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ایاالت  وزیر خارجه ی  بلینکن،  آنتونی  نامه   درز 
و  سیاسی  التهاب  به  رسانه ها،  به  متحده 
اجتماعی گسترده ای دامن زد. در این نامه، وزیر 
خارجه ی ایاالت متحده خطاب به رییس جمهور 
در خصوص  گزینه ها  همه ی  که  می گوید  غنی 
خروج  جمله،  آن  از  و  افغانستان  صلح  روند 
ماه  در  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامل 
می سال جاری روی میز است. بلینکن در این 
نزدیک  همکاری  به  را  غنی  رییس جمهور  نامه 
کشورهای  و  متحده  ایاالت  داخلی،  شرکای  با 
عضو ائتالف صلح برای افغانستان فرا می خواند. 
که  می شود  داده  هشدار  غنی  رییس جمهور  به 
با خروج  نزدیک،  از همکاری  امتناع  در صورت 
بیشتری  قلمرو  طالبان  امریکایی،  نیروهای 
دستور،  تهدید،  نامه،  کرد.  خواهند  تصرف  را 
توصیه، هشدار و شتاب را به صورت همزمان در 
نسبت  متحده  ایاالت  خارجه ی  وزارت  سیاست 

به روند صلح افغانستان بازتاب داده است.
اگرچه نامه چند روز پیش به رییس جمهور غنی و 
مشابه آن به عبداهلل عبداهلل فرستاده شده بود اما 
به نظر می رسد درز آن به رسانه ها، از واکنش تند 
رییس جمهور غنی به آن در مراسم افتتاح سال 
سوم تقنینی مجلس نمایندگان ناشی شده باشد...
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التماس درنگ، 
به کجا چننی شتابان؟

چرا مصارف و محتوای نرشایت دستگاه اطالع رساین 
حکومت در »وضعیت بد« قرار دارد؟

شخصی مسئوالن از صفحه  ی فیسبوک ادارات و امکانات 
دولتی، عدم ارائه ی اطالعات درست از سوی سخن  گویان، 
عدم اطالع رسانی زودهنگام و مؤثر، نبود هماهنگی میان 
ادارات در اطالع  رسانی و نبود ظرفیت تخنیکی و مسلکی 

کافی در این بخش ها از یافته های...

ساالنه  که  می دهد  نشان  دولتی  گزارش  یک  یافته های 
و  مطبوعات  بخش های  در  افغانی  میلیون  صد ها 
»مؤثریت  اما  می شود  مصرف  دولتی  ادارات  اطالع رسانی 

و معقولیت« ندارد.
عملکردهای »غیراصولی« و ابهام در مقرری ها، استفاده ی 

زن سوزی
قرباین که 8 ماهه باردار است

زهرا احمدی 30 سال دارد و یکی از قربانیان خشونت 
ماه  سه  حدود  او  است.  هرات  والیت  در  زنان  علیه 
است که در مرکز درمان و مراقبت سوختگی شفاخانه 
حوزوی هرات روی بستر افتاده و داکتران می گویند 
که حدود 50 درصد از بدنش سوخته است. زهرا که 
به حرف زدن  قادر  به سختی  زیاد  به دلیل سوختگی 
در  و هرگز  زده  آتش  را  او  است، می گوید شوهرش 
تحمل  را  سوختی  از  ناشی  درد  که  ماه  سه  طول 
نمی رود:  خاطرش  از  شب  آن  وحشتناکی  می کند، 
بود.  بزرگ تر  من  از  سال   30 و  معتاد  من  »شوهر 
من  باالی  و یک شب  می کرد  با من جنگ  همیشه 
پترول ریخت و پترول کم بود و به همین خاطر چهار 
خیلی شب  نسوختند.  آتش  در  من  مثل  من  فرزند 
وحشتناکی بود و همیشه آن شب به یاد من می  آید.«

روایت زهرا از شب حادثه وحشتناک است و بیشتر به 
سناریوی فیلم می ماند تا واقعیتی که اکنون یک زن 

را زمین گیر کرده و برای توصیف آن...
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این  به  بیشتر  شدم،  عالقه مند  ریاضیات  به  پیش  مدتی 
خیلی  ریاضی ام  تکالیف  انجام  در  مکتب  در  که  دلیل 
هم  ضعیف«  »خیلی  از  عملکردم  راستش  بودم.  ضعیف 

ضعیف تر بود. اکثرا اگر تقلب نمی کردم ناکام...

یاضیات؛  ر
مخلوق ذهن، 

زبان طبیعت یا تفکر خدا؟
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عبدالله: 
افغانستان از لحاظ امنیتی 
در پیچیده ترین وضعیت و از 
لحاظ سیاسی در بحران است

صفحه 2

کابل نان؛ 
عقده های دل یک معلم در تاکسی

صفحه 3

صفحه 4

تبعیض جنسیتی در قانون شهدا و مفقودین؛ 
آیا خون مردان نسبت به زنان 
رنگین تر است؟

وش کابل؛  دختران دستفر
»آن شب با کابوس و درد شدید در سینه ام 
خواب رفتم«

صفحه 8

خدمات و توزیع 
شناس نامه های کاغذی در 

شهر کابل متوقف شد

مصاحبه جنجالی 
عروس و پسر ولیعهد بریتانیا 
با شبکه امریکایی

مسلح  افراد  سوی  از  دادستان  یک  روز:  اطالعات 
منبع  است. یک  کابل کشته شده  در شهر  ناشناس 
معتبر امنیتی در صحبت با روزنامه اطالعات روز، این 

خبر را تأیید کرد...

چراغ سبز 
ستاره آلمانی 
برای بازگشت

یک دادستان توسط افراد ناشناس 
در کابل کشته شد

مادری در غور 
چهارگانگی 
به دنیا آورد
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معاون نخست ریاست جمهوری: 

صلح آمرانه را تحت هیچ شرایطی 
قبول نمی کنیم
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در  و  مراسم  این  در  غنی  رییس جمهور 
در  متحده  ایاالت  که  طرحی  به  واکنش 
ضمیمه ی نامه به رهبران دولت افغانستان 
این دست طرح ها  از  شریک کرده، گفت 
برای افغانستان در گذشته هم زیاد نوشته 
شده و در آینده نیز نوشته خواهد شد اما 
حق  حکومت اش  و  نیست  صلح  متضمن 
را  افغانستان  اساسی  قانون  و  مردم  رأی 

معامله نخواهد کرد.
نیز  متحده  ایاالت  پیشنهادی  طرح  در 
شتابی مشابه به شتاب لحن نامه ی آقای 
طرح،  این  در  است.  محسوس  بلینکن 
برپایی یک حکومت عبوری تحت عنوان 
اجرای  و  اعالم  انتقالی صلح«،  »حکومت 
آتش بس، تدوین و تصویب قانون اساسی 
انتخابات  برگزاری  سرانجام  و  جدید 
منتخت  دولت  رییس  یک  انتخاب  برای 

پیشنهاد شده است.
و  نامه  این  رسانه ای شدن  به  واکنش  در 
طرح پیشنهادی ایاالت متحده برای صلح 
از  دفاعی  واکنش  مهم ترین  افغانستان، 
مقامات و سیاستمداران حکومت، اعتراض 
نامه  لحن  آمرانه بودن  و  شتاب زدگی  به 
امراهلل صالح،  است.  پیشنهادشده  و طرح 
محمد  و  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
امنیتی  و  سیاسی  ارشد  مشاور  محقق 
ایاالت  آن،  به  واکنش  در  رییس جمهور 
متحده را به امتناع از شتاب زدگی و صدور 
افغانستان  حکومت  بر  فرمان  و  دستور 

دعوت کردند.
ایاالت  شتاب زدگی  که  است  این  واقع 
متحده برای پایان دادن به جنگ افغانستان 
و برقراری مصالحه، چیز جدیدی نیست. 
دونالد  ریاست جمهوری  دوره ی  در 
کشور  این  رسمی  سیاست  نیز،  ترمپ 
شتاب  با  توأم  صلح،  روند  خصوص  در 
از  جلوگیری  برای  شتاب  اگرچه  بود. 
خون ریزی بیشتر و برقراری هرچه زودتر 
افغانستان یک ضرورت است  برای  صلح، 
اما متأسفانه دست کم تاکنون این شتاب 
برعکس عمل کرده است. خون ریزی ها و 
خشونت ها افزایش یافته و به طالبان غرور 
است.  کرده  تزریق  و جنون آمیزی  کاذب 
تصور  گذشته  از  بیش  اکنون  گروه  این 
می کند که فتح نظامی افغانستان ممکن 

و بهترین راه است.
مذاکرات  سال  نیم  دست کم  از  پس 
بر  توافق  جز  چیزی  به  که  بین االفغانی 
و  نشد  منجر  مذاکرات  طرزالعمل  سر 
سپس توقفی دست کم صد روزه در روند 
مذاکرات، چنین شتاب رادیکال و رسیدن 
زمان ممکن  نقطه ی آخر در کمترین  به 
صورت  هیچ  به  متحده،  ایاالت  برای 
متحده  ایاالت  مراد  اگر  نیست.  معقول 
به  افغانستان  تسلیم کردن  شتاب،  این  از 
نمی تواند  شتابی،  چنین  نباشد،  طالبان 

متضمن برقراری صلح باشد.
یک  برقراری  سودای  متحده  ایاالت  اگر 
در  را  پایدار  و  معقول  عادالنه،  صلح 
افغانستان دارد، عالوه بر استعجالیت این 
کشور برای خروج از افغانستان و پایان دادن 
به  باید  تاریخ اش،  جنگ  طوالنی ترین  به 
وضعیت  شکنندگی های  و  حساسیت ها 
افغانستان  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
بر  سرسام آور  چنین  و  گذاشته  وقع  نیز 
باید  متحده  ایاالت  نفشارد.  گاز  پدال 
هرنوع تالش مخرب برای روند صلح را در 
حوزه ی جمهوری اسالمی افغانستان از هر 
اما  طرفی که صورت می گیرد، دفع کند 
در سوی دیگر باید به این هشدار و تهدید 
بالفعل نیز توجه کند که شتاب این کشور 
از طرف طالبان، به معنای فتح پذیربودن 
و خشونت  تفنگ  واسطه ی  به  افغانستان 
تفسیر می شود. سرانجام نضج گرفتن این 
تفسیر برای طالبان، سقوط افغانستان به 
یک جهنم تمام عیار آتش، خون و باروت 

است.

از  او  که  است  آمده  همچنان  نامه  این  در 
امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
را  طرحی  تا  خواسته  افغانستان  صلح  برای 
به منظور تسریع روند گفت وگوها و برقراری 
آتش بس با دولت افغانستان و طالبان شریک 
کند. آنتونی بلینکن در عین حال تأکید کرده 
بر  را  این طرح  نمی خواهد  امریکا  که  است 

طرف ها ]دولت و طالبان[ تحمیل کند.

و  افغانستان  میان  معضله  حل  »بدون 
با طالبان  معنادار  پاکستان، گفت وگوی 

ممکن نیست«
از سویی هم، معاون نخست ریاست جمهوری 
میان  معضله  حل  بدون  که  گفت  کشور 
که  نیست  ممکن  پاکستان،  و  افغانستان 
گفت وگوهای معنادار میان دولت افغانستان 

و طالبان صورت گیرد.
کشاندن  برای  پاکستان  دولت  که  افزود  او 
گروه طالبان به پای میز مذاکرده و رسیدن 
تاکنون  افغانستان،  در  صلح  توافق  یک  به 
هیچ گونه فشاری را اعمال نکرده است و این 

گروه در پاکستان آزادانه فعالیت دارد.
در همین حال، امراهلل صالح تأکید کرد که 
پاکستان باید به طالبان فشار وارد کند تا این 

گروه از خشونت دست بکشند.
در  که  کرد  متهم  را  گروه  این  همچنان  او 
عقب ترور ترورهای هدفمند اخیر در کشور 
است. آقای صالح تأکید کرد که این ترورها 

روند کنونی صلح را پیچیده کرده است.

او افزود که این نامه و »طرح دولت انتقالی 
صلح« بدون درنظرگرفتن ترکیب اجتماعی 
افغانستان ترتیب شده است. در همین حال 
او گفت که کشورهایی که نامه و طرح ارایه 
می کنند، باید شرایط افغانستان و نظر مردم 

این کشور را مدنظر گیرند.
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
وزیر  نامه ی  که  گفت  اما  ملی  مصالحه ی 
زلمی  سفر  از  قبل  روز  دو  امریکا  خارجه ی 
خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی آن کشور در امور 
غنی  رییس جمهور  و  او  به  افغانستان  صلح 
رسیده بود که واقعیت هایی نیز در آن وجود 

دارد.
این  که  افزود  مراسم  این  در  عبداهلل  آقای 
نامه استعجالیت هایی را نشان می دهد که در 
کنترل و اختیار ما نیست. به گفته ی او، در 
این نامه از اجماع داخلی و کوشش هایی که 
افغانستان کمک  ممکن است به روند صلح 
در  که  افزود  او  است.  شده  یادآوری  کند، 
مورد گام هایی که باید برداشته شود، بزرگان 
که  بگیرند  تصمیم  باید  افغانستان  مردم  و 

به سوی صلح گام برمی دارند یا خیر.
به  نامه ای  در  پیشتر  امریکا  خارجه ی  وزیر 
رییس جمهور اشرف غنی گفته بود دولتش 
راه  بهترین  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 
و  امریکا  مشترک  منافع  پیشبرد  برای 
تمام تالش ها روی  این است که  افغانستان 
تمام  و  شود  متمرکز  صلح  روند  تسریع 

طرف ها به تعهدات شان عمل کنند.

در  افغانستان  تاریخ  در  »نه گفتن«  که  کرد 
برابر »ظلم« یک اصل است.

لحظه ای  طور  آن  »اگر  افزود:  صالح  آقای 
آمد،  انتخابات(  و  قانون  )کنارگذاشتن 
من  ولی  نفر،  میلیون ها  نفر،  ده ها  به  شاید 
حسین  امام  مثل  مسلمان  یک  حیث  به 
ایستاد می شویم که نه. باز او وقت سینه ی 
چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف 
دارد، نسبت به اینکه من به سرنوشت ملت 

خود معامله کنیم«
او همچنان گفت: »ما عزت خود را هیچ وقت 

به سازش نمی گیریم.«
با این حال، معاون نخست ریاست جمهوری 
افزود که اگر گروه طالبان روی اصل انتخابات 
با دولت افغانستان به توافق می رسد، دولت 
می تواند روی زمان برگزاری انتخابات با این 

گروه وارد گفت وگو شود.
او از این بحث، به عنوان »قربانی« برای صلح 
یاد کرد و گفت که دولت آمادگی دارد روی 
نیز  آن  از  نظارت  و  انتخابات  این  شفافیت 

بحث و گفت وگو کند.
در همین حال، محمد محقق، مشاور ارشد 
و  امنیتی  و  سیاسی  امور  در  رییس جمهور 
رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان 
نیز در این مراسم نیز گفت که نامه ی وزیر 
خارجه ی امریکا آمرانه است. او تأکید کرد: 
امر نمی شود. صلح یک روند ملی  با  »صلح 
ممکن  طرف ها  قناعت  با  که  است  دوام دار 

است.«

نخست  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور می گوید که حکومت 
صلح  شرایطی«  »هیچ  تحت  افغانستان 

»آمرانه« را قبول نمی کند.
از  گرامی داشت  مراسم  در  که  صالح  آقای 
هفتمین سال روز وفات مارشال محمدقسیم 
فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری کشور 
در کابل صحبت می کرد، گفت: »من صلح 
بُعد  در  نه  و  داخلی  بُعد  در  نه  را  آمرانه 

خارجی اش قبول دارم.«
او همچنان با اشاره به »طرح صلح انتقالی« و 
نامه ی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی امریکا 
را  طرح  این  غنی،  اشرف  رییس جمهور  به 
»ننگین« و »نسخه ی انحالل قانون اساسی 
و نظام« خواند و افزود که آن را تأیید و در 

پای آن امضا نمی کند.
کرد  عالوه  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
که در صلح با گروه طالبان، دولت نمی گذارد 
افغانستان زیرپا شود و »حق  اساسی  قانون 
رأی« از شهروندان کشور صلب شود. او تأکید 
افغانستان،  مردم  مبارزه ی  » عصاره ی  کرد: 
نظام  و  افغانستان  ملت  و  توده  خواسته ی 
از مردم  را  رأی  ما حق  این است که  فعلی 
صلب کرده نمی توانیم. تحت هیچ شرایطی 
و بهانه ای و زیر هیچ دسیسه ای ما ملت خود 

را از حق رأی دهی صلب کرده نمی توانیم.«
امراهلل صالح اما گفت که اگر قانون اساسی 
و اصل انتخابات در روند صلح کنار گذاشته 
شود، گفت که به آن نه می گوید. او تأکید 

یاست جمهوری:  معاون نخست ر

صلح آمرانه را تحت هیچ رشایطی قبول نمی کنیم

افغانستان  صلح  امور  در  کشور  آن  ویژه ی 
به او و رییس جمهور غنی رسیده است که 

واقعیت هایی نیز در آن وجود دارد.
نامه  این  که  گفت  عبداهلل  آقای 
در  که  می دهد  نشان  را  استعجالیت هایی 
کنترل و اختیار ما نیست. به گفته ی او، در 
این نامه از اجماع داخلی و کوشش هایی که 
ممکن است به روند صلح افغانستان کمک 

کند، یادآوری شده است.
باید  که  گام هایی  مورد  در  که  افزود  او 
افغانستان  مردم  و  بزرگان  شود،  برداشته 
گام  صلح  به سوی  که  بگیرند  تصمیم  باید 

برمی دارند یا خیر.

بزرگ  آزمون  برابر یک  افغانستان در  مردم 
عطف  نقطه ی  این  در  و  است  گرفته  قرار 

نباید اشتباه صورت گیرد.
نیز در مراسم  عبداهلل عبداهلل دو روز پیش 
کابل  در  زنان  جهانی  روز  از  گرامی داشت 
زیادی  کاستی های  و  کمی  که  بود  گفته 
در جمهوری اسالمی افغانستان وجود دارد 
با گروه  که موضع جمهوریت را در مذاکره 

طالبان تضعیف کرده است.
در صحبت های  عبداهلل  آقای  هم،  سوی  از 
دیروز خود به نامه ی وزیر خارجه ی امریکا 
نامه دو روز  این  اشاره کرد و گفت که  نیز 
نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  سفر  از  قبل 

مواجه کرده است.
خبرنگاران،  و  رسانه ها  که  گفت  عبداهلل 
کسی  هیچ  و  دین  علمای  مدنی،  جامعه 
گفته ی  به  ندارند.  قرار  مصونیت  در  دیگر 
خانواده ها  که  است  به گونه ای  وضعیت  او، 
به  که  فرزندان شان  با  صبح  هر  کابل  در 
دردآور  به گونه ی  می روند،  مکتب  و  کار 

خداحافظی می کنند.
در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
جریان صحبت هایش به وحدت در حوزه ی 
وجود  با  که  گفت  و  کرد  تأکید  جمهوریت 
تفرقه، همه چیز با زور سر مردم افغانستان 
تحمیل شده می تواند. او همچنان افزود که 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی می گوید که افغانستان 
امنیتی  و  نظامی  لحاظ  از  حاضر  حال  در 
لحاظ سیاسی  از  وضعیت،  پیچیده ترین  در 
در بحران و از لحاظ مناسبات بین المللی و 
اوضاعی که باالی افغانستان تأثیرگذار است، 

در وضعیت حساس قرار دارد.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، ۱۸ حوت( 
سالروز  هفتمین  از  گرامی داشت  مراسم  در 
معاون  فهیم،  محمدقسیم  مارشال  وفات 
می کرد،  صحبت  ریاست جمهوری  پیشین 
همچنان گفت که اوضاع پیچیده ی امنیتی 
روزها  دشوارترین  با  را  افغانستان  مردم 

عبدهللا: 
ین وضعیت و از لحاظ سیایس در بحران است افغانستان از لحاظ امنییت در پیچیده تر

ازدواج  و  طالق  مرگ،  تولد،  ثبت  خدمات 
و ثبت اتباع خارجی و درخواست معلومات 
گذشته  مانند  استعالم  و  مکتوب  طریق  از 

ادامه دارد.
حال  در  اداره،  این  معلومات  براساس 
شناس نامه ی  توزیع  فعال  مرکز   ۲5 حاضر 
الکترونیکی در ناحیه های مختلف شهر کابل 
از طریق  وجود دارد و متقاضیان می توانند 
گرفتن  به خاطر  آنالین  درخواستی  سیستم 

شناس نامه اقدام کنند.

آن عده از شناس نامه های کاغذی مشکوک 
صحت  تثبیت  به خاطر  ادارات  سوی  از  که 
اداره  این  به  رسمی  به گونه ی  آن  سقم  و 
می رسد و همچنان موارد دیگری که سبب 
تغییر در معلومات شناس نامه ی کاغذی شد، 
به خدمات شناس نامه ی الکترونیکی در شهر 

کابل تعویض می شود.
در بخشی از اعالمیه ی اداره احصاییه آمده 
شناس نامه های  خدمات  ارائه ی  که  است 
ارائه ی  کابل،  ولسوالی های  در  کاغذی 

گرفته شده است.
توزیع  خدمات  اعالمیه،  از  نقل  به 
شناس نامه ی  توزیع  جدید،  شناس نامه ی 
تصحیح  نام،  تغییر  سن،  اصالح  مثنی، 
نقل  شغل،  تغییر  مدنی،  حالت  تغییر  نام، 
باطل  پولیس،  فورم  عکس،  نصب  مکان، 
کردن شناس نامه، ثبت مجدد، درج تخلص، 
به  دیروز  از  سر  و...  تحصیل  تابعیت،  ترک 

متقاضیان ارائه نمی شود.
اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است که 

اطالعات روز: اداره ملی احصاییه و معلومات 
خدمات  که  است  کرده  اعالم  کشور 
از  سر  کابل  شهر  در  کاغذی  شناس نامه ی 
و  متوقف شده  )دوشنبه، ۱۸ حوت(  دیروز 
به جای آن خدمات شناس نامه ی الکترونیکی 

ارائه می شود. 
که  است  آمده  اداره  این  اعالمیه ی  در 
بهتر  خدمات  ارائه ی  به منظور  اقدام  این 
موازی،  خدمات  ارائه ی  از  جلوگیری  و 
سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان روی دست 

یع شناس نامه های کاغذی در شهر کابل متوقف شد خدمات و توز

یک دادستان توسط افراد ناشناس در کابل کشته شد
آقای فرامرز به روزنامه اطالعات روز گفت که فرد کشته شده میرویس نام داشته است. 

به گفته ی او، این رویداد زیر بررسی مشترک تیم امنیتی کابل قرار دارد.
امراهلل صالح،  اما  است،  نگرفته  بر عهده  را  رویداد  این  یا گروهی مسئولیت  فرد  هنوز 
بیشترین  مسئول  که  گفت  کابل  در  مراسمی  در  دیروز  ریاست جمهوری  اول  معاون 

ترورهای هدفمند در کشور گروه طالبان است.

اطالعات روز: یک دادستان از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شده است. 
یک منبع معتبر امنیتی در صحبت با روزنامه اطالعات روز، این خبر را تأیید کرد.

در همین حال، فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل می گوید که حوالی 
ساعت ۸:۲0 دقیقه ی صبح دیروز )دوشنبه، ۱۸ حوت( در جاده ی کمپنی ناحیه ی پنجم 

شهر کابل رخ داده است.

مادری در غور چهارگانیگ به دنیا آورد
خوب است، اما باید تحت نظر کادرهای صحی برای چند روز در شفاخانه بمانند.«

غور،  والیت  در  زن  یک  که  است  بار  نخستین  این  اخیر  سال  در چند  او،  گفته ی  به 
چهارگانگی به دنیا می آورد. این خانم باشنده ی اصلی ولسوالی شهرک این والیت است.

رییس صحت عامه ی غور گفت که وضعیت اقتصادی این مادر خوب نیست. در همین 
حال، او از مردم خواست که از این مادر حمایت مالی کنند.

از  انکشاف یافته شمرده می شود. شمار زیادی  از والیت های کمتر  غور در غرب کشور 
ساکنان این والیت به غذای مصئون و مقوی دسترسی ندارند؛ حتا تعدادی از کودکان 

نیز به سوء تغذیه ی شدید مبتال اند.

اطالعات روز: مسئوالن صحی در والیت غور می گویند که یک زن در شهر فیروزکوه، 
مرکز این والیت چهارگانگی به دنیا آورده است.

جمعه گل یعقوبی، رییس صحت عامه ی غور به روزنامه اطالعات روز گفت که این زن 
شام دو روز پیش )یک شنبه، ۱۷ حوت( در شفاخانه ی والیتی این والیت زایمان کرده 

است. نوزادان شامل سه پسر و یک دختر اند.
آقای یعقوبی افزود که دو نوزاد باالتر از دوهزار و 500 گرام وزن دارند. به گفته ی او، 

وزن دو نوزاد دیگر کمتر است و نیاز به مراقبت جدی در شفاخانه حوزوی غور دارند.
رییس صحت عامه ی غور تأکید کرد: »وضعیت صحی مادر و نوزادانی که به دنیا آمده اند، 
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روایت زهرا از شب حادثه 
وحشتناک است و بیشتر به 

سناریوی فیلم می ماند تا واقعیتی 
که اکنون یک زن را زمین گیر کرده و 

برای توصیف آن جز واژه زن سوزی 
به ذهن نمی رسد : »بچه من، من 
و سه برادر خود را از دست همان 

ظالم خدانترس نجات داد. شوهر 
من، ما را به یک هنگر در شاهراه 

هرات–اسالم قلعه برده بود و پس 
از گذراندن سه شب همگی ما را 

می خواست بسوزاند.«

خانوادگی در شفاخانه سوختگی هرات رفتند.
در  هرات  زنان  امور  رییس  سروری،  انیسه 
صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید زنان 
قربانی خشونت خانوادگی در وضعیت اقتصادی 
بدی قرار دارند: »باید همگی ما به زنان قربانی 
زنان  این  از  بسیاری  و  کنیم  کمک  خشونت 
زنانی  به سر می برند.  اقتصادی  بد  در وضعیت 
که در مرکز سوختگی قرار دارند به کمک های 

مردمی برای درمان شان نیاز دارد.«
در  زنان  علیه  خشونت  آمار  هم،  سویی  از 
است.  بلند  افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
هرات  زنان  امور  ریاست  در  مسئوالن  آمار 
نشان می دهد که طی سال جاری 6۷۲ مورد 
ثبت  به  والیت  این  در  زنان  علیه  خشونت 
رسیده و به تناسب سال قبل ۱5 درصد کاهش 

را نشان می دهد. 
می  هرات  زنان  امور  ریاست  در  مسئوالن 
گویند لت وکوب، توهین و تحقیر، آزار و اذیت 
خودکشی  به  اقدام  و  تجاوز  قتل،  خانوادگی، 
به ترتیب موارد خشونتی علیه زنان است که 

رخ می دهد. 

کاهش آمار خودسوزی زنان 
پنج  تا  که  می گویند  هرات  صحی  مسئوالن 
خودسوزی  آمار  بیشترین  هرات  پیش،  سال 
زنان در سطح کشور را داشت، اما با بلند رفتن 
از آگاهی زنان از پیامدهای منفی خودسوزی، 

این آمار پایین آمده است.
مرکز درمان سوختگی در سال ۱3۸6 در والیت 
هرات تأسیس شد و حاال بیشتر بسترهای این 

مرکز تعطیل است. 
حوزوی  شفاخانه  سرطبیب  جاللی،  عارف 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  هرات 
درصد  اخیر حدود ۸0  سالیان  که طی  گفت 
است:  یافته  کاهش  زنان  خودسوزی  موارد 
رسانه ها  طریق  از  مردم  گذشته  سالیان  »در 
که  می کردند  الگوبرداری  را  خودسوزی 

خوشبختانه حاال خیلی کم شده است.«
هرچند کاهش خودسوزی زنان خبری خوبی 
بلند است  زنان  اما هنوز خشونت علیه  است، 
و هنوز زنانی مانند زهرا و اقیلما طعمه آتش 

می شوند.

ازدواج اجباری شد. 
بستری  شفاخانه  در  در  که  ماه هاست  زهرا 
در  آهی  او  تداوی  هزینه  مدت  این  در  است. 
»برادرهای  است:  نگذاشته  خانواده اش  بساط 
من ۲50 هزار افغانی برای درمان من مصرف 
ندارند. داکتران می گویند  کردند و دیگر پول 
که زخم های من عمیق است و به یک عملیات 
که جور  می کنم  فکر  من  اما  دارم،  نیاز  دیگر 

نمی شوم.« 
اشک  نیست،  قادر  شرایطی که  در  زهرا 
چشمانش را به دلیل ناتوانی شدید دست هایش 
را  روزها  سخت ترین  که  می گوید  کند،  پاک 
به دلیل سوختگی در بستر سپری کرده و آینده 

کودکانش را تیره و تاریک می بیند. 

»زندگی دخترم تباه شد«
حوا گل در کنار بستر دخترش زهرا، بی وقفه 

می  آید.«
از شب حادثه وحشتناک است و  روایت زهرا 
بیشتر به سناریوی فیلم می ماند تا واقعیتی که 
اکنون یک زن را زمین گیر کرده و برای توصیف 
آن جز واژه زن سوزی به ذهن نمی رسد : »بچه 
همان  دست  از  را  خود  برادر  سه  و  من  من، 
را  ما  من،  شوهر  داد.  نجات  خدانترس  ظالم 
به یک هنگر در شاهراه هرات–اسالم قلعه برده 
را  ما  از گذراندن سه شب همگی  و پس  بود 

می خواست بسوزاند.«
زهرا روایت می کند که به دلیل سوختگی زیاد 
آن شب از هوش رفته بود و اگر فرزند بزرگش 
نجات شان  برای  ممکن،  زمان  سریع ترین  در 

اقدام نمی کرد، همگی شان حاال زنده نبودند. 
برای بسیاری از زنان درگیر خشونت خانوادگی، 
ماجرا از آغاز زندگی شروع می شود، مثل زهرا 
که تنها ۱3 سال داشت و ناگزیر به تن دادن به 

واجد روحانی - هرات

زهرا احمدی 30 سال دارد و یکی از قربانیان 
است.  هرات  والیت  در  زنان  علیه  خشونت 
و  درمان  مرکز  در  که  است  ماه  او حدود سه 
هرات  حوزوی  شفاخانه  سوختگی  مراقبت 
که  می گویند  داکتران  و  افتاده  بستر  روی 
حدود 50 درصد از بدنش سوخته است. زهرا 
به  قادر  به سختی  زیاد  به دلیل سوختگی  که 
حرف زدن است، می گوید شوهرش او را آتش 
زده و هرگز در طول سه ماه که درد ناشی از 
سوختی را تحمل می کند، وحشتناکی آن شب 
از خاطرش نمی رود: »شوهر من معتاد و 30 
سال از من بزرگ تر بود. همیشه با من جنگ 
می کرد و یک شب باالی من پترول ریخت و 
به همین خاطر چهار فرزند  بود و  پترول کم 
خیلی شب  نسوختند.  آتش  در  من  مثل  من 
وحشتناکی بود و همیشه آن شب به یاد من 

روزنامه  با  صحبت  در  او  می ریزد.  اشک 
زندگی  دامادش  که  می گوید  روز  اطالعات 
آرزوی  یگانه  است.  کرده  »تباه«  را  دخترش 
از  »من  است:  عدالت  به  دسترسی  مادر  این 
حکومت می خواهم که همی ظالم خدانترس را 
که این وضعیت به سر دختر من آورده، اعدام 
کند، تا درس عبرتی به دیگران باشد که این 

قسم کاری نکنند.«

قربانی که 8 ماهه باردار است
بستر اقلیما در فاصله حدودا پنج متری از زهرا 
قرار دارد. او نیز یکی از قربانیان خشونت های 
روزنامه  با  صحبت  در  او  است.  خانوادگی 
بستگان  سوی  از  که  می گوید  روز  اطالعات 
شوهرش با کمال بی رحمی در آتش سوخته و 
آنان مسبب فلج شدن بخشی از بدنش هستند.
اقلیما 30 سـال دارد و سـاکن اصلی ولسـوالی 
سـختی  بـه  کـه  او  اسـت.  هـرات  شـیندند 
می توانـد حرکـت کنـد، وارد هشـتمین مـاه 
بـارداری اش شـده اسـت. اقلیما کـه نایی برای 
صحبت کـردن ندارد، آهسـته روایت آن لحظه 
اتـش  شـعله های  میـان  در  کـه  را  ترسـناک 
»همیشـه  می کنـد:  بازگـو  مـی زد  دسـت وپا 
روز  یـک  می کـرد.  جنـگ  مـن  بـا  خشـویم 
بـاالی مـن تیـل انداخـت و در آتش سـوختم 
و حـاال در شـفاخانه بسـتر هسـتم.« او مدعی 
اسـت که حکومـت هیچ کاری برای بازداشـت 

مادرشـوهرش نکـرده اسـت. 
فرهنگ  وجود  بر  مبنی  نگرانی های  بارها 
معافیت از مجازات برای عامالن خشونت علیه 
تحت  و  دوردست  مناطق  در  مخصوصا  زنان 
شیندند،  ولسوالی  دارد.  وجود  طالبان  تسلط 
هرات نیز پایگاه قدرت طالبان در والیت هرات 

است.
وجودی که  با  افغانستان  در  سوختگی  درمان 
خدمات صحی از سوی حکومت ارائه می  شود، 
صحی  مسئوالن  و  است  هزینه بر  همچنان 
هرات می گویند که بیشتر موارد سوختگی هم 

مربوط به خانواده های فقیر در هرات است. 
در  هرات  در  زن  حقوق  مدافعان  از  شماری 
جهان،  زنان  همبستگی  روز  مارچ،  هشتم 
خشونت  قربانی  زنان  دیدار  به  گل  دسته  با 

از کجا استی تو؟ پشتو و فارسی را کجا حل کدی که د 
کون انگلیسی چسپیدی. تو ره به انگلیسی چه غرض؟ 
خوب است که آدم هر زبانه یاد داشته باشه، حالی یک 
موی سفید چه رقم انگلیسی یاد می داشته باشه؟ یعنی 
هیچ کار در ای وطن پیدا نمیشه که بی انگلیسی پیش 

نره؟
کتابای درسی معارفه که ببینی، زیادی صفحه های شان 
سفیدس، اونایی که سفید نیس، امال و انشای شان غلط 
خود  دشمن  پاکستانه  ما  سیاست مدارای  کل  است. 
میته  پاکستان  به  دالر  میلیون ها  سال  هر  ولی  می دانه 
که کتابای معارف ما ره چاپ کنه. دو لک دالرشه اگه 
دلسوزانه مصرف کنه، می تانه بهترین مطبعه ره د همی 
که  نیست  ضرورت  هیچ  دیگه  باشه.  داشته  کابل  خود 
ما د خارج بوریم و زاری ایران و پاکستاَن بکنیم. بیادر 

کسی دلش به حال ای وطن نمی سوزه!«  
مطبعه  معارف،  کتاب های  باره ی  در  معلم  آقای  وقتی 
ما  تاکسی  می زد،   حرف  وطن  درباره ی  دلسوزی  و 
راننده  بود.  مانده  بند  بندان  راه  در  شیر«  »جوی  در 
می کشید،  جواب چایش  از  که  خجالتی  به خاطر  شاید 
راه  آن  در  ولی  نزد.  حرفی  کام  تا  الم  مسیر  طول  در 
بندان صدای رادیویش را آن قدر باال برد که حرف های 
معلم دیگر قابل شنیدن نبود؛ همه صدای آریانا سعید 
را می شنیدیم که گویی از برج عاج بی خبری و بی خیالی 
آن  در  ووایه..«  سندری  کابلی  کابلی،  »ماته  می خواند: 
فقط  را  خواندن  این  آریانا سعید  کردم  احساس  لحظه 
متقاعد  معلم  دل  عقده مندانه ی  حرف های  پاسخ  در 
نان  با گریه  بود که  معلم کودکی  انگار  زمزمه می کند. 
»بخیز  می گفت:  برایش  که  مادری  آریانا  و  می خواست 
بچیم یک تره نَی ـ نَی رقص کو؛ نانه چه می کنی! هله 

بخیر، ماشااهلل، ماته کابلی، کابلی سندری ووایه!«
راننده  را طرف  روی کالمش  مجبور شد،  بیچاره  معلم 
چرخ بدهد: »وال ای استاذ ایطو موزیکه بلند مانده، مچم 
گپای ما سرش بد خورده چی رقم. کاکا بی گی ای کرایه 
د  نگیره  تشنابت  بازم  آلی  میشم،  پایان  مه  که  خوده 
اینجه. باز طرف کدام دیوار خیز خواد کدی؟ ماته کابلی 
کدی  شوی  گرفتار  خداجان  غضب  َد  ووایه،  سندری 

خواندنت. خدا حافظ بیادرا.« 
این جا کابل جان است.

داشته باشید! 
یک  کده،  جور  چه  معارفه  نظام  که  دارید  خبر  مچم 
قسم خراب ساختند که حیران میمانی. مه خودم چهل 
سال معلم بودم. در فالنی، فالنی و فالنی لیسه عمر مه 
گذرندایم. دو سال پیش به زور به تقاعد سوق داده شدم. 
معارفش  مملکت  یک  سرمایه ی  که  می فامه  معلم  یک 
است. معلم بیچاره د پنج هزار شب و روز درس میته. باز 
شاگردا یک رقم تربیه گرفته با ای فیسبوکا که راه ته 
َد صنف گم می کنی. یا موزیک میمانه یا رقص می کنه، 
خون  تخته  پیش  بیچاره  معلم  میگه.  فکاهی  سرت  یا 
جگر خورده رایی است. یا د فکر کچالو است یا د فکر 
کرایه خانه ولی شاگردا اگه د فکر هیچ چیز باشه. نظام 
اینه پیسه بتی، سند بگیر. چیقه نمره  طوری شده که 

کار داری؟ خالص دیگه. 
هم  می کنه،  تقاعد  وقتی کسی  دنیا  کشورهای  کل  در 
بریش  اضافه  فیصد   ۲0 هم  می رسه،  تقاعدشه  معاش 
گوشه  یک  د  که  نمی مانه  بری شان،  میته  کار  میته. 
شیشته غم باد بگیره. از ما ره بگو که تقاعد یعنی از کارت 
اخراج میشی. مه دو سال است که اخراج شدیم، سال 
یک بار چند هزار افغانی ره به صد خون جگر می رویم 
تاویل می گیروم. مه باد از تقاعد دروازه به دروازه دنبال 
کار گشتم. مجبور شدم بیدر. پرده ما نمی شد. یا باید از 
نو دنبال کار می گشتوم، یا د سرکا برامده خیرات جمع 
می کدوم. دیگه چی رقم چاره اوالدایم شوه؟ حالی هم د 
یک جای دنبال کار رفته رایی استم. هر جای که دنبال 

کار رفتم وال اگه کسی سالم مه عالیک گفته باشه. 
جوانک  یک  دادم.  درخواست  دفتر  یک  در  روز  یک 
ولی  استی،  خو  سفید  تو  کاکا؛  میگه:  میزش  پشت  از 
که  کدم  تحلیل  خوب  مه  ایره  نیستی.  قیفت  و  تنگ 
پتلونای  همی  قیفتکی،  آلی  است.  گپ  چه  ازی  مانای 
چسپکی ره میگه که دخترا می پوشه، سفید استی، یعنی 
ریشت سفید است، مویایت هم سفید است. همکارایش 
قیرقیرقیر می خندیدند. مه هم برش گفتم بچیم؛ تو هم 
بی کپسول چندان مردی نیستی. بچیم مه هزار تا مثل 
خوده  پندرک  فایده!  چه  کدیم.  روان  دانشگاه  به  توره 

گرفته برامدم.  
می فامی؟  انگلیسی  میگه  رفتم،  دیگه  جای  یک  در 
کجاست؟  وطنت  است؟  انگلیس  د  ننه ات  ملک  گفتوم 

در طول مسیر از جانب جوان عینکی و مرد دوسیه دار 
بارها تأیید و تصدیق شد که من از بازگویی تأییدها و 
را  معلم  و فقط حرف های  تصدیق ها خودداری می کنم 
نقل می کنم. معلم این گونه شروع کرد: »گمش کو بیدر؛ 
نام شاروالی ره نگیر! شاروالی به فکر اِی است که کجا 
بلند منزل جور میشه که پیسه خوده بگیره. به خاطر اونا 
است که حالی ما مثل حیوانات در هر جای که دل  ما 
شد، می شاشیم. اگه می فامیدند در همی لب دریا یک 
جای پارکگ جور می کدند. یک ده، دوازده تشناب جور 
روپه خوده  پنج  نمی گوم که مفت جور کنه؛  می کدند. 
بگیره ولی ضرورت مردمه  بگیره. بیخی ده روپه خوده 
اقال  شده.  پیسه   به  چیز  کل  حالی  خو  بیازو  کنه.  رفع 
همی پاکی شار ما فامیده شوه. حالی همی ایستگاه های 
ملی بس چه به درد می خورد که تو زدی؟ هر کدام اونا 
سه، سه دانه تشناب می شد. دو صد میلیون دالره مصرف 
کدی، فقط جیب خودت پر شد. یک ماه از سرش تیر 
نشد، رنگ اونا ره آفتو خورد. نه ملی بسش مالوم اس. نه 
هیچ چیز دیگرش. بر پدر تو وزارت ترانسپورته هم نالد 
که چار تا موتره تنظیم کده نمی تانی. هی بیادر کدامشه 
وطن فروش  گله  یک  نالد!  شانه  کل  پدر  بر  بگویی؛ 

بی ناموس سرنوشت ما ره به دست قبضه کده گرفته.
سابق  نخوره.  بد  برادرا  شما  سر  گپایم  امیدوارم 
هر  لَین  داشت.  نوبت  موترها  داشت.  تاپه  ترانسپورتش 
کدام مالوم بود. همه چیز مالوم بود. هفتاد سال پیش 
ما موتر برقی داشتیم که سیاسرا چاالنش می کد. حالی 
خو عصر تکنولوژی است. شاروال صاحب آمد که ما مترو 
جور می کنیم. بچه احمق تو مترو ره د اروپا دیدی کدی 
پیتزای چتل و مرداری که خوردی! تو اول همی وضع 
شار ته سیل کو. تو د همو جایی که مترو جور می کنی، 
از کانالیزاسیونش خبر داری؟ از مخابراتش خبر داری؟ 
نل آبشه دیدی؟ زدی گدود کدی کل شاره. یک باران 
میشه تمام شاره اَو می گیره. باز شبکه خنده ِکشتی جور 
می کنه که مردما ره از ای لب بحر به او لب بحر تیر کنه. 
خجالت  است!  شرم  راستی  و  خدا  بری تان!  است  شرم 
هم خوب چیز است! اگه بگویی او بیادر، د کجا استی؟ 
خوابی یا بیدار؟ مستی یا هوشیار؟ باز موگویه قرا، قرا! 
بورو، بورو! مه ماستری از لندن دارم. مه دکترا از آسترالیا 
اگه خاک سیاره هم  اگه  اگه  تان سیاه، وال  دارم. روی 

سهراب سروش

حوالی ساعت ده صبح از »پل سرخ« سوار تاکسی »پل 
کرد،  حرکت  تاکسی  که  هنگامی  شدم.  عمومی«  باغ 
مجموعا پنج نفر داخل آن نشسته بودیم؛ راننده ی نسبتا 
چاق و میان سال، مردی که یک دوسیه در بغل داشت 
و در چوکی پیش رو نشسته بود، جوان »استایلی« که 
چشمش  از  مسیر  آخر  تا  را  آفتابی اش  دودِی  عینک 
برنداشت، پیرمرد موی سفیدی که بعدا متوجه شدم یک 
برای  بودم  گوش  پا  سرا  که  من  و  است  متقاعد  معلم 

آنچه می شنیدم. 
نگذشت،  پولیس  سوم  حوزه ی  از  که  زمانی  تا  تاکسی 
هیچ کس هیچ حرفی نزد. دو کوچه پایین تر از حوزه، 
ناگهان راننده  تاکسی  را بغل سرک متوقف کرد. همزمان 
که از موترش پایین می شد، به چایی که صبح نوشیده 
بود، ناسزا می گفت؛ چایی که حاال باید جوابش را پس 
می داد. در حالی که گِره بند تنبانش را باز می کرد، رفت 
پایین کشید.  را  تنبانش  بغل سرک عمومی  دیوار  پای 
دیوار  آن  پای  نیز  دیگر  آدم های  بی شمار  او  از  پیش 
همین کار را کرده بودند. آثار کارشان آنچنان عیان بود 

که حاجت به بیان نیست. 
در  داغی  بحث  تاکسی  داخل  برگشت،  راننده  وقتی  تا 
را  حرفی  او  کرد.  شروع  عینکی  جوان  را  بحث  گرفت. 
زد که از بس به تکرار گفته شده خاصیت پول ناچل را 
پیدا کرده است. به عبارت دیگر مثل فنری شده که از 
گفت:  او  نمی دهد؛  »اسپرینگ«  دیگر  استعمال  کثرت 
کمک  کشور  این  به  دالر  میلیاردها  جهانی  »جامعه ی 

کرد، ولی ما هنوز در شهر خود تشناب نداریم.« 
این حرف او را مرد دوسیه داری که بر صندلی پیش رو 
نشسته بود، تصدیق کرد و به آن افزود: »مثل این کاکا 
اگر کدام سیاسر به مشکل بند می شه، کجا برود؟ نام ما 
هم است کشور اسالمی! کجای ما به اسالم برابر است؟«

این  تا می گوید  جوان عینکی در جوابش گفت: »یگان 
مردم بی فرهنگ است، خی این مردم در این طور یک 
تشناب  نیست؛  مردم  این  گناه  کنند؟  کار  چه  جای  
باید  شاروالی  است.  شاروالی  گناه  است.  آدم  ضرورت 

تشناب ها را جور کند.« 
دست  به  را  کالم  قالده ی  متقاعد  معلم  که  بود  این جا 
گرفت و تا آخر مسیر دیگر رها نکرد. البته حرف هایش 

عقده های دل یک معلم در اتکیس

زن سوزی
قربانی که 8 ماهه باردار است
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ملی  امنیت  شورای  از  نامه ای  قوس   ۲9 در 
درز  رسانه ها  به  محلی  ارگان های  اداره  به 
داده  هدایت  رییس  جمهور  آن  در  که  کرد 
بود، والیان حق داشتن سخن  گو را ندارند و 
خودشان مسئول اطالع  رسانی اند. این هدایت 
شماری  شدید  واکنش های  با  رییس  جمهور 
کمیسیون  و  رسانه ها  حامی  نهادهای  از 
دسترسی به اطالعات روبه رو شد. این نهاد ها 
در  سخن  گویان  بست  حذف  به  انتقاد  با 
سخن  گویان  موجودیت  که  گفتند  والیات، 
اطالعات  به  دسترسی  برای  والی ها  کنار  در 
از  شماری  گفته ی  به  است.  الزامی  سریع 
با  رییس  جمهور  رسانه ها،  حامی  نهادهای 
را  اساسی  قانون  سخن  گویان  بست  حذف 
رسانه ها  حامی  نهادهای  است.  کرده  نقض 
شده  رییس  جمهور  حکم  بازبینی  خواستار 

بودند. 
حذف  بر  مبنی  رییس  جمهور  حکم 
نشده  عملی  تاکنون  والیان  سخن  گویان 
است، اما خبرنگاران می گویند که آنان عمال 
در اطالع رسانی بخش های امنیتی صالحیت 

ندارند. 

تشکیل و ظرفیت
اداره ی  براساس اطالعات مندرج در گزارش 
هزار  یک  مجموع  در  ریاست  جمهوری،  امور 
 53 مطبوعاتی  واحدهای  در  بست   ۱5 و 
این  از  دارد.  اداره ی مرکزی وجود  یا  وزارت 
میان ۱66 بست )۱6 درصد( آن خالی است. 
بست های خالی درحالی است که حدود ۱00 
کارمند به گونه ی قراردادی مؤقت در ادارات 
والیات  در  همچنان  دارد.  وجود  مرکزی 
واحدهای  تشکیل  در  بست   6۸ مجموع  در 
مطبوعاتی وجود دارد. از این میان 56 بست 
خالی  آن  درصد(   ۱۸( بست   ۱۲ و  پر  آن 
به صورت  نیز  کارمند  هشت  عالوه  به  است. 

قراردادی وجود دارد. 
ارائه ی  در  ریاست جمهوری  امور  اداره ی 
ریاست  جمهوری  به  گزارش اش  یافته های 
خالی  بست های  که  وجودی  با  است  نوشته 
اما  دارد  وجود  مطبوعاتی  بخش های  در 
»غیراصولی«  گونه ی  به  قراردادی  کارمندان 

و پرسش برانگیز استخدام شده اند. 
و  احصائیه  ملی  اداره ی  نمونه،  گونه ی  به 
خالی،  رسمی  بست   ۱۲ وجود  با  معلومات، 
است.  کرده  استخدام  قراردادی  کارمند  نه 
که  وجودی  با  نیز  دیگر  ادارات  طور  همین 
بست های خالی رسمی در تشکیل شان دارند 

اما کارمندان قراردادی استخدام کرده اند. 
مرکزی،  ادارات  در  پر  بست های  مجموع  از 
 ۱5۷ و  مرد  آن  درصد(   ۸۲( کارمند   69۲
درجه ی  است.  زن  آن  درصد(   ۱۸( کارمند 
مطبوعاتی  کارمندان  از  درصد   49 تحصیل 

نیز  ادارات  سایر  سوی  از  ارائه شده  آمار 
آمار  احتمال دارد که  ندارد.  اطمینان وجود 
گنجانیده شده در پرسشنامه به اندازه ی کافی 

مؤثق نباشد. 
اطالعات  وزارت  مالیه،  وزارت  مجموع  در 
دولتی(،  روزنامه های  )ریاست  فرهنگ  و 
ریاست  جمهوری،  امور  اداره  عمومی  ریاست 
اداره ی  و  اراضی  و  شهرسازی  امور  وزارت 
 53 میان  از  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی 
اداره ی مرکزی بیشترین مصرف را در بخش 
مطبوعات داشته اند. همچنان اداره ی تنظیم 
اتمی،  انرژی  انرژی برق، کمیسیون  خدمات 
افغانستان  آهن  خط  اداره ی  عدلیه،  وزارت 
مرکزی  اداره   53 میان  از  معارف  وزارت  و 
مطبوعات  بخش  در  را  مصارف  کمترین 

داشته اند. 
از  بیشتر  ساالنه  مصرف  با  مالیه  وزارت 
ملی  اداره  افغانی،  هزار   ۷00 و  میلیون  نه 
میلیون  هشت  زیست  محیط  از  حفاظت 
افغانی،  میلیون  شش  علوم  اکادمی  افغانی، 
اداره ی ملی احصائیه و معلومات بیش از سه 
میلیون و 300 هزار افغانی از جمله اداراتی 
برای  را  ساالنه  مصرف  بیشترین  که  است 
اجتماعی شان  صفحات   )Boost( اسپانسر 

داشته اند. 
امور  اداره  گزارش  یافته های  به  نظر 

6۱ میلیون و ۱۸0 هزار افغانی برای معاش 
و  میلیون   39 از  بیش  قراردادی،  کارمندان 
 )Boost( اسپانسر  برای  افغانی  هزار   690
مثل  اجتماعی  صفحات  مالی  حمایت  یا 
فیسبوک و بیش از ۲9 میلیون و ۲۸0 هزار 
افغانی برای تولید مواد مطبوعاتی در ادارات 

مرکزی هزینه می شود. 
شش  از  بیش  ساالنه  والیات،  در  همچنین 
میلیون افغانی برای معاش کارمندان رسمی، 
معاش  برای  افغانی  هزار   4۱3 از  بیش 
کارمندان قراردادی و تنها ۲۷ هزار و 500 
هزینه  مطبوعاتی  مواد  تولید  برای  افغانی 

می شود. 
اداره ی مرکزی و 34  یا  از میان 53 وزارت 
والیت زیر پوشش این پژوهش، پنج اداره ی 
به  مربوط  اطالعات  والیت  دو  و  مرکزی 
نکرده اند.  ارائه  را  مطبوعاتی شان  مصارف 
و  عملیاتی  اداره ی  انکشاف،  و  احیا  وزارت 
ریاست جمهوری،  ملی  انکشاف  حمایوی 
حج  ارشاد،  وزارت  باختر،  اطالعاتی  آژانس 
و اوقاف، کمیسیون مستقل اصالحات اداری 
والیت  و  هلمند  والیت  ملکی،  خدمات  و 
مصارف  اطالعات  که  است  اداراتی  از  پکتیا 
در  نکرده اند.  ارائه  را  مطبوعاتی شان  بخش 
اداره ی  عمومی  ریاست  گزارش  یافته های 
در  که  است  آمده  ریاست  جمهوری  امور 

لیاقت الیق

یافته های یک گزارش دولتی نشان می دهد 
که ساالنه صد ها میلیون افغانی در بخش های 
دولتی  ادارات  اطالع رسانی  و  مطبوعات 
معقولیت«  و  »مؤثریت  اما  می شود  مصرف 

ندارد.
در  ابهام  و  »غیراصولی«  عملکردهای 
مسئوالن  شخصی  استفاده ی  مقرری ها، 
امکانات  و  ادارات  فیسبوک  صفحه  ی  از 
دولتی، عدم ارائه ی اطالعات درست از سوی 
زودهنگام  اطالع رسانی  عدم  سخن  گویان، 
در  ادارات  میان  هماهنگی  نبود  مؤثر،  و 
و  تخنیکی  ظرفیت  نبود  و  اطالع  رسانی 
یافته های  از  بخش ها  این  در  کافی  مسلکی 
عمده ی گزارش است. این گزارش در میزان 
ارزیابی  و  نظارت  ریاست  سوی  از  امسال 
به  و  تهیه  ریاست جمهوری  امور  اداره ی 

رییس  جمهور پیشکش شده است. 

مصارف 
در  که  می دهد  نشان  گزارش  یافته های 
میلیون   300 دست کم  ساالنه  مجموع 
وزارت  خانه ها/  مطبوعات  بخش  در  افغانی 
از  و والیتی مصرف می شود.  ادارات مرکزی 
این میان بیش از ۱66 میلیون و 400 هزار 
افغانی برای معاش کارمندان رسمی، بیش از 

تخار،  کندز،  والیت های  ریاست جمهوری، 
کنر،  لوگر،  پروان،  کاپیسا،  ننگرهار،  هرات، 
خوست، لغمان، دایکندی و ارزگان از اداراتی 
است که بیشترین مصرف ساالنه را در بخش 

مطبوعات و نشرات دارند. 

مؤثریت و اعتبار
با وجود مصرف ساالنه  صدها میلیون افغانی، 
یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل 
نبود هماهنگی میان واحدهای اطالع  رسانی 
و عدم ارائه ی اطالعات یکدست، تأثیرگذاری 
در  مرم  نزد  حکومت  اطالع رسانی  اعتبار  و 
وضعیت بسیار بد قرار دارد. در نتیجه مصارف 
ملکی  اطالع رسانی  و  مطبوعات  بخش های 
حکومت »اثربخشی و معقولیت« کافی ندارد. 
از این رو مردم، رسانه ها، کمیسیون دسترسی 
ارائه نشدن  از  ناظر  نهادهای  و  اطالعات  به 

اطالعات درست و به موقع شکایت دارند. 

سخن  گویان
مسئوالن  نقش  گزارش،  یافته های  براساس 
واضح  اطالع رسانی  در  ادارات  درجه اول 
طریق  از  تنها  ادارات  اطالع رسانی  نیست. 
بیشتر  که  می شود  انجام  سخن  گویان 
اطالعات ارائه شده از سوی سخن  گویان باعث 
سوءتفاهم و سوژه سازی در رسانه ها می شود. 
بیشتر  در  که سخن  گویان  است  این  چالش 
دسترسی  کافی  و  مؤثق  اطالعات  به  اوقات 
»چوکات  در  می شوند  مجبور  آنان  ندارند. 
ارائه ی  کنند.  ارائه  اطالعات  کلیشه ای« 
سخن  گویان  سوی  از  نادرست  اطالعات 
اداره  از  نادرست  موقف  که  می شود  باعث 
نزد  اعتبار حکومت  از  و  ارائه شود  مردم  به 
دانش  سخن  گویان  بیشتر  بکاهد.  مردم 
کافی تخنیکی، مسلکی، سکتوری و پالیسی 

اداره اش را ندارند. 
هم چنین در گزارش آمده است: سخن  گویان 
داشتن  و  اطالعاتی  منابع  به عنوان  حکومت 
رابطه با رسانه ها به چهره های مشهور تبدیل 
دولتی  امکانات  از  استفاده  با  اما  می شوند 
شخصی شان  اجتماعی  صفحات  حساب های 
پس  آنان  است  ممکن  می کنند.  تقویت  را 
قدرت  از  استفاده  با  شدن شان  برکنار  از 
کار  ملی  منافع  و  دولت  ضد  نفوذشان 
این  مورد  این  در  پژوهش  پیشنهاد  کنند. 
اصلی  منبع  ادارات  اصلی  مسئوالن  است 
اطالعات قرار گیرند. سخن  گویان و واحدهای 
ارتباط  تنظیم کننده ی  تنها  مطبوعاتی 
باشند.  مردم  و  رسانه ها  و  مسئوالن  بین 
سخن  گویان حکومت در افغانستان به مراتب 

بیشتر از سایر کشورها است. 
سفارش های  و  پیشنهادها  به  شباهت  در 
ریاست  جمهوری،  امور  اداره  عمومی  ریاست 

چرا مصارف و محتوای نرشایت دستگاه 
اطالع رساین حکومت در »وضعیت بد« قرار دارد؟

تبعیض جنسییت در قانون هشدا و مفقودین؛ 
آیا خون مردان نسبت به زانن رنگین تر است؟

این موضع وزارت امور شهدا و معلولین، نوعی 
خالف  و  زنان  برابر  در  جنسیتی  تبعیض  از 
از  بسیاری  است.  مساویانه شهروندی  حقوق 
اثر اعمال تروریستی و انفجارها  زنانی که بر 
بین می روند، ممکن است کارمند رسمی  از 
از  اما  نباشند  خصوصی  یا  دولتی  اداره های 
و  معیشت  کارهای شخصی،  و  طریق کسب 
خرج و مخارج خانواده  شان را تامین می کنند؛ 
مثل ضمیره حسینی 3۲ ساله که در حمله 
۲3 ثور مهاجمان در زایشگاه پزشکان بدون 
مرز در دشت برچی کشته شد. او یک کارگاه 
خیاطی کوچک داشت و مخارج خانواده ی ۷ 
نفری خود را از همین طریق تامین می کرد. 
قبل  سال  هشت  حسینی،  قربان  همسرش 
می کرد،  چاه کنی  و  بنایی  ایران  در  وقتی 
پس  شکست.  کمرش  مهره  و  افتاد  چاه  در 
او تونایی راه رفتن را نداشت و  از این حادثه 
ویلچرنشین بود و همسرش ضمیره مسؤلیت 
داشت.  عهده  به  را  خانواده  معیشت  تامین 
که  بوده اند  هم  دیگری  زنان  ضمیره  شبیه 
شغل رسمی نداشته اما عهده دار تامین نفقه 
خانواده ی شان بوده اند که بعد از کشته شدن  
شان، بازماندگان آن ها از مزایای قانون حقوق 
و امتیازات شهدا و مفقودین محروم شده اند.  
از  قبل  که  بوده اند  هم  زنانی  این،  اضافه  به 
اما  داشته اند  رسمی  شغل  کشته شدن شان 
شناخته  امتیاز  و  حقوق  دریافت  مستحق 
نشده اند. یکی از این زنان مریم نورزاد است 
که در حمله ی مهاجمان به زایشگاه پزشکان 
بدون مرز در دشت برچی کشته شد. او یکی 

ذکر نشده اما براساس یک مکتوب وزارت امور 
شهدا و معلوالن که روزنامه اطالعات روز به 
آن دست یافته، زنانی که شغل رسمی نداشته 
باشند از این حقوق استثنا قرار داده شده اند. 
و  شهدا  امور  وزارت   ،۱399 دلو   ۱9 در 
خانواده ی  درخواست  به  پاسخ  در  معلولین 

ضددولتی،  و  تروریستی  اعمال  اثر  بر  که 
امنیتی  نیروهای  گلوله  شلیک  و  انفجارها 
نوع  پنج  دریافت  مستحق  می روند،  بین  از 
حقوق و امتیاز می شوند. هرچند در این قانون 
به عنوان  قربانیان  واضح، جنسیت  گونه ی  به 
شرط مستحق شدن از این حقوق و امتیازات 

عابر شایگان

بازماندگان  از  برای حمایت  افغانستان  دولت 
زیر  را  قانونی  خشونت،  و  جنگ  قربانیان 
شهدا  بازماندگان  امتیازات  و  »حقوق  عنوان 
کرده  تصویب   ۱3۸9 سال  در  مفقودین«  و 
افرادی  بازماندگان  قانون  این  براساس  است. 

قربانیان حمله ۲3 ثور شفاخانه ی صد بستر 
دشت برچی گفته است که »در قانون شهدا 
و معلولین برای طبقه اناث که وظیفه رسمی 
نمی گردد«.  اجرا  حقوق  باشند،  نداشته 
بازماندگان  امتیازات  و  حقوق  قانون  در  اما 
وجود  استثنایی  چنین  معلولین  و  شهدا 
است  آمده  قانون  این  دوم  ماده ی  در  ندارد. 
بازماندگان افرادی که بر اثر اعمال تروریستی 
و ضددولتی، شلیک سالح سبک و سنگین، 
نیروهای  شلیک  و  مسمومیت  ماین،  انفجار 
حقوق  مستحق  باشند،  شده  کشته  دولتی 
شناخته  قانون  این  در  ذکرشده  امتیازات  و 

می شوند. 
که  می گوید  اما  معلولین  و  شهدا  وزارت 
حقوق  این  مستحق  افرادی  قانون،  براساس 
مفقودشدن  از  قبل  که  می شوند  امتیازات  و 
بازماندگان  »نفقه«  تامین  مسؤلیت  مرگ  یا 
شان را داشته اند. ضیاالحق فضلی سخن گوی 
روزنامه  به  معلولین  و  شهدا  امور  وزارت 
قوانین  براساس  می گوید  روز  اطالعات 
معیشت  تامین  مسؤلیت  افغانستان،  مدنی 
در  اما  است.  مرد  دوش  به  عموما  خانواده 
و  بازماندگان شهدا  امتیازات  و  قانون حقوق 
مفقودین مساله ی جنسیت قربانیان به عنوان 
شرط مستحق شدن از مزایای این قانون، ذکر 
نشده و به طور عمومی گفته شده در صورتی 
یا  شدن  کشته  از  قبل  مفقود  یا  قربانی  که 
مفقودیت »متکفل معیشت« بازماندگان خود 
بوده باشد، بازماندگانش از حقوق و امتیازات 

این قانون بهره مند می شوند. 
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دست کاری یا پاک شود. ریاضیات اما دائمی است. B² + A² قبل از 
این که فیثاغوث آن را به نام خود کند مساوی به C² بود و هنگامی 
که خورشید خاموش شود و کسی باقی نمانده باشد که به فکرش 
باشد، مساوی به سی مربع خواهد بود. قابل تغییر نیست. تا زمانی 
که جهانی با یک محور افقی و عمودی، یک آسمان و یک افق وجود 
داشته باشد، این فورمول باقی خواهد بود و مانند هرچیز صادق 

دیگری صادق خواهد ماند.
ریاضی دانان در دنیایی زندگی می کنند که اساسا قطعی است. بقیه 
»یک  آن  در  که  می کنیم  زندگی  جایی  در  دانشمندان،  حتا  ما، 
چیز قطعی« بر طبق قاعده »از زمانی که به یاد می آوریم این طور 
بوده است« قطعی است. به دلیل اصرار ریاضیات بر ثبوت، ریاضی 
بگوید که هرازگاهی چه  به ما  آنچه می داند،  می تواند در گستره 
اتفاق می افتد. ریاضیات به همان اندازه که دقیق است، ساده ترین 
زبان  به عنوان  زبان  این  داریم.  اسرار  بیان  برای  که  است  زبانی 
فیزیک، رمز و رازهای واقعی )چیزهایی که ما نمیتوانیم در دنیای 
طبیعی به وضوح ببینیم اما گمان میبریم که درست هستند و بعدا 
اسرار خیالی )چیزهایی که فقط در  را توصیف و  تأیید میشوند( 
از پرسش ها  بیان می کند. یکی  را  دارد(  ریاضی دانان وجود  ذهن 
درباره ریاضی این است که این رمز و رازهای انتزاعی در کجا وجود 

دارند، محدوده خانه آن ها چقدر است.
انسان خانه دارد، می گویند   برخی می گویند که ریاضی در ذهن 
فقط ذهن انسان توانایی درک و به هستی در آوردن آنچه موجودات 
ریاضیات می نامیم )مانند اعداد، معادله ها، فورمول ها و کل دستگاه 
ریاضیات( را دارند. و می گویند دلیل آن ساختاربندی ذهن انسان 
ابزاری  با  به روشی سازگار  را  ما سیم  پیچی شده ایم جهان  است. 
)ریاضی( که برای انجامش در اختیار داریم بررسی کنیم. )مثال به 
دلیل ساختاربندی مغزمان برای دریافت بازتاب نور از روی سطوح، 
به  این دیدگاه، متعلق  را همان طور که هست می بینیم.(  رنگ ها 
اقلیت است و عمدتا توسط دانشمندان علوم مغز و اعصاب تعداد 
مشخصی از ریاضی دانان که نسبت به حدس و گمان نامتمایلند 

مطرح می شود.
دیدگاه دیگر و مسلط تر این است که هیچ کس نمی داند ریاضی در 
کجا است. هیچ ریاضی دان و طبیعی دان وجود ندارد که بتواند به 
جایی اشاره کند و بگوید بفرما »ریاضیات آن جاست« یا »ریاضیات 
در آن جا زندگی می کند.« این باور که ریاضیات در جایی غیر از 
باشد کشف  ایجاد شده  که  آنچه  از  بیش  و  دارد  وجود  ما  درون 
باور  از  برگرفته  نامش  نامیده می شود.  افالطون گرایی  شده است، 
افالطون به قلمرو غیرفضایی-زمانی از گستره ای از اشکال کاملی 
به شمار می آیند.  ناقص آن  بازتولید  اشیای روی زمین  است که 
طبق این تعریف، این قلمرو غیرفضایی-زمانی ورای زمان و مکان 
است. خلقت خداوندی هم نیست. فقط »هست.« این که بگوییم 
ابدی است یا همیشه وجود داشته است، اظهارنظر زمانی است که 
صدق نمی کند. این قلمرو، »ناکجای بی زمان« است که هرگز در 
هیچ جایی وجود نداشته و نخواهد داشت اما با وجود این، هست. 
جهان فیزیکی، زمانی است و به زوال می رود، اما جهان غیرفضایی-

زمانی، ایده آل است و نمی رود.
دیدگاه سوم که هم تاریخی و هم حال حاضری است و طرفداران 
آن را تعداد معدود )اما نه ناچیز( از ریاضی دانان تشکیل می دهند، 
از ما خانه دارد و  برتر  این است که ریاضیات در ذهن موجودی 
ریاضی دانان به نوعی با افکار »او« درگیر هستند. »گئورگ کانتور«، 
خالق نظریه مجموعه ها )که در دوران کودکی من به عنوان بخشی 
»باالترین  که  گفت  می شد(  داده  آموزش  جدید«  »ریاضیات  از 
کمال خدا در توانایی وی در ایجاد مجموعه ای نامتناهی است و 
ایجادش سوق می دهد.«  به سمت  را  او  حسن عظیم مجموعه ها 
و ریاضی دان خودآموخته سرینیواسا رامانوجان که در سال ۲0۱5 
ساخته شد،  درباره اش  می دانست«  را  بی نهایت  که  »مردی  فیلم 
می گوید: »یک معادله برای من معنایی ندارد مگر آن که تفکر خدا 

را بیان کند.«
که  است  گفته  افالطون،  از  »جمهور«  هفتم  کتاب  در  سقراط 
ریاضی دان کسی است که خواب می بیند بیدار است. من بخشی از 

این سخن را درک می کنم و بخشی از آن را نه.

ِالیک ویلکینسون، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

مدتی پیش به ریاضیات عالقه مند شدم، بیشتر به این دلیل که 
در مکتب در انجام تکالیف ریاضی ام خیلی ضعیف بودم. راستش 
تقلب  اگر  اکثرا  بود.  ضعیف تر  هم  ضعیف«  »خیلی  از  عملکردم 
در  می توانم  آیا  ببینم  این که  برای  می ماندم.  ناکام  نمی کردم 
بزرگ سالی ریاضیاتم را خوب کنم یا نه، نسخه ای از »الجبر برای 
احمق ها« را خریدم. اما معلوم شد من در بزرگ سالی همان قدر از 
الجبر سر درمی آورم که در کودکی. با این حال مصمم بودم که بدانم 
بگیرم،  یاد  را  ریاضی  نتوانستم  بفهمم که چرا هرگز  آیا می توانم 
اما، دشوارتر  بزرگ سالی  ریاضی دوره ی مکتب در  با  کار  یا خیر. 
از الی کتاب ها درباره  اگر  و  را داشتم.  انتظارش  بود که  آنچه  از 
ریاضیات و از درون صحبتم با ریاضی دانان نمی فهمیدم که خارج 
از اتاق آشفته ی من در »هتل الجبر« ریاضیات از چه عظمتی و 
دامنه ای )که هرگز فکرش را نمی کردم( برخوردار است، مطمئن 
ادامه  را  ریاضی  با  کار  شیوه ی  آن  می توانستم  چقدر  که  نیستم 
دهم. بعد از آن بیشتر وقتم را صرف تالش برای آموختن درباره 

خصوصیات ریاضیات کردم.
ریاضی دانان می دانند ریاضیات چیست اما در بیان آن مشکل دارند. 
ما شنیده ایم که ریاضیات: هنر خلق دانش جدید از دانش قدیم 
با استفاده از منطق قیاسی و تجرید است. نظریه الگوهای رسمی 
است. مطالعه کمیت است. رشته ای است که شامل اعداد طبیعی و 
هندسه مسطحه و فضایی می شود. علمی است که محاسبات الزم 
است.  ساختارها  مطالعه  است.  نمادین  منطق  می دهد.  آن جام  را 
می کنیم.  ارائه  کیهان  الیتناهی  مهندسی  از  ما  که  است  روایتی 
شعر ایده های منطقی است. ابزاری برای جستجوی مسیر قیاسی 
از مجموعه بدیهیات به مجموعه گزاره ها یا انکار آن ها است. علمی 
به  حضورش  که  دید،  نمی توان  که  چیزهایی  دربرگیرنده  است 
تخیل وابسته است. متن اولیه ای است که وجودش فقط فرض شده 
است  ایده هایی  مطالعه  است.  دقیق  مفهومی  دستگاه  یک  است. 
اشیای  گویی  که  کند  مدیریت شان  گونه ای  به  خود  می تواند  که 
مرتبه  زباِن  یک  بی معنی  نمادهای  دست کاری  هستند.  واقعی 
که  است  رشته ای  است.  واضح  نحوی  و  صرف  قواعد  طبق  اول، 
در آن خصوصیات و فعل و انفعاالت اشیا معاینه می شود. علِم کار 
ماهرانه با مفاهیم و قواعدی است که برای این کار ابداع شده است. 
اکتشافی  استدالل های  و  دقیق  حدس های  پرسش ها،  حدسیات، 
فکر  ترین  باشد. طوالنی  احتماال درست  که  است  آنچه  مورد  در 
است  است. چیزی  رنج  با  به دست آمده  بینش  است.  بشر  مداوم 
که ایده های علمی با رشد و کمال تبدیل به آن می شود. واقعیتی 
ایده آل است. داستانی است که هزاران سال نوشته شده است و 
نوشتنش  هرگز  است  ممکن  و  است  نوشته شدن  درحال  همیشه 
به پایان نرسد. بزرگ ترین مصنوع منسجم است که توسط تمدن 
ساخته شده است. فقط یک بازی رسمی است. ریاضیات موسیقی 

ریاضی دانان است.
برتراند راسل معتقد است که ما به دلیل ماهیت ریاضی به عنوان 
هنری اکتشافی، در ریاضیات »هرگز نمی دانیم درباره چه صحبت 
می کنیم و یا آنچه می گوییم درست است.« داروین در ۱9 سالگی 
آموختن ریاضیات را با معلم خصوصی امتحان کرد و از آن متنفر 
شد. دلیل اصلی آن این بود که »در مراحل اولیه الجبر نمی توانست 
معنایی ببیند.« گفته می شود که او نتیجه گرفته بود که »ریاضی دان 
مرد نابینا در اتاقی تاریک است که به دنبال گربه سیاهی می گردد 
که آن جا نیست.« مسأله وقتی پیچیده تر می شود که هرچه دامنه 
ریاضیات کشیده تر شود، درکش دشوارتر می شود. ریاضی به صورت 
زبان ساده و معمول آغاز می شود )همه می توانند بشمارند(، سپس 
می شود.  تخصصی تر  سپس  و  می کند  پیدا  مختلف  گویش های 
طوری که گویندگان برخی از این گویش ها در جهان فقط به چند 
صد نفر می رسد. گویش های دیگرش هنوز حتا کشف نشده است.

علوم  سایر  نیست.  قدیمی  ریاضیات  اندازه  به  کتابی  و  لوح  هیچ 
همگی جوان تر از ریاضی هستند و عمرشان کم یا بیش هزارسال 
از  قبل  آن را  بشر  که  است  ثبتی  دفترچه  ی  اما  ریاضیات  است. 
آن که تاریخ داشته باشد، داشته است. تاریخ می تواند بازنگاری یا 

ریاضیات؛ 
مخلوق ذهن، زابن طبیعت یا تفکر خدا؟

درجه  به  آن  درصد  هشت  است.  لیسانس 
درجه ی  آن  درصد   0.۲6 تنها  و  ماستری 
فوق  آن  درصد   ۱3 دارند.  دکترا  تحصیلی 
تحصیلی  درجه ی  آن  درصد  هشت  و  بکلوریا 

بکلوریا دارند. 
 65 کارمند  دو  ادارات،  کارمندان  مجموع  از 
ساله، ۱۲ کارمند 64 ساله، هشت کارمند 63 
 6۱ کارمند   59 و  ساله   6۲ کارمند  نه  ساله، 
ساله می باشند که نظر به قانون کار افغانستان 
سن  اوسط  حد  دارند.  قرار  تقاعد  شرایط  در 
 3۸ مرکزی  ادارات  مطبوعاتی  کارمند   ۷6۱

سال است. 
مطبوعاتی  بخش  کارمندان  مطلق  اکثریت 
مهارت  افغانستان  مرکزی  ادارات  در 
امور  اداره ی  بررسی  براساس  ندارند.  تخنیکی 
ریاست  جمهوری از مجموع این کارمندان، ۸5 
در  برنامه، 90 درصد  ویرایش  در  آنان  درصد 
گرافیک دیزاین، ۸۷ درصد در استفاده از سوند 
سیستم، ۸۲ درصد در عکاسی و تصویربرداری 
و ۸4 درصد آنان در تولید برنامه مطبوعاتی و 
نشراتی مهارت ندارند. همین طور در برنامه های 
گرافیکی نیز اکثریت مطلق کارمندان مهارت 

ندارند.
ادارات  از مجموع ۸6۱ کارمند مطبوعاتی در 
و  متن  در  آن  درصد   3۸ تنها  مرکزی، 
تولید  و  تهیه  گزارش نویسی مهارت دارند. در 
متن ۲3 درصد آن به زبان پشتو، 4۲ درصد 
به زبان فارسی، ۱4 درصد به زبان انگلیسی و 
تنها دو درصد کارمندان بخش مطبوعاتی در 
تهیه و تولید متن به زبان ازبیکی مهارت دارند. 
امور  اداره ی  گزارش  یافته های  بنابر 
ریاست  جمهوری بیشتر ادارات تجهیزات کافی 
و معیاری ندارند. از میان تمام ادارات مرکزی 
و والیتی تنها شش اداره در مرکز و یک والیت 
هلمند استدیوی تولید محتوای نشراتی دارند. 
شماری از ادارات دیگر با کمبود کمره، سیستم 

صوت، کمپیوتر و... روبه رویند. 

و  اجتماعی  شبکه های  چاپی،  نشرات 
انترنت

ریاست  جمهوری  امور  اداره  گزارش  یافته های 
افغانی  نشان می دهد که ساالنه ده ها میلیون 
اجتماعی  صفحات   )Boost( اسپانسر  برای 
اما  می شود  مصرف  ادارات  در  فیسبوک  مثل 
نظارت از آن نشان داده که گاهی مسئوالن از 
آن به هدف »تشهیر« تصویر شخصی خودشان 
استفاده کرده اند. محتوای اطالع رسانی آن نیز 
نبوده  تأثیر گذار  و  اصلی  مهم،  موضوعات  در 
شبکه های  صفحات  دیگر  طرف  از  است. 
اجتماعی ادارات از نگاه مصونیت و تأییدی در 

سطح پایین قرار دارند. 
فیسبوک  صفحات  از  که  نظارتی  برمبنای 
که  می دهد  نشان  یافته ها  انجام شده،  ادارات 

هماهنگی و میکانیزم واضح برای نشر اطالعات 
وجود  ادارات  در  اجتماعی  صفحات  طریق  از 
از  اطالع رسانی  در  موضوع  این  اهمیت  ندارد. 
شده  برجسته  بیشتر  طبیعی  حوادث  و  آفات 
است. به گونه ی نمونه، حادثه  ی غم بار سیالب 
والیت پروان در تابستان ۱399، با وجودی که 
از طریق ریاست هواشناسی اداره ی هوانوردی 
ملکی پیش بینی شده بوده اما به موقع به اطالع 

باشندگان رسانده نشده است. 
آن  درصد   94 مرکزی  اداره ی   53 میان  از 
درصد   9۸ دارند.  وبسایت  یا  انترنتی  ادرس 
تویتر،  ادرس  درصد   ۸9 فیسبوک،  صفحه ی 
64 درصد چینل یوتیوب، ۲۸ درصد انستاگرام 
و هشت درصد ادارات ادرس تلگرام دارند. 56 
وبسایت  انترنتی  ادرس  والیتی  ادارات  درصد 
 35 و  فیسبوک  آن حساب  درصد   9۷ دارند. 
دارند.  تویتر  ادرس  والیات  در  ادارات  درصد 
والیات  در  ادارات  از  درصد   40 از  باالتر 
نیز  اداراتی که وبسایت دارند  ندارند.  وبسایت 
از  دور  و  بی محتوایند  و  غیرمعیاری  غیرفعال، 

نیازمندی های مطبوعاتی فعالیت می کنند. 
ادارات  فیسبوک  آدرس های  از  درصد   4۲
از  آبی  تیک  عالمت  یعنی  است.  نشده  تأیید 
طرف اداره فیسبوک نخورده است. همین  طور 
درصد   36 و  تویتر  آدرس های  از  درصد   55
ادرس های انستاگرام ادارات تأیید نشده است. 
بیشتر  مجموع  در  که  می دهد  نشان  یافته ها 
ادارات  اجتماعی  صفحه های  از  درصد   50 از 
در  موضوع  این  درحالی که  است.  نشده  تأیید 
از  اخبار اصلی  ارائه اطالعات موثق و تفکیک 

اخبار جعلی مهم است. 
اداره امور ریاست  جمهوری در جریان 55 روز 
فیسبوک  صفحه های  فعالیت   از  که  نظارتی 
ادارات  که  است  دریافته  است،  داشته  ادارات 
مرکزی و والیتی در مجموع در این مدت بیش 

از سه هزار پست فیسبوکی داشته اند. 
نشرات  محتوای  که  است  داده  نشان  یافته ها 
بیشتر  والیات  و  مرکزی  ادارات  فیسبوک 
نشست های  تشریفات،  انکشافی،  موضوعات 
ادارات  کارمندان  معرفی  و  اداری  و  رسمی 
بوده است. موضوعات مهم مثل مبارزه با فساد، 
دولت، حکومت داری خوب،  کابینه ی  تصامیم 
رده های  در  مردمی  روابط  و  امنیت  و  صلح 
در  درصد  نیم  از  کمتر  تنها  قراردارد.  پایین 
نشرات  فیصله های  و  فساد  با  مبارزه  بخش 
کرده اند. در محتوای نشرات هیچ گونه پالیسی 

و کارشیوه ای را تطبیق نمی کنند.
 33 ندارند.  چاپی  نشرات  ادارات  درصد   3۸
 ۲۱ دارند،  چاپی  نشرات  که  مرکزی  اداره ی 
تبلیغات،  درصد   ۱۸ عمومی،  معلوت  درصد 
۱۸ درصد اخبار، ۱۸ درصد معلومات مسلکی 
 ۱4 و  فرهنگی  محتوای  درصد   ۱۲ علمی،  و 

درصد موردهای دیگر را به نشر می رسانند. 

از ۲4 قربانی این حمله بود که به عنوان قابله 
کار می کرد. محرم علی نبی زاده، همسر مریم 
درخواست  برای  وقتی  که  می گوید  نورزاد 
شهدا  و  امور  وزارت  به  او  امتیازات  و  حقوق 
که  گفته اند  او  به  کرده،  مراجعه  معلولین  و 
حقوق معادل بازنشستگی همسرش را سازمان 
پزشکان بدون مرز می پردازد و او شامل حقوق 
به  نبی زاده  آقای  نمی شود.  دیگری  امتیاز  و 
از  من  »وقتی  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه 
یک حقوق دان پرسیدم گفت که همسر تو جدا 
از حقوق بازنشستگی که بدوش داکتران بدون 
مرز است، مستحق امتیازات دیگر که براساس 
می گردد،  اهدا  شهدا  بازماندگان  برای  قانون 

می شود ولی به تو دروغ گفته اند.«
ضیاالحق فضلی سخن گوی وزارت امور شهدا و 
معلولین می گوید که این وزارت طرح تعدیل 
و  شهدا  بازماندگان  امتیازات  و  حقوق  قانون 
مفقودین را به وزارت عدلیه پیشکش کرده که 
براساس آن تمام »شهدا و مفقودین« مستحق 

دریافت حقوق می شوند. 
آقای فضلی به روزنامه اطالعات روز می گوید: 
امور  وزارت  که  قانون  این  تعدیل  طرح  »در 
فرستاده،  عدلیه  وزارت  به  معلولین  و  شهدا 
در آن واضح نوشته شده هر شهید چه مرد و 
چه زن باشد، متکفل معیشت باشد یا نباشد، 
طرح  در  می شود.  حقوق  مستحق  آن  ورثه ی 
پیشنهاد  عدلیه  وزارت  به  که  قانون  تعدیل 

کردیم این موضوع حل شده است.«   
و  شهدا  بازماندگان  امتیازات  و  حقوق  قانون 
»شهدا  بازماندگان  از  حمایت  برای  مفقودین، 

و مفقودین« پنج نوع حقوق را در نظر گرفته 
معادل  حقوق  پرداخت  مالی،  کمک  است. 
تحصیلی،  و  آموزشی  خدمات  بازنشستگی، 

توزیع زمین و پرداخت هزینه ی سفر حج.
مقدار کمک مالی برای بازماندگان افرادی که 
غیرنظامی(  و  )نظامی  دولتی  اداره ی  کارمند 
مزد  معادل  باشند،  بوده  خصوصی  بخش  یا 
ماهوارشان  مزد  آخرین  براساس  ماهه  ده 
رتبه  بدون  که  افرادی  بازماندگان  برای  است. 
معادل  باشند،  بوده  مزد  بدون  و  ثابت  مزد  یا 
مزد 5 ماهه ی شان براساس مزد مامور بست ۸ 

خدمات ملکی است. 
و  غیرنظامی  نظامی،  افراد  بازنشستگی  حقوق 
کارمندان اداره های نیمه دولتی و خصوصی، 35 
درصد است و براساس آخرین مزد ماهوارشان 
افراد  بازنشستگی  اما حقوق  محاسبه می شود. 
بدون رتبه، بدون مزد معین و بدون مزد، 30 
 ۸ بست  کارمند  مزد  براساس  و  است  درصد 

خدمات ملکی محاسبه می شود. 
براساس این قانون، دولت 5 درصد از بورس های 
واجد  بازماندگان  برای  را  خارجی  تحصیلی 

شرایط »شهدا« اختصاص می دهد. 
قانون، دولت متعهد شده  این  همچنین طبق 
 50 و   ۲0 تخفیف  با  آپارتمان  و  زمین  است 
بازماندگان بی سرپناه اختصاص  برای  درصدی 
برای  دولت  که  امتیازی  آخرین  می دهد. 
در  تروریستی  رویدادهای  قربانیان  بازماندگان 
نظر گرفته، سهمیه 5 درصدی سفر حج است 
یا  کشورها  دولت،  سوی  از  آن  هزینه ی  که 

موسسه های اسالمی پرداخته می شود. 
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در ارتباط با تعهد نظامی ایاالت متحده به امنیت منطقه 
عنوان کرده است.

این چهارمین بار است که این بمب افکن های امریکا طی 
حدود دو ماه از سال جاری میالدی به خاورمیانه اعزام 
می شوند و دومین ماموریت پروازی آن ها از زمان روی 

کار آمدن دولت جو بایدن به شمار می رود.
بایدن به تازگی فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را 
که ۲6 سال پیش در مورد جمهوری اسالمی صادر شده 

بود تمدید کرد.
پیام  و  مشترک  پروازی  ماموریت  این  دیگر  سوی  از 
شرایطی  در  اسالمی  جمهوری  به  آن  غیرمستقیم 
صورت می گیرد که تهران و تل آویو طی روزهای اخیر 
تهدیدهای نظامی مستقیم تری را به هم مخابره کرده اند.

گفت  اسرائیل،   دفاع  وزیر  گانتس،   بنی  سو  یک  در 
کشورش برنامه  حمله به سایت های اتمی ایران را به روز 
می کند و در صورت لزوم آمادگی عمل مستقل را دارد. 
در واکنش هم امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، گفته طرح 
نابودی تل آویو و حیفا آماده شده و با »یک اشاره« علی 

خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، اجرا می شود.
این تنش اسرائیل و تهران در حالی است که در سوی 
دیگر در هند بازرسان ضدتروریسم دولت اعالم کرده اند 
پشت  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
انفجار اخیر صورت گرفته در خارج از سفارت اسرائیل 
ایران در یک مورد دیگر هم  است.  بوده  این کشور  در 
اخیرا از سوی اسرائیل به دست داشتن در انفجار کشتی 

این کشور در دریای عمان متهم شده است.
با این حال، مقام های ایران این گزارش ها را رد می کنند.

متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  ستاد  روز:  اطالعات 
امریکا )سنتکام( اعالم کرد در آخرین ماموریت پروازی 
بمب افکن های این کشور در آسمان خاورمیانه، که یکی 
ارزیابی  ایران  به  بازدارندگی  پیام  ارسال  آن  اهداف  از 
عربستان سعودی هم  و  اسرائیل  می شود، جنگنده های 

حضور داشته اند.
به گزارش ایران اینترنشنال، صفحه تویتر ارتش اسرائیل 
این  اف-۱5  جنگنده های  کرده  اشاره  زمینه  همین  در 
کشور روز یکشنبه پرواز دو بمب افکن غول پیکر بی-5۲ 
امریکا را در چارچوب »همکاری استراتژیک« با نیروهای 

ایاالت متحده همراهی کردند. 
جنگنده های  بر  عالوه  که  کرده  تایید  هم  سنتکام 
اسرائیل، جت های جنگنده عربستان سعودی و قطر نیز 

در این ماموریت گشت پروازی حضور داشته اند.
جهت  در  را  چندملیتی  پروازی  ماموریت  این  امریکا 
اطمینان خاطر متحدان و شرکا  با هدف  و  بازدارندگی 

جنگنده های ارسائیل و عربستان سعودی 
یکا پرواز کردند همراه بمب افکن های امر

با این حال، او از نام بردن از فردی که چنین اظهار نظری 
کرده است، خودداری کرد.

مگان مارکل که در این مصاحبه که از یکشنبه از شبکه 
سی بی اس پخش شد، گفت:  ›‹آنها نمی خواستند )پسرش(  

عنوان شاهزاده داشته باشد. ›‹
مگان مارکل و شاهزاده هری در این مصاحبه از اعضای 
خانواده سلطنتی، از جمله شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا 

انتقاد کردند ولی مستقیم از ملکه الیزابت انتقاد نکردند.
با این حال به گفته مگان مارکل، خانواده سلطنتی نسبت 
بی تفاوت  در مطبوعات  او  از  نژادپرستانه  به گزارش های 

بوده است.
مگان و شاهزاده هری جنوری سال گذشته اعالم کردند 
سلطنتی  خانواده  قالب  در  خود  رسمی  وظایف  از  که 

کناره گیری و به امریکا نقل مکان می کنند.
کاخ باکینگهام ماه گذشته تایید کرد این جدایی دایمی 

خواهد بود.
شاهزاده هری که 36 سال سن دارد، گفت به خاطر اینکه 
وضعیت همسرش درک نمی شده از خانواده سلطنتی جدا 

شده است.
شاهزاده  پدرش،  با  رابطه اش  به  اشاره  با  هری  شاهزاده 
چارلز، گفت احساس کرده او رهایش کرده است: ›‹خانواده 

ام عمال ارتباط مالی با من را قطع کردند. ›‹
از  او، شاهزاده چارلز در یک دوره زمانی حتی  به گفته 

پاسخ دادن به تماس های او خودداری کرده است.
شاهزاده هری گفت:  ›‹سه بار با مادربزرگم صحبت کردم 
و دو بار با پدرم که او دیگر به تماس هایم پاسخ نداد. او 

سپس گفت، حرف هایت را بنویس. ›‹

اطالعات روز: مگان مرکل، همسر شاهزاده هری، نوه ملکه 
بریتانیا، خانواده سلطنتی این کشور را به ›‹نژادپرستی و 

دروغ گویی ›‹ متهم کرده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، مگان به همراه شاهزاده هری، 
در مصاحبه با اوپرا وینفری، مجری مشهور امریکایی گفت 
پس از ازدواج در سال ۲0۱۸ به خودکشی فکر کرده بود.

مگان که 39 سال دارد، فرزند یک مادر سیاه پوست و پدر 
سفیدپوست امریکایی است.

در این مصاحبه اختصاصی با شبکه سی بی اس امریکا، که 
روز بعد )دوشنبه( در بریتانیا پخش می شود، شاهزاده هری 
و مگان مرکل در طول دو ساعت درباره طیف وسیعی از 
موضوعات از جمله نژادپرستی، سالمت روان، رابطه شان با 

رسانه ها و سازوکارهای خانواده سلطنتی صحبت کردند.
به گفته مگان مرکل، وقتی فرزندش آرچی را باردار بوده، 
دغدغه اعضای خانواده سلطنتی میزان تیرگی رنگ پوست 

فرزندش بوده است.

یتانیا  مصاحبه جنجایل عروس و پرس ولیعهد بر
یکایی با شبکه امر
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ــوده و قصــد نداشــته  ــادی برخــوردار نب از شــدت زی
ــه  ــاال ب ــذارد، احتم ــای بگ ــر ج ــی ب ــات جان ــه تلف ک
ایــن دلیــل بــود کــه ایرانیــان نمی خواســتند در 
هنــد کــه از دوســتان ایــران محســوب می شــود 
مشــکلی ایجــاد شــود. امــا پیــام انفجــار »واضــح بــود 

ــد واقعــی.« و تهدی
این دومین حمله به در هند و مرتبط با اسرائیل در یک 

دهه گذشته بوده است.
به  آهن ربایی  بمب  موتور  با  نفر  یک   ۲0۱۲ فبروری 
انفجار  چسباند.  چهارراهی  در  سفارت  خودروی  یک 
افتاد.  اتفاق  هند  نخست وزیر  دفتر  متری   300 در 
چهار نفراز جمله همسر یکی از دیپلمات های سفارت 

اسرائیل زخمی شدند.

انفجار  این  در  داعش  نقش  از  حاکی  که  گذاشته اند 
هند  تروریسم  ضد  سازمان های  ارزیابی  اما  باشد؛ 
»جنگ  و  کارزار  از  بخشی  انفجار  این  می دهد  نشان 

نامتقارن« سپاه پاسداران علیه اسرائیل است.
بعد از این انفجار یادداشتی دست نویس در محل پیدا 
نام »جیش الهند«  به  ناشناس  آن گروهی  در  شد که 

مسئولیت حمله را پذیرفته بود.
این نامه که به زبان انگلیسی خطاب به سفیر اسرائیل 
بزرگتر«  و  بهتر  »انتقام  درباره  شده،  نوشته  هند  در 
قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده  به تالفی کشتن 

هشدار داده است.
یــک کارشــناس ضــد تروریســم کــه نخواســته نامــش 
فــاش شــود بــه هندوســتان تایمــز گفتــه اینکــه بمب 

یا  و   PETN بالقوه کشنده  انفجاری  مواد  از  احتماال 
این  گفته  به  است.  شده  استفاده  آن  در   ،  ANFO

گزارش هنوز نتایج آزمایشگاهی نهایی نشده است.
هند  تروریسم  ضد  آژانس های  گزارش،  این  بنابر 
این  ادعای  به  کرده اند.  تهیه  مظنونان  از  فهرستی 
نتیجه  شده  انجام  بررسی های  از  پس  آنها  روزنامه 
گرفته اند که نیروی قدس سپاه پاسداران هدایت این 

اقدام را بر عهده داشته است.
که  نوشت  آگاه  مقام های  از  نقل  به  تایمز  هندوستان 
بمب  این  جاسازی  در  هند  شیعه  محلی  گروه  یک 
دست داشته است. اما این روزنامه به این گروه اشاره ای 

نکرده است.
جا  بر  نشانه هایی  انفجاری  عوامل  گزارش،  این  بنابر 

دهلی،  چاپ  تایمز،  هندوستان  روزنامه  روز:  اطالعات 
به نقل از کارشناسان ضد تروریسم هند گزارش کرده 
است که ایران در انفجار بمبی نزدیک سفارت اسرائیل 

در هند نقش داشته است.
جنوری   ۲9 جمعه  روز  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
بمبی دست ساز در حدود 50 متری ساختمان سفارت 
خودرو  چند  به  که  شد  منفجر  دهلی-نو  در  اسرائیل 
تلفاتی هم  و  نزد  به سفارت  اما آسیبی  آسیب رساند 

به جا نگذاشت.
جنوری   ۲9 که  بمبی  است  نوشته  تایمز،  هندوستان 
یک  شد،  منفجر  اسرائیل  سفارت  نزدیک  در  امسال 
که  دریافته اند  تحقیق  مسئوالن  و  نبوده  ساده  بمب 
و  بوده  راه دور مجهز  از  به یک دستگاه کنترل  بمب 

هندوستان تایمز: 
ایران در بمبگذاری نزدیک سفارت ارسائیل در دهلی نقش داشت

سعودی را مجبور کرد که به طور موقت تولید نفت خام را 
تا بیش از 50 درصد کاهش دهد.

ارتش حوثی، روز یکشنبه گفت  یحیی سریع، سخنگوی 
بالستیک  موشک  فروند   ۸ و  پهپاد   ۱4 با  گروه  این  که 
»دست به عملیات گسترده ای در قلب عربستان سعودی« 

زده است.
حوثی ها در هفته های اخیر حمالت به عربستان سعودی 
عربستان  رهبری  به  ائتالف  سویی  از  داده اند.  افزایش  را 
سعودی نیز اعالم کرد که روز یکشنبه مواضع شبه نظامیان 
هدف  را  مناطق  دیگر  و  یمن،  پایتخت  صنعا،  در  حوثی 
که  دادند  هشدار  و  دادند  قرار  خود  هوایی  حمالت 
محسوب  قرمز  خط  سعودی  پادشاهی  در  غیرنظامیان 

می شوند.
نیروهای ائتالف در بیانیه خود گفتند که حوثی ها پس از 
آن که دولت ایاالت متحده آنها را از فهرست سازمان های 

تروریستی خارج کرد، دل و جرات پیدا کرده اند.
از  احتراز  برای  ملل  سازمان  توصیه  به  بایدن  جو  دولت 
دامن زدن به بحران انسانی در یمن حوثی ها را از فهرست 
و  واشینگتن  کرد.  خارج  خود  تروریستی  سازمان های 

حویث ها تأسیسات نفیت عربستان را هدف حمالت پهپادی و موشیک قرار دادند

آتش بس  یک  برقراری  با  می کنند  تالش  ملل  سازمان 
یمن  به جنگ  دادن  پایان  برای  مذاکرات سیاسی  زمینه 

را فراهم آورند.

عربستان سعودی  دولتی  رسانه های  این،  از  قبل  ساعاتی 
به  المللی  بین  ائتالف  نیروهای  که  بودند  کرده  اعالم 
رهبری این کشور توانسته اند ۱۲ فروند پهپاد مسلح را که 
به عالوه دو  به »اهداف غیرنظامی« داشتند،  قصد حمله 
به سمت جازان شلیک شده  بالستیک که  فروند موشک 

بود، رهگیری کنند.
صدای  که  گفتند  رویترز  به  الظهران  ساکنان  از  نفر  دو 
انفجاری را شنیده اند. سفارت ایاالت متحده در عربستان 
سعودی هم گزارشی منتشر کرد که به حمالت احتمالی 
شرقی  استان  در  الخبر  و  الدمام  الظهران،  شهرهای  به 

عربستان اشاره دارد.
صادرات  و  آرامکو  نفت  تولید  عمده  مرکز  شرقی  استان 
نفت عربستان سعودی است. حدود دو سال قبل عربستان 
نفت جهان محسوب  بزرگ ترین صادرکننده  که  سعودی 
می شود، از حمالت پهپادی و موشکی نیروهای حوثی که 
در  بودند،  داده  قرار  هدف  را  کشور  این  نفتی  تاسیسات 

شوک فرو رفت.
ریاض بالفاصله انگشت اتهام خود را به سمت ایران گرفت 
عربستان  حمالت  آن  کرد.  رد  را  اتهام  این  تهران  اما 

نیروهای حوثی شامگاه یکشنبه ۱۷ حوت  روز:  اطالعات 
منطقه  در  سعودی  عربستان  آرامکوی  نفتی  تاسیسات 
»راس تنوره« را هدف حمالت پهپادها و موشک های خود 
قرار دادند، رخدادی که ریاض انگیزه آن را ایجاد بی ثباتی 

در بازار جهانی انرژی توصیف کرده است.
به گزارش رادیو فردا، حوثی ها همچنین در این روز اعالم 
کردند که پایگاه های نظامی عربستان سعودی در شهرهای 
الدمام، عسیر و جازان نیز هدف حمالت آنان قرار گرفته 

است.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت انرژی عربستان سعودی 
تنوره  راس  در  نفت  ذخیره  محوطه  یک  که  داد  گزارش 
تلفات  حمله  این  اما  گرفته  قرار  پهپاد  یک  تهاجم  مورد 
یا خساراتی نداشته است. راس تنوره منطقه ای است که 
از  و  است  واقع  آن  در  جهان  نفتی  تاساسیات  بزرگترین 
این رو اختالل در آن می تواند تاثیرات اقتصادی عمده ای 

داشته باشد.
موشک  فروند  یک  عربستان،  انرژی  وزارت  گفته  به 
بالستیک حوثی ها نیز نزدیک مجموعه مسکونی آرامکو در 

الظهران فرود آمده است.
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بدینوسیله به تأسی از فقره)۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود،} شفاخانه عاجل ابن سینا  { در نظر دارد ، قرار داد} یک قلم نان خشک{را به شرکت } احمد مسعود احسان ، دارنده جواز نمبر ۱66۱۲آدرس 
کلوله پشته { به قیمت مجموعی مبلغ ۱۸۸0000 یک میلیون وهشتصد وهشتاد هزار افغانی { اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به} شفاخانه عاجل ابن سینا  { واقع}پل آرتل سینمای پامیر  
وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

یدان در خانه بزرگانچراغ سزب ستاره آملاین برای بازگشت آمار فوق العاده ز
قرار  کنم  می  »تصور  گفت:  مولر 
برای  نیز  تابستان  فصل  در  است 
بکنم.  تالش  قهرمانی  عناوین  فتح 
آیا  که  دید  ادامه خواهیم  در  البته 
فصل  قهرمانان  لیگ  فینال  از  بعد 
یا  پایان خواهد رسید  به  برای من 
آلمان در  تیم ملی  برای  اینکه من 
اروپا  های  ملت  جام  های  رقابت 
بازی خواهم کرد. اما قطعا من آماده 

بازی کردن هستم.«
در  دیروز  بیلد  نشریه  همچنین 
مولر  توماس  شد  مدعی  گزارشی 
گرفته  قرار  بازگشت  آستانه  در 
در  لوو  یوواخیم  هنوز  البته  است. 
این رابطه تصمیمی قطعی نگرفته، 
اما توماس مولر یکی از گزینه های 
پیش روی او برای دعوت شدن به 
برای رقابت  آلمان  اردوی تیم ملی 
البته  های یورو ۲0۲0 خواهد بود. 
بعید است این اتفاق در مورد ژروم 

بواتنگ یا مت هوملس رخ بدهد.

اتلتیکومادرید یعنی واندا  التاسیس 
این  و  نشده  مغلوب  متروپولیتانو 
الدین  بار در دوران زین  اتفاق سه 
کوتاه  روزهای  در  بار  یک  و  زیدان 
مسند  بر  سوالری  سانتیاگو  حضور 

هدایت این باشگاه رخ داده است.
تنها  زیدان  الدین  اما تخصص زین 
رقیب  استادیوم  در  گیری  نتیجه 
مادرید  رئال  و  نیست  همشهری 
در  حال  به  تا  او  هدایت  تحت 
استادیوم نوکمپ متعلق به بارسلونا 
نیز شکست نخورده است. زیدان به 
عنوان سرمربی تا به حال هشت بار 
بلوگرانا را در نوکمپ مالقات کرده 
که کارنامه فوق العاده پنج پیروزی و 
سه شکست را رقم زده است. بدین 
ترتیب دو رقیب بزرگ رئال مادرید 
یعنی بارسلونا و اتلتیکومادرید هنوز 
در حسرت شکست دادن تیم زین 
خانگی  استادیوم  در  زیدان  الدین 

خود هستند.

بایرن  آماده  ستاره  مولر،  توماس 
مونیخ مدعی شد آماده بازگشت به 

ترکیب تیم ملی آلمان است.
تصمیم  از  سال  سه  حدود 
غیرمنتظره یوواخیم لوو برای حذف 
ترکیب  از  مولر  توماس  همیشگی 
در  ناکامی  از  بعد  آلمان  ملی  تیم 
این  و  شده  سپری  جهانی  جام 
ترکیب  در  بقدری  باتجربه  بازیکن 
شده  طاهر  درخشان  مونیخ  بایرن 
بازگشت دوباره  که همگی خواهان 
هستند.  مانشافت  ترکیب  به  او 
به  رسد  می  نظر  به  که  اتفاقی 
زودی رخ خواهد داد و توماس مولر 
حاضر   ۲0۲0 یورو  های  رقابت  در 

خواهد بود.
این ستاره آلمانی حاال در مصاحبه 
به  اذعان داشت حس می کند  ای 
زودی قرار است به ترکیب تیم ملی 
برای  تابستان  و در  بازگشته  آلمان 
کسب موفقیت تالش کند. توماس 

نتیجه  زیدان متخصص  الدین  زین 
آور  رعب  های  استادیوم  در  گیری 

اسپانیا است.
رئال مادرید برای نزدیک تر شدن به 
کسب  دنبال  به  اللیگا  جدول  صدر 
اما  بود،  اتلتیکومادرید  برابر  پیروزی 
این  دروازه  ابتدایی  دقایق  در همان 
تیم توسط لوییس سوارز باز شد و در 
نهایت این کریم بنزما بود که توانست 
بازی را به تساوی بکشاند. اما همین 
شد  باعث  فرانسوی  ستاره  گل  تک 
رکورد فوق العاده زین الدین زیدان، 
در  مادرید  رئال  پرافتخار  سرمربی 

خانه رقیب همشهری حفظ شود.
زین الدین زیدان در دو دوره حضور 
نشان  بالنکوس  لوس  نیممت  روی 
بازی  در  گیری  نتیجه  استاد  داده 
های حساس است و کارنامه او در 
مهر  نیز  بزرگ  رقبای  برابر  اللیگا 
تاییدی بر این ادعا بوده است. رئال 
مادرید تا به حال در استادیوم جدید 

ییس  الپورتا ر
باشگاه بارسلونا شد

گرت بیل: 
من دیگر 21 ساله نیستم!

ابراز  تاتنهام  ولزی  ستاره  بیل،  گرت 
پیش  درخشانی  روزهای  کرد  امیدواری 

رو داشته باشد.
اوج  در  اخیر  های  هفته  در  بیل  گرت 
آمادگی قرار داشته و در کل در این فصل 
در ۱5 بازی 9 بار موفق به گلزنی شده 
است. گرت بیل یکشنبه شب برابر پاالس 
نشان  تا  گلزنی شد  به  موفق  بار  دو  نیز 
دهد به روزهای اوج بازگشته است. حاال 
این ستاره ولزی در مورد شرایط خود در 

ترکیب تاتنهام صحبت کرده است.
احساس  باید  »شما  گفت:  بیل  گرت 
ها  فرصت  از  سپس  و  داشته  خوبی 
استفاده کنید. ممکن است روزهای خوب 
مسئله  بنابراین  باشید،  داشته  بدی  و 
هنگامی  باید  و  است  بودن  صبور  اصلی 
که فرصتی پیدا می کنید از آن استفاده 
کنید. من دیگر ۲۱ ساله نیستم. فقط می 
خواهم به سختی تالش کرده و از فرصت 
های خود در هر مسابقه ای استفاده کنم.
راهی  دلیل  به همین  کنم  فکر می  من 
این  هجومی  بازیکنان  شدم.  تاتنهام 
باشگاه، چه آنها که در زمین حضور پیدا 
نشین  نیمکت  که  آنهایی  چه  و  کرده 
کنند.  می  بازی  العاده  فوق  هستند 
جلو  به سمت  را  یکدیگر  بازیکنان  همه 
امتیاز  این سه  سوق می دهند و کسب 
زیادی  های  تیم  بود.  کننده  خوشحال 
برای کسب سهمیه تالش می کنند، پس 
باید به سختی کار کرد. حاال در شرایط 
نفس  به  اعتماد  دوباره  و  هستیم  خوبی 
پیدا کرده ایم و من امیدوارم که بتوانیم 

این مسیر را ادامه دهیم.
درخشش هری کین؟ او یک بازیکن فوق 
او  است.  درخشان  مهاجم  یک  و  العاده 
ما  و  داشت  درخشانی  عملکرد  هم  باز 
خوش شانس هستیم که او را در ترکیب 

داریم.«

به  آرا  بیشترین  کسب  با  الپورتا  خوان 
عنوان رییس جدید بارسلونا معرفی شد.
انتخابات ریاست باشگاه  به نقل از آس، 
اعضای  و  شد  برگزار  یکشنبه  بارسلونا 
باشگاه و بازیکنان تیم کاتاالنی از میان 
ویکتور  و  فریکسا  تونی  الپورتا،  خوان 
فونت به نامزد مورد نظر خود رای دادند. 
به  را  رای خود  نامزد هم  همچنین سه 

صندوق انداختند. 
نتایج را  باشگاه کاتاالنی  بامداد دوشنبه 
اعالم و الپورتا را به عنوان رییس جدید 
بارسلونا معرفی کرد. الپورتا با کسب 5۷ 
قرار  خود  رقیب  دو  از  باالتر  آرا  درصد 
گرفت. فونت و فریکسا هم به ترتیب 39 
و 9 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. 

یک سال قبل حتی تصور چنین روزهایی 
نیز برای لیورپول غیرممکن بود.

برابر  شکست  اما  باشد،  دار  خنده  شاید 
استادیوم  در  آنهم  هجدهمی  رده  فوالم 
آنفیلد دیگر کسی را متعجب نمی کند و 
نتایج  اخیر  اینقدر در هفته های  لیورپول 
این  مخوف  استادیوم  که  گرفته  ضعیفی 
تیم های  به تفرجگاه حتی  تبدیل  باشگاه 
پایین جدولی نیز شده است. شش شکست 
برای  فصل  شده  باعث  خانه  در  متوالی 
لیورپول و یورگن کلوپ در انگلیس خیلی 

زودتر از حد انتظار به اتمام برسد.
وقتی در اوایل فصل این تیم باخت عجیب 
متحمل  ویال  آستون  برابر  را  گل  هفت  با 
نتیجه  این  بسیاری تصور می کردند  شد، 
قبل  فصل  مانند  لیورپول  و  بوده  اتفاقی 
بخت اول فتح عنوان قهرمانی محسوب می 
شود. اما هر چه گذشت اوضاع بدتر شد و 
کردن  حال سپری  در  کلوپ  یورگن  حاال 
بدترین روزهای خود از زمان قبول هدایت 

این تیم در سال ۲0۱5 است.
تاثیرگذار  بازیکنان  مصدومیت  تردید  بی 
خصوصا در خط دفاعی یکی از عوامل مهم 
بوده است.  افت فاحش مرسی سایدی ها 
در دیدار رفت برابر اورتون بود که ویرژیل 
با  وحشتناک  برخورد  از  بعد  دایک  فن 
جوردن پیکفورد دچار مصدومیت شدیدی 

شد و تقریبا فصل را از دست داد.
نیز  ماتیپ  جوئل  و  گومز  جو  ادامه  در 
حتی  اینجاست  جالب  و  شدند  مصدوم 
زمستانی  و  معمولی  گزینه  کاباک،  اوزان 
آسیب  اخیرا  نیز  دفاعی  خط  در  لیورپول 

که این اتفاق از فصل 54-۱953 بی سابقه 
بوده است. لیورپول آن فصل نیز شش بار 
در خانه شکست خورد و البته دست آخر 
در آن فصل در رده آخر جدول قرار گرفته 
که  اتفاقی  شد؛  تر  پایین  دسته  راهی  و 

محال است این فصل تکرار شود. 
فقط بین اکتبر ۱95۱ تا مارچ ۱95۲ بوده 
از  پیروزی  بدون  بازی   ۱0 با  لیورپول  که 
این بدتر عمل کرده است. مرسی سایدی 
ها اخیرا در هشت مسابقه خانگی خود در 
لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشده و 
دو تساوی و شش شکست را تجربه کرده 

اند.
آنفیلد  در  سال  سه  از  بیش  که  لیورپولی 
خانه  در  مکررا  حاال  بود،  نشده  مغلوب 
و رکوردهای درخشان  شکست می خورد 
کلوپ و تیمش حاال تبدیل به آنتی رکورد 
شده است. اما تردیدی وجود ندارد آنفیلد 
آن  و  متعصب  هواداران  حضور  بدون 
مانند  دیگر  ترسناک،  و  آور  رعب  فضای 
گذشته نیست و احتماال تا زمان بازگشت 

طرفداران شرایط اینگونه ادامه پیدا کند.
شاید باور کردنی نباشد اما یک سال پیش، 
لیورپول با غلبه بر بورنموث توانست فاصله 
امتیاز   ۲5 به  جدول  دوم  تیم  با  را  خود 
هوادار  ترین  بدبین  دیگر  و  دهد  افزایش 
این تیم نیز تردیدی در مورد کسب عنوان 
حاال  اما  نداشت.  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان نیز برای این 
تیم تبدیل به رویای بزرگی شده و عجیب 
بر  چه  شود  نمی  متوجه  کسی  اینجاست 

سر لیورپول و یورگن کلوپ آمده است.

نباشد. تقریبا تمام بازیکنان لیورپول نسبت 
به فصل گذشته ضعیف تر عمل کرده اند 
و قرمزها به خصوص در دیدارهای حساس 
قادر به تکرار اقتدار سالهای اخیر نبوده اند.

آمار و ارقام گویای همه چیز است
لیورپول در سال جدید میالدی و در ۱4 
مسابقه اخیر خود تنها در سه دیدار موفق 
به کسب پیروزی شده و در کل موفق به 
کسب ۱۲ امتیاز از 4۲ امتیاز ممکن شده 
آنفیلد اوضاع حتی  اما در استادیوم  است. 
از این هم بدتر است. از تاریخ ۲۷ دسامبر 
به  موفق  حتی  خود  اخیر  بازی  هشت  و 
یک  تنها  و  نشده  هم  پیروزی  یک  کسب 
بار در جریان بازی قادر به باز کردن دروازه 

حریفان بوده است.
لیورپول حاال برای اولین بار در شش دیدار 
متوالی در لیگ برتر در آنفیلد مغلوب شده 

دیده است. آلیسون بکر، دیگو ژوتا، جوردن 
مگر  کلوپ  یورگن  این   .... و  هندرسون 

چقدر بدشانس است؟

افت چهره های کلیدی قهرمانی فصل 
قبل

بی تردید آلیسون بکر در این فصل قادر به 
تکرار کسری از درخشش فصل قبل نبوده 
و خط دفاعی مقتدر لیورپول در این فصل 
ویرانه و در هم شکسته است. آمار گلزنی 
سادیو  و  فرمینو  بابی  چون  هایی  ستاره 
مانه مانند سال های گذشته نبوده و دیگر 
خبری از مثلث آتشین خط حمله مرسی 

سایدی ها نیست.
افت  در  نیز  سرمربی  یک  تردید  بی  البته 
فاحش بازیکنان تیمش بی تقصیر نیست، 
اما به هر حال شاید بعد از سالها درخشش 
عجیب  هم  خیلی  اتفاق  این  خوردن  رقم 

رسنوشت تلخ مریس سایدی ها؛
پول آمده است؟ چه بالیی رس کلوپ و لیور
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نداشته است.
براساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق 
کشور  این  در  کار  کودکان  افغانستان،  بشر 
نسبت به سال ۱39۸ ده درصد بیشتر شده 

است.
و  هماهنگی  عدم  از  انتقاد  با  سیمیا  خانم 
هم سویی کار نهادهای خارجی با اولویت های 
و  دولت  که  می گوید  افغانستان  دولت 
حقوق  از  حمایت  راستای  در  که  نهادهایی 
کار  کودکان  از  باید  می کنند  کار  کودکان 
روانی  و  روحی  لحاظ  از  را  آن ها  و  حمایت 
و  خیابانی  اذیت های  و  »آزار  درمان کنند: 
کودکان  برای  خطرناکی  پیامدهای  جنسی 
دختر دارد و باعث یک سلسله ناهنجاری های 
که  وقتی  می شود.  کودکان  این  در  رفتاری 
جنسی  اذیت  و  آزار  تحت  کودکی  از  افراد 
قرار بگیرند، یا تجارب بسیار بد از این دوران 
آینده  است  ممکن  اینده  در  باشند  داشته 

تاریک داشته باشند.«

از  فارغ  و  خوب  زندگی  صاحب  هم  من 
جاده ها  در  زندگی  مورد  در  مردم  قضاوت 

خواهم بود.«
قوانین  تطبیق  به  متعهد  افغانستان  اگرچه 
در  بین المللی  کنوانسیون های  و  حمایتی 
عمل  در  آنچه  اما  است  کودکان  با  رابطه 
می دهد.  نشان  را  آن  خالف  هستیم  شاهد 
بی توجهی  کار،  کودکان  شمار  افزایش 
حقوق  از  والدین  آگاهی  عدم  و  حکومت 
کودک را تبارز می دهد. با وجود بودجه های 
از کودکان و  کالنی که در راستای حمایت 
مصرف  به  تعلیمی  الزم  فرصت های  ایجاد 
کودکان  شمار  افزایش  شاهد  اما  می رسد، 
تمام  در  آن ها  آینده  نامعلوم بودن  و  کارگر 

شهر هستیم.
کار  که  می گوید  حقوق دان  سیمیا،  شبنم 
کودکان چه دختر و چه پسر براساس قانون 
است.  ممنوع  کودکان  حقوق  از  حمایت 
کودک نباید کار کند و در دوران کودکی باید 
او می افزاید  مصروف آموزش و تعلیم باشد. 
کودکان دختر مادران آینده این سرزمین اند. 
مردساالر  جامعه  در  باید  دختران  این 
عمل  محتاط   تر  پسران  به  نسبت  افغانستان 
مردساالرانه ای  محیط  در  او  باور  به  کنند. 
چون افغانستان حتا زنان بالغ و هوشیار  در 
امان نیستند چه رسد به یک دختر ُخرد که 
گدایی  یا  کار  خانواده  گرم  کانون  از  بیرون 

سرگرمی  و  تفریح  صحت،  تربیت،  و  تعلیم 
سالم تالش کنند. 

چند ماه از کار فرزانه در پل سرخ می گذشت 
اذیت  و  آزار  مورد  وحشتناکی  به طور  که 
نیز  آن  از  قبل  البته  گرفت.  قرار  جنسی 
چندین بار در خیابان ها آزار کالمی را تجربه 
بهانه  به  باری مرد میان سالی  اما  بود،  کرده 
دادن پول به او دست درازی می کند. آن مرد 
فرزانه ۱3 ساله را از فاصله دورتر صدا می زند 
و موقعی که می خواهد برایش 5 افغانی بدهد 
به سینه اش دست می زند. فرزانه بعد از آن 
کار  و  بودن  از  و  شهر  مردان  تمام  از  روز 
»آن  می ترسد:  کابل  خیابان های  در  کردن 
ناحیه ی  در  شدید  درد  و  کابوس  با  شب 
را  چشمم  که  بار  هر  رفتم.  خواب  سینه ام 
بد و نحس آن مرد  بسته می کردم، صورت 
را می دیدم. بعد از آن روز حتا شوق و شور 
قدیم به مکتب رفتن و کارکردن را از دست 
دادم و درس را ترک کردم. آن روز تصمیم 
گرفتم که کار هم نکنم. اما مجبوریت نماند 
بزرگ ترین سوال  امروز  به  تا  نکنم.  کار  که 
آینده ام  این است که  و زندگی  از خود  من 

چی خواهد شد؟« 
می کند  کار  که  است  سال  سه  نیز  حمیده 
در  کار  از  دردناکی  و  تلخ  تجربه های  و 
مانند  نیز  او  دارد.  پایتخت  خیابان های 
هزاران دختر کارگر خیابانی در بی سرنوشتی 
کردن  بازگو  می برد.  به سر  بالتکلیفی  و 
او  برای  هرچند  اذیت جنسی  و  آزار  تجربه 
بیان  با  حمیده  اما  است  درد ناک  و  سخت 
تجربه هایش این سکوت را می شکند و پرده 
از روی دردهایی برمی دارد که سه سال است 
او را رنج می دهد: »تجربه های تلخ از مردم 
بیشتر  همه  از  دارم.  شهر  این  کوچه های  و 
سرنوشت  که  نیست  معلوم  آینده ام.  نگران 
آیا مثل دختران دیگر  من چه خواهد شد. 

فریضه عالمی

شش سال پیش، وقتی برای اولین بار مادرش 
ماریا ۱6 ساله را برای فروش ساجق و جوراب 
به خیابان فرستاد، او هرگز نمی دانست چه 
سرنوشتی در انتظارش است. هنوز چند ماه 
و  آزار  تحقیر،  با  که  بود  نگذشته  او  کار  از 
اذیت در کوچه و پس کوچه های شهر روبه رو 
شد. آزار و اذیت جنسی، شنیدن ناسزا و آزار 
در  ماریا  هرروزه  تجربه ی  از  بخشی  کالمی 

خیابان ها است. 
پس از گذشت دو سال ماریا زمانی که ۱۲ 
و  محیط  چه  در  که  شد  متوجه  شد  ساله 
می گیرد  تصمیم  می کند.  کار  بدی  شرایط 
اما  بگذارد،  کنار  را  خیابان  در  دستفروشی 
زاری  و  گریه  با  مادر  و  لت وکوب  با  پدر 
فروش  برای  همچنان  می کنند،  مجبور ش 
ناچیز در خیابان ها پرسه بزند و ناسزا بشنود.

او  با  کابل  خیابان های  از  یکی  در  وقت 
تمامی  می رسید  به نظر  کردم  گفت  وگو 
را درون خود می ریزد و آشفتگی  مشکالت 
گفت  من  به  می کند.  تحمل  را  بزرگی 
نمی داند تا کجا می تواند به بودن و کارکردن 
انداره  چه  تا  یا  و  دهد  ادامه  محیط  آن  در 
مردم  اذیت های  و  آزار  مقابل  در  می تواند 

صبوری کند.
زندگی ماریا، داستان مشترک دختران زیاد 
مشکالت  سبب  به  که  است  سرزمین  این 
اقتصادی، نبود پدر و سرپرست خانواده از بام 
تا شام در خیابان های شهر به دنبال لقمه ای 
برای  هستند.  خانواده  اعضای  برای  نان 

بسیاری از این دختران آینده مبهم است. 
براساس قوانین موجود در خصوص حمایت 
بین المللی  کنوانسیون  و  کودکان  حقوق  از 
کودکان نباید کار کنند و دولت  براساس این 
برای  که  است  موظف   قوانین  و  کنوانسیون 
مانند  اساسی  حقوق  به  اطفال  دسترسی 

می کند: » دختران کار مادران آینده اند. این 
تشکیل  خانواده  می شوند،  بزرگ  دختران 
می دهند. کار در خیابان امکان آزار و اذیت 
مشکالت  و  آن ها  از  سوءاستفاده  خیابانی، 
به وجود می آورد.  این دختران  برای  دیگری 
آزار و اذیت های خیابانی و تجاوز جنسی بر 
روح و روان آن ها تأثیر بد گذاشته و سبب از 

بین رفتن اعتماد به نفس شان می شود.«
برای  خیابانی  کارهای  سیمیا  خانم  باور  به 
دختران تأثیر منفی بر آینده آن ها دارد چرا 
که اگر آن ها بخواهند در آینده تغییر کنند 
باز هم شرایط برای آن ها به مراتب نسبت به 

کودکان پسر سخت تر است.
حقوق  حامی  و  مدافع  نهادهای  وجود  با 
کودکان  کنونی  وضعیت  زنان  و  کودکان 
هزینه های  است.  اَسفبار  بسیار  دختر 
فرصت  ایجاد  و  حمایت  به نام  که  هنگفتی 
داخلی  موسسه های  سوی  از  کودکان  برای 
بیرونی  نمود  می رسد  مصرف  به  خارجی  و 

دخرتان دستفروش کابل؛ 
»آن شب اب کابوس و درد شدید در سینه ام خواب رفمت«

چند ماه از کار فرزانه در پل سرخ 
می گذشت که به طور وحشتناکی 
مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
گرفت. البته قبل از آن نیز چندین 
بار در خیابان ها آزار کالمی را 
تجربه کرده بود، اما باری مرد 
میان سالی به بهانه دادن پول به 
او دست درازی می کند.


