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   - طالبان: امریکا د سولې له تړونه سرغړونه کړې https://www.pashtovoa.com/a/the-taliban-has-said-that-
us-has-violated-the-agreement/5360808.html  

 US officials discuss rocky peace agreement with Taliban in Qatar -
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/14/us-officials-discuss-rocky-peace-agreement-
with-taliban  

   - Pompeo to Afghan leaders: Make a deal with the Taliban or risk full U.S. troop pullout 
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-afghan-leaders-make-deal-taliban-or-risk-full-u-
n1174161 

 - د افغان سولې مذاکراتي ټیم ته غبرګونونه https://www.pashtovoa.com/a/5349958.html 
– سره د طالبانو مخالفت مټیله اعالن شوي مذاکراتي  ېد سول  - http 

 -  سره د طالبانو مخالفت مټیله اعالن شوي مذاکراتي  ېد سول - https://baztab.news/article/1302772   

https://www.pashtovoa.com/a/the-taliban-has-said-that-us-has-violated-the-agreement/5360808.html
https://www.pashtovoa.com/a/the-taliban-has-said-that-us-has-violated-the-agreement/5360808.html
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/14/us-officials-discuss-rocky-peace-agreement-with-taliban
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/4/14/us-officials-discuss-rocky-peace-agreement-with-taliban
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-afghan-leaders-make-deal-taliban-or-risk-full-u-n1174161
https://www.nbcnews.com/news/world/pompeo-afghan-leaders-make-deal-taliban-or-risk-full-u-n1174161
https://www.pashtovoa.com/a/5349958.html
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 م؟یدر درون خانواده در امان بمان نهیقرنط امیا یمنف راتیچگونه از تأث

 

ر خانواده را در کنا یادیساعات ز یخانه گ نهیقرنط امیاست که افراد در ا دهیسبب گرد ییکرونا یکنون طیرشا

و  یعیطب ریغ تیوضع کیو افراد را در  ست،ین یعیطب تیوضع کینشان دهنده  نهیشان باشند. واژه قرنط یها

شته کشورها اثر گذا یو اجتامع یتصاداق ،یاسیاوضاع س یقابل تصور قرار داده است. هامنگونه که باال ریغ

 .قابل مالحظٔه داشته است راتیتاث زیروابط افراد در درون خانواده ها ن یباال نهیاست، قرنط

 ایشوند و یفرصت بهره مند م ثیافراد خانواده ارتباط دارد، که از آن منح تیریو مد دید یبه نحوه  راتیتاث نیا 

 ازیانواده نخ یاعضا نه،یقرنط  امیا یمنف راتیاز تاث یر یمبدل گردد. به خاطر جلوگ یگذارند که به چالش یهم م

 .محور مترکز دارد نیحارض بر هم لی. تحلارندد گریدور از اسرتس در کنار همد یمیآرام و صم یبه فضا

 روابط خانواده یکرونا باال یمنف راتیتاث

 نیباشد. ا یخانواده م ییمعمول گذشته با اعضا ینسبت به روزها شرتیب یکردن روزها یسپر  یعنی نهیرنطق

 .خانواده ها دارد یبرا زین یمنف راتیموضوع است که در کنار مثبت بودن تاث نیکننده ا انیب

 رانیدر در ا است. دهیزنان و شوهران شان گرد انیسبب باال رفنت گراف اختالف م نهیقرنط امیجوامع؛ ا یدربعض

ه برابر س ن،یزوج نیب یآمار اختالفات اجتامع را  یمنوده که اخ انیگزارش ب یط یکل اداره و مشاور اجتامع ریمد

از باال رفنت آمار خشونت ها در دوران  زین انسهدر فر  یمدافع حقوق مدن یاست. همچنان نهادها افتهی شیافزا
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تنها در  یکشور فرانسه آمار موارد خشونت خانه گ ریکاسترن، وز ستفیدهند. به گفته کر یهشدار م نهیقرنط

 یها از زوج لیطو ستیشاهد ل نهیبعد از کمرنگ منودن قرنط نیدرصد رشد داشته است. کشور چ ۳۶ سیپار

و  زمان تیریون مدبد لیدر مدت زمان طو یکند که وقت یم انیموضوع ب نید. ایکه خواستار طالق اند گرد

  .شوند یهم م انیم شرتیب یشاهد تفاوت ها رندیگ یاستفاده از فرصت ها خانواده ها در کنار هم قرار م

ا خود به خانه ب زیکردند آن را ن یاز خانه مرصف م رونیکه قبال در ب یاز انرژ  یبخش یکنون طیدر رشا زین کودکان

 یواده مخان انیتاب و تحمل خانواده ها را کم ساخته است و سبب بروز اختالفات در م زیموضوع ن نیآورده اند، ا

 اریمشرتک با هم دارند. بس یل ها بزرگ بوده، زندگیفام تیاست که اکرث یگردد. افغانستان از جمله کشورها

 .ردیگ یمورد در خانواده ها صورت م نیهم یرو  زیشده ن جادیاختالفات  بحث و جدل ا

 زیان نش یکسب و کارها یلیروز ها شاهد تعط نیکه قبال  داشته اند، ا یافغان، عالوه بر مشکالت یها دهخانوا

اغلب  خانواده ها که یرسپرست ها یبرا یمقابل شدن با مشکالت فراوان مال یعنیهستند، از دست دادن شغل 

  .شود یآنها م در شیرا بر دوش دارند، موجب به وجود آمدن اضطراب و تشو یمال نهیهز

م به موجود به مدت نامعلو  تیخود را که قبال  در نظر داشتند، بنابر وضع یخانواده ها محافل و مراسم خوش اکرث

 یخرت و پرس مد  لیفام انیروابط م یباعث خراب انا  یو اح یفشار اضاف دیکار سبب تول نیانداخته اند که ا قیتعو

 .گردد

است که زحمت شان دو چند گردد.  دهیخانواده سبب گرد یاعضا یمادران در حفظ سالمت تیمسئول شیافزا

ل مادران مبد یاز خانه هستند، به دغدغٔه فکر  رونیدر موقع که فرزندان ب ژهیخانواده به و یمحافظت از اعضا

 یها هیاما کمرت به توص رد،یگ یصورت م لینوجوانان فام یبرا یار یبس یها هیتوص نکهیشده است. با وجود ا

 .کنند یتوجه م یصح

خانواده  یلباشد، و  یخود را دارا م یمنف راتیبر متام خانواده ها تاث ییموجود کرونا تیوضع ز،ین یلحاظ اقتصاد از

  .اند دهیمتأثر گرد شرتیقرار دارند ب یو مال یهم تحت فشار اقتصاد ایکمرت و  ندهیشان به آ دیکه ام ییها

 مثبت کرونا بر روابط خانواده ها راتیتاث
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خانواده  نیارتباط ب یمجاز  یکار آمدن شبکه ها یو با رو  دیجد یها یبه تکنولوژ  یبرش و دسرتس رشفتیپ اب

 یاعضا انیناخواسته م تیمیوعدم صم یلیم یسبب ب تیوضع نیها، نسبت به گذشته ها کمرنگ تر شد. ا

 یو اعاده  یلیروابط فام تیقوت یخانه گ نهیکرونا با قرنط روسیمثبت و ریتأث نیاول دی. شادیخانواده ها گرد

 فرصت گفتگو و ارتباط و رفع جادیبه خانه ها باشد. کرونا خانواده ها را دوباره دور هم جمع کرد و با ا تیمیصم

به  تیناز جوامع فردا یار یخانواده ها را زنده کند. در بس نیب تیخانواده توانسته، صم یاعضا نیمشکالت در ب

ده منو  رونیخود ب یها تیواحد، نشست و گفتگو با هم را از اولو یخانواده  یاغلبه منوده بود که اعض یحد

  .انسان ها قرار داد تیبودند، اما بحران کرونا؛ بودن در کنار خانواده را دوباره در اولو

ردازند، پ یها م تیفعال اریدراز در کنار هم بوده مشرتک به بس یخانواده ساعت ها یاعضا نهیرشائط قرنط در

است  ییها تیمرصوف ره،یوغ یدر آشپز  یخانه، همکار  شیدکور ریتغ ل،یوسا ریدر نظافت منزل، تعم یهمکار 

 یاستعداد ها ییوشکوفا جادیا یبرا صتآورد. همچنان کرونا در خانواده ها فر  یخانواده را گرد هم م یکه اعضا

 تیلمنوده است که قبال بنابر مشغو  یخانواده ها را مرصوف کار ها ییاز اعضا یار یمنوده است، بس جادیه را انهفت

در  نایروان شناسان؛ در کنار هم بودن و رشکت آقا یاز خانه، از آن دور مانده بودند. به باور بعض رونیب یها

ل منوده و حاص یخانه آگاه طیمثبت کرونا است، آنها با بودن در خانه توانستند که از رشا جیاخانه از نت یکارها

 .ندیدرک منا شرتیشان را ب یخانم ها

شده  فهیوظ یمجبور به رها کردن فرزندان و رفنت به سو  یکه بنابر مشکالت متفاوت هامنند مشکالت مال یمادران

 نیمنوده و از اوضاع آنها با خرب گردند. همچن یسپر  یکه با فرزندان خود وقت کاف افتندیرا  نیبودند، فرصت ا

 نیکنار ا در نیرا بدست آورده اند. والد یشرت یب قتروز مره فرزندان خود و  تیرشکت در فعال یپدران خانواده برا

 لیامشدن روابط ف سبب محکم نیدهند ا یم هیخود روح گریبه همد ندیمنا یم یکه با فرزندان خود وقت سپر 

 .دهد یم شیو اعتامد به نفس را افزا دهیگرد

هرت امور ب تیریها را با چالش مواجه ساخته است، سبب مد لیاز فام یار یاز خانه موارد بس رونیاگر در ب کرونا

ه از منود زیپره یرضور  ریکوشد تا از مصارف غ یم یلیاست. حاال هر فام دهیها گرد لیدر داخل فام یاقتصاد
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 یافکه خانواده ها فرصت ک دهیسبب گرد مضاندر ماه مبارک ر  نهیقرنط ن،ی. عالوه بر اندیمنا یر یارساف جلوگ

خانواده  رتشیقبال ب کهیبدست آورند، در حال  شیایمانند مناز جامعت، تالوت قران و دعا و ن یعبادات جمع یبرا

 .ها را نداشته اند تیفعال نیها تجربه ا

افراد خانواده  ریدر کناز سا ،یمجاز  یساعته در فضا ۲۴در عوض  لیخانواده به خصوص فرزندان فام یاعضا

ا، خاطره ه انیب ،ییمختلف مانند: ورزش کردن، خواندن کتاب و مجالت، قصه گو یها قهیتوانند به طر یم

 و نوجوانان  در خانواده ها نجوانا تی. اکرثندیمتفاوت را تجربه منا یو... مهارت ها  یآموزش، آشپز  ،یباغبان

 شرتیهدف است ب یبرنامه واقعا خسته کن و ب یب یاز حد، روز ها شیمنظم و ب ریمتوجه شده اند، که خواب غ

 .ندیمنا یها خانه سپر  تیخود را در آموزش و رس به راه منودن فعال یکوشش کنند روزها و ساعت ها

 جادیا اافراد و خانواده ه یرا برا ینیب شیقابل پ ریمنوده است، تجربٔه غ جادیکه ا ی نهیکرونا با قرنط روسیو

 .میاز آن بهرمند شو میتوان یدرست م تیریمنوده است، با مد

 نهیقرنط امیبهتر کانون خانواده در ا تیریمد

به  ازیدوست داشنت، ن ازیبه زنده ماندن، ن ازیمحرک ها شامل ن نیدارند، ا یدر زندگ یها پنج محرک اصل نسانا

محدود  محرک ها را نیبه ا دنیرس تیبرش یکرونا برا روسیباشد. و یم حیبه تفر ازیو ن یبه آزاد ازیقدرت، ن

از  د،یردگ یدر خارج از خانه جستجو م شرتیرا ب حیتفر یقبل را ندارند، فرصت تیو امن یاست، آزاد دهیگردان

 مییامن جادیا لیمحرک ها را در فام نیا دیظاهر منوده است... پس با شیرا برا شیها ییدست داده اند، ناتوانا

محرک  نیمتام ا مینشان ده میتوان یبا در کنار هم بودن م م،یو دوست داشنت را ده تیاحساس اهم گریبه همد

 .داشته باشد لیدر فام ندتوا یها را شخص م

 نیاست که چگونه ا نیا یموضوع اساس یکرونا خانواده ها را به اجبار رضا دور هم جمع کرده است، ول یوبا

که  است یحالت نیا م؟یخانواده مبدل ساز میخوب جهت تحک یپر چالش را در درون خانواده به فرصت یفضا

ا در ت میاز ما بکوش کیهر دیاب یطرشائ نیآماده، و راه فرار از آن وجود ندارد. در چن شیبرخالف خواست ما پ

ود خ یخانواده ها شرتیعامل تحت فشار قرار دادن ب نکهینه ا مییمنا جادیخود اعتامد و آرامش ا یخانواده ها
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گرداند، رصف نظر منوده از صرب  یم عیخود و طرف مقابل ما را ضا یکه انرژ  ی. از غرزدن ها و جنجال هامیگرد

  .مییااستفاده من شرتیب یو حوصله 

 نیا و میمشرتک نداشته ا تیفعال لیفام یاعضا انیاست که ما قبال م نیما ا یجامعه  یاز چالش ها یکی

گ شود. به خلق تن یتیمرصوف یآن از ب گریاز کار خسته گردد و د لیفام ییاز اعضا یکیگردد  یموضوع سبب م

. به خصوص؛ مییمنا جادیرا ا نوادهخا ییاعضا انیمشرتک م یها تیفرصت فعال نهیقرنط امیدر ا دیخاطر با نیهم

 یافدر امور خانه به حد ک دیبا نهیقرنط امیگرفتند؛ در ا یکه قبال  کمرت در امور خانه سهم م لیمرد فام یاعضا

 .گردند میسه

به گردن  ریوجود داشته باشد، در واقع غصه خوردن، انداخنت تقص یتعامل منطق دیبا لیفام ییاعضا انیم در

گر اطفال گردد. ا یم دیجد یاسرتس ها جادیکند بل خود سبب ا یبه کاهش مشکالت من ینه تنها کمک ،گرانید

امروز  م،یمنا جادیا تیشان مرصوف یراب میکوشش کن دیمنا یما تنگ م یکودکانه خود اوضاع را برا یبا انرژ 

از  یکوچه و بازار و افراد که شناخت کاف ون،یزیاطفال خود را از تلو هیما وجود دارد که ترب یفرصت برا نیبهرت

مهارت  یعبور موفقانه در شاهراه زندگ یبرا دیاست که با یزمان نی. امیریجمع کرده بدست خود بگ میآنها ندار

 .مییکسب منا دیجد یها

 دیجد یها تیخواندن کتاب ها و آموخنت فعال ،یمجاز  یاست که خانواده ها با آموزش ها نیراهکار ا نیبهرت

مهارت  نیاز ا ی. برخندیآ قیفا شیبر اختالالت خو یعلم یو با دانش و توامنند اموزندیرا ب یزندگ یمهارت ها

 .کرونا رنگ متفاوت خواهد داشت ازباشد، چون جهان بعد  ندهیبه خاطر قبول مشکالت آ یآمادگ دیها با

و اعتامد به نفس  هیدشوار روح یبرند در حالت ها یاز در کنار هم بودن لذت م شهیموفق هم یها خانواده

 یخاص خود را دارند رسپرست خانواده م یخانواده هر کدام خلق و خو  ی. اعضاندیمنا یم تیرا تقو گریهمد

 .دیمبدل منا رصتخانواده به ف یاعضا کیهر  یدرست، بحران کرونا را برا تیریند با مدتوا
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 هیاطالع

 یرسم لیمیدو ا یفقط دارا (CSRS) ومنطقوی کیژیشود که مرکز مطالعات استرات یم دهیرسان یتمام جهات معن یه آگاهب

 باشد: یم لیذ لیبه تفص

info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com 

 باشد. یبوده و قابل اعتماد نم یگردد؛ جعلمی  صادر مشابه یها لیمیبا ا (CSRS) از آدرس احیاناْ کهییها امیو پ مطالب

 احترام با

 

 منابع:

 https://www.independentpersian.com/node/50801/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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