانه مراجعه کرد. در 
هر دو مورد، داکتران بیماری اش را محرقه تشخیص دادند 
و داروهایی تجویز کردند. داروهای تجویزشده اما کسالت 
ابتال به  و ضعف رو به افزایش او را درمان نکرد. احتمال 
چونان  بود،  برده  تنگنا  به  را  جهان  که  جدیدی  بیماری 

کابوس برای خانواده اش دهان باز کرد.
در سومین شب کسالتی که شدت آن رو به افزایش است، 
ناصرخان، احساس می کند باید به شفاخانه مراجعه کند. 
است.  کووید19  به  ابتال  او،  مورد  در  خانواده  غالب  تصور 
بیماری همه گیری که امان از روان و آرامش مردم ربوده 
است. ساعت 1 بامداد، پسرش او را به شفاخانه ی افغان -

جاپان منتقل می کند؛ یکی از دو شفاخانه ای که به انجام 
در  مراجعین  و  بیماران  درمان  و  کرونا  به  ابتال  آزمایش 

پایتخت اختصاص یافته بود/است.
در نزدیک به اوج یک همه گیری جدید، کمترشناخته شده 
و اضطراب آور، روال عرضه ی خدمات در تنها دو شفاخانه 
میلیونی یک کشور  پایتخت 5  برای  امکانات  کمترین  با 
جنگ زده و فقیر، تداعی کننده ی وضعیت پرسنل و واحدهای 

صحی و درمانی در میدان های یک جنگ نفس گیر است.
وارد  را  بیمارش  برادر  هوتک  باور  وقتی  شباهنگام، 
شفاخانه ی افغان-جاپان کرد، با سیمای مرگ مواجه شد. 
و  ملتهب  فضای  به  ورود  محض  به  برادرش  می گوید  او 
بحرانی شفاخانه ای که هیچ شباهتی با هیچ جایی خارج از 
چهاردیواری اش نداشت، روحیه اش را به کل از دست داد: » 
صدها بیمار و همراهان بیمار در شفاخانه سرگردان بودند. 
پرستار نبود، داکتر نبود. اگر هم بودند، پنهان می شدند و 
گه گاه خود را از پشت شیشه ها و پالستیک های ضخیمی 
که دهلیزها و اتاق ها را به چند پاره تقسیم کرده بودند، 
صحن  در  زدن  قدم  با  و  می بارید  باران  می دادند.  نشان 

شفاخانه پاها تا مچ، در گل فرو می رفت.«
داکتران، به باور هوتک اعالم کردند که برادرش به کووید19 
مبتال شده است. کابوسی که از آن ترس داشتند، آغاز شده 
از  سهمگین تر  اما،  کرونا  به  ناصرخان  ابتالی  خبر  بود. 
وضعیت ارایه ی خدمات به بیماران و روند درمان و رسیدگی 
به مراجعین نبود. در جریان مصاحبه ام با او در دفتر کارش 
زمانی که حدود ۶ ماه از مرگ برادرش گذشته بود، آثار 
خشم، اندوه و تأسفی عمیق از وضعیت ارایه ی خدمات در 

شفاخانه همچنان در سخنانش برجسته و محسوس بود.
آقای هوتک با لحنی آمیخته به تأثر و گالیه به شرح ماجرا 
پرداخت: »خدمات در شفاخانه صفر بود. ما که داکتر هم 
نیستیم و عوام ایم، پیش از آن که کرونا در جهان شایع شود، 
با بیمار می فهمیدیم که برای  در مورد چگونگی مواجهه 
درمان مریض باید در کنار دارو و درمان، برخورد مناسب، 
و خانواده صورت  داکتران  از طرف  روحیه دهی  و  تشویق 
بگیرد. داکتران و پرستارانی که فقط گه گاه رؤیت می شد، 
از بیماران فرار و با آن ها مثل حیوان برخورد می کردند. نوع 

من فکر می کنم دولت افغانستان با کرونا به صورتی برخورد 
کرد تا بتواند از کشورهای دیگر کمک و پول دریافت کند.«

روزانه ی  آمار  کاهش چشمگیر  از  پس  ماه  سه  به  قریب 
مبتالیان به کرونا در افغانستان و به تبع آن، شکسته شدن 
حصار ترس و اضطرابی که فراگیر و وحشت آور بود، آقای 
هوتک در مصاحبه با من گفت: » ترسی که حاال نیست و 
گم شده است، نقش برجسته ای در کاهش آمار مرگ و میر 
دارد. بسیاری از بیماران و قربانیان از ترس و عدم رسیدگی 
مناسب داکتران مردند. ترسی که به عنوان مثال از دفن شدن 
مردم توسط بلدوزر و دفن شدن در تنهایی و فرار همه از 

افراد مشکوک و مبتال ناشی می شد.«

»برای درمان عوارض روحی کووید۱9، دارو گرفتم«
در دوره ی قرنطینه و مقررات منع رفت  وآمد، اکثر ساکنان 
کابل، مجبور بودند میان تعطیل کردن کسب و کار و به تبع 
آن قطع شدن درآمد و رفتن به محل کار به قیمت پذیرش 
ریسکی که در پی داشت، یکی را انتخاب کنند. در این میان 
پایتخت  از ساکنان  رسانه ها گروه کوچکی  کارمندان  اما، 
بودند که مجبور نبودند یکی از این دو گزینه را انتخاب 
کنند. اکثر کارمندان رسانه ها، با برخورداری از امکان کار از 
خانه و پیشبرد وظایف از طریق آنالین، می توانستند تقریبا 

به صورت عادی به وظایف  شان ادامه بدهند.
از  یکی  امریکا،  رادیو آشنای صدای  منیر، خبرنگار  مکیه 
صدها خبرنگاری بود که می توانست بی آن که از خانه خارج 
شود، به صورت آنالین به روال معمول به کارش ادامه بدهد. 
خانم منیر، در ماه حداکثر 4 روز برای خرید، جلسات ماهوار 
در دفتر رادیو یا دیگر موارد بسیار ضروری از خانه خارج 
تمام  به  را  بهداشتی  توصیه های  خانواده اش  و  او  می شد. 
رعایت می کردند: »کار من از رعایت توصیه های بهداشتی 
مقررات  آ ن که  از  بیش  بود.  رسیده  به وسواس  و  گذشته 
بهداشتی را رعایت کنم، دچار وسواس شده بودم. هرچیزی 
حتا  می کردم.  را ضدعفونی  می شدم  مشکوک  آن  به  که 

پول.«
و  او  بهداشتی،  مقررات  سخت گیرانه ی  رعایت  وصف  با 
خواهرش مرسل، در اواسط ماه جوزا به صورت همزمان به 
عالیمی مبتال شدند که عادی نبود: »ضعف به سراغم آمد. 
تب خفیفی داشتم. غذای چرب به ذائقه ام خوش نمی خورد. 
بیش از حد معمول احساس گرسنگی می کردم اما اشتهای 

خوردن نداشتم.«
مکیه منیر، بی آن که به مراجعه ی حضوری به شفاخانه ی 
افغان-جاپان نیازمند باشد، با یک تماس تلفنی به رییس 
این شفاخانه، از او جویای چاره شد. رییس این شفاخانه 
به او گفت با توجه به عالیمی که دارد، به احتمال غالب 
به کووید19 مبتال شده اما نیازی به گرفتن آزمایش ابتال 
نیست زیرا »در صورت مراجعه به شفاخانه که به شدت به 
ویروس آلوده است، اگر حتا مبتال نیز نباشد، مبتال خواهد 
شد.« مکیه و مرسل، به دریافت یک نسخه دارو به شمول 
دو قرص مسکن و ضدعفونت و یک شربت تقویت برای یک 

هفته از داکتر اکتفا کردند.
پس از مشوره با داکتر، مکیه و مرسل، خود را از بقیه ی 
خانواده جدا کرده و به قرنطینه رفتند. آن ها بیم داشتند 
مادرشان که مشکل شش دارد، مبتال نشود. عوارضی که 
در ابتدا شدید بود، با استفاده از دارویی که اختصاصا توسط 
کووید19  بیماران  درمان  اختصاصی  شفاخانه ی  رییس 
تجویز شده بود، رو به تحلیل رفت: »عوارض بیماری، شب ها 
شدت می گرفت. چند شب به کلی نتوانستم بخوابم. چند 
روز به از آغاز استفاده داروها، عوارض اندک اندک خفیف 

شد.«

زمانی که در اولین روزهای بهار 1399، نخستین مبتالیان 
به کووید19 در والیت های بلخ و هرات افغانستان تثبیت 
شد، سازمان بهداشت جهانی، شیوع کروناویروس را به عنوان 
مرحله ی  در  و  عمومی  بهداشت  برای  اضطراری  وضعیت 
پی هم  هشدارهای  بود.  شناخته  رسمیت  به  دنیاگیری 
اطالع رسانی  و  ویروس  مرگ باربودن  از  صحی  نهادهای 
بی وقفه ی رسانه ها در سراسر جهان از سرعت شیوع، شدت 
عالیم و عوارض این بیماری، به موجی از وحشت، اضطراب 

و دستپاچگی در سراسر جهان دامن زد.
وحشت ناشی از سرعت شیوع، شدت مرگباری و عوارض 
وخیم صحی این بیماری، اضطرابی بی سابقه و فراگیری را 
افکار عمومی تحمیل کرد. کسب و کارها تعلیق شد،  بر 
ابرشرکت های  رسید،  به حداقل  مرور  و  عبور  و  تجمعات 
قرنطینه  از  به تعطیلی مؤقت رفت و یک موج  فراملیتی 
که در تاریخ بشر سابقه نداشت، از طرف دولت ها در اکثر 
کشورها روی دست گرفته شد. در اوج قرنطینه ی عمومی، 
بیش از نصف جمعیت جهان بالغ بر سه میلیارد نفر به صورت 

همزمان به قرنطینه ی سراسری تبعید شدند.
ایتالیا،  مثل  کشورهای  در  وضعیت  وخامت  به  اتکا  با 
اسپانیا، فرانسه و پسان تر ایاالت متحده که بیشترین تلفات 
تصور  شدند،  متحمل  را  همه گیری  این  برابر  در  انسانی 
که  بود  این  بر  عقب مانده  کشورهای  در  دست کم  عموم 
کشورهای فقیر، بی نصیب از سیستم بهداشت قدرتمند و 
تحت مدیریت حکومت های ضعیف و ناکارا، قربانیان کامال 
بی دفاعی هستند که با شیوع این ویروس، »تباه« خواهند 
شد. افغانستان در صدر کشورهایی قرار داشت که برای یک 

»تباهی گسترده« آماده می شد.
آژیر خطر و ترس در افغانستان، با شروع سال خورشیدی 
جاری کشیده شد. دولت، قرنطینه ی نسبی و ممنوعیت 
تبعات  به  نسبت  و  اعالم  را  کالن شهرها  در  گشت وگذار 
شیوع ویروس در کشور هشدارهای سخت صادر کرد. به 
ناگهان، بازار دستخوش التهاب شد. موجی از تقاضا برای 
برای دوره ی  اولیه ی الزم  لوازم بهداشتی، مواد خوراکه و 
قرنطینه باعث شد که قیمت ها چندبرابر افزایش یابد. مردم 
در کالن شهرها و به ویژه کابل، خودشان را در برابر مصیبت 
عظیمی می دیدند که شانس اندکی برای مهارش دارند. فقر 
نود درصدی، سیستم بهداشت فلج، دولت ضعیف و ناتوان 
برای مهار بحران و کشوری که از سوی دیگر در کام تروریزم 

و ناامنی نیز سقوط کرده است.
این گزارش حاوی روایت 5 فردی است که در اوج همه گیری 
کووید19 در کابل، به این بیماری مبتال شدند. این افراد، 
گشت وگذار،  محدودیت  و  قرنطینه  دوره ی  از  روایت شان 
بودند،  بهداشتی که در خانواده روی دست گرفته  تدابیر 
دوره ی ابتال به کووید19، عوارض صحی و روانی ناشی از 

ابتال به بیماری و چگونگی مواجهه با آن را قصه کرده اند.

»مبتالیان وضعیت زامبی ها را داشتند«
همه گیری  التهاب  در  کابل  که  زمانی  بهار،  اواسط  در 
بدن سازی  فدراسیون  رییس  بود،  رفته  فرو  کروناویروس 
افغانستان، رنج مضاعفی  المپیک  و معاون کمیته ی ملی 
بر  برادرش  مرگ  از  پس  روز  سه  می کرد.  حمل  خود  با 
و  بیماری  به علت  نیز  را  او مادرش  به کووید19،  ابتال  اثر 

خاطرات یک همه گیری؛ 
مرگ، درد و اضطراب

AP

آقای هوتک می گوید برادرش ناصرخان، پیش از آن که از دنیا برود، 
دچار عارضه ی ضعف قلب شده بود/ عکس ارسالی به اطالعات روز

خانم منیر می گوید برای درمان عوارض عصبی به جامانده 
از ابتال به کووید۱9 داروی اعصاب مصرف می کند

آقای رستمی می گوید سخت ترین عارضه ی کووید۱9، 
توهم و اضطراب است/ عکس از حساب فیسبوک آقای رستمی

فرشته می گوید برای مبارزه با کووید۱9، قدرت ذهنی و اراده ی قوی 
از مقاومت بدنی مهم تر است/ عکس ارسالی به اطالعات روز



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

دو شنبه | 26 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2026دو شنبه | 26 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2026 www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com خبرهای خارجی

کرده  اعالم  اروپایی«  »گرجستان  مخالف  حزب 
وزیر  پومپئو  مایک  ورود  زمان  در  خیابانی  اعتراضات 
آینده  تفلیس در روز سه شنبه هفته  به  خارجه آمریکا 

نیز برگزار خواهد شد.
با  دیدار  و  انتخابات  نتایج  مذاکره  برای  پومپئو  آقای 
به گرجستان  روزه ای  دو  است سفر  قرار  احزاب کشور 

انجام دهد.
گرجسـتان همچنیـن با جهش چشـمگیر شـیوع کرونا 
در کشـور مواجـه اسـت. تـا خـزان سـال جاری شـمار 
مبتالیـان روزانـه بـه کرونـا در ایـن کشـور 4.7 میلیون 
نفـری بـه چنـد ده نفـر محـدود بـود، اما طـی روزهای 
گذشـته مـوارد روزانـه ابتـال بـه کرونا از سـه هـزار نفر 

است. گذشـته 
نفر طی  اعالم کرد 35۰4  روز شنبه دولت گرجستان 
نیز  نفر   33 و  مبتال شده  کرونا  به  گذشته  ساعت   ۲4

جان باخته اند.

انتخابات  می گوید  و  کرده  رد  را  ادعا  این  حزب حاکم 
عادالنه و آزادانه بوده است.

از حزب حاکم می گوید  تفلیس  کاخا کاالدزه، شهردار 
پذیرفتنی  مجدد  انتخابات  برای  اپوزیسیون  درخواست 

نیست.
متحد  جنبش  حزب  انتخابات،  کمیسیون  اعالم  طبق 
ملی اپوزیسیون اصلی این کشور، بیش از ۲7 درصد آرا 

را به دست آورده است.
خشونت  بدون  شنبه  روز  اعتراضات  می نویسد  رویترز 
برگزار شد. هفته گذشته پلیس گرجستان برای متفرق 
کرده  استفاده  آب پاش  ماشین های  از  معترضان  کردن 

بود.
اعتراضات روز شنبه در حالی است که آمریکا و اتحادیه 
با  کشور  انتخاباتی  مناقشه  حل  برای  تالش  در  اروپا 
اپوزیسیون  حزب  هشت  و  حاکم  حزب  میان  مذاکره 

هستند.

را  آن  و  ندارند  قبول  را  پارلمان  فعلی  ترکیب  گفته اند 
بایکوت خواهند کرد.

هفته  شنبه  نیز  پارلمانی  انتخابات  دوم  دور  است  قرار 
انتظار می رود  می نویسد  رویترز  اما  برگزار شود،  آینده 
حزب حاکم باز هم اکثریت کرسی های پارلمان را حفظ 

کند.
 1۲۰ که  است  کرسی   15۰ دارای  گرجستان  پارلمان 
در  پیروز  احزاب  به  متناسب  طور  به  آن  از  کرسی 
انتخابات تعلق می گیرد. سرنوشت 3۰ کرسی دیگر که 
دوم  دور  در  که  دارد  اختصاص  مستقل  نامزدهای  به 

انتخابات مشخص خواهد شد.
نیکا ِملیا رئیس حزب جنبش متحد ملی روز شنبه در 
نخواهد  تسلیم  اپوزیسیون  است  گفته  معترضان  جمع 
شد و اعتراضات تا زمانی که خواسته آنها برآورده شود، 
مردم  »آرای  که  کرد  تاکید  وی  یافت.  خواهد  ادامه 

دزدیده شده است«.

اطالعات روز: هزاران شهروند حامی احزاب اپوزیسیون 
به  اعتراض  در  عقرب،   ۲4 شنبه  روز  گرجستان  در 
به  کشور  این  پیش  هفته  دو  پارلمانی  انتخابات  نتایج 

خیابان های پایتخت آمدند.
گرجستان  انتخابات  کمیسیون  فردا،  رادیو  گزارش  به 
می گوید حزب حاکم »رویای گرجستان« با کسب بیش 
از 48 درصد آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده، 
با  معترض  مردم  همچنین  و  مخالف  احزاب  برخی  اما 
»ناعادالنه« خواندن انتخابات اخیر، خواستار رای گیری 

دوباره هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان مقابل ساختمان 
پارلمان کشور در تفلیس جمع شده و خواستار برگزاری 

دوباره انتخابات شدند.
جمله  از  مخالف  احزاب  نمایندگان  اعتراضات،  این  در 
شش  و  اروپایی«  »گرجستان  ملی«،  متحد  »جنبش 
انتخابات  با تقلبی خواندن  حزب دیگر حضور داشته و 

حضور هزاران معرتض به نتایج انتخابات در خیابان های گرجستان

یر این کشور خرب داد ارمنستان از خنثاسازی طرح ترور نخست وز

یر دفاع ایران از آمادیگ برای »تأمنی نیازهای«  وز
نریوهای مسلح عراق خرب داد

این باره مذاکره شود. ترکیه هفته گذشته اعالم کرد در نظر 
دارد از قارص ترکیه تا نخجوان خط آهن بکشد. سه سال 
پیش خط آهن باکو- تفلیس- قارص افتتاح شد و اکنون این 

خط آهن می تواند به نخجوان نیز متصل شود.

سالح ها  این  عمده  اینکه  به  توجه  با  ولی  نکرد  سالح ها 
برای تجهیز گروه های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران 
گروه های  یا  دولت  نمی رود  انتظار  است،  یافته  اختصاص 

عراقی بابت آن پولی پرداخته باشند.
دولت آمریکا نیز در طول سال های گذشته بارها به موضوع 

ارسال سالح از سوی حکومت ایران به عراق کرده است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا فروردین امسال در یک 
که  »منابعی  کرد  متهم  را  ایران  خبری حکومت  نشست 
از  تا در بحران کرونا  ایران شود  باید هزینه مردم  اکنون 
سالمت آن ها مراقبت شود، هزینه فرستادن جنگ افزار به 

عراق« می کند.
تحریم  به  اقدام  مواردی  در  همچنین  متحده  ایاالت 
شرکت ها و شهروندان عراقی کرده است که به گفته آنها 
در »قاچاق اسلحه« به نیروی قدس سپاه پاسداران کمک 

کرده اند.
آخرین نمونه این تحریم ها مربوط به امیر دیانت، شهروند 
آمریکا در  به گفته مقام های دولت  بود که  ایرانی-عراقی 
تأمین مالی و همچنین قاچاق اسلحه به نیروی قدس سپاه 
امسال در فهرست تحریم های  اردیبهشت  و  نقش داشت 

دولت آمریکا قرار گرفت.

از نقض آتش بس وجود نداشته است.
آینده  سال  سه  تا  کرده  اعالم  آذربایجان  جمهوری 
کمک های مالی و معاونت های دولتی به یک میلیون آواره 
قره باغ کوهستانی و مناطق اطراف آن ادامه خواهد داشت.

مناطق  و  قره باغ  ساکن  ارمنی های  همچنین  و  افراد  این 
سازمان  از  تیمی  نظارت  تحت  زمان  مرور  به  آن  اطراف 
خواهند  ساکن  شده  آزاد  مناطق  در  مهاجرت  بین المللی 

شد.
در قرارداد آتش بس به ایجاد دو کریدور اشاره شده که هر 
نیروهای حافظ صلح روسی خواهد  نظارت  آنها تحت  دو 
بود. یکی کریدور الچین که ارمنستان را به قره باغ وصل 
که  کیلومتر   5۰ طول  به  کریدوری  دیگری  و  می کند 
جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان 

وصل خواهد کرد.
تاکنون ارتباط زمینی نخجوان و آذربایجان از طریق ایران 
یا با دور زدن گرجستان و ترکیه بود. اکنون ترانزیت کاال و 
تردد مسافران از همین کریدور 5۰ کیلومتری انجام خواهد 

شد.
از طریق شبکه  که  نیز درخواست کرده  ارمنستان  دولت 
ریلی نخجوان به خط آهن ایران وصل شود، اما این مورد 
باید جداگانه در  و  توافق 9 ماده ای آتش بس نیست  جزء 

اعضای شورای امنیت سازمان ملل نشد.
این مهلت،  یافتن  پایان  به  توجه  با  ایران می گوید  دولت 
ایاالت متحده در مقابل  حق خرید و فروش سالح دارد. 
و هر  است  باقی  قوت خود  به  یاد شده  تحریم  که  گفته 
طرفی که اقدام به خرید یا فروش اسلحه از یا به ایران کند 

هدف مجازات های ثانوی آمریکا قرار می گیرد.
تاکنون گزارش رسمی از خرید و فروش سالح بین ایران و 
عراق منتشر نشده ولی حکومت ایران در سال های گذشته 
نقش اصلی را در تامین سالح گروه های شبه نظامی وابسته 

به خود در عراق را بر عهده داشت.
سپاه  قدس  نیروی  پیشین  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
تشکیل  روند  به  اشاره  با   9۶ سال  تیرماه  پاسداران 
»فرمانده  گفت:  عراق  در  حشدالشعبی  شبه نظامی  گروه 
تسلیحات  انبارهای  درب  کلید  توانست  حشدالشعبی 

جمهوری اسالمی را در خدمت خودش بگیرد«.
او همچنین تاکید کرد »وزارت دفاع ایران به صورت سه 
و  ارسال کرد«  آنجا  به  و  تولید  عراق سالح  برای  شیفت 
»هزاران تن سالح از طرف جمهوری اسالمی در خدمت 

آنها داده شد.«
این  پول  دریافت  نحوه  به  دقیقی  اشاره  سلیمانی  آقای 

روز  ارمنستان  بهداشت  وزارت  مقام  یک  حال  همین  در 
هفته  شش  در  نفر  هزار  دو  از  بیش  کرد،  اعالم  شنبه 
درگیری بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ 

کشته شدند.
آلینا نیکوقوسیان، سخنگوی وزارت بهداشت ارمنستان، در 
فیس بوک نوشته بود که این وزارتخانه برای اجساد دو هزار 
و 317 نیروی نظامی این کشور تشکیل پرونده داده است.

این در حالی است که آذربایجان تاکنون تعداد تلفات خود 
در این جنگ را اعالم نکرده است

جمهوری  بین  جنگ  تلفات  جمعه  روز  پوتین،  والدیمیر 
آذربایجان و ارمنستان را بیش از چهار هزار کشته و هشت 

هزار مجروح اعالم کرده بود.
ترک نشین  منطقه  هفت  همه  آتش بس،  توافق  اساس  بر 
تا اول دسامبر )حدود دو هفته دیگر( از نیروهای نظامی 
ارمنی تخلیه خواهند شد و برای پنج سال، نظارت بر قره باغ 
شامل شهرهای خان کندی )اِسِتپاناِکرت(، خوجالی و غیره 
عهده  بر  آذربایجان،  جمهوری  ارضی  تمامیت  حفظ  با 

نیروهای حافظ صلح خواهد بود.
روسیه  و  ترکیه  صلح  حافظ  نیروهای  اجالس  شنبه،  روز 
برگزار شد و ژنرال رستم مراداف، فرمانده نیروهای روسی 
حافظ صلح اعالم کرد که از سه شنبه هفته گذشته موردی 

به  واکنش  در  اظهارنظری  عراق  دفاع  وزیر  از  کرده اند، 
عراق«  مسلح  نیروهای  نیازمندی های  »تامین  پیشنهاد 

منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا نوشته است که وزیر دفاع عراق در دیدار 
با وزیر دفاع ایران گفته است هدف از این دیدار »کسب 

تجارب« در حوزه دفاعی است.
نیازهای  تامین  درباره  ایران  دفاع  وزیر  اظهارنظر  اما 
با  مرتبط  بحث های  به  معطوف  عراق  نظامی  نیروهای 
مقام های  گفته  به  که  است  ایران  تسلیحاتی«  »تحریم 

حکومت ایران از ۲7 مهرماه امسال پایان یافته است.
تحریم  که  کرد  تالش  پیش  ماه های  در  متحده  ایاالت 
نظر  جلب  به  موفق  ولی  کند  تمدید  را  ایران  تسلیحاتی 

شنبه  روز  ارمنستان  ملی  امنیت  سرویس  روز:  اطالعات 
اعالم کرد که طرح ترور نیکول پاشینیان، نخست وزیر این 
از مقام های سابق، کشف و خنثا  کشور توسط یک گروه 

شده است.
و  ارمنستان  صلح  توافق  دنبال  به  فردا،  رادیو  گزارش  به 
جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در منطقه 
قره باغ هزاران نفر در این کشور طی روزهای اخیر تظاهرات 
کرده و ضمن »خائن« نامیدن نیکول پاشینیان، خواستار 

استعفای او شدند.
اعالم  ارمنستان  ملی  امنیت  سرویس  رویترز،  گزارش  به 
کرده است، آرتور وانتسیان، رئیس سابق این نهاد امنیتی، 
آشوت  و  جمهوریخواه  حزب  رهبر  باغداستاریان  واهرام 

میناسیان هم اکنون در بازداشت هستند.
سرویس امنیت ملی ارمنستان تاکید کرده است: متهمان 
قصد داشتند با قتل نخست وزیر، قدرت را تصرف کنند و 

حتی در خصوص جانشین وی رایزنی کرده بودند.
تصمیم خود  از  دفاع  پیشتر ضمن  ارمنستان  نخست وزیر 
آگاه   ، بود  آذربایجان گفته  با جمهوری  توافق صلح  برای 
با امضای این توافقنامه زندگی خود را به خطر  است که 
او  برای  ارمنستان  هزاران سرباز  ولی جان  است،  انداخته 

اهمیت بیشتری داشت.

»تامین  آماده  است  گفته  ایران  دفاع  وزیر  روز:  اطالعات 
در  »مشارکت  و  عراق«  مسلح  نیروهای  نیازمندی ها 

بازسازی این کشور« هستیم.
به گزارش ایرنا، امیر حاتمی روز یک شنبه ۲5 عقرب در 
خواستار  عراق،  دفاع  وزیر  سعدون  عناد  جمعه  با  دیدار 
لزوم خروج  بر  و  »تعمیق روابط گسترده« دو کشور شد 

نیروهای آمریکایی از این کشور تاکید کرد.
باقری،  دفاع، محمد  وزیر  بر  فردا، عالوه  رادیو  از  نقل  به 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز با اشاره به تدوین سند 
همکاری های دفاعی دو کشور گفته است: »تهران نیازهای 

دفاعی بغداد را تامین می کند.«
منتشر  ایسنا  و  ایرنا  خبرگزاری های  که  گزارش هایی  در 

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عبدالواحد حیدری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس و واجد روحانی

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

Contract Title:Improvement Works of Saltoq Irrigation Scheme for Saltoq Village, Dawlat Abad District, Balkh Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB
Dated: November 17, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture & 
Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Saltoq Irrigation Scheme for Saltoq Village, 
Dawlat Abad District, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Saltoq Irrigation Scheme for Saltoq Village, Dawlat 
Abad District, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB and Delivery/construction period of 14 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 29,000,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 23,200,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 7,200,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” 
July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com 
and inspect the bidding document during office hours November 17, 2020to December 17, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on 
Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate 
from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 17, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids 
will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on November 30, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, 
Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized 
on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.

6

3

9

1

7

4

10
11

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Unit

Set

Unit

Qty

1

1

1

1

1

1

1
1

2

1

1

Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static Weight not less than 8 tons, smooth steel drum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station
Level Machine

Vibratory roller, Static Weight not less than 12 tons, smooth steel drum type. 

Concrete mixer

Tractor with Blade

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری سلتوغ ولسوالی دولت آباد والیت بلخ، نمبرپکیج قرارداد: AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB را به داوطلبی بسپارد، شرکت های 
ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری )http://www.mail.gov.af/(، اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( و و ب سایت اکبر )http://www.acbar.org( دریافت و 
مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ 1۶ - نوامبر ۲۰۲۰ الی 17 - دیسمبر ۲۰۲۰ توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ ۲9 - نوامبر ۲۰۲۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر 

بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ 17 - دیسمبر ۲۰۲۰ ساعت 11:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در آدرس ذیل دایر می گردد.

آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند می توانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، کابل- آفغانستان.

جمهوری اســـالمی افغانستان
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

AF/IDA Grant No. D7120/TFOB3535:گرنت نمبر
اسم پروژه : پروژه شبکه آبیاری سلتوغ ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

CW-RFB-AF/MAIL/EAT-M059 :نمبر پکیج
) RFB (  درخواست برای داوطلبی

داوطلبی به روش باز ملی
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16 ماه یب رسنوشیت
چرا نزدیک به دو سال استخدام 21 نامزد کادر علمی اکادمی علوم معطل ماند؟

کادر  معاش  که  علوم  اکادمی  فعلی  قانون 
سال  در  است،  نکرده  مشخص  را  علمی 
کادر  بست های  در  دیگر  تن  چند   139۶
نامزدان  از  یکی  شده اند.  استخدام  علمی 
کادری عملی می گوید که در قانون اکادمی 
 139۶ سال  استخدام شده های  معاش  علوم 
اما  نبود،  مشخص  نیز  عملی  کادر  به عنوان 
استخدام  برای  ولی  شدند،  استخدام  عمال 
سال  دو  حدود  از  که  دیگر  تن   ۲۰ و  او 
نمی شود:  اقدامی  هیچ  می کشند،  انتظار 
»استخدام سال 139۶ در دوره رییس قبلی 
اکادمی علوم صورت گرفت، اما رییس جدید 

استخدام ما را نهایی نکرد.«

دو سال عمری که برباد رفت
۲1 نامزد کادر علمی اکادمی علوم می گویند 
از زمان تحویل دهی  با گذشت دو سال  که 
کادری  بست های  احراز  امید  به  اسناد 
اکادمی علوم فرصت های زیادی را از دست 
داد ند و دو سال عمر آن ها بدون هیچ گونه 
است.  رفته  هدر  معنوی  و  مالی  دست آورد 
در قطع نامه ی آنان آمده که برخی این افراد 
سند واجد شرایط کادری برای شمولیت در 
داده اند،  دست  از  را  دانشگاه ها  علمی  کادر 
نیز  برخی  و  را  قبلی شان  وظایف  شماری 
را:  باالتر  مقاطع  در  تحصیلی  بورسیه های 
»در واقع محروم شدن از چنین فرصت ها و 
بی سرنوشتی ممتد که تا اکنون بالتکلیف و 
سرگردان هستیم، بیانگر ظلم و جفای بزرگ 

در حق ما می باشد.«
در  نامش  نمی خواهد  که  افراد  این  از  یکی 
گزارش ذکر شود، در صحبت با اطالعات روز 
می گوید که هر یک از آن ها به دلیل این که 
اسنادشان در اکادمی علوم قید بود یا به این 
امید که ممکن استخدام شوند، سه یا چهار 
دست  از  را  تحصیلی  و  شغلی  دیگر  چانس 
ماه سنبله 1397  »از  می افزاید:  او  داده اند. 
ماه  دادیم، هفت  اداره  به  را  اسناد خود  که 
این که شارت لیست  تا  بود  اسناد ما گیرد 
شد. یک ماه بعد امتحان کدری گرفته شده 
و سه ماه بعد امتحان تحریری زبان خارجی 
شد.  اخذ  تقریری  امتحان  بعدتر  ماه  یک  و 
دور و بر یک سال اسناد ما در اکادمی علوم 
در  شغل  برای  نمی نتوانستیم  که  بود  گیر 
جاهای دیگر مراجعه کنیم. برای رأی دادن 
هفته  یک  برای  ما  پارلمان،  انتخابات  در 
اما  گرفتیم،  علوم  اکادمی  از  را  تذکره خود 
دوباره تذکره ما را گرفتند. مثال در جای کار 
از  را  خود  اسناد  که  نمی شد  می شد،  اعالم 
به آن جاها تحویل  و  اکادمی علوم کشیده 

بدهیم.« 
اطالعات  به  را  فهرستی  افراد  این  همچنان 
از  یک  هر  می دهد  نشان  که  فرستاده  روز 
علمی  کادر  بست های  احراز  انتظار  در  آنان 
شغلی  متعدد  فرصت های  علوم  اکادمی 
به عنوان  داده اند.  دست  از  را  تحصیلی  و 
کشور  ماستری  برنامه  فرصت  مکرمه  نمونه 
معلمین  ظرفیت  ارتقای  چانس  و  سویدن 
فرصت  ابراهیم  را،  ترکیه  کشور  سوی  از 
قبلی  وظیفه  و  عربستان  دکترای  بورسیه 
استادی در دانشگاه پکتیا را، بسم اهلل فرصت 
پنجشیر  دانشگاه  علمی  کادر  در  شمولیت 
را،  ترکیه  کشور  دکترای  بورسیه  فرصت  و 
سیدجمال الدین فرصت استادی در دانشگاه 

لوگر را و ... از دست داده اند.

علیه  وزارت  می شوند.  مقرر  کامیاب شده 
می گوید که طبق نظر کمیسیون اصالحات 
مالیه  وزارت  نظر  و  ملکی  و خدمات  اداری 
ریاست جمهوری  به  آن ها  معاش  اندازه 
پیشنهاد شود. بار دیگر اکامی علوم می گوید 
مالیه  وزارت  باید  است،  مالی  موضوع  چون 
نظر دهد. وزارت مالیه گفته که این وزارت 
در مورد فراهم کردن بودجه مطابق قانون و 
بازهم  دارد.  مساعد  نظر  نافذشده  مقررات 
اکادمی می گوید که وزارت مالیه چون صریحا 
به  موضوع  باید  نداده،  تقرر شما  به  هدایت 
ریاست جمهوری راجع شود. اکادمی علوم در 
پیشنهاد  ریاست جمهوری  به  خود  مکتوب 
می کند که تا تعدیل قانون اکادمی علوم، در 
زمینه استخدام این افراد با حقوق 75درصد 

معاش رتبه علمی هدایت دهد.
بهار سال 1399  در  غنی  رییس جمهور  اما 
تقرر این افراد را معطل قرار می دهد و طی 

که نامزد بست های کادری زبان های بلوچی، 
نیز  ترکمنی اند  و  ازبیکی  پامیری،  پشه ای، 
مورد  در  بررسی ها  این که  تا  شده  متوقف 
آن  قانون  و  نهایی  علوم  اکادمی  ساختار 

تعدیل شود.

شرح سرگردانی
نامزدان  از  یکی  صحبت  اسناد،  براساس 
و  علوم  اکادمی  علمی  کادر  بست های 
نتایج  معلوم شدن  از  بعد  آنان،  قطع نامه 
تن،   ۲1 کامیاب شدن  و  امتحان ها  نهایی 
عمومی  منشی  طرف  از  کامیابی  مکتوب 
صادر  بشری  منابع  بخش  به  علوم  اکادمی 
آن ها  همه ی  برای  بشری  منابع  می شود. 
تأییدی نداشتن  استعالم می دهد که اسناد 
وضعیت  و  تحصیلی  اسناد  جرمی،  سوابق 
صحی شان را آماده کنند. برای برخی ها حتا 
استعالم داده می شود که از وزارت کار و امور 
اجتماعی جواز کار اخذ کنند. پس از آن به 
همه اطالع می دهد که عمال به کارشان آغاز 
کنند، اما بعدا معین مالی و اداری به آن ها 
دارد  قانونی وجود  می گوید که یک مشکل 
که تا یک هفته تا ۲۰ روز دیگر حل می شود 
یا اداره راه حل می باید یا به پارلمان مراجعه 

می کند.
عملـی  کادر  بسـت های  کامیاب  شـدگان 
پـس از یـک مـاه دوبـاره بـه اکادمـی علـوم 
مراجعـه می کننـد و در نهایـت نماینـدگان 
ایـن افـراد بـا چنـد تـن از مسـئوالن ایـن 
نهـاد بـه پارلمـان مراجعـه می کننـد. پـس 
و  پارلمـان  بـه  و رفـت  آمـد  مـاه  از چنـد 
بی توجهـی نماینـدگان بـه موضـوع آن هـا، 
در نهایـت موضـوع در آجندای یک نشسـت 
امـا  می شـود،  گنجانـده  مجلـس  عمومـی 
تکمیـل  روز  آن  در  نماینـدگان  نصـاب 
نبـوده و در مـورد موضـوع آن هـا تصمیـم 
گرفتـه نمی شـود. آنـان چنـد بـار دیگـر به 
پارلمـان مراجعـه می کننـد، در نهایت گفته 
می شـود چـون یـک بـار در آجنـدا گرفتـه 

شـده، بـار دیگـر ممکـن نیسـت.
پس از آن اکادمی علوم به این افراد می گوید 
مورد  این  در  عدلیه  وزارت  نظر  باید  که 
بود  چنان  وزارت  نظر  اگر  و  شود  خواسته 
آنان در بست های  ندارد،  قانونی  که مشکل 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

۲1 تن از نامزدان کادر علمی اکادمی علوم 
بیشتر از دو سال می شود که درگیر استخدام 
علوم  اکادمی  علمی  کادر  بست های  در 
افغانستان اند. پس از کامیابی در امتحان، اما 
به دلیل  آنان  استخدام  که  می شود  ماه   1۶
کادر  نامزدان  مالی  امتیازات  وضاحت  عدم 
علمی در قانون اکادمی معطل مانده است و 
1۶ ماه می شود که آنان به هر دری زده اند، 

اما مشکل استخدام شان حل نشده است.
از  پس  افراد  این  می دهد  نشان  اسناد 
صرف  استخدام  مراحل  تمام  سپری کردن 
علمی  کادر  معاش  مقدار  که  دلیل  این  به 
در قانون تعدیل شده ی سال 1395 اکادمی 
مرحله ی  در  است،  نشده  مشخص  علوم 
آخر مقرر نمی شوند. اکادمی علوم می گوید 
چون ساختار و تشکیالت این نهاد به فرمان 
کمیته  یک  بررسی  زیر  غنی  رییس جمهور 
به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری قرار 
دارد، تمامی استخدام ها و از جمله استخدام 
این ۲1 نفر تا نهایی شدن بررسی ها متوقف 

است.
اکادمی   1397 سال  سنبله   17 تاریخ  در 
خود  کمبود  بست های  افغانستان  علوم 
رشته   14 در  علمی  کادر  جذب  بری  را 
مختلف به اعالم گذاشت. روند بررسی اسناد 
امتحان  اخذ  برای  شارت لیست  و  داوطلبان 
هفت ماه طول کشید و در تاریخ ۲۲ حمل 
از آن  سال 1398 امتحان برگزار شد. پس 
نتیجه ی امتحان اعالم و سه ماه بعد امتحان 
کتبی و مصاحبه زبان خارجی نیز برگزار شد 
که در نتیجه ۲1 تن از میان صدها تن در 

بست های رتب علمی کامیاب شدند.
معموال کارجویان پس از این که امتحان ها را 
موفقانه سپری می کنند، در واقع جنجال ها 
آغاز  کار  به  و عمال  را پشت سر می گذارند 
جنجال  نفر   ۲1 این  برای  اما  می کنند، 
سپری کردن  از  پس  واقعی  سرگردانی  و 

موفقانه امتحان ها آغاز شد.
علمی  کادر  بست های  کامیاب شدگان 
سال  دو  از  پس  افغانستان  علوم  اکادمی 
نهایت  در  مختلف،  اداره های  در  سرگردانی 
از  شاید  تا  کردند  برگزار  خبری  کنفرانس 
و  بشنود  را  آن ها  صدای  کسی  طریق  این 
آنان از سرگردانی ها خالص شوند، اما به نظر 

می رسد که آنان همچنان بی سرنوشت اند.
آنان می گویند که پس از تکمیل اسناد عدم 
سوابق جرمی، تأیید اسناد تحصیلی و تأیید 
استخدام  که  بودند  منتظر  صحی،  وضعیت 
اما به دلیل  شوند و عمال به کار آغاز کنند، 
عدم وضاحت امتیازات مالی نامزدان رتب در 
قانون اکادمی علوم و ضعف اداره تاکنون در 

این سمت ها استخدام نشده اند.
یکی از نامزدان بست های کادر علمی اکادمی 
نامش در گزارش ذکر  علوم که نمی خواهد 
می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت  در  شود، 
جرمی،  سوابق  اسناد  افراد  این  تمامی  که 
را  صحی  وضعیت  و  تحصیلی  اسناد  تأیید 
تکمیل کردند و شماری حتا جواز کارشان 
را از وزارت کار و امور اجتماعی گرفتند، اما 
در نهایت عمال مقرر نشدند. جواز کار یکی 
از این افراد در تاریخ 13 اسد 1398 صادر 

شده است.
دیگر  تن  استخدام 11  افراد،  این  به  افزون 

ریاست جمهوری  دوم  معاونت  به  فرمانی 
وظیفه می دهد که ساختار و تشکیالت کلی 
با  بررسی کند. یک کمیته  را  اکادمی علوم 
رهبری  به  وزارت  چند  نمایندگان  اشتراک 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور 
خود  بررسی های  ماه  هشت  حدود  از  بعد 
را تکمیل و یک طرح را به کابینه حکومت 
این  در  تاکنون  کابینه  اما  می کند،  ارائه 
مورد تصمیم نگرفته است. به گفته ی، یکی 
چون  علوم،  اکادمی  علمی  کادر  نامزدان  از 
تورم  و  نهاد  این  ساختار  از  رییس جمهور 
به  دستور  بوده،  ناراض  آن  در  تشکیالتی 
بررسی ساختار کلی آن را داده بود و این امر 
سبب شد که تقرر آن ها بیشتر معطل شود.

یک بام و دو هوا
اطالعات  رییس  احمدزی،  حسیب 
فرمان  از  پس  که  می گوید  علوم  اکادمی 
ساختار،  بررسی  به  مبنی  رییس جمهوری 
تا  علومی  اکادمی  فعالیت  و  تشکیالت 
نهایی نشدن بررسی ها، تمامی استخدام ها در 
موقتا  نهاد  این  اداری  و  علمی  کادر  بخش 
صحبت  در  احمدزی  آقای  است.  متوقف 
ختم  از  پس  که  می گوید  روز  اطالعات  با 
سر  از  علوم  اکادمی  در  مقرری ها  بررسی،  

گرفته می شود.
دارد که پس  تأکید  احمدزی  آقای  هرچند 
در  تقرری ها  تمامی  رییس جمهور  فرمان  از 
روزهای  در  اما  است،  متوقف  علوم  اکادمی 
از  پسین معین مالی و اداری و رییس یک 
بخش های این نهاد جدیدا مقرر شده است. 
انتظار  در  که  علمی  کادر  نامزدان  از  یکی 
با اشاره به تقرری های اخیر  استخدام است 
می گوید که در دیگر بخش ها اکادمی علوم 
خالف فرمان رییس جمهور دست به تقرر و 
تبدیلی می زند، اما در مورد سرنوشت آن ها 
هیچ اقدامی نمی کند. اما احمدزی می گوید 
مبنای  بر  و  است  استثنا  مورد  دو  این  که 
]مسئوالن  »شاید  و  گرفته  صورت  ضرورت 
کرده  تقاعد  پیشنهاد  سمت ها[  این  قبلی 
قبلی  معین  که  می گوید  منبع  یک  باشد.« 
مالی و اداری اکادمی علوم جوان و به سن 

تقاعد نرسیده است.
افزون به این دو مورد مقرری، پس از انفاذ 

21 نامزد کادر علمی اکادمی 
علوم می گویند که با گذشت 
دو سال از زمان تحویل دهی 

اسناد به امید احراز بست های 
کادری اکادمی علوم فرصت های 

زیادی را از دست داد ند و دو 
سال عمر آن ها بدون هیچ گونه 
دست آورد مالی و معنوی هدر 

رفته است. در قطع نامه ی 
آنان آمده که برخی این افراد 

سند واجد شرایط کادری 
برای شمولیت در کادر علمی 

دانشگاه ها را از دست داده اند، 
شماری وظایف قبلی شان 
را و برخی نیز بورسیه های 

تحصیلی در مقاطع باالتر را: »در 
واقع محروم شدن از چنین 
فرصت ها و بی سرنوشتی 

ممتد که تا اکنون بالتکلیف 
و سرگردان هستیم، بیانگر 
ظلم و جفای بزرگ در حق ما 

می باشد.«


