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یافته های تازه دیده بان شفافیت افغانستان نشان می دهد که مقام های محلی در 
والیت هرات هنگام خریداری اجناس مورد نیاز برای مهار کرونا در این والیت، 
مواد  برخی  پژوهش،  این  بر اساس  و حیف ومیل گسترده  شده اند.  فساد  مرتکب 
صحی خریداری شده از بودجه ویژه کرونا در هرات که قیمت مجموعی آن بیش تر 
از »دو میلیون« افغانی می شود، نادرک است و معلوم نیست به کجا انتقال یافته 
است. افزون بر این، بررسی  اسناد نشان می دهد که در بهای خریداری اجناس مورد 
نیاز برای مهار کرونا در هرات، میان قیمت خریداری اجناس و قیمت اصلی آن در 
بازار، تفاوت های زیادی وجود دارد و از این رهگذر نیز پول هنگفتی حیف ومیل 
شده است. در پژوهش دیده بان شفافیت که توسط شبکه امانت داری هرات انجام 
شده، آمده که از بودجه ویژه مهار کرونا در هرات، 10 پایه کمپیوتر، 11 دستگاه 

تلویزیون و یک عدد کمره عکاسی، لنز و کارت حافظه...
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به ارزش دو میلیون افغانی مواد صحی 
در هرات گم است

قانون اساسی نباید قربانی 
صلح شود

17 سال پس از تصویب وثیقه ملی؛
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روابط جهان با افغانستان؛ 
روی کرد افراطی اسالمی؛ اشتباهات گذشته، فرصت های آینده

جهالت باستانی یا مبارزه حقانی؟ اکنون فرصت آن است که صفحه جدیدی در تاریخ جهان گشوده شود. تجربه کشتار و تروریسم، تجربه موفق و مفید برای جهان 
نبوده است و در آینده نیز نخواهد بود. مردم افغانستان یک آینده باثبات و عاری از جنگ را آرزو دارند و می خواهند این آرزو به 

واقعیت تبدیل شود.

همیشه واقعیت ها را در خلص سوانح تان ذکر و از هر نوع 
ادعای اغراق آمیز خودداری کنید. روزی یکی از هم کارانم 
قصه می کرد که یکی از نامزدان، سوابق جرمی خود را 
نیز در خلص سوانح خود ذکر کرده بود. سپس به مدیر 
استخدام زنگ زده و گفته بود، آیا کسی که سابقه جرمی 

دارد را نیز استخدام می کنید؟
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شش نکته تأثیرگذار 
در خلص سوانح

دور دوم مذاکرات صلح؛ 
»توقف جنگ فضای بهتر را برای گفت وگو ایجاد می کند«

هیأت  سفر  با  هم زمان  کابل:  8صبح، 
دفتر  دوحه،  به  دولت  مذاکره کننده 
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
کابل یا یوناما از دولت و طالبان خواسته 
کار  خشونت ها  کاهش  برای  که  است 

کنند.
کل  دبیر  ویژه  نماینده  الینز،  دیبرا 
افغانستان،  برای  متحد  ملل  سازمان 
طرف  دو  هر  از  »من  است:  گفته 
می خواهم که با استفاده از این فرصت 
ایجاد  خشونت  کاهش  برای  را  زمینه 
و  یافته  افغان ها خاتمه  تا کشتار  کنند 
یک ثبات سیاسی به میان آید که برای 
قابل  افغانستان  جامعه  اقشار  همه ی 

قبول باشد.«
ملل  سازمان  کل  دبیر  ویژه  نماینده 
توقف  که  است  کرده  تأکید  متحد 
گفت وگو  برای  را  بهتر  فضای  جنگ 
ایجاد می کند، به مردم امید می بخشد 
و به کمک کننده گان بشردوستانه اجازه 
ضروری  مساعدت های  که  می دهد 

زمستانی را به سراسر کشور برسانند.

8صبح، پروان: 
والیت  در  امنیتی  مسووالن 
تفنگ داران  که  می گویند  کاپیسا 
شمول  به  تن  دو  موترسایکل سوار 
یک غیرنظامی را در مرکز این والیت 

تیر باران کرده اند.
مطبوعاتی  مسوول  شورش،  شایق 
به  کاپیسا  پولیس  فرماندهی 
روزنامه ۸صبح گفت که این رویداد 
صبح  دقیقه   ۸:۳0 ساعت  حوالی 
در  جدی  شانزدهم  سه شنبه،  روز 
شهر  مربوطات  از  »ده بابی«  ساحه 
محمودراقی، مرکز والیت کاپیسا رخ 

داده است.
تفنگ داران  او،  گفته  به 
از  تن  یک  بر  موترسایکل سوار 
شورای  عضو  گل محمد،  محافظان 

والیتی کاپیسا گلوله باری کردند.
آقای شورش گفت که در این رویداد، 
والیتی  شورای  عضو  این  محافظ 

یوناما تأکید کرده است که از بازگشت 
استقبال  دوحه  به  مذاکره کننده  هیأت 
کرده و تأکید کرده است که چشم به 
راه از سرگیری سریع مذاکرات بین دو 

هیأت مذاکره کننده است.
ملل  سازمان  سیاسی  نماینده گی  دفتر 
که  است  کرده  تأکید  کابل  در  متحد 
پایان  به  کمک  برای  دوحه  مذاکرات 
مهم  بسیار  پایدار  صلح  ایجاد  و  جنگ 

است.
است:  آمده  دفتر  این  اعالمیه  در 

چالش های  برخی  با  »مذاکره کنندگان 
زیادی  کارهای  و  شدند  مواجه  عمده 
اولین  در  تیم  دو  اما  است،  مانده  باقی 
ماه  در  که  مذاکرات  تاریخی  مرحله 
خوبی  همکاری  شد،  آغاز  سپتامبر 
به  تدریجی  شکل  به  که  داشتند 

پیش رفت واقعی انجامید.«
مذاکره کننده  هیأت  یوناما،  اعالم  طبق 
 ۲0 مرخصی  از  پیش  طالبان  و  دولت 
روی دست  مشورت  هدف  به  که  روزه 
و  توافق  کارشیوه  روی  شد،  گرفته 

پیش نویس آجندا را تبادله کردند.
تماس  در  که  است  کرده  تأکید  یوناما 
در  و  دارد  قرار  دو طرف  هر  با  نزدیک 

صورت لزوم آماده کمک است.
هیأت مذاکره کننده دولت روز سه شنبه، 
شانزدهم جدی به قطر رفت تا دور دوم 
مذاکرات با گروه طالبان را شروع کند. 
طالبان نیز  برای شروع مذاکرات اعالم 

آماده گی کرده اند.
دور اول مذاکرات در بیست ودوم سنبله 

آغاز شد و برای سه ماه ادامه یافت.

کشته شده است.
افراد  که  افزود  او  حال  همین  در 
مسلح حین فرار از ساحه بر یک فرد 
غیرنظامی نیز شلیک کردند و وی را 

به قتل رساندند.
به گفته پولیس کاپیسا، تاکنون شش 
تن در پیوند به این رویداد بازداشت 
شده اند و بررسی ها در این مورد ادامه 

دارد.
در جریان دو هفته اخیر، این دومین 
رویداد ترور است که در کاپیسا رخ 

می دهد.
در  مسلح  افراد  که  است  گفتنی 
کوهستانی،  فرشته  جدی،  چهارم 
در  را  بشر  حقوق  و  مدنی  فعال 
ترور  کوهستان  اول  حصه  ولسوالی 

کردند.
بانو  بر  افزون  رویداد  این  در 
قرار  هدف  نیز  او  برادر  کوهستانی، 

گرفت و کشته شد.

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

یافته های دیده بان شفافیت: 



دیدار عبداهلل با خلیل زاد؛ 
افزایش خشونت ها و ترورهای هدف مند 

پذیرفتنی نیست

شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  8صبح، 
روز سه شنبه،  از چاشت  ملی پیش  عالی مصالحه  
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  با  جدی  شانزدهم 
امریکا در کاخ سپیدار دیدار کرد. در این دیدار راس 
اسکات  و  کابل  امریکا در  کاردار سفارت  ویلسون، 
میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، 

نیز حضور داشته اند.
دیدار  این  در  عبداهلل  عبداهلل  سپیدار،  اعالم  طبق 
افزایش خشونت ها و قتل های هدف مند را در کشور 
برای  دایمی  آتش بس   بر  و  خوانده  قبول  غیرقابل 

دست یافتن به صلح پایدار تأکید کرده است.
رییس شورای عالی مصالحه  ملی هم چنان از حمایت 
تالش های  و  امریکا  متحده   ایاالت  همکاری های  و 

این کشور در راستای صلح قدردانی کرده است.
را  صلح  مذاکرات  در  پیش رفت ها  عبداهلل  عبداهلل 
رضایت بخش خوانده و گفته است دور دوم مذاکرات 
جمهوری  هیأت  و  می  شود  آغاز  طرف  دو  میان 
اسالمی افغانستان برای شروع مذاکرات با حمایت 

قاطع نظام به دوحه رفته است.
که  است  گفته  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
به  دست یافتن  برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
صلح متعهد است و تالش می کند از فرصت ایجاد 
در  ثبات  و  دایمی  صلح  به  دست یابی  برای  شده 

کشور استفاده کند.
در این دیدار، نماینده   ویژه ی ایاالت متحده ی امریکا 

8صبح، بامیان: یک زن جوان در والیت بامیان 
خشونت های  دلیل  به  تیزاب  نوشیدن  از  پس 
دوامدار خانواده گی، روز دوشنبه، پانزدهم جدی، 
توسط پدرش به شفاخانه ی حوزه ای بامیان انتقال 

داده شده است.
این زن که باشنده ی فعلی ولسوالی کهمرد بامیان 
گفته ی  به  و  دارد  سن  سال   1۸ حدود  است، 
و  شد  نامزاد  مردی  با  ساله گی  در 1۲  خودش، 
»ریشش  حاال  که  کرد  ازدواج  بعد  سال  شش 

سفید« است.
پدر این زن نیز در صحبت با روزنانه ۸صبح تایید 
کرد که شوهر دخترش حاال بیش تر از ۴0 سال 

سن دارد و از حتا از خود او نیز بزرگ تر است.
ذکر  گزارش  در  نامش  نمی خواهد  که  زن  این 
سوی  از  پیوسته  گفت  روزنامه ۸صبح  به  شود، 
می گرفت  قرار  فیزیکی  خشونت  مورد  شوهرش 
زنده گی اش  به  تیزاب،  با خوردن  ناچار شد  او  و 
پایان دهد و خود را از جنجال های زنده گی برای 

همیشه راحت کند.
دولت  از  هیچ چیزی  می گوید حاال  او هم چنان 
و خانواده اش نمی خواهد؛ فقط خواستار طالق و 

برای صلح افغانستان از پایان »موفقانه « دور نخست 
مذاکرات، سفر دوباره ی هیأت مذاکره کننده دولت 
به دوحه و آغاز دور دوم مذاکرات بین االفغانی ابراز 
خرسندی کرده است. او هم چنان بر دوام حمایت 
ایاالت متحده  امریکا از تالش های صلح افغانستان 

تأکید کرده است.
طرف ها  که  است  گفته  او  سپیدار،  اعالم  طبق 
برای  را  استفاده  بیش ترین  موجود  فرصت  از  باید 

دست یافتن به صلح دایمی و قطع جنگ کنند.
نماینده ویژه امریکا نیز افزایش خشونت ها را غیرقابل 
خشونت ها  مالحظه ی  قابل  کاهش  بر  و  دانسته 

تأکید کرده است.
کشور  در  هدف مند  ترورهای  اخیر  روزهای  در 
افزایش یافته است. این موضوع سبب نگرانی های 
بلندپایه  مقام های  از  شماری  است.  شده  بسیاری 
به  را  این حمالت  طالبان  که  می گویند  حکومتی  
هدف ایجاد فاصله بین دولت و مردم اجرا می کنند.

خلیل زاد به تازه گی سفر منطقه ای خود را آغاز کرده 
است. او پیش از این به پاکستان رفته و با شماری از 

مقام های این کشور دیدار کرده است.
این در حالی است که هیأت مذاکره کننده دولت 
ترک  دوحه  مقصد  به  را  کابل  روز سه شنبه  صبح 
و  دولت  است.  رسیده  دوحه  به  هیأت  این  کرد. 
از سرگیری مذاکرات اعالم آماده گی  برای  طالبان 

کرده اند.

جدایی از شوهر پیرش است.
که  می کند  تایید  نیز  بامیان  حوزه ای  شفاخانه 
روز  تیزاب  نوشیدن  دلیل  به  دختر  مریض  یک 
انتقال  دوشنبه، پانزدهم جدی، به این شفاخانه 

شده و وضعیت بیمار در حال حاضر بهتر است.
به  شفاخانه  این  پزشکان  از  متین،  عبدالمتین 
خود  معلومات  طبق  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
یک  خانواده گی  مشکالت  دلیل  به  او  بیمار، 

گیالس اسید نوشیده است.
از سویی هم پدر این قربانی خشونت خانواده گی 
نیز می گوید که دخترش همواره مورد لت وکوب 
و  داشته  قرار  شوهرش  دومی  خانم  و  شوهر 

سرانجام اقدام به خودکشی کرده است.
بامیان  والیت  زنان  امور  رییس  رضایی،  ذکیه 
شوهرش  خانه ی  در  دختر  این  که  می گوید  اما 
»بندی« بوده و در نهایت پدرش او را به شفاخانه 

انتقال داده است.
این قضیه خشونت درحالی صورت می گیرد که 
بامیان،  زنان والیت  امور  ریاست  معلومات  طبق 
آمار خشونت علیه زنان در این والیت نسبت به 
سال قبل آن، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

 

در  آغاز می شود که سطح خشونت ها  در حالی  مذاکرات صلح  دور دوم 
کشور کماکان بلند است. در کنار آن ترورهای هدف مند نیز در جریان 
است. با این وصف، توقع عمومی آن است که طرف های مذاکره در اولین 
اقدام روی کاهش خشونت ها توافق کنند؛ هرچند تاکنون نشانه ای از نیت 

طالبان برای کاهش این خشونت ها دیده نمی شود.
آتش بس موضوعی است که توافق روی آن با توجه به اختالف عمیق دیدگاه 
بین دو طرف به زودی حاصل نخواهد شد. این موضوع در حالی که در 
رأس فهرست موضوعات پیشنهادی دولت برای بحث در دور دوم مذاکرات 
قرار دارد، در فهرست موضوعات پیشنهادی طالبان اما در قعر واقع شده 
است. قرارگرفتن این موضوع با این فاصله زیاد در فهرست های موضوعات 
پیشنهادی دو طرف، نشانه اختالف عمیق دیدگاه بین هیأت های دولت و 
طالبان در این باره است. از این رو، توافق روی مسأله آتش بس، پیش از 

آن که روی موارد مهم دیگری توافق حاصل شود، به دست نخواهد آمد. 
موضوع کاهش قابل مالحظه خشونت ها اما آن قدر پیچیده نیست که دو 
طرف نتوانند روی آن به توافق برسند. با آن هم به منظور حصول توافق 
روی این مسأله نیز نیاز به یک سلسله اقداماتی است که باید انجام شود. 
این نیاز را توافق نامه امریکا و طالبان و همین طور توافقات اخیر دولت های 
افعانستان و پاکستان به میان آورده است. دولت قباًل گفته بود که ملزم به 
رعایت توافق نامه امریکا و طالبان نیست؛ اما فعاًل به حکم کارشیوه مذاکرت 

که در دور نخست نهایی شد، انتخابی جز رعایت آن هم ندارد.
توافق نامه امریکا و طالبان حاال یکی از چهار رکن اصلی کارشیوه مذاکرات 
است که می باید مذاکرات مطابق آن ادامه یابد. رکن دیگر این کارشیوه، 
خواست مردم است. تعهد دو طرف به ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق 
جامع صلح و قطع نامه شورای امنیت در حمایت از اعالمیه مشترک کابل 
- واشنگتن و توافق نامه امریکا و طالبان، دو رکن مهم دیگر این کارشیوه 
است. در صورتی که دور دوم مذاکرات بر پایه این چهار رکن استوار شود، 
می توان خوش بین بود که دو طرف روی کاهش قابل مالحظه خشونت ها، 
قبل از توافق روی نظام سیاسی آینده، کارشیوه تقسیم قدرت و آتش بس 

جامع و فراگیر، به توافق دست خواهند یافت.
طبق توافق نامه دوحه، طالبان باید پیش از توافق روی کاهش خشونت ها به 
دو هدف عمده خود، شامل رهایی هفت هزار زندانی باقی مانده در بند دولت 
و رفع کلیه تعزیرات بین المللی این گروه برسند. این دو موضوع به صورت 
صریح در توافق نامه امریکا و طالبان آمده است و هم زمان با شروع مذاکرات 
اصلی بین دولت و طالبان باید عملی شود. طالبان بارها گفته اند که اگر 
این گروه اجرایی نشود، پیش رفتی در مذاکرات  برابر  امریکا در  توافقات 
بین االفغانی نیز حاصل نخواهد شد. از این رو بعید است که طالبان پیش از 
رسیدن به این دو هدف، تن به خواست کاهش قابل مالحظه خشونت ها 
بدهند. به ویژه آن که طالبان در توافق نامه دوحه هیچ گونه تعهدی هم در 
این زمینه نداده اند؛ اگر تعهدی هم در مورد کاهش قابل مالحظه خشونت ها 

از سوی این گروه وجود داشته باشد، صرفاً شفاهی و غیرمکتوب است.
دولت های افغانستان و پاکستان در سفر عمران خان به کابل توافق کردند 
که اقداماتی را برای اعتمادسازی بین دو کشور و به نشانه حسن نیت، 
انجام دهند. محمداشرف غنی در نخستین اقدام برای این هدف، فرمان 
رهایی بخشی از زندانیان پاکستانی را صادر کرد. این فرمان اما تاکنون به 
دالیل نامعلومی عملی نشده است. در مقابل محتمل ترین اقدام از سوی 
پاکستان آن بود که جانب طالبان را در ازای رهایی زندانیان خود از بند 
دولت افغانستان به پذیرش طرح کاهش خشونت ها قانع کند. کما  این که 
موضوع کاهش خشونت ها یکی از برجسته ترین موضوعاتی بود که در سفر 
هیأت طالبان به پاکستان، بین مقامات دو طرف مورد بحث قرار گرفت. 
بنابراین، موضوع کاهش قابل مالحظه خشونت ها به این مسأله نیز پیوند 
دارد و پاکستان و طالبان برای تصمیم گیری در این باره چشم به راه اجرای 

فرمان غنی نیز هستند.
طبق رکن »خواست مردم« در کارشیوه مذاکرات، پیشنهاد هیأت دولت 
به طالبان، آتش بس جامع است. این هدف با توجه به این که در توافق نامه 
به  و  دارد  قرار  افغانستان  آینده  سیاسی  نقشه  روی  توافق  مابعد  دوحه 
دلیل دیدگاه متفاوت طالبان نسبت به این موضوع، فوراً به دست نخواهد 
آمد. بنابراین و با توجه به تعهد طالبان به تمکین به اصل خواست مردم، 
پیش بینی می شود که این گروه تنها به کاهش خشونت ها راضی خواهد 
شد. البته با این شرط که گام های دیگری که فوقاً از آن یاد شد، مطابق 

توافق نامه امریکا و طالبان برداشته شود.
تأکید هیأت دولت روی گزینه آتش بس جامع، یک اقدام نیک است. با 
این وصف، بعید است که هیأت مذکور بتواند در اولین اقدام به این هدف 
برسد. بهتر است که هیأت مذاکره کننده دولت روی گزینه کاهش قابل 
مالحظه خشونت ها بیش تر توجه و مسایل مرتبط با آن را به صورت درست 

پی گیری و دنبال کند.
کاهش قابل مالحظه خشونت ها نیز یک دست آورد بزرگ است. این کار 
ضمن آن که به اعتمادسازی بین دو طرف کمک خواهد کرد، دو طرف را 
به ادامه مذاکرات نیز متعهد نگه خواهد داشت. از آن جا که یکی از ارکان 
کارشیوه مذاکرات، تعهد دو طرف به صلح است، عملی ترین طرح برای 
اثبات این تعهد، مسأله کاهش خشونت ها است. هرگاه دو طرف بتوانند در 
این زمینه به توافق برسند، مراحل بعدی مذاکرات نیز آرام آرام طی خواهد 
برداشتن  بدون  و  یک باره گی  به  طرف  دو  هیأت های  این که  انتظار  شد. 
گام های مقدماتی، روی آتش بس توافق کنند، یک انتظار غیرعملی است. 
از دولت و طالبان  انتظار  این سخن هرگز آن نیست که داشتن  معنای 
برای توافق روی آتش بس جامع و فراگیر، یک انتظار نادرست است. مسأله 
در  است،  به حق  و  درست  که  اندازه  همان  به  انتظار  این  که  است  آن 
حال حاضر و بدون پیش رفت مذاکرات، غیرعملی نیز است. بنابراین، اگر 
قابل  بتوانند روی کاهش  هیأت های مذاکره کننده در دور دوم مذاکرات 
مالحظه خشونت ها به منظور ادامه مذاکرات به توافق برسند، در واقع به 

یک هدف بزرگ دست یافته اند.

لزوم توافق روی کاهش چشم گیر 
خشونت ها در دور دوم مذاکرات
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بامیان؛ 
زنی که نزد شوهرش زندانی بود، پس از نوشیدن 

تیزاب به شفاخانه منتقل شد

دولت  مذاکره کننده  هیأت  کابل:  8صبح، 
برای شرکت در دور دوم مذاکرات بین االفغانی 
با گروه طالبان صبح روز سه شنبه، شانزدهم 

جدی راهی دوحه، پایتخت قطر شد.
نادر نادری، سخنگوی این هیأت در توییتی 
صلح  مذاکرات  هیأت  که  است  نوشته 
جمهوری اسالمی افغانستان پس از سه هفته 
شورای  اعضای  دولت،  رهبری  با  مشورت 
عالی مصالحه ملی، روسا و اعضا شورای ملی 
کشور، فعاالن سیاسی و مدنی، عالمان دین و 
دیگر اقشار کشور - در کابل و والیات - برای 
از سرگیری مذاکرات صلح کابل را به قصد 

دوحه ترک کرد.
دولت  مذاکره کننده  هیأت  نادری،  گفته  به 
آغاز  برای  الزم  راهنمایی های  و  نظریات  از 
برخوردار  صلح  مذاکرات  دوم  دور  موفقانه 
شده و آماده است تا به منظور تأمین صلح 
سراسری در کشور گفت وگوها را از سر گیرد.
نادری افزوده است که در جریان مشورت ها 
خواست  نخستین  آتش بس  که  شد  معلوم 

مردم ما است.
گفتنی است که هیأت مذاکره کننده دولت 
پانزدهم  دوشنبه،  روز  را  مذاکرات  رهنمود 
جدی از کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 

ملی دریافت کرد.
به  شورا  این  سخنگوی  خوزون،  فریدون 
رهنمود  این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
چارچوب پیشبرد مذاکره را تعیین کرده و به 
هیأت صالحیت داده است که در مورد تهیه 
اجندای مذاکرات صلح بین االفغانی با طالبان 

گفت وگو کند.
قرار بود نشست کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی به گونه زنده پوشش یابد؛ اما به 
گفته منابع نزدیک به هیأت مذاکره کننده ، 
تاکید ارگ ریاست جمهوری بر حذف خالد 
نور و غیرت بهیر از ترکیب هیأت سبب شد 
که این نشست به گونه سری پیگیری شود.

منابع در ادامه تصریح کردند که این موضوع 
پس از گفت وگوها حل شده است و خالد نور 

یک جا با هیأت به دوحه سفر خواهد کرد.
در  حکمتیار  گلبدین  نماینده  بهیر،  غیرت 
هیأت مذاکره کننده پیش تر از سفر به دوحه 

انصراف داده بود.
دفتر سیاسی طالبان در قطر پیش از این به 
روزنامه ۸صبح گفته اند که اعضای هیأت این 
گروه برای از سرگیری مذاکرات آماده اند و در 

دوحه حضور دارند.

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد 
که در شبانه روز گذشته هفت بیمار کرونایی 

در کشور جان باخته اند.
وزارت، در شبانه روز گذشته  این  اعالم  طبق 
۹۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی 

شده اند.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۸۲0 نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
هم چنان 1۳۶ تن در شبانه روز گذشته پس از 

ابتال به کرونا صحت یاب شده اند.
با ثبت ارقام جدید، ۵۳ هزار و 10۵ تن تاکنون 

در کشور به ویروس کرونا مبتال شده اند.
اثر  بر  تاکنون  تن  و ۲۴۴  هزار  دو  هم چنان 
ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند و ۴۲ هزار 
و ۶۶۶ هزار نفر دیگر پس از ابتال به ویروس 

کرونا صحت یاب شده اند.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، هفت هزار و 
۵۳0  تن از بیماران کرونایی در کشور فعال 

هستند.

هیأت مذاکره کننده دولت 
برای از سرگیری مذاکرات 
با طالبان راهی قطر شد

هفت بیمار کرونایی در 
شبانه روز گذشته در کشور 

جان باختند



از تصویب قانون اساسی کشور 17 سال می گذرد، 
نگران اند  حکومتی  مقام های  از  برخی  اما  اکنون 
که مبادا این قانون در مذاکرات صلح بین االفغانی 
هفدهمین  در  حکومتی  مقام های  شود.  قربانی 
و  مظهر  را  قانون  این  اساسی،  قانونی  سال گرد 
ادعای  و  اسالمی شهروندان خواندند  نشانه هویت 
غیراسالمی بودن آن توسط گروه طالبان و هر گروه  
این  دانستند.  بی بنیاد  و  بی اساس  ادعای  را  دیگر 
مقام ها با اشاره به دور دوم مذاکرات صلح، افزودند 
این  و  شود  صلح  قربانی  نباید  اساسی  قانون  که 
روند نباید بنیه و ساختار اصلی و مشروعیت قانون 
اساسی را متالشی کند. این در حالی است که هیأت 
شانزدهم  سه شنبه،  روز  صبح  دولت  مذاکره کننده 
وارد  صلح  مذاکرات  دوم  دور  شروع  برای  جدی، 
دوحه، پایتخت قطر شد. در این دور مذاکرات، قرار 
است روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر شود. 
اعضای هیأت مذاکره کننده  از  برخی  این  از  پیش 
دولت گفته بودند که در دور دوم مذاکرات، بحث 

روی تقسیم قدرت و نوعیت نظام است. 
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
هفدهمین  از  جدی،  شانزدهم  سه شنبه،  روز 
این  در  کرد.  بزرگ داشت  اساسی  قانون  سال گرد 
جمهور،  رییس  دوم  معاون  دانش،  سرور  مراسم، 
گفت که قانون اساسی »مظهر« و »سمبول« هویت 
که  کرد  تأکید  او  است.  کشور  شهروندان  اسالمی 
هیچ ماده ای از 1۶۲ ماده این قانون نه تنها با اسالم 
مغایرت ندارد، بلکه تضمین کننده »اسالمیت نظام« 
و »اسالمیت کشور« است. دانش ادعای غیراسالمی 
بودن قانون اساسی توسط گروه طالبان و هر گروه 
دیگری را در این مورد، ادعای بی اساس و بی دلیل 
خواند و گفت که این قانون با ارزش های اسالمی 
آن در لویه جرگه تصویب قانون اساسی توسط شمار 

زیادی از علما و رهبران جهادی تأیید شده است.
با این حال، معاون دوم رییس جمهور تأکید کرد 
که این قانون به  گونه 100 درصدی اسالمی است 
و مطابق با ارزش های دینی و ملی و در عین حال 
ارزش های قبول شده جامعه بین المللی ترتیب شده 
است. او گفت: »کسانی که در باره قانون اسالمی از 
این زاویه سوال ایجاد می کنند، یا مغرض هستند 
از قانون  این که  یا  و اجنداهای شوم دیگر دارند و 
اساسی افغانستان بی خبر اند و آگاهی ندارند.« در 
عین حال وی به دور دوم مذاکرات صلح اشاره کرد 
و گفت که قانون اساسی نباید در این گفت وگوها 
قربانی شود. آقای دانش تأکید کرد که صلح نباید 
اساسی  قانون  مشروعیت  و  اصلی  ساختار  و  بنیه 
اساسی  قانون  که  داد  توضیح  او  کند.  متالشی  را 
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از چنان ظرفیتی برخوردار است که هر نوع طرح 
او،  گفته  به  بر می تابد.  را  سیاسی  تحول  و  صلح 
هدف طالبان و حامیان شان از نفی قانون اساسی، 
فروپاشی نظام است. او گفت که بدون قانون اساسی، 
هیچ نظم سیاسی و حقوقی ثابت و مورد قبول همه 

نخواهیم داشت.
دانش هم چنان با طرح اداره موقت مخالفت کرد و 
گفت که اداره موقت به معنای »گسست و فروپاشی« 
است و »لغو قانون اساسی« را در پی دارد. او گفت: 
از  برخی  ساده لوحانه  تصور  بر خالف  موقت  »اداره 
افراد، به معنای جابه جایی یک شخص یا اشخاص 
نیست، بلکه بدین معنا است که همه نظام و دولت 
با همه قوای سه گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته 
می شود و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز 
نظام و حفظ چارچوب و  تداوم  بنا بر این،  می شود. 
ارزش های قانون اساسی، یک ضرورت بوده و لغو آن 
بر ضد منافع ملی و باعث بی ثباتی کشور می شود.« 
برخی  و  طالبان  گروه  که  است  حالی  در  این 
یگا نه  را  اداره موقت  چهر ه های سیاسی در کشور، 
راه رسیدن به صلح دانسته اند. پیش از این، گلبدین 
حکمتیار  پس از برگشت از اسالم آباد گفته بود که 
طالبان حکومت کنونی را نمی خواهند و اداره موقت 

یگانه راه رسیدن به صلح است. 
از سویی  هم معاون دوم ریاست جمهوری بیان کرد 
که دفاع از نظام به معنای دفاع از حکومت، شخص 
و اشخاص نیست. او گفت، این یک تصور نادرستی 
گویا  که  می کنند  مطرح  گاهی  برخی  که  است 
حکومت و یا شخص رییس جمهور به خاطر حفظ 
صلح  روند  تسریع  یا  و  صلح  مخالف  خود،  قدرت 
است. وی تصریح کرد که همه مقام های حکومتی، 
به ویژه رییس جمهور، بیش از هر کس دیگر برای 
رسیدن صلح با عزت و عادالنه  تالش کرده است. او 
اما واضح ساخت که حکومت کنونی از جمهوریت 
آقای  این،  بر  افزون  برنمی دارد.  و  برنداشته  دست 
دانش اظهار داشت، در صورتی که منظور از نظام، 
اشخاص و فرد باشد، همه مقام های حکومتی در کنار 
رییس جمهور حاضر  اند هر نوع فداکاری و قربانی را 
انجام دهند. او گفت، اگر گروه طالبان تداوم نظام، 
قانون اساسی، انتخابات و دست آوردهای ۲0 سال 
گذشته را بپذیرند، حکومت از همان لحظه با آغوش 
باز از هر مکانیزم مورد توافق برای مشارکت عادالنه 
همه جوانب استقبال می کند و برای تحقق آن از 
هیچ تالشی دریغ نخواهد ورزید. معاون دوم رییس 
جمهور اما افزود، اگر بنا باشد که جمهوریت، قانون 
اساسی، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم قربانی 
شود،  دیگر  دیکتاتوری«  نظام  »هر  یا  و  »امارت« 
هرگز آن را نمی پذیرند. او گفت: »هرگز پیمانی را 
که سند ذلت مردم افغانستان باشد، جنگ، خشونت 
تداوم  دیگر  نام  و  دیگر  گونه  به  را  و ستم ساالری 

ببخشد، تأیید نخواهیم کرد.«  
از طرف دیگر، سرور دانش در رابطه به قانون اساسی 
افغانستان گفت که با گذشت 17 سال، این قانون 
نیاز به تعدیل دارد. او گفت کاستی هایی در قانون 
اساسی وجود دارد که حتا بدون مسأله صلح هم 
باید روزی تعدیل شود. آقای دانش به عنوان نمونه 

مربوط کمیسیون  اساسی که  قانون  ماده 1۵7  به 
مستقل نظارت بر قانون اساسی است و ماده 1۲1 
که مربوط به صالحیت های استره محکمه می باشد، 
اشاره کرد و گفت که در این دو مورد ابهامات وجود 
دارد. به گفته او، این نواقص باعث مشکالت و بروز 
کش مکش  بین قوای سه گانه دولت شده است و باید 

روزی تعدیل شود.  
کمیسیون  عضو  و  سرپرست  شفایی،  عبداهلل 
این  در  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل 
نشست گفت، به رغم این که کمیسیون به منظور 
اما  شده،  تاسیس  اساسی  قانون  اجرای  از  صیانت 
عدم  را  آن  دلیل  او  است.  نداشته  دست آورد ی 
صالحیت این کمیسیون عنوان کرد و گفت: »یکی 
قانون فعلی کمیسیون  قانون اساسی،  از مشکالت 
است که صالحیت مهم آن در آغاز تصویب، توسط 
قویه قضاییه لغو شده است.« به گفته او، آن چه از 
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
باقی مانده ، کمیسیون را به یک نهاد فاقد صالحیت 
تفسیر  که  افزود  شفایی  آقای  است.  کرده  معرفی 
قانون اساسی از صالحیت های اساسی و کلیدی این 
کمیسیون است و صلب این صالحیت کمیسیون را 
در وضعیتی قرار می دهد که شایسته حافظ قانون 
اساسی نیست. این در حالی است که چندی پیش 
کابینه طرحی را به تصویب رساند که تفسیر قانون 

اساسی را در انحصار دادگاه عالی در آورده است. 
در  که  می گوید  عدلیه  وزارت  دیگر  سوی  از 
وجود  تناقص هایی  کشور  اساسی  قانون  ماده های 
نهادها  میان   مشکالت  بعضی  بروز  سبب  که  دارد 
در  عدلیه،  وزیر  معنوی،  فضل احمد  است.  شده 
این نشست بیان کرد که هنوز مرجع تفسیر کننده 
قانون اساسی مشخص نیست. به گفته او، هرچند 
اساسی مدعی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
است که تفسیر قانون اساسی از صالحیت های این 
نهاد است، اما در ماده 1۵7 قانون اساسی تصریح 
نشده است. در ماده 1۵7 قانون اساسی آمده است: 
»کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
اعضای  می گردد.  تشکیل  قانون  احکام  به  مطابق 
تأیید  به  جمهور  رییس  طرف  از  کمیسیون  این 

ولسی جرگه تعیین می شود.« 
افغانستان در سال  گفتنی است که قانون اساسی 
1۳۸۲ تصویب شد و به گفته شماری از قانون گذاران 
به عنوان »بهترین قانون در سطح منطقه« شمرده 
از  برخی  تجارب  از  استفاده  با  قانون  این  می شود. 
کشورها تهیه شده است. با این حال جنجال میان 
قوه اجراییه و قوه مقننه بر سر استیضاح وزیر امور 
خارجه در سال 1۳۸۶ سبب شد که نیازها به ایجاد 
بیش تر شود.  قانون  این  از  نظارت کننده  نهاد  یک 
پس از گفت وگوها، »کمیسیون مستقل نظارت بر 
کمیسیون  این  شد.  ایجاد  اساسی«  قانون  تطبیق 
مواد  احکام  و  اساسی  قانون   1۵7 ماده  بر اساس 
هشتم و نهم قانون این کمیسیون، وظیفه نظارت 
رییس  توسط  اساسی  قانون  تطبیق  و  رعایت  از 
جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضاییه، اداره ها، 
موسسه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی، ارایه 
مشوره های حقوقی به رییس جمهور و شورای ملی 

و ابراز نظر حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام 
قانون اساسی به مقامات عالی را بر عهده دارد.

تهیه  هنگام  حکومت  روان،  سال  عقرب  اوایل  در 
قانون  با  تقنینی  اسناد  تطابق  بررسی  قانون  طرح 
اساسی و تفسیر آن، تصریح کرد که بررسی مطابقت 
بین الدول  معاهدات  تقنینی،  فرمان های  قوانین، 
تفسیر  و  اساسی  قانون  با  بین المللی  میثاق های  و 
آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق 
به احکام قانون از صالحیت های دادگاه عالی است. 
اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی اما بر این تصمیم اعتراض کردند و گفتند 
که حکومت نسبت به این کمیسیون کم لطفی کرده 
و صالحیت تفسیر قانون اساسی را بر خالف قانون به 

دادگاه عالی محول کرده است.

مذاکرات صلح و بیم از دست رفتن ارزش ها
سال روز  هفدهمین  از  گرامی داشت  با  هم زمان 
و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  اساسی،  قانون 
طالبان مذاکرات صلح بین االفغانی را در قطر از سر 
گرفتند. منابع در هیأت مذاکره کننده تصریح کردند 
که هیأت دولت روز سه شنبه، شانزدهم جدی، به 
دوحه رسید و گفت وگوها با طالبان را اواخر روز آغاز 
خواهد کرد. با این حال، برگزاری نشست و جزییات 
دور  آغاز  از  پس  دو طرف  هیأت های  دیدار  اولین 
دوم تا زمان تکمیل این گزارش همه گانی نشده بود. 
قرار است دو طرف در این دور روی تهیه اجندای 
مذاکرات صلح بین االفغانی بحث و گفت وگو کنند. 
پیش تر برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
بیش تر  مذاکرات،  دوم  دور  در  که  کردند  تصریح 
بحث روی تقسیم قدرت است. این صحبت حفیظ 
منصور، عضو هیأت مذاکره کننده دولت، سبب شد 
که نگرانی ها در مورد جایگاه نظام جمهوری و قانون 

اساسی بیش تر شود. 
این در حالی است که پیش تر لویه جرگه مشورتی 
اساسی  قانون  و  جمهوریت  نظام  حفظ  بر  صلح 
کرده  تصریح  بارها  نیز  حکومت  بود.  کرده  تاکید 
است که از ارزش های دو دهه اخیر، به ویژه نظام 
جمهوری و قانون اساسی زیر هر شرایطی محافظت 
می کند. خواست مردم نیز به عنوان یکی از مبناهای 
پیش برد مذاکرات تعیین شده است. افزون بر این، 
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در جریان 
هیأت  برای  را  مذاکرات  رهنمود  گذشته  روزهای 
تعیین کرد و در آن بیش تر موارد، از جمله حدود 
شده  تعیین  دولت  مذاکره کننده  هیأت  صالحیت 

است. 
مذاکرات صلح بین االفغانی در بیست ودوم سنبله در 
دوحه گشایش یافت. دو طرف در دور اول مذاکرات 
تنها توانستند کارشیوه مذاکرات را نهایی کنند. به 
نظر می رسد که دور دوم مذاکرات با توجه به اختالف 
در اجندای دو طرف، زمان بر باشد. پیش تر طالبان 
بر »نظام اسالمی«، »معارف اسالمی« و برخی دیگر 
از موارد در اجندای پیشنهادی شان برای مذاکرات 
تاکید کرده اند. حکومت اما اصرار دارد که پیش از 
آتش بس  باید  آینده،  نظام  چگونه گی  روی  بحث 

سراسری و پایدار در کشور برقرار شود.

17 سال پس از تصویب وثیقه ملی؛

قانون اساسی نباید قربانی صلح شود

کمیسیون مستقل نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی روز 

سه شنبه، شانزدهم جدی، از 
هفدهمین سال گرد قانون اساسی 
بزرگ داشت کرد. در این مراسم، 
سرور دانش، معاون دوم رییس 

جمهور، گفت که قانون اساسی 
»مظهر« و »سمبول« هویت اسالمی 

شهروندان کشور است. او تأکید 
کرد که هیچ ماده ای از 162 

ماده این قانون نه تنها با اسالم 
مغایرت ندارد، بلکه تضمین کننده 

»اسالمیت نظام« و »اسالمیت 
کشور« است.

عبداالحمد حسینی 
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افغانستان  افغانستان روز گذشته،  هیأت مذاکره کننده 
را به قصد دوحه، پایتخت قطر ترک کرد و قرار است 
طی روزهای آینده، دور دوم مذاکرات صلح میان هیأت 
دولت و گروه طالبان آغاز شود. مرحله دوم، یعنی مرحله 
سرنوشت ساز افغانستان که در آن یا گفت وگوها به نتیجه 
می رسد و به جنگ طوالنی کشور پایان داده می شود و 
یا جنگ افغانستان وارد فاز جدید و جدی تر می گردد. 
تعیین کننده  اما  جانبی  موضوع  روند،  این  در  آن چه 
است، نقش مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه 

در ارتباط به صلح و جنگ افغانستان است.
افغانستان در چندین دهه گذشته، میدان لشکرکشی  
بوده  جهان  و  منطقه  کشورهای  ناسالم  رقابت های  و 
است. از بریتانیا، آمریکا و روسیه تا چین، ایران، هند 
و پاکستان، هرکدام بخت خویش را در خاک افغانستان 
افغانستان جست وجو  لقای  را در  بقای خود  آزموده و 
اینک  و  روسیه  سپس  بریتانیا،  گذشته  در  کرده اند. 
امریکا و کشورهای عضو ناتو به صورت مستقیم در امور 
افغانستان دخیل بوده اند. هم زمان با این، دیگر کشورهای 
منطقه و جهان نیز کماکان نقش غیرمستقیم در امور 
و  منطقه  کشورهای  چرا  این که  داشته اند.  افغانستان 
افغانستان  امور  در  برای سهیم بودن  وافر  جهان عالقه 
که  آن چه  اما  است.  خارج  بحث  این  حیطه  از  دارند، 
افغانستان مطرح  با گفت وگوهای صلح  امروز هم زمان 
هم کاری  جدید  فصل  گشودن  برای  امیدواری  است، 
افغانستان  در  مخرب  و  ناسالم  نقش  به  پایان دادن  و 
است. افغانستان در امور هیچ کشوری دخالت ندارد و 
انتظار دارد که بازی گران منطقه و جهان نیز از دخالت 

غیرموجه در امور این کشور دست بردارند.
و گروه  میان هیأت دولت  با شروع مذاکرات  هم زمان 
سفرهای  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  طالبان، 
منطقه ای را به منظور جلب حمایت از روند صلح آغاز 
کرد. این سفرها در واقع یک پیام واضح از آدرس دولت 
و مردم افغانستان است و آن این که ما به رغم تجربه تلخ 
امیدواریم.  روابط سازنده  و  آینده خوب  برای  گذشته، 
البته این به معنای فراموشی آن چه که در گذشته در 
قبال افغانستان صورت گرفته است، نیست؛ بلکه حسن 
نیتی است که مردم افغانستان در آستانه توافق صلح با 

طالبان از خویش به نمایش گذاشته اند.
و  هند  ایران،  پاکستان،  که  می دانند  افغانستان  مردم 
چین، هرکدام در مقطعی از زمان به هم کاری و تبانی 
با گروه طالبان متهم شده اند. مقام های پاکستانی دیگر 
انکار کنند که آن ها در طول بیست سال  نمی توانند، 
تسلیحاتی  و   لوژستیکی  حمایت  را  طالبان  گذشته 
نکرده اند. مرگ بار ترین  تداوی  را  گروه  این  و زخمیان 
پاکستان  خاک  از  افغانستان  در  تروریستی  حمالت 
در  طالبان  ارشد  مقام های  و  است  شده  سازمان دهی 

برتون  مانند قوم شناسی سیاسی روالن  از کتاب هایی 
تا نوشته های مورخان و گونه شناسی و معرفت شناسی 
احراری،  چون  کسانی  نوشته های  در  انسان  تاریخی 
وقتی به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که انسان ها 
بیش تر در حالت نزاع و تعرض بر جان یک دیگر بوده اند. 
قبایل در زیست اولیه خویش پیوسته در حال جنگ و 
کشمکش بوده اند و به نابودسازی هم دیگر برای بقای 
این که  به خاطر  نه  اصوالً  آن ها  خویش می کوشیدند. 
دیگری  با  خود  قوت  و  زور  قیاس  و  رقابت  روی  از 
می جنگیدند، بلکه معتقد بودند پیش از این که قبیله 
دیگری بر آن ها بشورد، باید خودشان دست به کنش 
پیش گیرانه بزنند و بر آن قبیله بتازند. وقتی تاریخ ادیان 
را مرور می کنیم، می بینیم عین خاصیت و روی کرد در 
مذاهب و ادیان باستانی نیز وجود دارد و همیشه چون 
در دستورهای دینی شان امر به تعرض و کشتار شده 
را  به دیگری  تاختن  و  است، پس پاک سازی دیگران 
متون  تکلیف خویش می دانستند.  نیز  و  حق خویش 
اساسی اسالم اگرچه باظرفیت است، اما دیده می شود 
که حکم کفر و الحاد و برخورد با دشمن در این متون 
نقش بارز دارد. اما باز هم تأکید کنم که این روی کرد 
به  نزدیک  انساِن  یک،  دارد:  اساسی  دلیل  دو  اسالم 
باستانی است،  انسان  پانزده سده پیش، تقریباً همان 
زیرا نه علم رشد کرده است، نه سواد کافی وجود دارد 
و نه روابط اجتماعی کافی و همه جانبه. پس کشورها، 
بیش تر  جهان  نقاط  اکثر  در  قبایل  و  مذاهب  ادیان، 

تردید  و  با شک  افغانستان  روند صلح  در  امریکا  نیت 
نگاه می کنند.

عنوان  تاریخی  موارد  این  یادآوری  هدف  که  آن چه 
می شود، گذشتن از تجربه بد گذشته و گشودن فصل 
افغانستان است. مردم  با  جدیدی از هم کاری و تبانی 
افغانستان همیشه طرف دار روابط حسنه با کشورهای 
همسایه، منطقه و جهان بوده اند. افغانستان هیچ گاهی 
نقش مخرب در امور کشورهای دیگر نداشته و چنین 
قصدی را نیز در آینده ندارد. اما در عوض، این پتانسیل 
و  اقتصاد  در  مهم  نقش  که  دارد  وجود  افغانستان  در 
ترانزیت منطقه بازی کند و راه یک آینده مرفه را هموار 
سازد. پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان، ترکمنستان، 
اوزبیکستان و همه کشورها بدانند که رشد تجارت و 
ترانزیت از راه افغانستان می گذرد و این کشور می تواند 
روابط تجارتی آسیای میانه را با آسیای جنوبی تضمین 
امکان پذیر  تروریسم  وجود  با  چیزی  چنین  اما  کند. 
افغانستان  که  می دانند  همسایه  کشورهای  نیست. 
از  و  دارد  انرژی  انتقال  و  تولید  برای  بالقوه  ظرفیت 
تجارب موفق غرب می توان برای بهبود صنعت و تجارت 
در آسیای مرکزی و کشورهای شرقی نیز کار گرفت. 
نسل جدید افغانستان مسلط به زبان علم و تکنولوژی 
دانش،  رقابت  سالح،  رقابت  جای  به  می توان  است؛ 
فلسفه و تکنولوژی را میان نسل  جدید راه اندازی کرد. 
و  دارند  بی نظیر در ورزش  استعداد  افغانستان  جوانان 
می توانند از راه رقابت سالم، جوانان کشورهای منطقه و 
حتا جهان را به چالش بکشند. آنان می توانند به جای 
رقابت مسلحانه، نسل های دیگر کشورها را به رقابت  های 
با کشورهای همسایه  افغانستان  ورزشی دعوت کنند. 
فرهنگ و مشترکات زیادی دارد؛ از شعر، ادب و عرفان 
تا زبان و رسوم مشترک که همه به یک ریشه محکم 
تاریخی - فرهنگی گره خورده است. مردم افغانستان 
هرگز  و  هستند  رسوم  این  تقویت  و  حفظ  طرف دار 

دست به اصالح بزند، اجازه ندارد با اجبار عمل  کند؛ 
با زبان دل پذیر، قناعت بخش و زبان  اجازه دارد  بلکه 
حکمت و انسانیت با مردم سخن بگوید و حجت خود 

را این گونه تمام کند.

مشکالت در مدارس دینی
زیستی  مدارس، شرایط  در  اساسی  از مشکالت  یکی 
نگرانی  و  توجه  جای  حقیقتاً  که  است  عقب مانده ای 
جدی را دارد. نخست از همه باید به این نکته توجه نمود 
که مدارس و مجامع دینی را بیش تر جوانانی از طبقه 
غریب و نادار جامعه پر کرده و اینان تا سنین جوانی در 
یک حالت وخیم محرومیت زیسته اند. از سویی هم، در 
مدارس، آثار غیرشریعتی و دیگر علوم و سهولت های 
تحقیرگرایانه  ذهنیت  و  ندارد  وجود  شهری  زنده گی 
نسبت به زنان در آن حاکم است. هم چنان سخنی از 
نشست های پیاپی و روابط افهام و تفهیم با جوینده گان 
دیگر دانش های انسانی و علوم تجربی در میان نیست. 
حقیرسازی،  مدارس،  در  ترورهای شخصیتی  برخورد 
خشونت گرایی بر یک دیگر و چشم پوشی از ظرفیت های 
شخصیتی و نادیده گیری خالقیت های اشخاص، دوری 
بلندمدت شاگردان از خانواده و دوربودن از تکنولوژی، 
که  است  شده  باعث  همه  و  همه  انترنت،  و  رسانه ها 
این چنین جامعه ای از اهل روحانیت و سنت در حوزه 
دین به وجود آید. طبیعی است که در رفتار و گفتار 
این ها  می کند.  رخنه  افراطیتی  نوع  هر  افراد،  این 

خشونت گرایی را در گفتار و کردار مذهبی شان، حق 
و تکلیف خود می دانند. درست همانند قبایل باستانی 

معتقد به گروه بندی و صف سازی اند. 

راه های حل
به شرایط کنونی در کشور،  توجه  با  راه حل نخست 
این است که ابتدا باید مسیر آشتی با این گروه را پیدا 
کنیم. تعامل زیستی با این دسته )دست کم در ظاهر 
امر( و سرمایه گذاری در زمینه ایجاد فضای تحمل و 
دیگرپذیری از الزامیت های فوری جامعه ما است. دوم، 
باید در میان این طبقه و سهولت های زنده گی مدرن 
حکومت هایی  سوم،  کنیم.  ایجاد  هماهنگی  بتوانیم 
را  این ها  می توانند  قوی  استخبارات  و  ارتش  دارای 
اداره و نظارت جدی کنند و مانع رشد و گسترش این 
روند شوند. بنابراین باید در قسمت مدارس دینی در 
کشور و آوردن اصالحات در زمینه شرایط زیستی و 
اقدام جدی  این مدارس،  در  دینی  روی کرد مدرسان 
شود. چهارم، از دل اسالم باید مسایلی را بیرون بکشیم 
که سخن از حمایت علم اندوزی و دانستن علوم دیگر 
می  زنند و دیگران را تشویق به رفتن به سوی دانش های 
با قوت  را  باید حالت گذار  رایج جهانی کنیم. پنجم، 
تمام حفظ کنیم و منتظر بمانیم که نسل کهنه و پیر 
آهسته آهسته از نظر فیزیکی کاهش یابد و نگذاریم 
بماند.  عصری  دانش های  و  سواد  بدون  جدید  نسل 
ششم، باید حتماً سعی کنیم که میزان توجه جوانان 

به سوی مدارس کاهش یابد.
تندروانه  دیدگاه های  و  اسالمیت  ترویج  که  زمانی  تا 
روی کرد  و  خاصیت  آن  با  را  مان  مذهبی  و  دینی  
بدانیم؛  تکلیف خود  را  این  و  بدهیم  انجام  مدرسه ای 

خشونت را در جامعه ما پایانی نخواهد بود.

از  مواردی  در  نیز  ایران  دارند.  پاکستان حضور  خاک 
طالبان به عنوان ابزار فشار بر امریکا در خاک افغانستان 
کار گرفته  است؛ فرماندهان نظامی طالبان که از سوی 
نیروهای دولتی افغانستان بازداشت شدند، اعتراف کردند 
که آن ها به حمایت ایران در مناطق غربی افغانستان 
در  طالبان  که  دارد  وجود  گفته هایی  حتا  می جنگند. 
مقام های  دارند.  بودوباش  کشور  این  مناطق  بعضی 
طالبان چندین بار به ایران سفر کرده و با مقام های آن 
کشور دیدار و گفت وگو داشته اند. هندوستان و چین 
نیز هرازگاهی جنگ نیابتی و اقتصادی شان را در خاک 

افغانستان دنبال کرده اند.
بسیار  تأثیر  نیز  روسیه  و  امریکا  سیاسی  رقابت  بحث 
مستقیم بر اوضاع جاری افغانستان داشته  است. حمایت 
که  شمالی  ویتنام  نیروهای  از  شوروی  جماهیر  اتحاد 
منجر به شکست تاریخی امریکا از خاک آن کشور در 
مجاهدین  از  امریکا  حمایت  سپس  شد،   1۹7۵ سال 
از   1۹۸۹ سال  در  را  شوروی  خروج  که  افغانستان 
طالبان  از  روسیه  با حمایت  اینک  زد؛  رقم  افغانستان 
افغانستان ادامه پیدا می کند.  برای شکست امریکا در 
پیش از این، بارها مقام های امریکایی به شمول فرمانده 
سیاسی  چهره های  از  شماری  و  امریکا  ارتش  مرکزی 
فراهم سازی  و  مالی  حمایت  به  را  روسیه  افغانستان، 
هرچند  کرده اند.  متهم  طالبان،  به  جنگی  تجهیزات 
مقام های روسی حمایت از گروه طالبان را انکار کرده اند، 
بر  روسیه  نفوذ  به  بارها  خارجی  ارشد  فرماندهان  اما 
امریکا نیز متأسفانه  شورشیان طالبان گواهی داده اند. 
در مواردی در امر مبارزه با تروریسم در کشور صادق 
نبوده است. هنوز هم این سوال جدی در اذهان عامه 
وجود دارد که ایاالت متحده در حالی که توانست در 
چرا  دهد،  را شکست  طالبان  حاکمیت  ماه  دو  حدود 
در بیست سال گذشته نتوانست جلو رشد این گروه را 
بگیرد؟ واقعیت این است که مردم افغانستان به حسن 

زنده گی در حال تجرد و به دور از تعامالت نوع امروزی 
داشتند. دوم، ظاهر دستورهای دینی ما بیش تر ربط 
دارد  پیش  پانزده سده  انسان  روی کرد  و  به خاصیت 
هنگام همین  آن  در  رأی  مصلحت صاحبان  و ظاهراً 

بوده است.

»ما ز قرآن مغز را برداشتیم«؟
مشکل بخش بزرگی از روحانیت و مذهبیان در جهان 
سومی،  جهان  کشورهای  در  خصوص  به  و  اسالم 
از  دور  به  بیش تر  که  است  این  عقب مانده  و  فقیر 
سواد روشن گرانه امروزی جهان و ذهنیت حاکم بشر 
زنده گی می کنند. دیده می شود که متأسفانه با ظاهر 
قرآن، مطابق تعقل عقب مانده خویش آشنایی سطحی 
دارند و همین طور به مغز و عمق قرآن و حکمت گفتار 
پیامبر توجه ندارند. مثاًل اگر به آیه 10۵ و ۵۴ سوره 
االسرا، آیه 107 سوره االنبیا، آیه ۲۵۶ سوره بقره و آیه 
آن چه  با  نحل رجوع کنیم، می بینیم که  1۲۵ سوره 
در  می کنند،  فکر  امروز  اسالمی  تندرو  جماعت های 
مغایرت کامل قرار دارد. من ترجمه آیه ۶۳ سوره نسا را 
این جا نقل می کنم که خداوند به طور جدی به پیامبر 
امر فرموده است: »اینان اند که خدا از قلب آن ها آگاه 
است، تو)رسول( از آنان روی مگردان و آن ها را نصیحت 
کن و به گفتار دل نشین و موثر با ایشان سخن بگو.« 
همه این مثال ها نشان می دهد که بر حسب امر خدا، 
در یک جامعه  بخواهد  یا هر کسی که  و  پیامبر  چه 

نمی خواهند زیر سایه شوم جنگ، ارزش های فرهنگی و 
تاریخی مشترک از دست برود.

امریکا و روسیه نیز بایست به خاطر روایت های کالن 
باثبات  افغانستان  برای یک  جهانی که خلق کرده اند، 
افغانستان  مردم  کنند.  صادقانه  هم کاری  صلح آمیز  و 
نمی دهند  اجازه  که  داده اند  را  اطمینان  این  همیشه 
اگر  متوجه جهان شود.  تهدیدی  این کشور،  از خاک 
بحث القاعده و طالبان به میان می آید، جهان باید بداند 
کشورهای  مغرضانه  نقش  محصول  طالبان  گروه  که 
دیگر است. این درس تاریخی را جهان از یاد نبرد که 
تروریسم در صورت بقا در خاک افغانستان یا هر جای 
دیگر، هرگز به یک کشور و یک منطقه محدود نمی ماند 

و دیر یا زود به مناطق دیگر جهان پخش می شود.
تاریخ  در  که صفحه جدیدی  است  آن  فرصت  اکنون 
تجربه  تروریسم،  و  کشتار  تجربه  شود.  گشوده  جهان 
موفق و مفید برای جهان نبوده است و در آینده نیز 
نخواهد بود. مردم افغانستان یک آینده باثبات و عاری 
از جنگ را آرزو دارند و می خواهند این آرزو به واقعیت 
تبدیل شود. زمان آن است که به جای رقابت توپ و 
تفنگ، به رقابت های سالم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی رو بیاوریم. اکنون انتخاب با جهان است که 
می خواهد با عبور از گذشته، یک آینده جدید و توأم با 
امید و سازنده گی را رقم بزند، یا هم چنان شاهد رشد 
تروریسم باشد. اما در صورت عدم هم کاری صادقانه در 
تروریسم  حامیان  درباره  تاریخ  افغانستان،  صلح  روند 
قضاوت خواهد کرد و دامنه جنگ به صورت باورنکردنی 

وسعت خواهد یافت.

اکنون فرصت آن است که صفحه 
جدیدی در تاریخ جهان گشوده 

شود. تجربه کشتار و تروریسم، 
تجربه موفق و مفید برای جهان 

نبوده است و در آینده نیز 
نخواهد بود. مردم افغانستان 

یک آینده باثبات و عاری از جنگ 
را آرزو دارند و می خواهند این 

آرزو به واقعیت تبدیل شود. 
زمان آن است که به جای رقابت 

توپ و تفنگ، به رقابت های سالم 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی رو بیاوریم.

روابط جهان با افغانستان؛ 

یکی از مشکالت اساسی در مدارس، شرایط زیستی عقب مانده ای است که حقیقتاً جای توجه و نگرانی جدی را دارد. نخست از همه باید به 
این نکته توجه نمود که مدارس و مجامع دینی را بیش تر جوانانی از طبقه غریب و نادار جامعه پر کرده و اینان تا سنین جوانی در یک حالت 

وخیم محرومیت زیسته اند.
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



کتاب »آواره« چه دارد و از نداشتن چه چیزی 
رنج می برد؟

کتاب آواره از دست نوشته های یک جوان مسجع نویس 
به دست  را  کتابش  اولین  آن که  با  است.  و خوش قلم 
نشر سپرده است، اما در درون این کتاب نه مشکالت 
ویرایشی دیده می شود و نه مشکالت امالیی. این بسا 
جای خوشی و عطف ارزش است که کتاب خوانان باید 
این کتاب را بخوانند. برعالوه این خوبی ها، کتاب حامل 
داستان ها و دل نوشته های عینی است که در جامعه ما 
به قوع می پیوندد و از مردم افغانستان قربانی می گیرد. 
که  بنویسد  را  چیزهایی  است،  کرده  سعی  نویسنده 
با چشم دیده است.  با گوش شنیده و  یا  تجربه کرده 
جالب این جا است که چندین بخش کتاب را فقط دیدن 
تشکیل می دهد، خود قهرمان داستان نشسته است و 
دیگران را تماشا می کند که چه کاری را انجام می دهند. 
قهرمان   ،1۵1 و   1۴۸ صفحه های  در  نمونه:  به عنوان 
داستان )داوود( در حیاط دانشگاه کابل، یک دختر با یک 
پسر را که باالی نیمکت نشسته اند و بگومگو می کنند، 
به نظاره می گیرد. دختر می گوید که شبیر، رابطه من و 
تو تمام شد و من با دیگری نامزد می شوم. اما شبیر به 
آسانی رها نمی کند و می گوید که تو نمی توانی مرا ترک 
داری.  انگشت  بر  را  نامزدی ام  حلقه   هنوز  چون  کنی، 
دختر سر غضب می شود و حلقه را بیرون می کشد و به 

روی شبیر می کوبد.
همین طور، در صفحه ۲۲0 کتاب نوشته شده است که 
در کوچه، دختربچه ای توسط یک پسر مورد لت وکوب 
و داخل یک  فرار می گذارد  به  پا  قرار می گیرد، دختر 
آپارتمان می رود. آن صحنه را نویسنده چنین نگاشته 
است: »دختر دویده رفت و در بلندمنزلی ناپدید شد. تا 
آن موقع، آن بلندمنزل ها برایم دل نواز و تحسین برانگیز 
بود؛ اما حال انگار پرده  مادیات از پیش چشمم برداشته 
شده بود. چه بدبختی و خشونتی که پشت آن دیوارهای 
از  داشت...«  جریان  منقش  ویالهای  درون  و  مجلل 
حتا  نویسنده  که  می شود  فهمیده  سناریو  دو  این 
داخل  و  درآورده  داستان  شکل  به  را  چشم دید هایش 

کتاب کرده است.
نویسنده سعی کرده است که کتابش را مثل رمان های 
باد بادک باز، ملت عشق و گلنار و آیینه بنویسد. ادبیات 

نوشتاری اش خیلی نزدیک است به رمان باد بادک باز، 
اما از لحاظ شکل و دسته بندی، از رمان ملت عشق الگو 
درباره  شماره اش  یک  عشق،  ملت  کتاب  است.  گرفته 
زن  و  شمس  درباره   دیگرش  شماره   و  است  شمس 
روسپی. کتاب آواره نیز مثل ملت عشق، یک شماره اش 
درباره داوود است و شماره بعدی اش درباره محمداکبر.

کتاب آواره به صورت کل از دو بخش تشکیل شده و 
هر دو بخش خیلی متفاوت است. یک بخش داستان، 
داستان  قهرمان  و  دارد  آواره گی حکایت  و  روستاها  از 
ماهورا  عاشق  محمداکبر  است.  ماهورا  و  محمداکبر 
اما پدر ماهورا خان قریه است و صاحب مال و  است، 
منطقه  در  خان  پسر  یک  با  اجبار  به  را  ماهورا  منال. 
می شود.  مجنون  محمداکبر  و  می کند  نامزد  یکا ولنگ 

گلوله  با  سینه اش  عسکری  در  محمداکبر  باالخره، 
به  برف باری،  شدت  اثر  در  ماهورا  و  می شود  شکافته 
می گردد.  هموار  خانه  سقف  زیر  خانواده اش  شمول 
پدر محمداکبر )عبدالصمد( ادامه زنده گی را در بامیان 
غوری  دند  به  خانواده،  اعضای  با  و  می بیند  ناممکن 
می رود. در آن جا نیز با مشقت های بی شمار دست وپنجه 
نرم می کند، زن و یک پسرش را از دست می دهد و در 
آخرین لحظه های زندگی اش دخترش را به یک مرد پیر 
برای عبدالحکیم می آورد.  را  و دختر آن مرد  می دهد 
بعد از فوت پدرش، عبدالحکیم با زنش )اسما( به بامیان 
برمی گردد. در بامیان روزگار به مزاجش نیست، به کابل 
با  می رود و از کابل برمی گردد. باالخره توسط طالبان 

شلیک گلوله کشته می شود.
است که  داستان هایی  آواره، حامل  دیگر کتاب  بخش 
و  افتاده  اتفاق   1۳۹۶ و   1۳۹۵  ،1۳۹۴ سال های  در 
این بخش بیش تر همان دل نوشته های نویسنده است. 
قهرمان داستان این بخش، داوود است. داوود محصل 
داوود،  است.  ژورنالیسم  دانشکده  و  کابل  دانشگاه 
دارد.  حضرت گل  و  عنایت  علی،  به نام های  دوستانی 
عنایت عاشق مهدیه است و شوربختانه او )عنایت( در 
و  غم بار  مهدیه  و  می شود  قطعه وپاره  دهمزنگ  انفجار 
اشک بار در فراق او می گرید. علی، محصل رشته فلسفه 
در  که  است  دختری  عاشق  او  است.  جامعه شناسی  و 
بی خبر  آن دختر  اما  دانشکده حقوق درس می خواند. 
شب وروز  و  می کند  تب  تنهایی اش  در  علی  و  است 
می خوابد. حضرت گل، محصل دنشکده شرعیات است 
که  است  افراطی  جوان  یک  وی  ننگرهار.  والیت  از  و 
یک بار در اتاق، کتاب سرمایه مارکس را در تشناب غسل 
کافر  مارکس  کارل  که  گفته  استادش  چون  می دهد، 
ننگرهار  راه  نیز در  بوده است. شوربختانه، حضرت گل 
توسط ماین کنارجاده ای کشته می شود. اما خود داوود، 
عاشق یک دختر به نام نرگس است. داوود در راه پیمایی 
از  بعد  می شود.  معیوب  و  می کند  اشتراک  دهمزنگ 
از او فاصله می گیرد. آن کام ها  معیوب شدنش، نرگس 
او  نرگس  قباًل داشت، می میرد.  و عشق ورزی هایی که 
را حقیر و بی چاره می داند و طردش می کند. داوود، از 
به  بعد  و  سوخته  پل  زیر  می شود،  روگردان  همه چیز 

هرات می رود.
نویسنده،  اما  است،  کوتاه  خیلی  آواره  کتاب  داستان 
خالقیت به خرج داده و از جمالت گیرا و زیبا استفاده 
است  کرده  را چنان جذاب وصف  کتاب  است.   کرده 
که دل آدم نمی شود بر زمین بگذارد. من این کتاب را 
یک نواخت خواندم و حتا از کارهای ضروری که داشتم، 
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خودداری کردم و فقط کتاب آواره را خواندم. قسمت 
آخر کتاب به حد زیادی تراژدی است که با خواندنش، 
پلکانم سنگینی کرد، اشک هایم سیل آسا باالی گونه هایم 
ریخت و قلبم به حال غربت و بی چارگی قهرمان داستان 

)داوود( سوخت.
کتاب آواره، رسم و باورهای خرافاتی را برجسته کرده 
تا نشان بدهد که سنت های خرافاتی  و خواسته است 
می دهد.  تشکیل  را  ما  جامعه  فرهنگ  از  بخشی 
حضرت گل، در اتاق روی تخت  نمی خوابد، چون باور دارد 
که پیامبر باالی تخت نخوابیده است و پیروانش هم نباید 
بخوابند. مثاًل، حضرت گل در خواب گاه، رخت خوابش را 
از  وقتی  می کرد.  خواب  آن جا  و  می انداخت  اتاق  کف 
نمی خوابد،  »چپرکت«  باالی  چرا  که  می پرسیدیم  او 
می گفت: »در زمان پیامبر اسالم چپرکت نبوده و پیامبر 
روی زمین می خوابیده و چپرکت ساخته شده ی دست 
خارجی ها است و برای مسلمان حرام است.« )ص۲00(.

مروج  هزاره  مردم  بین  در  که  خرافاتی  از  همین طور 
به  را  ماهورا  که  »زمانی  کرده:  یادآوری  نیز  است، 
مریضی  نوع  به یک  و محمداکبر  نمی دهد  محمداکبر 
و  می آورد  را  سیدکربالیی  پدرش  می شود.  مبتال 
می گوید که بچیم، دهانت را باز کن. پیرزاده آمده برایت 
باز  را  دهانش  بخیر خوب شوی. محمداکبر  کند،  دعا 
پاک  را  زبانش، حفره  دهانش  با  می کند. سیدکربالیی 
و آب دهانش را جمع و به دهان محمداکبر تف کرد. 
قورتش کن؛ خوب می شوی.« )ص 7۴(.  می گوید که 
این نکاتی است که در جامعه ما مروج بوده، اما امروزه 
شکلش تغییر کرده است. جالب این جا است که نویسنده 
در قسمت آخر به خرافاتی که امروزه مروج است نیز 
اشاره کرده: »زمانی که نرگس به داوود پشت می کند و 

داوود از شدت غم به نزد طالع بین می آید و برایش تعویذ 
دل گرمی می دهد و بعد هفده  صد افغانی طلب می کند.«
به هر حال، کتاب آواره بر عالوه  خوبی ها، از مشکالت 
زیادی نیز رنج می برد. بیش تر نقدها در محتوا، گوینده 
است.  کتاب  پارادوکس بودن  و  گنگ  داستان، جمالت 
زمانی که کتاب را بخوانیم، به این نتیجه می رسیم که 
بلکه  نکرده،  نوشته  شیرزاد  قدیراحمد  را  آواره  کتاب 
شخصی دیگری به نام داوود نوشته است. به عنوان نمونه: 
باشد.  داشته  کار  عبدالرحیم  با  می توانست  »چه کسی 
است.« )ص 171(. چنین  قریه  از  البد کدام شخصی 
به نظر می آید که گوینده اش داوود باشد. اما در صفحه 
۹1 آمده است: »عنایت می گوید که داوود بیا برویم که 
دیر می شود.« گوینده  همین جمله هم، داوود است. این 
نوع رمان نویسی در ادبیات زیاد رایج نیست و هر کتاب 
رمان را که بخوانیم این گونه نوشته نشده است؛ چون در 
رمان های دیگر، راوی اول، خود نویسنده است و بعد از 

راوی اول، راوی های زیادی داخل کتاب می شوند.
داستان های درون کتاب، خیلی کم تر صحنه سازی شده، 
اما به چیزی که در حد افراط توجه شده، توصیف های 
جمالت  از  توصیف ها،  کنار  در  است.  غریب  و  عجیب 
گنگ و کلمات قلمبه و سلمبه نیز استفاده شده است. 
به عنوان نمونه: »دنیایم روشن تر شده بود؛ اما به مراتب، 
محدودتر و تنگ تر. نرگس اما، او کی بود: با آن چشمان 
اثیری، با آن ابروان مورب و چهره مدور، چون فرشته ای 
)ص  بود.«  گذاشته  پا  من  تنهایی  کویر  در  آسمان  از 
1۸۹(. در ضمن توصیف های طبیعت نسبت به نرگس، 
اسما، مهدیه و سمیه بیش تر است. نویسنده در وصف 
و  است  کرده  غلو  زیاد  حد  به  کابل  دانشگاه  فضای 
خواننده را از یک طرف به وجد و از طرف دیگر به خنده 
می آورد. در صفحه  ۲۸۵ می نویسد: »این روزگار است 
که با چهره های سیاه، سرخ و به ندرت سفید زنده گی 
می کند. از پستان حیات شیر می مکد و در دامان وجود 
می لولد؛ اما چه فرتوت و نحیف، بی ریخت و بدقیافه.« از 
این گونه توصیف ها شاید خواننده لذت ببرد، اما چیزی 
درخور  مفید  آموزه های  یعنی  نمی شود؛  دست گیرش 
خواننده نمی دهد. نویسنده بعضی از جمالتی را به کار 
نگاشته   1۹7 صفحه  در  مثاًل،  است.  بی معنا  که  برده 
است: »زمانی که او )نرگس( را می دیدم کف دستم عرق 
نمی کند،  عرق  دست  کف  معشوق  دیدن  با  می کرد.« 

بلکه جاهای مثل صورت عرق می کند.
برعالوه این ها، به نظر می رسد که نویسنده باالی محتوا 
خود  بخش ها  تناقض های  چون  نکرده،  دقت  خیلی 
نشان دهنده بی توجهی نویسنده است. نویسنده آن قدر 
زحمت به خرج نداده است که بخش های کتاب را دقیق 
پارادوکس بودنش جلوگیری  و  از دروغ بودن  تا  بنویسد 
می شد. به عنوان نمونه: »عبدالصمد به سن ۵۶ ساله گی 
فوت می کند.« )ص 11۹(. در صفحه 11۵، سن سمیه، 
دختر عبدالصمد را ۳0 سال و سن عبدالحکیم، پسر او 
را ۲۵ سال می نویسد. در صورتی که عبدالصمد زنده 
بوده است. در ضمن، عبدالصمد یک پسرش را در دند 
غوری از دست داد و پسر کالنش، محمداکبر در بامیان 
به  بود و عاشق سرسخت ماهورا. نظر  جوان 1۸ ساله 
سن بچه هایش اگر حساب کنیم، عبدالصمد سن بلندی 
نبوده  متوجه  همین قدر  محترم،  نویسنده  اما  داشته، 
و 11۹ چه  در صفحه 11۵  بعد  و  در صفحه  ۲۲  که 
اول  از  و  نیست  همین  تنها  شوربختانه  است.  نوشته 
به  نویسنده  بی توجهی  و  تناقض گویی  کتاب،  آخر  تا 
چشم می خورد. مثاًل، می نویسد که عبدالصمد یک مرد 
بی سواد بود و سواد خواندن را هم نداشت؛ اما در صفحه 
۲۲، عبدالصمد در وقت جان کندن، پسرش عبدالحکیم 
را مخاطب قرار می دهد و می گوید: »تو باید بروی بامیان 
و آن جایداد را حفظ کنی. آن ها تاریخ ما است. کسی که 
تاریخ ندارد، هویت هم ندارد و کسی که هویت نداشته 
باشد، در واقع مرده است. پسرم آن چه گفتم فراموش 
نکن.« این نکاتی است که تناقض گویی نویسند را نشان 
می دهد. این جای تأسف است که یک نویسنده، شرایطی 
که قهرمان داستان و کسانی که در داستان است را در 
نظر نگیرد. در رمان ها دیده نمی شود که نویسنده از یک 
بی سواد درون داستان، نقل قولی کرده باشد که او مثل 

یک تحصیل کرده سخن بگوید.
را خیلی  نتیجه گیری کرد که کتاب  این گونه  می توان 
جذاب نوشته است؛ اما داستان ها آموزنده نیست. گاهی 
صحنه پردازی  عدم  هم  گاهی  و  بی ربط  توصیف های 
آواره  کتاب  آموزنده گی  بخش  که  است  شده  باعث 
کم رنگ شود، یا فقط خالصه شود به بازی با کلمات. من 
فکر می کنم که کتاب، بازی با کلمات است و کسانی که 
می خواهند، کلمه یاد بگیرند، حتماً این کتاب را بخوانند.

امان شادکام

داستان کتاب آواره خیلی کوتاه 
است، اما نویسنده، خالقیت 

به خرج داده و از جمالت 
گیرا و زیبا استفاده کرده 

است.  کتاب را چنان جذاب 
وصف کرده است که دل آدم 

نمی شود بر زمین بگذارد. من 
این کتاب را یک نواخت خواندم 

و حتا از کارهای ضروری که 
داشتم، خودداری کردم و فقط 
کتاب آواره را خواندم. قسمت 
آخر کتاب به حد زیادی تراژدی 

است که با خواندنش، پلکانم 
سنگینی کرد، اشک هایم 
سیل آسا باالی گونه هایم 

ریخت و قلبم به حال غربت 
و بی چارگی قهرمان داستان 

)داوود( سوخت.

نویسنده سعی کرده است که 
کتابش را مثل رمان های باد بادک 

باز، ملت عشق و گلنار و آیینه 
بنویسد. ادبیات نوشتاری اش خیلی 
نزدیک است به رمان باد بادک باز، 

اما از لحاظ شکل و دسته بندی، 
از رمان ملت عشق الگو گرفته 

است. کتاب ملت عشق، یک 
شماره اش درباره شمس است و 

شماره  دیگرش درباره  شمس و زن 
روسپی. کتاب آواره نیز مثل ملت 

عشق، یک شماره اش درباره داوود 
است و شماره بعدی اش درباره 

محمداکبر.



یافته های دیده بان شفافیت:
به ارزش دو میلیون افغانی 

مواد صحی در هرات گم است

نشان  افغانستان  شفافیت  دیده بان  تازه  یافته های 
هنگام  هرات  والیت  در  محلی  مقام های  که  می دهد 
این  در  کرونا  مهار  برای  نیاز  مورد  اجناس  خریداری 
شده اند.  گسترده   حیف ومیل  و  فساد  مرتکب  والیت، 
بر اساس این پژوهش، برخی مواد صحی خریداری شده 
از بودجه ویژه کرونا در هرات که قیمت مجموعی آن 
بیش تر از »دو میلیون« افغانی می شود، نادرک است و 
معلوم نیست به کجا انتقال یافته است. افزون بر این، 
خریداری  بهای  در  که  می دهد  نشان  اسناد  بررسی  
اجناس مورد نیاز برای مهار کرونا در هرات، میان قیمت 
خریداری اجناس و قیمت اصلی آن در بازار، تفاوت های 
پول هنگفتی  نیز  این رهگذر  از  و  دارد  زیادی وجود 
حیف ومیل شده است. در پژوهش دیده بان شفافیت که 
توسط شبکه امانت داری هرات انجام شده، آمده که از 
بودجه ویژه مهار کرونا در هرات، 10 پایه کمپیوتر، 11 
دستگاه تلویزیون و یک عدد کمره عکاسی، لنز و کارت 
حافظه برای مرکز نظارت از رسانه ها خریداری شده، اما 
از آن  ها در مرکز تماس و هماهنگی مریضان و داکتران 

استفاده شده است.

بررسی مصارف بودجه کرونا
بر اساس یافته های پژوهش دیده بان شفافیت و شبکه 
اختیار  در  آن  از  نسخه ای  که  هرات  در  امانت داری 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، پول هنگفتی از سوی 
برخی مقام های محلی هنگام مصارف بودجه ویژه مهار 
عنوان  با  پژوهش  این  است.  شده  حیف ومیل  کرونا 
»بررسی اجتماعی از مصارف بودجه مبارزه با کرونا« 

انجام شده است.
قانون  مطابق  هرات،  در  امانت داری  شبکه  اعضای 
مصارف  به  مربوط  اسناد  اطالعات،  به  دست رسی 
از مقام والیت و ریاست صحت  را  بودجه مهار کرونا 
عامه دریافت و پس از بررسی اسناد مصرف بودجه و 
خریداری اجناس، از شفاخانه های ویژه کرونا بازدید و 

مصارف بودجه را تحلیل و بررسی کرده اند.
اجناس  برخی  پژوهش،  این  یافته های  بر اساس 
خریداری شده از حساب »۴00 میلیون افغانی« بودجه 
ویژه مهار کرونا در هرات »ُگم شده« و معلوم نیست 
به کجا انتقال یافته است. افزون بر این، برخی اجناس 
مورد نیاز، بیش تر از بهای اصلی در بازار خریداری و 

پول های زیادی حیف ومیل شده است.

میلیون«  »دو  ارزش  به  صحی  مواد  شدن  گم 
افغانی

شبکه  و  شفافیت  دیده بان  پژوهش  از  بخشی  در 
صحی  مواد  برخی  که  شده  ذکر  هرات  امانت داری 
خریداری شده از بودجه ویژه مهار کرونا در این والیت، 
با ارزش مجموعی بیش تر از »دو میلیون« افغانی، گم 

شده و معلوم نیست به کجا انتقال یافته است.
 1۳۹۹/  ۵/1۴ مورخ   ۸۶۸ شماره  به  توزیع  تکت  در 
به تعداد 10 قلم مواد صحی به ارزش »یک  میلیون 
 و ۸۸1 هزار و ۴۵۵« افغانی به شفاخانه ویژه درمان 
ارسال شده،  بیماران کرونا در منطقه شیدایی هرات 
اما شواهد و اسناد نشان می دهد که این مواد صحی 
هرگز به شفاخانه شیدایی نرسیده و معلوم نیست به 

کجا رفته است.
امضای  شفاخانه،  تحویل خانه  توزیع  تکت  در 

هرات،  عامه  صحت  ریاست  پیشنهاد   1۳۹۹/ 1/ 11
 SH« خریداری 10 دستگاه تنفس مصنوعی به مدل
200« ساخت شرکت »بی جینگ« کشور چین آمده 
است. در پیشنهاد ذکر شده که صرفاً همین مدل در 

هرات یافت می شود.
بررسی،  برای  دستگاه   چهار  از  نمونه برداری  به  نظر 
سه  که  می دهد  نشان  اجتماعی  مفتشان  یافته های 
دستگاه به مدل »SH200« خریداری و یک دستگاه 
دیگر به مدل »SH 210« تهیه شده است. افزون بر 
این، در هنگام توزیع دستگاه ها به شفاخانه، مشخصات 

آن  در تکت ذکر نشده است.
نشان  اجناس  فورم »م 7« گزارشات رسید  هم چنان 
مصنوعی  تنفس  دستگاه های  مشخصات  که  می دهد 
متفاوت است. شبکه امانت داری در یافته های پژوهش 
خود، نمونه هایی از مشخصات دستگاه ها و نیز تصاویر 

آن ها را نشر کرده است.
رعایت  عدم  صحی،  اجناس  تحویل دهی  در  تأخیر 
قوانین مالیاتی کشور در خریداری اجناس و نبود نام 
و تاریخ در اسناد پیشنهاد خریداری اجناس مصرفی 
آزمایشگاهی توسط ریاست صحت عامه هرات، دیگر 
دیده بان  پژوهش  در  که  است  خالف ورزی  موارد 

شفافیت به آن ها اشاره شده است.

سفارش های دیده بان شفافیت برای مهار فساد 
دیده بان شفافیت افغانستان در پایان پژوهش »بررسی 
برخی  کرونا«  با  مبارزه  بودجه  مصارف  از  اجتماعی 
عامالن  مجازات  و  فساد  مهار  برای  را  سفارش ها 
کرده  ارایه  افغانستان  به حکومت  بودجه،  حیف ومیل 

است.
دیده بان شفافیت، از حکومت خواسته تا افرادی که در 
ُگم شدن مواد صحی دست داشته اند را شناسایی و به 
نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند و مواد صحی در 

زودترین زمان به شفاخانه ها انتقال یابد.
این نهاد هم چنان خواهان خریداری اجناس، تجهیزات 
و مواد صحی، طبق قانون مالیه دهی افغانستان است و 
برای جلوگیری از فساد، می خواهد اجناس پیشنهادی 

مطابق مشخصات ذکر شده خریداری شود.
مسووالن در این نهاد از حکومت می خواهند که اعضای 
هیأت موظف باید در وقت امضا نام، نام نهاد و تاریخ 
را ذکر کنند. باورها بر این است که چنین مواردی در 
شفاف سازی اسناد کمک کرده و زمینه سوءاستفاده را 

محدود می سازد.
دیده بان  شفافیت  افغانستان  یک  نهاد  مدني  است  
که  در راستای  ترویج  فرهنگ  شفافیت  و  تقویت  
حساب دهي اجتماعي تالش می کند. گفتنی است که 
دارد  نماینده گی  دیده بان شفافیت در چندین والیت 
ایجاد  امانت داری«  »شبکه های  نام  زیر  شبکه هایی  و 
کرده است. این  شبکه ها متشکل از نهادهای مدنی در 
والیت ها است و باالی شفافیت، حساب دهی و مشارکت 

عامه در سطح دولت داری والیت ها کار می کند. 

ویروس کرونا و ویروس فساد 
روزنامه ۸صبح پیش از این در گزارشی با عنوان »فساد 
میلیونی در پول مبارزه با ویروس کرونا« که در تاریخ 
یکم سرطان سال 1۳۹۹ خورشیدی نشر شد، از فساد 
و حیف ومیل گسترده در مصرف بودجه کرونا در برخی 

والیت های کشور، به ویژه هرات، پرده برداشت.
محمداشرف  گزارش،  این  نشر  از  پس  روز  یک  تنها 
یافته های  غنی، رییس جمهور کشور، دستور بررسی 
گزارش تحقیقی ۸صبح پیرامون حیف ومیل میلیون ها 
افغانی از بودجه مبارزه با کرونا را صادر کرد. او گفت 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  منابع  از  که  افرادی  مورد  در 

سوء استفاده می کنند، »اقدامات جدی« خواهد کرد.
در ماه سنبله امسال نیز اداره بازرس ریاست جمهوری، 
برحال  والیان  و  نورستان  و  هرات  پیشین  والیان 
والیت های میدان وردک و بدخشان را به ظن »مدیریت 
کرد.  معرفی  لوی سارنوالی  به  کرونا«  بودجه  نادرست 
عضو  یک  و  محلی  مقام  نُه  هم  قبل  ماه  یک  حدود 
شورای والیتی هرات، به اتهام فساد و سوء استفاده در 

مصرف بودجه کرونا، به سارنوالی معرفی شدند.
سوی  از  که  تازه ای  پژوهش  یافته های  این همه،  با 
امانت داری  شبکه  و  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
هرات انجام شده است، از فساد و حیف ومیل گسترده 
بودجه کرونا و حتا ُگم شدن مواد صحی حکایت دارد؛ 
از سوی حکومت  انتظار می رود  که  خالف ورزی هایی 

بررسی و نتایج آن با مردم در میان گذاشته شود.
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که  شده  خریداری    »Dell Inspiron Core i3«
هشت پایه آن هرکدام به قیمت ۳7 هزار و ۴۵0 افغانی 
خریداری شده، اما قیمت فعلی آن در بازار ۳۲ هزار و 
۵00 افغانی است و در خرید هر پایه کمپیوتر ۴۹۵0 

افغانی تفاوت قیمت وجود دارد.
 Dell Inspiron« لب تاپ پایه  تعداد دو  به  هم چنان 
Core i5« به مبلغ ۴۹ هزار و ۲۲0 افغانی خریداری 
شده، اما فعاًل در بازار با قیمت ۴۵ هزار افغانی فروخته 
می شود و میان قیمت خرید اجناس و بهای بازار در هر 

پایه لب تاپ ۴۲۲0 افغانی تفاوت وجود دارد.
در حکم شماره ۶1 مورخ 1۳۹۹/1/۶ یک عدد کارت 
حافظه کمره عکاسی و فلم برداری »کانون« با نرخ 1۴ 
هزار افغانی خریداری شده، اما همین جنس در بازار به 
دو هزار و 7۵۴ افغانی فروخته می شود و قیمت خرید با 

قیمت بازار 11 هزار و ۲۴۶ افغانی تفاوت دارد.
یک   1۳۹۹/1/۶ مورخ   ۶1 شماره  حکم  در  هم چنان 
فلم برداری »مدل ۳00/۲۸  و  لنز کمره عکاسی  عدد 
خریداری  افغانی   700 و  هزار   ۲۲۴ بهای  با  کانون« 
شده، اما همین لنز در بازار به قیمت 1۹7 هزار و ۳70 
افغانی موجود است و ۲7 هزار و ۳۳0 افغانی تفاوت 

قیمت وجود دارد.
براساس حکم شماره ۴0 مورخ 1۳۹۹/1/۵ مقام والیت 
هرات، 70 عدد میکورفون و بلندگوی مکمل »هشت 
قوه ای« برای اطالع رسانی از سوی ریاست اطالعات و 
فرهنگ هرات هر کدام به مبلغ 17۵0 افغانی خریداری 
هر  در  اجتماعی،  مفتش های  نظر  بر اساس  اما  شده، 
افغانی  هزار   1۴ مجموع  در  و  افغانی   ۲00 دستگاه 

تفاوت قیمت وجود دارد.

تفاوت در خرید مواد سوخت هرات  آمبوالنس
مقام   1۳۹۹/1/۶ مورخ   ۶۳ شماره  حکم  بر مبنای 
والیت هرات، خرید مجموعاً پنج هزار لیتر تیل دیزل 
و پنج هزار لیتر تیل پترول برای مصرف آمریت هرات  
توسط  اجتماعی  بررسی  است.  تأیید شده  آمبوالنس 
پترول  لیتر  هر  که  می دهد  نشان  امانت داری  شبکه 
افغانی   ۴1.۵ مبلغ  به  دیزل  لیتر  هر  و  افغانی   ۳۹.۵

خریداری شده است.
در زمان اوج همه گیری کرونا در هرات، هر لیتر پترول 
۳۲ تا ۳۵ افغانی و هر لیتر دیزل ۳۶ تا ۳۸ افغانی به 
فروش می رسید. بر این اساس، در خرید هر لیتر پترول 
۴.۵ افغانی و هر لیتر دیزل ۳.۵ افغانی تفاوت قیمت 

وجود دارد که مجموعاً »۴0 هزار« افغانی می شود.
مفتش های  و  امانت داری  شبکه  اعضای  بررسی  
اجتماعی نشان می دهد که توزیع مواد سوخت برای 
تیل  و  بوده  آمریت هرات  آمبوالنس شفاف  موترهای 
در  است.  شده  توزیع  آمبوالنس  کیلومتر  بر اساس 
هرات  آمبوالنس  کرونا،  همه گیری  نخست  روزهای 

بیماران مشکوک را به مراکز بهداشتی انتقال می داد.

تفاوت مشخصات دستگاه های تنفس مصنوعی
دیده بان  پژوهش  یافته های  از  دیگری  بخش  در 
تاریخ  به   1۶۹ شماره  حکم  بر اساس  شفافیت، 

نمبر  هم چنان،  ندارد.  وجود  اجناس  تحویل گیرنده 
درخواست و تاریخ در تکت توزیع تحویل خانه موجود 
نام  به  فردی  دارد که  بررسی شواهد حکایت  نیست. 
ستاک«  »مسوول   1۳۹۹/۴/1۵ تاریخ  از  محمدسلیم 
تاریخ  به  که  می دهد  نشان  اسناد  اما  استخدام شده، 
مسوول  »خادمی«  نام  به  صحی  مواد   1۳۹۹/۵/1۴

ستاک شیدایی، صادر شده است.
 1۳۹۹/۳/1۴ مورخ   ۶1۳ توزیع  تکت  نمبر  برمبنای 
و  هزار   1۳۸« ارزش  به  صحی  مواد  قلم   17 تعداد 
۹۶0« افغانی به شفاخانه »کووید نمبر دوم« در هرات 
به  اجناس  که  می دهد  نشان  اسناد  اما  شده،  ارسال 
شفاخانه نرسیده و معلوم نیست به کجا انتقال یافته 
است. امضای تحویل گیرنده هم در اسناد وجود ندارد 
و نمبر درخواست و تاریخ در تکت توزیع تحویل خانه 

موجود نیست.

خرید تلویزیون، کمپیوتر و کمره از بودجه مبارزه 
با کرونا

اسناد مصارف بودجه مبارزه با کرونا در هرات نشان گر 
خرید برخی کاالهای نه چندان ضروری و نیازسنجی 
اسناد  در  است.  کرونا  مهار  برای  الزم  مواد  نادرست 
کمپیوتر،  تلویزیون،  کاالشویی،  ماشین  نیازسنجی 
کمره، کارت حافظه و آنتن تلویزیون به عنوان اجناس 

مورد نیاز برای مهار کرونا ذکر شده است.
مورخ  هرات  والیت  مقام   ۶0 شماره  حکم  براساس 
1۳۹۹/1/۶ به تعداد 10 پایه تلویزیون ۳۲ اینچ و یک 
با میز، رسیور و سایر  اینچ یک جا  تلویزیون ۸۵  پایه 
نیازمندی هایش با تعداد 10 دستگاه آنتن عادی و 100 

متر لین درخواست شده است.
پایه  هشت  شامل  کمپیوتر  پایه   10 این،  بر  افزون 
دیسک تاپ و دو پایه لب تاپ، یک عدد کمره/دوربین، 
یک عدد لنز عکاسی و فلم برداری و برخی اجناس دیگر 
از بودجه ویژه مهار کرونا، با پیشنهاد مقام های محلی و 

تأیید والی هرات، خریداری شده است.
والی  از سوی  که  اجناس  خرید  پیشنهاد  در  هرچند 
هرات امضا شده، قرار بود از آن ها در مرکز نظارت از 
رسانه ها و عمل کرد مسووالن برای مهار کرونا استفاده 
هماهنگی  و  تماس  مرکز  به  اجناس  این  اما  شود، 

مریضان و داکتران ارسال شده است.

فساد و حیف ومیل در خرید اجناس
در یکی از بل های خریداری اجناس، به جای تلویزیون 
در  و  شده  خریداری  اینچ   7۵ تلویزیون  اینچ،   ۸۵
است.  نشده  ذکر  جنس  مشخصات  خرید  پیشنهاد 
تلویزیون  که  می دهد  نشان  خرید  اسناد  مقایسه 
افغانی تمام  راه »1۶0 هزار«  با مصارف  اینچ که   7۵
می شود، به قیمت »1۸۳ هزار« افغانی خریداری شده 

و »۲۳ هزار« افغانی تفاوت قیمت دارد.
پایه کمپیوتر  به تعداد 10  تلویزیون،  بر خرید  افزون 

اسناد مصارف بودجه مبارزه با کرونا در 
هرات نشان گر خرید برخی کاالهای نه 
چندان ضروری و نیازسنجی نادرست 

مواد الزم برای مهار کرونا است. در 
اسناد نیازسنجی ماشین کاالشویی، 

تلویزیون، کمپیوتر، کمره، کارت حافظه 
و آنتن تلویزیون به عنوان اجناس مورد 

نیاز برای مهار کرونا ذکر شده است.
براساس حکم شماره 60 مقام والیت 

هرات مورخ 1399/1/6 به تعداد 
10 پایه تلویزیون 32 اینچ و یک پایه 

تلویزیون 85 اینچ یک جا با میز، رسیور 
و سایر نیازمندی هایش با تعداد 10 
دستگاه آنتن عادی و 100 متر لین 

درخواست شده است.

محمدحسین نیک خواه

در یکی از بل های خریداری اجناس، به جای تلویزیون 85 اینچ، تلویزیون 75 اینچ خریداری 
شده و در پیشنهاد خرید مشخصات جنس ذکر نشده است. مقایسه اسناد خرید نشان می دهد 

که تلویزیون 75 اینچ که با مصارف راه »160 هزار« افغانی تمام می شود، به قیمت »183 
هزار« افغانی خریداری شده و »23 هزار« افغانی تفاوت قیمت دارد.
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تحوالت  برای  را  مناسبی  فرصت های  صلح،  روندهای 
اجتماعی و سیاسی برای ملت های در حال جنگ فراهم 
وجود  برای صلح  کاملی  فرمول  یا  و  نسخه  می سازند. 
ندارد. اساس متون موجود، شرایط و زمان »مناسب« 
برای روند صلح و دست یابی به »جوهر« عوامل ریشه ای 
منازعه از عناصر عمده یک توافق نامه پایدار اند. در ۳0 
سال گذشته، افغانستان دو مرحله ناکام رسیدن به صلح 
نیروهای  خروج  از  پس  نخست  گذاشت:  سر  پشت  را 
هم  دیگری  و   1۹۸۹ سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد 
پس از براندازی رژیم طالبان در سال ۲001. در حالی 
به پیچیده گی  که عوامل ناکامی مرحله اولی را اساساً 
مورد  ناکارآیی  اما  می دهند،  نسبت  آن  زمانی  شرایط 
به ضرب االجل های  ارج گزاری  به  مرتبط  بیش تر  اخیر 
و هم چنان  فراگیر  به جای مشورت های  تحمیل شده 
نبود توافق کافی در توافق نامه  بُن بود. با مرور مختصر 

در جریان ۲0 سال کار، من هزاران خلص سوانح دریافت 
یا  کوتاه،  خیلی  یا  آن ها  از  بسیاری  کنید  باور  کرده ام. 
خیلی طوالنی، یا خیلی خسته کننده، یا کاماًل کاپی و 
و  خواندن  هم چنان  است.  امالیی  مشکالت  از  مملو  یا 
بسیار  چارچوبش  و  دشوار  خیلی  آن  از  مفهوم گرفتن 

پیچیده است.
اگر صادقانه برای تان بگویم، بسیاری از رزومه ها نتوانسته 
است، قناعت من را به حیث خواننده حاصل کند. من در 
مورد این که کدام موارد برای نوشتن خلص سوانح بسیار 
 Lose the( مهم و ضروری است، یک کتاب تحت عنوان
در  کتاب  این  نوشته ام.   )Resume, Land the job
آمازون قابل دست رس است، در صورت امکان می توانید 
این کتاب را بخوانید؛ اما آن چه که بسیاری از کارشناسان 
که  است  این  نمی گوید،  و  است  نگفته  به شما  تاهنوز 
تصمیم گیری  در  درصد   10 فقط  تان  سوانح  خلص 

استخدام تان نقش دارد.
آدم های  چشم  پیش  از  افرادی  کم تر  اوصاف،  این  با 
سخت گیری مثل من عبور خواهند کرد. با آن هم چند 
مرور  را  افراد  از  تعدادی  وقتی خلص سوانح  قبل  سال 
می کردم، یکی آن با ترتیب و چینش عالی که داشت، 

واقعاً متأثرم کرد.
در حقیقت،  آن بهترین خلص  سوانحی بود که من طی 
۲0 سال کارم که مسوولیت استخدام و مصاحبه شغلی 
کارکنان یک سازمان را به عهده دارم، دیده ام. به دلیل 
این بی عیب ونقص بودن و کامل بودن آن خلص سوانح، 
هیچ چیزی برای گفتن نداشتم. تنها کاری که انجام دادم 

این بود که وی را استخدام کنم.
از  را  وی  سوانح  که خلص  است  مواردی  نکته،   ۶ این 

متباقی رزومه ها متفاوت کرده بود:

1. خواندن متن و جمالت آن خیلی ساده بود
این خلص سوانح دو صفحه بود و فضای سفید مناسب 
نیز داشت که در آن تحصیالت و 10 سال تجربه کاری و 

مهارت خود را ماهرانه گنجانیده بود.
همه چیز به صورت منظم و عالی تنظیم شده بود: خط، 
نام شرکت و عنوان  بود.  سایز و فاصله خطوط درست 
شغل به شکل درشت نوشته شده بود. مدت زمان کاری 
و جزئیات شغل واضح و روشن ذکر شده بود. نام دانشگاه، 
مدت تحصیل و رشته تحصیلی به ترتیب و مشخص ذکر 
قابل  امالیی  این که مشکالت  مهم تر  همه  از  بود.  شده 

مشاهده نداشت.
از  بسیاری  بود.  انتخاب شده  خوانا  و  غیرفانتزی  فونت 
استفاده  فونت  نوع  کدام  از  این که  وسواس  با  نامزدان 
این که  مورد  در  من  می کنند.  تلف  را  وقت شان  کنند،  
کدام نوع فونت را انتخاب می کنید، کاری ندارم. اما باید 
گفت که باید فونتی را انتخاب کنید که متن را ساده و 

خوانا کند.

2. سوانح خود را به شکل داستان بیان کرده بود
این خلص سوانح، زنده گی کاری و تحصیلی وی را به 
شکل یک داستان واقعی بیان کرده بود. هیچ خالی گاه 
اطالعاتی در آن دیده نمی شد )حتا وقفه های سه ماهه 
کاری را نیز در آن ذکر کرده بود(. همه چیز را از باال به 
پایین، به ترتیب تشریح کرده بود. از آخرین شغلی که 
داشت تا به اولین شغلش، تشریح کرده بود. از آخرین 
با  بود.  را آشکارا ذکر کرده  تا نخستین سند تحصیلی 

اتفاقی  افغانستان،  معاصر  تاریخ  در  است.  شده  فراهم 
و  مشابهت  کنونی  امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  با  که 
نجیب اهلل  داکتر  حکومت  اخیر  روزهای  دارد،  نزدیکی 
و تالش هایش برای دست یابی به یک نظم برخاسته از 
تحلیل های  است.  ملی  پرتو مشی مصالحه  در  مذاکره 
فراوانی این دو وضعیت را به سبب تشابه شان با یک دیگر 
گسترش  و  شدت  خارجی،  نیروهای  خروج  ابعاد  در 
ساحه جنگ، بی نظمی درون ساختاری و روان شناختی 
در  می کنند.  مقایسه  هم  با  اصلی،  بازی گران  سیاسی 
مقابل، در اکثر این تحلیل ها آگاهی اندکی از محتوای 
مشی مصالحه ملی و رابطه بالفعل آن با مذاکرات کنونی 

وجود دارد.
بنیاد نظم سیاسی کنونی  از سوی دیگر، روند بن که 
در افغانستان را گذاشت، به سبب این که یک ساز و کار 
تکنوکراتیک  روی کرد  بر  مبتنی  و  غیر واقع بینانه  آنی، 

آن چه را که در رزومه ذکر کرده بود، قابل باور بود. حتا 
کارهای  بیش تر  که  وی  وب سایت  و  لینکدین  پروفایل 
حرفه ای انجام داده بود را نیز در خلص سوانح نوشته بود. 
می توانستیم کارهایش را به صورت عملی در وب سایت 
و  واقعیت ها  بررسی  برای  را  من  کار،  این  ببینیم.  وی 
بیش تر  بود،   کرده  ذکر  سوانح  خلص  در  که  ادعاهایی 
کمک کرد و دانستم که وی فرد صادق و راست کاری 
است. آن چه که واقعیت داشت را در خلص سوانح خود 

ذکر کرده بود.
همیشه  که  است  همین  نیز  من  مشخص  نصیحت 
واقعیت ها را در خلص سوانح تان ذکر و از هر نوع ادعای 
اغراق آمیز خودداری کنید. روزی یکی از هم کارانم قصه 
می کرد که یکی از نامزدان، سوابق جرمی خود را نیز در 
خلص سوانح خود ذکر کرده بود. سپس به مدیر استخدام 
زنگ زده و گفته بود، آیا کسی که سابقه جرمی دارد را 
نیز استخدام می کنید؟ بعد از سوال و جواب زیاد، وقتی 
مدیر استخدام دریافت که وی فرد راست گو و صادقی 
است، او را استخدام کرد. آن چه که گفته می شد، این 
آن سازمان  در  بوده که  استخدام هایی  بهترین  از  یکی 
را  واقعیت ها  بتوانیم  ما  اگر  یعنی  است.  گرفته  صورت 
بیان کنیم، حتا اگر سابقه جرمی نیز داشته باشیم، مانع 

استخدام شما شده نمی تواند.
در حالی که درج موفقیت ها و دست آوردهای مهم برای 
سازمان های مشخص، یک مزیت اصلی برای شما خلق 
به  کارفرماها  اکثر  باشید که  یاد داشته  به  اما  می کند، 
اگر  می زنند،  زنگ  کرده اید  کار  قباًل  که  سازمان هایی 
ادعاهایی که در خلص سوانح ذکر کرده اید،  غلط ثابت 
شود، بازی را از دست خواهید داد و شانس استخدام تان 

به صفر تقرب خواهد کرد.

5. ادعاهای کلیشه ای نداشت

حالی  در  دارد.  قرار  نقد  مورد  بود،  صلح  آوردن  برای 
را  جهان شمول  فردی  حقوق  و  آزادی ها  بن  روند  که 
به  نگاه سطحی  اما  تبلیغ کرد،  به رسمیت شناخت و 
این مباحث و ایجاد نهادهای الزمی مرتبط به آن، باعث 
شد تا عوامل داخلی و خارجی منازعه ۳0 ساله )در آن 
زمان(  از چشم بیفتند. این عدم توازن میان ایجاد یک 
نظام پیش رو مبتنی بر حقوق و آزادی ها از یک سو و 
ساختار یک دولت متمرکز از سوی دیگر، افغانستان را 
از مسیر مصالحه ملی، ثبات و صلح پایدار منحرف کرد. 
به این لحاظ، جدا از غلط مشهوری که به عدم شمولیت 
طالبان به عنوان یک گروه مغلوب در نشست بن نسبت 
داده می شود، درس های مشخص دیگری اند که باید در 
جریان مذاکرات جاری میان دولت افغانستان و طالبان 

در نظر گرفته شوند.
را در وب سایت ۸صبح  این مقاله تحقیقی  متن کامل 

بخوانید.

وی هیچ ادعای کلیشه ای و خیلی بزرگ مثل »خالق«، 
و  »تیزهوش«  عالی«  ارتباط  »مهارت  »سخت کوش«، 
غیره را در خلص سوانح خود نداشت. درج هر یکی از 
این اصطالحات کلیشه ای باعث می شود تا مدیر استخدام 
ذره بین چشم هایش  زیر  ثانیه  یک  از  کم تر  در  را  شما 
بچرخاند. از ذکر صفت های کلیشه ای و اصطالحات بیش 
از حد صرف نظر کنید. به جای آن کوشش کنید روی 

کارهای عملی متمرکز باشید.
عالی«،  دهنده  »ارتباط  بگویید:  این که  جای  به  مثاًل، 
کردم،  دایر  مشتریان  با  حضوری  »جلسه های  بگویید: 
یا در مراسم متفاوت در دانشگاه سخنرانی کردم، یا در 

مصاحبه های متفاوت تلویزیونی شرکت کردم.«
است  بهتر  خالق«،  »خیلی  بگویید:  این که  جای  به 
بگویید: »طراح و تطبیق کننده سیستم جدید بازاریابی، 
یا تطبیق کننده و توسعه دهنده سیستم آنالین حاضری«.

6. وی با استفاده از سفارش نامه آمده بود
هیچ کسی در شرکت های مورد عالقه شان که درخواست 
بتوانید  اگر  اما  نشناسند؛  را  شاید کسی  می دهند،  کار 
به  را  تان  توانایی  از توصیه نامه ای کسی که  استفاده  با 
کارفرما تأیید کند، درخواست کار دهید، بهترین روش 
برای جلب توجه کارفرما خواهد بود. منظور از معرفی 
تان به کارفرما، واسطه بازی نیست؛ بلکه فردی است که 
فقط دانش، تجربه، مهارت کاری، صداقت و راست کاری 

تان را تأیید کند.
بسیاری از شرکت های خصوصی در جریان جذب سرمایه 
انسانی، تالش می کنند تا یک فرد آشنا دانش و مهارت 

آنان را تأیید کند.
یکی از دالیلی که من فایل پی دی اف خلص سوانح این 
فرد را مشتاقانه باز کردم و دیدم، توصیه ای بود که توسط 
یکی از هم کاران من نوشته شده بود. هم کارم از دانش، 
مهارت، صداقت و درست کاری وی برایم قصه کرده بود.

اگر در سازمان های خصوصی خلص سوانح تان را روان 
می کنید، خوب است قبل از فرستادن رزومه، در مورد آن 
سازمان تحقیق کنید. اگر دوست یا آشنا در آن سازمان 
دارید، بگویید که شما را در آن سازمان معرفی کند و 
آن سازمان  آدرس  به  نیز  را  سپس خلص سوانح خود 
بفرستید. در غیر آن روزانه ده ها خلص سوانح به آدرس 
سازمان ها فرستاده می شود، شاید بسیاری از آن ها حتا 

باز و خوانده نشود.

روی خصوصیات روندهای صلح در پرتو سیاست مشی 
مصالحه ملی داکتر نجیب اهلل و هم چنان در روشنی روند 
صلح آوری در کنفرانس  بن، این مقاله استدالل می کند 
که تغییرات ساختاری معنادار به نفع یک نظام سیاسی 
ساختن  نهادینه  و  ملی  سطح  در  مشارکتی  و  فراگیر 
توازن در منافع منطقه ای در سطح روابط خارجی،  نقاط 

عطف برای یک صلح دوام دار در افغانستان خواهد بود.

معرفی
به  بین االفغانی  صلح  گفت وگوهای  آغاز  از  پس 
برداشت  دوحه،  در  امریکا  متحده  ایاالت  میانجی گری 
غالب همین است که افغانستان در مقطع حساسی قرار 
دارد، به گونه ای که با وجود چالش های فراوان داخلی 
دست یابی  برای  فرصت  از  کوچکی  دریچه  بیرونی،  و 
افغانستان  طوالنی  منازعه  رفع  برای  حل  راه  یک  به 

یک نگاه کوتاه دریافتم که کدام مسیر شغلی را در کدام 
اداره ها پیموده و چگونه در این مسیر رشد کرده است.

به عبارت دیگر،  لیست تاریخی وظایفی که انجام داده 
است، نشان می دهد که چگونه کار را از مرحله پایینی 
و  بلند  مرحله  کدام  در  و  آغاز  مسوولیت  کدام  با  و 
مسوولیت های متفاوت ایفای وظیفه کرده است. همین 
قسم، مکتب را از کجا شروع و کدام سطح تحصیلی را 

تکمیل کرده است.

کرده  را ذکر  موفقیت ها  به جای مسوولیت ها،   .3
بود

من دوست ندارم که شما مسوولیت های کاری تان را از 
شرح شغل خود کاپی و در خلص سوانح خود جابه جا 
این  می خواهند،  کارفرماها  و  مدیران  که  آن چه  کنید. 
است که آیا شما واقعاً نامزد واجد شرایط و قادر به ارایه 

نتایج کمی هستید یا نه؟
این فرد در این زمینه نیز عالی عمل کرده بود. به جای 
مسوولیت ها، بیش تر موفقیت ها و دست آوردهای کاری 
خود را ذکر کرده بود. بهتر است همیشه در خلص سوانح 
از دست آوردهای  با جزئیات  را  تان  تان مسوولیت های 

عمده برجسته کنید.
مثاًل، به جای این که بگویید: »کارهای عملیاتی را در بازار 
بین المللی توسعه دادم.« بگویید: »کارهای عملیاتی را در 

۸ کشور جدید امریکای التین توسعه دادم.«
را  بازاریابی  و  فروشات  »تیم  بگویید:  این که  جای  به 
رهبری می کردم.« بگویید: »از تیم بازاریابی و فروشات 
نظارت می کردم و با بودجه 0.۵ درصد به رشد ساالنه 

1۵ درصدی دست یافتیم.«

4. واقعیت ها را بیان کرده بود
نمی شد.  دیده  سوانح  خلص  در  اغراق آمیزی  چیزی 

شش نکته تأثیرگذار در
خلص سوانح

داکتر نصیراحمد اندیشهدو درس ماندگار از ناکامی روند های پیشین صلح در افغانستان

برگردان: پ. کاوه

منبع:  سی ان بی سی

نویسنده:  گری برنیسون

مترجم: حبیب بهزاد

همیشه واقعیت ها را در خلص 
سوانح تان ذکر و از هر نوع ادعای 

اغراق آمیز خودداری کنید. روزی یکی 
از هم کارانم قصه می کرد که یکی از 

نامزدان، سوابق جرمی خود را نیز 
در خلص سوانح خود ذکر کرده بود. 

سپس به مدیر استخدام زنگ زده و 
گفته بود، آیا کسی که سابقه جرمی 
دارد را نیز استخدام می کنید؟ بعد 
از سوال و جواب زیاد، وقتی مدیر 

استخدام دریافت که وی فرد راست گو 
و صادقی است، او را استخدام کرد. 

آن چه که گفته می شد، این یکی از 
بهترین استخدام هایی بوده که در آن 

سازمان صورت گرفته است. یعنی اگر 
ما بتوانیم واقعیت ها را بیان کنیم، حتا 

اگر سابقه جرمی نیز داشته باشیم، 
مانع استخدام شما شده نمی تواند.

متن انگلیسی این مقاله اکادمیک در شماره اخیر مجله مطالعات بین المللی )صص1-13 سال2020( دانشگاه جواهر لعل نهرو چاپ شده است.

یادداشت: شما فشرده و معرفی مقاله تحقیقی را این جا خواهید خواند. برای مطالعه مقاله کامل، به وب سایت 8صبح مراجعه کنید.

(https://8am.af/two-lasting-lessons-
from-the-failure-of-previous-peace-
processes-in-afghanistan/)



در میان تمامی این روایت ها، 
با مردانی مواجه شده ام که بار 

سنگینی از سوگ و سکوت را به 
دوش می کشیدند؛ سکوت ناشی 
از یک باور غلط و جنسیت زده به 

احساسات که معتقد است یک 
مرد نباید گریه کند. ذاکر یکی 

از آن ها است، مردی میان سال با 
لهجه شمالی که از چشمانش غم 
می بارد، اما کوشش می کند خود 

را از دست ندهد. تقال می کند، اما 
گاهی در بین صحبت ها نمی شود 

خود را کنترل کرد، مخصوصاً آن جا 
که او مانده و سه جنازه ای که باید 

به تنهایی بر دوش بکشد، صورتش 
را برمی گرداند، کالهش را از سر 

برمی دارد و اشک هایش را پاک 
می کند.

باهم بودن و مهربان زیستن: کووید-19 سبب شد که ما قدر هم دیگر را بدانیم و ارزش باهم بودن، مهربان زیستن و یک جا 
زنده گی کردن را درک کنیم. رعایت فاصله اجتماعی این درک را به ما داد و فهماند که باهم زیستن و یک جابودن نعمت بزرگی است و 

باید قدردان هم دیگر باشیم.

روایت ها هم  نیست،  پایتخت  پرغصه  قصه فقط قصه  
و خونین  پیکرهای مرمی خورده  نیست،  انگشت شمار 
و پاشان شده در زیر خاک هم کم نیست . آالم التیام 
نیافته بازمانده گان هم هر روز بیش تر می شود. این داغ 
در این سرزمین سرد نمی شود. مادامی که هنوز پسر 
به خاک سپرده نشده، برادر کشته می شود و تا وداع 
با برادر تمام نشده، دیگری به خاک می افتد و این دور 
تسلسِل وداع های ناخواسته و اجباری چه زخمی زده 
بر قربانیان جنگ. یک روز قصه زنی در کابل است، روز 
دیگر مردی در مشرقی، روز دیگرش کودکی در شمالی 
و در آخر روز از مرگ ما فقط اعداد می ماند، چند کشته 

و چند زخمی...
در میان تمامی این روایت ها، با مردانی مواجه شده ام که 
بار سنگینی از سوگ و سکوت را به دوش می کشیدند؛ 
به  جنسیت زده  و  غلط  باور  یک  از  ناشی  سکوت 
احساسات که معتقد است یک مرد نباید گریه کند. 
لهجه  با  میان سال  مردی  است،  آن ها  از  یکی  ذاکر 
شمالی که از چشمانش غم می بارد، اما کوشش می کند 
خود را از دست ندهد. تقال می کند، اما گاهی در بین 
مخصوصاً  کرد،  کنترل  را  خود  نمی شود  صحبت ها 
تنهایی  به  باید  او مانده و سه جنازه ای که  آن جا که 

داد.   ۲0۲1 به  را  جایش   ۲0۲0 سال  پیش  چندی 
از  بسیاری  نظر  در  بود.  جهان  غوغای  سال   ،۲0۲0
است.  بوده  زمینی  کره  مردم، ۲0۲0، سال منحوس 
دلیل عمده این نگاه تنفرآور نسبت به ۲0۲0، کرونا 
است؛ کرونا که بعداً توسط سازمان صحت جهانی به 
کووید-1۹ تغییر نام داد. این ویروس وضعیت رقت بار 
و اسفناکی را در جهان به وجود آورد. اما کرونا در کنار 
بدی هایش، آثار و تبعات خوب و نیک هم داشته است. 
در این نوشتار به تبعات نیک و بد کرونا اشاره می شود.

خوبی های کرونا
1- تمرکز به صحت و سالمت: از بهترین آثار کرونا 
این است که انسان ها را مجبور کرد تا به فکر صحت و 
سالمت شان باشند. به دلیل شیوع کرونا بود که امریکا 
تصمیم گرفت، بزرگ ترین البراتوار جهانی را بسازد و 
نیز به سبب همین ویروس است که کشورها به دنبال 

بازسازی نظام صحی شان اند.

این  وطنی  جهان  از  ما  مقصود  وطنی:  جهان   -2
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این روستا و قریه های اطراف سایه انداخته، اما انتظار 
به فردای بهتر هنوز در وجود این مردم سوسو می زد. 
محمد ظاهر قرار بود در روزهای آینده پدر شود، جواد  
1۸ ساله  آماده گی رفتن به دانشگاه گرفته بود و محمد 
هم روزهای عادی خود را در میان کشت زارها سپری 

می کرد.
که  اخباری  آخرین  بود.  کابل  در  ذاکر  روزها،  آن  در 
او  به  داشت،  داالن  در  پرجمعیتش  نسبتاً  خانواده  از 
اطمینان داده بودند که تا حدودی همه چیز بر وفق 
مراد است. به محمدظاهر برادرش، جواد خواهرزاده اش 
به  پُر  بود که دست  و محمد پسر عمه اش وعده داد 
قریه آبایی اش باز خواهد گشت. چند تجلیل در راه بود، 
و جشن شکرانه گی  نو رسیده  قدم  دانشگاه،  به  ورود 

کشت و کار.
بیست و هشتم حمل 1۳۹۹ سروصدایی در داالن برپا 
فریادهایی  و  قهرآمیز  و  کوبنده  دق الباب های  شد؛ 
خشن. طالبان مسلح عشر و زکات می خواستند. چندی 
قبل هم این موضوع تکرار شده بود و تالش قریه داران 
داالن برای حل این مشکل از طریق حکومت محلی در 
مزارشریف بی نتیجه ماند. ضرب االجل تعیین شد، فقط 
تا سی ویکم ماه حمل. یک و دو روز در رعب گذشت، 
شماری از ساکنان روستا، شبانه ترک خانه و کاشانه 
کردند و شماری هم ماندند. خانواده ذاکر در داالن ماند.

شب بود و فردا پایان مهلت. دقایقی مانده به بامداد، 

کووید-1۹ سبب  4- باهم بودن و مهربان زیستن: 
شد که ما قدر هم دیگر را بدانیم و ارزش باهم بودن، 
مهربان زیستن و یک جا زنده گی کردن را درک کنیم. 
رعایت فاصله اجتماعی این درک را به ما داد و فهماند 
که باهم زیستن و یک جابودن نعمت بزرگی است و باید 

قدردان هم دیگر باشیم.

بدهای کرونا
1- کاهش اقتصاد: شاید نتوانید به خاطره و حافظه تان 
سالی را پیدا کنید که در آن مردم چون ۲0۲0 بی کار 
بوده باشند. در این سال صنعت گردش گری به خاطر 
ممنوعیت تجمع و گشت وگذار، بسیار آسیب دید. تنها 
سالی که شاید بدتر از ۲0۲0 بوده باشد، سال 1۹۳۳ 
است که در آن از هر سه تن در آلمان یکی بی کار بود.

2- فقدان عزیزان: از آثار شوم کرونا، از دست دادن 
عزیزان و خوبان است. کووید-1۹ سبب شد که عزیزان 

و دوستان مان را از دست بدهیم.

همه ناگهان با صدایی مهیب از خواب برخاستند. حمله 
شده بود. صدای مرمی های هوایی و راکت پرانی ها یکی 
پس از دیگری به گوش می رسید. مردان، زنان خانواده 
را در پستویی پناه دادند که ناگهان قسمتی از سقف با 
صدایی مخوف آوار شد بر محمد ظاهر، جواد و محمد. 
دیگران جان سالم به در بردند، اما پیکرهای این سه تن 
در چهاردیواری خانه شان غرق در خون شد. در همان 
حال هم مرمی های هوایی فرود می آمد. نیمه های شب 
تلفن ذاکر زنگ خورد. نازیه بود، همسر برادرش. گفت: 
ره  خانه  مردهای  که  بیا  کدن،  حمله  طالبان  »الال، 

کشتن!«
اوج همه گیری کرونا بود و قرنطین. ذاکر به هر موتروانی 
زنگ می زد، ولی کسی در آن نیمه شب به طرف مزار 
چند  هر  فقط  بکند،  باید  چه  نمی دانست  نمی رفت. 
دقیقه تلفنی به خانواده اش در داالن زنگ می زد. از هر 
10 بار یک بار وصل می شد. فردای آن روز خود را به 
داالن رساند. روستای تقریباً خالی از سکنه، رخت سیاه 
به تن کرده بود. در آن حمله نه نفر جان باختند که سه 
تن از آن ها از خانواده ذاکر بودند. رفت و آمد ممکن نبود. 
برخی از اقوام، نتوانستند خود را برسانند. در داالن هم 
کسی نمانده بود که ذاکر را یاری کند. صدای ناله زنان 
از داخل خانه و سه جنازه خونین روی حویلی و ذاکر 

که باید هر سه را به تنهایی بر دوش می کشید.
حاال پس از چندین ماه، ذاکر هنوز به روزهای عادی 
زنده گی برنگشته است. فشارهای روحی اش در میان 
صحبت را در بازی با دستانش پنهان می کند. می گوید: 
»فقط چند روز تیر شده بود که برادرزاده ام به دنیا آمد، 
حالی نه ماهه است.« باز هم کالهش را از سر برمی دارد، 
صورتش را پاک می کند و ادامه می دهد: »نه ظاهر ماند 
که طفلش ره ببینه، نه جواد ماند که محصلی اش ره 
تجلیل کنیم و نه محمد ماند، خی کشت زارها بی محمد 
چه خاد شد؟ مه چه قسمی طالبان ره ببخشم؟ ای که 
در هر حمله چه سر خانواده های بی گناه میارن، قابل 
بخشش است؟ اگه تیم مذاکره کننده و صلح یک پروژه 
و معامله نیس، خی از طرف ما هر گپی ره نزنن، صدای 
خود ما ره به طالبان انتقال بتن. مه خو نمی بخشم... 

طالبان ره به واهلل نمی بخشم.«

فاصله  خاطر  به  عزیزان:  و  خانواده  از  دوری   -3
اجتماعی و قطع زنجیره انتقال بیماری، دیرزمانی از 
خانواده و عزیزان مان دور مانده ایم. به دیدار مادر، پدر، 
خواهر، برادر و دوستان مان نرفته ایم و از دورهمی ها 

بازمانده ایم.

شد  سبب  کرونا  آموزش:  و  تدریس  4-کاهش 
مکتب  به  اطفال  شود،  بسته  ما  مدارس  و  مکاتب 
دانش  و  علم  فراگیری  از  دانشجویان  و  نتوانند  رفته 
در دانشگاه باز بمانند. در افغانستان به خاطر مدیریت 
ضعیف و نبود انترنت مناسب و فعال، آموزش مجازی 

کارساز و موثر نبوده است.

که  نیست  معلوم  هنوز  تا  روش:  در  تغییر   -5
جهان  چگونه  و  آمد  وجود  به  چگونه  کووید-1۹ 
آشفته گی  این  برآیند  ساخت.  آشفته  این گونه  را 
بسیار  بیولوژیکی  حمالت  است:  این  درمانده گی  و 
است  ممکن  آینده  در  است.  فلج کننده  و  قدرت مند 

جنگ ها بیولوژیکی شود.
بود.  امیدوار  باید  شوم،  تبعات  و  بدی ها  این  تمام  با 
باید امید و دید مثبت داشت. باید چشم انتظار جهان 
عاری از کرونا و جنگ و نیز افغانستان آرام بود. باید 
و  آزادی  رفاه،  که  صلحی  نشست؛  صلح  چشم به راه 

شکوفایی را برای افغانستان به ارمغان می آورد.

بر دوش بکشد، صورتش را برمی گرداند، کالهش را از 
سر برمی دارد و اشک هایش را پاک می کند. می گوید: 

»طالبان را نمی بخشم!«
»داالن«  روستای  بر  طالبان  شبانه  حمله  در  ذاکر 
ولسوالی شولگره بلخ سه عضو خانواده اش را از دست 
ماه  چند  فقط  نیست،  دور  خیلی  روایت  است.  داده 

پیش، روزهای آخر ماه حمل. 
بر  نیمه شب  طالبان  امسال،  حمل  ماه  سی ام  شب 
روز  آن  فردای  کردند.  حمله  شولگره  داالن  روستای 
اعالمیه های خبری، حاکی از درگیری میان طالبان و 
چیز  اما  داالن  ساکنان  بود.  مردمی  نیروهای خیزش 
پاسگاه های  طالبان،  هدف  این که  می گویند،  دیگری 
خیزش مردمی نبوده، بلکه غیرنظامیان در چهاردیواری 
خانه های شان بوده اند. در آن حمله برادر، خواهرزاده و 

یک عضو دیگر از خانواده ذاکر جان باختند.
داالن، قریه ای واقع شده در میان شولگره و چهارکنت 
است.  بوده  شاهد  همواره  را  زیادی  ناامنی های  که 
است  حمل  ماه  پایانی  روزهای  همان  آن  نمونه  یک 
که طالبان مسلح دروازه خانه ها را می زدند و عشر و 
زکات می خواستند. ضرب االجل برای پرداخت عشر و 
زکات ها از سوی آن ها اعالم می شود، اما کار به پایان 

ضرب االجل نمی رسد و حمله شبانه صورت می گیرد. 
بهار بود و فصل کشت وکار. امید ساکنان داالن برای 
یک سال پربرکت، همین بهار است . هر چند ناامنی بر 

به پیوسته گی رسیده  از گسسته گی  است که جهان 
است. هر اتفاق و رخدادی در یک بخشی از این جهان، 
بر کشورهای دیگر تأثیر می گذارد. کووید-1۹ سبب 
شد که ناسیونالیسم مخدوش و فکر انحصارگرایی و 
تنگ نظری کنار گذاشته شود. کرونا ثابت ساخت که 
جهان  وطن همه است، همه وابسته  این جهان اند و در 
تأثیر  نیز  امروزی، تصمیمی در غرب بر شرق  جهان 

می گذارد.

نیک  تبعات  از  دیگر  یکی  مجازی:  آموزش   -3
درست  است.  مجازی  آموزش  به  توجه  کووید-1۹، 
آموزش  موثریت  فعلی  مجازی  آموزش  که  است 
و  مجازی  آموزش  به  توجه  اما  ندارد؛  را  حضوری 
سرمایه گذاری روی آن برای آینده جهان موثر خواهد 
بود. بنابراین کرونا تجربه خوب برای بهترشدن آموزش 
مجازی بود. اکنون می توان از فرصت هایی که قبل از 
این پشت چراغ های ترافیک تلف می شد، به درستی 
به  مردم  کرونا  همه گیری  با  هم چنان  کرد.  استفاده 

کتاب رو آوردند و صنعت چاپ رونق گرفت.

»من طالبان را نمی بخشم«

کرونا چهره خوب هم دارد؟

سه جنازه بر دوش یک مرد؛

حفیظ اهلل محمدی

آسیه حمزه ای
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به گزارش رادیو فردا، مقام های عراقی می گویند که ایاالت 
متحده برای سه ماه دیگر به این کشور اجازه داده تا به 
رغم تحریم های واشنگتن علیه تهران، گاز ایران را وارد 

کند.
عراق که به خاطر سال ها جنگ و رسیده گی ضعیف به 
تجهیزات زیربنایی اش قادر به تامین نیازهای جمعیت ۴0 
میلیونی خود نیست، برای تامین یک سوم انرژی مورد 

نیازش از ایران گاز و برق وارد می کند.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه، 1۵ جدی، در گزارشی 
امریکا  تحریم های  از  عراق  سه ماهه  معافیت  که  نوشت 
علیه ایران، با استقبال این کشور مواجه شده که به شدت 

متکی بر ذخایر انرژی همسایه خود است.

به گزارش یورونیوز، دولت چین روز سه شنبه در واکنش به 
غنی سازی ۲0 درصدی یورانیوم در ایران، خواستار آرامش 

و خویشتن داری همه طرف ها شد.
وضعیت  چین،  خارجه  وزارت  سخنگوی  چونینگ،  هوا 
و  خواند  حساس«  و  پیچیده  »بسیار  را  ایران  هسته ای 
و  آرامش  تا  می خواهد  طرف ها  تمامی  از  »چین  گفت:  
خویشتن داری پیشه کرده، به تعهدات برجام وفادار بمانند 
و از کارهایی که ممکن است به تنش ها دامن بزند، پرهیز 
کنند تا برای کار دیپلماتیک و تغییر وضعیت فضا فراهم 

شود.«
ضرورری  وظیفه  »نخستین  کرد:  تأکید  چونینگ  خانم 
وادار کنند  را  ایاالت متحده  تمامی طرف ها آن است که 
تمامی  و  برگردد  توافق  این  به  بی قیدوشرط  شکل  به  تا 
تحریم های مربوط به آن را لغو کند.« وی افزود که این کار، 

توافق را به »مسیر درست« باز می گرداند.
درصدی   ۲0 غنی سازی  سرگیری  از  درباره  نیز  جاپان 
یورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دولت جاپان 
اعالم کرد:  »دولت ما به شدت نگران این حرکت است که 

نوعی نقض توافق هسته ای به  شمار می رود.«
جو بایدن، برنده انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 

به گزارش رادیو فردا، پس از گذشت سه سال از بحران در 
روابط بین قطر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس، شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز سه شنبه، 1۶ جدی، 

وارد ریاض شد.
امیر قطر بامداد سه شنبه برای شرکت در نشست شورای 
همکاری خلیج فارس وارد فرودگاه »الُعال« در شمال غرب 
عربستان شد و بنا بر گزارش ها، محمد بن سلمان، ولی عهد 

عربستان، در آن جا »به گرمی« از او استقبال کرده است.
امارات  مصر،  شامل  متحدش،  سه  و  سعودی  عربستان 
متحده عربی و بحرین، با متهم کردن قطر به نزدیک شدن 
گروه های  از  پشتی بانی  و  تروریسم  از  حمایت  ایران،  به 
افراطی از جمله داعش و القاعده، از اواسط سال ۲017، 
روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با این کشور را قطع 
کرده و تمامی راه های زمینی، هوایی و دریایی شان را با 

قطر بستند.
اما در یکی از تازه ترین موارد از سلسله  توافق های اخیر در 
خاورمیانه که با پی گیری و میانجی گری واشنگتن به دست 
آمده ، یک مقام ارشد دولت دونالد ترمپ در روزهای اخیر 
از »پیش رفت قابل توجه« در دست یابی به راه  حلی برای 

مناقشه قطر خبر داده است.

ایاالت متحده اواخر سال ۲01۸ با تشدید تحریم ها علیه 
لیست سیاه خود  به  را  این کشور  انرژی  ایران، صنعت 
اضافه کرد، اما از همان زمان به بغداد یک سری معافیت ها 
اعطا کرد، با این امید که عراق بتواند از طریق شراکت با 

شرکت  های امریکایی از منابع انرژی ایران بی نیاز شود.
بایدن،  آغازین دولت جو  ماه های  با  معافیت های جدید 
رییس جمهور منتخب ایاالت متحده، همراه می شود که 
روز ۲0 جنوری، مقارن با اول دلو، در کاخ سفید مستقر 

می شود.
یک مقام عراقی به شرط عدم انتشار نامش به خبرگزاری 
قبلی  معافیت های  از  که  جدید  معافیت  گفت،  فرانسه 
ممکن  مفصل«  از »گفت وگوهای  است، پس  طوالنی تر 

که بنا است از بیستم جنوری راهی کاخ سفید شود، پیش 
تنها در صورتی که »ایران  بود که کشورش  این گفته  از 
رعایت تعهداتش را جداً از سر بگیرد« حاضر است به برجام 

برگردد.
خروج  از  پس  سال  یک   میالدی،   ۲01۹ سال  در  ایران 
این کشور،   با  توافق هسته ای  از  متحده  ایاالت  یک جانبه 
خروج مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود را آغاز کرد.

هدف اصلی برجام، به تعویق انداختن زمانی بود که ایران 
برای رسیدن به امکان تولید سالح هسته ای به آن نیاز دارد 
و در ازای آن بنا بود که آن بخش از تحریم های جهانی علیه 
ایران که به برنامه هسته ای این کشور مربوط بود، لغو شود.

شد.
حوزه  در  بغداد  مشکالت  معافیتی  چنین  حال  این  با 
انرژی را رفع نمی کند. تهران خواستار دریافت بهای گاز 
صادراتی اش به عراق شده که حدود ۶ میلیارد دالر است 
و اخیراً به خاطر عقب افتادن این وام، صادرات انرژی به 

عراق را کاهش داده است.
معافیت های امریکا اگرچه این اجازه را به عراق می دهد 
که بدون نگرانی از مجازات بتواند از کشور همسایه اش 
گاز و برق وارد کند، اما هم چنان مشکل پرداخت پول 
آن به ایران وجود دارد، چرا که واشنگتن اجازه پرداخت 
دالر به ایران را نمی دهد؛ ارزی که تهران به شدت به آن 

نیاز دارد.

امریکا معافیت عراق از تحریم های ایران را تا سه ماه دیگر تمدید کرد

ابراز نگرانی چین و جاپان درباره غنی سازی 
۲۰ درصدی یورانیوم در ایران

پس از سه سال بحران روابط، امیر 
قطر وارد عربستان سعودی شد

دادگاه امریکایی مانع اجرای فرمان ترمپ برای تحریم وکالی دیوان الهه شد

ایران:
کوریای جنوبی بیش از 
هفت میلیارد دالر ایران 

را گروگان گرفته است
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه شنبه دولت 
کویای جنوبی را متهم کرد که »به بهانه واهی« بیش از 
هفت میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ایران را »گروگان 

گرفته« است.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از خبرگزاری فارس، پس 
از آن که دور روز پیش رسانه های ایران از توقیف کشتی 
کوریای جنوبی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی 
اظهارات  این  ربیعی  آقای  دادند،  پاسداران خبر  سپاه 
ارتباط  آنالین و در توضیح  را در یک نشست خبری 
احتمالی توقیف کشتی با پول بلوکه  شده ایران، بیان 

کرد.
گروگان گیر  کسی  »اگر  گفت:  ایران  دولت  سخنگوی 
باشد، دولت کوریا است که به بهانه واهی بیش از هفت 
بنا به حکم  میلیارد دالر ما را گروگان گرفته. توقیف 
قضایی بوده که آلوده گی نفتی در خلیج فارس داشته و 

در دنیا مرسوم است.«
اطالعیه ای  در  نیز  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی   
آن  دلیل  توقیف کشتی کوریای جنوبی،  تایید  ضمن 
را »آلوده گی نفتی و مخاطرات زیست محیطی« عنوان 

کرد.
در مقابل کوریای جنوبی ادعای سپاه پاسداران را رد 

کرده و خواستار آزادی خدمه این کشتی شده است.
اما توقیف این کشتی متعلق به کوریای جنوبی درست 
در آستانه سفر قایم مقام وزارت خارجه کوریای جنوبی 
به ایران برای گفت وگو درباره بدهی این کشور به تهران 

رخ داده است.
اقدام  این  از  خبرگزاری رویترز گزارش کرده که پس 
ایران، برنامه سفر این دیپلمات ارشد به تهران اکنون در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
جنوبی،  کوریای  خارجه  وزیر  گزارش،  این  اساس  بر 
سفیر ایران در سئول را احضار کرده و خواستار آزادی 
فوری ۲0 خدمه این کشتی و رفع توقیف آن شده است.

با این حال کوریای جنوبی اعالم کرده که در اسرع وقت 
یک هیات بلندپایه دیپلماتیک را برای حل مسایل بین 
دو کشور و فراهم کردن زمینه رفع توقیف این کشتی و 

آزادی خدمه آن، به تهران اعزام خواهد کرد.
بر اساس اطالعیه سپاه پاسداران ایران، کشتی توقیف 
خدمه   و  است  بوده  اتانول  تن   7۲00 حامل  شده 
جنوبی،  کوریای  ملیت های  از  هم  آن  شده  بازداشت 

اندونزیا، ویتنام و میانمار هستند.
فاش  نامش  که  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  یک 
نشده، نیز به توقیف این کشتی از سوی ایران واکنش 
»رژیم  است:  کرده  اعالم  بیانیه ای  در  و  داده  نشان 
برای  از تالش های آشکارش  به عنوان بخشی  )ایران( 
فشار  کاهش  راستای  در  بین الملل  جامعه  از  اخاذی 
تحریم ها، حقوق و آزادی  تردد دریایی در خلیج فارس 

را تهدید می کند.«
نفتی  پول  امریکا،  تحریم های  پی  در  جنوبی  کوریای 
و  کرده  بلوکه  بود،  کرده  خریداری  ایران  از  که  را 
تهران از این منابع تنها می تواند برای خرید کاالهای 

انسان دوستانه از کوریای جنوبی استفاده کند.
خرید  احتمال  بر  مبنی  گزارش هایی  این  از  پیش 
واکسین کرونا توسط این پول ها از کوریای جنوبی از 

سوی شماری از مقام های ایران مطرح شده بود.

علیه  امریکایی  قاضی  یک  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
کیفری  دیوان  با  که  وکالیی  تحریم  برای  ترمپ  دستور 
بین المللی همکاری می کنند، حکم صادر کرد. این دیوان 
افغانستان  در  جنگی  جنایات  ارتکاب  احتمال  مورد  در 
کرده  را شروع  تحقیقات خود  امریکایی  نیروهای  توسط 

است.
کاترین پولک فایال، قاضی دادگاه منطقه ای در نیویورک، 
برای  ترمپ  دونالد  دستور  حکمی  صدور  با  گذشته  روز 
تحریم چهار استاد حقوق را که از دادگاه های رسیده گی به 
پرونده های ارتکاب جنایت جنگی توسط سربازان امریکایی 
لغو  بین المللی الهه حمایت می کنند،  کیفری  دیوان  در 

کرد.
این  که  استدالل کرده  در حکم خود  فایال  پولک  قاضی 
دستور نقض قانون آزادی عقیده است که در قانون اساسی 
امریکا آمده است. این قاضی امریکایی گفته متوجه است 
خود  خارجی  سیاست  از  دفاع  خواهان  امریکا  دولت  که 

به  تبدیل  نباید  ملی  امنیت  مورد  در  »نگرانی  اما  است، 
طلسمی برای دفع اتهامات ناخوشایند شود.«

حوت سال گذشته قاضی های دیوان الهه موافقت خود را با 
آغاز تحقیقات در مورد جرایم احتمالی در جنگ افغانستان 
)از سال ۲00۳ تاکنون( اعالم کردند. این دیوان یک دادگاه 
دایمی است که در سال ۲00۲ برای رسیده گی به جرایم 
بزرگ در سطح جهان از جمله نسل کشی، جنایت جنگی 

 و جنایت علیه بشریت تشکیل شد.

در پرونده بررسی جنایات جنگی در افغانستان نیروهای 
نیروهای  هم چنین  و  افغانستان  دولتی  نظامیان  طالبان، 
علیه  افغانستان  در  که  شده اند  متهم  امریکا  ارتش 

غیرنظامیان جنایات جنگی انجام داده اند.
در پی این تصمیم، دونالد ترمپ، رییس  جمهور امریکا، 
با صدور دستوری، مقام های دادگاه کیفری بین المللی را 
تحریم کرد. او این مقام ها را تهدید کرد که اگر آن ها بدون 
در  امریکایی  سربازان  عمل کرد  در باره  واشنگتن  رضایت 
افغانستان تحقیق کنند، از سوی امریکا تحت مجازات های 
اقتصادی قرار خواهند گرفت. طبق این حکم، دارایی های 
این مقام ها در امریکا مسدود شده و محدودیت هایی نیز در 

صدور ویزای امریکا برای آنان و بسته گان شان اعمال شد.
صدور این دستور واکنش های جهانی را به همراه داشت. 
اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری این تحریم ها را مورد 
قوانین  و »نقض  نگرانی  را موجب  آن  و  داده  قرار  انتقاد 

بین  المللی« خواندند.


