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چهار شنبه  ۳۰ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۱

خویشتن داری کنید؛ 
افغانسـتـان روزهای 
دشواری پیش   رو دارد

انتظار،  ماه  پنج  به  نزدیک  از  پس 
سرانجام نتیجه نهایی چهارمین انتخابات 
شد.  اعالم  افغانستان  ریاست جمهوری 
در دور اول محمداشرف غنی با گرفتن 
انتخابات  برنده ی  آرا،  از  50.64 درصد 
انتخابات  نتایج  نیز  نهایی  دور  در  شد. 
تغییر نکرد. پنج سال دیگر اقای غنی بر 
تکیه  افغانستان  ریاست جمهوری  مسند 
نشستن  می رسد  به نظر  اما  کرد.  خواهد 
برای  ریاست جمهوری  کرسی  روی 
به  نباشد.  ساده   کار  چندان  غنی  آقای 
نتیجه  معترض  دسته های  زیاد  احتمال 
به  همگرایی  و  ثبات  تیم  نپذیرند.  را 
که  کرده  اعالم  عبداهلل  عبداهلل  رهبری 
است.  شده  خارج  انتخابات  روند  از 
ماه ها  از  پس  که  داشتند  انتظار  مردم 
تنش  بدون  انتخابات  سرنوشت  انتظار 
نهایی  نتیجه ی  این که  با  شود.  معلوم 
چشم اندازی  اما  شده،  اعالم  انتخابات 
دیده  روند  این  بخیرشدن  ختم  برای 
نمی شود. متأسفانه این وضعیت نتیجه ی 
مدیریت ناکام نهادهای انتخاباتی است. 
انتخابات  روند  درستی  به  نهادها  اگر 
به جای  امروز  می کرد،  مدیریت  را 
خارج شدن نامزدان از روند انتخابات،...

۲

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟ ۲ طالبان و موسیقی ۲

سخن گوی  صدیقی،  صدیق  روز:  اطالعات 
با  افغانستان  دولت  که  می گوید  ریاست  جمهوری 
تا  کرد  موافقت  خشونت  چشم گیر  کاهش  طرح 
صلح  مذاکرات  در  که  شود  دیگری  مراحل  وارد 
روی آتش بس به عنوان یک موضوع اساسی بحث 

شود.
آقای صدیقی که امروز )سه شنبه، 29 دلو( در 

یک نشست خبری در کابل...

فرا  عشاق،  روز  ولنتاین،  روز  که  سال  هر 
بچه جوانک های  و  کرام  علمای  بین  می رسد، 
پتلون پاره و بی تربیت نزاعی در می گیرد. من خودم 
علما نیستم، اما فکر می کنم که موضع علمای کرام 
در این باب خیلی منطقی است. اجازه بدهید شرح 
دهم که چرا طرفدار موضع علما و مخالف هر نوع 

عشق هستم:
شما وقتی که عاشق کسی می شوید و...

صدیقی: 
با کاهش چشم گیر 

خشونت موافقت کردیم تا 
به آتش بس برسیم

آفت های عشق | طنز

کنفرانس  در  متحده  ایاالت  خارجه ی  و  دفاع  وزرای 
امنیتی-نظامی  بزرگ  و  برجسته  اعالم  چند  مونیخ،  امنیتی 
توافق  امضاشدن  اعالم ها،  این  از  یکی  داشتند.  جهان  برای 
جنگ  طوالنی ترین  پایان  و  طالبان  با  متحده  ایاالت  صلح 
تاریخ ایاالت متحده بود. مایک پومپئو، مارک اسپرز و زلمی 
خلیل زاد در حاشیه ی کنفرانس با رییس جمهور غنی نیز دیدار 
کردند. آن ها به غنی اعالم کردند که امضای توافق نزدیک 
موفقانه ی یک دوره ی هفت روزه ی  اجرای  از  است و پس 
»کاهش خشونت« از طرف طالبان، این توافق امضا و پس از 

آن، مذاکرات بین االفغانی آغاز خواهد شد.
پس از آن که دولت رییس جمهور غنی از طرف طالبان 
به عنوان یکی از طرف های مذاکره یا رهبری طرف این گروه 
غنی  آقای  شد،  زده  پس  مکررا  بین االفغانی  مذاکرات  در 

متقاعد شد هرچه در توان دارد...

۵ ۴ ۳

۲

۳

برای  را  بیش تری  کارهای  می توانست  واشنگتن 
تحت  افغانستان  مردم  نارضایتی های  و  فساد  به  رسیدگی 
رژیم جدید و اشغال امریکا، انجام دهد. برای مثال واشنگتن 
متخلف ترین  تا  بگیرد  فشار  تحت  را  کرزی  می توانست 
را  خارجی  کمک های  کند،  برکنار  را  خود  دولت  مقامات 
و  ویژه  نیروهای  حمالت  و  کند  اصالحات  به  مشروط 
عملیات  خودسرانه را که اغلب افغان ها بی گناه در آن هدف 
قرار می گرفتند، کاهش دهد. بنابراین پیچیدگی پرداختن به 
فساد و نارضایتی ها را نباید دست کم گرفت. طی این چند 
سال، هیچ راه حل جامعی وجود نداشته که بتواند مانع طالبان 

در دست یابی به پایگاه حمایتی و حمایت مردم شود.
افغانستان  در  متحده  ایاالت  ناکامی  عمده  عامل  دیگر 
در  پاکستان  استراتژی  است.  بوده  پاکستان  مداخله  و  نفوذ 
و  هند  رقابت  توسط  زیادی  تا حد  همواره  افغانستان  قبال 

پاکستان شکل گرفته است...

پشت صحنه ی اعالم زودهنگام 
نتایج نهایی انتخابات چه بود؟

فرار از وطن بی سرود
جانب  از  موسیقی  سانسور  این سو  به  رادیو  ایجاد  از 
زمان  در  است.  شده  اعمال  افغانستان  در  حکومت ها  تمام 
اعالم  از  پیش  افغانستان،  حکومت حزب دموکراتیک خلق 
مؤسسه های  تمام  فعالیت های  ملی  مصالحه ی  سیاست 
بااعتبار غیردولتی که کار تولید و پخش موسیقی را به عهده 
داشتند، ممنوع شدند. در ضمن موسیقی تمام هنرمندانی که 
از کشور خارج می شدند از الی امواج یگانه رسانه ی دولتی 
بود  اما در حکومت مجاهدین  وقت، دیگر پخش نمی شد. 
عبدالقهار  آمد.  فرود  موسیقی  پیکر  بر  بزرگ تر  که ضربه ی 
عاصی در کتاب )آغاز یک پایان، حوزه هنری، ۱۳۷5، ص 

5۷( می نویسد:
»چند روزی بعد ]از به قدرت رسیدن مجاهدین[ یکی و 
یک باره نشر موسیقی از رادیو و تلویزیون تحریم و فعالیت 

در عرصه های این هنر متوقف شد و...

۲

اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری؛ 
پیروزی غنی، مخالفت عبداهلل

»ثبات وهمگرایی حکومت همه شمول تشکیل می دهد«



صفحه ویـژه جـوانان
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یک افسر فرماندهی عمومی لوژستیک وزارت دفاع در کابل کشته شد
اطالعات روز: مصطفی رحیمی، یک افسر فرماندهی عمومی لوژستیک وزارت دفاع 
شام روز جمعه گذشته )25 دلو( در مربوطات حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل کشته شده 

است.
افسر ارتش، گفت که او حوالی  این  از  نام گرفتن  یک منبع در وزارت داخله بدون 
ساعت 8:20 دقیقه ی جمعه شب با شلیک گلوله در ساحه ی »چهارراهی شمع، کوچه اول 

دواخانه« در مربوطات ناحیه ی پنجم شهر کابل کشته شده است.

وزارت دفاع از این افسر به نام مصطفی رحیمی فرزند محمد موسی یاد کرده و گفته 
است که او شام روز جمعه هنگامی که از وظیفه به سوی خانه اش در حرکت بوده، از سوی 

افراد ناشناس در مربوطات حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل کشته شده است. 
لوژستیک معرفی کرده و همچنان  فرماندهی عمومی  افسر  را  این وزارت، مصطفی 
گفته است که او از تاریخ پنجم ماه قوس سال جاری به این طرف به طور خدمتی به حیث 

یاور معاون اول رییس ستاد ارتش کار می کرد.

پیروز  نامزد  به  تبریکی  پیام  فرستادن  شاهد 
می بودیم. 

کمیسیون انتخابات در اعالم نتیجه نهایی 
است.  گرفته  کار  عجله  از  می رسد  به نظر 
زمان  به  فیصله های کمیسیون شکایات  تطبیق 
به گزارش  که  تا جایی  داشت.  نیاز  بیش تری 
رأی  و ۱2  هزار  تفتیش ۱02  در جریان  تیفا، 
فورمه  از  رای دهی  رسمی  زمان  از  خارج 
است.  شده  استفاده  رأی  هزار   ۱۳۷ تفتیش 
همچنان این نهاد ناظر انتخاباتی گفته که قرار 
تفتیش  اجرایی  پالن  انتخابات  کمیسیون  بود 
با  و  کرده  تصویب  و  تأیید  را  بازشماری  و 
اما  کند،  شریک  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
انجام نداده است و  این کمیسیون این کار را 
»تصویب شده«  اجرایی  برنامه ی  بدون  تفتیش 
صورت گرفته است. از طرف دیگر، کمیسیون 
فیصله ها  تطبیق  چگونگی  از  دقیق  جزییات 
واقعا  نیست  روشن  است.  نکرده  ارایه 
درستی  به  شکایات  کمیسیون  فیصله های 
تطبیق شده است یا خیر. دو روز پیش از اعالم 
نتیجه، یک عضو کمیسون شکایات انتخاباتی، 
رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات را متهم به 
تحریف فیصله نامه ی کمیسیون شکایات کرده 
بود. مضاف بر این، موالنا عبداهلل از کمیشنران 
نتیجه  اعالم  فیصله نامه ی  انتخابات،  کمیسیون 
امضا  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی 
اعالم  نشست  در  عبداهلل  آقای  است.  نکرده 

نتیجه نهایی انتخابات حضور نداشت. 
وقتی کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی را 
به  انتخابات  پرجنجال  پرونده ی  و  کرد  اعالم 
از  شکایات  هزاران  رفت،  شکایات  کمیسیون 
از نزدیک  انتخابات ثبت شد. پس  تخلف در 
به یک و نیم ماه کار روی شکایت های رسیده، 
دیده می شود که هیچ تغییری در آمار و ارقام 
و  بی اساس  شکایت  هزاران  آیا  است.  نیامده 
سند بود یا شکایت ها به درستی بررسی نشد. 
نهادهای  که  دارد  وجود  زیادی  پرسش های 
باشند.  داشته  پاسخ  مردم  برای  باید  انتخاباتی 
زمانی کار نهادهای انتخاباتی قابل قبول است 
که حد اقل رضایت از کارکردهای آن وجود 
انتخاباتی  ناظر  نهادهای  دست کم  می داشت. 
باید رضایت نسبی می داشتند که چنین نیست. 
انتخاباتی  ناظر  نهادهای  را  انتقاد  بیش ترین 
نشان  این  دارند.  کمیسیون ها  کارکرد  از 
در  انتخابات  برگزارکننده ی  نهادهای  می دهد 

مدیریت شان ناکام بوده اند. 
به رغم  انتخابات  جنجال  می رسد  به نظر 
اعالم نتیجه نهایی پایان نیافته است. دسته های 
را  نتیجه  است  ممکن  انتخاباتی  معترض 
دسته  رهبر  عبداهلل،  عبداهلل  کنون  تا  نپذیرند. 
ثبات و همگرایی که براساس اعالم نتیجه نهایی 
نتیجه ی  گفته  است،  ایستاده  دوم  جایگاه  در 
چنین  در  نمی پذیرد.  را  تقلبی«  »انتخابات 
وضعیت الزم است که تمام طرف های درگیر 
بگیرند.  کار  خویشتن داری  از  انتخابات  در 
برخی از مطالبات دسته های معترض انتخاباتی 
انتخابات  کمیسیون  مسئولیت  است.  مشروع 
بر  مبتنی  بود که در یک فضای غیرسیاسی و 
اعتراض ها رسیدگی  به  قوانین و طرزالعمل ها 
می کرد. اکنون باید این  کار از طریق گفت وگو 
در یک بستر سیاسی حل شود. متوسل شدن به 
نامتعارف به سود  کسی نیست.  هر نوع فشار 
راه  طرف ها  تمام  که  می کند  ایجاب  شرایط 
از  پس  افغانستان  بگذارند.  باز  را  گفت وگو 
سال ها جنگ اکنون بیش از هر زمان دیگری به 
صلح که مهم ترین مسأله ی ملی است، نزدیک 
اقتدار  و  موضع  تقابل  نوع  هر  است.  شده 
طالبان را در گفت وگوهای بین االفغانی تقویت 
و  هماهنگ  به صورت  طالبان  رهبران  می کند. 
یکدست در پای میز مذاکرات حاضر خواهند 
شد، این سو اما کسانی که مدعی جمهوریت اند 
بی اعتنا به حساسیت وضعیت و مسئولیتی که 

بر دوش دارند، سرگرم بازی سیاسی اند. 
برای مردم افغانستان زمانی این انتخابات 
منجر  سیاسی  ثبات  به  که  است  پیروزی  یک 
پای  به  سخت  بسیار  شرایط  در  مردم  شود. 
وضعیت  ماه  پنچ  رفتند.  رای  صندوق های 
باشد  قرار  اگر  کردند.  تحمل  را  بالتکلیفی 
باشد،  بیش تر  بی ثباتی  انتخابات  برایند 
افغانستان  نوپای  دموکراسی  و  مردم  برای 
همه  این رو،  از  است.  شکست  یک  کار  این 
یک  اگر  کند.  خویشتن داری  دارند  مسئولیت 
پیروزی شود و طرف دیگر در  سو سرمست 
تدارک حکومت موازی، همه خواهند باخت. 

افغانستان روزهای دشواری پیش رو دارد. 
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صدیقی،  صدیق  روز:  اطالعات 
که  می گوید  ریاست  جمهوری  سخن گوی 
با طرح کاهش چشم گیر  افغانستان  دولت 
مراحل  وارد  تا  کرد  موافقت  خشونت 
روی  مذاکرات صلح  در  که  دیگری شود 
اساسی  موضوع  یک  به عنوان  آتش بس 

بحث شود.
)سه شنبه،  امروز  که  صدیقی  آقای 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دلو(   29
صحبت می کرد، همچنان گفت که خواست 
مردم و دولت افغانستان برای تأمین صلح 
در کشور، برقراری آتش بس بوده و است. 
به گفته ی او، مردم افغانستان به این باورند 
که آتش بس تضمین کننده ی صلح پایدار در 

این کشور است.
صدیقی گفت: »ما با کاهش چشم گیر 
که  به خاطری  کردیم،  موافقت  خشونت 
باآلخره  تا  شویم  دیگری  مراحل  وارد 
در  اساسی  به حیث یک موضوع  آتش بس 

مذاکرات روی آن صحبت شود.«

تأکید کرد که  آقای صدیقی همچنان 
موافقت با طرح کاهش چشم گیر خشونت 
طالبان  آیا  شود  دیده  که  بوده  این  برای 
مردم  به صلح و خواست  »واقعا«  بار  این 

افغانستان تعهد دارد یا خیر؟
با  موافقت  که  کرد  عالوه  صدیقی 
دیده  که  بوده  این  برای  خشونت  کاهش 
شود آیا ظرفیت در رهبری سیاسی طالبان 
روند  یک  وارد  که  دارد  وجود  قطر  در 
شود  افغانستان  در  جنگ  ختم  و  معنادار 

یا نه؟
به گفته ی او، طالبان در گذشته تعهد 
جدی برای قطع جنگ نداشت و در حال 
بتواند  خشونت  کاهش  طرح  اگر  حاضر 
دولت  شود،  دایمی  آتش بس  به  منجر 
درک  با  آن را  است  حاضر  افغانستان 
خطراتش بپذیرد و وارد مراحل بعدی شود.
سخن گوی ریاست جمهوری افزود که 
دولت افغانستان تغییر وضعیت کنونی را به 
پیش آمده  ُفرصت  در  نیک می گیرد و  فال 

با درک عمیق از خطرات موجود در روند 
صلح، »محتاطانه« برخورد خواهد کرد. او 
در عین حال گفت که دولت افغانستان برای 
رسیدن به صلح »هر اقدام و فیصله«ای که 

الزم باشد، انجام خواهد داد.
سخن گوی  هم،  سویی  از 
ریاست جمهوری گفت که نیروهای افغان 
خشونت  کاهش  مورد  در  امریکایی  و 
می کنند.  کار  آن  از  نظارت  میکانیزم  و 
کاهش  به  مربوط  جزئیات  او،  گفته ی  به 
منتشر  آینده  روز  چند  طی  خشونت 

می شود.
این در حالی است که پیش از این در 
مورد کاهش خشونت میان سران حکومت 
وحدت ملی اختالفاتی وجود داشت. ارگ 
ریاست جمهوری به آتش بس به عنوان یک 
تأکید  صلح  مذاکرات  برای  پیش شرط 
اجراییه ی  ریاست  که  حالی  در  داشت، 
در  مثبت  گام  را  خشونت  کاهش  کشور 
عنوان  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  راستای 

می کرد.
صدیق صدیقی در تاریخ بیست ودوم 
»کاهش  بود:  گفته  تویتی  رشته  در  جدی 
حقوقی  نظامی،  دقیق  معنای  خشونت 
از  ما  هدف  )اما(  ندارد.  عملی  جنبه ی  و 
دو  که  است  آتش بسی  همانند  آتش بس، 
کشور  در  عید  روزهای  در  پیش،  سال 

برقرار شد.«
در  دولت  وزیر  رحیمی،  عبدالسالم 
بیست وششم  تاریخ  در  نیز  صلح  امور 
جدی گفته بود که مردم افغانستان آتش بس 
می خواهند و برای دولت و مردم افغانستان 

کاهش خشونت معنا ندارد.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  مقابل،  در 
اعالم  دلو  چهاردهم  در  کشور  اجرایی 
کرد که برای شروع مذاکره با گروه طالبان 
شرطی ندارد و هر گونه پیش شرطی در این 
به  برای رسیدن  تعهد  تعلل و عدم  مورد، 
نشان  را  ]صلح[  افغانستان  مردم  خواست 

می دهد.

صدیقی: با کاهش چشم گیر خشونت موافقت کردیم تا به آتش بس برسیم

اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری؛ 
پیروزی غنی، مخالفت عبدهللا »ثبات وهمگرایی حکومت همه شمول تشکیل می دهد«

ثبات وهمگرایی  انتخاباتی  دسته ی  که  عبداهلل  آقای  است. 
حکومت همه شمول را تشکیل می دهد. 

تشکر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  خود  حامیان  از  او 
شده  داده  اعتبار  مشکوک  رای  هزار   ۳00 که  گفت  اما  کرد 
است.  بوده  قانون  با  مغایرت  در  که  شد  گرفته  تصامیمی  و 
»کودتا  و  انتخابات«  دزدی  »نتیجه  را  شده  اعالم  نتیجه ی  او 
کمیسیون های  در  کسانی  گفت  و  خواند  مردم ساالری«  علیه 
خیانت  ملی  روند  یک  به  تطمیع  و  پول  بدل  در  انتخاباتی 

کرده اند. 
شد.  برگزار  میزان  ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
نتایج ابتدایی آن در تاریخ اول جدی اعالم شد. از آن زمان 
تا شانزدهم دلو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مصروف 
کمیسیون  این  بود.  استثنایی  و  ابتدایی  به شکایات  رسیدگی 
نتایج بررسی هایش را در ۱6 دلو اعالم و فیصله هایش را به 

کمیسیون انتخابات فرستاد.
نهایی  نتایج  اعالم  هنگام  انتخابات  کمیسیون  رییس 
گفت که پس از تطبیق تمامی فیصله های کمیسیون شکایات 
انتخاباتی، یک میلیون و 82۳ هزار و 948 رأی معتبر شناخته 
شده است. او گفت که پس از تفتیش ویژه با حضور ناظران 
به  مربوط  رأی دهی  محالت  درصد   98 شکایات،  کمیسیون 
۱02 هزار و ۱2 معلومات بیومتریکی خارج از زمان و 9۷.۷ 
را  معیارهای الزم  رأی  به ۱۳۷ هزار  مربوط  درصد محالت 

تکمیل کرده و به تمام این آرا اعتبار داده شد.
ریاست  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعالم  به  واکنش  در 
جمهوری و معرفی آقای غنی به حیث رییس جمهور از سوی 
کمیسیون انتخابات، گروه طالبان گفته است که »تعیین دوباره 
اشرف غنی در نتیجه انتخابات جعلی چنان که غیرقانونی است 
و مشروعیت ندارد، همچنان با توجه به شرایط حساس قضیه 
کنونی افغانستان با محتوای پروسه جاری صلح نیز در تضاد 

قرار دارد.«

پنج  به  نزدیک  از گذشت  روز: سرانجام پس  اطالعات 
ماه از انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات 
را  غنی  اشرف  محمد  و  اعالم  را  انتخابات  این  نهایی  نتایج 

به حیث رییس جمهور منتخب معرفی کرد.
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز گذشته 
تطبیق  از  پس  که  گفت  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  هنگام 
انتخاباتی،  به شکایات  فیصله های کمیسیون رسیدگی  تمامی 
یک میلیون و 82۳ هزار و 948 رأی معتبر شناخته شده است 

و براساس آن نتایج نهایی اعالم شده است.
خانم نورستانی گفت که براساس این نتایج، اشرف غنی 
با به دست آوردن 92۳ هزار و 592 رأی )50.64 درصد( کل 
با  نیز  عبداهلل  عبداهلل  است.  گرفته  قرار  اول  جایگاه  در  آرا، 
کسب ۷20 هزار و 84۱ رأی معادل )۳9.52 درصد( کل آرا 

در جایگاه دوم قرار گرفته است.
 ۱.86 نبیل  رحمت اهلل  درصد،   ۳.85 حکمتیار  گلبدین 
 0.85 جلیلی  نوراهلل  سید  درصد،   0.99 تمنا  فرامرز  درصد، 
درصد، عبداللطیف پدرام 0.69 درصد، عنایت اهلل حفیظ 0.62 
درصد، محمدحکیم تورسن 0.۳6 درصد، احمدولی مسعود 
0.22 درصد، محمدشهاب حکیمی 0.۱8 درصد، غالم فاروق 
نجرابی 0.09 درصد و نور رحمان لیوال نیز 0.05 درصد کل 

آرا را به دست آورده اند.
غنی پیروزی اش را تبریک گفت

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان ساعاتی پس 
جمع  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از 
هوادارانش در ارگ ریاست سخنرانی نموده و گفت از حقوق 

مردم افغانستان دفاع می کند.
مردم و جمهوریت«  »پیروزی  را  پیروزی اش  آقای غنی 
توطئه های  و  دسایس  از  جمهوریت  که  گفت  و  خوانده 
انتخاباتی  از کمیسیون های  او  فراوان نجات داده شده است. 
به  آمده ایم، من  به وحدت  »ما  افزود:  ادامه  تشکر کرد و در 

هیچ کس به چشم حریف و رقیب نمی بینم. لحظه ی رقابت ها 
و مخالفت ها امروز پایان یافت.«

که  گفت  خود  سخنان  ادامه ی  در  غنی  جمهور  رییس 
زمان آن فرارسیده تا صلح در افغانستان برقرار شود و تیم او 
آمده است تا برای تمام افغانستان صلح بیاورد. او گفت که 
تفنگ گره را حل نمی کند بلکه مذاکره و گفت وگو گره را باز 
می کند. به گفته ی او، زمان آن فرا رسیده تا افغانستان متحد 

شده و به سوی مذاکره با طالبان برود.
او گفت: »ما به جرأت به جانب مذاکرات صلح می رویم 
و مذاکره می کنیم ولی نتیجه  ی نهایی به تصمیم مردم افغانستان 
مربوط خواهد بود. هیچ کار خارج از چارچوب قانون اساسی 

افغانستان انجام نخواهیم داد.«
رییس جمهور غنی درحالی شام روز سه شنبه )29 دلو( 
هوادارانش  به  را  پیروزی اش  جمهوری  ریاست  ارگ  در 
تبریک گفت و در مورد آینده ی حکومتداری در کشور سخن 
گفت که پس از چاشت امروز کمیسیون مستقل انتخابات او 

را برنده اعالم کرد.
»تشکیل حکومت ثبات وهمگرایی«

عبداهلل،  عبداهلل  انتخابات،  کمیسیون  اعالم  برخالف 
رییس اجرایی افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری ششم میزان نتیجه ی نهایی را نپذیرفت و اعالم کرد 
واکنش  در  او  است.  غیرقانونی  اساس  از  نهایی  نتیجه ی  که 
گذشته  روز  شام  ناوقت  انتخابات  این  نهایی  نتایج  اعالم  به 
خرج  به  را  خود  تالش های  تمام  ثبات وهمگرایی  که  گفت 
داد تا روند انتخابات در مطابقت با قانون و به گونه ی شفاف 

به پیش برود.
آقای عبداهلل شام روز سه شنبه )29 دلو( گفت که نتیجه ای 
که از سوی کمیسیون انتخابات اعالم شده است، »از اساس 
آرای  براساس  ثبات وهمگرایی  گفت  او  است.  غیرقانونی« 
جمهوری  ریاست  انتخابات  پیروز  شده  بیومتریک  و  شفاف 

انتخابات،  نتیجه ی  زودهنگام  اعالم  و  شکایات 
کمیسیون  که  ادعایی  است.  کرده  زمینه سازی 
که  شد  مدعی  و  کرده  تصدیق  نیز  شکایات 
کمیسیون انتخابات فیصله های این کمیسیون را 

تحریف و جعل کرده است.
از  بعد  انتخابات  کمیسیون  آن که  از  پس 
و  غیرمنتظره  به صورت  مونیخ  از  غنی  برگشت 
شتاب زده اعالم کرد که بعد از چهار روز نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری را اعالم می کند، تیفا 
)بنیاد انتخابات شفاف افغانستان( اعالم کرد که 
برای  انتخابات  کمیسیون  طرزالعمل،  براساس 
باید  به فیصله های کمیسیون شکایات  رسیدگی 
پالن اجرایی تفتیش و بازشماری آرا را تصویب 
و آن را با کمیسیون شکایات در میان می گذاشت. 
باید  انتخابات  کمیسیون  طرزالعمل،  براساس 
کمیسیون  فیصله های  به  رسیدگی  پروسه ی 
انجام  اجرایی  پالن  این  بر  مبتنی  را  شکایات 
با  اجرایی  پالن  این  نه تنها  می گوید  تیفا  می داد. 
که  نشده  گذاشته  میان  در  شکایات  کمیسیون 
تصویب  و  تدوین  حتا  اجرایی  پالن  این  اساسا 
نشده است. مضاف بر این مورد، تیفا اعالم کرد 
مرکزی  کارمندان  نهاد،  این  نظارت  براساس  که 
کمیسیون شکایات برای اجرای سریع دستورات 

و اجراآت تحت فشار قرار دارند.
طرزالعمل  براساس  که  است  این  واقع 
فیصله های  پی گیری  و  اجرا  قانونی،  روند  و 
انتخابات،  کمیسیون  توسط  شکایات  کمیسیون 
و  زمان  دقت،  نیازمند  طوالنی،  پروسه ی  یک 
سازوکارهای قانونی و از جمله تدوین و تصویب 
آرا و شریک  بازشماری  تفتیش و  اجرایی  پالن 
انتخاباتی  کمیسیون شکایات  با  پالن  این  کردن 
کمیسیون  شتاب زده ی  و  سراسیمه   اعالم  است. 
مستقل انتخابات مبنی بر اعالم نتایج، یک افتضاح 
خنده آور و به بازی گرفتن روندهای قانونی است. 
کمیسیون انتخابات به معنای واقعی کلمه، جایگاه، 
اقتدار، استقالل و صالحیت  هایش را به بازیچه ی 

دست ارگ ریاست جمهوری تبدیل کرده است.
انتخابات به دستور  پس از آن که کمیسیون 
عجوالنه و از سر سراسیمگی ارگ، اعالم کرد که 
نتایج انتخابات را بعد از چهار روز اعالم می کند، 
از دیگری،  ثبات و همگرایی یکی پس  رهبران 
هشدار دادند در صورتی که پروسه ی رسیدگی به 
شکایات و اجرای فیصله های کمسیون شکایات 
و  ثبات  دولت  تشکیل  با  باشد،  شفافیت  فاقد 
همگرایی، حکومت موازی تشکیل خواهند داد. 
با توجه به کارنامه و سوانح سیاسی رهبران ثبات 
و همگرایی که هشدار تشکیل حکومت موازی و 
به چالش کشاندن اعالم نتیجه ی انتخابات را صادر 
بدون  آن ها،  موضع  این  می رسد  نظر  به  کردند، 
هماهنگی با مقامات امریکایی درگیر در پروسه ی 

صلح افغانستان نباشد.

در این مورد می دهید این است: »هی هی!«
حاال هیچ دلیلی نمی بینید که با یک زن دیگر، یعنی زن 
چهارم، ازدواج کنید. اما ازدواج می کنید. چیز است دیگر. در 
عصِر همین زن چهارم است که از نظر شرعی آسمان سرتان 
چپه می شود و تمام درهای امید را در برابر خود بسته می یابید. 
آخر چهار شده. به سقف خورده اید. قلب رئوف تان هرگز به 
شما اجازه نمی دهد که این جمله را با خود بگویید: »چطور 
با  بگیرم؟«  دیگری  زن  و  بدهم  طالق  را  سونیتا  این  است 
وجود این، قحطی جمله که نیامده. به جای آن جمله، جمله ی 
دیگری می گویید: »کاش از اول عاشق سونیتا نمی شدم و به او 

نمی گفتم که تا زنده ام به پای عشق او خواهم ایستاد.«
از چهار زن و چندین اوالد و  مالحظه می کنید که بعد 
چندین انترویو با ابلیس و چهل رقم معلق زدن سرانجام به این 
نتیجه می رسید که عشق چیز دست و پاگیری است و ولنتاین 
را بر آورنده اش لعنت. به عبارتی دیگر، اگر از همان ابتدا به 
حرف علمای کرام گوش داده بودید، حاال مجبور نمی شدید 
فقط به خاطر سونیتا به داشتن چهار همسر شرعی اکتفا کنید. 

گفتید »عاشق هستم« و در بال ماندید. 

فارغ از مقام بلوف و سخن که سهل است، 
نه رییس جمهور غنی به موجب  در مقام عمل، 
توسط  فراقانونی  و  شتاب زده  نتیجه ی  اعالم 
کمیسیون انتخابات، قادر است حکومتی به زعم 
ثبات  نه  و  دهد  تشکیل  پیروز  و  منتخب  خود 
تشکیل  اجرایی  امکان های  و  توان  و همگرایی، 
حکومت موازی را دارد. به فرض اعالم نتایج از 
طرف کمیسیون انتخابات، ارگ ریاست جمهوری 
از مخالفان سرسخت و  بر صف طویلی  عالوه 
متحده مواجه  ایاالت  با مخالفت  جدی داخلی، 
است. شریک استراتژیکی که اگر برای چند روز، 
نظامی اش  و  سیاسی  مالی،  حمایت   کانال های 
اسالمی  جمهوری  نفس های  کند،  قطع  را 
افغانستان به خرخره می افتد. شریک استراتژیک 
افغانستان نمی گذارد رییس جمهور سراسیمه ی ما، 
در  و یک ساله اش  فشرده  دیپلماتیک  تالش های 
این  ماحصل  کند.  پنبه  را  افغانستان  مورد صلح 
برخورد خودسرانه ی ارگ با قوانین انتخاباتی و 
بلوف ها و هشدارهای ثبات و همگرایی، تضعیف  
موقعیت و جبهه ی »جمهوری اسالمی افغانستان« 
سیاسی  حیات  شرایط  از حساس ترین  یکی  در 

معاصر کشور است.
براساس جدول زمانی ترتیب شده اگر برنامه  
مطابق آنچه چیده شده، پیش برود، کم تر از یک 
باقی  مانده  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  به  ماه 
جناح  دو  زمان،  تنگی  وانفسای  این  در  است. 
که  گروه هایی  دیگر  و  کشور  عمده ی  سیاسی 
به عنوان مشوق  و آتش بیار معرکه اکثرا میان دو 
جناح تقسیم شده اند، به جای تمرکز بر پروسه ی 
صلح و آمادگی های سیاسی و تخنیکی برای آغاز 
بین االفغانی،  حساس  و  سرنوشت ساز  مذاکرات 
جنگ فرسایشی و باخت-باختی به راه انداخته اند 
از  پس  دهه ی  دو  نسل  مردم،  را  تاوان اش  که 
طالب و ارزش ها و دست آوردهای بیست  سال 

اخیر می پردازند.
سبک سرانه ی  برخورد  که  است  این  واقع 
نشدنی  هشدارهای  و  انتخاباتی  قوانین  با  ارگ 
ثبات و همگرایی، موضع و اقتدار طالبان را در 
گفت وگوهای بین االفغانی تقویب می کند. رهبران 
طالبان به صورت هماهنگ و یکدست در پای 
میز مذاکرات و جنگجویان و فرماندهان نظامی 
و  بی رحمی  مضاعف،  روحیه ی  با  گروه  این 
بلوف پیروزی در جبهات جنگ، منتظر جمهوری 
که  کسانی  اما،  این سو  است.  افغانستان  اسالمی 
و  منافع  حافظ جمهوریت،  می کنند  ادعا  مکررا 
به  بی اعتنا  هستند،  جدید  افغانستان  ارزش های 
دوش  بر  که  مسئولیتی  و  وضعیت  حساسیت 
نزاع بر  دارند، مصروف جویدن متون قوانین و 
ارسال  و  کابینه  وزارت خانه های  بست های  سر 
هشدارهای تجزیه ی جمهوری اسالمی افغانستان 

هستند.

ایاالت متحده در  وزرای دفاع و خارجه ی 
و  برجسته  اعالم  چند  مونیخ،  امنیتی  کنفرانس 
بزرگ امنیتی-نظامی برای جهان داشتند. یکی از 
این اعالم ها، امضاشدن توافق صلح ایاالت متحده 
با طالبان و پایان طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت 
متحده بود. مایک پومپئو، مارک اسپرز و زلمی 
خلیل زاد در حاشیه ی کنفرانس با رییس جمهور 
غنی نیز دیدار کردند. آن ها به غنی اعالم کردند 
که امضای توافق نزدیک است و پس از اجرای 
»کاهش  هفت روزه ی  دوره ی  یک  موفقانه ی 
خشونت« از طرف طالبان، این توافق امضا و پس 

از آن، مذاکرات بین االفغانی آغاز خواهد شد.
از  غنی  رییس جمهور  دولت  آن که  از  پس 
طرف طالبان به عنوان یکی از طرف های مذاکره یا 
رهبری طرف این گروه در مذاکرات بین االفغانی 
مکررا پس زده شد، آقای غنی متقاعد شد هرچه 
در توان دارد برای تخریب پروسه هزینه کند. او 
افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  پروسه ی 
را که به آشکارا علیه ی پروسه ی ایاالت متحده 
برای گفت وگوها و مذاکرات صلح افغانستان بود، 
انتخابات  برگزاری  از  پس  گرفت.  دست  روی 

بین  فرا می رسد،  ولنتاین، روز عشاق،  که روز  هر سال 
نزاعی  بی تربیت  و  پتلون پاره  بچه جوانک های  و  کرام  علمای 
در می گیرد. من خودم علما نیستم، اما فکر می کنم که موضع 
علمای کرام در این باب خیلی منطقی است. اجازه بدهید شرح 
عشق  نوع  هر  مخالف  و  علما  موضع  طرفدار  چرا  که  دهم 

هستم:
شما وقتی که عاشق کسی می شوید و خوشبختانه مرد هم 
هستید )زن که عاشق نمی باید گردد(، در واقع به زبان حال به 
طرف می گویید: گرد جهان گردیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما 
تو چیزی دیگری. یعنی این همه آدم در دنیا بودند، اما فقط تو 
دلم را ربودی. حال، این قضیه پی آمد دارد. این طور نیست که 
بگویید من عاشقم و خالص. بعید است که گفت و گوی شما 

و دلدارتان چنین چیزی باشد:
شما: دوستت دارم؛ دیوانه ات هستم هفتاد رقم. 

دلدار: تشکر. خیلی محبت داری. 
شما: آری. 

دلدار: فقط همین؟ 
شما: بلی، من ترا دوست دارم. از عشقت می میرم. 

دلدار: خوب، بعدش. چه خیالی در سر داری؟
شما: هیچ. 

دلدار: آهان، خیلی خوب. 
شما: خواهش می کنم. خداحافظ. 

نه، این طور نمی شود. شما اگر واقعا عاشق کسی باشید، 
فرصتی  تا  باد می زنید  و  آتش و خاک  و  به آب  را  خودتان 
باید  رسیدید،  که  بعد  برسید.  به عشق خود  و  آرید  به کف 
خدایا  بگویید:  و  آورید  بجا  شکر  نماز  و  باشید  خوشحال 
شکرت. این بزرگ ترین آرزوی زندگی ام بود. به آرامش دلم 

دیگری  کارت  غنی  آقای  ریاست جمهوری، 
ریاست جمهوری  ارگ  »آتش بس«.  کرد؛  رو  را 
که  کرد  اعالم  اصرار  و  تکرار  به  افغانستان 
پذیرش  افغانستان،  صلح  مذاکرات  پیش شرط 
است.  طالبان  طرف  از  طوالنی مدت  آتش بس 
پیش شرطی که طالبان نه تنها به آن تن نمی دهد که 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان را اساسا جدی 

نمی گیرد.
در  متحده  ایاالت  دفاع  و  خارجه  وزرای 
رییس جمهور  مونیخ،  امنیتی  کنفرانس  حاشیه ی 
خط   و  موضع   از  عقب نشینی  به  وادار  را  غنی 
مثابه ی  به  آتش بس  اعالم  بر  مبنی  سرخ اش 
»کاهش   پذیرش  و  صلح  مذاکرات  پیش شرط 
کردند.  طالبان  طرف  از  هفت روزه«  خشونت 
این  پذیرش  جز  چاره ای  غنی،  رییس جمهور 
او  اما  نداشت،  موضع اش  از  برگشت  و  اعالم 

گزینه ی دیگری را روی دست گرفت.
رییس جمهور  مونیخ،  از  برگشت  از  پس 
کمیسیون  بر  فشار  اعمال  با  که  آن شد  بر  غنی 
از  پیش  فرصت،  زودترین  به  انتخابات،  مستقل 
توافق  و  آغاز  آن که کاهش  خشونت هفت روزه 

رسیدم و دلم آرام گرفت.
با دریغ و درد که دقیقا در همین نقطه است که ابلیس لعین 
هر کاری را که دارد متوقف می کند و خود را با شتاب به شما 
می رساند. همان ابلیسی که در این همه سال هر صبح می گفت 
»نماز صبحش را کی کشیده، بخواب که هرچه مزه است در 
خواب صبحگاهی است«، ناگهان تغییر ایدیولوژی می دهد و 
شروع می کند به تدریس عقاید دینی به شما. نه که از قیامت 
و کمک به ابن السبیل و رفتار نیکو با والدین چیزی بگوید. 
مستقیما می رود سر سوره ی ازدواج. مصاحبه شروع می شود: 
ابلیس: آیا تو از رعایت عدالت در میان انسان ها ناتوانی؟

شما: چرا ناتوان باشم؟ من الحمداهلل همیشه این توفیق را 
داشته ام که میان انسان ها به عدالت رفتار کنم. 

ابلیس: آیا تو مسلمانی؟
شما: سبحان اهلل. پس چه هستم؟ بدیهی است که مسلمانم. 

مگر ممکن است آدم آدم باشد و مسلمان نباشد؟ 
ابلیس: آیا یک مرد مسلمان مجبور است که تا آخر عمر 

با یک زن زندگی کند؟ 
شما: نه، ببین. من... این طور است... من سونیتا جان را 

خیلی دوست دارم.
ابلیس: آفرین. ولی سوال مرا جواب ندادی. 

شما: سوال شما را هم جواب می دهم. 
ابلیس: انسان شریفی هستی. تو اولین مسلمانی هستی که 

مرا »شما« خطاب می کنید. 
شما: به هر حال، پاسخ سوال تان این است که در دین ما 
برای هر مشکلی راه حلی ارائه شده. اگر مرد مسلمانی ناگزیر 
شود که همسر یا همسران دیگری اختیار کند، در صورتی که 
بتواند میان همسران خود به عدالت رفتار کند حق دارد همزمان 

خادم حسین کریمی

پشت صحنه ی اعالم زودهنگام 
نتایج نهایی انتخابات چه بود؟

سخیداد هاتف 

آفت های عشق

صلح ایاالت متحده و طالبان امضا شود، نتیجه ی 
انتخابات و  پیروز  به عنوان  او  انتخابات اعالم و 
قرار  برتری  موضع  در  منتخب«،  »رییس جمهور 

بگیرد.
دو هفته پس از صدور فیصله های کمیسیون 
هزار   ۱6 از  بیش  مورد  در  انتخاباتی  شکایات 
به  اجراآت  محول شدن  و  انتخاباتی  شکایت 
کمیسیون انتخابات، این کمیسیون به تازگی کارش 
در مورد اجرای فیصله های کمیسیون شکایات را 
کمیسیون  تصمیم های  و  قانون  موجب  به  که 
کرده  آغاز  می کشید  طول  هفته  چند  شکایات، 
بود که رییس جمهور غنی در آخر هفته ی قبل، 

هراسان و سراسیمه از مونیخ به کابل برگشت.
کرد  افشا  را  اسنادی  وطندار،  سالم  رادیو 
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  آن،  براساس  که 
با  و  شبانه  انتخابات،  کمیسیون  دبیرخانه ی 
استفاده از رخصتی پایان هفته، با جعل و تحریف 
فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد 
این  به  رسیدگی  نحوه ی  و  ثبت شده  شکایات 
برای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  در  فیصله ها 
رسیدگی فوری و عاجل به فیصله های کمیسیون 

چهار همسر داشته باشد. 
ابلیس: از معلومات مفیدتان متشکرم. 

ابلیس می رود و شما مورچه در آستین تان می افتد )قدیم ها 
در آستین نمی افتادند( و تازه متوجه می شوید که اوهو اگر من 
مرد عادلی هستم، چرا این همه سختی را در زندگی سونیتا 
که  است  عادالنه  آیا  رواست،  آیا  خاموشم؟  و  می بینم  جان 
کاال  بپزد، هم  دیگ  کند، هم  را کالن  فرزند  پنج  سونیتا هم 
بشوید، هم فاتحه برود، هم میهمانداری کند و هم 24 ساعته 
نگران آب و نان و سالمت من باشد؟ همین سوال وادارتان 
می کند که یک خانم خوب و مهربان دیگر را عقد نمایید و 
به خانه بیاورید تا دست سونیتا جان را سبک کند. به عبارت 
این زن دوم فقط خدمت گزار سونیتا است و  سونیتاپسندتر، 
الغیر. بعد از آمدن زن دوم به خانه ی تان، با خود می گویید: 
»این شد دو. ولی راستی، چرا در دین مبین ما چهار همسر روا 
دانسته شده؟« و قبل از آن که جواب قناعت بخشی برای این 
سوال پیدا کنید، یک سال گذشته و همسر سوم تان در خانه ی 
است و چون شما  داستان همسر سوم تان طوالنی  شماست. 
اهل »چه سرتان را به درد بیاورم؟« هستید، تنها توضیحی که 

زمینه ی تشخیص ویروس کرونا در افغانستان فراهم شد
از  پیش  عامه  صحت  وزارت  که  است  حالی  در  این 
نیز  کابل  در  را  کرونا  ویروس  کنترل  ویژه ی  بخش های  این 
در  را  تیم های صحی  وزارت  این  همچنان  بود.  کرده  ایجاد 
فرودگاه های کابل، بلخ، قندهار و هرات که در آن پروازهای 

بین المللی صورت می گیرد، توظیف کرده است.
این، تیم های صحی در مرزهای زمینی کشور  بر  افزون 
نیز توظیف شده اند تا مسافرانی را که وارد افغانستان می شوند، 

معاینه کنند.
از شهر  پیش  ماه  دو  بار حدود  نخستین  ویروس کرونا 
در  چین  به شمول  کنون  تا  و  کرد  پیدا  شیوع  چین  ووهان 

نزدیک به ۳0 کشور جهان به ثبت رسیده است.
 ۷0 از  بیش  به  چین  در  ویروس  این  به  مبتالیان  شمار 
هزار نفر و آمار مرگ و میر آن هم به بیش از یک هزار و 800 
نفر رسیده است. موارد ابتال به ویروس کرونا در افغانستان تا 

کنون گزارش نشده است. 

عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین  روز:  اطالعات 
کشور در جریان سفرش به والیت بلخ از فراهم شدن زمینه ی 
افغانستان  داخل  در   »۱9  – »کوید  کرونا  ویروس  تشخیص 

خبر داده است.
آقای فیروز این اظهارات را هنگام بازدید از بخش ویژه ی 

کنترل ویروس کرونا در بلخ مطرح کرده است.
در  دلو(   29 )سه شنبه،  امروز  عامه  صحت  وزارت 
با  فیروز گفته است: »خوشبختانه  آقای  از  نقل  به  اعالمیه ای 
ویروس  تشخیص  زمینه ی  عامه  صحت  وزارت  تالش های 
برای  نمونه ها   قبال   است.  شده  فراهم  کشور  در  کرونا 
تشخیص این ویروس در بیرون از افغانستان فرستاده می شد 

که این یک چالش بزرگ بود برای وزارت صحت عامه.«
در اعالمیه همچنان آمده است که پس از شیوع ویروس 
افغانستان  کرونا در چین، حدود 500 نفر از آن کشور وارد 
تشخیص  برای  آنان  از  گرفته شده  نمونه های  که  شده اند 

ویروس کرونا به بیرون از کشور فرستاده شده بود. به گفته ی 
این وزارت، نتایج نشان می دهد که عالیم ویروس کرونا در 

هیچ یک از این افراد تشخیص نشده است.
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بار  دو  طالبان  موسیقی،  تبعید  از  جدا 
را  افغانستان  موسیقی  آرشیف  کردند  قصد 
نابود کنند که فقط با فداکاری کارمند آن، این 

گنجینه از خطر نابودی نجات یافت.
اهل  موسیقی،  از  افغانستان  خالی شدن 
سیستم سنتی آموزش موسیقی را که بیش تر در 
خرابات کابل متمرکز بود، از میان برد. یگانه 
آموزشگاه  به  تبدیل  کشور  موسیقی  مکتب 
مثل  موسیقی  آالت  ساخت  سنت  شد.  قرآن 
رباب، تنبور، دوتار، سرنده و دلربا تا سرحد 
نابودی پیش رفت. استادانی که از چند پشت 
به ساختن آالت موسیقی مشغول بودند، ترک 
به  کم کم  فلکلوریک  موسیقی  کردند.  وطن 

یاد ها پیوست.
در  داده  هم  دست  به  دست  همه  این ها 
گسست  افغانستان  موسیقایی  سنت  تسلسل 
این گسست بزرگ ترین ضربه ای  ایجاد کرد. 
موسیقی  پیکر  بر  طالب ها  جانب  از  که  بود 

افغانستان وارد شد. 
اثرات پساطالبانی موسیقی ستیزی طالبان

خود  اندیشه های  نظری  بنیاد های  طالبان 
را که براساس آن ها باید موسیقی منع می شد، 
هیچگاه نشر نکردند. ظاهرا آن ها این حقیقت 
را نمی پذیرفتند که حرمت موسیقی، در دینی 

برای موفقیت در این جنگ داشتند. طالبان در 
آن سال ها در بی نظمی به سر می بردند. حمایت 
مردمی از دولت جدید افغانستان و همین طور 
خارجی ها،  حضور  برابر  در  حوصله  و  صبر 
نسبتا باال بود. متأسفانه، تصامیم اشتباه ایاالت 
متحده در آن زمان فرصت هایی را که ممکن بود 

مانع ادامه این جنگ شود، بر باد داد.
بوش  دولت  تصمیم  اشتباه،  اولین 
سیاسی  توافق  از  طالبان  گذاشتن  کنار  برای 
پساحمله ی امریکا به افغانستان بود. در دسامبر 
با  کردند  سعی  طالبان  ارشد  رهبران   200۱
آن ها  کنند.  گفت وگو  صلح  مورد  در  کرزی 
گذاشته  زمین  بر  را  خود  اسلحه  بودند  مایل 
و کرزی را به عنوان رهبر مشروع افغانستان به 
رسمیت بشناسند. اما »دونالد رامسفلد«، وزیر 
دفاع ایاالت متحده در آن زمان در یک کنفرانس 
مطبوعاتی نگذاشت این گفت وگو و توافق سر 
و   2002 سال های  بین  و  آن  از  پس  بگیرد. 
2004، رهبران طالبان همچنان با کرزی ارتباط 
برقرار کرده و خواستار اجازه شرکت در روند 
سیاسی افغانستان شدند. کرزی این پیشنهادات 
را نزد مقامات امریکایی مطرح کرد، اما پاسخ 
با  مذاکره  هرگونه  ممنوع کردن  بوش  دولت 
چهره های ارشد طالبان بود. در نهایت دولت 
طالبان  گرفتن  نظر  در  بدون  افغانستان  جدید 
تأسیس شد. این که آیا کل اعضای این گروه 
حاضر به سازش بودند یا خیر، معلوم نیست، 
اما بسیاری از رهبران ارشد این گروه عالقه مند 

کاهش خشونت در آینده بودند.
به  طالبان  راندن  از  پس  تیمش  و  بوش 
و  امنیتی  دستگاه  ساختن  در  جنگ،  سمت 
کردند.  عمل  آهسته  بسیار  افغانستان  دفاعی 
یک سال پس از حمله به افغانستان، واشنگتن 
به ایجاد و تمویل یک ارتش ملی کوچک ۷0 
هزار نفری در افغانستان متعهد شد. سربازگیری 
 2006 سال  تا  رفت.  پیش  آهسته  آموزش  و 
فقط 2۷ هزار سرباز ارتش افغانستان آموزش 
دیده بودند. بنابراین وقتی طالبان در همان سال 

پیرو  یگانه  و  برگزیده ترین  را  آن ها خود  که 
مناقشه  مورد  سخت  می دانستند،  آن  برحق 
هیچ  موسیقی  ضد  بر  قرآن  در  این که  است. 
حرفی گفته نشده، باعث نمی شد که مثال مال 
جالل، ولسوال پشت رود، آالت موسیقی را بر 
میله ی دهشکه بر بام عمارت ولسوالی به دار 
نیاویزد. ساختن چیزی مثل دروازه فوتبال در 
پست های بازرسی که بر آن نوار های موسیقی 
حرف های  اشاعه ی  و  می بود  آویزان  فیلم  و 
کند،  گوش  موسیقی  که  هر  که  قبیل  این  از 
روز آخرت در گوشش سرب مذاب ریختانده 
به  وحشت  و  رعب  ایجاد  جز  شد،  خواهد 
قصد وادارکردن مردم به پیروی کردن از احکام 

آن ها منظوری دیگری نداشت. 
شیطان  آیینه ی  را  تلویزیون  که  طالب ها 
مظاهر  با  که  هستند  روستانشینانی  می نامند، 
آشنایی چندانی  زندگی شهری  و  شهرنشینی 
آموزش  سیستم  از  آن ها  دوربودن  ندارند. 
بیش تر  آورده که  بار  را طوری  رسمی، آن ها 
نوشتاری.  تا  باشند  متکی  شفاهی  فرهنگ  به 
زمان حکومت  در  رادیو  هم  سبب  همین  به 
اشاعه ی  و  پخش  اصلی  ارکان  از  آن ها 
بحث های  از  آن ها  بود.  آن ها  موسیقی ستیزی 
بی پایانی که قرن هاست میان دانشمندان اسالم 
دارد،  جریان  موسیقی  بودن  حرام  مورد  در 
آگاهی ندارند. دیوار های ذهنی که در اطراف 
ببینند  خود ایجاد کرده اند مانع از آن شده تا 
که اگرچه انواع دیگر ممیزی موسیقی کمابیش 
بحث  هیچ  اما  دارد،  وجود  امروز  جهان  در 
نظری و وجود اختالف نظر مانع تولید و نشر 
اسالمی  دیگر  کشور  هیچ  در  موسیقی  کامل 

نشده است.
تمام  در  که  می دهد  نشان  ادیان  تاریخ 
امروز  تا  از همیشه  آن،  غیر  و  آسمانی  ادیان 
مؤذن  اولین  است.  داشته  استفاده  موسیقی 
اسالم، با آن که اشهد را اسهد تلفظ می کرده، 
به دلیل نوای خوش و موسیقایی بودن بی رقیب 
انواع  بود.  اسالم  پیامبر  توجه  مورد  آذانش 
قرائت های قرآن به علت مختلف بودن مقام ها 
و راگ های که قرآن در آن ها قرائت می شود 
نظر  راگ ها  و  مقام ها  این  دارند.  فرق  از هم 
ایجاد می کند، تقسیم  به حالت موسیقایی که 
شده اند به مقام های مثال شاد و فرح افزا و یا 
قرآن  قرائت  غیره.  و  غمگین  و  محزون  هم 
وقتی در حد اعالی خود زیباست که از جانب 
قاری، تناسب میان موضوعات آیات و حالت 
موسیقایی مقام موسیقی مراعات شود. چنین 
چیزی امکان ندارد، جز این که قاری قرآن با 
دیده  آموزش موسیقی  و  باشد  آشنا  موسیقی 
باشد. طالبان در حالتی موسیقی را به ظاهر منع 
بهره گیری  و  خوش خوانی  با  اذان  که  کردند 
با  قرآن  قرائت  می شد؛  پخش  موسیقی  از 
ناگزیر  که  موسیقی  از  سرشار  و  زیبا  صدای 
باید در یکی از مقام های هشت گانه ی معمول 
می گرفت.  صورت  باشد،  قرآن  قرائت  در 
نشر  آن ها  عمل  و  حرف  با  آشکار  تناقض 
ترانه های طالبی است که تماما موسیقی آوازی 
برگرفته  آن ها  از  برخی  میلودی های  و  است 
همان  در  روزگاری  که  بود  آهنگ هایی  از 
سرزمین با ساز و دسته ی موسیقی خوانده و 
ثبت و نشر شده بود. چگونه می تواند میلودی 

به میدان نبرد بازگشتند، افغانستان نیروی اندکی 
برای متوقف کردن آن ها در اختیار داشت. بوش 
در کتاب خاطرات خود این اشتباه را می پذیرد: 
»در تالشی برای جلوگیری از ناپایداری مالی 
این  ارتش  بودیم  مجبور  ما  افغانستان،  دولت 

کشور را کوچک نگه داریم.«
بهترین  از  تا  دو  بوش  دولت  این رو  از 
فرصت های خود برای تأمین صلح در افغانستان 
را از دست داد. گفت وگو با طالبان می توانست 
رهبران ارشد این گروه را متقاعد کند و داشتن 
نیروهای مسلح توانا می توانست مقاومت بقیه 
اعضای این گروه را بشکند. اطمینان بیش ازحد 
و اعتماد به نفس کاذب باعث شد تیم بوش 
تصور  بوش  دولت  نبینند.  را  فرصت ها  این 
دو  است.  خورده  شکست  طالبان  که  می کرد 
که  بود  نگذشته  طالبان  رژیم  سقوط  از  سال 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده این گروه را 
»نیروی مصرف شده« عنوان کرد. در اوایل سال 
200۳ دونالد رامسفلد طی یک کنفرانس خبری 
اعالم کرد که »ما به وضوح از مرحله تالش های 
رزمی به دوره آغاز فعالیت های تقویت ثبات 
این  عمده  بخش  کرده ایم...  عبور  بازسازی  و 

کشور اکنون آزاد ]و[ امن است.«
به عبارت دیگر، دولت بوش معتقد بود که 

»مأموریت انجام شده است.«
آسانی حمله به افغانستان در سال 200۱ 
از  غلطی  درک  واشنگتن  که  بود  شده  باعث 
بوش  دولت  باشد.  داشته  افغانستان  وضعیت 
استدالل های کرزی، خلیل زاد، »کارل آیکنبری« 
در  متحده  ایاالت  ارشد  جنرال  زمان  آن  )در 
نیومن« )در آن زمان سفیر  افغانستان(، »رونالد 
معتقد  که  را  سایرین  و  افغانستان(  در  امریکا 
بودند شورشیان طالبان آماده می شوند به صحنه 
بازگردند، نادیده گرفت. بوش و تیمش با اعتقاد 
بر این که در افغانستان پیروز شده اند، به عراق 
مفتضحانه ی  شکست  هرچند  شدند.  متمرکز 
ناکامی  دلیل  نمی تواند  عراق  در  بوش  دولت 
ایاالت متحده در افغانستان باشد، اما با ضیاع 
وقت و منحرف کردن توجه تصمیم گیرندگان 
کلیدی، خطاهای موجود در استراتژی ایاالت 

متحده را دو برابر کرد.
»من به مشاور نیاز ندارم«

پس از سال 2006، شانس ایاالت متحده 
در گرفتن نتیجه بهتر از جنگ افغانستان کاهش 
برابر  در  مقاومت  طالبان  بازخیزش  یافت. 
اشغال  خارجی را تقویت کرد. حمالت هوایی 
ایاالت متحده حمالت شبانه باعث شد افغان ها 
بیش تر از پیش حس کنند در حق آن ها ظلم و 
ستم می شود و به این ترتیب بسیاری از آن ها 
مقاومت و شورش را وظیفه ی خود دانستند. 
با توجه به این موارد و آغاز حمله ی تهاجمی 
طالبان در سال 2006، دشوار است که موفقیت 
هرگونه استراتژی را در رقم زدن پیروزی برای 
ایاالت متحده و حکومت افغانستان تصور کرد. 

که از تار های یک ساز و یا از پرده های یک 
پیانو به گوش می رسد، حرام باشد ولی همان 
شود،  بیرون  انسانی  گلوی  از  وقتی  میلودی 

حرام نباشد؟
اشاعه ی  و  طالبان  حکومت  سال های 
نوعی  تا  شد  سبب  موسیقی  با  ضدیت 
و  آید  به وجود  جامعه  در  موسیقی ستیزی 
تساهل  طالبی،  فرهنگی  سیاست  کند.  رشد 
افغانستان  در  دهه ها  طول  در  که  مدارایی  و 
به آهستگی و جان فشانی های بسیار در برابر 
بود،  شده  ایجاد  موسیقی  اهل  و  موسیقی 
ماری  برای  استاد خلیلی  متزلزل کرد.  دوباره 
)یادداشت  می کند  حکایت  دخترش  خلیلی 
های استاد خلیل اهلل خلیلی، ویرجینیا، جوالی 

20۱0، ص ۱64 و ۱65(:
هنرمندان  اندک  اندک  کابل  »در 
موسیقی نواز در دوره ی امانیه عزت پیدا کرده 
دوره ی  در  یافت  انتقال  عزت  این  و  بودند 
نادر خان، و در دوره ی ظاهرشاهی، در عصر 
امیر حبیب اهلل خان هم عزت داشتند. اما یک 
ارباب طرب را  این  عیبی بود که مردم مثال، 
به نظر تحقیر می دیدند، حتا در مجالسی که 
یک  به  را  طرب  ارباب  می بود،  بزرگ  مردم 
باید   ُسفره نمی نشانیدند و می گفتند این ها را 

در ُسفره ی جداگانه نان داد.«
شاه  حکومت  زمان  از  که  درازی  عمر 
برای  مجاهدین  رسیدن  قدرت  به  تا  امان اهلل 
تغییر ذهنیت مردم در رابطه با موسیقی و اهل 
موسیقی صرف شده بود، با آمدن مجاهدین و 
به ویژه طالبان یکسره ضایع شد. واکنش های 
پرخاش گرانه و توهین آمیز صد ها کاربر یکی از 
رسانه های اجتماعی زیر مصاحبه ی فرهاد دریا 
که گفته بود، قرائت قرآن نوعی موسیقی است، 
نشان می دهد که طالبان در ایجاد ذهنیت علیه 
چشم گیر  موفقیت های  بدون  کامال  موسیقی 
آن   .)28.۳.20۱9 آزادی،  )رادیو  نبوده اند  هم 
روز ها را بسیاری از ما  هنوز به یاد داریم که 
مشهور  آوازخوان های  برخی  رمضان  ماه  در 
سی شب پی هم کنسرت اجرا می کردند. هیچ 
ممانعت  برای  نشان دهنده تالش  که  واکنشی 
از اجرای مثال کنسرت های رمضانی و غیر آن 
باشد به نظر نمی رسید. امروز اما می توان ادعا 
کرد، ممانعت های که هرچندگاه در گوشه های 
مختلف افغانستان مقابل کنسرت های موسیقی 
ایجاد می شود بیش تر از هر چیزی، یکی هم 

نشاندهنده ی اثرات تبلیغات طالبان است. 
خاص  نوعی  رواج دادن  با  طالب ها 
موسیقی که بیش تر به نام ترانه های طالبی یاد 
می شد، در پهلوی وسیله های دیگر اختناق، با 
مبارزه  موسیقی  دیگر  انواع  با  موسیقی  خود 
ذوق خالقیت  موسیقی،  تولید  منع  با  کردند. 
و ایجادگری آن را به عنوان حق طبیعی انسان 
را  شدیداً ضربه زدند. سلیقه موسیقی پسندی 
فرو کشاندند و گوش شنیدن  نازل  به سطح 
ساختند.  بد سلیقه  و  بی تربیت  را  موسیقی 
گزارشی   ۱۳90 سرطان   ۱9 در  آزادی  رادیو 
در وبسایت خود منتشر کرد که در آن مردی 
در پاسخ به این پرسش که چرا برخی جوانان 
هنوز به ترانه های طالبان عالقه دارند می گوید: 
نمی خواهم  نشود.  خراب  عادتم  »می خواهم 
طالبان  اگر  بشنوم.  را  دیگر  آهنگ های  که 
باز چطور  نشود،  پیدا  آهنگ  و  بیایند  دوباره 
کنیم؟« ظاهرا این مرد هنوز در ترومای زمان 
طالبان زندگی می کند. نجات از این آسیب و 
در نتیجه از آن نوع سلیقه ی موسیقی به سادگی 

مقدور نیست.
آواز  مدتی  برای  طالب ها  سقوط  از  بعد 
زن در یگانه تلویزیون وقت در افغانستان نشر 
آهنگ  تا  نمی یافتند  اجازه  زن ها  و  نمی شد 
رفتار  کنند.  ثبت  تلویزیون  یا  رادیو  در  تازه 
محتاطانه ی که حکومت پس از سقوط طالبان 
پیش  در  تلویزیون  رادیو  دولتی  رسانه ی  در 
با موسیقی  گرفت نشان داد که نه تنها طالبان 
معضله ی  یک  این  بلکه  داشتند،  مشکل 
و  بزرگ کردن  در  که  است  قدیمی  اجتماعی 
نقش  طالبان  و  مجاهدین  آن  مجدد  احیای 

برجسته بازی کرده اند. 
وزارت  که  بدانیم  است  خوب  امروز 
دستگاه های  مخوف ترین  از  بالمعروف  امر 
با نقض حقوق شهروندی و  بود که  نظارتی 
زیر پا گذاشتن حقوق بشر و تجاوز بر حریم 
خصوصی، یکی از بدترین تجربه های تاریخ 
افغانستان  تاریخ موسیقی  به ویژه  افغانستان و 

به شمار می رود.

با این وجود، نکاتی وجود دارد که درنظرگرفتن 
راهی  کند  کمک  واشنگتن  به  می توانست  آن 
در  خود  تمام عیار  ناکامی  از  جلوگیری  برای 

افغانستان پیدا کند. 
یکی از مسایلی که باید بیش تر مورد بررسی 
قرار می گرفت، افزایش نیروها در زمان باراک 
اوباما بود. ایاالت متحده اگر تصمیم به افزایش 
نیروهایش در افغانستان نمی گرفت، اکنون در 
وضعیت بهتری قرار می داشت. اوباما با توجه 
انتخاباتی  مبارزات  جریان  در  وعده هایش  به 
در  مستقر  امریکایی  رقم سربازان  خواه ناخواه 
افغانستان را افزایش می داد و شاید این افزایش 
در حد همان 2۱ هزار سرباز اولیه باقی می ماند. 
اما جنرال »استنلی مک کریستال«، فرمانده ارشد 
امریکا در افغانستان و جنرال »دیوید پترئوس«، 
فرمانده فرماندهی مرکزی ایاالت متحده چنین 
پیشنهادات  تمام  ندادند.  اوباما  به  مشوره ای 
نظامیان  تعداد  بیش تر  افزایش  بر  مبنی  آن ها 
امریکایی مستقر در افغانستان بود. هردو جنرال 
معتقد بودند که افزایش نیروهای به دلیل خطر 
افغانستان  در  تروریست ها  دوباره ی  النه کردن 
شاهد  جنرال  دو  هر  است.  امر ضروری  یک 
بودند که چطور یک استراتژی ضدشورش و 
عزم راسخ اوضاع را در عراق ]در آن زمان ظاهرا 
به نفع ایاالت متحده[ دگرگون کرد و چطور 
همین استراتژی و عزم می تواند در مورد جنگ 
افغانستان نیز صدق کند. استدالل آن ها مبنی بر 
این که کاری باید انجام شود و همچنین اعتماد 
به نفس کاذب آن ها به استراتژی ضدشورش، 
همه بر اعزام نیروهای تقویتی اصرار داشتند. 
اگر اوباما کم تر به ]مشوره این دو جنرال مبنی 
بر افزایش نیروها[ گوش می داد، تلفات جانی 
و هزینه های مالی ایاالت متحده در افغانستان 
احتماال به مراتب پایین تر می بود و شرایط کمی 

تغییر می کرد.
شایان ذکر است که مهلت ۱8 ماهه  کاهش 
نیروها از جانب اوباما پس از افزایش نیروهای 
غیرضروری  هرچند  افغانستان،  در  امریکایی 
قرار گرفت،  انتقاد  مورد  بسیار  بود و هرچند 
اما تصمیمی نبود که منجر به هدررفتن فرصتی 
این  ندارد  وجود  چندانی  شواهد  باشد.  شده 
کاهش  زمانی  جدول  اوباما  اگر  که  را  ادعا 
نیروها را اعالم نمی کرد، طالبان از جنگ خسته 
می شدند و به مذاکره رو می آوردند، تأیید کند. 
اعالم مهلت زمانی اشتباه کالنی نبود، اما وقتی 
اوباما محدودیت هایی را بر نیروهای امریکایی 
در انجام عملیات های شان وضع کرد، مرتکب 

اشتباه شد. 
هوایی  حمالت  از   ،20۱4 سال  از  قبل 
نیروهای امریکایی در مواقع لزوم برای حمله 
به اهداف دشمن استفاده شده بود و فرماندهان 
برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان تدابیری را 
اتخاذ کرده بودند. با این حال در همان سال و 
به عنوان بخشی از روند کاهش نیروها، تصمیم 
گرفته شد که حمالت هوایی نیروهای امریکایی 
در کمک به ارتش و پولیس افغانستان فقط در 
از  شود. خطر  گرفته  کار  به  اضطراری  موارد 
نابودی  یا  استراتژیک  موقعیت  دست دادن 
به عنوان  افغان  نیروهای  از  دسته  یک  حتمی 
هدف  بودند.  شده  تعریف  اضطراری  موارد 
این تصمیم براین بود که نیروهای امریکایی از 
فعالیت های رزمی جدا شود و به این ترتیب 
این  نتیجه  در  یابد.  غیرنظامیان کاهش  تلفات 
تغییر در استراتژی، با این که طالبان روزبه روز 
هوایی  تعداد حمالت  اما  قدرت مندتر شدند، 
نیروهای امریکایی به طرز چشم گیری کاهش 
یافت. در سال 20۱6، نیروهای امریکایی به طور 
متوسط 80 حمله هوایی در ماه انجام دادند. این 
کم تر از یک چهارم تعداد حمالت هوایی ماهانه 
این نیروها در سال 20۱2 بود. این در حالی بود 
که نیروهای امریکایی در عراق ]و بعدا سوریه[ 
بیش  طالبان  با  مقایسه  قابل  دشمن  یک  علیه 
از 500 حمله هوایی در هر ماه انجام داده اند. 
عمر جان، فرمانده خط مقدم در هلمند در سال 
20۱6 به من گفت: »اگر امریکا فقط حمالت 
هوایی و... حمایت تدارکاتی را به عهده گیرد، 
ما پیروزی می شویم. اسلحه های من کهنه شده 
به  ناچیز است. من  است. ذخیره مهمات من 
مشاور نیاز ندارم. من فقط به کسی نیاز دارم که 
وقتی اوضاع خراب شد و من خواستار کمک 
شدم به دادم برسد.« تصمیم دولت اوباما مبنی 
موارد  در  فقط  هوایی  حمالت  از  استفاده  بر 

اضطراری شکست را تقریبا تضمین کرد.
ادامه دارد...

بخش دوم و پایانی
فرار از وطن بی سرود

از ایجاد رادیو به این سو سانسور موسیقی 
افغانستان  در  حکومت ها  تمام  جانب  از 
حزب  حکومت  زمان  در  است.  شده  اعمال 
اعالم  از  پیش  افغانستان،  خلق  دموکراتیک 
تمام  فعالیت های  ملی  مصالحه ی  سیاست 
تولید  کار  که  غیردولتی  بااعتبار  مؤسسه های 
و پخش موسیقی را به عهده داشتند، ممنوع 
شدند. در ضمن موسیقی تمام هنرمندانی که 
از کشور خارج می شدند از الی امواج یگانه 
نمی شد.  پخش  دیگر  وقت،  دولتی  رسانه ی 
ضربه ی  که  بود  مجاهدین  حکومت  در  اما 
بزرگ تر بر پیکر موسیقی فرود آمد. عبدالقهار 
عاصی در کتاب )آغاز یک پایان، حوزه هنری، 

۱۳۷5، ص 5۷( می نویسد:
قدرت رسیدن  به  ]از  بعد  روزی  »چند 
موسیقی  نشر  باره  یک  و  یکی  مجاهدین[ 
در  فعالیت  و  تحریم  تلویزیون  و  رادیو  از 
هنر  اهل  و  شد  متوقف  هنر  این  عرصه های 
از نخستین کسانی بودند که پیر و جوان، شهر 

کابل را ترک گفتند.«
در  خود  سیاست های  در  مجاهدین 
فراوانی  تعدیالتی  پسان تر  موسیقی  برابر 
آوردند. با این همه فقط در حکومت طالبان 
افغانستان شکل  بود که سانسور موسیقی در 
نظام مند  و  گرفت  خود  به  را  سیستماتیک 
آن،  از  فرا تر  یا  موسیقی  ممیزی  برای  شد. 
این  به  امربالمعروف  وزارت  که  همان گونه 
ساز  محوسازی  »طرق  می نگریست،  مسأله 
افغانستان  و سرود« برای اولین بار در تاریخ 
والیات  تمام  در  که  شد  ایجاد  وزارت  یک 
براساس  و  داشت  نمایندگی  ولسوالی ها  و 
اصولنامه و احکام جلو اجرا و نشر موسیقی 
گاهی  هیچ  وزارت  این  اگرچه  می گرفت.  را 
همین  اما  نشد،  مدون  قانون  یک  صاحب 
فرمان ها و احکام به اضافه ی تصمیم هایی که 
جدا از این فرمان ها، خود مسئوالن وزارت با 
استفاده از تخیالت و دانش شخصی شان اتخاذ 
می کردند، کافی بود که حتا در خصوصی ترین 
جای  کم تر  موسیقی  مردم،  زندگی  لحظات 
داشته باشد. معدودی از هنرمندان موسیقی که 
دو-سه روز بعد از سقوط کابل به دست طالبان 
ساز های  با  بودند،  رفته  افغانستان  رادیو  به 
شکسته در استدیو های ثبت موسیقی روبه رو 
شدند. روانشاد عزیز غزنوی، نیریز و روانشاد 
عبدالرشید ماشینی از همین جمله بودند. در 

بخش دوم
واشنگتن می توانست کارهای بیش تری را 
برای رسیدگی به فساد و نارضایتی های مردم 
افغانستان تحت رژیم جدید و اشغال امریکا، 
می توانست  واشنگتن  مثال  برای  دهد.  انجام 
متخلف ترین  تا  بگیرد  فشار  تحت  را  کرزی 
مقامات دولت خود را برکنار کند، کمک های 
و  کند  اصالحات  به  مشروط  را  خارجی 
نیروهای ویژه و عملیات  خودسرانه  حمالت 
را که اغلب افغان ها بی گناه در آن هدف قرار 
پیچیدگی  بنابراین  دهد.  کاهش  می گرفتند، 
پرداختن به فساد و نارضایتی ها را نباید دست 
راه حل  هیچ  سال،  چند  این  طی  گرفت.  کم 
جامعی وجود نداشته که بتواند مانع طالبان در 
پایگاه حمایتی و حمایت مردم  به  دست یابی 

شود.
دیگر عامل عمده ناکامی ایاالت متحده در 
افغانستان نفوذ و مداخله پاکستان بوده است. 
استراتژی پاکستان در قبال افغانستان همواره تا 
حد زیادی توسط رقابت هند و پاکستان شکل 
رییس جمهور   ،200۱ سال  در  است.  گرفته 
پرویز مشرف به دستور دولت بوش حمایت 
کرد.  متوقف  رسما  را  طالبان  از  اسالم آباد 
در  هند  نفوذ  مبادا  که  ترسید  زود  خیلی  اما 
افغانستان افزایش یابد. مشرف همان طور که در 
سال 20۱5 در مصاحبه ای با روزنامه »گاردین« 
اذعان کرد، در سال 2004 کمک و حمایت از 
طالبان را از سر گرفت. مشرف به گاردین گفت 
از سرگیری کمک و  برای  که دلیل اسالم آباد 
دادن  با  کرزی  که  بود  این  طالبان  از  حمایت 
نقش های کالن به تاجیک های ضدپاکستان در 
حکومت خود و تقویت روابط کابل با دهلی 
پشت  از  را  پاکستان  کرد  کمک  هند  »به  نو، 
خنجر بزند.« ارتش پاکستان طالبان را تمویل 
مالی کرد، به جنگ جویان و رهبران این گروه 
راه  به  آموزشی  اردوگاه های  داد،  امن  پناه گاه 
انداخت و در برنامه ریزی های جنگی به آن ها 
تازه  سربازان گروه طالبان که  اکثر  داد.  مشوره 
این گروه در سال 2006 کمک  بازخیزش  به 
کردند، مهاجران افغان مقیم در پاکستان بودند. 
تالش  دیگر  پی  یکی  متحده  ایاالت  رهبران 
اما  تغییر دهند،  را  پاکستان  تا سیاست  کردند 
موفق نشدند. واشنگتن نتوانست کاری انجام 
و  شوند  متقاعد  پاکستان  رهبران  که  دهد 
کاری انجام دهند که نفوذشان را در افغانستان 

تضعیف کند.
با این حال، چیزی مهم تر از این دو عوامل 
افغانستان  در  متحده  ایاالت  ناکامی  به  منجر 
شد. طالبان از یک فکر، یک باور یا یک عقیده 
نمایندگی می کنند؛ باوری که ریشه ی عمیقی در 
فرهنگ افغانستان دارد، فکری که الهام بخش 
جنگ جویان طالبان است، عقیده ای که آن ها را 
در میدان نبرد قوت می بخشد و این باور از نظر 
بسیاری از افغان ها ارزش یک فرد را تعریف 

چنین شرایطی بود که آخرین بازماندگان اهل 
موسیقی ترک وطن کردند. بزرگ ترین مرکز 
تجمع هنرمندان موسیقی شهر پشاور پاکستان 
گروه  پنجاه  حدود  خلیل هوز  در  تنها  شد. 

موسیقی دفتر باز کرده بودند.
Simon Broughton, Breaking 
the Silence 
بیش ترشان  که  دیگری  جمعی 
شنونده های شهرنشین داشتند و در وضع بهتر 
شدند.  اروپا  مهاجر  می بردند  به سر  اقتصادی 
کم تر کشوری در اروپا بود که موزیسین های 
تعدادی  باشند.  نشده  پناهنده  آن  به  افغان 
اهل   پراکنده شدن  کوچیدند.  امریکا  به  هم 
موسیقی و از دست رفتن چتر حمایت دولتی 
که بیش تر هنرمندان در طول سالیان بدان خو 
نتوانند  اهل  موسیقی  شد  باعث  بودند،  کرده 
قد راست کنند. مهم ترین آوازخوان های مثل 
احمد  مهوش،  استاد  هویدا،  ظاهر  ناشناس، 
ولی، جلیل احمد زالند و رحیم مهریار هرگز 
احیا  را  خود  گذشته  جایگاه  حتا  نتوانستند 
کنند، چه رسد به این که از آن فراتر روند. در 
بیش تر حاالت تکرار گذشته یگانه هنری بود 
کامال  موسیقی  با  پیوندشان  نمی گذاشت  که 

قطع گردد.

در  مقاومت  فکر،  این  ساده،  زبان  به  می کند. 
در  امریکایی  ها  حضور  است.  اشغال  برابر 
تجاوز  افغان ها  از  بسیاری  نزد  در  افغانستان 
افغانیت بود. فکر مقاومت در برابر اشغال  به 
افغان ها را به دفاع از عزت، دین و وطن شان 
سال  از  که  متعددی  نظرسنجی های  واداشت. 
200۷ به این سو توسط محققان از جنگ جویان 
طالبان انجام شده، اهمیت این عامل فرهنگی را 

تأیید می کند و بارها تأیید کرده است. 
از نظر بسیاری از افغان ها دولت افغانستان 
به دلیل هم سویی با اشغال گران خارجی، آلوده 
شده و به این ترتیب نمی تواند هم سویی تمام 
افغان ها را با خود داشته باشد. یک نظرسنجی 
افسر   65۷ و  یک هزار  از   20۱5 سال  در  که 
توسط  افغانستان  والیت   ۱۱ در  پولیس 
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
از  درصد   ۱۱ تنها  که  داد  نشان  شد،  انجام 
مشخصا  پولیس  صفوف  به  پاسخ دهندگان 
برای مبارزه با طالبان پیوسته  بودند. اکثر آن ها 
معاش  امرار  یا  خود  وطن  به  خدمت  برای 
یا  وطن  به  خدمت  بودند.  پیوسته  پولیس  به 
جنگیدن  که  نیست  انگیزه هایی  معاش  کسب 
را توجیه کند چه برسد به کشته شدن. بسیاری 
از مصاحبه شوندگان این نظرسنجی با این ادعا 
پیاده پولیس متقاعد نشده اند که  که »سربازان 
آن ها برای یک هدف برحق می جنگند« موافق 
بودند. در مقابل اما تردید چندانی وجود ندارد 
که درصدی بیش تر جنگ جویان طالبان برای 
مقابله با ایاالت متحده و جنگ با افغان هایی که 
با امریکایی ها همکاری می کنند، به این گروه 

ملحق شده اند.
این عدم تقارن در تعهد دو جانب مخالف 
رویداد  چندین  در  چرا  که  می دهد  توضیح 
به رغم  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تعیین کننده، 
برتری عددی و داشتن مهمات و منابع دست کم 
این که  بدون  طالبان،  جنگ جویان  با  مساوی 
عالم  یک  کردند.  عقب نشینی  کنند،  درگیری 
دینی طالبان از والیت قندهار در جنوری سال 
20۱9 به من گفت: »طالبان برای عقیده خود، 
برای رفتن به جنت و غازی شدن می جنگند. 
ارتش و پولیس برای پول می جنگند... و طالبان 
حاضرند سر خود را در جنگ از دست دهند... 
طالبان  با  می توانند  چگونه  پولیس  و  ارتش 
رقابت کنند؟« در این ۱8 سال، طالبان به لحاظ 
پولیس  و  ارتش  به  نسبت  جنگی  انگیزه ی 
افغان ها  از  بسیاری  داشتند.  برتری  افغانستان 
حاضر شدند برای طالبان بکشند و کشته شوند. 

تفاوت در همین جاست.
»مأموریت انجام شد«

عوامل قدرت منِد فوق الذکر ایاالت متحده 
طالبان  بر  نگذاشت  را  افغانستان  حکومت  و 
نبود.  اجتناب ناپذیر  اما شکست  غالب شوند. 
بین  افغانستان  حکومت  و  متحده  ایاالت 
را  فرصت   بهترین   2005 و   200۱ سال های 

فارن افرز - کارتر ملکاسیان

مترجم: جلیل پژواک

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟
یماناشر یکمنش

طالبان و موسیقی

طالب ها که تلویزیون را آیینه ی شیطان می نامند، روستانشینانی هستند که با مظاهر شهرنشینی و زندگی 
شهری آشنایی چندانی ندارند. دوربودن آن ها از سیستم آموزش رسمی، آن ها را طوری بار آورده که بیش تر 
به فرهنگ شفاهی متکی باشند تا نوشتاری. به همین سبب هم رادیو در زمان حکومت آن ها از ارکان اصلی 

پخش و اشاعه ی موسیقی ستیزی آن ها بود.

تا سال 2006 فقط 
27 هزار سرباز ارتش 
افغانستان آموزش دیده 
بودند. بنابراین وقتی 
طالبان در همان سال به 
میدان نبرد بازگشتند، 
افغانستان نیروی اندکی 
برای متوقف کردن آن ها 
در اختیار داشت. بوش 
در کتاب خاطرات خود 
این اشتباه را می پذیرد: 
»در تالشی برای 
جلوگیری از ناپایداری 
مالی دولت افغانستان، 
ما مجبور بودیم ارتش 
این کشور را کوچک نگه 
داریم.«

مشرف به گاردین گفت 
که دلیل اسالم آباد برای از 
سرگیری کمک و حمایت 
از طالبان این بود که کرزی 
با دادن نقش های کالن به 
تاجیک های ضدپاکستان 
در حکومت خود و تقویت 
روابط کابل با دهلی 
نو، »به هند کمک کرد 
پاکستان را از پشت خنجر 
بزند.« 



مادرید  رئال  کلمبیایی  خامس رودریگز، ستاره 
مورد توجه یوونتوس قرار گرفته است.

در تابستان گذشته و بعد از بازگشت از بایرن 
زین  کرد  می  تصور  کسی  کمتر  مادرید،  به  مونیخ 
الدین زیدان خواهان ادامه همکاری با خامس باشد، 
اما در نهایت و با توجه به عدم موفقیت رئال مادرید 
این  نهایت  در  نظر،  مورد  های  گزینه  جذب  در 

هافبک کلمبیایی در برنابئو ماندنی شد.
فصل،  ابتدای  در  قبول  قابل  شروعی  علیرغم 
نوامبر باعث دوری  یک مصدومیت بدموقع در ماه 
با  ادامه و  از ترکیب رئال مادرید شد و در  خامس 
توجه به درخشش دیگر هافبک های این تیم، زیدان 
تیمش  ثابت  ترکیب  در  خامس  حضور  به  تمایلی 
نشان نداد. قرارداد خامس در تابستان سال 202۱ با 
رئال مادرید به پایان خواهد رسید و رئال مادرید از 

همین حاال به فکر فروش این بازیکن است.
یوونتوس  عالقه  از  خبر  اسپانیایی  نشریات 
خالق  هافبک  این  اند.  داده  خامس  جذب  به 
پرتگالی  ستاره  رونالدو،  کریستیانو  با  خوبی  رابطه 
بیانکونری داشته و رونالدو در گذشته نیز به حضور 
او در تورین ابراز عالقه کرده بود. رئال مادرید می 
داند در صورت عدم فروش خامس در تابستان پیش 
رایگان  را  بازیکن  این  بعد  سال  است  مجبور  رو، 
جدایی  با  مشکلی  دلیل  همین  به  و  کند  واگذار 
خامس نخواهد داشت. خامس تابستان سال گذشته 
نیز تا آستانه انتقال به ناپولی پیش رفت، اما در نهایت 
این مورد منتفی شد و ممکن است در سال 2020 
و  آ  در سری  بازیکن  این  نهایت شاهد حضور  در 
البته یوونتوس باشیم. ستاره کلمبیایی در این فصل 
هفت بازی در اللیگا انجام داده و یک بار هم گلزنی 

کرده است.

رفیق رونالدو 
راهی یوونتوس می شود؟

در  رئال  فرانسوی  چپ  مدافع  مندی  فرالند 
صورت دریافت کارت زرد برابر لوانته ال کالسیکو 

را از دست خواهد داد.
رئال  نفره  یازده  ترکیب  وقتی  آاس،  از  نقل  به 
برابر سلتا اعالم شد، خیلی ها از فیکس بودن مارسلو 
متعجب شدند. مدافع چپ برزیلی فصل جاری قافیه 
را به طور کامل به فرالند مندی باخته و به خصوص 
گزینه  که  است  مندی  این  بزرگ،  های  بازی  در 

نخست زیدان محسوب می شود.
رئال  برای  امتیازش  سه  که  سلتا  با  بازی  در 
اهمیت فراوانی داشت، مارسلو بود که کار را شروع 
به  حداقل  مندی  شد،  می  تصور  که  حالی  در  کرد 
دلیل 4 کارته بودن هم که شده در ترکیب ثابت قرار 
بگیرد تا با دریافت یک کارت دیگر، بازی را لوانته 
کالسیکو  ال  به  بتواند سالمت  و  دهد  دست  از  را 
برسد. مندی اما در اواخر بازی)دقیقه 84( به زمین 
آمد و کارت هم نگرفت تا همچنان خطر از دست 

دادن ال کالسیکو او را تهدید کند.
بازی با لوانته که پیش از ال کالسیکو خواهد بود، 
یک بازی ریسکی محسوب می شود. رئال محکوم 
به پیروزی است و ممکن است در صورت تساوی 
هم صدر را از دست بدهد و در چنین دیدارهایی 
دفاعی  کارهای  در  که  مارسلو  روی  کردن  حساب 
مهره قابل اتکایی نیست، شاید معقول به نظر نرسد. 
مندی هم در صورت بازی برابر لوانته خطر دریافت 
کارت و از دست دادن ال کالسیکو را به شدت حس 

خواهد کرد. 
باید  و  دارد  بستگی  زیدان  به  چیز  همه  اکنون 
دید او مرتکب چنین ریسک بزرگی خواهد شد یا 

خیر.

سـتـاره رئـال در خطر 
از دست دادن ال کالسیکو

مسی سیری ناپذیر
سال  در  بارسلونا  مهاجم 
به  را  فردی  عناوین  همه   20۱9

خود اختصاص داد.
به نقل از آس، پس از این که 
لیونل مسی جایزه بهترین ورزشکار 
مرد الروس را به صورت مشترک 
کرد  دریافت  همیلتون  لوییس  با 
)برای نخستین بار یک فوتبالیست 
پادشاهی  شد(،  عنوان  این  برنده 
 20۱9 سال  در  بارسلونا  مهاجم 
تکمیل شد. ستاره آرجانتینی پیش 
را  طالیش  توپ  ششمین  این  از 
از کریستیانو رونالدو  تا  بود  برده 

پیشی بگیرد. چند هفته قبل از این 
که فرانس فوتبال کاپیتان بارسا را 
بهترین بازیکن عنوان کند بازیکن 
  The Best جایزه  آرجانتینی 
دریافت  نخستین بار  برای  را  فیفا 

کرد.
مسی که در مسیر ۳۳ سالگی 
است تشنگی خود را حفظ کرده 
در  روساریو  اهل  بازیکن  است. 
گل   50 مجموع  در   20۱9 سال 
برای  گل   45 که  رساند  ثمر  به 
بارسا در 48 بازی بود. هم چنین با 
پیراهن تیم ملی آرجانتین پنج بار 

تاریخ  گلزن  بهترین  کرد.  گلزنی 
گل   622 با  اناری ها  آبی  باشگاه 
رکورد  از  عبور  بعدی اش  چالش 
مهاجم  که  است  پله  گل   64۳
را  آن  سانتوس  پیراهن  با  برزیلی 

به ثبت رساند.
با  شیرین  فصل  یک  در 
کوپا  فینال  در  شکست  وجود 
دل ری و حذف دردناک از لیگ 
لیورپول،  قهرمانان اروپا به دست 
یک  اللیگا  فتح  با  توانست  مسی 
رقابت ها  این  از  هم  دیگر  عنوان 
با  را  جوایزش  و  آورد  دست  به 

این تیم به عدد ۳۳ برساند. او با 
به ثمر رساندن ۳4 گل آقای گل 
این رقابت ها شد. مسی در حالی 
این تعداد گل را به ثمر رساند که 
در دیدار برابر سویا، رئال بتیس، 
سلتاویگو و مایورکا توانست هت 

تریک کند.
به  آرجانتینی  ستاره 
افتخاراتش افزود و برای ششمین 
با  او  شد.  طال  کفش  برنده  بار 
زمینه  این  در  سارا  تلمو  رکورد 
تاریخ  گلزن  بهترین  که  برابر شد 

اللیگا شناخته می شود.

سخنرانی انگیزشی گواردیوال برای حذف رئال
تمرین  در  گواردیوال  پپ 
منچسترسیتی  گذشته  شنبه 
کامل  تمرکز  به  را  بازیکنانش 

روی بازی با رئال ترغیب کرد.
یوفا  که  بود  گذشته  جمعه 
دلیل  به  منچسترسیتی  کرد  اعالم 
در  از حضور  مالی  فیرپلی  نقض 
دو  اروپایی  های  رقابت  تمام 
خواهد  محروم  رو  پیش  فصل 
بود. خبری حیرت انگیز که سیتی 
در  کرد.  بزرگی  شوک  وارد  را 
شایعات  و  اخبار  اخیر  روز  چند 

منتشر  سیتی  مورد  در  مختلفی 
شده است.

جدایی  از  خبر  منابع  برخی 
پپ گواردیوال در پایان فصل داده 
اند و برخی دیگر نیز مدعی شده 
فرجام  اگر  سیتی  های  ستاره  اند 
نرسید  نتیجه  به  باشگاه  خواهی 
قراردادشان را فسخ خواهند کرد. 
حتی گفته می شود قهرمانی های 
پس  نیز  سیتی  اخیر  سال  چند 

گرفته خواهند شد.
شنبه  روز  میرر،  ادعای  طبق 

را  بازیکنانش  گواردیوال  پپ 
پس از 5 روز مرخصی در کمپ 
آکادمی گرد هم جمع و برای آنها 
پپ  های  حرف  کرد.  سخنرانی 
و  بود  کننده  تهییج  و  انگیزشی 
هایش  ستاره  از  خصوص  به  او 
خواست که روی لیگ قهرمانان و 
بازی با رئال مادرید تمرکز کنند. 
را  چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  پپ 
بهترین پاسخ به حکم سنگین یوفا 
نیز غول  او  اول  مانع  و  داند  می 

بزرگ اسپانیایی است.

گفت:»  بازیکنانش  به  پپ 
تیم  یک  که  دهیم  نشان  باید  ما 
وابسته  تیمی  نه  و  فوتبال هستیم 
متوجه  اخیر  محرومیت  پول.  به 
شما  به  ما.  نه  و  است  باشگاه 
لیگ  به  اگر  اطمینان می دهم که 
سیتی  در  من  برویم،  هم  دو 
خواهم ماند. باید روی ادامه لیگ 
در  رئال  با  بازی  خصوص  به  و 
دیگر  کنیم.  تمرکز  قهرمانان  لیگ 
باید  و  نداریم  اشتباهی  هیچ  حق 

در چمپیونزلیگ قهرمان شویم.«

سون ستاره تاتنهام به دلیل مصدومیت از ناحیه دست در 
بازی برابر استون ویال، باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

دلیل  به  تاتنهام  کوریایی  ستاره  مین  هونگ  سون 
مصدومیت از ناحیه دست چند هفته به دور از میادین خواهد 
ماند. خبری بد برای تاتنهامی که خود را برای بازی امشب 
لیگ قهرمانان مهیا می  نهایی  برابر الیپزیش در یک هشتم 

کند.
باشگاه تاتنهام دیروز طی بیانیه ای تایید کرد که سون در 
جریان بازی مقابل استون ویال از ناحیه دست راست دچار 
شکستگی شده و باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد که این 

قضیه باعث خواهد شد چند هفته ای به دور از میادین بماند.
قرار است سون تحت نظارت دقیق پزشکان قرار بگیرد 
تا بتواند ماه بعد که فصل به مقطع حساس خود می رسد، در 
دسترس باشد. این احتمال باالست که او بازی برگشت برابر 

الیپزیش را نیز از دست بدهد.
مصدومیت سون در حالی است که پیش از این هری 
کین نیز به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تاتنهام نیست 
و شاید فصل را نیز از دست بدهد. سون گل پیروزی بخش 
تاتنهام برابر ویال را به ثمر رساند و در غیاب کین بار اصلی 

خط حمله تیم مورینیو روی دوش او بود.

شوک به تاتنهام و مورینیو؛ سون زیر تیغ جراحان

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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تلویزیون رسمی سوریه پخش شد گفت:   از  که  در سخنانی  او  خواهد شد. 
»می دانیم که آزادسازی اخیر به معنای پایان جنگ یا شکست دادن توطئه ها یا 
پایان وحشت و تسلیم دشمن نیست. اما بدون شک دماغشان را به خاک مالید.«

نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه و کمک شبه نظامیان تحت 
حمایت جمهوری اسالمی ایران، از آغاز سال 2020 کارزار بازپس گیری حلب 
و بخش هایی از استان ادلب را از شبه نظامیان مخالف دولت آغاز کردند. مارک 
لوکاک، معاون دبیر کل ملل متحد در امور انسان دوستانه با اشاره به همین زمان 
گفت: »به باور ما 900 هزار سوری، اغلب زنان و کودکان، از اول دسامبر آواره 

شده اند.«
از مارچ سال 20۱۱ و شروع درگیری های خشونت بار در سوریه، بیش از 

نیمی از جمعیت این کشور مجبور به ترک خانه هایشان شدند.

اطالعات روز: سازمان ملل متحد می گوید »بحران در شمال غرب سوریه 
به سطح جدیدی از وحشت« رسیده و تنها گزینه آتش بس است، در غیر این 

صورت شاهد بزرگترین فاجعه انسانی از ابتدای قرن 2۱ تاکنون خواهیم بود.
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده 
امور اضطراری، با صدور بیانیه ای درباره وضعیت سوریه گفت:  »اگر اعضای 
و صالح  نگذارند  کنار  را  منافع شخصی  نفوذ،  دارای  افراد  و  امنیت  شورای 
جمعی و انسانی را در اولویت قرار ندهند، شاهد بزرگترین فاجعه انسانی قرن 

2۱ خواهیم بود. آتش بس تنها گزینه است.«
به گزارش ایران اینترنشنال، مارک لوکاک در بیانیه ی خود که روز هفدهم 
فبروری 2020 انتشار یافت می گوید:  »آوارگان وحشت زده اند و به علت نبود 
جا در اردوگاه های پناهجویان، مجبورند در هوای سرد در فضای باز بخوابند. 

مادران برای گرم کردن فرزندانشان پالستیک می سوزانند. نوزادان و کودکان از 
سرما جان می دهند. خطر جدی شیوع بیماری وجو د دارد. زیرساختارهای اولیه 

در حال فروپاشی است.«
منطقه ی ادلب و بخش هایی از استان همسایه حلب و الذقیه مقر گروه های 
جهادی بوده که علیه حاکمیت بشار اسد می جنگند. مسئول سازمان ملل متحد 
گفت عملیات امداد بزرگی در آن سوی مرز و در خاک ترکیه در جریان است اما 

شتاب وقایع با امکانات سازگار نیست.
روز دوشنبه ارتش سوریه گفت که ده ها شهر و روستا در حلب را به طور 

کامل تحت کنترل خود درآورده اند.
بشار اسد، رییس جمهور سوریه، روز دوشنبه با اشاره به این حمالت، گفت 
پیشروی های سریع نیروهایش در نهایت منجر به پایان جنگ 9 ساله در سوریه 

سازمان ملل متحد:  سوریه در آستانه وقوع بزرگ ترین فاجعه انسانی قرن قرار دارد

وزیر خارجه اوکراین: تحقیقات در مورد پرواز تهران-کی یف هنوز ادامه دارد

رمزگشایی  مورد  در  مختلفی  گزینه های  گفته 
حال  در  پرواز  داده های  ضبط  دستگاه های 
بررسی است؛ دستگاه هایی که ایران تا کنون از 

واگذاری آن ها خودداری کرده است.
شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی،  محمد 
نتوانیم  اگر  بود  گفته  دوشنبه  روز  ایران، 

مسافربری  هواپیمای  سیاه  جعبه  اطالعات 
هماهنگی  با  کنیم،  بازخوانی  را  اوکراینی 
کی یف جعبه سیاه را برای بازخوانی به کشور 

ثالث می فرستیم.
فرایند  در  هنوز  افزوده  اما  اسالمی  آقای 
بررسی هستیم و جعبه سیاه فقط یکی از این 
بررسی است و موارد دیگر هم وجود  موارد 

دارد.
رسمی  واکنشی  هنوز  تهران  مقام های 
تیم  یک  تشکیل  برای  کی یف  درخواست  به 

تحقیقاتی مشترک نشان نداده اند.
تهران پیش تر واکنش تندی به انتشار فایل 
صوتی مربوط به یکی از پروازهای نزدیک به 
فایلی  بود.  داده  نشان  هواپیمای سرنگون شده 
نشان  اوکراین،  رییس جمهوری  گفته ی  به  که 
شلیک  از  ابتدا  از  ایران  »مقام های  می دهد 

موشک خبر داشتند«.
اوکراین پیش از این نیز خواستار آن شده 
بود که زنجیره ی افراد دخیل در شلیک موشک 

به هواپیما، مشخص شود.
از  روز   40 گذشت  از  پس  حال،  این  با 

اوکراینی،  مسافربری  هواپیمای  سرنگونی 
قصد  زمانی  چه  ایران  که  نیست  مشخص 
دارد جعبه سیاه را بازخوانی کند یا به خارج 
اظهارات  در  نیز  راه  وزیر  بفرستد.  کشور  از 

تازه اش تاریخی اعالم نکرده است.
توافقات  گفته  اوکراین  خارجه  وزیر 
وقت  اسرع  در  می خواهد  ایران  از  بین المللی 
را  پرواز  محتویات ضبط شده  تأخیر،  بدون  و 

برای رمزگشایی واگذار کند.
او افزوده »ما و تمامی پنج کشور )دیگر 
این  بر  داشتند(  هواپیما  در  سرنشینانی  که 
عقیده هستیم که این مدت به سر آمده است؛ 
صورت  وقت  اسرع  در  باید  جلو  به  حرکت 

گیرد«.
شهروندان  ایرانی،  سرنشینان  بر  عالوه 
کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا نیز 

در هواپیما بودند.
اظهار  همچنین  اوکراین  خارجه  وزیر 
کرده است که فرانسه امکانات و فناوری الزم 
برای رمزگشایی از جعبه های سیاه و داده های 

ضبط شده را دارد.

اوکراین  خارجه  وزیر  روز:  اطالعات 
تهران- پرواز  مورد  در  تحقیقات  می  گوید 
سپاه  هوایی  پدافند  موشک  هدف  که  کی یف 
قرار گرفت، هنوز در جریان است و دولت او 
از تهران خواسته تا یک تیم تحقیقاتی مشترک 

ایجاد شود.
اوکراین،  پریستایکو، وزیر خارجه  وادیم 
یادبود  سنگ  از  رونمایی  مراسم  پی  در 
گفته  خبرنگاران  به   ،۷52 پرواز  جان باختگان 
»دفتر دادستانی کل از طرف های ایرانی خواسته 
تا یک گروه تحقیقاتی مشترک تشکیل شود که 
به محاکمه تمامی کسانی که مقصر بودند منجر 
شود، نه فقط کسی که دکمه ]شلیک موشک[ 

را زده است«.
حمالت  جریان  در  جدی،  هجدهم 
پایگاه  دو  به  ایران  پاسداران  سپاه  موشکی 
واکنش  در  عراق  در  آمریکا  استفاده ی  مورد 
به کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور دونالد 
هوایی  خطوط  مسافربری  هواپیمای  ترامپ، 
و  گرفت  قرار  هوایی  پدافند  هدف  اوکراین 

سرنگون شد.

به نقل از رادیو فردا، سقوط هواپیما جان 
از  پس  روز  گرفت. سه  را  آن  ۱۷6 سرنشین 
هواپیما،  این  به  هوایی  پدافند  شلیک  کتمان 
را  آن  نهایت  در  اسالمی  جمهوری  مقام های 
پذیرفتند و گفتن ناشی از »خطای انسانی« بود.
آقای پریستایکو روز 28 دلو به خبرنگاران 

اطالعات روز: چین برای نخستین بار جزئیات بیش از 44 
 )Covid-۱9( هزار پرونده مربوط به ویروس جدید کرونا

را از زمان فراگیرشدن این ویروس منتشر کرد.
طبق داده های مرکز کنترل و پیش گیری از بیماری های 
به  مبتال  افراد  درصد   80 از  بیش  )سی سی دی سی(  چین 
بیماری خفیف شده اند و سالمندان، مبتالیان به بیماری های 

زمینه ای و کادر پزشکی بیش تر در معرض خطر بوده اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، روز سه شنبه مدیر بیمارستانی 
لیو  درگذشت.  بیماری  این  به  ابتال  به دلیل  ووهان  در شهر 
ژیمینگ 5۱ ساله، رییس بیمارستان ووچانگ در ووهان بود؛ 
یکی از بیمارستان های اصلی درگیر با بیماری در این شهر. 
آقای ژیمینگ یکی از عالی رتبه ترین مقام های پزشکی چین 

است که بر اثر شیوع بیماری مرد.
هوبی، ایالتی که شهر ووهان در آن قرار دارد، بدترین 
وضعیت را از نظر شیوع ویروس جدید کرونا در بین کل 

ایالت های چین دارد.
گزارش سی سی دی سی نشان می دهد که متوسط مرگ و 
میر در این ایالت 9/2 درصد، در دیگر ایالت ها 4/0 درصد و 

در مجموع ۳/2 درصد است.
طبق آخرین آمار رسمی چین از ۷2 هزار و 4۳6 مورد 

ابتال یک هزار و 868 نفر جان شان را از دست داده اند.
به گفته ی مقام های رسمی، یک روز قبل از اعالم این 
آمار 98 مرگ جدید در یک هزار و 886 پرونده تازه مشاهده 
شد که از این میان 9۳ مرگ از یک هزار 80۷ مورد ابتال در 

استان هوبی بوده است.
طبق گزارش مقام های چینی ۱2 هزار نفر بهبود یافته اند.

از این تحقیق چه می فهمیم؟
تحقیق مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های چین روز 
دوشنبه در نشریه پزشکی همه گیرشناسی چین منتشر شد. 
این تحقیق بر مبنای مطالعه بیش از 44 هزار مورد تأییدشده ی 

ویروس جدید کرونا در چین از ۱۱ فبروری بود.
این تحقیق نظریه های قبلی در مورد وضعیت و الگوی 

گسترش ویروس را تأیید می کند.
رده ی  در  ابتال  موارد  درصد   80/9 تحقیق  این  طبق 
خفیف طبقه بندی شده اند، ۱۳/8 درصد جدی هستند و تنها 
4/۷ درصد در رده ی بحرانی قرار می گیرند. میزان مرگ و میر 
افراد که در خطر مرگ طبقه بندی می شوند در کل بسیار پایین 
محسوس  افزایشی  سال  باالی 80  افراد  میان  در  اما  است، 

دارد.
و  سه هزار  میان  از  که  می گوید  همچنین  گزارش  این 
کار  و  کرونا سر  ویروس جدید  با  که  درمان  کادر  نفر   ۱9
داشته اند، ابتالی یک هزار و ۷۱6 نفر تأیید شده و پنج نفر از 

۱۱ فبروری جان شان را از دست داده اند.
تحقیق در مورد آینده چه می گوید؟

شیوع بیماری بین 2۳ تا 26 جنوری به اوج رسید و بعد 
از آن تا ۱۱ فبروری کاهش پیدا کرد.

طبق برآورد این تحقیق، افت آمار به دنبال اطالع رسانی 
افزایش  و  شهرها«  کامل  »قرنطینه ی  نتیجه ی  و  گسترده 
رعایت  و  ماسک  از  استفاده  دست،  شستن  نظیر  اقداماتی 

توصیه های بهداشتی است.
نویسندگان این مقاله در عین حال هشدار می دهند که 
با بازگشت افراد زیادی که از تعطیالت طوالنی بازمی گردند، 
مجدد  همه گیرشدن  احتمال  برای  »آمادگی  نیازمند  کشور 

بیماری« است.
واکنش چین به همه گیرشدن ویروس کرونا، ممنوع کردن 
و  هوبی(  ایالت  شهر  )بزرگ ترین  ووهان  از  افراد  خروج 
بقیه ی ایالت و همچنین محدودیت شدید مسافرت در داخل 

کشور بود.

در مورد سفرهای خارجی چه اتفاقی می افتد؟
به  چین  اصلی  سرزمین  از  کرونا  جدید  ویروس 
کشورهای اطراف و سایر نقاط جهان منتقل شده و تا کنون 
مشخص شده که دو کشتی مسافرتی به این ویروس آلوده 

شده اند.
پس از این که جواب آزمایش مسافری هنگ کنگی مثبت 
بندر  در  فبروری  سوم  پرینسس«  »دایموند  کشتی  درآمد، 
یوکوهامای جاپان قرنطینه شد. از آن زمان بیش از 450 نفر از 
سه هزار و ۷00 انسانی که در این کشتی بودند، مبتال شده اند.
و  کشورها  فهرست  به  هم  جنوبی  کره ی  سه شنبه 
سرزمین هایی ملحق شد که می خواهند شهروندان شان را از 
این کشتی بیرون بیاورند. این فهرست در حال حاضر شامل 

کانادا، استرالیا، بریتانیا، اسرائیل و هنگ کنگ است.
کشتی دوم »ام اس وستردم« بود که کشورهای مختلف 
آسیایی از ترس آلوده بودن مسافرانش به ویروس حاضر به 
پذیرش آن نشدند. پس از این که هیچ مورد ابتال گزارش نشد، 
این کشتی سرانجام در کامبوج پهلو گرفت. مسافران پس از 
پیاده شدن مورد استقبال هون سن، نخست وزیر کامبوج قرار 

گرفتند و هیچکس هم قرنطینه نشد.
چند روز بعد جواب آزمایش یکی از مسافران زن که به 
مالزی رسیده بود، مثبت اعالم شد. حاال تالش زیادی برای 
پیدا کردن ردپای سایر مسافران آغاز شده است که احتماال به 
کشورهای مختلف از مالزی و تایلند رفته اند یا به مقصدهای 

دورتر مانند آمریکا و کانادا.
کشورهای مختلفی اعالم کرده اند که اجازه ی ورود به 

خارجی هایی را که مسافر این کشتی بوده اند نمی دهند.
خدمه  نفر   ۷4۷ و  مسافر   255 وستردم  ام اس  کشتی 
داشت و در حال حاضر 400 نفر از کسانی که سوار آن بودند 
به هتلی در پنوم پن، پایتخت کامبوج فرستاده شده اند تا نتایج 

آزمایش هایشان مشخص شود.

ویروس کرونا: چین گسترده ترین تحقیق در مورد بیماری را منتشر کرد

بایرن برای فصل آینده نوبل را جذب 
کرده است، این وظیفه مدیران بایرن بوده و 
اما  آینده درخشانی دارد.  نیز  این سنگربان 
نمی توان درک کرد که چرا نوبل 2۳ ساله با 
این انتقال موافقت کرده است، زیرا آینده او 
در دروازه بایرن دشوار خواهد بود. مانوئل 
نویر در این هفته مانند روز اول انتقالش به 
بایرن جاه طلب بوده و در فرم فوق العاده 
اوت،  شامل  کلن  مهاجمان  دارد.  قرار  ای 
کوردوبا و مودست نیز می توانند تایید کنند 

ها،  موقعیت  بهترین  داشتن  رغم  علی  که 
نتوانستند این دروازه بان را مغلوب کنند.

در  مونیخ  بایرن  بزرگ  بان  دروازه  اما 
هایش  تیمی  هم  عملکرد  از  بازی  پایان 
چندان راضی نبود و مانند ماه های اخیر به 
سبک بازی بایرن مونیخ اعتراض کرد. نویر 
لوکاس  تعویض  مانند  اگر  که  داد  هشدار 
پا  بازیکن چپ  دوم، سه  نیمه  در  هرناندز 
در خط دفاعی وجود داشته باشد، این روند 
فنی  اعتراض  این  بود.  خواهد  ساز  مسئله 
همچنین می تواند به عنوان ادعای بواتنگ 
که مجبور به ایجاد فضا برای هرناندز است، 

تعبیر شود.
دوران  یاد  به  نویر  مانوئل  همچنین 
افتاده  مونیخ  در  گواردیوال  پپ  حضور 
اسپانیایی  سرمربی  که  روزهایی  است. 
علیرغم برتری های پرگل روی نیمکت می 
نشست و ناراضی بود. دلیل؟ موقعیت های 
خوبی که این تیم از دست می داد. علیرغم 
بازگشت به صدر جدول بوندسلیگا، بایرن 
دارد  رو  پیش  را  دشواری  روزهای  مونیخ 
قهرمانان  لیگ  در  چلسی  مقابل  دیدار  و 
اگر  بود.  خواهد  آنها  برای  بزرگ  آزمایش 
این هفته ها در اوج قرار  نویر  مانوئل  چه 
فصل  اتفاقات  تکرار  نگران  آنها  اما  دارد، 

قبل برابر یک تیم دیگر انگلیسی هستند.

مانوئل نویر در ماه های اخیر دوباره به 
روزهای اوج بازگشته است.

پیروزی  در  مهمی  نقش  نویر  مانوئل 
ایفا  کلن  برابر  مونیخ  بایرن  هفته  ابتدای 
درخشان  اخیر  های  هفته  مانند  و  کرده 
بازی  زمانیکه  و   62 دقیقه  در  شد.  ظاهر 
در جریان  مونیخ  بایرن  به سود  با سه گل 
مانوئل  و  اوت  مارک  صحنه  یک  در  بود، 
نویر برای رسیدن به توپ هر دو به سمت 
یکدیگر هجوم آورند؛ مانند صحنه ای فیلم 
اکشن "گرمای سرخ" مانند دو اتوبوس به 
سمت یکدیگر حرکت کردند. در این فیلم 
نقش  در  آرنولد   ،۱988 سال  از  کالسیک 
پولیس شوروی در حال تعقیب گانگسترها 
در شیکاگو است، اما در آخرین لحظه مانع 
سقوط اتوبوس می شود و نویر نیز در این 
موقع  به  نیز  اوت  گرفت،  را  توپ  صحنه 
از برخورد جلوگیری کرد. هر دو اتوبوس 

بدون خطر کار را تمام کردند.
در  مونیخ  بایرن  مدافع  بواتنگ،  ژورم 
توییتر، نویر را به عنوان بهترین بازیکن این 
شد  مدعی  همچنین  و  کرد  معرفی  بازی 
نویر "بدون شک بهترین دروازه بان جهان" 
پیتر گولکسی، سنگربان مجارستانی  است. 
الیپزیش اظهار داشت "نویر حرفه دروازه 
بانی را به سطح جدیدی رسانده است، در 

سراسر جهان در ده سال گذشته هیچ کس 
بهتر از او نبوده است. "

اینجاست در همان ساعات  اما جالب 
و در دیدار شالکه مقابل ماینتس، الکساندر 
این  داشت.  درخشانی  عملکرد  نیز  نوبل 
شالکه  از  تازگی  به  که  جوان  بان  دروازه 
لیست  در  بعد  فصل  و  شده  بایرن  راهی 
خواهد  حضور  آلمان  تیم  پرافتخارترین 
داشت، در این دیدار ۱۱ عکس العمل نشان 

داد.

مانوئل نویر و خط و نشان برای رقیب تازه نفس



Wednesday | 19 February 2020 | year 09 | 1911 چهار شنبه | ۳۰ دلو ۱۳۹۸ | سال نهم | ۱۹۱۱

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
سردبیر: م.علی جاوید مالکی

دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان
گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، عصمت اهلل سروش و لطف علی سلطانی

ویراستار: شیر مهریار مترجم: جلیل پژواک   
صفحه آرا: رضا مظفری

شماره تماس: 07۹7۴۳۵777 - 0767۱۵2062 ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 
ایمیل: 

توزیع: شبکه زنگ صبح 07۴۴02۱۹۵2 شماره تماس: 072۹۱۱۹۵۵۱ - 0202۵00۱۸7   آدرس: کابل، کارته سه 

zaki.daryabi2@gmail.com

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
dailyetilaatroz@gmail.com

جلیل رونق

کارزار »اترا کجاست؟« یک ساله شد؛ 
»اترا و شرکت های مخابراتی هنوز به وعده های شان عمل نکرده اند«

رقم  این  و  می رود  شرکت ها  این  حساب 
هفت  به  سال،  در  شرکت  هر  برای  درآمد 

میلیارد و 560 میلیون می رسد.
از جانبی هم آقای آریا تأکید می کند که 
شرکت های مخابراتی مشترکین شان را بدون 
می کنند.  خدمات  این  شامل  آنان،  موافقه ی 
در صورتی که براساس تعهدنامه ی اترا، هیچ 
این  نمی توانند  مخابراتی  از شرکت های  یک 
خدمات را بدون موافقت آنان فعال کنند. اگر 
بخش های  در  خدمات  این  باید  کنند،  فعال 
خدمات  بانک ها،  آگاهی دهی  به  مربوط 

عاجل و موضوعات امنیتی می شود.
میرویس آریا همچنان در مورد فعال کردن 
مکالمات  و  انترنتی  بسته های  خودکار 
شرکت های  اکثر  که  گفت  نیز  کشور  در 
خودکار  به صورت  را  بسته ها  این  مخابراتی 

این  او  می کنند.  فعال  مشترکین شان  برای 
مورد را »غیرقانونی« خواند.

که  گفت  آریا  آقای  این،  بر  عالوه 
انترنتی شان  بسته های  مخابراتی  شرکت های 
او  می کنند.  عرضه  غیرواقعی  به گونه ی  را 
تأکید می کند که تمامی شرکت های مخابراتی 
عرضه  غیرواقعی  به گونه ی  را  بسته های شان 
در  سالم  مخابراتی  شرکت  »تنها  می کند: 
چند سال گذشته این کار را نمی کرد که این 

شرکت هم این کار را حاال می کند.«
تعهدات انجام ناشده؛ »اترا مسئولیت اش را 

درست پیش نمی برد«
هماهنگ کننده ی کارزار »اترا کجاست؟« 
قبال  در  اترا  تعهد   20 از  که  می گوید 
زیاد  بخش  کشور  شهروندان  شکایت های 
براساس  است.  نشده  تطبیق  کنون  تا  آن 
عملی  کنون  تا  که  تعهداتی  او،  گفته های 
بخش  معیاری سازی  بخش های  در  نشده 
خدمات مشتریان شرکت ها، ثبت و رسیدگی 
خدمات  خودکار  غیرفعال سازی  شکایت ها، 
و  مکالمات  و  انترنتی  بسته های  خودکار 
خدمات VAS و نظارت اداره ی اترا از این 

موارد است.
او می گوید که انجام نشدن این تعهدات 
سبب شده تا کیفیت خدمات مخابراتی بهبود 
و قیمت آن کاهش نیابد. اما وزارت مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی به تازگی از کاهش 20 
شرکت های  اینترنت  قیمت  درصدی   ۳0 تا 
داده  خبر  »افغان تلیکام«  و  »سالم«  مخابراتی 
این  سرپرست  هاشمی،  محمدفهیم  است. 
وزارت گفته است که قیمت فروش عمده ی 
قیمت  و  درصد   ۳0 افغان تلیکام  انترنت 
نیز 20 درصد  برای مشترکین سالم،  انترنت 
پایین آورده شده است. در همین حال او از 
سایر شرکت های مخابراتی خواسته است که 

قیمت انترنت شان را کاهش دهند.
دادخواهی  مسئول  تیموری،  محمدناصر 
اما  افغانستان  شفافیت  دیدبان  ارتباطات  و 
کیفیت  بهبودنیافتن  در  مشکل  عمده ترین 
درست  انجام ندادن  مخابراتی،  خدمات 
مسئولیت های اداره ی اترا می داند. به گفته ی 
انتظامی  و  نظارتی  نهاد  یک  اداره  این  او، 
است که به دلیل عدم استقاللیت روند کارش 

با مشکلی مواجه بوده است.
افزود  آریا  میرویس  هم،  سویی  از 
است  شده  باعث  اترا  ضعیف  عملکرد  که 
به  به سادگی  ثبت ناشده  سیم کارت های  که 
فروش برسد: »در هر جای کابل سیم کارت ها 
هر  در  و  ارزان  قیمت  با  می رسد؛  به فروش 
دنیا  جای  هیچ  در  است.  دسترس  قابل  جا 
به فروش  سادگی  این  به  سیمکارت  یک 

نمی رسد.«
ضعیف  نظارت  او،  گفته ی  به  همچنان 
از  تعدادی  که  است  شده  باعث  اترا 
پوشش  تحت  مناطق  مخابراتی  شرکت های 
کابل  در  جمله  از  مخابراتی،  خدمات 
تقسیم بندی کرده اند: »مثال در منطقه ی قلعه ی 
فتح اهلل ی کابل، تنها انترنت شرکت مخابراتی 
افغان بیسیم خوب کار می کند، در حالی که در 
شهر نو، تنها شرکت مخابراتی روشن خوب 
در  موضوع  این  طور،  همین  و  می کند  کار 
سایر ساحات کابل نیز قابل تطبیق می باشد.« 
او اما تأکید کرد که این موضوع هم اکنون به 

عنوان یک فرضیه مطرح می باشد.
برقراری  به  موفق  اما  روز  اطالعات 
تماس با اترا نشد تا پاسخ آن را در این موارد 
بگیرد، ولی این نهاد قبال گفته بود که بسیاری 
از مواد فیصله ی 20 ماده ای این نهاد، عملی 
شده و نظارت این اداره از کارکرد شرکت ها 

به صورت متداوم و جدی جریان دارد.

اعتراضی  کارزار  راه اندازی  دنبال  به 
»اترا کجاست؟«، اداره ی ملی تنظیم خدمات 
مخابراتی )اترا( و شبکه های مخابراتی در 29 
دلو سال گذشته ی خورشیدی )۱۳98( تعهد 
را  مخابراتی  کیفیت خدمات  که  بودند  کرده 
بهبود و قیمت آن را کاهش می دهند. اکنون 
کارزار  این  فعاالن  سال،  یک  گذشت  با  اما 
در  مخابراتی  شبکه های  و  اترا  که  می گویند 
و  عمل  کرده  ضعیف  تعهدات شان  تطبیق 
رسیدگی  مخابراتی  مشکالت  و  چالش ها  به 

نکرده اند.
کارزار اعتراضی »اترا کجاست؟« در ماه 
بلندبودن  به  اعتراض  در  گذشته  سال  دلو 
پایین  کیفیت  و  مخابراتی  خدمات  هزینه ی 
و  مخابراتی  شرکت های  اضافه ستانی  آن، 
حدود  شد.  راه اندازی  اترا  ضعیف  نظارت 
اداره یک  این  دلو(  آن )29  از  بعد  دو هفته 
کارزار  این  فعاالن  از  شماری  با  نشست 
از  شکایت ها  نشست  این  در  کرد.  برگزار 
نحوه ی خدمات مخابراتی مورد بررسی قرار 
گرفت و سرانجام اداره ی اترا یک تعهدنامه ی 

20 ماده ای را به امضا رساند.
براساس تعهدی که در آن زمان اداره اترا 
داد،  کجاست؟«  اترا  راز»  کار  کازگزاران  به 
تمامی شرکت های مخابراتی مکلف شدند که 
کیفیت خدمات مخابراتی شان را بهبود دهند 
این  در  کنند.  خودداری  اضافه ستانی ها  از  و 
باید  که  است  شده  گفته  همچنان  تعهدنامه 
شرکت های مخابراتی برای درج شکایت ها و 
رفع مشکالت مشترکین خود، روندهای شان 
وزارت  این  کنند.  دسترس  قابل  و  ساده  را 
به  روان  سال  حمل   24 تاریخ  در  همچنان 
به  ثور  ماه  آخر  تا  اگر  که  داد  هشدار  اترا 
این وعده ها عمل نکند، از رهبری حکومت 
تقاضا می کند که این اداره را زیر چتر وزارت 

مخابرات بیاورد.
اما میرویس آریا، هماهنگ کننده ی کارزار 
»اترا کجاست؟« امروز )سه شنبه، 29 دلو( در 
یک  که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک 
سال پیش اترا به شبکه های مخابراتی دستور 
داد که به مشکالت مخابراتی رسیدگی کند. 
به گفته ی آقای آریا، تا به حال بخشی از این 
تعهدنامه به صورت قسمی از سوی تعدادی 
است.  شده  عملی  مخابراتی  شرکت های  از 
عملی  کنون  تا  موارد  این  اکثر  که  افزود  او 

نشده و مشکالت همچنان به قوت خود باقی 
است.

چه تعهداتی عملی شده است؟
به یکی از تعهداتی که اداره ی اترا عمل 
کرده است، تماس رایگان به شماره های 999 
و 998 آمریت بخش سمع شکایات این اداره 
هزینه  شماره ها  این  به  تماس  قبال  می باشد. 
کارزار  هماهنگ کننده ی  به گفته ی  و  داشت 
»اترا کجاست؟« تماس به این شماره ها پس 

از امضای تعهدنامه اترا، رایگان شده است.
شرکت های  تعهدنامه،  این  براس 
شماره های  به  رایگان  تماس های  مخابراتی 
خدمات مشتریان شان را از دو تماس در هفته 
آن که  حاالن  داده اند.  افزایش  تماس  پنج  به 
براساس تعهدنامه، رقم این تماس ها باید در 
هر هفته هفت بار باشد و تماس های اضافه تر 
از هفت مرتبه برای ثبت شکایت ها به حساب 
یک افغانی در تماس محاسبه شود. آقای آریا 
خاطرنشان می کند که منظور از این تماس ها، 
با  مشترکین  آن  در  که  است  تماس هایی 

اپراتور بخش مربوطه وصل شود.
کنون  تا  که  مواردی  دیگر  از  همچنان 
خدمات  خودکار  متوقف شدن  شده،  عملی 
انترنتی  خدمات  و   )VAS( افزوده«  »ارزش 
است.   )PAYG( بسته«  بدون  »پرداخت 
میرویس آریا می افزاید که این موارد تنها از 
از شبکه های مخابراتی عملی  تعدادی  سوی 
ارزش های  خودکار  »فعال سازی  است:  شده 
احکام  موسیقی،  خدمات  شامل  که  افزوده 
اسالمی، یادگرفتن آشپزی و... غیره می شود، 
یافته  کاهش  شرکت ها  از  تعدادی  سوی  از 
از  مخابراتی  شرکت های  از  تعدادی  است. 
افزایش  »اتصاالت«  مخابراتی  شبکه ی  جمله 

هم داده است.«
شرکت های  او،  گفته های  براساس 
پنج  روزانه  خدمات  این  برابر  در  مخابراتی 
الی ۱0 افغانی از سیم کارت هر مشترک پول 
حداقلی،  محاسبه ی  »براساس  می کنند:  اخذ 
به  مخابراتی  شرکت های  مشترکان  تعداد 
از  می رسد.«  افغانستان  در  نفر  میلیون   22
حدود  آنان،  محاسبه ی  براساس  جمع،  این 
VAS مشارکت  نفر در خدمات  میلیون   2۱
یک  روز  در  نفر  هر  که  صورتی  در  دارند. 
افغانی در ازای شرکت در پیشکش پرداخت 
به  افغانی  میلیون   2۱ مبلغ  روزانه  کنند، 

هماهنگ کننده ی کارزار »اترا کجاست؟« می گوید که از 20 تعهد اترا 
در قبال شکایت های شهروندان کشور بخش زیاد آن تا کنون تطبیق 
نشده است. براساس گفته های او، تعهداتی که تا کنون عملی نشده 
در بخش های معیاری سازی بخش خدمات مشتریان شرکت ها، 
ثبت و رسیدگی شکایت ها، غیرفعال سازی خودکار خدمات خودکار 
بسته های انترنتی و مکالمات و خدمات VAS و نظارت اداره ی اترا 

از این موارد است.

محمدناصر تیموری، 
مسئول دادخواهی و 
ارتباطات دیدبان شفافیت 
افغانستان اما عمده ترین 
مشکل در بهبودنیافتن 
کیفیت خدمات مخابراتی، 
انجام ندادن درست 
مسئولیت های اداره ی اترا 
می داند. به گفته ی او، این 
اداره یک نهاد نظارتی و 
انتظامی است که به دلیل 
عدم استقاللیت روند 
کارش با مشکلی مواجه 
بوده است.

دیدبان شفافیت


