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پیشگفتار

شــیوع ویــروس کرونــا در اواخــر ســال ۲۰۱۹ میــالدی در کشــور چیــن و گســرش بــه رسعــت و غیرقابــل کنــرول آن در 

رسارس جهــان، مــوج از وحشــت و هــراس را در میــان متــام مــردم جهــان ایجــاد کــرد. ایــن بیــامری کــه گفتــه می شــود 

ــت می باشــد.  ــل رسای ــر قاب ــان دیگ ــه انس ــک انســان ب ــی از ی ــه راحت ــه اســت، ب ــال یافت ــه انســان ها انتق ــات ب از حیوان

ــته  ــان ها را داش ــان انس ــرش می ــت و گس ــتعداد رسای ــرین اس ــروس بیش ــن وی ــر، ای ــای واگی ــان بیامری ه ــاید در می ش

باشــد. بــه گونــه ای کــه طــی چنــد مــاه تبدیــل بــه یــک اپیدمــی شــده و حالــت همه گیــری پیــدا کــرد. عــالوه بــر تلفــات 

انســانی کــه ایــن بیــامری تــا حــال بــه جــا گذاشــته ]کــه تــا هنــوز کنــرول هــم نشــده[،  آنچــه بــه عنــوان پیامــد منفــی 

دیگــر ایــن بیــامری متــام کشــورهای جهــان را شــدیداً متأثــر ســاخته، تأثیــرات ناگــوار اقتصــادی اســت. در کنــار اینکــه 

گســرش ویــروس کرونــا اقتصــاد جهانــی را بــه رکــود مواجــه کــرده و تقریبــاً بخــش عمــده ای از فعالیت هــای اقتصــادی 

را نیمــه فلــج ســاخته، بــه گســرش و افزایــش بیــکاری بــه شــدت افــزوده اســت. درحالیکــه تعبــات منفــی اقتصــادی و 

ــی اســت، امــا گســرش ایــن ویــروس در کشــورهای درحــال توســعه و فقیــر  ــاً  همگان ــا تقریب اجتامعــی ویــروس کرون

ــال داشــته اســت. ــری را در قب خطــرات جدی ت

ــه  ــن کشــور ب ــد اول، ای ــا آســیب پذیر می باشــد. بُع ــروس کرون ــل گســرش وی ــد در مقاب ــا افغانســتان از دو بُع کشــور م

عنــوان عضــو جامعــه جهانــی، هامننــد ســایر کشــورها از گســرش ویــروس کرونــا آســیب پذیرفته اســت. در بُعــد دوم، از 

آنجائیکــه افغانســتان یــک کشــور فقیــر دارای جمعیــت انبــوه زیــر خــط فقــر اســت، بیشــر از دیگر کشــورها از گســرش 

ــواد رضوری  ــوای م ــرخ و ن ــردن ن ــاال ب ــار ب ــن، در کن ــاه قرنطی ــد م ــع، چن ــا متــرر شــده اســت. در واق ــروس کرون وی

ــه درآمــد  ــزرگ را کــه ب ــه خصــوص جمعیــت ســاکن در شــهر های ب مرصفــی، بخــش عمــده ای از جمعیــت کشــور ب

روزانــه متکــی هســتند، بــه شــدت متأثــر ســاخت. هــر چنــد دولــت متهیداتــی را در راســتای جلوگیــری و مهــار ویــروس 

و کمــک بــرای مــردم بیــکار و بی بضاعــت روی دســت گرفــت، امــا بــه دلیــل نارســایی در بنیه هــای اقتصــادی دولــت، 

ضعــف مدیریتــی، وجــود فســاد و زیــاد بــودن افــراد نیازمنــد، برنامه هــای وقایــوی و مددکارانــه دولــت نتوانســت مؤثــر 

و کارســاز باشــد.  

ــل  ــوان و علی ــر اقتصــاد نات ــا ب ــرات مخــرب اقتصــادی کــه گســرش ویــروس کرون ــه صدمــات و تأثی ــرای اینکــه دامن ب

کشــور وارد کــرده خوب تــر ســنجیده شــده و مطابــق بــه اقتصــاد معیشــتی کشــور در راســتای ایجــاد اقتصــاد پایــدار بــا 

 FES توجــه بــه ظرفیت هــای تولیــدی اقتصــادی و نیازهــای مرصفــی مــردم برنامه هایــی ســنجیده و طراحــی شــود، دفــر

در زمینه هــای مزبــور رسوی را در چنــد والیــت کشــور )هــرات، بامیــان، بلــخ و قندهــار( انجــام داده اســت کــه اینــک 

گزارشــی از آن خدمــت خواننــدگاه محــرم تقدیــم می گــردد.
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مرض کرونا

مــرض کرونــا کــه نــام رســمی آن کویــد-COVID- 19( ۱۹( اســت، از جملــه ویروس هــای خانــواده کروناویــروس 

)Coronaviruses( می باشــد. ایــن گــروه از ویروس هــا ســبب بیامری هــای از یــک ریــزش معمولــی گرفتــه تــا 

بیامری هــای شــدیدی همچــون ســارس، مــرس و کویــد ۱۹ می شــوند. خانــواده کروناویروس هــا در دهــه ۱۹۶۰ میــالدی 

کشــف شــدند. ایــن ویــروس بــه طــور طبیعــی در ]حیوانــات[ پســتانداران و پرنــدگان شــیوع پیــدا می کنــد. از میــان ایــن 

ــه انســان شناســایی شــده اســت. آخریــن نــوع آنهــا، کروناویــروس  ویروس  هــا، تــا کنــون هفــت نــوع منتقــل شــده آن ب

ــدا کــرد  ــن شــیوع پی ــان کشــور چی ــاه دســمرب ســال ۲۰۱۹ در شــهر ووه ســندرم حــاد تنفســی SARS-COV-2( ۲( در م

ــواده  ــوع از خان ــه ن ــر س ــال اخی ــت س ــاخت. در بیس ــرو س ــران روب ــا بح ــان را ب ــام جه ــی مت ــدت کوتاه ــس از م ــه پ ک

ــه  ــه آن در ســال ۲۰۰۳ کــه احتــامالً از خفــاش  ب ــدا کــرده اســت. یــک گون ــان انســان ها شــیوع پی ــه می کروناویروس هــا ب

انســان در کشــور چیــن رسایــت کــرده باشــد، تحــت نــام ســارس تبدیــل بــه یــک اپیدمــی جهانــی شــد کــه مجموعــاً  حــدود 

۸۰۰ نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند. گونــه دیگــر ایــن ویــروس در ســال ۲۰۱۲ در کشــور عربســتان ســعودی کشــف شــد کــه 

بــه مــرگ میــر انجامیــد. ایــن ویــروس کــه نــام مــرس یــا ســندرم نارســایی تنفســی خاورمیانــه معــروف اســت، مــرگ ۸۵۸ 

نفــر را در پــی داشــت. ســومین نــوع ایــن ویروس هــا کــه اواخــر ســال ۲۰۱۹ میــالدی در کشــور چیــن شناســایی شــد، بــه 

زودی بــه یــک اپیدمــی جهانــی تبدیــل شــد. ایــن ویــروس کــه بــه کویــد ۱۹ معــروف اســت، بــه رسعــت غیــر قابــل تصــور 

در رسارس جهــان پخــش شــد. در شــهر ووهــان کشــور چیــن کــه محــل شــیوع اولیــه ایــن ویــروس شــناخته می شــود، بــه 

دلیــل اتخــاذ تدابیــر وقایــوی از جملــه مهم تریــن آنهــا وضــع قرنطیــن شــدید شــهر ووهــان و مدیریــت ســامل درمانــی، نــه 

تنهــا از گســرش ویــروس بــه ســایر شــهرهای چیــن جلوگیــری بــه عمــل آمــد بلکــه، طــی چنــد مــاه شــهر ووهــان نیــز از 

قرنطیــن خــارج شــد. بــا اینکــه ویــروس کرونــا در شــهر ووهــان چیــن تلفاتــی در پــی داشــت، امــا در پــی گســرش ایــن 

ویــروس بــه ســایر کشــورهای جهــان، میــزان ابتــال و مــرگ و میــر ناشــی از آن همچنــان ادامــه دارد. 

در کشــور مــا ویــروس کرونــا در اواخــر مــاه فــربوری ۲۰۲۰ از طریــق عــودت مهاجریــن از کشــور ایــران وارد شــد. والیــت 

ــه  ــه خاورمیان ــا در منطق ــروس کرون ــرش وی ــه گس ــای اولی ــه از کانون ه ــران )ک ــور ای ــا کش ــواری ب ــل همج ــه دلی ــرات ب ه

اســت( و وجــود بنــدر مــرزی اســالم قلعــه، کانــون اصلــی گســرش ویــروس کرونــا در کشــور شــد. بــا عــودت روز افــزون 

مهاجریــن از کشــور ایــران کــه دلیــل اغلــب آن فــرار از ویــروس کرونــا در کشــور ایــران بــود، گســرش ویــروس کرونــا در 

رسارس کشــور رسعــت بیشــر گرفــت. شــهر کابــل دومیــن شــهر افغانســتان بــود کــه تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در 

آن بــه صــورت روز افــزون بیشــر می شــد و در مــدت کمــی آمــار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا و فوتی هــای ناشــی از آن، 

بیشــر از هــر جایــی دیگــر در کشــور شــد.

در حــال حــارض، از کانون هــای عمــده گســرش ویــروس کرونــا و مــرگ و میــر ناشــی از آن، کشــورهایی چــون ایــاالت 

ــان  متحــده امریــکا،  کشــورهای اروپایــی، هنــد و برازیــل می باشــد. براســاس تازه تریــن آمارهــای رســمی، میــزان مبتالی

ــا یــا کویــد ۱۹ در رسارس جهــان بیــش تــر از پنجــاه میلیــون نفــر بــرآورد شــده و حــدود یــک میلیــون  ــه ویــروس کرون ب

نفــر را فوتــی ناشــی از ایــن ویــروس گــزارش شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه طبــق نظــر کارشناســان، میــزان واقعــی 

ــر آمارهــای رســمی می باشــد.  ــا ســه براب ــا در رسارس جهــان، دو ت ــروس کرون ــان و فوتی هــای ناشــی از وی مبتالی
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والیت هرات

هــرات از والیــت هــای غــرب افغانســتان می باشــد و بعــد از کابــل 

ــا  ــراه ب ــان هم ــت.  همچن ــور اس ــت کش ــن والی ــت  تری ــر جمعی پ

ــزرگ افغانســتان  ــت ب ــخ و قندهــار یکــی از چهــار والی ــل، بل کاب

ــل  ــع/ ۷۰ مای ــر مرب ــو م ــاحت آن ۱۸۲ کیل ــد. مس ــامر میای ــه ش ب

می باشــد و جمعیــت آن مطابــق رسوی اداره ملــی احصائیــه در 

ــزار و  ــج ه ــود پن ــون و ن ــدود دو میلی ــیدی ح ــال ۱۳۹۸خورش س

ــت. 1 ــده اس ــزراش ش ــن گ ــده )۲،۰۹۵،۱۱۷( ت ــدو هف ــک ص ی

هــرات اولیــن قربانــی ویــروس همه گیــر کرونــا بــود و اولیــن واقعــه 

ــخ ۵  ــه تاری ــود، ب ــاله ب ــه ۳۵ س ــه ک ــام وحیدالل ــه ن ــت در آن ب مثب

ــت  ــربوری ۲۰۲۰ م ثب ــه ۲۴ ف ــق ب ــیدی مطاب ــوت ۱۳۹۹ خورش ح

ــن ویــروس در کشــور، مهاجــران افغــان  ــد. عامــل شــیوع ای گردی

می باشــند، کــه در دو مــاه نخســت شــیوع کرونــا، نزدیــک بــه ۲۰۰ 

هــزار از مــرز ایــران وارد خــاک افغانســتان شــدند. بعــداً ایــن مرض 

بــه ســایر والیــات منتقــل شــد. طبــق ارقــام ریاســت صحــت عامــه 

هــرات، مصــاب شــده گان بــه ایــن ویــروس تــا تاریــخ ۱۳۹۹.۸.۲۲ 

حــدوداً )۷۲۳۶( تــن ثبــت گردیــده اســت.

 کــه در ایــن میــان ۳۹۳۱ مــرد و ۳۳۰۵ زن شــامل اســت. همچنیــن 

۲۶۴ بیــامر کــه ۱۸۵ مــرد و ۷۹ زن می باشــد، بــه اثــر کرونــا  فــوت 

https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2019/04 1/بر-

pdf.-1398آورد-نفوس-کشور-سال

شــده اســت.  ایــن در حالــی اســت کــه در هــرات ۳۸،۷ در صــد 

مــردم کرونــا را شکســت داده اســت ولــی ۶۰ در صــد همچنــان در 

معــرض مبتــال بــه ایــن ویــروس کشــنده قــرار دارد.  2

ــن  ــرز قرنطی ــران را در م ــر دولــت افغانســتان در اوایــل مهاج اگ

می منــود، می توانســت بــا امکانــات کــم بحــران را کنــرول منایــد. 

ــد و  ــر بودن ــت در کشــمکش های سیاســی درگی ــی رهــربان دول ول

مترکــز شــان آنزمــان بیشــر روی حــل موضوعــات انتخاباتــی بــود. 

مهار کرونا در هرات

در هرات کرونا توسط دو بخش عمده مهار می گردید: 

۱- وضع محدویت  )قرنطین( 

۲-  درمان تجرید بیامران 

ــد  ــی ش ــی من ــت عمل ــردم درس ــرف م ــن از ط ــرات  قرنطی  در ه

ــار  ــز در اختی ــی نی ــی صح ــایل کاف ــامران وس ــان بی ــر درم و بخاط

ــر  ــت بخاط ــن والی ــه ای ــت ب ــود.  دول ــرات نب ــه ه ــت عام صح

مبــارزه بــا کرونــا ۴۰۰ میلیــون افغانــی بودجــه اختصــاص داد، کــه 

بــاالی ۵۰۰ بیــامر بــه مــرصف رســید و پــول باقــی مانــده، رصف 

ــاد در  ــد. فس ــدان گردی ــرای نیازمن ــی ب ــواد غذای ــع م ــذا و توزی غ

توزیــع مــواد غذایــی چالــش دیگــر شــد، کــه مــردم هــرات از آن 

رنــج بردنــد. همچنیــن جهــت کنــرول وضعیــت، تاجــران بــه ارزش 

ــد  ــا بتوانن ــرد، ت ــع ک ــی توزی ــواد غذای ــی م ــون افغان ــم میلی دو و نی

ــد. ــل مناین ــدودی ح ــا ح ــنگی را ت گرس

2  محمد رفیق شیرزی سخنگوی صحت عامه هرات
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آسیب های اقتصادی کرونا در هرات

کرونــا بــه والیــت هــرات آســیب های اقتصــادی نیــز رســاند. بــازار 

ــه  را از  ــغل روزان ــردم ش ــه م ــد، ک ــث ش ــد و باع ــج گردی کار فل

دســت بدهنــد. همچنیــن )۷۰۰۰( هــزار معلــم و کارمنــد آموزشــی، 

ــرار  ــی ق ــوار مال ــع ناگ ــن در وض ــام قرنطی ــاش در ای ــع مع ــا قط ب

گرفتنــد و معــاش معلمــی کــه تــا انــدازه ی مشــکالت زندگــی آنــان 

را مرفــوع مــی کــرد، را هــم از دســت دادنــد.  از دســت دادن کار و 

معــاش بــه هراتیــان  فشــار روانــی، گرســنگی، تــرس از بیــن رفــن و 

نــا امیــدی را تحمیــل منــود. بــا وضــع منــودن قرنطیــن کارگــران در 

ــه دلیــل نرســیدن  ــه نشــین شــدند و فابریــکات ب ایــن والیــت خان

ــن  ــود، ای ــته ب ــا بس ــون مرزه ــد؛ چ ــاز مان ــت ب ــام از فعالی ــواد خ م

ــی منــود. حــدود ۴۰ فابریکــه  فابریــکات خســارات هنگفــت مال

در هــرات از فعالیــت بــاز مانــده و کارگــران آن رخصــت گردیــده 

اســت.1

ــی  ــکتور خصوص ــه س ــوط  ب ــر مرب ــران، بیش ــکات و کارگ فابری

بودنــد. همچنــان زنــان رسمایــه گــذار نیــز از گزنــد کرونــا در امــان 

مناندنــد، کارشــان متوقــف گردیــد و زیــان بــزرگ مالــی منودنــد.

1  حمیدالله خادم رییس اتاق صنایع والیت هرات

آسیب های اجتامعی کرونا در هرات 

و  فامیلــی  خشــونت های  هــرات  در  کرونــا  شــیوع  زمــان  در 

ــردان  ــه نشــینی م ــت آن خان ــه اوج خــود رســید. عل خانواد گــی  ب

عنــوان شــده اســت، کــه از اثــر کرونــا بیــکار شــده بودنــد. برخــی 

از زنــان در هــرات گفتــه اســت کــه در روزهــای وضــع قرنطیــن در 

هــرات مجبــور بودنــد، ســاعت هــا کنــار مــردان خانــواده در خانــه 

مباننــد و نوعــی از خشــونت هــای خانوادگــی از ســوی مــردان را 

ــد.2 ــه مناین تجرب

ــواده  ــان خان ــر افزایــش خشــونت هــای خانوادگــی در می عــالوه ب

ــان را  آســیب  ــا اقتصــاد نســبتا ضعیــف و نیمــه جــان زن هــا؛ کرون

ــکالت  ــر مش ــد را ب ــکل جدی ــروس مش ــن وی ــاند و ای ــدی رس ج

ــزود. ــان هــرات اف ــی زن قبل

پیامدهای امنیتی کرونا در هرات

زمانی کــه در هــرات قرنطیــن وضــع شــد، فقــر و بیــکاری نیــز بیشــر 

شــد. مــردم متــرر شــدند و ســبب ناامنــی گردیــد. فقــر و بیــکاری 

معضــل اصلــی جرایــم جنایــی در هــرات عنــوان شــده اســت و بــا 

رهایــی صدهــا زندانــی از تــرس مصــاب شــدن بــه کرونــا، جرایــم 

ــی را  ــراف ناامن ــز گ ــن نی ــه اوج خــود رســید. بازگشــت  مهاجری ب

ــا آن  ــا امنــی تــرس دیگــر مــردم هــرات بــود، کــه ب بلنــد منــود. ن

ــوز هــم مــردم هــرات از ایــن  ــا هن ــرم می کــرد. ت دســت و پنجــه ن

معضــل شــکایت دارنــد و هــر لحظــه جــان و اموالشــان در خطــر 

ــی  ــت؛ ول ــو نیس ــده ن ــور پدی ــی در کش ــم جنای ــد. جرای می باش

ــن  ــنه ای ــای بی پيش ــاهد قضای ــات ش ــز و والی ــر مرک ــن اواخ در ای

ــم  ــری جرای ــر پیش گی ــت بخاط ــد دول ــر چن ــد. ه ــم می باش جرای

اقداماتــی را انجــام داده اســت، ولــی تاکنــون نتیجــه مطلــوب 

ــم  ــه شــمول حمــالت تروریســتی، جرای ــده اســت. ب بدســت نیآم

ــرد. ــی می گی ــردم قربان ــز از م ــی نی جنای

2  فاطمه حبیبی یکی از زنان والیت هرات
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والیت بامیان

ــه  ــت، ک ــتان اس ــزی افغانس ــه مرک ــی در ناحی ــهر تاریخ ــان ش بامی

مســاحت آن ۳۵ کیلــو مــر مربــع/ ۱۴ مایــل می باشــد. ایــن 

ــت حــدوداً یــک صــد هــزار )۱۰۰۰۰۰( نفــری  ــا جمعی ــت ب والی

ــان  ــرار دارد. بامی ــور ق ــت کش ــرب پایتخ ــری غ ــو م در ۲۴۰ کیل

ــی  ــی کنفرانس ــد و ط ــا می باش ــر کرون ــیب پذی ــای آس از والیت ه

در مــورد توقــف رونــد صلــح، کرونــا و تاثیــرات منفــی آن بــاالی 

ــت.  ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــاد بح اقتص

ــده شــوم در کشــور هســتند، کــه مــردم  جنــگ و امــراض دو پدی

را متــرر منــوده اســت. در طــول ۱۸ ســال پیرشفت هــای خــوب 

ــوز  ــگ هن ــر جن ــی و ویرانگ ــرات منف ــی تاثی ــه ول ــورت گرفت ص

ــرر  ــر مت ــان بیش ــا بامی ــیوع کرون ــان ش ــه دارد. در زم ــم ادام ه

ــا مشــکالت  زیــاد روبــرو شــد  گردیــد. زراعــت در ایــن والیــت ب

و دهاقیــن متایــل کمــر بــه ادامــه فعالیــت در ایــن زمینــه داشــتند. 

کرونــا کــه شــغل روزمــره را در بامیــان مختــل کــرده بــود، مــردم را 

ــد ماســک  فرصــت  ــا تولی ــان مبتکــر ب رساســیمه منــود. بعضــی زن

شــغلی بــه خــود ایجــاد منودنــد، ولــی فــروش آن کمــر بــود و بــه 

ــه  ــان از جمل ــو منــی کــرد. والیــت بامی ــان تکاف نیازمندی هــای آن

والیت هــای رسد ســیر کشــور می باشــد. اگــر کرونــا در رسمــا 

ــار  ــب در اختی ــت مناس ــات در فرص ــد، امکان ــیوع کن ــاره ش دوب

ــرار  ــرض خطــر  ق ــدون شــک  بیشــر در  م ــرد، ب ــرار نگی ــان ق آن

می گیرنــد.

وضعیت مهاجرین در بامیان

ــران  ــروی مهاج ــران ب ــوی ای ــه از س ــک  طرف ــرز ی ــودن م ــته ب بس

ــران در ســال  ــزود. ای ــا اف ــه بحــران کرون افغــان چالــش دیگــر را ب

۱۳۹۷ خورشــیدی بــه مهاجــران افغــان اقامــت توزیــع کــرد؛ ولــی 

ــه  ــورو جریم ــن ۱۰۰ ی ــام قرنطی ــک روز در ای ــدن ی ــپری ش ــا س ب

ــه، ســبب شــد کــه  ــا ایــن عمــل غیــر عادالن می گردیدنــد. ایــران ب

ســیل از مهاجــران مصــاب بــه کرونــا  بــه کشــور باز گشــت مناینــد. 

مســؤلین افغــان نیــز در مــرز بــا مهاجــران برخــورد نامناســب 

ــبب  ــور س ــارج از کش ــل و خ ــکاری در داخ ــل بی ــرد. معض می ک

مشــکالت، ناامنــی، فقــر و اعتیــاد بــه مــواد مخــدر گردیــده اســت. 

ــا  ــدوداً ۴۶۸۰ بی ج ــده، و ح ــودت کنن ــل ع ــان ۹۸۱ فامی در بامی

ــد. ــی زندگــی مــی منای شــده داخل

ــع  ــی توزی ــر غذای ــواد غی ــل م ــه ۴۰ فامی ــا ب ــه AKHA تنه  مؤسس

کــرد. درحالــی کــه نیازمنــدی  اصلــی بامیانی هــا در قــدم اول مــواد 

ــت مشــکل  ــی در آن والی ــرق کاف ــود ب ــن نب ــود. همچنی ــی ب غذای

ــاخته  ــوار س ــدود دش ــا ح ــا را ت ــا کرون ــارزه ب ــه مب ــود، ک ــر ب دیگ

ــه  ــولر  ب ــته س ــد بس ــه ی UNHCR ص ــه مؤسس ــن زمین ــود. در ای ب

مــردم کمــک منــود، ولــی مشــکل بی برقــی تــا هنــوز در بامیــان بــه 

شــکل اساســی  حــل نشــده و بــر رنج هــای مــردم افــزوده اســت.1

1  نجیبه معصومی رئیس مهاجرین والیت بامیان
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خشونت علیه زنان در بامیان

ــال  ــرد. در س ــر ک ــان بیش ــی را در بامی ــونت های فامیل ــا خش کرون

۱۳۹۸  خورشــیدی یــک خشــونت فامیلــی ثبــت گردیــده بــود و در 

ســال ۱۳۹۹ بامیــان شــاهد  ۱۶۰ قضیــه خشــونت بــود.  ایــن رقــم 

ــدون شــک در یــک ســال مناینگــر گــراف بلنــد خشــونت های  ب

ــورد  ــن خ ــاری در س ــی اجب ــد. عروس ــان می باش ــی در بامی فامیل

و چوپانــی دخــران در ایــن والیــت، مناینگــر فقــر آشــکار 

ــاری،  ــا اطفــال، از قبیــل؛ کار اجب می باشــد. همچنیــن خشــونت ب

جمــع کــردن هیــزوم، مالــداری و ســایر کار هــای شــاقه از اقتصــاد 

ورشکســته و غیــر پایــدار بامیــان حکایــت تلــخ دارد. طبقــه 

ــی   ــه آگاه ــن زمین ــوذ دارد، در ای ــات نف ــه در قریه ج ــی ک روحان

ــد.  ــان یاب ــان پای ــال و زن ــه اطف ــا خشــونت علی ــد، ت دهــی می منای

ــر،  ــه در فق ــونت ها ریش ــان خش ــاً در بامی ــتان، مخصوص در افغانس

ــزی  ــت مرک ــد دول ــر چن ــدار دارد. ه ــر پای ــاد غی ــکاری و اقتص بی

ــان  ــه ی پای ــات نقط ــکالت والی ــه مش ــه ب ــوده ک ــالم من ــا اع باره

ــده و هــر روز  ــی مان ــا حــال در حــد شــعار باق ــی ت می گــذارد، ول

ــوند. ــر می ش ــر و بیش ــات بیش ــردم والی ــکالت م مش

مشکالت صحت عامه در بامیان 

بــا شــیوع مــرض کرونــا در بامیــان مرکــز کوویــد-۱۹ و شــفاخانه ۱۵ 

بســر ایجــاد گردیــد و از بودجــه دولــت مبلــغ دوصــد هــزار افغانــی 

بــاالی صحــت عامــه بــه مــرصف رســید. بعــداً ۴۰ بســر در مرکــز 

ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاد ش ــا ایج ــوالی ه ــر در ولس و ۱۵ بس

ــده  ــه تعــداد ۹۳۱ ثبــت گردی ــان ب ــت در بامی ــه هــای مثب کــه منون

اســت و واقعــات منفــی در ایــن والیــت ۲۲۹۱ تــن گــزارش شــده 

ــده  و  ــاب ش ــت ی ــاره صح ــن دوب ــان ۸۵۸ ت ــن می ــت. در ای اس

ــیجن و  ــود آکس ــا نب ــت. ب ــه اس ــن رفت ــا از بی ــر کرون ــر از اث ۱۷ نف

ســایر رضوریــات صحــی، تحمــل بحــران کرونــا بــه مــردم بامیــان 

دشــوار گردیــد. ســپس ۱۷ ماشــین آکســیجن، کــه ۳ پایــه آن بــرای 

ــان  ــه بامی ــت عام ــار صح ــد، در اختی ــتفاده می ش ــض اس دو مری

قــرار گرفــت. عــدم آگاهــی دهــی مــردم، نبــود وســایل صحــی و 

نداشــن پــول مشــکالت جدیــد را بــر مشــکالت قبلــی بامیانی هــا 

افــزود و وضعیــت صحــت عامــه را در ایــن والیــت دگرگــون و بــا 

ــرو ســاخت. ــاد رو ب مشــکالت زی

کرونا و ناامنی در بامیان

بامیــان از جملــه والیــت هــای اســت، کــه تعــداد کثیــر از ســاکنان 

ــده اســت.  ــران بخاطــر کار و امــرار معــاش مهاجــر گردی آن در ای

مهاجــران بامیانــی همزمــان بــا اوج گرفــن ویــروس کرونــا از ایــران 

بطــور اجبــاری اخــراج گردیدنــد. قرنطیــن در بامیــان، کارگــران را 

بیــکار منــود و مهاجریــن اخــراج شــده نیــز بــه آنــان اضافــه شــد. 

خشــونت در جریــان قرنطیــن در افغانســتان بیشــر گردیــد. بامیــان 

از جملــه والیــت  هــای بــود کــه مشــکالت اجتامعــی و خانوادگــی 

در آن در طــول شــش مــاه بــه اوج رســید و قربانــی ایــن خشــونت 

هــا بیشــر زنــان و کــودکان بــوده انــد. همچنیــن در جریــان شــیوع 

ــت  ــت، فعالی ــن والی ــی در ای ــدن ادارات دولت ــل ش ــا و تعطی کرون

ــه  ــدان ب ــد و می ــارج ش ــم خ ــردم از نظ ــت و م ــره دول ــای روزم ه

تیــم هــای خــالف کار خالــی گردیــد و در ســطح والیــت جرایــم 

جنایــی و اجتامعــی گســرش یافــت. بحــران  اقتصــادی، صحــی، 

ــه  ــی را ب ــه زندگ ــی حلق ــان و ناامن ــه زن ــونت علی ــی، خش اجتامع

ــی و  ــراض روح ــا ام ــمول کرون ــه ش ــود و ب ــگ من ــا تن ــی ه بامیان

ــد. ــان ش ــر آن ــی دامن گی روان
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والیت بلخ

ــی  ــای تاریخ ــت از والیت ه ــف اس ــز آن مزاررشی ــه مرک ــخ؛ ک بل

شــامل افغانســتان  می باشــد. مســاحت آن ۱۷،۲۴۹ کیلــو مــر 

مربــع/۶۲۰۰ مایــل اســت. طبــق رسوی کــه در ســال ۲۰۱۲ م  

انجــام شــده اســت، جمعیــت ایــن والیــت حــدوداً یــک میلیــون 

ــوان  ــن عن ــج هــزار یــک صــد )۱۲۴۵۱۰۰( ت و دو صــد چهــل پن

ــت. ــده اس ش

 بــا شــیوع کرونــا و وضــع قرنطیــن در بلــخ، فابریــکات و  تجــارت 

متوقــف گردیــد. فقــر و مشــکالت روحــی  در بلــخ افزایــش یافــت 

ــا  ــا ت ــه دلیــل مشــکالت از مــوج دوم کرون و مــردم ایــن والیــت ب

ــح  ــتار صل ــخ خواس ــات بل ــهروندان و مقام ــد. ش ــران ان ــال نگ ح

هســتند، چــون صلــح می توانــد بــه توســعه پایــدار اقتصــادی 

ــه مناســب، آب ســامل،  ــی، تغذی ــد. فقرزدای کمــک شــایانی منای

ــا کیفیــت کــه از اهــداف  سیاســت-عدالت اجتامعــی و آمــوزش ب

ــن  ــه آن ممک ــیدن ب ــح رس ــدون صل ــد، ب ــدار می باش ــعه پای توس

ــم  ــه محک ــخ  رضب ــی در بل ــکتور خصوص ــه س ــا ب ــت. کرون نیس

اقتصــادی  وارد منــود و در نتیجــه بــر اثــر آن ۱۶ هــزار مکاتــب و 

ــد. ــدود گردی ــگاه مس ــاد دانش ۱۳۸ نه

ایــن رونــد در ایــام قرنطیــن حــدوداً ) ۹( میلیــون متعلــم را در 

ســطح کشــور از آمــوزش بــاز مانــد و ۲۰۰ هــزار معلــم خانــه نشــین 

شــدند.1  

ــوزش از راه دور   ــه آم ــن زمین ــس در ای ــدگان کنفران ــراک کنن اش

ــا  ــی از کرون ــای ناش ــی  نظمی ه ــل ب ــر ح ــه بخاط ــن گزین را بهری

ــت. ــرد ه اس ــوان ک عن

کرونا و مشکالت صحت عامه بلخ 

ــا؛ نبــود کیت هــای محافظتــی بــرای  در ایــام آغازیــن شــیوع کرون

داکــران و کمبــود کیــت تشــخیص از مشــکالت اساســی صحــت 

عامــه بلــخ ذکــر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در اوایــل 

ــه  ــایی و معالج ــع شناس ــه موق ــامران را ب ــا بی ــود ت ــز نب ــفاخانه  نی ش

منایــد و بعــداً ســاخته شــد. در ایــن والیــت چنــد مــدت پیــش بــه 

تعــداد ۳۶۸۷ منونــه جمــع آوری شــده بــود، کــه ۲۰۷۸ آن مثبــت 

ــتاد و  ــرگ فرس ــه کام م ــن را ب ــخ ۸۳ ت ــروس در بل ــا وی ــود. کرون ب

ــاره صحــت یــاب شــده  ــان و مــردان ۱۳۰۷ تــن دوب ــه شــمول زن ب

اســت.2

کرونا و اقتصاد  ناپایدار بلخ 

ــث  ــور باع ــادی در کش ــی و اقتص ــاخت های صح ــر س ــدم زی ع

ــد.  ــش یاب ــد افزای ــه ۶۷ درص ــد ب ــر از ۵۵،۴ درص ــه فق ــد ک گردی

1  جمشید فردی ،فعال مدنی و استاد دانشگاه

2  داکر غوث انوری آمر شفاخانه ابو علی سینا بلخ
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بحران کرونا و بازگشت مهاجران 

و  ایــران  کشــورهای  از  مهاجریــن  قرنطیــن  ایــام  در  زمانی کــه 

پاکســتان خــارج شــدند، بیــکاری و فقــر بیشــر شــد. بیمــه 

ــون کار  ــری قان ــران و بازنگ ــرای کارگ ــا ب ــن معیاره ــران، تعیی کارگ

می توانــد تــا انــدازه ی مشــکل مهاجــران را در داخــل کشــور حــل 

منایــد. حــدود ســه میلیــون مهاجــر افغــان در کشــورهای مختلــف 

پناهنــده شــد اســت و حــدود ســه میلیــون دیگــر بی جــا شــده گان 

داخلــی می باشــند. رشایــط ناگــوار امنیتــی و اقتصــادی افغانســتان 

ــون نفــر، معــادل حــدود ۱۶  باعــث شــده، کــه حــدود شــش میلی

ــارج از  ــل و خ ــی در داخ ــه نوع ــور، ب ــن کش ــت ای ــد جمعی درص

ــند.4 ــده باش ــور پناهن کش

مهاجــرت در افغانســتان پدیــده اســت کــه بــر اثــر جنگ هــا، نبــود 

زمینــه کار، فقــر و گرســنگی بــه معضــل بــزرگ داخلــی، منطقــوی 

و جهانــی بــرای مــردم ایــن کشــور مبــدل شــده اســت.  مهاجــران 

افغــان کــه از کشــورها بــر می گــردد، بــه دلیــل نبــود پــالن و 

برنامــه ی منظــم در کشــور رساســیمه می شــوند. بعضــی شــان رو بــه 

مــواد مخــدر مــی آورد و بیشــر شــان بــه مجرمیــن مبــدل می شــوند.

آسیب های کرونا به زنان تجارت پیشه بلخ 

زنــان تجــارت پیشــه در بلــخ، قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا 

ــن وضــع شــد، همــه  ــد. زمانی کــه قرنطی قرضــه اخــذ منــوده بودن

ــد.  ــی دیدن ــی و مال ــزرگ روح ــه ی ب ــدند و صدم ــت ش ورشکس

دولــت نیــز راه حــل و بدیــل بــه زنــان تجــارت پیشــه بلــخ نداشــت. 

ــل در  ــن معض ــع ای ــر رف ــوان  بخاط ــارت بان ــاق تج ــد ات ــر چن ه

ــوده،  ــی من ــات هامهنگ ــا مؤسس ــان ب ــازی زن ــت س ــمتی ظرفی قس

ــه  ــت ب ــن والی ــه ای ــارت پیش ــان تج ــکالت زن ــوز مش ــا هن ــی ت ول

ــت.5 ــده اس ــل نگردی ــادی ح ــکل بنی ش

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-44532137  4

5  شکیبا شکیب رییس اتاق تجارت بانوان

اگــر دولــت و مؤسســات خارجــی دســت بــه کار نشــوند بیــکاری 

ــن صــورت  ــت.1  در ای ــد یاف ــش خواه ــه ۴۴ درصــد افزای از ۲۴ ب

طبعــاً بــاالی مــردم بلــخ  نیــز اثــرات ناگــوار خواهــد داشــت.

در بلــخ از مجموعــه ۴۰۰ فابریکــه ۱۰ آن فعالیــت دارد و در ایــن 

زمینــه صدمــه بیشــر را ســکتور خصوصــی کــه ۴۱ فیصــد مــردم در 

آن فعالیــت دارنــد، بــه اثــر کرونــا متقبــل شــده اســت.  2

ــده  ــه را دی ــن صدم ــت کمری ــکتور زراع ــا س ــان تنه ــن می در ای

ــه  ــه اضاف ــه جامع ــد ســال ۵۰۰ هــزار واجــد  کار ب اســت. هــر چن

ــی  ــت. در بعض ــاعد نیس ــان مس ــذب  آن ــه ج ــی زمین ــود، ول می ش

ــازار کار  ــی در ب ــکل اساس ــرشی مش ــع ب ــان  مناب ــورهای جه کش

می باشــد، ولــی افغانســتان منابــع کافــی و جــوان را در اختیــار 

ــر  ــر ۳ تریلیــون دال ــغ ب ــز بال ــر زمینــی افغانســتان نی ــع زی دارد.  مناب

گــزارش شــده اســت ولــی هنــوز هــم  حــدود ۷۵  فیصــد مــردم ایــن 

ــد.3 ــه رس می برن ــر ب ــط فق ــر خ ــور در زی کش

ــتان،  ــادی افغانس ــرشی و اقتص ــع ب ــه مناب ــت، ک ــاد اس ــل زی  عوام

ــدار اقتصــادی اســتفاده منی شــوند. از  جهــت رشــد و توســعه پای

ــطوح  ــام س ــاد در مت ــامل، فس ــداری ناس ــگ، حکومت ــه؛ جن جمل

ــواد  ــی، م ــتغال زای ــی اش ــای کاف ــود پروژه ــت، نب ــه و دول جامع

ــل  ــت از عوام ــه حکوم ــبت ب ــان نس ــامدی جوان ــدر و بی اعت مخ

بــارز آن می باشــد.

1  جنت گل رشافت رییس اقتصاد والیت بلخ

2  جنت گل رشافت رییس اقتصاد والیت بلخ

https://avapress.com/fa/41523/75-  3درصد-افغان-ها-زیرخط-فقر-

زندگي-مي-كنند
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والیت قندهار

ــومین  ــه ی  س ــت و از جمل ــتان اس ــی افغانس ــت جنوب ــار والی قنده

ــق  ــت طب ــن والی ــت ای ــد. جمعی ــز می باش ــوس نی ــر نف ــت پ والی

ــک  ــزار و ی ــج ه ــاد و پن ــک و هفت ــج ل ــدود پن ــار ۲۰۱۵ م ح آم

ــت. 1 ــده اس ــل ش ــن نق ــژده )۵۵۷،۱۱۸( ت ــدو ه ص

ــیب های همه گیــر جــدی رســاند.  ــردم قندهــار آس کرونــا بــه م

تعــداد منونــه هــای مثبــت در ایــن والیــت چنــد قبــل ۱۷۵۱ بــود. 

در ایــن میــان  قندهــار ۳۷ واقعــه فوتــی داشــت و ۱۶۱۵تــن دوبــاره 

صحــت یــاب شــده اســت. در ایــن والیــت محدویت هــای 

قرنطیــن زمانــی وضــع شــد، کــه کار از کار گذشــته بــود. بــه شــمول 

ــت  ــن والی ــت در ای ــن والی ــار بی جــا شــده گان چندی ــردم قنده م

ــکاری در  ــطح بی ــل س ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــکن گزین ش مس

قندهــار بــی داد می کنــد. شــیوع کرونــا و قرنطیــن  در قندهــار 

ــد. در  ــت بدهن ــره را از دس ــغل روزم ــردم ش ــه  م ــد ک ــث ش باع

ــا از  ــند و ب ــزد می باش ــران روزم ــردم کارگ ــر م ــت بیش ــن والی ای

ــزوده  ــان اف ــر، بی چارگــی و گرســنگی آن ــر فق دســت دادن کار، ب

ــدی  ــاز ج ــردم نی ــایر م ــه س ــبت ب ــار نس ــران در قنده ــد. کارگ ش

ــت  ــه زحمــت کــش، درســت حامی ــن طبق ــه همــکاری دارد. ای ب

ــه مؤسســات و  ــه همیــن دلیــل بیشرشــان نســبت ب منــی شــوند، ب

 NRC ــه ــت. مؤسس ــت داده اس ــود را از دس ــامد خ ــت اعت حکوم

ــان  ــرای آن ــال هم ــا ح ــه ت ــود2، ک ــوده ب ــن را رسوی من ــزار ت ۹ ه

کمــک  نشــده اســت.  

https://fa.wikipedia.org/wiki 1/قندهار

2  دوست محمد نایاب رییس مهاجرین و عودت کنندگاه قندهار

ــردم  ــه م ــه ب ــرده ک ــدک ک ــیار ان ــک بس ــه UNHCR کم مؤسس

قندهــار کافــی نیســت. چــون افــراد آســیب پذیــر در ایــن والیــت  

ــد.  ــه دارن ــه جانب ــای هم ــه همکاری ه ــاز ب ــد و نی ــر ان بیش

قرنطین و خشونت های فامیلی در قندهار

ــام قرنطیــن در قندهــار دو علــت  ــان در ای خشــونت علیــه زن

داشــت:

۱-  در خانه بودن مردان، اطفال.

۲-  نداشن مواد غذایی.

ایــن وضعیــت خانــواده  هــا را بیشــر متــرر منــود و بحــران 

ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــعله ور گردی ــار ش ــی در قنده ــی و فامیل اجتامع

امــراض روانــی، روحــی، مغــزی، جســمی همــراه بــا بحــران کرونــا 

و فقــر ســایه وحشــت  نــاک بــر زندگــی نســبتاً آرام مــردم قندهــار 

ــود را از  ــغل خ ــه ش ــارت پیش ــان تج ــن زن ــا ای ــراه ب ــت. هم انداخ

دســت دادنــد.  یگانــه ارگان کــه بخاطــر جلوگیــری خشــونت های 

ــون  ــع صاب ــان در بخــش آگاهــی عامــه و توزی فامیلــی همــرای زن

کمــک منــود، یونیســف بــود ولــی کمک هــای شــان کمــر بــود. 

همــکاری بعــدی از آدرس دولــت؛ توزیــع نــان خشــک بــود، کــه 

ــود آورد. ــدن را بوج ــس زنده مان ــا چان تنه
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ــرار  ــار تک ــز در قنده ــات غم انگی ــن واقع ــدی چنی ــار بع ــر ب »اگ

شــود، در ایــن صــورت از متــام مؤسســات جهانــی، خواهــش مــا 

ــد.«1 ــا نگــذارد و دســت همــکاری بدهن ــا را تنه ــه م اینســت ک

مشــکالت  و  افغانســتان  معدنــی  رسشــار  منابــع 

قندهــار اقتصــادی 

ــش  ــدات کاه ــد عای ــار ۳۰ درص ــا در قنده ــیوع کرون ــان ش در زم

یافــت، کــه رقــم بــزرگ اقتصــادی بــرای یــک کشــور می باشــد.2  

ــت و  ــت صنع ــن والی ــاد در ای ــی اقتص ــای اصل ــان پایه ه  همچن

زراعــت اســت و بایــد روی زراعــت پیرشفتــه بیشــر مترکــز شــود. 

ــرون  ــورهای بی ــه کش ــا ب ــی م ــر زمین ــی و زی ــواد معدن ــان م همچن

مــرزی قاچــاق می شــوند، کــه منابــع بــزرگ عایدتــی و اقتصــادی 

بــرای کشــور مــا می باشــد. در قاچــاق منــودن خودرسانــه ی منابــع 

ــران داخلــی و خارجــی نقــش دارد.  ــی افغانســتان، قاچــاق  ب معدن

اگــر ایــن منابــع بــه شــکل منظــم اســتخراج شــود، افغانســتان دارای 

ــد  ــرش واج ــی ق ــردد.  از طرف ــا می گ ــود کف ــدار و خ ــاد پای اقتص

ــتخراج  ــا اس ــه ب ــتند3  ک ــکار هس ــد بی ــتان، ۵۶ درص کار در افغانس

ــد.  ــزت می گردن ــا ع ــغل ب ــراد  دارای ش ــن اف ــادن ای ــد مع قانومنن

دولــت افغانســتان تــا هنــوز جلــو قاچــاق خودرسانــه ی مــواد 

معدنــی  را نگرفتــه اســت. تــا اکنــون، ایــن مــواد بــه خــارج منتقــل 

می شــوند.

1  رقیه اچکزی رییس امور زنان والیت قندهار

2  گل محمد آرین رییس اقتصاد والیت قندهار

https://www.dw.com/fa-af  3/اتحادیه-کارگران-بیش-از-نیم-جمعیت-

a-48563896/واجد-رشایط-کار-افغانستان-بیکارند

کرونا و تحوالت آن بر صحت عامه قندهار

مراعــات  را  قرنطیــن  قندهــار  مــردم  کرونــا  شــیوع  اوایــل  در 

ــه ایــن ویــروس مصــاب شــدند.   ــه همیــن دلیــل بیشــر ب نکــرد، ب

ــگان  ــورت رای ــه ص ــد، ب ــع می کن ــن وض ــت قرنطی ــه دول ــی ک زمان

ــا در  ــد ام ــه می کن ــود تهی ــردم خ ــه م ــی و رضوری ب ــواد خوراک م

افغانســتان در حالی کــه بیشــر از ۷۰ درصــد مــردم زیــر خــط فقــر 

ــت کمــک درســت منــی شــود.  ــد، از طــرف دول زندگــی می کنن

 بحــران کرونــا اگــر بــه پایــان هــم برســد، ولــی دولــت و مؤسســات 

بخاطــر آن پــالن و برنامــه نداشــته باشــد، دور نخواهــد بــود، کــه 

ســطح فقــر و گرســنگی از ۵۵ بــه ۷۵ درصــد افزایــش یابــد.4  

اگــر دولــت، نهادهــای جهانــی و مؤسســات دســت بــه کار نشــوند، 

ــردم  ــره را م ــی و غی ــی، صح ــادی، اجتامع ــر اقتص ــت بدت وضعی

افغانســتان خواهنــد دیــد. 

وضعیت زنان صنعت  کار قندهار پسا کرونا

زنــان والیــت قندهــار در ایــام قرنطیــن بــا مشــکالت فــروان، 

ــن  ــد. در ای ــرو گردی ــره روب ــی و غی ــی، اجتامع ــادی، صح اقتص

ــیب های  ــدند و آس ــرر ش ــر مت ــه بیش ــت پیش ــان صنع ــان زن می

روحــی، روانــی و مالــی را متقبــل گردیدنــد. ریاســت صنایــع 

و کار در قندهــار طبــق رسوی مشــکالت را ارزیابــی منــوده و 

ــت رشیــک می ســازد  ــا مؤسســات و دول ــه آن را ب ــه اســت ک گفت

ــق دور  ــردد.5  در مناط ــل گ ــه ح ــت  پیش ــان صنع ــکالت زن ــا مش ت

دســت افغانســتان؛ زنــان بیشــر نیازمنــد حامیــت و همکاری هــای 

ــه  ــت زمین ــان، دول ــدات آن ــه تولی ــد ب ــه می باشــند و بای همــه جانب

توزیــع و فــروش را مســاعد منایــد تــا در عرصــه صنعــت و تجــارت 

ــا گــردد. خــود کف

4  داکر احمدالله فیضی معاون صحت عامه قندهار

5  زهرا ذاهدی معاون ریاست کار صنایع والیت قندهار
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جمع بندی:

ــر از  ــراض واگی ــی و ام ــرات اقلیم ــرت، تغیی ــگ، مهاج ــت. جن ــوده اس ــرم من ــه ن ــت و پنج ــا دس ــواع از بحران ه ــا ان ــخ ب ــول تاری ــرش در ط ب

ــه  ــت ک ــراض اس ــه ی ام ــد-۱۹ از جمل ــزا و کووی ــت. انفلون ــوده اس ــیوع من ــاری ش ــون س ــراض گوناگ ــرن ۲۱ ام ــد. در ق ــای آن می باش منونه ه

توجــه همــه جهانیــان را بخــود جلــب منــوده اســت. ســازمان جهانــی صحــت  نــام ایــن ویــروس کشــنده را کوویــد-۱۹ گذاشــت، کــه مختــرص 

)Corona virus disease of 2019( می باشــد. پيــش از کرونــا طاعــون جوســتنین، طاعــون ســیاه، انفلونــزا هســپانوی، انفلونــزا آســیایی، ایــدز 

و انفلونــزا خوکــی میلیون هــا انســان را بــه کام مــرگ فرســتاده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ویــروس کرونــا از رسعــت انتشــار بــاال برخــودار 

می باشــد. بــه همیــن دلیــل همــه جهانیــان را بــه وحشــت انداختــه و زندگــی آنــان را دچــار مشــکالت و تحــوالت ناگــوار منــوده اســت. در اوایــل 

ــد،  ــا و جنتیــک شناســی می گوین ــن ویروس ه ــی متخصصی ــده؛ ول ــوار بوجــود آم ــروس در البرات ــن وی ــه ای ــد، ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــان ب جهانی

کــه ویــروس کرونــا کامــالً بــه شــکل طبیعــی بوجــود آمــده اســت. آنــان بــر ایــن باورنــد کــه ویروس هــای ســاخت دســت بــرش، در البراتــوار از 

ــه راحتــی قابــل شناســایی می باشــد. 1 طریــق ســتون فقــرات آن ب

ویــروس همه گیــر کرونــا بــه دلیــل ســاری و مهلــک بــودن آن، تقریبــاً در کمــر از یــک ســال جهــان را بــا بحران هــای غیــر منتظــره اقتصــادی، 

سیاســی، اجتامعــی، صحــی و غیــره روبــرو منــود. ایــن موجــود غافلگیــر مایکروســکوپی جهــان را بــا انــواع از پیرشفت هــا بــه چالــش کشــید 

و دولت هــای قدرمتنــد را بــه زانــو در آورد. در ایــن میــان دولت هــای بودنــد کــه بــا مدیریــت و رهــربی عالــی تــا انــدازه ی بحــران را کنــرول 

و بــر مشــکالت فایــق آمدنــد. 

افغانســتان نیــز بــا ویــروس کرونــا مبــارزه کــرد و بخاطــر پیش گیــری ویــروس قرنطیــن را وضــع منــود. مــردم افغانســتان کــه بیشــر شــان کســبه کار 

و کارگــران روزمــزد اســت، بــا وضــع قرنطیــن مشــکالت اقتصــادی آنــان چنــد برابــر شــد. افغان هــا نســبت بــه کرونــا از فقر،بیــکاری، گرســنگی 

و امــراض ناشــی از آن بیشــر متــرر شــدند. دولــت افغانســتان گنــدم و بعــداً نــان خشــک را توزیــع منــود، ولــی ایــن پروســه  نیــز قربانــی فســاد 

گردیــد و مشــکل بــه شــکل اساســی آن حــل نگردیــد.

ــه ســکتور  ــن زمین ــد. در ای ــکار گردیدن ــکات و نهــاد هــا متوقــف شــد و هــزاران انســان بی  فعالیت هــای صدهــا مکاتــب، دانشــگاه  هــا، فابری

ــردم افغانســتان شــد.  ــر م ــه اوج رســید و بحــران اجتامعــی دامن گی ــان ب ــه زن ــل شــده اســت. خشــونت علی ــه را متقب خصوصــی بیشــرین رضب

ــل ضعــف  ــه دلی ــت افغانســتان هــم ب ــت. دول ــد رف ــی بلن ــم جنای ــی گــراف جرای ــکاری، گرســنگی و فشــار هــای روان ــر فقر،بی ــن از اث همچنی

بنیه هــای اقتصــادی، وجــود فســاد و ســوء مدیریــت پول هــای تخصیــص شــده؛ نتوانســت خیلــی دســتگیر مــردم شــده و بخشــی از مشــکالت 

ــه ایــن گــزارش در رسوی هــا و ســخرنانی هایی کــه صــورت گرفتــه، می شــود دریافــت  ــان را بکاهــد. آنچــه مطابــق ب اقتصــادی و اجتامعــی آن

ــا  ــر ب ــه کار ثابت ت ــردم زمین ــه م ــد ب ــر در بخــش صنعــت و تولی ــر و پایه دارت ــا ایجــاد فرصت هــای شــغلی بنیادی ت ــت افغانســتان ب کــرد کــه دول

درآمــد مکفــی فراهــم کنــد. همچنیــن از آنجاییکــه افغانســتان یــک کشــور زراعتــی می باشــد، دولــت در بخــش زراعــت رسمایه گذاری هایــی 

در راســتای میکانیــزه کــردن کشــت، برداشــت و پروســس اقــالم تولیــدی زراعتــی، مــردم را در حصــول عایــد بیشــر و پویاتــر کمــک کنــد تــا در 

مواقــع مثــل شــیوع ویــروس کرونــا مــردم بتواننــد بخشــی از احتیاجــات خــود را بــه راحتــی تأمیــن کننــد. همچنیــن دولــت در راســتای بهبــود و 

پيرشفــت اقتصــاد، زمینــه تولیــد، توزیــع و مــرصف تولیــدات افغانــی را در مارکیت هــای منطقــه فراهــم منایــد تــا در طوالنــی مــدت افغانســتان 

از یــک کشــور وارداتــی بــه صادراتــی تبدیــل شــود. در ایــن صــورت امیــد اســت کــه اقتصــاد ناپایــدار افغانســتان بــه اقتصــاد پایــدار و توســعه 

یافتــه مبــدل شــود.

 کرونــا بــه سیســتم آموزشــی افغانســتان نیــز رضبــه رســاند و حــدود ۹ میلیــون متعلــم از خدمــات آمــوزش در جریــان قرنطیــن بــاز مانــد. دولــت 
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در ایــن عرصــه خدمــات آمــوزش از راه دور را بــه متعلمیــن و دانشــجویان فراهــم منــود ولــی بــه شــمول مرکــز در چندیــن والیــت، نبــود انرنــت 

ــه همــه  ــل دســرس را ب ــت قاب ــرو ســاخت. دولــت  در ایــن عرصــه بایــد ســهولت های انرن ــا مشــکالت روب ــل دســرس ایــن پروســه  را ب و قاب

والیــات فراهــم بســازد. ســاختار هــای نظــام منــد دیجیتالــی بخصــوص در والیــات دور دســت و ولســوالی هــا مــی توانــد مشــکالت و بــی نظمــی 

هــای ناشــی از کرونــا را تــا یــک ســطح حــل منایــد. ایــن در حالــی اســت کــه وزارت معــارف اعــالم منــوده کــه امتحانــات ســاالنه مناطــق رسد 

ســیر در ســال ۱۴۰۰ هـــ ش اخــذ می گــردد. اگــر انرنــت بــا رسعــت و ارزان در اختیــار متعلیمــن مــی بــود، وقــت ضایــع منــی گردیــد و ایــن 

مشــکل تــا جــای حــل می شــد.

بحــران اجتامعــی ناشــی از کرونــا، نیــز بــر مشــکالت مــردم افغانســتان افــزود و علــت اساســی آن فقــر، بیــکاری و گرســنگی عنــوان شــده اســت. 

در ایــن عرصــه اگــر دولــت ســبب و علــل آن را حــل منایــد معضــل اجتامعــی نیــز تــا حــدود در کشــور حــل می گــردد و همــراه بــا ایــن آگاهــی 

عامــه نیــز مفیــد واقــع شــده می توانــد.

همچنیــن اقتصــاد در یــک کشــور زمانــی  ورشکســته می شــود کــه عرضــه و تقاضــا نباشــد. چــون  در ایــن صــورت پــول در گــردش منــی باشــد 

و اقتصــاد یــک کشــور را بــا رکــود مواجــع می ســازد. در ایــام قرنطیــن عرضــه و تقاضــا در کشــور بــه دالیــل مختلــف ســیر نزولــی  منــود، بــه 

همیــن دلیــل عایــدات در والیــات هــر روز کاهــش می یافــت. در همچــو مــوارد تجــارت آنالیــن بخاطــر عرضــه و تقاضــا بهریــن گزینــه بــوده  

می توانــد و بایــد در افغانســتان بیشــر رایــج و بــه شــکل پیرشفتــه از آن  اســتفاده شــود. 

ــار دیگــر ســیر صعــودی را طــی می منایــد  ــا در افغانســتان یــک ب   ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن اواخــر گــراف مصــاب شــدگان بــه کرون

ــاره  قرنطیــن شــدند و ایــران نیــز اعــالم کــرده  و هــر روز ارقــام جدیــد قربانیــان آن گــزارش می شــود.   کشــور هــای اروپایــی بیشــر شــان دوب

کــه بخاطــر پیش گیــری از مــوج دوم کرونــا، قرنطیــن جــدی را وضــع خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال بازگشــت مــوج دوم ویــروس همه گیــر کرونــا 

ــار از تجــارب گذشــته اســتفاده نشــود،  ــن ب ــرو خواهــد ســاخت و اگــر ای ــد روب ــا بحــران  و تراژدی هــای جدی ــار دیگــر افغانســتان را ب یــک ب

ــا در حــال رســیدن اســت و گــزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه مــردم افغانســتان زمســتان  مــردم بیشــر متــرر می شــوند. چــون فصــل رسم

ســخت و بی پشــینه را در پیــش  دارنــد. رسدی زمســتان مشــکل دیگــر اســت کــه تحمــل بحران هــای فــوق را دشــوار خواهــد ســاخت. در ایــن 

عرصــه دولــت و مؤسســات بایــد بــه نیازمنــدان لبــاس زمســتانی، مــواد خوراکــی و صحــی توزیــع منایــد.  اگــر کشــور بــه دلیــل مــوج دوم کرونــا 

ــاره قرنطیــن شــود و کمــک هــا همــرای قــرش آســیب پذیــر صــورت نگیــرد، در ایــن صــورت فاجعــه انســانی در افغانســتان دور از تصــور  دوب

نخواهــد بــود. مــردم افغانســتان بــه دلیــل فقــر، بیــکاری، اقتصــاد غیــر پایــدار و متکــی بــه واردات، از همــه بیشــر در خطــر انــد. در قــدم اول 

دولــت بایــد کمــک  هــای جامعــه جهانــی را بــاالی نیازمنــدان منظــم توزیــع منایــد و از ایــن پروســه مؤسســات داخلــی و خارجــی بایــد نظــارت 

کننــد، تــا دســت فســاد پیشــه گان کوتــاه شــود و مــردم بــه شــکل واقعــی از کمــک هــای جهانــی مســتفید گردنــد. کارمنــدان خصوصــی و دولتــی 

کــه رخصــت می گردنــد بایــد معاشــات آنــان پرداخــت شــود، تــا بــه مشــکالت بیشــر رو بــرو نشــوند. در مــوج اول کرونــا بیشــر کارمنــدان و 

کارگــران شــغل و معاشــات خــود را از دســت داده بودنــد کــه بــه همیــن دلیــل خشــونت هــای فامیلــی و اجتامعــی بیشــر گردیــد. از رسحــدات  

ــرود. از  ــد ن ــه بلن ــواد اولی ــرخ م ــاره ن ــا دوب ــد، ت ــاز باش ــران ب ــروی تاج ــد ب ــوند، بای ــور می ش ــره وارد کش ــی و غی ــواد غذای ــه م ــای ک ــدر ه و بن

آن جاییکــه در افغانســتان بــازار آزاد تطبیــق می شــود، در همچــو مــوارد اظطــرای دولــت مکلــف اســت کــه نرخ هــا را کنــرول منایــد؛ یــا خــود 

دولــت امتعــه رضوری و اولیــه را وارد و بــه نــرخ ارزان در اختیــار مــردم قــرار دهــد تــا تاجــران مجبــور بــه کاهــش نــرخ شــوند. قابــل ذکــر اســت 

کــه در زمســتان شــاهراه ســالنگ، کــه بیشــرین مــواد اولیــه از آنجــا وارد می گــردد، بــه دلیــل بــرف کــوچ و بــارش مســدود می گــردد و نــرخ هــا 

در بــازار بلنــد مــی رود. دولــت بخاطــر پيش گیــری ایــن وضعیــت بایــد مــواد اولیــه را در گــدام هــا ذخیــره منایــد، تــا در زمــان اظطــرار توزیــع 

و بــه دســرس مــردم قــرار گیــرد و اگــر چنیــن شــود تاجــران احتــکار کــرده منــی توانــد. همچنیــن بخاطــر فــروش تولیــدات داخلــی در کشــور از 

بــازار آنالیــن اســتفاده کننــد، تــا تولیــد کننــدگان بــه رکــود اقتصــادی مواجــع نشــوند و رضوریــات مــردم نیــز رفــع شــود.





ګزارشګران

محمد طارق صابر

ــوول  ــر مس ــتان و مدی ــای افغانس ــی پوهنتون ه ــیون ورزش ــرشات فدراس ــوول ن مس

ــکار ــالن ورزش ــه محص گاهنام

عاطفه غفوری

مناینده یا مسوول بخش زنان کمیته مصونیت خربنگاران افغان در والیات غرب

احمد فهیم حقبین

مسوول اتحادیه ملی ژورنالستان در والیت بلخ 

عادله رهنورد

مسوول کمیته هرنی خانه فرهنگ و هرن بامیان  

حافظ بخت محمد ځلمی

ژورنالست آزاد در قندهار

نظریات ارائه شده در این رساله الزاماً نظریات بنیاد فریدریش ایربت نیست.

بینــاد فریدریــش ایــرت در ســال ۲۰۰۲ میــالدی در شــهر کابل-افغانســتان  بــه هــدف تقویــت نهادهــای دموکراتیــک و جامعــه مدنــی بــه فعالیــت آغــاز 

ــای  ــق رویداده ــه از طری ــی مربوط ــای دولت ــی و نهاده ــی محل ــر دولت ــازمان های غی ــا س ــکاری ب ــر هم ــاد بیش ــن بنی ــای ای ــت. فعالیت ه ــوده اس من

ــه تبــادل افــکار و بحــث در مــورد موضوعــات  مختلــف، ســمینارها، کارگاه هــای آموزشــی، میزگــرد، آمــوزش و انتشــارات انجــام می شــود بخصــوص ب

ــان و جریــان اصلــی جنســیت، تحــول، تضــاد و مصالحــه، رســانه ها و آزادی بیــان، تقویــت جامعــه مدنــی،  ــان و سیاســت، مشــارکت سیاســی زن جوان

پارملــان و احــزاب سیاســی متمرکــز اســت. همچنیــن ایــن بنیــاد بــا پشــتیبانی از تبــادل هیئت هــا، کارشناســان، دانشــگاهیان و روزنامــه نــگاران ارشــد در 

ــد. ــی پشــتیبانی می کن ــن امللل ــان از گفتگــوی بی ــه و رسارس جه منطق


