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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارشگفت وگو

بــا گذشــت هــر روز ویــروس کرونــا در چیــن، قربانی 

بیشــر از شــهروندان ایــن کشــور می گیــرد. بــر بنیــاد 

آخریــن گــزارش ســازمان بهداشــت ایــن کشــور، آمــار 

قربانیــان ویــروس کرونــا در چیــن، بــه 260 نفــر 

ــر  ــزار نف ــش از 12ه ــه بی ــود ک ــه می ش ــیده و گفت رس

دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد. 

ــورد در  ــن، 6 م ــدا از چی ــا، ج ــاد گزارش ه ــر بنی ب

ــکا، 9 مــورد در اســرالیا، 6 مــورد در فرانســه، 1  امری

ــورد در  ــان، 16 م ــورد در جاپ ــال، 14 م ــورد در نیپ م

ــورد... ــنگاپور، 11 م س

از زمانــی کــه بــه یــاد دارم، مــا مســلامنان چشــم بــه 

ــا رهنــام و مرشــد  ــم ت ــه ای دهــان علــامی دیــن دوخت

ــل  ــم و عق ــودک بودی ــه ک ــی ک ــند. آن زمان ــان باش م

مــان قــد منــی داد، فقــط حفــظ می کردیــم و تــا جایــی 

ــر  ــه از عم ــالی ک ــد س ــل. چن ــتیم عم ــه می توانس ک

مــان گذشــت و کمــی مغــز مــان بــه کار افتــاد، بیشــر 

ــان  ــود م ــا خ ــان را ب ــظ واعظ ــم و وع ــت می کردی دق

ــعی  ــم و س ــل بودی ــر و تعق ــی تفک ــر مدع ــرار؛ دیگ تک

می کردیــم، تحلیــل کنیــم، بیندیشــیم، بفهمیــم و 

عمــل را بــا درک همــراه کنیــم. چــه کتاب هــا کــه 

ــا... ــه خطبه ه ــم، چ نخواندی

سید محسن حسینی )نقاش، گرافیست، 

کارگردان فیلم و انیمیشن(

ســطح نــازل ســواد عمومــی، نبــود سيســتم توزيــع 

منظــم روزنامه هــا و عــدم دست رســی شــامر بيشــر 

مــردم بــه روزنامه هــا، نبــود انگیــزه ی مطالعــه در 

بیــن مــردم و گرایــش روز افــزون آن هــا بــه اســتفاده از 

رســانه های مجــازی و شــبکه های اجتامعــی، باعــث 

ــت و در ســطح  ــراژ روزنامه هــا ثاب شــده اســت کــه ت

پايــن باقــی  مبانــد.

آمــاری کــه روزنامــه   ی صبــح کابــل، از مدیــران 

نشــان  بدســت آورده،  پایتخــت  روزنامه هــای 

تیــراژ  بــا  صبــح  هشــت  روزنامــه ی  می دهــد، 

روز... اطاعــات   ،15000

امریــکا  ویــژه ای  فرســتاده ی  خلیــل زاد  زملــی 

بــرای صلــح افغانســتان، پــس از توقــف دور یازدهــم 

مذاکــرات صلــح بــا طالبــان بــه پاکســتان رفــت. 

ــی،  ــاه محمودقریش ــا ش ــدار ب ــل زاد در دی ــای خلی آق

و  امریــکا  مذاکــرات  از  پاکســتان،  وزیرخارجــه ی 

طالبــان در قطــر گزارشــی را بــه اســام آباد ارائــه 

ــه  ــت ک ــه اس ــتان گفت ــه ی پاکس ــرد. وزارت خارج ک

توافــق صلــح امریــکا و طالبــان، راه را بــرای مذاکرات 

بین االفغانــی همــواره خواهــد کــرد کــه ایــن نــه تنهــا 

در افغانســتان، بلکــه در منطقــه نیــز تأثیــرات مثبتــی 

ــل زاد... ــای خلی ــت. آق ــد داش خواه

ــامن  ــاره و چش ــای پ ــده، بوت ه ــای ژولی ــا موه ــی ب زن

ــی و  ــش، رسدی زندگ ــای بی رمق ــه در نگاه ه ــرب ک مضط

درد روزگار را می تــوان دیــد. 

ــرای زندگــی  ــی ب ــرای یافــن راه حل تنهــا و رسگــردان ب

اش، کوچــه و پــس کوچه هــای کابــل را می گــردد تــا 

این کــه بــا کســی برخــورده و آدرس یکــی از نهادهــای 

بــا  او  اســت.  داده  برایــش  را  زنــان  حقــوق  مدافــع 

اســت... توانســته  فــراوان  دشــواری های 

اعــام کــرده اســت کــه مــردی در  وزارت معــارف، 

ولســوالی گوســفندی والیــت رسپــل، حــدود دو هــزار 

مــر مربــع زمیــن شــخصی اش را بــرای ســاخت یــک 

مکتــب دخرانــه اهــدا کــرده اســت.

ایــن وزارت، روز شــنبه )12 دلــو( بــا نــر اعامیــه ای 

ــه، یکــی... ــه اســت کــه فیض الل گفت

زندگی به رنگ زن

تظاهــرات چنــد روزه ی باشــندگان والیــت غــور در 

اعــراض بــه نامتــوازن بــودن بودجــه ی ســال مالــی 

یافــت. پایــان  خورشــیدی،   1399

باشــندگان فیروزکــوه – مرکــز والیــت غــور، 14 روز 

پیــش، در یــک حرکــت اعراضــی، نســبت بــه بی  توجهــی 

ــوازن... ــد نامت ــی در رش ــت و بی عدالت دول

می گوینــد  تجــارت،  و  صنعــت  وزارت  مســؤوالن 

کــه صــادرات افغانســتان بــه چیــن از طریــق دهلیــز 

ویــروس  گســرش  از  جلوگیــری  دلیــل  بــه   هوایــی، 

اســت. یافتــه  توقــف  کرونــا، 

ســمیر رســا، ســخن گوی وزارت صنعــت و تجــارت، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد...

مردی در رسپل دو هزار مرت مربع زمین
 برای ساخت مکتب دخرتانه اهدا کرد

اعرتاض های مردمی 
در والیت غور پایان یافت

صادرات افغانستان به چین از طریق 
دهلیز هوایی متوقف شد

سنت و فقر فرهنگی، زندگی زنی را تباه کرد

رسنوشت انتخابات تا دو-سه روز آینده 
مشخص خواهد شد

نویسندگان و شاعران ما وقتی به 
اروپا می رسند، عقیم می شوند

آیا علام رسالت  شان 
را انجام داده  اند؟

در کابل برای هر  هزار نفر 
یک نسخه روزنامه چاپ می شود

دانشجوی افغان:
 در میدان هوایی کابل 

بررسی ساده شدم

آیا قاعده  ی مذاکرات صلح 
امریکا و طالبان تغییر می کند؟
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ویژه ای  فرستاده ی  خلیل زاد  زملی 

امریکا برای صلح افغانستان، پس از توقف 

به  طالبان  با  صلح  مذاکرات  یازدهم  دور 

دیدار  در  خلیل زاد  آقای  رفت.  پاکستان 

وزیرخارجه ی  محمودقریشی،  شاه  با 

در  طالبان  و  امریکا  مذاکرات  از  پاکستان، 

قطر گزارشی را به اسام آباد ارائه کرد. وزارت خارجه ی پاکستان 

گفته است که توافق صلح امریکا و طالبان، راه را برای مذاکرات 

افغانستان،  در  تنها  نه  این  که  کرد  خواهد  همواره  بین االفغانی 

بلکه در منطقه نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. آقای خلیل زاد 

پس از دیدار با مقام های ملکی، به رساغ نظامیان پاکستان رفته 

و با »قمر باجواه« رییس ستاد ارتش این کشور دیدار کرد. در این 

دیدار، خلیل زاد و قمر باجواه، پیرامون مذاکرات صلح افغانستان 

کردند. گفت وگو 

سفارت امریکا در پاکستان نیز اعام کرده که آقای خلیل زاد 

با  صلح  مذاکرات  در  اسام آباد  بیشر  تسهیات  ایجاد  برای 

است.  شده  کشور  این  بیشر  همکاری های  خواستار  طالبان، 

از  خلیل زاد  پاکستان،  در  امریکا  سفارت  عامیه ی  اساس  بر 

خشونت ها  کاهش   راستای  در  اسام آباد  جاری  تاش های 

برای  را  راه  خشونت،  کاهش  که  منود  تأکید  و  کرده  استقبال 

می کند. همواره  طالبان  و  امریکا  توافق 

فرستاده ی ویژه ی امریکا پس از سفر به پاکستان، اکنون وارد 

با  ویژه  به  ملی،  وحدت  حکومت  رهربان  با  او  است.  شده  کابل 

محمدارشف غنی رییس جمهوری افغانستان دیدار کرده و پیرامون 

مذاکرات اخیر امریکا با طالبان در قطر، معلومات ارائه کرده است.

گروه  سیاسی  دفر  اسام آباد،  به  خلیل زاد  سفر  دنبال  به 

ایاالت  و  گروه  این  منایندگان  که  کردند  اعام  قطر  در  طالبان 

متحده  ی امریکا، دچار اختاف های شدید شده و روند مذاکرات 

دو طرف با مشکل روبه رو شده است. سهیل شاهین، سخن گوی 

امریکا  صدای  به  مصاحبه ی  در  قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفر 

نظامیان  تلفات  افزایش  دلیل  به  اختاف ها  این  که  است  گفته 

میان  به  طالبان،  جنگ جویان  حمات  تشدید  منظور  به  افغان 

آمده است. »ما موافق استیم که در زمان امضای توافق نامه، یک 

خواست های  امریکایی ها  اما  کنیم؛  مساعد  را  مصؤون  فضای 

ایجاد چالش برای  این کار سبب  اند که  دیگری را مطرح کرده 

است.« شده  مذاکرات 

یازدهم  دور  معتقدند،  افغانستان  سیاسی  آگاهان  از  شامری 

مذاکرات امریکا و طالبان بار دیگر به بن بست رسیده است و دلیل 

در  امریکا  هواپیامی  سقوط  چون  رویدادهای  به  بن بست،  این 

غزنی، مسأله ی ایران و امریکا بر می گردد و جنگ جویان طالبان 

هنوز هم اقدام های نظامی را علیه امریکا متوقف نکرده اند.

آقای  حضور  می گوید،  سیاسی  آگاه  بیژن پور  رحمت الله 

نشان می دهد که خواسته های گروه طالبان  خلیل زاد در کابل 

که  را  منشوری  و  نیست  متبایین  صلح،  مذاکرات  جریان  در 

ایاالت متحده برای خود تعریف کرده، خواسته های طالبان با آن 

دشوار،  و رشایط  که خواسته ها  است  طبیعی  و  ندارد  سازگاری 

می کند. مختل  را  مذاکرات  روند 

مذاکرات  سلسله ی  که  می دهد  احتامل  سیاسی  آگاه  این 

موجود میان امریکا و طالبان ادامه نیابد و ممکن است که مرحله ی 

از  با یک قاعده ی دیگر که بتواند این بن بست را  سوم مذاکرات 

بین بربد، آغاز شود و در صورت تحقق این امر، امریکا دو پیشنهاد 

را دنبال خواهد کرد: یا اقدام های نظامی را علیه طالبان تشدید 

می کند و یا هم فشارهای بیشری را بر اسام آباد وارد خواهد کرد 

تا این مذاکرات به یک قاعده ی کان تبدیل شود.

منایندگان  مجلس  اعضای  از  شامری  حال،  همین  در 

افغانستان، مذاکرات صلح امریکا و طالبان را تاکتیکی دانسته و 

به این باورند، هر زمانی که اسراتیژی واضح برای صلح افغانستان 

تعریف شود، آن زمان، می باییست برای تأمین صلح امیدوار بود.

این عضو مجلس منایندگان با انتقاد از دیدار زملی خلیل زاد 

با رییس ستاد ارتش پاکستان، می گوید: »اگر مذاکرات صلح با 

اصول صورت گیرد، وقتی خلیل زاد به پاکستان می رود، رضورت 

دیدار با باجواه چه است؟ باجوا یک فرد نظامی پاکستان است 

به  رضورت  باشد،  حکومتی  وقتی  نیست.  رضورت  او  با  دیدار  و 

دیدارهای نظامی نیست. معلوم می شود که حرف جای دیگری 

مورد  در  تصامیمی  و  می دهد  نظریه  که  گاهی  امریکا  و  است 

ناامنی  و  آن کشورها، خشونت  در  گویا  که  کشورهایی می گیرد 

سال،  چهل  در  منی برد.  پاکستان  از  اسمی  ولی  است،  زیاد 

رأس  در  آمده،  وجود  به  افغانستان  در  تحوالتی که  و  جریان ها 

با  نشود،  گرفته  پاکستان  جلو  اگر  و  بوده  پاکستان  آن  تحوالت 

داشت.« خواهیم  زیادی  فاصله  صلح 

ارتش  ستاد  رییس  قمرباجواه  با  خلیل زاد  دیدار  مهم ترین 

پاکستان است، زیرا ارتش این کشور تسلط فراگیر بر جریان های 

نه،  اخیر  دهه ی  دو  به  وابسته  تسلطی که  دارد.  طالبان  گروه 

از 2000 دارد. گفت وگوی  که ریشه در تحوالت سال های قبل 

زمانی که  تا  داد،  نشان  پاکستان  ارتش  فرمانده ی  با  خلیل زاد 

طالبان  گروه  رهربان  اقناع سازی  در  پاکستان  نظامی  حکومت 

دست به کار نشود، هرگونه مذاکره به نتیجه ی ملموسی منتهی 

شد. نخواهد 

ارتش پاکستان

نیروهای مسلح هر کشور، نهاد قدرت مندی است که غالبا در 

زمان صلح با انجام تاکتیک ها و رژه های نظامی، خود را برای مقابله 

با تهدیدها و بحران های داخلی و خارجی آماده می کند. ماهیت 

آن  باید  تعیین کننده ی نقش خاصی است که  ارتش هر کشور، 

ارتش عاوه بر فعالیت های حرفه ای در کشور به عهده گیرد.

بر  نظامی گری جرنال ضیاءالحق،  زمان  در  پاکستان،  ارتش 

مبنای ایدیولوژی دینی اسام گرا استوار بود و به همین خاطر، 

از رهربان مجاهد افغانستان در جنگ با شوروی سابق، حامیت 

از  بخشی  نیز  طالبان  گروه  شکل گیری  براین،  عاوه  می کرد. 

این  عملی سازی  برای  و  بود  پاکستان  ارتش  دینی  اسراتیژی 

دولت  بتواند  تا  کرد  نطفه گذاری  را  طالبان  جریان  اسراتیژی، 

رویکرد  باشد.  نزدیک خود داشته  را در همسایگی  تحت تسلط 

ناشی  تهدیدهای  رفع  جهت  در  زمان،  آن  در  پاکستان  ارتش 

محیط  در  گسرده  نفوذ  با  بتواند  که  بود  شده  تعریف  هند،  از 

افغانستان، تهدید و یا هم فشاری علیه دولت هند اعامل کند که 

این رویکرد، همچنان در رشیان های ارتش پاکستان زنده است.

همواره  تاکنون  استقال  زمان  از  که  این  دلیل  به  پاکستان 

با نوعی از تنش های سیاسی-نظامی با هند مواجه شده، حجم 

کرده  هزینه  نظامی  عرصه ی  در  را  ملی  درآمدهای  از  عظیمی 

است. ارتش پاکستان، برای نخستین بار در سال 1958 قدرت را 

در دست گرفت و پس از آن، همواره تاش کرد تا رشایط جنگی 

و با هند را محفوظ نگهدارد و در عین حال، کوشیده تا ارتباط 

بر  مبتنی  ابزاری  جریان  یک  عنوان  به  طالبان  جانب  با  آن ها 

ایدئولوژی دینی، برقرار و تحکیم شود. دیدار خلیل زاد با رییس 

اوضاع  پیرامون  طرف  دو  رفن  کلنجار  و  پاکستان  ارتش  ستاد 

این  ارتش  که  دارد  تاریخی  تحوالت  در  ریشه  افغانستان،  صلح 

کرده  بازی  محوری  نقش  افغانستان  امنیتی  تحوالت  در  کشور 

است. در حالی که ارتباط ارتش پاکستان با طالبان ناگسستنی 

است، در عین حال، مباحثه ی خلیل زاد و رییس ستاد ارتش این 

ایجاد حکومتی  دنبال  به  پاکستان  که  است  این  بیان گر  کشور 

آینده،  تحوالت  در  طالبان  گروه  آن،  در  که  است  افغانستان  در 

باشد.  تأثیرگذار 

بــا گذشــت هــر روز ویــروس کرونــا 

ــهروندان  ــر از ش ــی بیش ــن، قربان در چی

ــن  ــاد آخری ــر بنی ــرد. ب ــور می گی ــن کش ای

ــور،  ــن کش ــت ای ــازمان بهداش ــزارش س گ

ــن،  ــا در چی ــروس کرون ــان وی ــار قربانی آم

بــه 260 نفــر رســیده و گفتــه می شــود 

کــه بیــش از 12هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا 

ــد.  شــده ان

ــر بنیــاد گزارش هــا، جــدا از چیــن، 6 مــورد در امریــکا،  ب

9 مــورد در اســرالیا، 6 مــورد در فرانســه، 1 مــورد در نیپــال، 

ــورد در  ــنگاپور، 11 م ــورد در س ــان، 16 م ــورد در جاپ 14 م

کوریــای جنوبــی، 2 مــورد در انگلســتان، 2 مــورد در روســیه، 

8 مــورد در تایــوان، 14 مــورد در تایلنــد، 5 مــورد در ویتنــام، 

8 مــورد در مالیزیــا، 1 مــورد در کمبودیــا، 2مــورد در کانــادا، 

1 مــورد در رسیانــکا، 4 مــورد در امــارات متحــده ی عربــی، 

ــا،  ــورد در ایتالی ــن و 2 م ــورد در فلیپی ــد، 1 م ــورد در هن 1 م

نیــز از ایــن ویــروس گــزارش شــده اســت. 

بــا ایــن حــال، وزارت صحــت  عامــه  می گویــد کــه تــا کنــون 

هیــچ مــوردی از ایــن ویــروس در افغانســتان گــزارش نشــده 

اســت؛ امــا گفتــه می شــود کــه یــک کمیتــه ی هفــت نفــری 

ــروس  ــیوع وی ــری از ش ــرای جلوگی ــت ب ــوی وزارت صح از س

کرونــا ایجــاده شــده اســت کــه مناینــده ی ســازمان جهانــی 

صحــت و مســئووالن ارشــد وزارت بهداشــت افغانســتان از 

اعضــای ایــن کمیتــه ی هفــت نفــری اســتند.

ــت  ــراض در وزارت صح ــرل ام ــس کن ــب اروال، ریی حبی

ــل  ــه روزنامــه ی صبــح کاب ــو( ب افغانســتان روز شــنبه )12دل

ــا  ــه اســت ت ــم گرفت ــد وزارت خارجــه تصمی گفــت کــه هرچن

دانش جویــان و باشــندگان افغانســتان مقیــم در چیــن را 

دوبــاره بــه کشــور برگردانــد؛ امــا ایــن وزارت ترجیــح می دهــد 

کــه آن هــا در چیــن باقــی مباننــد تــا از خطــری انتشــار 

ــود.   ــری ش ــروس جلوگی وی

کــه  می کنــد  تأکیــد  حالــی  در  صحــت  وزارت 

چیــن  در  وضعیــت  بهبــودی  تــا  افغــان  دانش جویــان 

ــا  ــارض، صده ــال ح ــود درح ــه می ش ــه گفت ــد ک ــی مبانن باق

ــور  ــن کش ــف ای ــگا ه های مختل ــان در دانش ــوی افغ دانش ج

اســتند.  تحصیــل  مــروف 

ــارض در  ــال ح ــه در ح ــان ک ــان افغ ــده از دانش جوی آن ع

ــد  ــد، تأکی ــه رس می برن ــژه در شــهر »ووهــان« ب ــه وی ــن، ب چی

شــان  شــهر  در  می دهنــد  ترجیــح  آن هــا  کــه  می کننــد 

»ووهــان« حضــور داشــته باشــند، تــا ایــن کــه ســبب انتقــال 

ــوند.  ــتان نش ــروس در افغانس وی

ــه  ــت ک ــان اس ــان افغ ــی از دانش جوی ــارصی، یک ــا ن مجتب

ــه ی  ــا روزنام ــو ب ــت. او در گفت وگ ــن اس ــان چی ــهر ووه در ش

صبــح کابــل می گویــد: »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 

ــه  ــن ب ــن شــهر دیگــر نیــز در قرنطی ــه چندی ــان«، بلک »ووه

ــا از  ــه م ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــا قرنطی ــرد؛ ام رس می ب

اتاق هــای خــود هیــچ بیــرون شــده نتوانیــم. از طــرف اداره ی 

مربوطــه ی شــان هرلحظــه پیــام می آیــد و توصیــه می کننــد، 

بیــرون  اتاق هــای خــود  از  نباشــد،  نیــاز  در صورتــی کــه 

نشــوید. بــه نظــر مــن ایــن بهریــن گزینــه بــرای فعلن اســت.« 

کــه  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  افغــان  دانش جــوی  ایــن 

منی خواهــد بــرای نجــات جــان خــود، شــهروندان افغانســتان 

ــن از  ــور چی ــه کش ــرد ک ــد ک ــد، تاکی ــه کن ــر مواج ــا خط را ب

همســایه های نزدیــک افغانســتان اســت کــه همه ســاله، 

ــم  ــان فراه ــل افغ ــا محص ــرای صده ــل را ب ــه ی تحصی زمین

ــار  ــاس، در کن ــط حس ــن رشای ــد در ای ــا بای ــد و آن ه می کن

ــد.  ــی« کنن ــا را »دل جوی ــوده و آن ه ــور ب ــن کش ــردم ای م

گفتــه می شــود کــه هــم اکنــون متامــی ســوپر مارکیت هــا 

و مســاجد موجــود در شــهر ووهــان بــه روی مــردم بســته 

ــروس  ــن وی ــار ای ــری و از انتش ــات جلوگی ــا از تجمع ــت ت اس

پیش گیــری شــود. 

وزارت صحــت تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری از شــیوع 

کرونــا در افغانســتان را نــدارد

بارهــا  وزارت صحــت در هفتــه ی گذشــته،  هــر چنــد 

نشســت هایی را بــرای جلوگیــری از ایــن ویــروس برگــزار 

هوایــی   میدان هــای  بــه  تیــم  چندیــن  و  اســت  کــرده 

ــا آن چــه  ــخ، کندهــار و هــرات فرســتاده اســت؛ ام ــل، بل کاب

دانش جویــان بازگشــت کننــده از چیــن می گویــد، هیــچ 

گونــه تدابیــر الزم گرفتــه نشــده اســت. 

اجمــل جمعــه زاده، دانش جــوی ماســری در یکــی از 

دانش گاه هــای چیــن کــه چهارشــنبه ی هفتــه ی گذشــته 

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــت، ب ــته اس ــتان برگش ــه افغانس ب

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 می کردنــد. بایــد تحقیــق 

ــدن  ــش از آم ــد، پی ــتان آمدن ــه افغانس ــه ب ــانی ک ــود، کس ش

شــان بــه شــهر ووهــان ســفر کــرده انــد و یــا خیــر؟«

آقــای جمعــه زاده، مســؤوالن وزارت خارجــه و ســفارت 

افغانســتان در چیــن را متهــم بــه ســهل انگاری می کنــد 

و می گویــد پیــش از ایــن کــه مــا بــه افغانســتان بیاییــم، 

ــاد داده نشــده اســت.  ــن نه ــه اطاعــی از ســوی ای هیچ گون

او افــزود: »تنهــا بــرای مــا زنــگ زدن کــه خــود را چهــارده 

روز در خانــه قرنطیــن کنیــد و هم چنــان کســانی کــه از 

ــاز خــود وزارت  شــهر ووهــان، مرکــز ویــروس آمــده باشــند، ب

قرنظیــن می کنــد.« 

اجمــل  اســت؛  کننــده  امیــدوار  آنچــه  میــان  ایــن  در 

جمعــه زاده می گویــد کــه بــه تازگــی یــک واکســن بــرای مهــار 

ویــروس کرونــا کشــف شــده اســت کــه تــا جمعــه ی آینــده در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــروس ق ــن وی ــه ای ــان ب ــار مبتای اختی

گفتنــی اســت کــه دولــت چیــن بــه دانش جویــان 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 

ــور را  ــن کش ــام ای ــه زودی مت ــرده و ب ــدا ک ــیوع پی ــن ش چی

فــرا گرفتــه اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه  در ســال 2003 

ــروس مشــابه در ایــن کشــور شــیوع یافــت  ــز، وی میــادی نی

ــد.  ــان ش ــر در رسارس جه ــدن 800 نف ــته ش ــث کش ــه باع ک
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نتیجــه ی  مــاه بی رسنوشــتی  از ســه  پــس  رسانجــام 

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــخن گوی کمیس ــاون س ــات، مع انتخاب

شــکایات انتخاباتــی، گفتــه اســت، بــه زودی فیصلــه ای 

را مشــخص  انتخابــات ریاســت جمهوری  کــه رسنوشــت 

کنــد، اعــام خواهــد شــد. محمدرضــا فیــاض، معــاون 

ســخن گوی کمیســیون شــکایات انتخابــات، روز شــنبه 

)12 دلــو(، در یــک کنفرانــس خــربی گفــت کــه رونــد 

دســته بندی و تصنیــف شــکایت های اســتینافی، در 21 

ــز  ــده نی ــات باقی مان ــایر والی ــده و در س ــل ش ــت تکمی والی

احتــامال تــا دور روز دیگــر تکمیــل خواهــد شــد. آقــای 

فیــاض گفــت: »در هفتــه ی جــاری، فیصله هــای مهمــی در 

مــورد موضوعــات جنجالــی بــه ویــژه 300 هــزار رأی، اعــام 

می شــود.« پیــش از ایــن نیــز، قاســم الیاســی، ســخن گوی 

ایــن کمیســیون گفتــه بــود کــه فیصلــه ی نهایــی در مــورد 

ــد. ــد ش ــام خواه ــاری اع ــه ی ج ــزار رأی، در هفت 300 ه

بــر اســاس احتاملــی کــه ایــن کمیســیون مطــرح کــرده 

ــی  ــه ی نهای ــر فیصل ــا دو روز دیگ ــد ت ــن نتوان ــت، ممک اس

ــا  ــا دو روز ی ــا ت ــد؛ ام ــام کن ــی را اع ــورد آرای جنجال در م

چنــد روز دیگــر، مســلم اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه 

ــورد  ــه اش در م ــت فیصل ــور اس ــی، مجب ــکایات انتخابات ش

ــد. ــی کن ــی و همگان ــی را نهای آرای جنجال

را  نهایــی  نتیجــه ی  اعــام  مــورد  در  نگرانــی  آنچــه 

ــی های  ــس از بررس ــه پ ــت ک ــن اس ــد، ای ــش می ده افزای

کمیســیون شــکایات انتخاباتــی و اعــام نتیجــه ی نهایــی، 

ــای  ــی تیم ه ــوی برخ ــر از س ــار دیگ ــده ب ــه ی اعام ش نتیج

ــان  ــات هم چن ــران انتخاب ــود و بح ــه نش ــی پذیرفت انتخابات

ــد. ــی مبان ــران باق بح

ــیون  ــه ی کمیس ــس  دبیرخان ــامدی، ریی ــاه اعت چمن ش

شــکایات انتخاباتــی کــه در مصاحبــه ی اختصاصــی بــا 

صبــح کابــل گفتــه بــود، اگــر ده مــورد از شــکایت های 

ــی  ــه ی نهای ــد در نتیج ــد، می توان ــدی باش ــده ج مطرح ش

ــه  ــود ک ــه ب ــامدی گفت ــای اعت ــاورد. آق ــر بی ــات تغیی انتخاب

شــکایت   500 و  هــزار  شــش  بــا  شــکایات  کمیســیون 

ــتند  ــکایت ها مس ــن ش ــورد از ای ــر ده م ــت و اگ ــه رو اس روب

و پشــتوانه ی محکــم داشــته باشــد، نتیجــه ی انتخابــات را 

می دهــد. تغییــر 

بــا توجــه بــه ایــن کــه بلندتریــن آرا، تنهــا 0.64 درصــد 

ــای  ــت و آق ــاال اس ــدن ب ــده ش ــرای برن ــی ب ــار قانون از معی

غنــی بــا 923 هــزار 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 

ــرود. ــه دور دوم ب ــه مــردم معرفــی کنــد، ب کــه زعیمــی را ب

انتخابــات،  ناظــر  نهادهــای  و  کارشناســان  اکــر 

بــه ایــن بــاور انــد کــه انتخابــات ریاســت جمهوری در 

ــا  ــرض، ب ــن ف ــا ای ــت. ب ــد داش ــه ای نخواه دور اول نتیج

و  افغانســتان  اقتصادی-سیاســی  وضعیــت  بــه  توجــه 

خــای قانونــی ای کــه دولــت دچــار آن اســت، برگــزاری 

دوبــاره ی انتخابــات بــه زودی محتمــل نخواهــد بــود. 

ــن  ــامل ای ــی احت ــز، برخ ــده نی ــال آین ــار س ــا در به حت

بــرای برگــزاری  تــوان مالــی  را می دهنــد کــه دولــت 

دوبــاره ی انتخابــات را نــدارد.

گذشــته از مســائل مالــی و خــای قانونــی ای کــه دولــت 

ــت و  ــح داغ اس ــای صل ــث گفت وگوه ــرار دارد، بح در آن ق

بین االفغانــی،  گفت وگوهــای  آغــاز  بــا  اســت،  ممکــن 

گفتــامن تــازه ای در افغانســتان بــاز شــود. بــا آن کــه همــه 

انتظــار داشــتند، دولتــی قانونــی از انتخابــات بیــرون بیایــد 

ــان را از موقــف قــوی،  ــا طالب ــح ب ــد رسنوشــت صل ــا بتوان ت

در اختیــار بگیــرد؛ امــا گــامن مــی رود کــه چنیــن انتظــاری 

بــرآورده نیســت و نتیجــه ی انتخابــات بــه رییس جمهــور 

قانونــی ای منی انجامــد.

ــت  ــک اس ــل دموکراتی ــک اص ــات ی ــه انتخاب ــن ک ــا ای ب

ــات  ــه ی انتخاب ــر نتیج ــا اگ ــود؛ ام ــته ش ــد ارج گذاش و بای

امســال، زعیــم قانونــی ای را بــرای افغانســتان معرفــی 

نکنــد، آنچــه بــه صــاح افغانســتان خواهــد بــود، تشــکیل 

ــای  ــد در گفت وگوه ــه بتوان ــت ک ــی اس ــامع داخل ــک اج ی

بین االفغانــی بــه منایندگــی از افغانســتان پشــت میــز 

مذاکــره بنشــیند. اگــر دولــت نتوانــد بــه ایــن اجامع برســد؛ 

اجامعــی کــه ممکــن نتیجــه ی یــک حکومــت ایتافــی 

باشــد یــا قــرارداد دیگــری کــه متــام چهره هــا و جریان هــای 

سیاســی را بــا خــود داشــته باشــد، احتــامل ایــن کــه وضــع 

از ایــن کــه هســت بدتــر شــود، زیــاد اســت. طالبانــی کــه 

دولــت فعلــی افغانســتان را طــرف گفت وگــو منی پندارنــد، 

اگــر دولــت نتوانــد همــه جریان هــای سیاســی را زیــر یــک 

تصمیــم و ســقف جمــع کنــد، بــه هیــچ وجــه از ســوی ایــن 

ــود. ــی نخواهــد ب گــروه پذیرفتن

ــتان،  ــت افغانس ــرای دول ــت ب ــن فرص ــاید طایی تری ش

ــه  ــه ب ــا توج ــان دارد. ب ــه جری ــد ک ــتانی باش ــن زمس همی

محــدود  را  طالبــان  فعالیت هــای  کــه  زمســتان  رسدی 

ــی و  ــای سیاس ــن جریان ه ــا بی ــر تنش ه ــت، اگ ــرده اس ک

ــود  ــا موج ــا تنش ه ــتان ب ــد و افغانس ــش نکن ــت فروک دول

ــرد،  ــد ک ــعی خواهن ــان س ــود، طالب ــش رو ش ــار پی وارد به

فشــارهای نظامــی شــان را افزایــش بدهنــد و احتــامل ایــن 

کــه جریان هــای سیاســی ای را بــا خــود هم نظــر کننــد 

هــم کــم نیســت؛ پــس تــا بهــار می رســد و طالبــان صفــوف 

ــد  ــد، بای ــم می کنن ــی تنظی ــات نظام ــرای عملی ــان را ب ش

جریانــی در داخــل افغانســتان شــکل بگیــرد کــه بتوانــد بــه 

ــود و  ــو ش ــوام وارد گفت وگ ــار و اق ــام اقش ــی از مت منایندگ

ــر  ــه ی اخی ــت آوردهای دو ده ــد دس ــور کن ــان را مجب طالب

ــد. ــتان را بپذیرن افغانس

دانشجوی افغان:
 در میدان هوایی کابل بررسی ساده شدم

قفل انتخابات با کلید 
صلح باز خواهد شد؟

عبدالرازق اختیاربیگ

بن بست دور یازدهم مذاکرات صلح
آیا قاعده  ی مذاکرات صلح امریکا و طالبان تغییر می کند؟

سیدمهدی حسینی
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ــود  ــی، نب ــواد عموم ــازل س ــطح ن س

و  روزنامه هــا  منظــم  توزيــع  سيســتم 

ــردم  ــر م ــامر بيش ــی ش ــدم دست رس ع

ــود انگیــزه ی مطالعــه  ــه روزنامه هــا، نب ب

افــزون  روز  و گرایــش  مــردم  بیــن  در 

آن هــا بــه اســتفاده از رســانه های مجــازی و شــبکه های 

اجتامعــی، باعــث شــده اســت کــه تــراژ روزنامه هــا ثابــت 

ــد. ــی  مبان ــن باق ــطح پاي و در س

مدیــران  از  کابــل،  صبــح  روزنامــه   ی  کــه  آمــاری 

می دهــد،  نشــان  بدســت آورده،  پایتخــت  روزنامه هــای 

تیــراژ 15000، اطاعــات  بــا  روزنامــه ی هشــت صبــح 

 ،5000 تایمــز  کابــل   ،5000 مدنیــت  راه   ،3000 روز 

ــارت آف  ــتان 5000، ه ــز 5000، افغانس ــتان تایم افغانس

اصــاح   ،5000 هیــواد   ،6000 انیــس   ،3000 ایشــیا 

چــاپ  بــه  نســخه   3000 نیــز  کابــل  صبــح  و   4000

. ند می رســا

و  اطاعــات  وزارت  نــرات  رییــس  راســتین،  جعفــر 

ــت  ــن وزارت ثب ــه در ای ــتاد روزنام ــد: »هش ــگ می گوی فرهن

ــال و  ــه ی فع ــا ده روزنام ــارض تنه ــال ح ــا در ح ــت؛ ام اس

تأثیرگــذار در کشــور وجــود دارد کــه تیــراژ ایــن روزنامه هــا، 

ــه  ــان و منطق ــا در جه ــت. روزنامه ه ــر نیس از 5000 بیش

ــه  ــور در مقایس ــا در کش ــراژ روزنامه ه ــت و تی ــی اس میلیون

حــال،  همیــن  در  اســت.«  انــدک  خیلــی  جهــان  بــا 

ــدم  ــی ع ــل اصل ــانه ، دلی ــدان رس ــران و کارمن ــر مدی بیش

ــگ  ــود فرهن ــودن آن را، نب ــراژ ب ــم تی ــا و ک ــروش روزنامه ه ف

می داننــد. کشــور  در  روزنامه خوانــی 

فــردوس کاوش، مدیــر مســؤول روزنامــه ی هشــت صبــح 

ــوز  ــی هن ــگ روزنامه خوان ــتان، فرهن ــد: »در افغانس می گوی

در میــان مــردم وجــود نــدارد؛ روزنامه هــا بــا تشــخیص 

کــم  روزنامه خــوان  می کننــد،  چــاپ  شــان  مخاطبــان 

ــراژ کــم اســت.«  اســت کــه تی

 مشــکات اقتصــادی، نبــودن آرامــش فکــری و امنيــت 

روانــی، امــکان، مجــال و فرصــت مطالعــه و رشــد فرهنــگ 

روزنامه خوانــی را در کشــور، بــا مانــع روبــه رو کــرده اســت.

محمدرضــا هویــدا، مدیــر مســؤول روزنامــه ی افغانســتان 

از  نشــان  افغانســتان،  در  روزنامه نــگاری  کــه  می گویــد 

زندگــی در ايــن کشــور، يعنــی اقتصــاد، سياســت و فرهنــگ 

دارد و تــا زمانــی کــه در ايــن عرصه هــا تحــول و توســعه 

نباشــد، منی تــوان انتظــار داشــت کــه روزنامه نــگاری بهــر 

شــود. هویــدا افــزود: »در افغانســتان روزنامه هــا بــه دلیــل 

بودجــه ی کــم و مصــارف زیــاد، تــاش بــرای بقــا دارنــد نــه 

پیرفــت.«

سیستم توزیع روزنامه ها

آمــار و اطاعــات دقیــق از میــزان فــروش روزنامه هــا 

توزیــع  طریــق  از  روزنامه هــا  نــدارد،  وجــود  کابــل  در 

روزنامه فروشــی  غرفه هــای  در  آن هــا  فــروش  و  مســتقیم 

ــه  ــد ک ــا می گوین ــؤوالن روزنامه ه ــد. مس ــروش می رس ــه ف ب

ــی،  ــی، خصوص ــای حکومت ــر نهاده ــا بیش ــریان آن ه مش

موسســه های خارجــی، نهادهــای فرهنگــی، آموزش گاه هــا 

ــه  ــا ب ــخه های روزنامه ه ــامری نس ــتند. ش ــگاه ها اس و دانش

ــود،  ــانده می ش ــرکان رس ــت مش ــه دس ــتقیم ب ــورت مس ص

ــه  ــی فروخت ــای روزنامه فروش ــه غرفه ه ــدک آن ب ــامری ان ش

و بقیــه به صــورت رایــگان توزیــع می شــود.

ــاز روزنامــه ی افغانســتان  منصــور فیضــی، صاحــب امتی

تایمــز می گویــد، از 5000 نســخه ی ایــن روزنامــه، 3800 

نســخه   را بــه فــروش می رســاند و باقــی آن را رایــگان توزیــع 

نســخه های  بیــش  و  کــم  روزنامه هــا  بیشــر  می کنــد. 

چاپــی شــان را به طــور رایــگان در اختیــار دانشــگاه ها، 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــانه های دیگ ــی و رس ــای فرهنگ نهاده

اصغــر ارشاق، مدیــر مســؤول روزنامــه ی راه مدنیــت 

روزنامــه ،  ایــن  نســخه ی  درصــد  پنجــاه  کــه  می گویــد 

می شــود. توزیــع  رایــگان 

روزنامــه ی  چهــار  خصوصــی،  روزنامه هــای  کنــار  در 

ــودش  ــان خ ــه دارای مخاطب ــت دارد ک ــز فعالی ــی نی دولت

ــت. اس

دولتــی  روزنامه هــای  رییــس  فرهنــگ،  احمــد  فریــد 

می گویــد کــه شــصت درصــد روزنامه هــای دولتــی بــه فــروش 

می رســد و چهــل درصــد دیگــر رایــگان توزیــع می شــود.

کابــل  در  روزنامه فروشــی  غرفه هــای  از  دقیــق  آمــار 

وجــود نــدارد؛ امــا تخمیــن زده می شــود کــه شــامری 

ــا در  ــد. مجتب ــر نباش ــت بیش ــا بیس ــا، از ده ت ــن غرفه ه ای

غــرب کابــل غرفــه ی روزنامه فروشــی دارد کــه روزانــه چهــار 

تــا پنــج عــدد روزنامــه می فروشــد. او می گویــد کــه ده 

افغانــی روزنامه هــا را می خریــم و بــرای این کــه فرهنــگ 

ــت  ــامن قیم ــه ه ــس ب ــم، پ ــج دهی ــی را تروی روزنامه خوان

تــا  روزنامه هــا  غرفه هــا،  ایــن  بیشــر  در  می فروشــیم. 

آخــر روز فروختــه منی شــود و روزانــه بیــش از ســی نســخه 

ــدارد. ــروش ن ف

از  جامل الدیــن  ســید  چهارراهــی  در  عبدالقســیم، 

ــریان  ــر مش ــه بیش ــد ک ــخه می فروش ــی نس ــا س ــت ت بیس

میرویــس، در  اســتند؛  کابــل  دانشــگاه  دانشــجویان  آن 

ــل  ــخه در روز و فیص ــا ده نس ــت ت ــوم از هش ــان س مکروری

در تیمورشــاهی، روزانــه 15 تــا بیســت نســخه می فروشــد.

عوامــل میزان فروش پایین روزنامه ها

وضعیــت  بــه  مربــوط  روزنامه هــا  کــم  فــروش  دلیــل 

عمومــی جامعــه و بخشــی از آن مربــوط بــه خــود روزنامه هــا 

اســت.

ذکــی دریابــی، صاحــب امتیــاز روزنامــه ی اطاعــات 

عاقه منــدی  عــدم  جامعــه،  پاییــن  ســواد  ســطح  روز، 

مــردم بــه روزنامه خوانــی، کــم کیفیــت بــودن مطالبــی 

کــه از ســوی شــامری از روزنامه هــا بــه نــر می رســد، 

ــودن  ــخص نب ــل مش ــه دلی ــم ب ــع منظ ــتم توزی ــود سیس نب

آدرس هــا در کابــل، نبــود غرفه هــای روزنامه فروشــی در 

ــل  ــا را دلی ــدن روزنامه ه ــن ش ــهر و آنای ــف ش ــاط مختل نق

کــم فــروش بــودن نســخه های چاپــی می دانــد.

ــردم  ــد م ــزی، 42 درص ــه ی مرک ــار احصائی ــاس آم براس

ــه 53  ــل ب ــار در کاب ــن آم ــه ای ــد ک ــواد ان ــتان باس افغانس

می رســد. درصــد 

ــه  ــن زمین ــل در ای ــگاه کاب ــتاد دانش ــعید، اس ــول س رس

می گویــد کــه میــزان عمومــی ســطح ســواد در کشــور 

پاییــن اســت؛ همیــن مســأله موجــب شــده اســت کــه 

ــی در  ــانه های چاپ ــند و رس ــم باش ــا ک ــان روزنامه ه مخاطب

ــرد و آهســته، آهســته  ــق نگی ــس از تأســیس، رون کشــور، پ

ــود.  ــه ش ــودی مواج ــه ناب ب

کارکــرد روزنامه هــا بــا رســانه های دیــداری و شــنیداری 

ــی را  ــامن مطالب ــا، ه ــامری از روزنامه ه ــا ش ــرق دارد؛ ام ف

نــر می کننــد کــه روز گذشــته، در رســانه های دیــداری و 

شــنیداری نــر شــده اســت. برخــی از رســانه های چاپــی، 

بــه چرایــی و چگونگــی موضوعــات می پردازنــد و بــرای 

همیــن، مخاطبــان خــود را حفــظ کــرده انــد؛ امــا همــه ی 

ــت. ــن نیس ــی چنی ــانه های چاپ رس

ــد  ــل می گوی ــگاه کاب ــجوی دانش ــدی، دانش ــه احم نادی

کــه شــامری روزنامه هــا بــه دلیــل نداشــن تنــوع، جذابیــت 

و کیفیــت حرفــه ای، منی تواننــد مخاطــب بیشــر پیــدا 

کنــد. آن هــا بــه دلیــل ایــن کــه در 24 ســاعت، تنهــا یــک 

بــار چــاپ می شــوند، خربهــای تــازه ندارنــد و در رقابــت بــا 

رســانه های الکرونیکــی، کــم می آورنــد؛ بــه همیــن دلیــل، 

مخاطبــان میــل ندارنــد، خربهــای کهنــه بخرنــد.

ــط  ــر خ ــتان زی ــردم افغانس ــد م ــاه درص ــر از پنج بیش

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــی می کنن ــر زندگ فق

در  مــردم  اولویــت  اســت.  افغانــی  ده  روزنامــه  نســخه 

افغانســتان نــان و امنیــت اســت و روزنامه خوانــی را بــه 

عنــوان نیــاز شــان تــا هنــوز انتخــاب نکرده انــد.

آنالین شدن روزنامه ها

کــه  اســت  شــده  باعــث  روزنامه هــا  شــدن  آنایــن 

نســخه های چاپــی روزنامه هــا در کشــور کم تــر فروختــه 

ــه  ــی، ب ــبکه های اجتامع ــه ش ــی ب ــون دست رس ــود؛ چ ش

مراتــب آســان تر و ارزان تــر اســت. 

فــردوس کاوش می گویــد کــه آنایــن شــدن روزنامه هــا، 

نیــاز روز بــوده و ایــن مســأله باعــث شــده اســت کــه 

ــد.  ــدا کن ــری پی ــب بیش ــک، مخاط ــای الکرونی روزنامه ه

پــر  روزنامه هــا  از  شــامری  اجتامعــی،  شــبکه های  در 

اســت.  رســانه ها  ســایر  از  بیننده تــر 

و  تحقیقــی  گزارش هــای  دنبــال  بیشــر  روزنامه هــا 

تولیــد مطالــب اســت کــه کم تــر رســانه های تصویــری و 

صوتــی بــه آن می پــردازد.

ــانه های  ــا و رس ــوزه ی کاری روزنامه ه ــی، ح ــی دریاب ذک

چاپــی را از ســایر رســانه ها اندکــی متفــاوت می دانــد، 

مخاطــب خــاص خــودش  روزنامه هــا،  کــه  او می گویــد 

را دارد. مخاطــب روزنامه هــا، قــر باســواد و نخبه هــای 

ــتند. ــه اس جامع

چهــار میلیــارد نفــر در جهــان، هــر روز روزنامــه 

ننــد ا می خو

تحقیقــات انجمــن جهانــی روزنامه هــا و نریــات خــربی 

ــر  ــارد نف ــارض، 2.۷ میلی ــال ح ــه در ح ــد ک ــان می ده نش

ــورد نظــر  ــه ی م ــه، روزنام ــه  صــورت روزان ــان ب ــردم جه از م

خــود را خریــداری می کننــد و همچنیــن 1.3 میلیــارد نفــر 

هــم مطالــب منتــر شــده در روزنامــه ی مــورد نظرشــان را 

روی اینرنــت دنبــال می کننــد. 92 درصــد درآمــد صنعــت 

تولیــد روزنامه هــای کاغــذی  از  جهانــی روزنامه نــگاری، 

ــد.  ــت می  آی بدس

روزنامه هــای بــا تیــراژ بــاال فقــط مختــص بــه کشــورهای 

اروپایــی یــا امریکایــی نیســت و منونــه ی موفــق آن در 

ــوان  ــه عن ــان ب ــن و جاپ ــتان، چی ــد، پاکس ــورهای هن کش

جملــه  از  اســت،  مشــاهده  قابــل  آســیایی  کشــورهای 

عنــوان  بــه  کــه  شــیمبون«  »آســاهی  جاپانــی  روزنامــه 

پرتیراژتریــن روزنامــه ی جهــان بــا قدمــت 123 ســال اســت. 

»آســاهی شــیمبون« هم زمــان در پنــج شــهر جاپــان منتــر 

ــه  می شــود و 51 منایندگــی خارجــی دارد. ایــن روزنامــه ب

همــراه روزنامه هــای »یومیــوری شــیمبون« و »ماینیچــی 

شــیمبون« ســه روزنامــه ی پرتیــراژ جاپــان هســتند کــه 

بیــش از 22 میلیــون نســخه تیــراژ صبحگاهــی  جمعــاً 

دارنــد. روزنامــه ی »جنــگ« بــا حــدود بیســت میلیــون 

نســخه روزانــه در پاکســتان نیــز از ایــن منونه هاســت.

باالتریــن آمــار تیــراژ روزنامــه  هــا را در جهان هندوســتان 

روزانــه  ایــن کشــور،  روزنامه هــای  تیــراژ  دارد؛ مجمــوع 

بیــش از 285 میلیــون نســخه اســت. چیــن بــا تیــراژ 142 

ــراژ 44  ــا تی ــان ب ــخه در روز، جاپ ــزار نس ــون و 100ه میلی

ــون  ــکا 42 میلی ــخه در روز، امری ــزار نس ــون و 200ه میلی

و 400هــزار نســخه در روز، آملــان 16 میلیــون نســخه 

در روز، بریتانیــا 11 میلیــون و 300هــزار نســخه در روز، 

ــه  ــخه در روز و فرانس ــزار نس ــون و 900ه ــا ده میلی اندونزی

هشــت میلیــون و 900هــزار نســخه در روز، باالتریــن تیــراژ 

روزنامه هــا را در جهــان دارنــد.

در  افغانســتان  روزنامه هــای  تیــراژ  کــه  وجــودی  بــا 

ــا  ــت؛ ام ــز اس ــیار ناچی ــر، بس ــورهای دیگ ــا کش ــه ب مقایس

آمــار همیــن تیــراژ کــم و انــدک نیــز بیــن آن چــه مســؤوالن 

وزارت  نــرات  رییــس  آن چــه  بــا  روزنامه  هــا می گوینــد 

دارد.  زیــادی  تفــاوت  می گویــد،  فرهنــگ  و  اطاعــات 

ــای  ــراژ روزنامه  ه ــا تی ــه ی ــان از آن دارد ک ــه نش ــی ک تفاوت

ــا  ــا ب ــراژ روزنامه ه ــؤوالن از تی ــا مس ــت و ی ــی نیس ــا واقع م

ــتند! ــرب نیس خ

3

ــه دهــان  ــاد دارم، مــا مســلامنان چشــم ب ــه ی از زمانــی کــه ب

ــان باشــند. آن  ــام و مرشــد م ــا رهن ــم ت ــه ای ــن دوخت ــامی دی عل

ــط  ــی داد، فق ــد من ــان ق ــل م ــم و عق ــودک بودی ــه ک ــی ک زمان

ــد  ــل. چن ــتیم عم ــه می توانس ــی ک ــا جای ــم و ت ــظ می کردی حف

ســالی کــه از عمــر مــان گذشــت و کمــی مغــز مــان بــه کار افتاد، 

بیشــر دقــت می کردیــم و وعــظ واعظــان را بــا خــود مــان تکــرار؛ 

دیگــر مدعــی تفکــر و تعقــل بودیــم و ســعی می کردیــم، تحلیــل 

ــم.  ــراه کنی ــا درک هم ــل را ب ــم و عم ــیم، بفهمی ــم، بیندیش کنی

چــه کتاب هــا کــه نخواندیــم، چــه خطبه هــا کــه نشــنیدیم، چــه 

ــم. ــام دادی ــه انج ــی ک ــه عمل های ــم و چ ــه نکردی ــت ها ک برداش

ــه  ــم ک ــد بگوی ــودم بای ــورد خ ــل در م ــت و الاق ــال ها گذش س

ــر وعــظ می شــنیدم و بیشــر  ــم و کم ت ــرب می رفت ــای من ــر پ کم ت

کتاب هــای درســی را مطالعــه می کــردم تــا مســائل دینــی. 

بــاورم ایــن بــود کــه مطالعــات تخصصــی در رشــته ی تحصیلــی 

کمــی مــرا از ایــن مســائل دور کــرده اســت؛ امــا گاهــی هــم کــه 

قســمت می شــد پــای منــربی باشــم، ســخن ها بــه نظــر تکــراری 

ــوازش  ــم را ن ــده گوش های ــه ی ازبرش ــای کهن ــد و بیاض ه می آم

مــی داد و چــرا پنهــان کنــم، ایــن تکــرار خســته ام کــرده بــود.

ــی  ــت های خودمان ــه در نشس ــود ک ــل ب ــال قب ــاید 15 س ش

ــردم  ــو می ک ــائل روز گفت وگ ــورد مس ــام، در م ــی از عل ــا برخ ب

و بــا کنــج کاوی از آن هــا نظــر می خواســتم. تنهــا یــک نتیجــه، 

ــا متــام  ــن  کــه تقریب ــود و آن ای ــن مباحثــات ب حاصــل متــام ای

ــم  ــد؛ منی دان ــداده ان ــام ن ــود را انج ــالت خ ــان رس ــامی م عل

مــن رســالت علــام را زیــاد گــران می دیــدم یــا آن هــا ایــن 

رســالت خــود را منی دانســتند و یــا خــود را بــه ندانســن و 

شــاید فراموشــی زده بودنــد. در پــی ایــن کنکاش هــا و کلنجــار 

ــام در  ــه یــک طبقه بنــدی از عل ــام، ب ــا عل ــا خــود و ب رفن هــا ب

ــم: کشــور مــان دســت یافت

1- دســته ای بــه ظاهــر عــامل بودنــد و در اصــل جاهل تریــن 

ــه در  ــن ن ــر م ــل از نظ ــه الاق ــان ک ــم  ش ــا عل ــراد روزگار؛ تنه اف

دنیــا و نــه در آخــرت، نــه بــه درد خــو دشــان و نــه بــه درد 

دیگــران می خــورد، چنــد خــط خطبــه و نعــت از برکــرده و 

ــدون  ــه ب ــم، البت ــرآن کری ــزء ق ــد ج ــا چن ــوره ی ــد س ــا چن نهایت

ایــن  جالب تــر  بــود.  آن  محتــوای  از  کوچــک  درکــی  حتــا 

ــر  ــتند و ه ــری نداش ــد و نظ ــنیدن نق ــه ش ــم ب ــه ای ه ــه عاق  ک

برداشــتی غیــر از آن چــه بــه ذهــن کــور شــان رســیده بــود را، 

کفــر می دانســتند یــا رشک.

2- عــده ای دیگــر کــه متأســفانه بیشــر تحصیل کــردگان 

ــوب  ــی را خ ــوم دین ــدر عل ــد، آن ق ــم بودن ــه ی ق ــای علمی حوزه ه

ــای درس هــای  ــذ پ ــس از ســال ها تلم ــه پ ــد ک ــرده بودن درک ک

ــان را  ــر ش ــه عم ــد ک ــل آم ــه عم ــن ب ــان چنی ــف  ش ــارج، کاش خ

تلــف کــرده انــد و اگــر هــامن شــهریه ی ناچیــز، تســای دل شــان 

نبــود، بایــد بــه خاطــر تــاوان عظیمــی کــه داده بودنــد، از 

افرسدگــی زمین گیــر می شــدند و از درد آن، دار فانــی را وداع 

می گفتنــد.

کــه  بودنــد  کــرده  تــاش  عــده ای  میــان  ایــن  در  البتــه 

ــرای  ــم ب ــت مغتن ــا از فرص ــوند. آن ه ــرت نش ــا و اآلخ خرسالدنی

را  دانشــگاهی  درس هــای  و  کــرده  اســتفاده  دینــی  طــاب 

خوانــده و بــا زیــر بغــل زدن مــدرک مــد روز، لیربال تــر از پــدران 

و مــادران لیربالیســم، فریــاد جدایــی دیــن از سیاســت رس 

دادنــد تــا بــه گونــه ای اثبــات کننــد کــه بــا خوانــدن علــوم روز، 

ــد. ــده ان ــتگار ش ــرده و رس ــان را ک ــته ی ش ــاوان گذش ــربان ت ج

ــال  ــرای ح ــل ب ــه الاق ــتند ک ــی اس ــوم آنان ــته ی س 3- دس

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 

ــه  ــای عمــل کــه رســیدند، خــر شــان رشوع ب ــی پ داشــتند؛ ول

لنگیــدن کــرد.

این ها نیز خود به دو دسته قابل تقسیم اند:

ــف   ــان از ک ــن  ش ــه دی ــن  ک ــرس ای ــا از ت ــا ی ــی از آن ه بخش

ــا  ــد م ــد و گفتن ــا کردن ــت را کا ره ــرود، سیاس ــان ن ــت  ش دس

اهلــش نیســتیم و یــا در نهایــت آن را بــه تدریــس و تبییــن 

اختصــار کردنــد. بخشــی دیگــر نیــز دیــن را بــه دنیــا فروختنــد؛ 

ــن  ــود ای ــای خ ــه رض ــند و ب ــوده باش ــر ب ــه معامله گ ــن ک ــه ای ن

باشــند؛ فشــار  انــدک دنیــا داده  بهــای  بــه  را  متــاع دیــن 

اطرافیــان، آن هــا را در عــرس و هــرج قــرار داده و ناگزیــر و بنــا 

بــر مصالــح )چــه فرقــی دارد کــه شــخصی یــا عمومــی( چنیــن 

کــرده انــد و البتــه شــب ها تــا بــه ســحر رس بــر مهــر می گذارنــد 

ــن  ــد الرحم الراحمی ــا خدوان ــد ت ــه و اســتغفار هــم می کنن و توب

ــان. ــایند ش ببخش

4- عــده ای هــم از حجــج اســام و آیــات عظــام بــوده انــد کــه 

نــه فکــر شــهریه بــوده انــد و نــه در پــی نــام. هــم معامله گــر بــوده 

انــد و هــم قامربــاز؛ معامله گرانــی بــوده انــد کــه بــا خــدای  شــان 

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 ایــن  کــه بــار دنیــا را بــه دیگــران بســپارند و 

در مقابــل از خداونــد خواســته انــد تــا رزق و روزی حــال  شــان 

ــیده  ــم نوش ــی را ه ــد و جام ــامری زده ان ــم ق ــی ه ــد. گاه بده

انــد؛ قــامر شــان بــر رس زندگــی شــان بــوده اســت و دیــن  شــان، 

و طعــم جــام  شــان یــا تلخــی و مــرارت صــرب و بردبــاری بــوده یــا 

شــهد شــیرین شــهادت.

بــا  هم نشــینی  تجربــه ی  از  شــخصی ام  برداشــت  ایــن 

بســیاری از علــام بــود؛ ولــی منی توانــم بگویــم برداشــت دقیــق 

و خالــی از نقــص اســت؛ برداشــتی اســت قابــل نقــد و نظــر تــا 

ــرای دســته  ی  ــت ب ــا در نهای ــگاه اصــاح شــود؛ ام ــن ن شــاید ای

بــرای دیگــران شــان  از خداونــد توفیــق می خواهــم و  آخــر 

ــر! ــه خی ــت ب عاقب

ذکی دریابی، صاحب امتیاز روزنامه ی اطالعات روز، سطح سواد پایین جامعه، عدم عالقه مندی مردم به روزنامه خوانی، کم کیفیت بودن 

مطالبی که از سوی شامری از روزنامه ها به نرش می رسد، نبود سیستم توزیع منظم به دلیل مشخص نبودن آدرس ها در کابل، نبود غرفه های 

روزنامه فروشی در نقاط مختلف شهر و آنالین شدن روزنامه ها را دلیل کم فروش بودن نسخه های چاپی می داند.

روز یادداشت 

آیا علما رسالت  شان 
را انجام داده  اند؟

راحله یوسفی

در کابل برای هر  هزار نفر 
یک نسخه روزنامه چاپ می شود

داکرت سیدمحمد عاملی

نویسنده
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 1380 تا   13۷3 سال  از 

حاکمیت طالبان که بعدا نام امارت 

اسامی را به خود گرفت، از قندهار 

رشوع و به والیات و شهرهای مختلف 

رسید. بیشر هموطنان ما که نزدیک 

باشند، شاید  از آن سن داشته  باالتر  یا  به سی سال 

به  را  طالبان  امارت  اسامی  حکومت داری  تجربه ی 

و  طوالنی تر  سال های  برخی   باشند،  داشته  خاطر 

در  که  بعضی  و  کم تر،  شدت  با  برخی  کم تر،  برخی 

با  می کردند،  زندگی  کابل  یا  قندهار  مثل  شهرهای 

شدت بیشر. چه رخ می دهد اگر نظام امارت اسامی 

طالبان برای مدت طوالنی بر یک کشور حاکم باشد. 

این جا به پیامدهای روانی، اقتصادی، سیاسی و بین 

املللی کار نداریم. جامعه  در نتیجه ی حاکمیت امارت 

اسامی طالبان چه گونه یک جامعه ای خواهد شد؟

نظام  نوع  کشور،  هر  در  که  نیست  شک  جای 

از  جامعه  یک  شدن  ساخته  چگونگی  بر  سیاسی 

توسعه  میزان  گروه ها،  و  افراد  اجتامعی  روابط  لحاظ 

منزلت  اجتامعی،  نابرابری های  اقتصادی،  رفاه  و 

برای  دارد.  عمده  تأثیر  غیره  و  املللی  بین  پرستیژ  و 

روشن شدن، خوب است اشاره کنیم که هر دولتی یک 

آن  بر اساس  دارد که  اساسی  و اصول  قواعد  سلسله 

تشکیل شده، ساختارهای حاکمیت و نوع حاکمیت و 

نیز شهروندان خودش را تعریف، مسؤولیت ها و حقوق 

از  متقابل دولت و شهروندان را تعیین می کند. یکی 

دولت  شهروند  شهروند،  تعریف  اساسی،  قواعد  این 

کیست و بر چه اساسی شهروند می شود و چه حقوق 

و مسؤولیت ها دارد. این تعریف ضمنا و یا رصاحتا از 

می شود.  انجام  دولت  هر  سوی 

بیشر  در  مدرن  دولت  شکل گیری  فرایند  در 

کرده  طی  را  توسعه  فرایند  شهروند  مفهوم  کشورها، 

است. در یک دولت یا شبه-دولت قبیلوی، مثا همه ی 

افراد قبیله ی شهروند، رعیت یا تبعه ی آن دولت شمره 

می شد. در یک دولت دینی مثا پیروان دین مشخص، 

شهروند دانسته می شد. معنای شهروند، تبعه، رعیت 

و هر کلمه ی دیگری که به کار برود در واقع این است 

که چه کسی داخلی و چه کسی خارجی است؛ چون 

افراد  با این دو نوع انسان متفاوت است.  نوع تعامل 

داخلی حقوق و امتیازاتی دارند که یک خارجی ندارد. 

فرایند شکل گیری دولت مدرن طوری بوده که داخلی 

دانسن یک فرد، دیگر متأثر از نژاد، قومیت، مذهب، 

رنگ پوست و ویژگی های هویت فردی گروهی شبیه 

رشوط  سلسله  یک  که  این  معنای  به  نیست.  این ها 

برای کسب شهروندی یک کشور وجود دارد،  قانونی 

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 می شوی. 

اگر یک نظام سیاسی طوری باشد که شهروندان خود 

را درجه بندی کنند، به عنوان شهروند اصیل و شهروند 

غیر اصیل یا به شکل داخلی و بی گانه، شکافی را در 

درون جامعه ی خود ایجاد می کند که هزینه های سنگین 

فرایند  یک  دست آورد  واقع  در  برابر  شهروندان  دارد. 

امروز  ما  است.  اجتامعی-سیاسی  توسعه ی  طوالنی 

می توانیم موقعیت کشورهای مختلف را در این فرایند 

از این نظر ردیابی کنیم. منازعات خشونت بار داخلی در 

کشورهایی که امروزه از این ناحیه رنج می برند، ناشی از 

سیاست ها و قوانین رصیح یا ضمنی تبعیض آمیز بوده 

که در آن با شهروندان بر مبنای این یا آن تعلق هویتی 

برخورد متفاوت صورت می گرفته است. نهاد سیاسی به 

عنوان توزیع گر و مدیریت کننده ی امتیازهای اجتامعی 

اتباع خویش را به درجه یک، درجه دو و  و اقتصادی، 

درجه چند تقسیم بندی می کرده اند.    

امارت اسامی طالبان از این نظر، اتباع خویش را 

اوال درجه بندی  می کند. این امارت بر اساس قرائت 

خاصی طالبان از اسام ساخته می شود. بناء  تبعه ی 

غیر  افراد  گونه  این  باشد.  مسلامن  یک  باید  امارت 

مسلامن مثل هندو باوران، خود به خود تبعه ی برابر 

اسام،  درون  در  این،  بر  افزون  منی شوند.  دانسته 

امارت اسامی بر مبنای مذهب سنی ساخته می شود، 

این گونه شیعیان بیرون می افتند و در درون مذهب 

سنی، قرائت خاص طالبانی از اسام )نسخه دیوبندی 

و احیانا سلفی از اسام که در مدارس پاکستان ترویج 

قرائت های  پیروان  می شود،  داده  ارجحیت  می شود( 

معتدل تر دیگر به این شکل بیرون می افتند. حتا در 

داده  برتری  طالبان  اعضای  قرائت،  نوع  همین  بین 

می شوند. 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.  

افغانستان  تاریخ  در  اجتامعی می دانیم که  نظر  از 

تبعیض های اجتامعی، ریشه ی طوالنی دارد. تبعیض 

تبعیض  قوم  مبنای   بر  تبعیض  و  جنسیت  مبنای  بر 

بر مبنای زبان، از این نوع تبعیض هاست. در ترکیب 

می شد.  دیده  وضوح  به  تبعیض ها  گونه  این  طالبان 

پشتون ها،  میان  در  و  پشتون ها  غیر  بر  پشتون ها 

از  بسیاری  زنان  می شدند.  داده  ترجیح  قندهاری ها 

حقوق مدنی،  اقتصادی و اجتامعی و نیز سیاسی شان 

و  قانونی  نابرابری های  ترکیب  در  بناء  بودند.  محروم 

نابرابری های اجتامعی، ما یک نظام شهروندی درجه 

به  این ها  بر  عاوه  اگر  داشت.  خواهیم  شده  بندی 

توجه  نیز  اقتصادی  فرصت های  و  مزایا  توزیع  نحوه ی 

کنیم که تا حدی زیاد متأثر از درجه بندی باال خواهد 

بود، تصویر پیچیده  تر و نابرابر تر خواهد شد. مضاف 

برآن، ساختار سلسله مراتبی طالبان را در نظر بگیریم 

که در نهایت به یک رهرب ختم می شود، شام با وضعیت 

یک کشور و یک مرد یا چند مرد رو به رو هستید. اگر 

استعدادها، توانایی ها و در کل تجلی انسانیِت انسان 

را به مثابه برون داد هر فرد انسانی، تابع درون دادها، 

یا میزان تحقق نیازهای گوناگون وی که از نظر طبیعی 

در  بدانیم؛  اوست،  مادی  غیر  و  مادی  نیازهای  تأمین 

این صورت ما در کل فرصت شکوفایی همه ی ساکنان و 

شهروندان امارت اسامی را محدود خواهیم یافت. چه 

در این کشور فقط یک مرد یا تعداد معدودی از مردان 

برخوردار  کامل  انسانی  حقوق  و  امتیازها  از  که  است 

اجتامعی  و  قانونی  در ساختار طبقاتی  دیگران  و  اند 

که شکل می گیرد، به درجه های متفاوت از نظر تجلی 

می شوند.  فروکاسته  خویش  انسانی  استعدادهای 

شده  دست  یک  ظاهر  نظر  از  جامعه  چنین  یک 

ثانیا  است،  مردانه  اوال  اجتامعی  فضاهای  است. 

همه  اند،  شده  شکل  یک  و  رنگ  یک  همه  مردان 

همه  دارند،  رس  بر  کاه  و  عاممه  همه  ریش دار، 

قدیفه های  اغلب  و  دارند  تن  به  سنتی  لباس های 

حوزه های  اند.  انداخته  شان  شانه های  بر  بلندی 

سینام  مجسمه سازی،  نقاشی،  مثل  هرنی  مختلف 

فناوری های  خربنگاری،  انسانی،  علوم  موسیقی،  و 

تصویری و بخش های زیادی از فعالیت های اقتصادی 

ندارند.  وجود  دیگر  اجتامعی  و 

اگر توسعه ی 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 نابرابری های اجتامعی-

یا شهروندان ناقص  از داخلی ها  انبوهی  با  اقتصادی 

رو به رو هستید. گروه های مختلف، شامری به دلیل 

دلیل  به  شامری  زبانی،  دلیل  به  شامری  قومی، 

دلیل  به  شامری  دینی،  دلیل  به  شامری  مذهبی، 

اندیشه و فکر، شامری به دلیل فعالیت های گذشته ی 

یا  نیمه خارجی  یا  نیمه داخلی  سیاسی و اجتامعی، 

به عبارت دیگر نیمه "از خود" و یا هم به کلی بیگانه 

تکه  درون  از  جامعه  چنین  یک  می شوند.  پنداشته 

تکه است و به مرور زمان شکاف های عمیق اجتامعی 

غیر  شاید  مدت ها  بزور  چند  هر  که  می گیرد  شکل 

فعال حفظ شوند؛ اما هر لحظه آماده رسباز کردن اند. 

به محدودیت فرصت های  اجتامعی منجر  انقباض 

کشورهای  اغلب  دیگر  سوی  از  و  می شود  اقتصادی 

دیگر عاقه مند رسمایه گذاری و کمک اقتصادی در 

را  نفوس  طبیعی  افزایش  نیستند.  کشوری  هم  چون 

و  کم  فرصت های  معنایش  بگیریم،  نظر  در  اگر  هم 

تقاضای زیاد شغل و درآمد در جامعه خواهد بود. این 

وضعیت، رقابت برای زنده ماندن یا هامن منازعه ی بقا 

خونین  برخوردهای  شاهد  شام  و  می کند  شدیدتر  را 

اجتامعی بر رس نان، بر رس زمین، بر رس آب و منابع 

احتامال  اسامی  امارت  واکنش  بود.  خواهید  دیگر 

که  بود  خواهد  تدابیر  تشدید  و  بیشر  سخت گیری 

مردم را بیشر فشار خواهد داد. این گونه شام با یک 

جامعه ی ساده و ابتدایی، به شدت فقیر، تبعیض زده، 

تکه تکه از درون و مفلوک رو به رو هستید،  جامعه ی 

طالبان!  اسامی  امارت  مخلوق 

افغانستان مهاجران  روایت 

و  مهاجــران  وزارت  آمــار  اســاس  بــر 

بی جاشــدگان  شــامر  بازگشــت کنندگان، 

داخلــی بــه دو میلیــون می رســد، بی جــا 

شــدگانی کــه در 21 والیــت کشــور پراکنــده 

ــد. ان

ایــن بی جــا شــدگان، در وضعیــت وخیــم  شــامر زیــاد 

کم تریــن  بــا  داخلــی،  شــدگان  بی جــا  می برنــد.  رس  بــه 

ــتان را  ــای رسد زمس ــی، روزه ــی و خوراک ــای گرمایش امکان ه

ــه رس  درون خیمه هــا، مغــاره و خانه هــای کهنــه ی  روســتایی ب

می برنــد.

ــواده  ــزار خان ــی 95 ه ــه ی مجموع ــه گون ــال روان، ب در س

در افغانســتان نیازمنــد بــه کمک هــای ابتدایــی زمســتانی 

ــد. ــده ان ــایی ش شناس

بــه  متعهــد  بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزرات 

ــت؛  ــده اس ــواده ش ــزار خان ــج ه ــت و پن ــه بیس ــانی ب کمک رس

امــا از میــان 25 هــزار خانــواده، بــرای13 هــزار آن کمــک 

ــت  ــا بیس ــج ت ــدود پن ــای در ح ــت، کمک ه ــده اس ــع ش توزی

هــزار افغانــی کــه بــه اســاس نیازمنــدی خانواده هــا بــه آن هــا 

می شــود. داده 

هنــوز رونــد کمک رســانی بــرای 12 هــزار و صــد خانــواده ی 

دیگــر کــه قــرار بــود بــه آن هــا کمــک صــورت بگیــرد، تکمیــل 

نشــده اســت.

و  مهاجــران  وزرات  ســخن گوی  انصــاری،  عبدالباســط 

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــو ب ــنبه 12 دل ــت کنندگان، روز ش بازگش

کابــل گفــت: »در یــک هفتــه ی گذشــته، از میــان 12 هــزار و 

صــد خانــواده بــرای نزدیــک بــه 8 هــزار خانــواده در کابــل بــه 

ــت.« ــده اس ــک ش ــی کم ــزار افغان ــغ 15 ه مبل

بــه 52 هــزار  کــه کمک رســانی  اســت  ایــن در حالــی 

ــی  ــازمان های بین امللل ــک را، س ــه کم ــد ب ــواده ی نیازمن خان

ــد  ــت. از رون ــه اس ــده گرفت ــه عه ــتان ب ــت افغانس ــکار دول هم

کمک رســانی ایــن ســازمان ها آمــار دقیقــی در دســت نیســت.

بین املللــی  ســازمان های  کــه  نیســت  روشــن  هنــور 

ایــن خانواده هــا  از  بــه چــه شــامر  تــا هنــوز  کمک رســان 

ــازمان ها  ــن س ــی ای ــته هایی کمک ــت. بس ــانده اس ــک رس کم

بــه خانواده هــای نیازمنــد در برگیرنــده ی مــواد خوراکــی و 

مــواد ســوختی اســت.

ــت  ــر وضعی ــه اگ ــد ک ــط می گوی ــای باس ــال، آق ــن ح ــا ای ب

امنیتــی و راه ارتبــاط بــا والیت هــا بهــر باشــد، ممکــن اســت 

ــه  ــانی ب ــد کمک رس ــد، رون ــن وزارت بتوان ــری ای ــان کم ت در زم

ــاند. ــان برس ــه پای ــد را ب ــای نیازمن خانواده ه

ــاز هــم بایــد تاکیــد کــرد کــه قــرار اســت وزارت در  البتــه ب

هفتــه ی پیــش رو، کمک رســانی بــه آن شــامر خانواده هــای 

نیازمنــد را کــه از 25 هــزار خانــواده باقــی مانــده اســت، نهایــی 

کنــد و یــا هــم رونــد کمک رســانی بــه ایــن خانواده هــا در یــک 

هفتــه بــه پایــان نرســد.

مــاه  دومیــن  وارد  زمســتان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

خانواده هــای  چند هــزاری  شــامر  امــا  اســت؛  شــده  خــود 

افغانســتانی هنــوز بــدون دریافــت هیچ گونــه کمکــی از ســوی 

رشایــط  بدتریــن  در  بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزارت 

بــه رس می برنــد. ممکــن زیــر خیمه هــا 

ــه کمــک کــه شــامر شــان  ــد ب ــواده ی نیازمن 95 هــزار خان

بــه دو میلیــون نفــر می رســد، در 21 والیــت کشــور بــه شــمول 

ــد. ــه رس می برن ــت ب پایتخ

بــه اســاس ســنجش وزرات  از خانواده هــا،  ایــن شــامر 

کمک هــای  نیازمنــد  کننــدگان،  بازگشــت  و  مهاجــران 

زمســتانی شناســایی شــده انــد؛ امــا حــاال در شــب و روزی کــه 

ــن  ــد، ای ــقوط می کن ــر س ــر صف ــه زی ــا 10 درج ــوا ت ــای ه دم

خانواده هــا در زیــر خیمه هــای زمســتانی، در کنــار داشــن 

یــک پیالــه ســوپ داغ، حــرست داشــن پتویــی گــرم را نیــز در 

می پروراننــد. رس 

ــد  ــای نیازمن ــه ی خانواده ه ــه هم ــوز ب ــا هن ــه ت ــن ک ــا ای ب

و  مهاجــران  وزارت  اســت؛  نرســیده  کمــک  کمــک،  بــه 

زیــاد  نیازمنــدان  شــامر  کــه  می گویــد  بازگشــت کنندگان 

اســت و آن هایــی کــه بیشــر از ســه ســال می شــود در شــامر 

ــک  ــت کم ــتحق دریاف ــد، مس ــد منی توانن ــدگان ان ــا ش بی ج

ــا آن هــم بــه شــامری از ایــن نیازمنــدان کمــک  باشــند؛ امــا ب

می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــه آن شــامر از نیازمندانــی 

کــه در الویــت قــرار دارنــد نیــز کمــک آنچنانــی نشــده اســت.

بــا 15 هــزار افغانــی ای کــه بــه یــک خانــواده ی چنــد نفــری 

ــن  ــه ای ــت ک ــوار اس ــود؛ دش ــه می ش ــت پرداخت ــوی دول از س

خانــواده بتوانــد ســه مــاه زمســتان را بــدون آســیب های روانــی 

و جســمی بــه پایــان برســاند.

ــک، در  ــه کم ــد ب ــواده ی نیازمن ــزار خان ــن 95 ه ــر ای بیش

ــل  ــه دلی ــد و از ســویی هــم ب ــرار دارن معــرض خطــر صحــی ق

تغذیــه ی ناکافــی، امینــت غذایــی آن هــا از میــان رفتــه و 

مقاومــت وجــود شــان در برابــر رسمــا و دیگــر آالینده هــای 

ــر  ــرض خط ــران در مع ــر از دیگ ــده و بیش ــر ش ــی کم ت محیط

ــد. ــرار دارن ق

ــه  از ســوی دیگــر، در وضعیتــی کــه ایــن بی جــا شــدگان ب

رس می برنــد، حقــوق شــهروندی و کرامــت انســانی آن هــا نیــز 

ــه اســاس قانــون  ــا شــده اســت؛ در حالــی کــه دولــت ب ــر پ زی

اساســی مکلــف بــه تامیــن امکانــات اســت.

بــه دلیــل بی جــا  ایــن خانواده هــا  کــودکان و جوانــان 

بــه گونــه ی غیــر  بازمانــده و  پــرورش  آمــوزش و  از  شــدن، 

ــی  ــت اجتامع ــد. عدال ــده ان ــرت ش ــد پ ــه ی رش ــتقیم از پل مس

بــرای بی جــا شــدگان داخلــی ایــن اســت کــه بایــد در اجتــامع 

ــند. بپوس

فرزندان زمین

زمستان به نیمه رسیده است؛ 
اما از کمک های زمستانی 

خربی نیست

مجیب ارژنگ

نورالله نوایی

جامعه ی مخلوق امارت  اسالمی طالبان 

امارت اسالمی طالبان از این نظر، اتباع خویش را اوال درجه بندی  می کند. این امارت بر اساس 

قرائت خاصی طالبان از اسالم ساخته می شود. بناء  تبعه ی امارت باید یک مسلامن باشد. این گونه 

افراد غیر مسلامن مثل هندو باوران، خود به خود تبعه ی برابر دانسته منی شوند.
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ــان           ــل: ســؤال نخســت کلیشــه ای اســت، خــود ت صبــح کاب

کامــل معرفــی کنیــد؟

حســینی: محســن حســینی اســتم، چهــار- پنج ســاله بــودم 

کــه پــس از جنــگ به ایــران مهاجــر شــدم و آن جــا درس خواندم، 

از هــامن کودکــی نقاشــی می کــردم؛ ســپس کــم کــم وارد 

گرافیــک شــدم. دانشــگاه رفتــم و کارگردانــی فیلــم بــا گرایــش 

بــرای گــذران  مثــل همــه ی مهاجــران  انیمیشــن خوانــدم. 

زندگــی کارهــای دیگــری مثــل خطاطــی، مجسمه ســازی و 

گل دوزی نیــز کــرده ام. مــن برخــاف بســیاری، هرنمنــد بــه دنیــا 

نیامــده ام، کار و زندگــی کــرده ام و در یــک مســیر بســیار ســخت، 

عشــق و عاقــه ام کــه هــرن اســت نیــز فرامــوش نکــرده ام. 

صبح کابل: در کجا و کدام سال به دنیا آمدید؟

حســینی: در ســال 1353 در کابــل بــه دنیــا آمــدم؛ امــا از 

نظــر خانوادگــی از بلــخ و مــزار رشیــف اســتم. منی دانــم از کجــا 

اســتم، از مــزار، کابــل یــا از مشــهد؟

تــا چــه  و  را در کجــا خواندیــد  صبــح کابــل: دانشــگاه 

؟ مقطعــی

ــانس  ــران، لیس ــیامی ای ــکده ی صداوس ــینی: در دانش حس

ــن دارم. ــش انیمیش ــا گرای ــم ب ــی فیل کارگردان

ــای »ُدّر  ــا مجله ه ــی ب ــش طراح ــام در بخ ــل: ش ــح کاب صب

ــتید؟ ــکاری داش ــم هم ــوم« ه ــط س دری« و »خ

حســینی: ســال 13۷5 در مشــهد بــا مجلــه ی در دری 

از هــامن آوان تولــد تــا روز آخــر در بخــش طــراح گرافیکــی 

همــکاری کــردم؛ ایــن موجــب شــد کــه از فضــای کارگــری 

فاصلــه بگیــرم و در مــکان هرنی تــر باشــم؛ آن زمــان دوران 

خیلــی خوبــی بــود.

صبــح کابــل: در زمینــه ی انیمیشــن چــه فعالیت هایــی 

ــه  ــتوال ها رفت ــدام فیس ــه ک ــان ب ــای ت ــد و کاره ــام داده ای انج

ــت؟ اس

بــا  کــه  اســت  ســخت  بســیار  انیمیشــن  کار  حســینی: 

رسمایــه و نیــروی انفــرادی نتیجه بخــش نیســت؛ کارهایــم دلــی 

و بــرای خــودم اســت؛ چــون تیــم نداشــتم و در ایــن مــدت 

پنــج یــا شــش انیمیشــن کوتــاه ســاخته ام کــه ســال 200۷ در 

ــه  ــه دســت آورد؛ بعــد ب ــل مقــام اول را ب ــم کاب جشــن واره ی فیل

جشــن واره های هیروشــیامی جاپــان، آملــان و برخــی کشــورهای 

ــرد. ــدا ک ــر راه پی دیگ

صبــح کابــل: شــام دوره هــای آموزشــی انیمیشــن در »گویتــه 

انســتیتوت« در کابــل برگــزار کردیــد، در ایــن بــاره بگوییــد.

ــک کارگاه  ــال های 2011، 2012 و 2013 ی ــینی: س حس

ــر  ــه در ه ــتم ک ــتیتوت داش ــه انس ــن در گویت ــی انیمیش آموزش

ــد  ــر چن ــتند؛ ه ــور داش ــرن حض ــن ه ــه ای ــدان ب دوره، عاقه من

دوره هــای کوتــاه بــود؛ امــا خیلــی خــوب بــود. رشکت کننــدگان 

ــاال  ــه ح ــد ک ــت کردن ــه فعالی ــد و رشوع ب ــاد گرفتن ــی ی چیزهای

منی دانــم چــه می کننــد و کجــا اســتند.

صبــح کابــل: در پایــان دوره هــا جشــن واره ی فیلــم انیمیشــن 

ــزار کردید؟ برگ

منایــش  معمــوال  دوره  هــر  پایــان  در  بلــی،  حســینی: 

انیمیشــن و دو جشــن واره ی فیلــم انیمیشــن داشــتیم کــه از 

بودنــد.  شــاگردان  کارهــای 

بــا  جلــد  طراحــی  زمینــه ی  در  شــام  کابــل:  صبــح 

اســت؟ درســت  کردیــد،  همــکاری  زیــاد  نویســنده های 

درس  مکتــب  در  کــه  دورانــی  از  بلــی،  حســینی: 

می خوانــدم، ایــن کار رشوع شــد، بــا نویســنده ها و نــارشان 

زیــاد کار کــرده ام؛ امــا بــا انتشــارات عرفــان بیشــر کار کــردم. 

تصــور می کنــم از ســال 13۷6 تــا امــروز در ایــن زمینــه کار 

کــرده ام کــه تعــدادش بســیار زیــاد اســت.

ــد کتــاب کــدام نویســنده ی مطــرح  صبــح کابــل: طــرح جل

کار شــام اســت؟

حســینی: شــاید تــا حــاال 300 طــرح جلــد کتــاب کار 

کــرده ام کــه می توانــم بــه رشیــف ســعیدی، ابوطالــب مظفــری، 

ــام همــه  رهنــورد زریــاب، احمــدی، خــاوری و... اشــاره کنــم، ن

ــا  ــدارم؛ ب ــی ن ــه ی خوب ــن حافظ ــه م ــی ک ــت، می دان ــادم نیس ی

نویســنده های ایرانــی نیــز کار کــرده ام.

صبــح کابــل: در تلویزیون هــای داخلــی نیــز ســال ها کار 

ــد. ــن دوران بگویی ــد، از ای کردی

در  خوبــی  تجربــه ی  کــه  بگویــم  صادقانــه  حســینی: 

رســانه ها نداشــتم. ســال 2005 بــه تلویزیــون ملــی آمــدم، 

فضــا و جــای کار در آن جــا خــوب بــود، می شــد کارهایــی کــرد؛ 

ــم و  ــر رفت ــای دیگ ــه تلویزیون ه ــد ب ــرد. بع ــد کار ک ــا منی ش ام

مشــکل در ایــن بــود کــه مدیــران و صاحبــان تلویزیون هــا حــرف 

مــرا منی فهمیدنــد، زبــان مشــرک هیــچ وقــت بیــن مــن و 

مســؤوالن پیــدا نشــد و بــرای همیــن، تجربــه ی خــوب از کار در 

نــدارم.  تلویزیون هــا 

صبح کابل: در گرافیک تکنیک مهم است یا ایده؟

ــه  حســینی: در هرنهــای دیگــر مثــل نقاشــی کــه خیلــی ب

گرافیــک نزدیــک اســت، حــس قوی تــر اســت؛ امــا پیــام نــدارد 

کــه در گرافیــک این گونــه نیســت. گرافیــک بــه گونــه ای اســت 

ــام داشــته  ــا مخاطــب داشــته و پی ــری ب ــد ارتبــاط تصوی کــه بای

ــر اســت.  ــه عکاســی نزدیک ت باشــی و از ایــن منظــر گرافیــک ب

بــرای انتقــال پیــام، ایــده مهــم اســت؛ امــا اگــر تکنیــک را بلــد 

ــان را  ــام ت ــه صــورت هــرنی و درســت پی ــد ب نباشــید، منی توانی

ــان  ــر ت ــه اث ــزی را ب ــور می شــوید کــه چی ــد و مجب ــح دهی توضی

ســنجاق کنیــد تــا آن را توضیــح دهــد. تکنیــک و ایــده در 

ــتند. ــر اس ــزوم هم دیگ ــک الزم و مل گرافی

ــت؟  ــب اس ــتان غال ــان در افغانس ــدام جری ــل: ک ــح کاب صب

ــده؟ ــا ای تکنیــک ی

ــت؛  ــف اس ــتان ضعی ــده در افغانس ــرم ای ــه نظ ــینی: ب حس

بــرای همیــن در گرافیــک  تلویزیونــی و چاپــی، همــه گرویــده ی 

کار  یــک  تنهایــی منی توانــد  بــه  تکنیــک  اســتند.  تکنیــک 

گرافیکــی خــوب تولیــد کنــد و معمــوال ایــده، پیــام و ارزش هــای 

در  اغــراق  می شــود.  گــم  تکنیــک  و  رنــگ  زیــر  گرافیــک، 

ــن  ــرب چنی ــا در غ ــرد؛ مث ــن می ب ــز را از بی ــه چی ــک هم گرافی

ــت.  ــل درک اس ــاده و قاب ــیار س ــز بس ــه چی ــت و هم نیس

ــن  ــا عمده تری ــم؛ ام ــه کن ــم مقایس ــل: منی خواه ــح کاب صب

ــای امــروز چــه اســت؟ ــا و دنی تفاوت هــا بیــن گرافیــک م

ــت  ــوا و برداش ــوم، محت ــاوت در درک مفه ــینی: اول تف حس

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، آن جــا گرافیــک یــک چیــز 

تزئینــی تصــور می شــود کــه بایــد از ایــن فضــا بیــرون آمــده و در 

صــدد آبســرکت یــا »انتزاعــی« کــردن ایده هــا و طرح هــای مــان 

باشــیم. دوم، ذهــن و چشــم مخاطــب مــا بــا پیام هــای 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 

ــک  ــی و گرافی ــک تهران ــل گرافی ــود دارد؛ مث ــتان وج در افغانس

پیشــاوری، در ایــن زمینــه چــه گفتنــی داریــد؟

در  اجراکننــده  اختیــار  در  ابــزار  رسی  یــک  حســینی: 

گرافیــک وجــود دارد. لزومــی نــدارد کــه مــا چــون ابــزار در 

ــت  ــل آن اس ــم؛ مث ــتفاده کنی ــزی اس ــر چی ــم از ه ــار داری اختی

کــه یــک نقــاش صــد تــا رنــگ در اختیــار دارد و از همــه ی آن هــا 

ــت؛  ــت اس ــی درس ــاوری و تهران ــاح پیش ــد. اصط ــتفاده کن اس

چــون چیزهایــی کــه از پاکســتان می آیــد، مملــو از رنــگ و 

املانــت اســت کــه از ارزش کار گرافیــک کــم می کنــد. کســانی 

ــر تأثیــر ایــن نــوع نــگاه اســتند، از ارزش کار گرافیــک و  کــه زی

زبــان درســت گرافیــک چیــزی منی داننــد. هــر کســی کــه ابــزار 

را می دانــد، لزومــا گرافیســت نیســت، مــا بایــد بــا مفهــوم و درک 

ــویم. ــنا ش ــرن آش ــک و ه ــک گرافی ــح آکادمی صحی

صبــح کابــل: در کشــورهای دیگــر گرافیــک حضــور گســرده 

دارد، اگــر بخواهیــد جامعــه ی مــا را از منظــر حضــور گرافیــک در 

زندگــی بســنجید، چــه می گوییــد؟

حســینی: گرافیــک هــرن 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. 

ــاران  ــرض مبب ــا در مع ــده و م ــی ش ــی دیجیتال ــه زندگ ــاال ک ح

اطاعــات قــرار داریــم، گرافیــک نیــز در همــه جــا حضــور دارد؛ 

زمیــن ورزش، در همــه  در داخــل خانه هــا، در خیابــان، در 

ــاران اطاعــات و گرافیــک گــم می شــوید.  ــر مبب جــا و شــام زی

هیــچ چیــزی در دنیــا وجــود نــدارد کــه حضــور گرافیــک در 

ــر  ــا اگ ــام حت ــد. ش ــب نباش ــر غال ــای دیگ ــه چیزه ــبت ب آن نس

از دواخانــه  رشبــت می خریــد یــا می رویــد از فروشــگاه مــرغ 

می خریــد، روی بســته هایش گرافیــک خودمنایــی می کنــد؛ 

ــی  ــبک زندگ ــل س ــه دلی ــور دارد. ب ــا حض ــه ج ــک در هم گرافی

ــا غــرب، حضــور  ــا ب ــه ی م ــن جامع ــه ی رفاهــی بی ــه فاصل و البت

گرافیــک متفــاوت اســت و بــه آن انــدازه ای کــه در غــرب مــا بــا 

ــم؛ هرچنــد همــه  ــم، در افغانســتان نداری گرافیــک رسوکار داری

چیــز بــدون آن کــه بخواهیــم یــا بدانیــم مملــو از گرافیــک اســت؛ 

ــب. ــده و نامرت ــا پراکن ام

ــز  ــیقی نی ــدان موس ــی از هرنمن ــا برخ ــام ب ــل: ش ــح کاب صب

ــد. ــه بگویی ــن زمین ــتید، در ای ــکاری داش ــابقه ی هم س

ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــیقی ب ــی موس ــا اهال ــاد ب ــینی: زی حس

ــرار کنــم، کار نداشــتم؛  ــار شــان ارتبــاط برق ــا آث منی توانســتم ب

ــعود  ــا مس ــتم و ب ــک داش ــک کار کوچ ــا ی ــاد دری ــا فره ــط ب فق

ــک  ــتم و ی ــو داش ــک- ویدی ــرک گرافی ــک کار مش ــن زاده ی حس

تجربــه ی کوتــاه بــا فریــد رســتگار داشــتم؛ همیــن! منی خواهــم 

وارد جزئیــات شــوم و در بــاره ی مشــکات بگویــم و بــرای خــودم 

دشــمن بخــرم.

افغانســتان  در  کــه  اخیــر  ســال های  در  کابــل:  صبــح 

بودیــد، بیشــر روی نقاشــی مترکــز داشــتید، کــدام ســبک کار 

می کنیــد و در اروپــا چــه روشــی بیشــر خریــدار دارد؟

حســینی: نقاشــی موجــب شــد کــه عاقه منــد هــرن شــوم. 

تــا ســال 13۷8 نقــاش بــودم؛ امــا وقتــی مشــکات پیــش آمــد، 

دیگــر از نقاشــی فاصلــه گرفتــم و بعــد کــه کابــل آمــدم تــا ســال 

ــس  ــردم، پ ــی کار می ک ــون دل ــم و چ ــی نرفت 2013 رساغ نقاش

ــرای  ــدم و ب ــگ ش ــوم و رن ــامن ب ــاره مه ــه، دوب ــم ده از یک ونی

ــاد هــم دنبــال ســبک و ایــن  دمل چیزک هایــی را کار کــردم؛ زی

چیزهــا نیســتم. افغانســتان بــا مدرنیتــه منی توانــد ارتبــاط 

ــا  ــه نیســت. در اروپ ــن گون ــا ای ــد؛ امــا در اروپ ــرار کن ــی برق خوب

هرنهــای مــدرن بیشــر هــوادار دارد، نــه آن کــه هرنهــای 

ــر  ــدرن بیش ــای م ــا هرنه ــد؛ ام ــده باش ــوش ش ــیک فرام کاس

ــرنی  ــم ه ــه درک و عل ــت ک ــن اس ــش ای ــود؛ دلیل ــده می ش دی

ــأله ی  ــت. مس ــفی اس ــه، فلس ــی جامع ــوب و جهان بین ــردم خ م

دیگــر ایــن اســت کــه تاریــخ پربــار و واضــح دارنــد؛ یعنــی تکلیــف 

ــا تاریــخ شــان روشــن اســت. شــان بــر خــاف مــا ب

ــر اســاس پله هــای گذشــته بنــا شــده  ایــن جــا همــه چیــز ب

اســت و هیــچ چیــزی آنــی و اتفاقــی نیســت.

چــه  اروپــا  در  شــام  ایــده ی  و  کارهــا  بــا  کابــل:  صبــح 

ــا  ــد، اروپایی هــا ی ــرار کــرده ان ــاط برق ــف آدم هــا بیشــر ارتب طی

افغان هــا؟

حســینی: مــن زیــاد بــا مــردم ارتبــاط نــدارم. متــام دوســتانم 

ــو  ــن عض ــا م ــت؛ ام ــم نیس ــت ه ــتان دو دس ــدازه ی انگش ــه ان ب

انجمــن هرنمنــدان شــهر مــان »دروبــاک« در نــاروی اســتم 

کــه شــهر کوچــک اســت و 15هــزار جمعیــت دارد. در انجمــن 

ــی  ــد. وقت ــور دارن ــدان حض ــه ی هرنمن ــهر از هم ــدان ش هرنمن

عضــو انجمــن هرنمنــدان شــهر اســتم، مشــخص اســت کــه 

کارهایــم بیشــر توجــه طــرف اروپایی هــا قــرار گرفتــه اســت. در 

این جــا پــس زدن کاری یــا چیــزی مطــرح نیســت، همــه ســعی 

ــد. ــک کنن ــند و کم ــر باش ــل هم دیگ ــد مکم می کنن

ــه  ــودی ک ــا وج ــان ب ــی های ت ــام نقاش ــل: در مت ــح کاب صب

ــده  ــز دی ــدی نی ــراض ج ــک اع ــرده دارد، ی ــور گس ــگ حض رن

از کجــا می آیــد؟ ایــن اعراض هــا  می شــود؛ 

حســینی: هــر کاری محصــول حــس و حــال فضــا، مــکان، 

جغرافیــا و روحیــه ی هرنمنــد اســت کــه مربــوط بــه هــامن دوره 

و تاریخــی می شــود کــه هرنمنــد در آن زیســته اســت. مــن یــک 

آدم تجربه گــرا اســتم؛ بــرای ایــن، دریچــه ی ذهنــم بــه روی همــه 

ــم  ــت همیشــه در کارهای ــا املان ــاز اســت و ســه عنــر ی ــز ب چی

حضــور داشــته اســت؛ جنــگ، مهاجــرت و خیابان هــای کابــل؛ 

چــون این هــا بخش هــای بزرگــی از زندگــی و تجربــه ی مــن 

اســتند. مــن حتــا اگــر در خیــال بهشــت گونــه هــم باشــم، 

ــز جــزو املانت هــای کارم باشــد.  ــن ســه چی ممکــن اســت ای

صبــح کابــل: اگــر کســی بپرســد، خــود را چــه معرفــی 

...؟ یــا  گــرا  واقــع  ایده آلیســت،  کــرد؟  خواهــی 

حســینی: در کارم دوســت دارم ایده آلیســت باشــم؛ امــا 

ــم،  ــه کن ــدی را تجرب چــون همیشــه می خواهــم فضاهــای جدی

نقــش  کارهایــم  در  خیال پــردازی  و  اســتم  تخیلــی  بســیار 

باشــم. تجربه گــرا  می کنــم  تصــور  دارد.  برجســته ای 

ــاط  ــد بیشــر ارتب ــا کار چــه کســی می توانی ــل: ب صبــح کاب

برقــرار کنیــد؟

از بیــن هرنمنــدان داخلــی از کارهــای باقــر  حســینی: 

نقاشــی  در  و  حســن زاده  حامــد  تاشــه،  محســن  احمــدی، 

ــی و برخــی دوســتان دیگــر کــه  ــار راشــد رحامن کاســیک از آث

نــام شــان را فرامــوش کــرده ام، خوشــم می آیــد. راشــد رحامنــی 

ــطح کاس  ــا در س ــگ واقع ــبک آب-رن ــه در س ــت ک ــی اس کس

می کنــد. کار  جهانــی 

ــام »تشــناب« در  ــه ن صبــح کابــل: زمانــی منایش گاهــی را ب

کابــل برگــزار کردیــد، اگــر حــاال کابــل بودیــد، بــاز هــم از ایــن 

ــد؟ ــزار می کردی ــا برگ ــت منایش گاه ه دس

حســینی: ایــن منایــش گاه بیشــر یــک منایــش و اعــراض 

ــردم  ــاس می ک ــه احس ــود ک ــی ب ــای فرهنگ ــت و فض ــه وضعی ب

هیــچ چیــزی نیســت. مــن حتــا کارتون هایــم را روی کاغــذ 

قــاب  را  آن  می توانســتند  مــردم  کــه  کــردم  پیــاده  تشــناب 

کننــد و بــه دیــوار بزننــد یــا بــه عنــوان کاغــذ تشــناب اســتفاده 

کننــد. در آن دوران فکــر می کــردم، کارهــای هــرنی و فرهنگــی 

ــه  ــاال ک ــدارد. ح ــز ارزش ن ــناب نی ــذ تش ــک کاغ ــدازه ی ی ــه ان ب

وضعیــت از آن دوران بدتــر اســت!

صبــح کابــل: در اروپــا وضعیــت فرهنگــی و هــرنی افغان هــا 

چگونــه اســت؟

در  امــا  اســت؛  کم رنــگ  بســیار  نــاروی  در  حســینی: 

کشــورهای دیگــر بــه صــورت پراکنــده افغان هــا کارهــای هــرنی 

می کننــد؛ کارهایــی کــه بســنده نیســت.

ــی فرهنــگ  ــک شــائبه وجــود دارد کــه اهال ــل: ی صبــح کاب

ــر  ــوند و دیگ ــم می ش ــد، عقی ــا می رس ــه اروپ ــان ب ــی پای ش وقت

ــد؟ ــول داری ــن را قب ــند، ای ــته باش ــد داش ــد تولی منی توانن

حســینی: در شــعر، داســتان و نوشــن، قبــول دارم؛ چــون 

ــک  ــی و آکادمی ــان ادب ــد و زب ــا کام رسوکار دارن ــا ب ــن آدم ه ای

ــا  ــد؛ ام ــد کار کنن ــد، منی توانن محــل زندگــی شــان را منی دانن

ــار و  ــر فش ــند، اگ ــال باش ــد فع ــر، می توانن ــای دیگ در بخش ه

مشــکل مهاجــرت نباشــد، می تواننــد مؤثــر باشــند. نویســنده ها 

ــه  ــر ب ــد و اگ ــه منی توانن ــند ک ــا بنویس ــان این ج ــه زب ــد ب ــا بای ی

زبــان مــادری بنویســند کــه انگیــزه و بــازار ندارنــد.

صبح کابل: خودتان کم کار شده اید یا پرکار؟

نکــرده ام؛ چــون در محیــط  زیــادی  مــن کار  حســینی: 

ــازه خــودت را  ــا فضــای ت ــا ب ــازه چنــد ســال طــول می کشــد ت ت

تطبیــق دهــی و ایــن زمان بــر اســت. 

صبــح کابــل: می گوینــد علــم در خــارج اســت؛ امــا مخاطــب 

و رســانه در داخــل، می خواهــی بــرای کــدام جامعــه کار کنــی، 

این جــا یــا آن جــا؟

حســینی: مــن ادعــای کار بــرای جامعــه را هیــچ وقــت 

ــاوت  ــرون قض ــت از بی ــن اس ــت. ممک ــم داش ــته و نخواه نداش

ــد؛  ــر کار کنن ــاید به ــی ش ــط بحران ــا در محی ــه آدم ه ــود ک ش

امــا دنیــای مــن متنــوع اســت و بــرای همیــن، در هــر کجایــی 

ــه  ــدارد ک ــم ن ــی ه ــم، تفاوت ــم کار کن ــعی می کن ــم، س ــه باش ک

ایــن جــا باشــد یــا آن جــا؛ مثــا فیلم هایــی کــه در ســینام 

تولیــد می شــود، لزومــا مربــوط کشــورهای بحــران زده نیســتند، 

و...«  جوکــر  ایرلنــدی،  مــرد  ازدواج،  »داســتان  فیلم هــای 

فیلم هــای خوبــی انــد کــه در کشــورهای بــا ثبــات و آرام ســاخته 

شــده انــد. آدم هــا بایــد توانایــی کار در هــر کجــا را داشــته 

ــد. باش

صبــح کابــل: زمانــی چنــد اســتاد دانشــگاه کــه از کابــل بــه 

اروپــا رفتــه بودنــد، در ماقــات بــا مــردم گفتنــد؛ چیزهایــی کــه 

مبنــی بــر پیرفــت، انطباق پذیــری و ســاخن آینــده دیــده انــد، 

ناامیدکننــده بــوده اســت، نظــر شــام چیســت؟

ــان ها،  ــه انس ــب ب ــته ی تعص ــودم از پوس ــن خ ــینی: م حس

جفرافیــا و پیرفــت بیــرون آمــده ام. دوســت دارم کــه همــه 

چیــز را بــه عنــوان پدیده هــای اجتامعــی و زندگــی بــدون ایــن 

ــن  ــز خط کشــی کنــم، ببینــم. مشــکل در ای کــه بیــن همــه چی

اســت کــه خانواده هــا از جامعــه ی ســنتی و مذهبــی افغانســتان 

ــد؛ ایــن موجــب  ــاز قــرار می گیرن می آینــد و در یــک جامعــه ی ب

بــه وجــود آمــدن تضــاد بیــن نســل امــروز و دیــروز می شــود؛ مثــا 

ــته  ــاب داش ــد حج ــد بای ــا می گوین ــه دخره ــدام ب ــه م در خان

ــد کــه هیــچ کــس  ــرون مــی رود می بین باشــی، دخــر وقتــی بی

ــق می شــود کــه  ــد در ذهــن او ســؤال خل باحجــاب نیســت، بع

ــم  ــاب ه ــدون حج ــران ب ــرا دیگ ــت، چ ــوب اس ــاب خ ــر حج اگ

می تواننــد خــوب باشــند. نســل گذشــته و خانــواده جــواب ایــن 

ســؤال را نــدارد. وقتــی کســی مریــض می شــود، داکــر بــه او دوا 

ــپند  ــته و اس ــار گذاش ــا را کن ــزرگ دواه ــادر ب ــد م ــد، بع می ده

دود می کنــد کــه تقصیــر جــن و پــری اســت؛ ایــن محیــط 

دوگانــه موجــب می شــود کــه مشــکل خانوادگــی بیــن والدیــن و 

ــود.  ــر ش ــر روز بیش ــا ه بچه ه

صبــح کابــل: تفــاوت نســل های مهاجــران در اروپــا چگونــه 

اســت؟

حســینی: برایــم جالــب اســت کــه نســل دوم مهاجــران 

افغانســتان نســبت بــه گذشــته افراطی تــر انــد. در همــه چیــز، 

هــم کســانی کــه دنبــال هویــت و ســنت های نیــاکان شــان 

اســتند و چــه کســانی کــه می خواهنــد از آن دور باشــند. 

صبح کابل: سخن پایانی و ویژه؟

ــم و  ــتانم را برنجان ــدارم از راه دور دوس ــت ن ــینی: دوس حس

ــی ام در  ــرف پایان ــا ح ــم؛ ام ــت می کن ــه آرزوی موفقی ــرای هم ب

بــاره ی 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 برنامــه ی 

ــی  ــه وقت ــد ک ــم می آی ــون« خوش ــر مفت ــان، از »می ــتاره ی افغ س

کســی آواز خوانــد، او کاری بــه اســتیج، مایــک و ... نــدارد، 

خــودش هــم یکــی دو بیــت می خوانــد و بــه رشکت کننــده 

می فهامنــد کــه بــه غیــر از صــدا و موســیقی، دیگــر همــه چیــز 

حرف هــای بی خــود اســت.

از تمجید تا نقد و اصالح

نویسندگان و شاعران ما وقتی به اروپا می رسند، عقیم می شوند
کسانی که زیر تاثیر گرافیک پیشاوری استند، چیزی از گرافیک نمی دانند

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

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

اشــاره:  ســید محســن حســینی، یکــی 

کــه  اســت  افغانســتان  از هرنمنــدان 

ــل  ــون مث ــای گوناگ ــال ها در زمینه ه س

طراحــی جلــد کتــاب، مجلــه، نقاشــی، 

انیمیشــن، مجسمه ســازی  گرافیــک، 

ــت.  ــرده اس ــی کار ک ــای انتزاع و هرنه

او دانش آموختــه ی فیلــم و انیمیشــن 

کــه  اســت  ســالی  چنــد  و  اســت 

نــاروی  بــه  و  بربســته  ســفر  رخــت 

شــده  پناهنــده  اســکاندیناویا  در 

ــن  ــو انجم ــاال عض ــینی ح ــت؛ حس اس

اســت. »دروبــاک«  شــهر  هرنمنــدان 
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در  روزها  این  که  دیگری  بحث 

امریکایی  رسانه های  و  مطبوعات 

رابطه ی  است،  مطرح  شدت  به 

سیاست با احساسات و عواطف مردم 

وعده   آیا  که  است  این  سؤال  است. 

در  مردم  آرای  جلب  برای  الزاماً  انتخاباتی  عیدهای  و 

جریان انتخابات مطرح می شود یا باید نسبت به عملی 

انتخاباتی  وعده های  اگر  شود؟  توجه  نیز  آن ها  بودن 

رصفاً بازی با احساسات مردم باشد و عواطف آنان را در 

یک مرحله ی حساس تحریک کند و پس از انتخابات به 

هیچ یک از خواسته ها و انتظارات مردم رسیدگی نشود، 

بود؟ خواهد  چه  عامه  افکار  در  آن  پیامد 

در رابطه با نقش افکار عامه در سیاست، حرف های 

و  اندیشه ها  مبین  تنها  عامه  افکار  دارد.  وجود  زیادی 

تفکرات روشن و دقیق نیست که گویا مبنای استداللی 

و  احساسات  از  عامه  افکار  گاهی  باشند.  داشته  هم 

علوم  در  می کند.  منایندگی  نیز  رقیق  بسیار  عواطف 

سیاسی، این بحث مطرح است که یک مدیر سیاسی 

تا چه اندازه حق دارد با احساسات و عواطف مردم بازی 

منوده و سیاست های خود را با همین معیار تنظیم کند. 

در کشورهای جهان سوم، مانند افغانستان، افکار عامه 

هیچ گاهی از مرتبه ی احساسات و عواطف فراتر تلقی 

سیاسی  زبانی،  قومی،  مذهبی،  مسایل  است.  نشده 

و  سیاستمداران  برای  حد  هامن  در  تنها  اقتصادی  و 

از  نازکی  رویه ی  بتواند  مدیران سیاسی مهم است که 

برداشت های عام در جامعه را نشان دهی کند.

با  بازی  گفت:  سیاسی  علوم  دانشجویان  از  یکی 

افکار عامه در هر کشوری وجود دارد که امریکا هم از 

آن مستثنا نیست؛ ولی او گفت: اینجا معموالً رسانه ها 

در مورد هر حرف مهمی که به نحوی به زندگی مردم 

و  بحث  به  و  می کنند  پخش  گزارش  می شود،  مربوط 

مناظره می پردازند و در نتیجه مردم از برما شدن یک 

خا، در افکار و برداشت های خود و یا در مواجهه با یک 

این است که کوتاه  تازه غافل گیر منی شوند.  مسأله ی 

آمدن سیاست مدار در قضاوت افکار عامه ممکن است 

اما  شود؛  متام  مدیریتش  تصویر  یا  و  او  خود  زیان  به 

مردمان  که  درحالی  منی سازد.  بحران  دچار  را  جامعه 

با  هیچ گاه  چون  افغانستان،  مانند  دیگر،  کشورهای 

و مدیران سیاسی  ندارند  و کار  پرده رس  حقایق پشت 

گونه  هر  می شوند،  طرف  مردم  با  پرده  ده ها  ورای  از 

کوتاه آمدن سیاست مدار در برابر مردم، ممکن است به 

بی اعتامدی مردم نسبت به متام نظام و پروسه ای که 

منجر شود. دارد،  در کشور جریان 

اینجا  اصطاح  به  و  اند  پیام  حامل  که  کسانی 

ارتباط  ایجاد  در  نیز  می شوند،  نامیده  سخن گو 

دارند.  اساسی  نقش  مخاطبان  و  مدیران  بین  خوب 

و  لحن  نباید  گیرند،  کار  تحکم  از  نباید  سخن گویان 

پاسخ گفن  از  نباید  باشند،  داشته  توهین آمیز  ادای 

نباید  کنند،  فرار  مخاطبان  دشوار  سؤال های  به 

دست به مغالطه بزنند. این ها از اوصافی اند که برای 

سخن گویان دوران بحران ردیف می شوند. فکر می کنم 

نیز پای شان خیلی  این بخش  مدیران سیاسی ما در 

و  سخن گویان  از  بیچاره تر  خودشان  اغلب  می لنگد. 

سخن گویان شان بیچاره تر از خود آن ها ظاهر می شوند. 

گاهی به یاد برخی از سخن گویان آقای کرزی می افتم 

که خیلی بیشر از خود ایشان چشم غره می روند و اخم 

و تر می کنند. توهین کردن و کاربرد الفاظ رکیک و 

اهانت آمیز نسبت به رقیبان سیاسی، یکی از شیوه های 

رسانه ها  با  هم  گاهی  و  است  سخن گویی  در  مرسوم 

برخورد جبارانه ای دارند که تصور منی شود امیدی برای 

بگذارد. باقی  رسانه ها  و  آن ها  میان  دوستانه  رابطه ی 

از  اند  داده  قرار  ما  دست  روی  که  جزوه هایی  در 

مدیران می خواهند چند اصل مهم را برای اطاع رسانی 

باشند: داشته  توجه  مورد  مؤثر  و  مثبت 

شفاف  و  درست  صادقانه،  رسانه ها  برابر  در  اول، 

تنظیم  گونه ای  به  را  خویش  پیام  و  بگویید  سخن 

همیشه  و  شود  داده  انعکاس  دارید  دوست  که  کنید 

پیام  که  دهید  قرار  رسانه ها  اختیار  در  را  فاکت هایی 

می کنند. تقویت  را  شام 

پوشانده  را  واقعیت ها  رسانه ها،  گرفن  نادیده  دوم، 

منی تواند، تنها می تواند گزارش گران را تشویق کند که 

هر  دهند،  رشح  می بینند  خود  که  آن گونه  را  داستان 

چند این رشح مطابق رضایت شام هم نباشد.

سوم، پیش از این که با رسانه ها رو به رو شوید، خود را 

پیشاپیش آماده سازید که در برابر سؤال های احتاملی 

چه پاسخ قناعت بخشی 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 بهرین پاسخ ممکن 

تان را به این سؤال ها بدهید.

با احرام  را همیشه  و گزارش گران  چهارم، رسانه ها 

شام  خوش  اوقات  که  وقتی  معموالً  بگیرید.  تحویل 

هستند با آنان برخوردی درست و رفیقانه داشته باشید 

تا باملقابل در مواقع بحران آن ها با شام از روی رفاقت و 

دوستی برخورد کنند و گزارش ها را به گونه ای انعکاس 

دهند که عادالنه تر و منصفانه تر باشد.

می کنید،  تنظیم  را  تان  پیام  که  گاهی  هر  پنجم، 

مختلف  موازین  و  معیارها  اساس  بر  را  تان  مخاطبان 

و  حساسیت ها  درنظرداشت  با  و  کنید  تقسیم بندی 

مناسب  پاسخ  آنان  برای  دسته،  هر  دل مشغولی های 

به  تان  پیام  رساندن  در  ببینید.  تدارک  را  درخوری  و 

را  رسانه ای  هیچ  کنید  کوشش  مختلف،  مخاطب های 

می توانند  آن ها  کدام  هر  باشید.  نداشته  دور  نظر  از 

شام  مخاطبان  از  بخشی  برای  را  شام  پیام  از  بخشی 

دهند. انتقال 

است،  ممکن  که  باشید  مواظب  همیشه  ششم، 

حوادثی خاص جریان ارتباط مستقیم و منظم شام را با 

مخاطبان تان قطع کند. شام باید در هیچ مرحله ای از 

مخاطبان خود جدا نیفتید و بکوشید که خود تان اولین 

انتقال  به مخاطبان خود  را  تان  پیام  که  باشید  کسی 

می دهید.

برای  زمان  بهرین  که  باشید  داشته  یاد  به  هفتم، 

وقتی  اطاع رسانی  اسراتیژی  تنظیم  و  ارتباط  ایجاد 

است که بحران به رساغ شام نیامده است. وقتی بحران 

فرا رسد، شام باید به مدیریت بحران بپردازید نه اینکه 

رشوع کنید تا اولین نخ های ارتباط تان با مخاطبان را 

از بین بربید.

خانواده6

شــاید امــروزه متایــل بــه ازدواج فامیلــی بــه شــدت گذشــته 

نباشــد؛ امــا هنــوز هــم در برخــی جوامــع، ازدواج فامیلــی 

صــورت می گیــرد. براســاس بررســی های انجــام شــده از ســوی 

ــه  ــورمان ب ــه در کش ــی ک ــد نوزادان ــا 4 درص ــت، 3 ت وزارت صح

ــا نقــص مــادرزادی  ــه یــک بیــامری ژنتیکــی ی ــا می آینــد، ب دنی

مبتــا هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه احتــامل تولــد نــوزاد 

مبتــا بــه بیــامری ژنتیکــی در ازدواج هــای فامیلــی 2 برابــر 

ــه از  ــدرن و پیش رفت ــع م ــت.  در جوام ــور اس ــت کل کش جمعی

طریــق آمــوزش، قــر جــوان را از ازدواج هــای فامیلــی منــع 

فامیلــی  ازدواج  هنــوز  آســیایی،  کشــورهای  در  می کننــد. 

ــه  ــوع ازدواج ب ــن ن ــادی از ای ــوده و درصــد زی ــج ب ــوب و رای مطل

ــی   ــای فامیل ــد ازدواج ه ــت بدانی ــب اس ــدد. جال ــوع می پیون وق

در کشــورهای  اروپایــی  و شــامل  امریــکا از نظــر قانونــی ممنــوع  

ــه  کاهــش  اســت .  ــه  رسعــت  رو ب ــا ب شــده  و در ســایر نقــاط دنی

بــا  فرزنــدان  ازدواج  والدیــن،  نگرانی هــای  از مهم تریــن 

فــرد مناســب اســت. یــک دلیــل مهــم، گرایــش خانواده هــا بــه 

ازدواج بــا بســتگان، شــناخت بیشــر و هــم کفــو بــودن اقــوام 

ــد از  ــن موضــوع می توان ــاً ای ــا واقع ــا آی ــا یک دیگــر اســت؛ ام ب

ــای  ــا در ازدواج  ه ــد؟ آی ــگیری کن ــی پیش ــیب  های احتامل آس

ــی  ــا ازدواج فامیل ــت؟ آی ــر اس ــی کم ت ــزان جدای ــی، می فامیل

موفق تــر اســت؟ ایــن نکتــه مهــم اســت کــه اگــر مهارت هــای 

ــواده  ــا فــردی کــه در خان مهــم زندگــی را بلــد نباشــیم، چــه ب

ــم  ــی نتوانی ــم؛ ول ــه ازدواج کنی ــا غریب ــل اســت و چــه ب و فامی

ــر  ــم، در ه ــار کنی ــت رفت ــواده ی او درس ــان و خان ــا همرسم ب

صــورت بازنده ایــم.

ــده  ــا عقی ــراد و قومیت ه ــی اف ــم برخ ــوز ه ــا هن ــور م در کش

ــد.  ــت کنن ــد وصل ــه نبای ــا غریب ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ــد ک دارن

جملــه ی معــروف عقــد پــرس کاکا و دخــر کاکا را در آســامن ها 

بســته اند را همــه شــنیده اند؛ امــا واقعــاً چــه چیــزی کمــک 

ــه  ــخ ب ــد؟ در پاس ــته باش ــی داش ــخصی ازدواج خوب ــد ش می کن

ــت  ــناخت درس ــأله، ش ــن مس ــت مهم تری ــد گف ــؤال بای ــن س ای

طرفیــن از یکدیگــر پیــش ازدواج اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل، 

خانواده هــا فکــر می کننــد ازدواج فرزندشــان بــا فامیــل کــه 

ــواده اش  ــه او و خان ــبت ب ــی نس ــناخت خوب ــد ش ــور می کنن تص

دارنــد، مطمنئ تــر اســت و احتــامل خوش بختــی ای فرزندشــان 

را بیشــر می کنــد.

در برخــی فرهنگ هــای گذشــتگان ازدواج هــای مــوازی، 

ــورد  ــوازی م ــای م ــا ازدواج ه ــد و ی ــاب می آمدن ــه حس ــند ب ناپس

تشــویق قــرار می گرفتنــد. در گذشــته روابــط درون خانوادگــی، 

ــکل  ــده ش ــی پیچی ــط فامیل ــواع رواب ــوده و ان ــرده ب ــیار گس بس

گرفته اســت.

مزایای ازدواج فامیلی

تناســب  و  آشــنایی  فامیلــی،  ازدواج  مزیــت  بهریــن 

اســت. طرفیــن  خانوادگــی 

هامهنگــی فرهنــگ و رســوم خانوادگــی، تناســب ارزش هــا و 

عقایــد می توانــد موجــب پیش گیــری از برخــی اختاف هــای 

احتاملــی در آینــده شــود.

بعضــی مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه طــاق و جدایــی 

ــای  ــه در ازدواج ه ــرا ک ــت، چ ــر اس ــاوندی کم ت در ازدواج خویش

فامیلــی، بــه دلیــل تحــت شــعاع قــرار گرفــن روابــط فامیلــی و 

از هــم پاشــیدگی یــک قــوم، طــاق ســخت تر اتفــاق می افتــد. 

اســت.  فامیلــی  ازدواج  مزایــای  دیگــر  از  بیشــر،  شــناخت 

ــر  ــی بیش ــی در ازدواج فامیل ــای خانوادگ ــن حامیت ه همچنی

اســت.

 معایب ازدواج فامیلی

تحقیــق  عــدم  فامیلــی،  ازدواج هــای  مشــکات  از  یکــی 

از مواقــع  باتأســف، خیلــی  دربــاره ی طــرف مقابــل اســت. 

خانواده هــا تصــور می کننــد کــه چــون ســال ها همدیگــر را 

ــه تحقیــق  ــازی ب ــی هســتند و نی ــواده ی خوب می شناســند؛ خان

ندارنــد.

- احتامل دخالت اطرافیان در زندگی بیشر است.

- یکــی دیگــر از مهم تریــن معایــب ازدواج فامیلــی، احتــامل 

مشــکات ژنتیکــی در فرزنــدان اســت.

- خطراتــی بــرای زوجیــن بــه همــراه دارد؛ مثــل ســقط جنیــن 

ــرده زایی.  و م

برخی از بیامری های ناشی از ازدواج های فامیلی

ــای  ــیوع بیامری ه ــاوندی، ش ــای خویش ــال ازدواج ه ــه دنب ب

تاالســمی، احتــامل مــرگ و میــر نــوزادان بــه دلیــل اختال های 

ژنتیکــی، معلولیــت جســمی و عقــب ماندگــی ذهنــی رو بــه 

ــی  ــای ناش ــزو بیامری ه ــم ج ــی ه ــص ایمن ــت. نق ــش اس افزای

از پیونــد فامیلــی اســت. کــودکان ایــن خانواده هــا بیشــر 

مســتعِد مبتــا شــدن بــه بیامری هــای عفونــی هســتند. بیــامری 

ــد.  ــی رخ ده ــن ازدواج ــر چنی ــت، در اث ــن اس ــب کوری ممک ش

ــود  ــل کمب ــه دلی ــودک ب ــن ک ــن س ــاال رف ــان و ب ــت زم باگذش

ویتامیــن آ در مشــکات ارثــی، می توانــد تبدیــل بــه کــوری 

ــم شــود. دائ

افــرادی کــه الزم اســت قبــل از ازدواج آزمایــش ژنتیــک 

انجــام دهنــد

ــر را  ــا یک دیگ ــی ب ــد ازدواج فامیل ــه قص ــاوندانی ک - خویش

ــد. دارن

- مردان باالی 40 سال که قصد ازدواج دارند.

- افــرادی کــه بــه اختال هــای ژنتیکــی ماننــد ضعیــف 

بــودن چشــم مبتــا هســتند.

- خانم هایــی کــه زیــر هــژده ســال دارنــد و زنــان بــاالی 30 

ســال

-  افــرادی کــه اقــوام درجــه یــک آن هــا بــه اختال هــای 

ژنتیکــی مبتــا هســتند.

ــر  ــق پ ــا در مناط ــد و ی ــر دارن ــاغل پرخط ــه مش ــرادی ک -  اف

خطــر زندگــی می کننــد. ماننــد افــرادی کــه در رادیولوژی هــا و 

یــا آزمایش گاه هــای ســونوگرافی کار می کننــد.

ازدواج فامیلی
 مزایا و معایب آن

سخن گویان باید در رساندن پیام صادق باشند 
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عزیز رویش

زنــی بــا موهــای ژولیــده، بوت هــای 

در  کــه  مضطــرب  چشــامن  و  پــاره 

و  نگاه هــای بی رمقــش، رسدی زندگــی 

دیــد.  می تــوان  را  روزگار  درد 

یافــن  بــرای  رسگــردان  و  تنهــا 

و  کوچــه  اش،  زندگــی  بــرای  راه حلــی 

می گــردد  را  کابــل  کوچه هــای  پــس 

تــا این کــه بــا کســی برخــورده و آدرس 

یکــی از نهادهــای مدافــع حقــوق زنــان را 

ــواری های  ــا دش ــت. او ب ــش داده اس برای

فــراوان توانســته اســت، راه را پیــدا کــرده 

و خــودش را بــه آن جــا برســاند.

نگاه هــای خیــره اش بــه خوراکی هــای 

دارد؛  او  گرســنگی  از  نشــان  میــز  روی 

زمانــی کــه خوراکــی بــه او تعــارف کــردم، 

ــاد  ــع زی ــا ول ــا ب ــت؛ ام ــی خجال ــا اندک ب

رشوع بــه خــوردن و خــودش را بیشــر بــه 

ــاق نزدیــک کــرد. بخــاری ات

ــام مســتعار( زنــی چهل ســاله  شــیبا )ن

خشــونت های  قربانیــان  از  یکــی  کــه 

بختی هــای  تیــره  اســت.  خانوادگــی 

رشوع  اش  جوانــی  روزهــای  از  شــیبا، 

ــه داشــته اســت.  ــون ادام ــا اکن شــده و ت

مراســم  جوانــی،  اوج  در  اش  خانــواده 

عروســی او را بــا مــردی برگــزار کردنــد 

دیگــر  زن  هــزاران  مثــل  شــیبا  کــه 

را  شــوهرش  وقــت  هیــچ  افغانســتانی، 

ــه ی شــوهر،  ــده اســت. شــیبا در خان ندی

ســه فرزنــد پــرس و دخــر بــه دنیــا مــی آورد 

ــا وجــود خشــونت های بیــش  و ســال ها ب

ــد  ــی می کن ــوهرش زندگ ــا ش ــدازه ، ب از ان

نــام  جدایــی،  و  طــاق  بــا  مبــادا  تــا 

و  افتــاده  زبان هــا  بــر رس  خانــواده اش 

غیــرت خانوادگــی اش، بــه خطــر بیافتــد 

ــق  ــش از عش ــر، کودکان ــویی دیگ و از س

مــادری، محــروم شــوند. 

شــوهر  امــا  پیــش؛  ســال  هشــت 

ازدواج کــرده و  بــا زن دیگــری  شــیبا، 

کودکانــش را از شــیبا می گیــرد. آن مــرد 

شــیبا را طــاق داده و راهــی خانــه ی 

پــدرش می کنــد؛ شــیبا در بی چارگــی 

کامــل، بــا زخــم زبان هــا و طعنه هــای 

میــان  در  ســال  هشــت  اطرافیانــش، 

می مانــد.  مطلقــه  روانــی،  فشــارهای 

از  بیــش  را  او  روزگار تلخــی کــه ســن 

می دهــد. نشــان  هســت،  آن چــه 

 پــس از هشــت ســال، مــردی دیگــری 

هــم  او  و  می آیــد  او  خواســتگاری  بــه 

بــرای رهایــی از طعنه هــای اطرافیانــش، 

بی درنــگ بــا او ازدواج می کنــد. شــیبا 

امیــد دارد کــه ازدواج دوم، بــر زندگــی او 

ــال های  ــج س ــد و رن ــادی بپاش ــگ ش رن

تلــخ را تافــی کنــد؛ امــا ازدواج دومــش 

ــی  ــت، رنج های ــج اس ــر از درد و رن ــز پ نی

ــا کنــون ندیــده و نکشــیده اســت. کــه ت

شــوهر دوم شــیبا، همــرس دیگــری 

از او پنهــان کــرده و  نیــز داشــته کــه 

دنیــا  از  همــرسش  کــه  اســت  گفتــه 

رفتــه اســت؛ امــا بعــد از ازدواج، روی 

دیگــر زندگــی او آشــکار می شــود، شــیبا 

ــده و  ــوهرش زن ــرس ش ــه هم ــد ک می فهم

ــب داده اســت. علی رغــم  او شــیبا را فری

کــه  اقتصــادی  بــد  خیلــی  وضعیــت 

ــاره ازدواج  ــم دوب ــاز ه ــوهرش دارد، ب ش

از  ســال  دو  کــه  حــاال  اســت.  کــرده 

شــوهرش  می گــذرد،  شــیبا  ازدواج 

منی توانــد  و  اســت  درمانــده  ســخت 

خــود  همــرسان  مصــارف  عهــده ی  از 

ــه  ــیبا را از خان ــن، ش ــرای همی ــد و ب برای

ــه  ــد ب ــیبا منی توان ــدازد. ش ــرون می ان بی

خانــه ی مــادرش برگــردد؛ چــون مــادرش 

کــه  می ترســد  شــیبا  و  اســت  بیــامر 

نپذیرنــد. را  او  اش  خانــواده 

می شــود  زیــادی  مــدت  می گویــد 

ــت  ــار پش ــن ب ــورده و چندی ــذا نخ ــه غ ک

امــا  اســت؛  رفتــه  شــوهرش  دروازه ی 

و  داده  رد  جــواب  او  بــه  شــوهرش 

گفتــه اســت، منی توانــد مصــارف او را 

ــی  ــچ راه حل ــا هی ــیبا ام ــد. ش ــن کن تأمی

و  منی کنــد  پیــدا  مشــکل  ایــن  بــرای 

فراهــم  برایــش  کاری  اگــر  می گویــد، 

ــری  ــگ به ــی اش رن ــاید زندگ ــود، ش ش

ــه  ــاره ب ــز او را دوب ــوهرش نی ــرد و ش بگی

خانــه راه دهــد.

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

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

در  عامه  افکار  نقش  با  رابطه  در 

وجود  زیادی  حرف های  سیاست، 

دارد. افکار عامه تنها مبین اندیشه ها 

نیست  دقیق  و  روشن  تفکرات  و 

هم  استداللی  مبنای  گویا  که 

از  عامه  افکار  گاهی  باشند.  داشته 

احساسات و عواطف بسیار رقیق نیز 

منایندگی می کند. در علوم سیاسی، 

این بحث مطرح است که یک مدیر 

با  دارد  حق  اندازه  چه  تا  سیاسی 

بازی  مردم  عواطف  و  احساسات 

منوده و سیاست های خود را با همین 

کند.  تنظیم  معیار 
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مشــرکی،  عملیــات  راه انــدازی  بــا  امنیتــی  نیروهــای 

ــاه،  ــج م ــس از پن ــان را پ ــت بغ ــور والی ــذرگاه ن ــوالی گ ولس

دوبــاره در کنــرل خــود در آورده انــد.

جاویــد بشــارت، ســخن گوی پولیــس بغــان، بــه روزنامــه ی 

صبــح کابــل می گویــد کــه روز جمعــه )11 دلــو( عملیــات 

مشــرک نیروهــای امنیتــی بــرای بازپس گیــری ولســوالی 

ــود. ــدازی شــده ب ــور، راه ان گــذرگاه ن

نیروهــای  نتیجــه ی عملیــات مشــرک  »در  او می افزایــد: 

امنیتــی، بعــد از پنــج مــاه ولســوالی گــذرگاه نــور در کنــرل دولــت 

در آمــد. هم چنــان، طالبــان بیــش از 20 حلقــه مایــن را در مســیر 

ایــن ولســوالی جاســازی کــرده بودنــد کــه خنثــا شــده اســت.«

ــی  ــای امنیت ــات نیروه ــه عملی ــد ک ــارت، می گوی ــای بش آق

ــه  ــور، ادام ــذرگاه ن ــوالی گ ــتاهای ولس ــازی روس ــرای پاک س ب

خواهــد یافــت.

بــه گفتــه ی او، قــرار اســت بــه زودی، نیروهــای ارتــش 

محلــی در ایــن ولســوالی جابجــا شــوند تــا در صــورت حملــه ی 

ــد. ــه کنن ــا آن هــا مقابل ــان، ب ــی طالب احتامل

ولســوالی گــذرگاه نــور، دســت کم پنــج مــاه پیــش، در 

کنــرل هراس افگنــان طالــب در آمــده بــود. 

ــت بغــان در شــامل-رشق افغانســتان، از والیت هــای  والی

ــت،  ــن والی ــرده در ای ــور گس ــا حض ــان ب ــت. طالب ــن اس ناام

ــد. ــه شــدت ناامــن کــرده ان شــاهراه کابــل – شــامل را ب

شــامری از باشــندگان ولســوالی ُمقــر والیــت بادغیــس، 

نتیجــه ی حملــه ی هواپیامهــای  در  کــه  ادعــا می کننــد 

بــدون رسنشــین در ایــن ولســوالی، پنــج عضــو یــک خانــواده 

کشــته شــده انــد. بــه گفتــه ی آن هــا، در ایــن حملــه ی 

ــد. ــده ان ــته ش ــدش، کش ــار فرزن ــک زن و چه ــی، ی هوای

ــه روزنامــه ی صبــح  ــا ایــن حــال، یــک منبــع محلــی، ب ب

کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت 12:00 جمعه شــب 

)11 دلــو( هواپیامهــای بــدون رسنشــین امریکایــی، تجمــع 

ــرار داده  ــدف ق ــر ه ــوالی ُمق ــات ولس ــان را در مربوط طالب

اســت.

بــه گفتــه ی ایــن منبــع، در ایــن حملــه ی هوایــی، چهــار 

نفــر از فرماندهــان طالبــان کــه از ولســوالی باالمرغــاب 

ــان آن،  ــد و در جری ــده ان ــته ش ــد، کش ــده بودن ــر آم ــه ُمق ب

ــت. ــده اس ــان وارد نش ــه غیرنظامی ــی ب تلفات

ــواده  ــک خان ــای ی ــه اعض ــد ک ــا می گوی ــع، ام ــن منب ای

بــه شــمول یــک زن و چهــار کــودک، در نتیجــه ی حملــه ی 

هوایــی نــه، بلکــه بــه دنبــال انفجــار مایــن دست ســاز جــان 

باختــه انــد.

در  طالبــان،  فرماندهــان  از  »یکــی  می افزایــد:  منبــع 

حــال ســاخت یــک مایــن دست ســاز در خانــه اش بــود؛ امــا 

ایــن مایــن انفجــار کــرده و در نتیجــه خــودش، همــرسش و 

ــد.« چهــار کودکــش کشــته شــده ان

بــه  افغانســتان،  شــامل-غرب  در  بادغیــس  والیــت 

دلیــل حضــور گســرده ی طالبــان، از والیت هــای ناامــن 

بارهــا  ایــن  از  پیــش  می شــود.  محســوب  کشــور  ایــن 

ــا  ــی و ی ــات گروه ــت، در حم ــن والی ــان در ای ــراد طالب اف

ــی وارد  ــای امنیت ــه نیروه ــنگینی ب ــات س ــذاری، تلف ماین گ

ــد. ــرده  ان ک

دولــت چیــن، روز شــنبه )12 دلــو( بــا نــر گــزارش تــازه ای 

گفتــه اســت کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور، 

ــه 259 نفــر رســیده و بیــش از 12 هــزار نفــر را مبتــا کــرده   ب

اســت.

بــه دنبــال گســرش ویــروس کرونــا، در چیــن، رشکت هــا در 

ایــن کشــور، از کارمنــدان خــود خواســته اند تــا زمــان بهبــودی 

وضعیــت حداقــل یــک هفتــه ی دیگــر رس کار خــود حــارض 

نشــوند.

ســازمان جهانــی صحــت، روز چهارشــنبه )9 دلــو( همزمــان 

بــا گســرش ایــن ویــروس، وضعیــت اضطــراری در رسارس 

ــه  ــد ک ــه ان ــازمان، گفت ــن س ــؤوالن ای ــرد. مس ــام ک ــان، اع جه

اعــام وضعیــت اضطــراری بــه معنــای ایــن اســت کــه ویــروس 

ــن قــدم گذاشــته اســت. ــر از مرز هــای چی ــون فرات ــا، اکن کرون

ایــن ســازمان افــزوده اســت کــه در حــال حــارض نزدیــک بــه 

100 مــورد از مبتایــان ایــن ویــروس در 18 کشــور جهــان بــه 

ثبــت رســیده اســت.

پــس از اعــام وضعیــت اضطــراری از ســوی ســازمان جهانــی 

ــی  ــن زندگ ــان در چی ــهروندان ش ــه ش ــورهایی ک ــت، کش صح

می کننــد، تــاش دارنــد تــا آن هــا را از ایــن کشــور خــارج 

کننــد. تــا کنــون جاپــان، امریــکا و چندیــن کشــور دیگــر، موفق 

ــروس  ــن وی ــیوع ای ــز ش ــود را از مرک ــهروندان خ ــا ش ــده اند ت ش

کشــنده خــارج کننــد.

ــه )11  ــتان، روز جمع ــت افغانس ــم، وزارت صح ــویی ه از س

ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــراری، اع ــت اضط ــزاری نشس ــا برگ ــو( ب دل

مســاله نگرانی هایــی را بــرای افغانســتان بــه وجــود آورده اســت. 

حبیــب اروال، رییــس بخــش کنــرل امــراض وزارت صحــت، بــه 

ــت روی  ــن نشس ــه در ای ــد ک ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــادر  ــی و بن ــای هوای ــه در میدان ه ــی ک ــای صح ــت تیم ه تقوی

افغانســتان وجــود دارد، بحــث شــده اســت.

آقــای آروال، گفــت کــه در ایــن نشســت تصمیــم بــر ایجــاد 

ــازمان  ــی از س ــه در آن مناینده های ــری ک ــه ی ده نف ــک کمیت ی

جهانــی صحــت و وزارت صحــت افغانســتان هــم وجــود داشــته 

باشــد، گرفتــه شــده اســت.

چیــن،  از  برگشــته  تــازه  دانش جویــان  هــم  ســوی  از 

می گوینــد کــه تیم هــای صحــی وزارت صحــت در میدان هــای 

هوایــی افغانســتان، بــدون هیــچ گونــه بررســی و ارزیابــی 

ایــن  و  شــوند  افغانســتان  داخــل  می گذارنــد  را  مســافران 

ــواری را  ــب ناگ ــد عواق ــا می توان ــوی آن ه ــؤولیتی، از س بی مس

ــد. ــته باش ــی داش در پ

نســل تــازه ی ویــروس کرونــا، خطرناک تریــن ویــروس در 

ــدا کــرد و  ــن، شــیوع پی ــان اســت کــه از شــهر ووهــان چی جه

در حــال حــارض بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز رســیده اســت. ایــن 

ــه انســان دیگــر منتقــل می شــود و وقتــی  ــروس از انســان ب وی

کــه فــردی بــه آن مبتــا می شــود، تــا دو هفتــه هیــچ عامئــی 

ــس  ــب و نف ــروس، ت ــن وی ــم ای ــد. عای ــان منی ده ــود نش از خ

تنگــی اســت.

کــه  می گوینــد  تجــارت،  و  صنعــت  وزارت  مســؤوالن 

صــادرات افغانســتان بــه چیــن از طریــق دهلیــز هوایــی، بــه  

ــه  ــف یافت ــا، توق ــروس کرون ــرش وی ــری از گس ــل جلوگی دلی

ــت. اس

ســمیر رســا، ســخن گوی وزارت صنعــت و تجــارت، بــه 

ــش  ــی تُرکِ ــت هوای ــد، رشک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

مــی داد،  انتقــال  بــه چیــن  را  افغانســتان  کاالهــای  کــه 

پروازهــای خــود را بــه شــانگ های متوقــف کــرده اســت.

ــش کــه کاالهــای افغانســتان  ــد: »رشکــت تُرکِ او می افزای

ــری از  ــه خاطــر جلوگی ــال مــی داد، حــاال ب ــن انتق ــه چی را ب

گســرش ویــروس کرونــا، پروازهایــش را متوقــف کــرده اســت 

ــن  ــه چی ــتان ب ــادرات کاالی افغانس ــل، ص ــن دلی ــه همی و ب

متوقــف شــده اســت.«

آقــای رســا گفــت کــه رشکــت تُرکِــش، تصمیــم گرفتــه تــا 

ــه چیــن  ــا، ب ــروس کرون ــه خاطــر جلوگیــری از گســرش وی ب

ســفر نکنــد.

ــروس در جهــان اســت  ــا، خطرناک تریــن وی ــروس کرون وی

و از شــهر ووهــان چیــن، شــیوع پیــدا کــرد. ایــن ویــروس، در 

حــال حــارض بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز رســیده اســت. 

ــم آن،  ــود و عای ــل می ش ــان منتق ــه انس ــان ب ــا، از انس کرون

تــب و نفــس تنگــی اســت.

ــیار  ــای س ــه تیم ه ــت ک ــه اس ــت گفت ــد وزارت صح هرچن

ــده  ــته ش ــتان گامش ــی افغانس ــای هوای ــی در میدان ه صح

تــا افــرادی کــه مصــاب بــه ویــروس کرونــا اســتند را تشــخیص 

بــه  از چیــن  تازگــی  بــه  امــا دانش جویانــی کــه  بدهــد، 

تیم هــا،  ایــن  کــه  می گوینــد  انــد،  برگشــته  افغانســتان 

ــافران وارد  ــا مس ــد ت ــی، می گذارن ــه بررس ــچ گون ــدون هی ب

افغانســتان شــوند.

صادرات افغانستان به چین از طریق دهلیز 
هوایی متوقف شد

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

دســته بندی  مرحلــه ی  کــه  می گوینــد  انتخاباتــی، 

شــکایت های اســتینافی در دفــر مرکــزی ایــن کمیســیون 

ــد. ــان می یاب ــر، پای ــا دو روز دیگ ــامال ت ــان دارد و احت جری

ایــن  ســخن گوی  معــاون  فیــاض،  محمدرضــا 

کمیســیون، روز شــنبه )12 دلــو( در یــک نشســت خــربی 

شــکایت های  تصنیــف  و  دســته بندی  رونــد  کــه  گفــت 

ســایر  در  و  شــده  تکمیــل  والیــت   21 در  اســتینافی، 

پایــان  دیگــر  روز  دو  تــا  نیــز،  باقی مانــده  والیت هــای 

یافــت. خواهــد 

ــی اش  ــل پایان ــی ها، در مراح ــد بررس ــه رون ــزود ک او اف

قــرار دارد و بــه زودی، فیصلــه ای کــه رسنوشــت انتخابــات 

خواهــد  اعــام  می کنــد،  مشــخص  را  ریاســت جمهوری 

شــد.

آقــای فیــاض، گفــت: »در هفتــه ی جــاری، فیصله هــای 

مهمــی در مــورد موضوعــات جنجالــی بــه ویــژه 300 هــزار 

رأی، اعــام می شــود. در حــال حــارض، جلســاتی بــرای 

ــه زودی  ــه دارد و ب ــی ادام ــات جنجال ــه روی موضوع فیصل

نتیجــه ی آن مشــخص خواهــد شــد.«

ســخن گوی  الیاســی،  محمدقاســم  ایــن،  از  پیــش 

ــه  ــی، گفت ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

بــود کــه در جریــان ایــن هفتــه، فیصلــه ی نهایــی در مــورد 

ــد. ــد ش ــام خواه ــی اع ــزار رأی جنجال 300 ه

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، دو هفتــه پیــش اعــام کردنــد کــه بیــش از 

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــتینافی ب ــکایت  اس ــزار ش ــش ه ش

ــته های  ــوی دس ــتینافی، از س ــکایت های اس ــرین ش بیش

و  صلــح  و  دولت ســاز  همگرایــی،  و  ثبــات  انتخاباتــی 

عدالــت اســامی ثبــت شــده اســت.

انتخابــات، در اول مــاه جــدی،  کمیســیون مســتقل 

پــس  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

از تکمیــل بازشــامری 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 923 هــزار رأی )50.64 

درصــد( و آقــای عبداللــه بیــش از ۷20 هــزار رأی )39.52 

ــت آورد. ــه دس ــد( ب درص

ــزار  ــش از 16ه ــی از بی ــی های ابتدای ــاس بررس ــر اس ب

کمیســیون  والیتــی  دفاتــر  در  نتیجــه  ایــن  از  شــکایت 

شــده  فیصلــه  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی 

رأی دهــی  محــل  هــزار  پنــج  از  بیــش  آرای  کــه  اســت 

شــود. بازشــامری 

ــر  ــتینافی، دف ــکایت های اس ــت ش ــد ثب ــان رون ــا پای ب

مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، 

ــه آن رســیدگی خواهــد کــرد. ــان 15 روز ب در جری

قــرار اســت پــس از فیصلــه ی کمیســیون رســیدگی 

ــات  ــی انتخاب ــه ی نهای ــی، نتیج ــکایت های انتخابات ــه ش ب

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

وزارت معــارف، اعــام کــرده اســت کــه مــردی در ولســوالی 

گوســفندی والیــت رسپــل، حــدود دو هــزار مــر مربــع زمیــن 

شــخصی اش را بــرای ســاخت یــک مکتــب دخرانــه اهــدا 

کــرده اســت.

ایــن وزارت، روز شــنبه )12 دلــو( بــا نــر اعامیــه ای گفتــه 

اســت کــه فیض اللــه، یکــی از بــزرگان ولســوالی گوســفندی، 

بــه منظــور ســاخت یــک مکتــب دخرانــه، دو هــزار مــر مربــع 

زمیــن شــخصی اش را در اختیــار ریاســت معــارف والیــت 

رسپــل قــرار داده اســت.

در اعامیــه آمــده اســت کــه هــر بســوه ی ایــن زمیــن، بیــش 

از 200 هــزار افغانــی قیمــت دارد و قرار اســت روی آن، لیســه ی 

دخرانــه روز مثقــال ولســوالی گوســفندی ســاخته شــود.

ــه  ــود ک ــرده ب ــام ک ــارف، اع ــز وزارت مع ــش نی ــدی پی چن

باشــندگان 30 والیــت، در جریــان ســال 1398 خورشــیدی، 

۷۷1 میلیــون و 32۷ هــزار و 510 افغانــی بــه معــارف کمــک 

کــرده انــد.

ایــن وزارت، افــزوده بــود کــه ایــن کمک هــا در بخــش  

ــب،  ــامر مکت ــی، اع ــای درس ــاخت صنف ه ــن، س ــدای زمی اه

صنف هــای  رنگ مالــی  چوکــی،  و  میــز  اهــدای  و  ترمیــم 

درســی، تهیــه ی مــواد البراتــواری، تهیــه ی کتاب هــای درســی 

و رفــع ســایر نیازمندی هــای مکتب هــا، صــورت گرفتــه اســت.

ــت  ــته اس ــتان خواس ــهروندان افغانس ــارف، از ش وزارت مع

تــا در دهــه ی معــارف، در راســتای رشــد تعلیــم و تربیــه ســهم 

گرفتــه در راســتای شــمولیت کــودکان بیــرون از مکتــب، 

حفــظ و مراقبــت از مکتب هــا، نظــارت از تدریــس و حــارضی 

دانش آمــوزان، همــکاری کننــد.

در  غــور  والیــت  باشــندگان  روزه ی  چنــد  تظاهــرات 

اعــراض بــه نامتــوازن بــودن بودجــه ی ســال مالــی 1399 

خورشــیدی، پایــان یافــت.

روز   14 غــور،  والیــت  مرکــز   – فیروزکــوه  باشــندگان 

ــی  ــه بی  توجه ــبت ب ــی، نس ــت اعراض ــک حرک ــش، در ی پی

ــوازن، دروازه  هــای متــام  ــی در رشــد نامت ــت و بی عدالت دول

ــی را در  ــای خصوص ــمول بانک ه ــه ش ــی ب ــای دولت اداره ه

ایــن والیــت مســدود کردنــد و از حکومــت مرکــزی خواهــان 

ــرای خانه هــای شــان  ــرق ب ســاخت رسک و فراهــم کــردن ب

ــدند. ش

ــش  ــت بی ــس از گذش ــی، پ ــور غن ــام، رییس جمه رسانج

ــه والیــت غــور، وعــده  ــی ب ــا فرســتادن هیأت ــه ب از یــک هفت

داده اســت تــا بــه خواســته های باشــندگان ایــن والیــت 

ــد. ــیدگی کن رس

عبدالحــی تابــش، ســخن گوی حرکــت »راه و روشــنی« 

روز شــنبه )12 دلــو( بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت 

ــورت  ــه و در ص ــان نیافت ــه پای ــرای همیش ــا ب ــه اعراض ه ک

ــر  ــار دیگ ــت ب ــن حرک ــت، ای ــوی حکوم ــی از س ــده خاف وع

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان

عمــل  داده انــد  کــه  وعده هایــی  بــه  »اگــر  افــزود:  او 

نکننــد، حکومــت محلــی بــه شــمول شــخص والــی را اخــراج 

» . می کنیــم

ــس  ــور در مجل ــای غ ــا وکیل ه ــزود: »فع ــش اف ــای تاب آق

مناینــدگان کــه جــز هیــأت اعزامــی از ســوی دولــت اســت، 

وســاطت کــرده انــد تــا اعــراض پایــان یابــد، مــا بــه هیــأت 

ــص  ــه نق ــم ب ــا مته ــت باره ــون دول ــم؛ چ ــاور ندرای ــی ب دولت

ــه مــردم شــده اســت.« تعهــدات شــان نســبت ب

غــور، خواســتار ســاخت  والیــت  در  اعراض کننــدگان 

ــی  ــال مال ــه ی س ــه در بودج ــد ک ــرق بودن ــن ب ــاده و تأمی ج

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت 1399 در نظ

کمیسیون شکایات: رسنوشت انتخابات تا دو-سه 
روز آینده مشخص خواهد شد

مردی در رسپل دو هزار مرت مربع زمین
 برای ساخت مکتب دخرتانه اهدا کرد

اعرتاض های مردمی 
در والیت غور پایان یافت

ولسوالی »گذرگاه نور« بغالن از کنرتل طالبان 
خارج شد

انفجار ماین دست ساز در بادغیس
جان اعضای یک خانواده را گرفت

آمار قربانیان ویروس کرونا 
به 259 نفر رسید
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جمعه  روز  که  متحده  ایاالت  ویژه ی  بازرس  گزارش  پایه ی  بر 

منتر شد، در چند ماه آخر سال 2019، طالبان و دیگر گروه ها، 

افزایش  رساندند.  ثبت  به  افغانستان  در  را  حمات  بیشرین 

خشونت ها در دوره ای اتفاق افتاد که رییس جمهور ترامپ توییت 

کرد که ایاالت متحده »دشمن را سخت تر از هر زمانی در ده سال 

است.« کوبیده  گذشته 

شامر حمات که جزئیات آن در گزارش ربع وار بازرس ویژه ی 

و  دولتی  ناظر  نهاد  که  افغانستان  بازسازی  برای  متحده  ایاالت 

دیگر  بار  یک  شده،  ذکر  است،   2008 سال  در  شده  تأسیس 

تفاوت میان حرف از رسکوب طالبان و واقعیت در میدان جنگ 

و  شده  هامهنگ  مبب افکنی  عملیات  وجود  با  کرد:  برجسته  را 

هم  هنوز  طالبان  افغان،  و  امریکایی  نیروهای  زمینی،  عملیات 

اند. در این  قادر به حمله در سطوحی مشابه به یک دهه پیش 

گزارش آمده است: »هم تعداد کلی حمات آغاز شده ی دشمن و 

هم حمات مؤثِر آغاز شده توسط دشمن در جریان چهارمین ربع 

از 2010 که  از هر ربع دیگری در سال های پس  سال 2019، 

فراتر رفت.« آغاز شد،  وقایع  ثبت 

آخرین  در  را  گروه های مسلح، 8.204 حمله  دیگر  و  طالبان 

 3۷ گزارش،  این  پایه ی  بر  که  دادند  انجام   )2019( سال  ربع 

آمار،  این  است.  داشته  پی  در  هم  تلفاتی  حمات،  آن  درصد 

در  متحده  ایاالت  جنگ  همگانِی  فشارسنج های  معدود  از  یکی 

فرماندهی  توسط  گزارش ها  ارائه ی  توقف  از  پس  افغانستان، 

طور  به  که  گزارش هایی  است؛  کشور  این  در  امریکا  نظامی 

منونه شامل تعداد تلفات نیروهای افغان و درصد ولسوالی هایی 

را  آن ها  طالبان  نیروهای  برابر  در  افغانستان  دولت  که  می شود 

دارد. کنرل  در 

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 گذشته ها، از این نوع اطاعات 

تا قیاس کنند که در جریان یک جنگ، متایل  استفاده می شد 

به سوی پیروزی است یا شکست؛ اما این شیوه، پیش گویی های 

کمی در مورد طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده داشته است.

حمات  افزایش  در  ظاهرا  امریکا،  هوایی  حمات  گسرش 

طالبان بازتاب یافته است. بر پایه ی اسناد نیروی هوایی ]امریکا[ 

سال  در  هوایی  نیروی  که  زمانی  از  شده،  منتر  تازگی  به  که 

هواپیامهای   2019 سال  در  پرداخت،  داده ها  ثبت  به   2006

نظامی امریکا از ۷.423 مبب و موشک استفاده کرده اند. اسناد 

نظامی می گوید که در اوایل سال، مأموریت های عملیات ویژه ی 

است؛  داشته  افزایش  درصد   124 پیش  سال  به  نسبت  امریکا 

ادامه داشت. زیاد در جریان سال 2019  به احتامل  نرخی که 

انتخابات  که  ماهی  هامن  سپتامرب–  ماه  در  تنها 

ترک  به  تصمیم  ترامپ  و  شد  برگزار  افغانستان  ریاست جمهوری 

توافق نامه ی صلح با طالبان گرفت – ارتش امریکا از 948 مهامت 

هر  از  بیشر   ،2010 سال  اکتوبر  از  که  کرد  استفاده  ]هوایی[ 

کشور  در  امریکا  نظامی  فرماندهی   ،2019 در  بود.  دیگری  ماه 

بر  سنگین  تلفات  کردن  وارد  بر  میلر،  آستین  جرنال  رهربی  به 

طالبان مترکز کرد تا رهربی این گروه را در مذاکرات صلحی که 

در دوحه ی قطر برگزار می شد، نگه دارد. هدف دیگر این حمات، 

تلفات  آوردن  پایین  برای  هم  گروه های شورشی،  راندن  عقب  به 

نیروهای دولتی و هم برای حفظ قلمروی زیر کنرل دولت بود.

قتل  به  منجر  که  کشور  پایتخت  کابل،  در  حمله ای  از  پس 

یک رسباز امریکایی و 11 تن دیگر در ماه سپتامرب شد، ترامپ 

مذاکرات صلح را متوقف کرد؛ مذاکراتی که فاصله ای با رسیدن 

به یک توافق نداشت و می توانست منجر به آغاز گفت وگوها میان 

از  کنون  تا  شورشی  گروه  این  شود.  افغانستان  دولت  و  طالبان 

است. این کشور خودداری کرده  دولت  با  صحبت 

دسامرب،  ماه  در  که  می گویند  امریکایی  مقام های 

گرفتند  رس  از  را  گفت وگوها  طالبان  و  امریکا  مذاکره کنندگان 

مذاکرات  اما  ندارند؛  توافق نامه  یک  با  فاصله ای  دیگر  بار  یک  و 

به دلیل این که دو طرف بر رس چگونگی کاهش خشونت ها در 

روند  می تواند  که  کاهشی  است؛  نداشته  پیش رفتی  اند،  جدال 

یک ماهه  آتش بس  یک  افغانستان  دولت  بربد.  پیش  به  را  صلح 

می خواهد و طالبان نیز برخی از حمات شان را کاهش داده اند؛ 

اصلی. جاده های  و  شهرها  در  تنها  اما 

جدید  امنیت  مرکز  ارشِد  و  فرعی  عضو  دمپسی،  جیسون 

تغییر  زیادی  چیز  که  می دهد  نشان  »این ها  گفت:  امریکایی 

امریکا،  مردم  دید  از  که  است  آن  نشان گر  دست کم  اما  نکرده؛ 

در حالی که جنگ  است،  پایان  به  رو  افغانستان  احتامال جنگ 

در داخل افغانستان افزایش یافته است.« یکی از مقام های وزارت 

دفاع، دلیل شامر باالی حمات طالبان در گزارش بازرس ویژه را 

حمات مکرر شورشیان، هر چند با تعداد کم تر دانست؛ حماتی 

که محصول جانبی حمات هوایی امریکا و مأموریت های زمینِی 

است. افغانستان  و  متحده  ایاالت  مشرک 

این گزارش می گوید به همین ترتیب »در ماه سپتامرب، نسبت 

آغاز شده  این سو، حماِت  به  از جون 2012  به هر ماه دیگری 

توسط دشمن بیشر بوده و از جنوری 2010 که برای اولین بار 

آمار ثبت می شد، بیشرین حمات مؤثِر آغاز شده توسط دشمن 

صورت گرفته است. با این حال، افزایش عملیات نظامی ایاالت 

است.  نبوده  هزینه  بدون  طالبان  و  افغانستان  دولت  متحده، 

سال  در  غیرنظامیان  تلفات  که  می گوید  متحد  ملل  داده های 

بوده است. نفر  از 8.000  2019، بیش 

از 2014 به این سو، بیش از 50.000 تن از نیروهای امنیتی 

رسارس  در  تن  چندین  روزانه  اغلب  اند؛  شده  کشته  افغانستان 

از  زمانی  هر  به  نسبت  طالبان  ]اکنون[  می شدند.  کشته  کشور 

گر  دارند.  کنرل  در  بیشری  قلمروی  طرف،  این  به  جنگ  آغاز 

چه این گروه شورشی کم تر بر شهرها متمرکز بوده؛ اما حمات در 

بیرون از شهرها را افزایش داده است. بر پایه ی آمار ناقص دولتی 

گذشته  هفته ی  در  شده،  جمع آوری  تایمز  نیویورک  توسط  که 

دست کم 8۷ تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند. 

در جریان هامن هفته، مقام های افغان گفتند در جریان عملیات 

شان که بیشر وابسته به حمات هوایی است، روزانه تا سی نفر 

از شورشیان طالب کشته شده اند.

در آخرین منونه از تلفات ملکی، گفته می شود که یک حمله ی 

پهپادی امریکا منجر به قتل پنج نفر در والیت شاملی کندز شده 

است. غام محی الدین ربانی که یک کارمند دولتی است، گفت 

یکی  جنازه ی  تشیع  از  برگشت  حال  در  خانواده اش  اعضای  که 

روز  از چاشِت  در پس  ارچی  ولسوالی دشت  در  از خویشاوندان 

را  آن ها  موتر  بدون رسنشین،  هواپیامی  که یک  بودند  پنج شنبه 

ضدشوروی  فرمانده ی  یک  که  ۷0ساله اش  پدر  داد.  قرار  هدف 

بود، مادر 65ساله اش، کاکای 60ساله اش، عمه ی 50ساله اش و 

پرس کاکای 8ساله اش کشته شدند. ربانی گفت: »تنها توته هایی 

از بدن اعضای خانواده ام را جمع کردم.«

امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  خواستار  طالبان  نهایت،  در 

دیگر  و  طالبان  می خواهند  انجام  رس  نیز  امریکایی ها  و  استند 

کنند.  گفت وگو  دولت،  در  قدرت  تقسیم  بر رس  افغانستان  مردم 

اکنون نزدیک به 12.000 نیروی امریکایی در افغانستان حضور 

توافق نامه ی صلح  با امضا شدن  پنتاگون می خواهد چه  و  دارند 

و چه با امضا نشدنش، طی چند ماه اخیر، شامر نیروهایش را به 

برساند. تن   8.600

در سال 2019، بیست تن از نیروهای امریکایی در عملیات 

جنگی کشته شدند که بیشر از هر سالی پس از 2014 است. 

کنارجاده ای  مبب   توسط  امریکایی  رسباز  دو  ماه،  این  اوایل  در 

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 مشکات فنی اتفاق افتاده است.

حمالت دوام دار طالبان نشان گر محدودیت های
 راهبرد امریکا در افغانستان است

نویسنده: توماس گیبونز-نف – نیویورک تایمز

مرتجم:مهدی غالمی


