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زایش مرگ در زایشگاه!
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»ادامه بی توجهی 
اوضاع را بحرانی تر می کند«

اصالح سکتور مالی در پاکستان: بازیگر غیر قابل اعتماد برای افغانستان
کشورهای جنگ زده
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اعضای شورای والیتی این والیت در صحبت با روزنامه 8صبح می گویند که بیش 
از صدها خانواده گروه داعش در ولسوالی های جرم، وردوج و راغستان بدخشان 
جابه جا شده اند و در صدد مختل کردن امنیت این والیت اند. احمدبشیر صمیم، 
رییس شورای والیتی والیت بدخشان گفت که بیش از 400 عضو گروه داعش از 
چندی به این سو در والیت بدخشان فعالیت دارند و این گروه در تبانی با شماری 
ناامن سازند. والیت  را  این والیت  تا  دارند  نظر  در  دیگر  تروریستی  از گروه های 
شمال شرقی بدخشان یکی از والیت های استراتژیک است که با سه کشور چین، 

تاجیکستان و پاکستان مرز دارد.

تعصب و عالقه به بسته گان، هویت، فرهنگ و ملیت 
و کمک و تعاون نسبت به آن ها در جایی که حمایت 
شده  نکوهش  مذموم/  تعصبات  از  نباشد،  ظلم  از 
نیست. عصبیتی که مورد نکوهش است، این است 
که کسی به سبب تعصب، بسته گان و ملیت خود را 
حتا با خصوصیات منفی از نیکان و خوبانی که با او 

نسبتی ندارند، بهتر بداند.

نکردن  رعایت  می دهد  هشدار  عامه  صحت  وزارت 
سبب  اجتماعی،  فاصله گیری  و  بهداشتی  موارد 
در  مردم  و  می شود  کرونا  مبتالیان  شمار  افزایش 
روزهای عید، نباید از خانه های شان خارج شوند. چند 
روز پیش به دنبال افزایش شمار مبتالیان کووید-19 
نشر  با  والیت،  این  عامه  صحت  ریاست  هرات،  در 
از  پیش گیری  برای  هراتیان خواست،  از  اعالمیه ای 

گسترش ویروس، روزهای عید در خانه  بمانند.
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عید در خانه می مانیم

آیا تعصب همیشه بد و ناپسند است؟

سکتور ترانسپورت میلیون ها 
دالر زیان دیده است

امارات متحده عربی هفت 
تُن تجهیزات طبی به ارتش 

افغانستان کمک کرد
که  کرد  اعالم  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
متحده  امارات  بشردوستانه  کمک های  دوم  بسته 
عربی به افغانستان به هدف مبارزه با ویروس کرونا، 

دیروز جمعه، دوم جوزا، به کابل رسیده است.
این بسته کمکی شامل  وزارت خارجه،  اعالم  طبق 

هفت تُن تجهیزات و وسایل طبی می شود.
از جانب دیگر، منیره یوسف زاده، معاون وزارت دفاع 
متحده  امارات  کمکی  بسته  این  است،  گفته  ملی 
وسایل  شامل  و  است  افغانستان  ارتش  برای  عربی 
وسایل  و  مصنوعی  تنفس  ماشین های  تشخیصی، 

طبی برای مبارزه با بیماری Covid-19 است.
از  فیس بوکش  برگه ی  در  ملی  دفاع  وزارت  معاون 
کشور  ارتش  به  عربی  متحده  امارات  کمک های 

سپاس گزاری کرده است.
است که  امور خارجه گفته  وزارت  در همین حال، 
عربی،  متحده  امارات  جدید  کمکی  بسته  با  همراه 
»تکت«  خرید  توانایی  که  افغانستان  شهروند   1۵0

را نداشتند، نیز به صورت رایگان به کشور آمده اند.
به  عربی  متحده  امارات  کمک های  از  وزارت  این 
افغانستان که به هدف مبارزه با ویروس کرونا صورت 
که  است  گفته  و  کرده  سپاس گزاری  است،  گرفته 
افغانستان خواهان توسعه ی هرچه بیش تر همکاری ها 

میان دو کشور است.
شمار بیماران کووید -19 در کشور به نُه هزار و ۲1۶ 
تن رسیده است. تاکنون ۲0۵ نفر به دلیل ابتال به 
بیماران  از  تن   99۳ و  باخته  جان  کشور  در  کرونا 

کووید -19 بهبود یافته اند.
به  ارتش  ابتالی سربازان  مورد  در  گزارشی  تاکنون 

نشر رسیده است.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین 
از کشته شدن سه فرمانده و 
۲۱ جنگ جوی طالبان در 

جوزجان خبر داد
۸صبح، کابل: ارتش در شمال اعالم کرد که سه 
فرمانده و ۲1 جنگ جوی گروه طالبان در نتیجه 
ولسوالی های  در  امنیتی  نیروهای  حمله های 

مردیان و منگجک جوزجان کشته شده اند.
 ۲09 اردوی  قول  سخنگوی  رضایی،  حنیف 
شاهین، روز جمعه، دوم جوزا، به روزنامه 8صبح 
»شاهین  عملیات  اجرای  نتیجه  در  که  گفت 
ولسوالی های  در   »۲۲4 »شاهین  و   »۶1۳
مردیان و منگجک والیت جوزجان، ۲4 نفر از 
اعضای گروه طالبان به شمول سه فرمانده این 

گروه، کشته شده اند.
این  در  نیز  هوایی  نیروهای  که  افزود  رضایی 
بر  نیز  عملیات شرکت داشتند و حمله  هوایی 

مواضع گروه طالبان اجرا شده است.
به گفته حنیف رضایی، در این حمالت هشت 
عضو دیگر گروه طالبان زخمی شده اند. رضایی 
گفت که در این عملیات یک نیروی امنیتی نیز 
زخمی شده است. از جانب دیگر، سخنگوی قول 
اردوی ۲09 شاهین گفت که در نتیجه عملیات 
نیروهای امنیتی »چندین موضع و پایگاه« گروه 

طالبان تخریب شده است.
ارک«  و  »دوکه  روستاهای  که  افزود  رضایی 
دوم  مردیان  روستای  و  منگجک  ولسوالی 
نیروهای  عملیات  نتیجه  در  مردیان  ولسوالی 
شده  پاک سازی  طالبان  گروه  وجود  از  دولتی، 
است. گروه طالبان تاکنون در این مورد واکنشی 

نشان نداده است.

۸صبح، هرات: ریاست عمومی امنیت ملی 
هرات، از بازداشت مسوول نظامی طالبان در 
این والیت خبر می دهد. این نهاد روز جمعه، 
است،  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  جوزا،  دوم 
عمومی  ریاست  خاص  قطعات  نیروهای 
نظامی  مسوول  شفیع،  قاری  ملی،  امنیت 

طالبان را بازداشت کرده اند.
ملی  امنیت  ریاست  نخست  خبرنامه ی  در 
هرات، ذکر شده است که فرد بازداشت شده، 
زمانی که از موتر »سپاه پاس داران ایران« در 
قرارگاه »تپه سیاه« پایین شد و می خواست 
به ولسوالی شیندند وارد شود، بازداشت شد، 
اما در خبرنامه ی دیگری که از سوی امنیت 

ملی نشر شد، این مسأله ذکر نشده است.
به  هرات،  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
که  است  داده  اطمینان  هرات  باشنده گان 
حراست  و  امنیت  تأمین کننده  نهاد،  این 
شناسایی  دنبال  به  و  است  ملی  منافع  از 
حلقات  تروریستی،  گروه های  سرکوب  و 

مخرب و عوامل نفوذی می باشد.
قاری  می افزاید،  هرات  ملی  امنیت  ریاست 
که  عمری«  »حافظ  به  مشهور  شفیع،  
طراح  و  هرات  شاهراه های  ناامنی  مسئول 
حمالت بر بندهای مهم و حیاتی کشور در 
این  بود، در عملیات کارمندان  شهر هرات 

نهاد بازداشت شده است.
این فرد، عضو  امنیت ملی،  طبق معلومات 
اکثر  و  بود  هرات  طالبان  گروه  رهبری 

ولسوالی های  در  را  ناامنی ها  و  جنگ ها 
شیندند، پشتون زرغون و کرخ سازمان دهی 
و رهبری می کرد. هم چنان نام برده به اجرای 
هدف مند  ترورهای  و  تروریستی  حمالت 
تأسیسات  بر  حمله  هرات،  شهر  داخل  در 
عام المنفعه و بندهای آب گردان متهم است.

هرات  ملی  امنیت  ریاست  خبرنامه ی  در 
عامه  صحت  مسوول  است،  آمده  هم چنان 
شده  بازداشت  نیز  والیت  این  در  طالبان، 
است. فرد بازداشت شده، »راُوت« نام دارد و 
ساکن ولسوالی گذره و مسوول صحت  عامه  
زنده جان،  گذره،  ولسوالی های  در  طالبان 
مسوولیت  که  بود،  پشتون زرغون  و  انجیل 
مداوا و انتقال زخمی های طالبان را بر دوش 

داشت.
این در حالی است که به تازه گی در جریان 
در  امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات  یک 
جنگ جوی   14 هرات،  شیندند  ولسوالی 
طالب، به شمول برخی فرماندهان این گروه 

کشته شدند.

مسووالن صحت و نظامی طالبان در هرات 
بازداشت شدند
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 پاکستان طوالنی ترین خط سرحدی با افغانستان را دارد. این کشور از بدو تاسیس تا اکنون هیچ گاهی روابط با ثبات سیاسی با افغانستان 
نداشته و همیشه ادعاها به داشتن نقش بی ثبات کننده ی امنیتی پاکستان از سوی نخبه گان و کارگزاران سیاست خارجی افغانستان ابراز 

گردیده است.

نگرانی از تحرکات داعش در بدخشان؛

پس لرزه های اقتصادی قرنطین؛



حمله مسلحانه بر زایشگاه 
100 بستر دشت برچی 
که  کابل  غرب  در 
داشت،  ادامه  ساعت ها 
و  کشته   ۲4 دست کم 

1۶ زخمی برجا گذاشت.
این خبر مو به مو  جزییات 
به اذهان عامه تزریق شد و مردم متوجه بودند 
که رسانه ها چه قدر موشکافانه به قضیه پرداختند 
به  را  لحظه لحظه  زنده گی شان  گزارش گران  و 
خطر می اندازند تا جزییات جنایات ضد بشری  
که در افغانستان به وقوع می پیوندد و در هیچ 

کجای جهان سابقه ندارد را انعکاس دهند.
۲۳ ثور سال جاری روز خونین در غرب کابل بود 
که باعث شد بیش تر خانواده ها را با دل پرغصه 
دور سفره رمضانی بنشاند  و روزه را با چشم های 

اشک بار افطار کنند.
و  عزیزان  دادن  دست  از  برداشتن،  زخم  غم 
فراموشی برای کسانی که از حادثه جان سالم 
به در برده و عزیزی را از دست نداده، به کنار، 
گره  آن  به  افغانستان  مردم  روزمره گی  چون 
این  می شود،  مطرح  که  سوالی  است.  خورده 
است که چرا مردم افغانستان به هر موضوعی، 
برپا  هیاهو  لحظه  یک  می کنند،  فکر  مقطعی 
بعد  روز  و  می اندازند  راه  سر وصدا  می کنند، 
کسی  هیچ  چرا  می شود؟  فراموش  چیز  همه 
پیدا نمی شود تا مسووالن جامعه مدنی را که 
برای پروژه های رنگین سفارت خانه کشورهای 
به  و  کند  منسجم  می کنند،  پاره  گلو  بیرونی 
شدن  کشته  روز  هر  برای  که  بفهماند  آن ها 
با  مدنی ها  چرا  کنند؟  بلند  صدا  خودشان 
کثرت نفوسی که در کابل دارند و هر روز یک 
طرح نو برای پشتی بانی از حکومتی می ریزند 
اعتراض  می کند،  تغذیه  ملت  گرده های  از  که 
این  به  وقتی در قضیه ای  نمی کنند؟ چرا  برپا 
بزرگی که پای مرگ و زنده گی زنان و کودکان 
بی دفاع گیر کرده، منتظر معجزه الهی و دست 
غیب هستند؟ پیش کسوتان حقوق زن که ادعا 
می کنند راه گشای  ما زنان هستند و آن ها بودند 
وجود  اظهار  جرأت  با  می توانیم  حاال  ما  که 
کنیم، در کدام خواب و خیال به سر می برند 
و چرا خاموش اند؟ چرا در این مقطع زمانی که 
بی وفایی و نبودشان از هر زمان دیگر بیش تر 
حس می شود، حضور ندارند؟ چرا این جنایت 
ضد بشری را که بیش تر زنان آسیب پذیر را به 
و  نگرفتند  جدی  داد،  سوق  مرگ بار  داغ  کره 
نمی گیرند؟ چه شد که تا هنوز به هشتگ های 

مجازی غیرقابل توجه دلخوش کرده اند؟
من ایمان دارم که اگر نتوانیم جلو این فاجعه های 
انسانی را در کابل بگیریم، هرگز موفق نخواهیم 
شد از حقوق زنان و  کودکانی که در شهرهای 
دور افتاده این کشور در انفجار بمب و باروت تلف 

می شوند، دفاع کنیم یا کاری انجام دهیم.
ما چگونه می توانیم به حکومت که هیچ سهم 
ارزنده ای به زنان در پروسه صلح، راس قدرت، 
تصمیم گیری علیای کشور و حقوق بشری زنان 
قایل نیست، تکیه کنیم و یا دل خوش باشیم تا 
از حقوق ابتدایی که حق حیات، حق امنیت و 

حقوق اساسی زنان است، دفاع کند؟
اتفاق  که  قبل  روز  چند  همین  نمی رویم،  دور 
وحشتناک حمله بر زایشگاه در کابل به دست 
با عبداهلل  فراموشی سپرده شد، رییس جمهور 

 

ویروس کرونا در افغانستان وارد مرحله همه گیری شده است. چون 
افغانستان بسیار ُکند و آرام بود، بسیاری ها گمان  روند شیوع در 
این  مقابل  در  دسته جمعی  معافیت  با  ما  جامعه ی  که  می کردند 
ویروس رو به رو است. تا این لحظه )صبح شنبه سوم جوزا( نُه هزار 
جایگاه  شده اند.  مصاب  بیماری  این  به  افغانستان  در  تن   ۲۶1 و 
افغانستان از ۲1۳ کشور درگیر با کروناویروس در جهان در میان 

۵0 کشور نخست، با بیش ترین آمار مصاب شده گان است.
واضح است که حکومت در مدیریت بحران تا اکنون موفقیت چندانی 
نداشته است. مدیریت بحران در همه کشورها بر عهده حکومت  ها 
است. بی تردید، به دلیل فقر حاکم در افغانستان، مدیریت بحران در 
کشور ما دشواری های خودش را داشت. مردم ما فقیر و ناتوان اند. 
در قرنطین نگه داشتن مردم افغانستان برای سه - چهار ماه کار 
دشواری بود، با از میان برداشتن، قیود، آمار روزانه از 40 مورد و ۵0 

مورد حاال به ۵00 مورد و ۶00 مورد در روز رسیده است.
از حکومت شروع تا بخشی از مردم، نگران روزهای عید اند. ترس از 
شیوع یک موج سنگین در هفته های پس از عید، بسیاری ها را نگران 
ساخته است. این نگرانی تا حد بسیار زیادی به جا و قابل درک است. 
چرا که هر نوع بی توجهی در روزهای عید می تواند فاجعه بار باشد. 
اگر مردم به توصیه ها و هشدارهای وزارت صحت و جامعه پزشکی 
توجه نکنند، بی تردید پس از عید، کشور با فاجعه روبه رو خواهد شد. 
واقعیت این است که نظام صحی ما با مشکالت کالنی دست وپنجه 
نرم می کند. نظام صحی افغانستان توانایی مدیریت تداوی بیماری 
در وضعیت کنونی را هم ندارد. به تازه گی شماری از متخصصان 
با کمبود کیت های  افغانستان  گفته اند که چون  در کشور  صحی 
البراتواری رو به رو است، روند تثبیت کروناویروس در وجود بیماران 
از حالت آزمایش گاهی باید خارج شود و به وضعیت کلینیکی تغییر 
کند. احتماالً منظور متخصصین این است که جامعه پزشکی، بدون 
را  بیمار  یک  وضعیت  باید  بیماران  در  عالئم  به  توجه  با  و  تست 

تشخیص دهد.
صحی  نظام  در  بحران  مدیریت  توانایی  که  می دهد  نشان  این 
بیماری  به  مبتالیان  و  بیماران  شمار  اگر  ندارد.  وجود  افغانستان 
ضعف های  مطمیناً،  شود،  برابر  چند  افغانستان  در  کووید-19 
مدیریتی واضح تر خواهد شد. در حال حاضر، هزاران بیمار مبتال 
به کووید-19 در افغانستان، در خانه های شان قرنطین هستند. آن ها 
از رفتن به مراکز صحی هراس دارند و تصورشان این است که در 
خانه، برای شان رسیده گی بهتری می شود. در بسیاری از موارد، حق 
با مردم است، زیرا شکایت های فراوانی از شفاخانه های اختصاصی 

کروناویروس در رسانه ها و در میان مردم رد و بدل شده است.
در چنین وضعیتی، مردم باید با حکومت و جامعه پزشکی افغانستان 
همکاری کنند. مردم باید کمبود امکانات را درک کنند. مردم باید 
بدانند که توان مندی پزشکی کشور در چه سطحی است. هرگونه 
بی توجهی، برای جامعه و حکومت دردساز است. در سطح کوچک تر، 
بی توجهی و جدی نگرفتن خطرات کووید-19 ممکن است خانواده  
و اعضای فامیل ما را نیز درگیر بسازد. بی توجهی و بی باوری به کرونا 
ویروس ممکن است منجر به مرگ عضوی از خانواده ی ما شود که 
با بیماری های مزمن و یا کهولت سن روبه رو است. ما اگر در اثر این 
بی تفاوتی، عامل مرگ کسی شویم، چیزی شبیه قتل عمد است، 
زیرا با وصف آن که تهدید این بیماری برای افراد دارای بیماری و 

کهولت  سن را می دانستیم، نسبت به آن بی خیال بودیم.
مرگ شماری از جوانان نیز بر اثر ابتال به کرونا، نشان می دهد که 
هنوز ابعاد پیچیده این ویروس برای جهانیان، شناسایی نشده است. 
بازدیدهای عیدانه، نه تنها جان  این در این شرایط، دید و  بر  بنا 
سال مندان را به شدت به خطر می اندازد، بلکه احتمال دارد، سالمت 
افراد جوان و میان سال را هم تهدید کند. بنا بر این بهترین کار این 
تلفنی محدود  به تماس های  را  امسال دیدارهای عیدی  است که 

بسازیم.
واقعیت این است که ویروس کرونا، احساسات ما را نمی شناسد، ما 
باید از هر نوع تماس فزیکی با افراد جلوگیری کنیم و عید دیدنی را 
امسال تا روشن شدن وضعیت، حذف کنیم. تا عید قربان دو ماه و 
چند روز باقی مانده، تا آن زمان بسیاری از واقعیت های کروناویروس 
مشخص می شود. اگر شرایط در آن زمان مساعدتر شد، عید مجلل تر 

تجلیل می کنیم.
بهتر است تصمیم بگیریم تا در عید فطر از دید و بازدیدهای بی مورد 
و غیرضروری بپرهیزیم. اگر به دیدار کسی مجبور هستیم برویم، 
با  کنیم.  رعایت  را  اجتماعی  فاصله  نکنیم.  برقرار  فزیکی  تماس 
و  کنیم  می پندارند، صحبت  دروغ  را  کرونا  موجودیت  که  کسانی 
روش ها  این  با  بگذاریم.  میان  در  آن ها  با  را  بیماری  این  حقیقت 
به صحت مندی کسانی که دارای بیماری های مزمن هستند یاری 
برسانیم و کهن ساالن را با خطر مرگ روبه رو نسازیم. نباید فراموش 
کنیم که عالوه بر بیماران و کهن ساالن، کروناویروس جوانان زیادی 
از بین برده است. به این  که هیچ  بیماری جانبی نداشتند را نیز 

ترتیب، مجبوریم »کرونا را جدی بگیریم«.

هیچ  و  داشتند  چانه زنی  قدرت  سر  بر  عبداهلل 
سیاسی  تصامیم  و  مفاهمه،  مصالحه،  در  زنی 
افغانستان  در  زنی  انگار هیچ  نبود.  قدرت دخیل 
کند،  شرکت  تصمیم گیری  مراجع  در  نمی تواند 
نظر دهد یا تصمیم گیرنده باشد. به همین ساده گی 
پنجاه ـ پنجاه به نفع دو شخص که برای به دست 
نمی ورزند،  دریغ  عملی  هیچ  از  قدرت  آوردن 

تقسیم منافع صورت گرفت.
از  مختلف  بهانه های  به  افغان  زن  حال  این  با 
حذف سیاسی گرفته تا پرداختن بها به دشمنان 
کشور و از خشونت های خانواده گی گرفته تا آزار 
و اذیت در اجتماع و محیط کار بدون اعتراض و با 
سرسپرده گی دقیقاً در کجا قرار دارد؟ تا چه زمان 
می تواند مهر سکوت بر لب بزند؟ زنان سمبولیک 
نهادهای دولتی و کمیسیون  اندکی که در راس 
مستقل حقوق بشر کشور قرار دارند، جز محکوم 
انجام  کاری  چه  افغانستان  در  فجایع  این  کردن 
نتوانسته اند جز  انجام دهند؟ چرا  باید  یا  داده اند 
فرمان  از  حمایت  و  جمهور  رییس  با  همراهی 
از  حالت  تغییر  بر  مبنی  نظامیان  به  نمایشی 
دفاعی به تهاجم، کاری انجام دهند؟ همه ی مردم 
افغانستان شاهد اند که این فرمان رییس جمهور 
احساسات  روی  از  قبلی اش  فرمان های  مانند 
به طور  و  از وضعیت صادر شده  و جوگیر شدن 
نمایشی در رسانه ها فریاد زده تا صدایش دست به 
دست شود، در غیر آن، هیچ دست آورد قابل لمس 
ندارد. باید فهمیده شود که هیچ احدی یا گروهی 
نمی تواند به کشوری مستقل یا به رییس جمهور 
یک کشور هشدار دهد که جنگ را شدت می دهد. 
یک  پایتخت  در  روشن  روز  در  که  کسانی  علیه 
کشور زنان و کودکان را به رگ بار می بندند، دولت 

باید اقدام جدی کند.
ما نباید به دپیلماسی هایی که از احساسات مردم 
سوءاستفاده صورت می گیرد، باور داشته باشیم و 

اجازه دهیم که احساسات ابزار سیاسی شود.
از  دفاع  مدال  که  افغانستان  مردم  همه ی  از  من 
می آویزند،  گردن  به  را  زن  حقوق  و  بشر  حقوق 
گام  شده،  که  هم  بار  یک  برای  تا  خواستارم 
جدی برداشته و برنامه منسجم و معتبر را روی 
شدن  کشته  روز  هر  از  آن  در  که  گیرند  دست 
و کودکان جلوگیری  زنان  ویژه  به  بی دفاع  مردم 
شود و در راس هیچ شخص خودفروخته ا ی قرار 
نگیرد که با مدارا از کنار جنایت ها بگذرد. نگذارند 
مانند اعتراضات قبل با پادرمیانی سیاست مداران 
حکومتی، معامله ای صورت گیرد و یا با به گلوله 

بستن متعرضان، صدای آنان خاموش شود.
کووید- پاندمی  یا  غیرمعمول  وضعیت  هیچ 

19نمی تواند مانع این اعتراض شود. مردم به ویژه 
و  بهداشتی  موارد  رعایت  و  وسیع  برنامه  با  زنان 
از  قطع نامه  یک  طی  می توانند  اجتماعی،  فاصله 
حکومت افغانستان بخواهند که اول به قدرت نظام 
که  از حقوق شهروندان  بعد  و  باشد  متکی  خود 
حمایت  می دهد،  تشکیل  را  دولت  پایه  و  اساس 
کند و از کوبیدن بر فرق یک دیگر و سیاست بی جا 
که هر روز اثرات ناگوار به زنده گی مردم افغانستان 
از  را  بی دفاع  مردم  و  کرده  جلوگیر ی  می گذارد، 
هر روز کشته شدن نجات دهد و دشمن را جدی 
بگیرد . من به قدرت مردم باور دارم که با  هم دست 
بودن و یک پارچه گی می توانند به طور جدی توجه 
جامعه جهانی و افرادی که در راس قرار دارند را 
هر  به  کشتار  به  تا  دارند  وا  را  آن ها  کرده  جلب 

بهانه ای نقطه پایان بگذارند.

عید امسال را متفاوت 
تجلیل کنیم
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زایش مرگ در زایشگاه!

زندان ها  امور  تنظیم  اداره  کابل:  ۸صبح، 
می گوید که یک تن از »سارنمنان« این اداره 
»بالفعل«  صورت  به  رشوت  گرفتن  اتهام  به 

بازداشت شده است.
روزنامه  به  اداره،  این  سخنگوی  بایانی،  فرهاد 
یکم  پنج شنبه،  روز  فرد عصر  این  که  8صبح، 
جوزا، هنگامی که ۳0 هزار افغانی را به عنوان 
می گرفت،  محکوم  یک  بسته گان  از  رشوت 

بازداشت شده است.
بازداشت شده  فرد  بایانی،  معلومات  طبق 
پرونده های  ترتیب  و  تهیه  بررسی،  مسوولیت 
زندانیان و وظیفه »مبصر« بالک دوم ریاست 
عمومی زندان پلچرخی را بر عهده داشته است.

برای  را  پرونده  این  زندان ها  امور  تنظیم  اداره 
فرستاده  داخله  امور  وزارت  به  بیش تر  بررسی 

است.
نوع  مخدر  مواد  از  مقداری  دیگر،  جانب  از 
توقیف خانه  از  همراه  گوشی  یک  و  »چرس« 
کابل نیز کشف و ضبط شده و دو نفر نیز در 

پیوند به آن بازداشت شده اند.
این در حالی است که چندی پیش احمدراشد 
طوطاخیل، رییس اداره تنظیم امور زندان ها، در 
یک نشست خبری از وجود فساد اداری، فروش 
آزارواذیت جنسی در  و  استفاده مواد مخدر  و 

زندان ها پرده برداشته بود.
آقای طوطاخیل در دوم ثور اعالم کرد که برخی 
نابسامانی ها  در  زندان ها  داخل  در  حلقات  از 
وضعیت  بهبود  برای  تالش ها  و  دارند  دست 

زندان ها تشدید یافته است.

یک کارمند زندان پلچرخی 
به اتهام گرفتن رشوت 

بازداشت شد

کرد  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
گشت وگذار  از  عید  روزهای  در  پولیس  که 

غیرضروری در شهر کابل جلوگیری می کند.
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
گفته است که براساس فیصله کابینه به هدف 
مسیرهای  کرونا،  ویرس  شیوع  از  جلوگیری 
رفت وآمد در کابل در جریان روزهای عید بسته 

خواهد بود.
از مردم خواسته  امور داخله  سخنگوی وزارت 
است که با پولیس در اجرای فیصله کابینه برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همکار باشند.

تدریجی  رفع  طرح  پنج شنبه  روز  کابینه 
از  جلوگیری  برای  کابل  در  که  را  محدودیتی 
شیوع ویروس کرونا اجرا شده بود، تصویب کرد.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل روز پنج شنبه، 
اول جوزا در یک کنفرانس خبری گفت که بر 
کرونای  با  مبارزه  کمیته  تازه  تصمیم  اساس 
شده  تایید  کابینه  سوی  از  که  کابل  والیت 
اول  روز  صبح  پنج  از  جدی ای  تدابیر  است، 
عید وضع می شود که با توجه به آن، از هر نوع 
تردد موترها و گشت وگذار افراد در سطح شهر 

جلوگیری خواهد شد.
را  عید  روزهای  که  خواست  شهریان  از  وی 
خودشان  سرگردانی  سبب  و  بمانند  خانه  در 
و نیروهای امنیتی نشوند. به گفته والی کابل، 
و  کابل  ولسوالی های  به  والیت  از  رفت وآمدها 

برعکس آن نیز ممنوع است.
براساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، تاکنون 
هشت هزار و ۶۷۶ نفر به ویروس کرونا  مبتال 
به کرونا در  شناسایی شده اند. شمار مبتالیان 
کابل  می رسد.  تن   ۷۶۷ و  هزار  دو  به  کابل 

بیش ترین رقم مبتالیان را دارد.

وزارت داخله: 
از گشت وگذار غیرضروری 
در روزهای عید در کابل 

جلوگیری می شود

سلسله ناصری
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حکومتی  مقام های  باوجودی که 
گروه  که  کرده اند  اعالم  بارها 
سرکوب  افغانستان  در  داعش 
شده و این گروه تهدید جدی 
شمار  به  کشور  امنیت  علیه 
در  اما  محلی  مقام های  نمی رود، 
تحرکات  از  بدخشان  والیت 
گسترده این گروه خبر می دهند. شماری از مقام های 
در  بدخشان  والیت  والیتی  شورای  وکالی  و  محلی 
روزنامه 8صبح می گویند که گروه داعش  با  صحبت 
در صدد ایجاد پایگاه در این والیت است و قصد دارد 
که به گونه چشم گیر فعالیت نظامی انجام دهد. این 
برای سرکوب  مقام ها هشدار می دهند در صورتی که 
این گروه اقدام نشود، ممکن است که وضعیت امنیتی 

در این والیت بحرانی شود.
با  صحبت  در  والیت  این  والیتی  شورای  اعضای 
خانواده  از صدها  بیش  که  می گویند  روزنامه 8صبح 
گروه داعش در ولسوالی های جرم، وردوج و راغستان 
کردن  مختل  صدد  در  و  شده اند  جابه جا  بدخشان 
امنیت این والیت اند. احمدبشیر صمیم، رییس شورای 
والیتی والیت بدخشان گفت که بیش از 400 عضو 
از چندی به این سو در والیت بدخشان  گروه داعش 
از  شماری  با  تبانی  در  گروه  این  و  دارند  فعالیت 
گروه های تروریستی دیگر در نظر دارند تا این والیت 
از  ناامن سازند. والیت شمال شرقی بدخشان یکی  را 
چین،  کشور  سه  با  که  است  استراتژیک  والیت های 
این  آن،  بر  عالوه  دارد.  مرز  پاکستان  و  تاجیکستان 
به  سال ها  از  طبیعی  سرشار  منابع  داشتن  با  والیت 
و  است  مسلح  مخالف  گروه  های  توجه  محور  این سو 
اکنون نیز گروه داعش با ایجاد پایگاه در صدد آن است 
تا قدرتش در این والیت را بیش تر کند. رییس شورای 
والیتی بدخشان از فعالیت چشم گیر گروه داعش در 
این والیت ابراز نگرانی کرد. او افزود، هر چند نیروهای 
امنیتی بارها تالش کرده اند تا این والیت را از وجود 
گروه داعش پاک سازی کنند، اما این نیروها با متقبل 
آقای  نشده اند.  کار  این  انجام  به  موفق  تلفات  شدن 
صمیم از نهادهای امنیتی در مرکز خواست تا راه کاری 
برای سرکوب گروه داعش در والیت بدخشان بسنجند. 

که  می گوید  ترانسپورت  وزارت 
اجرایی  جریان  در  سکتور  این 
شدن طرح قرنطین در کشور 
بیش از ۳0 میلیون دالر زیان 
مسووالن  گفته  به  است.  دیده 
پروازها  چند  هر  وزارت،  این  در 
یافته،  ادامه  یک طرفه  گونه  به 
از  دالر  میلیون  کنون ۲۵  تا  ملکی  هوانوردی  اداره  اما 
فیس پروازهای داخلی و خارجی زیان دیده و این آمار 
در صورت ادامه قرنطین افزایش می یابد. از سویی هم، 
عواید پنج میلیونی ماهانه اداره ترافیک از بابت توزیع 
جواز سیر و جواز راننده گی به دلیل توزیع نشدن سندها 
جریمه های  ماهانه  عواید  افغانی  هزار   ۳00 حدود  و 
متوقف شده  موترها  دلیل منع گشت وگذار  به  وسایط 
است. این در حالی است که با وجود باز بودن خط آهن 
با  اموال  انتقال  و  تورغندی  و  آقینه  بندرهای حیرتان، 
استفاده از ترانسپورت جاده، عواید اداره های خط آهن 
است.  داشته  چشم گیری  کاهش  جاده  ترانسپورت  و 
وزارت اقتصاد پیش از این اعالم کرد که در صورت ادامه 
این روند، اقتصاد افغانستان حدود ۳۲8 میلیارد افغانی 
زیان می بیند. این وزارت هشدار داده بود که در صورت 
بدتر شدن وضعیت، به میزان زیان های اقتصادی افزوده 

می شود.
در حالی که قرنطین در کشور به دلیل گسترش ویروس 
کرونا وارد سومین ماه آن می شود، زیان های اقتصادی 
برخاسته از آن نگرانی  در برخی از سکتورها را افزایش 
این  ترانسپورت،  وزارت  معلومات  اساس  بر  است.  داده 
سکتور در جریان روزهای قرنطین در بخش های مختلف 
قرنطین  اگر  که  دیده  آسیب  دالر  میلیون   ۳0 حدود 
می شود.  افزوده  زیان ها  میزان  به  یابد،  ادامه  شهرها 
اشرف حق شناس، معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت 
به روزنامه 8صبح گفت که عواید این وزارت در روزهای 
با  وی،  گفته  به  است.  یافته  کاهش چشم گیری  اخیر 
اداره  اما  یافته،  ادامه  هوایی  یک طرفه  پروازهای  آن که 
از  است،  وزارت  این  زیر مجموعه  ملکی که  هوانوردی 
آغاز قرنطین بدین سو ۲۵ میلیون دالر که معادل حدود 

سکتور ترانسپورت میلیون ها دالر زیان دیده است

»ادامه بی توجهی اوضاع را بحرانی تر می کند«
او هشدار داد، در صورتی که نهادهای امنیتی نتوانند 
کاری انجام دهند، وضعیت امنیتی این والیت بحرانی 

خواهد شد.
شماری  که  کرد  تصریح  نیز  مجددی  احمدجاوید 
با  و چچنی  ازبیکستانی  تاجیکی،  تندرو  گروه های  از 
جرم  ولسوالی  خوستک  منطقه  در  خانواده های شان 
جابه جا شده اند و عماًل در تبانی با گروه طالبان دست 
به اجرای »فعالیت های تروریستی« می زند. این عضو 
خانواده ها  این  تعداد  بدخشان  والیت  والیتی  شورای 
این  جنگ جویان  شمار  و  خانواده   ۲00 از  بیش  را 
گروه را بیش از 400 نفر مسلح عنوان کرد. او تصریح 
کرد، خانواده های گروه داعش در منطقه »خوستک« 
ولسوالی جرم جابه جا شده اند. از سوی دیگر، وی با ابراز 
نگرانی گفت که شماری از این خانواده ها با باشنده گان 
این مناطق روابط خونی و خویشاوندی پیدا کرده اند و 

محتمل است که شمار این گروه افزایش یابد.
او فعالیت گروه داعش در والیت بدخشان را خطرناک 
خواند. آقای مجددی گفت که پس از امضای توافق نامه 
گروه  این  فعالیت  امریکا،  و  طالبان  گروه  میان  صلح 
بیش تر شده و این گروه توانسته است که شماری از 
طالبان  گروه  به همکاری  را  والیت  این  ولسوالی های 
ولسوالی های  اکنون  همین  که  افزود  او  کند.  تصرف 
قرار  گروه ها«  این  تصرف  زیر  کلی  »به  یمگان  جرم، 
دارد. هم چنان این عضو شورای والیتی تصریح کرد که 
۶0 فی صد ولسوالی وردوج، تیشکان، راغستان، تگاب 
زیر تهدیدات این گروه قرار دارد. والیت بدخشان در 
این حساب در حدود  با  حدود ۲۷ ولسوالی دارد که 
شش ولسوالی آن ناامن است و عماًل »گروه هایی چون 

داعش و طالبان« در آن فعالیت دارند.
بیان داشت که سال گذشته  آقای مجددی  هر چند 
شماری از این ولسوالی ها از تصرف گروه طالبان آزاد 
شد، اما با گذشت یک سال دو باره این ولسوالی ها از 
کنترل نیروهای امنیتی بیرون و به تصرف گروه طالبان 

دو میلیارد افغانی می شود، از فیس پروازهای داخلی و 
خارجی زیان کرده است. وی تصریح کرد که اگر قرنطین 
شهرها همین سان ادامه یابد، احتمال دارد که آمار زیان ها 

وارد شده به اداره هوانوردی ملکی نیز بیش تر شود.
منابع  از  بخشی  که  افزود  هم چنان  حق شناس  اشرف 
متوقف  قرنطین  روزهای  در  نیز  ترافیک  اداره  عایداتی 
شده است. به گفته آقای حق شناس، اداره ملی ترافیک 
ماهانه حدود پنج میلیون افغانی عواید را از توزیع جواز 
روند  این  که  می آورد  به دست  راننده گی  جواز  و  سیر 
آمده  در  تعلیق  حالت  به  اسناد،  توزیع  توقف  دلیل  به 
اداره  این  افغانی  به گفته وی، درآمد ۳00 هزار  است. 
که از جمع آوری پول جرایم خالف ورزی های راننده گان 
به دست می آمد نیز به دلیل منع گشت وگذار در شهرها 
در  مقامات  که  است  حالی  در  این  است.  متوقف  نیز 
تازه ای  تدابیر  که  کردند  اعالم  تازه گی  به  کابل  والیت 
تدابیر،  این  اساس  بر  کرده اند.  وضع  کابل  شهر  در 
موترهای تیزرفتاری که نمبر آخر پلیت آن ها تاق است، 
پس از پایان عید در روزهای تاق و نمبر جفت روز نیز 
شهر  سطح  در  جمعه  روز  عالوه  به  جفت  روزهای  در 

درآمده است. وی از نهادهای امنیتی خواست که برای 
آزادسازی و پاک سازی مناطق ناامن این والیت از وجود 
گروه های یادشده اقدام کنند، در غیر آن بدخشان به 
»پایگاه تروریسم، وحشت و دهشت« بدل خواهد شد.

تأیید  نیز  بدخشان  والیت  محلی  مقام های  اکنون 
می کنند که گروه داعش در این والیت فعالیت گسترده 
دارد. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان در 
عماًل  داعش  »گروه  گفت:  روزنامه 8صبح  با  صحبت 
ما  که  گزارش های ی  ولی  نکرده اند  باال  را  بیرق شان 
و  بسازند  علنی  را  فعالیت شان  که  دارند  پالن  داریم 
یک پایگاه در والیت بدخشان بسازند. تعداد این گروه 
وردوج  ولسوالی های  در  و  است  نفر  تا ۵00  از 4۵0 
استخباراتی  معلومات  گفت،  او  اند.«  مستقر  جرم  و 
نیروهای امنیتی نشان می دهد که این گروه با گروه 
امنیت  کردن  مختل  صدد  در  و  هم دست  طالبان 
والیت بدخشان  است. نظری تصریح کرد، در صورتی 
بسازند،  پایگاه  و  باشند  هم دست  طالبان  گروه  با  که 
امنیت این والیت بحرانی خواهد شد. سخنگوی والی 
والیت بدخشان خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی 
این گروه، پالن هایی روی دست دارند  برای سرکوب 
تا در مقابل  امنیتی آماده گی کامل دارند  و نیروهای 

گروه های تروریستی مقاومت و ایستاده گی کنند.

تدابیر،  این  شدن  اجرایی  با  کرد.  خواهند  گشت وگذار 
ترافیک  اداره  عواید  جمع آوری  روند  که  دارد  احتمال 

دوباره شکل عادی خودش را بگیرد.
این وزارت اما می گوید با آن که انتقاالت از طریق خط 
آهن و با استفاده از بندرهای حیرتان، آقینه و تورغندی 
در جریان روزهای قرنطین ادامه یافته، اما عواید اداره 
ترانسپورت  وزارت  مجموعه  زیر  عنوان  به  آهن  خط 
کاهش نسبی داشته است. بر اساس آمارها، عواید ماه 
حمل بندرهای حیرتان و آقینه در حمل سال گذشته 
سال  در حمل  آمار  این  که  بوده  افغانی  میلیون   ۲1۲
بر  عالوه  است.  رسیده  افغانی  میلیون   189 به  جاری 
این، با آن که ترانسپورت جاده انتقال اموال از بندرها را 
برعهده دارد و این روند در جریان روزهای قرنطین نیز 
ادامه یافته، اما با آن هم کاهش چشم گیری در عواید 
اداره ترانسپورت جاده رونما شده است. اشرف حق شناس 
گفت که بر اساس تحلیل مسووالن در این اداره، عواید 
 1۵۶ از  بیش  جاده  ترانسپورت  گذشته  سال  حمل 
ارقام  این  بود که در حمل سال جاری  افغانی  میلیون 
به حدود 88 میلیون افغانی کاهش یافته که تنقیص ۷۲ 

پیش  که چندی  می شود  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
وزیر امور داخله گفته بود که گروه داعش در افغانستان 
شکست خورده است. محمدمسعود انداربی، نامزد وزیر 
افغانستان  بود که گروه داعش در  افزوده  امور داخله 
و رهبری  ننگرهار شکست خورده  ویژه در والیت  به 
این گروه نیز از بین برده شده است. عالوه بر آن در 
سیزدهم قوس امسال گروه طالبان نیز ادعا کرده بود که 
در یک عملیات مشترک با نیروهای بین المللی توانسته  
است گروه داعش را در افغانستان شکست دهد. زلمی 
خلیل زاد نیز با توییتی از کارکرد گروه طالبان استقبال 
بود که گروه طالبان در شکست گروه  گفته  و  کرده 

داعش در افغانستان نقش مهم ایفا کرد است.
در همین رابطه، وزارت دفاع ملی نیز تایید می کند که 
»شماری از گروه های تروریستی« در والیت بدخشان 
فواد  می جنگند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر  در 
امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با 
روزنامه 8صبح گفت که وزارت دفاع از دیروز به این سو 
عملیاتش برای پاک سازی این والیت از وجود گروه های 
از  هرچند  امان  آقای  است.  کرده  آغاز  را  تروریستی 
اما  نگفت،  چیزی  والیت  این  در  داعش  گروه  وجود 
بیان داشت که نیروهای امینی به هیچ گروه تروریستی 
اجازه فعالیت و ایجاد پایگاه های نظامی را نخواهند داد.

میلیون افغانی را نشان می دهد.
شهرها،  شدن  قرنطین  از  ترانسپورت  وزارت  مسووالن 
مختل شدن انتقاالت، توقف پروازهای داخلی و خارجی، 
و  سیر  جواز  نشدن  توزیع  بندرها،  از  انتقاالت  کاهش 
یاد  کاهش  این  اصلی  دالیل  عنوان  به  راننده گی  جواز 
می کنند و به گفته معاون سخنگوی این وزارت، برخی از 
اداره ها حتا در جمع آوری عوایدشان در جریان روزهای 
قرنطین نیز زیان کرده اند. گفتنی است که عواید بندهای 
از دوم ثور سال  و محصول گمرکی وزارت ترانسپورت 
روان بدین سو با استفاده از سیستم الکترونیک آیسیکودا 
توسط وزارت مالیه جمع آوری می شود. بر اساس ارقام، 
عواید جمع آوری شده از طریق این سیستم در جریان 
۲1 روز اول به حدود 90 میلیون افغانی می رسد. وزیر 
جمهوری  ریاست  به  گزارشی  در  پیش تر  ترانسپورت 
جمع آوری  شدن  الکترونیک  از  پس  عواید  افزایش  از 

محصول ترانسپورتی خبر داده بود.
این  عواید  در  کاهش  از  حالی  در  ترانسپورت  وزارت 
از  پیش تر  نیز  اقتصاد  وزارت  که  می دهد  خبر  وزارت 
بود.  داده  هشدار  کشور  اقتصاد  به  احتمالی  زیان های 
بر اساس آمارهای آن وزارت، اقتصاد کشور در صورت 
ادامه این چنینی روند حدود ۳۲8 میلیارد افغانی صدمه 
می بیند و اگر شرایط پیچیده تر شود، به این آمار افزوده 
به  غنی  جمهور  رییس  که  است  گفتنی  شد.  خواهد 
و  عامه  فواید  وزارت  ادغام  بر  مبنی  فرمانش  تازه گی 
اداره های هوانوردی ملکی، خط آهن و ترافیک به این 
ادغام  فرمان  است.  درآورده  تعلیق  حالت  به  را  وزارت 
این اداره ها در دوم جدی سال 1۳9۷ صادر شده بود. 
دلیل تعلیق فرمان ادغام نیز وضعیت اضطراری کرونا، 
سوی  از  بودجه  سند  تصویب  بودجه ای،  محدودیت 
تشکیالتی  واحدهای  اساس  بر  نماینده گان  مجلس 
بودن  زمان گیر  ساختاری(،  اصالحات  از  )پیش  موجود 
اولویت  بازنگری  به  نیاز  ساختاری  اصالحات  تطبیق 
توسعه ای خوانده شده است. با این وضعیت، وزارت فواید 
عامه و اداره های هوانوردی ملکی، خط آهن و ترافیک 
تا رهنمود بعدی، کارهای شان را به گونه مستقل ادامه 

خواهند داد.

عبداالحمد حسینی

حسیب بهش



 پاکستان طوالنی ترین خط سرحدی با افغانستان را دارد. 
این کشور از بدو تاسیس تا اکنون هیچ گاهی روابط 
با ثبات سیاسی با افغانستان نداشته و همیشه ادعاها 
از  پاکستان  امنیتی  به داشتن نقش بی ثبات کننده ی 
سوی نخبه گان و کارگزاران سیاست خارجی افغانستان 
ابراز گردیده است. با وجود اسناد غیرقابل انکار از نقش 
فعال پاکستان در حمایت، آموزش و جلب تمویل مالی 
مجاهدین، این کشور همواره این حقیقت را رد می کرد. 
امارت اسالمی طالبان در سال 199۵،  ایجاد  از  پس 
پاکستان از جمع سه کشوری بود که از امارت اسالمی 

طالبان حمایت کرد و آن را به رسمیت شناخت.
از  سپتمبر  یازدهم  حادثه  از  پس  پاکستان  چند  هر 
افغانستان پشتی بانی  حمله ی نظامی امریکا بر خاک 
افغانستان  نابودی نظام طالبانی در  کرد که منجر به 
همکار  حیث  به  دوگانه  سیاست های  با  ولی  گردید، 
منطقه ای امریکا، توانست کمک های ساالنه ی میلیون 
دالری این کشور را در امر مبارزه با تروریسم به دست 
همکار  را  خودش  پاکستان  که  این  وصف  با  بیاورد. 
استراتژیک امریکا در امر مبارزه با تروریسم می خواند، 
بل  نساخته  را عملی  تعهد  این  واقعیت هرگز  در  اما 
طالبان  گروه  نظامی  گسترده ی  حمایت  به  برعکس 
پرداخته و نقش کلیدی ای را در ناآرام ساختن شرایط 

امنیتی افغانستان بازی کرده است.
پاکستان از زمان حضور نظامی امریکا در افغانستان تا 
اکنون، پناه گاه امن برای شورشیان طالب بوده است 
پیشین  خارجه  وزیر  عزیز  سرتاج  را  موضوع  این  که 
پاکستان در یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن بیان کرد 
که پاکستان بر طالبان نفوذ دارد و رهبران این گروه 

همراه با خانواده های شان در پاکستان به سر می برند.
ارشد  عضو  برادر  مال  رهاسازی  با  پاکستان  چند   هر 
گروه طالبان که بعد ها رهبر تیم مذاکراتی این گروه در 
قطر گردید، در کشاندن گروه طالبان در میز مذاکره 
با امریکا نقش فعال داشته است، اما گزارش اخیر سه 
ماه ماموریت نظامی امریکا در افغانستان، از ماه جنوری 
دفاعی  استخبارات  اداره  سوی  از  که  امسال  مارچ  تا 
به  دادن  پناه  به  را  پاکستان  است،  شده  نشر  امریکا 
طالبان و گروه های مرتبط با آن مانند شبکه ی حقانی 
منافع  ضد  بر  امنیتی  بی ثبات کننده ی  حمالت  که 

عبداهلل  داکتر  و  غنی  محمد اشرف  سیاسی  توافق 
برای  ماه می تواند  از گذشتن چندین  بعد  عبداهلل 
قوی  پایه های  با  وسیع البنیاد  حکومت  یک  ایجاد 
سیاسی یک خبر خوش باشد و همه ی ما آن را باید 
به فال نیک بگیریم؛ اما امیدوارم که این نوع توافق 
سیاسی، به یک فرهنگ  بد بعد  از هر انتخابات دیگر، 
مبدل نشود. بعد  از این توافق، پنج سال آینده، برای 
و   حیاتی  بسیار  جوان  نسل  خصوصاً  و  افغانستان 
سرنوشت ساز است که باید در سه مورد ذیل توجه 

صورت گیرد:
اول: پروسه صلح: یکی از موارد اساسی حال و  به 
آینده افغانستان که نقش ارزنده دارد، غور و تمرکز 
گروه  و  افغانستان  دولت  میان  صلح  پروسه  باالی 
طالبان است. از چند سال به این سو گفت وگو های 
صلح به شدت در جریان است و تا حال به کدام 
از  یکی   است.  نرسیده  معقول  و  مطلوب  نتیجه 
کرده  مواجه  کندی  با  را  روند  این  که  دالیلی 
سیاسی،  رهبران  میان  سیاسی  اختالفات  است، 
شاهد  حتا  که  است  اخیر  اختالفات  خصوص  به 
مختلف  تیم  دو  سوی  از  روز  یک  در  تحلیف  دو 
بودیم. حاال گویا که این اختالف ها حل شده است، 
حکومت جدید و شورای عالی مصالحه که جناب 
دارد،  را  آن  ریاست  عبداهلل  عبداهلل  صاحب  داکتر 
باید به شکل همه شمول و همه جانبه باالی پروسه 

صلح کار کنند.
مهم   موضوع  قومی:  تعصبات  گذاشتن  کنار  دوم: 

پنج سال آینده؛ 
سال های سرنوشت ساز برای آینده افغانستان و  نسل جوان

پاکستان: 
بازیگر غیر قابل اعتماد برای افغانستان
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افغانستان انجام می دهد، متهم کرده است.
و کمک کننده ی  قوی  متحدان  از جمله  که   هند 
افغانستان است. این روابط همواره موجب نگرانی 
خارجی  سیاست  دید  از  است.  بوده  اسالم آباد 
پاکستان تامین ثبات و امنیت در افغانستان عامل 
حضور هر چه بیش تر هند در افغانستان می گردد 
که این امر برای اسالم آباد قابل قبول نیست و آن را 
تهدید امنیتی بر خاک خودش می داند. از این رو، 
سیاست خارجی پاکستان هرگز طرف دار برقراری 

ثبات در افغانستان نخواهد بود.
نظر به اعالمیه که دولت پاکستان در ۲۲ فبروری 
در  پاکستان  نخست وزیر  خان  عمران  شد،  نشر 
یک تماس تلفنی با دونالد ترمپ رییس جمهوری 
از همکاری در تسهیل گفت وگو های صلح  امریکا 
با طالبان حمایت و تاکید کرده  افغانستان  دولت 
امریکا  دفاعی  استخبارات  اداره  گزارش  اما  است، 
نوشته: هر چند اسالم آباد، طالبان را تشویق برای 
شرکت در مذاکرات صلح کرده ولی در عین حال از 
آوردن فشار مورد نیاز برای ختم خشونت ها توسط 
این گروه پرهیز کرده است که این خود دلیل بر 
عدم تمایل آغاز گفت وگو های میان افغانان و تامین 

صلح در افغانستان است.
 توافق نامه ای که میان گروه طالبان و نماینده ویژه 

امریکا زلمی خلیل زاد پس از 18 ماه مذاکرات در 
دوحه پایتخت قطر در ۲9 فبروری امسال امضا شد، 
با واکنش ها و دیدگاه های متفاوت جامعه ی افغانی 
و قشر سیاسی روبه رو گردید، هرچند بعضی ها آن 
را گام نیک در جهت دست یابی به صلح پایدار در 
کشور توصیف کردند، اما دیگران آن را مشروعیت 
بخشیدن سیاسی و بزرگ نمایی قدرت گروه طالبان 

توجیه کرده اند.
نظر به گفته های مقامات سیاست خارجی امریکا 
یک  مطابق  افغانستان  در  کشور  این  حضور 
استراتژی مشخص به پیش می رود، برنامه ی آن ها 
تعقیب اهداف شان است نه حل بحران تنش های 

داخل نظام حکومت افغانستان.
 تجربه ی حکومت وحدت ملی به ناکامی انجامید، 
تعهدات نه تنها اجرایی نشد بل وضعیت بحرانی تر 
باعث  امنیتی  از پیش گردید. آشفته گی وضعیت 
بیش تر حمالت طالبان  تقویت  و  نارضایتی مردم 
باال  بی سابقه  حد  به  بی کاری  و  فقر  میزان  شد، 
گرفت و سبب موج مهاجرت افغانان گردید، میراث 
فساد در ادارات دولتی هم مثل همیش پایدار ماند. 
حکومتی که به جز امریکا گزینه حامی مالی در 
اختیار ندارد مستلزم بر پذیرش فرمایش های کاخ 
سفید است، لذا سرپیچی و بغاوت در برابر امریکا 

هزینه ی غیر قابل هضم را در پی خواهد داشت.
حاال که امریکا یک رشته ی مذاکرات 18 ماهه را 
با طالبان تجربه کرده است، به این دیدگاه نزدیک 
مناقشه اند  و  تفاهم  اهل  طالبان  که  است  شده 
دولت  لج باز  حاکمان  از  انعطاف پذیرتر  شاید  و 
در  را  خودش  حضور  امریکا  باشند.  افغانستان 
می دانست،  ملی اش  امنیت  بر  تهدید  افغانستان 
توافق نامه  امضای  با  نگرانی اش  این  حاال  اما 
حال  عین  در  و  است  طالبان حل شده  با  صلح 
از همکاری هایش با گروه طالبان در امر مبارزه با 
گروه داعش حرف زده است که این خود آشکارا 
را  طالبان  امریکا  که  است  نشان دهنده حقیقتی 
افغانستان  حکومت  معادل  گزینه  یک  حیث  به 
تهدید  از  که  را  نگرانی ای  و  دارد  اختیار  در 
تروریسم بین المللی در همکاری 19 ساله با دولت 
حاال  و  ببرد  بین  از  نتوانست  داشت،  افغانستان 
بستر این همکاری را با گروه طالبان در امر مبارزه 

با تروریسم جهانی شروع کرده است.
از این رو، دادن امتیاز سیاسی به طالبان از سوی 
امریکا و عدم اجرای حمالت نظامی امریکا بر این 
نظامی طالبان  تقویت بیش تر صفوف  باعث  گروه 
گردیده است که بار جنگ را بر شانه های نیرو های 
خروج  است.  ساخته  سنگین تر  افغانستان  نظامی 
کامل نیرو های امریکایی از افغانستان تا چند ماه 
خواهد  پاکستان  دولت  برای  خوشی  خبر  آینده، 
بود، چون اسالم آباد بدون فشار جهانی به خصوص 
امریکا، دیگر عامل فشار مستقیم در حمایت و پناه 
برگزاری  در صورت  داشت.  نخواهد  طالبان  دادن 
گفت وگو های صلح میان دولت افغانستان و گروه 
اعمال فشار  و  نفوذ گسترده  از  طالبان، اسالم آباد 
گروه  این  توسط  منافع خودش،  تامین  در جهت 
برای  قبول  قابل  هزینه ی  اگر  کرد،  خواهد  البی 
سیاست خارجی پاکستان از دریچه گفت وگو های 
صلح به دست نیاید، فشار جنگ بیش تر و حمایت 
شد.  خواهد  گسترده تر  طالبان  گروه  از  اسالم آباد 
هم چنان این وضعیت، منجر به جنگ دوام دار در 
افغانستان می شود که هدف سیاست خارجی دولت 

پاکستان است.

این تعصبات  بتوانند  تا  و عبداهلل عبداهلل است 
را ریشه کن کنند  و نام های خود را با خط زرین 
مردم سرزمین مان  و  بنویسند  تاریخ کشور  در 
را متحد بسازند. از این رو، بعد از صلح، از بین 

بردن تعصبات یک امر الزامی  است.
به  نسل جوان :  با ثبات  سوم: میراث یک دولت 
دولت باثبات، موضوعی حیاتی برای نسل جدید 
یکی  از  افغانستان  است.  افغانستان  جوانان  و 
از  بیش تر  نفوس  که  است  کشور هایی  معدود 
۶0 درصد آن را جوانان تشکیل می دهند و این 
اصلی  قربانیان  و  اصلی  محرک  من حیث  قشر 
یقین  به  افغانستان  اند.  اخیر در  جنگ دو دهه 
می توان گفت که جوانان فعلی، جوانان پنج سال 
کار  بیش تر  آن ها  بود؛  نخواهند  افغانستان  بعد 
با ثبات  افغانستان  برای  تالش  و  کرد  خواهند 
آینده  رهبری  بتوانند  تا  داد  خواهند  خرج  به 
افغانستان را عهده دار باشند. پس حکومت فعلی 
افغانستان باید تمرکز بیش تر باالی نسل جوان 
کند و آن ها را در پروسه های ملی سهیم بسازد 
تا بتواند یک نظام با ثبات را برای مردم افغانستان 

و نسل جوان به میراث بگذارد.
در نتیجه، این توافق سیاسی را می توان مانند 
یک  چشم امید به آینده باثبات افغانستان دید 
و به آن خوش بین بود. بیش تر باید تمرکز باالی 
پروسه صلح و  از بین  بردن تعصبات قومی شود 
تا یک افغانستان مرفه و آباد برای نسل جوان به 

میراث بماند.

احمد صدام صیام پناه

احمدرامز ضیا 
کارشناس ارشد روابط بین الملل و سیاست جهانی

فعلی  افغانستان  که  صلح  پروسه  از  بعد  دیگر 
برای  راه حل  باید  و  می برد  رنج   آن  از  سخت 
بیرون رفت از وضع موجود پیدا شود، تعصبات 
قومی، سمتی و مذهبی است. مردم افغانستان 

از سال های متمادی از این تعصبات رنج می برند 
دیگر  زمان  از  هر  بیش تر  اخیر  در سال های  و 
به  خوبی  فرصت  اکنون  است.  یافته  افزایش 
رهبران سیاسی، به خصوص محمداشرف غنی 



کشورهای جنگ زده به ویژه کشورهای مانند افغانستان که جنگ در آن چندین دهه ادامه داشته است، در اصالح سکتورهای مالی شان دچار چالش ها 
و مشکالت متعدد هستند. دلیل این مشکالت، تخریب زیرساخت ها، بودن کارمندان بدون تجربه و غیر مسلکی، تکنولوژی عقب مانده، پیچیده گی 

ساختارهای اجتماعی، مشکالت روانی اتباع و تاثیرات جنگ بر روابط کارمندان و اتباع آن است.

طارق احمدی
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حوادث رقت بار اخیر موجب برانگیخته شدن خشم 
و احساسات همه گانی شهروندان به ویژه آن هایی که 
از موضوعات  خود را »شهروند مسوول« می نامند و 
به روز آگاه اند، شد. موج احساسات و طاقت فرسا شدن 
عمیق  مشکالت  و  شکاف ها  به  پی درپی  فاجعه های 
سالمت  به  و  می زند  زخم  پیش  از  بیش تر  جامعه 

جمعی آسیب می رساند.
رهبران  برخی  فزون طلبی  از  ناشی  سیاسی  بحران 
با کندی  را  و جامعه  و کنش دولت  فاعلیت  قومی، 
خط و نشان  حمایت گر  شرکای  حتا  ساخت.  مواجه 
یک  به  و  نکند  فروکش  بحران  این  اگر   کشیدند، 
نینجامد،  جناح ها  پذیرش  مورد  و  منطقی  حل  راه 

سرانجاِم فاجعه بار خواهد داشت.
در کنار آتش انفجار و انتحار و بحران سیاسی، بحران 
صحی سالمت جسمی و روحی شهروندان را تهدید 
»خردخفته گی  همه گانی«  و  سنتی  جامعه  می کند. 
امکانات کم  با  کرونا  با همه گیری  تا  سبب می شود 
کرد.  نرم  پنجه  و  دست  ناداری  و  قحطی  بیداد  در 
و  ابتال  میزان  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  فقر 
مرگ ومیر کرونا را دو برابر می سازد. دولت از تمامی 
راه های ممکن در صدد دست گیری از مردم تهی دست 
و بی روزگار است تا مگر لقمه نانی بر سفره های شان 

در این شب های رمضان فراهم شود.
رویدادهای خونین و مرگ بار انسان ها را طبیعتاً وادار 
به جزم اندیشی و سیاه و سپید دیدن در قضاوت شان 
می کند. گاه به جای این که در پی علت رفت، تمام 
را زیر پای دولت می دانیم  ناهنجاری ها  و  کاستی ها 
و فکر می کنیم که انتقاد از دولت به زخم های فاجعه 

التیام می بخشد.
جنگ  از  افغانستان  مردم  که  است  این  واقعیت 
خسته اند؛ آن قدر خشونت و نابسامانی در کشور طول 
کشیده و عمر کرده که دیگر تکرار حادثه نمی تواند 
تکان دهنده تر از رویداد قبل باشد. از دید روانی جامعه 
از درد، رنج، اندوه و ماتم لبریز شده است. فضای تِهی 
برای درد نو وجود ندارد. تا زمانی  که منازعه پایان 
نیابد و نسل ها در فضای مسالمت آمیز به سر نبرند، 

مانند  کشورهای  ویژه  به  جنگ زده  کشورهای 
افغانستان که جنگ در آن چندین دهه ادامه داشته 
است، در اصالح سکتورهای مالی شان دچار چالش ها 
مشکالت،  این  دلیل  هستند.  متعدد  مشکالت  و 
تجربه  بدون  کارمندان  بودن  زیرساخت ها،  تخریب 
پیچیده گی  عقب مانده،  تکنولوژی  مسلکی،  غیر  و 
ساختارهای اجتماعی، مشکالت روانی اتباع و تاثیرات 

جنگ بر روابط کارمندان و اتباع آن است.
فوق العاده حیاتی  نقش  مالی  که سکتور  آن جایی  از 
و  بهبود  در  در مجموع  و  اجراات سایر سکتورها  در 
بلندبردن سطح رفاه مردم یک مملکت دارد و داشتن 
یک سیستم مالی که فعالیت هایش را به شکل درست 
انجام دهد، باعث تسهیل در توسعه اقتصادی، کاهش 
مصرف در انجام معامالت اقتصادی، پیش رفت و بهبود 
در کارایی استفاده از منابع، بهبود سیالیت در بازارهای 
بسیار حیاتی است تا با چالش و  مالی می گردد، بناً 
را  مالی  سیستم  و  کرده  نرم  دست وپنجه  مشکالت 

اصالح نمود.
که  می دهد  نشان  جنگ،  از  پس  کشورهای  تجارب 
تعمیر  مانند  چالش ها  این  از  بعضی  بر  آمدن  فایق 
دوباره عمارت ها، آموزش کارمندان و تبدیل تکنولوژی 
چند  هر  بروز،  و  پیش رفته  تکنولوژی  به  عقب مانده 
بیش  اما  دارد،  را  خود  پیچیده گی های  و  مشکالت 
از حد چالش زا نیست؛ و اما آنچه کشورهای پس از 
احیای مجدد  و  به چالش می کشد جبران  را  جنگ 
تاثیرات اجتماعی و روانی جنگ بر اجتماع و روان افراد 
است. اشتباهی که به نظر من در تخصیص و مصرف 

وجدان عمومی متبلور نخواهد شد.
بر  به دولت - ملت هرازگاهی  باورهای جامعه  چرا 
لبه پرتگاه قرار می گیرد؟ چرا هر فاجعه ای به جای 
و  نفرت  آن،  برابر  در  روانی  و  انسانی  نیروی  بسیج 
انزجار محض را شعله ور می گرداند؟ آیا این وظیفه 
شهروندان مسوول نیست که در چنین مواقعی موج 
احساسات را در برابر دشمِن تشنه به خون و عزت 
و  به خاک  تعلق  آیا حس  کنند؟  بسیج  افغانستان 
و  است  پاشیده  هم  از  جامعه  ذهن  در  مالکیت 
نمی تواند در برابر خشونت و وحشت سینه ی خود 
را سپر کند؟ نیاز است تا روحیه ملی گرایی را تقویت 
کنیم. درست است که عوامل زیادی فضا را مکدر 
می توانند  قطار  ماشین  مثابه  به  نخبه ها  اما  کرده، 
را  گل  در  گیرمانده  جمعی«  »خرد  و  کنند  عمل  
تحرک بخشند. مسوولیت نخبه ها مرهم گذاشتن به 
زخم ها است. جامعه، تشنه روایت مسلط و با صالبت 

است.
با وصف شکاف های قومی، تباری، رادیکالیسم دینی و 

منابع در افغانستان صورت گرفت، این بود که، برای 
تغییر و بهبود روابط اجتماعی و روان شهروندان این 
کشور بودجه کمتری تخصیص داده شد و این مشکل 
یا اصاًل دیده نشد و یا هم دست کم گرفته شد. شما 
اگر در کشوری به هر اندازه منابع روی زیرساخت های 
فزیکی مصرف کنید، می تواند تمام تالش تان، با وقوع 
در  جنگ  شدن  گرفته  سر  از  و  درگیری ها  دوباره 
روابط  بر  قبلی  جنگ  تاثیرات  بودن  عمیق  نتیجه 
اجتماعی و روان اتباع کشور هیچ گردد. نمونه های 
آن را شما در افغانستان به وضوح دیده می توانید که 
تخریب  هلمند  در والیت  را  کیلومترها سرک  افراد 
می کنند، پل ها و پلچک ها را بمب گذاری می کنند و 
پایه های برق را با راکت و بمب های مقناطیسی هدف 
قرار می دهند. تمامی این سرک ها، پل ها و پلچک ها 

باورمندی به سنت ها - مردم به هر گوشه ای از خاک 
و وطن خویش عشق می ورزند. چرا در برخی موارد 
»ابتذال فرهنگی« در فضای کشور حاکم می شود؟ 
»چون بازیگران سیاسی و اجتماعی به خاطر اهداف 
و منافع کوچک و گذرا مدنیت را مهار نموده اند«. 
احترام  تا  شد  سبب  صنف بندی ها  این  از  برخی 
متقابل میان افراد جامعه از میان برود. از سوی دیگر 
احساسات و عواطف بشری صبغه اخالقی دارد و به 
به  را  نمی توان کسی  نظامی  راه  از  یا  اکراه  و  جبر 

سوگواری و اندوه در برابر فاجعه وادار کرد.
پرسش اصلی این است که با چه راهکاری می توان 
و  روایت ها  و  کرد  مهار  را  بی اعتمادی  باطل  دایره 
با  بتوانند  شهروندان  تا  کرد  خلق  را  انگیزش هایی 
به طنین  هنجره شان  از  را  ملت  درد  واحد  صدای 
اندازند؟ »وقتی ما هویت قومی را نسبت به منافع 
جامعه  در  اعتماد  فضای  ترجیح می دهیم،  جمعی 
بی باوری  شک،  فضای  باید  می شود«.  کم رنگ 
بستر  در  اجتماعی  اعتماد  شود.  پاک  تخریب  و 

و پایه های برق با پول گزاف و مصرف منابع ساخته 
تنها که جدی گرفته  نه  این چالش ها  بودند.  شده 
نشدند، بلکه خیلی برجسته تر هم شدند و چوکی های 
حکومتی و امتیازات به اساس همان فاصله هایی که 

جنگ ایجاد نموده بود، تقسیم شد.
و  از سوی جامعه ی جهانی  چالش دیگری که هم 
هم از سوی دولت افغانستان کم تر جدی گرفته شد، 
فساد در بدنه حکومت و مافیایی شدن آن بود، یکی 
از بزرگ ترین صدمه هایی که فساد و مافیا بر بدنه 
سکتور مالی کشور وارد آورد، تراژیدی ورشکست و 
انحالل کابل بانک بود. به اساس گزارش سازمان های 
معتبر جهانی که کارشان مطالعه شفافیت در جهان 
لیست  در  متوالی  سال های  برای  افغانستان  است، 
این  هنوز  و  داشت  قرار  جهان  ممالک  ترین  فاسد 

به  زمانی  و  می یابد  تحقق  ویژه  شرایط  و  مناسب 
ابتذال کشانیده می شود که جامعه خود را شریک 
در تصمیم گیری نداند و از قدرت خویش در برابر 
ناهنجاری ها به گونه نظام مند استفاده نکند. جامعه 
افغانی به دلیل موجودیت اقوام و تبارهای گوناگون 
از این قاعده مستثنا نیست. می بینیم در داخل یک 
قوم صنف بندی ها و مرزکشی های از هم گسیخته 
سیاسی  جریان های  و  احزاب  است.  شده  ایجاد 
غیردولتی نیز به پارچه های مختلف تقسیم شده اند. 
دچار  درون  از  که  جزیره ای  و  شده  پارچه  جامعه 
گسست است، نمی تواند زمینه را برای اعتمادسازی 

به ساده گی فراهم کند.
راه حل چیست؟ در شرایط بحرانی و منازعه، بی باوری 
خود فاجعه می آفریند. انتقادها و عیب یابی کارساز 
این که  اما  می شود،  کشور  و  نظام  پویایی  سبب  و 
به چالش بکشیم،  را  نظام  و  بیاییم کارایی جامعه 
به نظر من به کشور خود جفا کرده ایم. بی اعتمادی 
تا تروریسم بیش تر  و تضعیف نظام سبب می شود 
قدرت گیرد و شورشیان به هدف شان نزدیک شوند. 
مردم افغانستان به صورت کل از خشونت و تحجر 
طالبانی متنفر اند و برگشت تروریسم را به معنای 

نابودی کشور می دانند.
افراطیت در طول تاریخ ریشه و جایگاه نداشته است. 
خشونت  و  افراطی گری  تندروی،  مخالف  جامعه 
بیرونی  حمایت  از  همواره  ظلم  و  خشونت  است. 
نتوانسته  هیچ گاه  و  بوده  برخوردار  افغانستان  در 
آیین  و  فرهنگ  آورد.  بار  به  را  قومی  اختالفات 
یک باور نهادینه را در جامعه به وجود آورده و آن 
عبارت از برادری میان اقوام مختلف افغانستان است. 
افراطیت می تواند به ساده گی در جامعه سنتی نفوذ 
کند، ولی تقابل افراطیت در برابر سنت و فرهنگ 

جامعه، خود زمینه ساز زوالش را مهیا می سازد.
تا  می شود  باعث  اعتماد  و  مسلط  گفتمان  خلق 
زنده گی بدون خشونت را فراهم کند. چرا نخبه های 
ما روایت ساز برای روشن گری و روحیه ملی گرایی 
نظام،  کلیت  از  حمایت  جای  به  ما  چرا  نیستند؟ 
منتقد و در بسا موارد مخرب نظام هستیم؟ وظیفه 
شهروندان مسوول ایجاد امید و نگریستن به افق های 
دور است. باید به حل مشکالت و ختم بحران ها باور 
امر  توانستن  و  شدن  به  باورمندی  باشیم.  داشته 

خداوندی  است.

چالش به شدت دامن گیر افغانستان است.
ابعاد سیاسی و اجتماعی  چالش سومی که باز هم 
شدن  گرفته  کم  دست  یا  و  گرفتن  نادیده  دارد 
امور  در  ایران  و  پاکستان  ویژه  به  مداخله کشورها 

مختلف افغانستان بود.
امتیازات  از  افغانستان  این چالش ها،  تمام  کنار  در 
و مزیت هایی نیز برخوردار است که به انسان امید 
بخشیده و انتظار می رود روزی این کشور در مسیر 
درست قرار گرفته و در کنار سایر بخش ها سکتور 
گردد.  فعال  و  اصالح  آن  مدرن  به شکل  نیز  مالی 
این مزیت ها عبارت اند از موقعیت استراتژیک، منابع 
جنگ  از  که  مردمی  کثیر  تعداد  فراوان،  طبیعی 
صدمات فراوان دیده اند و برای ساختن یک کشور 
همه جانبه  حمایت های  مصمم اند،  آرام  و  مدرن 
در  افغان ها  سرمایه گذاری  و  جهانی  جامعه ی 

کشورشان می باشد.
بعد از سقوط طالبان و تحمل سال ها جنگ بین المللی 
و داخلی مردم افغانستان وارث زیرساخت های ویران 
بودند و ناگزیر بودند تا همه چیز را از صفر آغاز کنند. 
کار روی اصالح سیستم مالی افغانستان به گونه جدی 
جهانی،  بانک  کمک  با  خورشیدی   1۳80 سال  از 
صندوق بین المللی پول و سایر کشورهای بین المللی 
آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد. ادامه این اصالحات 
و تغییر مثبت در سیستم مالی، نیازمند تالش مداوم 
افراد خبره و مسلکی در این بخش می باشد. بهبود در 
سکتور مالی و سیستم مالی به صورت خاص نیازمند 
استخدام ها در  لیاقت محور شدن  و  قانون مند شدن 

این سکتور از سوی حکومت است.

درنگی بر وضعیت کنونی و بحران اعتماد اجتماعی

اصالح سکتور مالی در کشورهای جنگ زده



در نظام اقتصاد بازار، تصمیم گیرنده گان خانواده ها و متشبثان هستند. آن  ها انسجام دهنده فعالیت های اقتصادی بازار و قیمت اند که 
عرضه و تقاضا از جمله ابزار اساسی آن به حساب می رود. مالکیت، انفرادی است و تداوم فعالیت های اقتصادی نیز توسط رقابت و مفاد 

تضمین می گردد. عدم مداخله دولت از شاخصه های بارز این نظام به شمار می رود.

عارف الحق پویا

احمدنوید محمدی نژاد

تعصب چیست و متعصب کیست؟ 
آیا گرایش داشتن به هویت، نژاد، زبان، فرهنگ و خانواده 

تعصب است و گناه دارد؟
تعصب مذموم و غیر مذموم چیست؟

در این مقاله تعصب را از نظر لغوی  و اصطالحی و انواع و 
کاربرد آن بررسی و تجزیه و تحلیل می کنم.

پاسخ اجمالی
به  »عصب«  ریشه  از  اصل  در  »عصبیت«  و  »تعصب« 
معنای رگ ها و پی هایی است که مفاصل را به هم ارتباط 
را  پیوسته گی  هم  به  و  ارتباط  هرگونه  پس  می دهد. 

تعصب و عصبیت نامیده   اند.
تعصب و عالقه به بسته گان، هویت، فرهنگ و ملیت و 
کمک و تعاون نسبت به آن ها در جایی که حمایت از 
نیست.  شده  نکوهش  مذموم/  تعصبات  از  نباشد،  ظلم 
که کسی  است  این  است،  نکوهش  مورد  که  عصبیتی 
با  حتا  را  خود  ملیت  و  بسته گان  تعصب،  سبب  به 
نسبتی  او  با  که  خوبانی  و  نیکان  از  منفی  خصوصیات 
ندارند، بهتر بداند. ولی اگر کسی بسته گان ، ملیت ، زبان ، 
به آن  و نسبت  بدارد  را دوست  و فرهنگ خود  هویت 
به معنای  این گرایش  باشد و  تعصب و گرایش داشته 
تنفر از ملیت های دیگر نباشد، این نوع عصبیت و تعصب 
مذموم/ نکوهش شده نیست، بلکه حق طبیعی انسان ها 
معنای  همان  در  غالباً  تعصب  که  است  گفتنی  است. 

مذموم به  کار رفته که مورد نکوهش است.

پاسخ تفصیلی
عصبیت یکی از اخالق باطنه ی نفسانی است که آثارش 
دفاع و حمایت مطلق از خویشاوندان و متعلقان بدون 
در نظر داشت اعمال خوب و بد و ترجیح دادن آن ها بر 
نیکان و خوبان دیگران است؛ چه تعلق دینی ، مذهبی 
یا  زبانی  خاکی،  جغرافیایی ،  تعلق  یا  باشد  مسلکی  و 
غیر آن. این از اخالق فاسده و رذیله  ای است که منشا 
بسیاری از مفاسد اخالقی می گردد و خود آن فی نفسه 

غربی  کشور های  حضور  با  هم زمان  بازار،  اقتصاد  نظام 
با   1۳8۲ سال  از  است.  شده  کار  روی  افغانستان  در 
اقتصاد  سو  بدین  کشور  اساسی  قانون  شکل گیری 
در  استوار شده  است.  بازار  اقتصاد  مبنای  بر  افغانستان 
ماده دهم قانون اساسی تذکر داده شده است که »دولت، 
سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام 
اقتصاد آزاد، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و 
اساسی  قانون  در  می نماید«.  تضمین  را  آن ها  مصونیت 
اقتصادی تکیه  بازار به حیث یک نظام  اقتصاد  بر نظام 
شده و بر مبنای آن تشویق، حمایت و تضمین مصونیت 
سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مطابق قانون به 
عهده دولت گذاشته است. نکته قابل تذکر این است که 
قانون«  احکام  به  »مطابق  تذکر  وجود  با  اساسی  قانون 
نظام اقتصادی بازار را که در آن اصوالً عدم مداخله دولت 
تاکید می گردد و یا نقش دولت به نازل ترین پیمانه آن 

تصور می شود، پذیرفته است.
و  خانواده ها  تصمیم گیرنده گان  بازار،  اقتصاد  نظام  در 
فعالیت های  انسجام دهنده  آن  ها  هستند.  متشبثان 
جمله  از  تقاضا  و  عرضه  که  قیمت اند  و  بازار  اقتصادی 
ابزار اساسی آن به حساب می رود. مالکیت، انفرادی است 
مفاد  و  رقابت  توسط  نیز  اقتصادی  فعالیت های  تداوم  و 
تضمین می گردد. عدم مداخله دولت از شاخصه های بارز 

این نظام به شمار می رود.
دیگر  نظام های  تمامی  مانند  آزاد  بازار  اقتصاد  نظام 
اقتصادی و اجتماعی روی بستر خاص خود پدید می آید. 
هر بستر دیگری نمی تواند برای این نظام موثر باشد. مثال 
مبنای  بر  است که  اسالمی  بستر  نیازمند  اسالمی  نظام 
آن  غیر  در  باشد،  استوار  اسالمی  شریعت  و  اساسات 

نمی توان نظام اسالمی را به وجود آورده و تطبیق کرد.
بازار کارا، مثمر و نتیجه بخش  برای این که نظام اقتصاد 
باشد، نیازمند پنج عامل عمده و اساسی است. این عوامل 
به حدی دارای اهمیت اند که در صورت نبود یکی از آن ها، 

مذموم / نکوهش شده است. یا امر دینی باشد و منظور 
و  قوم  یا  خود  غلبه ی  منظور  بلکه  نباشد،  اظهار حق 
بسته گان خود باشد، این هم از نوع تعصب مذموم است.

عصبیتی که صاحبش به سبب آن گنه  کار است، این 
است که کسی به سبب آن افراد بدکار از قوم خود را از 

نیکان/ خوبان قوم دیگر بهتر بداند.
تعصب  و  معنای عصبیت  به  بسته گان  داشتن  دوست 
نیست، بلکه کمک کردن به بسته گان برای ظلم و ستم 
بر دیگران، از جمله عصبیت و تعصب است . بنابر این، 
دین اسالم مساله غیرت و تعصب را چه در اندیشه و چه 
در رفتار باطل معرفی نکرده، بلکه اصل آن  را حفظ کرده 
است؛ زیرا گرایش به بسته گان ریشه در فطرت انسانی 

دارد و اسالم هم دین فطرت است.
آن هایی که صدای عدالت خواهانه ی ملیت های مظلوم و 
زیر ستم را در افغانستان زیر نام تعصب خفه می کنند 
و  عدالت  گلوی  بریدن  برای  چاقو  مانند  را  تعصب  و 
عدالت خواهان به کار می برند، بدانند که تمایل و گرایش 
و  هویت  زبان،  نژاد،  قوم،  خانواده،  خویش،  به  داشتن 
فرهنگ یک امر طبیعی است و انسان ها فطرتا چنین 
آفریده شده اند، بنابراین تمایل داشتن به زبان، هویت 

نظام اقتصاد بازار کارایی خود را از دست می دهد. این 
عوامل عبارت اند از:

1. دولت قوی
۲. قانون

۳. امنیت
4. زیر ساخت ها

۵. فرهنگ بازار آزاد

متاسفانه هیچ یک از این ها در کشور ما به صورت حتمی 
و آن چنان که باید، وجود نداشته است.

نظام اقتصاد بازار آزاد در کشور هایی که زمینه تطبیق آن 
وجود داشته باشد، می تواند دارای موثریت زیادی باشد و 
وضعیت موجود را به بهترین شکل ممکن متحول سازد. 
مثاًل در کشور هایی که دارای استقالل اقتصادی اند و نظام 
اقتصاد بازار آزاد را به خوبی می شناسند، تطبیق این نظام 
می تواند باعث تشویق و افزایش سرمایه گذاری ها، افزایش 
تولیدات داخلی، افزایش رقابت، نو آوری، بلند رفتن سطح 
استخدام، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر، بیالنس 
تجارت مثبت و... گردد. اما بر عکس در جامعه افغانستان 
که یک جامعه سنتی است و بر مبنای اقتصاد سنتی و 
عنعنه ای عمل می کند و چهار دهه جنگ، بی سوادی، 
نابرابری های  فرهنگی،  فقر  اقتصادی،  ثبات  نبود  ترور، 
تمام  و  افگنده  سایه  آن  مردم  زنده گی  بر  و...  داخلی 
زیر بناهای اقتصادی و اجتماعی آنان ویران شده است، 
در  تحولی  نتوانست  تنها  نه  بازار  اقتصاد  نظام  تطبیق 
اوضاع موجوده ایجاد کند، بلکه خود زخم های عمیق و 

ناسوری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است.
مردم افغانستان در سایه این نظام لجام گسیخته اضرار 
زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
متقبل شده اند که دلیل عمده آن نبود بستر مناسب و 
شرایط ایده آل برای تطبیق این نظام در افغانستان است. 
پی آمد های عمده نظام اقتصاد بازار در کشور، عبارت اند 

از:
)تولید  غیر رسمی  اقتصاد  فعالیت های  زمینه  انکشاف 
غیر رسمی،  بخش  تولید  غیر قانونی،  تولید  زیرزمینی، 

قوم و فرهنگ، خانواده و خویشاوندان تعصب نیست، 
بلکه تعصب عبارت از پیش رفت و ترقی زبان، هویت، 
فرهنگ، قوم و خویش خود را در حذف و نابود ساختن 

هویت ها و اقوام دیگر دیدن است.
زبان،  هویت،  قوم،  می خواهید  که  قدر  هر  بنابراین 
فرهنگ، خانواده و خویشاوندان خود را دوست بدارید، 
دوست داشته باشید و از ارزش های هویتی و فرهنگی 
خود حفاظت کنید و برای پیش رفت و غنامندی آن 
این حق طبیعی شما  و تالش کنید،  بکشید  زحمت 
است و مطمین باشید هیچ گناهی در آن نهفته نیست؛ 
را  اشتباه  این  و  نباشید  متنفر  دیگران  از  اما هیچ گاه 
مرتکب نشوید که برای بقای خودتان، دست به نابودی 
دیگران بزنید و به آن ها ضرر برسانید که این حسادت 

و تعصب بوده و گناهی بزرگ است.
بی عدالتی عامل اصلی تشدید تعصبات قومی و لسانی 

است
واژه تعصب در افغانستان به معنای واقعی آن به کار 
نمی رود. مبارزان مدنی و عدالت خواهان در طول تاریخ 
متهم به تعصب و قوم گرایی شده و مورد سرزنش قرار 
افغانستان داشتن  در  تعصب  از  عام  تعریف  گرفته اند. 

صنایع  رشد  عدم  و...(،  درون حکومتی  مافیای  قاچاق، 
داخلی و عدم تکافوی تولیدات داخلی در عرصه صنعت، 
که نه تنها تصدی های داخلی را قادر به تولید محصوالت 
به  را  افغانستان  بازار  بلکه  نکرده،  مورد ضرورت کشور 
مبدل  خارجی  محصوالت  آزمایش  و  رقابت  میدان 
کرده است و نشان دهنده کسر فاحش بیالنس تجارت 
به  ما  اقتصاد  حدی  )تا  است  حد  از  بیش  واردات  و 
کشور های همسایه و صادر کننده وابسته گردیده است 
که اگر یک روز هم چرخه واردات کاال های مصرفی ما 
دچار اختالل شود، تاثیرات آن را در هر نقطه کشور و 
در دور افتاده ترین بازار های کشور نیز می توان به وضوح 
مشاهده کرد(، گسترده تر شدن دایره فقر و بی چاره گی و 
بی توجهی سرمایه داران به نیازمندان و مستمندان کشور 
که بیش از۵0 درصد زیر خط فقر به سر می برند و با 

بازگشت مهاجران امکان افزایش آن نیز وجود دارد.
اتکا بر نظام اقتصاد بازار در صورت وقوع بحران، یا اوضاع 
نامطلوب پیش بینی ناشده نه تنها کارساز نیست، بلکه 
آن  بارز  مثال  شد.  خواهد  افزوده  نیز  بحران  به شدت 
در سال جاری بحران ناشی از ویروس واگیر کرونا است 
که تمام ممالک جهان به ویژه افغانستان را به چالش 
کشیده است )اکثر کشور ها به این واقعیت پی برده اند 
مداخله  بدون  و  تنهایی  به  نمی تواند  نظامی  هیچ  که 
دولت، جلو این بحران را بگیرد.( در کشور ما قیمت مواد 
خوراکی که میزان مصرف آن زیاد است، چند برابر شده 
است. به طور مثال، قیمت یک بوری آرد به اندازه ی سه 
برابر قیمت اصلی آن افزایش پیدا کرد، که با پادرمیانی 
دولت دوباره قیمت ها کاهش یافت و تا اندازه ای به حال 
اولی آن برگشت. این افزایش قیمت ها ناشی از تغییرات 
منحنی های عرضه و تقاضا نبود، بلکه منفعت شخصی 
عامل  و ده ها  احتکار  از شرایط موجود،  و سوء استفاده 
دیگر مسبب آن بود. در عرصه های صنعت و تولید هم 
نه تنها کشور را قادر به خودکفایی در تولید محصوالت 
نیاز نساخته، بلکه در عوض سکتور های تولیدی  مورد 
شرکت های  بسته بندی  نماینده گی های  به  را  کشور 
تولیدی منطقه و کشور های همسایه تبدیل شده و حتا 
مبلغان  را  کشور  ملی  تاجران  خارجی  شرکت های  آن 

گرایش به ملیت و زبان است و هرکسی که این گرایش 
را نشان دهد، برایش متعصب می گویند، در حالی که 
طرف داری و گرایش نسبت به قوم، زبان و حتا خانواده 
همیشه بد و ناپسند نیست. گاه ممکن است بسته گان 
ما حق  و  شوند  واقع  مظلوم  هم  خود مان  متعلقان  و 
دهیم.  سر  عدالت  فریاد  و  کنیم  دفاع  آن ها  از  داریم 
حاکم بودن این ذهنیت در جامعه ی سنتی افغانستان 
بستر استبداد و خود کامه گی را برای دولت های مستبد 
خوب تر پهن ساخته است تا جریان های عدالت خواهی 
اقلیت های محروم را راحت تر سرکوب و سرزنش کنند.

بی عدالتی عامل اصلی پیدایش تعصبات است. عدالت 
فراموش  مردم  شود،  تامین  یکسان  همه  برای  اگر 
قومی،  تعصبات  قوم اند.  کدام  از  که  کرد  خواهند 
لسانی و سمتی زمانی تشدید می یابد که باشنده گان 
یک منطقه ، گوینده گان یک زبان و یا یک قشر خاص 
به  عدالت  تامین  کنند.  محرومیت  احساس  جامعه 
صورت یکسان و تغییر فرهنگ درجه بندی شهروندان 
به درجه یک ، دو و سه و از میان برداشتن بحث اکثریت 
و اقلیت، می تواند همه را به شهروند یکسان ، باهم برادر 

و برابر تبدیل کند.

کشور  در  خویش،  صادراتی  شرکت های  بازاریابان  و 
بنیادی  سرمایه گذاری  خواهان  که  تعدادی  ساخته اند. 
اقتصاد  اقتصادی،  امنیت  عدم  چون  عواملی  هستند، 
رقابت های  اقتصادی،  زیر ساختای  نبود  متزلزل،  مالی 
قاتالنه )دامپینگ( و... آن  ها را تهدید می کند. در ضمن 
اجتماعی،  ابعاد  در  آن  از  ناشی  مخرب  پی آمد های 

اخالقی و فرهنگی به خوبی قابل مشاهده است.
مداخله  بدون  موجود،  اقتصادی  نظام  سلطه  بنابراین 
توسعه،  عامه،  رفاه  کامل  بستن  بر  رخت  باعث  دولت 
ثبات اقتصادی و پیش رفت از کشور می شود. لذا مداخله 
موجود،  اقتصادی  نظام  کنترل  و  نظارت  جهت  دولت 
الزامی بوده و تنها یک دولت باثبات می تواند با استفاده 
از تدابیر مشخص و سنجیده شده وضعیت موجوده را 
را طرح،  اهداف دراز مدت  برنامه ها و  و  بهبود بخشیده 

اجرا و کنترل کند.
داخلی،  صنایع  رشد  امنیت،  تامین  باید  دولت 
تشویق  جوابگو،  و  مسوولیت پذیر  خصوصی  سکتور 
اشتغال،  سطح  بردن  بلند  داخلی،  سرمایه گذاری های 
رشد  داخلی،  تولیدات  و  نوپا  تصدی های  از  حمایت 
اقتصادی خانواده ها و تامین عدالت اجتماعی را من حیث 
یک چشم انداز وسیع و قابل دست یابی دیده و یک نظام 
و  اساسی  نقش  آن  در  دولت  که  را  مختلط  اقتصادی 
رهبری را داشته باشد، با اتخاذ سیاست های اقتصاد ملی 
در سطح کشور و سیاست های اقتصادی سکتوری برای 
رشد سکتور ها و بخش های به خصوص، به عنوان وسیله 

اساسی جهت دست یابی به آن مورد استفاده قرار دهد.
چون  وظایفی  اجرای  با  بازار  در  دولت  دخالت 
شیوه  به  منابع  تخصیص  ثبات بخشی،  قانون گذاری، 
عواید،  عادالنه  توزیع  اجتماعی،  عدالت  تامین  درست، 
رهبری و کنترل می تواند موثر باشد و خوش بینی هایی 
را برای انکشاف اقتصادی و برابری اجتماعی به ارمغان 

آورد.
خالصه این که راه اندازی و استفاده از یک نظام اقتصادی 
نظام  یک  کنترل  و  نظارت  با حمایت،  با ثبات،  و  قوی 
سیاسی قدرت مند در شرایط فعلی حایز ارزش عالی و 

عامل بزرگ پیروزی و موفقیت دولت است.

آیا تعصب همیشه 
بد و ناپسند است؟

نظام اقتصاد بازار، بار سنگینی بر دوش ملت افغانستان!
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میالد باور
گزارشگر دانشگاه خصوصی رنا

ایمیل:

عید  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
کاربران  از  شماری  فطر، 
شبکه های اجتماعی در هرات، 
راه اندازی کارزاری، مردم را  با 
به خانه ماندن در روزهای عید و 
پرهیز از رفت وآمد و عید دیدنی، 
در روزهای عید تشویق  می کنند.

برخی از عالمان دین و چهره های سرشناس سیاسی در 
هرات، به کارزار »عید را در خانه می مانیم« پیوسته و 
مردم را به رعایت موارد بهداشتی و اجرای دستورهای 

پزشکان، برای مهار کرونا تشویق کرده اند.
وزارت صحت عامه هشدار می دهد رعایت نکردن موارد 
بهداشتی و فاصله گیری اجتماعی، سبب افزایش شمار 
مبتالیان کرونا می شود و مردم در روزهای عید، نباید از 

خانه های شان خارج شوند.
مبتالیان  شمار  افزایش  دنبال  به  پیش  روز  چند 
کووید-19 در هرات، ریاست صحت عامه این والیت، با 
نشر اعالمیه ای از هراتیان خواست، برای پیش گیری از 

گسترش ویروس، روزهای عید در خانه  بمانند.
با این وجود، بازارهای هرات در واپسین روزهای رمضان 
هرچند مثل سال های گذشته جنب وجوش زیادی ندارد، 
خریدهای  برای  مردم،  از  قابل توجهی  شمار  بازهم  اما 

عیدانه به مراکز خرید هجوم برده اند.

کارزار کاربران شبکه های اجتماعی
راه اندازی  با  هرات،  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
همه گیری  دلیل  به  می خواهند  هراتیان  از  کارزاری، 
بیماری کویید-19 در روزهای عید، از خانه خارج نشوند 

و دیدارهای عیدانه را لغو کنند.
شماری از کاربران با درمیان گذاری متنی کوتاه، عید را 
به دوستان و اقوام شان تبریک گفته و از آنان خواسته اند، 
به  دیدنی«،  »عید  و  تبریکی  برای  عید  روزهای  در 

خانه های یک دیگر نروند.
شبکه های  کاربران  سوی  از  که  متنی  از  بخشی  در 
اجتماعی با گویش هرات نشر شده چنین آمده است: 
که  خداورستی  رفیقا...  و  دوستا  خویشا،  قوما،  »آهای 
هم خودخور خیلی مام و هم شمار، کرونا خوده کسی 
شوخی و موخی نداره؛ نه عید به خونه شما میایم و نه 

هم شما به خونه مه بیایم.«
این پیام با استقبال شمار زیادی از کاربران شبکه های 
کاربران  میان  و  شد  مواجه  هرات  در  اجتماعی 

ن ها  فغا با داشتن فرهنگ مهمان نوازی در میان ا
دارند.  خاص  شهرتی  دیگر  فرهنگ های  و  جوامع 
افسانه ها  و  داستان ها  در  همواره  اصیل،  فرهنگ  این 
به  شادی  و  غم  در  افغان ها  است.  شده  یادآوری 
دیدار هم می روند، روز نخست سال نو را با راه اندازی 
جشن های بزرگ و پرشور تجلیل می کنند، عید برای 
شادمانی  و  هم دلی  نماد  این که  پهلوی  در  مسلمانان 
است، بهترین موقع برای رفع کدورت ها نیز می باشد. 
آن عده دوستانی که شکررنجی میان شان شده باشد، 
و  صمیمیت  و  آغوش  در  را  هم دیگر  روزها  این  در 

دوستی شان را از سر می گیرند.
هم چنان برخی از مردم که در طول سال نزدیکان شان 
فوت شده باشد رسم دارند که در عید جایی نروند، 
به این خاطر که دوستان نزدشان برای دل جویی و 
غم شریکی می آیند، همین طور میان عده ای از مردم، 
بر  تا  می روند  قبرستان  به  عید  روز  که  است  رواج 
مره دگان شان دعا کنند. خالصه، افغان ها در شکستن 
سخت گیر  مهمان نوازی  رسم  به  نسبت  تعهدشان 
این بار عید  آیا  این پس منظر،  با در نظر داشت  اند. 
را تجلیل خواهند کرد؟ امید داریم در خانه های شان 

بمانند.

گسترده در فضای مجازی برای ماندن مردم در خانه، 
شمار زیادی از هراتیان برای خریدهای عیدی به بازارها 

هجوم آورده اند.
در یکی از قنادی های بزرگ و مشهور هرات که ده ها 
نفر برای خرید کیک و کلوچه  عید صف بسته بودند، 
محمد هروی، به همراه خانمش برای خرید آمده بود. 
او از کارزار »عید را در خانه می مانیم« اطالع داشت، اما 
می گفت، بنا بر رسم و فرهنگ رایج در کشور، مجبور 
است در روز عید به خانه ی خسرش شیرینی ببرد و به 

همین دلیل به قنادی آمده است.
مسجد  فیروزه ای  گل دسته های  زیر  آن سوتر،  کمی 
خرید  برای  زیادی  جمعیت  هرات،  شهر  بزرگ  جامع 
میوه های خشک گرد آمده بودند. ده ها دست فروش نیز 
مانند سال های گذشته در خیابان جنوبی مسجد جامع، 

میوه های خشک را برای فروش به مردم آورده بودند.
جلیل احمد، مردی که بسته های خرید عیدی در دستش 
بود، باور داشت که حفظ سالمت افراد از برگزاری جشن 
عید مهم تر است، اما او به خواست خانواده اش و مطابق 
رسم افغانی، برای خرید ضروریات عید، راهی بازار شده 

است.
در مراکز تجارتی بزرگ و مدرن شهر، که دکان های آن 
لباس  برای خرید  هراتیان  است،  باز  نیمه های شب  تا 
و کفش حاضر می شوند. مشتری مراکز تجارتی مدرن، 
بیش تر  و  هستند  پول دار  و  متوسط  طبقه  افراد  اکثراً 

پیروی  رسم  این  از  تا  داشت  را  عید  میوه های  خرید 
کند، اکنون این توان را ندارد و چون شما می خواهید 
به منزل شان به عیدی بروید، مجبور است از هر طریقی 
یک دیگر  قبال  در  انسان ها  ما  کند.  خریداری  میوه ، 
مسوول هستیم تا از هم محافظت کنیم و زمین را برای 

دیگران بهترین مکان برای زیستن بسازیم.
فرصت های اساسی زنده گی را نباید قربانی فرصت های 

زودگذر کنیم.
شاید شما از تجلیل سه روز عید لذت ببرید، با دوستان 
و همه  عزیزان تان دیدار کنید و از بودن  کنار  آن ها و 
دیدار آن ها لذت ببرید. اما اگر خدای ناخواسته یکی از 
شما ناقل این ویروس باشید جان چندین تن را با خطر 
روبه رو خواهید کرد و یا مبادا خودتان به این ویروس 
مبتال شوید. ما باید متعهد به یک سلسله ارزش ها در 
و  اسالمی  فرهنگی،  ملی،  ارزش های  باشیم؛  زنده گی 
فرض  کردن  نگاه  جان  هم  اسالم  دین  در  اجتماعی. 
پنداشته شده است. اصول اجتماع به ما می گوید: سبب 
مشکل و زیان دیگران نشوید. پس باید متوجه بود و 
فرصت های زنده گی را نباید قربانی فرصت های زودگذر 

کنیم.
به  بود،  اوایل، که کرونا در کشور شیوع کرده  اگر در 
اکنون  می دادیم،  گوش  صحی  توصیه های  و  دستور 

عید در خانه می مانیم
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کاربران  از  افشار،  رامین  می شود.  دست به دست 
توصیه  مردم  به  مطلبی  درمیان گذاری  با  فیس بوک، 
خانه  در  را  »عید  کارزار  با  و  بمانند  خانه  در  کرده 

می مانیم« یک جا شوند.
شماری از عالمان دین و شخصیت های بانفوذ در هرات، 
توصیه های  خواسته اند،  مردم  از  پیام هایی  انتشار  با 
پزشکان را رعایت کرده و در روزهای عید، از رفت وآمد 

به خانه های یک دیگر خودداری کنند.
نشر  با  پیش  روز  چند  هرات،  عامه  صحت  ریاست 
اعالمیه ای، از مردم خواست، برای جلوگیری از گسترش 
کرونا، در روزهای عید از رفت وآمد و دیدارهای عیدی 
پرهیز کنند. پزشکان نیز هشدار می دهند نادیده گرفتن 
موارد بهداشتی و رفت وآمد مردم در روزهای عید، خطر 
گسترش ویروس را افزایش می دهد و ممکن است شمار 

مبتالیان کرونا را، چندین برابر افزایش دهد.

بازارهای شلوغ و بی پروایی مردم
پس از یک ماه قرنطین و بسته بودن دکان ها و مراکز 
تجارتی، با نزدیک شدن عید فطر، در واپسین روزهای 
رمضان، بازار خریدو فروش اجناس عیدانه در هرات جان 

تازه ای گرفته است.
هر چند حضور مردم در مراکز خرید نسبت به سال های 
هشدارهای  باوجود  بازهم  اما  نیست،  پررنگ  گذشته 
نسبتاً  تبلیغات  و  کرونا  خطرهای  مورد  در  پزشکان 

چرا باید این عید را در خانه های خود بمانیم؟
مردم کشور از طبقه های متفاوت ثروت مند، تهی دست، 
شهرنشین و ده نشین هستند و این عید شاید فرصتی 
باشد برای این که به جای خریدن میوه های رنگارنک 
بیش تر  شاید  بیایند.  بی چاره ها  دل  از  ثروت مندان 
بتوانیم درک کنیم که چرا روابط میان انسان ها مهم 
است، از سویی هم بحران کرونا محدودیت های زیادی 
فکر  به  بشر  و  آورده  میان  به  انسان ها  زنده گی  در  را 
تا  زنده گی  ادامه ی  برای  دیگر  گزینه های  از  استفاده 
پایان مریضی کویید- 19، شد. رسانه ها بیش تر از طریق 
فروشگاه ها  گرفته اند،  پیش  در  را  کارهای شان  انترنت 
بیش تر توانستند فروش شان را با استفاده از انترنت به 
گونه ی آن الین انجام بدهند، جلسات اداری و برنامه ها 
به شیوه ی آن الین پیش رفت، دانشگاه ها و مرکز های 
آموزشی، شیوه ی استفاده از سیستم آموزش از راه دور 
از  را  این عید  و... پس چی می شود  را تطبیق کردند 
راه دور تجلیل کنیم؟ از سویی، حاال همه درک کردند 
به  ارج گذاری  اجتماعی  فاصله های  کردن  مراعات  که 
خودشان و دیگران است که با این موضوع به میان آمدن 

خفه گی ها هم حل می شود.
کرونا چالش های فراوانی اقتصادی را برای جهان به ویژه 
افغانستان ایجاد کرد، حاال اگر فامیلی در گذشته توان 

آن ها، از ترس کرونا، با چهره هایی که زیر ماسک پنهان 
است، به خرید می آیند.

هشدار وزارت صحت عامه به مردم
در  قرنطین  وضع  کشور،  عامه  صحت  وزارت  باور  به 
تا  کرونا،  ویروس  و  نیست  ممکن  افغانستان  شهرهای 
مهارش  برای  راهی  نشود،  تولید  واکسینش  که  زمانی 
ویروس،  سایه ی  زیر  زنده گی  به  باید  مردم  و  نیست 

خودشان را عادت دهند.
نشستی  در  جواز،  دوم  جمعه،  روز  فیروز،  فیروزالدین 
خبری در کابل، از مردم خواست برای جلوگیری از مبتال 
شدن به کرونا، فاصله گیری اجتماعی و بهداشت فردی را 

رعایت و از ماسک استفاده کنند.
کشور  شهروندان  تمام  از  هم چنان  عامه  صحت  وزیر 
خارج  خانه های شان  از  عید،  روزهای  در  خواست 
نشوند و جشن عید را در خانه برگزار و با وابسته گان 

و دوستان شان، از طریق تلفن، عید را تبریکی بدهند.
نکردن  رعایت  و  قرنطین  شکستن  او،  گفته ی  به 
فاصله گیری اجتماعی و بهداشت فردی، سبب افزایش 
چشم گیر بیماران کرونا در کشور می شود و میان رعایت 
رابطه ای  مبتالیان،  افزایش  و  بهداشتی  موارد  نکردن 

مستقیم وجود دارد.
از سوی دیگر سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف، در 
بر  عامه گفت،  وزیر صحت  با  نشست خبری مشترک 
اساس فتوای کتبی وزارت حج و اوقاف، به صراحت بیان 
توصیه های  عامه،  صحت  وزارت  توصیه های  که  شده 
سفارش های  باید  مردم  و  است  اوقاف  و  حج  وزارت 

پزشکان را رعایت کنند.
او از شهروندان خواست، بهداشت فردی، فاصله گیری و 
دیگر موارد پیش گیرانه برای مهار کرونا را رعایت کنند و 
اگر نشانه های بیماری را دارند، از حضور در مسجدها و 

مکان های عمومی خودداری کنند.
اوقاف،  و  حج  وزارت  سرپرست  منیب،  عبدالحکیم 
عید  روزهای  در  خواست،  طالبان  گروه  از  هم چنان 
آتش بس کنند و زمینه را برای برگزاری گفت وگوهای 

»میان افغان ها« فراهم سازند.
با وجود هشدار وزارت صحت عامه و توصیه های برخی 
عالمان دین، باز هم شماری زیادی از مردم توصیه های 
بهداشتی را نادیده گرفته و در برابر کرونا بی پروا هستند، 
اما وزارت صحت عامه هشدار می دهد، این بی پروایی ها، 

پی آمدهای خطرناکی در پی دارد.

شاید بیش تر از ۵00 تن مبتال به مریضی کووید- 19 
نیست، جهان  ساده ای  ویروس چیز  این  نمی داشتیم، 
را به چالش کشید، دانشگاه ها تعطیل شدند، دفترها، 
باشگاه ها، رستورانت ها خط های هوایی و زمینی محدود 
بسته  مرز ها  متوقف شد،  مواصالت  و  شد، حمل ونقل 
شدند. این ویروس جان هزاران تن را گرفت و چالش های 
بزرگ اقتصادی را ایجاد کرد. پس لطفاً متوجه خودتان 
شما  برای  مهم  مسأله ای  این  شاید  باشید،  دیگران  و 
دلیل  اما  نمی گیرید،  را جدی  ویروس  این  که  نباشد 

نمی شود که جان اطرافیان تان را به خطر بیندازید.
از  شماری  اما  است.  حاکم  جهان  تمام  در  قرنطین 
با مراعات  را  این مسأله  توانستند که جدیت  کشور ها 
کردن توصیه های صحی کاهش دهند. بیماران شفایاب 
ان شاءاهلل  می شود  تمام  روزی  هم  کرونا  خواهند شد، 
بعد، همه ی جهان جشن خواهند گرفت و ما افغان ها 
هم دوباره به زنده گی عادی مان برخواهیم گشت. پس 
کرونا را جدی بگیرید این عید را در خانه تجلیل کنید. 
است  به حدی  ارتباطی  امکانات  اکنون  از سویی هم، 
یک  با  شد،  نخواهد  احساس  شما  میان  فاصله ها  که 
از عشق و محبت،  پیام مملو  با یک  تماس تصویری، 
عید  یک  از  تجلیل  تجربه ی  می توانید  عزیزان تان،  به 

متفاوت را داشته باشید.

محمدحسین نیک خواه

miladbawer2@gmail.com
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جهان بعد از کووید-۱۹
بیل گیتس و چگونه گی مبارزه با پاندمی های آینده

سرعت  را  پزشکی  بزرگ  پیش رفت  سه  کرونا  ویروس 
می بخشد که آن فقط یک شروع است.

هنگامی که تاریخ نویسان کتابی در مورد بیماری همه گیر 
کووید-19 می نویسند، آن چه که تاکنون سپری کرده ایم، 
احتماالً فقط یک سوم آن را شکل می دهد. بخش عمده ی 

داستان را اتفاقات بعدی شکل خواهد داد.
تا  امریکای شمالی،  اروپا، آسیای شرقی و  نقاط  اکثر  در 
اخیر این ماه، پاندمی از نقطه ی اوج خود هم ممکن بگذرد. 
اوضاع  اند  امیدوار  مردم  از  بسیاری  هفته،  چند  طی  در 
به حالتی که در ماه دسامبر سال گذشته بود، باز گردد. 

متأسفانه، این اتفاق نخواهد افتاد.
من معتقدم که بشریت این بیماری همه گیر را شکست 
واکسین  مردم  بیش تر  که  صورتی  در  تنها  اما  می دهد، 
نخواهد  باز  عادی  حالت  به  زنده گی  زمان،  آن  تا  شوند. 
گشت. حتا اگر دولت ها مقررات قرنطین را از میان بردارند 
در  انسان  بگشایند،  را  خود  درهای  مجدداً  تجارت ها  و 
معرض بیماری نفرت طبیعی قرار دارد. فرودگاه ها بیروبار 
نخواهند بود، ورزش در استدیوم های اساساً خالی برگزار 
افسرده گی خواهد  دچار  اقتصاد جهانی  و  گردید  خواهد 

روز ۲1 می از طرف سازمان ملل متحد به عنوان »روز تنوع 
است.  شده  نام گذاری  توسعه«  و  گفت وگو  برای  فرهنگی 
درک ما از ارزش تنوع فرهنگی در جهانی که ۷۵ درصد  
از درگیری ها برخاسته از مشکالت و تفاوت های فرهنگی 
است، بسیار مهم است. هم چنین نام گذاری یک روز برای 
آن، اهمیت ارتباطات فرهنگی برای ارتقای صلح، ثبات و 

توسعه را نشان می دهد.
تاریخ افغانستان پس از استقالل مملو از تنش های سیاسی 
داخلی، مداخالت خارجی و اختالفات میان قدرت ها قومی 
میراث  مورد  در  نشده  گزارش  ارقام  و  آمار  است.  بوده 
هزینه  از  فراتر  بسیار  کشور،  این  متنوع  و  غنی  فرهنگی 
عدم  و  حمایت  کمبود  است.  تعارض  این  انسانی  فجایع 
اقدامات نهادهای رسمی، این آثار را در خطر نابودی قرار 
داده است. اکنون وقت آن رسیده است که به آن چیزی که 
در جنگ افغانستان قابل توجه نبوده است و دیده نمی شود، 
توجه شود. زمان آن رسیده است که میراث فرهنگی کشور 
قبل از این که در اثر امواج جنگ از بین برود، محافظت شود.

مطمینا این فقط افغانستان نیست که میراث فرهنگی اش 

جدا از پیش رفت در تولید واکسین ها، دو پیش رفت بزرگ 
پزشکی دیگر از این بیماری همه گیر پدیدار خواهد شد. 
خواهد  تشخیص  زمینه ی  در  پیش رفت ها  این  از  یکی 
می شود،  پیدا  جدیدی  ویروس  اگر  بعد  دفعه ی  بود. 
احتماالً افراد می توانند آن را در خانه مثل انجام آزمایش 
حامله گی، آزمایش کنند. به  جای داخل کردن چوب در 
بینی و گرفتن نمونه، ممکن تنها با تماس سطحی به بینی، 
این نوع آزمایش انجام شود. محققان می توانند ظرف چند 
ماه بعد از شناسایی یک بیماری جدید، چنین آزمایشاتی 

را آماده کنند.
پیش رفت سوم در مورد داروهای ضد ویروس خواهد بود. 
تا هنوز، کم ترین سرمایه گذاری در این بخش های ساینسی 
صورت گرفته است. ما در بخش تولید دارو برای مقابله با 
تولید دارو  نبوده ایم که در بخش  ویروس ها آن قدر مؤثر 
برای مبارزه با باکتری ها بوده ایم. اما این تغییر خواهد کرد. 
محققان ذخیره گاهای بزرگ و متنوع از انتی ویروس ها را 
ایجاد خواهند کرد که می توانند از طریق آن ویروس ها را 
شناسایی و تشخیص کنند و به سرعت درمان های مؤثر را 

برای ویروس های جدید پیدا کنند.
مداخله ی  و  بعدی  پاندمی  برای  را  ما  فناوری،  هرسه 
به موقع، هنگامی که شمار مبتالیان خیلی کم است، آماده 
را در مقابله  ما  اما تحقیقات اساسی هم چنین  می سازد، 
با بیماری های عفونی موجود - و حتا تداوی پیش رفته تر 
بیماری سرطان کمک می کند )دانشمندان مدت ها است 
تصور می کنند که واکسین های mRNA می تواند منجر به 
تولید واکسین سرطان شود. اما تا زمان شیوع کووید-19 
تحقیقات گسترده ایدر مورد چگونه گی تولید انبوه و حتا با 

قیمت ارزان انجام نشده بود.(
بود.  نخواهد  ساینس  عرصه ی  در  تنها  ما  پیش رفت 
حاصل  اطمینان  تا  بود  خواهد  ما  توانایی  این  هم چنین 
از آن ساینس سود می برند. فکر می کنم  کنیم که همه 
برای سال های پس از ۲0۲1، از سال های بعد از 194۵ 
خواهیم آموخت. با پایان جنگ جهانی دوم، رهبران برای 
بین المللی  نهادهای  بیش تر،  درگیری های  از  جلوگیری 
مانند سازمان ملل متحد را ایجاد کردند. بعد از کووید-19، 
رهبران اقدام به ایجاد نهادهایی برای جلوگیری از پاندمی 

بعدی خواهند کرد.
و  منطقه ای  ملی،  سازمان های  از  ترکیبی  نهادها  این 

تیموریان  دوره  به  ه  هرات  والیت  تاریخی  مناره های  و 
برمی گردد و هم چنان بنای تاریخی قرن پنجم تخت رستم 
در سمنگان مثال های مهمی از اماکنی اند که باید حفظ و 

مرمت شوند.
اما ترمیم این آثار در حال حاضر تنها نیازمندی آن نیست. 
خطرات فراروی میراث فرهنگی افغانستان در سال ۲001 

شد؛ چون تقاضا پایین خواهد ماند و مردم در مصرف خود 
محتاطانه عمل خواهند کرد.

اگرچه این پاندمی در کشورهای توسعه یافته کند می شود، 
خواهد  بیش تری  سرعت  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
یافت؛ اما تجربه ی آن ها خیلی بد خواهد بود. در کشورهای 
فقیرتر که کم تر کارها از راه دور انجام می شود، اقدامات 
فاصله های اجتماعی نیز موثر و کارا نخواهد بود. ویروس به 
سرعت گسترش خواهد یافت و سیستم های صحی قادر به 
مواظبت از افراد مبتال نخواهند بود. کووید-19 شهرهایی 
مانند نیویورک را سراسیمه کرده است. داده ها حاکی از آن 
است که تنها یک شفاخانه شهر منهتن، نسبت به بسیاری 
از کشورهای آفریقایی، دارای بیش ترین بسترهای مراقبت 

ویژه است. ممکن است میلیون ها نفر بمیرند.
حصول  با  می توانند  ثروت مند  کشورهای  مثال،  طور  به 
اطمینان از این که لوازم حیاتی در دسترس آن هایی که 
پول بیش تر پیشنهاد می کنند، قرار نگیرد، به این پروسه 
یاری کنند. اما مردم در مناطق ثروت مند و فقیر یک جا با 
هم، زمانی می توانند مصون باشند که یک راه حل پزشکی 
موثر برای این ویروس داشته باشیم و آن راه حل یعنی 

واکسین.
مهم ترین  جمله ی  از  پزشکی  محققان  آینده،  سال  طی 
این  از  قبل  حتا  خوش بختانه،  بود.  خواهند  جهان  افراد 
واکسین ها  تولید  بزرگ در  پاندمی، آن ها دست آوردهای 
داشتند. واکسین های معمولی به بدن شما می آموزند که 
عامل بیماری »پتوجن« را، معموالً با معرفی یک شکل از 
ویروس ضعیف و یا مرده، تشخیص دهد،  اما نوع جدیدی 
از واکسین ها نیز وجود دارد که محققان را مجبور به گذران 
زمان طوالنی برای رشد حجم زیادی از عوامل بیماری زا 
ژنتیکی  کد  از    mRNA واکسین های  این  نمی کند. 
استفاده می کنند تا به سلول های شما دستورالعمل ایمنی 
واکسین های  از  سریع تر  می توانند  آن ها  احتماالً  بدهند. 

سنتی تولید شوند.
 ،۲0۲1 سال  دوم  نیمه ی  تا  که  است  این  من  امید 
شرکت های داروسازی در سراسر جهان واکسین را تولید 
می کنند. اگر این اتفاق بیفتد، این یک دست آورد تاریخی 
از  که  بود  خواهد  حرکتی  سریع ترین  این  بود.  خواهد 
بشر  آن،  واکسین  تولید  تا  بیماری جدید  شناسایی یک 

طی می کند.

در معرض تهدید قرار دارد، اما 
کشور  این  که  گفت  می توان 
کشورهایی  چنین  صدر  در 
که  عوامل چندگانه  دارد.  قرار 
بر سر زمین،  اختالفات  شامل 
بین گروه های  درگیری محلی 
برای  بودجه  و کمبود  مختلف 
آثار  این  ترمیم  و  نگهداری 
تهدید  را  آثار  این  می شوند، 
می کند. هم زمان کم رنگ شدن 
بی جا  و  زنده گی سنتی  سبک 
گروه  های  کوچیدن  و  شدن 

می شود  باعث  دیگر  مکان  به  مکانی  از  مردم  از  بزرگی 
که سنت ها و فرهنگ های محلی حفظ نشده و رفته رفته 

کم رنگ شوند.
شدت  به  فرهنگی  مهم  اماکن  از  بسیاری  افغانستان،  در 
موالنا  زادگاه  جمله  از  هستند.  مراقبت  و  مرمت  نیازمند 
جهان  نام دار  متفکر  و  شاعر  بلخِی،  محمد  جالل الدین 

جهانی خواهند بود. من انتظار دارم آن ها به همان روشی 
شرکت  جنگ ها  در  معمول  طور  به  مسلح  نیروهای  که 
اقدام خواهند کرد.  میکروب ها«  با  می کنند، در »مبارزه 
این نهادها ما را در برابر یک ویروس جدید دیگر که از 
خفاش ها و یا پرنده ها به انسان سرایت می کند، آماده نگه 
می دارند. آن ها هم چنین ما را در برابر بازی گران بدسرشت 
که ممکن یک بیماری عفونی را در یک آزمایشگاه خانه گی 
بسازد و سعی بر آن کند که از آن من حیث سالح استفاده 
کند، آماده خواهند ساخت. با تمرین آماده گی در برابر یک 
پاندمی دیگر، جهان نیز در برابر اقدامات بیوتروریسم از 

خود دفاع خواهد کرد.

آن را جهانی سازید
کمک های  اختصاص  با  ثروت مند،  کشورهای  امیدوارم 
مراقبت های  سیستم  ایجاد  منظور  به  بیش تر  خارجی 
آماده گی ها  این  در  را  فقیر  بهداشتی، کشورهای  اولیه ی 
دخیل سازند. حتا خودخواه ترین شخص - یا انزواطلب ترین 
کشور - باید تاکنون با این موضوع موافق باشد. این بیماری 
قوانین  از  ویروس ها  که  است  داده  نشان  ما  به  همه گیر 
خیر،  یا  می آید  خوش مان  اگر  نمی کنند،  پیروی  مرزی 
همه ی ما از طریق شبکه ای از میکروب های میکروسکوپی 
پیوند بیولوژیک داریم. اگر ویروس جدیدی در یک کشور 
کشور،  آن  پزشکان  که  می خواهیم  ما  شود،  ظاهر  فقیر 
توانایی کشف و مهار این ویروس را در اسرع وقت داشته 

باشند.
هیچ یک از این ها اجتناب ناپذیر نیست. تاریخ یک سلسله 
مشخص را دنبال نمی کند. مردم انتخاب می کنند که کدام 
بروند.  بی راهه  به  است که  و ممکن  را طی کنند  جهت 
سال های بعد از ۲0۲1 ممکن است به سال های پس از 
194۵ شباهت داشته باشد، اما بهترین قیاس برای امروز 
ممکن است روز 10 نوامبر سال 194۲ باشد. بریتانیا به 
تازه گی اولین پیروزی جنگ در زمین را به دست آورده بود 
و وینستون چرچیل در سخنرانی اش اظهار داشت: »این 
پایان نیست، این حتا آغاز یک پایان نیست. اما این ممکن 

است پایان یک آغاز باشد«.
بیل گیتس بنیان گذار شرکت مایکروسافت و رییس نهاد بِل 
و ملیندا  گیتس است. این سلسله تحت عنوان »جهان بعد از 

کووید-19« در اکانمست نشر می شود.

بودای  معروف  تندیس   طالبان  که  شد  روشن  هنگامی 
بامیان را نابود کردند. بودای بامیان در آن زمان بزرگ ترین 
مجسمه بودا در کره زمین بود. بنابراین، محافطت کلیدی 
از میراث فرهنگی افغانستان و مستند سازی آثار فرهنگی 

فعلی، بسیار ضروری است.
پی آمد غمگین حاصل از سال های غفلت این است که هیچ 
کسی آگاهی کامل از وضعیت حال حاضر اماکن فرهنگی 
افغانستان  ندارد. اولین اقدام در جهت حمایت از این میراث، 
آگاهی از موجودیت مکان ها و ثبت دقیق آن ها است؛ چون 
بدون دانستن آن چه که هنوز باقی مانده، ما نمی توانیم در 

آینده از آن ها محافظت کنیم.
کارهای  فرهنگی  آثار  حفاظت  و  ترمیم  که  می دانیم  ما 
دشواری اند که منابع سنگین می طلبند، اما  انجام این کارها 

بسیار حیاتی است. به قول موالنا:
»قدرت کلماتت را باال ببر، نه صدایت را! این باران است که 

باعث رویش گل ها می شود، نه رعد و برق«.
بنابراین بهترین روش و موثرین کار در این زمینه، حرف 
زدن است. به همین سبب هم زمان با »روز تنوع فرهنگی 
دریچه های  بهانه  این  به  بیایید  توسعه«  و  برای گفت وگو 
گفت وگو درباره ارزش فرهنگ افغانستان و جایگاه آن را در 

حل منازعات بگشاییم.
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رابعه نسیمی آیا میراث فرهنگی خود را فراموش کرده ایم؟
ضرورت گفت وگو درباره میراث فرهنگی و آثار تاریخی

در اکثر نقاط اروپا، آسیای شرقی و امریکای 
شمالی، تا اخیر این ماه، پاندمی از نقطه ی اوج 

خود هم ممکن بگذرد. در طی چند هفته، بسیاری 
از مردم امیدوار اند اوضاع به حالتی که در ماه 
دسامبر سال گذشته بود، باز گردد. متأسفانه، 

این اتفاق نخواهد افتاد.


