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عــنوان های مـهم

شورای امنیت ملی: 
توافق نامۀ دوحه امیدی برای

 افغان ها خلق نکرد

»شکست دولت در مبارزه با فقر«
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  هر شب، بیدار دراز می کشم و فکر می کنم 
از  یکی  به  بود.  بعدی چه کسی خواهد  نفر  که 

همکارانم فکر می کنم که پرس نوجوانش هر روز 

مغناطیسی  مبب های  یافنت  برای  را  او  موتر 

بدرقه  هنگام   که  شوهری  می کند.  بررسی 

آیا  می کند  فکر  وظیفه  محل  به سوی  همرسش 

امروز روزی است که او در راه رفنت به دفرت کشته 

توافق نامه  امضای  از  اکنون یک سال  می شود؟ 

در  افغان ها  می گذرد.  طالبان  با  متحده  ایاالت 

ملموس ترین  از  یکی  اما  بودند،  صلح  انتظار 

تغییرات...

کشمکش، اهمیت و انواع آن در داستان
اندړ: د امریکا-طالبانو هوکړې یوازې 

له امریکا رسه اوربند یقیني کړی

صالح: د حزب التحریر غړي له دې 
وروسته افغانستان کې د غونډو او 

تبلیغ حق نه لري

سناتور امریکایی: افغانستان یکی از 

اولویت های امنیت ملی است

 رسکوب خونین معرتضان؛ 
میامنار مانند میدان جنگ شده است

افغان ها در هراس زندگی می کنند،  برای صلح این باید تغییر کند

صلح و فضای وحشت
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

7

افغانستان از چهار دهه بدین سو رنج می برد. مدت هاست که زمان در آمدن صلح گذشته است. پس از آغاز روند صلح افغانستان 
در ۱۲سپتامبر ۲۰۲۰میالدی، اکنون یک فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح وجود دارد.  با وجود این همه، نباید فراموش کنیم 

که راه صلح طوالنی و پر از چالش است. بنابراین، هدف نهایی نباید هر آن صلحی باشد، بل یک صلح پایدار و دایمی باشد. بنابراین 
هر یک از طرفین مسوولیت تاریخی دارند که این فرصت را از دست ندهند. ترکیه همیشه طرفدار روند صلح به رهبری و مالکیت 

افغانستان بوده است.  

در فضـای مجـازی ویدیویـی دسـت  بـه  دسـت می شـود از اعرتافـات 
فـردی کـه گویـا در حملـۀ انفجـاری روز یک شـنبه، سـوم حـوت در 

چهـارراه بر کـی کابـل دسـت داشـته اسـت...

درآمدی بر طرح و ساختار داستان

ترکیه و افغانستان؛ 
صدسال روابط حسنۀ دیپلماتیک



 د افغانستان د ولسمرش لومړي مرستیال 

امرالله صالح ویيل حزب التحریر د افغانستان 

له عدلیې وزارت رسه ثبت نه دی او غړي یې تر 

دې وروسته عدلیې وزارت کې تر ثبتېدو پورې 

افغانستان کې د غونډو او تبلیغ حق نه لري.

د  تړاو  په  وضعیت  امنیتي  د  کابل  د  نوموړي 

لړ کې نن )یکشنبه د  په  ناستو  خپلو ورځنیو 

لیکيل  فېسبوک  خپل  پر  لسمه(  کب/حوت 

»په  حزب التحریر  حکومت  افغانستان  د  چې 

رسمیت نه پېژين« او تر هغې چې یې حقوقي 

په  نه وي، د دې »شبکې«  ستونزه حل شوې 

نوم به هر ډول فعالیت »مجهول او غیرقانوين« 

وي.

دغه  د  چې  کړې  زیاته  راز  دا  صالح  ښاغيل 

رسه  ډولو  ترهګریزو  له  فعاالن  ځیني  ګوند 

په  چې  ده  کې  پام  او  لري  نږدېوالی  فکري 

فعاالنو  له  دغه جریان  د  راتلونکې کې  نږدې 

رسه د حقوقي او قانوين چلن د څرنګوايل پر 

پالیسۍ بحث ويش.

هغه ټینګار کړی چې،»تر هغه وخته یو ځل بیا 

هغو کسانو ته چې ځان د حزب التحریر اړوند 

ګڼي، ويل کېږي چې د نظام خالف له تبلیغ 

او فعالیت الس واخيل.«

حزب  د  کې  افغانستان  کې  وخت  ورته  په 

غیر  که  چې  شوي  لیکل  ویبپاڼه  په  التحریر 

مخالف  اهدافو  لوړو  د  دوی  د  او  اسالمي 

رشطونه مطرح نه وي - دا ګوند افغانستان کې 

له ثبتېدو رسه ستونزه نه لري.

د حزب التحریر ویبپاڼه کاږي چې د افغانستان 

دولت د ګوندونو د ثبت لپاره د دغه هېواد د 

اسايس او نورو قوانینو منل رشط ګرځولی او 

ګواکې دغه قوانین »له اسالمي احکامو رسه له 

څرګندو تناقضاتو ډک دي« نو ځکه په اوسنیو 

رشایطو کې د ګوند ثبت امکان نه لري.

مهال  داسې  په  مرستیال  لومړي  ولسمرش  د 

بندیز  تبلیغ  او  غونډو  پر  التحریر  حزب  د 

وروستیو  دې  په  کېږي  ویل  چې  کړی  اعالن 

افغانستان کې د دغه ګوند فعالیتونه ډېر شوي 

دي.

د خواله رسنیو یو شمېر کارنو چې ښکاري له 

په دې وروستیو  تړاو لري،  التحریر رسه  حزب 

»خالفت  د  پروفایلونو  خپلو  فېسبوک  پر  کې 

رامنځته کړئ« شعار یا عکس لګولی دی.

لړ  په  کمپاین  دې  د  فعاالنو  التحریر  حزب  د 

کې په ځانګړي ډول هرات کې ځینې غونډې 

هم  لیدنې  رسه  چارواکو  دولتي  له  او  جوړې 

تررسه کړې دي. ښاغيل صالح تر دې وړاندې 

له  میاشتې  لړم/عقرب  د  پوهنتون  کابل  پر 

وسله وال برید وروسته هم ویيل و چې »داعش 

کار  دا  چې  کسانو  هغو  او  دی  نوم  یو  یوازې 

طالب،  التحریر،  حزب  دي.  هویته  څو  کړی، 

داعش او نور. یعنی هر وخت چې اړتیا پېښه 

يش له یو ځانګړی نوم او عنوان ګټه اخيل.«

پر کابل پوهنتون برید کې چې مسوولیت یې 

نومې  داعش  یا  دولت  اسالمي  او  رد  طالبانو 

ډلې منلی و، لږ تر لږه ۲۲ کسان وژل شوي او 

۴۰ ټپي شوي وو.

خپلې  د  کې  پېښه  دې  هم  التحریر  حزب 

ښکېلتیا په ردولو رسه یوې اعالمیه کې ویيل 

بلکې  افغانستان  یوازې  نه  التحریر  »حزب  و: 

د مسلمه امت پر ټوله جغرافیه د استخبارايت 

اجیرانو  د  کفارو  د  او  قاتلینو  کرايي  بنسټونو، 

تل  څخه  وحشت  او  ترهې  ډول  هر  له  لخوا 

افغانستان  د  دی.«  کړی  اعالن  برائت  خپل 

عبدالله  رئیس  شورا  عايل  مصالحې  ميل  د 

لیندۍ/قوس  د  کال   ۱۳۹۴ د  هم  عبدالله 

وروستیو کې چې هغه مهال یې د ميل یووايل 

غاړه درلود، ویيل  پر  ریاست  اجراییه  حکومت 

و چې حزب التحریر افغانستان کې د ترهګرو 

ډلو د غیر نظامي څانګې په توګه پراخ فعالیت 

دغه  چې  وه  کړې  زیاته  هغه  دی.  کړی  روان 

ګوند خلک او ځوان نسل د ترهګریزو فعالیتونو 

لور ته هڅوي او افغانستان کې له دیموکراسۍ 

او ازادۍ د ناامنۍ او ترهګریزو موخو لپاره ګټه 

اخيل. ښاغيل عبدالله هغه مهال ویيل وو چې 

امنیتي ځواکونه د دغه ګوند پر فعالیتونو خرب 

دي. خو له دې رسه رسه د افغانستان امنیتي 

ځواکونو تر اوسه د حزب التحریر د فعالیتونو 

اخیستی.  دی  نه  ګام  پاموړ  کوم  خالف 

بی بی سی.

 په دوحه کې د طالبانو د سیايس دفرت 

مرش مال عبدالغني برادر وایي، که د دوحې 

تړون په سمه توګه عميل يش نو وررسه په 

ټینګېدلی  ثبات  او  سوله  کې  افغانستان 

يش. ښاغيل برادر دا څرګندونې د امریکا او 

طالبانو ترمنځ د دوحې خپلمنځي تړون د یو 

کال پوره کېدو پر ورځ کړې دي.

نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان 

دې تړون ته ژمن دي او امریکا هم باید پر 

خپلو ژمنو عمل وکړي. د ده په وینا، طالبانو 

دې موده کې د خپلې ژمنې له مخې پر لویو 

ښارونو او د والیتونو او ولسوالیو پر مرکزونو 

بریدونه نه دي کړي او پوځي عملیات یې کم 

کړي دي.

وایي،  دفرت مرش  د سیايس  طالبانو  د  خو 

نه  ژمنې  خپلې  کې  لړ  دې  لوري  مقابل 

دي پوره کړې، او د تړون نړیوال ناظرین او 

ملګري ملتونه باید امریکا خپلو کړیو ژمنو ته 

متوجه کړي.

مال برادر تور لګولی چې په دې وروستیو کې 

په هديف وژنو کې د هغې خاصې کړۍ الس 

دی چې غواړي بهرين ځواکونه افغانستان 

کې پاتې يش او وضعیت دې کړکېچن وي.

له دې رس هم مهال قطر کې د طالبانو د 

سیايس دفرت ویاند ویيل، له امریکا رسه یې 

روان دی، خو ځینې  تړون ښه  خپلمنځي 

نیمګړتیاوې پکې شته دي.

ډاکټر محمد نعیم په یوه ویډیویي پیغام کې 

ویيل، د دې تړون پر اساس له افغانستانه د 

بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه، د شپږ زره بندیانو 

پیل  مذاکراتو  االفغاين  بین  د  او  خالصون 

لویې السته راوړنې دي.

بل لور ته د افغانستان د ميل امنیت شورا 

وايي، »افغانانو چې د دوحې له هوکړه ليکه د 

سولې او امنيت اړوند کوم توقعات لرل نه یې 

دي تر السه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې 

يوازې له امریکا رسه اوربند يقيني کړی، له 

افغانانو رسه اوس هم د طالب رابطه يوازې 

تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.«

د دغې شورا ویاند رحمت الله اندړ پر ټویټر 

او رسنیو ته په یوه استولې وېډیو پیغام کې 

د  لپاره  افغانانو  د  کې  تړون  دې  په  ویيل، 

هیله مندي څه نه شته، بلکې د بین االفغاين 

مذاکراتو پروسه د طالبانو له السه ټکنۍ ده.

د ميل مصالح عايل شورا هم د دغه تړون د 

یو کلن کېدو په غربګون کې ویيل، له دې 

تاریخي فرصته د سولې لپاره لکه څنګه چې 

باید شوي وای، ګټه وانخیستل شوه.

په  خوځون  فریدون  ویاند  شورا  دغې  د 

یوه  »له  وايي:  کې  کلیپ  وېډیويي  یوه 

د  طالبان  الهم  چې  ښکاري  وروسته  کال 

په  ډول  ځانګړي  په  ته،  مفادو  تړون  دې 

افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدلو، په 

جدي او هدفمن ډول د مذاکراتو د تعقیب او 

له نړیوالو ترهګرو ډلو رسه د اړیکو پرې کولو 

ته پابند نه وو.«

الهم  وروسته  کال  یوه  تر  وايي،  نوموړی 

هیله شته چې د سولې لپاره رامنځ ته شوی 

فرصت له السه ونه وځي.

امریکا او طالبانو له شاوخوا اتلس میاشتو 

سختو او پېچلو مذاکراتو وروسته په ۱۳۹۸ 

کال د حوت په لسمه د شنبې په ورځ چې 

د ۲۰۲۰ کال د فربوري له ۲۹رسه سمون 

خوري په دوحه کې د سولې هوکړه السلیک 

کړه.                                         بی بی سی.

از ختم منایشگاه پنج روزه   راه مدنیت: پس 

جهانی دبی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم 

از  28تن  منایشگاه،  این  جریان  در  که  کرد 

صادرکنندگان و رشکت های زراعتی افغانستان به 

ارزش 171میلیون دالر قرارداد به دست آورده اند.

روز  زراعت  وزارت  سخنگوی  رستمی،  اکرب 

یک شنبه )10حوت( به روزنامۀ راه مدنیت گفت: 

»گلفود«  عنوان  تحت  روزه  پنج  منایشگاه  این 

از  28تن  منایشگاه  این  در  شد.  برگزار  دبی  در 

صادرکنندگان و رشکت های زراعتی به منایندگی 

به  منایشگاه  این  و  کردند  اشرتاک  افغانستان  از 

همکاری ادارۀ انکشافی امریکا برگزار شد که وزارت 
سخنگوی  داشت.  را  هامهنگ کننده  نقش  زراعت 

گلفود،  منایشگاه  ختم  با  که  گفت  زراعت  وزارت 

رشکت ها و صادرکنندگان محصوالت زراعتی به ارزش 

171میلیون دالر قرارداد به دست آوردند که بیشرتین 

این قراردادها با رسمایه گذاران هندی صورت گرفته 

و متباقی آن با رسمایه گذاران امارات و سایر کشورها 

بوده است.

به گفتۀ اکرب رستمی، بیشرتین قرارداد در بخش میوۀ 

تاجران  با  تازه  میوه های  و  عسل  گیاهان،  خشک، 

کشورهای مختلف امضا شده است.

مسووالن وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که 

این منایشگاه همه ساله در دبی برگزار می شود که 

بازاریابی آن، مهم  برای فروش محصوالت زراعتی و 

است.

نـادری،  منصـور  سیدسـعادت  مدنیـت:  راه   

وزیـر دولـت در امـور صلـح می گویـد کـه هرچنـد 

ایـن وزارت بـه گسـرتش صلـح در رسارس کشـور 

متعهـد اسـت، امـا تـا زمانی کـه مـردم افغانسـتان 

مالکیـت صلـح را به عهده نگیرنـد، تامین صلح از 

طریق وارد کردن فشارها دشوار خواهد بود.

یک شـنبه  امـروز  صلـح،  امـور  در  دولـت  وزیـر 

)10حـوت( در برنامـه حسـاب دهی دولت به ملت 

گفـت: »مـا متعهد هسـتیم که تالش هـای صلح را 

در رسارس کشـور گسـرتش دهیـم، اما بایـد به یاد 

داشـته باشـیم، تـا متـام افغان هـا اعـم از نهادها، 

سـاختارهای سیاسـی، اجتامعـی و مـردم عـادی 

رونـد  مالکیـت  محـالت  در 

صلـح را بـه عهـده نگیرنـد، 

رسـیدن بـه صلـح از طریـق 

فشـار مشـکل خواهـد بود.«

نـادری همچنان در بخشـی 

تاکیـد  خـود  سـخنان  از 

ورزیـد کـه پیچیدگـی ابعـاد 

جنـگ، جدیـد بـودن وزارت 

دولـت در امـور صلـح، نبـود 

دانـش کافـی صلـح، شـیوع 

ویـروس کرونا، سـطح پایین 

در  شـهروندان  آگاهـی 

خصـوص صلح و سـطح بلند خشـونت ها از جمله 

چالش هـای اساسـی در رونـد گفتگوهـای صلـح 

می شـوند. شـمرده  افغانسـتان 

بـه گفتـۀ سیدسـعادت منصور نـادری، در بیسـت 

سـال گذشـته، روند حکومت سـازی در افغانستان 

تحـت تاثیـر سیاسـت های عمدۀ جنگ علیـه ترور 

و شورشـگری قرار داشـت و هم اکنون، این کشـور 

در یـک مرحلـۀ گـذار از جنـگ بـه طـرف صلـح 

اسـت کـه از همیـن جهـت، نیـاز جـدی پنداشـته 

تقویـت  بیشـرت  صلـح  سـاختارهای  تـا  می شـود 

شوند.

منـود،  ترصیـح  خـود  سـخنان  از  بخشـی  در  او 

بـا وجـودی  کـه وزارت دولـت در امـور صلـح یـک 

نهـاد حکومتی اسـت، امـا در ذات خـود یک نهاد 

سیاسـی اسـت، امـا رهـربی این وزارت می کوشـد 

کـه در عملکـرد خـود غیرسیاسـی رفتـار کنـد.

را  صلـح  تالش هـای  اینکـه  بیـان  بـا  نـادری 

وظیفـۀ افغانـی و ملـی خـود بشـامریم، نـه یـک 

بیسـت  در  اشـتباهات  افـزود:  مقطعـی،  پـروژۀ 

حـد  در  ارزش هـا  کـه  بـود  ایـن  گذشـته  سـال 

فعالیت هـای انجویـی تقلیـل یافـت و حـاال نبایـد 

اشـتباهات بیسـت سال گذشـته بار دیگر در روند 

گفتگوهـای صلـح تکرار شـود. »رسـیدن به صلح، 

قیمـت، حوصلـه و اسـتقامت می خواهـد. مـا باید 

بـرای اتخـاذ تصامیـم بزرگ ملـی آماده باشـیم، با 

حوصلـه بـا قضایـای صلـح برخـورد کنیـم و بـرای 

دفـاع از حقـوق و ارزش های خـود بیش از هرزمان 

دیگـری پایـداری نشـان بدهیـم.«

گفتنـی اسـت، در حـال حـارض رونـد مذاکـرات 

دوحـه میـان میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان 

متوقف اسـت. دولت افغانسـتان به مناسـبت یک 

سـالگی امضـای توافق نامـه دوحه میـان امریکا و 

طالبـان، اعـالم کـرده که این گـروه رونـد برگزاری 

دور دوم مذاکـرات را مختـل کـرده اسـت.

راه مدنیـت: هم زمـان بـا یک سـالگی امضای   

توافق نامـه دوحـه میـان امریـکا و طالبـان، دفـرت 

شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان اعـالم کـرد کـه 

این توافق نامه فرصت های صلح را تلف کرد.

شـورای  دفـرت  سـخنگوی  انـدر،  رحمت اللـه   

امنیـت ملـی، ظهـر امـروز یک شـنبه )10حـوت( 

در توییتـی نوشـته کـه افغان هـا انتظـاری را کـه 

از امضـای توافق نامـه داشـتند، عملـی و بـرآورده 

نشـده اسـت.

سـخنگوی دفـرت شـورای امنیـت ملـی همچنـان 

نوشـته کـه ایـن توافق نامـه فقـط آتش بـس میـان 

ایـاالت متحـده و طالبـان را تضمیـن کـرده، امـا 

روابـط طالبـان با مـردم همچنان مبتنـی بر قتل، 

غـارت، تـرور و وحشـی گری بـوده اسـت.

از  پـس  انـدر،  رحمت اللـه  نوشـتۀ  اسـاس  بـر 

امضـای توافق نامـه دوحـه، نـه تنهـا امیـدی برای 

تامیـن صلـح بـه مـردم افغانسـتان احیا نشـد؛ بل 

جریـان مذاکرات توسـط این گـروه مختل گردید.

توافق نامـه  مـردم،  دیـد  از  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

فرصت هـا و زمـان صلـح را تلـف کـرده و خسـارات 

سـنگین شـخصی و مالـی بـه جانـب مـردم وارد 

کـرد.

ایـاالت  میـان  دوحـه  توافق نامـۀ  اسـت،  گفتنـی 

متحـده و طالبـان در دهـم حـوت سـال گذشـته 

بـا حضـور  قطـر  پایتخـت  دوحـه  در  خورشـیدی 

مناینـدگان کشـورها و سـازمان های بین املللـی 

بـه امضـا رسـید.

بـا یـک سـالگی امضـای ایـن توافق نامـه، شـامر 

زیـادی از کاربران شـبکه های اجتامعـی، طالبان 

را بـه خشـونت افزایی متهـم کـرده و تاکیـد کردند 

و  جنـگ  قطـع  بـرای  اراده یـی  گـروه  ایـن  کـه 

ندارنـد. خشـونت ها 

  راه مدنیـت: روزنامـۀ انگلیسـی »دیلی تایمز« 

پاکسـتانی گـزارش داده که عبدالهادی پشـایوال 

والیـان خودخوانـدۀ طالبـان در والیـت  از  یکـی 

تـرور  پاکسـتان  پشـاور  نزدیـک شـهر  لغـامن در 

شده است.

یک شـنبه  امـروز،  صبـح  کـه  گـزارش  ایـن   

)10حـوت( منتـرش شـده، دو مقـام طالبـان بـه 

دیلی تایمـز تاییـد کرده انـد کـه والـی خودخوانده 

این گروه در لغامن، توسـط افراد مسـلح ناشناس 

در پاکسـتان کشـته شـده اسـت. 

بـه گفتۀ ایـن منابع، پشـایوال )والـی خودخوانده 

کـه  بخشـوپل  منطقـۀ  در  لغـامن(  در  طالبـان 

قـرار گرفتـه  مـورد حملـه  نزدیـک پشـاور اسـت، 

اسـت. بـا اینکـه کسـی مسـوولیت ایـن حملـه را 

بـه عهـده نگرفتـه امـا برخـی از اعضـای طالبـان 

گفته انـد کـه ممکـن اسـت در ایـن حملـه داعش 

دسـت داشته باشـد. عبدالهادی پشایوال دومین 

رهـرب طالبـان اسـت کـه طـی پنـج هفتـۀ اخیـر 

کشـته  پشـاور  نزدیـک  در 

عبدالصمـد  می شـود. 

مالتـور فرمانـده طالبان نیز 

در  جنـوری  مـاه  اوایـل  در 

پشـاور،  نزدیـک  مسـجدی 

قـرار  گلولـه  اصابـت  مـورد 

گرفـت.

والـی  حـال،  ایـن  بـا 

در  طالبـان  خودخوانـده 

لغامن، درسـت زمانـی ترور 

یک سـو  از  کـه  می شـود 

مـردم  نارضایتـی  میـزان 

افغانستان و جامعۀ جهانی 

خشـونت های  اسـتمرار  از 

رونـد  از سـوی دیگـر،  و  یافتـه  افزایـش  طالبـان 

گفتگوهـای صلـح دوحـه نیـز به بن بسـت رسـیده 

اسـت.

دولـت  صلـح،  مذاکـرات  در  بن بسـت  به دنبـال 

افغانسـتان و گـروه طالبان درحـال تدابیری برای 

افغانسـتان  بهـاری هسـتند. دولـت  آغـاز جنـگ 

اعـالم کـرده کـه متامـی تدابیـر نظامـی را بـرای 

گرفتـه  دسـت  روی  طالبـان  تهدیدهـای  مهـار 

اسـت.

رویدادها2 madanyatdaiسال دهم       دوشـنبه 11 حوت 1399 ly.com صالح: د حزب التحریر غړي له 
دې وروسته افغانستان کې د 

پایان منایشگاه جهانی دبی؛ غونډو او تبلیغ حق نه لري

صادرکنندگان افغان بیش از 170میلیون دالر قرارداد به دست آوردند

وزیر دولت در امور صلح: 

اگر مردم مالک صلح  نباشند، رسیدن به صلح مشکل خواهد بود

شورای امنیت ملی: 
توافق نامۀ دوحه امیدی برای افغان ها خلق نکرد

ترور یک والی خودخوانده طالبان در پاکستان

نبیل: خلیلزاد از طالبان و پاکستان، ببر کاغذی هولناک ساخت
رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در مصاحبه اخیر خود گفت: توافق نامۀ قطر يک ساله شد؛ آنگونه که به نظر می رسد، داكرت صاحب خليلزاد از   

طالبان و پاکستان، چنان يک برب كاغذى هولناک ساختند كه متام کشورهای منطقه و بازیگران جهانی، به آن باور کنند و آن ها را بخشی از بازی حساب کنند.
در واقعیت اما اینها برب اصىل نيستيد،در هامن شکل کاغذی هم کارتونی پشک های صحرایی هستند.  حاال، دستگاه پالیسی آن ها، فكر مي كنند كه با كشنت افغان های يب گناه 
می توانند خود را برب ثابت بسازند، اما در اين طرف از جبهۀ »جمهوريت«  تاجر جمهوريت داكرت صاحب خليلزاد آنقدر دندان هاى جمهوريت را از طريق داكرتان مقرر شده 

شان به نام متخصصان جمهوريت كشيدند كه حال هر قدر جمهوريت، جمهوريت نعره مي كشند! كىس باور منی كند!

اندړ: د امریکا-طالبانو 
هوکړې یوازې له امریکا رسه 

اوربند یقیني کړی



سناتور امریکایی: افغانستان یکی از اولویت های امنیت ملی است
ایاالت متحده گفت: خروج کنونی طبق برنامه طی چند ماه، یک تالش بسیار    جک رید، سناتور امریکایی به تازگی در سخرنانی خود در سنای 

برانگیز و بی ثبات کننده است. چالش 
من انتظار دارم كه این مهلت متدید شود، حتی اگر در نهایت به معنای زمان بیشرت مورد نیاز برای ایاالت متحده باشد تا ۲۵۰۰رسباز را از افغانستان 
القاعده و داعش، یک اولویت امنیت  خارج کند. او در ادامه گفت: افغانستان به دلیل پتانسیل تبدیل شدن به پناهگاهی امن برای گروه هایی مانند 

ملی است.
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ترکیه و افغانستان؛ صدسال روابط حسنۀ دیپلامتیک

روابـط  تاسـیس  سـالگرد  یک صدمیـن  امـروز 
اسـت.  افغانسـتان  و  ترکیـه  بیـن  دیپلامتیـک 
افغانسـتان امـروز در تاریـخ ۱مـارچ ۱۹۲۱ میـالدی 
بـا بـه امضا رسـانیدن پیـامن اتفـاق، حکومـت انقره 

اسـت. شـناخته  رسـمیت  بـه  را 
بـه کار می بـرم؛  انقـره« را  مـن اصطـالح »حکومـت 
زیـرا ترکیـه در سـال ۱۹۲۳ تاسـیس گردیـده و در 
سـال های قبـل از آن، تحـت رهربی آتاترک به شـکل 
ترکیـه  مـردم  بـزرگ  مجلـس  جانـب  از  امتحانـی 
رهـربی گردیـده، که مـا آن را حکومـت پارملانی و یا 

انقـره می نامیـم. حکومـت 
به منظـور تجلیـل همه سـاله از ۱مـارچ به عنـوان روز 
دوسـتی تـرک و افغـان، هـر دو وزارت امـور خارجـه 
اسـتانبول  در  میـالدی   ۲۰۱۰ ۲۴دسـامرب  در 

کردنـد. امضـا  را  توافق نامـه 
بـرای هـر دو جانـب یـک وظیفـه اخالقـی و تاریخی 
پیونـد  ایـن  واقعـی  معنـای  و  ارزش  کـه  اسـت 
بـا  بیاموزنـد.  بـه نسـل های جدیـد  را  آزمایش شـده 
وجـودی کـه مـا از صدمیـن سـالگرد تاسـیس روابط 
دیپلامتیـک برخورداریـم، ایـن رابطـه تنهـا بـا قـرن 

نیسـت.  محـدود  گذشـته 
میـالد  از  قبـل  دوم  قـرن  بـه  تـرکان  ردپـای  اولیـن 
برمی گـردد کـه تـرکان سـاکا )ایسـکیت( دولت خود 
را در شـامل افغانسـتان تأسـیس کردنـد. به دنبـال 
افتالیـت،  نام هـای  بـه  تـرکان  از  آن قبیلـۀ دیگـری 
منطقـه  در  پنجـم  قـرن  در  را  خـود  امپراطـوری 
تأسـیس کردنـد کـه دربرگیرندۀ مناطق بلـخ، تخار، 
کابـل، غزنـی، زابـل و قندهـار امـروزی می باشـد. 
دهـم،  قـرن  در  غزنویـان  زمـان  در  افغانسـتان 
خوارزم شـاهیان  و  یازدهـم  قـرن  در  سـلجوقیان 
سـکونت گاه های  از  یکـی  بـه  دوازدهـم  قـرن  در 
مهـم ترک هـا تبدیـل شـده بـود. به دنبـال اشـغال 
مغول هـا در قـرن سـیزدهم، ترک هـا در قـرن ۱۶ و 
۱۷، ایـن بـار در زمان 
بابرشـاه، بـه اقامت در 
ادامـه  جغرافیـا  ایـن 

داده انـد.
ترک هـا  بیـن  تعامـل 
قـرن  در  افغان هـا  و 
همچنـان  هجدهـم 
کـه  داشـت  ادامـه 
بـا  درانـی  احمدشـاه 
مصطفـی؛  سـلطان 
سـومین شـاه عثامنی 
کـرد  نامـه  تبـادل 
در  همچنیـن  و 

نوزدهـم  قـرن  اواخـر 
عبدالحمیـد  سـلطان 
هيئـت  یـک  عثامنـی 
بـه  دیپلامتیـک 

کـرد.  اعـزام  افغانسـتان 
در اوایـل قـرن بیسـتم، حبیب اللـه خان با پیشـنهاد 
محمـود طـرزی، مشـاوران تـرک را در همـه عرصـه 
زندگـی بـه افغانسـتان دعـوت کـرد. جـای تعجـب 
نیسـت کـه اولیـن شـفاخانۀ دولتـی در سـال۱۹۱۲ 
تأسـیس  ایـن مشـاوران  از  برخـی  توسـط  میـالدی 

 . شد
در اواخـر دهـۀ ۱۹۱۰ میالدی، محصـالن افغان که 
در آناتولـی تحصیـل می کردنـد، بـه جنگ اسـتقالل 

ترکیه پیوسـتند و به شـهادت رسـیدند. 
زنـان افغـان نیـز بـا اهـدای زیـورات بـا ارزش شـان 

به خاطـر مبـارزه اسـتقالل ترکیه، در مشـکالت مردم 
ترکیـه همـدرد شـدند. 

از  یکـی  پاشـا،  جـامل  سـال۱۹۲۰میالدی،  در 
تأثیرگذارتریـن رهـربان امپراتـوری عثامنـی بـه کابل 
افغانسـتان  اردوی  نوسـازی  بـرای  یک سـال  و  آمـد 

مانـد. 
جنـگ  درگیـر  سـخت  کـه  زمانـی  حتـی  آتاتـورک، 
اسـتقالل ترکیـه بـود و خواهـران و بـرادران افغـان 
بیشـرت از همـه بـه کمـک مـا نیـاز داشـتند، از اعـزام 
از  متشـکل  افغانسـتان  بـه  متعـددی  هیئت هـای 
داکـرتان، افـرسان نظامـی و معلـامن دریـغ نکـرد.

جنگ هـای اسـتقالل طلبانه در اواخر ۱۹۱۰ و اوایل 
۱۹۲۰میـالدی، هـر دو ملت ترک و افغـان را از نگاه 
قلبـی و ذهنـی باهـم نزدیک تـر سـاخته اسـت. آنهـا 
در همبسـتگی کامـل انـدوه و خوشـی های مشـابه 
را تجربـه کردنـد؛ هامن طـوری کـه غـازی امان اللـه 
خـان، در مراسـمی که در ۱۰اکتوبـر ۱۹۲۲میالدی 
به مناسـبت پیـروزی جنـگ اسـتقالل ترکیـه در کاخ 
بـود، خاطرنشـان سـاخت:   برگـزار گردیـده  دلگشـا 
»ترک هـا و افغان هـا بـرادر هسـتند. شـادی ترک هـا 
شـادی ماسـت؛ غم و اندوه آنها غم و اندوه ماسـت.«

یکـی از اولیـن قطع نامه هایـی کـه توسـط حکومـت 
گشـایش  بـه  رابطـه  در  رسـید،  تصویـب  بـه  انقـره 
منایندگی دیپلوماتیک در کابل بود. بر این اسـاس، 
یـک افـرس تـرک افغانی االصـل، آقـای عبدالرحمـن 
صمـدان، در سـال ۱۹۲۰ میـالدی به عنوان مناینده 
ترکیـه در افغانسـتان توظیـف شـد. سـفارت ترکیـه 
اولیـن مأموریـت دیپلوماتیـک در کابـل شـد. ترکیـه 
دومیـن کشـوری بـود کـه افغانسـتان را بـه رسـمیت 
شـناخت. همچنـان افغانسـتان دومین کشـوری بود 

کـه حکومـت انقـره را بـه رسـمیت شـناخت.
در ۱۰جـون ۱۹۲۱میـالدی، سـفارت افغانسـتان در 
انقـره افتتـاح شـد و آتاتـورک خـود پرچم افغانسـتان 
را بـه بـاالی قطـب برافراشـت. امان اللـه خـان اولین 
رییـس دولـت خارجـی بـود کـه در مـاه مـی سـال 

۱۹۲۸میـالدی بـه ترکیـه سـفر کـرد. 

توافق نامـه  اولیـن  سـفر  ایـن  در  همچنیـن  ترکیـه 
همـکاری فنـی خـود را امضا کـرد. همـکاری نزدیک 
ترکیـه با افغانسـتان تـا آغاز جنگ جهانـی دوم ادامه 
داشـت. قسـمت میانه مرز افغانسـتان و ایران توسط 
-۱۹۳۴ سـال های  در  ترکیـه  از  کمیسـیون  یـک 

هنگامـی  اسـت.  شـده  تنظیـم  میـالدی   ۱۹۴۵
آتاتـورک در سـال ۱۹۳۸ میـالدی درگذشـت،  کـه 
رسـمی  به طـور  کـه  بـود  کشـوری  تنهـا  افغانسـتان 
عـزای یک هفتگـی را بـا پرچم هـای نیمـه برافراشـته 

اعـالم کـرد. 
بعـد از جنـگ جهانـی دوم، ترکیـه نقـش مهمـی در 
دولتـی  مـدرن  سـاختارهای  ایجـاد  در  افغانسـتان 
نظامـی،  اداری،  عرصه هـای  در  عامـه  نهادهـای  و 
تـا  ترکیـه  کـرد.  ایفـا  صحـت  و  آموزشـی  فرهنگـی، 
دهـۀ۱۹۶۰ میـالدی بـه اعـزام معلـامن، داکـرتان، 
زمینه هـای  در  کارشناسـان  و  نظامـی  افـرسان 

اسـت. داده  ادامـه  مختلـف 
 سـفر ظاهرشـاه به ترکیـه در تاریخ ۲۶ اگسـت- ۸ 
سـپتامرب ۱۹۵۷ میـالدی در آن زمان هـای گرامی 
انجـام شـد. به عنـوان منایـش مشـخص حامیـت، 
تاریـخ  در  منـدرس  عدنـان  ترکیـه  نخسـت وزیر 
دیـدار  کابـل  از  ۱۹۵۶میـالدی  ۲۶-۳۰جـوالی 
سـوی  از  ۱۰روزه  یک سـفر  آن  به دنبـال  و  کـرد 
رییس جمهـور جالل بایار در ۱۲ الی ۲۲سـپتامرب 
۱۹۵۸میـالدی صـورت گرفت که شـامل دیـدار از 

کابـل، قندهـار، هلمنـد، کنـدز و بغـالن بـود.
ایـن همـکاری نزدیـک تا زمان اشـغال شـوروی در 
سـال۱۹۷۹ میـالدی ادامـه داشـت. پس از سـال 
۱۹۸۹میالدی، ترکیـه از نزدیک درگیری را دنبال 
کـرد و تـالش کـرد تـا از طریق سـفارت خـود که تا 
سـال۱۹۹۶ میـالدی بـاز بود، بـه تالش های صلح 

و ثبـات در افغانسـتان کمک کند.
طـی ۱۹سـال اخیـر، ترکیـه بـه آمـوزش افـرسان 
نظامـی و پولیـس افغانسـتان آغـاز کـرده، کـه تـا 
اکنـون ۵۰۶۱ نظامـی و ۹۹۱۳ افـرس پولیـس را 

اسـت.  داده  آمـوزش 
انکشـافی  کمک هـای  بیشـرتین  ترکیـه  امـروز، 
عمدتـا  کـه  کـرده  ارائـه  خـود  تاریـخ  طـول  در  را 
صحـت  و  زیرسـاخت ها  آمـوزش،  عرصه هـای  در 
و  متقاضـی  بزرگ تریـن  افغان هـا  می باشـد. 
ترکیـه  تحصیلـی  بورسـیه های  دریافت کننـده 
چهـار  و  ۲۱مکتـب  والیـت  هشـت  در  هسـتند.  
مرکـز آموزشـی ترکیـه بـا ۷۰۸۰ دانش آمـوز وجـود 
دارد و مـا قصـد داریـم تـا مکاتـب جدیـدی را در 

کنیـم.   افتتـاح  نیـز  دیگـر  والیت هـای 
بـرای  مـا  تالش هـای  از  بخشـی  به عنـوان 
دسـتیابی بـه مناطق مختلـف افغانسـتان، دومین 
رسقنسـولگری خـود را در مـاه جـون سـال۲۰۲۰ 
میـالدی در هـرات افتتـاح کردیم و آماده سـازی ها 
برای افتتاح قنسـولگری سـوم در قندهار در سـال 
دهـه  چهـار  از  افغانسـتان  دارد.   ادامـه  جـاری 
بدین سـو رنـج می بـرد. مدت هاسـت کـه زمـان در 

آمـدن صلـح گذشـته اسـت. 
پـس از آغاز روند صلح افغانسـتان در ۱۲سـپتامرب 
۲۰۲۰میـالدی، اکنـون یک فرصـت تاریخی برای 
دسـتیابی بـه صلـح وجود دارد. با وجـود این همه، 
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه راه صلح طوالنـی و پر از 
چالـش اسـت.  بنابرایـن، هـدف نهایـی نبایـد هـر 
آن صلحـی باشـد، بـل یـک صلـح پایـدار و دایمی 
مسـوولیت  طرفیـن  از  یـک  هـر  بنابرایـن  باشـد. 
تاریخـی دارنـد کـه این فرصت را از دسـت ندهند. 
 ترکیـه همیشـه طرفـدار رونـد صلـح بـه رهـربی و 
مالکیـت افغانسـتان بـوده اسـت.  در این راسـتا تا 
زمانـی کـه به کمـک ما نیاز باشـد، آماده ایـم که از 
بـرادران افغـان خـود پشـتیبانی کنیم تـا در تالش 
بـرای دسـتیابی بـه صلـح پایـداِر مـورد اسـتقبال 
بازیگـران  و  افغانسـتان  جامعـه  اقشـار  همـه 
منطقه یـی و بین املللی مشـارکت داشـته باشـیم.

رسمقاله

یک ســال از توافق نامــۀ صلــح دوحــه میــان ایــاالت 
ــۀ  ــه نقط ــی ک ــت. توافق ــان گذش ــکا و طالب ــدۀ امری متح
ــن  ــود. ای ــتان ب ــر افغانس ــۀ اخی ــخ دو ده ــی در تاری عطف
توافــق مــردم افغانســتان را امیــدوار بــه آمــدن صلــح 
ــخ  ــم تل ــه طع ــار ده ــش از چه ــه بی ــی ک ــاخت. مردم س
ــای  ــس از امض ــد و پ ــه کرده ان ــونت را تجرب ــگ و خش جن
ــدار در کشــور  ــح پای ــه آمــدن صل ــدوار ب ــق دوحــه امی تواف
بودنــد، امــا پــس از گذشــت یک ســال از ایــن توافــق هیــچ 

نشانی از کاهش خشونت ها نیست.
ــی  ــچ اراده ی ــد و هی ــت می آفرین ــان وحش ــان همچن  طالب

ــدارد.  ــرای اصــاح اعمــال خــود ن هــم ب
ــه امضــای  ــداده ک ــا خشــونت را کاهــش ن ــه تنه ــان ن طالب
فعالیت هــای  بــر  تاییــدی  مهــر  را  توافق نامــه  ایــن 
هراس افکنانــۀ خــود می داننــد؛ زیــرا کــه اگــر امــروز 
قــدرت  تصاحــب  در  حــق  صاحــب  را  خــود  طالبــان 
ــا  ــن تروره ــر همی ــه به خاط ــد ک ــور می کنن ــد، تص می دانن
و خشونت هاســت. بــه همیــن ســبب، طالبــان توافــق دوحــه 
ــداران خــود  را به عنــوان یــک پیــروزی تلقــی کــرده و طرف

ــد. ــویق می کنن ــدید جنــگ تش را بــرای تش
امــا مشــخص اســت کــه مــردم خــاف بــاور شــکل گرفتــه 
پــس از توافق نامــۀ صلــح میــان طالبــان و امریــکا، باورشــان 
نســبت بــه صلــح کمرنگ تــر شــده، زیــرا کــه آن هــا صلــح 
ــا  ــا متاســفانه ب ــد، ام ــگ می دانن ــود وحشــت و جن را در نب
ــل  ــوص در کاب ــه خص ــور ب ــه در کش ــتی ک ــای وحش فض
ــن فضــا بســیار  ــح را در ای ــه صل ــتیابی ب ایجــاد شــده، دس

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــوار ب دش
ایــاالت متحــده امریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری ترمــپ 
ــه  ــتان هرگون ــی از افغانس ــای امریکای ــروج نیروه ــرای خ ب
ــا  ــان ت ــان طالب ــد. از آزادی زندانی ــل ش ــی را متقب هزینه ی
ــت های  ــرش خواس ــرای پذی ــتان ب ــت افغانس ــر دول ــار ب فش
طالبــان مــواردی بودنــد کــه ترمــپ بــرای پایــان دادن بــه 
حضــور در افغانســتان عملــی ســاخت، امــا نــه تنهــا ســطح 
خشــونت ها کاهــش پیــدا نکــرد، بــل شــاهد قتــل هدفمنــد 

ــم. ــانه یی بودی ــی و رس ــری، مدن ــوق بش ــاالن حق فع
ــار  ــکا، از آن فش ــد در امری ــت جدی ــدن دول ــا روی کار آم ب
ــر کاســته شــد  ــدون تدبی ــح ب ــراری صل ــرای برق گذشــته ب
ــروری  ــر ض ــح را ام ــق صل ــری تواف ــدن بازنگ ــت بای و دول
دانســت. مشــخص اســت کــه دولــت بایــدن قصــد نــدارد تــا 
ــداف  ــدای اه ــن کشــور در افغانســتان را ف دســتاوردهای ای
ــا فضــای  ــن مســاله باعــث شــده ت ــا ای ــد، ام ــذر نمای زودگ
روانــی جامعــۀ افغانســتان دچــار تشــویش های بســیاری در 

ــح گــردد. ــۀ صل زمین
ــح  ــه صل ــتند ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــان ب ــی کارشناس تمام
ــه آن  ــۀ پیچیــده و چندبعــدی اســت کــه دسترســی ب مقول
بــه ســادگی و بــا امضــای یــک توافق نامــه امکان پذیــر 
ــتاوردهای  ــه دس ــردم آن اســت ک ــا خواســت م نیســت، ام
قابــل لمســی در ایــن راســتا بایــد به وجــود آیــد کــه شــاید 
ــونت ها  ــم گیر خش ــش چش ــتا کاه ــن راس ــن گام در ای اولی
ــاز  ــان ب ــروه طالب ــه گ ــتقیم ب ــت مس ــن خواس ــد. ای باش
ــح در  ــدن صل ــود آم ــرای به وج ــد ب ــان بای ــردد. طالب می گ
گام نخســت حســن نیــت خــود را در ایــن راســتا نشــان داده 
ــرای آتش بــس  ــا زمینــه ب و خشــونت ها را کاهــش دهنــد ت

فراهــم گــردد.
ــی  ــرد قاطع ــز رویک ــتان نی ــت افغانس ــر دول ــوی دیگ از س
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــته اس ــح نداش ــۀ صل در زمین
ــوص  ــه خص ــح ب ــۀ صل ــده در زمین ــام ش ــای انج فعالیت ه
ــان  ــای می ــروع گفتگوه ــه و ش ــح دوح ــق صل ــس از تواف پ
ــتان  ــامی افغانس ــوری اس ــات جمه ــان و هی ــرف طالب ط

ــت.  ــوده اس ــم گیر نب ــدان چش چن
ــح  ــه و ســردرگمی پروســۀ صل ــن زمین ــت در ای ضعــف دول
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــاور م ــی، ب ــای سیاس ــان بازی ه در می

ــف ســاخته اســت. ــت ضعی ــرد دول عملک
دولــت در برخــورد بــا گــروه طالبان بیــش از اندازه مماشــات 
ــونت ها  ــا خش ــده ت ــث ش ــری باع ــن مصلحت نگ ــته، ای داش
افزایــش یابــد. دولــت درکنــار آنکــه مذاکــرات بــا طالبــان را 
پیــش می بــرد بایــد بــه فکــر تامیــن امنیــت در کشــور نیــز 
ــی کشــور  ــت مل ــه امنی ــی ک ــه عمل ــا هرگون ــد ب باشــد. بای
ــد.  ــورد کن ــه برخ ــد، قاطعان ــه می کن ــره مواج ــا مخاط را ب
ــه در  ــت چ ــل امنی ــل مخ ــا عوام ــورد ب ــت در برخ قاطعی
ــر  ــای دیگ ــطح گروه ه ــه در س ــان و چ ــروه طالب ــطح گ س
ــت در  ــخ دول ــه ارادۀ راس ــردم ب ــا م ــد ت ــد ش ــث خواه باع

ــت بایســتند. ــار دول ــح ایمــان آورده و در کن ایجــاد صل
در نهایــت می تــوان گفــت کــه صلــح در فضــای وحشــت زده 
ــطح  ــد از س ــان بای ــرف طالب ــم ط ــت. ه ــر نیس امکان پذی
خشــونت ها بکاهنــد و هــم دولــت جمهــوری اســامی 
افغانســتان بایــد بــا عوامــل مخــل امنیــت قاطعانــه برخــورد 
کنــد و همچنیــن صلــح را اجــازه ندهــد کــه قربانــی 
جناح هــای  و  گروه هــا  کوتاه مــدت  سیاســی  بازی هــای 
سیاســی گــردد. تــا زمانــی کــه ایــن امــر بــه واقعیــت مبــدل 

ــد شــد. ــد نخواهن ــح باورمن ــه پروســۀ صل ــردم ب نشــود، م

صلح و فضای وحشت

اوغوزخان ارطغرل؛ 

سفیر کبیر جمهوری ترکیه

در ۱۰جون  

۱۹۲۱میالدی، سفارت 

افغانستان در انقره 

افتتاح شد و آتاتورک 

خود پرچم افغانستان 

را به باالی قطب 

برافراشت. امان الله 

خان اولین رییس 

دولت خارجی بود 

که در ماه می سال 

۱۹۲۸میالدی به ترکیه 

سفر کرد.



 قسمت پنجم
تـا حـاال بـه ایـن فکـر کرده ایـد، چرا یـک مسـابقه طناب کشـی 
بـرای متاشـاگران جـذاب می شـود؟ چـون می خواهنـد بفهمنـد 
باالخـره کـدام طـرف زور می شـود و موفقانه طناب را به سـمت 
خـود می کشـد. همچنیـن در دیگـر مسـابقه ها هم، چنین اسـت 
و مـا می خواهیـم بدانیـم نتیجـه چـه می شـود؟ هـر چـه نتیجـۀ 
مسـابقه مهم تـر باشـد، متاشـاگرها بـا دقـت بیشـرتی تـاش دو 
طـرف را زیـر نظـر می گیرنـد و حتـی یـک لحظـه هـم از دیدن 

مسـابقه چشـم برمنی دارنـد.
به عنـوان یـک داسـتان نویس البـد بـه ایـن موضـوع هـم فکـر 

کرده ایـد کـه چطـور داسـتانم بـرای مخاطـب جـذاب شـود و 
نتوانـد از خواندنـش دسـت بـردارد؟ حتـا راه هـا و روش هـای 
زیـادی وجـود دارد، امـا مهم تریـن عامـل جذابیـت در ماجرای 
یـک داسـتان ایـن اسـت کـه:  اول؛ بـرای مخاطـب ایـن سـوال 

ایجـاد شـود: بعـد چـه می شـود؟
دوم؛ ایـن سـوال آنقـدر برایش مهم شـود کـه نتوانـد از خواندن 

ادامۀ داسـتان دسـت بردارد.
ایجـاد حالـت انتظـار و کنجـکاوی در مخاطـب بـرای فهمیـدن 
نتیجـۀ داسـتان تعلیـق نـام دارد. جالـب شـد! پـس برای نوشـن 

یـک داسـتان پـر کشـش و جـذاب احتیـاج بـه تعلیـق داریم. 
تعلیق چطور در داستان ایجاد می شود؟

بـرای اینکـه در یـک داسـتان تعلیـق ایجـاد شـود بایـد نوعـی 
تقابـل و کشـمکش میـان شـخصیت ها ایجـاد شـود. اگـر منافـع 
بـه  بـرای رسـیدن  و  باشـد  تضـاد  داسـتان در  شـخصیت ها در 
میان شـان  باشـند  یکدیگـر  بـا  رقابـت  بـه  ناچـار  اهداف شـان 
کشـمکش می شـود. اگـر بـرای مخاطـب نتیجـه این کشـمکش 
را  داسـتان  گرنـه  و  می کنـد  پیگیـری  را  داسـتان  باشـد،  مهـم 
میـان  پنهـان  و  آشـکار  تقابـل  کشـمکش  کـرد.  خواهـد  رهـا 
اسـت.  داسـتان  یـک  در  موجـود  نیروهـای  و  شـخصیت ها 
ایـن کشـمکش ها گاهـی بـه صـورت خیلـی آشـکار صـورت 
می گیـرد. مثـل نـرد دو پهلـوان در افسـانه ها و حکایت هایی که 
می خوانیـم و در نهایـت بـا حـذف فیزیکـی یکـی از دو طـرف 

می شـویم. مواجـه 
صـورت  بـه  کشـمکش  معمـوال  مـدرن  داسـتان های  در  امـا 
بـل در مجموعـۀ رفتـار،  نیسـت،  فزیکـی  آشـکار و نردهـای 
گفتـار و افـکار شـخصیت های داسـتان بـروز پیـدا می کنـد. هـر 
شـخصیتی در داسـتان بـرای رسـیدن بـه اهدافـش بـه موانعـی 
برمی خـورد. ایـن موانـع ممکـن اسـت برخاسـته از ضعف هـا و 
تردیدهـای خـودش باشـد یـا اینکه شـخص دیگری خواسـته و 

ناخواسـته بـر رس راهـش سـنگ اندازی کنـد. 
بـه دو کلمـۀ خواسـته و ناخواسـته دقـت کنیـد! موانعـی کـه بـر 
رس راه شـخصیت قرار می گیرد همیشـه از روی دشـمنی نیسـت. 
فرض کنید؛ شـخصی به نام ارسـان برای رسـیدن بـه موفقیت و 
یـک مقـام عالی رتبـه می خواهد به شـهری دیگر بـرود. او برای 
تصاحـب چنیـن موقعیت هایـی رقیب هایـی بـر رس راه دارد. بـا 
آن هـا رقابـت کـرده و بـر آن هـا پیـروز می شـود، امـا درسـت در 

لحظاتی که مسـت از پیروزی در تدارک مقدمات سـفر اسـت، 
ناگهـان مـادرش بیار می شـود و هیچ کسـی وجود نـدارد که از 
او پرسـتاری کنـد. مـادر به هیـچ عنوان راضی به رفن با ارسـان 
و تـرک خانـۀ خـود نیسـت. یک دو راهی دشـوار برای ارسـان 
کـه سـال ها منتظـر چنیـن فرصتـی بـرای رفـن بـوده و از سـویی 
بـه مـادر خـود بسـیار دلبسـته و مدیـون اسـت و منی توانـد او را 

رهـا کند.
انتظارآفرینـی  و  تعلیـق  ایجـاد  دیدیـد کـه چگونـه کشـمکش 
می کنـد؟ بـه نظـر شـا باالخره ارسـان به سـفر می رود یـا پیش 

می مانـد؟ مـادرش 

انواع کشمکش
اگـر یـک طـرف کشـمکش را همـواره خـود شـخصیت اصلـی 
داسـتان قـرار بدهیـم، تقابـل او گاهی بـا خودش اسـت و گاهی 
بـا نیروهـای دیگر. از همین رو انواع کشـمکش در چهار دسـتۀ 
بـا  اصلـی 1-کشـمکش شـخصیت بـا خـودش، 2- کشـمکش 
فـرد دیگـر، 3- کشـمکش بـا طبیعـت و 4- کشـمکش بـا جامعه 

می شـود. تقسـیم بندی 
فقـط  دسته بندی شـان  و  کشـمکش ها  جداسـازی  البتـه 
بـرای شـناخت بهـرت اسـت وگرنـه بـه صـورت طبیعـی معمـوال 
ایـن  متـام  از  معجونـی  و  آمیختـه  داسـتانی  کشـمکش های 
کشمکش هاسـت. بلـه! در هـر داسـتان ممکـن اسـت یکـی از 

شـود. منایـان  بیشـرت  کشـمکش ها  ایـن  انـواع 
• کشمکش شخصیت با خودش:

ایـن نـوع کشـمکش، معمـوال بسـیار پیچیـده اسـت. فـرد باید با 
مقابلـه   ... و  لذت هـای شـخصی  ترس هـا، ضعف هـا،  باورهـا، 
کند. گذشـن از باورها و اعتقادات شـخصی به سـادگی نیسـت 
قـرار  و  ارسـان  مثـال  در  اسـت.  قـوی  انگیزه هـای  نیازمنـد  و 
گرفـن بـر رس دو راهـی سـفر و پرسـتاری از مـادر کـه در چنـد 
خـط باالتـر گفته شـد نوعی از کشـمکش شـخصیت با خودش 
اسـت. مادری که در بسـرت بیـاری افتاده اسـت در واقع قدرتی 
بـرای مانـع شـدن از سـفر ارسـان نـدارد و ایـن ارسـان اسـت 
کـه بایـد در کشمکشـی نفس گیـر بـا خودش بـه تصمیـم نهایی 

برسـد. سـفر یـا پرسـتاری؟ یـا حتـی پیدا کـردن راهی سـوم!
 • کشمکش شخصیت با فردی دیگر:

ایـن نوع کشـمکش پرکاربردترین و شـایع ترین کشـمکش های 
در  غالبـا شـخصی  داسـتانی  هـر  در  داستان هاسـت.  در  رایـج 
مقابـل شـخصیت اصلـی وجـود دارد کـه سـاز مخالـف می زند. 
ایـن شـخصیت گاهـی بـه صورت یـک حریـف کاما سـنتی و 
درمبارزه یـی تـن بـه تـن قصد حـذف فزیکی شـخصیت را دارد 
در  دادن  پیچیده تـر درصـدد شکسـت  نقشـه های  بـا  گاهـی  و 

دیگـر عرصه هاسـت. 
البتـه یادتـان باشـد کـه در ایـن نـوع کشـمکش، لزومـا طـرف 
مقابـل یـک دشـمن خونـی نیسـت. بـاز هـم بـه مثـال ارسـان 
برگردیـم. فـرض کنیـم که ارسـان خواهری هم دارد کـه از قضا 
او هـم تصمیـم بـه رفـن دارد. ارسـان متـام تاشـش را می کند 
کـه خواهـرش را راضـی به ماندن و پرسـتاری از مـادر کند. ولی 

خواهـرش دالیـل محکمـی دارد کـه بایـد شـهر را تـرک کنـد. 
کشـمکش و جدالـی کـه میـان ارسـان و خواهـرش درمی گیرد 
از نـوع کشـمکش شـخصیت بـا فـردی دیگـر اسـت. راسـتی! 
حـاال کـه قصـه بـه اینجا کشـیده شـد، مـن فکـر می کنـم خوهر 
ارسـان بـرای ماندن رشط می گذارد. ارسـان بـرای اینکه رشط 
را قبـول کنـد بایـد دسـت بـه خافـی بزنـد کـه در صورت افشـا 
شـدن موقعیـت کاری اش در برابـر رقیبانـش شـدیدا بـه خطـر 
می افتـد. هـان موقعیتـی کـه برای رسـیدن بـه آن سـال ها خون 
دل خـورده بـود. بگذریـم! ذهـن شـوخ بـرای قصه گویی خوب 
اسـت ولـی حـاال بهـرت اسـت در مـورد انـواع کشـمکش حـرف 

بزنیم.
 • کشمکش شخصیت با طبیعت: 

خـان دوم از هفت خـان رسـتم را یادتـان هسـت؟ او در مسـیر 
رسـیدن بـه کـوه دماونـد بـه صحرایـی گرم و خشـک می رسـد. 
گرمـای هوا او را به شـدت تشـنه کـرده، ولی هیچ آبـی منی یابد 
و نزدیـک اسـت که جـان دهد. در واقع رسـتم در کشـمکش با 
طبیعـت قـرار دارد. او از پـروردگار مـدد می طلبـد و در نهایـت 
رد میشـی صحرایـی را می گیـرد و چشـمه را کشـف می کنـد. 
تقابـل و کشـمکش یـک شـخصیت بـا طبیعـت در داسـتان ها 
ارتبـاط  انسـان ها  افسـانه های کهـن پررنگ تـر اسـت؛ چـون  و 
بی واسـطه تری بـا طبیعـت داشـتند و از حـوادث طبیعـی تاثیـر 
بیشـرتی می گرفتنـد. در داسـتان های شـهری و مـدرن ایـن نـوع 
تقابـل کمرنگ تـر شـده، امـا بـا این حـال منی توان گفـت کاما 
منسـوخ شـده اسـت. منونۀ معروفی کـه می تـوان از آن یاد کرد، 
رمـان پیرمـرد و دریـا نوشـته نویسـندۀ نامـدار امریکایی ارنسـت 
همینگـوی اسـت. پیرمـرد ماهیگیری که مدت هاسـت، نتوانسـته 
حتـی یـک ماهـی هـم صید کنـد. عمـدۀ رمان رشح کشـمکش 
را  آن  می تـوان  کـه  دریاسـت  در  غول پیکـری  ماهـی  بـا  او 
منـادی از طبیعـت دانسـت. ای چـه بسـا نویسـندۀ زیرکـی که با 
ترکیـب ایـن نوع کشـمکش بـا دیگر انـواع کشـمکش در خلق 
فضاسـازی و ایجـاد فضای منادین بسـیار موفقانـه عمل کند. به 
طـور مثـال فـردی کـه برای کشـن بـرادر خـود به طـرف خارج 
شـهر مـی رود، ولـی همچنـان در تردیـد و کشـمکش بـا خـود 
اسـت و دایـم خاطـرات گذشـته به یـادش می آید. )کشـمکش 
درونـی( بـرف شـدیدی هم در حـال باریدن اسـت. در میانه راه 
رسمـا و طوفـان شـدت می گیـرد بـه ناچـار درون کلبه یـی چوبی 
می خـزد و راهـی بـرای گرم شـدن جسـتجو می کند )کشـمکش 
بـا طبیعـت(. رسمـای هـوا در عین حال بـا مضمون کلی داسـتان 
و فضـای رسد روابـط دو بـرادر متناسـب اسـت. ماجرایـی کـه 
نوشـتۀ عبـاس  مـردگان  از رمـان سـمفونی  نقـل کـردم  برایتـان 

اسـت.   معروفی 
جمعـی  باورهـای  و  سـنت ها  بـا  شـخصیت  کشـمکش   •  

رسنوشـت: )جامعـه(/ 
دارنـد،  خانوادگـی  و  اجتاعـی  زمینـۀ  کـه  داسـتان هایی  در 
باورهـای  نـام سـنت ها و  بـه  معمـوال حریفـی بسـیار قدرمتنـد 
جامعـه هـم وجـود دارد. در یـک سـوی ایـن تقابـل شـخصیت 
داسـتانی مـا قـرار گرفتـه و در سـوی دیگر سـنت ها و رسـم های 
یـک جامعـه. امـا یک سـوال! در کشـمکش یک شـخصیت با 
فـرد دیگـر، حریف هـا کامـا مشـخص اسـت. مثـا یـک سـو 
ارسـان ایسـتاده و طـرف دیگر خواهـرش، هر دو طـرف کاما 
عینـی و واقعـی هسـتند. هـر دو طـرف می تواننـد بـا یک دیگـر 
صحبـت کننـد بـه یک دیگـر بـه صـورت کامـا واقعـی آسـیب 
وارد کننـد یـا بـه همدیگـر کمـک کننـد. امـا در یـک داسـتان 
چگونـه نشـان دهیـم کـه یک شـخصیت بـا حریـف و مفهومی 
انتزاعـی پنجـه در پنجـه انداختـه و دچـار کشـمکش شـده اند؟ 
چطـور ارسـان بایـد باورهـای یـک جامعـه را شکسـت دهـد 
یـا از آن شکسـت بخـورد؟ هـر یـک از شـخصیت های یـک 
داسـتان بـه نوعـی از باورهـای جامعـه هـم منایندگـی می کنـد. 
باورهـا و سـنت های یـک جامعـه در گفتار و رفتار شـخصیت ها 
بـروز پیـدا می کند. مثا ارسـان بارهـا از زبان خواهرش شـنیده 
اسـت کـه مـردم او را بـه چشـم یـک فرزنـد ناسـپاس می بیننـد. 
او حتـی در خیابـان کـه قـدم می زنـد سـنگینی نـگاه مامت بـار 
عابـران را حـس می کنـد بـا اینکـه شـاید در واقـع آن عابـران 
اصـا ارسـان را منی شناسـند و او فقـط خیـال می کنـد. چـون 
زندگـی مـا مثل ماهـی که متـام اطرافـش را آب فراگرفتـه، غرق 
اجتاعـی  آداب  از  انبوهـی  و  عرفـی  رفتارهـای  و  باورهـا  در 
اسـت. پـس طبیعـی اسـت که هـر حرکت بـر خـاف آن باورها 
و رسـم های قدیمـی بـه ایـن سـادگی ها هم نیسـت و شـخصیت 

را دچـار کشـمکش جـدی خواهـد کـرد.

کتابنامه
فرهنگ   madanyatdaiسال دهم       دوشـنبه 11 حوت 1399 ly.com

زندگی و پیچ و خم هایش
مروری بر رمان »چار گرد قال گشتم«  نوشتۀ 

رهنورد زریاب

یکی از تابلوهای پیکاسو به حراج گذاشته شد
 حراجی »بن هامس« اعالم کرده یکی از تابلوهای معروف »پابلو پیکاسو« نقاشی مشهور اسپانیایی در سال ۱۹۳۷ خلق شده و در یک حراجی در نیویارک به فروش گذاشته خواهد شد.

تابلو نقاشی »زنی با کاله ِبرِه بنفش« که در مارس ۱۹۳۷ نقاشی شده است، در ۱۳می در حراجی آثار هرنی مدرن و امپرسیونیست بونهامس به مزایده گذاشته خواهد شد.
این نقاشی از زمانی که در سال ۱۹۸۴ توسط مالکان کنونی اش از یک گالری امریکایی خریداری شده، تاکنون هیچ گاه به منایش عموم گذاشته نشده است. کارشناسان ارزش تقریبی این تابلو 

نقاشی را بین ۱۰میلیون الی ۱۵میلیون دالر تخمین زده اند.

 بـدون شـک »رهنـورد زریـاب« از معـدود نویسـندگان 

داسـتانی  ادبیـات  دنیـای  در  ژرف نگـر،  و  کهنـه کار 

افغانسـتان بـود. اگرچه زندگـی شـخصی اش، دردرسهای 

زیـادی را برایـش پیـش کشـیده بـود، بـا ایـن حـال چنین 

بـه  نویسـندۀ کارکشـته،  ایـن  قلـم  و  اراده  کـه  می منایـد 

سادگی عذر نیاورده و عقب ننشسته بود. 

دنیـای  در  می توانـد  چقـدر  نویسـنده  یـک  آنکـه  سـوای 

را  خـود  داسـتانی  پیـام  و  باشـد  خـالق  خـود  داسـتانی 

در  قلمـش  کنـد،  منتقـل  بـه ذهـن خواننـده  هرنمندانـه 

نهایـت مسـیری را پیـش می گیـرد کـه دانـش، تجربـه و 

فضـای زندگـی صاحـب قلـم آن را می طلبـد. تأثیـر ایـن 

قاعـده در حـدی اسـت کـه به سـادگی، هم سـاختار و هم 

محتـوای مـنت را متأثـر خواهـد سـاخت. 

قلـم »زریـاب« نیـز در بیشـرت رمان هایـش بـه نحـوی تابـع 

یـک  بـا  حتـی  می توانـد،  خواننـده  و  اسـت  اصـل  ایـن 

نوشـته های  بیشـرت  در  را  نکتـه  ایـن  سـطحی،  خوانـش 

وی بـه سـادگی مشـاهده کنـد، ماننـد رمان هـای »کاکـه 

شـش پر و دخـرت شـاه پریـان«، »گلنـار و آیینـه«، »درویـش 

پنجـم« و در نهایـت هـم »چارگـرد قـال گشـتم«.

از کارهـای مشـهور  یکـی  رمـان »چارگـرد قالگشـتم...«   

نیـز بـه حسـاب می آیـد کـه کاری ژرف و جالـب  زریـاب 

اثـر،  یـا  مـنت  هـر  اینکـه  داشـت  نظـر  در  بـا  می منایـد. 

پیـام  و  معنـا  حامـل  خوانندگانـش  تعـداد  بـه  می توانـد 

باشـد، جنبۀ تربیتی- اجتامعی این رمان، بیشـرت از سـایر 

پیام هـا و معانـی مدنظـر خالـق آن، مـورد پسـند و متجیـد 

واقـع شـده اسـت. 

کـه  می کنـد  روایـت  را  دردی  آغـاز،  هـامن  از  نویسـنده 

تـک تـک مـن و شـام بیـش از چهـل سـال بـا آن زندگـی 

کرده ایـم: جنـگ. جنـگ مـا را بـه جـان هـم می انـدازد، از 

هـم دورمـان می کنـد و در نهایـت لبـاس هیـچ بـه تن مـان 

می پوشـاند و در ایـن زمینـه، هیـچ فرقـی بیـن ملیت هـا و 

قومیت هـای مختلـف، بیـن یـک مـادر و خواهـر افغـان بـا 

سـایر مـادران و خوهـران، وجـود نـدارد. درد، درد اسـت و 

همیشـه و بـرای همـه زجـرآور. 

را  کـودک  چنـد  نشسـنت  کـه  داسـتان  از  بخشـی  در 

بربلندتریـن بـام خانـۀ یـک محلـه، در یـک غـروب خزانـی 

روان شـناختی  شـدت  بـه  صحنـه  می کشـد،  تصویـر  بـه 

طراحـی شـده اسـت. تک تـک آن کـودکان نشسـته در آن 

غـروب زیبـا، در خانواده هـای متفـاوت بـا سـطح اقتصـاد 

متفـاوت و بـا زندگـی نسـبتاً متفـاوت بـزرگ شـده اند، از 

همیـن روسـت که هر یـک نگرش خاص خـود را در تحلیل 

و بررسـی قضایـا دارنـد؛ هر یک چـون حکیمی از حکیامن 

زمانـه، بـه نحوی بـه قضایا می نگرنـد که اقتصـاد، خانواده 

و در نهایـت جریـان تربیتی شـان اقتضـا می کنـد و دسـت 

آخـر هـم مسـالۀ عشـق اسـت کـه عمـق آن، می توانـد بـه 

سـادگی فاصله هـا و تفاوت هـا را محـو کنـد. فـردی افغان، 

در یـک رابطـۀ عاشـقانه بـا دخـرت »روسـی« قـرار می گیرد، 

وسـعت عشـق مرزهـا را بـه رسـمیت منی شناسـد و عشـق 

همچنـان پایـدار اسـت؛ حتـی اگـر در نهایـت و در ظاهـر، 

طـرح جدایی و سـوخنت به خـود بگیرد، شـاید هم جدایی 

بـرای آن اسـت کـه بـه مانـدگاری عشـق کمـک کنـد. در 

از  آگاهـی  وصـف  بـا  اگـر  چـه می شـود،  امـا  میـان  ایـن 

نهایـت عشـق، باز هم عشـق بورزیـم و زندگـی کنیم؟ مگر 

زندگـی چیـزی جـز عشـق و امیـد اسـت؟

احمد مدقق، داستان نویس

کشمکش، اهمیت و انواع آن در داستان
درآمدی بر طرح و ساختار داستان
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حکیم رشیدی



بـه  دسـت  دسـت   ویدیویـی  مجـازی  فضـای  در   
می شـود از اعرتافـات فـردی که گویـا در حملۀ انفجاری 
روز یک شـنبه، سـوم حـوت در چهـارراه بر کـی کابـل 
دسـت داشـته اسـت. در ایـن ویدیـوی کوتاه، فـردی که 
مبـب انفجـاری را در رسک جـا بـه جـا کـرده، اعـرتاف 
می کنـد کـه در بدل ۱۵۰۰افغانـی ایـن کار را انجام داده 

است. 
جـدای از ابعـاد حقوقـی و جزایی همکاری ایـن فرد در 

حملـۀ انفجـاری، ایـن ویدیـو چندیـن نکتـه دربـردارد؛ 
ابتـدا اینکـه اعرتافـات ایـن فـرد نشـان دهندۀ آن اسـت 
کـه دولـت افغانسـتان در مبـارزه بـا فقر شکسـت خورده 
امکانـات  نتوانسـته  و 
بـرای  را  رفاهـی  اولیـۀ 
خـود  شـهروندان 
تامیـن کنـد. همینطـور 
ایـن  دیگـر  نکتـۀ 
ویدیـو می توانـد یک 
باشـد؛  خطـر  زنـگ 
بـرای  خطـر  زنـگ 
دولت مـردان مبنـی بـر 
می توانـد  فقـر،  اینکـه 
متایـل  زمینه سـاز 
بزهـکاری  بـه  افـراد 
فعالیت هـای  و 
باشـد.  تخریب کارانـه 
صـورت  بـه  بایـد  لـذا 
ایـن  بـه پاسـخ  جـدی 
کـه  پرداخـت  سـوال 
فقـر در افغانسـتان بـه چـه میـزان اسـت؟ و آیـا دولت در 
امـر مبـارزه بـا فقـر موفـق بـوده اسـت یـا خیـر؟ آنچنـان 
کـه از شـواهد بسـیاری برمی آیـد، دولـت در محـو فقـر 
و حتـی کاهـش فقـر نـاکام بـوده اسـت. بـا توجه بـه این 
بایـد بـه پاسـخ ایـن سـوال پرداخـت کـه دلیـل ناکامـی 
چیسـت؟ چـه پالیسـی ها و روش های اشـتباهی از سـوی 
دولـت انجام شـده کـه نتیجـۀ آن افزایش فقـر در جامعه 

اسـت؟
البتـه الزم بـه یـادآوری اسـت که پدیـدۀ فقـر، پدیده یی 
تـک بعـدی نیسـت و افغانسـتان همـواره بـا ایـن پدیـده 
تاریخـی، جغرافیایـی،  بـوده و می تـوان دالیـل  مواجـه 
بـرای  فرهنگـی، سیاسـی و جامعه شـناختی متعـددی را 
ایـن پدیـده برشـمرد، امـا در گـزارش پیـش رو تنهـا بـه 
بررسـی سیاسـت های اقتصـادی دولـت و مبـارزه بـا فقـر 

مترکـز شـده اسـت.
ابهام در آمار فقر 

بر اسـاس آمار منترششـده از سـوی  ادارۀ ملـی احصاییه  
افغانسـتان در سـال ۱۳۹۸، میـزان  و معلومـات مرکـزی 
فقـر در ایـن کشـور ۵۴.۷درصد بـوده اسـت. یعنی بیش 

از نیمـی از کشـور در فقـر بـه رس می برنـد. همین طـور 
و  دوهـزار  )سـی دالر/  درآمـد  را  فقـر  معیـار  اداره  ایـن 
شـصت و چهـار افغانـی( در مـاه در نظـر گرفتـه اسـت. 
یعنـی بر اسـاس آمـار ایـن اداره، درآمد بیـش از نیمی از 
شـهروندان افغانسـتان، کمـرت از سـی دالر در مـاه اسـت. 
بـر اسـاس آمـاری کـه در هفدهـم قوس سـال جـاری از 
سـوی ایـن اداره منتـرش شـده، نشـان می دهـد کـه آمـار 
فقـر بـه ۴۷،۳درصـد رسـیده اسـت. بـر اسـاس آمـار این 

اداره فقـر در افغانسـتان کاهـش هفت  درصـدی را همراه 
داشـته و تـا حدودی می تـوان این نکته را یـک موفقیت 

انگاشت.
آمـار  ایـن  بـه  اقتصـادی  امـور  کارشناسـان  برخـی  امـا 
اطمینـان  چنـدان  آن  بـه  و  می نگرنـد  شـک  دیـدۀ  بـه 
ندارنـد. بـه بـاور این کارشناسـان ایـن آمار به چنـد دلیل 
منی توانـد، مـورد اطمینان باشـد.  آقای صبـوری به آمار 
بانـک جهانـی مبنـی بـر کاهـش میـزان تولیـد ناخالـص 
ملـی اشـاره می کنـد و می گویـد کـه ایـن میـزان، تا سـال 
۱۳۹۷ رونـدی رو بـه کاهـش داشـته و در طول پنج سـال 
حکومـت وحـدت ملـی، ۹۶دالـر کاهـش یافتـه اسـت؛ 
یعنـی بـه مقدار ۹۶دالر در سـال، هـر افغان فقیرتر شـده، 
لـذا منی تـوان ایـن آمـار بانـک جهانـی را با آمـار منترش 
شـده از سـوی اداره احصاییه منطبق دانسـت و آمار این 

مرکـز چنـدان معتر نیسـت.
محمـد صبـوری، اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر اقتصـاد 
گسـرتش  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  کان 
ویـروس کرونـا در سـال ۱۳۹۹ در افغانسـتان و متوقـف 
شـدن چرخـۀ صنعـت و اقتصـاد، منی تـوان بـه کاهـش 
فقـر در افغانسـتان بـه چشـم اطمینـان نگاه کـرد. برعاوه 
آقـای صبـوری مدعـی اسـت کـه آمـار کاهـش فقـر، بـا 
شـده،  منتـرش  مـورد  ایـن  در  کـه  بین املللـی  آمارهـای 
سـازگار نیسـت. از جملـه آمـاری کـه از سـوی بانـک 
جهانـی منتـرش شـده اسـت، میـزان فقـر در سـال ۲۰۲۰ 

هفتـاد درصـد بـوده اسـت. 
پیـش،  چنـدی  کـه  کـرد  یـادآوری  بایـد  همچنیـن 
رییس جمهورغنـی، در صحبتـی کـه بـه خاطـر دفـاع از 
پروژۀ )دسـرتخوان ملی( داشـت، آمار فقر در افغانسـتان 

را بـاالی نـود درصـد دانسـته بـود. 
در  شـکننده،  دولت هـای  ترمیـم  نظریه پـرداز  شکسـت 

مبـارزه بـا فقر
غنـی  آقـای  اقتصـادی،  کارشناسـان  برخـی  بـاور  بـه 
شکسـت  فقـر  بـا  مبـارزه  امـر  در  او  سیاسـت های  و 
خـورده اسـت. محمـد صبـوری بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
رییس جمهـور نتوانسـته تـا بـه وعده هـای خـودش عمل 

ببخشـد.  بهبـود  را  اقتصـاد کشـور  کنـد و 
کمپاین هـای  زمـان  در  کـه  می گویـد  صبـوری  آقـای 
انتخاباتـی، آقـای غنی مدعی بود کـه )یکی از مهم ترین 
تئوریسـین های فعـال در حـوزۀ اقتصـاد جهانـی بـوده و 

بـا موسسـات و سـازمان های بـزرگ اقتصـاد بین املللـی 
نیـز همکاری داشـته و برای توسـعۀ اقتصادی افغانسـتان 
و  کارآمـد  پیرشفتـه،  مـدرن،  بسـیار  اسـرتاتژی های  هـم 
کامـا منطبق با وضعیـت اجتاعی و جغرافیایی کشـور، 
ثـروت و منابـع ملـی، معـادن و اسـتعداد و قابلیتـی کـه 
از آن  افغانسـتان  اقلیمـی و جغرافیایـی  رشایـط خـاص 
برخـوردار اسـت را در نظـر دارد، امـا پـس از حکومـت 
حکومـت  از  سـال  یـک  بـه  نزدیـک  و  ملـی  وحـدت 
اقتصـادی  سیاسـت های  در  او  کـه  می بینیـم  کنونـی، 
خـود شکسـت خـورده و خـودش میـزان فقـر را باالی 

نـود درصـد می دانـد.
بودجـۀ  مـرف  بـرای  درازمـدت  برنامـۀ  نداشـن 

ملـی
آقـای صبـوری معقتـد اسـت کـه حکومـت فعلـی چه 
در زمـان حکومـت وحدت ملی و چه حـاال، برنامه یی 
درازمـدت برای مرصف بودجۀ ملی نداشـته اسـت. او 
اشـاره می کنـد که در سـال های ۱۳۹۴ـ۱۳۹۵، انرژی و 
آب مهم تریـن بخشـی بـود کـه بودجـه در آن مرصف 
می شـد، امـا در سـال ۱۳۹۷ـ۱۳۹۸، ایـن زراعـت بـود 
کـه بیشـرتین مـرصف بودجـه را از آن خـود می کـرد. 
میـزان  هرسـاله  ملـی  وحـدت  حکومـت  همین طـور 
داده  کاهـش  را  معـارف  بخـش  در  مرصفـی  بودجـۀ 
اسـت. به عنـوان منونـه؛ ایـن بودجـه در زمـان حامـد 
کـرزی بـه ۳۰۰میلیون دالر می رسـید، اما در سـال های 
۱۳۹۷ـ۱۳۹۸، ایـن مقـدار بـه پنجـاه میلیـون دالـر هـم 

منی رسـید. 
برنامه یـی  رییس جمهـور  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان 
اسـت.  نداشـته  بودجـه  مـرصف  در  درازمـدت 
نشـان دهندۀ  سـال،  یـک   طـول  در  اولویت هـا  تغییـر 
بی برنامگـی  اسـت؛ زیرا اولویت ها بر اسـاس معیار سـال 
تغییـر منی کننـد، بـل حداقـل زمـان بـرای رسمایه گذاری 

در یـک اولویـت، ده سـال اسـت.
پروژه هایی که فقط افتتاح می شوند!

دکتـور محمـد فاتـح، دکتـورای مدیریـت دولتی بـر این 
بـاور اسـت کـه پروژه هایـی کـه آقـای غنـی در راسـتای 
اقتصـاد مطـرح کرده و از آنـان همواره به عنـوان تبلیغات 
خـود اسـتفاده می کنـد، تنهـا در حـد افتتـاح پـروژه بوده 
و قطـع کـردن نـوار افتتـاح و در اقتصـاد مردم افغانسـتان 
بنـد  افتتـاح  مثـال،  بـرای  اسـت.  نداشـته  تاثیـری  هیـچ 
سـلا، پـروژۀ تاپـی، کاسـا ۱۰۰۰ و پروژه هـای ترانزیتـی 
زرنج ـ چابهـار و رسـیدن خـط آهـن بـه بنـد آقینـه، هیـچ 
جـز  بـه  نرسـیده اند.  سـودآوری  مرحلـۀ  بـه  کدام شـان 
پـروژۀ بنـد سـلا همـۀ ایـن پروژ هـا ترانزیتـی هسـتند که 
تنهـا سـودی کـه از ایـن پروژه هـا عایـد دولت می شـود، 
حـق ترانزیت اسـت که آن حـق هم تا زمان امتـام پروژه 
و بهره بـرداری از پـروژه، عماً ممکن نیسـت. از سـویی، 
رسمایه گـذار،  نبـود  و  افغانسـتان  امنیتـی  بـد  وضعیـت 
باعـث آن شـده کـه ایـن پروژه هـا بـه سـوددهی نرسـند.

دکتـور فاتـح بـه پـروژۀ تاپـی اشـاره می کنـد که همـواره 
او  اسـت.  بـوده  غنـی  آقـای  تبلیغـات  بـرای  ابـزاری 
می گویـد ایـن پـروژه تنها یک لوله اسـت و بیشـرت از آن 
نیسـت. دکتـور فاتح با اشـاره به  گزارش های رسـانه های 
مختلـف افغانسـتان می گوید کـه حداقل زمانـی که برای 
اسـتخراج گاز از شـهر )مـاری( ترکمنسـتان نیـاز اسـت، 
کشـیدن  و  گاز  اسـتخراج  از  پـس  اسـت.  سـال  هفـت 
لولـۀ گاز می تـوان گفـت کـه افغانسـتان می توانـد از این 
مسـیر دارای درآمـد شـود، لـذا این پـروژه به ایـن زودی 

سـودآور نخواهـد بود. 
بـرای  تاشـی  دولـت  کـه  اسـت  مدعـی  فاتـح  آقـای 
سـودآوری ایـن پـروژه نکـرده و تنهـا در حـد افتتـاح و 
ابـزار تبلیغاتـی از آن اسـتفاده کـرده اسـت، او می گویـد 
بـرای  پولـی  هیـچ  تاکنـون  متعـدد  گزارش هـای  بنابـر 
گرفتـه  نظـر  در  گاز  لولـۀ  مسـیر  زمین هـای  خریـداری 
نشـده و دولـت هنـوز زمین هـا را خریـداری نکـرده، این 
خـود نشـان می دهـد کـه سـودآوری پـروژۀ تاپی بـه این 
زودی ممکـن نیسـت و چـه بسـا دولـت برنامه یـی هـم 

نـدارد. بـرای سـودآوری آن 
فاتـح بـه پروژه هـای دیگـر از جملـه پـروژۀ خـط آهـن 
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برای مقابله با آزار جنسی، خیلی زودتر آموزش را آغاز کنید
 نتیجۀ تحقیقی جامع در سازمان ملل متحد که در سال2008 صورت گرفته، نشان می دهد که کشورهایی که آموزش در رابطه با مقابله با آزار جنسی را از سنین پایین تر ــ از مکتب یا قبل از آن ــ و 

متناسب با هر گروه سنی رشوع می کنند، تجربۀ موفق تری دارند و نه تنها مسایل جنسی و آزار و اذیت جنسی را دقیق تر در ذهن کودک و نوجوان جا می اندازند؛ بل در مجموع نوجوانان در این کشورها 

مهارت های رضوری زندگی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه را نیز بهرت می آموزند.

»شکست دولت در مبارزه با فقر«
محمدهادی ابراهیمی

آقـای  سـوی  از  پیـش  چنـدی  کـه  می کنـد  اشـاره  هرات ـ خـواف 
او  شـد.  افتتـاح  ایـران،  جمهـور  رییـس  روحانـی،  حسـن  و  غنـی 
می گویـد ایـن پـروژه هـم تنهـا چنـد کیلومـرت خـط آهن اسـت و نه 
تنهـا سـودآور نیسـت، بـل زمینۀ رسـیدن آن به سـودآوری هـم بعید 

 . ست ا
او معتقـد اسـت، ایـن خـط آهـن زمانـی می توانـد، سـودآور باشـد 
کـه از غـرب افغانسـتان بـه شـال افغانسـتان رسـیده و از مرزهـای 
افغانسـتان بگـذرد، یعنـی افغانسـتان بـه گـذرگاه ایـن خـط تبدیـل 
شـود، حـال آنکـه ایـن خـط آهـن هنـوز از ولسـوالی  مـرزی هرات 
بیـرون نشـده و هیـچ نـوع رسمایه گـذاری بـرای ادامۀ ایـن خط آهن 
وجـود نـدارد. او می گویـد بـا توجه بـه حقـوق تجـارت و ترانزیت، 
مـرصف خـط آهـن در درون خـاک افغانسـتان بـه عهـدۀ دولـت 
اسـت و دولـت نـه خـود پـول الزم بـرای رسمایه گـذاری دارد و نـه 

هـم می توانـد رسمایه گـذار جـذب کنـد. 
دولت در مورد اقتصاد، اشتباه فکر می کند

در  کارشناسـان  برخـی  دیـدگاه  از  کـه  دیگـری  مشـکل 
سیاسـت گزاری های اقتصـادی دولـت وجـود دارد و دولـت را در 
مبـارزه بـا فقـر نـاکام سـاخته، تصـور اشـتباهی اسـت کـه در مـورد 
زمینه هـای رسمایه گـذاری در میـان رهـران حکومـت وجـود دارد. 
بـرای منونـه ارشف غنـی همـواره تاکید کـرده که زراعـت مهم ترین 
منبـع اقتصادی کشـور اسـت و حتی در سـال ۱۳۹۸ اعـام کرده بود 
کـه بیشـرتین رسمایه گـذاری را روی بخـش زراعت انجـام می دهد. 
بـه همیـن جهـت در سـال ۱۳۹۸ بیشـرتین محـور مـرصف بودجـۀ 
مرصفـی، بـر روی بخـش زراعت رسمایه گذاری شـد. حـال آنکه به 
بـاور برخـی کارشناسـان، قرار دادن بیشـرتین رسمایه بـر روی بخش 

زراعـت یـک اشـتباه اسـت. 
دکتـور جـواد رامیـار، دکتـورای جامعه شناسـی توسـعه بـا رویکـرد 
اقتصـادی و پژوهشـگری کـه چندین اثـر در مورد توسـعۀ اقتصادی 
نوشـته اسـت، بـاور دارد کـه کشـور، خـاف آنچـه همیشـه گفتـه 
می شـود، کشـوری زراعتـی نیسـت و قـرار دادن بیشـرتین رسمایه بر 

روی زراعـت، درسـت نبـوده اسـت.
آقـای رامیـار بـا اشـاره بـه اینکـه بنابـر آمـار متعـدد، ۸ـ۱۰درصـد از 
خـاک مـا قابل زراعت اسـت و بیش از ۹۰درصد دیگـر این خاک، 

را  زراعـت  قابلیـت 
می گویـد  نـدارد، 
بـه همیـن جهـت  کـه 
بیشـرتین  قـراردادن 
رسمایـه روی زراعت، 

اسـت. اشـتباه 
فسـاد گسرتده  وجود 

در سـاختار دولت
بـه باور دکتـور رامیار، 
عامـل  مهم تریـن 
در  دولـت  شکسـت 
زمینـۀ مبـارزه بـا فقـر، 
وجـود فسـاد گسـرتده 
سـاختارهای  در 

دولتـی اسـت. آقـای رامیـار بـا اشـاره بـه کمک هایـی کـه همـواره 
کشـور از جامعـۀ جهانـی دریافـت کـرده، می گویـد، فسـاد گسـرتده 
در سـاختارهای دولتـی مهم تریـن عامـل شکسـت در مبـارزه بـا فقر 
بـوده اسـت. همـواره شـاهد بوده ایـم کـه میلیاردهـا دالـر از سـوی 
جامعـۀ جهانـی بـه افغانسـتان گسـیل شـده، امـا بـه دلیـل فسـاد در 
دولـت، آنچـه نصیـب مـردم شـده تنهـا خـر کمک هـا بـوده و ایـن 
کمک هـا از سـوی عده یـی خـاص و حلقه یـی محـدود بـه چپـاول 

اسـت. رفتـه 
آقـای رامیـار بـه کمک هایـی کـه در دوران کرونـا فرسـتاده شـد، 
اشـاره می کنـد و می گویـد کـه در زمـان کرونـا نزدیـک بـه یـک 
میلیـارد دالـر بـه افغانسـتان کمـک شـد، امـا دیدیـم کـه ایـن پـول 
چگونـه بـا فسـاد گسـرتده یی کـه در حلقـات محـدود ارگ وجـود 

داشـت، حیـف و میـل شـد. 
بـه بـاور آقـای رامیار تـا زمانی کـه در روند مرصف پول ها شـفافیت 
وجـود نداشـته باشـد و نهادهـای قضایـی بـه صـورت بی طرفانـه بـه 
مبـارزه بـا فسـاد اقـدام نکنند، هیـچ یـک از کمک هـای خارجی به 
کاهـش فقـر نینجامیـده، بـل باعـث می شـود تا ایـن کشـور همچنان 

در وابسـتگی باقـی مباند.
ایـن در حالـی اسـت کـه افغانسـتان در سـال ۲۰۰۴، سـند توسـعۀ 
)هـزارۀ سـازمان ملـل( را امضـا کـرده بـود و متعهـد شـده بـود کـه تا 
سـال ۲۰۲۰ بـه هشـت هـدف این سـند از جملـه از بین بـردن فقر و 
گرسـنگی، نایـل شـود، امـا بـه نظـر می رسـد که کشـور همچنـان در 
منجـاب فقـر گیـر مانـده و نـه تنهـا بـه هـدف خـود نزدیک شـده، 
چـه اینکـه از آن دور شـده اسـت. بـا روی کار آمـدن آقـای غنـی 
بـه عنوان کسـی کـه سـال ها در موسسـات بین املللی اقتصـادی کار 

بود،  کـرده 
احتـال آن می رفـت کـه اقتصـاد افغانسـتان متحـول شـود، اما حال 
دیـده می شـود کـه هـان رییس جمهوری کـه متام مترکـزش روی 

اقتصـاد بـود، میـزان فقر را نـود درصـد می داند.

آقای صبوری به آمار 
  

بانک جهانی مبنی بر 

کاهش میزان تولید 

ناخالص ملی اشاره می کند 

و می گوید که این میزان، 

تا سال ۱۳۹۷ روندی رو به 

کاهش داشته و در طول 

پنج سال حکومت وحدت 

ملی، ۹۶دالر کاهش یافته 

است؛ یعنی به مقدار 

۹۶دالر در سال، هر افغان 

فقیرتر شده است.

  دکتور جواد رامیار، دکتورای 
جامعه شناسی توسعه با رویکرد 

اقتصادی و پژوهشگری که چندین 

اثر در مورد توسعۀ اقتصادی نوشته 

است، باور دارد که کشور، خالف 

آنچه همیشه گفته می شود، 

کشوری زراعتی نیست و قرار دادن 

بیشرتین رسمایه بر روی زراعت، 

سیاست درستی نبوده است.



 ۲۰۱۱ سـال  بـه  هانـر  تاسـیس  بـرای  برنامه ریزی هـا   

بازمی گـردد، امـا رشوع رسـمی این برند سـال۲۰۱۳ بـود و اولین 

رومنایـی برنـد هانر در سـال ۲۰۱۴ در مالزیا اتفاق افتاد و خیلی 

زود ایـن محصـول راهـی بازارهـای اروپـا شـد. مدیران هانـر که به 

کم قانع نبودند، هامن سـال نخسـتین پرچـم دار هانر یعنی هانر 

۶ را به بازار عرضه کردند که با استقبال گسرتده یی مواجه شد.

موبایل هـای هانـر از هـامن ابتـدا در کارخانه هایی جـدا از هوآوی 

تولیـد می شـدند؛ امـا از تیم هـای تحقیـق و توسـعه، پتنت هـای 

متعـدد و همچنین رسمایۀ عظیم این رشکت اسـتفاده می کردند. 

اگرچـه ایـن برنـد اکنون محصوالت خـود را به هـر دو روش آنالین 

و آفالیـن بـه فـروش می رسـاند، امـا سیاسـت مترکـز روی فـروش 

آنالیـن هنـوز به قـوت خود باقی اسـت.

نیـاز بـه مترکـز بـر بـازار بـزرگ کشـورهای اروپایـی موجب شـد تا 

هانـر فروشـگاه انرتنتـی مخصـوص فـروش محصـوالت خـود را 

رومنایـی کنـد. هـدف هانـر از ایـن کار سـود دوبرابـری از فـروش 

محصـوالت بـود، امـا مدیـران هانـر همچنـان رویاهـای بزرگ تری 

در رس داشـتند و هم زمـان بـا رویـداد CES ۲۰۱۶ و بـا محصـول 

۵X HONOR بـه بـازار امریـکا ورود کردنـد. آمارهای منترششـده 

در ایـن سـال، فـروش ایـن برنـد را نزدیـک بـه ۶۰میلیـون موبایل 

هوشـمند با سـودی در حـدود ۸.۴ میلیـارد دالر عنـوان کرده اند.

برنـدی  بـه  را  هانـر  اجتامعـی،  شـبکه های  در  جـدی  فعالیـت 

جوان پسـند تبدیـل کـرد. اکنـون کـه به عنـوان برنـدی شـیک در 

حـوزه فنـاوری و جوان پسـند شـناخته شـده بـود، زمـان را بـرای 

دیـد.  بلندپروازی هـای جدیـد مسـاعد 

در سـومین سـال گرد تاسـیس، هانـر بـا معرفـی هانـر مجیـک 

)HONOR Magic( را بـا هـدف ارتقـای بهبـود تجربـه کاربـران 

از تلیفون هـای هوشـمند همـراه بـا هوش مصنوعـی اختصاصـی 

خـود، معرفـی کـرد.

دیـری نپاییـد کـه هانر بـه یک برنـد محبـوب در دنیای فنـاوری و 

بـه یکـی از نام هـای تجـاری مطـرح در دنیـا تبدیـل شـد. حاال که 

هانـر مسـیر خـود را پیدا کـرده بود با مترکـز بیشـرت روی دوربین، 

محصـوالت هیجان انگیـزی همچون هانر ۹ را به بـازار عرضه کرد. 

موبایـل هوشـمندی کـه نشـنال زیوگرافیـک از آن به عنـوان یـک 

همـراه مناسـب بـرای عکاسـان حرفه یـی یاد کـرده بود.

نسـلی کـه هانر هـدف قرار داده اسـت، جوان هایی هسـتند که با 

اسـتفاده از گجت هـا و انرتنت پـرورش یافته اند. آن هـا زمان بدون 

انرتنـت و موبایـل هوشـمند را بـه یـاد منی آورنـد و بـه ایـن تفـاوت 

خـود افتخـار می کننـد. همیـن مترکز نسـلی باعـث شـده هانر از 

ابتـدا محصوالتـی تولید کند که بـرای دانش آموزان، دانشـجویان 

و کارمنـدان جـوان قابـل خریـد باشـد و البته، نیازهای این نسـل 

آشـنا بـا فنـاوری را بـه بهرتین نحو برطـرف کند.

هانـر از سـال ۲۰۱۳ تـا کنـون جـزو برندهـای برتـر تیلفون هـای 

هوشـمند در جهـان قـرار گرفـت و سـاالنه بیـش از ۷۰میلیـون 

دسـتگاه را بـه بـازار عرضـه کرده اسـت. طبـق گـزارش IDC، هانر 

۲۸درصد از کل محصوالت عرضه شـده به بازار توسـط هوآوی در 

نیمـۀ اول سـال ۲۰۲۰ را بـه خـود اختصـاص داده و از این طریق 

بیـش از ۱۰میلیـارد دالـر درآمد کسـب کـرده بود.

هانر جریان سـاز سـبک زندگی شـیک و نویـن برای دوسـت داران 

فنـاوری اسـت و همچنـان پرقـدرت در راسـتای خلـق تجربه یـی 

منحرصبه فـرد و دوست داشـتنی در زندگی کاربـران به عنوان یک 

برنـد ارزشـمند در دنیـای فنـاوری رو بـه جلو حرکـت می کند.

سال هاسـت کـه بیـن دو سیسـتم عامـل 

زیـادی  رقابـت  اسـت،  آیفـون  و  اندرویـد 

ایـن  از  وجـود دارد و کاربـران هـر کـدام 

محصـوالت دالیل خودشـان را در حامیت 

از یکـی و نفـی دیگـری ارایـه می کننـد.

۱. قیمت مناسب 

وقتـی قـرار بـه خریـد موبایل آیفون باشـد، 

قیمتـی  طیـف  در  شـام  انتخاب هـای 

معـادل ۳۴۹ تـا ۹۹۹دالـر قـرار می گیرد؛ 

اولـی متعلـق بـه آیفـون SE اسـت و آخری 

کـه  قیمت هایـی  X؛  آیفـون  بـه  مربـوط 

نسـبت بـه امکانـات ارایـه دهنـده، ارزان 

نیسـتند؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا 

مبالغـی در همیـن طیف یا حتـی پایین تر 

موبایل هـای  انـواع  می توانیـد،  آن  از 

اندرویـدی را انتخـاب کنیـد کـه امکانـات 

بیشـرت و صفحه هـای منایـش بزرگ تـری 

دارنـد.   SE آیفون هـای  بـه  نسـبت 

موبایـل  ده هـا  بدانیـد  اسـت  جالـب 

اندرویـدی وجـود دارند که پـا را از این هم 

فراتـر گذاشـته و قیمت پایین تری را پیشـنهاد 

می کننـد؛ حتـی زیـر ۲۵۰دالـر. بـرای مثـال 

موتـوروال،  از   plus  moto G۵ موبایـل  مـدل 

بـه  نسـبت  کـه  اسـت  موبایل هایـی  از  یکـی 

قیمتـی کـه دارد، بسـیار کاربـردی اسـت.

Type-C ۲. یو اس بی

یـا  کنیـد  چـارج  را  آیفون تـان  بخواهیـد  اگـر 

موبایـل را بـه هر دلیلی بـه کمپیوتـر بزنید، به 

کیبـل مخصـوص اپل نیـاز پیدا خواهیـد کرد؛ 

در حالـی کـه بـه جـز آیفـون و انـواع آیپدهـا، 

هیـچ وسـیله دیگـری بـا این نـوع کیبـل چارج 

منی شـوند.

 بـه همیـن دلیـل هـم امـکان اسـتفاده از این 

کیبـل برای دسـتگاه های دیگر وجـود نخواهد 

امـروزه،  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  داشـت. 

بیشـرت موبایل هـای جدیـد اندرویـد از یـو اس 

دسـتگاه ها  کـردن  چـارج  بـرای   type-c بـی 

می کننـد. اسـتفاده 

 بـه همیـن دلیـل کاربـر بـه راحتـی می توانـد 

بـه دنیایـی وسـیع از پورت هـا دسرتسـی پیـدا 

چـارج  امـکان   USB-C ایـن بـر  عـالوه  کنـد. 

جدیـد  موبایل هـای  انـواع  بـرای  را  رسیـع 

اندرویـدی فراهـم می کنـد کـه یکـی دیگـر از 

نقـاط قـوت اندرویـد نسـبت بـه آیفـون اسـت.

۳. امکان سفارشی و خصوصی سازی 

اپـل نسـبت بـه UI )رابـط کاربری( و خواسـته 

را  اندرویـد  بـودن  روز  بـه  از سیسـتم،  کاربـر 

ندارد و بیشـرت رویکردی دارد که معتقد اسـت 

مهـم نیسـت کاربـر مـن چـه چیـزی بخواهـد؛ 

ایـن مـن هسـتم کـه می دانـم کـه چـه چیـزی 

بـرای او بهـرت اسـت.

موبایل هـای  و  گـوگل  دلیـل  همیـن  بـه   

خواسـته  بـه  احـرتام  زمینـۀ  در  اندرویـدی 

بـه  وسـواس  او  کاربـری  تجربـۀ  و  مخاطـب 

بـه  آیفـون، شـام  در  دارنـد.  بیشـرتی  شـدت 

تعـداد معـدودی ویجـت محـدود هسـتید؛ در 

روی  ویجـت  هـزاران  اندرویـد  در  کـه  حالـی 

هـر  می تواننـد  و  دارنـد  وجـود  شـام  صفحـه 

چیـزی اعـم از تکـرار موسـیقی، وضعیـت آب 

پوشـش  تحـت  را  یادداشـت هایتان  و  هـوا  و 

قـرار دهنـد بـدون اینکـه مجبـور بـه بـاز کردن 

باشـید. برنامـه  مسـتقیم 

۴. تنوع نامحدود در شکل، رنگ مدل

زمانـی یکـی از شـعارهای مارکتینـگ گـوگل 

»بـا هـم باشـیم ولـی عیـن هـم نـه« بـود.

 ایـن شـعار خیلـی زود عملـی شـد و بـا وجـود 

مـدل  بـود؛  یکـی  اندرویـد  پلتفـرم  اینکـه 

بودنـد.  متنـوع  بسـیار  موبایل هـا 

شـام می توانسـتید یـک موبایـل اندرویـدی بـا 

صفحـه خیلـی بـزرگ داشـته باشـید یـا رساغ 

مدلـی بـا صفحه کوچـک بروید. می توانسـتید 

بـه موبایل هـا حافظـه اضافـه کنیـد یـا باتـری 

موبایـل را عـوض کنیـد. تنـوع بی شـامر یکـی 

اسـت  آیفـون  بـه  نسـبت  اندرویـد  مزایـای  از 

کـه تقریبـاً بـرای هـر سـلیقه یی، محصولـی را 

طراحـی کـرده اسـت. 

۵. استحکام بیشرت بدنه و صفحه 

درسـت اسـت که جدیدترین مدل هـای آیفون 

نگرانی هـا  همچنـان  امـا  هسـتند؛  آب  ضـد 

اسـتحکام صفحـه منایـش وجـود  بـه  نسـبت 

دارد و احتامل شکسـنت صفحه آیفون نسـبت 

بـه اندرویـد باالتـر در نظـر گرفتـه می شـود.

 در حالـی کـه بعضـی موبایل هـای اندرویـدی 

مثل موتو Z۲ فورس، اسـتحکام بسـیار باالیی 

دارنـد و ضامنـت چهـار سـاله یی کـه تضمیـن 

می کنـد، صفحه بـه مدت چهار سـال نخواهد 

 . شکست

قابلیـت   LG X Venture موبایـل  همچنیـن 

بـه  امکاناتـی  مـوارد  ایـن  دارد.  شـوک  ضـد 

پیشـنهاد  آیفـون  بـه  نسـبت  را  بهـرت  مراتـب 

. هـد می د

۶. قابلیت مدیریت بهرت فایل ها 

فایل هـای  از  یکـی  روی  از  باشـد  قـرار  اگـر 

آیفون تـان کپـی بگیریـد، بایـد آیتیونـز را روی 

فعـال  را  اکانت تـان  و  کنیـد  نصـب  سیسـتم 

کنیـد؛ درسـت بـر خـالف ایـن قضیـه در مورد 

موبایل هایـی صـدق می کنـد کـه بـا سیسـتم 

می کننـد. کار  اندرویـد  عامـل 

یـا  لپ تـاپ  بـه  را  موبایـل  اسـت  کافـی   

کمپیوترتـان وصـل کنیـد تـا بالفاصلـه به متام 

ایـن  فایل هـای خـود دسرتسـی پیـدا کنیـد. 

بـرای  را  فایل هـا  بهـرت  مدیریـت  امـکان  کار 

کـرد. خواهـد  فراهـم  شـام 

۷. قابلیت ساپورت چند پنجره یی

اگـر بـه انجام هم زمـان چند کار عالقـه دارید، 

سیسـتم عامـل مناسـب بـرای شـام اندرویـد 

است. 

بـرای مثـال ممکـن اسـت بخواهیـد در عیـن 

حـال کـه بـه سـایت رشکت تـان در یـک پنجره 

ایمیـل  بـه  دیگـر  پنجـره  در  می کنیـد،  نـگاه 

همکارتـان هـم جـواب دهیـد. 

ایـن کار در صورتـی برایتـان میـرس می شـود 

ایـن  بـه  اندرویـدی باشـد.  کـه موبایـل شـام 

گفتـه   Multiwindow Support قابلیـت 

انجـام دورکاری  بـرای  ویـژه  بـه  می شـود کـه 

اسـت. مناسـب  بسـیار 

Back ۸. داشنت دکمه بازگشت یا

ایـن  مهـم  هسـتید،  کجـا  کـه  نیسـت  مهـم 

اسـت کـه به محـض کلیـک کـردن روی دکمه 

بازگشـت یـا Back روی موبایل های اندرویدی 

می توانیـد بـه صفحـۀ قبلـی بازگردیـد. 

در آیفـون چنیـن امکانـی وجـود نـدارد، مگـر 

یـا  نوتیـف  روی  کلیـک  بـا  و  مسـتقیم  اینکـه 

شـوید.  دیگـری  بخـش  وارد  لینـک 

نـام  صفحـه  بـاالی  گوشـۀ  صـورت  ایـن  در 

اپلیکیشـن قبلـی نقش می بندد کـه می توانید 

از طریـق آن بـه صفحـه قبـل بازگردیـد. 

در غیـر ایـن صـورت بایـد پنجره ها را بررسـی، 

اپ مـورد نظرتـان را پیدا و انتخاب کرده و وارد 

شوید.

دانـش و تکـنالوژی
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هانر چگونه به برند با ارزش 
تبدیل شد؟
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دالیلی که اندروید، آیفون را شکست می دهد

مرگ ۱۶ نفر در سوییس پس از واکسینه شدن!
 بـه نقـل از اسـپوتنیک، Swissmedic  نهـاد تنظیم کننـدۀ بـازار دارو در سـوییس، ۳۶۴گـزارش دربـارۀ عـوارض و واکنش هـای جانبـی به دنبـال 
واکسـینه شـدن را بررسـی کـرد کـه ۱۹۹مـورد مربـوط بـه واکسـن فایـزر  )Pfizer( و ۱۵۴مـورد مربوط به واکسـن مدرنـا Moderna  بـود. همچنین 

۹۵واکنش جدی از جمله چهار مورد شوک آنافیالکتیک و ۱۶مورد مرگ شناسایی شده است.
در بیانیـۀ منتـره آمـده : در ۱۶مـورد جـدی، افـراد پـس از واکسـینه شـدن در فواصـل زمانـی مختلـف جان خـود را از دسـت دادند. میانگین سـنی 
آن هـا ۸۶سـال بـود و بیشـرت آن هـا قبال بیامری های جدی داشـتند. طبق اطالعـات Swissmedic، تجزیه و تحلیل این موارد نشـان نـداده که دلیل 

مـرگ به قطع بر اثر واکسـینه شـدن باشـد.

جالب است بدانید ده ها   
موبایل اندرویدی وجود 

دارند که پا را از این هم 
فراتر گذاشته و قیمت 
پایین تری را پیشنهاد 

می کنند؛ حتی زیر 
۲۵۰دالر. برای مثال مدل 
موبایل plus moto G۵ از 

موتوروال، یکی از 
موبایل هایی است که 

نسبت به قیمتی که دارد، 
بسیار کاربردی است.

درست است که   
جدیدترین مدل های آیفون 

ضد آب هستند؛ اما 
همچنان نگرانی ها نسبت به 

استحکام صفحه نمایش 
وجود دارد و احتمال 

شکستن صفحه آیفون 
نسبت به اندروید باالتر در 

نظر گرفته می شود. 



 هـر شـب، بیـدار دراز می کشـم و فکـر می کنـم کـه 

نفـر بعـدی چه کسـی خواهد بود. به یکـی از همکارانم 

را  او  نوجوانـش هـر روز موتـر  فکـر می کنـم کـه پـرس 

بـرای یافـنت مبب هـای مغناطیسـی بررسـی می کنـد. 

شـوهری کـه هنـگام  بدرقـه همـرسش بـه سـوی محـل 

وظیفـه فکـر می کنـد آیا امروز روزی اسـت کـه او در راه 

رفـنت بـه دفـرت کشـته می شـود؟

اکنـون یـک سـال از امضـای توافق نامه ایـاالت متحده 

بـا طالبـان می گـذرد. افغان هـا در انتظار صلـح بودند، 

امـا یکـی از ملموس تریـن تغییـرات افزایـش قتل هـای 

هدفمنـد، عمدتـاً بـدون پذیرفـنت مسـئولیتی بـود کـه 

باعـث ایجاد فضای رعب و وحشـت شـده اسـت. تعداد 

مقایسـه  در   2020 سـال  در  چنینـی  ایـن  حمـالت 

ایـن  اسـت.  بـوده  برابـر  سـه  تقریبـاً   2019 سـال  بـا 

تلفـات شـامل کشـته شـدن 11 مدافـع حقـوق بـرش و 

اصحـاب رسـانه در پنـج مـاه گذشـته اسـت. برخـی از 

مهمرتیـن دسـتاوردهای افغانسـتان یعنـی فعـاالن آن، 

می شـوند.  خامـوش  اندیشـمندان  و  جامعـه  رهـربان 

ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از توافـق ایـاالت متحده 

و طالبـان، افغان هـا بـه کاهـش خشـونت و مذاکـرات 

همـه شـمول بیـن االفغانـی در داخـل کشـور امیـدوار 

بودند.

حمـالت  اکـر  در  مشـارکت  طالبـان  کـه  حالـی  در 

تـرس  فضـای  از  امـا  می کننـد،  انـکار  را  هدفمنـد 

و  صلـح  رونـد  پیرامـون  آمـده  وجـود  بـه  ناامیـدی  و 

صلـح  خواسـتار  کـه  انتقـادی  صداهـای  فقـدان  نیـز 

حکمرانـی  ایـن  می برنـد.  سـود  هسـتند،  همه شـمول 

وحشـت بـرای غیرنظامیـان افغانسـتان باید پایـان یابد 

تـا رونـد صلـح واقعـی آغاز شـود. وقتـی ایـاالت متحده 

سیاسـت خـود در قبـال افغانسـتان را بررسـی می کند، 

همچنـان اهـرم فشـار بـرای کمک بـه جلوگیـری از این 

حمـالت و تشـویق بـه آتش بـس و ایحاد یـک روند صلح 

تحریم هـای  شـامل  فشـار  اهـرم  ایـن  دارد،  را  فراگیـر 

متایـل  طالبـان،  علیـه  متحـد  ملـل  سـازمان  موجـود 

طالبـان بـه رسـمیت شـناخته شـدن و مرشوعیـت بیـن 

املللـی و حضـور نیروهـای بیـن املللـی در افغانسـتان 

اسـت.

بـرش  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  در  مـن  همـکاران 

افغانسـتان )AIHRC( کـه مـن ریاسـت آن را برعهـده 

دارم، می داننـد احسـاس تـرس چیسـت. در 18 مـاه 

گذشـته، مـا سـه نفـر از کارکنـان فـداکار و بااسـتعداد 

خـود را از دسـت داده ایـم. همکارانـی ماننـد فاطمـه 

خلیـل کـه تـازه در آغـاز زندگـی حرفه یـی خود، رسشـار 

از امیـد و عـزم بـود. او می توانسـت یـک زندگـی راحـت 

را  کشـور  از  خـارج  در 

تصمیـم  امـا  کنـد،  انتخـاب 

بـرش  حقـوق  بـرای  گرفـت 

او  کنـد.  کار  افغانسـتان  در 

همـكاران  از  یكی دیگـر  و 

حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

فـوالد،  نـام جاویـد  بـه  بـرش 

یـک پـدر و رهـرب جامعـه در 

حملـه  یـک  در  خـود،  نـوع 

موترشـان  بـه  وحشـتناک 

كشته شـدند. من منی توانم 

کـه  نکنـم  فکـر  ایـن  بـه 

مـرگ آن هـا، نـه فقـط بـرای 

داغدارشـان،  خانواده هـای 

بـل بـرای دموکراسـی جوان 

اسـت. مصیبتـی  چـه  مـا 

عبدالصمـد  مـا  همـکار  یـا 

شـکافی  وی  قتـل  امیـری؛ 

بـرش  حقـوق  از  حامیـت  در 

ایجـاد  غـور  والیـت  در 

دفـرت  وی  کـه  جایـی  کـرد، 

سـن  در  را  مـا  منطقه یـی 

می کـرد.  اداره  28سـالگی 

از  پـس  او  خانـوادۀ  کل 

فـرار  وی  وحشـیانۀ  قتـل 

از  یکـی  آن هـا  کردنـد. 

ایـن  خانواده هـای  معـدود 

والیـت بودنـد کـه آشـکارا از 

تحصیـالت عالـی دخـرتان و 

می کردنـد. حامیـت  زنـان  اشـتغال 

تـرک  را  افغانسـتان  کـه  نیسـتند  تنهـا کسـانی  آن هـا 

دوسـت،  یـک  کـه  می شـنوم  روز  هـر  می کننـد. 

یـا  زنـان  حقـوق  فعـال  هم دانشـگاهی،  روزنامه نـگار، 

عزیمـت  اسـت.  از کشـور خـارج شـده  دیگـری  تاجـر 

آن هـا فقدانـی را ایجـاد می کنـد کـه جـربان کردنـش 

منی تواننـد  کـه  کسـانی  می طلبـد.  را  دیگـری  نسـل 

برونـد از تـرس سـکوت می کننـد و شـانس کمـی بـرای 

دارنـد. صلـح  رونـد  بـر  تأثیرگـذاری 

بـه دلیـل تـرس از حمـالت، سال هاسـت کـه افغان هـا 

گردهامیی هـای عمومـی ندارنـد. بـه دنبـال مـوج اخیر 

ترورهـا، مناظره هـای عمومـی حتـی در فضـای مجازی 

نیز بسـته شـده اسـت. حتی فراتـر از کابـل، در مناطق 

روسـتایی کـه درگیری ها در آن ها به شـکل وحشـیانه تر 

بـوده اسـت، این مسـاله صـدق می کند.

تیـم رییس جمهـور بایـدن اعـالم کـرده اسـت کـه تنهـا 

در صـورت کاهـش خشـونت توسـط طالبـان، آخریـن 

رسبـازان خـود را - طبـق توافقـی کـه ایـاالت متحـده با 

طالبـان منعقـد کـرده اسـت – خـارج خواهـد کـرد. این 

خـوب اسـت امـا کافـی نیسـت. حتـی بـا پاییـن آمـدن 

سـطح خشـونت، قتل هـای هدفمنـد صداهـای مـورد 

نیـاِز ایجـاد فشـار بـرای صلـح را سـاکت می کنـد.

ایـاالت متحـده منی خواهـد پـس از 20 سـال کمـک، 

جنـگ  یـک  در  افغانسـتان  عقب نشـینی،  محـض  بـه 

محـدود  مترکـز  امـا  کنـد،  سـقوط  فاجعه بـار  داخلـی 

گسـرتده  نیازهـای  طالبـان،  و  متحـده  ایـاالت  توافـق 

فراینـد صلـح از جملـه اهمیـت فضای مدنـی و حامیت 

از غیرنظامیـان را نادیـده گرفـت. ایـن رویکـرد باید فورا 

در بررسـی مجـدد توسـط بایـدن در نظـر گرفتـه شـود.

مشـارکت عمومـی یـک امتیـاز انتخابـی نیسـت. یـک 

شـتاب  را  صلـح  بـه  دسـتیابی  همه شـمول،  پروسـۀ 

می دهـد.  افزایـش  را  رونـد  ایـن  اعتبـار  و  می بخشـد 

مشـارکت صداهـای جامعـه مدنـی سـنتی و غیرسـنتی 

بـه حـس  بـر رس میـز مذاکـره  افغانسـتان  از رستـارس 

فوریـت و فشـار از پاییـن به باال بر طرفیـن گفتگو منجر 

می شـود.

مشـارکت عمومـی بـه بهرتیـن وجـه می توانـد از طریق 

آتش بـس تضمیـن شـود. ایـاالت متحـده و متحدانـش 

بایـد از فشـار خـود بـر دو طـرف و منطقـه بـرای ادامـۀ 

تعامـل  بـرای  فرصتـی  کـه  فـوری  و  موقـت  آتش بـس 

فـوری  پایـان  کننـد.  اسـتفاده  می کنـد،  ایجـاد  ملـی 

کشـتارهای هدفمنـد، آتش بس و احیـای فضای مدنی 

امکان مشـارکت گسـرتده تر در مذاکـرات، احیای امید 

و اطمینـان بـه رونـد را فراهـم مـی آورد.

ایـاالت متحـده می تواند طالبـان و دولت افغانسـتان را 

تشـویق کنـد تـا ایـن فضـا را بـرای صلـح ایجـاد کننـد. 

مذاکـره  میـز  بـه  دوبـاره  را  امیـد  می تواننـد  افغان هـا 

نخواهیـم  آرامـش  تـرس  و  سـکوت  در  مـا  برگرداننـد. 

یافـت.
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افغان ها در هراس زندگی می کنند

این باید تغییر کند

کالس مربیگری درجۀ  D در لوگر
  کالس مربیگری درجۀ D فدراسیون فوتبال کشور به منظور بلند بردن سطح کیفی مربیان در والیت لوگر آغاز شد. این دوره با تدریس استاد 

وحیدالله واحدی، مدرس رسمی فدراسیون فوتبال کشور برگزار شده است.
واحدی در این باره می گوید، این کورس به منظور آگاهی دادن به مربیان تازه  کار و بلند بردن سطح دانش آنان برگزار شده است.

قرار است در پایان بهرتین های این کورس برای حضور در لیسنس C آسیا انتخاب شوند. ۲۴مربی در این کالس به مدت ۶روز در قسمت عملی 
و نظری تکتیک های پایۀ مربیگری را آموزش می بینند.
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شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر 

  همکاران من در کمیسیون 
مستقل حقوق برش افغانستان 

)AIHRC( که من ریاست آن را 

برعهده دارم، می دانند احساس 

ترس چیست. در 18 ماه 

گذشته، ما سه نفر از کارکنان 

فداکار و بااستعداد خود را از 

دست داده ایم. همکارانی مانند 

فاطمه خلیل که تازه در آغاز 

زندگی حرفه یی خود، رسشار از 

امید و عزم بود. او می توانست 

یک زندگی راحت در خارج از 

کشور را انتخاب کند، اما تصمیم 

گرفت برای حقوق برش در 

افغانستان کار کند.

حکایت روز

ــش  ــاب خاطرات ــی کت ــه به تازگ ــته ک ــس  نوش ــم بروک  کی
ــف و  ــده و تعری ــر ش ــکا منتش ــادری در امری ــۀ م ــارۀ تجرب درب
ــتی  ــه درس ــس ب ــت. بروک ــه اس ــدان را برانگیخت ــد منتق تمجی
می نویســد کــه فمینیــزم در ســال ۲۰۲۰ نتوانســت از زنــان 
توانســت  راحتــی  بــه  پاندمــی  وقتــی  کنــد.  محافظــت 
پیشــرفت های ســه  دهــۀ گذشــته بــرای برابــری جنســیتی را بــه 
ــن  ــا ای ــه اص ــیم ک ــان بپرس ــد از خودم ــد، بای ــا ده ــاد فن ب
دســتاوردها چقــدر واقعــی و مانــدگار بودنــد؟ تمــام آمــار دربــارۀ 
وضعیــت زنــان )از بیــکار شــدن و خانه نشــینی گرفتــه تــا 
خشــونت  خانگــی، تــا چندبرابــر شــدن مســئولیت زنــان در خانــه 
ــل  ــی: معض ــل اصل ــه آن معض ــیدیم ب ــازه رس ــد. ت ــاک ش هولن
اصلــی ایــن اســت کــه اصــا کلــی از ایــن »پیشــرفت ها« واقعــی 
ــای  ــر مبن ــط: ب ــی غل ــر مبنای ــاس ب ــود و از اس ــاب ب ــود، حب نب
ــزم  ــی از فمنی ــای قرائت ــر مبن ــخصی، ب ــرفت ش ــت و پیش موفقی
ــی  ــای ۶رقم ــدن« و درآمده ــر ش ــم مدی ــال »خان ــه دنب ــه ب ک
اســت. فمنیزمــی کــه زنــان بایــد عیــن اســب بدونــد و »اســوه« 
باشــند: هم زمــان در شــغل موفــق باشــند، همســر نمونــه، مــادر 
نمونــه  کــه یکــی دو بچــه  را بــزرگ می کنــد، در مدرســۀ بچه هــا 
فعــال اســت، ســر و وضــع آراســته دارد و ... بــرای همــۀ این هــا 
فقــط بایــد بــه خودشــان اتــکا کننــد. انــگار کــه بــرای هیچ کــدام 
ــد و  ــته باش ــود داش ــد وج ــی نبای ــی واقع ــام حمایت ــا نظ این ه
ــت!  ــی زن اس ــانی و سخت کوش ــه جان فش ــوط ب ــط من ــه فق هم
ــا  ــت و ت ــکننده اس ــدر ش ــاب چق ــن حب ــان داد ای ــی نش پاندم
اوضــاع قمردرعقــرب می شــود چــه ســاده ایــن عــرش خیالــی را 
ــان پــس گرفتــه و آن هــا را دســت تنها مــی فرســتند کنــج  از زن

خانه تا بچه داری کنند و بسابند! 

ــا  ــه از دولت ه ــه هم ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه واقعیت ــس ب بروک
گرفتــه تــا فمینیســت ها مدت هاســت می داننــد، امــا زیــر فــرش 
ــار توانســتند واقعــا دورۀ  ــا اولین ب پنهــان می شــد: در دوران کرون
ــه بماننــد، ســرکار نباشــند و گرفتــار زایمــان  ــارداری را در خان ب
زودرس نشــوند. ولــی ایــن اتفــاق مهم را کســی بــه روی مبارکش 
ــم، بعــدش  ــن واقعیــت را بپذیری نمــی آورد، چــرا؟ چــون اگــر ای
بایــد ایــن یکــی واقعیــت را هــم بپذیریــم کــه مســابقۀ دویــدن 
زنــان بــرای »موفقیــت« چــه آســیب زا اســت و تهــی. بعــد بایــد 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــام زنان ــرای تم ــه ب ــد ک ــن بده ــت ت دول
مــادر شــوند، ایــن شــرایط را فراهــم کنــد کــه مرخصــی زایمــان 
طوالنــی داشــته باشــند و بتواننــد آخــر بــارداری و چندیــن مــاه 
اول تولــد بچــه را در خانــه باشــند، بــدون نگرانــی از دســت دادن 

شــغل و درآمــد.

ــا  ــی ب ــوچ و ته ــتریم پ ــزم مین اس ــه آن فمنی ــد ب ــا نبای ــر! م خی
ــی  ــب پابرجای ــم عجی ــرفت« و توه ــت و پیش ــت »موفقی محوری
بــه اســم کارایــی »خانــوادۀ هســته یی« برگردیــم کــه همــۀ بــار 
ــت  ــه اس ــرد خان ــدی تک م ــا ح ــت ت ــان و درنهای ــر دوش زن ب
ــتر از از  ــه بیش ــن هرچ ــاد گرفت ــت ی ــر هس ــی اگ ــس. درس و ب
زنــان اقلیــت نــژادی و مهاجــر در امریــکا اســت کــه سال هاســت 
نظــام  و  انداخته انــد  راه  را  خــود  گروهــی  باهمســتان های 
ــم  ــار ه ــا را در کن ــه بچه ه ــرای این ک ــان را ب ــی خودش حمایت
بــزرگ کننــد، هــوای هــم را داشــته باشــند و کمــک حــال هــم 
باشــند. ایــن نکته یــی اســت کــه فمینیســت های اینترسکشــنال 
ــب  ــان غال ــوق جری ــل و ب ــا در طب ــد، ام ــت می گوین مدت هاس
ــریل  ــون ش ــری کســانی چ ــه منادی گ ــتی، ب ــزم سفیدپوس فمنی
ســندبرگ، شــنیده نمی شــد. فمنیزمــی معیــوب بــا دروغ »ســوپر 
مــام« کــه موهایــش را »پرفکــت« براشــینگ کــرده، یــک گــرم 
چربــی اضافــه نــدارد و بــا پاشــنۀ ۱۰ســانتی همــۀ روز کار 

می کنــد و جلســه مــی رود و بچــه داری می کنــد.

ــاال  ــرای »ب ــود ب ــۀ خ ــوچ مردان ــای پ ــر رقابت ه ــان را درگی  زن
ــی کــه می خواهــد مــادر  ــان موفقیــت« نکنیــد. زن رفتــن از نردب
ــدازۀ زنــی کــه بچــه نمی خواهــد  ــه ان ــد، ب ــه بمان شــود و در خان
ــه  ــردو ب ــت دارد، ه ــی اولوی ــور اجتماع ــغل و حض ــش ش و برای
ــد  ــه نظــام حمایتــی کارآمــد دارن ــاز ب ــد و نی ــدازه مهم ان ــک ان ی
کــه در راســتای خواسته شــان لــه نشــوند و تنهــا نباشــند. زنــان 
بایــد واقعــا پشــت هــم بایســتند، باهمســتان های واقعــی و 
ــادار و حامــی خــود را داشــته باشــند و دســت از مشــارکت  معن
در ایــن نظــام طبقاتــی تبــاه کــه مردســاالری تعریــف و تحمیــل 
ــن سیســتم و  ــرون از ای ــن اســت: بی ــد. درس همی ــرده بردارن ک
چارچــوب از پیــش تعریف شــده بیاندیــش و عمــل کــن و گــول 
ــور.  ــاال را نخ ــا زن آن ب ــطحی و چهارت ــای« س ــن »موفقیت ه ای
ــر شــوند، در  ــن سیســتم مدی ــزاران زن هــم در ای ــر ه ــی اگ حت
ــان رخ  ــی زن ــی جمع ــد و رهای ــر نمی کن ــزی تغیی ــت چی واقعی
نمی دهــد. و آخــرش همــۀ ایــن »دســتاوردها« بــه یــک ویــروس 

بنــد اســت تــا بربــاد بــرود.

آیا زندگی باز هم 
نورمال خواهد شد؟
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دبیر کل اتحادیۀ عرب: نباید در مسایل حقوق بشری سیاسی کاری شود
  اتحادیۀ عرب از حامیت خود از بیانیۀ وزارت خارجۀ عربستان دربارۀ پروندۀ ترور »جامل خاشقجی« خرب داد.

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، دیروز با حامیت از بیانیۀ عربستان که در مخالفت با برداشت های امریکا در پروندۀ خاشقجی صادر 
شده است، اعالم کرد: دستگاه اطالعاتی امریکا طرف صادرکنندۀ حکم و یا قطع نامه های بین املللی نیست.

دبیرکل اتحادیۀ عرب همچنین بر موضع این اتحادیه بر حامیت از موضع وزارت خارجه عربستان در خصوص گزارش امریکا تاکید کرد 
و گفت »نباید در مسایل حقوق بری سیاسی  کاری شود.« گفتنی است، وزارت خارجۀ عربستان مخالفت خود را با گزارش اخیر امریکا 

دربارۀ قتل خاشقجی اعالم کرد و با تکذیب این گزارش آن را محکوم دانست.

رسکوب خونین معرتضان؛ 

میامنار مانند میدان جنگ شده است

متحـده  ایـاالت  محرمانـه  گـزارش  نـرش  از  پـس   

خاشـقجی؛  جـامل  کشـنت  چگونگـی  پیرامـون 

سـعودی،  عربسـتان  دولـت  منتقـد  و  روزنامه نـگار 

اسـالم آباد بـا ریاض اعالم همبسـتگی کرد. بـه گزارش 

شـنبه  شـامگاه  پاکسـتان  خارجـه  وزارت  العربیـه، 

اسـالم آباد  کـه  کـرده  اعـالم  بیانیه یـی  در  )9حـوت( 

انتشـار گـزارش اطالعاتـی از سـوی دولـت امریـکا کـه 

شـامل ارزیابی واشـنگنت درباره پرونده قتل خاشقجی 

می شـود، را مالحظـه کـرده اسـت. وزارت خارجـه ایـن 

کشـور، بـه رضورت احرتام بـه حاکمیت ملی کشـورها، 

متامـی  سـوی  از  بـرش  حقـوق  تقویـت  و  محافظـت 

تعهـدات  و  قانونـی  چارچـوب  مبنـای  بـر  کشـورها 

بین املللـی تاکیـد ورزیـد. در اعالمیـه وزارت خارجـه 

کـه  کـرده  مالحظـه  نیـز  اسـالم آباد  آمـده:  پاکسـتان 

و  را جنایتـی فجیـع  دولـت سـعودی قتـل خاشـقجی 

پادشـاهی  ایـن  ارزش هـای  و  قوانیـن  آشـکار  نقـض 

خوانـده و نیـز سـعودی تاکیـد کـرده کـه همـه تدابیـر 

ممکـن در چارچـوب نظـام قانونـی ایـن کشـور را اتخاذ 

کـرده تـا بازجویـی و محکومیـت افـراد مسـوول در ایـن 

پرونده و تحقق عدالت به طور مناسب تضمین شود.

ایـن  کـه  افـزوده  ادامـه  در  پاکسـتان  خارجـه  وزارت 

بـا  را  پرونـده  ایـن  دربـاره  ریـاض  تالش هـای  کشـور، 

ارزش می داند و با پادشـاهی عربسـتان سـعودی اعالم 

طاهـر  شـیخ  حـال،  همیـن  در  می کنـد.  همبسـتگی 

مشـاور  و  پاکسـتان  علـامی  شـورای  رییـس  ارشفـی؛ 

انسـجام  و  امـور خاورمیانـه  در  پاکسـتان  نخسـت وزیر 

دینـی، گزارش اطالعاتـی امریکا به کنگـره درباره قتل 

خاشـقجی را محکـوم کـرد و آن را محتـوی اطالعاتـی 

نادرسـت و مبتنـی بـر نتیجه گیری هـای ناشـی از توهم 

و فرضیه هـای عـاری از صحـت توصیـف کـرد.

هـدف  بـا  گـزارش  کـه  افـزود  ارشفـی  طاهـر  شـیخ 

تـالش  سـعودی،  رهـربی  چهـره  کـردن  خدشـه دار 

احـکام  در  دخالـت  بـرای  شکسـت خورده  و  بیهـوده 

قضایـی صـادره دربـاره جنایـت قتـل جامل خاشـقجی 

اسـت. سـعودی  شـهروند 

در واکنش به گزارش قتل خاشقجی

اعالم همبستگی پاکستان با عربستان

اخیـر، رسانجـام  از اعرتاضـات گسـرتده در جریـان چنـد هفتـه   پـس 

نیروهـای پولیـس میامنـار بـرای متفرق کـردن معرتضان به سـوی آن ها آتش 

گشـود. خربگـزاری رویـرتز در ایـن زمینـه گـزارش داده اسـت: پـس از آن کـه 

نیروهـای پولیـس میامنـار بـا پرتـاب نارنجـک صوتـی، گاز اشـک آور و فیـر 

هوایـی موفـق بـه متفـرق کـردن معرتضـان نشـد، در مناطـق مختلـف شـهر 

یانگون پایتخت میامنار به روی مردم آتش گشودند.

بـر اسـاس گزارش هـا، بـا رسکوب معرتضـان، خونین تریـن روز تظاهـرات این 

هفتـه در میامنـار بـوده اسـت و آمارها نشـان می دهـد کـه در نتیجه رسکوب 

معرتضـان از سـوی پولیـس، هفـت معـرتض جـان باختـه، چندیـن معـرتض 

دیگـر زخمـی و صدهـا نفـر دیگر بازداشـت شـده اند.

بربنیـاد گـزارش رویـرتز، چارلـز ماونـگ کاردینـال کاتولیک هـای میامنار در 

تویـرت خـود نوشـته اسـت کـه میامنـار ماننـد میدان جنگ شـده اسـت.

هم زمـان بـا رسکـوب معرتضـان، تلویزیون دولتـی میامنار در یـک خرب اعالم 

کـرد کـه حکومت نظامی این کشـور، سـفیر میامنار در سـازمان ملل متحد را 

بـه اتهـام خیانـت برکنـار کرده اسـت. سـفیر میامنار زمانـی برکنار شـد که او 

از جامعـه جهانـی و سـازمان ملل متحـد بـرای کمـک به حکومـت غیرنظامی 

درخواسـت همـکاری کـرد. کودتـای نظامـی در میامنـار در سـیزدهم دلـو 

مـاه گذشـته بـه بازداشـت آنگ سـان سـوچی، رهـرب غیرنظامی این کشـور و 

رسنگونـی دولـت منتخـب مردم صـورت گرفت.

ارتـش میامنـار ادعـا می کنـد که بـه دلیـل تقلـب در انتخابـات پارملانی ماه 

نوامـرب کـه در آن حـزب »لیـگ ملـی دموکراسـی« بـه رهـربی خانـم سـوچی 

بـه پیـروزی رسـید، اقـدام بـه برکنـاری دولـت »غیرنظامـی« این کشـور کرده 

اسـت.  طبـق گـزارش خربگـزاری رویـرتز، درگیـری میـان مـردم و نیروهـای 

پولیـس زمانـی اتفـاق افتـاد که با گسـیل شـدن جمعیـت معرتض بـه داخل 

جاده هـای فرعـی، مامـوران اقـدام بـه شـلیک فیرهـای هوایـی، پرتـاب گاز 

در  رشکت کننـدگان  سـوی  بـه  بی حس کننـده  نارنجک هـای  و  اشـک آور 

تظاهـرات کردنـد.

در همیـن حـال، تلویزیـون دولتی »ام آر تی وی« از بازداشـت بیش از ۴۷۰تن 

از رشکت کننـدگان در تظاهـرات اعرتاضـی روز شـنبه در شـهرهای مختلـف 

میامنـار خـرب داد. در گـزارش همچنـان آمده که برخی مدیران سـازمان های 

خـربی و خربنـگاران در میان بازداشت شـدگان نیز هسـتند.

در همیـن حـال، بی بی سـی فارسـی در گـزارش نوشـته کـه پولیـس میامنار 

بـرای رسکـوب اعرتاضـات اقـدام بـه تیرانـدازی بـه سـوی آن ها کرده اسـت.

شـاهدان عینـی گفته اند که دسـت کم یک نفـر تاکنـون در پایتخت میامنار 

جـان باختـه و یـک نفـر دیگـر هـم در شـهر داویـی در جنـوب رشق کشـته 

شـده است.

گفتنـی اسـت، سـازمان ملل متحـد، دولـت آنـگ سـان سـوچی را کـه پس از 

کودتـای نظامـی در اوایـل این مـاه از کار برکنار شـد، دولـت قانونی میامنار 

به رسـمیت می شناسـد.

دیدگاه شام

در هفتمیـن کنگـره رسارسی حـزب چـپ آملـان، 
سـوزانه هنیگ وسـلو و جانینه وسـلر دو سیاسـت مدار 
زن جـوان به عنـوان رهـربان تـازۀ ایـن حـزب گامشـته 

شدند.
بـه گـزارش رادیـو فرانسـه، هفتمیـن کنگـره رسارسی 
حـزب چـپ آملـان روزهـای جمعـه و شـنبه بـه صـورت 
آنالیـن برگـزار شـد و در ایـن کنگـره سـوزانه هنیـگ 
به عنـوان  39سـاله  وسـلر  جانینـه  و  43سـاله  ولسـو 
رهـربان تـازه ایـن حـزب انتخـاب شـدند. آن هـا پـس 
از پیـروزی، بـر پایـان دادن بـه دعواهـای فراکسـیون 
و ایجـاد وحـدت در حـزب را مهم تریـن وظیفـه خـود 

اعـالم کردنـد.
رهـربان تـازه ایـن حـزب همچنـان تاکیـد کردنـد کـه 
کرونـا شـکاف طبقاتـی را در آملان تشـدید کـرده و نیز 
ایـن کشـور نیازمنـد اصالحـات بنیـادی در امـر رفـاه و 

عدالـت اجتامعـی اسـت.
هنیگ ولسـو از سـال 2014 میالدی بدین سـو رییس 
فراکسـیون حـزب چـپ در مجلـس ایالتـی تورینگـن 
بـوده و جانینـه وسـلر ریاسـت فراکسـیون حـزب را در 

مجلـس ایالتـی هسـن بـه عهده داشـت.
میراث گرم و نرم جنگ رسد

حـزب چپ ریشـه در حـزب واحد سوسیالیسـتی آملان 

رشقـی دارد کـه پـس از وحـدت دو آملان در سـال ۱989 
کمونیسـتی  اندیشـه های  از  خـود  پالتفـرم  اصـالح  بـا 
فاصلـه گرفـت، قانـون اساسـی آملـان فـدرال را پذیرفـت 
و سوسـیالیزم دموکراتیـک را هـدف قـرار داد. ایـن حـزب 
حـزب  یـک  بـا  ائتـالف  پـی  در   ،)۲00۷( بعـد  ۱8سـال 
همسـوی خـود در ایالت هـای غربـی آملان نـام حزب چپ 
را بـر خـود نهـاد و در انتخابـات پارملانـی رسارسی فعـال 
شـد. حـزب چـپ در حـال حـارض دارای ۶9 کرسـی در 
مجلـس فـدرال و ۷کرسـی در پارملان اروپا اسـت و ایالت 
تورینگـن در رشق آملـان را نیـز بـه تنهایـی در کنـرتول 
آملـان  پارملانـی  انتخابـات  آخریـن  در  ایـن حـزب  دارد. 
حـدود ۲۵درصـد آرای مـردم در رشق و نزدیک به 8درصد 
حـال  در  حـزب  ایـن  کـرد.  کسـب  کشـور  رسارس  در  را 
حـارض چپ تریـن گرایـش را در مجلـس فـدرال منایندگی 
می کنـد و طرفـدار عدالـت اجتامعـی، مبـارزه بـا شـکاف 
در  اجتامعـی  تامیـن  زیرسـاخت های  بهبـود  و  طبقاتـی 

آملـان اسـت.
در هشـت سـال گذشـته، رهـربی حـزب چـپ را »کاتیـا 
کیپینـگ« و »برنـد ریکسـتیگر« بـه عهـده داشـته اند. ایـن 
دو در کنگـره ابـراز امیدواری کردند که بـا انتخاب رهربان 
جدیـد، حـزب بـا اتحاد بیشـرت کنگره را پشـت رس بگذارد. 
در  فراکسـیون ها  اختالفـات  »دوران  گفـت:  ریکسـتیگر 

حـزب بـه پایـان رسـیده و مرحلـه تـازۀ در پیـش اسـت.«
یک سال رسنوشت ساز

رسنوشت سـازی  سـال  چـپ  حـزب  بـرای   ۲0۲۱ سـال 
انتخاباتـی  رقابـت  بـر  افـزون  حـزب  ایـن  بـود.  خواهـد 
انتخابـات  تجدیـد  جـاری،  سـال  سـپتامرب  در  رسارسی 
ایالت تورینگن و انتخابات زاکسـن آنهالت در رشق آملان 
را هـم در پیـش رو دارد. حـزب چپ پیشـاپیش از »ائتالف 
چـپ میانـه« در انتخابـات رسارسی آملـان کـه جایگزیـن 
انـگال مـرکل را نیـز تعییـن خواهـد کـرد، اسـتقبال کـرده 
اسـت. منظـور از ائتـالف سـه حـزب سوسـیال دموکـرات، 

چـپ و سبزهاسـت.

رهبری حزب چپ آلمان به دو زن جوان واگذار شد

مردم باید تصمیم گیرندگان صلح باشندرییس جمهور در تامین صلح همکاری منی کند یک سالگی توافق نامه دوحه؛ »آمدن صلح قصه مفت است.« 

مردم کُشی نصیب افغانستان  حقیقــت ایــن اســت کــه طالبــان از ایــن موافقت نامــه ســودی 
ــکا  ــح امری ــروژۀ صل ــه و پ ــن موافقت نام ــا ای ــرده اســت؛ ام بســیار ب
ــل بیشــترین  ــردم افغانســتان نداشــته؛ ب ــه حــال م ــی ب ــوز نفع تاهن
ســود را نصیــب گــروه طالبــان کــرده اســت. طالبانی کــه بــه عنــوان 
ــد  ــد و بای ــناخته می ش ــان ش ــزد جهانی ــروه تروریســتی در ن ــک گ ی
در عرصــه   را  اکنــون مشــروعیتی  نابــود می شــد،  و  ســرکوب 
ــره و  ــمی مذاک ــرف رس ــد ط ــه می توان ــرده ک ــب ک ــی کس بین الملل
ــزاران  ــرد و ه ــرار گی ــان ق ــور جه ــن کش ــا قدرت مندتری ــق ب تواف
جنگ جــوی طالــب کــه بایــد بــه چنــگ عدالــت ســپرده می شــد تــا 
زخــم قربانیــان جنــگ التیــام پیــدا می کــرد، از زنــدان رهــا شــدند و 
ــتری  ــِی بیش ــردم قربان ــا از م ــتند ت ــگ پیوس ــف جن ــه ص ــاره ب دوب
ــی  ــح پروژه ی ــۀ صل ــه موافقت نام ــت ک ــن اس ــت ای ــد.  حقیق بگیرن
ــه  و  ــدازی شــد، پشــت صحن ــای ترمــپ راه ان اســت کــه توســط آق
انگیــزه  اصلــی آن را رقابت  هــای انتخاباتــی و رقابت هــای درون 
ــی داد.  ــکیل م ــکا تش ــی در امری ــای سیاس ــان گروه ه ــی می امریکای
متأســفانه چیــزی کــه در ایــن توافق نامــه و در ایــن پــروژه هرگــز در 
ــاوه  ــت. ع ــان اس ــع آن ــردم و مناف ــدگاه م ــده، دی ــه نش ــر گرفت نظ
بــرآن دولــت و حکومــت نیــز در ایــن رونــد در حاشــیه قــرار گرفــت 

و نقشی برای آن داده نشد. 
ــز یــک  ــه را در نظــر گرفــت کــه حکومــت نی ــن نکت ــد ای ــه بای البت
حکومــت ســرتا پــا غــرق در فســاد اســت کــه پایه هــای مشــروعیت 
ــا چنیــن وصفــی آن چنــان کــه  ــرزان اســت و ایــن حکومــت ب آن ل
ــن  ــد؛ بنابرای ــد از منافــع مــردم نمایندگــی کن ــد و شــاید نمی توان بای
ــِف  ــار مختل ــت از اقش ــه می توانس ــد ک ــی تشــکیل می ش ــد هیات بای
مــردم بــه شــمول زنــان و جوانــان و نهادهــا ی مدنــی و هــم 

ــرد. ــی می ک ــت نمایندگ حکوم

 در فضــای سیاســی افغانســتان بحــث صلــح بســیار داغ اســت. مــردم 
آمــدن صلــح را رویاهــای تحقق نیافتــه خــود می داننــد. مــردم بــه 
فراینــد صلــح خوش بیــن نیســتند. ریشــه ایــن ناامیــدی بــه تاریخ۴۰ســاله 
جنــگ برمی گــردد. چنــد نســل افغانســتان صلــح سراســری را بــه چشــم 

ندیده اند.
ــه صلــح خوش بیــن اســت،  ــا ب اگــر از هــر افغــان پرســیده شــود کــه آی
ــت اســت.«  ــح قصــه مف ــدن صل ــد: »آم ــی می گوی ــد و نارضایت ــا لبخن ب
افغان هــا بــاور دارنــد کــه گفتگوهــای صلــح تأثیــری بــر زندگــی آن هــا 
نــدارد. در چنیــن شــرایطی می بایســت مــردم در قــدرت خــود و امکانــات 

خــود بازنگــری  کننــد.
ــش  ــح نق ــد در آوردن صل ــردم می توانن ــری، م ــن بازنگ ــورت ای در ص
ــان در  ــر کدام ش ــد ه ــش را می توانن ــن نق ــند و ای ــته باش ــی داش اساس
ــا  ــی ایف ــای مختلف ــه گونه ه ــان ب ــگاه اجتماعی ش ــف و جای ــان موق هم
ــدای  ــر ن ــد در منب ــون می توانی ــا و روحانی ــال، علم ــور مث ــد. به ط کنن
ــاالن در  ــب، فع ــم در مکات ــور معل ــد و همین ط ــد کنن ــی بلن صلح خواه
ــردم  ــگ م ــی جن ــون قربان ــاع. چ ــراد در اجتم ــانه ها و اف ــاع، رس اجتم
ــونت ها  ــگ و خش ــی جن ــان قربان ــه فرزندان ش ــت ک ــتند و سال هاس هس
شــده اند، بنابرایــن بایــد در گفتگوهــا نقــش داشــته باشــند و ایــن نقــش 
بــدون یــک مکانیــزم، گرفتــن و جمــع آوری نظریــات مــردم وجــود نــدارد. 
بــدون شــک در عــدم حضــور و نبــودن نقــش برجســته مــردم، نمی تــوان 

ــردم در آوردن آن نقشــی داشــته باشــند. ــه م ــرد ک صلحــی را آرزو ک
ــر،  ــال اخی ــک س ــح در ی ــای صل ــه و گفتگوه ــه دوح ــد توافق نام هرچن
نتیجــه قابــل قبولــی نداشــته؛ امــا نیــاز اســت مــردم بــه قــدرت و توانایــی 
ــد در  ــد بتوانن ــی بای ــه و طیف ــر طبق ــردم از ه ــوند، م ــد ش ــود باورمن خ
ــن از زند گــی  ــه چشــم انداز مطمی ــد و ب ــت  کنن ــار هــم احســاس امنی کن

مشــترک خــود دســت  یابنــد.  

 توافــق دوحــه منفعــت ملموســی بــرای بهبــود 
وضعیــت امنیتــی افغانســتان نداشــت/ندارد. ایــن 
موقــف  از  طالبــان  تــا  شــد  ســبب  توافق نامــه 
بلندتــر و بــا روحیه تــر نســبت بــه گذشته  شــان 
عمــل کننــد. در یک ســالگی ایــن توافق نامــه، 
مردم کشــی  و  ناامنــی  کشــتار،  قتــل،  فقــط 
کــدام  و  شــده  افغانســتان  نصیــب  طالبــان 
دســت آورد دیگــری متاســفانه نداشــت، درحالیکــه 
می توانســت بــا یــک فرصــت تــازه، پنجــرۀ مطمیــن 

به سوی صلح و ختم جنگ گشوده می شد.
بــا تاســف در دوســوی گفتگوهــای کنونــی صلــح، 
افــرادی بــرای منفعت هــای شــخصی، حزبــی و 
ــرف  ــط در ح ــردم فق ــد، م ــی دارن ــودی چانه زن خ
ــه  ــود ک ــده می ش ــل دی ــا در عم ــد، ام ــهم دارن س

ــد.  ــه ندارن ــن زمین ــچ ســهمی در ای ــردم هی م
حتــا صالحیــت نظــارت و مشــوره دهی واقعــی نیــز 

از آنــان ســلب شده اســت. 
آیــد،  به دســت  معاملــه  نتیجــه  در  صلحی کــه 
منفعــت دار  و  مطمیــن  صلحــی  شــک،  بــدون 
بــرای مــردم نیســت. صلــح تنهــا ختــم جنــگ 
نیســت، صلــح بــر عــالوۀ ختــم جنــگ، تامیــن 
ــز شــامل می شــود،  ــگ را نی ــان جن ــوق قربانی حق
پیونــد  در  توافق نامــه  اگــر  موجــود  رشایــط  در 
ــان جنــگ و  ــع پای ــرد در واق ــح صــورت گی ــه صل ب
ــان  ــه زب ــت. ب ــامل نیس ــت در آن ش ــن عدال تامی
ســاده بایــد بگویــم کــه در چنیــن حالتــی، صلــح 

یــک روزه خواهــد بــود.

تعبیــر خوش بینانــه می تــوان مطــرح کــرد کــه  یــک   در 

حداقــل دســت آورد توافق نامــه دوحــه، رفــنت بــه ســوی مذاکــرات 

مســتقیم بین االفغانــی بــود. باتوجــه بــه گذشــته طالبــان و تفکــر 

گــروه  کــردن  وادار  کــه  می رســید  نظــر  بــه  مطلق گرایانــه؛ 

امــا  بــود،  بــه مذاکــره، کار خیلــی آســان نخواهــد  طالبــان 

توافق نامــه دوحــه ایــن فرصــت را بــرای ایجــاد تفاهــم میــان 

طرف ها ایجاد کرد.

دو مفهــوم بســیار ســاده و محــوری در گفتــامن هــر صلحــی 

پروســه یی  و  بــودن صلــح  پروژه یــی  می توانــد مطــرح شــود: 

بــودن صلــح. پروســه بــودن صلــح زمانــی می توانــد مطــرح 

ــد  ــد و باورمن ــر کن ــر تغیی شــود کــه انگاره هــای جناح هــای درگی

بــه تــرک مخاصمــه باشــند. انگاره هــای مــدرن و روش هــای 

مــدرن را بــرای حــل مشکالت شــان بــه رســمیت بشناســند. 

ــای  ــد به ج ــای جدی ــا و ارزش ه ــدن انگاره ه ــر و جایگزین ش تغیی

خشــونت های نهادینه شــده مســیر صلــح را همــوار می ســازد؛ 

ــروژۀ در حــال اعــامل اســت. امــا صلــح کنونــی بیشــرت شــبیه پ

مذاکــرات  در  طالبــان  بــا  کــه  گیریــم  همــه،  از  مهم تــر 

هیچ گونــه  بــدون  رســیدیم،  تفاهــم  بــه  نیــز  بین االفغانــی 

ــتی  ــگاه های تروریس ــن و پرورش ــای ام ــا مکان ه ــا ب ــش؛ ام چال

در پاکســتان چــه خواهیــم کــرد کــه هــر روز جنگجویــان افراطــی 

ــت  ــی نیس ــی طالبان ــث اساس ــد. بح ــوزش می دهن ــه و ام را تربی

ــی در  ــر طالبان ــث تفک ــت. بح ــره اس ــال مذاک ــا در ح ــا م ــه ب ک

بســرتهای اجتامعــی و فرهنگــی اســت. بــا ارزش طالبانی کــه از 

مکتب هــای دیوبنــدی تــرواش می کنــد، چــه خواهیــم کــرد؟ در 

نهایــت رضوری بــه نظــر می رســد کــه رونــد فعلــی نبایــد مــا را از 

ــازد. ــوع دور س ــل موض اص

سرور جعفریهما ساداترشاد هاشمیجمیل تابش
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