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چهار شنبه، 30 دلو 1398 | سال اول |

گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارشگفت وگو

ــه ی  ــر نتیج ــر از 10 روز دیگ ــا کم ــت ت ــرار اس ق

خلیــل زاد،  زملــی  ســاله ی  ونیــم  یــک  مذاکــرات 

بــا  امریــکا  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی 

ــان  ــز می ــه ی نی ــود و توافق نام ــخص ش ــان مش طالب

دو طــرف بــه امضــا برســد. بــر بنیــاد معلومــات ارائــه 

شــده از ســوی مناینــدگان امریــکا و طالبــان، دو 

هفتــه  پــس از امضــای ایــن موافق نامــه، قــرار اســت 

حکومــت  میــان  بین االفغانــی«  »گفت وگوهــای 

افغانســتان و طالبــان آغــاز...

دیــروز ســه شــنبه، )29 دلــو( شــاری از نهادهــا 

ــده و  ــم آم ــرد ه ــل، گ ــهر کاب ــی در ش ــاالن مدن و فع

در کنفرانــس خــری ای اعــراض شــان را نســبت 

بــه تطبیــق نشــدن تعهدهــای وزارت مخابــرات و 

تکنالــوژی معلوماتــی و اداره ی اتــرا اعــام کــرده و 

اعامیــه ی مشــرکی را صــادر کردنــد.

ایــن اعراض هــا ســال پــار زمانــی رشوع شــد کــه 

میــروس آریــا، یکــی از مشــرکین رشکــت مخابراتــی 

افغــان بی ســیم از دزدی پولــش توســط ایــن رشکــت 

ــود  ــس از آن ب ــت و پ ــش نوش ــه ی فیس بوک در صفح

کــه کارزار #اتــرا کجاســت؟ همگانــی...

نتیجــه ی  رسانجــام  جنجــال،  ماه هــا  از  پــس 

نهایــی چهارمیــن دور انتخابــات ریاســت جمهوری 

انتخابــات،  کمیســیون  شــد.  اعــام  افغانســتان 

محمــدارشف غنــی را برنــده ی انتخابــات عنــوان کرده 

ــه  ــات را ب و آمــار داد کــه 50.64 درصــد آرای انتخاب

دســت آورده و پیــروزی او را بــه عنــوان رییس جمهــور 

منتخــب مــردم افغانســتان، تریــک گفــت. بــا اعــام 

نتیجــه ی نهایــی انتخابــات، عبداللــه عبداللــه در 

ــرد. ــب ک ــد آرا را کس ــات، 39.52 درص ــن انتخاب ای

در همین حال، پیش از اعام...

افغانســتان  جامعــه ی  در  خرافاتــی  باور هــای 

ــه ویــژه در روســتاها و مناطــق  امــر معمــول اســت؛ ب

دوردســت ایــن کشــور کــه مــردم بــه  خصــوص زنــان 

ــا  ــن باوره ــد، ای ــر دارن ــی کم ــل دسرس ــه تحصی ب

تــا هنــوز وجــود دارد. مقــدس و نحــس شــمردن 

ــن  ــگون گرف ــا، ش ــا و عدده ــا، ماه ه ــی از روزه بعض

و باورمنــد بــودن بــه تعویــذ، جــن و پــری، از باورهــای 

خرافاتــی ای اســت کــه در میــان مــردم رایــج اســت. 

اســتاد  و  روان شــناس  صدیقــی،  ســتارالدین 

خرافــات،  وجــود  علــت  کــه  می گویــد  دانشــگاه 

بــودن... پاییــن  یــا  نادانــی 

اترا کجاست؟ 
یک ساله شد

غنی، برنده ی انتخابات شد؛
 انتقال قدرت سیاسی در گرو 

ثبات و همگرایی

مذاکرات بین االفغانی یا مذاکره 
میان جمهوریت و طالب؛

مسأله این است

زنان خرافاتی و مردان 
تعویذنویس
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نقش و جایگاه مادر 
در تربیت فرزندان

خربنگاران افغانستان همیشه با خطر 
مرگ روبه رو استند

کــه  خــودش  جســامت  از  بزرگ تــر  کُتــی  بــا 

ــان  شــانه هایش را درشــت تر نشــان می دهــد، کنــار خیاب

دشــواری های  بــار  کــه  شــانه هایی  اســت؛  ایســتاده 

چــادرش  زیــر  را  موهایــش  می کنــد.  حمــل  را  روزگار 

ــه منــادی از قشــنگی ِ  ــا کاِه رسخــش ب پنهــان کــرده و ب

ــت.  ــرده اس ــر ک ــش را زیبات ــط پیرامون ــه محی ــد ک می مان

ــن  ــاخه گل در رسزمی ــک ش ــده و ی ــخی آم ــه ی س از کارت

کــه در حصــار... دســت های کوچکــی 

کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

ــس  ــتان، آتش ب ــردم افغانس ــت و م ــی دول ــت اساس خواس

ــد  ــق ش ــم گیر تواف ــونت چش ــش خش ــا روی کاه ــود؛ ام ب

ــه برقــراری آتش بــس و تأمیــن صلــح دایمــی در ایــن  ــا ب ت

کشــور، منجــر شــود.

صدیق صدیقی، روز سه شنبه )29 دلو( در یک...

رسپرســت وزارت داخلــه، می گویــد کــه قــرار اســت تــا 

ــوی  ــونت ها از س ــش خش ــه ی کاه ــد، مرحل ــار روز بع چه

گــروه طالبــان آغــاز شــود.

در  دلــو(   29( سه شــنبه  روز  اندرابــی،  مســعود 

بــر  کــه  اســت  گفتــه  پولیــس،  فرماندهــان  ورکشــاپ 

متحــده ی... ایــاالت  میــان  توافــق  اســاس 

روابطــه  امــور  در  ریاســت جمهوری  ارشــد  مشــاور 

عامــه و اســراتیژیک، تأکیــد می کنــد کــه جنــگ در 

ــروه  ــان گ ــه می ــت؛ بلک ــا نیس ــان افغان ه ــتان می افغانس

طالبــان و دولــت افغانســتان اســت.

وحیــد عمــر، روز سه شــنبه )29 دلــو( طــی نشســتی در 

کابــل گفــت کــه مــا بــا اصطــاح »بین االافغانــی«... 

صدیقی: 
روی کاهش خشونت توافق شد تا به برقراری آتش بس و صلح منجر شود

مسعود اندرابی:
کاهش خشونت ها تا چهار روز بعد آغاز می شود

وحید عمر: 
جنگ در افغانستان میان افغان ها نیست

»گُل در برابر گلوله«
ویژه ی صلح
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»عمران فیروز«
)Foreign Policy( خربنگار و نویسنده ی مجله ی فارین پالیسی

غنی دوباره رییس جمهور شد
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رسانجام  جنجال،  ماه ها  از  پس 

انتخابات  دور  چهارمین  نهایی  نتیجه ی 

شد.  اعام  افغانستان  ریاست جمهوری 

غنی  محمدارشف  انتخابات،  کمیسیون 

آمار  و  کرده  عنوان  انتخابات  برنده ی  را 

را  انتخابات  آرای  درصد   50.64 که  داد 

به دست آورده و پیروزی او را به عنوان رییس جمهور منتخب 

نهایی  نتیجه ی  اعام  با  گفت.  تریک  افغانستان،  مردم 

انتخابات، عبدالله عبدالله در این انتخابات، 39.52 درصد 

کرد. کسب  را  آرا 

انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعام  از  پیش  حال،  همین  در 

ارگ  سخن گوی  صدیقی،  صدیق  ریاست جمهوری، 

نشست  یک  در  دلو(   29( سه شنبه  دیروز  ریاست جمهوری، 

افزود  انتخابات،   نهایی  نتیجه ی  پذیرش  به  اشاره  با  خری 

که بر اساس قانون اساسی و قانون انتخابات، انتقال قدرت 

سیاسی توسط مردم و رأی آن ها صورت می گیرد، متام نهادها 

بگذارند. احرام  مردم  اراده ی  به  باید  سیاسی  احزاب  و 

چالش های انتخاباتی بیشر میان دو تیم رقیب می چرخد 

عبدالله  عبدالله  رهری  به  همگرایی  و  ثبات  تیم ها  این  که 

ختم  از  بعد  است؛  غنی  محمدارشف  رهری  به  دولت ساز  و 

رأی دهی، آقای غنی کم تر پیرامون نتیجه ی انتخابات موضع 

گرفته و بر کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه تاخت وتازی را 

انجام نداده است؛ اما آن چه که میزان چالش های انتخاباتی 

تیم مدعی  این  و همگرایی است.  ثبات  برد، دسته ی  باال  را 

کمیسیون های  کار  روند  باالی  اعتادی  هیچ گونه  که  است 

و  مرشوعیت  کرده،  اعام  که  را  نتیجه ای  و  ندارد  انتخاباتی 

ندارد. قانونی  بنیاد 

رهران  تاب  و  تب  انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعام  با 

دسته ی ثبات و همگرایی باال رفته است و حتا ادبیات آن ها 

بوی  و  رنگ  بیشر  که  کرده  تغییر  انتخابات  روند  قبال  در 

و  می رساند. جنگ  مردم  مشام  بر  را  دیگر  و خشونت  جنگ 

می شود  طنین انداز  افغانستان  جامعه ی  در  زمانی  خشونت 

که ثبات و همگرایی از ایجاد حکومت موازی سخن می زند و 

رهران احزابی  که در اطراف این تیم انتخاباتی حلقه کردند، 

هشدار داده  اند که آقای عبدالله را در رأس حکومت موازی 

می دهند. قرار 

و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  عضو  معنوی،  فضل احمد 

همگرایی، قبل از اعام نتیجه ی نهایی انتخابات گفته است، 

دموکراسی، انتخابات و ارزش های مدنی در این کشور جواب 

منی دهد و هر کسی  که قدرت را به دست گرفت با هر نیرنگی 

آن را حفظ می کند؛ یگانه وسیله برای احراز قدرت فقط زور 

است و اگر می خواهید که قدرت را به دست آورید، باید مقتدر 

شوید. »چیزی را که منی خواستیم، به انجام آن در ناگزیری 

به  برويم.  پیش  پروسه محور  زیاد تاش كرديم،  قرار گرفتيم. 

جا  این  در  می شود  دیده  اما  كنيم؛  اعتاد  اقل  حد  نهادها 

در حال   و شكيبايی   اصول جواب منی دهد. صر  و  منطق 

پايان يافن است و در نهایت کار بدان جا کشید که بگوییم 

بایستیم هر چه بادا باد.«

و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  سخن گوی  خوزون،  فریدون 

شمول  به  انتخاباتی  دسته ی  این  که  می گوید  همگرایی، 

روند  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  دیگر  دسته های 

بیان  او  اند.  شده  بیرون  آرا  ویژه ی  بازشاری  و  تفتیش 

می کند، آرایی  که مبنای آن قانون مند و مطابق لوایح نباشد، 

آرای تقلبی شمرده شده و برای تیم های انتخاباتی قابل قبول 

بود. نخواهد 

نهایی  نتیجه ی  اعام  برابر  در  کرد،  تأکید  همچنان  او 

انتخابات، متامی تدابیر روی دست گرفته شده که به زودی 

این  بر  تصمیم  و  شد  خواهد  اعام  اتخاذشده  تصمیم های 

است که بر ضد نتیجه ی نهایی غیرقانونی ایستادگی صورت 

می گیرد که مسؤولیت هرگونه پیامد آن، به دوش کمیسیون 

کمیسیون ها  باالی  و  کرده  تقلب  که  کسانی   انتخابات، 

همگرایی  و  ثبات  این  که  با  بود.  خواهد  کردند،  وارد  فشار 

می دانست که آقای غنی برنده ی انتخابات اعام می شود، به 

همین خاطر، برای رد این نتیجه، چندین گزینه را روی میز 

گذاشته که یکی از این گزینه ها، ایجاد حکومت موازی است. 

از  دور  به  در یک جغرافیا  موازی  ایجاد حکومت  هرچند، 

فراگیر  بحران  درگیر  افغانستان  این  که  اما  می ماند؛  تصور 

نکته  این  تذکر  اما  نیست؛  بعید  اتفاقی هم  از چنین  است، 

حکومتی،  چنین  به  بردن  دست  که  می شود  دانسته  الزم 

هیچ  کسی  که  است  سمتی  به  افغانستان  بردن  واقع  در 

تفسیر  و  تعبیر  بگیرد.  عهده  به  را  آن  مسؤولیت  منی تواند 

آغاز  هم  یا  و  افغانستان  تجزیه ی  معنای  به  موازی  حکومت 

یک جنگ جناحی در داخل قلمرو این کشور است. به عبارت 

بود  »چوکی« خواهد  یک جنگ  آغاز  موازی،  دیگر، حکومت 

امری،  چنین  خاطر  به  نیستند  حارض  افغانستان  مردم  که 

از  پیش  همگرایی،  و  ثبات  شوند.  محاسباتی  اشتباه  دچار 

آن گوش زد کرده که  به متامی جوانب  نهایی،  نتیجه ی  آغاز 

مسؤولیت چنین اتفاقات ناگوار و حوادث پیش بینی شده به 

است. انتخابات  متقلبان  و  کمیسیون ها  دوش 

در همین حال، فعاالن جامعه ی مدنی معتقدند، در چنین 

رهران  و  سیاسیون  متامی  که  می کند  ایجاب  رشایطی، 

کمیسیون های  کار  نتیجه ی  به  باید  انتخابات  در  ذی دخل 

بپذیرند.  را  نهایی  نتیجه ی  و  گذاشته  احرام  انتخاباتی 

عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشرک جامعه ی مدنی، 

و  رفته  سؤال  زیر  کمیسیون ها  استقالیت  که  می گوید 

چالش های موجود میان دو کمیسیون، روند کاری این نهادها 

را پیچیده کرد؛ از جانب دیگر، شمردن کم تر از یک میلیون 

رأی طی بیشر از چهار ماه، چالش برانگیز بود؛ در حالی  که 

کنند. حساب  دانه  دانه  می توانستند  کمیسیون  اعضای 

فعاالن جامعه ی مدنی نگران استند که با اعام نتیجه ی 

خواهد  بیشر  افغانستان  در  چالش ها  انتخابات،  نهایی 

گام  در  تا  است  نیاز  چالش ها  این  از  جلوگیری  برای  و  شد 

شکایت های  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  نخست، 

کنند.  را حل  اختافات شان  گونه ی مشرک،  به  انتخاباتی 

که  صورتی   در  کرد،  تأکید  هم چنان  احمدی،  عبدالله 

نتیجه ی  اعام  از  پیش  انتخاباتی  کمیسیون های  اختافات 

الزم  اعتبار  از  یک سو  از  نتیجه  این  اعام  نشود،  نهایی حل 

برخوردار منی شود و از سوی دیگر، مردم افغانستان حایت و 

کرد. نخواهند  پشتیبانی 

دیگر  روز   10 از  کمر  تا  است  قرار 

ساله ی  ونیم  یک  مذاکرات  نتیجه ی 

وزارت  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی 

با طالبان مشخص شود  امریکا  خارجه ی 

و توافق نامه ی نیز میان دو طرف به امضا 

از  شده  ارائه  معلومات  بنیاد  بر  برسد. 

امضای  از  پس  هفته   دو  طالبان،  و  امریکا  سوی منایندگان 

این موافق نامه، قرار است »گفت وگوهای بین االفغانی« میان 

شود.  آغاز  طالبان  و  افغانستان  حکومت 

توافق نامه ی صلح، عملی  برای امضای  امریکا  پیش رشط 

شدن کاهش یک هفته ای خشونت ها از سوی طالبان است. 

هیچ  هفته،  یک  که  اند  پذیرفته  گروه،  این  منظور  به همین 

هیچ  به  منی دهند.  انجام  انتحاری  و  موشکی  حمله ی  گونه  

مرکز نظامی داخلی و خارجی و مراکز شهرها و شاه راه ها در 

این مدت حمله نخواهند کرد. 

که  بود  براین  شان  تأکید  همواره  افغانستان  حکومت 

خشونت ها  کاهش   مسأله ی  و  است  رسخ  خط  آتش بس 

کاهش  رسانجام  امریکا،  مکرر  تاش های  با  منی پذیرد،  را 

پذیرفت.  نیز  را  خشونت ها 

صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری، روز گذشته 

و  دولت  اساسی  خواست  که  گفت  خری  نشست  یک  در 

مردم، آتش بس بود؛ اما روی کاهش خشونت چشم گیر توافق 

شد تا به برقراری آتش بس و تأمین صلح دایمی در این کشور، 

منجر شود. به همین دلیل نیز این روند پذیرفته شد. 

هر چند حکومت گفته است که رشایط کنونی را به فال 

عمیق  درک  با  که  است  داده  اطمینان  ولی  می گیرد؛  نیک 

از خطرات احتالی، به گونه ی محتاطانه اقدام خواهد کرد. 

آقای صدیقی در این نشست گفت: »تعهد حکومت افغانستان 

نیروهای  و  جمهوریت  از  حایت  برای  جهانی  جامعه ی  و 

است.« پابرجا  دفاعی،  و  امنیتی 

ظاهرا امریکا و حکومت افغانستان در این مدت، به دقت 

عملکرد طالبان را مورد ارزیابی قرار می دهند، تا دیده شود 

که این گروه بر آنچه که تأکید کرده اند، متعهد هستند یا نه؟

بحثی که بیشر از کاهش  خشونت ها و توافق نامه ی صلح،  

هیأت  تعیین  مسأله ی  برمی گردد،  افغانستان  حکومت  به 

مذاکره کننده و آغاز مذاکرات بین  االفغانی است، زیرا حکومت 

سیاست گران  سوی  از  که  مخالفت های  دلیل  به  افغانستان 

سنگین وزن افغان و احزاب بوده، نتوانسته است یک هیأت 

میز  یک  روی  طالبان  با  بتواند  که  بسازد  قوی  و  همه شمول 

قبل  تا  که  است  داده  اطیمنان  اما  حکومت  کند.  گفت وگو 

را  بین االفغانی، یک هیأت مورد قبول همه  آغاز مذاکرات  از 

کرد.  خواهد  تعیین 

اما این پایان کار نیست. حکومت افغانستان می گوید که 

با عنوان مذاکرات بین االفغانی شدیدا مشکل دارد، زیرا ادعا 

میان  بلکه  نیست،  افغان ها  میان  کنونی  جنگ  که  می کند 

جمهوریت و طالب است. 

روابط  امور  در  ریاست جمهوری  ارشد  مشاور  عمر،  وحید 

گفتان  یک  در  )29دلو(  سه شنبه  روز  اسراتژیک  و  عامه 

سیاسی در کابل گفت که در افغانستان جنگ داخلی جریان 

افغان ها نیست.  این جنگ میان  و  ندارد 

مذاکرات  کردن  عنوان  از  جدا  »ما  افزود:  عمر  آقای 

بین االفغانی، با اصطاح »بین االفغانی« آن مشکل داریم. در 

افغانستان جنگ بین افغان ها نیست. هم چنان جنگ داخلی 

نیز نیست. وقتی چند طرف در یک کشور در جنگ باشد که 

باز ما بیایم مذاکرات بین االفغانی کنیم. در این جا دو صف  

است،  افغانستان«  اسامی  دارد. یک صف »جمهوری  وجود 

کسانی که طرفدار قانون، جمهوریت و تداوم نیروهای امنیتی 

است. یک جانب یک گروه است به نام طالب، که با همه ای 

این حرف ها مخالف است.«

حکومت  می آید،  بر  عمر  آقای  حرف های  از  که  طور  این 

افغانستان تا کنون نتوانسته است، طالبان را جزء از مردمان 

این کشور بپذیرد. درحالی که رییس جمهور غنی چندین بار 

به  باید  بود که طالبان رسانجام  در مصاحبه های خود گفته 

بدهند.  تن  بین االفغانی  مذاکرات 

رسنوشت هیأت برای مذاکره

باعث  دیگری  چیز  هر  از  بیشر  روزها  این  که  موضوعی 

هیأت  تشکیل  چگونگی  شده،  افغانستان  حکومت  نگرانی 

طالبان  به  را  مردم  حرف های  بتواند  که  است  همه شولی 

برساند و آن ها را وادار کند که به جنگ نه بگویند و به زندگی 

بر  که  طوری  هیأتی  چنین  تعیین  اما  آورند.  روی  اجتاعی 

بود.  نخواهد  آسانی  کار  می آید، 

هیأت  بار  سه  گذشته  سال  یک  در  افغانستان  حکومت 

مذاکره کننده تشکیل داده است. حتا باری یک هیأت 250 

نفری برای مذاکره با طالبان تعیین شد. طالبان در واکنش 

به ترکیب این هیأت گفته بودند: »تهیه کنندگان این فهرست 

250 نفره در کابل باید بدانند که این نشست در یک کشور 

خارجی در دوردست برگزار می شود و یک مجلس عروسی یا 

یک جشن در یک هتل در کابل نیست.«

با این حال، وحید عمر می گوید، هیأتی که قرار است برای 

»همه شمول  ویژگی  باید سه  تعیین شود،  طالبان  با  مذاکره 

به  اعتقاد  و  تخنیکی  ظرفیت  داشن  و  موثریت  بودن، 

طالبان  با  مذاکره  روز  بتواند  تا  باشد،  داشته  را  جمهوریت« 

شود.  ظاهر  خوب 

وی افزود: »هیأتی که از جانب افغانستان تعیین می شود، 

باید بتواند از آن چیزی که ما در هفده سال گذشته، بدست 

باشد.  داشته  اعتقاد  آن  به  قانون،  و  ارزش ها  مانند  آوردیم. 

افغانستان است که فعلن  بحث دوم، وجود سیاست مداران 

در قالب تکت های انتخاباتی فعالیت دارند. اینا یگانه رشکای 

که  کسانی  صلح،  پروسه  رشکای  نیستند.  صلح  پروسه ی 

ذی دخل استند، ذی نفع استند و آسیب پذیر از جنگ در 

مدنی  جامعه ی  دارد.  گسرده  ابعاد  بحث  این  افغانستان. 

و  معلولین  زنان،  افغانستان،  رسانه ی  جامعه ی  افغانستان، 

همین  به  است.  پروسه  این  رشکای  نیز  جامعه  اقشار  باقی 

خاطر ساخن یک هیات 15تا 20 نفری که بتواند از همه ی 

نیست.« آسان  کار  کند،  مردم منایندگی 

که  اند  نظر  این  به  از سیاست گران  برخی  همه،  این  با 

و در  قرار دارد  حکومت در رشایط بسیار دشوار و حساس 

صورتی که پروسه ی صلح را انحصاری کند، این پروسه بار 

پیشین  معاون  لودین،  بیراهه خواهد رفت. جاوید  به  دیگر 

گذشته،  سال  چند  در  که  می گوید  خارجه  وزارت  سیاسی 

از  صلح  به  رسیدن  برای  خوبی  بسیار  فرصت های  بارها 

درست،  میکانیزم  یک  تا  است  نیاز  بار  این  و  رفته  دست 

روی دست گرفته شود که منجر به صلح و ثبات دایمی در 

شود.  افغانستان 

او گفت: »ما فعلن در رشایطی قرار داریم که هم می تواند 

ما را به صلح نزدیک کند و هم می تواند ما را دوباره به بیراهه 

بکشاند. روند فعلی صلح در کنرل افغان ها نبوده و نیست. در 

یک و نیم سال گذشته، این روند به ابتکار امریکایی ها رشوع 

ابتکار امریکایی ها را  باید تاش کنیم که همین  اما ما  شد؛ 

دست  به  را  خود  رسنوشت  مالکیت  حداقل  بسازیم.  افغانی 

خود بگیرم.«

به گفته ی جاوید لودین، حکومت نباید پروسه ی صلح را به 

انحصار خود بگیرد و بگذارد که دامنه ی این پروسه ی فراخ تر 

شود. نخبه گان افغانستان معتقد اند که حکومت افغانستان 

با طالبان آماده کند، زیرا  باید یک هیأت قوی برای مذاکره 

طالبان در یکی دو سال گذشته برای مذاکره مشق و مترین 

می شود،  فرستاده  که  هیأتی  است  نیاز  و  اند  کرده  زیادی 

مسلکی و با صابت عمل کند. 

غنی، برنده ی انتخابات شد؛

 انتقال قدرت سیاسی در گرو ثبات و همگرایی

مذاکرات بین االفغانی یا مذاکره میان جمهوریت و طالب؛ 
مسأله این است 

سیدمهدی حسینی
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خشــت اول گــر نهــد معــار کــج، تــا ثریــا مــی رود 

دیــوار کــج. ایــن رضب املثــل وصــف حــال ایــن 

روزهــای سیاســت و رویکــرد زمــام داران مــا در بــاره ی 

ســخن گوی  دیــروز  اســت.  صلــح  گفت وگوهــای 

ریاســت جمهوری اعــام کــرد کــه خواســت اساســی 

حکومــت و مــردم افغانســتان در قبــال گفت وگوهــای 

ــود؛ امــا روی کاهــش خشــونت ها  صلــح، آتش بــس ب

توافــق شــد تــا بــه برقــراری آتش بــس و تأمیــن صلــح 

دایمــی در کشــور منجــر شــود. ایــن مســأله را از 

ــوان بررســی کــرد. نخســت آن کــه  ــه می ت ــد زاوی چن

چــرا متــام ارکان حکومــت یک صــدا و هاهنــگ 

مبنــای حقوقــی طــرح کاهــش خشــونت ها را کــه 

ــد  ــد و گفتن ــر ســؤال بردن ــود، زی ــان ب خواســت طالب

کــه طــرح کاهــش خشــونت ها در واقــع شمشــیر 

چرخانــدن در هــوا اســت، ضانــت اجرایــی و مبنــای 

ــه دوری  ــزم ب ــا گروهــی را مل حقوقــی کــه کســی و ی

از خشــونت، تــرور و آدم کشــی کنــد، نــدارد. اگــر 

واقعــا طــرح کاهــش خشــونت ها مشــکل حقوقــی 

دارد، چــرا حــاال حکومــت افغانســتان بــه آن تــن 

ــوان  ــی دارد و می ت ــای حقوق ــر مبن ــت و اگ داده اس

و  آتش بــس  بــرای  پیش زمینــه  عنــوان  بــه  آن  از 

صلــح اســتفاده کــرد، چطــور بــدون مطالعــه و در 

طرف هــای  کــه  آن  جوانــب  متــام  گرفــن  نظــر 

شــامل  نیــز  امریــکا(  و  )طالبــان  گفت وگوکننــده 

ــرد؟  ــت ک ــرح مخالف ــن ط ــا ای ــت، ب اس

دوم آن کــه پذیرفــن کاهــش خشــونت ها از ســوی 

نشــان دهنده ی  می توانــد  افغانســتان  حکومــت 

ــاد و  ــت از مف ــت حکوم ــی درس ــلط و آگاه ــدم تس ع

ــع آن هــا  ــح باشــد و در واق ــان گفت وگوهــای صل جری

دســت  مذاکره هــا  در  طالبــان  کــه  منی دانســتند 

آن هــا  یــا  نهایــی  و تصمیم گیرنــده ی  بــاال داشــته 

ــدازه ی  ــه ان ــد ب ــر می رس ــه نظ ــکا. ب ــا امری ــتند و ی اس

کافــی هاهنگــی بیــن مناینــده ی ویــژه ی امریــکا بــا 

حکومــت افغانســتان نبــوده اســت؛ در غیــر آن چطــور 

ــی کــه پذیرفــن کاهــش  ــاور کــرد حکومت ــوان ب می ت

خشــونت ها را در حــد خــط رسخ نشــان مــی داد و بــه 

ــود، در کم تریــن زمــان  ــر آن ایســتاده ب شــدت در براب

ــا  ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک ــه و بگوی ــرح را پذیرفت ــن، ط ممک

ــال  ــه ف ــی را ب ــط کنون ــه رشای ــدارد ک ــی ن آن مخالفت

ریاســت جمهوری  ســخن گوی  می گیــرد.  نیــک 

اضافــه کــرده اســت کــه مســؤوالن بــا درک عمیــق از 

ــدام  ــه اق ــه ی محتاطان ــه گون ــی، ب ــای احتال خطره

خواهنــد کــرد. واقعیــت آن اســت کــه زمــام داران 

مــا هنــوز هــم بــه انــدازه ی کافــی درک درســت و 

ــده ی  ــح و آین ــای صل ــت گفت وگوه ــنی از وضعی روش

ــد؛ چــون درســت زمانــی  افغانســتان و مردمــش ندارن

ــا طــرح کاهــش خشــونت ها ایســتاده  کــه حکومــت ب

بــود، چهره هــای تأثیرگــذار و رقیــب رییس جمهــور، 

بــه گروگان گیــری صلــح  او و حکومــت را محکــوم 

در  خشــونت ها  کاهــش  بــا  را  آن هــا  مخالفــت  و 

و  پراکندگــی  می کردنــد.  تفســیر  راســتا  همیــن 

هــر  و  دارد  ادامــه  هــم  هنــوز  کــه  مخالفت هایــی 

کاهــش  رد طــرح  یــا  و  پذیرفــن  بــرای  گاهــی  از 

خشــونت ها و یــا بــه دلیــل جنجال هــای نافرجــام 

انتخابــات، بــا یک دیگــر درگیــر شــده و ســخن از 

ــاورش، مــو  ــد کــه ب ــی می زنن ــل و جبهه گیری های تقاب

ــد. ــیخ می کن ــه س ــن هم ــر ت ب

ــه ی  ــا امریکایی هــا در زمین ســوم، اگــر حکومــت ب

ــود،  ــان نش ــر از طالب ــم و به ــم محک ــح وارد تفاه صل

ــه  ــح را ب ــط صل ــام رشای ــر، مت ــا آخ ــروز ت ــن ام از همی

ــا  ــم آن ه ــتی تقدی ــور را دودس ــه و کش ــان باخت طالب

خواهنــد کــرد. ســخن گوی ریاســت جمهوری از تعهــد 

جامعــه ی جهانــی می گویــد؛ در حالــی کــه حتــا 

پای بنــدی  و  تعهــد  بــه  امریکایی هــا  و  اروپایی هــا 

ــکا و  ــه مفــاد توافق نامــه ی صلــح بیــن امری طالبــان ب

ــد  ــده ی شــک و تردی ــه دی ــه آن ب طالبــان نداشــته و ب

در  پاکســتان  کــه  ندارنــد  بــاور  آن هــا  می نگرنــد. 

محــدود کــردن النه هــای تروریــزم صــادق باشــد؛ امــا 

ــد  ــه هــر شــکلی کــه شــده می خواهن ــکا ب رسان امری

پایــان  خــود  تاریــخ  جنــگ  طوالنی تریــن  بــه 

نــام گفت وگوهــای  تغییــر  از  حــاال حــرف  دهنــد. 

اســامی  بــه مذاکره هــای جمهــوری  بین االفغانــی 

افغانســتان بــا طالبــان اســت و ایــن کــه افــراد زندانــی 

طالبــان در بــدو رشوع گفت وگوهــا آزاد نخواهنــد شــد 

ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــان نیس ــت طالب ــه خواس ــن ب و ای

ــرای صلــح دســت کم  ــوار گفت وگــو ب ســنگ بنــای دی

تــا امــروز از ســوی حکومــت کــج بــوده اســت و هیــچ 

بعیــد نیســت کــه پــس از چنــدی، مثــل آن کــه طــرح 

کاهــش خشــونت پذیرفتــه شــد، متــام رشط و رشوط 

ــه شــود. حکومــت  ــان از ســوی حکومــت پذیرفت طالب

ــده ای در  ــرگ برن ــه ب ــداده اســت ک ــا حــاال نشــان ن ت

گفت وگوهــای صلــح دارد و متــام امیــدش بــه کمــک 

و همــکاری امریــکا اســت تــا آن هــا زمینــه ی مناســب 

ــش  ــه بی ــی ک ــد؛ امریکای ــاد کنن ــت ایج ــرای حکوم ب

از هــر چیــز متمرکــز منافــع و توجــه بــه خواســت 

ــد  ــودش خواه ــردم خ ــور و م ــن کش ــور ای رییس جمه

ــتان. ــردم افغانس ــت و م ــا حکوم ــود ت ب

تا ثریا می رود 
دیوار کج
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جامعــه ی  در  خرافاتــی  باور هــای 

افغانســتان امــر معمــول اســت؛ بــه ویژه 

ــن  ــت ای ــق دوردس ــتاها و مناط در روس

کشــور کــه مــردم بــه  خصــوص زنــان بــه 

تحصیــل دسرســی کمــر دارنــد، ایــن 

ــوز وجــود دارد. مقــدس و نحــس شــمردن  ــا هن باورهــا ت

از روزهــا، ماه هــا و عددهــا، شــگون گرفــن  بعضــی 

ــای  ــری، از باوره ــن و پ ــذ، ج ــه تعوی ــودن ب ــد ب و باورمن

ــج اســت.  ــردم رای ــان م ــی ای اســت کــه در می خرافات

ســتارالدین صدیقــی، روان شــناس و اســتاد دانشــگاه 

ــن  ــا پایی ــی ی ــات، نادان ــت وجــود خراف ــه عل ــد ک می گوی

ــی در  ــودن ســطح دانــش مــردم اســت. چنیــن باورهای ب

حقیقــت رسپــوش گذاشــن بــاالی ناتوانایی هــا، خطاهــا 

و تســکین روانــی در برابــر نامایــات زندگــی اســت.

خرافــات و باورهــای ناپســند در همــه ی جوامــع دیــده 

ــری دارد  ــه ی عمیق ت ــتان ریش ــا در افغانس ــود؛ ام می ش

کــه بیشــر زنــان نســبت بــه مــردان بــه ایــن پدیــده بــاور 

دارند.

اســتاد  و  جامعه شــناس  نیک بیــن،  احمدضیــا 

دانشــگاه کابــل، می گویــد کــه باورهــای خرافــی در 

جوامــع انکشــاف  یافته و در شــهرها رو بــه کاهــش اســت؛ 

ــه  ــا هنــوز ب ــده ، مــردم ت امــا در بیشــر جوامــع عقب مان

مفکوره هایــی ماننــد، زیــارت رفــن، بخــت نیــک، بخــت 

بــد، بدچشــمی و نشــانه های بدشــگونی عقیــده دارنــد. 

آن هــا اتفاقــات و حوادثــی کــه هیــچ ارتبــاط منطقــی و 

ــی  ــه باورهــای خرافات ــد را نظــر ب ــا هــم ندارن ــی ب عقان

ــد. ــر می کنن ــان تعبی ش

ولــی  دارد؛  انســان ها  تجــارب  در  ریشــه   خرافــات 

ــی  ــود. وقت ــده می ش ــر دی ــده بیش ــع عقب مان در جوام

دانــش نباشــد، مــردم رویدادهــا را بــه اســاس باورهــای 

ــد. ــیر می کنن ــان تفس ــی ش خرافات

ــطحی،  ــر س ــده ی تفک ــه قاع ــاس س ــه اس ــات ب خراف

ــور  ــود؛ ط ــنجیده می ش ــاد س ــاورت و تض ــابهت، مج مش

ــه  ــه ک ــر آن چ ــرف و ه ــروس، ب ــاس ع ــال شــکر، لب مث

ــه  ــت ک ــن اس ــده ی ای ــا تداعی کنن ــه م ــت ب ــفید اس س

خوش حالــی و خوش بختــی مــی آورد. ایــن شــباهت 

باعــث می شــود کــه ذهــن بــه ســوی تفکــر غیــر منطقــی 

ــود. ــود ش رهنم

در مــکان و زمانــی کــه حادثــه ی بــد یــا خوبــی اتفــاق 

ــکان  ــان و م ــن زم ــه عی ــه ب ــن حادث ــد و ای ــاده باش افت

تکــرار شــود، مبــدل بــه زمــان و مــکان خاصــی می شــود 

ــد کــه  ــد کن ــا ب ــری خــوب ی کــه شــخص از آن نتیجه گی

ــه ی  ــه اســاس یــک تجرب ایــن نتیجه گیــری منطقــی و ب

علمــی نیســت.

ســیاهی و ســفیدی، روشــنی و تاریکــی و روز و شــب، 

پدیده هایــی انــد کــه متضــاد همدیگــر واقــع شــده 

انــد کــه گاهــی عــده ای نتیجه گیــری غیرمنطقــی از 

ــنی را  ــی و روش ــی را بدبخت ــرده، تاریک ــوع ک ــن موض ای

می کننــد. تعبیــر  خوش بختــی 

»روز دوشــنبه کاال نشــوی کــه تهمــت می شــود رست، 

ناخون هــای دســت و پایــت را یک جــا نگیــر کــه خوشــی 

ــین  ــه ننش ــر االش ــت زی ــود، دس ــا می ش ــت یک ج و غم

ــان  کــه یتیــم می شــوی، بنــد بســته کــن مــراد بگیــر، ن

هنــدو را بــه طفــل بــده کــه زبانــش تیــز شــود« و ده هــا 

مــورد باورهــای خرافــی ای کــه در جامعــه ی افغانســتان 

مــردم بــه آن باورمنــد انــد.

مجازات به جرم نکرده

در افغانســتان بــه  ســوی دخــران نامــزد یــا زنــان 

ــا  تــازه عروسی شــده بــه  گــان قاصــدان خوش بختــی ی

بدبختــی دیــده می شــود و گاهــی عواقــب بدبختی هــای 

مبنــی بــر گــان، ممکــن اســت چندیــن ســال یــا حتــا 

تــا آخــر عمــر طــول بکشــد. کــم نیســتند زنانــی کــه بــه 

ــی،  ــکنجه ی روح ــال ها ش ــان س ــرده ش ــاه نک ــرم گن ج

ــوند. ــل می ش ــی را متحم ــی و لفظ فیزیک

صفیــه شــش ســال بــه جرمــی کــه هرگــز آن را مرتکب 

نشــده اســت، مجــازات روحــی را تحمــل می کنــد. شــش 

ســال پیــش او در حالــی کــه تــازه زندگــی مشــرکش را 

آغــاز کــرده بــود، خشــویش را از دســت داد. 

او از روزهــای تاریکــی حکایــت می کنــد کــه تــا هنــوز 

ســایه ی ایــن تاریکــی از زندگــی اش محــو نشــده اســت. 

»ســه روز پــس از عروســی  ما خشــویم را از دســت دادیم. 

از هــان  روز بــه بعــد اقــارب مــا مــرا بدقــدم لقــب دادنــد 

و توهیــن و تحقیــر کردنــد.«

ایــن بدقــدم گفــن دیگــران حتــا صفیــه را نیــز 

متقاعــد کــرده کــه خــودش را بدبخــت و بدقــدم بدانــد 

ــارب  ــواده و اق ــه خان ــد ب ــاق ب ــه اتف ــی ک ــر از گاه و ه

ــد  ــاق ب ــن اتف ــؤول ای ــودش را مس ــد، خ ــش بیفت نزدیک

بدانــد و خــودآزاری کنــد.

نام هایی که خوش بختی می آورد

بــس  گل، بــس بی بــی، براربخــت، نیــک محمــد، 

ــدف  ــه ه ــه ب ــد ک ــی ان ــت نام های ــت و گل بخ ــک بخ نی

ــه دخــران و پــران گذاشــته می شــود. خوش بختــی ب

نادیــه، مــادر هشــت فرزنــد اســت. او پــس از بــه دنیــا 

ــه  ــی اش ک ــه آروزی قلب ــت ب ــر، توانس ــش دخ آوردن ش

بــه دنیــا آوردن پــر بــود، برســد. اولیــن پــر او بعــد از 

براربخــت بــه دنیــا آمــد. نادیــه بــه ایــن تصــور اســت کــه 

نــام براربخــت روی بــه دنیــا آمــدن پــرش تأثیــر داشــته 

و نــه تنهــا نــام او را بــل  کــه خــود هــان دخــرش را نیــز 

ــوازش  ــت دارد. او را ن ــرش دوس ــران دیگ ــر از دخ بیش

ــر  ــه او بیش ــرش ب ــران دیگ ــه دخ ــبت ب ــد و نس می کن

توجــه دارد.

از نادیــه علــت گذاشــن ایــن نــام را بــاالی دخــرش 

پرســیدم. او، در حالــی  کــه موهــای خرمایــی براربخــت 

ــس از آن  ــه دری و پ ــای درب ــرد، از روزه ــوازش می ک را ن

روزهــا را حکایــت  داشــت.

»پنــج دخــر پشــت بــه پشــت بــه دنیــا آوردم، شــوهرم 

و خانــواده اش می خواســتند رسم امبــاق بیاورنــد. وقتــی 

بــه بــار ششــم حاملــه شــدم همیشــه در دعاهایــم از خدا 

ــا  ــه دنی ــی ششــم ب ــن  کــه طفل ــا ای پــر می خواســتم ت

آمــد او نیــز دخــر بــود و نــام او را براربخــت گذاشــتم تــا 

ایــن  کــه قدمــش نیــک باشــد و پــس از او پــر بــه دنیــا 

بیایــد کــه همین طــور هــم شــد.«

باورهای مردم به تعویذ و فال

افغانســتان  رسارس  در  فال گیــری  و  تعویذنویســی 

رایــج اســت. شــاری از مــردم در نخســتین اقــدام بــرای 

حــل مشــکل شــان بــه تعویذنویــس و فال گیــر مراجعــه 

می کننــد.

ــام مســتعار( 25ســاله، بــه مــن در پیامــی  فهیمــه )ن

بــه  معشــوقش  به دســت آوردن  و  عشــق  ماجــرای  از 

ــت. ــته اس ــه، نوش ــا گرفت ــه از م ــذی ک ــیله ی تعوی وس

ــه آن  ــود ک ــری می ش ــق پ ــل عاش ــال قب ــک س او ی

پــر هیــچ عاقــه ای نســبت بــه فهیمــه از خــود نشــان 

منی دهــد. در چنیــن حالتــی فهیمــه دنبــال گرفــن 

تعویــذی کــه بتوانــد بــه ایــن وســیله  او را عاقه منــد 

ــی رود. ــد، م ــود کن خ

فهیمــه چنیــن نوشــته اســت: »مــن ماجــرا را بــه 

ــی کــرد و  ــزد مــا راهنای دوســتم قصــه کــردم او مــرا ن

مــا بــه مــن تعویــذ و شویســت داد و در مــدت 20 روز آن 

پــر 360 درجــه تغییــر و از مــن خاســتگاری کــرد. پــس 

از یــک ســال عروســی اکنــون از کارم پشــیان اســتم.«

ماجرای جدید؛ درمان برای کرونا

عــده ای از مــردم بــرای ایــن  کــه از بیاری هــای 

اعــال  انجــام  دنبــال  باشــند،  امــان  در  خطرنــاک 

خرافــی می رونــد کــه ربطــی بــه دیــن و در بســیاری 

مــوارد ضــد ارزش هــای دینــی اســت.

ــان را  ــا جه ــنده ی کرون ــاری کش ــه بی ــا ک ــن روزه ای

تهدیــد می کنــد، عــده ای از مــردم دســت بــه انجــام 

اعــال خرافــی می زننــد؛ آنــان بــه نیــت نجــات از ایــن 

بیــاری  چنــد آیــه  از قران کریــم را می خواننــد بعــد 

ــار مــوی را در قــران جســت وجو می کننــد. اگــر مــوی  ت

دریافــت کردنــد آن را داخــل گیــاس آب می کننــد و آب 

ــند. ــرک می نوش ــوان ت ــه عن را ب

نــوار  نیــوز  آریانــا   2017 ســال  حــال  همیــن  در 

ــه  ــرد ک ــرش ک ــتان را ن ــتایی در افغانس ــری از روس تصوی

نشــان مــی داد، کودکــی در میــان جمعیــت بزرگــی 

یک تــازی می کــرد. ایــن کــودک در حالــی  کــه بی خــر 

ــیرینی ها و  ــه ش ــردن ب ــف ک ــا پ ــط ب ــود، فق ــرا ب از ماج

او می دادنــد، حــس  بــه  آبــی کــه مــردم  بوتل هــای 

خوش حالــی می کــرد. آن جمعیــت بــزرگ آن کــودک را 

بــزرگ و معجزه آســا فکــر می کردنــد و هــر چیــزی را کــه 

ــته و  ــرک دانس ــیله ی ت ــرد، وس ــف« می ک ــودک »پ آن ک

آن را درمــان بیاری هــای شــان فکــر می کردنــد.

خرافات در جوامع مختلف

 انســان ها در هرجایــی از جهــان کــه زندگــی کننــد، 

ناراحتــی،  اســتند.  خوش بختــی  و  خوشــی  دنبــال 

بدشانســی، غــم یــا بی پولــی را دوســت ندارنــد؛ بــه 

 همیــن دلیــل بســیاری از مــردم حتــا اگــر بــاور عمیقــی 

هــم بــه ایــن خرافه هــا نداشــته باشــند، بــه ایــن خاطــر 

کــه ایــن باورهــا همیشــه در جامعــه تکــرار می شــود 

و دهــان بــه دهــان می چرخــد، بنــا را بــر احتیــاط 

ــا حــد امــکان از مســائلی  گذاشــته و ســعی می کننــد ت

ــد. ــز کنن ــت، پرهی ــد اس ــد ب ــردم می گوین ــوم م ــه عم ک

هندی هــا  دیــدگاه  از  شــب  در  ناخن هــا  گرفــن 

بدچانســی مــی آورد. در پرتــگال بیشــر مــردم معتقدنــد 

ــا  ــی آورد، روس ه ــی م ــن بدشانس ــب راه رف ــه  عق ــه ب ک

معتقدنــد کــه قــرار دادن بطــری خالــی روی زمیــن 

نشــان خوش بختــی اســت، در برازیــل مــردم اعتقــاد 

دارنــد کــه اگــر کیــف پــول خــود را روی زمیــن رهــا کنیــد 

یــا جــا بگذاریــد، دچــار بدشانســی مالــی خواهیــد شــد. 

ایــن بــاور در دیگــر کشــورهای امریــکای جنوبــی و 

ــا  ــد ب ــم معتقدن ــا ه ــز رواج دارد و چینی ه ــن نی فیلیپی

ــه مــی رود. جــا مانــدن کیــف روی زمیــن، برکــت از خان
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دیــروز ســه شــنبه، )29 دلــو( شــاری از نهادهــا و فعــاالن 

کنفرانــس  در  و  آمــده  هــم  گــرد  کابــل،  شــهر  در  مدنــی 

نشــدن  تطبیــق  بــه  نســبت  را  شــان  اعــراض  خــری ای 

تعهدهــای وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی و اداره ی 

اتــرا اعــام کــرده و اعامیــه ی مشــرکی را صــادر کردنــد.

ــار زمانــی رشوع شــد کــه میــروس  ایــن اعراض هــا ســال پ

آریــا، یکــی از مشــرکین رشکــت مخابراتــی افغــان بی ســیم از 

ــش  ــه ی فیس بوک ــت در صفح ــن رشک ــط ای ــش توس دزدی پول

نوشــت و پــس از آن بــود کــه کارزار #اتــرا کجاســت؟ همگانــی 

شــده و هشــتک #اتــرا- کجاســت؟ میــان کاربــران شــبکه های 

ــه  ــتی ک ــن کارزار و خواس ــد. ای ــت ش ــت به دس ــی دس اجتاع

ــم  ــد اداره ی تنظی ــث ش ــرد، باع ــال می ک ــن کارزار آن را دنب ای

خدمــات مخابراتــی )اتــرا( در 29 دلــو ســال پــار فیصله نامــه ی 

بیســت ماده ای را صــادر کنــد کــه در آن بخش هــای مهمــی از 

مشــکل مــردم در اســتفاده از خدمــات رشکت هــای مخابراتــی 

بازتــاب یافتــه اســت.

از عمــر کارزار # اتــرا- کجاســت؟ یــک ســال می گــذرد؛ 

از  اســتفاده  در  کــه  زیــادی  مشــکل های  هــم  آن  بــا  امــا 

وجــود  مــردم  بــرای  مخابراتــی  رشکت هــای  خدمت رســانی 

پابرجاســت. هنــوز  داشــت، 

برداشــن مشــکل هایی کــه  از میــان  بــرای  ایــن کارزار 

دارد  وجــود  افغانســتان  در  مخابراتــی  ارائــه ی خدمــات   در 

در  اعــراض  ایــن  اشــراک کنندگان  امــا  شــد؛  راه انــدازی 

کنفرانــس خــری ای کــه روز گذشــته برگــزار شــد، می گوینــد 

ــات  ــه ی خدم ــه در ارائ ــکل هایی ک ــادی از مش ــار زی ــه  ش ک

گفتــاری و انرنتــی رشکت هــای مخابراتــی وجــود دارد، هنــوز 

ــت. ــا اس پابرج

رشکت هــای  مشــرکین  کــه  مشــکل هایی  مهم تریــن 

مخابراتــی بــا آن مواجــه انــد، قــرار زیــر اســت.

اختیــار  و  اطــاع  بــدون  مخابراتــی  شــبکه های    -1

 Value Added افــزوده  ارزش  خدمت هــای  مشــریان، 

فعــال  مشــرکین  ســیمکارت های  در  را   )Service )VAS

ــی از  ــا 10 افغان ــه از 1 ت ــه ی  اوســط روزان ــه گون می ســازند و ب

برمی دارنــد.  مشــرکین  پــول 

ــودن  ــی ب ــر واقع ــی و غی ــته های انرنت ــودن بس ــران ب 2-  گ

اســتند  بــاور  ایــن  بــه  اعراض کننــدگان  بســته ها؛  ایــن 

بــه مشــرکین شــبکه های  کــه بســته های انرنتــی ای کــه 

ــی آن  ــزان واقع ــب از می ــه مرات ــه می شــود، ب ــی فروخت مخابرات

کم تــر اســت.

3- فعال شــدن خودکار دوباره ی بسته های انرنتی. 

4- فــروش غیــر قانونــی ســیم کارت ها در بــازار کــه زمینــه ی 

ــرای مــردم  ــم جنایــی و ده هــا مشــکل دیگــر را ب ارتــکاب جرای

مهیــا کــرده اســت.

ــات  ــی و خدم ــای تلفون ــت گفت وگوه ــودن کیفی 5- پایین ب

ــی.  ــبکه های مخابرات ــی ش انرنت

ــکل  ــردن مش ــل ک ــی در ح ــت و کوتاه ــورد نادرس 6-  برخ

مشــرکین از ســوی بخــش خدمــت مشــرکین شــبکه های 

مخابراتــی. 

ــن کارزار  ــروز ای ــری دی ــس خ ــه ی کنفران ــن اعامی  در م

ایــن کــه اداره ی  مســتقل تنظیــم  بــا وجــود  آمــده اســت، 

خدمــات مخابراتــی افغانســتان )اتــرا(، بــرای نظــارت و کنــرل 

همیــن مــوارد ایجــاد شــده اســت؛ امــا ایــن اداره کار ملموســی 

فســاد  از  و  نــداده  انجــام  مشــکل ها  ایــن  کاهــش  بــرای 

گســرده در ایــن بخــش پیش گیــری نکــرده اســت.

نســاخن  رشیــک  و  انرنتــی  خدمــات  نــرخ  بلند بــودن 

بیســت ماده ای  فیصله نامــه ی  مــن  در  کــه  تغییراتــی 

)29 دلــو( ســال پــار بــا مــردم؛ مــوارد دیگــری اســت کــه 

می کننــد. یــاد  آن  از  اعراض کننــدگان 

وزارت  کــه  انــد  مدعــی  هم چنــان  اعراض کننــدگان 

ــات  ــه ی خدم ــت ارائ ــی، کیفی ــوژی معلومات ــرات و تکنال مخاب

انرنتــی ســام را بلنــد نــرده و ایــن باعــث می شــود کــه 

رقابــت در بــازار شــکل نگیــرد.

میرویــس آریــا، تنظیم کننــده  ی کارزار # اتــرا کجاســت؟ 

چــرا  کــه  »ایــن  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

تاثیر گــذاری ایــن کمپایــن انــدک بــوده اســت، برمی گــردد 

مــردم؛  برابــر  در  نهادهــا  و  حکومــت  تســلیم ناپذیری  بــه 

ــد.« ــرار دارن ــگ ق ــردم در جن ــا م ــه ب ــد ک ــر می کنن ــا فک این ه

ــن  ــه ای ــت؟ ب ــرا کجاس ــه کارزار #ات ــه ب ــا در رابط ــای آری آق

ــده و  ــدل ش ــی ب ــان مل ــه گفت ــن کارزار ب ــه ای ــت ک ــاور اس ب

دامنــه ی ایــن بحث هــا ادامــه خواهــد یافــت.

را  کارزار  ایــن  دســت آورد  بزرگ تریــن  آریــا،  آقــای 

 29( در  کــه  می دانــد  بیســت ماده ای   فیصله نامــه ی 

ــن  ــد؛  در ای ــادر ش ــرا ص ــوی اداره ی ات ــار از س ــال پ ــو( س دل

بخــش  در  مــردم  مشــکل  مهــم  بخش هــای  فیصله نامــه 

اســت. یافتــه  بازتــاب  انرتــی  و  مخابراتــی  خدمــات 

ــق  ــه تطبی ــن فیصل ــه ای ــن ک ــا ای ــد: »ام ــا می گوی ــای آری آق

ــای  ــود، رشکت ه ــرا ب ــف اداره ی ات ــدی، ضع ــکل ج ــد؛ مش نش

ــار  ــن اداره را ناچ ــه و ای ــه را نپذیرفت ــن فیصله نام ــی ای مخابرات

ــا از  ــد؛ ام ــر دهن ــای آن را تغیی ــاری از ماده ه ــه ش ــد ک کردن

ــم در  ــرا ه ــت و ادراه ی ات ــی آگاه نیس ــچ کس ــرات آن هی تغیی

ــد.« ــخی منی ده ــه پاس ــن زمین ای

ــم  ــو(، فهی ــته )29 دل ــه روز گذش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــرات و تکنالــوژی معلوماتــی،  هاشــمی، رسپرســت وزارت مخاب

ــت  ــق رشک ــت را از طری ــده ی انرن ــرخ عم ــه ن ــت ک ــه اس گفت

ــرکین  ــرای مش ــرت را ب ــرخ ان ــد و ن ــکام 30 درص ــان تلی افغ

ــت. ــش داده اس ــد کاه ــا 20 درص ــام ت ــبکه ی س ش

روز یادداشت 

اترا کجاست؟ 
یک ساله شد

راحله یوسفی

زنان خرافاتی و مردان تعویذنویس

خرافات به اساس سه قاعده ی تفکر سطحی، مشابهت، مجاورت و تضاد سنجیده می شود؛ طور مثال شکر، لباس عروس، برف و هر آن چه که سفید 

است به ما تداعی کننده ی این است که خوش حالی و خوش بختی می آورد. این شباهت باعث می شود که ذهن به سوی تفکر غیر منطقی رهنمود شود.

ولی روزبه

نویسنده
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خانه و خانواده نخستین محیطی 

است که انسان را تحت تأثیر فضا، 

روابط و مناسبات خود قرار می دهد. سال های نخست 

تربیت بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در این سال ها است 

که ساختار جسانی، عاطفی، اخاقی و عقانی 

شکل می گیرد. کودک، عادات و اخاق خود را از 

خانواده فرا می گیرد و روابط انسانی و عاطفی را در 

آن جا می آموزد. او به سبب میل به تقلید، از پدر و 

مادر تقلید می کند و به شدت تحت تأثیر اموری قرار 

می گیرد که او را احاطه کرده است. رشد جسانی 

کودک تحت تأثیر محیط خانوادگی و مسائل مختلف 

زندگی خانوادگی است. فقر و غنا، فراوانی امکانات 

مناسب یا فقدان آن ها، نظافت، غذای سامل، امکانات 

در برابر بیاری ها و وسائل پیش گیری و درمان 

بیاری ها، همه در رشد جسانی کودک مؤثر است. 

کودک از متام گرایش ها و محرک های درون خانواده 

تأثیر می پذیرد و رفتار او به تبع رفتار خانواده شکل 

می گیرد.

تربیت در خانواده

امر تربیت فرزندان رضورت به وجود والدین خوب 

دارد که باید به آن ها توجه کرد؛ چون تربیت فرزندان 

با رسنوشت شان گره خورده است. توجه به این 

نکته از اساسی ترین حقوق فرزند بر عهده ی پدر و 

مادر می باشد. انتخاب پدر و مادر صالح، غذایی 

که طفل خورانده می شود، رشایط و رفتار مادر در 

دوران بارداری، نام گذاری کودک، چگونگی تأمین 

نیازهای جسمی و روحی، توجه به شخصیت فرزند، 

نحوه ی گزینش دوستان، شیوه ی تشویق و تنبیه و 

ده ها عامل دیگر از جمله مسائلی است که در حاالت، 

ویژگی های شخصیتی، خلق وخوی و خصلت های 

آینده ی کودک تأثیر گذاشته و انتخاب های وی را در 

مسیر زندگی رقم می زند. 

یکی از روش های دست یابی به اهداف تربیتی، 

روش های تربیتی به کار رفته توسط والدین )تربیت 

غیر رسمی( است و پدر و مادر می توانند در به 

کارگیری این روش ها خاقیت داشته باشند. از نظر 

صاحب نظران، خانواده اولین و مهم ترین محیطی 

است که فرد در آن از کیفیت روابط انسانی آگاهی 

پیدا می کند. بر اساس تحقیقات روان شناسان و 

جامعه شناسان، تجارب سال های کودکی که معموال 

در خانواده حاصل می شود، سازنده ی شخصیت و 

زیربنای رفتارهای بعدی فرد است. خانواده اولین 

محیط تعلیم، تربیت و رشد فضایل اخاقی کودک 

است و سنگ بنای اخاق در آن جا نهاده می شود که 

در آن نقش مادر از دیگران پررنگ تر است. او نقش 

بیشری در سامت روان و رشد و تربیت کودک دارد؛ 

چرا که نخستین رابطه ی مستقیم کودک با مادر 

است؛ بنا بر این، وظیفه ی مادر در برابر کودک بیشر 

و سنگین تر است. 

دامن مادر بزرگ ترین مدرسه ای است که کودک 

در آن جا تربیت می شود. آنچه که کودک از مادر می 

شنود، غیر از آن چیزی است که از معلم می شنود. 

رشایط تربیتی خانواده به عنوان اولین عامل تربیت، 

زمانی قادر به ایفای نقش خود خواهد بود که حداقل 

برخی از ویژگی های زیر در آن مشاهده شود.

1- باور قلبی والدین به این امر که فرزند امانت 

الهی است و آنان امانت دار پروردگار هستند.

2- باور و اعتقاد قلبی والدین بر مؤثر بودن نقش 

آن ها در تربیت فرزند و این که آنان، اولین مربیان 

فرزند هستند.

3-  والدین از نظر شناخت به نیازها و مقتضیات 

سنی فرزندان آگاه باشند و در شیوه های ارتباطی 

خود این ویژگی ها را مد نظر قرار دهند.

4- والدین از نظر وحدت نظر و عمل به نقطه ی 

مشرکی دست یابند و با وجود اختاف و کارکردها، 

تاش خود را برای هم فکری و هاهنگی با یک  دیگر 

به کار گیرند.

5- والدین از نظر ارزش های اخاقی، پابند به 

موازین عالی بوده و توانایی انتقال آن  را به فرزندان 

شان داشته باشند.

6- والدین از نظر ارتباطی، رابطه ی صحیح و قابل 

قبولی که متکی بر اعتاد متقابل است، با فرزندا 

نشان برقرار کنند.

7- خانه به خواب گاه تبدیل نشود، بلکه محلی 

برای برقراری توسعه و تعمیق ارتباط  های درون 

خانواده باشد.

9- والدین از شیوه های تربیت، به گونه ی علمی 

شناخت حاصل کنند و بدین وسیله بر اعتاد به نفس 

خویش بیفزایند.

مهر و محبت مادر 

خانواده دارای سه رکن فیزیکی، عاطفی و معنوی 

است. رکن فیزیکی خانواده را وجود هم رسان و رکن 

عاطفی آن را محبت و گذشت تشکیل می دهد؛ ارکان 

فیزیکی، بدنه و اسکلیت خانواده را تشکیل می دهند 

و ارکان عاطفی، روح و جان خانواده اند. اگر خانواده 

ای از دو نعمت محبت و گذشت محروم شود، هانند 

کالبد بدون روح خواهد بود که هیچ خوش بختی و 

موفقیتی در این خانواده وجود نخواهد داشت؛ زیرا 

سعادت و خوش بختی در زندگی خانوادگی سامل 

و موفق یافت می شوند؛ جایی که محبت و عاطفه، 

انسان را از محبت های بی پایه و سطحی بی نیاز می 

کند و با تاش دو انسان امیدوار و بانشاط، محیطی 

رسشار از دوستی و احساس مسؤولیت فراهم می شود. 

امروزه روشن شده است که عمده ترین فقر برشیت 

در جامعه ی ماشینی و صنعتی در جهان معارص، فقر 

فرهنگی و عاطفی است و مهم ترین مشکل کودکان و 

نوجوانان امروزی در خانواده ها کم بود عشق، عاطفه 

و محبت است؛ هان طوری که انسان نیاز به آب و 

غذا دارد، نیاز به محبت هم دارد. عمده ترین دلیل 

ناسازگاری فرزندان در خانواده ها، عامل بسیاری از 

ناهنجاری ها مانند فرار از خانه و امثال آن، ریشه در 

کم بود عاطفه و محبت دارد. فقر عاطفی موجب می 

شود شخصیت انسان در نزد خود حقیر و پست باشد 

و کرامت و عزت خود را از دست بدهد؛ چنین انسانی 

آبرو و عزت خود را بربادرفته پنداشته و به هر کاری 

دست می زند. 

از مهم ترین ناهنجاری های خانوادگی، ایجاد 

گسست شدید عاطفی بین اعضای خانواده و 

ازهم گسیختگی خانواده ها است. کودک در محیط 

گرم محبت، اظهار محبت را از پدر و مادر یاد می 

گیرد، خوش قلب، خیرخواه و انسان دوست بار می آید؛ 

چون طعم شیرین محبت را چشیده، در فردای زندگی 

حارض است این عمل را نسبت به دیگران انجام دهد. 

چنین انسانی وقتی بزرگ شد همین اظهار محبت را 

نسبت به همر، فرزندان و دوستان و معارشان خود 

انجام می دهد. فرزندانی که از عقده ی حقارت و فقر 

عاطفی رنج می برند و برای خود هیچ گونه ارزشی 

قایل نیستند، منی توانند افرادی مورد اعتاد باشند 

و مسؤولیتی را در جامعه عهده دار شوند. سایر افراد 

جامعه نیز از رش این افراد در امان نخواهند بود؛ اما 

اگر والدین بتوانند با محبت، احرام، ارتباط صمیانه 

و کرامت نفس را در نوجوانان تقویت کنند، آنان در 

آینده انسان های سامل و دوست داشتنی خواهند بود و 

وجود خود را با گناه و معصیت آلوده نخواهند کرد. 

    در دنیای امروزی که با پیرشفت های تکنولوژی 

و انفجار اطاعات از طریق توسعه ی وسائل ارتباطی 

در موارد بسیاری برای نشانه گرفن هویت و اعتقادات 

جوانان و نوجوانان راه اندازی شده اند؛ و نیز با 

کم رنگ شدن روابط صمیمی والدین و فرزندان، قرار 

گرفن بنیان خانواده در مسیر تهاجم فرهنگی، دور 

شدن والدین و بعضا توجه نداشن والدین به تربیت 

فرزندان همراه اند. عدم توجه والدین به سامل سازی 

محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان 

روابط مناسب، در بیشر موارد آنان را با کم بودهای 

عاطفی، انگیزشی و مشکات روانی روبه رو می سازد. 

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه ی مودت و 

دوستی بین اعضای آن دو استوار است؛ اعضایی که 

انجام حقوق مقابل، آنان را در کنار یک دیگر نگاه 

داشته است. اگر این جریان بر اساس دوستی و 

تفاهم ادامه یابد به کال انسانی مورد نظر خواهد 

انجامید. 

نتیجه گیری

 انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح و 

سامل بار خواهد آمد که در خانواده تربیت شود. اگر 

محیط زندگی آرام و مناسبی در خانواده حکم فرما باشد، 

می توان خاطرجمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار 

عاطفی و روانی سامل استند. در محیط خانواده اول بار 

همه ی هویت و شخصیت یک انسان بر اساس فرهنگ 

آن جامعه شکل می گیرد و این پدر و مادر اند که به 

طور غیر مستقیم و بدون این که خود آن ها تصنعی به 

کار برند، به طور طبیعی محتوای ذهن، فکر، عمل و 

اعتقادات را به نسل بعدی منتقل می کنند.

اگر مادر با مهر و محبت با فرزندان رفتار کند، 

فرزندان دچار عقده های روحی و روانی منی شوند و 

در آینده خود نیز فردی متعادل و باروحیات و خلقیات 

مناسب وارد جامعه می شوند؛ ولی اگر با بی مهری پدر 

و مادر خود روبه رو شوند، به تربیت آنها خدشه وارد 

می شود. بسیاری از عقده ها و آسیب های اجتاعی 

نتیجه ی بی توجهی والدین نسبت به فرزندان است.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

جنــگ، فقــر، مهاجــرت و مــواد 

اساســی  چالش هــای  از  مخــدر 

افغانســتان اســت؛ چالش هایــی 

گذشــت  بــا  شــان  تــداوم  کــه 

بین املللــی  آبــروی  بــه  روز  هــر 

جهــان  ســطح  در  افغانســتان 

لطمــه می زنــد. مــردم افغانســتان بــا آغــاز دهــه ی 

هشــتاد، شــاهد ایــن بودنــد کــه جامعــه ی بین امللــل 

ســال های  هــان  در  را  هنگفتــی  کمک هــای 

داشــتند.  ابتدایــی 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــت و ن ــه دول ــفانه ن ــا متأس ام

را  بــردن ظرفیــت شــان  بــاال  و  ظرفیــت اســتفاده 

نداشــتند؛ همیــن  ایــن کمک هــا  از  اســتفاده  بــا 

آســودگی خیالــی کــه دولــت افغانســتان در قبــال 

ــوز  ــه هن ــوز ک ــد، هن ــبب ش ــت، س ــوارد داش ــن م ای

ــا  ــته ت ــه داش ــی ادام ــش اصل ــار چال ــر چه ــت ه اس

ــی  ــروز باالخــره متــام ســازمان های جهان ــن کــه ام ای

بــه نوعــی از حایــت دولــت افغانســتان و مبــارزه در 

ایــن زمینه هــا دســت کشــیده انــد. 

مناینــدگان  اخیــر  اظهــارات  در  خصــوص  بــه 

مهاجــرت  زمینــه ی  در  کــه  جهانــی  ســازمان های 

ــه  ــرد ک ــس ک ــوان ح ــی می ت ــه خوب ــد، ب کار می کنن

نوعــی بی رمقــی و دل رسدی بــه صــورت کلــی در 

بیــن ایــن نهادهــا حکم فرمــا اســت. 

ــورهایی  ــام کش ــارض، مت ــال ح ــک در ح ــدون ش ب

کــه میزبانــی مهاجــران افغانســتانی را بــه عهــده 

دارنــد، خواســته ی شــان از مهاجــران افغانســتانی 

ــر  ــه زودت ــر چ ــدن ه ــاعد ش ــا مس ــه ب ــت ک ــن اس ای

ــد.  ــاز گردن ــان ب ــور ش ــه کش ــط ب رشای

البتــه نبایــد فرامــوش کــرد و از خــود پرســید، چــه 

وقــت می خواهیــم حداقــل در رشایــط فعلــی، در 

ــم  ــه بدهی ــت ادام ــن وضعی ــه ای ــرت ب ــه ی مهاج عرص

ارتبــاط  ایــن در  از  پــس  و نگذاریــم کــه حداقــل 

ــه   ــن قضی ــا ای ــایه ب ــورهای همس بــا مهاجــران، کش

برخــورد سیاســی کــرده و از مهاجــران افغانســتانی بــه 

ــد. ــتفاده  کنن ــار اس ــرم فش ــوان اه عن

ــت  ــؤوالن دول ــات و مس ــا مقام ــه باره ــد ک ــر چن ه

در اظهــارات خــود ایــن موضــوع را مطــرح کــرده 

انــد کــه بازگشــت پناه جویــان افغــان بســتگی بــه 

ــه در  ــوال همیش ــک س ــا ی ــور دارد؛ ام ــت کش وضعی

ــی  ــازمان های جهان ــل و س ــه ی بین املل ــن جامع ذه

مهاجــرت مطــرح بــوده اســت کــه در واقــع بــه معنــای 

ــه ایــن رشایــط  کامــل قــرار اســت چــه زمــان و چگون

بــرای  امنــی  مــکان  افغانســتان  تــا  کنــد  تغییــر 

ــود.  ــران ش مهاج

ــز در  ــته نی ــد روز گذش ــا در چن ــش حت ــن پرس ای

دیــداری کــه رسور دانــش، معــاون دوم رییس جمهــور 

میزبانــی  ســال  »چهــل  کنفرانــس  در  افغانســتان 

آبــاد  اســام  پاکســتان«  در  افغــان  پناهنــدگان 

پاکســتان بــا آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملــل 

ــد.  ــرح ش ــز مط ــت، نی ــد داش متح

درســت اســت کــه مســأله ی بازگردانــدن مهاجــران 

بســتگی بــه وضعیــت امنیتــی و پایــان جنــگ در 

ــر  ــح فراگی ــی  کــه یــک صل ــا زمان افغانســتان دارد و ت

شــاهد  هم چنــان  نشــود،  برقــرار  افغانســتان  در 

رونــد  و  بــود  خواهیــم  این چنینــی  مشــکاتی 

مهاجــرت ادامــه خواهــد داشــت؛ امــا در نهایــت نبایــد 

بــرای ادامــه ی ایــن رونــد خوش حــال بــود؛ زیــرا هــر 

روز بــه وجهــه ی افغانســتان در ســطح جهانــی آســیب 

زده می شــود و کســی نیــز بیشــرین صدمــه را از 

ادامــه ی مهاجــرت و ایــن چالــش بــزرگ نخواهــد 

ــتان.  ــردم افغانس ــز م ــه ج ــد، ب دی

بین املللــی  ســازمان  بــاره  ایــن  در  هم چنیــن 

مهاجــرت یــا )IOM( گفتــه اســت: »از تاریــخ اول 

مــاه جنــوری 2020 تــا اکنــون 37 هــزار و 43۸ 

پناه جــوی افغــان از ایــران و پاکســتان بــه کشــور 

شــان برگشــته و یــا اخــراج شــده انــد.«

در  تنهــا  ســازمان،  ایــن  معلومــات  اســاس  بــر 

ــه  ــران ب ــو از ای ــته ۸37۸ پناه ج ــه ی گذش ــک هفت ی

ــا توســط حکومــت آن کشــور  افغانســتان برگشــته و ی

ــی  ــه ی ســازمان بین امللل ــه گفت ــد. ب اخــراج شــده ان

مهاجــرت از ایــن میــان، 3745 پناه جــوی افغــان بــه 

ــه  ــر ب ــر دیگ ــش از 4600 نف ــه و بی ــه ی دواطلبان گون

گونــه ی اجبــاری از مرزهــای ایــران وارد کشــور شــان 

شــده انــد.

ــر مهاجریــن و عودت کننــدگان  پیــش از ایــن، وزی

افغانســتان گفتــه بــود کــه در ســال 2019 میــادی 

ــورهای  ــان از کش ــوی افغ ــون پناه ج ــم میلی ــدود نی ح

مختلــف بــه کشــور شــان برگشــتند. همچنیــن ترکیــه 

نیــز در ســال 2019، بــه صــورت اوســط روزانــه 2۸۸ 

نفــر را دیپــورت و یــا بــه کشــور شــان فرســتاده اســت.

بــه  مربــوط  دیپورتی هــا  تعــداد  بیشــرین 

شــهروندان افغانســتان اســت و در ســال گذشــته، 

65 هــزار ۸26 شــهروند افغانســتان از ترکیــه دیپــورت 

شــده انــد کــه در حــال حــارض مهاجــران افغانســتان 

در ردیــف دوم پــس از شــهروندان پاکســتان قــرار 

دارنــد کــه آمــار آن هــا بــه 11 هــزار و 30۸ نفــر 

ــورهای  ــی کش ــداد دیپورت ــوع تع ــد. و در مجم می رس

ــد. ــر می رس ــزار و 724 نف ــه 26 ه ــه ب ــر از ترکی دیگ

فرزندان زمین

اخراج اجباری مهاجران افغانستانی؛
 سیاست پنهان جهان 

حسن ابراهیمی

محمدجواد فروتن

نقش و جایگاه مادر در تربیت فرزندان

دامن مادر بزرگ ترین مدرسه ای است که کودک در آن جا تربیت می شود. آنچه که کودک از مادر می شنود، 

غیر از آن چیزی است که از معلم می شنود. رشایط تربیتی خانواده به عنوان اولین عامل تربیت، زمانی قادر به 

ایفای نقش خود خواهد بود که حداقل برخی از ویژگی های زیر در آن مشاهده شود.
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صبح کابل: در کدام حوزه ها بیشر می نویسید؟

فیــروز: مترکــز مــن در نوشــته هایم روی جنــگ و 

ــتان  ــکا در افغانس ــگ امری ــزم و جن ــه تروری ــارزه علی مب

ــاره ی بحــران و جنــگ در کشــورهای مثــل  اســت. در ب

نیــز  خاورمیانــه  و  ایــران  عــراق،  ســوریه،  ســومالیا، 

ــا ســوژه ی دیگــری کــه همیشــه  می نویســم. موضــوع ی

ــه داشــته ام، مســأله و مصایــب مهاجــران  بــه آن عاق

ــته ام.  ــاره ی آن نوش ــه در ب ــت ک ــان اس افغ

صبــح کابــل: شــا بنیان گــذار یادبــود قربانیــان 

حمله هــای هوایــی نیــز اســتید؛ چطــور ایــن تصمیــم را 

گرفتیــد و چــه کارهایــی در ایــن مــورد انجــام داده ایــد؟

فیــروز: ســال های زیــادی اســت کــه حمله هــای 

هوایــی در افغانســتان انجــام می شــود و مــن چنــد ســال 

پیــش، حــس کــردم کــه مطبوعــات دنیــا، افغانســتان و 

ــی  ــای هوای ــان حمله ه ــه قربانی ــاد متوج ــردم زی ــا م حت

و  خارجــی  مطبوعــات  کــه  شــدم  متوجــه  نیســتند. 

ــی، همــه حمله هــای انتحــاری را بســیار پوشــش  داخل

ــاکت  ــی س ــای هوای ــاره ی حمله ه ــا در ب ــد؛ ام می دهن

انــد. متوجــه شــدم کــه در ایــن حمله هــا مــردم عــادی 

ــی  ــه ربط ــد ک ــیب می بینن ــیار آس ــز بس ــی نی و غیرنظام

بــرای  نــدارد.  تروریســتی  و  نظامــی  گروه هــای  بــه 

ــه قریه هــا  ــم، ب ــه افغانســتان می آی همیــن، هــر وقــت ب

و ولســوالی ها مــی روم تــا بهــر از وضعیــت زندگــی 

مــردم آگاه شــوم. کســانی را کــه دیــدم و همــراه شــان 

مصاحبــه کــردم، دیــدم کــه ایــن موضــوع ارزش کار 

دارد. در ســال 2017 کتابــی بــه زبــان آملانــی در ایــن 

ــاره نوشــتم. ب

صبــح کابــل: شــا مطلبــی در بــاره ی امنیــت ملــی 

ــد و بســیار  افغانســتان در فاریــن پالیســی نوشــته بودی

شــکایت داشــتید؛ اطاعــات نوشــته و ســوژه ی تــان را از 

کجــا بــه دســت آوردیــد؟

فیــروز: ایــن یــک موضــوع بســیار نــازک اســت 

و رســانه های زیــادی از داخــل و خــارج افغانســتان 

می خواســتند کــه بــا مــن مصاحبــه کننــد کــه مــن 

قبــول نکــردم؛ چــون فامیــل و دوســتانم نگــران اســتند. 

تصمیــم  شــد،  خیرخانــه  در  کــه  عملیاتــی  از  پــس 

گرفتــم کــه در ایــن بــاره بنویســم و پیــش از آن متوجــه 

شــده بــودم کــه امنیــت روی برخــی ســوژه های خــاص 

متمرکــز اســت و کاری بــه جنایت هایــی کــه هــر روز در 

ــدارد.  ــرد، ن ــورت می گی ــور ص ــون کش ــهرهای گوناگ ش

قتل هــای زنجیــره ای نیــز یکــی دیگــر از دالیــل نوشــن 

ایــن مطلــب بــود. بــا افــراد و خانواده هــای زیــادی مثــل 

»آمــر ســتار، مطمــن، وحید مــژده و...« مصاحبــه کردم. 

ایــن مطلــب بــه دلیــل ارتبــاط فامیلــی ام بــا وحیــد مــژده 

نبــود؛ چــون خیلــی وقــت بــود کــه دوســت داشــتم روی 

ــن مســأله مترکــز کنــم. ای

صبــح کابــل: مطلبــی کــه تــازه از شــا در مجلــه ی 

فاریــن پالیســی چــاپ شــده اســت، در بــاره ی نگرانــی 

مــردم افغانســتان از جنــگ داخلــی اســت، تصــور شــا 

از نگرانــی مــردم چیســت؟

ــور  ــردم کش ــده ام، م ــن دی ــه م ــی ک ــا جای ــروز: ت فی

ــران  ــل، نگ ــل کاب ــزرگ مث ــهرهای ب ــوص در ش ــه خص ب

کــه  ندارنــد  بــاور  و  اســتند  صلــح  گفت وگوهــای 

طالبــان در مذاکره هــای صلــح دنبــال آمــدن آرامــش و 

ــا و  ــال چیزه ــا دنب ــند و آن ه ــتان باش ــح در افغانس صل

ــن  ــت رف ــران از دس ــردم نگ ــتند. م ــری اس ــع دیگ مناف

اســتند  دموکراســی  و  اخیــر  دهــه ی  دو  ارزش هــای 

و تصــور می کننــد کــه ایــن بازی هــا در نهایــت بــه 

ــد  ــردم می گوین ــد. م ــد ش ــم خواه ــگ خت ــه ی جن ادام

افغانســتان  قانونــی  و  رســمی  حکومــت  وقتــی  کــه 

در گفت وگوهــای صلــح دخیــل نبــود؛ چگونــه ایــن 

شــود. آرامــش  موجــب  می توانــد  مذاکره هــا 

ــراف  ــا و اط ــه در قریه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــرف دیگ ط

افغانســتان وقتــی برویــد، مــردم امیــد بــه صلــح دارنــد 

ــگ  ــد و جن ــح بیای ــر صل ــت اگ ــوب اس ــد خ و می گوین

ــِگ  ــن اســت کــه جن ــش هــم ای ــان برســد؛ دلیل ــه پای ب

شــهرهای بــزرگ بــا جنگــی کــه در اطــراف اســت، 

تفــاوت دارد. 

صبــح کابــل: شــا در یکــی از مقاله  هــای تــان 

ــد کــه برخــی گروه هــای مشــخص، دوســت  ــه بودی گفت

ــود؟ ــح ش ــتان صل ــه در افغانس ــد ک ندارن

فیــروز: بــرای ایــن مطلــب بــا افــراد زیــادی گفت وگــو 

ــن نتیجــه  ــه ای ــی« و ب ــا »ذاکــر جال ــه ب کــردم؛ از جمل

رســیدم کــه گروه هــای مختلــف در داخــل حکومــت 

و بیــرون از آن بــه ادامــه ی جنــگ و درگیری هــا در 

افــرادی  حکومــت  در  اســتند.  خــوش  افغانســتان 

هســتند کــه دوســت ندارنــد، تغییــر و تحــول آینــده 

ــود و  ــان ش ــام ش ــی و مق ــن چوک ــت رف ــب از دس موج

در طــرف دیگــر گروه هایــی مثــل داعــش منی خواهنــد 

ــادی  ــراد زی ــی اف ــد؛ یعن ــتان بیای ــح در افغانس ــه صل ک

هســتند کــه تــاش می کننــد در رونــد بــه موفقیــت 

رســیدن صلــح ســنگ اندازی کننــد.

اگــر  حتــا  کــه  بودیــد  نوشــته  کابــل:  صبــح 

توافق نامــه ی جدیــد امضــا شــود، جنــگ بــه پایــان 

بــه  نســبت  انــدازه  ایــن  تــا  چــرا  رســید؛  نخواهــد 

اســتید؟ بدبیــن  صلــح  مذاکره هــای 

نیــز  توافق نامــه  ایــن  اگــر  حتــا  ببینیــد  فیــروز: 

امضــا شــود، بــاز هــم جنــگ بــه پایــان نخواهــد رســید؛ 

ــان  ــوط طالب ــان مرب ــکا و طالب چــون توافق نامــه ی امری

قــرار  آن  از  خــارج  دیگــران  و  اســت  امریکایی هــا  و 

می گیرنــد. فعــا هــم جنــگ افغانســتان بیــن افغان هــا 

ــا  ــه آن معن ــن ب ــا. ای ــان و امریکایی ه ــه طالب ــت، ن اس

ــر  ــا یک دیگ ــرو ب ــن دو نی ــم ای ــته ه ــه از گذش ــت ک اس

زیــاد درگیــر نبــوده انــد. ایــن را تــا انــدازه ای قبــول دارم 

کــه ممکــن اســت، توافق نامــه ی فعلــی راه را بــرای 

ــد. ــم کن ــدی فراه ــل بع مراح

معتقــدم کــه بــرای بــه نتیجــه رســیدن گفت وگوهــای 

صلــح، همــه تــاش کننــد؛ امــا بــرای پایــان جنــگ 

ــگ  ــه در جن ــرای آن ک ــتم؛ ب ــن نیس ــوز مطم ــن هن م

ــن  ــتند و م ــل اس ــادی دخی ــورهای زی ــتان کش افغانس

منی کنــم  تصــور  نــدارم.  بــاور  آن هــا  صداقــت  بــه 

ایــن کشــورها بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــند کــه 

ــر  ــت و دیگ ــان اس ــود ش ــه س ــه ب ــتان آرام و مرف افغانس

در  خــود  منافــع  دنبــال  جنگ افــروزی،  طریــق  از 

ــت  ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه ی مه ــند. نکت ــتان نباش افغانس

خارجــی،  نیروهــای  از  غیــر  بــه  افغانســتان  در  کــه 

نیروهــای نظامــی وابســته بــه ســازمان های اســتخباراتی 

ــد،  ــت ندارن ــه دوس ــورهای بــزرگ نیــز هســتند ک کش

ــکا از کشــور  ــه امری ــت برســد. روزی ک ــه موفقی ــح ب صل

خــارج شــود، همین هــا شــاید شــهرها و مــردم را چپــاول 

ــد. کنن

فاریــن  در  شــا  دیگــر  نوشــته ی  کابــل:  صبــح 

در  بــرادر  علیــه  بــرادر  جنــگ  بــاره ی  در  پالیســی 

افغانســتان بــود؛ ســوژه ی ایــن مقالــه تجربــه ی شــخصی 

ــان بازگــو  ــرای ت ــا کســی دیگــری ب خــود شــا اســت ی

ــت؟ ــرده اس ک

فیــروز: گزارشــی اســت کــه خــودم از منطقــه ی 

فابریکــه ی بغــان تهیــه کــردم. در آن جــا بــا یــک طالــب 

ــادی را  ــای زی ــردم و او صحبت ه ــه ک ــاله مصاحب 23س

مطــرح کــرد؛ امــا نگفــت کــه بــرادرم در دفــر والــی کار 

ــک  ــه ی ــده ام ک ــا دی ــیار جاه ــان و بس ــد. در بغ می کن

ــس  ــا پولی ــر در اردو ی ــرادر دیگ ــت و ب ــب اس ــرادر طال ب

ملــی اســت.

صبــح کابــل:  از نظــر امنیتــی در افغانســتان چقــدر 

ــد  ــت( می توانی ــب و حکوم ــی )طال ــای نظام ــه نیروه ب

اعتــاد کنیــد؟

ــردن  ــفر ک ــتان س ــه در افغانس ــد ک ــروز: می دانی فی

ــی  ــه و هاهنگ ــا برنام ــه ب ــن همیش ــت و م ــان نیس آس

ــد. خطــر بــرای مــردم  ــش نیای ــا خطــری پی ــه ام ت رفت

ــرای  افغانســتان همیشــه وجــود دارد؛ امــا ایــن خطــر ب

خرنــگاران افغانســتان بســیار زیــاد اســت. خرنــگاران 

ــد، از ســوی هــر  ــه افغانســتان می آین ــی ب خارجــی وقت

دو طــرف بســیار مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد و 

رفتــار محرمانــه همــراه شــان دارنــد؛ امــا بــا خرنــگاران 

مــا بــه دیــده ی شــک و تردیــد نگریســته می شــود و 

ــن ســؤال وجــود دارد کــه نکنــد جاســوس و  همــواره ای

یــا خرنــگار نباشــید. خرنــگاران خارجــی بــه جاهایــی 

ــاورش  ــد کــه ب ــه می کنن ــا کســانی مصاحب ــد و ب می رون

برایــم ســخت اســت؛ چــون افغان هــا بــه یک دیگــر 

ــد. ــاد ندارن ــود اعت خ

ــان  ــاره ی ســفرهای ت ــان در ب ــا طالب ــل: ب صبــح کاب

در افغانســتان هاهنــگ می کنیــد؟

ــا  ــداده ام؛ ام ــام ن ــن کار را انج ــون ای ــا کن ــروز: ت فی

وقتــی کــه در مناطــق زیــر کنــرل شــان رفتــه و خــودم 

ــد. ــی کــرده ام، مشــکلی نداشــته ان را معرف

صبــح کابــل: زمانــی واشــنگن پســت در بــاره ی 

ــای  ــا واکنش ه ــود و ش ــته ب ــی نوش ــتان مطلب افغانس

مــردم افغانســتان را در بــاره ی ایــن مطلــب نوشــته 

بودیــد کــه در فاریــن پالیســی چــاپ شــد؛ در ایــن بــاره 

بگوییــد.

مــردم  بــرای  واشــنگن پســت  نوشــته ی  فیــروز: 

ــاوت  ــا متف ــرب واکنش ه ــا در غ ــود؛ ام ــازه ای نب ــز ت چی

بــود. در افغانســتان رســانه ها و خرنــگاران ســال ها 

اســت کــه در یــک ورطــه ی تکــرار افتــاده و همــه چیــز 

را تکــرار می کننــد. در غــرب یــک مســأله اســت کــه تــا 

یــک سفیدپوســت در بــاره ی چیــزی نگویــد، کســی آن 

ــود.  ــه ب ــز این گون ــب نی ــن مطل ــرد و ای را جــدی منی گی

صبــح کابــل: یعنــی شــا می گوییــد چــون ایــن 

مطلــب از ســوی واشــنگن پســت نــرش شــده بــود، 

ــود؟ ــم ب ــوژه مه ــود س ــا خ ــود ی ــرده ب ــدا ک ــت پی اهمی

ــزارش  ــود. گ ــن ب ــوع همی ــام موض ــی، مت ــروز: بل فی

اصلــی مــن در بــاره ی نوشــته ی واشــنگن پســت نبــود؛ 

امــا در زمانــی برابــر شــد کــه مــا تصمیــم گرفتیــم 

ــم. ــش بدهی ــز پوش ــت را نی ــنگن پس ــته ی واش نوش

ــح  ــگ، صل ــردم، جن ــدن م ــته ش ــل: کش ــح کاب صب

و افغانســتان چقــدر بــرای رســانه های غربــی مهــم 

ــت؟ اس

فیــروز: بــرای رســانه های غربــی تــا 

زمانــی کــه در وزیــر اکرخــان و نزدیک 

ــت،  ــده اس ــار نش ــان انفج ــفارت ش س

مســأله ی افغانســتان مهــم نیســت. 

رســانه های  در  گزارش هــا  بیشــر 

غربــی چنیــن اســت و بــرای مــردم 

ــاد  ــتان زی ــوژه ی افغانس ــز س ــی نی غرب

جالــب نیســت؛ بــرای همیــن، مــن 

تصمیــم گرفتــم کــه بــرای ژورنال هــای 

ــم. ــی بنویس غرب

صبــح کابــل: نوشــته های شــا بــه 

ــدر  ــی چق ــن پالیس ــوص در فاری خص

رســانه های  شــدن  عاقه منــد  در 

ــر  ــتان مؤث ــوژه ی افغانس ــه س ــی ب غرب

ــت؟ ــوده اس ب

فیــروز: ایــن ســخت اســت. برخــی 

مطالــب مــورد توجــه قــرار می گیــرد 

مقاله هایــم  از  یکــی  نــه.  برخــی  و 

ــد،  ــع ش ــند واق ــورد پس ــیار م ــه بس ک

در  یهــودی  فــرد  آخریــن  بــاره ی  در 

افغانســتان بــود کــه در فارین پالیســی 

چاپ شــد. ســال گذشــته خــودم در کوچه ی گل فروشــی 

کابــل »زبولــون ســیمینتوف« را ماقــات کــردم و جالــب 

بــود کــه ایشــان گفتنــد، »تــورات« مــرا طالبــان بردنــد و 

ــد کــه تــورات مــن در  آقــای »خیراللــه خیرخــواه« می دان

کجــا اســت. چنــدی بعــد در قطــر خیرخــواه را دیــدم و از 

ایشــان پرســیدم کــه تــورات ســمینتوف در کجــا اســت؟ 

او طــرف مــن نــگاه کــرد و گفــت دیگــران بــرای چــه آمــده 

انــد و تــو در بــاره ی چــه چیــزی می پرســی. ایــن مطلــب 

ــد. ــه ش ــادی ترجم ــای زی ــه زبان ه ب

ــا رسان  ــا ب ــد و آی ــه دیدی ــر چ ــل: در قط ــح کاب صب

ــد؟ ــت کردی ــز صحب ــان نی طالب

فیــروز: جلســه ای کــه آن زمــان در قطــر برگــزار شــد، 

بــرای مــن زیــاد جالــب نبــود و بــرای همیــن بــا برخــی 

دیــدم؛ امــا در ایــن بــاره چیــزی ننوشــتم. 

صبــح کابــل: پــس از مقالــه ای کــه در بــاره ی امنیــت 

بــه افغانســتان  آیــا بــرای بازگشــت  ملــی نوشــتید، 

ــد؟ ــی نداری نگران

امــا  نیســتم؛  نگــران  زیــاد  خــودم  مــن  فیــروز: 

اطرافیانــم نگــران اســتند. امیــد دارم کــه ایــن موضــوع 

یــک مقــدار رسد شــده باشــد؛ چــون تصمیــم دارم کــه 

ــم.  ــتان بیای ــه افغانس ــه زودی ب ب

از تمجید تا نقد و اصالح

خبرنگاران افغانستان همیشه با خطر مرگ روبه رو استند
با تأسف که افغان ها هنوز هم به هم دیگر اعتماد ندارند

نعمت رحیمی

گفت وگو کننده

و  خربنــگار  فیــروز،  عمــران  اشــاره: 
نویســنده ی 28ســاله ی افغــان اســت کــه 
 )Innsbruck( ــش ــربوک اتری ــهر اینس در ش
ــگار آزاد اســت  ــد شــده اســت. او، خربن متول
و بــه زبان هــای آملانــی و انگلیســی بــرای 
عمــران  می نویســد.  غربــی  مطبوعــات 
فیــروز فارغ التحصیــل از دانشــگاه توبینگــن 
)Tubingen( آملــان اســت. او علــوم سیاســی 
و فلســفه خوانــده اســت. فیــروز کــه پــدرش 
از کابــل و مــادرش از بغــان اســت، در حــال 
حــارض در شــهر اشــتوتگارت آملــان زندگــی 
ــان  ــای آملانی زب ــرای روزنامه ه ــد. او، ب می کن
در اتریــش، ســوئیس و آملــان می نویســد و بــا 
ــه  ــه خصــوص »TRT« و ب ــه ب مطبوعــات ترکی
زبــان انگلیســی بــرای نیویــارک تایمــز، فارین 
پالیســی و... مقالــه می نویســد. فیــروز بــا 
ایــن روزنامه هــا و مجله هــا همــکاری کــرده 
 Deutschlandradio, Presse, taz, « :اســت
 Wochenzeitung, New York Times, The

»  Intercept, Foreign Policy etc

»عمران فیروز«
)Foreign Policy( خربنگار و نویسنده ی مجله ی فارین پالیسی
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با  درسی  جدید  جلسه ی 

داکر دیوید برگ اختصاص 

رهری  موضوع  بر  یافت 

رهری  اساسا  که  این  و 

انجام  چگونه  و  چیست 

می شود و چه ُمدل هایی را برای رهری در 

داریم. خود  اختیار 

حکایت  این  آغاز  از  پیش  که  نکته ای 

بگویم، مربوط به نحوه ی طرح مسائل است 

که برای من در جلسات درسی و مباحثی که 

طی سه هفته ی گذشته داشته ایم، آموزنده 

و جالب بوده است. جلسه به طور عادی و 

به گونه ی یک اتفاق معمولی آغاز می شود. 

قصه های ساده و حکایت های پیش پاافتاده 

طی  که  کاری  از  سؤال  دو  یکی  طرح  و 

و خرهایی  است  انجام شده  اخیر  روزهای 

که  جایی  به  می رسد  بعد  و  است  بوده  که 

خامته  در  و  شوند  بحث  داخل  همه  باید 

کتاب و کتابچه های خود را جمع کنند و از 

اتاق بیرون شوند. این همه کار در برنامه ی 

ما معموال برای دو ساعت تنظیم شده است. 

یا  پانزده  از  کم تر  چیزی  ساعت  دو  این  از 

بیست دقیقه شاید مرصف گرم کردن بحث 

مدیریت  گونه ای  به  زمان  بقیه ی  اما  باشد؛ 

می شود که حس می کنی هر لحظه ی آن از 

اهمیت استثنایی خود برخوردار می شود. تا 

با سیاق  ایم،  حاال اکرث مباحثی که داشته 

خسته کننده  حالت  با  دارم،  من  که  ذهنی  

ما  است.  می شده  رشوع  نومیدکننده ای  و 

گویی عادت داریم که در هر کاری از هان 

ابتدا نشان دهیم که خیلی جدی و حساس 

عمیق  طور  به  موضوع  به  و  داریم  ترشیف 

معموال  ما  کار  نهایت  می گیریم.  متاس 

چیز دیگری از آب در می آید. بعد از رصف 

زمان زیاد متوجه می شویم که قسمت اعظم 

فرصت و انرژی ما مرصف این شده است که 

ایم  اندیشیده  این  به  کم تر  و  باشیم  جدی 

که چه چیز مهمی را داریم تولید می کنیم.

یا  جمع،  فرد،  از  اطاعت  رهری؛  الف: 

ارزش ها؟ و  اصول 

از  برگ  آقای  بحث های  حال،  هر  به 

برنامه ی  مورد  در  ما  قصه های  شنیدن 

هر  شد.  رشوع  داغ«  موضوع  داغ،  »قهوه ی 

بیان  را  جلسه  از  خود  برداشت  باید  کسی 

می کرد و روی این برداشت ها بحث می شد. 

یکی دو نفر از همراهان، یکی دو بار تذکر 

اصل  روی  برویم  است  خوب  که  دادند 

موضوع که گویا »وقت پروفیسور برگ« هدر 

نرود؛ اما او خیلی ساده می گفت: نه این خود 

بخشی از درس است و بگذارید قصه کنیم 

و بشنویم. اظهار نظرها و واکنش مخاطبان 

و مدیریت جلسه و بازبینی مسائل در ختم 

از  منظم  طور  به  چیزها  قبیل  این  و  برنامه 

دهنی به دهنی دیگر گردش داشت. داکر 

نظرها  ابراز  و  مباحث  در وسط  گاهی  برگ 

سؤاالت ساده ای را می انداخت و بقیه همه 

گفت وگوهای  به  و  گرفته  زنخ  زیر  دست 

خواست  وقتی  می دادند.  گوش  همراهان 

موضوع را جمع کند و به جاده ی اصلی ای 

که خودش در نظر گرفته بود وارد شود، باز 

و گفت:  زد  هم خیلی عادی چرخ کوتاهی 

برگشت  اساسی ای  به مسأله ی  این ها همه 

می کند که باید امروز روی آن مترکز کنیم: 

این  هم  با  این جا  باید  گفت:  برگ  رهری! 

نکته را کاوش کنیم که اساسا رهری چگونه 

انسان ها چگونه  روابط  در  و  است  مفهومی 

هر  می کند.  عمل  چگونه  و  می شود  خلق 

هیتلر،  می کند:  تلقی  رهر  را  خود  کسی 

و  هوگوچاویز  اوباما،  بوش،  جورج  مسیح، 

همه...

اجتاعی  رابطه ی  در  که  گفت  برگ 

ناگزیر  و  طبیعی  طور  به  رهری  مفهوم 

خلق می شود. شا اشکال مختلف رهری 

را  رهری  مسأله ی  به  رویکرد  از  انواعی  و 

باقی  حالت  هر  در  رهری  خود  اما  دارید؛ 

می ماند و روابط انسان ها از رهری شدیدا 

تأثیر می پذیرد. به اعتقاد برگ، انسان ها در 

هر موقعیتی که قرار می گیرند، به طور رسیع 

مقام و موقف خود را تعیین می کنند: رهر 

برگشت  عقب  به  چه  هر  گفت:  او  پیرو؟  یا 

طور  به  بیشر  را  رهری  مفهوم  می کنیم، 

فزیکی در چهره ی فرد یا مجموعه ای از افراد 

می بینیم که متثیل می شود؛ اما هر چه به 

ماحظه  می شویم،  نزدیک  معارص  زمان 

می کنیم که در کنار و یا برخا به جای افراد 

و گروه های واقعی از اصول و قواعدی حرف 

تداعی کننده ی  هم  باز  که  می شود  زده 

مفهوم رهری اند. وقتی می گوییم حکومت 

قانون  از  پیروی  وقتی می گوییم  یا  و  قانون 

و اطاعت از اصول و قواعد، در واقع مفهوم 

ایم. کرده  بیان  را  رهری 

دیگران  از  لومومبا،  داشت.  ادامه  بحث 

اندکی دیرتر به جلسه رسید، ولی با رسیدن 

خود و درست در زمانی که آقای برگ داشت 

بحث  وسط  می داد،  رشح  را  رهری  انواع 

با ذکر مسؤولیت های رهری در یک  و  آمد 

گروه و این که اعضای گروه در اولین اقدام 

و  توجه داشته  زمان  به حساسیت های  باید 

بیشر  وفاق  ایجاد  برای  را  زمانی  منادهای 

استفاده کنند، به مناز عید مسلانان متاس 

گرفت و گفت: خوب بود که امروز ما برنامه ی 

و  می رفتیم  همه  و  می دادیم  توقف  را  خود 

با  و  می کردیم  رشکت  مسلانان  عید  در 

آن ها دعا و مراسم نیایش را برپا می کردیم. 

رهری  مسؤولیت های  از  هم  این  گفت:  او 

است و مدیریت و رهری برنامه ها باید آن را 

نظر می گرفت. در 

میان  لومومبا مطرح کرد، در  نکته ای که 

جمع از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار 

مثال  یک  عنوان  به  تنها  انجام  در  و  گرفت 

چه  رهری  مفهوم  کنار  در  که  این  برای 

ظرافت هایی به میان می آید، برای آن جایگاه 

تعیین شد و بحث باز هم عبور کرد به جایی 

نزدیک می شد.  آن  به  آقای برگ داشت  که 

اجتاعی  روابط  در  که  شد  مطرح  سؤالی 

تشکیل  اکنون  که  گروه هایی  مخصوصا  و 

تفاوت های  گذشته  گروه های  با  و  می شوند 

پیروی  به  ملزم  افراد  باید  آیا  دارند،  معینی 

تبع  به  و  ارزش ها  از  یا  باشند  رهری  از 

ایجاد  ارزش ها  مبنای  بر  که  اصولی  از  آن، 

می شوند. این بحث تفاوت های زیادی را در 

رهری  برخی  کرد.  برجسته  حارضان  میان 

توافق  مورد  و  مشرک  ارزش های  زاده ی  را 

همه اعام کردند و برخی گفتند رهری خود 

ارزش ها را تعیین می کند و بر مبنای همین 

خواستار  خود  پیروان  از  که  است  ارزش ها 

می شود.  فرمان برداری  و  اطاعت 
)ادامه دارد(
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با کُتی بزرگ تر از جسامت خودش 

نشان  درشت تر  را  شانه هایش  که 

می دهد، کنار خیابان ایستاده است؛ 

شانه هایی که بار دشواری های روزگار را 

حمل می کند. موهایش را زیر چادرش 

قشنگی ِ  از  منادی  به  رسخش  کاِه  با  و  کرده  پنهان 

است.  کرده  زیباتر  را  پیرامونش  محیط  که  می ماند 

رسزمین  در  گل  شاخه  یک  و  آمده  سخی  کارته ی  از 

دست های کوچکی که در حصار لکه های خاک و دود 

است، دارد. روزهای رسد و بی نانی کابل، تأثیری روی 

هستند  هم  هنوز  شهر  این  در  نگذاشته.  لب خندش 

با نگاه کردن به چشم های شان می توانیم  کسانی  که 

بفهمیم امید به زندگی کردن در این جغرافیا روز به روز 

می شود.  بیشر 

سن دقیقش را منی داند. می گوید شش یا نُه ساله 

زندگی  ده نفری  خانواده ی  یک  در  خوش نوا،  استم. 

با  همراه  برادر  تا  سه  و  دارد  خواهر  چهارتا  می کند. 

دو  و  خواهر  یک  با  همراه  خوش نوا  مادرش.  و  پدر 

دیگری  و  است  سلانی  شاگرد  یکی  که  برادرش 

مالی متویل  از لحاظ  را  موترشویی می کند، خانواده 

 . می کنند

در  می کند.  زندگی  سخی  کارته ی  در  خوش نوا، 

این محل، زیارتی منسوب به »زیارت سخی« موقعیت 

برای  پرچمی  نو،  سال  اول  روز  در  همه ساله  که  دارد 

برافراشته می شود  مکان  این  در  نوروز  از  بزرگ داشت 

مراسم  این  در  کابل  باشنده های  از  زیادی  تعداد  و 

اشراک می کنند. روز اول حمل 9۸، خوش نوا از خانه 

برای کار بیرون منی شود. او این روز را رخصتی کرده 

تا کنار خانواده اش باشد. تعداد زیادی از باشنده های 

روز  اولین  از  تا  اند  زیارت سخی جمع شده  در  کابل 

انفجار  سه  روز،  این  در  کنند.  بزرگ داشت  نو  سال 

پیاپی در نزدیکی محل تجمع مردم برای بزرگ داشت 

تن  انفجار شش   این  در  افتاد؛  اتفاق  نوروز  از جشن 

برداشتند.  دیگر زخم  تن  و 24  کشته 

و  ماما  یک  کاکا،  یک  کشته شدگان،  میان  در 

پدرکان خوش نوا نیز بوده است. خوش نوا بعد از این  

که آن  روز برای کار کردن منی رود، همراه با چند تن 

از اعضای خانواده اش به زیارت سخی می روند. هنگام 

و  می گیرد  را  او  دست  خوش نوا  برادِر  انفجار،  وقوع 

اعضای  از  تن  سه  اما  می کنند؛  فرار  خانه  سمت  به 

از دست  را  انفجار جان شان  این  در  آن ها  خانواده ی 

می دهند. 

انفجار شد.  بودیم که  برادرهایم ده رسک  »مه کت 

مردم همگی می گریخن. او طرف تر از ما دود و خاک 

بود و می گفن که مردم کشته هم شده.«

خوش نوا می گوید که خانه ی ما رس کوه است و به 

اشاره می کند. چندین  کابل  کوهی در قسمت غربی 

این  که  تصور  به  خانواده ی خوش نوا  وقتی  قبل  سال 

زندگی بهری داشته باشند، از لغان به کابل آمدند؛ 

اما در کابل نیز اوضاع چندان بر وفق مراد این خانواده 

تا  شدند  کار  به  مجبور  شان  کودکان  و  نرفت  پیش 

نایستد.  از حرکت  زندگی شان  چرخه ی 

صنف  در  می کند،  کار  که  این   کنار  در  خوش نوا 

بزرگ  وقتی  دارد  دوست  او  می خواند.  درس  چهارم 

از  یکی  خوش نوا  خانواده ی  شود.  رسباز  می شود، 

خانواده های است که چندین تن از اعضای شان را به 

خاطر جنگ و ناامنی از دست داده اند. یکی دیگر از 

کاکاهای او نیز رسباز بوده و در سنگر جنگ با طالبان 

مبارزه می کرده و جان خودش را از دست داده است.

کابل  جاده های  در  و  می آید  زود  صبح  روز  هر  او، 

گُل می فروشد. وقتی دیدمش، از یک گل فروشی دوان 

دوان به سمت ما می آمد. گلی که در دست داشت را 

تعارف کرد و گفت: »خاله جان! گل منی خرید؟«

خوش نوا صلحی را دوست دارد که دیگر هیچ کسی 

کشته نشود. با ادبیات کودکانه ای که آمیخته با لهجه ی 

لغانی است، می گوید: »جنگ به درد منی خوره. مردم 

کشته میشه. خون شان ده رسک می افته.« خوش نوا 

یکی از رسبازهای آینده است. او، برای این  که مردمش 

در آرامش زندگی کنند، می خواهد رسباز شود. او فکر 

می کند اگر صلح بیاید، می تواند به درس هایش ادامه 

بدهد و کار کند.

امریکا  متحده ی  ایاالت  میان  صلح  گفت وگوهای 

است  قرار  و  شده  نهایی اش  مرحله ی  وارد  طالبان،  و 

تا آخر ماه جاری میادی، توافق نامه ی صلح میان دو 

طرف به امضا برسد. بر اساس اطاعاتی که برخی از 

منابع داده اند، تا 14 روز پس از امضای توافق نامه ی 

امریکا با طالبان، گفت وگوهای بین االفغانی آغاز شود.

 بزرگ ترین نگرانی مردم افغانستان در گفت وگوهای 

صلح با طالبان این است که دست آوردهای 1۸ساله ی 

مردم در سال های پس از سقوط طالبان، نادیده گرفته 

نشود. دولت افغانستان نیز به مردم اطمینان می دهد 

با  بلکه  برمنی گردد؛  به گذشته  تنها  نه  افغانستان  که 

حفظ دست آوردهای موجود، در راستای صلح و ثبات 

از هیچ گونه سعی و تاش دریغ منی ورزد.

     خوش نوا، در کارته ی 

سخی زندگی می کند. در 

این محل، زیارتی منسوب 

به »زیارت سخی« موقعیت 

دارد که همه ساله در روز 

اول سال نو، پرچمی برای 

بزرگ داشت از نوروز در این 

مکان برافراشته می شود و 

تعداد زیادی از باشنده های 

کابل در این مراسم 

اشرتاک می کنند. روز اول 

حمل 98، خوش نوا از خانه 

برای کار بیرون منی شود. 

او این روز را رخصتی کرده 

تا کنار خانواده اش باشد. 

تعداد زیادی از باشنده های 

کابل در زیارت سخی 

جمع شده اند تا از اولین 

روز سال نو بزرگ داشت 

کنند. در این روز، سه 

انفجار پیاپی در نزدیکی 

محل تجمع مردم برای 

بزرگ داشت از جشن نوروز 

اتفاق افتاد؛ در این انفجار 

شش  تن کشته و 24 تن 

دیگر زخم برداشتند. 

»ُگل در برابر گلوله«

هام همتا

صلح ویژه ی 

)قسمت اول(
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نهایــی  نتیجــه ی  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

انتخابــات ریاســت جمهوری را اعــام کــرد کــه بــر اســاس 

ــد  ــت آوردن 50.64 درص ــه دس ــا ب ــی، ب ــدارشف غن آن، محم

ــتان  ــور افغانس ــوان رییس جمه ــه عن ــار، ب ــن ب ــرای دومی آرا، ب

انتخابــات شــده اســت.

حواعلــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

پــس از چاشــت روز سه شــنبه )29 دلــو(، در یــک نشســت 

خــری گفــت کــه محمــدارشف غنــی بــا 923592 رأی، 

50.64 درصــد کل آرا را از آن خــود کــرده اســت.

رأی،   720۸41 بــا  عبداللــه،  عبداللــه  او،  گفتــه ی  بــه 

39.52 آرا را از آن خــود کــرده و در جایــگاه دوم قــرار دارد. 

ــا 70241 رأی و  ــار ب ــن حکمتی ــب، گلب الدی ــن ترتی ــه همی ب

بــه دســت آوردن 3.55 درصــد آرا، جایــگاه ســوم را از آن خــود 

کــرده اســت.

کــه  گفــت  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  رییــس 

1۸2394۸ رأی معتــر شــناخته شــده و از ایــن میــان، 31.5 

درصــد اشــراک کننــدگان، زنــان بــوده انــد.

ــیون  ــای کمیس ــام فیصله ه ــه مت ــت ک ــتانی، گف ــو نورس بان

ــه شــکایت های انتخاباتــی، تطبیــق شــده اســت.  رســیدگی ب

او افــزود کــه رونــد تفتیــش ویــژه ی بیــش از 1400 محــل 

ــنبه )2۸  ــر، روز دوش ــل دیگ ــاری 2۸9 مح ــی و بازش رأی ده

دلــو( پایــان یافــت و بیــش از 95 درصــد ایــن محــات، دارای 

ــد. ــی بوده ان ــات بایومریک ــیت و معلوم ــال، ریزلش ژورن

بــا ایــن حــال، اعضــای ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی، گفته انــد کــه از رونــد انتخابــات ریاســت جمهوری، 

ــد. ــه ی آن را منی پذیرن ــده اند و نتیج ــارج ش خ

فضل احمــد معنــوی، عضــو ارشــد ایــن دســته ی انتخاباتــی، 

پــس از چاشــت روز چهارشــنبه )29 دلــو( در برگــه ی تویــرش 

نوشــت: »مــا از رونــد بیــرون شــدیم. نــه نهــادی بــه نــام 

کمیســون نــزد مــا مرشوعیــت دارد و نــه هــم نتیجــه ی آن. دالیل 

عــدم مرشوعیــت هــم اظهــر من الشــمس اســت. گذشــت زمــان 

ــد.« ــخ می ده ــا پاس ــن بی عدالتی ه ــه ی ای ــه هم ب

روابطــه  امــور  در  ریاســت جمهوری  ارشــد  مشــاور 

عامــه و اســراتیژیک، تأکیــد می کنــد کــه جنــگ در 

ــان گــروه  ــان افغان هــا نیســت؛ بلکــه می افغانســتان می

ــت. ــتان اس ــت افغانس ــان و دول طالب

وحیــد عمــر، روز سه شــنبه )29 دلــو( طــی نشســتی 

ــی«،  ــاح »بین االافغان ــا اصط ــا ب ــه م ــت ک ــل گف در کاب

افغانســتان و طالبــان،  بــرای مذاکــره میــان دولــت 

میــان  افغانســتان،  در  جنــگ  زیــرا  داریــم؛  مشــکل 

نیســت. افغان هــا 

او افــزود: »در افغانســتان جنــگ داخلــی نیســت، 

در ایــن جــا دو صــف جداگانــه وجــود دارد، یــک صــف 

جمهــوری اســامی افغانســتان اســت کــه افــراد طرف دار 

ــت آوردهای  ــت و دس ــدار جمهوری ــی، طرف ــون اساس قان

هــژده ســاله را تشــکیل می دهــد؛ صــف دوم گــروه 

ــا متــام این هــا مخالــف اســت. در  طالبــان اســت کــه ب

واقــع ایــن مذاکــره میــان جمهــوری اســامی افغانســتان 

ــی.« ــره ی بین االفغان ــه مذاک ــت، ن ــان اس ــروه طالب و گ

امضــای  از  بعــد  کــه  کــرد  تأکیــد  عمــر،  آقــای 

طالبــان،  و  امریــکا  مناینــدگان  میــان  تفاهم نامــه 

ــردم و  ــد از م ــا بتوان ــاز دارد ت ــی نی ــه هیأت ــتان ب افغانس

از دســت آوردهای هــژده ســال گذشــته، بــه خوبــی 

کنــد. منایندگــی 

او گفــت: »در تعییــن هیــأت مذاکــره، بایــد ســه چیــز 

بــه طــور جــدی در نظــر گرفتــه شــود. نخســت ایــن کــه 

ایــن هیــأت بایــد بتوانــد از کلیــات نظــام جمهــوری 

اســامی افغانســتان دفــاع کنــد، دوم ایــن کــه ایــن 

هیــأت بایــد ظرفیــت بحث هــای تخنیکــی، معلــق و 

پچیــده ای را داشــته باشــد و ســوم ایــن کــه اعتقــاد بــه 

دســت آوردهای هژده ســاله ی اخیــر داشــته باشــد.«

کــه  کــرد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ارشــد  مشــاور 

پروســه ی  رشکای  یگانــه  افغانســتان،  سیاســت مداران 

ــی،  ــه ی مدن ــار آن هــا، جامع ــح نیســتند؛ بلکــه در کن صل

جامعــه ی رســانه ای، زنــان، معلولیــن و ســایر اقشــار جامعه 

ــد. ــک ان ــه رشی ــن پروس ــز در ای ــان نی ــمول پارمل ــه ش ب

او، افــزود کــه انتخــاب هیــأت بــرای مذاکــره بــا 

ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــواری اس ــیار دش ــان، کار بس ــروه طالب گ

هیــأت 15 تــا 20 نفــری بایــد از همــه مــردم افغانســتان 

ــد. ــی کن منایندگ

ــر عــاوه ی  ــد کــرد کــه ب ــان تأکی ــد عمــر هم چن وحی

ــل  ــد در کاب ــر بای ــم دیگ ــک تی ــده، ی ــره کنن ــم مذاک تی

وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا تصمیــات مهــم در ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــل گرفت ــاال در کاب ــورد احت م

ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت بــه زودی، 

ــا  ــه امض ــان ب ــکا و طالب ــان امری ــح می ــه ی صل توافق نام

برســد و دو هفتــه بعــد از آن، مذاکــرات میــان حکومــت 

ــود. ــاز ش ــان، آغ ــتان و طالب افغانس

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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فعــاالن و نهادهــای مدنــی، تأکیــد می کننــد کــه حکومــت 

در  خــود  تعهــدات  بــه  تاکنــون  مخابراتــی،  و رشکت هــای 

ــد. ــرده ان ــل نک ــی، عم ــات مخابرات ــود خدم ــتای بهب راس

محمدنــارص تیمــوری، مســؤول دادخواهــی و ارتباطــات 

ــو( در یــک نشســت  ــان شــفافیت، روز سه شــنبه )29 دل دیدب

رضوری  شــاخص های  اتــرا،  اداره ی  کــه  گفــت  خــری 

منی کنــد. تکمیــل  را  اســتقالیت 

ــاخص های رضوری  ــردن ش ــل ک ــدم تکمی ــه ع ــزود ک او اف

اســتقالیت از ســوی اداره ی اتــرا، ســبب شــده تــا امــور تنظیم 

و نظــارت در ســکتور مخابراتــی بــه درســتی پیــش نــرود.

ــاالن  ــبکه ی فع ــس ش ــی، ریی ــل رؤوف ــال، خلی ــن ح ــا ای ب

ــت  ــه کیفی ــت ک ــت گف ــن نشس ــرش، در ای ــوق ب ــی و حق مدن

خدمــات مخابراتــی در برخــی مــوارد، نســبت بــه چنــد ســال 

گذشــته، بدتــر شــده اســت. او ادامــه داد کــه قیمــت خدمــات، 

ــه اســت. ــچ وجــه کاهــش نیافت ــه هی ب

ــرا،  ــتان و اداره ی ات ــت افغانس ــت: »دول ــی، گف ــای رؤوف آق

زمینــه ی  بــوده،  پاســخ گو  مــردم  اعــراض  برابــر  در  بایــد 

بــا  شــفاف،  خدمــات  بــه  را  افغانســتان  مــردم  دسرســی 

کیفیــت و ارزان فراهــم ســاخته و معلومــات را بــا مــردم رشیــک 

ســازند.«

از ســویی هــم، میرویــس آریــا، هاهنگ کننــده ی کمپایــن 

»اتــرا کجاســت؟« در ایــن نشســت گفــت کــه وزارت مخابــرات 

ــم کاری  ــود ک ــدات خ ــق تعه ــتای تطبی ــرا، در راس و اداره ی ات

کرده انــد.

او تأکیــد کــرد، فیصلــه ی 20 مــاده ای کــه قبــآ بــه منظــور 

ــی ترتیــب  ــود کیفیــت و کاهــش قیمــت خدمــات مخابرات بهب

شــده بــود، بایــد بــه گونــه ی درســت عملــی شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه وزارت مخابــرات و تکنالــوژی 

معلوماتــی و اداره ی اتــرا، حــدود یــک ســال پیــش، تعهــد 

کــرده بودنــد کــه کیفیــت خدمــات مکاملــات و انرنــت را 

را کاهــش دهنــد.  آن  و هزینه هــای  افزایــش 

کارکــرد  از  انتقــاد  بــا  همــواره  افغانســتان،  شــهروندان 

رشکت هــای مخابراتــی، ایــن رشکت هــا را متهــم بــه دزدی 

کرده   انــد. سیســتاتیک  بــه  شــکل  شــان  کریدت هــای  

از ســویی هــم، از یــک ســال بــه ایــن طــرف، کاربــران 

فضــای مجــازی، بــا راه انــدازی هشــتگی زیــر عنــوان )#اتــرا_

ــه  کجاســت؟(، تأکیــد می کننــد کــه رشکت هــای مخابراتــی ب

گونــه ی خودرسانــه پیشــکش بســته های ســیمکارت  شــان 

را فعــال کــرده و ایــن گونــه کردیت کارت هــای شــان دزدی 

می شــود.

افغانســتان  در  مخابراتــی  رشکــت  چندیــن  هم اکنــون 

ســیم  کارت   میلیون هــا  توانســته  انــد  کــه  دارنــد  فعالیــت 

مخابراتــی  رشکــت  کننــد.  توزیــع  خــود  مشــریان  بــه  را 

ــای  ــاالت از رشکت ه ــی ان و اتص ــن، ام ت ــیم، روش ــان بیس افغ

فعالیــت  افغانســتان  کــه در  انــد  مخابراتــی خصوصــی ای 

دارنــد و رشکت هــای مخابراتــی ســام و افغــان تلیــکام نیــز از 

رشکت هــای دولتــی ای انــد کــه بــه مشــریان  شــان خدمــات 

می کننــد. عرضــه  مخابراتــی 

بــه دنبــال افزایــش نگرانــی در میان شــهروندان افغانســتان 

از شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن کشــور، وزارت صحــت، بخــش 

ــرد.  ــاد ک ــخ ایج ــت بل ــروس را در والی ــن وی ــرل ای ــژه ی کن وی

ایــن بخــش، دارای 30 بســر مجهــز بــا متــام امکانــات مــورد 

نیــاز اســت.

فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، روز سه شــنبه )29 دلــو( 

ــر  ــرده و تدابی ــدن ک ــش دی ــن بخ ــت، از ای ــه والی ــفری ب در س

گرفتــه شــده بــرای جلوگیــری و کنــرل ویــروس کرونــا در ایــن 

والیــت را، مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت. 

آقــای فیــروز، گفتــه اســت: »در حــال حــارض، زمینــه ی 

ــا در افغانســتان فراهــم شــده اســت.  ــروس کرون تشــخیص وی

قبــا منونه هــا بــرای تشــخیص ایــن ویــروس بــه بیــرون از 

ــزرگ  ــش ب ــک چال ــن ی ــه ای ــد ک ــتاده می ش ــتان فرس افغانس

ــود.« ــت ب ــرای وزارت صح ب

بــه گفتــه ی او، منونه هــای گرفتــه شــده از حــدود 500 نفــر 

ــه کشــورهای  ــن وارد افغانســتان شــده اند، ب ــرا از چی کــه اخی

خارجــی فرســتاده شــده بــود و هیــچ عایمــی از ویــروس کرونــا 

در آنــان دیــده نشــد.

آقــای فیــروز، افــزوده اســت کــه وزارت صحــت، بــه منظــور 

ــرای کنــرل  ــژه را ب جلوگیــری از ایــن ویــروس، بخش هــای وی

ــل و شــاری از والیت هــا ایجــاد کــرده اســت. آن در کاب

ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش، وزارت صحــت از 

ــفاخانه ی  ــا در ش ــروس کرون ــرل وی ــژه ی کن ــش وی ــاد بخ ایج

ــود.  ــر داده ب ــل خ ــان در کاب افغان-جاپ

ویــروس کرونــا، یکــی از کشــنده ترین ویروس هــا در جهــان 

اســت کــه چنــدی پیــش، بــرای نخســتین بــار در شــهر ووهــان 

ــا  ــوارد ابت ــد روز، م ــس از گذشــت چن ــن شــیوع کــرد و پ چی

بــه آن، در شــاری از کشــورهای جهــان نیــز بــه ثبــت رســید.

ســازمان بهداشــت چیــن، روز سه شــنبه )29 دلــو( بــا نــرش 

گــزارش تــازه ای اعــام کــرد کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا 

بــه 1۸07 نفــر رســیده و بیــش از 70 هــزار نفــر دیگــر را مبتــا 

کــرده اســت.

ــان  ــان و مبتای ــر قربانی ــازمان، بیش ــن س ــه ی ای ــه گفت ب

ــرای  ــه ب ــی ک ــتند؛ جای ــی اس ــت هوب ــا، از ایال ــروس کرون وی

اولیــن بــار ایــن ویــروس شــیوع کــرد و از آن جــا بــه ســایر 

شــهرهای چیــن و کشــورهای جهــان گســرش یافــت.

ــری  ــان 1۸07 نف ــه از می ــت ک ــزوده اس ــازمان، اف ــن س ای

ــر  ــد، 13۸1 نف ــه باخته ان ــروس جان ــن وی ــه ی ای ــه در نتیج ک

از ایــن قربانیــان از ایالــت هوبــی، مرکــز شــیوع ایــن ویــروس 

بــوده انــد.

محدودیت هــای  کــه  گفته انــد  چینــی  مقام هــای 

ــا از گســرش بیشــر  ــر ایــن شــهر وضــع شــده ت جدی تــری ب

ایــن ویــروس جلوگیــری شــود.

از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن  از یــک مــاه  بیــش 

می گــذرد؛ امــا تــا کنــون هیــچ راهــکار جــدی ای بــرای درمــان 

ــت. ــده اس ــود نیام ــه وج ــری از آن ب ــا جلوگی و ی

رسپرســت وزارت داخلــه، می گویــد کــه قــرار اســت تــا 

چهــار روز بعــد، مرحلــه ی کاهــش خشــونت ها از ســوی گــروه 

ــان آغــاز شــود. طالب

مســعود اندرابــی، روز سه شــنبه )29 دلــو( در ورکشــاپ 

فرماندهــان پولیــس، گفتــه اســت کــه بــر اســاس توافــق میــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، قــرار اســت تــا چهــار روز 

ــان آغــاز  ــه ی کاهــش خشــونت ها از ســوی طالب آینــده، مرحل

شــود.

او می افزایــد: »کاهــش خشــونت کــه طالبــان بــه آن متعهــد 

ــای  ــردم و نیروه ــارزه ی م ــودن مب ــق ب ــر برح ــده اند، بیان گ ش

امنیتــی و دفاعــی اســت. ایــن خــود نشــان می دهــد کــه 

طالبــان جنــگ مقدســی را راه انــدازی نکــرده انــد، بلکــه متــام 

ــه کاهــش آن متعهــد شــده اند.« ــوده و حــاال ب آن خشــونت ب

ــای اندرابــی، گفــت کــه گــروه طالبــان، تعهــد کــرده  آق

اســت کــه در جریــان مرحلــه ی کاهــش خشــونت، از حمــات 

انتحــاری و انفجــاری و راکت پراکنــی جلوگیــری کننــد.

او تأکیــد کــرد کــه ایســتادگی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، 

ســبب شــده تــا گــروه طالبــان، در میــز مذاکــره حــارض شــوند.

رسپرســت وزارت داخلــه، گفــت کــه اگــر طالبــان در جریان 

مرحلــه ی کاهــش خشــونت دســت بــه حملــه بزننــد، نیروهــای 

امنیتــی و دفاعــی بــا همــکاری نیروهــای حایــت قاطــع، بــه 

ایــن گــروه پاســخ محکمــی خواهنــد داد.

ــه روزنامــه ی صبــح کابــل، گفتــه  پیــش از ایــن، منابعــی ب

بودنــد کــه از جمعه شــب )25 دلــو( بــه ایــن طــرف، رونــد 

کاهــش خشــونت ها از ســوی گــروه طالبــان آغــاز شــده اســت. 

ــرار  ــونت ها، ق ــش خش ــد کاه ــاز رون ــا آغ ــع، ب ــه ی منب ــه گفت ب

اســت در 2۸ فــروری، توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت 

ــارده روز  ــد و چه ــا برس ــه امض ــان، ب ــکا و طالب ــده ی امری متح

پــس از آن، مذاکــرات میــان دولــت افغانســتان و طالبــان آغــاز 

شــود.

ارگ ریاســت جمهوری، ابــراز امیــدواری کــرده  اســت کــه بــا 

امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان امریــکا و طالبــان، زمینــه ی 

برقــراری آتش بــس و تأمیــن صلــح دامئــی در افغانســتان 

فراهــم شــود.

کــه  می کنــد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

افغانســتان، آتش بــس  خواســت اساســی دولــت و مــردم 

بــود؛ امــا روی کاهــش خشــونت چشــم گیر توافــق شــد تــا بــه 

ــور،  ــن کش ــی در ای ــح دایم ــن صل ــس و تأمی ــراری آتش ب برق

ــود. ــر ش منج

یــک  در  دلــو(   29( سه شــنبه  روز  صدیقــی،  صدیــق 

نشســت خــری، گفــت کــه دولــت افغانســتان، رشایــط 

کنونــی را بــه فــال نیــک می گیــرد و بــا درک عمیــق از 

ــد  ــدام خواه ــه اق ــه ی محتاطان ــه گون ــی، ب ــرات احتال خط

ــرد. ک

او افــزود: »تعهــد جامعــه ی جهانــی بــرای حایــت از 

جمهوریــت و نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، پابرجــا اســت. 

دولــت افغانســتان نیــز بــه مــردم اطمینــان می دهــد کــه 

ــا  ــه ب ــردد؛ بلک ــر منی گ ــته ب ــه گذش ــا ب ــه تنه ــتان ن افغانس

حفــظ دســت آوردهای موجــود، در راســتای صلــح و ثبــات از 

هیچ گونــه ســعی و تــاش دریــغ منــی ورزد.«

روی جزئیــات  کار  کــه  کــرد  آقــای صدیقــی، ترصیــح 

آیــا  کــه  شــود  دیــده  و  دارد  جریــان  خشــونت،  کاهــش 

طالبــان بــه پروســه ی صلــح متعهــد انــد؛ یــا بــه جنــگ ادامــه 

می شــکنند. را  خــود  تعهــد  و  می دهنــد 

ــورت  ــدی ص ــارت ج ــح نظ ــه ی صل ــت: »روی پروس او گف

می گیــرد و اگــر تخطی هــای جــدی در مرحلــه ی کاهــش 

خشــونت از ســوی طالبــان دیــده شــود، شــاید چالش هایــی 

ــت  ــن اس ــا ای ــی م ــدف اساس ــیم. ه ــته باش ــش رو داش را پی

صلــح  و  آتش بــس  بــه  خشــونت  چشــمگیر  کاهــش  کــه 

پایــدار بی انجامــد. امریــکا بــه افغانســتان اطمینــان داده 

ــم  ــح فراه ــراری صل ــرای برق ــه را ب ــح، زمین ــه ی صل توافق نام

می کنــد.«

آقــای صدیقــی گفــت کــه قــرار اســت رییس جمهــور 

غنــی، در هفتــه ی پیــش رو بــا اقشــار مختلــف سیاســی و 

ــح  ــه صل ــط ب ــم مرتب ــوارد مه ــدار و روی م ــی، دی ــر سیاس غی

کنــد. گفت وگــو 

او هم چنــان خاطرنشــان کــرد کــه هیــأت مذاکره کننــده ی 

دولــت افغانســتان، در جریــان مذاکــرات صلــح، از متــام 

اقشــار کشــور منایندگــی خواهــد کــرد.

»تیــم  افــزود:  ریاســت جمهوری  ســخن گوی 

روی  واضــح،  بســیار  دســتورالعمل  بــا  مذاکره کننــده 

ــان  ــا طالب ــره ب ــده، وارد مذاک ــش تعیین ش ــات از پی موضوع

مــورد،  ایــن  در  نهایــی  امــا تصمیم گیــری  خواهــد شــد. 

مربــوط بــه مــردم خواهــد بــود. متــام فیصله هــا از طــرف 

شــد.« خواهــد  تصویــب  مردمــی  بــزرگ  اجــاع 

ایــن در حالــی اســت کــه گفت وگوهــای صلــح میــان 

مرحلــه ی  وارد  طالبــان،  و  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت 

نهایــی اش شــده و قــرار اســت تــا آخــر مــاه جــاری میــادی، 

ــه  ــه امضــا برســد. گفت ــح میــان دو طــرف ب توافق نامــه ی صل

می شــود کــه دو هفتــه بعــد از امضــای ایــن توافق نامــه، 

مذاکــرات میــان  دولــت افغانســتان و طالبــان آغــاز خواهــد 

ــد. ش

غنی دوباره رییس جمهور شد

فعاالن مدنی: وزارت مخابرات و اداره ی اترا به 
تعهدات خود عمل نکرده اند

زمینه ی تشخیص ویروس کرونا در افغانستان 
فراهم شد

مسعود اندرابی: کاهش خشونت ها تا چهار روز 
بعد آغاز می شود

صدیقی: روی کاهش خشونت توافق شد تا به 
برقراری آتش بس و صلح منجر شود

وحید عمر: 
جنگ در افغانستان میان افغان ها نیست
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در  شوروی  نیروهای  خروج  سال گرد  از  گذشته،  هفته ی 

از  آخرین رسباز شوروی  گرامی داشت صورت گرفت.  افغانستان 

افغانستان  مردم  اما  ترک کرد؛  را  افغانستان  آمو،  رودخانه ی  راه 

جنگ  نام  به  جدیدی  کابوس  آغاز  تنها  اتفاق،  آن  که  می دانند 

نگران  این رسزمین جنگ زده،  در  مردم  از  بسیاری  بود.  داخلی 

اتفاق  دارد  امکان  ناتو،  نیروهای  متامی  خروج  از  پس  که  اند 

باید  خروج  که  می دانند  مردم  حال،  این  با  دهد.  رخ  مشابهی 

صورت بگیرد و حتا اتفاق می افتد. محمدنسیم، در دهه ی ۸0 

میادی، فرمانده ی پیشین مجاهدین در والیت رشقی لوگر بود 

که با دولت کمونیست و حامیان شوروی آن می جنگید. او گفت: 

اشغال گران  از  افغانستان  مردم  ما  بروند.  باید  »امریکایی ها 

منی آید.« مان  خوش  خارجی 

نسیم در حالی که در مندوی، بزرگ ترین بازار کابل مشغول 

ایدئولوژی های  و  نیروها  خاطر  »به  گفت:  بود،  توت  خوردن 

که  نسیم  یابد.«  پایان  باید  این  و  می کشیم  را  هم دیگر  خارجی 

می گوید  و  است  افغانستان  رییس جمهور  ارشف غنی،  هوادار 

مذاکره  باید  هم  دولت  با  بلکه  امریکایی ها،  با  تنها  نه  طالبان 

بگیرد  صورت  سیستاتیک  صورت  به  باید  »خروج  افزود:  کنند، 

باشد.« مسؤوالنه  و 

مسئله ای  بزرگ ترین  احتاال  افغانستان  دولت  با  گفت وگو 

است که پس از اعام آتش بس هفت روزه میان طالبان و نیروهای 

کاهش  اگر  است.  شده  مطرح  اخیر  روزهای  در  امریکایی 

تا  نهایی  توافق نامه ی  می رود  انتظار  باشد،  موفق  خشونت ها 

جدول  یک  توافق نامه،  است  قرار  شود.  امضا  فروری  ماه  پایان 

افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  کاهش  برای  روزه   135 زمانی 

داشته باشد و شامل آزادی هزاران زندانی طالب شود. بر عاوه، 

نیز  سیاسی  مختلف  جناح های  میان  بین االفغانی  گفت وگوهای 

شد. خواهد  آغاز 

پایان  به  یک شنبه  روز  که  مونیخ  امنیتی  هایش  جریان  در 

خلیل زاد،  زملی  و  ترامپ  دولت  شمول  به  جناح  چندین  رسید، 

دوحه،  در  طالبان  هیأت  با  که  متحده  ایاالت  ویژه ی  مناینده ی 

توافق نامه ی  مرحله ی  آخرین  است،  کرده  ایجاد  را  توافق نامه 

امریکا و طالبان را تأیید کردند. غنی نگرانی اش را این گونه ابراز 

کرد که ممکن است طالبان، از روند صلح به عنوان »راهرد اسب 

تروآ« استفاده کرده و دولتش را تضعیف کنند؛ اما تأکید کرد که 

بدون دخیل شدن در یک روند و آزمودن شورشیان، منی توان به 

این است که  افغانستان  نارضایتی عادی مردم  پایان داد.  جنگ 

هیچ نقشی در این روند ندارند. ادریس استانکزی، فعال سیاسی 

برای  سیاسی  جنبش  یک  که  افغانستان  جوانان  جنبش  رهر  و 

دولت  و  افغانستان  مردم  ما  »اساسا،  است، گفت:  جوانان کشور 

رسمی مان، از هیچ چیزی باخر نیستیم. متام توافق نامه بدون 

ما و در اتاق های مخفی ایجاد شده است. این مشکلی است که 

باید در مورد آن حرف بزنیم. دیگر این که مطمئنم گروه تروریستی 

طالبان به کابل خواهند آمد و خود را برنده می دانند و مانند یک 

کرد.« رفتار خواهند  برنده 

شهری،  مناطق  در  جوانان  از  بسیاری  مانند  نیز  استانکزی 

تغییرات مثبت و پیش رفت هایی که در 1۸  باور دارد که طالبان 

سال اخیر در غیاب آن ها صورت گرفته است را نخواهند پذیرفت. 

استانکزی در بحث کاهش خشونت ها نیز بدبین به نظر می رسد. 

او در مصاحبه ای گفت: »به نظر من هر دو طرف غیرقابل اعتاد 

اند. یاد تان است که پس از ماه ها مذاکره، ترامپ آن روند را با یک 

توییت لغو کرد؟ چه کسی می تواند تضمین کند که چنین اتفاقی 

حمات  یا  امریکا  هوایی  حمات  اگر  شد؟  نخواهد  تکرار  دوباره 

طالبان باز هم ادامه داشته باشد، چه کسی قاضی خواهد بود؟«

میان  ماه  چندین  که  مذاکراتی  جریان  در  افغانستان  دولت 

گذاشته  بیرون  کاما  کشید،  طول  قطر  در  طالبان  و  واشنگن 

بود. در حالی که خلیل زاد مکررا گفته است گفت وگوهای  شده 

بین االفغانی و شامل بودن دولت افغانستان در موفقیت هر گونه 

به  واشنگن  که  دارند  باور  منتقدان  است،  توافق نامه ای رضوری 

طور کل مشغول راضی کردن طالبانی بوده است که مرشوعیت 

دست نشانده  دولت  را  آن  و  کرده  روبه رو  پرسش  با  را  حکومت 

می خوانند. اورزال نعمت، قوم نگار سیاسی و رییس واحد تحقیق 

و ارزیابی افغانستان که سازمان مستقل تحقیقاتِی مقیم در کابل 

زندگی  می شوند.  کشته  روز  هر  افغانستان  »مردم  گفت:  است، 

آن ها بی ارزش شده است. در عین حال، همین مردم در جریان 

گفت وگوهای طالبان و امریکایی ها هیچ مناینده ای نداشتند. این 

دست  اهدافش  به  تروریزم  با  بیشر  می خواهد  که  کوچک  گروه 

یابد، از جامعه ی افغانستان که متشکل از 30 میلیون نفر است، 

منی کند.« منایندگی 

آزمایش  را  آتش بس هفت روزه  افغانستانی،  ناظران  از  بسیاری 

قابل توجهی می دانند که نه تنها نیت خیر هر دو طرف را مشخص 

خواهد کرد، بلکه ثابت می شود که طالبان دارای سلسله  مراتب و 

ساختار سازمان یافته ای در میدان جنگ استند یا خیر. این اتفاق 

در رخصتی های عید فطر سال 201۸ رخ داد که طالبان در آن، 

برای سه روز در رسارس کشور، ساح های شان را به زمین گذاشتند 

تحلیل گران  از  بسیاری  زمان،  آن  در  کردند.  متوقف  را  جنگ  و 

تصویر  به  گروه  این  از  مداوم  طور  به  چه  آن  برخاف  که  گفتند 

متام  در  سخت گیرانه ای  سلسله  مراتب  طالبان  می شود،  کشیده 

دارند. افغانستان  والیت های 

را  افغانستان  چهل ساله ی  جنگ  جدید،  توافق نامه ی  امضای 

میان  را  از صلح  بزرگ تری  روند  زمینه ی  اما  پایان منی رساند؛  به 

متامی جناح های سیاسی در افغانستان، در میان مهاجران عظیم 

این حال،  با  کرد.  ایجاد خواهد  آن  مدنی  و جامعه ی  این کشور 

بسیاری از ناظران می ترسند که جناح های گوناگون، توافق نامه  ی 

و  دانشگاه  استاد  را مختل کنند. ذاکر جالی،  و طالبان  امریکا 

گفت:  می کند،  مطالعه  را  طالبان  جنبش  که  سیاسی  تحلیل گر 

آن  کردن  مختل  کنند.  امضا  را  توافق نامه  می خواهند  »طالبان 

بازی گران دیگری هم وجود  این وجود،  با  به سود شان نیست.« 

دارند که از توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان خوش حال نیستند. 

افغانستان است. رقیب جدی دیگر  از آن ها دولت  مشخصا یکی 

است  ممکن  که  می گوید  جالی  است.  داعش  توافق نامه،  این 

این ها به صورت مشرک برای سبوتاژ کردن این توافق نامه، علیه 

آن کار کنند.

نسبت دادن و مقرص دانسن طالبان در بسیاری از حمات و 

حوادث، سابقه ی طوالنی ای دارد. بیت دام، خرنگار و نویسنده ی 

مشخصی  گرو ه های  »هم اکنون،  می گوید:  افغانستان  بر  متمرکز 

هستند که به دالیل زیادی متایلی به صلح ندارند. این گروه ها در 

بدنه ی حکومت افغانستان، در میان شبه نظامیان آن و هم چنان 

فرماندهان جنگی   یا  نام نهاد خیره رس  والیان  با  طالبان  میان  در 

بیفتد،  اتفاقی  اگر  است:  این  اصلی  پرسش  دارند.  وجود  شان، 

فکر  چیست؟  اصلی  داستان  بفهمیم  رسیع  تا  استیم  آماده  آیا 

منی کنم آماده باشیم و این به نظر من خطرناک است.«

مردم افغانستان نگران یک جنگ داخلی دیگر اند
نویسنده: عمران فیروز – فارن پالیسی

مرتجم:مهدی غالمی

      در جریان هامیش امنیتی مونیخ که روز 

یک شنبه به پایان رسید، چندین جناح به 

شمول دولت ترامپ و زملی خلیل زاد، مناینده ی 

ویژه ی ایاالت متحده که با هیأت طالبان 

در دوحه، توافق نامه را ایجاد کرده است، 

آخرین مرحله ی توافق نامه ی امریکا و طالبان 

را تأیید کردند. غنی نگرانی اش را این گونه 

ابراز کرد که ممکن است طالبان، از روند 

صلح به عنوان »راهربد اسب تروآ« استفاده 

کرده و دولتش را تضعیف کنند؛ اما تأکید کرد 

که بدون دخیل شدن در یک روند و آزمودن 

شورشیان، منی توان به جنگ پایان داد. 


