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ییس جمهور غین با  ر
یکایی در مورد  جرنال امر

صلح افغانستان 
گفت وگو کرد

عادی سازی روابط 
کش؛  ارسائیل و مرا
اولنی پرواز مستقیم 
تل آویو به رباط

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

صفحه 6صفحه 2

روایت وحشت 
باید مهار شود

امنیتی  خبر  یک  با  کابل  سه شنبه ی  صبِح 
تکان دهنده شروع شد. فرماندهی پولیس کابل 
اعالم کرد که انفجار ماین در ناحیه ی هفتم شهر 
کابل جان پنج نفر به شمول چهار داکتر زندان 
آن  به دنبال  است.  گرفته  را  پل چرخی  مرکزی 
اعالم  افغانستان  زندان های  امور  تنظیم  اداره 
مدیر  ابراهیمی،  نظیفه  حامل  موتر  که  کرد 
اداره  این  ریاست صحیه ی  عمومی و سرپرست 
با ماین کنارجاده ای برخورد کرده است. همراه 
معاون صحیه ی  عبدالمتین،  ابراهیمی،  خانم  با 
داکتر  سونا  زندان ها،  آموزشی  مرکز  فرماندهی 
مؤظف خدمتی از سوی وزارت صحت عامه در 
و  کرونا  ویروس  چک  محل  اسکریننگ  بخش 
صحیه ی  عمومی  مدیریت  راننده ی  عبدالنبی 

اداره ی تنظیم امور زندان ها نیز کشته شده اند.
از سـوی دیگـر کابل در روزهـای اخیر به صورت 
روز  دو  اسـت.  بـوده  انفجـار  گـواه  همـه روزه 
قبـل در نتیجـه ی یـک انفجـار و یـک حملـه ی 
انتحـاری در ایـن شـهر یک نفر کشـته و دو نفر 
زخمـی شـدند. یـک روز قبل از آن، نیـز کاروان 
مجلـس  عضـو  وردک،  خان محمـد  موترهـای 
»سـپین کلی«  سـاحه ی  در  نیـز  نماینـدگان 
هـدف  کابـل،  شـهر  امنیتـی  پنجـم  حـوزه ی 

انفجـار قـرار گرفـت...
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فرمانده پولیس ولسوالی 
»چهاردره «ی قندوز و یک محافظش 
در درگیری با طالبان کشته شدند

کابل نان؛ 
وش جنگ جوِی پیِر میوه فر

هشدار فرمانده اسرائیلی به ایران 
همزمان با نزدیک شدن زیردریایی 
اسرائیل به خلیج فارس

صفحه 2

صفحه 3
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اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت قندوز 
تأیید می کنند که احمدعمر صالح، فرمانده پولیس 
ولسوالی چهاردره ی این والیت و یک محافظش در 
درگیری با جنگ جویان گروه طالبان...

تاجیکستان چه نقشی 
می تواند در روند صلح 

افغانستان بازی کند؟
مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  دکتر 
ملی به ادامه سفرهای منطقه ای برای جلب حمایت 
مقام های  با  و  رفته  تاجیکستان  به  صلح،  پروسه  از 
این کشور دیدار داشته است. تاجیکستان که همواره 
افغانستان یک همسایه خوب تعریف شده چه  برای 
کند؟  بازی  افغانستان  روند صلح  در  می تواند  نقشی 
برای یافتن پاسخ به این پرسش، باید ابتدا روابط دو 

کشور را در سه محور عمده تحلیل کرد. 
روابط فرهنگی و اقتصادی

مشترکات  تاریخی  و  فرهنگی  بعد  از  تاجیکستان 
مشترکات  این  تاکنون  و  دارد  افغانستان  با  زیادی 
ادبیات،  و  هنر  و  شعر  از  است؛  شده  حفظ  کماکان 
افغانستانی ها  و رسم ورواج های مشترک،  تا موسیقی 
و تاجیک ها را هرازگاهی در یک محور جمع می کند. 

هم اکنون شهروندان دو کشور در...
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ترس بیمار از طبیب
پس از توقف فعالیت داکتران بدون مرز، در شفاخانه 100 بستر برچی چه می گذرد؟

پیش از بهترین مرکزهای درمانی کابل بود؛ بیمارستان 
قبل  ماه  کابل که حدود هشت  در  مرز  بدون  داکتران 
سه  که  حمله  ای  گرفت.  قرار  مسلحانه  حمله ی  هدف 
مهاجم جان 25 نفر را گرفتند. تا پیش از حمله، سازمان 

داکتران بدون مرز، | صفحه 5

»در آن لحظه آرزوی مرگ می کردم. از یک طرف درد و 
از طرف دیگر رفتار نامناسب نرس و داکتر. هردو از بس 
دردم  می گفتند،  بد  و حرف های  می کشیدند  چیغ  که 
چندین برابر شده بود.« گفته های فرزانه )اسم مستعار( 
از تجربه زایمان در بیمارستانی که تا همین چند ماه 

رفع مسئولیت: هدف این راهنما ارائه اطالعات عمومی 
و درمان  نمی تواند جایگزین مشاوره  راهنما  این  است. 

پزشکی حرفه ای متناسب با | صفحه 4

با دوستی که قصد 
خودکشی دارد چگونه 

صحبت کنیم؟
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رییس جمهور تاجیکستان در دیدار با عبداهلل: 

از تالش های صلح افغانستان حمایت می کنیم

پنج نفر به شمول چهار داکتر زندان »پل چرخی« 
کابل در انفجاری کشته شدند

انفجار موتربمب طالبان در فاریاب؛ 
سه نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده اند

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت فاریاب می گویند که در نتیجه ی انفجار یک 
موتر بمب گذاری شده ی جنگ جویان گروه طالبان در بازار ولسوالی دولت آباد این والیت، 

سه نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شده اند.
نقیب اهلل فایق، والی فاریاب دیروز )سه شنبه، 2 جدی( در صحبت با | صفحه 2

ماین  انفجار  نتیجه ی  در  که  است  کرده  اعالم  کابل  پولیس  فرماندهی  روز:  اطالعات 
مرکزی  زندان  داکتر  به شمول چهار  نفر  پنج  کابل،  ناحیه ی هفتم شهر  مربوطات  در 

»پل چرخی« کشته شده اند.
فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به | صفحه 2
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او افزایش خشونت و جنگ را از نگرانی های 
حکومت و مردم افغانستان خوانده و برختم 
جنگ و قطع خون ریزی در جریان مذاکرات 

تأکید کرده است.
ادامه ی  در  عبداهلل  عبداهلل  که  است  گفتنی 
در  پیش  روز  دو  خود  منطقه ای  سفرهای 
عازم  دولتی  بلندرتبه ی  هیأت  یک  رأس 
ایران  به  او  سفر  از  هدف  شد.  تاجیکستان 
که به دعوت رسمی آن کشور صورت گرفته، 
تالش های صلح  از  آن کشور  جلب حمایت 

افغانستان گفته شده است.
برای جلب حمایت های  نیز  این  از  پیش  او 
منطقه از روند صلح افغانستان، به پاکستان، 
و  سفر  نیز  ترکیه  و  ازبیکستان  هند،  ایران، 
با مقام های این کشورها درباره ی تالش های 

صلح دیدار و گفت وگو کرده بود.

مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی دیرینه 
استوار است.

در  کشور  این  همکاری  ادامه ی  خواهان  او 
است  گفته  و  شده  افغانستان  صلح  روند 
در  صلح  تجربه ی  از  می تواند  افغانستان  که 

تاجیکستان استفاده کند.
به نقل از اعالمیه ی این شورا، او در این دیدار 
همچنان در مورد تالش های صلح، مذاکرات 
سفرهای  مذاکرات،  بعدی  دور  بین االفغانی، 
نقش  و  منطقه  اجماع  کسب  برای  اخیرش 
افغانستان  در  صلح  تأمین  در  تاجیکستان 

صحبت کرده است.
آقای عبداهلل گفته است که دولت افغانستان 
صلح  به  دست یافتن  به  صلح  مذاکرات  در 
با حفظ ارزش های  باعزت و  پایدار، عادالنه، 

جمهوریت متعهد است.

عرصه حمایت می کند.«
تاجیکستان  افغانستان،  که  است  افزوده  او 
و  افراط گرایی  دهشت افگنی،  از  منطقه  و 
در  ثبات  و  و صلح  متضرر شده اند  بی ثباتی 
توسعه ی  و  گسترش  زمینه ی  افغانستان 
اتصال  و  منطقه  کشور،  دو  میان  تجارت 
فراهم  را  جنوبی  آسیای  به  مرکزی  آسیای 

می کند.
ابراز  همچنان  تاجیکستان  رییس جمهور 
صلح  تالش های  که  است  کرده  امیداوری 
افغانستان به  تحت رهبری آقای عبداهلل در 

پیروزی برسد.
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی کشور نیز 
در این دیدار با اظهار قدردانی از حمایت و 
همکاری تاجیکستان در روند صلح گفته که 
روابط و دوستی میان دو کشور بر ارزش ها و 

اطالعات روز: امام علی رحمان، رییس جمهور 
از  کشورش  که  می گوید  تاجیکستان 
تالش های صلح و برقراری ثبات در افغانستان 

به صورت همه جانبه حمایت می کند.
شورای عالی مصالحه ی ملی با نشر خبرنامه ای 
گفته است که رییس جمهور تاجیکستان این 
گفته ها را دیروز )سه شنبه، 2 جدی( در دیدار 
این شورا در شهر  با عبداهلل عبداهلل، رییس 
کرده  مطرح  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه، 

است.
در  رحمان  علی  امام  خبرنامه،  از  نقل  به 
را  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  دیدار،  این 
گفته:  و  خوانده  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
»تاجیکستان دوست و متحد افغانستان است 
و از تالش های صلح در افغانستان و تصمیم 
جمهوری اسالمی و مردم افغانستان در این 

ییس جمهور تاجیکستان در دیدار با عبدهللا:  ر

از تالش های صلح افغانستان حمایت می کنیم

یا  و  را شخص  رویداد  این  مسئولیت  هنوز 
گروهی به عهده نگرفته است.

همه روزه  به صورت  اخیر  روزهای  در  کابل 
در  پیش  روز  دو  است.  بوده  انفجار  گواه 
نتیجه ی یک انفجار و یک حمله ی انتحاری، 

یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
موترهای  کاروان  نیز  آن،  از  قبل  روز  یک 
نمایندگان  خان محمد وردک، عضو مجلس 
نیز در ساحه ی »سپین کلی« حوزه ی پنجم 
امنیتی شهر کابل، هدف انفجار قرار گرفت.

نخست  معاونت  دفتر  اعالم  براساس 
نفر   ۱۰ رویداد،  این  در  ریاست جمهوری 

کشته و 52 نفر دیگر زخمی شده اند.

نظیفه  بر  عالوه  که  است  گفته  اداره  این 
صحیه ی  معاون  عبدالمتین،  ابراهیمی، 
سونا،  زندان ها،  آموزشی  مرکز  فرماندهی 
داکتر مؤظف خدمتی از سوی وزارت صحت 
عامه در بخش اسکریننگ محل چک ویروس 

کرونا در این اداره شامل کشته شدگان اند.
مدیریت  راننده ی  عبدالنبی،  همچنان 
عمومی صحیه ی اداره ی تنظیم امور زندان ها 

نیز در جمع کشته شدگان اند.
را محکوم  این حمله  ریاست جمهوری  ارگ 
کرده و گفته است که حمله بر غیرنظامیان، 
داکتران و کارکنان صحی، عمل غیراسالمی 

و انسانی می باشد.

به گفته ی او، در این رویداد یک عراده موتر 
در  مؤظف  داکتران  به  مربوط  نوع »کروال« 
گرفته  قرار  هدف  پل چرخی  مرکزی  زندان 

شده است.
امور  تنظیم  اداره ی  حال،  همین  در 
زندان های کشور با نشر اعالمیه ای نیز گفته 
است که سه کارمند این اداره و یک کارمند 
کشته  انفجار  این  در  عامه  صحت  وزارت 
شده اند. به نقل از اعالمیه، این رویداد ناشی 
از برخورد موتر حامل نظیفه ابراهیمی، مدیر 
عمومی و سرپرست ریاست صحیه ی اداره ی 
کنارجاده ای  ماین  با  زندان ها  امور  تنظیم 

بوده است.

اطالعات روز: فرماندهی پولیس کابل اعالم 
انفجار ماین در  کرده است که در نتیجه ی 
پنج  کابل،  شهر  هفتم  ناحیه ی  مربوطات 
مرکزی  زندان  داکتر  چهار  به شمول  نفر 

»پل چرخی« کشته شده اند.
فرماندهی  سخن گوی  فرامرز،  فردوس 
پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت 
صبح   ۷:۳۳ ساعت  حوالی  رویداد  این  که 
ساحه ی  در  جدی(   2 )سه شنبه،  دیروز 
»دوغ آباد«، از مربوطات ناحیه ی هفتم شهر 

کابل رخ داده است.
آقای فرامرز افزود که دو نفر دیگر نیز در این 

رویداد زخمی شده اند.

کرت زندان »پل چرخی« کابل در انفجاری کشته شدند پنج نفر به شمول چهار دا

آوارهـا انـد.
از سویی هم، او تأکید کرد که تالش ها برای 

بیرون کشیدن اجساد آغاز شده است.
والی فاریاب انفجار این موتر بمب گذاری شده 
را در بازار ولسوالی دولت آباد جنایت خواند. 
مواد  کیلوگرام  هزاران  »انفجار  گفت:  او 
مردم  خانه هاي  و  بازار  بین  در  انفجاري 

جنایت است«
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته 

است.
والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های 
ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
از جمله ولسوالی  این والیت  از  بخش هایی 

دولت آباد حضور و فعالیت دارند.

خانم و دو کودک نیز شامل اند.
از سویی هم، او گفت که هشت جنگ جوی 
گروه طالبان در جریان این درگیری کشته 
این گروه نیز زخمی  و ۹ جنگ جوی دیگر 

شده اند.
سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب تأکید 
کرد که ارقام ابتدایی است و ممکن در آن 

افزایش یابد.
کـه  کـرد  تأکیـد  فاریـاب  والـی  همچنـان 
شـدت انفجـار بـه حـدی بـوده اسـت کـه 
ده هـا خانـه ی مسـکونی و صدهـا دکان در 
از  کامـل  به صـورت  انفجـار  اطـراف محـل 
بیـن رفتـه اسـت. آقـای فایـق گفـت کـه 
هنـوز اجسـاد بیشـتر کشته شـدگان در زیر 

قرار گرفته  و مورد هدف  امنیتی شناسایی 
است. او تأکید کرد که پس از وقوع انفجار، 
امنیتی  نیروهای  با  درگیری  به  مهاجمان 

پرداخته اند.
والی فاریاب تأکید کرد که درگیری میان دو 
ادامه  تا حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح را  طرف 

داشته است.
فرماندهی  سخن گوی  یورش،  عبدالکریم 
پولیس فاریاب به روزنامه اطالعات روز گفت 
که هر سه کشته  ی این انفجار، از نیروهای 
ارتش اند. او گفت که پنج سرباز دیگر ارتش 

نیز زخمی شده اند.
همچنان به گفته ی یورش، ۱۱ زخمی دیگر 
این رویداد غیرنظامی اند. در میان آنان یک 

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
انفجار  نتیجه ی  در  که  می گویند  فاریاب 
جنگ جویان  بمب گذاری شده ی  موتر  یک 
گروه طالبان در بازار ولسوالی دولت آباد این 
والیت، سه نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی 

شده اند.
نقیب اهلل فایق، والی فاریاب دیروز )سه شنبه، 
2 جدی( در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
 ۱2:۳۰ ساعت  حوالی  انفجار  این  که  گفت 
بامداد در ورودی بازار ولسوالی دولت آباد رخ 

داده است.
موتر  این  هدف  که  افزود  فایق  آقای 
بوده  ولسوالی  ساختمان  بمب گذاری شده 
نیروهای  به هدف توسط  از رسیدن  و قبل 

یاب؛ سه نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده اند انفجار موتربمب طالبان در فار

فرمانده پولیس ولسوایل »چهاردره «ی قندوز و یک محافظش در درگریی با طالبان کشته شدند
از سویی هم، آقای رحمانی گفت که پنج جنگ جوی گروه طالبان در این درگیری کشته و 

سه جنگ جوی دیگر این گروه زخمی شده اند.
او تأکید کرد که هم اکنون این حمله ی جنگ جویان طالبان دفع شده است.

اما گفته است که در این حمله ی جنگ جویانش، ۱۹ نیروی امنیتی کشته  گروه طالبان 
شده اند. این گروه همچنان ادعا کرده است که دو پاسگاه نیروهای دولتی نیز به دست طالبان 

افتاده است.
والیت قندوز در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان در بیشتر 

نقاط این والیت از جمله ولسوالی چهاردره حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت قندوز تأیید می کنند که احمدعمر صالح، فرمانده 
پولیس ولسوالی چهاردره ی این والیت و یک محافظش در درگیری با جنگ جویان گروه 

طالبان کشته شده اند.
انعام الدین رحمانی، سخن گوی فرماندهی پولیس قندوز دیروز )سه شنبه، 2 جدی( به روزنامه 
گروهی  حمله ی  از  پس  بامداد  ساعت ۱:5۰  حوالی  درگیری  این  که  گفت  روز  اطالعات 
رخ  در ساحه ی »دوبندی« چهاردره  امنیتی  نیروهای  پاسگاه  های  بر  جنگ جویان طالبان 

داده است.
او گفت که در جریان درگیری، سه سرباز دیگر پولیس نیز زخمی شده اند.

یکایی در مورد صلح افغانستان گفت وگو کرد ییس جمهور غین با جرنال امر ر
میلر فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع و راس ویلسن سرپرست سفارت امریکا در 

کابل نیز حضور داشته اند.
در  امریکا  متحده ی  ایاالت  مرکزی  فرمانده  ریاست جمهوری،  ارگ  اعالمیه ی  از  نقل  به 
از نیروهای امنیتی و دفاعی  امریکا در راستای حمایت  بر تعهد  این دیدار، یک بار دیگر 

افغانستان تأکید کرده است.
این درحالی است که براساس اعالم کاخ سفید امریکا، قرار است شمار نیروهای این کشور 

در افغانستان به دوهزار و 5۰۰ نفر کاهش یابد.

ایاالت  مرکزی  فرمانده  کینزی،  مک  جنرال  با  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
متحده ی امریکا )سنتکام( در ارگ ریاست جمهوری کشور دیدار کرده است.

در اعالمیه ی ارگ آمده است که این دیدار شام دو روز پیش )دوشنبه، ۱ جدی( انجام 
شده و دو طرف در مورد روند صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، بحث 

و گفت وگو کرده اند.
در این دیدار، امراهلل صالح معاون اول ریاست جمهوری، جنرال یاسین ضیاء رییس ستاد 
اسکات  امور ریاست جمهوری، جنرال  اداره  افغانستان، فضل محمود فضلی رییس  ارتش 

یک زن و یک مرد در جوزجان خودُکیش کردند
حوالی ساعت ۷:۰۰ دو شب پیش رخ داده است.

سخن گوی فرماندهی پولیس جوزجان افزود که سه ساعت پس از آن، یک مرد 5۰ ساله 
منزلش حلق آویز  آشپزخانه ی  در  را  در ساحه ی »کوچه ی گدام« شهر شبرغان خودش 

کرده است.
او در مورد انگیزه ی خودکشی این افراد چیزی نگفت، اما تأکید کرد که محل واقعه توسط 

پولیس ارزیابی و اجساد آنان نیز برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شده است.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت جوزجان می گویند که یک زن و یک مرد در شهر 
شبرغان، مرکز این والیت در دو رویداد جداگانه خود شان را حلق آویز کرده اند.

مسعود ندیم، سخن گوی فرماندهی پولیس جوزجان به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
دو رویداد دو شب پیش )دوشنبه، ۱ جدی( در مربوطات شهر شبرغان رخ داده است.

آقای ندیم گفت که در رویداد نخست، یک خانم 22 ساله در روستای »گلستان« شهر 
شبرغان خودش را در داخل یک کاه دان حلق آویز کرده است. به گفته ی او، این رویداد 

جدا از کابل، روز دوشنبه رحمت اهلل نیکزاد، رییس 
از  که  هنگامی  غزنی  والیت  خبرنگاران  اتحادیه 
خانه به سوی مسجد می رفت، از سوی افراد مسلح 
ترور شد. آقای نیکزاد پنجمین خبرنگاری بود که 
در کمتر از یک ماه اخیر کشته شده اند. پیشتر از 
گوینده ی  میوند،  ماللی  قوس،  تاریخ 2۰  در  آن 
افراد  حمله ی  در  انعکاس  خصوصی  تلویزیون 
مسلح در شهر ننگرهار کشته شد. در 22 عقرب 
الیاس داعی، خبرنگار محلی رادیو آزادی در والیت 
هلمند نیز در یک انفجار کشته شد. قبل از آن، 
در تاریخ ۱۷ عقرب یماس سیاووش، مجری سابق 
تلویزیون خصوصی »طلوع نیوز« نیز در انفجاری 

در شهر کابل کشته شد.
علیه  هدفمند  حمالت  این  از  زنجیره ای 
همزمان  داکتران  و  خبرنگاران  غیرنظامیان، 
نگرانی ها و سوال های جدی را خلق کرده است. در 
۱۷ قوس امسال نمایندگی های سیاسی کشورهای 
عضو اتحادیه ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، 
کانادا، ناروی و انگلستان با نشر اعالمیه ی مشترک 
حمالت هدفمند و عمدی بر نمایندگان رسانه ها، 
جامعه مدنی، رهبران و گروه های مذهبی، مدافعان 
حقوق بشر، دانشجویان و غیرنظامیان در افغانستان 
را محکوم کرده و این حمالت وحشیانه را حمله بر 

روند صلح خواندند.
مصونیت  کمیته  مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان 
حمایت  بین المللی  سازمان  و  افغان  خبرنگاران 
مشترک  اعالمیه ی  در  اخیرا  نیز  رسانه ها  از 
از  گفته اند که »آزادی و توسعه ی رسانه ها، یکی 
دستاوردهای بزرگ و مهم افغانستان در دو دهه ی 
پسین به شمار می رود. این دستاورد، متأسفانه با 
کشور،  سیاسی-امنیتی  مشکالت  درنظرداشت 
با  که  می رود  آن  بیم  و  بوده  آسیب پذیر  شدیداً 
افزایش ناامنی ها و جنگ به باد فنا برود. علی رغم 
روحیه ی بلندی که خبرنگاران افغان برای پیشبرد 
آمار  و  تهدیدات  افزایش  دارند،  خبرنگاری  کار 
خشونت علیه خبرنگاران، فضای کار رسانه ای را در 

کشور با گذشت هر روز تنگ تر می سازد.«
حکومت افغانستان به دنبال هر رویداد اعالمیه ی 
محکوم  را  حمالت  و  کرده  منتشر  مطبوعاتی 
کرده است. حکومت طالبان را عامل این حمالت 
معرفی می کند و مدعی است که طالب تالش دارد 
شکست خود را با انجام این حمالت تالفی کند. 
برخالف آن، طالبان در روزهای اخیر به دنبال هر 
رویداد اعالمیه صادر کرده و دست داشتن در این 

حمالت را رد کرده اند. 
بازداشت  از  مواردی  در  حکومتی  مقام های 
که  مدعی اند  اما  زده اند،  سخن  تروریستان 
هسته های ترور از سوی طالبان در کابل و دیگر 
شهرها بیشتر فعال شده است. امراهلل صالح، معاون 
اول رییس جمهور در یادداشت جلسات شش ونیم 
دیروز خود نوشته است »تعبیر و تفسیر طالب از 
توافق با امریکا در دوحه این است که باید بیشتر 
بکشد تا بیشتر امتیاز بگیرد و این بار تاکتیک شان 
پنج نفری  و  ساختن هسته های کوچک سه نفری 
هسته  می رود  میان  از  هسته  یک  وقتی  است. 

دومی و سوم را فعال می سازند.«
تاکنون  افغانستان  حکومت  که  است  روشن  اما 
و  خبرنگاران  علیه  هدفمند  حمالت  مهار  در 
جلسات شش ونیم  است.  بوده  ناکام  غیرنظامیان 
که به رهبری معاون اول ریاست جمهوری برگزار 
و  تلفات  آمار  ارایه  به  صرف  تاکنون  می شود، 
نکوهش حمالت پرداخته و در مواردی گفته است 
که رویداد را بررسی می کنند اما در عمل تاکنون 
روشن نیست که بررسی های حکومت سرانجامش 
خانواده ی  مورد  یک  در  می شود.  ختم  کجا  به 
یما سیاووش مدعی است که حکومت افغانستان 
پرونده ی قتل فرزندشان را جدی بررسی نمی کند. 
اعضای مجلس نمایندگان نیز سواالتی در خصوص 
چگونگی حمله بر یما سیاووش و عدم همکاری 
مسئوالن بانک مرکزی در روند تحقیق را مطرح 
کرده اند. در کنار این، هدف قراردادن خبرنگاران 
و داکتران و نمونه های دیگر حمالت هدفمند که 
در روزهای اخیر شدت گرفته است، ترس و نگرانی 
خبرنگاران  از  بسیاری  است.  کرد  خلق  را  جدی 

دیگر احساس امنیت ندارند. 
افغانستان  حکومت  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
از پیش تالش کند  باید هرچه جدی تر و بیشتر 
کند.  جلوگیری  رویدادهایی  چنین  وقوع  از  تا 
غیرنظامیان  جان  از  حفاظت  به  مکلف  حکومت 
دیگر  غیرنظامیان  و  داکتران  خبرنگاران،  است. 
برابر  در  و  کشورند  این  مردمان  بی دفاع ترین 
دارند.  بیشتر  آسیب پذیری  تروریستی  حمالت 
افغانستان  در جنگ  گروه های دخیل  و  حکومت 
از  حفاظت  به  مکلف  بین المللی  قوانین  براساس 
جان غیرنظامیان اند و بایستی به این مهم توجه 

داشته باشند.



چهار شنبه | 3 جدی 1399 | سال نهم | شماره 2054

حمیدفرهادی،روزنامهنگار

www.etilaatroz.comتحلیل

سهرابسروش

کشته  دولتی  نیروی   2۶ مایمی،  ولسوالی  در 
شدند. در پی آن حمله، نوار نشرشده از سوی 
نشان می داد که شماری  خود حمله کنندگان 
تاجیکی  فارسی  لهجه  با  شورشیان  این  از 
اصالتا  فراوان  احتمال  با  و  می زنند  سخن 
تازه ای  موضوع  این  البته  تاجیکستان اند.  از 
سوی  از  سندهایی  نیز  این  از  پیش  نیست، 
نشان  که  شد  منتشر  افغانستان  استخبارات 
در  تاجیک  جمله  از  خارجی  نیروهای  می داد 
صفوف طالبان می جنگند. حاال که بحث ختم 
جنگ در افغانستان مطرح می شود، مهم است 
که تاجیکستان این اطمینان را برای افغانستان 
دهد که از خاک این کشور به ضرر افغانستان 
استفاده نمی شود و آن عده از تاجیک های که 
از  دست  یا  که  شد  خواهند  وادار  شورشی اند 

جنگ بردارند و یا نابود شوند.
بسیار  روابط  روسیه  و  تاجیکستان  دو: 
از  دارند.  همدیگر  با  دوستانه  و  تنگاتنگ 
بر  مالحظه ای  قابل  نفوذ  روسیه  هم  سوی 
هیچ  نظر  از  روابط  این  و  دارند  طالبان  گروه 
استفاده  با  تاجیکستان  نیست.  پنهان  جناحی 
را  روسیه  روابط دوستانه، می تواند حمایت  از 
از روند صلح افغانستان جلب کند. هم روسیه 
و هم تاجیکستان می دانند که ادامه تروریزم، 
مرزهای  و  منطقه  علیه  جدی  تهدید  ادامه 
تاجیکستان و آسیای میانه است. بنابراین نباید 
برای رقابت های سیاسی، هیچ جناحی طرفدار 

هراس افکنی و تروریزم باشد.
افغانستان  در  تروریزم  و  جنگ  قطع  سه: 
و  تجاری  روابط  گسترش  معنای  به  می تواند 
سال های  در  تأسف  با  باشد.  منطقه  ترانزیتی 
در  شورشی  گروه های  حضور  به دلیل  اخیر 
به  کشور  دو  ترانزیت  ارزش  افغانستان،  خاک 
پایین ترین حد آن رسیده است و یا پروژه های 
اقتصادی به کندی پیش می رود. اما در صورتی 
که در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه 
کشورهای منطقه وجود داشته باشد، افغانستان 
می تواند در عمل به چهارراه اقتصادی منطقه 
بدل شود و سود صلح و امنیت در این کشور 
برای همه جناح ها برسد. مردم افغانستان برای 
منطقه  کشورهای  با  نیک  و  هدفمند  آینده 
امیدوارند و در این میان تاجیکستان بیش از 
هر کشور دیگر مورد اعتماد و دلگرمی مردم و 

نیروهای افغانستان قرار دارد.

گفت:  و  انداخت  آن ها  روی  آب  بی  تف  یک 
»تمام خرابی دنیا به خاطر همین پول است. 
و  کردم  تأیید  را  حرفش  هم  من  گمش کو!« 
شب ها  که  کن  قصه  این  از  گمش کو؛  گفتم 
گرفت  عمیقی  نفس  می بری؟  میوه  خانه  به 
دست  به  دوباره  را  آرامشش  شد  موجب  که 
بیاورد: »میوه را بچه ام می آورد. من فقط گاهی 
در  انار  دانه  چند  گاهی  سیب،  دانه  یکی-دو 
جیب هایم می کنم، برای نواسه کگ هایم می برم 

که کدی شان بازی کنند.« 
»الیاس  هنری  اثر  یاد  به  مرا  حرفش  این 
مقیم  افغانستانی  هنرمند  و  شاعر  علوی«، 
استرالیا انداخت. آقای علوی در سال 2۰۱8 در 
یک نمایشگاه زیر نام »نفس، انار، نمک و نان« 
که در شهر آدیالید استرالیا برگزار شده بود، 
 salt« با  نام  بود  گذاشته  نمایش  به  را  اثری 
نمک«.  و  »انار  یا   »and pomegranate
واسکت  شبیه  انتحاری،  جلیقه ی  یک  او  اثر 
جیب های  بود.  داعش  و  طالبان  دست ساز 
واسکت اما پر از باروت و نارنجک نبود، پر از 
نمایشگاهش  بیانیه ی  در  او  بود.  نمک  و  انار 
انتحارکنندگان  از  زیادی  »تعداد  بود،  نوشته 
که در مدارس پاکستان آموزش دیده اند، برای 
والیت  از  دیگر  شهرهای  و  کابل  به  رسیدن 
این که  شگفت  و  می گذرند  قندهار  جنوبی 
این شهر مشهور است به انارهایش. در این جا 
روزی  شاید  که  شده  تصویر  دور  آرزوی  آن 
واسکت ها پر باشد از کلمات و انار و نمک به 

جای نارنجک.« 
از جنگ جوی پیر میوه فروش پرسیدم شما در 
خانه انار را با نمک هم می خورید؟ گفت: ها، 
می خورند، دیگرا می خورند، مگر من خودم از 
نمک پرهیزم، فشار خون دارم.« گفتم تو که 
فشار خون داری و یک دستت هم قطع است، 
میوه فروشی برایت سخت نیست؟ فشارخونش 
را از یاد برد، چون دشواری های نداشتن یک 
»همه چیز  بود:  رنج آور  برایش  بیشتر  دست 
آدم  راست  دست  وقتی  هم  آن  است.  سخت 
کنم.  حمام  نمی توانم  تنهایی  حتا  مه  نباشد. 

همیشه زنم جانم را می شوید.«  
این جا کابل جان است.

گرفت،  باال  تاجیکستان  مرز  در  شورشی 
تاجیک  سربازان  کنار  در  روسی  سربازان 
نظامی  تمرینات  به  افغانستان  مرزهای  در 
هشدار جدی شان  طریق،  این  از  تا  پرداختند 
را برای هر حرکتی مخالف نظم و امنیت این 

کشور به گروه های تروریستی برسانند. 

نقش آینده
حمایت  همزمان  این که  حیث  از  تاجیکستان 
روسیه را دارد و یک کشور جدی در امر مبارزه 
با تروریزم بوده و همزمان یک همسایه خوب 
در  می تواند  زمینه  چند  در  افغانستان،  برای 

روند صلح افغانستان همکاری کند. 
طالبان  گروه  حمله  نتیجه  در  قبل  ماه  یک: 
افغانستان  دولتی  نیروهای  پاسگاه  یک  به 

رحمت  به  حاال  و  بود  هرات  از  راموز  داکتر 
خدا رفته، داکتر شریف همین حاال در جاده ی 

میوند دواخانه دارد...«   
نرفتی؟  جنگ  به  دیگر  آن  از  پس  پرسیدم 
طالبان  بودم.  خانه خواب  در  »نی،  داد:  ادامه 
کردم.  شروع  را  ترکاری فروشی  شد،  پس  که 
می کردم.  سودا  کچالو  و  پیاز  شلغم،  سبزی، 
بعد از آن این جا آمدم و میوه فروشی می کنم. 
قریب بیست سال است که همین جایم. روزگار 
یک  می دهم.  خانه  کرایه  هزار  پنج  می چلد. 
هزار کرایه آب و برق. بچه ها و دخترانم درس 
می خوانند. هزار رقم خرج و مصرف دارد. مگر 

خدا را شکر پوره می کنم.«
تمام  را  درس هایش  بچه هایت  پرسیدم 
»یک  گفت:  نمی کنند؟  کار  حاال  نکرده اند؟ 
می کند.  میوه فروشی  کوته سنگی  در  پسرم 
ازدواج کرده، شکر سه اوالد دارد که دلخوشی 
ساعتم  می روم،  خانه  که  شب ها  است.  من 
دانشگاه  دخترم  یک  است.  تیر  همراه شان 
فارغ  دانشگاه  از  دیگرم  بچه ی  یک  می رود. 
خاطری  به  نمی توانند.  پیدا  کار  ولی  شده اند، 
هیچ  کار  بدهیم.  رشوت  که  نداریم  پول  که 
نمی رود...  پیش  وطن  این  در  بی رشوت  کس 
او  از  به خاطر پول خراب شده... ای  ما  وطن 
دالر می گیرد، او از یکی دیگر که گدودی راه 
تو، یک روز بچه های  بیندازد. حالی سیل کو 
مردم را در دانشگاه می کشند، یک روز در در 
به  را  تو  مرمی باران می کند.  را  زنان  شفاخانه 
این  روز  یک  است؟  کردن  از  کار  خدا همین 
کی  طرف.  او  روز  یک  می شود،  انفجار  طرف 

کشته می شود؟« 
دستش را باال آورد و با قات کردن انگشت هایش 
نگاهش  در  غریب...«  مردم  مه،  »تو،  شمرد؛ 
بیشتری  چیزهای  می خواهد  که  خواندم 
از  سنگینی  وزنه ی  مثل  کلمات  اما  بگوید، 
لب های لرزانش آویزان ماند و پرتاب نمی شد. 
ناچار دستش را داخل جیبش برد و پنجه اش 
به  و  آورد  بیرون  شده  مچاله  پول  از  پر  را 
چشمانم نزدیک کرد. صدی، پنجایی، بیستی 
و ده یی گدَود بودند. گفت به این کاغذ ها خوب 
و  برد  دهانش  پیش  را  مشت  بعد  کن؛  نگاه 

و  دوشنبه  هنوز  و  ایستاد  افغانستان  دولت  و 
دارند.  مناسبی  بسیار  روابط  یکدیگر  با  کابل 
مصالحه  از  را  حمایت شان  همیشه  تاجیک ها 
هیچ  و  نموده اند  ابراز  افغانستان  در  سازش  و 
سندی دال بر نقش تخریب کننده ی این کشور 

در امور افغانستان وجود نداشته است.
گروه های  نفوذ  نگران  همواره  دوشنبه  اما، 
افغانستان  با  مرزی  مناطق  در  دهشت افگن 
تروریزم،  با  مقابله  مورد  در  تکرار  به  و  بوده 
سخن گفته است. تاجیکستان در این روند و 
در مقابله با تروریزم، همواره از حمایت روسیه 
برخوردار است و دوشنبه در نیت روسیه برای 
سرکوب تروریستان در خاک این کشور، هیچ 
پس  بار  چندین  ندارند.  هم  تردیدی  و  شک 
گروه های  نفوذ  گسترش  زمزمه های  آن که  از 

راکت به سنگر ما خورد. سنگر ما در دهمزنگ 
وزیراکبر  شفاخانه  در  وقتی  بعد  روز  دو  بود. 
چیغیل  مثل  جانم  آمدم،  هوش  به  خان 
سوراخ سوراخ شده بود. تنها دستم اوگار نشده 
بود، انگشت های هر دو پایم هم قطع شده اند، 
بین  از  بود، یک گرده ام  پاره شده  نیز  شکمم 
نمی مانم.  زنده  داکتران می گفتند  است.  رفته 
وقتی  خوابیدم.  شفاخانه  در  سال  یک و نیم 
رخصت شدم، داکتران می گفتند، ما باید اول 
از تو فیلم می گرفتیم که بین الملل ما را جایزه 
می داد که چنین آدمی را در افغانستان تداوی 
بود.  به آن ها جایزه داده  کردیم. سلیب سرخ 
شریف.  داکتر  یکش  بود،  راموز  داکتر  یکش 

روابط سیاسی
سال  در  استقالل  کسب  از  پس  تاجیکستان 
کرد؛  سقوط  داخلی  جنگ  دامن  در   ،۱۹۹۱
نوری،  عبداهلل  رهبری  به  اسالم گرا  مخالفان 
علیه دولت تحت حمایت روسیه اعالم جنگ 
به  تاجیک  هزار  دها  جنگ،  آن  پی  در  کرد. 
در سال ۱۹۹۷  اما  پناهنده شدند.  افغانستان 
دولت  مخالف  نیروهای  با  تاجیکستان  دولت 
برهان الدین  نقش  روند،  این  در  کردند.  صلح 
و  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  ربانی، 
مردم  ملی  مقاومت  رهبر  مسعود،  احمدشاه 
هنوز  و  بود  تعیین کننده  و  بارز  افغانستان، 

تاجیک ها از آن یاد می کنند. 
امریکا،  رهبری  به  ائتالف  نیروهای  ورود  با 
نیروها  این  از  حمایت  به  تاجیکستان  دولت 

درست  سرش  باالی  درخت  شاخه ی  از  برگ 
میان آن کاله سقوط کرده بود. داخل آستین 
و  بود  دیگر  آستین  تا  کورتین سه  آن  راست 
سر آستین ها داخل جیبش فرو رفته بود. پس 
از این که زنجیرک ها و دکمه های لباس هایش 
را گشود و بریدگی بازویش را نشانم داد، سوار 
قایق قصه شدیم و مرا یک راست برد تا وسط 
دهه ی  تنظیمی  جنگ های  پرتالطم  دریای 

هفتاد در کابل.
کابل  در  را  رییس جمهور  دوازده  دوران  »من 
تیر کرده ام. یازده سال جنگ کرده ام. پولیس 
تشنه  و  باشم، گشنه  داشته  معاش  که  نبودم 
برای نجات قوم خود می جنگیدم. یک روز یک 

عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  دکتر 
مصالحه ملی به ادامه سفرهای منطقه ای برای 
تاجیکستان  به  پروسه صلح،  از  جلب حمایت 
داشته  دیدار  کشور  این  مقام های  با  و  رفته 
افغانستان  برای  است. تاجیکستان که همواره 
نقشی  چه  شده  تعریف  خوب  همسایه  یک 
کند؟  بازی  افغانستان  صلح  روند  در  می تواند 
ابتدا  باید  پرسش،  این  به  پاسخ  یافتن  برای 
روابط دو کشور را در سه محور عمده تحلیل 

کرد. 

روابط فرهنگی و اقتصادی
تاریخی  و  فرهنگی  بعد  از  تاجیکستان 
و  دارد  افغانستان  با  زیادی  مشترکات 
شده  حفظ  کماکان  مشترکات  این  تاکنون 
موسیقی  تا  ادبیات،  و  هنر  و  شعر  از  است؛ 
و  افغانستانی ها  مشترک،  رسم ورواج های  و 
جمع  محور  یک  در  هرازگاهی  را  تاجیک ها 
در  کشور  دو  شهروندان  هم اکنون  می کند. 
مشترک  بازارهای  مرزی،  مناطق  بعضی 
دارند و صنایع دستی و محصوالت یکدیگر را 
خریداری می کنند. زبان فارسی، زبان رسمی و 
مشترک مردم افغانستان و تاجیکستان است. 
خود  نژادی  لحاظ  از  طرف،  دو  تاجیک های 
در چندین سال گذشته،  می دانند.  هم تبار  را 
کارهای  کشور  دو  آوازخوانان  و  هنرمندان 
مشترک و جداگانه با همدیگر داشته اند. این ها 
دو  فرهنگی  مشترکات  کوچک  نمونه ی  چند 
کشور است که کماکان وجود دارد و این روابط 

خوب نمی تواند بهتر از این باشد. 
روابط تجاری و اقتصادی افغانستان نیز همواره 
قرار داشته است  در حالت متعادل و مناسب 
تاجیکستان  همسایگان،  دیگر  برخالف  و 
ترانزیت  و  تجارت  در  نکرده  هیچ گاهی تالش 
با افغانستان مشکل تراشی کند و افغانستان نیز 
تالش کرده همواره هم پیمان خوبی اقتصادی 
با ساختن یک پل بر  برای تاجیکستان باشد. 
فراز رود آمو، دو کشور عمال وارد یک مرحله 
بهتر از مبادالت تجاری شدند. تاکنون چندین 
پروژه عمده انتقال انرژی و تجاری با همدیگر 
امضا کرده اند. پروژه های عمده ی چون »کاسا 
یک هزار« که منفعت خوبی برای هردو کشور 
برق  از  افغانستان  هنوز  و  است  کار  زیر  دارد، 

وارداتی تاجیکستان استفاده می کند. 

کابل  از خیابان های  یکی  در حاشیه ی  مردی 
خودش  درخواست  به  بنا  می فروشد.  میوه 
خودداری  خیابان  نشانی  و  اسمش  بردن  از 
می کنم که چیزی مهمی نیست؛ مهم قصه اش 
است. این روزها که زمستان است و او حاجت 
میوه فروشی اش  بساط  ندارد،  سایه بان  به 
تزئین  با  مصر  باستانی  هرم های  از  یکی  مثل 
درخت کرسمس چراغانی به نظر می آید. انواع 
میوه های چاق و خوش رنگ از قبیل انار، سیب، 
انگور، پرتقال و غیره از قاعده تا راس هرم روی 
ویترین  کراچی اش  اطراف  در  که  جعبه های 
شده اند، چشمک می زند و دهان بیننده را به 

چشمه مبدل می کند. 
پشت میوه ها و جعبه ها یک کراچی چهارچرخ 
به  وقت  هیچ  چرخ هایش  که  است  موجود 
یک  با  را  آن  چون  نمی آید.  در  چرخش 
تنومند  درخت  یک  قطور  ساقه ی  به  زنجیر 
نیز  میوه فروش  خود  است.  بسته  کهن سال  و 
کهن سال است. حدودا هفتاد سال عمر دارد و 
نمی تواند کراچی اش را حرکت بدهد. افزون بر 
عارضه ی پیری دارای معلولیت نیز است. دست 
راستش از ناحیه بازو مثل شاخه ی یک درخت 
انگار با اره قطع شده است. معلوم است که با 
شده  جدا  تنش  از  جنگ  در  نشده،  قطع  اره 
یک  او  داخلی  جنگ های  سال های  در  است. 

جنگ جو بوده است. 
من شامگاه دیشب در حالی با او هم قصه شدم 
گاز،  از جالی کپسول کوچک  مهتابی  نور  که 
می ریخت.  میوه هایش  روی  شاور  آب  مانند 
کپسول را بر سیامیخی که بر ساقه ی درخت 
بود. خودش روی  آویزان کرده  بود،  برده  فرو 
بود؛  معیوب  نیز  که  بود  نشسته  لَقی  چوکی 
پایه داشت. به همین خاطر یک جعبه ی  سه 
بود.  گذاشته  چهارم  پایه  جای  به  را  خالی 
وقتی حرف می زد، بخار نفس هایش به تاریکی 
بود، چون  نکرده  یخ  ولی  می پیوست،  آسمان 
آن  الیه ی  دو  بود.  پوشیده  لباس  الیه  چهار 
کرتینش  اطراف یک کاله  نخ  دو  بود.  کرتین 
کاله  و  بود  زده  گره  زنخش  زیر  محکم  را 
سرش  پشت  کاسه  یک  مثل  دیگرش  کرتین 
یک  وقت  نمی دانم چه  بود،  مانده  بی استفاده 

اتجیکستان چه نقیش یم تواند 
در روند صلح افغانستان ابزی کند؟

جنگ جویِ پیِر میوه فروش

انار و نمک، اثری از الیاس علوی، شاعر و نقاش افغانستانی مقیم استرالیا.
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شفاخانه گاهی اوقات کمک به شخص متمایل به خودکشی را به تأخیر 
می اندازد. اگر زمان کم دارید، شما می توانید به جای دوست خود با یک 

متخصص قرار مالقات بگذارید، زیرا در مواردی خود تنظیم مالقات با یک 
متخصص، برای یک فرد افسرده و متمایل به خودکشی به خودی خود 

طاقت فرسا است.
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که افرادی که به آن ها نزدیک هستیم اغلب 
به لحاظ فیزیکی از ما دورند و ممکن است 
دنیا  آن سوی  در  که  باشید  داشته  دوستانی 
زندگی می کنند و هرگز هم دیگر را از نزدیک 
راز  یک  بار  تحمل  موارد  این  در  ندیده اید. 
عزیز شما ممکن است برای یک فرد بیش از 
حد سنگین باشد، بنابراین مهم است شما با 
کسانی تصمیم بگیرید که می توانند از دوست 
دور  اگر  کنند.  کمک  او  به  و  حمایت  شما 
زندگی می کنید، دوست خود را تشویق کنید 
به والدین، هم اتاقی، اقوام یا همسایه ی خود 

بگوید چه خبر است.
یا »با  نکردن«  »فقط گوش دادن و مداخله 
آمبوالنس تماس گرفتن و فرد موردنظر را به 
شفاخانه منتقل کردن« تنها راه چاره ی شما 
نیست. شما یک برادر، یک خواهر، یک پدر و 
مادر و سرانجام دوست یک نفر هستید. شما 
در این نقش همیشه می توانید در کنار عزیز 
خود باشید و او را تشویق کنید به دنبال کمک 

حرفه ای برآید.

خودداری  تحریک آمیز  بیان  و  زبان  از 
کنید

هنگام صحبت با افرادی که قصد خودکشی 
در  هستند،  داغ دیده   که  آن هایی  یا  دارند 
باشید.  دقیق  و  محتاط  تان  کلمات  انتخاب 
برای مثال برخی از شعب »بنیاد امریکا برای 
از خودکشی« موضع قاطعی در  پیش گیری 
و »شرم« در  از کلمه »ننگ«  استفاده  برابر 
بحث های مرتبط با خودکشی اتخاذ کرده اند 
و تأکید می کنند که بحث درباره سالمت روان 
این  آن ها  استدالل  شود.  »انگ زدایی«  باید 
است که کلمه »ننگ« و »شرم« خود به خود 
بار منفی بیشتری ایجاد می کند. طرف دیگر 
این استدالل این است که فقط به این دلیل 
که ما از بیان یک کلمه خودداری می کنیم، 
به این معنا نیست که مسأله ی مرتبط با آن 

موجودیت ندارد.
خودکشی  »مرتکب  عبارت  دیگر  مسأله 
کرده ام  صحبت  مادرانی  با  من  است.  شد« 
که فرزندان شان جان خود را گرفته اند و این 
دیده اند  آسیب  و  شده اند  عصبانی  مادران 
جنایی  را  فرزندشان  مرگ  عبارت  این  زیرا 
جلوه می دهد. سازمان های سالمت روان نیز 
توصیه می کنند از این عبارت استفاده نشود. 
با این حال برای من کلمه »مرتکب شدن« به 
معنای متعهدشدن نیز است و مِن ۱۷ ساله 
می خواهم این معنا را نیز در نظر بگیرم. در 
طی 24 سالی که مادرم برای اولین بار اقدام 

نیستم  »مطمئن  می گوید:  نوجوان  این  پدر 
نیاز باشد به دوستانت بگویی. باالخره دوست 

نداری که آن ها فکر اشتباهی کنند.«
مادری به من می گوید: »ما تصمیم گرفته ایم 
به مدیر مکتبش نگوییم. ما نمی خواهیم این 
حرف روی توانایی او برای راه یابی به دانشگاه 
اغلب  والدین  موضع  این  بگذارد.«  تأثیر 

مقدمه ی ختم درمان می شود.
خوش نیت  والدین  این  که  است  این  مسأله 
را رسانده اند که  پیام  این  این حرف خود  با 
است  موضوعی  خودکشی  فکر  و  افسردگی 
بیانش  از  و  کشید  خجالت  آن  از  باید  که 
شرمید. از این رو وقتی این راز فاش می شود 
ــ چون ناگزیر است فاش شود زیرا نوجوانان 
هویِت  از  بخشی  به عنوان  دوستی هاشان  به 
درحال رشدشان وابسته اند ــ حس گناه را با 

خود برای فرد موردنظر به همراه می آورد.
اشتباهات  می توانند  خوش نیت  والدین 
پنهان کاری،  اما  شوند.  مرتکب  خیرخواهانه 
بار سنگین شرم و احساس گناه که یک  بر 
نوجوان افسرده با خود حمل می کند و هر روز 
روز دیگر  بتواند یک  تا  با خودش می جنگد 
بسیاری  همچنین  می افزاید.  کند،  زندگی 
را دارند که صحبت  اشتباه  باور  این  افراد  از 
در مورد خودکشی می تواند فرد موردنظر را 

تشویق کند. این درست نیست.
هنگامی که در مورد سالمت روان فقط پچ پچ 
می کنیم، در واقع داریم این را القا می کنیم که 
کسانی که به دنبال درمان هستند تا تغییری 

در خود ایجاد کنند، »چیزی کم دارند.«

هوش عاطفی خود را پرورش دهید
و  آموزشی  برنامه گسترده  سالمت روان جز 
زندگی ما نیست و تازه داشتن یک درمان گر 
و روان پزشک به یک هنجار قابل قبول تبدیل 
بهبود  برای  را  راه هایی  باید  ما  است.  شده 
هوش عاطفی خود پیدا کنیم تا از خودکشی 

جلوگیری کنیم.
به زبانی ساده، هوش عاطفی یا هوش هیجانی 

یا هوش احساسی عبارت است از:
مدیریت  توانایی  و  درک  آگاهی،   •

احساسات مان؛
مدیریت/هدایت  توانایی  و  درک  آگاهی،   •

احساسات دیگران.
از  که  انتظاراتی  و  خودمان  از  ما  انتظارات 
نظر ما دیگران از ما دارند، لطمه ی عظیمی 
اندازه  به  »من  می زند.  ما  روان  سالمت  بر 
کافی  اندازه  به  »من  نیستم.«  الغر  کافی 
کالج  یک  وارد  باید  »من  نیستم.«  باهوش 
نمی داند.«  مرا  قدر  »همسرم  شوم.«  خوب 
کافی  اندازه  »به  کرد.«  ترک  مرا  »شوهرم 
مرا دوست  ندارم.« »هیچ کسی هرگز  درآمد 
متنفرم.«  خودم  از  »من  داشت.«  نخواهد 
»افسردگی ام همیشگی خواهد بود.« »اوضاع 
افکار در  این  با  ما  بهتر نخواهد شد.«  هرگز 
عاطفی  واکنش های  بر  تمرکز  جای  به  واقع 
برآنچه  احساسات،  این  کنترل  چگونگی  و 

احساس می کنیم کم داریم تمرکز می کنیم.
چگونه می توانید هوش عاطفی خود را تقویت 
کنید؟ قبل از عمل فکر کنید. عواقب اقدامات 
خود را از نظر شخص مقابل ببینید. نگاهی 
صادقانه و عاری از قضاوت به آیینه بیندازید. 
آیا  و  باشی  بهتری  فرد  می توانی  چگونه 
انجام  کاری  آنجا  به  رسیدن  برای  حاضری 
دهی؟ مسئولیت اعمال خود را بپذیرید. اگر 
اشتباهی مرتکب شدیید، عذرخواهی کنید و 

سعی کنید آن را جبران کنید.
تقویت و تنظیم هوش هیجانی تان شما را قادر 
می سازد تا با پرسیدن مستقیم این سوال از 
فکر  به خودکشی  آیا  که  افسرده تان  دوست 
باید  کنید.  کمک  او  به  خیر،  یا  است  کرده 
بتوانید این کار را بدون قضاوت درباره ی آن 
شخص انجام دهید، بدون این که او احساس 

شرمندگی کند.
به  اقدام  که  شخصی  باشید  داشته  یاد  به 
خودکشی می کند، امید بهترشدن اوضاع را از 

ــ  ما  از  و  ــ  مادرم  از  و  می بودند  کنارمان 
حمایت می کردند، جدا کرده بود.

این درک در بزرگ سالی دهانم را از بند رها 
کرد تا به عنوان یک پزشک بالینی با بیمارانم 

صریح و صادقانه صحبت کنم.
می رسد  »به نظر  می پرسم:  مراجعینم  از  من 
که واقعا وضعیت بدی داشته اید. آیا تاکنون 
یا گرفتن جان تان  به آسیب زدن به خودتان 

فکر کرده اید؟«
خود  در  »بلی«  هم  ذره ای  بیمار  پاسخ  اگر 
و  داده  ادامه  را  گفت وگو  من  باشد،  داشته 
بیشتر می کاوم، به این ترتیب: »می دانم تازه 
همدیگر را دیده ایم و واقعا برای شما دشوار 
بوده که درباره آن با من صحبت کنید. بین 
افکار و اعمال تفاوت زیادی وجود دارد. شما 
فکر  به کشتن خودتان  یک بار  وقت  هرچند 
می کنید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه 
می توانید این کار را انجام دهید؟ آیا تاکنون 
برای انجام این کار برنامه ای ریخته اید و آن را 

دنبال کرده اید؟«
در پاراگراف باال، سوال های آخر درباره روشی 
برای خودکشی ــ و احتمال واقع بینانه ای که 
مرگ شود  به  منجر  است  ممکن  روش  این 
قصد  و  مشخص  برنامه  یک  شکل گیری  ــ 
به دست  را  به آن، مهم ترین اطالعات  عمل 

من می دهد.
بین شخصی که به فکر خودکشی با اسلحه 
و  بیاورد  گیر  اسلحه  می تواند  راحت  است، 
شخصی که می گوید »احتماال این کار را در 
روز جمعه انجام می دهم تا مادرم مجبور نباشد 
کسی باشد که مرا پیدا می کند« و شخصی که 
می گوید »گاهی اوقات فکر می کنم اگر بمیرم 
زندگی برای همه راحت تر می شود« و شخصی 
که می گوید »نمی دانم چگونه این کار را انجام 
دهم« و می گوید »شاید بخواهم جلوی موتر 
بروم«  برعکس  را  بزرگ راه  موتر  با  یا  بپرم 

تفاوت زیادی وجود دارد.
دردناک  افراد  این  هرکدام  داستان  شنیدن 
دیگری  از  بیشتر  آن ها  از  یکی  اما  است. 

احتمال دارد کارش به خودکشی بینجامد.
به  کمک  و  مداخله  برای  نیست  نیاز  آدم 
نجات یک زندگی، شغلش درمان گری باشد. 
چیزی که اکثر بیماران متمایل به خودکشی 
و  ترس  که  است  این  می خواهند  واقعا 
شود.  شنیده  قضاوت  بدون  احساسات شان 
برخی ممکن است بخواهند تخیالت منفی، 
بیان  را  خودکشی گرایانه ی شان  و  ترسناک 
کنند تا ببینند که اطرافیان شان از آن ها دوری 
می کنند یا خیر. آن ها می خواهند بدانند که 
آیا واقعا به همان اندازه که احساس می کنند، 

بیچاره اند یا خیر.
افراد  به  کمک  راهنما  مقاله ی  این  هدف 
در  عزیزان شان  و  دوستان  به  تا  است  عادی 
فکر  به  آن ها  که  دوره ای  و  افسردگی  طول 
در  و  درمان  شروع  از  قبل  تا  خودکشی اند 
جریان کمک و درمان حرفه ای، گوش دهند 
و از آن ها حمایت کنند. به دوستان و عزیزان 
خود که گمان می کنید به کمک نیاز دارند، 
بدترین  در  کنید.  صحبت  و  بگیرید  تماس 
در  می شود.  زده  پس  شما  مهربانی  حالت، 
بهترین حالت، گفته های شما باعث می شود 
شما  حرف های  کند.  تنهایی  احساس  کم تر 
ممکن است همان تفاوتی را رقم زند که کسی 
برای یک روز دیگر زنده ماندن به آن تفاوت 

احتیاج دارد.

چه باید کرد؟
دهید.  پایان  شرم  و  گناه  چرخه ی  به  اول، 
خودکشی،  از  جلوگیری  قسمت  مهم ترین 
تشویق فرد به بحث آزاد است. بارها و بارها 
من شنیده ام که والدین خوش نیت و مهربان 
به  متمایل  و  افسرده  نوجوان  به  دل سوز  و 

خودکشی  شان توصیه کرده اند سکوت کند.
مادر این نوجوان درحالی که با دل گرمی پشت 
»به  می گوید:  می دهد،  مالش  را  دخترش 

مادربزرگت نگویی.«

لیدنسیوایسنریس،سایکی
مترجم:جلیلپژواک

رفع مسئولیت: هدف این راهنما ارائه اطالعات 
عمومی است. این راهنما نمی تواند جایگزین 
متناسب  حرفه ای  پزشکی  درمان  و  مشاوره 
با وضعیت خاص شما شود. اگر با مشکالت 
پیشنهاد  می کنید،  نرم  دست وپنجه  روانی 
می کنیم از یک منبع تخصصی کمک بگیرید.

گام نخست: درک وضعیت
فیلم  از  صحنه  »همان  پرسید:  ازم  بتانی 
انتقام جویان: پایان بازی را دیدی که »کاپیتان 

امریکا« با خودش می جنگد؟«
و  بلند  موهای  بتانی  دیدم.«  »آره  گفتم 
و  کرد  جمع  گوش هایش  پشت  را  بلوندش 
به زبانی اعتراف گونه گفت »من هم هر شب 
برای  می کنم  احساس  دارم.  را  همین حس 

زنده ماندن با خودم می جنگم.«
با  بار  دو  هفته ی  من  گذشته  ماه  شش  در 
بتانی ۱۷ ساله جلسه دارم تا به او کمک کنم 
افسردگی اش را بفهمد و از آن عبور کند. بتانی 
باهوش، زیبا و نوازنده ای بااستعداد و تواناست 
که بیان طنزآمیزش او را بامزه می کند. ولی 
فکر  خودکشی  مورد  در  نمی تواند  بتانی 
خودش  با  روز  هر  زنده ماندن  برای  او  نکند. 
می جنگد؛ که در اشاره اش به کاپیتان امریکا 
آن را به زییایی برایم توضیح داد. )خوش بختانه 
من خودم یکی از طرفداران مارول بودم و این 
باعث شد زمینه ی عالی برای ما فراهم شود تا 
بتوانیم در طول دوره ی درمان با آن راحت تر 

ارتباط برقرار کنیم.(
طی مدتی که با بتانی کار کردم متوجه شدم 
امکان می دهد زنده  او  به  تنها چیزهایی که 
بماند و راه برود، اهداف کوچک و محدود به 
زمان است. چیزهای کوچکی که او می تواند 
یک  اکران  مانند  باشد،  آن  منتظر  مشتاقانه 
فیلم جدید یا یک اجرای موسیقی که بتانی 

ماه ها را صرف آماد گی برای آن کرده باشد.
در  هم  بار  یک  درمان  دوره ی  طی  بتانی 
شفاخانه بستری شد. روان پزشِک او از این که 
داروهایش کار نمی کرد سرخورده شده بود و 
او را به مشاوره روانی فرستاد. او شش ساعت 
در اتاق عاجل شفاخانه به سر برده و نگران 
بود که مبادا روز بعد در آزمون زبان فرانسه اش 
نیافته  برای خواندن  زیرا فرصتی  ناکام شود 

بود.
این نگرانی از ناکام شدن حتما نشانه ای از این 
اما مسلما  نبود.  بتانی خطری فوری  بود که 
در  روان  سالمت  و  پزشکی  متخصص  هیچ  
کند.  اشتباه  نمی خواهد  شرایطی  چنین 
هیچ کس نمی خواهد برای این که به اندازه ی 
کافی محتاط نبوده، صبح روز بعد خبر مرگ 

بیمار نوجوانش را بخواند.
پس چگونه از یک دوست یا عزیز خود بپرسیم 
که به فکر خودکشی است یا خیر؟ معلمان 
که  شخصی  با  دانشگاه  استادان  و  مکتب 

نگرانش هستند چگونه باید برخورد کنند؟
و  افسردگی  با عالئم  بیمار  هنگامی که یک 
پایان  در  می کند،  مراجعه  من  به  اضطراب 
جلسه ی اول من همیشه ازش درباره خودکشی 
سوال می کنم. با این سوال که فقط تشریفاتی 
ما  از جزئیات است، صحبت  پر  بلکه  نیست 
آغاز می شود. من اجازه می دهم کلماتی که 
ممکن است بیمارانم از شنیدن شان بترسند، 

با صدای بلند از دهانم خارج شود.
چون من از کلمات ترسی ندارم.

به  تمایل  و  افسردگی  بودم  کودک  وقتی 
خودکشی مادرم موضوعی بود که هرگز نباید 
درباره آن با افراد خارج از خانه صحبت می شد. 
اقدام به خودکشی مادرم و بستری شدنش در 
شفاخانه طوالنی تر از آنچه ممکن بود پنهان 
ماند. تا زمانی که من بزرگ شدم و فهمیدم 
سرکوب  سال ها  محصول  من  سکوت  که 
و  عصبانیت  بوده،  خاموشانه  و  نامحسوس 
مادرم  پیش بینی ناپذیر  طبیعت  و  خصومت 
همه ی ما را از دوستان و خانواده ای که باید 

دست داده است. مدت هاست که خوشحالی 
او را غم، ناامیدی و تنهایی تحت الشعاع قرار 
داده است، مهم نیست چه تعداد آدم ها دوروبر 
چقدر  آدم ها  این  نیست  مهم  و  هستند  او 
این شخص ممکن  اطمینان می دهند.  او  به 
از این که به خودکشی فکر می کند به  است 
خود  درمان گر  حتا  یا  خود  نزدیک  دوستان 
نگوید. من می توانم به تعداد انگشتان دستم 
بیمارانی را بشمارم که فکر خودکشی را دلیل 
اصلی کمک جستن خود گزارش داده اند، زیرا 
یا حتا  از خودکشی پیش درمان گر  نام بردن 
در  اگر  است.  ترسناک  نزدیک شان  دوست 
مورد این موضوع نپرسید، ممکن است دوست 
پس  نکند.  مطرح  آن را  اصال  شما  افسرده ی 

بپرسید.

در مواقع اضطراری خواستار کمک شوید
اگر یک دوست یا عزیز تان به شما گفت که به 
کشتن خودش فکر می کند، باید او را تشویق 
کنید که دنبال کمک برآید اما برای این که 
بدانید در همان حال به چه نوع کمکی احتیاج 
دارد، باید بدانید خطر چقدر فوری است. آیا 
خودکشی چیزی است که دوست شما امروز 
در فکر انجام آن است؟ آیا امشب می خواهد 
آن را  فورا می خواهد  آیا  کنید؟  کاری  چنین 

انجام دهد؟ شما باید بدانید.
اگر خطر فوری است با سرویس های اضطراری 
تماس  بگیرید )برای مثال در ایاالت متحده 
به شماره ۹۱۱، در انگلیس به شماره ۹۹۹ و 
در استرالیا به شماره ۰۰۰(. در ایاالت متحده 
شما می توانید از این سرویس  ها بخواهید که 
خود  عزیزان  از  یکی  سالمتی  نگران  چون 
هستید، بروند و »بررسی ایمنی« انجام دهند. 
یک مأمور پولیس یا کارمند نجات اضطراری 
می تواند به محل اقامت عزیز شما برود و اوضاع 
را بررسی کند. مهم است که شما آدرس او را 

قبل از تماس در دسترس داشته باشید.
اگر تهدید فوری نیست، عزیز یا دوست خود 
را تشویق کنید به جای مراجعه به شفاخانه، 
سالمت  متخصص  یک  با  وقت  اسرع  در 
روان یا پزشک مراقبت های اولیه دیدار کند. 
شفاخانه گاهی اوقات کمک به شخص متمایل 
به خودکشی را به تأخیر می اندازد. اگر زمان 
کم دارید، شما می توانید به جای دوست خود 
با یک متخصص قرار مالقات بگذارید، زیرا در 
مواردی خود تنظیم مالقات با یک متخصص، 
برای یک فرد افسرده و متمایل به خودکشی 

به خودی خود طاقت فرسا است.
است  این  اجتماعی  شبکه های  عصر  مشکل 

اب دوسیت که قصد خودکیش دارد 
چگونه صحبت کنیم؟
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ترس بیمار از طبیب
باشد، خطر خودکشی در میان نزدیکان وی 
پیشینه  حقیقت،  در  است.  بیشتر  برابر  دو 
را  می تواند خودکشی  خانواده  در  خودکشی 
حتا زمانی که پای یک مشکل روانی شدید 

در میان نباشد، پیش بینی کند.
همین امر است که ما را به داستان من باز 
می گرداند. به او. به همانی که من به نوعی 
نمی توانم خودم را وادار کنم نامش را بگیرم، 
هنوز  من  وجود  از  بخشی  اکنون،  حتا  زیرا 
در تالش است تا از زیر فشار انگشت جامعه 
از  جامعه ای  شود:  خارج  خودکشی  مخفی 
خانواده و دوستان. دقیقا یک سال پیش من 
توانستم مقداری از این فشار فاصله بگیرم. من 
هنوز تماس های خانواده ام را جواب می دهم 
اما باید مراقب خودم باشم و از خود محافظت 
باید  فرزندانم  از  مراقبت  برای  کنم. دل من 
گرم باشد. من به قلب نرمی نیاز دارم تا خودم 
و  او کمک کنم.  به  نتوانستم  ببخشم که  را 
قلب من باید باز باشد تا به حرف های بیمارانم 
گوش دهم، به آن ها امید، دلیل و قوت الزم 

برای زنده ماندن را فراهم کنم.
من به عنوان یک درمان گر این امکان را دارم 
تا از بیمارانم، دوستانم و عزیزانم دشوارترین 
را  خودکشی  و  افسردگی  مورد  در  سواالت 
بپرسم. من از آن ها می پرسم که چقدر امکان 
دارد براساس درماندگی خود عمل کنند. از 
سعی  دیگران  که  می پرسم  سواالتی  آن ها 
همین  اما  کنند.  خودداری  آن  از  می کنند 
یک  نجات  ظرفیت  که  هستند  سواالت 
زندگی را دارا هستند. پیشنهاد می کنم شما 
هم همین کار را انجام دهید. سوال بپرسید. 
کنجکاو و حامی باشید و به آن ها بفهمانید 

که عزیز هستند.

منابع و کتاب های مفید
وب سایت ها  این  به  اطالعات  و  کمک  برای 

مراجعه کنید:
غیرانتفاعی  سازمان  یک   :Beyond Blue
مشکالت  به  رسیدگی  برای  که  استرالیایی 
افسردگی ،خودکشی، اضطراب و بیماری های 

روانی فعالیت می کند.
خودکشی:  از  پیش گیری  برای  امریکا  بنیاد 
و  پیشنهادات  و  می دهد  پوشش  را  اصول 
تماس هایی را برای کمک محلی ارائه می دهد.
افکار  با  که  کسانی  برای   :Samaritans
خودکشی دست و پنجه نرم می کنند و برای 
افراد نزدیک به آن ها بخش های مشوره دهی 

دارد.
این  بیشتر  و  عمیق تر  بینش  و  دانش  برای 

کتاب ها می توانند به شما کمک کنند:
»منظر جنسیتی خودکشی: مردانگی ، عواطف 
این  کلیری.  ان  جامعه شناس  از  فرهنگ«  و 
بیشتر در معرض  مردان  کتاب می گوید که 
خودکشی هستند و این کتاب معلوماتی دارد 
که دانستن آن به شما کمک می کند دست 

نزدیکان تان را بگیرید.
»وقتی مغزم سعی می کرد مرا بکشد چگونه 
سوزان،  بلونر.  رز  سوزان  از  ماندم«  زنده 
نویسنده و سخنران انگیزشی، پس از چندین 
که  می دهد  توضیح  خودکشی  به  اقدام  بار 

چگونه توانست زندگی اش را نجات دهد.
»پس از: تکه های وجودم پس از خودکشی«، 
از گری روی. این کتاب از نویسنده ای که قبال 
مبلغ و پیشوای دینی بوده، برای بازماندگان 
داغ دیده راهی را برای عبور از آشفتگی و درد 

باز می کند.
دیوید  امریکایی  طنزپرداز  از   Calypso
مورد  در  کتاب  این  در  نویسنده  سداریس. 
خانواده و زندگی از جمله خودکشی دردناک 

خواهر کوچکش تیفانی، تأمل می کند.
»برای دختران رنگین پوست که به خودکشی 
کتاب  این  شانگ.  توزاکی  از  کرده اند«  فکر 
شاعر  و  نمایش نامه نویس  از  جایزه  برنده 
می دهد  نشان  امریکایی-آفریقایی تبار  فقید 
کمک  با  رنگین پوست  زن  هفت  چگونه  که 
مشکالت  بر  ترانه  و  شعر  با  دوستان شان 

زندگی غلبه می کنند.
بالینی  روان شناس  وایسنریس  لیندسی 
 Neurotic پادکست  میزبان  او  است. 
سلین  با  همراه  و   Nourishment
تا  قدم  »ده  کتاب  نویسنده  کاستروویال، 
خوشحالی« است که در سال 2۰2۰ منتشر 
شد. لیندسی در النگ آیلند نیویورک زندگی 

می کند.

بدرفتاری کارمندان و نبود خدمات خوب در این شفاخانه به هیچ 
وجه قابل قبول نیست: »تمام خدمات قبلی که سازمان داکتران 
از رفتن آن ها می گذرد،  بدون سرحد داشتند، حاال که هفت ماه 
شفاخانه همان خدمات را دارد. والدتی را که قبال داکتران سازمان 
ام اس اف می دادند، حاال ما هم می دهیم. عملیاتی که آن ها انجام 
آن ها  که  خدماتی  همچنان  و  می دهیم.  انجام  هم  ما  می دادند 
ارائه می کردند، ما هم ارائه می کنیم. هیچ مشکلی در کار و رفتار 

کارمندان ما وجود ندارد.«
این  در  را  خود  فعالیت  که  هنگامی  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
شفاخانه متوقف کرد، گفته بود که پایان بخشیدن به فعالیت شان 
در غرب کابل عواقب زیادی برای بیشتر از یک میلیون جمعیت 
ساکن در این منطقه دارد: »اکثر آن ها به جامعه هزاره تعلق دارند 
که از نظر تاریخی به حاشیه رانده شده و فقیرند.« پس از حمله 
خبر توقف فعالیت داکتران بدون مرز در این شفاخانه برای مردم به 

نگرانی های زیادی دامن زد. 

»داکتران تازه وارد بی حوصله اند«
که  او  است.  این شفاخانه  پزشکان  از  یکی  مستعار(  )اسم  فاطمه 
شفاخانه  این  نسایی-والدی  بخش  در  است  سال  چهار  از  بیش 
بیمارانش  برای  مانند گذشته  این شفاخانه  کار می کند، می گوید 
خدمات ارائه نمی کند و بدرفتاری کارمندان بخش نسایی-والدی 
در این شفاخانه واقعیت دارد. همچنان از لحاظ غذا، مواد بهداشتی 
و حتا بعضی داروها بیماران هیچ امتیازی ندارد: »بیمارانی را که 
عنوان  هیچ  به  حاال  باشند،  داشته  اختالطی  والدت  دارد  امکان 
و  امکانات  نمی کند. چون شفاخانه حاال  بستری  این شفاخانه  در 
ظرفیت تداوی این بیماران را ندارد. برعالوه مثل سابق بانک خون 
در شفاخانه نیست. همراهان بیمار ناگزیرند خون مورد نیاز را بیرون 

از شفاخانه تهیه کنند.«
او می گوید پزشکان و پرستاران در هنگام والدت به بیمار فحش 
بدرفتاری  شاهد  بار  »چندین  می کنند:  بدرفتاری  و  می دهند 
داکتر و نرس در هنگام والدت بوده ام. داکترانی که جدید آمده اند 
بی حوصله اند. سر مریض داد می کشند و حرف های زشت می گویند. 

حتا آن ها را می زنند. در مجموع با بیمار رفتار درست نمی کنند.«
اما عتیق اهلل قاطع، رییس شفاخانه صد بستر برچی نارضایتی مردم 
را در نبود کارمندان کافی در این بخش می داند. او به اطالعات روز 
می گوید در زمان فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز شمارکارمندان 
بود.  بلند  معاشات  با  نفر  این شفاخانه ۳۶۰  نسایی-والدی  بخش 
اما اکنون تعداد کارمندان به 5۰ نفر رسیده و معاش پرداختی نیز 

بسیار پایین است.
سمع  بخش  با  موضوع  این  پی گیری  برای  روز  اطالعات  روزنامه  
شکایات در وزارت صحت عامه  تماس گرفت تا مشخص شود که 
تا  را نشان می دهد. ظاهرا  بررسی وزارت صحت  عامه چه چیزی 
کنون وزارت صحت  عامه نظارتی از این مرکز درمانی نداشته است. 
وزارت صحت  در  دفتر سمع شکایات  مسئول  راشد شاهد،  دکتر 
عامه به روزنامه اطالعات روز می گوید موضوع بدرفتاری مسئوالن و 
کارکنان شفاخانه ی صد بستر برچی را به گونه ی جدی پی گیری و 

نتیجه ی آن را با روزنامه اطالعات روز شریک خواهد کرد. 
روایت حمید از شهروندان کابل نیز گویای نابه سانی در این شفاخانه 
است. حمید به اطالعات روز می گوید همین چند ماه پیش خانمش 
را برای والدت به شفاخانه صد بستر برچی برده است، اما به دلیل 
همسرش  شفاخانه  این  پزشکان  رسیدگی  عدم  و  نامناسب  رفتار 
هنوز وضعیت روحی مناسبی ندارد. او می گوید پزشکان در هنگام 
والدت با همسر او رفتار نامناسبی داشته اند: »داکتر در وقت زایمان 
به زنم بد و بیراه گفته، طعنه داده که تو را چه به طفل. بیکار که 
ماندید طفل به دنیا می ّآورید. حاال درد بکش. باید از اول فکر این 

روز را می کردی.« 

فریضهعالمی
گزارشگر

»در آن لحظه آرزوی مرگ می کردم. از یک طرف درد و از طرف 
دیگر رفتار نامناسب نرس و داکتر. هردو از بس که چیغ می کشیدند 
و حرف های بد می گفتند، دردم چندین برابر شده بود.« گفته های 
فرزانه )اسم مستعار( از تجربه زایمان در بیمارستانی که تا همین 
چند ماه پیش از بهترین مرکزهای درمانی کابل بود؛ بیمارستان 
داکتران بدون مرز در کابل که حدود هشت ماه قبل هدف حمله ی 
را  نفر   25 جان  مهاجم  سه  که  حمله  ای  گرفت.  قرار  مسلحانه 
گرفتند. تا پیش از حمله، سازمان داکتران بدون مرز، اداره بخش 
سازمان  از حمله  ماه پس  یک  اما  داشت.  عهده  به  را  آن  زایمان 
داکتران بدون مرز در اعتراض به بی توجهی حکومت افغانستان به 
فعالیت های خود در این شفاخانه پایان داد. این سازمان در آن زمان 
گفته بود »هیچ اطالعی در مورد عامالن یا انگیزه ی حمله به دست 

نیاورده است.« 

لت  وکوب بیمار
عامه  صحت   وزارت  نظر  زیر  درمانی  مرکز  این  حاضر  حال  در 
افغانستان فعالیت دارد. اما شمار زیادی از بیماران و همراهان شان 
از مشکالت در ارائه ی خدمات و بدرفتاری کارمندان بخش نسایی-

ارائه ی  می گویند  و  شاکی اند  برچی  بستر  صد  شفاخانه  والدی 
خدمات و برخورد پزشکان بخش نسایی-والدی این شفاخانه بعد از 

انفجار 2۳ ثور ۱۳۹۹ تغییر کرده است.
فرزانه مدعی است که پزشک و نرس بخش نسایی-والدی شفاخانه ی 
صد بستر دشت برچی در هنگام والدت او را لت وکوب کرده و به او 
ناسزا گفته اند. او به روزنامه  اطالعات روز می گوید پیش از والدت از 
مردم در مورد ارائه خدمات این شفاخانه تعریف های زیادی شنیده 
مراجعه  این شفاخانه  به  برای والدت  او  باعث شد  بود که همین 
کند، اما برعکس »تعریف و تمجید« دیگران والدت در این شفاخانه 

بدترین تجربه برای او بوده است. 
پزشکان  مدعی اند  شفاخانه  این  در  بیماران  همراهان  از  بسیاری 
می کنند،  بدرفتاری  بیماران  با  والدت  هنگام  در  پرستاران شان  و 
را کتک  او  فریاد می کشند،  بیمار  بر سر  مخصوصا هنگام  والدت 
داکتران  از  بیماران  و  می گویند  رکیک  حرف های  و  می زنند 
سوی  از  گذشته  در  که  خدماتی  آن ها  گفته ی  به  می ترسند. 
مسئوالن این شفاخانه به بیماران عرضه می شد اکنون وجود ندارد 
و با مراجعان و بیماران نیز رفتار مناسبی صورت نمی گیرد. به گفته 
شهروندان پس از حمله ی 2۳ ثور و تغییر در کادر درمان، عرضه ی 

خدمات نیز تغییر کرده است.
نفیسه باشنده ی کابل است. او تا پیش از انفجار 2۳ ثور به مدت سه 
سال به عنوان قابله در این شفاخانه کار می کرد. نفیسه به اطالعات 
روز می گوید دو ماه پس از آن حادثه به شفاخانه رفته و متوجه 
تغییرات زیادی در بخش ارائه ی خدمات از جمله نظافت شفاخانه 
او می گوید  است.  بیماران شده  با  آن  نامناسب کارمندان  رفتار  و 
در زمان فعالیت سازمان »ام اس اف« به تمام داکتران و پرستاران 
آموزش داده می شد که عالوه بر این که برای درمان بیماران تالش 
می کنند باید متوجه رفتارشان با بیمار و همراهان شان نیز باشند: 
را  پرستاران کسانی اند که خون گرفتن  نیست.  پاک  اتاق ها  »حاال 
یاد ندارند. بیمار ما به خاطر که پرستار یاد نداشت چگونه از همراه 

مریض خون بگیرد به مشکل جدی مواجه شده بود.« 

»هیچ مشکلی در کار ما وجود ندارد« 
برچی  دشت  بستر  صد  شفاخانه ی  رییس  قاطع،  عتیق اهلل  دکتر 
مشکالت بیماران مراجعه کننده به این شفاخانه را تأیید نمی کند. 
او با رد هرگونه بی توجهی، سهل انگاری و بدرفتاری مسئوالن این 
شفاخانه با بیماران به روزنامه اطالعات روز می گوید که برای آن ها 

که  است  نبوده  روزی  کرد،  خودکشی  به 
روزی  همان  امروز  آیا  باشم  نکرده  فکر  من 
است که او سرانجام این جستجوی مرگ را 
مرگ  فرداست.  آن روز  یا  می رساند  پایان  به 
چیزی بود که به نظر می رسید مادرم نومیدانه 
شکل  به  آن  به  رسیدن  اما  می خواهد  آن را 

وحشت ناکی برایش دشوار بود.
بنابراین اگر تصمیم گرفتید به کسی که رنج 
می برد کمک کنید ــ و امیدوارم این کار را 
می کنید ــ  مراقب واژه های تحریک کننده و 
گام های غلطی که ممکن است به کسانی که 
از آنچه تصور می کنیم آسیب دیده اند،  بیش 

آسیب بیشتر برساند، باشید.

بیشتر بدانید
دارند  خودکشی  قصد  که  افرادی  اکثر 
نمی خواهند افکار و احساسات خود را مخفی 
نگه دارند، اما اغلب چنین می کنند. به همین 
شما  که  ابزارهایی  مهم ترین  از  یکی  دلیل 
برای محافظت از عزیزان تان در اختیار دارید، 

دانستن عالئم است. این عالئم عبارتند از:
سالمت  به  مرتبط  مشکالت  پیشینه 
کنترل  مرکز   2۰۱8 سال  پژوهش  روان: 
متحده  ایاالت  بیماری های  پیش گیری  و 
نشان داد که از بین تمام افرادی که در اثر 
بیماری  یک  به  و  درگذشته اند  خودکشی 
درصد   ۳۱ بودند،  مبتال  شناخته شده  روانی 
زن و ۶۹ درصد مرد بودند. مشکالت روانی 
خطر  که  باشد  عواملی  از  یکی  می تواند 

خودکشی را باال می برد.
پیشینه درد مزمن: دردکشیدن طی دوره های 
طوالنی مدت می تواند خطر خودکشی را به 
دلیل ناامیدی، تمایل به فرار از درد از طریق 

مرگ و کاهش ترس از مرگ افزایش دهد.
پژوهش  خودکشی:  افکار  و  خودآزاری 
می دهد  نشان   2۰۱۶ سال  در  انجام شده 
شفاخانه  به  خودآزاری  خاطر  به  که  افرادی 
 5۶.8 بعد  سال  یک  طی  شده اند،  منتقل 
قرار  بیشتر در معرض خطر خودکشی  برابر 
فکر  بود  شده  گزارش  که  افرادی  گرفته اند. 
خودکشی در سر دارند، ۳۱.4 برابر بیشتر در 
معرض خطر خودکشی طی یک سال بعد از 

گزارش قرار داشتند.
مطالعه ای   2۰۰۷ سال  در  قبلی:  تالش های 
باالترین  با  کشوِر  دو  که  داد  نشان  اروپا  در 
میزان خودکشی )بلجیم و فرانسه( همچنین 
کشورهایی هستند که بیشترین تعداد اقدام 
کشورهای  کرده اند.  ثبت  را  خودکشی  به 
اروپایی با کم ترین میزان خودکشی )ایتالیا و 
اسپانیا( نیز کم ترین میزان اقدام به خودکشی 

را ثبت کرده اند.
پیشینه  یا حال:  استرس زای گذشته  رویداد 
کودکی  دوران  ترومای  میان فردی،  ترومای 
قابل توجهی خطر  به طور  ترومای جنسی  و 
افزایش  زنان  و  مردان  در  را  خودکشی 
می دهد. مردان پس از طالق 2.4 برابر بیشتر 
احتمال دارد که خودکشی کنند. طی بحران 
مالی 2۰۰8 یک مطالعه نشان داد که بیکاری 
و مشکالت مالی به میزان قابل توجهی در ۱4 

درصد از خودکشی ها نقش داشته است.
صحبت درباره احساس درماندگی و ناامیدی: 
نام  به  داریم  بحثی  ما  روان شناسی  در 
»درماندگی آموخته شده« که احساس کمبود 
قدرت، کنترل و توانایی ایجاد تغییر مثبت در 
فرد است. این درماندگی معموال نتیجه یک 
رویداد آسیب زا )تروماتیک(، ادامه شکست در 
با  از مبارزه طوالنی   زندگی یا گاهی بخشی 

افسردگی است.
اغلب  خودکشی  به  متمایل  افراد  انزوا: 
احساس ناامیدی می کنند. آن ها فکر می کنند 
دیگران آن ها را درست درک نمی کنند. آن ها 
منزوی می کنند.  عزیزان شان  از  را  خودشان 
باری بیماری به من گفت: »این که مجبورم 
طاقت فرسا  کنم،  عادی بودن  به  تظاهر  دائما 

است. ترجیح بمانم در خانه بمانم.«
***

و  دوستان  به  کمک  دنبال  به  که  هنگامی 
که  باشید  داشته  یاد  به  عزیزان تان هستید، 
خودکشی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان 
در یک  باشد. سال گذشته  می تواند مسری 
بازه زمانی شش ماهه سه نوجوان در شعاع 
روش  عین  به  ما  کوچک  شهر  مایلی   ۱۰

خودکشی کردند.
هنگامی که یک عضو خانواده خودکشی کرده 
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کش؛  عادی سازی روابط ارسائیل و مرا
اولنی پرواز مستقیم تل آویو به رباط

یایی ارسائیل به خلیج فارس یردر هشدار فرمانده ارسائیلی به ایران همزمان با نزدیک شدن ز

خواهد شناخت.
صحرای غربی که تا سال ۱۹۷5 مستعمره اسپانیا بود، پس 
از قیام صحراوی ها - بومیان این منطقه - محل مناقشه و 

نزاع میان جبهه پولیساریو و مراکش و موریتانی شد.
موریتانی و جبهه پولیساریو بعدا به صلح رسیدند اما مراکش 
یک  غربی،  از صحرای  بزرگی  بخش های  تصرف  بر  عالوه 
خاکریز بزرگ در این میان احداث کرد که در اواسط دهه 

8۰ میالدی به اتمام رسید.
این کشور  به  اراضی همواره  این  مراکش مدعی است که 
تعلق داشته است اما اتحادیه کشورهای آفریقا، با به رسمیت 
به  را  پولیساریو  جبهه  غربی،  صحرای  استقالل  شناختن 
عضویت خود پذیرفتند. اقدامی که با ترک اعتراضی مراکش 

از این اتحادیه همراه شد.
در سال ۱۹۹۱ مراکش و جبهه پولیساریو )که مورد حمایت 
الجزایر است( آتش بس کردند و بنا شد که درباره استقالل 
برگزار شود؛ وعده ای که هنوز  صحرای غربی همه پرسی 

عملی نشده است.
در  پولیساریو  جبهه  سفیر  عمر،  اساس، سیدی  همین  بر 
سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم امریکا گفت که 
»وضعیت قانونی صحرای غربی بر اساس قوانین بین المللی 
و قطعنامه های سازمان ملل متحد« مشخص و تبیین شده 
است. او در توییتر نوشت: »این اقدام نشان می دهد که رژیم 
بر  ازای تسلط  را در  مراکش حاضر شده که وجدان خود 

اراضی اشغالی صحرای غربی، بفروشد.«
نماینده این جبهه در اروپا هم گفته تصمیم کاخ سفید حتی 
»یک وجب واقعیت را عوض نخواهد کرد و بر عزم و اراده 
نخواهد  اثری  سرنوشت شان«  درباره  غربی  صحرای  مردم 

داشت.
آن،  نظر  از  که  کرد  اعالم  پولیساریو  جبهه  هم  پیشتر 
آتش بس ۳۰ ساله با مراکش نقض شده و با عملیات ارتش 

مراکش در مناطق بین طرفین، عمال خاتمه یافته است.

»یواس اس جورجیا« همراه با دو رزم ناو امریکایی با عبور از 
آبراه هرمز وارد خلیج فارس شد.

در  امریکا  نیروهای  فرمانده  مک کنزی،  کنث  ژنرال 
خاورمیانه، سنتکام، یک شنبه شب گفته بود که اگر ایران 
پیشین  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  کشته شدن  سالگرد  در 
بزند،  حمله ای  به  دست  پاسداران،  سپاه  قدس  نیروی 

امریکا آماده نشان دادن واکنش است.
به  شب  یک شنبه  نیز  امریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
عراق  در  آن  متحد  گروه های  تحرکات  به  نسبت  ایران 

»هشدار« داده بود.
آخرین  که  گفته اند  اسرائیل  رسانه های  گزارشگران 
وقوع  با  است  ممکن  هنوز  ترمپ  دونالد  دولت  هفته های 

رویدادهایی مهم در منطقه همراه باشد.
منبع،  سه  از  نقل  به  قوس   ۳۰ روز  نیز  گاردین  روزنامه 
شامل دو مقام ارشد حزب اهلل، نوشته بود که این سازمان 
دونالد  کار  هفته های  آخرین  که  کرده  ارزیابی  لبنانی، 
امریکا برای زدن  از سوی  با حمله ای  ترمپ ممکن است 

یک ضربه کاری به حزب اهلل همراه باشد.
حزب اهلل حذف حسن نصراهلل، دبیر کل خود را به عنوان 
اما گفته است  ارزیابی کرده  هدف چنین حمله  احتمالی 

که جای او »امن« است.

را  توافق  این  هم  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
»تاریخی« خوانده است.

آقای نتانیاهو در سخنانی تلویزیونی از پادشاه مراکش تشکر 
کرده و گفته مردم اسرائیل و مراکش پیش از قطع روابط 

»روابط بسیار گرمی با هم داشتند.«
مصر، امارات و بحرین هم روز پنجشنبه با صدور بیانیه های 
رهبران  اما  کردند.  استقبال  مراکش  تصمیم  از  مجزا، 

تشکیالت فلسطینی این تصمیم را محکوم کردند.

توافق بر سر صحرای غربی چیست؟
توافق میان  از  به عنوان بخشی  کاخ سفید اعالم کرده که 
امریکا و مراکش برای برقراری رابطه با اسرائیل، واشنگتن 
ادعای مالکیت مراکش بر اراضی صحرای غربی را به رسمیت 

ناوهای  جهانی،  نشده  تایید  گزارش های  برخی  اساس  بر 
اسرائیلی دارای توان ضربه هسته ای هستند.

اسرائیل  ارتش  ستاد  رییس  تند  از هشدار  پیش  ساعاتی 
حرکت  مورد  در  اسرائیل  کان  شبکه  گزارش  و  ایران  به 
ناو اسرائیلی به سوی خلیج فارس، نیروی دریایی امریکا 
هسته ای  زیردریایی  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  نیز 

با هم برقرار کنند - یک گام بزرگ دیگر در مسیر صلح 
خاورمیانه!«

کاخ  سفید اعالم کرده که محمد ششم، پادشاه مراکش در 
گفتگو با دونالد ترمپ توافق کرده که »روابط اقتصادی و 
به گسترش  تا  را گسترش دهد  اسرائیل  با  فرهنگی خود 

ثبات در منطقه بیانجامد.«
کاخ سفید همچنین اعالم کرد که بر اساس توافق با مراکش 
»امریکا باور دارد که تشکیل کشور مستقل صحرای غربی 
یک گزینه واقع گرایانه برای حل مناقشه موجود نیست بلکه 
یک خودمختاری واقعی در قالب حاکمیت مراکش تنها راه 

عملی و قابل اجرا در این باره است.«
کاخ پادشاهی مراکش هم اعالم کرد که بر اساس این توافق، 

امریکا یک کنسولگری در صحرای غربی باز خواهد کرد.

اهداف  یا  اسرائیل،  علیه  اقدام  در  دور،  یا  نزدیک  از  که 
اسرائیلی دخیل باشد، حمله خواهد کرد.«

رسانه های اسرائیل یادآور شده اند که اظهارات رییس ستاد 
ژنرال مارک  از دیدار  فاصله سه روز  به  ارتش کشورشان 
میلی، رییس ستاد نیروهای مسلح امریکا، از اسرائیل بیان 
شده و با مذاکرات مطرح شده میان مقامات اسرائیلی در 

دیدارهای شان با ژنرال میلی مرتبط است.
شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز دوشنبه شب گزارش داد 
که یک زیردریایی ارتش اسرائیل با هدف »هشدار دادن 
به ایران«، یک شنبه ۳۰ قوس از آبراه سوئز گذشته و به 

صورت علنی در راه خلیج فارس است.
اسرائیلی  به پرسش خبرنگاران  اسرائیل  ارتش  سخنگوی 
در این باره خودداری کرده و گفته است که ارتش »به این 

نوع گزارش ها واکنش نشان نمی دهد.«
اما شبکه کان به نقل از »مقامات عربی«، بدون بردن نام 
آن ها، مدعی شده که مصر از این امر آگاه شده و مجوز 
داده است. از واکنش مصر به ادعای این شبکه اسرائیلی 

خبری منتشر نشده است.
اوج یک  اسرائیلی »در  ناو  اما شبکه کان گفته است که 
مقطع زمانی متشنج« و پس از ترور محسن فخری زاده، به 

سوی آب های نزدیک ایران به حرکت درآمده است.

اطالعات روز: در پی توافق دو کشور مراکش و اسرائیل برای 
عادی سازی روابط، اولین هواپیمای غیرنظامی حامل هیات 

عالیرتبه اسرائیلی راهی مراکش شد.
به گزارش بی بی سی فارسی، در این پرواز که روز سه شنبه، 
22 دسامبر از تل آویو به رباط انجام شد، جرد کوشنر، داماد 
دونالد ترمپ و فرستاده کاخ سفید در خاورمیانه یک هیات 
عالیرتبه اسرائیلی را همراهی می کند. قرار است این هیات 
دو  میان  روابط  سازی  عادی  جزئیات  درباره  دیپلماتیک 

کشور صحبت کنند.
روی بدنه هواپیما به کلمه »صلح« به زبان های عربی، عبری 

و انگلیسی نوشته شده است.
دوازده روز پیش، امریکا اعالم کرد که مراکش توافق کرده 

روابط خود با اسرائیل را پس از 2۰ سال از سر بگیرد.
طی ماه های اخیر مراکش چهارمین کشور مسلمان است که 
پس از امارات، بحرین و سودان به دعوت امریکا با اسرائیل 

روابط دیپلماتیک برقرار می کند.
روابط سطح پایین میان دو کشور در سال 2۰۰۰، و در پی 
سرکوب فلسطینیان از سوی ارتش اسرائیل قطع شده بود 
اما حاال قرار است دو کشور سفارت های خود در تل آویو و 
رباط را باز کنند و خطوط هوایی هم میان آنها برقرار شود.

در ازای قبول پیشنهاد امریکا برای رابطه با اسرائیل، امریکا 
اعالم کرد که حاکمیت مراکش بر اراضی صحرای غربی را 

به رسمیت می شناسد.
مراکش این اراضی را بعد از خروج اسپانیا از صحرای غربی، 
و در جریان درگیری های میان جبهه پولیساریو با مراکش و 

موریتانی تصاحب کرده است.

»یک رویداد تاریخی دیگر«
دونالد ترمپ روز پنجشنبه، ۱۰ دسامبر، در توییتر نوشت: 
یعنی  ما،  بزرک  دوست  دو  دیگر!  تاریخی  رویداد  »یک 
مراکش و اسرائیل توافق کردند که روابط کامل دیپلماتیک 

اطالعات روز: رییس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه 
یا گروه های  اگر خود  داد که  ایران هشدار  به  اول جدی 
متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند، 

بهای سنگینی خواهند پرداخت.
به نقل از رادیو فردا، آویو کوخاوی گفت: »اوضاع را واضح 
و  ما  پاسخ  برای دشمنان توصیف می کنم؛  به صراحت  و 

تمام برنامه ها آماده و تمرین شده است.«
رسانه های اسرائیل سخنان ژنرال کوخاوی را »پیام تهدید 
شد  اعالم  هم زمان  کردند.  توصیف  ایران«  به  غیرعادی 
که یک زیردریایی اسرائیلی نیز در حال نزدیک شدن به 

آب های خلیج فارس است.
و  داماد  کوشنر،  جرد  که  است  حالی  در  تحوالت  این 
امریکایی  هیات  در صدر یک  ترمپ،  دونالد  ارشد  مشاور 
برای مذاکرات با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به 

اورشلیم، رسیده است.
ارتش  ستاد  رییس  اسرائیلی،  رسانه های  گزارش  به 
افزایش  از  تازگی  »به  گفت:  دوشنبه  شامگاه  کشور  این 
و  ایران  اگر  شنیده ایم؛  اسرائیل  علیه  ایران  تهدیدهای 
شریکانش...اقدامی علیه اسرائیل انجام دهند، آنها خواهند 

فهمید که بهای سنگینی خواهند پرداخت.«
ژنرال کوخاوی اظهار داشت: »ارتش اسرائیل به هر عاملی 

در رابطه با 2۰ نوع دیگر ویروس کرونا امتحان کرده که 
نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است.

قدرتمندتری  جهش  ویروس  جدید  نوع  که  افزود  وی 
داشته و آزمایش واکسن علیه آن تا دو هفته بعد انجام 

می گیرد.
به گفته سازمان بهداشت جهانی، تاکنون هیچ نشانه ای 
به دست نیامده که نوع جدید ویروس کرونا از نوع قبلی 
شدیدتر یا کشنده تر باشد. با این حال کشورهای اروپایی 
و برخی دیگر کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان 
و  کنگ  هنگ  آرژانتین،  اسرائیل،  پاکستان،  سعودی، 

کانادا پروازهای بریتانیا را ممنوع کرده اند.

ببندند.
کسانی  جهانی،  بهداشت  سازمان  برآوردهای  اساس  بر 
که به نوع جدید ویروس کرونا مبتال می شوند به طور 
متوسط آن را به ۱.5 نفر انتقال می دهند، حال آن که 

این میزان در مورد ویروس قبلی کرونا ۱.۱ نفر بود.
اما بسیاری از ویروس شناسان باور دارند که واکسن های 
بیماری کووید- ۱۹ در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا 

نیز موثر است.
اوگور شاهین، رییس شرکت آلمانی بیون تک که همراه 
شرکت امریکایی فایزر واکسن کرونا را ساخته است، به 
خبرگزاری آلمان گفت که این شرکت واکسن خود را 

افزایش  با  جهانی  بهداشت  سازمان  روز:  اطالعات 
نگرانی ها نسبت به شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا 
در بریتانیا، روز دوشنبه اول جدی اعالم کرد که هنوز 

این ویروس را می توان کنترل کرد.
به گزارش رادیو فردا، مایک رایان، مدیر امور اضطراری 
سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری که در 
شهر ژنو سوییس برگزار می شد، اظهار داشت: »شرایط 
به گونه ای نیست که از کنترل خارج شده باشد، اما در 

عین حال نمی توان به حال خود واگذارش کرد.«
تمهیدات  که  خواست  جهان  کشورهای  از  سپس  وی 
بهداشتی آزموده شده را برای مهار این ویروس به کار 

شیوع گونه جدید کرونا؛ سازمان بهداشت جهاین: 
رشایط از کنرتل خارج نشده است
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خداحافظی 
الکس مورگان با تاتنهام

پریوزی آسان چلیس در خانه

از  تاتنهام  زنان  فوتبال  تیم  آمریکایی  ستاره 
این تیم جدا شد.

باشگاه تاتنهام به صورت رسمی اعالم کرد که 
الکس مورگان، ستاره آمریکایی فوتبال زنان 

از این تیم جدا شده است.
مورگان ۶ ماه در این تیم حضور داشت، پنج 

بازی انجام داد و دو گل به ثمر رساند.
تاتنهام حضور  از  دلیل مورگان برای جدایی 
در المپیک توکیو بوده است. او به کشورش 
برمی گردد تا در لیگ فوتبال زنان آمریکا که 
به زودی آغاز می شود، برای تیم اورلندو پراید 

به میدان برود.
دادن  دسـت  از  دلیـل  بـه  تاتنهـام  باشـگاه 
چنیـن گلزن خوبی مـورد انتقاد قـرار گرفته 

ست. ا

آبی هـای لنـدن توانسـتند وسـتهام را بـا ۳ 
گل از پیـش روی بردارنـد.

در آخریـن دیـدار از هفتـه جاری لیـگ برتر 
انگلیـس دو تیـم لندنـی چلسـی و وسـتهام 
برابـر هـم بـه میـدان رفتنـد کـه شـاگردان 
فرانـک لمپـارد موفـق شـدند با برتـری ۳ بر 
صفـر در ایـن دیـدار ۳ امتیـاز خانگـی را بـه 

بیاورند. دسـت 
تیاگـو سـیلوا در دقیقـه ۱۰ چلسـی را پیش 
انداخـت و در ادامـه تامـی آبراهـام در نیمـه 
دوم توانسـت دو بـار دروازه وسـتهام را بـاز 
کنـد تـا ایـن دیـدار بـا برتـری ۳ بـر صفـر 

چلسـی خاتمـه یابـد.
در جدول رده بندی، لیورپول توانسـت سـال 
2۰2۰ را نیـز بـه صدرنشـینی در لیـگ برتر 
بـه پایـان ببرد و فعـال از قهرمانـی فصل قبل 

خـود دفاع کرده باشـد.

زین الدین زیدان به حرف های روز دوشنبه 
سرمربی بارسا در مورد داوری بازی رئال و 

ایبار واکنشی منفی نشان داد.
متوالی  برد   4 کسب  از  پس  مادرید  رئال 
در اللیگا خود را مهیای بازی حساس برابر 
گرانادا می کند. دیداری که فردا در ورزشگاه 
دی استفانو برگزار خواهد شد. بازی قبلی 
رئال برابر ایبار یک صحنه داوری مشکوک 
اتمام  به  آن  حواشی  هم  هنوز  که  داشت 

نرسیده است.
در  راموس  سرخیو  دست  به  توپ  برخورد 
دقیقه 82 توسط داور و وی ای آر پنالتی 
تشخیص داده نشد تا اعتراض شدید رسانه 
روز دوشنبه  را موجب شود.  بارسلونا  های 
رونالد کومان سرمربی بارسا هم در مورد این 
صحنه واکنش نشان داد و گفت که ۱۰۰ 

درصد پنالتی بوده است.
بازی  خبری  نشست  در  الدین  زین 
مهم  خیلی  بازی  یک  گفت:»  گرانادا  با 
برابر تیمی که فصل خوبی را پشت سر می 
این  دانیم که  انجام دهیم. می  باید  گذارد 
بازی چه اهمیتی دارد و باید به خوبی آماده 
بود. گرانادا تیمی جنگنده است و باید بسیار 

مراقب باشیم.«
مصدومیتی  او  مودریچ:»  لوکا  وضعیت 
نباشد.  مهمی  امیدوارم چیز  و  دارد  جزئی 

است  خوب  تیم  شرایط  کنم.  می  حساب 
بازی  بینم.  می  آل  ایده  فرم  در  را  همه  و 
های زیادی در پیش است و همه باید آماده 

باشند.«
بازگشت ایکر کاسیاس به رئال مادرید:» 
شخصیت ایکر کاسیاس و خدمات او به رئال 
را همه می دانیم. این خبر خوبی بود و رئال 
خانه اوست و اینجاست تا به تیم کمک کند. 

برای من که خبر خیلی خوبی بود.«
روحی  لحاظ  از  هازارد:»  ادن  وضعیت 
شاید تا به امروز اوضاع برایش آسان نبوده 
ولی االن او را در وضعیت خوبی می بینم. در 

مورد او باید صبور بود و فرصت داد.«
5 پنالتی علیه رئال پس از گالیه های 
مساله  هر  که  دارد  واقعیت  این  بارسا:» 
شود  می  بزرگنمایی  رئال  مورد  در  داوری 
و روزها در موردش صحبت می کنند. واقعا 
دوست ندارم در مورد داوری ها حرف بزنم 

و برایم سنگین است.«
قهرمانی  مدعیان  تنها  اتلتیکو  و  رئال 
اللیگا:» اینطور نیست. از اتلتیکو هم سوال 
تیم  داد.  خواهند  را  پاسخ  همین  کنید، 
های خوب زیادی داریم و در هیچ دیداری 
نیست. همیشه  تضمین شده  تان  پیروزی 
تنها  ما  معتقدم  و  شد  پیروز  توان  نمی 

مدعیان قهرمانی اللیگا نیستیم.«

و فقط به گرانادا فکر می کنم.«
سوپرلیگ اروپایی:» می دانید به چه فکر 
بازی ها  تعداد  می کنم و همین حاال هم 
زیاد است. باشگاه هم می داند چگونه کارها 

را به درستی باید انجام دهد.«
از   «:B پالن  بازیکنان  به  اعتماد  عدم 
هر جهت این باعث خنده ام می شود. اگر 
سیستم چرخشی استفاده می کنم، یعنی 
نیاز بوده و اگر خیر؛ حتما نیاز نبوده است. 
من همیشه گفته ام که روی تمام بازیکنان 

بازیکن  روی  مواقع  اینگونه  همیشه  مثل 
در  شرایطش  ببینیم  کنم.  نمی  ریسک 
روزهای تعطیلی جنوری چگونه خواهد بود 

و خوشبینم که به موقع ریکاوری کند.«
برخورد  مورد  در  کومان  های  حرف 
این  راموس:»  سرخیو  دست  به  توپ 
قضیه آزارم می دهد چرا که من هرگز وارد 
بحث داوری نمی شوم. اینها بخشی از بازی 
هستند و داور هم مثل هر انسانی می تواند 
اشتباه کند. جواب خاصی برای کومان ندارم 

داور هم انسان است

یدان عصباین؛ جواب کومان را نمی دهم ز

ین فوتبایل بوده که دیده ام هری مگوایر: درخشش مک تومینای بهرت
استثنایی است و بازی آن روزش یکی از 
بهترین بازی هایی بود که من در تمام 

دوران فوتبالی ام دیده ام«.
کاپیتان یونایتد در ادامه گفت: » اسکات 
دو  که  بود  این  شایسته  بازی  آن  در 
این  برای  ما  شود.  ثبت  نامش  به  گل 
پیروزی کار کرده بودیم و خوشحالم که 
بخشی  روحیه  نتیجه  چنین  توانستیم 

بدست بیاوریم«.

جوان  ستاره  تحسین  به  یونایتد  در 
اسکاتلندی بپردازند.

با  گفتگو  در  یونایتد  کاپیتان  مگوایر 
ماه  در   « باشگاه گفت:  وبسایت رسمی 
های اخیر همه دیده بودند که ما برای 
فرناندس  برونو  و  راشفورد  به  گلزنی 
این  در  اسکات  اینکه  بودیم.  وابسته 
واقعاً  بزند  زیبایی  گلهای  چنین  بازی 
فوق العاده بود. مک تومینای یک ستاره 

مک تومینای  عملکرد  گفت  لیدز  مقابل 
در  که  بوده  بازی هایی  بهترین  از  یکی 
بازیکن  از یک  فوتبالی اش  تمام دوران 

دیده است.
مک تومینای در چند دقیقه ابتدای بازی 
مقابل لیدز دو گل تماشایی برای یونایتد 
به ثمر رساند و تا پایان مسابقه یکی از 
تاثیرگذارترین ستاره های این تیم بود. 
درخشش او باعث شد هم تیمی هایش 

می گوید  منچستریونایتد  کاپیتان 
در  مک تومینای  اسکات  درخشش 
پیروزی ۶-2 مقابل لیدز یکی از بهترین 
دوران  تمام  در  که  بوده  عملکردهایی 

فوتبالی اش دیده است.
منچستریونایتد  کاپیتان  مگوایر  هری 
اسکات  درخشش  از  ستایش  با 
در  تیم  این  جوان  ستاره  مک تومینای 
سرخ  شیاطین   2-۶ پیروزی  جریان 
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ریاست تدارکات تعمیر شماره شش منزل چهارم تدویر می گردد.

»اعالن تدارکات«
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خانم نعمت با اشاره به 
آغاز نشست ژنو گفت که به 
هدف جلب توجه همکاران 

بین المللی نیاز است که دولت 
برای شمولیت زنان در قدرت و 
روند صلح، یک برنامه منسجم 

داشته باشد تا در چارچوب 
این برنامه، نقش زنان را در 

تصمیم گیری در قوه مجریه و 
بخش های امنیتی بررسی کنیم.

زانن افغانستان؛ 
از سازنده ات مذاکره کننده صلح

اگر  است.  والیات  و  شهرها  نواحی  روستاها، 
بقیه  با  که  باشد  زنان  نقش  برای  برنامه ای 
همسو  افغانستان  در  حاکمیتی  سیستم های 
باشد، این امر به نوبه خود موثرتر و به نوعی 

سودمندتر خواهد شد.

زنان محافظ صلح اند
داخله که  وزارت  پالیسی  حسنا جلیل، معین 
در مورد نقش زنان در سکتور امنیتی صحبت 
بخش  در  زنان  از  صحبت  که  گفت  می کرد، 
سازندگان  از  گفتن  سخن  معنای  به  امنیت 
صلح و محافظان صلح پس از امضای توافق نامه 
صلح است. به گفته ی خانم جلیل حضور یک 
کار  یک  دیگر  امنیتی  بخش  در  افغان  زن 
اساسی  نیازهای  از  یکی  بلکه  نیست،  لوکس 
کشور است. »این چیزی نیست که به جامعه 

جهانی یا جهانیان ثابت شود.«
با اشـاره به سـنت ها و چارچـوب قانونی حاکم 
بـر کشـور، خانـم جلیل گفت دولـت در بخش 
امنیـت هنـوز به آن سـطح نرسـیده اسـت که 
بتوانـد فـورا برابـری را ارتقـا دهـد، زیـرا کـه 
سـکتور امنیتـی یک بخـش متفاوت اسـت اما 
یـک خالیـگاه بزرگی سـت کـه بایـد با تـوازن 
پـر شـود. بـرای پـر کـردن ایـن خالیـگاه نیاز 
اسـت کـه فضای بهتـر کاری برای زنـان ایجاد 
و حضـور زنـان در سـکتور امنیتـی بـه لحـاظ 

کمـی و کیفیتی گسـترده شـود.
ارتقای  داخله  وزارت  پالیسی  معین  باور  به 
حضور زنان به لحاظ کمی و کیفی به معنای 
ظرفیت  اساس  بر  مردان  با  زنان  آزاد  رقابت 
هم  و  زنان  هم  این که  درنظرداشت  با  است 

مردان سرمایه انسانی اند.

معامله  مذاکره  میز  در  زنان  حقوق  نباید 
شود

مته نودسن، سفیر دانمارک در افغانستان که 
از دیدگاه یک یک تازه وارد در افغانستان، در 
مورد توانایی زنان افغانستان صحبت می کرد، 
تا  که  زنانی  آن عده  تاثیر  تحت  او  که  گفت 
گرفته  قرار  کرده اند،  مالقات  همراهش  کنون 
است و فکر می کند که زنان افغانستان قادر به 

تعریف منافع شان است.
به باور سفیر دانمارک برای زنان افغانستان نه 
تنها محافظت از حقوق خود شان که محافظت 
از حقوق همه افغان ها بسیار مهم است. »من 
فکر می کنم ما باید اطمینان حاصل کنیم که 
در قالب مذاکرات صلح حقوق زنان، در معرض 
اساسی  حقوق  از  زنان  حقوق  نیست.  معامله 
بشر است که باید توسط همه محافظت شود.«
خانـم نودسـن یادآور شـد کـه آنـان اظهارات 
دریافـت  افغانسـتان  زنـان  از  محکـم  بسـیار 
صلـح  خواسـتار  آنهـا  همـه ی  کـه  کرده انـد 
بوده انـد. وی بـه زنان افغانسـتان اطمینان داد 
کـه حامیـان بین المللی افغانسـتان پشـتیبان 
حقـوق زنـان در رونـد صلـح خواهنـد بـود، از 
جملـه در صورتی کـه تیم هـای مذاکـره کننده 
خواسـتار تسـهیل یـا میانجی گـری از جامعـه 
جهانـی شـوند. »مـن فکـر می کنم این بسـیار 
مهـم اسـت کـه جامعـه بین المللـی تـا کنون 
از حقـوق زنـان پشـتیبانی کـرده اسـت و بعد 
از ایـن نیـز حقـوق و موصوعـات زنـان را یک 
افزودنـی نمی دانـد کـه بـا آن به عنـوان یـک 
موضـوع نمایشـی و جانبی برخورد می شـود.« 

دولـت افغانسـتان گفـت کـه تأکیـد آنـان نـه 
تنهـا بـرای مشـارکت زنـان پایـان نمی یابـد 
بلکـه بیشـتر از پیـش تأکیـد خواهند کـرد تا 
ایـن مشـارکت معنـی دار باشـد، چـون زنـان 
می تواننـد بـر روی گفت وگوهـا بـرای تأمیـن 
توافقـی تأثیـر مثبـت بگذارنـد کـه منعکـس 
در  زنـان  همـه  آرزوهـای  و  نیازهـا  کننـده 
جامعـه افغانسـتان در مذاکـرات صلـح، امضا و 

باشـد. صلـح  توافق نامه هـای  اجـرای 
سابقه  با  افغان  زنان  که  گفت  رگنار  خانم 
رهبری و خالقیت، از جمله در بخش امنیت، 
ایجاد  برای  مدنی،  جامعه  و  محلی  دولت 
روش های ابتکاری برای کاهش عوامل منازعه 
گفت:  وی  است.  کرده  استفاده  ایجاد صلح  و 
»این تالش ها باید به رسمیت شناخته شوند و 
به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند، زیرا ما 

به دنبال پیشرفت صلح پایدار هستیم.«

مذهب مد نظر گرفته شوند: »زنان بیش از 5۰ 
درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند 
اندازه  به  مردم  اکثریت  این که صدای  برای  و 
شرکت  کامال  باید  زنان  شود،  شنیده  کافی 
کنند و منافع شان در مذاکرات صلح اهمیت 

داده شود.«
اولویت  گفت،  هالورسن  آقای  طوری که 
به  مذاکره  طرف  دو  هر  تشویق  ناروی  اصلی 
بین  ارتباط  برقراری  روش های  بررسی  ادامه 
نمایندگان جامعه مدنی در میز مذاکره است: 
تقویت  به  امروز  بحث های  که  امیدوارم  »من 
صدا و تالش های زنان افغان از اقشار، مناطق 
و والیات مختلف کمک کند، چون زنان افغان 
به عنوان قربانیان جنگ، خواهان صلح هستند 
یک  در  معمولی  گونه ی  به  می خواهند  و 
آن ها  حقوق  که  کنند  زندگی  امن  افغانستان 
رعایت شود. زنان می خواهند تالش های شان 
برای صلح به رسمیت شناخته شده و در روند 

صلح گنجانده شود.«
که  کرد  تأکید  دیگر  یک بار  هالورسن  آقای 
جهانی  جامعه  و  اسکاندیناویایی  کشورهای 
»ما  می دهند.  ادامه  افغان  زنان  از  به حمایت 
از مبارزات صلح که امروز آغاز شده استقبال 
می کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با 
سازمان ملل در راستای ارتقای برابری و درگیر 

شدن زنان در گفت وگوهای صلح هستیم.«

مشارکت زنان در روند صلح باید معنا دار 
باشد

مدیـر  معـاون  و  دبیـرکل  دسـتیار  رگنـار، 
از  تمجیـد  بـا  ملـل  سـازمان  زنـان  اجرایـی 
مذاکـره  هیـات  ترکیـب  در  زنـان  حضـور 

فاطمهفرامرز
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قرار  که  )جنوا(  ژنو  نشست  آغاز  با  همگام 
برای  جهانی  جامعه  مشترک  تعهدات  است 
کند،  تعیین  را  افغانستان  آینده  سال  چهار 
و  جنسیتی  برابری  برای  ملل  سازمان  نهاد 
نشست  یک  برگزاری  با  زنان  توانمندسازی 
حقوق  که  خواست  جهانی  جامعه  از  آنالین 
زنان را در محور روند و سپس توافق صلح قرار 

دهند. 
سازمان  نهاد  نماینده  میلر،  آلتا  گفته ی  به 
توانمندسازی  و  جنسیتی  برابری  برای  ملل 
زنان اکنون نیروی زنان افغان به جایی رسیده 
است که هیچ طرفی نمی تواند آن را انکار کند 
و در تالش های فعلی این کشور برای رسیدن 
و  زمان ها  فوری ترین  »این  است:  صلح  به 
افغانستان  تاریخ  که  است  پیام ها  فوری ترین 
قابل  افغان  زنان  تخصص  و  دیدگاه ها  بدون 

نوشتن نیست.«

را  خواسته هایش  خود  افغانستان  زن 
تعریف می کند

روال غنی، بانوی نخست کشور که در خصوص 
که  گفت  می کرد،  صحبت  زنان  توانمندشدن 
صحنه  در  ملی  بازی گر  امروز  افغانستان  زن 
یک  آنان  مشارکت سیاسی  و  است  بین الملل 
اتفاق قابل توجه بوده است. وی اضافه کرد که 
جون  ماه  در  بی موقع  آتش بس  از  پس  وقتی 
امکان  درباره  تلویزیونی  میزگردهای   2۰۱8
این سوال مطرح شد که چه  و  صلح تشکیل 
کسی خواسته های یک زن را تعریف می کند، 
در  زنان  مختلف  گروه های  که  نکشید  طولی 
روی دادهای مختلف برخاستند و اعالم کردند 
که آن ها خودشان صحبت خواهند کرد و نکته 
قابل توجه این بود که همه در این مورد اتفاق 

نظر داشتند.
به گفته ی روال غنی این مورد فقط به فعاالن زن 
در شهرها محدود نشد، چون در سال 2۰۱۹ 
یک سری مشاوره ها با گروه های زیادی از زنان 
در هر یک از ۳4 والیت افغانستان نشان داد 
از ۱5 هزار زن در مناطق روستایی  که بیش 
بسیج شده اند تا برای تعریف خواسته های شان 

در روند صلح نقش فعال داشته باشند.

زنان روستایی نباید فراموش شوند
آودن هالورسن، معاون وزیر امور خارجه ناروی 
با اعالم دوام حمایت کشورهای اسکاندیناویایی 
از روند صلح افغانستان گفت که 2۰2۰ برای 
بوده  خوش بینی  از  پر  سال  یک  افغانستان 
دهه  چهار  از  پس  سرانجام  است  ممکن  که 
طالبان  و  جمهوری  زیرا  یابد،  پایان  درگیری 
برای گفت وگو در مورد قانون با هم نشسته اند: 
»کشورهای اسکاندیناویایی طرفین مذاکره را 
به تالش برای پایان خشونت دعوت کردند و 
مجددا بر حمایت قاطع از یک توافق سیاسی 
که از حقوق همه افغان ها از جمله زنان، جوانان 
محافظت  کند،  مذهبی  و  زبانی  اقلیت های  و 
اقتصادی،  دست آوردهای  از  و  می کند  تأکید 
سال  از  که  توسعه ای  و  سیاسی  اجتماعی، 
2۰۰۱ به دست آمده است، پشتیبانی می کند«

به باور معاون وزیر امور خارجه ناروی احتمال 
همه  که  می یابد  افزایش  زمانی  پایدار  صلح 
یا  جنسیت  قومیت،  از  نظر  صرف  گروه ها 

مدیر  معاون  و  دبیرکل  دستیار  طوری که 
اجرایی زنان سازمان ملل یاد آور شد، خشونت 
مداوم همچنان بر زنان افغان تحمیل می شود، 
را  زنان  کامل  پتانسیل  موانع سنتی  و  ناامنی 
محدود می کند. به همین دلیل باید اطمینان 
به  منجر  صلح  مذاکرات  که  شود  حاصل 

واژگونی حقوق بشری زنان نمی شود. 
زنان  ماموریت  که  گفت  تأکید  با  رگنار  خانم 
سازمان ملل متحد متعهد به حمایت از برابری 
افغانستان  در  زنان  توانمندسازی  و  جنسیتی 
زمینه  در  خود  برنامه های  اجرای  در  و  است 
امنیت زنان، با دولت افغانستان همکار خواهند 

ماند.

نقش فعال زنان مهم است
پلوشه حسن، مدیر اجرایی مرکز آموزش زنان 
افغانستان با صحبت در مورد چندبعدی بودن 
تحت  زنان  که  گفت  کشور  در  جنگ  عوامل 
ایجاد  روی  بر  کار  حال  در  درگیری ها،  تأثیر 
کاهش  برای  و  محلی هستند  در سطح  صلح 
دخترانه،  مکاتب  نگه داشتن  باز  خشونت، 
نمونه های  و  اجباری  ازدواج های  از  جلوگیری 

دیگری از این قبیل کار می کنند.
در  زنان  نقش  حسن  خانم  سخنان  بنیاد  بر 
تمام سطوح فرآیند صلح از آن جهت اهمیت 
دارد که سبب تنوع در ترکیب هیات می شود و 
به زنان امکان می دهد نقش ها و مسئولیت های 

مختلف را بر عهده بگیرند.
ملـل  سـازمان  و  دولـت  بـه  حسـن  خانـم 
ظرفیت هـای  ایجـاد  در  کـه  کـرد  توصیـه 
صلـح  میانجـی  زنـان  بـرای  به ویـژه  محلـی، 
سـرمایه گذاری کافـی انجـام شـود، زیـر زنان 
صلـح  حفـظ  در  حیاتـی  نقشـی  می تواننـد 
در سـطح والیتـی و ملـی داشـته باشـند. وی 
و  اشـتغال  آمـوزش،  بـه  »دسترسـی  افـزود: 
جلـب حمایـت از حقـوق زنـان در توافق نامـه 
صلـح نه تنها خواسـت یـک زن شـهری، بلکه 
سـازندگان  به عنـوان  محلـی  زنـان  خواسـت 
صلـح از والیت هـای دوردسـت کشـور اسـت. 
افغانسـتان و  بایـد توسـط دولـت  ایـن حـق 
رونـد  از  حمایت کننـده  بین المللـی  شـرکای 

صلـح افغانسـتان اعطـا شـود.«

زنان طرف جنگ بوده اند، باید طرف صلح 
نیز باشند

تحقیق  واحد  اجرایی  رییس  نعمت،  اورزال 
مساله  خصوص  در  که  افغانستان  ارزیابی  و 
مشارکت سیاسی زنان و تقویت نقش زن در 
صلح و امنیت صحبت می کرد، گفت که زنان 
افغانستان  منازعه  در  فردی  به  منحصر  طرف 
هستند که در ترویج خشونت نقش و مشارکت 
نیز  صلح  پرچم  برافراشتن  در  و  نداشته اند 

مشارکت ندارند.
خانـم نعمـت بـا اشـاره بـه آغـاز نشسـت ژنـو 
گفـت کـه بـه هـدف جلـب توجـه همـکاران 
بـرای  دولـت  کـه  اسـت  نیـاز  بین المللـی 
شـمولیت زنـان در قـدرت و رونـد صلـح، یک 
برنامه منسـجم داشـته باشـد تـا در چارچوب 
ایـن برنامـه، نقـش زنـان را در تصمیم گیـری 
در قـوه مجریـه و بخش هـای امنیتی بررسـی 

. کنیم
زنان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  رییس  باور  به 
سطح  در  دولتی  ملی  نهادهای  از  بخشی 


