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گزارش روز

آیا قاعدهی مذاکرات صلح
امریکا و طالبان تغییر میکند؟
زملــی خلیــلزاد فرســتادهی ویــژهای امریــکا
بــرای صلــح افغانســتان ،پــس از توقــف دور یازدهــم
مذاکــرات صلــح بــا طالبــان بــه پاکســتان رفــت.
آقــای خلیــلزاد در دیــدار بــا شــاه محمودقریشــی،
وزیرخارجــهی پاکســتان ،از مذاکــرات امریــکا و
طالبــان در قطــر گزارشــی را بــه اســامآباد ارائــه
کــرد .وزارت خارجــهی پاکســتان گفتــه اســت کــه
توافــق صلــح امریــکا و طالبــان ،راه را بــرای مذاکرات
بیناالفغانــی همــواره خواهــد کــرد کــه ایــن نــه تنهــا
در افغانســتان ،بلکــه در منطقــه نیــز تأثیــرات مثبتــی
خواهــد داشــت .آقــای خلیــلزاد...

رسنوشت انتخابات تا دو-سه روز آینده
مشخص خواهد شد
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یادداشت روز

آیا علام رسالتشان
را انجام دادهاند؟
از زمانــی کــه بــه یــاد دارم ،مــا مســلامنان چشــم بــه
دهــان علــای دیــن دوختــه ایــم تــا رهنــا و مرشــد
مــان باشــند .آن زمانــی کــه کــودک بودیــم و عقــل
مــان قــد منـیداد ،فقــط حفــظ میکردیــم و تــا جایــی
کــه میتوانســتیم عمــل .چنــد ســالی کــه از عمــر
مــان گذشــت و کمــی مغــز مــان بــه کار افتــاد ،بیشــر
دقــت میکردیــم و وعــظ واعظــان را بــا خــود مــان
تکــرار؛ دیگــر مدعــی تفکــر و تعقــل بودیــم و ســعی
میکردیــم ،تحلیــل کنیــم ،بیندیشــیم ،بفهمیــم و
عمــل را بــا درک همــراه کنیــم .چــه کتابهــا کــه
نخواندیــم ،چــه خطبههــا...
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گفتوگو

صادرات افغانستان به چین از طریق
دهلیز هوایی متوقف شد

مســؤوالن وزارت صنعــت و تجــارت ،میگوینــد
کــه صــادرات افغانســتان بــه چیــن از طریــق دهلیــز
هوایــی ،بــه دلیــل جلوگیــری از گســرش ویــروس

سید محسن حسینی (نقاش ،گرافیست،
کارگردان فیلم و انیمیشن)

نویسندگان و شاعران ما وقتی به
اروپا میرسند ،عقیم میشوند
5

جامعه

زندگی به رنگ زن
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باشــندگان فیروزکــوه – مرکــز والیــت غــور 14 ،روز
پیــش ،در یــک حرکــت اعرتاضــی ،نســبت بــه بیتوجهــی
دولــت و بیعدالتــی در رشــد نامتــوازن...

مردی در رسپل دو هزار مرت مربع زمین
برای ساخت مکتب دخرتانه اهدا کرد
وزارت معــارف ،اعــام کــرده اســت کــه مــردی در
ولســوالی گوســفندی والیــت رسپــل ،حــدود دو هــزار
مــر مربــع زمیــن شــخصیاش را بــرای ســاخت یــک

جامعهی مخلوق
امارتاسالمی طالبان

کرونــا ،توقــف یافتــه اســت.
ســمیر رســا ،ســخنگوی وزارت صنعــت و تجــارت،
بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد...

اعرتاضهای مردمی
در والیت غور پایان یافت

تظاهــرات چنــد روزهی باشــندگان والیــت غــور در
اعــراض بــه نامتــوازن بــودن بودجــهی ســال مالــی
 1399خورشــیدی ،پایــان یافــت.

گزارش
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ســطح نــازل ســواد عمومــی ،نبــود سيســتم توزيــع
منظــم روزنامههــا و عــدم دسترســی شــار بيشــر
مــردم بــه روزنامههــا ،نبــود انگیــزهی مطالعــه در
بیــن مــردم و گرایــش روز افــزون آنهــا بــه اســتفاده از
رســانههای مجــازی و شــبکههای اجتامعــی ،باعــث
شــده اســت کــه تــراژ روزنامههــا ثابــت و در ســطح
ی مبانــد.
پايــن باق ـ 
آمــاری کــه روزنامــهی صبــح کابــل ،از مدیــران
روزنامههــای پایتخــت بدســتآورده ،نشــان
میدهــد ،روزنامــهی هشــت صبــح بــا تیــراژ
 ،15000اطالعــات روز...
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گزارش روز

دانشجوی افغان:

مکتــب دخرتانــه اهــدا کــرده اســت.
ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 12دلــو) بــا نــر اعالمی ـهای
گفتــه اســت کــه فیضاللــه ،یکــی...
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سنت و فقر فرهنگی ،زندگی زنی را تباه کرد

زنــی بــا موهــای ژولیــده ،بوتهــای پــاره و چشــان
مضطــرب کــه در نگاههــای بیرمقــش ،رسدی زندگــی و
درد روزگار را میتــوان دیــد.
تنهــا و رسگــردان بــرای یافــن راهحلــی بــرای زندگــی

در کابل برای هرهزار نفر
یک نسخه روزنامه چاپ میشود

اش ،کوچــه و پــس کوچههــای کابــل را میگــردد تــا
اینکــه بــا کســی برخــورده و آدرس یکــی از نهادهــای
مدافــع حقــوق زنــان را برایــش داده اســت .او بــا
دشــواریهای فــراوان توانســته اســت...
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در میدان هوایی کابل
بررسی ساده شدم

بــا گذشــت هــر روز ویــروس کرونــا در چیــن ،قربانی
بیشــر از شــهروندان ایــن کشــور میگیــرد .بــر بنیــاد
آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت ایــن کشــور ،آمــار
قربانیــان ویــروس کرونــا در چیــن ،بــه  260نفــر
رســیده و گفتــه میشــود کــه بیــش از 12هــزار نفــر
دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.
بــر بنیــاد گزارشهــا ،جــدا از چیــن 6 ،مــورد در
امریــکا 9 ،مــورد در اســرالیا 6 ،مــورد در فرانســه1 ،
مــورد در نیپــال 14 ،مــورد در جاپــان 16 ،مــورد در
ســنگاپور 11 ،مــورد...
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قفل انتخابات با کلید
صلح باز خواهد شد؟

رسانجــام پــس از ســه مــاه بیرسنوشــتی نتیجــهی
انتخابــات ،معــاون ســخنگوی کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،گفتــه اســت ،بــه زودی فیصلــهای
کــه رسنوشــت انتخابــات ریاســتجمهوری را مشــخص
کنــد ،اعــام خواهــد شــد .محمدرضــا فیــاض ،معــاون
ســخنگوی کمیســیون شــکایات انتخابــات ،روز شــنبه
( 12دلــو) ،در یــک کنفرانــس خــری گفــت کــه رونــد
دســتهبندی و تصنیــف شــکایتهای اســتینافی ،در 21
والیــت تکمیــل شــده و در ســایر والیــات باقیمانــده نیــز
احتــاال تــا دور روز دیگــر تکمیــل خواهــد شــد .آقــای
فیــاض گفــت« :در هفتـهی جــاری ،فیصلههــای مهمــی در
مــورد موضوعــات جنجالــی بــه ویــژه  ۳۰۰هــزار رأی ،اعــام
میشــود ».پیــش از ایــن نیــز ،قاســم الیاســی ،ســخنگوی
ایــن کمیســیون گفتــه بــود کــه فیصل ـهی نهایــی در مــورد
 300هــزار رأی ،در هفتــهی جــاری اعــام خواهــد شــد.
بــر اســاس احتاملــی کــه ایــن کمیســیون مطــرح کــرده
اســت ،ممکــن نتوانــد تــا دو روز دیگــر فیصلــهی نهایــی
در مــورد آرای جنجالــی را اعــام کنــد؛ امــا تــا دو روز یــا
چنــد روز دیگــر ،مســلم اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،مجبــور اســت فیصلــهاش در مــورد
آرای جنجالــی را نهایــی و همگانــی کنــد.
آنچــه نگرانــی در مــورد اعــام نتیجــهی نهایــی را
افزایــش میدهــد ،ایــن اســت کــه پــس از بررســیهای
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی و اعــام نتیج ـهی نهایــی،
نتیج ـهی اعالمشــده بــار دیگــر از ســوی برخــی تیمهــای
انتخاباتــی پذیرفتــه نشــود و بحــران انتخابــات همچنــان
بحــران باقــی مبانــد.
س دبیرخانــهی کمیســیون
چمنشــاه اعتــادی ،رییــ 
شــکایات انتخاباتــی کــه در مصاحبــهی اختصاصــی بــا
صبــح کابــل گفتــه بــود ،اگــر ده مــورد از شــکایتهای
مطرحشــده جــدی باشــد ،میتوانــد در نتیجــهی نهایــی
انتخابــات تغییــر بیــاورد .آقــای اعتــادی گفتــه بــود کــه
کمیســیون شــکایات بــا شــش هــزار و  500شــکایت
روبــهرو اســت و اگــر ده مــورد از ایــن شــکایتها مســتند
و پشــتوانهی محکــم داشــته باشــد ،نتیج ـهی انتخابــات را
تغییــر میدهــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه بلندتریــن آرا ،تنهــا  0.64درصــد
از معیــار قانونــی بــرای برنــده شــدن بــاال اســت و آقــای
غنــی بــا  923هــزار رأی ،بلندتریــن آرا را آورده اســت،
اندکــی تغییــر در نتایــج نهایــی ممکــن اســت ،آقــای غنــی
را از دور برنــده شــدن بیــرون کنــد و انتخابــات بــدون ایــن
کــه زعیمــی را بــه مــردم معرفــی کنــد ،بــه دور دوم بــرود.
اکــر کارشناســان و نهادهــای ناظــر انتخابــات،
بــه ایــن بــاور انــد کــه انتخابــات ریاســتجمهوری در
دور اول نتیجــهای نخواهــد داشــت .بــا ایــن فــرض ،بــا
توجــه بــه وضعیــت اقتصادی-سیاســی افغانســتان و
خــای قانون ـیای کــه دولــت دچــار آن اســت ،برگــزاری
دوبــارهی انتخابــات بــه زودی محتمــل نخواهــد بــود.
حتــا در بهــار ســال آینــده نیــز ،برخــی احتــال ایــن
را میدهنــد کــه دولــت تــوان مالــی بــرای برگــزاری
دوبــارهی انتخابــات را نــدارد.
گذشــته از مســائل مالــی و خــای قانونـیای کــه دولــت
در آن قــرار دارد ،بحــث گفتوگوهــای صلــح داغ اســت و
ممکــن اســت ،بــا آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی،
گفتــان تــازهای در افغانســتان بــاز شــود .بــا آن کــه همــه
انتظــار داشــتند ،دولتــی قانونــی از انتخابــات بیــرون بیایــد
تــا بتوانــد رسنوشــت صلــح بــا طالبــان را از موقــف قــوی،
در اختیــار بگیــرد؛ امــا گــان مـیرود کــه چنیــن انتظــاری
بــرآورده نیســت و نتیجــهی انتخابــات بــه رییسجمهــور
قانونــیای منیانجامــد.
بــا ایــن کــه انتخابــات یــک اصــل دموکراتیــک اســت
و بایــد ارج گذاشــته شــود؛ امــا اگــر نتیجــهی انتخابــات
امســال ،زعیــم قانونــیای را بــرای افغانســتان معرفــی
نکنــد ،آنچــه بــه صــاح افغانســتان خواهــد بــود ،تشــکیل
یــک اجــاع داخلــی اســت کــه بتوانــد در گفتوگوهــای
بیناالفغانــی بــه منایندگــی از افغانســتان پشــت میــز
مذاکــره بنشــیند .اگــر دولــت نتوانــد بــه ایــن اجامع برســد؛
اجامعــی کــه ممکــن نتیجــهی یــک حکومــت ایتالفــی
باشــد یــا قــرارداد دیگــری کــه متــام چهرههــا و جریانهــای
سیاســی را بــا خــود داشــته باشــد ،احتــال ایــن کــه وضــع
از ایــن کــه هســت بدتــر شــود ،زیــاد اســت .طالبانــی کــه
دولــت فعلــی افغانســتان را طــرف گفتوگــو منیپندارنــد،
اگــر دولــت نتوانــد همــه جریانهــای سیاســی را زیــر یــک
تصمیــم و ســقف جمــع کنــد ،بــه هیــچ وجــه از ســوی ایــن
گــروه پذیرفتنــی نخواهــد بــود.
شــاید طالییتریــن فرصــت بــرای دولــت افغانســتان،
همیــن زمســتانی باشــد کــه جریــان دارد .بــا توجــه بــه
رسدی زمســتان کــه فعالیتهــای طالبــان را محــدود
کــرده اســت ،اگــر تنشهــا بیــن جریانهــای سیاســی و
دولــت فروکــش نکنــد و افغانســتان بــا تنشهــا موجــود
وارد بهــار پیــش رو شــود ،طالبــان ســعی خواهنــد کــرد،
فشــارهای نظامــی شــان را افزایــش بدهنــد و احتــال ایــن
کــه جریانهــای سیاســیای را بــا خــود همنظــر کننــد
هــم کــم نیســت؛ پــس تــا بهــار میرســد و طالبــان صفــوف
شــان را بــرای عملیــات نظامــی تنظیــم میکننــد ،بایــد
جریانــی در داخــل افغانســتان شــکل بگیــرد کــه بتوانــد بــه
منایندگــی از متــام اقشــار و اقــوام وارد گفتوگــو شــود و
طالبــان را مجبــور کنــد دســتآوردهای دو دهــهی اخیــر
افغانســتان را بپذیرنــد.

آیا قاعدهی مذاکرات صلح امریکا و طالبان تغییر میکند؟
زملی خلیلزاد فرستادهی ویژهای
امریکا برای صلح افغانستان ،پس از توقف
دور یازدهم مذاکرات صلح با طالبان به
پاکستان رفت .آقای خلیلزاد در دیدار
سیدمهدی حسینی با شاه محمودقریشی ،وزیرخارجهی
پاکستان ،از مذاکرات امریکا و طالبان در
قطر گزارشی را به اسالمآباد ارائه کرد .وزارت خارجهی پاکستان
گفته است که توافق صلح امریکا و طالبان ،راه را برای مذاکرات
بیناالفغانی همواره خواهد کرد که این نه تنها در افغانستان،
بلکه در منطقه نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت .آقای خلیلزاد
پس از دیدار با مقامهای ملکی ،به رساغ نظامیان پاکستان رفته
و با «قمر باجواه» رییس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد .در این
دیدار ،خلیلزاد و قمر باجواه ،پیرامون مذاکرات صلح افغانستان
گفتوگو کردند.
سفارت امریکا در پاکستان نیز اعالم کرده که آقای خلیلزاد
برای ایجاد تسهیالت بیشرت اسالمآباد در مذاکرات صلح با
طالبان ،خواستار همکاریهای بیشرت این کشور شده است.
بر اساس عالمیهی سفارت امریکا در پاکستان ،خلیلزاد از
ش خشونتها
تالشهای جاری اسالمآباد در راستای کاه 
استقبال کرده و تأکید منود که کاهش خشونت ،راه را برای
توافق امریکا و طالبان همواره میکند.
فرستادهی ویژهی امریکا پس از سفر به پاکستان ،اکنون وارد
کابل شده است .او با رهربان حکومت وحدت ملی ،به ویژه با
محمدارشف غنی رییسجمهوری افغانستان دیدار کرده و پیرامون
مذاکرات اخیر امریکا با طالبان در قطر ،معلومات ارائه کرده است.
به دنبال سفر خلیلزاد به اسالمآباد ،دفرت سیاسی گروه
طالبان در قطر اعالم کردند که منایندگان این گروه و ایاالت
متحدهی امریکا ،دچار اختالفهای شدید شده و روند مذاکرات
دو طرف با مشکل روبهرو شده است .سهیل شاهین ،سخنگوی
دفرت سیاسی طالبان در قطر ،در مصاحبهی به صدای امریکا
گفته است که این اختالفها به دلیل افزایش تلفات نظامیان
افغان به منظور تشدید حمالت جنگجویان طالبان ،به میان
آمده است« .ما موافق استیم که در زمان امضای توافقنامه ،یک
فضای مصؤون را مساعد کنیم؛ اما امریکاییها خواستهای
دیگری را مطرح کرده اند که این کار سبب ایجاد چالش برای
مذاکرات شده است».
شامری از آگاهان سیاسی افغانستان معتقدند ،دور یازدهم

مذاکرات امریکا و طالبان بار دیگر به بنبست رسیده است و دلیل
این بنبست ،به رویدادهای چون سقوط هواپیامی امریکا در
غزنی ،مسألهی ایران و امریکا بر میگردد و جنگجویان طالبان
هنوز هم اقدامهای نظامی را علیه امریکا متوقف نکرده اند.
رحمتالله بیژنپور آگاه سیاسی میگوید ،حضور آقای
خلیلزاد در کابل نشان میدهد که خواستههای گروه طالبان
در جریان مذاکرات صلح ،متبایین نیست و منشوری را که
ایاالت متحده برای خود تعریف کرده ،خواستههای طالبان با آن
سازگاری ندارد و طبیعی است که خواستهها و رشایط دشوار،
روند مذاکرات را مختل میکند.
این آگاه سیاسی احتامل میدهد که سلسلهی مذاکرات
موجود میان امریکا و طالبان ادامه نیابد و ممکن است که مرحلهی
سوم مذاکرات با یک قاعدهی دیگر که بتواند این بنبست را از
بین بربد ،آغاز شود و در صورت تحقق این امر ،امریکا دو پیشنهاد
را دنبال خواهد کرد :یا اقدامهای نظامی را علیه طالبان تشدید
میکند و یا هم فشارهای بیشرتی را بر اسالمآباد وارد خواهد کرد
تا این مذاکرات به یک قاعدهی کالن تبدیل شود.
در همین حال ،شامری از اعضای مجلس منایندگان
افغانستان ،مذاکرات صلح امریکا و طالبان را تاکتیکی دانسته و
به این باورند ،هر زمانی که اسرتاتیژی واضح برای صلح افغانستان
تعریف شود ،آن زمان ،میباییست برای تأمین صلح امیدوار بود.
این عضو مجلس منایندگان با انتقاد از دیدار زملی خلیلزاد
با رییس ستاد ارتش پاکستان ،میگوید« :اگر مذاکرات صلح با
اصول صورت گیرد ،وقتی خلیلزاد به پاکستان میرود ،رضورت
دیدار با باجواه چه است؟ باجوا یک فرد نظامی پاکستان است
و دیدار با او رضورت نیست .وقتی حکومتی باشد ،رضورت به
دیدارهای نظامی نیست .معلوم میشود که حرف جای دیگری
است و امریکا گاهی که نظریه میدهد و تصامیمی در مورد
کشورهایی میگیرد که گویا در آن کشورها ،خشونت و ناامنی
زیاد است ،ولی اسمی از پاکستان منیبرد .در چهل سال،
جریانها و تحوالتیکه در افغانستان به وجود آمده ،در رأس
تحوالت آن پاکستان بوده و اگر جلو پاکستان گرفته نشود ،با
صلح فاصله زیادی خواهیم داشت».
مهمترین دیدار خلیلزاد با قمرباجواه رییس ستاد ارتش
پاکستان است ،زیرا ارتش این کشور تسلط فراگیر بر جریانهای
گروه طالبان دارد .تسلطیکه وابسته به دو دههی اخیر نه،
که ریشه در تحوالت سالهای قبل از  2000دارد .گفتوگوی

خلیلزاد با فرماندهی ارتش پاکستان نشان داد ،تا زمانیکه
حکومت نظامی پاکستان در اقناعسازی رهربان گروه طالبان
دست به کار نشود ،هرگونه مذاکره به نتیجهی ملموسی منتهی
نخواهد شد.
ارتش پاکستان
نیروهای مسلح هر کشور ،نهاد قدرتمندی است که غالبا در
زمان صلح با انجام تاکتیکها و رژههای نظامی ،خود را برای مقابله
با تهدیدها و بحرانهای داخلی و خارجی آماده میکند .ماهیت
ارتش هر کشور ،تعیین کنندهی نقش خاصی است که باید آن
ارتش عالوه بر فعالیتهای حرفهای در کشور به عهده گیرد.
ارتش پاکستان ،در زمان نظامیگری جرنال ضیاءالحق ،بر
مبنای ایدیولوژی دینی اسالمگرا استوار بود و به همین خاطر،
از رهربان مجاهد افغانستان در جنگ با شوروی سابق ،حامیت
میکرد .عالوه براین ،شکلگیری گروه طالبان نیز بخشی از
اسرتاتیژی دینی ارتش پاکستان بود و برای عملیسازی این
اسرتاتیژی ،جریان طالبان را نطفهگذاری کرد تا بتواند دولت
تحت تسلط را در همسایگی نزدیک خود داشته باشد .رویکرد
ارتش پاکستان در آن زمان ،در جهت رفع تهدیدهای ناشی
از هند ،تعریف شده بود که بتواند با نفوذ گسرتده در محیط
افغانستان ،تهدید و یا هم فشاری علیه دولت هند اعامل کند که
این رویکرد ،همچنان در رشیانهای ارتش پاکستان زنده است.
پاکستان به دلیل این که از زمان استقالل تاکنون همواره
با نوعی از تنشهای سیاسی-نظامی با هند مواجه شده ،حجم
عظیمی از درآمدهای ملی را در عرصهی نظامی هزینه کرده
است .ارتش پاکستان ،برای نخستینبار در سال  1958قدرت را
در دست گرفت و پس از آن ،همواره تالش کرد تا رشایط جنگی
و با هند را محفوظ نگهدارد و در عین حال ،کوشیده تا ارتباط
آنها با جانب طالبان به عنوان یک جریان ابزاری مبتنی بر
ایدئولوژی دینی ،برقرار و تحکیم شود .دیدار خلیلزاد با رییس
ستاد ارتش پاکستان و کلنجار رفنت دو طرف پیرامون اوضاع
صلح افغانستان ،ریشه در تحوالت تاریخی دارد که ارتش این
کشور در تحوالت امنیتی افغانستان نقش محوری بازی کرده
است .در حالیکه ارتباط ارتش پاکستان با طالبان ناگسستنی
است ،در عین حال ،مباحثهی خلیلزاد و رییس ستاد ارتش این
کشور بیانگر این است که پاکستان به دنبال ایجاد حکومتی
در افغانستان است که در آن ،گروه طالبان در تحوالت آینده،
تأثیرگذار باشد.

دانشجوی افغان:

در میدان هوایی کابل بررسی ساده شدم
بــا گذشــت هــر روز ویــروس کرونــا
در چیــن ،قربانــی بیشــر از شــهروندان
ایــن کشــور میگیــرد .بــر بنیــاد آخریــن
گــزارش ســازمان بهداشــت ایــن کشــور،
آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا در چیــن،
عبدالرازقاختیاربیگ
بــه  260نفــر رســیده و گفتــه میشــود
کــه بیــش از 12هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا
شــده انــد.
بــر بنیــاد گزارشهــا ،جــدا از چیــن 6 ،مــورد در امریــکا،
 9مــورد در اســرالیا 6 ،مــورد در فرانســه 1 ،مــورد در نیپــال،
 14مــورد در جاپــان 16 ،مــورد در ســنگاپور 11 ،مــورد در
کوریــای جنوبــی 2 ،مــورد در انگلســتان 2 ،مــورد در روســیه،
 8مــورد در تایــوان 14 ،مــورد در تایلنــد 5 ،مــورد در ویتنــام،
 8مــورد در مالیزیــا 1 ،مــورد در کمبودیــا2 ،مــورد در کانــادا،
 1مــورد در رسیالنــکا 4 ،مــورد در امــارات متحــدهی عربــی،
 1مــورد در هنــد 1 ،مــورد در فلیپیــن و  2مــورد در ایتالیــا،
نیــز از ایــن ویــروس گــزارش شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،وزارت صحـت عامـه میگویــد کــه تــا کنــون
هیــچ مــوردی از ایــن ویــروس در افغانســتان گــزارش نشــده
اســت؛ امــا گفتــه میشــود کــه یــک کمیت ـهی هفــت نفــری
از ســوی وزارت صحــت بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس
کرونــا ایجــاده شــده اســت کــه مناینــدهی ســازمان جهانــی
صحــت و مســئووالن ارشــد وزارت بهداشــت افغانســتان از
اعضــای ایــن کمیت ـهی هفــت نفــری اســتند.
حبیــب اروال ،رییــس کنــرل امــراض در وزارت صحــت
افغانســتان روز شــنبه (12دلــو) بــه روزنام ـهی صبــح کابــل
گفــت کــه هرچنــد وزارت خارجــه تصمیــم گرفتــه اســت تــا
دانشجویــان و باشــندگان افغانســتان مقیــم در چیــن را
دوبــاره بــه کشــور برگردانــد؛ امــا ایــن وزارت ترجیــح میدهــد
کــه آنهــا در چیــن باقــی مباننــد تــا از خطــری انتشــار
ویــروس جلوگیــری شــود.
وزارت صحــت در حالــی تأکیــد میکنــد کــه
دانشجویــان افغــان تــا بهبــودی وضعیــت در چیــن
باقــی مباننــد کــه گفتــه میشــود درحــال حــارض ،صدهــا
دانشجــوی افغــان در دانشــگاههای مختلــف ایــن کشــور
مــروف تحصیــل اســتند.
آنعــده از دانشجویــان افغــان کــه در حــال حــارض در
چیــن ،بــه ویــژه در شــهر «ووهــان» بــه رس میبرنــد ،تأکیــد
میکننــد کــه آنهــا ترجیــح میدهنــد در شــهر شــان
«ووهــان» حضــور داشــته باشــند ،تــا ایــن کــه ســبب انتقــال
ویــروس در افغانســتان نشــوند.
مجتبــا نــارصی ،یکــی از دانشجویــان افغــان اســت کــه
در شــهر ووهــان چیــن اســت .او در گفتوگــو بــا روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد« :وضعیــت صحــی و روحــی مــا خــوب
اســت؛ امــا نگــران ایــن مســأله اســتیم کــه ویــروس در کشــور
مــا انتقــال پیــدا نکنــد .در حــال حــارض ،نــه تنهــا کــه شــهر

«ووهــان» ،بلکــه چندیــن شــهر دیگــر نیــز در قرنطیــن بــه
رس میبــرد؛ امــا قرنطیــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا از
اتاقهــای خــود هیــچ بیــرون شــده نتوانیــم .از طــرف ادارهی
مربوط ـهی شــان هرلحظــه پیــام میآیــد و توصیــه میکننــد،
در صورتــی کــه نیــاز نباشــد ،از اتاقهــای خــود بیــرون
نشــوید .بــه نظــر مــن ایــن بهرتیــن گزینــه بــرای فعلن اســت».
ایــن دانشجــوی افغــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه
منیخواهــد بــرای نجــات جــان خــود ،شــهروندان افغانســتان
را بــا خطــر مواجــه کنــد ،تاکیــد کــرد کــه کشــور چیــن از
همســایههای نزدیــک افغانســتان اســت کــه همهســاله،
زمینــهی تحصیــل را بــرای صدهــا محصــل افغــان فراهــم
میکنــد و آنهــا بایــد در ایــن رشایــط حســاس ،در کنــار
مــردم ایــن کشــور بــوده و آنهــا را «دلجویــی» کننــد.
گفتــه میشــود کــه هــم اکنــون متامــی ســوپر مارکیتهــا
و مســاجد موجــود در شــهر ووهــان بــه روی مــردم بســته
اســت تــا از تجمعــات جلوگیــری و از انتشــار ایــن ویــروس
پیشگیــری شــود.
وزارت صحــت تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری از شــیوع
کرونــا در افغانســتان را نــدارد
هــر چنــد وزارت صحــت در هفتــهی گذشــته ،بارهــا
نشســتهایی را بــرای جلوگیــری از ایــن ویــروس برگــزار
کــرده اســت و چندیــن تیــم بــه میدانهــای هوایــی
کابــل ،بلــخ ،کندهــار و هــرات فرســتاده اســت؛ امــا آنچــه
دانشجویــان بازگشــت کننــده از چیــن میگویــد ،هیــچ
گونــه تدابیــر الزم گرفتــه نشــده اســت.
اجمــل جمعــهزاده ،دانشجــوی ماســری در یکــی از
دانشگاههــای چیــن کــه چهارشــنبهی هفتــهی گذشــته

بــه افغانســتان برگشــته اســت ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
گفــت« :مــا وقتــی بــه میــدان هوایــی کابــل رســیدیم ،اصــا
هیــچ چیــزی بــه مــا نگفتنــد .یــک چــک بســیار ســاده انجــام
دادنــد و پرســیدندکه تــب داری ،گفتیــم نــه .در حالــی بایــد
کــه یــک چــک درســت و حســابی میکردنــد .بایــد تحقیــق
شــود ،کســانی کــه بــه افغانســتان آمدنــد ،پیــش از آمــدن
شــان بــه شــهر ووهــان ســفر کــرده انــد و یــا خیــر؟»
آقــای جمعــهزاده ،مســؤوالن وزارت خارجــه و ســفارت
افغانســتان در چیــن را متهــم بــه ســهلانگاری میکنــد
و میگویــد پیــش از ایــن کــه مــا بــه افغانســتان بیاییــم،
هیچگونــه اطالعــی از ســوی ایــن نهــاد داده نشــده اســت.
او افــزود« :تنهــا بــرای مــا زنــگ زدن کــه خــود را چهــارده
روز در خانــه قرنطیــن کنیــد و همچنــان کســانی کــه از
شــهر ووهــان ،مرکــز ویــروس آمــده باشــند ،بــاز خــود وزارت
قرنظیــن میکنــد».
در ایــن میــان آنچــه امیــدوار کننــده اســت؛ اجمــل
جمعـهزاده میگویــد کــه بــه تازگــی یــک واکســن بــرای مهــار
ویــروس کرونــا کشــف شــده اســت کــه تــا جمع ـهی آینــده در
اختیــار مبتالیــان بــه ایــن ویــروس قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت کــه دولــت چیــن بــه دانشجویــان افغــان
کــه دوبــاره بــه افغانســتان آمــده انــد ،توصیــه کــرده اســت کــه
تــا اطــاع بعــدی بــه چیــن ســفر نکننــد.
ایــن نخســتین بــاری نیســت کــه چنیــن ویروســی در
چیــن شــیوع پیــدا کــرده و بــه زودی متــام ایــن کشــور را
فــرا گرفتــه اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه در ســال ۲۰۰۳
میــادی نیــز ،ویــروس مشــابه در ایــن کشــور شــیوع یافــت
کــه باعــث کشــته شــدن  ۸۰۰نفــر در رسارس جهــان شــد.
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چهــار میلیــارد نفــر در جهــان ،هــر روز روزنامــه
میخو ا ننــد
تحقیقــات انجمــن جهانــی روزنامههــا و نرشیــات خــری
نشــان میدهــد کــه در حــال حــارض ۲.۷ ،میلیــارد نفــر
از مــردم جهــان ب ـه صــورت روزانــه ،روزنام ـهی مــورد نظــر
خــود را خریــداری میکننــد و همچنیــن  ۱.۳میلیــارد نفــر
هــم مطالــب منتــر شــده در روزنام ـهی مــورد نظرشــان را
روی اینرتنــت دنبــال میکننــد ۹۲ .درصــد درآمــد صنعــت
جهانــی روزنامهنــگاری ،از تولیــد روزنامههــای کاغــذی
بدســت میآیــد.
روزنامههــای بــا تیــراژ بــاال فقــط مختــص بــه کشــورهای
اروپایــی یــا امریکایــی نیســت و منونــهی موفــق آن در
کشــورهای هنــد ،پاکســتان ،چیــن و جاپــان بــه عنــوان
کشــورهای آســیایی قابــل مشــاهده اســت ،از جملــه
روزنامــه جاپانــی «آســاهی شــیمبون» کــه بــه عنــوان
پرتیراژتریــن روزنامـهی جهــان بــا قدمــت  ۱۲۳ســال اســت.
«آســاهی شــیمبون» همزمــان در پنــج شــهر جاپــان منتــر
میشــود و  ۵۱منایندگــی خارجــی دارد .ایــن روزنامــه بــه
همــراه روزنامههــای «یومیــوری شــیمبون» و «ماینیچــی
شــیمبون» ســه روزنامــهی پرتیــراژ جاپــان هســتند کــه
جمعــاً بیــش از  ۲۲میلیــون نســخه تیــراژ صبحگاهــی
دارنــد .روزنامــهی «جنــگ» بــا حــدود بیســت میلیــون
نســخه روزانــه در پاکســتان نیــز از ایــن منونههاســت.
باالتریــن آمــار تیــراژ روزنامــههــا را در جهان هندوســتان
دارد؛ مجمــوع تیــراژ روزنامههــای ایــن کشــور ،روزانــه
بیــش از  285میلیــون نســخه اســت .چیــن بــا تیــراژ 142
میلیــون و 100هــزار نســخه در روز ،جاپــان بــا تیــراژ 44
میلیــون و 200هــزار نســخه در روز ،امریــکا  42میلیــون
و 400هــزار نســخه در روز ،آملــان  16میلیــون نســخه
در روز ،بریتانیــا  11میلیــون و 300هــزار نســخه در روز،
اندونزیــا ده میلیــون و 900هــزار نســخه در روز و فرانســه
هشــت میلیــون و 900هــزار نســخه در روز ،باالتریــن تیــراژ
روزنامههــا را در جهــان دارنــد.
بــا وجــودی کــه تیــراژ روزنامههــای افغانســتان در
مقایســه بــا کشــورهای دیگــر ،بســیار ناچیــز اســت؛ امــا
آمــار همیــن تیــراژ کــم و انــدک نیــز بیــن آنچــه مســؤوالن
روزنامههــا میگوینــد بــا آنچــه رییــس نــرات وزارت
اطالعــات و فرهنــگ میگویــد ،تفــاوت زیــادی دارد.
تفاوتــی کــه نشــان از آن دارد کــه یــا تیــراژ روزنامههــای
مــا واقعــی نیســت و یــا مســؤوالن از تیــراژ روزنامههــا بــا
خــر نیســتند!

یکشنبه

سیستم توزیع روزنامهها
آمــار و اطالعــات دقیــق از میــزان فــروش روزنامههــا
در کابــل وجــود نــدارد ،روزنامههــا از طریــق توزیــع
مســتقیم و فــروش آنهــا در غرفههــای روزنامهفروشــی
بــه فــروش میرســد .مســؤوالن روزنامههــا میگوینــد کــه
مشــریان آنهــا بیشــر نهادهــای حکومتــی ،خصوصــی،
موسس ـههای خارجــی ،نهادهــای فرهنگــی ،آموزشگاههــا
و دانشــگاهها اســتند .شــاری نســخههای روزنامههــا بــه
صــورت مســتقیم بــه دســت مشــرکان رســانده میشــود،
شــاری انــدک آن بــه غرفههــای روزنامهفروشــی فروختــه
و بقیــه بهصــورت رایــگان توزیــع میشــود.
منصــور فیضــی ،صاحــب امتیــاز روزنام ـهی افغانســتان
تایمــز میگویــد ،از  5000نســخهی ایــن روزنامــه3800 ،
نســخهرا بــه فــروش میرســاند و باقــی آن را رایــگان توزیــع
میکنــد .بیشــر روزنامههــا کــم و بیــش نســخههای
چاپــی شــان را بهطــور رایــگان در اختیــار دانشــگاهها،
نهادهــای فرهنگــی و رســانههای دیگــر قــرار میدهنــد.
اصغــر ارشاق ،مدیــر مســؤول روزنامــهی راه مدنیــت
میگویــد کــه پنجــاه درصــد نســخهی ایــن روزنامــه،

عوامــل میزان فروش پایین روزنامهها
دلیــل فــروش کــم روزنامههــا مربــوط بــه وضعیــت
عمومــی جامعــه و بخشــی از آن مربــوط بــه خــود روزنامههــا
اســت.
ذکــی دریابــی ،صاحــب امتیــاز روزنامــهی اطالعــات
روز ،ســطح ســواد پاییــن جامعــه ،عــدم عالقهمنــدی
مــردم بــه روزنامهخوانــی ،کــم کیفیــت بــودن مطالبــی
کــه از ســوی شــاری از روزنامههــا بــه نــر میرســد،
نبــود سیســتم توزیــع منظــم بــه دلیــل مشــخص نبــودن
آدرسهــا در کابــل ،نبــود غرفههــای روزنامهفروشــی در
نقــاط مختلــف شــهر و آنالیــن شــدن روزنامههــا را دلیــل
کــم فــروش بــودن نســخههای چاپــی میدانــد.
براســاس آمــار احصائیــهی مرکــزی 42 ،درصــد مــردم
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درصــد میرســد.
رســول ســعید ،اســتاد دانشــگاه کابــل در ایــن زمینــه
میگویــد کــه میــزان عمومــی ســطح ســواد در کشــور
پاییــن اســت؛ همیــن مســأله موجــب شــده اســت کــه
مخاطبــان روزنامههــا کــم باشــند و رســانههای چاپــی در
کشــور ،پــس از تأســیس ،رونــق نگیــرد و آهســته ،آهســته
بــه نابــودی مواجــه شــود.
کارکــرد روزنامههــا بــا رســانههای دیــداری و شــنیداری
فــرق دارد؛ امــا شــاری از روزنامههــا ،هــان مطالبــی را
نــر میکننــد کــه روز گذشــته ،در رســانههای دیــداری و
شــنیداری نــر شــده اســت .برخــی از رســانههای چاپــی،
بــه چرایــی و چگونگــی موضوعــات میپردازنــد و بــرای
همیــن ،مخاطبــان خــود را حفــظ کــرده انــد؛ امــا هم ـهی
رســانههای چاپــی چنیــن نیســت.
نادیــه احمــدی ،دانشــجوی دانشــگاه کابــل میگویــد
کــه شــاری روزنامههــا بــه دلیــل نداشــن تنــوع ،جذابیــت
و کیفیــت حرفــهای ،منیتواننــد مخاطــب بیشــر پیــدا
کنــد .آنهــا بــه دلیــل ایــن کــه در  ۲۴ســاعت ،تنهــا یــک
بــار چــاپ میشــوند ،خربهــای تــازه ندارنــد و در رقابــت بــا
رســانههای الکرتونیکــی ،کــم میآورنــد؛ بــه همیــن دلیــل،
مخاطبــان میــل ندارنــد ،خربهــای کهنــه بخرنــد.
بیشــر از پنجــاه درصــد مــردم افغانســتان زیــر خــط
فقــر زندگــی میکننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه یــک
نســخه روزنامــه ده افغانــی اســت .اولویــت مــردم در
افغانســتان نــان و امنیــت اســت و روزنامهخوانــی را بــه

آنالینشدن روزنامهها
آنالیــن شــدن روزنامههــا باعــث شــده اســت کــه
نســخههای چاپــی روزنامههــا در کشــور کمتــر فروختــه
شــود؛ چــون دسترســی بــه شــبکههای اجتامعــی ،بــه
مراتــب آســانتر و ارزانتــر اســت.
فــردوس کاوش میگویــد کــه آنالیــن شــدن روزنامههــا،
نیــاز روز بــوده و ایــن مســأله باعــث شــده اســت کــه
روزنامههــای الکرتونیــک ،مخاطــب بیشــری پیــدا کنــد.
در شــبکههای اجتامعــی ،شــاری از روزنامههــا پــر
بینندهتــر از ســایر رســانهها اســت.
روزنامههــا بیشــر دنبــال گزارشهــای تحقیقــی و
تولیــد مطالــب اســت کــه کمتــر رســانههای تصویــری و
صوتــی بــه آن میپــردازد.
ذکــی دریابــی ،حــوزهی کاری روزنامههــا و رســانههای
چاپــی را از ســایر رســانهها اندکــی متفــاوت میدانــد،
او میگویــد کــه روزنامههــا ،مخاطــب خــاص خــودش
را دارد .مخاطــب روزنامههــا ،قــر باســواد و نخبههــای
جامعــه اســتند.
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ســطح نــازل ســواد عمومــی ،نبــود
سيســتم توزيــع منظــم روزنامههــا و
عــدم دسترســی شــار بيشــر مــردم
بــه روزنامههــا ،نبــود انگیــزهی مطالعــه
راحله یوسفی
در بیــن مــردم و گرایــش روز افــزون
آنهــا بــه اســتفاده از رســانههای مجــازی و شــبکههای
اجتامعــی ،باعــث شــده اســت کــه تــراژ روزنامههــا ثابــت
و در ســطح پايــن باقــی مبانــد.
آمــاری کــه روزنامــهی صبــح کابــل ،از مدیــران
روزنامههــای پایتخــت بدســتآورده ،نشــان میدهــد،
روزنامــهی هشــت صبــح بــا تیــراژ  ،15000اطالعــات
روز  ،3000راه مدنیــت  ،5000کابــل تایمــز ،5000
افغانســتان تایمــز  ،5000افغانســتان  ،5000هــارت آف
ایشــیا  ،3000انیــس  ،6000هیــواد  ،5000اصــاح
 4000و صبــح کابــل نیــز  3000نســخه بــه چــاپ
میرســا ند .
جعفــر راســتین ،رییــس نــرات وزارت اطالعــات و
فرهنــگ میگویــد« :هشــتاد روزنامــه در ایــن وزارت ثبــت
اســت؛ امــا در حــال حــارض تنهــا ده روزنامــهی فعــال و
تأثیرگــذار در کشــور وجــود دارد کــه تیــراژ ایــن روزنامههــا،
از  5000بیشــر نیســت .روزنامههــا در جهــان و منطقــه
میلیونــی اســت و تیــراژ روزنامههــا در کشــور در مقایســه
بــا جهــان خیلــی انــدک اســت ».در همیــن حــال،
بیشــر مدیــران و کارمنــدان رســانه ،دلیــل اصلــی عــدم
فــروش روزنامههــا و کــم تیــراژ بــودن آنرا ،نبــود فرهنــگ
روزنامهخوانــی در کشــور میداننــد.
فــردوس کاوش ،مدیــر مســؤول روزنامـهی هشــت صبــح
میگویــد« :در افغانســتان ،فرهنــگ روزنامهخوانــی هنــوز
در میــان مــردم وجــود نــدارد؛ روزنامههــا بــا تشــخیص
مخاطبــان شــان چــاپ میکننــد ،روزنامهخــوان کــم
اســت کــه تیــراژ کــم اســت».
مشــکالت اقتصــادی ،نبــودن آرامــش فکــری و امنيــت
روانــی ،امــکان ،مجــال و فرصــت مطالعــه و رشــد فرهنــگ
روزنامهخوانــی را در کشــور ،بــا مانــع روب ـهرو کــرده اســت.
محمدرضــا هویــدا ،مدیــر مســؤول روزنامـهی افغانســتان
میگویــد کــه روزنامهنــگاری در افغانســتان ،نشــان از
زندگــی در ايــن کشــور ،يعنــی اقتصــاد ،سياســت و فرهنــگ
دارد و تــا زمانــی کــه در ايــن عرصههــا تحــول و توســعه
نباشــد ،منیتــوان انتظــار داشــت کــه روزنامهنــگاری بهــر
شــود .هویــدا افــزود« :در افغانســتان روزنامههــا بــه دلیــل
بودجـهی کــم و مصــارف زیــاد ،تــاش بــرای بقــا دارنــد نــه
پیرشفــت».

رایــگان توزیــع میشــود.
در کنــار روزنامههــای خصوصــی ،چهــار روزنامــهی
دولتــی نیــز فعالیــت دارد کــه دارای مخاطبــان خــودش
اســت.
فریــد احمــد فرهنــگ ،رییــس روزنامههــای دولتــی
میگویــد کــه شــصت درصــد روزنامههــای دولتــی بــه فــروش
میرســد و چهــل درصــد دیگــر رایــگان توزیــع میشــود.
آمــار دقیــق از غرفههــای روزنامهفروشــی در کابــل
وجــود نــدارد؛ امــا تخمیــن زده میشــود کــه شــاری
ایــن غرفههــا ،از ده تــا بیســت بیشــر نباشــد .مجتبــا در
غــرب کابــل غرفـهی روزنامهفروشــی دارد کــه روزانــه چهــار
تــا پنــج عــدد روزنامــه میفروشــد .او میگویــد کــه ده
افغانــی روزنامههــا را میخریــم و بــرای اینکــه فرهنــگ
روزنامهخوانــی را ترویــج دهیــم ،پــس بــه هــان قیمــت
میفروشــیم .در بیشــر ایــن غرفههــا ،روزنامههــا تــا
آخــر روز فروختــه منیشــود و روزانــه بیــش از ســی نســخه
فــروش نــدارد.
عبدالقســیم ،در چهارراهــی ســید جاملالدیــن از
بیســت تــا ســی نســخه میفروشــد کــه بیشــر مشــریان
آن دانشــجویان دانشــگاه کابــل اســتند؛ میرویــس ،در
مکروریــان ســوم از هشــت تــا ده نســخه در روز و فیصــل
در تیمورشــاهی ،روزانــه  ۱۵تــا بیســت نســخه میفروشــد.

عنــوان نیــاز شــان تــا هنــوز انتخــاب نکردهانــد.
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در کابل برای هرهزار نفر
یک نسخه روزنامه چاپ میشود

از زمانــی کــه بــه یــاد دارم ،مــا مســلامنان چشــم بــه دهــان
علــای دیــن دوختــه ایــم تــا رهنــا و مرشــد مــان باشــند .آن
زمانــی کــه کــودک بودیــم و عقــل مــان قــد منــیداد ،فقــط
حفــظ میکردیــم و تــا جایــی کــه میتوانســتیم عمــل .چنــد
ســالی کــه از عمــر مــان گذشــت و کمــی مغــز مــان بــه کار افتاد،
بیشــر دقــت میکردیــم و وعــظ واعظــان را بــا خــود مــان تکــرار؛
دیگــر مدعــی تفکــر و تعقــل بودیــم و ســعی میکردیــم ،تحلیــل
کنیــم ،بیندیشــیم ،بفهمیــم و عمــل را بــا درک همــراه کنیــم.
چــه کتابهــا کــه نخواندیــم ،چــه خطبههــا کــه نشــنیدیم ،چــه
برداشــتها کــه نکردیــم و چــه عملهایــی کــه انجــام دادیــم.
ســالها گذشــت و الاقــل در مــورد خــودم بایــد بگویــم کــه
کمتــر پــای منــر میرفتــم و کمتــر وعــظ میشــنیدم و بیشــر
کتابهــای درســی را مطالعــه میکــردم تــا مســائل دینــی.
بــاورم ایــن بــود کــه مطالعــات تخصصــی در رشــتهی تحصیلــی
کمــی مــرا از ایــن مســائل دور کــرده اســت؛ امــا گاهــی هــم کــه
قســمت میشــد پــای منــری باشــم ،ســخنها بــه نظــر تکــراری
میآمــد و بیاضهــای کهنــهی ازبرشــده گوشهایــم را نــوازش
م ـیداد و چــرا پنهــان کنــم ،ایــن تکــرار خســتهام کــرده بــود.
شــاید  15ســال قبــل بــود کــه در نشســتهای خودمانــی
بــا برخــی از علــا ،در مــورد مســائل روز گفتوگــو میکــردم
و بــا کن ـجکاوی از آنهــا نظــر میخواســتم .تنهــا یــک نتیجــه،
حاصــل متــام ایــن مباحثــات بــود و آن ایــنکــه تقریبــا متــام
علــای مــان رســالت خــود را انجــام نــداده انــد؛ منیدانــم
مــن رســالت علــا را زیــاد گــران میدیــدم یــا آنهــا ایــن
رســالت خــود را منیدانســتند و یــا خــود را بــه ندانســن و
شــاید فراموشــی زده بودنــد .در پــی ایــن کنکاشهــا و کلنجــار
رفنتهــا بــا خــود و بــا علــا ،بــه یــک طبقهبنــدی از علــا در
کشــور مــان دســت یافتــم:
 -1دســتهای بــه ظاهــر عــامل بودنــد و در اصــل جاهلتریــن
افــراد روزگار؛ تنهــا علــمشــان کــه الاقــل از نظــر مــن نــه در
دنیــا و نــه در آخــرت ،نــه بــه درد خــو دشــان و نــه بــه درد
دیگــران میخــورد ،چنــد خــط خطبــه و نعــت از برکــرده و
نهایتــا چنــد ســوره یــا چنــد جــزء قــرآن کریــم ،البتــه بــدون
حتــا درکــی کوچــک از محتــوای آن بــود .جالبتــر ایــن
کــه عالقــهای هــم بــه شــنیدن نقــد و نظــری نداشــتند و هــر
برداشــتی غیــر از آن چــه بــه ذهــن کــور شــان رســیده بــود را،
کفــر میدانســتند یــا رشک.
 -2عــدهای دیگــر کــه متأســفانه بیشــر تحصیلکــردگان
حوزههــای علمی ـهی قــم بودنــد ،آنقــدر علــوم دینــی را خــوب
درک کــرده بودنــد کــه پــس از ســالها تلمــذ پــای درسهــای
خــارج ،کاشــفشــان چنیــن بــه عمــل آمــد کــه عمــر شــان را
تلــف کــرده انــد و اگــر هــان شــهریهی ناچیــز ،تســای دلشــان
نبــود ،بایــد بــه خاطــر تــاوان عظیمــی کــه داده بودنــد ،از
افرسدگــی زمینگیــر میشــدند و از درد آن ،دار فانــی را وداع
میگفتنــد.
البتــه در ایــن میــان عــدهای تــاش کــرده بودنــد کــه
خرسالدنیــا و اآلخــرت نشــوند .آنهــا از فرصــت مغتنــم بــرای
طــاب دینــی اســتفاده کــرده و درسهــای دانشــگاهی را
خوانــده و بــا زیــر بغــل زدن مــدرک مــد روز ،لیربالتــر از پــدران
و مــادران لیربالیســم ،فریــاد جدایــی دیــن از سیاســت رس
دادنــد تــا بــه گون ـهای اثبــات کننــد کــه بــا خوانــدن علــوم روز،
جــران تــاوان گذشــتهی شــان را کــرده و رســتگار شــده انــد.
 -3دســتهی ســوم آنانــی اســتند کــه الاقــل بــرای حــال
کــردن شــهریه ،خــوب خواندنــد و تــاش کردنــد تــا خــوب
بفهمنــد .چیزهایــی دانســتند و فهمیدنــد ،حجــج اســام و
آیــات عظامــی شــدند کــه واقعــا حرفــی هــم بــرای گفــن
داشــتند؛ ولــی پــای عمــل کــه رســیدند ،خــر شــان رشوع بــه
لنگیــدن کــرد.
اینها نیز خود به دو دسته قابل تقسیم اند:
بخشــی از آنهــا یــا از تــرس ایــنکــه دیــن شــان از کــف
دســت شــان نــرود ،سیاســت را کال رهــا کردنــد و گفتنــد مــا
اهلــش نیســتیم و یــا در نهایــت آن را بــه تدریــس و تبییــن
اختصــار کردنــد .بخشــی دیگــر نیــز دیــن را بــه دنیــا فروختنــد؛
نــه ایــن کــه معاملهگــر بــوده باشــند و بــه رضــای خــود ایــن
متــاع دیــن را بــه بهــای انــدک دنیــا داده باشــند؛ فشــار
اطرافیــان ،آنهــا را در عــر و هــرج قــرار داده و ناگزیــر و بنــا
بــر مصالــح (چــه فرقــی دارد کــه شــخصی یــا عمومــی) چنیــن
کــرده انــد و البتــه شـبها تــا بــه ســحر رس بــر مهــر میگذارنــد
و توبــه و اســتغفار هــم میکننــد تــا خدوانــد الرحمالراحمیــن
ببخشــایند شــان.
 -4عــدهای هــم از حجــج اســام و آیــات عظــام بــوده انــد کــه
نــه فکــر شــهریه بــوده انــد و نــه در پــی نــام .هــم معاملهگــر بــوده
انــد و هــم قامربــاز؛ معاملهگرانــی بــوده انــد کــه بــا خــدایشــان
رس معاملــه را گشــوده و یــا بــرای خــدا معاملــه کــرده انــد .خــود را
وقــف کــرده انــد تــا رمــق دارنــد در دیــن تفحــص کننــد و پشــت
دیــن باشــند ،بــدون ایــنکــه بــار دنیــا را بــه دیگــران بســپارند و
در مقابــل از خداونــد خواســته انــد تــا رزق و روزی حــالشــان
بدهــد .گاهــی هــم قــاری زده انــد و جامــی را هــم نوشــیده
انــد؛ قــار شــان بــر رس زندگــی شــان بــوده اســت و دیــنشــان،
و طعــم جــامشــان یــا تلخــی و مــرارت صــر و بردبــاری بــوده یــا
شــهد شــیرین شــهادت.
ایــن برداشــت شــخصیام از تجربــهی همنشــینی بــا
بســیاری از علــا بــود؛ ولــی منیتوانــم بگویــم برداشــت دقیــق
و خالــی از نقــص اســت؛ برداشــتی اســت قابــل نقــد و نظــر تــا
شــاید ایــن نــگاه اصــاح شــود؛ امــا در نهایــت بــرای دســتهی
آخــر از خداونــد توفیــق میخواهــم و بــرای دیگــران شــان
عاقبــت بــه خیــر!
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روایت مهاجران افغانستان
فرزندان زمین

زمستان به نیمه رسیده است؛
اما از کمکهای زمستانی
خربی نیست
بــر اســاس آمــار وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان ،شــار بیجاشــدگان
داخلــی بــه دو میلیــون میرســد ،بیجــا
شــدگانی کــه در  21والیــت کشــور پراکنــده
مجیب ارژنگ
انــد.
شــار زیــاد ایــن بیجــا شــدگان ،در وضعیــت وخیــم
بــه رس میبرنــد .بیجــا شــدگان داخلــی ،بــا کمتریــن
امکانهــای گرمایشــی و خوراکــی ،روزهــای رسد زمســتان را
درون خیمههــا ،مغــاره و خانههــای کهن ـهی روســتایی بــه رس
میبرنــد.
در ســال روان ،بــه گونــهی مجموعــی  95هــزار خانــواده
در افغانســتان نیازمنــد بــه کمکهــای ابتدایــی زمســتانی
شناســایی شــده انــد.
وزرات مهاجــران و بازگشــتکنندگان متعهــد بــه
کمکرســانی بــه بیســت و پنــج هــزار خانــواده شــده اســت؛
امــا از میــان  25هــزار خانــواده ،بــرای 13هــزار آن کمــک
توزیــع شــده اســت ،کمکهــای در حــدود پنــج تــا بیســت
هــزار افغانــی کــه بــه اســاس نیازمنــدی خانوادههــا بــه آنهــا
داده میشــود.
هنــوز رونــد کمکرســانی بــرای  12هــزار و صــد خانــوادهی
دیگــر کــه قــرار بــود بــه آنهــا کمــک صــورت بگیــرد ،تکمیــل
نشــده اســت.
عبدالباســط انصــاری ،ســخنگوی وزرات مهاجــران و
بازگشــتکنندگان ،روز شــنبه  12دلــو بــه روزنامــهی صبــح
کابــل گفــت« :در یــک هفت ـهی گذشــته ،از میــان  12هــزار و
صــد خانــواده بــرای نزدیــک بــه  8هــزار خانــواده در کابــل بــه
مبلــغ  15هــزار افغانــی کمــک شــده اســت».
ایــن در حالــی اســت کــه کمکرســانی بــه  52هــزار
خانــوادهی نیازمنــد بــه کمــک را ،ســازمانهای بیناملللــی
همــکار دولــت افغانســتان بــه عهــده گرفتــه اســت .از رونــد
کمکرســانی ایــن ســازمانها آمــار دقیقــی در دســت نیســت.
هنــور روشــن نیســت کــه ســازمانهای بیناملللــی
کمکرســان تــا هنــوز بــه چــه شــار از ایــن خانوادههــا
کمــک رســانده اســت .بســتههایی کمکــی ایــن ســازمانها
بــه خانوادههــای نیازمنــد در برگیرنــدهی مــواد خوراکــی و
مــواد ســوختی اســت.
بــا ایــن حــال ،آقــای باســط میگویــد کــه اگــر وضعیــت
امنیتــی و راه ارتبــاط بــا والیتهــا بهــر باشــد ،ممکــن اســت
در زمــان کمتــری ایــن وزارت بتوانــد ،رونــد کمکرســانی بــه
خانوادههــای نیازمنــد را بــه پایــان برســاند.
البتــه بــاز هــم بایــد تاکیــد کــرد کــه قــرار اســت وزارت در
هفتــهی پیــشرو ،کمکرســانی بــه آن شــار خانوادههــای
نیازمنــد را کــه از  25هــزار خانــواده باقــی مانــده اســت ،نهایــی
کنــد و یــا هــم رونــد کمکرســانی بــه ایــن خانوادههــا در یــک
هفتــه بــه پایــان نرســد.
ایــن در حالــی اســت کــه زمســتان وارد دومیــن مــاه
خــود شــده اســت؛ امــا شــار چندهــزاری خانوادههــای
افغانســتانی هنــوز بــدون دریافــت هیچگونــه کمکــی از ســوی
وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان در بدتریــن رشایــط
ممکــن زیــر خیمههــا بــه رس میبرنــد.
 95هــزار خانــوادهی نیازمنــد بــه کمــک کــه شــار شــان
بــه دو میلیــون نفــر میرســد ،در  21والیــت کشــور بــه شــمول
پایتخــت بــه رس میبرنــد.
ایــن شــار از خانوادههــا ،بــه اســاس ســنجش وزرات
مهاجــران و بازگشــت کننــدگان ،نیازمنــد کمکهــای
زمســتانی شناســایی شــده انــد؛ امــا حــاال در شــب و روزی کــه
دمــای هــوا تــا  10درجــه زیــر صفــر ســقوط میکنــد ،ایــن
خانوادههــا در زیــر خیمههــای زمســتانی ،در کنــار داشــن
یــک پیالــه ســوپ داغ ،حــرت داشــن پتویــی گــرم را نیــز در
رس میپروراننــد.
بــا ایــن کــه تــا هنــوز بــه همــهی خانوادههــای نیازمنــد
بــه کمــک ،کمــک نرســیده اســت؛ وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان میگویــد کــه شــار نیازمنــدان زیــاد
اســت و آنهایــی کــه بیشــر از ســه ســال میشــود در شــار
بیجــا شــدگان انــد منیتواننــد ،مســتحق دریافــت کمــک
باشــند؛ امــا بــا آن هــم بــه شــاری از ایــن نیازمنــدان کمــک
میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه بــه آن شــار از نیازمندانــی
کــه در الویــت قــرار دارنــد نیــز کمــک آنچنانــی نشــده اســت.
بــا  15هــزار افغانـیای کــه بــه یــک خانــوادهی چنــد نفــری
از ســوی دولــت پرداختــه میشــود؛ دشــوار اســت کــه ایــن
خانــواده بتوانــد ســه مــاه زمســتان را بــدون آســیبهای روانــی
و جســمی بــه پایــان برســاند.
بیشــر ایــن  95هــزار خانــوادهی نیازمنــد بــه کمــک ،در
معــرض خطــر صحــی قــرار دارنــد و از ســویی هــم بــه دلیــل
تغذیــهی ناکافــی ،امینــت غذایــی آنهــا از میــان رفتــه و
مقاومــت وجــود شــان در برابــر رسمــا و دیگــر آالیندههــای
محیطــی کمتــر شــده و بیشــر از دیگــران در معــرض خطــر
قــرار دارنــد.
از ســوی دیگــر ،در وضعیتــی کــه ایــن بیجــا شــدگان بــه
رس میبرنــد ،حقــوق شــهروندی و کرامــت انســانی آنهــا نیــز
زیــر پــا شــده اســت؛ در حالــی کــه دولــت بــه اســاس قانــون
اساســی مکلــف بــه تامیــن امکانــات اســت.
کــودکان و جوانــان ایــن خانوادههــا بــه دلیــل بیجــا
شــدن ،از آمــوزش و پــرورش بازمانــده و بــه گونــهی غیــر
مســتقیم از پلــهی رشــد پــرت شــده انــد .عدالــت اجتامعــی
بــرای بیجــا شــدگان داخلــی ایــن اســت کــه بایــد در اجتــاع
بپوســند.

جامعهی مخلوق امارتاسالمی طالبان
از سال  1373تا 1380
حاکمیت طالبان که بعدا نام امارت
اسالمی را به خود گرفت ،از قندهار
رشوع و به والیات و شهرهای مختلف
نورالله نوایی
رسید .بیشرت هموطنان ما که نزدیک
به سی سال یا باالتر از آن سن داشته باشند ،شاید
تجربهی حکومتداری امارت اسالمی طالبان را به
ی سالهای طوالنیتر و
خاطر داشته باشند ،برخ 
برخی کمتر ،برخی با شدت کمتر ،و بعضی که در
شهرهای مثل قندهار یا کابل زندگی میکردند ،با
شدت بیشرت .چه رخ میدهد اگر نظام امارت اسالمی
طالبان برای مدت طوالنی بر یک کشور حاکم باشد.
اینجا به پیامدهای روانی ،اقتصادی ،سیاسی و بین
املللی کار نداریم .جامعه در نتیجهی حاکمیت امارت
اسالمی طالبان چه گونه یک جامعهای خواهد شد؟
جای شک نیست که در هر کشور ،نوع نظام
سیاسی بر چگونگی ساخته شدن یک جامعه از
لحاظ روابط اجتامعی افراد و گروهها ،میزان توسعه
و رفاه اقتصادی ،نابرابریهای اجتامعی ،منزلت
و پرستیژ بین املللی و غیره تأثیر عمده دارد .برای
روشن شدن ،خوب است اشاره کنیم که هر دولتی یک
سلسله قواعد و اصول اساسی دارد که بر اساس آن
تشکیل شده ،ساختارهای حاکمیت و نوع حاکمیت و

قانونی برای کسب شهروندی یک کشور وجود دارد،
مثل تولد در قلمرو ،یا تولد از پدر و یا مادر شهروند،
اقامت طوالنی در یک کشور ،درخواست شهروندی و
طی کردن مراحل قانونی معین و غیره .وقتی شهروند
شدی ،از امتیازات آن برخورداری و به طول کامل برای
آن کشور و دولت داخلی حساب میشوی.
اگر یک نظام سیاسی طوری باشد که شهروندان خود
را درجهبندی کنند ،به عنوان شهروند اصیل و شهروند
غیر اصیل یا به شکل داخلی و بیگانه ،شکافی را در
درونجامعهی خود ایجاد میکند که هزینههای سنگین
دارد .شهروندان برابر در واقع دستآورد یک فرایند
طوالنی توسعهی اجتامعی-سیاسی است .ما امروز
میتوانیم موقعیت کشورهای مختلف را در این فرایند
از این نظر ردیابی کنیم .منازعات خشونتبار داخلی در
کشورهایی که امروزه از این ناحیه رنج میبرند ،ناشی از
سیاستها و قوانین رصیح یا ضمنی تبعیضآمیز بوده
که در آن با شهروندان بر مبنای این یا آن تعلق هویتی
برخورد متفاوت صورت میگرفته است .نهاد سیاسی به
عنوان توزیعگر و مدیریت کنندهی امتیازهای اجتامعی
و اقتصادی ،اتباع خویش را به درجه یک ،درجه دو و
درجه چند تقسیم بندی میکردهاند.
امارت اسالمی طالبان از این نظر ،اتباع خویش را
اوال درجه بندی میکند .این امارت بر اساس قرائت

امارت اسالمی طالبان از این نظر ،اتباع خویش را اوال درجه بندی میکند .این امارت بر اساس
قرائت خاصی طالبان از اسالم ساخته میشود .بناء تبعهی امارت باید یک مسلامن باشد .این گونه
افراد غیر مسلامن مثل هندو باوران ،خود به خود تبعهی برابر دانسته منیشوند.
نیز شهروندان خودش را تعریف ،مسؤولیتها و حقوق
متقابل دولت و شهروندان را تعیین میکند .یکی از
این قواعد اساسی ،تعریف شهروند ،شهروند دولت
کیست و بر چه اساسی شهروند میشود و چه حقوق
و مسؤولیتها دارد .این تعریف ضمنا و یا رصاحتا از
سوی هر دولت انجام میشود.
در فرایند شکلگیری دولت مدرن در بیشرت
کشورها ،مفهوم شهروند فرایند توسعه را طی کرده
است .در یک دولت یا شبه-دولت قبیلوی ،مثال همهی
افراد قبیلهی شهروند ،رعیت یا تبعهی آن دولت شمره
میشد .در یک دولت دینی مثال پیروان دین مشخص،
شهروند دانسته میشد .معنای شهروند ،تبعه ،رعیت
و هر کلمهی دیگری که به کار برود در واقع این است
که چه کسی داخلی و چه کسی خارجی است؛ چون
نوع تعامل با این دو نوع انسان متفاوت است .افراد
داخلی حقوق و امتیازاتی دارند که یک خارجی ندارد.
فرایند شکل گیری دولت مدرن طوری بوده که داخلی
دانسنت یک فرد ،دیگر متأثر از نژاد ،قومیت ،مذهب،
رنگ پوست و ویژگیهای هویت فردی گروهی شبیه
اینها نیست .به معنای این که یک سلسله رشوط

خاصی طالبان از اسالم ساخته میشود .بناء تبعهی
امارت باید یک مسلامن باشد .این گونه افراد غیر
مسلامن مثل هندو باوران ،خود به خود تبعهی برابر
دانسته منیشوند .افزون بر این ،در درون اسالم،
امارت اسالمی بر مبنای مذهب سنی ساخته میشود،
این گونه شیعیان بیرون میافتند و در درون مذهب
سنی ،قرائت خاص طالبانی از اسالم (نسخه دیوبندی
و احیانا سلفی از اسالم که در مدارس پاکستان ترویج
میشود) ارجحیت داده میشود ،پیروان قرائتهای
معتدلتر دیگر به این شکل بیرون میافتند .حتا در
بین همین نوع قرائت ،اعضای طالبان برتری داده
میشوند .بناء در حکومت قانونی روی کاغذ طالبان،
ما چند درجه شهروند خواهیم داشت .اعضای طالبان،
مسلامن سنی طالبانی ،مسلامن سنی غیر طالبانی،
مسلامن شیعه و غیر مسلامن.
از نظر اجتامعی میدانیم که در تاریخ افغانستان
تبعیضهای اجتامعی ،ریشهی طوالنی دارد .تبعیض
بر مبنای جنسیت و تبعیض بر مبنای قوم تبعیض
بر مبنای زبان ،از این نوع تبعیض هاست .در ترکیب
طالبان این گونه تبعیضها به وضوح دیده میشد.

پشتونها بر غیر پشتونها و در میان پشتونها،
قندهاریها ترجیح داده میشدند .زنان بسیاری از
حقوق مدنی  ،اقتصادی و اجتامعی و نیز سیاسی شان
محروم بودند .بناء در ترکیب نابرابریهای قانونی و
نابرابریهای اجتامعی ،ما یک نظام شهروندی درجه
بندی شده خواهیم داشت .اگر عالوه بر اینها به
نحوهی توزیع مزایا و فرصتهای اقتصادی نیز توجه
کنیم که تا حدی زیاد متأثر از درجه بندی باال خواهد
بود ،تصویر پیچید ه تر و نابرابر تر خواهد شد .مضاف
برآن ،ساختار سلسله مراتبی طالبان را در نظر بگیریم
که در نهایت به یک رهرب ختم میشود ،شام با وضعیت
یک کشور و یک مرد یا چند مرد رو به رو هستید .اگر
ِ
انسانیت انسان
استعدادها ،تواناییها و در کل تجلی
را به مثابه برون داد هر فرد انسانی ،تابع درون دادها،
یا میزان تحقق نیازهای گوناگون وی که از نظر طبیعی
تأمین نیازهای مادی و غیر مادی اوست ،بدانیم؛ در
این صورت ما در کل فرصت شکوفایی همهی ساکنان و
شهروندان امارت اسالمی را محدود خواهیم یافت .چه
در این کشور فقط یک مرد یا تعداد معدودی از مردان
است که از امتیازها و حقوق انسانی کامل برخوردار
اند و دیگران در ساختار طبقاتی قانونی و اجتامعی
که شکل میگیرد ،به درجههای متفاوت از نظر تجلی
استعدادهای انسانی خویش فروکاسته میشوند.
یک چنین جامعه از نظر ظاهر یک دست شده
است .فضاهای اجتامعی اوال مردانه است ،ثانیا
مردان همه یک رنگ و یک شکل شده اند ،همه
ریشدار ،همه عاممه و کاله بر رس دارند ،همه
لباسهای سنتی به تن دارند و اغلب قدیفههای
بلندی بر شانههای شان انداخته اند .حوزههای
مختلف هرنی مثل نقاشی ،مجسمهسازی ،سینام
و موسیقی ،علوم انسانی ،خربنگاری ،فناوریهای
تصویری و بخشهای زیادی از فعالیتهای اقتصادی
و اجتامعی دیگر وجود ندارند.
اگر توسعهی اجتامعی را ما افزایش در تقسیم کار
اجتامعی بدانیم ،شام با یک نوع انقباض اجتامعی رو
به رو هستید .در بطن این جامعه ،با آن تعریف درجه
بندی شده از شهروند کشور و نابرابریهای اجتامعی-
اقتصادی با انبوهی از داخلیها یا شهروندان ناقص
رو به رو هستید .گروههای مختلف ،شامری به دلیل
قومی ،شامری به دلیل زبانی ،شامری به دلیل
مذهبی ،شامری به دلیل دینی ،شامری به دلیل
اندیشه و فکر ،شامری به دلیل فعالیتهای گذشتهی
سیاسی و اجتامعی ،نیمه داخلی یا نیمه خارجی یا
به عبارت دیگر نیمه "از خود" و یا هم به کلی بیگانه
پنداشته میشوند .یک چنین جامعه از درون تکه
تکه است و به مرور زمان شکافهای عمیق اجتامعی
شکل میگیرد که هر چند بزور مدتها شاید غیر
فعال حفظ شوند؛ اما هر لحظه آماده رسباز کردن اند.
انقباض اجتامعی منجر به محدودیت فرصتهای
اقتصادی میشود و از سوی دیگر اغلب کشورهای
دیگر عالقه مند رسمایه گذاری و کمک اقتصادی در
هم چون کشوری نیستند .افزایش طبیعی نفوس را
هم اگر در نظر بگیریم ،معنایش فرصتهای کم و
تقاضای زیاد شغل و درآمد در جامعه خواهد بود .این
وضعیت ،رقابت برای زنده ماندن یا هامن منازعهی بقا
را شدیدتر میکند و شام شاهد برخوردهای خونین
اجتامعی بر رس نان ،بر رس زمین ،بر رس آب و منابع
دیگر خواهید بود .واکنش امارت اسالمی احتامال
سختگیری بیشرت و تشدید تدابیر خواهد بود که
مردم را بیشرت فشار خواهد داد .این گونه شام با یک
جامعهی ساده و ابتدایی ،به شدت فقیر ،تبعیض زده،
تکه تکه از درون و مفلوک رو به رو هستید ،جامعهی
مخلوق امارت اسالمی طالبان!

از تمجید تا نقد و اصالح
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صبــح کابــل :ســؤال نخســت کلیش ـهای اســت ،خــود تــان
کامــل معرفــی کنیــد؟
حســینی :محســن حســینی اســتم ،چهــار -پنجســاله بــودم
کــه پــس از جنــگ به ایــران مهاجــر شــدم و آنجــا درس خواندم،
از هــان کودکــی نقاشــی میکــردم؛ ســپس کــم کــم وارد
گرافیــک شــدم .دانشــگاه رفتــم و کارگردانــی فیلــم بــا گرایــش
انیمیشــن خوانــدم .مثــل همــهی مهاجــران بــرای گــذران
زندگــی کارهــای دیگــری مثــل خطاطــی ،مجسمهســازی و
گلدوزی نیــز کــردهام .مــن برخــاف بســیاری ،هرنمنــد بــه دنیــا
نیامــدهام ،کار و زندگــی کــردهام و در یــک مســیر بســیار ســخت،
عشــق و عالق ـهام کــه هــر اســت نیــز فرامــوش نکــردهام.
صبح کابل :در کجا و کدام سال به دنیا آمدید؟
حســینی :در ســال  1353در کابــل بــه دنیــا آمــدم؛ امــا از
نظــر خانوادگــی از بلــخ و مــزار رشیــف اســتم .منیدانــم از کجــا
اســتم ،از مــزار ،کابــل یــا از مشــهد؟
صبــح کابــل :دانشــگاه را در کجــا خواندیــد و تــا چــه
مقطعــی ؟
حســینی :در دانشــکدهی صداوســیامی ایــران ،لیســانس
کارگردانــی فیلــم بــا گرایــش انیمیشــن دارم.
صبــح کابــل :شــا در بخــش طراحــی بــا مجلههــای « ُد ّر
دری» و «خــط ســوم» هــم همــکاری داشــتید؟
حســینی :ســال  1375در مشــهد بــا مجلــهی در دری
از هــان آوان تولــد تــا روز آخــر در بخــش طــراح گرافیکــی
همــکاری کــردم؛ ایــن موجــب شــد کــه از فضــای کارگــری
فاصلــه بگیــرم و در مــکان هرنیتــر باشــم؛ آن زمــان دوران
خیلــی خوبــی بــود.
صبــح کابــل :در زمینــهی انیمیشــن چــه فعالیتهایــی
انجــام دادهایــد و کارهــای تــان بــه کــدام فیســتوالها رفتــه
اســت؟
حســینی :کار انیمیشــن بســیار ســخت اســت کــه بــا
رسمایــه و نیــروی انفــرادی نتیجهبخــش نیســت؛ کارهایــم دلــی
و بــرای خــودم اســت؛ چــون تیــم نداشــتم و در ایــن مــدت
پنــج یــا شــش انیمیشــن کوتــاه ســاختهام کــه ســال  2007در
جش ـنوارهی فیلــم کابــل مقــام اول را بــه دســت آورد؛ بعــد بــه
جشـنوارههای هیروشــیامی جاپــان ،آملــان و برخــی کشــورهای
دیگــر راه پیــدا کــرد.
صبــح کابــل :شــا دورههــای آموزشــی انیمیشــن در «گویتــه
انســتیتوت» در کابــل برگــزار کردیــد ،در ایــن بــاره بگوییــد.
حســینی :ســالهای  2012 ،2011و  2013یــک کارگاه
آموزشــی انیمیشــن در گویتــه انســتیتوت داشــتم کــه در هــر
دوره ،عالقهمنــدان بــه ایــن هــر حضــور داشــتند؛ هــر چنــد
دورههــای کوتــاه بــود؛ امــا خیلــی خــوب بــود .رشکتکننــدگان
چیزهایــی یــاد گرفتنــد و رشوع بــه فعالیــت کردنــد کــه حــاال
منیدانــم چــه میکننــد و کجــا اســتند.
صبــح کابــل :در پایــان دورههــا جشـنوارهی فیلــم انیمیشــن
برگــزار کردید؟
حســینی :بلــی ،در پایــان هــر دوره معمــوال منایــش
انیمیشــن و دو جشــنوارهی فیلــم انیمیشــن داشــتیم کــه از
کارهــای شــاگردان بودنــد.
صبــح کابــل :شــا در زمینــهی طراحــی جلــد بــا
نویســندههای زیــاد همــکاری کردیــد ،درســت اســت؟
حســینی :بلــی ،از دورانــی کــه در مکتــب درس
میخوانــدم ،ایــن کار رشوع شــد ،بــا نویســندهها و نــارشان
زیــاد کار کــرده ام؛ امــا بــا انتشــارات عرفــان بیشــر کار کــردم.
تصــور میکنــم از ســال  1376تــا امــروز در ایــن زمینــه کار
کــردهام کــه تعــدادش بســیار زیــاد اســت.
صبــح کابــل :طــرح جلــد کتــاب کــدام نویســندهی مطــرح
کار شــا اســت؟
حســینی :شــاید تــا حــاال  300طــرح جلــد کتــاب کار
کــردهام کــه میتوانــم بــه رشیــف ســعیدی ،ابوطالــب مظفــری،
رهنــورد زریــاب ،احمــدی ،خــاوری و ...اشــاره کنــم ،نــام همــه
یــادم نیســت ،میدانــی کــه مــن حافظــهی خوبــی نــدارم؛ بــا
نویســندههای ایرانــی نیــز کار کــردهام.
صبــح کابــل :در تلویزیونهــای داخلــی نیــز ســالها کار
کردیــد ،از ایــن دوران بگوییــد.

حســینی :صادقانــه بگویــم کــه تجربــهی خوبــی در
رســانهها نداشــتم .ســال  2005بــه تلویزیــون ملــی آمــدم،
فضــا و جــای کار در آنجــا خــوب بــود ،میشــد کارهایــی کــرد؛
امــا منیشــد کار کــرد .بعــد بــه تلویزیونهــای دیگــر رفتــم و
مشــکل در ایــن بــود کــه مدیــران و صاحبــان تلویزیونهــا حــرف
مــرا منیفهمیدنــد ،زبــان مشــرک هیــچ وقــت بیــن مــن و
مســؤوالن پیــدا نشــد و بــرای همیــن ،تجرب ـهی خــوب از کار در
تلویزیونهــا نــدارم.
صبح کابل :در گرافیک تکنیک مهم است یا ایده؟
حســینی :در هرنهــای دیگــر مثــل نقاشــی کــه خیلــی بــه
گرافیــک نزدیــک اســت ،حــس قویتــر اســت؛ امــا پیــام نــدارد
کــه در گرافیــک اینگونــه نیســت .گرافیــک بــه گون ـهای اســت
کــه بایــد ارتبــاط تصویــری بــا مخاطــب داشــته و پیــام داشــته
باشــی و از ایــن منظــر گرافیــک بــه عکاســی نزدیکتــر اســت.
بــرای انتقــال پیــام ،ایــده مهــم اســت؛ امــا اگــر تکنیــک را بلــد
نباشــید ،منیتوانیــد بــه صــورت هــری و درســت پیــام تــان را
توضیــح دهیــد و مجبــور میشــوید کــه چیــزی را بــه اثــر تــان
ســنجاق کنیــد تــا آن را توضیــح دهــد .تکنیــک و ایــده در
گرافیــک الزم و ملــزوم همدیگــر اســتند.
صبــح کابــل :کــدام جریــان در افغانســتان غالــب اســت؟
تکنیــک یــا ایــده؟
حســینی :بــه نظــرم ایــده در افغانســتان ضعیــف اســت؛
بــرای همیــن در گرافی ـک تلویزیونــی و چاپــی ،همــه گرویــدهی
تکنیــک اســتند .تکنیــک بــه تنهایــی منیتوانــد یــک کار
گرافیکــی خــوب تولیــد کنــد و معمــوال ایــده ،پیــام و ارزشهــای
گرافیــک ،زیــر رنــگ و تکنیــک گــم میشــود .اغــراق در
گرافیــک همــه چیــز را از بیــن میبــرد؛ مثــا در غــرب چنیــن
نیســت و همــه چیــز بســیار ســاده و قابــل درک اســت.
صبــح کابــل :منیخواهــم مقایســه کنــم؛ امــا عمدهتریــن
تفاوتهــا بیــن گرافیــک مــا و دنیــای امــروز چــه اســت؟
حســینی :اول تفــاوت در درک مفهــوم ،محتــوا و برداشــت
از گرافیــک اســت .گرافیــک آکادمیــک در اروپــا زبانــش راحــت
و ســاده اســت؛ مثــل انتقــال پیــام از طریــق تصویــر کــه در
افغانســتان ایــن درک اشــتباه اســت ،آنجــا گرافیــک یــک چیــز
تزئینــی تصــور میشــود کــه بایــد از ایــن فضــا بیــرون آمــده و در
صــدد آبســرکت یــا «انتزاعــی» کــردن ایدههــا و طرحهــای مــان
باشــیم .دوم ،ذهــن و چشــم مخاطــب مــا بــا پیامهــای تصویــری
بیگانــه و ســواد بــری مــا بســیار ضعیــف اســت .مــا خواننــدگان
خوبــی نیســتیم و دوســت داریــم ،فقــط بشــنویم.
صبــح کابــل :تنــوع گرافیــک یــا یــک دســت نبــودن گرافیــک
در افغانســتان وجــود دارد؛ مثــل گرافیــک تهرانــی و گرافیــک
پیشــاوری ،در ایــن زمینــه چــه گفتنــی داریــد؟
حســینی :یــک رسی ابــزار در اختیــار اجراکننــده در
گرافیــک وجــود دارد .لزومــی نــدارد کــه مــا چــون ابــزار در
اختیــار داریــم از هــر چیــزی اســتفاده کنیــم؛ مثــل آن اســت
کــه یــک نقــاش صــد تــا رنــگ در اختیــار دارد و از همـهی آنهــا
اســتفاده کنــد .اصطــاح پیشــاوری و تهرانــی درســت اســت؛
چــون چیزهایــی کــه از پاکســتان میآیــد ،مملــو از رنــگ و
املانــت اســت کــه از ارزش کار گرافیــک کــم میکنــد .کســانی
کــه زیــر تأثیــر ایــن نــوع نــگاه اســتند ،از ارزش کار گرافیــک و
زبــان درســت گرافیــک چیــزی منیداننــد .هــر کســی کــه ابــزار
را میدانــد ،لزومــا گرافیســت نیســت ،مــا بایــد بــا مفهــوم و درک
صحیــح آکادمیــک گرافیــک و هــر آشــنا شــویم.
صبــح کابــل :در کشــورهای دیگــر گرافیــک حضــور گســرده
دارد ،اگــر بخواهیــد جامعـهی مــا را از منظــر حضــور گرافیــک در
زندگــی بســنجید ،چــه میگوییــد؟
حســینی :گرافیــک هــر قدیمــی نبــوده و محصــول دو
چیــز اســت؛ یکــی چــاپ و دیگــری عکاســی .گرافیــک بــا
چــاپ زندگــی کــرده و بــا کمــک از عکاســی رشــد کــرده اســت.
حــاال کــه زندگــی دیجیتالــی شــده و مــا در معــرض مببــاران
اطالعــات قــرار داریــم ،گرافیــک نیــز در همــه جــا حضــور دارد؛
در داخــل خانههــا ،در خیابــان ،در زمیــن ورزش ،در همــه
جــا و شــا زیــر مببــاران اطالعــات و گرافیــک گــم میشــوید.
هیــچ چیــزی در دنیــا وجــود نــدارد کــه حضــور گرافیــک در
آن نســبت بــه چیزهــای دیگــر غالــب نباشــد .شــا حتــا اگــر

از دواخانــه رشبــت میخریــد یــا میرویــد از فروشــگاه مــرغ
میخریــد ،روی بســتههایش گرافیــک خودمنایــی میکنــد؛
گرافیــک در همــه جــا حضــور دارد .بــه دلیــل ســبک زندگــی
و البتــه فاصل ـهی رفاهــی بیــن جامع ـهی مــا بــا غــرب ،حضــور
گرافیــک متفــاوت اســت و بــه آن انــدازهای کــه در غــرب مــا بــا
گرافیــک رسوکار داریــم ،در افغانســتان نداریــم؛ هرچنــد همــه
چیــز بــدون آن کــه بخواهیــم یــا بدانیــم مملــو از گرافیــک اســت؛
امــا پراکنــده و نامرتــب.
صبــح کابــل :شــا بــا برخــی از هرنمنــدان موســیقی نیــز
ســابقهی همــکاری داشــتید ،در ایــن زمینــه بگوییــد.
حســینی :زیــاد بــا اهالــی موســیقی بــه دلیــل ایــن کــه
منیتوانســتم بــا آثــار شــان ارتبــاط برقــرار کنــم ،کار نداشــتم؛
فقــط بــا فرهــاد دریــا یــک کار کوچــک داشــتم و بــا مســعود
حســنزاده یــک کار مشــرک گرافیــک -ویدیــو داشــتم و یــک
تجربـهی کوتــاه بــا فریــد رســتگار داشــتم؛ همیــن! منیخواهــم
وارد جزئیــات شــوم و در بــارهی مشــکالت بگویــم و بــرای خــودم
دشــمن بخــرم.
صبــح کابــل :در ســالهای اخیــر کــه در افغانســتان
بودیــد ،بیشــر روی نقاشــی مترکــز داشــتید ،کــدام ســبک کار
میکنیــد و در اروپــا چــه روشــی بیشــر خریــدار دارد؟
حســینی :نقاشــی موجــب شــد کــه عالقهمنــد هــر شــوم.
تــا ســال  1378نقــاش بــودم؛ امــا وقتــی مشــکالت پیــش آمــد،
دیگــر از نقاشــی فاصلــه گرفتــم و بعــد کــه کابــل آمــدم تــا ســال
 2013رساغ نقاشــی نرفتــم و چــون دلــی کار میکــردم ،پــس
از یکونیــم دهــه ،دوبــاره مهــان بــوم و رنــگ شــدم و بــرای
دمل چیزکهایــی را کار کــردم؛ زیــاد هــم دنبــال ســبک و ایــن
چیزهــا نیســتم .افغانســتان بــا مدرنیتــه منیتوانــد ارتبــاط
خوبــی برقــرار کنــد؛ امــا در اروپــا ایــن گونــه نیســت .در اروپــا
هرنهــای مــدرن بیشــر هــوادار دارد ،نــه آن کــه هرنهــای
کالســیک فرامــوش شــده باشــد؛ امــا هرنهــای مــدرن بیشــر
دیــده میشــود؛ دلیلــش ایــن اســت کــه درک و علــم هــری
مــردم خــوب و جهانبینــی جامعــه ،فلســفی اســت .مســألهی
دیگــر ایــن اســت کــه تاریــخ پربــار و واضــح دارنــد؛ یعنــی تکلیــف
شــان بــر خــاف مــا بــا تاریــخ شــان روشــن اســت.
ایــن جــا همــه چیــز بــر اســاس پلههــای گذشــته بنــا شــده
اســت و هیــچ چیــزی آنــی و اتفاقــی نیســت.
صبــح کابــل :بــا کارهــا و ایــدهی شــا در اروپــا چــه
طیــف آدمهــا بیشــر ارتبــاط برقــرار کــرده انــد ،اروپاییهــا یــا
افغا نهــا؟
حســینی :مــن زیــاد بــا مــردم ارتبــاط نــدارم .متــام دوســتانم
بــه انــدازهی انگشــتان دو دســت هــم نیســت؛ امــا مــن عضــو
انجمــن هرنمنــدان شــهر مــان «دروبــاک» در نــاروی اســتم
کــه شــهر کوچــک اســت و 15هــزار جمعیــت دارد .در انجمــن
هرنمنــدان شــهر از همــهی هرنمنــدان حضــور دارنــد .وقتــی
عضــو انجمــن هرنمنــدان شــهر اســتم ،مشــخص اســت کــه
کارهایــم بیشــر توجــه طــرف اروپاییهــا قــرار گرفتــه اســت .در
اینجــا پــس زدن کاری یــا چیــزی مطــرح نیســت ،همــه ســعی
میکننــد مکمــل همدیگــر باشــند و کمــک کننــد.
صبــح کابــل :در متــام نقاشــیهای تــان بــا وجــودی کــه
رنــگ حضــور گســرده دارد ،یــک اعــراض جــدی نیــز دیــده
میشــود؛ ایــن اعرتاضهــا از کجــا میآیــد؟
حســینی :هــر کاری محصــول حــس و حــال فضــا ،مــکان،
جغرافیــا و روحی ـهی هرنمنــد اســت کــه مربــوط بــه هــان دوره
و تاریخــی میشــود کــه هرنمنــد در آن زیســته اســت .مــن یــک
آدم تجربهگــرا اســتم؛ بــرای ایــن ،دریچـهی ذهنــم بــه روی همــه
چیــز بــاز اســت و ســه عنــر یــا املانــت همیشــه در کارهایــم
حضــور داشــته اســت؛ جنــگ ،مهاجــرت و خیابانهــای کابــل؛
چــون اینهــا بخشهــای بزرگــی از زندگــی و تجربــهی مــن
اســتند .مــن حتــا اگــر در خیــال بهشــت گونــه هــم باشــم،
ممکــن اســت ایــن ســه چیــز جــزو املانتهــای کارم باشــد.
صبــح کابــل :اگــر کســی بپرســد ،خــود را چــه معرفــی
خواهــی کــرد؟ ایدهآلیســت ،واقــع گــرا یــا ...؟
حســینی :در کارم دوســت دارم ایدهآلیســت باشــم؛ امــا
چــون همیشــه میخواهــم فضاهــای جدیــدی را تجربــه کنــم،
بســیار تخیلــی اســتم و خیالپــردازی در کارهایــم نقــش
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یکشنبه

اشــاره :ســید محســن حســینی ،یکــی
از هرنمنــدان افغانســتان اســت کــه
ســالها در زمینههــای گوناگــون مثــل
طراحــی جلــد کتــاب ،مجلــه ،نقاشــی،
گرافیــک ،انیمیشــن ،مجسمهســازی
و هرنهــای انتزاعــی کار کــرده اســت.
او دانشآموختــهی فیلــم و انیمیشــن
اســت و چنــد ســالی اســت کــه
رخــت ســفر بربســته و بــه نــاروی
در اســکاندیناویا پناهنــده شــده
اســت؛ حســینی حــاال عضــو انجمــن
هرنمنــدان شــهر «دروبــاک» اســت.

برجســتهای دارد .تصــور میکنــم تجربهگــرا باشــم.
صبــح کابــل :بــا کار چــه کســی میتوانیــد بیشــر ارتبــاط
برقــرار کنیــد؟
حســینی :از بیــن هرنمنــدان داخلــی از کارهــای باقــر
احمــدی ،محســن تاشــه ،حامــد حســنزاده و در نقاشــی
کالســیک از آثــار راشــد رحامنــی و برخــی دوســتان دیگــر کــه
نــام شــان را فرامــوش کــردهام ،خوشــم میآیــد .راشــد رحامنــی
کســی اســت کــه در ســبک آب-رنــگ واقعــا در ســطح کالس
جهانــی کار میکنــد.
صبــح کابــل :زمانــی منایشگاهــی را بــه نــام «تشــناب» در
کابــل برگــزار کردیــد ،اگــر حــاال کابــل بودیــد ،بــاز هــم از ایــن
دســت منایشگاههــا برگــزار میکردیــد؟
حســینی :ایــن منای ـشگاه بیشــر یــک منایــش و اعــراض
بــه وضعیــت و فضــای فرهنگــی بــود کــه احســاس میکــردم
هیــچ چیــزی نیســت .مــن حتــا کارتونهایــم را روی کاغــذ
تشــناب پیــاده کــردم کــه مــردم میتوانســتند آن را قــاب
کننــد و بــه دیــوار بزننــد یــا بــه عنــوان کاغــذ تشــناب اســتفاده
کننــد .در آن دوران فکــر میکــردم ،کارهــای هــری و فرهنگــی
بــه انــدازهی یــک کاغــذ تشــناب نیــز ارزش نــدارد .حــاال کــه
وضعیــت از آن دوران بدتــر اســت!
صبــح کابــل :در اروپــا وضعیــت فرهنگــی و هــری افغانهــا
چگونــه اســت؟
حســینی :در نــاروی بســیار کمرنــگ اســت؛ امــا در
کشــورهای دیگــر بــه صــورت پراکنــده افغانهــا کارهــای هــری
میکننــد؛ کارهایــی کــه بســنده نیســت.
صبــح کابــل :یــک شــائبه وجــود دارد کــه اهالــی فرهنــگ
وقتــی پایشــان بــه اروپــا میرســد ،عقیــم میشــوند و دیگــر
منیتواننــد تولیــد داشــته باشــند ،ایــن را قبــول داریــد؟
حســینی :در شــعر ،داســتان و نوشــن ،قبــول دارم؛ چــون
ایــن آدمهــا بــا کالم رسوکار دارنــد و زبــان ادبــی و آکادمیــک
محــل زندگــی شــان را منیداننــد ،منیتواننــد کار کننــد؛ امــا
در بخشهــای دیگــر ،میتواننــد فعــال باشــند ،اگــر فشــار و
مشــکل مهاجــرت نباشــد ،میتواننــد مؤثــر باشــند .نویســندهها
یــا بایــد بــه زبــان اینجــا بنویســند کــه منیتواننــد و اگــر بــه
زبــان مــادری بنویســند کــه انگیــزه و بــازار ندارنــد.
صبح کابل :خودتان کمکار شده اید یا پرکار؟
حســینی :مــن کار زیــادی نکــردهام؛ چــون در محیــط
تــازه چنــد ســال طــول میکشــد تــا بــا فضــای تــازه خــودت را
تطبیــق دهــی و ایــن زمانبــر اســت.
صبــح کابــل :میگوینــد علــم در خــارج اســت؛ امــا مخاطــب
و رســانه در داخــل ،میخواهــی بــرای کــدام جامعــه کار کنــی،
اینجــا یــا آنجــا؟
حســینی :مــن ادعــای کار بــرای جامعــه را هیــچ وقــت
نداشــته و نخواهــم داشــت .ممکــن اســت از بیــرون قضــاوت
شــود کــه آدمهــا در محیــط بحرانــی شــاید بهــر کار کننــد؛
امــا دنیــای مــن متنــوع اســت و بــرای همیــن ،در هــر کجایــی
کــه باشــم ،ســعی میکنــم کار کنــم ،تفاوتــی هــم نــدارد کــه
ایــن جــا باشــد یــا آنجــا؛ مثــا فیلمهایــی کــه در ســینام
تولیــد میشــود ،لزومــا مربــوط کشــورهای بحــرانزده نیســتند،
فیلمهــای «داســتان ازدواج ،مــرد ایرلنــدی ،جوکــر و»...
فیلمهــای خوبــی انــد کــه در کشــورهای بــا ثبــات و آرام ســاخته
شــده انــد .آدمهــا بایــد توانایــی کار در هــر کجــا را داشــته
باشــد.
صبــح کابــل :زمانــی چنــد اســتاد دانشــگاه کــه از کابــل بــه
اروپــا رفتــه بودنــد ،در مالقــات بــا مــردم گفتنــد؛ چیزهایــی کــه
مبنــی بــر پیرشفــت ،انطباقپذیــری و ســاخنت آینــده دیــده انــد،
ناامیدکننــده بــوده اســت ،نظــر شــا چیســت؟
حســینی :مــن خــودم از پوســتهی تعصــب بــه انســانها،
جفرافیــا و پیرشفــت بیــرون آمــدهام .دوســت دارم کــه همــه
چیــز را بــه عنــوان پدیدههــای اجتامعــی و زندگــی بــدون ایــن
کــه بیــن همــه چیــز خطکشــی کنــم ،ببینــم .مشــکل در ایــن
اســت کــه خانوادههــا از جامعـهی ســنتی و مذهبــی افغانســتان
میآینــد و در یــک جامع ـهی بــاز قــرار میگیرنــد؛ ایــن موجــب
بــه وجــود آمــدن تضــاد بیــن نســل امــروز و دیــروز میشــود؛ مثــا
در خانــه مــدام بــه دخرتهــا میگوینــد بایــد حجــاب داشــته
باشــی ،دخــر وقتــی بیــرون م ـیرود میبینــد کــه هیــچ کــس
باحجــاب نیســت ،بعــد در ذهــن او ســؤال خلــق میشــود کــه
اگــر حجــاب خــوب اســت ،چــرا دیگــران بــدون حجــاب هــم
میتواننــد خــوب باشــند .نســل گذشــته و خانــواده جــواب ایــن
ســؤال را نــدارد .وقتــی کســی مریــض میشــود ،داکــر بــه او دوا
میدهــد ،بعــد مــادر بــزرگ دواهــا را کنــار گذاشــته و اســپند
دود میکنــد کــه تقصیــر جــن و پــری اســت؛ ایــن محیــط
دوگانــه موجــب میشــود کــه مشــکل خانوادگــی بیــن والدیــن و
بچههــا هــر روز بیشــر شــود.
صبــح کابــل :تفــاوت نس ـلهای مهاجــران در اروپــا چگونــه
اســت؟
حســینی :برایــم جالــب اســت کــه نســل دوم مهاجــران
افغانســتان نســبت بــه گذشــته افراطیتــر انــد .در همــه چیــز،
هــم کســانی کــه دنبــال هویــت و ســنتهای نیــاکان شــان
اســتند و چــه کســانی کــه میخواهنــد از آن دور باشــند.
صبح کابل :سخن پایانی و ویژه؟
حســینی :دوســت نــدارم از راه دور دوســتانم را برنجانــم و
بــرای همــه آرزوی موفقیــت میکنــم؛ امــا حــرف پایانــیام در
بــارهی موســیقی اســت کــه در افغانســتان از آواز بیــرون شــده و
بــه منایشــگاه بــدل شــده اســت .موســیقی ذاتا شــنیداری اســت
و بایــد آن را شــنید .بــرای همیــن ،از متــام داوران برنامــهی
ســتارهی افغــان ،از «میــر مفتــون» خوشــم میآیــد کــه وقتــی
کســی آواز خوانــد ،او کاری بــه اســتیج ،مایــک و  ...نــدارد،
خــودش هــم یکــی دو بیــت میخوانــد و بــه رشکتکننــده
میفهامنــد کــه بــه غیــر از صــدا و موســیقی ،دیگــر همــه چیــز
حرفهــای بیخــود اســت.
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خانواده

ازدواج فامیلی
مزایا و معایب آن
شــاید امــروزه متایــل بــه ازدواج فامیلــی بــه شــدت گذشــته
نباشــد؛ امــا هنــوز هــم در برخــی جوامــع ،ازدواج فامیلــی
صــورت میگیــرد .براســاس بررس ـیهای انجــام شــده از ســوی
وزارت صحــت ۳ ،تــا  ۴درصــد نوزادانــی کــه در کشــورمان بــه
دنیــا میآینــد ،بــه یــک بیــاری ژنتیکــی یــا نقــص مــادرزادی
مبتــا هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه احتــال تولــد نــوزاد
مبتــا بــه بیــاری ژنتیکــی در ازدواجهــای فامیلــی  ۲برابــر
جمعیــت کل کشــور اســت.در جوامــع مــدرن و پیشرفتــه از
طریــق آمــوزش ،قــر جــوان را از ازدواجهــای فامیلــی منــع
میکننــد .در کشــورهای آســیایی ،هنــوز ازدواج فامیلــی
مطلــوب و رایــج بــوده و درصــد زیــادی از ایــن نــوع ازدواج بــه
وقــوع میپیونــدد .جالــب اســت بدانیــد ازدواجهــای فامیلــی
ی و شــال امریــکا از نظــر قانونــی ممنــوع
در کشــورهای اروپایـ 
ش اس ـت.
ت رو ب ـه کاه ـ 
شــد ه و در ســایر نقــاط دنیــا ب ـه رسع ـ 
از مهمتریــن نگرانیهــای والدیــن ،ازدواج فرزنــدان بــا
فــرد مناســب اســت .یــک دلیــل مهــم ،گرایــش خانوادههــا بــه
ازدواج بــا بســتگان ،شــناخت بیشــر و هــم کفــو بــودن اقــوام
بــا یکدیگــر اســت؛ امــا آیــا واقع ـاً ایــن موضــوع میتوانــد از
آســیبهای احتاملــی پیشــگیری کنــد؟ آیــا در ازدواجهــای
فامیلــی ،میــزان جدایــی کمتــر اســت؟ آیــا ازدواج فامیلــی
موفقتــر اســت؟ ایــن نکتــه مهــم اســت کــه اگــر مهارتهــای
مهــم زندگــی را بلــد نباشــیم ،چــه بــا فــردی کــه در خانــواده
و فامیــل اســت و چــه بــا غریبــه ازدواج کنیــم؛ ولــی نتوانیــم
بــا همرسمــان و خانــوادهی او درســت رفتــار کنیــم ،در هــر
صــورت بازندهایــم.
در کشــور مــا هنــوز هــم برخــی افــراد و قومیتهــا عقیــده
دارنــد کــه بــه هیــچ عنــوان بــا غریبــه نبایــد وصلــت کننــد.
جمل ـهی معــروف عقــد پــر کاکا و دخــر کاکا را در آســانها
بســتهاند را همــه شــنیدهاند؛ امــا واقعــاً چــه چیــزی کمــک
میکنــد شــخصی ازدواج خوبــی داشــته باشــد؟ در پاســخ بــه
ایــن ســؤال بایــد گفــت مهمتریــن مســأله ،شــناخت درســت
طرفیــن از یکدیگــر پیــش ازدواج اســت .شــاید بــه همیــن دلیــل،
خانوادههــا فکــر میکننــد ازدواج فرزندشــان بــا فامیــل کــه
تصــور میکننــد شــناخت خوبــی نســبت بــه او و خانــوادهاش
دارنــد ،مطمنئتــر اســت و احتــال خوشبخت ـیای فرزندشــان
را بیشــر میکنــد.
در برخــی فرهنگهــای گذشــتگان ازدواجهــای مــوازی،
ناپســند بــه حســاب میآمدنــد و یــا ازدواجهــای مــوازی مــورد
تشــویق قــرار میگرفتنــد .در گذشــته روابــط درون خانوادگــی،
بســیار گســرده بــوده و انــواع روابــط فامیلــی پیچیــده شــکل
گرفتهاســت.
مزایای ازدواج فامیلی
بهرتیــن مزیــت ازدواج فامیلــی ،آشــنایی و تناســب
خانوادگــی طرفیــن اســت.
هامهنگــی فرهنــگ و رســوم خانوادگــی ،تناســب ارزشهــا و
عقایــد میتوانــد موجــب پیشگیــری از برخــی اختالفهــای
احتاملــی در آینــده شــود.
بعضــی مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه طــاق و جدایــی
در ازدواج خویشــاوندی کمتــر اســت ،چــرا کــه در ازدواجهــای
فامیلــی ،بــه دلیــل تحــت شــعاع قــرار گرفــن روابــط فامیلــی و
از هــم پاشــیدگی یــک قــوم ،طــاق ســختتر اتفــاق میافتــد.
شــناخت بیشــر ،از دیگــر مزایــای ازدواج فامیلــی اســت.
همچنیــن حامیتهــای خانوادگــی در ازدواج فامیلــی بیشــر
اســت.
معایب ازدواج فامیلی
یکــی از مشــکالت ازدواجهــای فامیلــی ،عــدم تحقیــق
دربــارهی طــرف مقابــل اســت .باتأســف ،خیلــی از مواقــع
خانوادههــا تصــور میکننــد کــه چــون ســالها همدیگــر را
میشناســند؛ خانــوادهی خوبــی هســتند و نیــازی بــه تحقیــق
ندارنــد.
 احتامل دخالت اطرافیان در زندگی بیشرت است. یکــی دیگــر از مهمتریــن معایــب ازدواج فامیلــی ،احتــالمشــکالت ژنتیکــی در فرزنــدان اســت.
 خطراتــی بــرای زوجیــن بــه همــراه دارد؛ مثــل ســقط جنیــنو مــرده زایی.
برخی از بیامریهای ناشی از ازدواجهای فامیلی
بــه دنبــال ازدواجهــای خویشــاوندی ،شــیوع بیامریهــای
تاالســمی ،احتــال مــرگ و میــر نــوزادان بــه دلیــل اختاللهای
ژنتیکــی ،معلولیــت جســمی و عقــب ماندگــی ذهنــی رو بــه
افزایــش اســت .نقــص ایمنــی هــم جــزو بیامریهــای ناشــی
از پیونــد فامیلــی اســت .کــودکان ایــن خانوادههــا بیشــر
مسـ ِ
ـتعد مبتــا شــدن بــه بیامریهــای عفونــی هســتند .بیــاری
شــبکوری ممکــن اســت ،در اثــر چنیــن ازدواجــی رخ دهــد.
باگذشــت زمــان و بــاال رفــن ســن کــودک بــه دلیــل کمبــود
ویتامیــن آ در مشــکالت ارثــی ،میتوانــد تبدیــل بــه کــوری
دائــم شــود.
افــرادی کــه الزم اســت قبــل از ازدواج آزمایــش ژنتیــک
انجــام دهنــد
 خویشــاوندانی کــه قصــد ازدواج فامیلــی بــا یکدیگــر رادارنــد.
 مردان باالی  40سال که قصد ازدواج دارند. افــرادی کــه بــه اختاللهــای ژنتیکــی ماننــد ضعیــفبــودن چشــم مبتــا هســتند.
 خانمهایــی کــه زیــر هــژده ســال دارنــد و زنــان بــاالی 30ســال
 افــرادی کــه اقــوام درجــه یــک آنهــا بــه اختاللهــایژنتیکــی مبتــا هســتند.
 افــرادی کــه مشــاغل پرخطــر دارنــد و یــا در مناطــق پــرخطــر زندگــی میکننــد .ماننــد افــرادی کــه در رادیولوژیهــا و
یــا آزمایشگاههــای ســونوگرافی کار میکننــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

سنت و فقر فرهنگی ،زندگی زنی را تباه کرد
افسانه یاس

زنــی بــا موهــای ژولیــده ،بوتهــای
پــاره و چشــان مضطــرب کــه در
نگاههــای بیرمقــش ،رسدی زندگــی و
درد روزگار را میتــوان دیــد.
تنهــا و رسگــردان بــرای یافــن
راهحلــی بــرای زندگــی اش ،کوچــه و
پــس کوچههــای کابــل را میگــردد
تــا اینکــه بــا کســی برخــورده و آدرس
یکــی از نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان را
برایــش داده اســت .او بــا دشــواریهای
فــراوان توانســته اســت ،راه را پیــدا کــرده
و خــودش را بــه آنجــا برســاند.
نگاههــای خیــره اش بــه خوراکیهــای
روی میــز نشــان از گرســنگی او دارد؛
زمانــی کــه خوراکــی بــه او تعــارف کــردم،
بــا اندکــی خجالــت؛ امــا بــا ولــع زیــاد
رشوع بــه خــوردن و خــودش را بیشــر بــه
بخــاری اتــاق نزدیــک کــرد.
شــیبا (نــام مســتعار) زنــی چهلســاله
کــه یکــی از قربانیــان خشــونتهای
خانوادگــی اســت .تیــره بختیهــای
شــیبا ،از روزهــای جوانــی اش رشوع
شــده و تــا اکنــون ادامــه داشــته اســت.
خانــواده اش در اوج جوانــی ،مراســم
عروســی او را بــا مــردی برگــزار کردنــد
کــه شــیبا مثــل هــزاران زن دیگــر
افغانســتانی ،هیــچ وقــت شــوهرش را
ندیــده اســت .شــیبا در خان ـهی شــوهر،
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ســه فرزنــد پــر و دخــر بــه دنیــا مـیآورد
و ســالها بــا وجــود خشــونتهای بیــش
از انــدازه ،بــا شــوهرش زندگــی میکنــد
تــا مبــادا بــا طــاق و جدایــی ،نــام
خانــوادهاش بــر رس زبانهــا افتــاده و
غیــرت خانوادگــی اش ،بــه خطــر بیافتــد
و از ســویی دیگــر ،کودکانــش از عشــق
مــادری ،محــروم شــوند.
هشــت ســال پیــش؛ امــا شــوهر
شــیبا ،بــا زن دیگــری ازدواج کــرده و
کودکانــش را از شــیبا میگیــرد .آن مــرد
شــیبا را طــاق داده و راهــی خانــهی
پــدرش میکنــد؛ شــیبا در بیچارگــی
کامــل ،بــا زخــم زبانهــا و طعنههــای
اطرافیانــش ،هشــت ســال در میــان
فشــارهای روانــی ،مطلقــه میمانــد.
روزگار تلخــی کــه ســن او را بیــش از
آنچــه هســت ،نشــان میدهــد.
پــس از هشــت ســال ،مــردی دیگــری
بــه خواســتگاری او میآیــد و او هــم
بــرای رهایــی از طعنههــای اطرافیانــش،
بیدرنــگ بــا او ازدواج میکنــد .شــیبا
امیــد دارد کــه ازدواج دوم ،بــر زندگــی او
رنــگ شــادی بپاشــد و رنــج ســالهای
تلــخ را تالفــی کنــد؛ امــا ازدواج دومــش
نیــز پــر از درد و رنــج اســت ،رنجهایــی
کــه تــا کنــون ندیــده و نکشــیده اســت.
شــوهر دوم شــیبا ،همــر دیگــری

نیــز داشــته کــه از او پنهــان کــرده و
گفتــه اســت کــه همــرش از دنیــا
رفتــه اســت؛ امــا بعــد از ازدواج ،روی
دیگــر زندگــی او آشــکار میشــود ،شــیبا
میفهمــد کــه همــر شــوهرش زنــده و
او شــیبا را فریــب داده اســت .علیرغــم
وضعیــت خیلــی بــد اقتصــادی کــه
شــوهرش دارد ،بــاز هــم دوبــاره ازدواج
کــرده اســت .حــاال کــه دو ســال از
ازدواج شــیبا میگــذرد ،شــوهرش
ســخت درمانــده اســت و منیتوانــد
از عهــدهی مصــارف همــران خــود
برایــد و بــرای همیــن ،شــیبا را از خانــه
بیــرون میانــدازد .شــیبا منیتوانــد بــه
خانـهی مــادرش برگــردد؛ چــون مــادرش
بیــار اســت و شــیبا میترســد کــه
خانــواده اش او را نپذیرنــد.
میگویــد مــدت زیــادی میشــود
کــه غــذا نخــورده و چندیــن بــار پشــت
دروازهی شــوهرش رفتــه اســت؛ امــا
شــوهرش بــه او جــواب رد داده و
گفتــه اســت ،منیتوانــد مصــارف او را
تأمیــن کنــد .شــیبا امــا هیــچ راه حلــی
بــرای ایــن مشــکل پیــدا منیکنــد و
میگویــد ،اگــر کاری برایــش فراهــم
شــود ،شــاید زندگــی اش رنــگ بهــری
بگیــرد و شــوهرش نیــز او را دوبــاره بــه
خانــه راه دهــد.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

سخنگویان باید در رساندن پیام صادق باشند
بحث دیگری که این روزها در
مطبوعات و رسانههای امریکایی
به شدت مطرح است ،رابطهی
سیاست با احساسات و عواطف مردم
عزیز رویش
است .سؤال این است که آیا وعده
و عیدهای انتخاباتی الزاماً برای جلب آرای مردم در
جریان انتخابات مطرح میشود یا باید نسبت به عملی
بودن آنها نیز توجه شود؟ اگر وعدههای انتخاباتی
رصفاً بازی با احساسات مردم باشد و عواطف آنان را در
یک مرحلهی حساس تحریک کند و پس از انتخابات به
هیچ یک از خواستهها و انتظارات مردم رسیدگی نشود،
پیامد آن در افکار عامه چه خواهد بود؟
در رابطه با نقش افکار عامه در سیاست ،حرفهای
زیادی وجود دارد .افکار عامه تنها مبین اندیشهها و
تفکرات روشن و دقیق نیست که گویا مبنای استداللی
هم داشته باشند .گاهی افکار عامه از احساسات و
عواطف بسیار رقیق نیز منایندگی میکند .در علوم
سیاسی ،این بحث مطرح است که یک مدیر سیاسی
تا چه اندازه حق دارد با احساسات و عواطف مردم بازی
منوده و سیاستهای خود را با همین معیار تنظیم کند.
در کشورهای جهان سوم ،مانند افغانستان ،افکار عامه
هیچگاهی از مرتبهی احساسات و عواطف فراتر تلقی
نشده است .مسایل مذهبی ،قومی ،زبانی ،سیاسی
و اقتصادی تنها در هامن حد برای سیاستمداران و
مدیران سیاسی مهم است که بتواند رویهی نازکی از
برداشتهای عام در جامعه را نشاندهی کند.
یکی از دانشجویان علوم سیاسی گفت :بازی با
افکار عامه در هر کشوری وجود دارد که امریکا هم از
آن مستثنا نیست؛ ولی او گفت :اینجا معموالً رسانهها
در مورد هر حرف مهمی که به نحوی به زندگی مردم
مربوط میشود ،گزارش پخش میکنند و به بحث و
مناظره میپردازند و در نتیجه مردم از برمال شدن یک
خال ،در افکار و برداشتهای خود و یا در مواجهه با یک
مسألهی تازه غافلگیر منیشوند .این است که کوتاه
آمدن سیاستمدار در قضاوت افکار عامه ممکن است
به زیان خود او و یا تصویر مدیریتش متام شود؛ اما
جامعه را دچار بحران منیسازد .درحالی که مردمان
کشورهای دیگر ،مانند افغانستان ،چون هیچگاه با
حقایق پشت پرده رس و کار ندارند و مدیران سیاسی
از ورای دهها پرده با مردم طرف میشوند ،هر گونه
کوتاهآمدن سیاستمدار در برابر مردم ،ممکن است به
بیاعتامدی مردم نسبت به متام نظام و پروسهای که

در کشور جریان دارد ،منجر شود.
کسانی که حامل پیام اند و به اصطالح اینجا
سخنگو نامیده میشوند ،نیز در ایجاد ارتباط
خوب بین مدیران و مخاطبان نقش اساسی دارند.
سخنگویان نباید از تحکم کار گیرند ،نباید لحن و
ادای توهینآمیز داشته باشند ،نباید از پاسخگفنت
به سؤالهای دشوار مخاطبان فرار کنند ،نباید
دست به مغالطه بزنند .اینها از اوصافی اند که برای
سخنگویان دوران بحران ردیف میشوند .فکر میکنم
مدیران سیاسی ما در این بخش نیز پای شان خیلی
میلنگد .اغلب خودشان بیچارهتر از سخنگویان و
سخنگویان شان بیچارهتر از خود آنها ظاهر میشوند.

در رابطه با نقش افکار عامه در
سیاست ،حرفهای زیادی وجود
دارد .افکار عامه تنها مبین اندیشهها
و تفکرات روشن و دقیق نیست
که گویا مبنای استداللی هم
داشته باشند .گاهی افکار عامه از
احساسات و عواطف بسیار رقیق نیز
منایندگی میکند .در علوم سیاسی،
این بحث مطرح است که یک مدیر
سیاسی تا چه اندازه حق دارد با
احساسات و عواطف مردم بازی
منوده و سیاستهای خود را با همین
معیار تنظیم کند.
گاهی به یاد برخی از سخنگویان آقای کرزی میافتم
که خیلی بیشرت از خود ایشان چشمغره میروند و اخم
و ترش میکنند .توهین کردن و کاربرد الفاظ رکیک و
اهانتآمیز نسبت به رقیبان سیاسی ،یکی از شیوههای
مرسوم در سخنگویی است و گاهی هم با رسانهها
برخورد جبارانهای دارند که تصور منیشود امیدی برای
رابطهی دوستانه میان آنها و رسانهها باقی بگذارد.
در جزوههایی که روی دست ما قرار داده اند از
مدیران میخواهند چند اصل مهم را برای اطالعرسانی
مثبت و مؤثر مورد توجه داشته باشند:
اول ،در برابر رسانهها صادقانه ،درست و شفاف

سخن بگویید و پیام خویش را به گونهای تنظیم
کنید که دوست دارید انعکاس داده شود و همیشه
فاکتهایی را در اختیار رسانهها قرار دهید که پیام
شام را تقویت میکنند.
دوم ،نادیده گرفنت رسانهها ،واقعیتها را پوشانده
منیتواند ،تنها میتواند گزارشگران را تشویق کند که
داستان را آنگونه که خود میبینند رشح دهند ،هر
چند این رشح مطابق رضایت شام هم نباشد.
سوم ،پیش از اینکه با رسانهها رو به رو شوید ،خود را
پیشاپیش آماده سازید که در برابر سؤالهای احتاملی
چه پاسخ قناعتبخشی داشته باشید و معموالً کوشش
کنید پنج ،شش سؤالی را در ذهن تان مرور کنید که
به هیچ صورت دوست ندارید از شام پرسیده شوند و به
این وسیله خود را آماده سازید که بهرتین پاسخ ممکن
تان را به این سؤالها بدهید.
چهارم ،رسانهها و گزارشگران را همیشه با احرتام
تحویل بگیرید .معموالً وقتی که اوقات خوش شام
هستند با آنان برخوردی درست و رفیقانه داشته باشید
تا باملقابل در مواقع بحران آنها با شام از روی رفاقت و
دوستی برخورد کنند و گزارشها را به گونهای انعکاس
دهند که عادالنهتر و منصفانهتر باشد.
پنجم ،هر گاهی که پیام تان را تنظیم میکنید،
مخاطبان تان را بر اساس معیارها و موازین مختلف
تقسیمبندی کنید و با درنظرداشت حساسیتها و
دلمشغولیهای هر دسته ،برای آنان پاسخ مناسب
و درخوری را تدارک ببینید .در رساندن پیام تان به
مخاطبهای مختلف ،کوشش کنید هیچ رسانهای را
از نظر دور نداشته باشید .هر کدام آنها میتوانند
بخشی از پیام شام را برای بخشی از مخاطبان شام
انتقال دهند.
ششم ،همیشه مواظب باشید که ممکن است،
حوادثی خاص جریان ارتباط مستقیم و منظم شام را با
مخاطبان تان قطع کند .شام باید در هیچ مرحلهای از
مخاطبان خود جدا نیفتید و بکوشید که خود تان اولین
کسی باشید که پیام تان را به مخاطبان خود انتقال
میدهید.
هفتم ،به یاد داشته باشید که بهرتین زمان برای
ایجاد ارتباط و تنظیم اسرتاتیژی اطالعرسانی وقتی
است که بحران به رساغ شام نیامده است .وقتی بحران
فرا رسد ،شام باید به مدیریت بحران بپردازید نه اینکه
رشوع کنید تا اولین نخهای ارتباط تان با مخاطبان را
از بین بربید.

صادرات افغانستان به چین از طریق دهلیز
هوایی متوقف شد

اشتراک در روزنـامـه

ایــن منبــع ،امــا میگویــد کــه اعضــای یــک خانــواده
بــه شــمول یــک زن و چهــار کــودک ،در نتیج ـهی حمل ـهی
هوایــی نــه ،بلکــه بــه دنبــال انفجــار مایــن دستســاز جــان
باختــه انــد.
منبــع میافزایــد« :یکــی از فرماندهــان طالبــان ،در
حــال ســاخت یــک مایــن دستســاز در خان ـهاش بــود؛ امــا
ایــن مایــن انفجــار کــرده و در نتیجــه خــودش ،همــرش و
چهــار کودکــش کشــته شــده انــد».
والیــت بادغیــس در شــال-غرب افغانســتان ،بــه
دلیــل حضــور گســردهی طالبــان ،از والیتهــای ناامــن
ایــن کشــور محســوب میشــود .پیــش از ایــن بارهــا
افــراد طالبــان در ایــن والیــت ،در حمــات گروهــی و یــا
ماینگــذاری ،تلفــات ســنگینی بــه نیروهــای امنیتــی وارد
کــردهانــد.

آمار قربانیان ویروس کرونا
به  259نفر رسید
دولــت چیــن ،روز شــنبه ( 12دلــو) بــا نــر گــزارش تــازهای
گفتــه اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور،
بــه  259نفــر رســیده و بیــش از  12هــزار نفــر را مبتــا کــرده
اســت.
بــه دنبــال گســرش ویــروس کرونــا ،در چیــن ،رشکتهــا در
ایــن کشــور ،از کارمنــدان خــود خواســتهاند تــا زمــان بهبــودی
وضعیــت حداقــل یــک هفتــهی دیگــر رس کار خــود حــارض
نشــوند.
ســازمان جهانــی صحــت ،روز چهارشــنبه ( 9دلــو) همزمــان
بــا گســرش ایــن ویــروس ،وضعیــت اضطــراری در رسارس
جهــان ،اعــام کــرد .مســؤوالن ایــن ســازمان ،گفتــه انــد کــه
اعــام وضعیــت اضطــراری بــه معنــای ایــن اســت کــه ویــروس
کرونــا ،اکنــون فراتــر از مرزهــای چیــن قــدم گذاشــته اســت.
ایــن ســازمان افــزوده اســت کــه در حــال حــارض نزدیــک بــه
 100مــورد از مبتالیــان ایــن ویــروس در  18کشــور جهــان بــه
ثبــت رســیده اســت.
پــس از اعــام وضعیــت اضطــراری از ســوی ســازمان جهانــی
صحــت ،کشــورهایی کــه شــهروندان شــان در چیــن زندگــی
میکننــد ،تــاش دارنــد تــا آنهــا را از ایــن کشــور خــارج
کننــد .تــا کنــون جاپــان ،امریــکا و چندیــن کشــور دیگــر ،موفق
شــدهاند تــا شــهروندان خــود را از مرکــز شــیوع ایــن ویــروس
کشــنده خــارج کننــد.
از ســویی هــم ،وزارت صحــت افغانســتان ،روز جمعــه (11

دلــو) بــا برگــزاری نشســت اضطــراری ،اعــام کــرد کــه ایــن
مســاله نگرانیهایــی را بــرای افغانســتان بــه وجــود آورده اســت.
حبیــب اروال ،رییــس بخــش کنــرل امــراض وزارت صحــت ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل ،میگویــد کــه در ایــن نشســت روی
تقویــت تیمهــای صحــی کــه در میدانهــای هوایــی و بنــادر
افغانســتان وجــود دارد ،بحــث شــده اســت.
آقــای آروال ،گفــت کــه در ایــن نشســت تصمیــم بــر ایجــاد
یــک کمیتــهی ده نفــری کــه در آن منایندههایــی از ســازمان
جهانــی صحــت و وزارت صحــت افغانســتان هــم وجــود داشــته
باشــد ،گرفتــه شــده اســت.
از ســوی هــم دانشجویــان تــازه برگشــته از چیــن،
میگوینــد کــه تیمهــای صحــی وزارت صحــت در میدانهــای
هوایــی افغانســتان ،بــدون هیــچ گونــه بررســی و ارزیابــی
مســافران را میگذارنــد داخــل افغانســتان شــوند و ایــن
بیمســؤولیتی ،از ســوی آنهــا میتوانــد عواقــب ناگــواری را
در پــی داشــته باشــد.
نســل تــازهی ویــروس کرونــا ،خطرناکتریــن ویــروس در
جهــان اســت کــه از شــهر ووهــان چیــن ،شــیوع پیــدا کــرد و
در حــال حــارض بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز رســیده اســت .ایــن
ویــروس از انســان بــه انســان دیگــر منتقــل میشــود و وقتــی
کــه فــردی بــه آن مبتــا میشــود ،تــا دو هفتــه هیــچ عالمئــی
از خــود نشــان منیدهــد .عالیــم ایــن ویــروس ،تــب و نفــس
تنگــی اســت.
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شش ماه$ 175 :
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تظاهــرات چنــد روزهی باشــندگان والیــت غــور در
اعــراض بــه نامتــوازن بــودن بودج ـهی ســال مالــی 1399
خورشــیدی ،پایــان یافــت.
باشــندگان فیروزکــوه – مرکــز والیــت غــور 14 ،روز
پیــش ،در یــک حرکــت اعرتاضــی ،نســبت بــه بیتوجهــی
دولــت و بیعدالتــی در رشــد نامتــوازن ،دروازههــای متــام
ادارههــای دولتــی بــه شــمول بانکهــای خصوصــی را در
ایــن والیــت مســدود کردنــد و از حکومــت مرکــزی خواهــان
ســاخت رسک و فراهــم کــردن بــرق بــرای خانههــای شــان
شــدند.
رسانجــام ،رییسجمهــور غنــی ،پــس از گذشــت بیــش
از یــک هفتــه بــا فرســتادن هیأتــی بــه والیــت غــور ،وعــده
داده اســت تــا بــه خواســتههای باشــندگان ایــن والیــت
رســیدگی کنــد.
عبدالحــی تابــش ،ســخنگوی حرکــت «راه و روشــنی»

روز شــنبه ( ۱۲دلــو) بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت
کــه اعرتاضهــا بــرای همیشــه پایــان نیافتــه و در صــورت
وعــده خالفــی از ســوی حکومــت ،ایــن حرکــت بــار دیگــر
راهانــدازی خواهــد شــد.
او افــزود« :اگــر بــه وعدههایــی کــه دادهانــد عمــل
نکننــد ،حکومــت محلــی بــه شــمول شــخص والــی را اخــراج
میکنیــم » .
آقــای تابــش افــزود« :فعــا وکیلهــای غــور در مجلــس
مناینــدگان کــه جــز هیــأت اعزامــی از ســوی دولــت اســت،
وســاطت کــرده انــد تــا اعــراض پایــان یابــد ،مــا بــه هیــأت
دولتــی بــاور ندرایــم؛ چــون دولــت بارهــا متهــم بــه نقــص
تعهــدات شــان نســبت بــه مــردم شــده اســت».
اعرتاضکننــدگان در والیــت غــور ،خواســتار ســاخت
جــاده و تأمیــن بــرق بودنــد کــه در بودجــهی ســال مالــی
 ۱۳۹۹در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

سال اول

شــاری از باشــندگان ولســوالی ُمقــر والیــت بادغیــس،
ادعــا میکننــد کــه در نتیجــهی حملــهی هواپیامهــای
بــدون رسنشــین در ایــن ولســوالی ،پنــج عضــو یــک خانــواده
کشــته شــده انــد .بــه گفتــهی آنهــا ،در ایــن حملــهی
هوایــی ،یــک زن و چهــار فرزنــدش ،کشــته شــده انــد.
بــا ایــن حــال ،یــک منبــع محلــی ،بــه روزنام ـهی صبــح
کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت  12:00جمعهشــب
( 11دلــو) هواپیامهــای بــدون رسنشــین امریکایــی ،تجمــع
طالبــان را در مربوطــات ولســوالی ُمقــر هــدف قــرار داده
اســت.
بــه گفتـهی ایــن منبــع ،در ایــن حملـهی هوایــی ،چهــار
نفــر از فرماندهــان طالبــان کــه از ولســوالی باالمرغــاب
بــه ُمقــر آمــده بودنــد ،کشــته شــده انــد و در جریــان آن،
تلفاتــی بــه غیرنظامیــان وارد نشــده اســت.

باشــندگان  ۳۰والیــت ،در جریــان ســال  ۱۳۹۸خورشــیدی،
 ۷۷۱میلیــون و  ۳۲۷هــزار و  ۵۱۰افغانــی بــه معــارف کمــک
کــرده انــد.
ایــن وزارت ،افــزوده بــود کــه ایــن کمکهــا در بخــش
اهــدای زمیــن ،ســاخت صنفهــای درســی ،اعــار مکتــب،
ترمیــم و اهــدای میــز و چوکــی ،رنگمالــی صنفهــای
درســی ،تهیـهی مــواد البراتــواری ،تهیـهی کتابهــای درســی
و رفــع ســایر نیازمندیهــای مکتبهــا ،صــورت گرفتــه اســت.
وزارت معــارف ،از شــهروندان افغانســتان خواســته اســت
تــا در دهـهی معــارف ،در راســتای رشــد تعلیــم و تربیــه ســهم
گرفتــه در راســتای شــمولیت کــودکان بیــرون از مکتــب،
حفــظ و مراقبــت از مکتبهــا ،نظــارت از تدریــس و حــارضی
دانشآمــوزان ،همــکاری کننــد.

اعرتاضهای مردمی
در والیت غور پایان یافت

یکشنبه

انفجار ماین دستساز در بادغیس
جان اعضای یک خانواده را گرفت

مردی در رسپل دو هزار مرت مربع زمین
برای ساخت مکتب دخرتانه اهدا کرد
وزارت معــارف ،اعــام کــرده اســت کــه مــردی در ولســوالی
گوســفندی والیــت رسپــل ،حــدود دو هــزار مــر مربــع زمیــن
شــخصیاش را بــرای ســاخت یــک مکتــب دخرتانــه اهــدا
کــرده اســت.
ایــن وزارت ،روز شــنبه ( 12دلــو) بــا نــر اعالمیـهای گفتــه
اســت کــه فیضاللــه ،یکــی از بــزرگان ولســوالی گوســفندی،
بــه منظــور ســاخت یــک مکتــب دخرتانــه ،دو هــزار مــر مربــع
زمیــن شــخصیاش را در اختیــار ریاســت معــارف والیــت
رسپــل قــرار داده اســت.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه هــر بســوهی ایــن زمیــن ،بیــش
از  200هــزار افغانــی قیمــت دارد و قرار اســت روی آن ،لیسـهی
دخرتانــه روز مثقــال ولســوالی گوســفندی ســاخته شــود.
چنــدی پیــش نیــز وزارت معــارف ،اعــام کــرده بــود کــه
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نیروهــای امنیتــی بــا راهانــدازی عملیــات مشــرکی،
ولســوالی گــذرگاه نــور والیــت بغــان را پــس از پنــج مــاه،
دوبــاره در کنــرل خــود در آوردهانــد.
جاویــد بشــارت ،ســخنگوی پولیــس بغــان ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه روز جمعــه ( 11دلــو) عملیــات
مشــرک نیروهــای امنیتــی بــرای بازپسگیــری ولســوالی
گــذرگاه نــور ،راهانــدازی شــده بــود.
او میافزایــد« :در نتیجــهی عملیــات مشــرک نیروهــای
امنیتــی ،بعــد از پنــج مــاه ولســوالی گــذرگاه نــور در کنــرل دولــت
در آمــد .همچنــان ،طالبــان بیــش از  20حلقــه مایــن را در مســیر
ایــن ولســوالی جاســازی کــرده بودنــد کــه خنثــا شــده اســت».

آقــای بشــارت ،میگویــد کــه عملیــات نیروهــای امنیتــی
بــرای پاکســازی روســتاهای ولســوالی گــذرگاه نــور ،ادامــه
خواهــد یافــت.
بــه گفتــهی او ،قــرار اســت بــه زودی ،نیروهــای ارتــش
محلــی در ایــن ولســوالی جابجــا شــوند تــا در صــورت حملـهی
احتاملــی طالبــان ،بــا آنهــا مقابلــه کننــد.
ولســوالی گــذرگاه نــور ،دســتکم پنــج مــاه پیــش ،در
کنــرل هراسافگنــان طالــب در آمــده بــود.
والیــت بغــان در شــال-رشق افغانســتان ،از والیتهــای
ناامــن اســت .طالبــان بــا حضــور گســرده در ایــن والیــت،
شــاهراه کابــل – شــال را بــه شــدت ناامــن کــرده انــد.
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مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه مرحلــهی دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون
جریــان دارد و احتــاال تــا دو روز دیگــر ،پایــان مییابــد.
محمدرضــا فیــاض ،معــاون ســخنگوی ایــن
کمیســیون ،روز شــنبه ( 12دلــو) در یــک نشســت خــری
گفــت کــه رونــد دســتهبندی و تصنیــف شــکایتهای
اســتینافی ،در  21والیــت تکمیــل شــده و در ســایر
والیتهــای باقیمانــده نیــز ،تــا دو روز دیگــر پایــان
خواهــد یافــت.
او افــزود کــه رونــد بررســیها ،در مراحــل پایانــیاش
قــرار دارد و بــه زودی ،فیصل ـهای کــه رسنوشــت انتخابــات
ریاســتجمهوری را مشــخص میکنــد ،اعــام خواهــد
شــد.
آقــای فیــاض ،گفــت« :در هفت ـهی جــاری ،فیصلههــای
مهمــی در مــورد موضوعــات جنجالــی بــه ویــژه  300هــزار
رأی ،اعــام میشــود .در حــال حــارض ،جلســاتی بــرای
فیصلــه روی موضوعــات جنجالــی ادامــه دارد و بــه زودی
نتیج ـهی آن مشــخص خواهــد شــد».
پیــش از ایــن ،محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،گفتــه
بــود کــه در جریــان ایــن هفتــه ،فیصلـهی نهایــی در مــورد
 300هــزار رأی جنجالــی اعــام خواهــد شــد.
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای

انتخاباتــی ،دو هفتــه پیــش اعــام کردنــد کــه بیــش از
شــش هــزار شــکایت اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت.
بیشــرین شــکایتهای اســتینافی ،از ســوی دســتههای
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،دولتســاز و صلــح و
عدالــت اســامی ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی،
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس
از تکمیــل بازشــاری آرا ،اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن
نتیجــه ،محمــدارشف غنــی ،بــا گرفــن بیــش از پنجــاه
درصــد آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه ،در مقــام دوم قــرار
گرفــت .آقــای غنــی بیــش از  ۹۲۳هــزار رأی (۵۰.۶۴
درصــد) و آقــای عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار رأی (۳۹.۵۲
درصــد) بــه دســت آورد.
بــر اســاس بررســیهای ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار
شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،فیصلــه شــده
اســت کــه آرای بیــش از پنــج هــزار محــل رأیدهــی
بازشــاری شــود.
بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای اســتینافی ،دفــر
مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
در جریــان  ۱۵روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

ولسوالی «گذرگاه نور» بغالن از کنرتل طالبان
خارج شد
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کمیسیون شکایات :رسنوشت انتخابات تا دو-سه
روز آینده مشخص خواهد شد

مســؤوالن وزارت صنعــت و تجــارت ،میگوینــد کــه
صــادرات افغانســتان بــه چیــن از طریــق دهلیــز هوایــی ،بـه
دلیــل جلوگیــری از گســرش ویــروس کرونــا ،توقــف یافتــه
اســت.
ســمیر رســا ،ســخنگوی وزارت صنعــت و تجــارت ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،رشکــت هوایــی ت ُرکِــش
کــه کاالهــای افغانســتان را بــه چیــن انتقــال مــیداد،
پروازهــای خــود را بــه شــانگهای متوقــف کــرده اســت.
او میافزایــد« :رشکــت تُرکِــش کــه کاالهــای افغانســتان
را بــه چیــن انتقــال م ـیداد ،حــاال بــه خاطــر جلوگیــری از
گســرش ویــروس کرونــا ،پروازهایــش را متوقــف کــرده اســت
و بــه همیــن دلیــل ،صــادرات کاالی افغانســتان بــه چیــن
متوقــف شــده اســت».
آقــای رســا گفــت کــه رشکــت تُرکِــش ،تصمیــم گرفتــه تــا

بــه خاطــر جلوگیــری از گســرش ویــروس کرونــا ،بــه چیــن
ســفر نکنــد.
ویــروس کرونــا ،خطرناکتریــن ویــروس در جهــان اســت
و از شــهر ووهــان چیــن ،شــیوع پیــدا کــرد .ایــن ویــروس ،در
حــال حــارض بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز رســیده اســت.
کرونــا ،از انســان بــه انســان منتقــل میشــود و عالیــم آن،
تــب و نفــس تنگــی اســت.
هرچنــد وزارت صحــت گفتــه اســت کــه تیمهــای ســیار
صحــی در میدانهــای هوایــی افغانســتان گامشــته شــده
تــا افــرادی کــه مصــاب بــه ویــروس کرونــا اســتند را تشــخیص
بدهــد ،امــا دانشجویانــی کــه بــه تازگــی از چیــن بــه
افغانســتان برگشــته انــد ،میگوینــد کــه ایــن تیمهــا،
بــدون هیــچ گونــه بررســی ،میگذارنــد تــا مســافران وارد
افغانســتان شــوند.
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حمالت دوامدار طالبان نشانگر محدودیتهای
راهبرد امریکا در افغانستان است
نویسنده :توماس گیبونز-نف – نیویورک تایمز
مرتجم:مهدی غالمی

بر پایهی گزارش بازرس ویژهی ایاالت متحده که روز جمعه
منترش شد ،در چند ماه آخر سال  ،2019طالبان و دیگر گروهها،
بیشرتین حمالت را در افغانستان به ثبت رساندند .افزایش
خشونتها در دورهای اتفاق افتاد که رییسجمهور ترامپ توییت
کرد که ایاالت متحده «دشمن را سختتر از هر زمانی در ده سال
گذشته کوبیده است».
شامر حمالت که جزئیات آن در گزارش ربعوار بازرس ویژهی
ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان که نهاد ناظر دولتی و
تأسیس شده در سال  2008است ،ذکر شده ،یک بار دیگر
تفاوت میان حرف از رسکوب طالبان و واقعیت در میدان جنگ
را برجسته کرد :با وجود عملیات مببافکنی هامهنگ شده و
عملیات زمینی ،نیروهای امریکایی و افغان ،طالبان هنوز هم
قادر به حمله در سطوحی مشابه به یک دهه پیش اند .در این
گزارش آمده است« :هم تعداد کلی حمالت آغاز شدهی دشمن و
هم حمالت مؤث ِر آغاز شده توسط دشمن در جریان چهارمین ربع
سال  ،2019از هر ربع دیگری در سالهای پس از  2010که
ثبت وقایع آغاز شد ،فراتر رفت».
طالبان و دیگر گروههای مسلح 8.204 ،حمله را در آخرین
ربع سال ( )2019انجام دادند که بر پایهی این گزارش37 ،
درصد آن حمالت ،تلفاتی هم در پی داشته است .این آمار،
یکی از معدود فشارسنجهای همگانیِ جنگ ایاالت متحده در
افغانستان ،پس از توقف ارائهی گزارشها توسط فرماندهی
نظامی امریکا در این کشور است؛ گزارشهایی که به طور
منونه شامل تعداد تلفات نیروهای افغان و درصد ولسوالیهایی
میشود که دولت افغانستان در برابر نیروهای طالبان آنها را
در کنرتل دارد.
جان اف .سوپکو ،بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان ،گفت:
«مواردی که بتوان به طور عموم در مورد آن صحبت کرد و اهمیتی
داشته باشد ،بسیار کم است ».در گذشتهها ،از این نوع اطالعات
استفاده میشد تا قیاس کنند که در جریان یک جنگ ،متایل
به سوی پیروزی است یا شکست؛ اما این شیوه ،پیشگوییهای
کمی در مورد طوالنیترین جنگ ایاالت متحده داشته است.
گسرتش حمالت هوایی امریکا ،ظاهرا در افزایش حمالت
طالبان بازتاب یافته است .بر پایهی اسناد نیروی هوایی [امریکا]
که به تازگی منترش شده ،از زمانی که نیروی هوایی در سال

 2006به ثبت دادهها پرداخت ،در سال  2019هواپیامهای
نظامی امریکا از  7.423مبب و موشک استفاده کرده اند .اسناد
نظامی میگوید که در اوایل سال ،مأموریتهای عملیات ویژهی
امریکا نسبت به سال پیش  124درصد افزایش داشته است؛
نرخی که به احتامل زیاد در جریان سال  2019ادامه داشت.
تنها در ماه سپتامرب– هامن ماهی که انتخابات
ریاستجمهوری افغانستان برگزار شد و ترامپ تصمیم به ترک
توافقنامهی صلح با طالبان گرفت – ارتش امریکا از  948مهامت
[هوایی] استفاده کرد که از اکتوبر سال  ،2010بیشرت از هر
ماه دیگری بود .در  ،2019فرماندهی نظامی امریکا در کشور
به رهربی جرنال آستین میلر ،بر وارد کردن تلفات سنگین بر
طالبان مترکز کرد تا رهربی این گروه را در مذاکرات صلحی که
در دوحهی قطر برگزار میشد ،نگه دارد .هدف دیگر این حمالت،
به عقب راندن گروههای شورشی ،هم برای پایین آوردن تلفات
نیروهای دولتی و هم برای حفظ قلمروی زیر کنرتل دولت بود.
پس از حملهای در کابل ،پایتخت کشور که منجر به قتل
یک رسباز امریکایی و  11تن دیگر در ماه سپتامرب شد ،ترامپ
مذاکرات صلح را متوقف کرد؛ مذاکراتی که فاصلهای با رسیدن
به یک توافق نداشت و میتوانست منجر به آغاز گفتوگوها میان
طالبان و دولت افغانستان شود .این گروه شورشی تا کنون از
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صحبت با دولت این کشور خودداری کرده است.
مقامهای امریکایی میگویند که در ماه دسامرب،
مذاکرهکنندگان امریکا و طالبان گفتوگوها را از رس گرفتند
و یک بار دیگر فاصلهای با یک توافقنامه ندارند؛ اما مذاکرات
به دلیل این که دو طرف بر رس چگونگی کاهش خشونتها در
جدال اند ،پیشرفتی نداشته است؛ کاهشی که میتواند روند
صلح را به پیش بربد .دولت افغانستان یک آتشبس یکماهه
میخواهد و طالبان نیز برخی از حمالت شان را کاهش داده اند؛
اما تنها در شهرها و جادههای اصلی.
ِ
ارشد مرکز امنیت جدید
جیسون دمپسی ،عضو فرعی و
امریکایی گفت« :اینها نشان میدهد که چیز زیادی تغییر
نکرده؛ اما دستکم نشانگر آن است که از دید مردم امریکا،
احتامال جنگ افغانستان رو به پایان است ،در حالی که جنگ
در داخل افغانستان افزایش یافته است ».یکی از مقامهای وزارت
دفاع ،دلیل شامر باالی حمالت طالبان در گزارش بازرس ویژه را
حمالت مکرر شورشیان ،هر چند با تعداد کمتر دانست؛ حمالتی
که محصول جانبی حمالت هوایی امریکا و مأموریتهای زمینیِ
مشرتک ایاالت متحده و افغانستان است.
این گزارش میگوید به همین ترتیب «در ماه سپتامرب ،نسبت
ِ
حمالت آغاز شده
به هر ماه دیگری از جون  2012به این سو،
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توسط دشمن بیشرت بوده و از جنوری  2010که برای اولین بار
آمار ثبت میشد ،بیشرتین حمالت مؤث ِر آغاز شده توسط دشمن
صورت گرفته است .با این حال ،افزایش عملیات نظامی ایاالت
متحده ،دولت افغانستان و طالبان بدون هزینه نبوده است.
دادههای ملل متحد میگوید که تلفات غیرنظامیان در سال
 ،2019بیش از  8.000نفر بوده است.
از  2014به این سو ،بیش از  50.000تن از نیروهای امنیتی
افغانستان کشته شده اند؛ اغلب روزانه چندین تن در رسارس
کشور کشته میشدند[ .اکنون] طالبان نسبت به هر زمانی از
آغاز جنگ به این طرف ،قلمروی بیشرتی در کنرتل دارند .گر
چه این گروه شورشی کمتر بر شهرها متمرکز بوده؛ اما حمالت در
بیرون از شهرها را افزایش داده است .بر پایهی آمار ناقص دولتی
که توسط نیویورک تایمز جمعآوری شده ،در هفتهی گذشته
دستکم  87تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند.
در جریان هامن هفته ،مقامهای افغان گفتند در جریان عملیات
شان که بیشرت وابسته به حمالت هوایی است ،روزانه تا سی نفر
از شورشیان طالب کشته شده اند.
در آخرین منونه از تلفات ملکی ،گفته میشود که یک حملهی
پهپادی امریکا منجر به قتل پنج نفر در والیت شاملی کندز شده
است .غالم محیالدین ربانی که یک کارمند دولتی است ،گفت
که اعضای خانوادهاش در حال برگشت از تشیع جنازهی یکی
ِ
چاشت روز
از خویشاوندان در ولسوالی دشت ارچی در پس از
پنجشنبه بودند که یک هواپیامی بدون رسنشین ،موتر آنها را
هدف قرار داد .پدر 70سالهاش که یک فرماندهی ضدشوروی
بود ،مادر 65سالهاش ،کاکای 60سالهاش ،عمهی 50سالهاش و
پرس کاکای 8سالهاش کشته شدند .ربانی گفت« :تنها توتههایی
از بدن اعضای خانوادهام را جمع کردم».
در نهایت ،طالبان خواستار خروج کامل نیروهای امریکایی
استند و امریکاییها نیز رس انجام میخواهند طالبان و دیگر
مردم افغانستان بر رس تقسیم قدرت در دولت ،گفتوگو کنند.
اکنون نزدیک به  12.000نیروی امریکایی در افغانستان حضور
دارند و پنتاگون میخواهد چه با امضا شدن توافقنامهی صلح
و چه با امضا نشدنش ،طی چند ماه اخیر ،شامر نیروهایش را به
 8.600تن برساند.
در سال  ،2019بیست تن از نیروهای امریکایی در عملیات
جنگی کشته شدند که بیشرت از هر سالی پس از  2014است.
در اوایل این ماه ،دو رسباز امریکایی توسط مبب کنارجادهای
کشته شدند و روز دوشنبه ،پائل ووس و رایان فانوف زمانی جان
باختند که جت ای 11-شان در والیت غزنی سقوط کرد؛ سقوطی
که به احتامل زیاد به دلیل مشکالت فنی اتفاق افتاده است.
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

