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نـرگـس؛ عضو طالبان یا نیروی
گماشته شده ایران؟

معلمی که به جرم
روشنایی کورشد
از آخرین لحظهای که به یادش مانده،
همان شبی است که پس از چندین
سال مانند موریانه او را...

نرگس محمدحسن ،افسر  ۲۴سالهی پولیس ،در دسامبر
 ۲۰۱۲یک مشاور امریکایی را در کابل به گلوله بست ،این
اولین حملهی یک افسر پولیس زن به همکار ائتالف
بینالمللیاش که پس...
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تحــــــلیـل

کابل تا چند سال
دیگر ز یر زمین
فرو میرود
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هشدار غنی و وعدهی صالح؛

عبدالرئوف هنوزنزد آدمربایان است

روابــط پیچیدهی
مسافـر و راننده؛
نگاهی به بینظمیهای
ترافیکی شهر کابل

در حالی که خانوادهی این کودک تأکید ً می�کنند که دولت برای آزادی کودکشان هیچ اقدامی نکرده
و نمی�کند؛ اما محمد اشرفغنی اخیرا ،به مسئولان امنیتی ولایت بلخ هشدار داده است که اگر
عبدالرئوف  ۹ساله از نزد آدمربایان آزاد نشود ،همه آنها را بر�کنار خواهد کرد.

این روزها که تنور گفتوگوهای صلح
داغ است ،مرکز ثقل متام آبادیها و
تهداب متام خوشبختیها را بر مبنای
صلح-مصالحه جمهوریت و امارت -بنا
نهادهایم و بهکل فراموش کردهایم که
آمدن صلح شاید پایان تیر و تفنگ
باشد؛ اما آغازی است برای یک جنگ
متامعیار :جنگ در برابر چالشها و
گودالهای عمیقی که خود جنگ فرا
راه ما کنده است.
چالشهای بیشامری که مقابله
و انجام هرکدام ،ممکن سالها و
دههها را در بر بگیرد؛ از فقر مالی،
فقر فرهنگی ،فقر سیاسی ،فقر
دانش و فقر همهچیز که بگذریم؛
این کشور ،با ناداریهای دیگری
نیز باید دستوپنجه نرم کند؛ یکی
از این چالشها که ملموستر و
مشخصتر از دیگران است؛ تراکم
جمعیت در شهرها ،ساختامنسازی و
عمودیسازی است.
پس از سال  2001و برگشت آرامشی
نسبی به کشور ،بازگشت مهاجرین از
کشورهای دور و نزدیک از یکسو و
رسازیر شدن مهاجرین داخلی به شهر
کابل از سوی دیگر ،سبب شد تا این
شهر با رشد جمعیتی بیسابقه مواجه
شود.
این رشد بیپیشینهی...
صفحه 5

دریکی از غروبهای اوایل خزان ،در
برگشت از قرغه به کوتهی سنگی،
در راهبندان شدیدی گیر کردیم.
هوا آهستهآهسته تاریک میشد
و چراغهای موترها روشن .پس از
حدود چهل دقیق ه حوصلهی ما
تقریباً رس رفته بود .وقتی به پیش
رو و پشت رس موتر نگاه میکردیم
تا چشم کار میکرد ،چراغهای
موترها دیده میشد .ما در وسط
جاده گیر کرده بودیم و هیچراهی
برای بیرونرفت نبود .تنها سمت
چپ ما بهاندازه یک موتررو ،خالی
بود که از آنهم موترهای روبهروی ما
میآمدند.
رانندهی موتر حامل ما ،بهسختی
موتر را یک سمت راست کشید به
این امید که کوچه...
صفحه 3
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کشتهشدن
 114نفر در گرما گرم
گفتوگوهای صلح

بهروی طبیعت شمشیر نکشیم!

ننګرهار کې د سیمه ییزې
اردو  ۴۳۵سرتیري
وروزل شول

در ماه جدی سال روان خورشیدی،
هیئت گفتوگو�کنندهی دولت
افغانستان و گروه طالبان...

خبر

په ننګرهار کې د سیمه ییزې اردو  ۴۳۵رستیري
وروزل شول .د  ۲۰۱سیالب قول اردو قومانداين
وایي دا رستیري به په ننګرهار کې په...

جهـان

دو قاضی زن در کابل ترور شدند
صبحکابل مسئوالن امنیتی ،میگویند که
در نتیجهی تیراندازی تفنگداران ناشناس
در مربوطات ناحیهی دهم شهر کابل ،دو
قاضی زن جان باختهاند و یک نفر دیگر
زخمی شده است.
فردوس فرامرز ،سخنگوی پولیس کابل ،به
روزنامهی صبح کابل میگوید که این رویداد،
حوالی ساعت  ۰۸:۳۰صبح روز یکشنبه
( ۲۸جدی) ،در رسک دهم تایمنی سابقه
ناحیهی دهم شهر کابل رخ داده است.
آقای فرامرز ،گفت که در این رویداد ،دو
قاضی زن جان باختهاند و رانندهی شان
زخم برداشته است .به گفتهی او ،تحقیقات
پولیس برای شناسایی و بازداشت عامالن
این رویداد آغاز شده است.
رییسجمهور غنی ،این رویداد را محکوم
کرده و گفته است« :به طالبان صدا میزنم
که زور ،ترور ،وحشت و جنایت راه حل مشکل
نیست و بحران و جنگ را دشوار و طوالنی
میسازد ،بنابراین با پذیرفنت آتشبس
دایمی ،ارادهی راستین و عملی خود را در
رابطه به صلح نشان دهید ».راس ویلسن،

یک خریطهی پالستیکی از فروشگاه مواد غذایی ،خریطهای دیگر از
نانوایی و چندین خریط ه هم از فروشگاههای میوه و سبزی ،جز مصارف
هر یک ما در طول روز است .این خریطهها بهطور متوسط ،تنها ۲۵
دقیقه قابل استفاده است...

رسپرست سفارت امریکا در کابل نیز ،در
واکنش به این رویداد گفته است« :طالبان
باید بدانند که چنین اقدامهایی که برای
آنها مسئولیت دارد ،خشم جهانیان را
برانگیخته و اگر قرار است صلح به افغانستان
بیاید ،این روند باید متوقف شود».
تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد
را به عهده نگرفته است .از چند ماه به این
طرف ،همزمان با آغاز رسمی گفتوگوهای
صلح افغانستان ،سطح خشونتها نیز
افزایش یافته است .در کنار نربدهای
همهروزه میان نیروهای امنیتی افغانستان و
طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز
تلفاتی وارد میشود ،در جریان چند ماه
گذشته ،سطح ترورهای هدفمند و انفجار
ماینهای مقناطیسی نیز در کابل و سایر
والیتها افزایش یافته است.
هرچند نهادهای امنیتی ،بارها از بازداشت
افراد به اتهام دستداشنت در ترورها و
ماینگذاریها خرب داده؛ اما این کار ،تاثیر
چندانی روی کاهش فعالیتهای تروریستی
نداشته است.

شرکتهای هوایی جهان برای عبور از بحران کرونا به  80میلیارد دالر نیاز دارند
صبحکابل یاتا یا سازمان بیناملللی حمل و
نقل هوایی ،میگوید که رشکتهایی هوایی
جهان برای رسپا ماندن و عبور از بحران
همهگیری ویروس کرونا ،به  80میلیارد دالر
امریکایی نیاز دارند.
به نقل از بیبیسی ،الکساندر دهیونیاک،
مدیر عامل این سازمان ،گفته است که
این نیازمندی غیر از  170میلیارد دالری
است که تا هنوز رشکتهای هوایی دریافت
کردهاند.
براساس اعالم این سازمان ،همهگیری
ویروس کرونا و بستهشدن مرزها در سال
 ،2020تقاضا را برای سفرهای هوایی،
 60درصد پایین آورد .در حالیکه میزان
سفرهای هوایی در سال  2019چهارنیم
میلیارد بود؛ اما در سال  2020میزان
پروازهای هوایی به  1.8میلیارد سفر هوایی
کاهش یافته است.
براساس بررسیهای یاتا ،رشکتهای هوایی
جهان 118 ،میلیارد دالر از زمان شیوع

ویروس کرونا رضر کردهاند که منجر به
ورشکستشدن دستکم  35تا  40درصد
آنها شدهاند.
برخی از این رشکتها ،دوباره توانستند با
کمکهای دولتی رسپا ایستاد شوند؛ اما با
آن هم تعدادی از کارکنان خود را کاهش
دادند .مدیر سازمان حمل و نقل ،گفته است
که احتامل دارد در سال جدید میالدی شامر
رشکتهایی که ورشکست میشوند ،افزایش

یابند و از همین رو ،به کمکهای بیشرت
دولتی نیاز است .با شیوع ویروس کرونا،
مرزهای بسیاری از کشورها به روی رفتو
آمد بسته شد و سفرهای هوایی متوقف شد و
حاال سازمان حمل و نقل ،امیدوار است برای
بهبود این وضعیت ،تطبیق واکسین کرونا
نتیجه بدهد و به همین منظور این سازمان
نرمافزاری را ساخته است که سفرهای هوایی
را برای مسافران آسان میسازد.
این نرمافزار که قرار است تا ماه مارچ،
راهاندازی شود ،به رشکتهای هوایی
امکان میدهد ،مدارک آزمایش کرونا و
دریافت واکسین را ببینند و کشورها برای
از جلوگیری از شیوع بیامری از آن استفاده
کنند.
از سوی دیگر ،برخی از کشورهای اروپایی
پیشنهاد دادند که مسافران برای سفر به
کشورهای دیگر ،باید پاسپورت واکسین
کرونا را دریافت کنند که با مخالفت سازمان
جهانی صحت روبه رو شد.

2

سالدوم شماره 300
سرمقاله

برگزاری انتخابات در والیت غزنی،
مرگ فرایندهای دموکراتیک است
انتخابات از بحثبرانگیزترین روندهای دموکراسی در
افغانستان است که همواره با چالشهایی مانند؛ امنیت،
تقلب ،سوءمدیریت ،چالشهای جغرافیایی و زد و بندهایی
سیاسی روبهرو بوده است .به بهانهی ناامنی ،دولت
افغانستان انتخابات پارملانی والیت غزنی را برگزار نکرد
و بنا به صالحدید ریاست جمهوری و تصمیم کمیسیون
انتخابات ،وکیلهای دور قبل در پارملان ابقا شدند.
تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و ریاستجمهوری،
گرچه با مقاومت رسانهای مواجه شد؛ اما دولت افغانستان
با توجیههای نهچندان موجه پارملان دور هفدهم را افتتاح
کرد .از اینرو ،انتخابات نظر به تاریخی که برایش قانون
اساسی افغانستان پیشبینی کرده بود با چهار سال تأخیر
در ششم ثور سال  1398گشایش یافت.
آقای غنی ،دیروز یکشنبه ( ۲۸جدی) ،با اعضای کمیسیون
انتخابات دیدار کرد و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات،
در این دیدار ،طرح و برنامههایشان را دربارهی برگزاری
انتخابات پارملانی والیت غزنی ،شوراهای والیتی ،شوراهای
ولسوالی و برخی از شهرداریها ،ارایه کردند.
در والیت غزنی نهتنها که انتخابات پارملانی برگزار نشد؛
بلکه باوجود همزمانی انتخابات شورای والیتی با انتخابات
ریاستجمهوری ،انتخابات شورای والیتی نیز برگزار نشد.
اکنون این پرسش قابل طرح است که اگر در انتخابات والیت
غزنی ،ناامنیها نقش اساسی داشت ،چرا اکنون حکومت
افغانستان ،پس از ده سالواندی به یاد انتخابات والیت
غزنی افتاده و دولت افغانستان با این عملش میخواهد
ی را ثابت کند؟
چهچیز 
حوا علم نورستانی-رییس این کمیسیون انتخابات -روز شنبه
( ۲۹قوس) در یک نشست خربی گفت که متام آمادگیهای
تخنیکی و عملیاتی ،برای برگزاری این سه انتخابات در ماه
میزان سال آینده گرفته شده است .پس از یک ماه ،حاال
رییسجمهور غنی با اعضای این کمیسیون دیدار کرده و از
آمادگی انتخابات پارملانی والیت غزنی خرب میدهد.
اگر بهانهی دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات
پارملانی والیت غزنی تنها ناامنی بوده پس چگونه این
حکومت در زمان انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات
شورای والیتی و پارملانی را برگزار نکرد و چگونه این دولت
باوجود ناامنیهای موجود ،انتخابات ریاستجمهوری
برگزار کرد؟! با اینهمه ،مسئلهی برگزار نکردن انتخابات در
غزنی یک روایت را درشت میکند که آن هم سیاسی بودن
انتخابات در افغانستان است.
دولت افغانستان با استفاده از وجود کمیسیون شکایات
انتخاباتی ،بیشرت کسانی را که در انتخابات قبلی وکیل
بودند و به نحوی در تقابل با دولت افغانستان قرار داشتند،
با بهانههای مختلفی از قبیل «داشنت افراد مسلح و »...از
فهرست کاندیداها حذف کرد اما؛ همین افراد پس مدتی یا
در فهرست وزرای کابینه بودند و یا هم مناینده حکومت در
گفتوگوهای صلح افغانستان.
با وجود این مسایل ،تردیدی پیش میآید که وکالی برحال
غزنی در آن زمان از حامیت حکومت برخوردار بودند و
حکومت برای نفوذش در پارملان از مزایای داشنت یازده
وکیل استفاده کرده است؛ زیرا اگر یازده وکیل بدون برگزاری
انتخابات به پارملان میرود ،مدیون حکومتی که کرسیشان
را در پارملان ،دو دسته تقدیم کرده است .در پشت قصهی
برگزار نشدن انتخابات غزنی قصههای سیاسیای نیز وجود
دارد که از چشمهای مردم پنهان است و ناامنیها روپوشی
است که بر آن گذاشته شده است.
اگر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات بنا را بر این
گذاشته که انتخابات را در والیت غزنی برگزار کند ،چه
چیزی در غزنی تغییر کرده است؟ آیا غزنی نسبت به سال
 1398امنتر شده یا وکالی غزنی احسان حکومت را
فراموش کرده و دیگر در بازیهای کالن سیاسی تیم ارگ را
همراهی منیکند؟
فراموش نکنیم که از گشایش پارملان افغانستان تقریباً دو
سال میگذرد و از دورهی پنجسالهی پارملان تنها  3سال و
خردهای باقی مانده است و اگر انتخابات پارملانی در غزنی
برگزار شود ،وکالی منتخبی که پس از چند سال از گشایش
پارملان مناینده مردم میشوند تا کی صاحب کرسی در این
مجلس خواهند بود؟
نظر به قانون انتخاباتی افغانستان ،وکیلهایی که وارد
مجلس میشوند ،باید پنج سال در مجلس منایندگان
مبانند؛ اما وقتی حکومت بعد از چند سال ،یازده وکیل را
وارد مجلس میکند ،روند دیگری را برخالف قانون شکل
میدهد و غزنی را از متام افغانستان در انتخابات جدا
میکند که این امر به رصاحت قانونشکنی و صدمهای بر
تن فرایندهای دموکراتیک در یک کشور را نشان میدهد.
دولت با برگزار نکردن انتخابات در والیت غزنی ،اساسات
قانون اساسی کشور را شکسته است؛ اما برگزاری انتخابات
پس از گذشت دو و نیم سال در والیت غزنی قانون را به
بیراهه خواهد برد و مردم را نسبت به انتخابات و روندهای
دموکراتیک بیباور خواهد کرد.
از اینرو نیاز دیده میشود که حکومت جمهوری اسالمی
افغانستان تا برگزاری انتخابات در والیت غزنی ،به فکر امن
کردن این والیت باشد که بار دیگر روندهای دموکراتیک در
این والیت صدمه نبیند.
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کشتهشدن  114نفر در گرما گرم
گفتوگوهای صلح
روحالله طاهری
گزارشگر

در ماه جدی سال روان خورشیدی ،هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان و گروه طالبان
از وقفهی سه هفتهای برای ادامهی گفتوگوهای
صلح افغانستان به دوحه برگشتند؛ همزمان با آن،
میدانهای نربد نیز در این کشور داغ بود .طبق آماری
که روزنامهی صبح کابل ،جمعآوری کرده است ،تنها
در ماه جدی  ۲۳۷نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی،
طالبان و غیرنظامیان کشته شدهاند.
بر اساس آماری که خربنگار صبح کابل جمعآوری
کرده ،در ماه جدی سال روان ۶۴ ،نفر از نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و  ۲۴رسباز دیگر
زخمی شدهاند.
همچنان طبق اعالمیههای وزارت دفاع ملی
افغانستان ،در کل ۱۹۷ ،نفر از جنگجویان طالب به
شمول والی نامنهاد والیت فراه و  ۱۱عضو شبکهی
حقانی در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان ،کشته
شدهاند.
در کنار کشته شدن طرفهای درگیر جنگ،
غیرنظامیان افغانستان نیز آسیب دیدهاند .طالبان
افزون بر حملههای تهاجمی بر پاسگاههای ارتش
افغانستان ،دست به حمالت تروریستیای زدهاند که
بیشرت از غیرنظامیان قربانی گرفته است.
طبق آمار منترششده در رسانههای کشور ،در ماه
جدی ۵۰ ،غیرنظامی کشته و  ۸۸غیرنظامی دیگر
زخم برداشتهاند .از این میان ۸ ،غیرنظامی به شمول
 ۳خانم و یک خربنگار توسط گروه طالبان و افراد
ناشناس ترور شدهاند.
همچنان در این ماه ،در حملههای تهاجمی طالبان
بر پاسگاههای نیروهای امنیتی و افراد ملکی۱۱ ،
غیرنظامی کشته و  ۹تن دیگر زخم برداشتهاند.
بیشرت تلفات غیرنظامیان در حملههای تروریستی
با استفاده از ماینهای کنار جادهای و مقناطیسی
گروه طالبان بوده است .طبق معلومات رسانههای
کشور ۲۹ ،غیرنظامی به شمول زنان و کودکان در
 ۱۰حملهی انتحاری با استفاده از ماین مقناطیسی
کشته و  ۲۸نفر دیگر هم زخم برداشتهاند .بر مبنای
گزارشها ،بیشرتین ماین جاسازی شده در شهر کابل
بوده است.
بر اساس گفتههای وزارت داخله ۳ ،نفر از عامالن
ترور یوسف رشید ،رییس اجرایی مرکز حامیت از
انتخابات آزاد و عادالنهی افغانستان-فیفا ،-عامالن
ترور رحمتالله نیکزاد ،خربنگار تلویزیون الجزیره که
هردو در ماه جدی ترور شده بودند ،بازداشت شدهاند.
همچنان وزارت داخله از دستگیری گروه پنجنفری
جاسوسی -تروریستی طالبان و شبکهی حقانی خرب
داده است.
همینگونه بر اساس اعالمیهی ( ۱۴جدی) ریاست
امنیت ملی ،از ترور یک خربنگار در والیت خوست
جلوگیری و طراحان این حمله که عضو شبکهی
حقانی بودهاند ،نیز دستگیر شدهاند.
گفتنی است که این حملهها بیشرت در والیت کابل،
هرات ،کندز ،غزنی ،کندهار ،تخار ،فاریاب ،فراه،
نیمروز ،هلمند ،کاپیسا ،ننگرهار ،بلخ ،خوست و بغالن
رخ داده است.
از سویی هم در ماه جدی امسال ۱۴ ،غیرنظامی
درنتیجهی حملههای هوایی نیروهای امنیتی بر
پاسگاههای گروه طالبان ،در والیت نیمروز و هلمند
جان باختهاند.
همینگونه ،در این ماه ۱۲ ،نیروی خیزش مردمی
درنتیجهی حمله افراد نفوذی گروه طالبان در
والیت هرات کشته شدهاند .این گروه در کنار داغ
نگهداشنت میدان جنگ ،افراد نظامی و غیرنظامی را
نیز ربودهاند .بر طبق معلومات رسانهها ،گروه طالبان،
 ۳۶غیرنظامی را در ماه جدی سال روان ،ربودهاند.
این گروه ،در  ۱۴جدی سال روان ۲۰ ،مسافر را از
مسیر شاهراه بغالن و در هشتم این ماه ۹ ،مسافر را از
ولسوالی قرهباغ والیت غزنی با خودشان بردهاند.
همچنان طالبان پس از به آتش کشیدن شش تانکر
تیل در والیت بغالن ۶ ،رانندهی موتر رابا خود بردهاند
که از این میان ۵ ،مسافر ربودهشده در ولسوالی قرهباغ
والیت غزنی از نزد طالبان موفق به فرار شدهاند؛ اما

از رسنوشت دیگر ربوده شدگان خرب تازهای در دست
نیست.
واکنشها در برابر خشونت طالبان
با ادامه داشنت خشونت و داغ بودن میدان جنگ،
بر عالوهی اعالمیهها و واکنشهای دو طرف درگیر
جنگ ،کمیسیون مستقل حقوق برش و فرستادهی
ویژهی ایاالتمتحده برای صلح افغانستان نیز واکنش
نشان داده است.

بیشتر تلفات غیرنظامیان در
حملههای تروریستی با استفاده
از ماینهای �کنار جادهای و
مقناطیسی گروه طالبان بوده
است .طبق معلومات رسانههای
کشور ۲۹ ،غیرنظامی به شمول
زنان و کودکان در  ۱۰حملهی
انتحاری با استفاده از ماین
مقناطیسی کشته و  ۲۸نفر دیگر
هم زخم برداشتهاند .بر مبنای
گزارشها ،بیشترین ماین جاسازی
شده در شهر کابل بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در  ۱۹جدی
در واکنش به تلفات غیرنظامیان درنتیجهی حملهی
هوایی نیروهای ارتش گفته است« :جنگ نه راه حل
است و نه با هیچ توجیهی پذیرفتنی و مرشوع .ادامهی
آن ،جز به قربانی شدن بیشرت بیگناهان و ویرانی
کشور و نقض بیشرت حقوق برش منیانجامد ».این

کمیسیون گفته است که اکنون زمان آن رسیده که
همهی طرفهای درگیر ،با برقراری فوری آتشبس ،به
صدای دادخواهی جمعی مردم برای توقف خشونتها،
پاسخی واقعی بدهند.
ی خلیلزاد ،منایندهی ویژهی وزارت
همچنان زمل 
خارجهی امریکا برای صلح افغانستان ،در ۱۵
جدی گفته است که سطح فعلی خشونت به شمول
قتلهای هدفمند ،پذیرفتنی نیست .او در برگهی
توییرتش نوشته است« :آنهایی که خشونت را تداوم
میبخشند ،میخواهند روند صلح و آیندهی کشور را
تضعیف کنند».
از سوی دیگر ،به نقل از خربگزاری اسوشیتدپرس،
شامر نیروهای خارجی در افغانستان تا  ۲۵۰۰نفر
کاهش یافته است .در گزارشی که بهتازگی از سوی
این رسانه به نرش رسیده ،آمده است که بهدنبال
دستور دونالد ترامپ ۱۵۰۰ ،رسباز امریکایی تا جمعه
( ۲۶جدی) به خانه برگشتهاند.
اینهمه در حالی است که دور تازهی گفتوگوهای
صلح افغانستان روز شنبه ( ۱۷جدی) در دوحه ،رشوع
شد .شامری از اعضای هیئت گفتوگوکنندهی دولت
افغانستان ،گفتهاند که در این دور ،بحث دربارهی
آتشبس ،مهمترین خواست جانب دولت افغانستان
خواهد بود.
فوزیه کوفی ،عضو هیئت گفتوگوکنندهی دولت
افغانستان ،دوشنبه ( ۱۵جدی) در هامیشی زیر نام
«آتشبس ،جایگاه زنان پساصلح و ترورهای هدفمند»،
سخن میزد ،گفت که در دور دوم ،آتشبس نخستین
مسئلهای است که روی آن تأکید میشود.
بانو کوفی در آن زمان گفت« :آنهایی که فکر میکنند
روی آتشبس باید در آخر صحبت شود کسانی هستند
که در شاهراهها رفتوآمد منیکنند و به مسئلهی
آتشبس از دید خودشان نگاه میکنند ،نه از دید
مردم افغانستان».
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روابــط پیچیدهی مسافـر و راننده؛
نگاهی به بینظمیهای ترافیکی شهر کابل
طاهر احمدی
گزارشگر

دریکی از غروبهای اوایل خزان ،در برگشت از قرغه
به کوتهی سنگی ،در راهبندان شدیدی گیر کردیم .هوا
آهستهآهسته تاریک میشد و چراغهای موترها روشن.
پس از حدود چهل دقیقه حوصلهی ما تقریباً رس رفته
بود .وقتی به پیش رو و پشت رس موتر نگاه میکردیم تا
چشم کار میکرد ،چراغهای موترها دیده میشد .ما در
وسط جاده گیر کرده بودیم و هیچراهی برای بیرونرفت
نبود .تنها سمت چپ ما بهاندازه یک موتررو ،خالی بود
که از آنهم موترهای روبهروی ما میآمدند.
رانندهی موتر حامل ما ،بهسختی موتر را یک سمت راست
کشید به این امید که کوچه و یا راهی برای بیرونرفت
پیدا کند .در موقعیت جدید ،پیشروی ما رنجر پولیس
قرار داشت .موترها با آنکه حرکت میکردند؛ اما با
وقفه؛ طوری که در یک ساعت شاید حدود  300مرت را
منیتوانستیم طی کنیم.
آدمها از موترهای حاملشان پایین شده بودند و از میان
موترهای گیرافتاده ،در روشنایی چراغهای موترها ،پیاده
پیش میرفتند .رسنشینان و رانندگانی دیده میشد که
باهم دعوا میکردند .ساعت به  7شام نزدیک میشد و ما
هنوز آنجا در راهبندان مانده بودیم.
باید ذکر کرد که پیچیدهشدن پدیدهها و روابط اجتامعی،
خود باعث بروز مشکالت اجتامعی میشود .پیچیدگی
مسایل اجتامعی باعث میشود که مردم ،در یک فرایند
پیچیده ،اهداف خود را دنبال کنند .به هر میزانی که
فرایند روابط اجتامعی پیچیده شود ،دسرتسی به هدف
دشوارتر میشود و به هر میزانی که دسرتسی به هدف
دشوار شود ،میزان احساس ناکامی افراد بیشرت میشود.
زمانی که افراد ،احساس ناکامی کنند ،به پرخاش،
اعتیاد ،الکل ،خودکشی و یا اقداماتی دیگری رو میآورند
(رفیعپور.)85-80 :1392 ،
پرداخنت به روابط پیچیدهی اجتامعی در شهر کابل و

رد پای جنگ

پیامدهای آن ،از حوصله این نوشته بیرون است؛ بنابراین
تالش خواهیم کرد تا برخی از جنبههای رفتاری رانندهها
را در این شهر به بررسی بگیریم.
کافی است در قسمتهای مزدحم شهر رس بزنید تا ببیند
که سیستم حملونقل شهری تا چه اندازه پیچیده است.
بهصورت عموم ،موترهایی که در سطح شهر مسافربری
میکنند ،مسافرانشان را از قسمتهای بیروبار شهر و
ی ترافیک که بهصورت
چهارراهیها میگیرند .پیچیدگ 
کلی میتوان گفت توسط تاکسیها ،ملیبسها و
مسافرکشها ایجاد میشود را میتوان در بحثی از توقف
موترها و سوار کردن مسافران خالصه کرد.
رانندهها برای برداشنت مسافر ،کنارههای رسک منتظر
میمانند .واقعیت این است که آنها احساس میکنند
برای اینکه خوب کار کنند ،به مسافر نیاز دارند .وقتی
راننده منتظر مسافر است؛ یعنی او در فرایند پیچیده
و دشواری قرار گرفته که ممکن است کارش را سخت
ببیند و یا خودش را در آن شغل ناکام پندارد .حس
ارضا نشدن نیاز به مسافر باعث میشود ،راننده با وجود
داشنت چندین مسافر ،منتظر مباند .در همین زمان،

ممکن است با مسافرانی که عجلهی به مقصد رسیدن را
دارند به دعوا و پرخاش بپردازند .رانندهی دیگری که فکر
میکند ،راهش را موتر پیش رویش که به انتظار مسافر
است بند انداخته ،با هارنهای پیهم ،به گونهای به این
کار اعرتاض میکند .راننده ممکن است دشنام زیر لبی
به رانندهی موتر عقبیاش داده و رسش را از پنجرهی
موتر بیرون بکشد و با دادوفریاد مسافران خودش را
تکمیل کند.
در هر گوشهی شهر که قدم بگذاریم ،دادوفریاد
رانندههایی قابل شنیدن است که میخواهند برایشان
مسافر جمع کنند .شاگرد کاسرتها از بس داد میزنند،
صدایشان تغییر کرده و گاهی گردنشان اندکی
کج میشود .رانندهها با این کارشان تالش میکنند،
مسافران قبل از آنکه به موتر دیگری سوار شوند ،او را
به موتر خود دعوت کنند .حتا گاهی برای رسیدن به
ایستگاه و یا چهارراهی بعدی ،خطر میکنند و با رسعت
زیاد از هم سبقت میگیرند.
درواقع ،در این شهر رانندهها بهدنبال مسافر هستند و
کمرت اتفاق میافتد که مسافر بهدنبال موتر باشد؛ در
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حالیکه قاعدهای ساده و نظمآور میتواند برعکس باشد.
اگر کاسرتی ،منتظر چهار مسافر که از آخر کوچه منایان
شده مناند ،کاسرت بعدی بدون انتظار ،چهار مسافر را از
راهش سوار میکند .همینطور اگر متام رانندهها این
قاعده را رعایت کنند ،کمکم روابط رانندهها و مسافرین
روی این قاعدهی ساده-مسافر بهدنبال موتر-تنظیم
میشود.
اگر این قاعده بر شهر کابل حاکم شود ،به گونهی قطعی
راهبندان ،حوادث ترافیکی کمرت خواهد شد و رانندههای
خوشبرخوردتری را شاهد خواهیم بود.
این پیچیدگی سیستم حملونقل ،باعث میشود که
رانندگان ،بهآسانی پرخاش کنند ،حوادث ترافیکی
اتفاق بیافتد ،راهبندانهای شدیدی را ایجاد کنند و
آلودگیهای صوتی به بار بیاورند.
فرض کنید ما یک سیستم حملونقل شهری با برنامههای
رفتوآمد منظم داشته باشیم؛ چنانچه شهرهای
پیرشفتهی دنیا دارند .بهطور منونه ،ملیبسها و کاسرتها
در اوقات مشخص رفتوآمد کنند و هر ملیبس جز در
ایستگاههای مشخص ،جای دیگری توقف نکند .توقف
هر ملیبس و کاسرتی بیش از چند دقیقه طول نکشد.
سیستم تاکسیهای شهری با ایجاد اتحادیهها ،بهصورت
انرتنتی کارشان را آغاز کنند ،چه تحولی در نظم شهری
به میان خواهد آمد!
در این صورت ،مسافران برنامههای شخصیشان را بر
اساس حملونقل شهری تنظیم خواهند کرد .در وقت
مشخص در جای مشخص منتظر بس موردنظرشان
خواهند ماند و نهتنها نظم ترافیک بهرت میشود؛ بلکه
افراد و اشخاص با سهولت رس قرارها و کارهایشان
میرسند.
طبیعی است اگر هرکسی با موترش در جاده برای کار
بیرون شود؛ راهی برای رانندگی باز نخواهد ماند و
جادهها مسدود خواهد شد .هرچه موترهای ایستاده از
روی جادهها کم شود ،راهبندانهای کمرتی خواهیم
داشت .برای کم کردن موترهای متوقف ،نیاز است تا
رشکتها و یا اتحادیههای تاکسیرانی ایجاد شود .هر
رانندهای موترش را در اتحادیهها ثبت و راجسرت کند.
بهجای آنکه با موترش روی جادهها منتظر مسافر باشد،
در خانه و یا پارکینگ اتحادیه منتظر متاس مسافران
باشند.
با چنین راهکارهای میتوان روند پیچیدهی حملونقل
شهری را سادهسازی کنیم تا راهبندانهای کمرتی را
شاهد باشیم ،حوادث ترافیکی را به حداقل برسانیم،
آلودگیهای صوتی را کاهش دهیم و رسانجام نظم
ترافیکی را به شهر برگردانیم.

معلمی که به جرم ر وشنایی کورشد
معصومه عرفان

از آخریـن لحظـهای کـه بـه یـادش مانـده ،همان شـبی
اسـت کـه پـس از چندیـن سـال ماننـد موریانـه او را از
درون میخـورد و کابـوس شـبانهاش شـده .به چشمانش
نـگاه کـردم ،مردمـک چشمانش هـر طـرف چـرخ مـیزد؛
امـا گویـا نـوری را کـه از بیـرون بـه اتـاق میتابیـد،
احسـاس منیکـرد.
عصـای کوچـک و باریکـی داشـت کـه بـه کمـک آن
میتوانسـت بهخوبـی راه بـرود .هرگـز زیبایـی بهـار را
منیدیـد و زمسـتان را احسـاس منیکـرد .فقـط بهـار را
از رایحـهی بـوی گلهـا میفهمید و گرمـای آرامشبخش
آن را و زمسـتان را از رسمـا .دنیایـش تاریـک بـود و
هیـچ روشـنایی را از دنیـای بیـرون منیدیـد .مردمـک
چشمانش سـامل بـود؛ امـا پوسـت اطراف چشـمش جمع
شـده بـود و چروکیـده دیـده میشـد.
رسور در سـال  1352در والیـت کابـل بـه دنیـا آمـده
اسـت ،زندگـیاش را در خانـوادهای نسـبتاً متوسـط بـا
پـدر ،مـادر و بـرادر و دو خواهـرش آغـاز میکنـد ،رسور
متـام دوران حکومـت شـاهی و ریاسـت جمهـوری را بـه
یـاد دارد .زمانـی کـه شـوروی وارد کابـل میشـود ،رسور
تقریبـاً  6سـال عمـر داشـت و تنهـا چیزی کـه از آن روزها
بـه یـادش مانـده ،دکان پدرش بـود که با زیـورآالت کهنه،
اشـیا و اجنـاس تـازهای درسـت میکـرد.
بسـیاری از روسهـا ،از او زیـورآالت میخریدنـد و بـه
قرارهـای عاشقانهشـان میبردنـد .سـال  1362زمانـی
کـه داکتر نجیـب بـه قدرت میرسـد او  12سـال داشـت
و صنـف دهـم لیسـه حبیبیـه بـود .رسور آن روزهـا را
بهخوبـی بـه یـاد دارد .روزهایـی کـه خواهـران و مـادرش
بـا شـادی و رسخوشـی ،بهگونهای که دوسـت داشـتند به
بـازار میرفتنـد« .او دوران خالص شـد و مه چشمایم ر از

دسـت دادم و وقتـی موهای خواهـر و مادرمه دگه ندیدم،
کابـل بـرم مثـل جهنم شـد».
رسور ،پـس از دوره مکتـب ،وارد دانشـکده حقـوق
دانشـگاه کابـل میشـود .از روزهـای اول دانشـگاهش
برایـم میگویـد .از روزهایـی کـه بـا گروهـی کـه در
دانشـگاه درسـت کـرده بودنـد هـر بـار بـه دیـدن داکتر
نجیـب و یـا دیگـر رهبران دولتـی میرفتنـد و دربـاره
کارهـای فرهنگـی و آموزشـی با دولت صحبـت میکردند.
در سـال  ،1370همان سـالی قـرار بـود رسور و

عصای کوچک و باریکی داشت
که به کمک آن میتوانست
بهخوبی راه برود .هرگز زیبایی
بهار را نمیدید و زمستان را
احساس نمیکرد .فقط بهار را
از رایحهی بوی گلها میفهمید
و گرمای آرامشبخش آن را و
زمستان را از سرما.
همصنفیهایـش از دانشـگاه فـارغ شـوند ،حکومـت
نجیـب فـرو پاشـید و جنگهـای داخلـی رشوع شـد .او
بـا سـختی از دانشـگاه فارغالتحصیـل میشـود و خانـه
کوچکـی را در منطقـهی افشـار بـا همـکاری دوسـتانش
بـه کرایـه میگیـرد و بـرای کودکانی کـه از مکتـب مانده،
درس میدهنـد.
چندین سـال همینگونه ادامه داشـت و با شـدت گرفنت
جنـگ هـم رسور بـه آمـوزش کـودکان ادامـه میدهـد .او
از روزهایـی میگویـد کـه در زیـر آتشـباریها مرمیهـای
پیدرپـی ،بـرای کـودکان درس مـیداده و با بـوی باروت

نفـس میکشـیده امـا؛ انـگار دسـت رسنوشـت ،تقدیـر
دیگـری بـرای رسور و یارانـش نوشـته بـود.
آنهـا در کنـار درس دادن بـه کـودکان ،تصمیـم گرفتـه
بودنـد تـا بـا عضـو دولـت شـوروی سـابق در افغانسـتان
کـه در روسـیه زندگـی میکـرد ارتبـاط بگیرنـد و مکتـب
و نهـادی فرهنگـی را در افغانسـتان تأسـیس کننـد .چند
مـاه در فضـای خفقـانآور جنـگ بـا عضـو دولـت شـوروی
سـابق مکاتبـه داشـتند و قـرار شـده بـود کـه بـه آنهـا
کمکهایـی برسـاند؛ امـا آرمـان رسور و یارانـش نیـز بـا
روی کار آمـدن امـارت اسلامی (سـال  )1375بـه یـأس
مبـدل شـد.
بـا آمـدن امـارت اسلامی و قوانیـن سـختگیرانه آنهـا،
مکتبـی را رسور بـا صـد خـون جگـر و تالشهـای بسـیار
سـاخته بـود ،تعطیـل شـد؛ امـا بازهـم رسور بنـای تسـلیم
شـدن نداشـت .او از روزهایـی میگویـد که دوبـاره تالش
کـرده بـود تـا رابطـهاش را بـا عضـو شـوری سـابق برقـرار

کنـد و بـا گرفتن حامیـت مالـی ،مکتبـی بزرگتـر ،بـرای
کـودکان بیشتری تأسـیس کنـد.
در ادامـه صحبتهایـش ،رسور از روزی برایـم گفـت که تا
به امروز ،کابوس و شـب و روزش شـده :سـال  1376بود
بعدازظهـر یـک روز گـرم تابسـتان کـه گروهـی از رسبازان
طالـب وارد جلسـه مـا شـدند و بـا دیـدن مکاتبـات عضـو
دولتـی شـوروی کـه بـه زبـان روسـی نوشـته شـده بـود،
همـه را بـه جـرم خیانـت دسـتگیر کردنـد و بـه مـدت یک
هفتـه زندانـی کردنـد .رسور و دوسـتانش ،در روزهـای
اسـارت شـکنجهی زیـادی میشـوند .در یکـی از همیـن
روزهـا کـه گویـا خشـونت ذاتـی طالبـان ارضا نشـده بود،
رسور و دوسـتانش را در اتاقـی جمـع میکننـد و بـر
صـورت تکتکشـان اسـید-تیزاب -میپاشـند.
پـسازآن ،رسور بـرای همیشـه تنها میشـود و هیچچیزی
از دنیـای اطرافـش را منیبینـد .او حـاال  47سـال سـن
دارد و تنهـا آرزویـش دیـدن نور خورشـید اسـت.
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بهمرورزمـان آبهـای زیرزمینـی آلـوده شـود و نیـز تأثیـر
مسـتقیمی روی رشـد گیاهان دارد .آقـای هامیون ،تأکید
میکنـد کـه بـا توجـه بـه افزایـش اسـتفاده از پالسـتیک
در کشـور و ادامـهی ایـن رونـد ،تأثیـر مخـرب روی رشـد
گیاهـان نیـز خواهـد داشـت.

در شهر کابل و سایر
کالنشهرهای افغانستان،
ا�کثر خانوادهها برای انتقال
اجناس ،بهشمول مواد
خوراکی از فروشگاه تا خانه
از خریطههای پالستیکی
استفاده می�کنند؛ آنان حتا
برای بردن نان از نانوایی به
خانه نیز از این خریطهها
استفاده می�کنند.

نثارآژیر/صبحکابل

بهروی طبیعت شمشیر نکشیم!
راحله یوسفی
گزارشگر

یـک خریطـهی پالسـتیکی از فروشـگاه مـواد غذایـی،
خریطـهای دیگـر از نانوایـی و چندیـن خریطـه هـم از
فروشـگاههای میـوه و سـبزی ،جـز مصـارف هر یـک ما در
طـول روز اسـت .ایـن خریطههـا بهطور متوسـط ،تنها ۲۵
دقیقـه قابـل اسـتفاده اسـت و پـس از آن مبـدل بـه زبالـه
میشـود؛ زبالـهای که  200تا  400سـال طول میکشـد
تـا تجزیه شـود.
آمـار جهانـی نشـان میدهد کـه در رسارس جهـان نزدیک
ب�ه  200تـا  250میلیـون تُـن پالسـتیک در یـک سـال
بـه مصرف میرسـد و زبالههـای آن بهطـور معمـول در
دریاهـا ،اقیانوسهـا و رودخانههـا ریختـه میشـود و
زندگـی انسـانها ،گیاهـان و حیوانـات را بـا خطـر مواجه
میکنـد .بـه همیـن دلیـل ،تولیـد و مصرف پالسـتیک
یکـی از مشـکالت جـدی کشـورها و فعـاالن محیـط
زیسـتی اسـت.
در افغانسـتان نیـز سـاالنه مقـدار زیـادی از لـوازم
پالسـتیکی بـه مصرف میرسـد .ارزان بـودن آن در
مقایسـه بـا خریطههـای پارچـهای و کاغـذی ،از سـویی
هـم تولیـد آسـان و بهرسعـت آن ،میـزان مصرف آن را نیـز
افزایـش داده اسـت.
کاظـم هامیـون ،رییـس حفاظـت محیطزیسـت کابـل،
بـه روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد« :پالسـتیک
معضـل جـدی جهانـی اسـت .در افغانسـتان بهخصـوص
در شـهرها اسـتفاده از آن امـری معمـول اسـت .گفتـه
میتوانیـم کـه  70درصـد از وسـایل هـر خانـه در خـود
پالسـتیک دارد یـا هـم پالسـتیکی اسـت و هامنطـور
اسـتفاده از خریطههـای پالسـتیکی ،بـه دلیـل ارزان
بـودن و در دسترس بـودن آن بیشازحـد مورداسـتفاده
قـرار میگیـرد».
از دیـد آقـای هامیـون ،پالسـتیک مبـدل بـه بخـش
گریزناپذیـر زندگـی انسـان شـده و بهیکبـاره دور کـردن
آن امـری محـال و غیرممکن اسـت« .این چالشـی جهانی
اسـت و افغانسـتان هـم جـز دهکـده جهانـی اسـت».
زبالههای پالستیکی
مـواد پالسـتیکی بـه علـت داشتن مـواد نفتـی و
هیدروکربنـی ،متانـال ،فنـول ،ترکیبـات کلرینـه و
افزودنیهـای مختلفـی ماننـد رنگآمیزی-رنگدانـه فلزی
و پایـه رزینی-مقـاوم کنندههـای حرارتـی ماننـد رسب و
کادمیـوم تجزیهناپذیـر بـوده و در خـاک باقـی میماننـد.
مـواد شـیمیایی موجـود در آنها بهتدریـج از طریق خاک
وارد آب ،بـدن گیاهـان ،جانـوران و بهصـورت مسـتقیم
و غیرمسـتقیم وارد زنجیـره غذایـی انسـان و حیـوان
میشـود.
کاظـم هامیـون در ایـن مـورد ،میگویـد کـه مـواد
پالسـتیکی بهویـژه ،خریطههای پالسـتیکی عمر کوتاهی

دارد؛ امـا زمانـی کـه بـه زبالـه تبدیـل میشـود ،صدهـا
سـال در محیـط باقـی میمانـد و باعـث میشـود محیـط
را آلـوده کنـد .بـه گفتـه او مقـدار کمـی از زبالههـای
پالسـتیکی ،بازیافـت میشـود و کارخانههـای معـدودی
در ایـن زمینـه کار میکننـد.
گفتنـی اسـت کـه زبالههـای پالسـتیکی بهطـور معمـول
در افغانسـتان توسـط مسـئوالن ،زیرزمیـن دفـن میشـود
و یـا هـم مـردم بـرای گـرم کـردن خانههـا و پختوپـز ،آن
را میسـوزانند .در اثـر سـوخت پالسـتیک ،دیاکسـین
تولیـد میشـود كـه سـمیترین گاز موجـود اسـت.
ایـن گاز در طبیعـت وجـود نـدارد؛ امـا بـا سـوخت مـواد
پالسـتیکی ایـن گاز تولیـد و سـبب بیامریهای تنفسـی،
قلبـی و رسطانـی میشـود.
داکتر عثامن طاهری ،مشـاور روابط عامـه وزارت صحت،
بـه روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد کـه پالسـتیک
از منابـع نفتـی ماننـد پلـی اسـتایرن ،پلیاتیلـن و
پلیپروپیلـن تهیـه میشـود کـه ایـن منابع مواد شـیامیی
خطرناکـی هسـتند و مـواد غذایـی را آلـوده میکنـد کـه
درنتیجـه باعـث ایجـاد انـواع رسطانهـا ،بیامریهـای
تنفسـی و انتقـال مـواد خطرناک از طریق ژنها از نسـلی
بـه نسـل دیگـر میشـود.
آقـای طاهـری ،میگویـد ،دودی کـه از سـوخت مـواد
پالسـتیکی تولیـد میشـود ،غلظـت بیشتری نسـبت بـه
سـوخت سـایر مـواد سـوختی دارد؛ «سـوزاندن زبالههـای
پالسـتیکی ماننـد این اسـت كه بـر روی طبیعت شمشـیر
میکشـیم و طبیعـت بـا شمشـیر رسطان ،بیماری قلب و
بیامریهـای تنفـس پاسـخ میدهـد».
در همیـن حـال ،آمـار وزارت صحـت افغانسـتان ،نشـان
میدهـد کـه در سـال  2020میلادی  37هـزار و 587
تـن در اثـر آلودگـی هـوا در افغانسـتان جـان باختهاند که
از ایـن میـان ،دو هـزار و  892تـن در اثـر بیامریهـای
تنفسـی و دو هـزار و  73تـن دیگـر در اثـر بیماری قلبـی
جـان باختهانـد.

مسـئوالن ایـن وزارت ،سـوخت پالسـتیک و سـایر مـواد
دودزا را عامـل آلودگـی هـوا میداننـد .آنـان تأکیـد دارند
کـه سـوزاندن پالسـتیک و زبالههـای رهاشـده بـر روی
جادههـا و رسکهـا تأثیـر مسـتقیم روی آلودگـی هـوا در
فصـل رسمـا و گرمـا دارد.
از سـویی هـم دفـن زبالههـای پالسـتیکی در زیـر زمیـن

مواد پالستیکی به علت داشتن
مواد نفتی و هیدروکربنی،
متانال ،فنول ،ترکیبات کلرینه
و افزودنیهای مختلفی مانند
رنگآمیزی-رنگدانه فلزی و
پایه رزینی-مقاوم �کنندههای
حرارتی مانند سرب و کادمیوم
تجزیهناپذیر بوده و در خاک
باقی میمانند.
مواد شیمیایی موجود در
آنها بهتدریج از طریق خاک
وارد آب ،بدن گیاهان ،جانوران
و بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم وارد زنجیره غذایی
انسان و حیوان میشود.
از معضلات دیگـری اسـت کـه باعـث آلـوده شـدن
محیطزیسـت میشـود.
ریاسـت حفاظـت از محیطزیسـت کابـل میگویـد
کـه دفـن زبالههـای پالسـتیکی باعـث میشـود کـه
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 438کارخانهی تولید پالستیک در افغانستان
آمـار و ارقامـی که وزارت صنعت و تجارت افغانسـتان ارایه
میکنـد ،نشـان میدهـد کـه در سـال گذشـته بـه ارزش
 100میلیون افغانی محصوالت پالسـتیکی از کشـورهای
مختلـف وارد شـده کـه مقـدار آن نزدیک بـه  742مرتیک
تـن میرسـد و بیشترین واردات از ترکیـه و ایـران بـوده
است.
فـؤاد احمـدی ،سـخنگوی ایـن وزارت ،بـه روزنامهی صبح
کابـل ،میگویـد کـه بیشتر از  400کارخانـهی تولیـدی
پیویسـی در رسارس افغانسـتان فعالیـت دارد کـه از آن
جملـه  238کارخانـه در بخـش تولیـد پایـپ پیویسـی
و بـه تعـداد  200کارخانـهی دیگـر در بخـش تولیـد
پروفیلهـای پیویسـی فعالیـت میکنـد .همچنـان بـه
ارزش  150میلیـون دالـر امریکایـی در ایـن کارخانههـا
رسمایهگـذاری شـده اسـت کـه زمینـهی اشـتغال را بـرای
بیشتر از شـش هـزار نفـر فراهـم کـرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه در حـال حـارض بـه تعـداد 223
کارخانـهی تولیدی محصوالت پالسـتیکی در کابل100 ،
کارخانـه در بلـخ 25 ،کارخانـه در هـرات 48 ،کارخانه در
کندهـار و  15کارخانـه در ننگرهـار فعالیـت دارد.
پالستیک با غذای ما چه میکند؟
در شـهر کابـل و سـایر کالنشـهرهای افغانسـتان ،اکثر
خانوادههـا بـرای انتقـال اجنـاس ،بهشـمول مـواد
خوراکـی از فروشـگاه تـا خانـه از خریطههـای پالسـتیکی
اسـتفاده میکننـد؛ آنـان حتـا بـرای بـردن نـان از نانوایی
بـه خانـه نیـز از ایـن خریطههـا اسـتفاده میکننـد.
ولیاحمـد ،یکـی از باشـندگان کابـل میگویـد کـه او
روزانـه حداقـل چهـار تـا پنـج خریطـهی پالسـتیکی را بـا
خـود بـه خانـه میبـرد .در ایـن خریطهها میوه ،تـرکاری و
نـان را جابهجـا میکنـد؛ او هرچند از رضرهای پالسـتیک
تـا انـدازهای آگاهـی دارد؛ امـا میگویـد کـه منیتوانـد
هزینـهی اضافـی بـرای خریـد خریطههـای کاغـذی و
پارچـهای بپـردازد.
فروشـندهها بهطورمعمـول اجنـاس فروختـه شـده را در
خریطـهی پالسـتیکی جابهجـا میکننـد و بـه مشتری
میدهنـد و هزینـه اضافـی از مشتری بابـت ایـن خریطه
منیگیرنـد .درحالـی کـه اگـر در خریطـهی پارچـهای،
اجنـاس بفروشـند ،هزینـهای اضافـه بـر جنـس فروختـه
شـد از مشتری میسـتانند.
فردیـن ،یکـی از فروشـندههای مـواد خوراکـی در شـهر
کابـل اسـت .او میگویـد که خریطـهی پالسـتیکی ارزان
اسـت و در دسترس همـه قـرار دارد .خریطههای کاغذی
و پارچـهای هرچنـد مقـاوم اسـت؛ امـا هزینـهی بیشتری
دارد و مشتریان حـارض نیسـتند پولشـان را بـرای خریـد
خریطـه رصف کننـد.
پالسـتیک از مـواد نفتـی و پرتوشـیمی تولیـد میشـود به
همیـن دلیـل در صـورت متـاس بـا مـواد داغ و اسـیدی،
مـادهای بـه نـام مونومر-مولکولهـای کوچکـی کـه
تعـدادی اتـم را در یـک ردیـف دربـر میگیرد-بهوجـود
میآیـد کـه ایـن مـواد در درازمـدت خطرنـاک و رسطانزا
اسـت .تولیـد مـواد مونومـر در خریطـه و متـاس بـا نـان،
باعـث ایجـاد بیامریهایـی ماننـد؛ بیماری ذاتالریـه و
اختلال گوارشـی میشـود و عملکرد دسـتگاه بـدن افراد
را مختـل میکنـد.
بـه همیـن دلیـل پزشـکان ،گذاشتن غـذای داغ در
خریطـهی پالسـتیکی را ممنـوع کردهانـد .بـا آنهـم
در افغانسـتان ،نـان گـرم را مـردم از نانوایـی بـه وسـیله
پالسـتیک انتقـال میدهنـد.
کاظـم هامیـون ،میگویـد کـه تـا هنـوز صدهـا تُـن
خریطـهی پالسـتیکی از نانواییهـای کابـل جمـعآوری
و اسـتفاده از ایـن خریطههـای در نانواییهـا بهصـورت
جـدی ممنـوع شـده اسـت .او میافزایـد کـه  2میلیـون و
 7صدهـزار جریمـه از نانواییهـای کـه تخطـی کردهانـد،
سـتانده شـده اسـت.
باوجـودی کـه اسـتفاده از خریطـهی پالسـتیکی در
نانواییهـا ممنـوع اسـت؛ امـا بـا آنهـم نانواهـا تخطـی
میکننـد و اسـتفاده از خریطـه پالسـتیکی در نانوایـی
امـری معمـول اسـت.
حبیباللـه ،در سـینام پامیـر نانوایـی دارد ،او میگویـد
کـه مـردم هنـگام خریـد نـان از آنـان تقاضـا خریطـهی
پالسـتیکی میکننـد .بـه همیـن دلیـل مجبورنـد بـه
خواسـتههای مشرتیانشـان رسـیدگی کننـد.
بـا اینهمـه ،تـا هنـوز هیچگونـه راهحـل اساسـیای برای
رفع این مشـکل جهانی سـنجیده نشـده اسـت .مسئوالن
در ریاسـت حفاظـت از محیطزیسـت کابـل ،میگوینـد
کـه برخـی برنامههـای کوتاهمـدت ،ازجملـه جمـعآوری
خریطههـای پالسـتیکی از نانوایـی و دکانها انجام شـده
امـا؛ راهحـل جامعـی که بتوانـد این معضل را حـل کند تا
هنـوز پیدا نشـده اسـت.

دوشنبه 29جدی1399

سالدوم شماره 300

تحلیل

www.subhekabul.com

کابل تا چند سال دیگر ز یر زمین فرو میرود
انجنیرنویداحمدی-ناظرسابقپروژههاینظامیدرافغانستان

این روزها که تنور گفتوگوهای صلح داغ است،
مرکز ثقل متام آبادیها و تهداب متام خوشبختیها
را بر مبنای صلح-مصالحه جمهوریت و امارت -بنا
نهادهایم و بهکل فراموش کردهایم که آمدن صلح
شاید پایان تیر و تفنگ باشد؛ اما آغازی است برای
یک جنگ متامعیار :جنگ در برابر چالشها و
گودالهای عمیقی که خود جنگ فرا راه ما کنده
است.
چالشهای بیشامری که مقابله و انجام هرکدام،
ممکن سالها و دههها را در بر بگیرد؛ از فقر مالی،
فقر فرهنگی ،فقر سیاسی ،فقر دانش و فقر همهچیز
که بگذریم؛ این کشور ،با ناداریهای دیگری نیز
باید دستوپنجه نرم کند؛ یکی از این چالشها
که ملموستر و مشخصتر از دیگران است؛ تراکم
جمعیت در شهرها ،ساختامنسازی و عمودیسازی
است.
پس از سال  2001و برگشت آرامشی نسبی به
کشور ،بازگشت مهاجرین از کشورهای دور و نزدیک
از یکسو و رسازیر شدن مهاجرین داخلی به شهر
کابل از سوی دیگر ،سبب شد تا این شهر با رشد
جمعیتی بیسابقه مواجه شود.
این رشد بیپیشینهی جمعیت در شهر نهچندان
بزرگ کابل و بهتبع آن نیاز به خانه و مسکن ،سبب
شد تا ساختامنسازی نیز شتاب بگیرد .گرانی زمین
و نبود یا دستکم عدم تطبیق قانون ،سبب شد تا
خانههای چندطبقهای بسیاری به گونهی خودرس
ساخته شود .نبود بازخواستگری و ترجیح سلیقه
شخصی بر نظم شهری ،باعث آن شد که بسیاریها
«ساختوساز و خریدوفروش» را بهعنوان پیشه و
شغل خود برگزینند.
با گذشت چند سال و چندمیلیونی شدن شهر
کابل ،اساس بیشرت این خانهسازیها ،بهجای
خانههای افقی و حویلیدار ،روند عمودی و بلند
طبقه شدن را پیمود .در نخست ،این روند به
جهت مدرن سازی و نو شدن چهره شهر ،مختص
دولت و یا رشکتهای بزرگ بود؛ اما رفتهرفته به
دلیل تراکم جمعیت باال در کابل و از جانب دیگر،
درآمد قابلمالحظهی ساختامنسازی ،رشکتهای
کوچک و بزرگ بسیاری به این کار روی آوردند.
اکنون اشخاص ،افراد و رشکتهای زیادی به
«عمودیسازی» و شهرکسازی روی آوردهاند اما؛
آگاهانه یا از روی ناآگاهیِ زیستمحیطی ،درصد
باالی این عمودیسازی در راستای نابودی این
شهر آستین بر زده است.
از طرف دیگر ،رشد جمعیت در یک شهر به هامن
اندازه که به رشد توسعه شهری کمک میکند ،در
صورت کنرتل نشدن ،به هامن اندازه نیز میتواند
به محیطزیست ،زیربنای شهری ،نظم شهرنشینی،
اشتغال و اشتغالزایی ،آموزشوپرورش و رشد
اقتصادی لطمههای جربانناپذیری واردکند.
در این نوشتار تالش شده است تا بهگونهای گذرا،
عمودی سازی شهر مورد کنکاش و بازبینی قرار
بگیرد تا شاید زنگ خطری باشد برای مسئوالن و
شهروند مسئولی که خود را مکلف به حفظ شهرش
میداند.
عمودی سازی شهر ،تراکم جمعیت و شهرسازی
پس از سال  1928که فضلالرحامن بنگالدشی
رشوع به طراحی آسامنخراشها در نیویورک
کرد ،مفهوم تازهای در شهرسازی پدید آمد .پس
از آن ،این روند بهرسعت به دیگر کشورهای جهان
رسایت کرد و باعث افزایش جمعیت در بیشرت
کالنشهرهای دنیا شد .روند رو به رشد جمعیت
در بیشرت کالن شهرها-بهویژه در کشورهای آسیای
رشقی -به دلیل تأمین زیرساختها ،مفید بود اما؛
در بیشرت شهرها ،بر عالوه آلودگی محیطزیست،
بانی تخریب زیرساختهای شهری نیز شد.
از یکسو ،رسازیر شدن سیل جمعیت به شهرها،
مهمترین امتیازی که برای محیطزیست دارد این
است که جمعیت روستاها کاهش پیدا کرده و
طبیعت ،از دستربد بیشرت انسان در امان میماند؛
ولی از سوی دیگر ،اگر رسازیر شدن جمعیت به

شهرها-به ویژه کالنشهرها -بدون در نظرداشت
امکانات اولیه شهرنشینی صورت بگیرد؛ بدیهی
است که نهتنها کمکی به محیطزیست منیکند که
میتواند رضرهای فراوانی نیز داشته باشد.
شهر کابل بهعنوان پایتخت و مرکز اقتصادی
افغانستان ،با آنکه از نظر مساحت ،کالنشهر
حساب منیشود؛ اما نظر به جمعیتی که در
خود جا داده است ،میتوان آن را یکی از
پرجمعیتترین شهرهای منطقه خواند .در دههی
پسین ،ساختامنسازی و عمودیسازی شهر ،روند
فزایندهای را گرفته که از یکسو ،سبب برهم خوردن
نظم شهری شده و از سوی دیگر آینده این شهر را با
نگرانی جدیای مواجه کرده است.

کردهاند که این موضوع بهخودیخود ،سبب کم
شدن آبهای زیرزمینی شده و شیرهی جان کابل
را میمکد.
از دیرباز ،یکی از راههای تأمین منابع آب ،در
افغانستان ،حفر چاه بوده است؛ اما طی سالیان
پسین و با رشد جمعیت کابل ،استخراج آبهای
زیرزمینی به گونه نگرانکنندهای افزایش یافته
است .از دید دانش مهندسی ،پایینترین سطح آب
زیرزمینی هر منطقه ،سطح آب دایمی آن منطقه
نامیده میشود.
شهر کابل اما به علت استخراج بیش از اندازهی
آبهای زیرزمینی و کمبود بارندگی ،سبب شده که
روزبهروز سطح آب زیرزمینی آن ،پایینتر برود .آنچه
در این موضوع اهمیت ویژهای مییابد؛ پدیدهی
خطرناکی به نام «فرونشست» زمین کابل است.
به بیان سادهتر؛ شهر کابل بر مسیر گسل «چمن
مقر» قرار دارد و با این روند بلند طبقه سازی-

برمیآورد .اگر فرض کنیم که بهطور میانگین ،هر
ساختامن هشت طبقه داشته باشد و در هر طبقه
دو واحد آپارمتان ،ساخته شود؛ به این معنا است
که در هر ساختامن هشت طبقه ،شانزده خانواده
زندگی میکند که تکتک افراد آن ،روزانه چندین
مرتمکعب آب خالص زیرزمینی را مرصف میکند.
از آنجایی که در شهر کابل ،سیستم آبرسانی
گردشی و منظمی وجود ندارد؛ بیشرت این
ساختامنهای بلند طبقه ،هرکدام به رستهی خود
«چاه عمیق» حفر میکنند که هرکدام از این چاهها،
روزانه در خالی شدن حفرههای زیرزمینی شهر
نقش قابلتوجهی را بازی میکند.
از سوی دیگر ،رشکتهای خصوصی آبرسانی که
ظاهرا ً اجازهنامه دولتی نیز دارند ،در جایجای
کابل چاههایی به عمق  200مرت و  300مرت حفر

عمودی سازی -این شهر و عدم تطبیق معیارهای
بهروز انجنیری-مهندسی -در ساختامنهای
امروزی ،بیم آن میرود که شهر کابل ،در زلزلهای
نسبتاً شدید که بعید هم نیست ،به یکباره به کام
زمین فرو برود.

عمودی سازی و کم شدن آبهای زیرزمینی
بهجرئت میتوان گفت که هر ماه یک یا چند
ساختامن بلند طبقه در کابل ،سامرق گونه رس
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به بیان سادهتر؛ شهر کابل
بر مسیر گسل «چمن
مقر» قرار دارد و با این روند
بلند طبقه سازی-عمودی
سازی -این شهر و عدم
تطبیق معیارهای بهروز
انجنیری-مهندسی -در
ساختمانهای امروزی ،بیم
شهر کابل،
آن میرود که ً
در زلزلهای نسبتا شدید که
بعید هم نیست ،به یکباره
به کام زمین فرو برود.
آن؛ بررسی و آزمایش خاک به نسبت طبقههای
ساختامن ،در نظر گرفنت تهداب مناسب با نوع
ساختامن و به کار بسنت مصالح مناسب در جای
درست آن است.
اکنون ،با در نظرداشت این مشخصهها ،این
پرسشها پیش میآید که چند درصد ساختامنهای
بلند طبقهی کابل ،با معیار و اصول انجنیری برابر
است؟ چه تعداد ساختامن میتوانیم پیدا کنیم که
در جریان کار ،تِست-آزمودن -کانکریت ،تست سیخ
و قواعد مربوط به آن را رعایت میکند؟ پاسخ به این
پرسشها ساده است .انجام این نیازهای حتمی هر
ساختامن ،در شهر کابل تقریباً قریب به صفر است.
بر طبق طرزالعمل و راهکار شهرداری کابل و
بر اساس حکم فقره  1ماده  17قانون محصول
خدمات شهری ،افراد ،اشخاص و نهادهایی که به
ساختامنسازی مبادرت میورزند؛ ملزم به رعایت
قواعدیاند که رسپیچی از این دستورها ،قاعدتاً
باید مجازاتی را در پی داشته باشد؛ اما طوری
که عمودی سازی این شهر ،با این شتاب در
حرکت است ،به نظر منیرسد که هیچکدام از این
قاعدههای وضع شده نهتنها تطبیق منیشود که
نظارت چندانی هم بر آن صورت منیپذیرد.

ساختامنسازی و عدم تطبیق معیارها
ساختامنسازی بهمانند هر پدیدهی دیگری نیاز
به قوانین و تطبیق درست و بهجای آن دارد .بر
کسی پوشیده نیست که ساختامنسازی در شهر
کابل ،نهتنها خودرس است که اگر معیاری هم وجود
دارد در تطبیق آن کوتاهی بسیاری صورت گرفته/
میگیرد.
بر مبنای دانش انجنیری ،ساخنت یک بنا چندین
شاخصهی اساسی دارد که از مهمترینهای

ساختامنهای بلندطبقه و نبود ایمنی الزم
در ساختوساز و بهویژه ساختامنهای بلندطبقه،
مسئله ایمنی ساختامن ،از اهم موضوعات است؛
اما اینجا-مشخصاً در شهر کابل -اولویت با ساخنت
است و نه چگونه ساخنت یک ساختامن.
بر مبنای قواعد و قوانین روز مهندسی ،ساخنت
یک سازه ،نیازمندیهای اولیه بسیاری-بهویژه موارد
ایمنی -دارد که موضوع موردبحث این نوشتار؛
خاکبرداری و فرونشست زمین است .درواقع،
آنچه مورد نیاز است ،در نخست باید خاک محل
ساختوساز مورد آزمایش قرار بگیرد که تا چه
میزان میتواند متحمل بار شود .جدا از این ،هر
بلندطبقهای نیاز به خاکبرداری و «کمپکشن»-
مطابق نیاز و قواعد -را دارد که این موضوع نیز،
در ساختوساز بیشرت بلندطبقههای کابل ،تقریباً
نادیده گرفته شده و این بهخودیخود ،تهدید
بزرگی برای جان ساکنان سازههای امروزی است.
با در نظرداشت آنچه در باال آورده شد؛ بیشرت
سازههای عمودی شهر کابل نهتنها جان مردم
این شهر را به خطر انداخته که بهسان غولهای
عظیمالجثهای هستند که بر روی زمینهای کاواک
شدهی این شهر جا خوش کردهاند.
عدم تطبیق معیارها و قواعد ساختامنسازی ،قرار
گرفنت شهر کابل بر روی گسل ،حفر بیرویه چاه
و استخراج بیبازخواست آبهای زیرزمینی شهر
و رشد فزایندهی جمعیت شهری ،احتامل بسیار
میرود که در صورت پیشگیری نشدن ،همهی این
پدیدهها ،دستبهدست هم داده و شهر کابل را در
آیندهای نهچندان دور ،در یک آن به کام زمین فرو
بربد.
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هشدار غنی و وعدهی صالح؛

عبـدالرئوف هنـوز نزد آدمر بـایان اسـت
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

قرار بود ،روز گذشته (یکشنبه 28 ،جدی) ،خانوادهی
عبدالرئوف و صدها باشندهی ترکتبار بلخ ،بسیاری از
بزرگراهها و بندرهای تجارتی سمت شامل را مسدود کنند
و گردهامیی گسرتدهای نیز همزمان در هشت والیت آغاز
شود؛ اما امرالله صالح ،معاون نخست ریاستجمهوری،
از آنان مهلت پانزده روزه خواسته و اطمینان داده است
که در این مدت ،عبدالرئوف را آزاد و عامالن آن را به
دادگاه میکشاند.
دستکم  90روز پیش ،آدمربایان با لباسهای نظامی،
عبدالرئوف نهساله را از مسیر مکتب ربودند .با آنکه
نیروهای امنیتی تا اکنون چندین عملیات بهراه
انداختهاند؛ اما همه بیمثر بوده است .نه رسنخی از این
رویداد به دست آمده و نه جایی که این کودک نگهداری
میشود ،پیدا شده است.
در نود روز گذشته ،خانوادهی عبدالرئوف و بزرگان
قوم ترکمن به هر طریق ممکن دادخواهی کردند؛
ولی نتیجهای در پی نداشته است .حاجی نبی ،پدر
این کودک به روزنامه صبح کابل میگوید؛ آدمربایانی
که پرسش را دزدیدهاند ،روز شنبه ( 27جدی) ،با او
متاس گرفته و بازهم تقاضای پول کردهاند .افرادی که
عبدالرئوف را دزدیدهاند ،در بدل رهاییاش ،بیش از
یکونیم میلیون دالر خواستهاند و هشدار دادهاند تا
زمانی که این مبلغ را نپردازند ،او را آزاد منیکنند.
بر اساس معلومات پدر عبدالرئوف ،نیروهای امنیت

برگردان

ملی ،بیش از ده تن را در پیوند به این رویداد بازداشت
کردهاند؛ اما چهار نفرشان دوباره آزاد شدند.
حاجی نبی میگوید« :دزدا ر میگیرن ،صبح میبراین.
او افراد از خود مزار است ،چون قدرت دارند ،دولت
میگیره و دوباره آزاد میکند 12 .نفر را گرفته بودند،
سالم بای و سه بچه اخرت ابراهیم خیل ر آزاد کردن».
در حالی که خانوادهی این کودک تأکید میکنند که
دولت برای آزادی کودکشان هیچ اقدامی نکرده و
منیکند؛ اما محمد ارشفغنی اخیرا ً ،به مسئوالن امنیتی
والیت بلخ هشدار داده است که اگر عبدالرئوف  ۹ساله از
نزد آدمربایان آزاد نشود ،همه آنها را برکنار خواهد کرد.
دواخان مینهپال ،معاون سخنگوی ریاستجمهوری ،در
برگهی توییرتش نوشته است« :رییسجمهور گفته که
اگر کودک ربودهشده در بلخ رها نشود ،متام مسئوالن
امنیتی بلخ را از وظیفه برکنار میکنم».
در بلخ اما؛ خیمههای تحصن هنوز پابرجاست و
معرتضان در مقابل دروازه والیت خیمه زدهاند و منتظر
وعدهی امرالله صالحاند .در جریان دو -سه روز گذشته،
پدر ،مادر ،خاله و چندین عضو خانوادهی عبدالرئوف به
دیدار امرالله صالح به کابل آمدند .آقای صالح وعدهی
قاطع داده که تا پانزده روز دیگر او را آزاد میکند.
مادر و خالهی عبدالرئوف ،میگویند که بهخاطر وعده
آقای صالح ،تظاهرات و مسدود کردن شاهراهها و بندرها
را تا پانزده روز دیگر به تعویق میاندازند .مادر عبدالرئوف
که تازه از بسرت بیامری و مالقات با امرالله صالح به بلخ
برگشته ،از دولت میخواهد که فرزند دلبندش را از نزد
آدمربایان آزاد کند.
گفتنی است که برای پیگیری این رویداد ،چندین بار

هیئتی به ریاست معین ارشد امنیتی به والیت
بلخ رفته اما؛ با دست خالی برگشته است .با
وجود بازداشت چندین نفر در رابطه به این
رویداد اما؛ هنوز هم هیچ رسنخی از این قضیه
به دست نیامده است.
محمدفرهاد عظیمی ،والی بلخ نیز میپذیرد
که در عقب ربوده شدن عبدالرئوف دستهای
کالنی دخیل است و این شبکه حتا در بیرون
از افغانستان ارتباط دارد.
آقای عظیمی به رسانهها گفته است:
«اختطافگرها یک شبکه پیرشفته است.
معلوم میشود که یک گروپ قوی است و
حتا در بیرون از افغانستان امکانات دارند .از
اینکه اختطافچیها کوتاه منیآیند ،معلوم
میشود که آنها افراد معمولی نیستند و یک
شبکه قوی است .با تالشهای زیادی ،تا
هنوز رسنخی که ما را به عبدالرئوف برساند،
به دست نیامده است».
از سویی هم عادلشاه عادل ،سخنگوی
فرماندهی پولیس بلخ میگوید که جزییات
تازهای از این رویداد به دست نیامده و بارها
عملیات نظامی برای دستگیری آدمربایان
انجام شده؛ اما افراد اصلی بازداشت نشدهاند.
با اینهمه ،در آخرین ویدیویی که از سوی
آدمربایان به خانوادهی عبدالرئوف فرستاده شده ،این
کودک به حالت برهنه و با دستان بسته تقال میکند که
او را قید آدمربایان آزاد کنند« .اگر میخواهین کارایتان
را پیش بربم ،مره از اینجه نجات بتین ،دستانم چند

روز میشه بسته اس ،درد گرفته ،اینجا هوا رسده ،پول
اینا ر بتین و مه ر از اینجه نجات بتین ».به گفتهی پدر
عبدالرئوف پس از نرش آن ویدیو ،هیچ اطالعی از وضعیت
او در دست نیست.

نـرگـس؛
عضو طالبان یا نیروی گماشته شده ایران؟

توماسگیبونز،جولیانبارنزوآدامگولدمن
منبع:نیویورکتایمز/برگردان :ابوبکر صدیق

نرگس محمدحسن ،افرس  ۲۴سالهی پولیس ،در دسامرب
 ۲۰۱۲یک مشاور امریکایی را در کابل به گلوله بست،
این اولین حملهی یک افرس پولیس زن به همکار ائتالف
بیناملللیاش که پس از  ۲۰۰۱وارد افغانستان شدهاند،
بهحساب میآید.
خانم حسن که از ایران به افغانستان برگشته بود؛ در مورد
حملهاش به مشاور امریکایی ،دیدگاههای متفاوتی وجود
دارد .نهادهای استخباراتی افغانستان و امریکایی ،بانو
حسن را دست نشاندهندهی ایران میدانند؛ اما برخی
بر این باورند که او عضو گروه طالبان است.
در سوی دیگر اما طالبان عضویت نرگس را در گروهشان
منیپذیرند؛ اما با این وجود ،این گروه ،سال گذشته
درخواست آزادی نرگس را به دولت افغانستان فرستاده
است.
مسئوالن در دولت افغانستان و امریکا گفتهاند که دادگاه
افغانستان حکم اعدام خانم حسن را صادر کرده بود؛ اما
این حکم او ،اکنون به حبس «طویل مدت» کاهش یافته
است.
گفته میشود ،بانو حسن ،تابستان سال گذشته به
اساس توافقنامهی امریکا-طالبان در دوحه آزاد شده
است .این درحالی است که پولیس فدرال امریکا مخالف
این آزادی بوده اما؛ به نظر میرسد که البیگری وزارت
خارجه امریکا در این مورد بیتأثیر نبوده است.
اکنون که روند گفتوگوهای صلح ،میان دولت افغانستان
و طالبان در قطر جریان دارد؛ اما آزادی بانو حسن و
سایر زندانیان –که رشطی برای آغاز این مذاکرات بود،هنوز در واشنگنت یک بحث داغ است.
تالشهای وزارت خارجه و پولیس فدرال امریکا–-FBI
برای دربند بودن بانو حسن نتیجه نداده است؛ زیرا
آزادی زندانیان طالبان به اساس فشارهای بیشازحدی
که باالی دولت افغانستان واردشده بود صورت گرفت.
برخی از امریکاییها که حمله نرگس حسن را بر یک
امریکایی نکوهش میکنند؛ اما با این حال ،او را یک
تروریست خطرناک که خطری را متوجه آینده امریکا
بسازد منیدانند .از اینرو ،گفته میشود که رهایی او،
بخشی از ارزشی بود که دولت امریکا برای برقراری صلح

پرداخته است.
تصمیم به آزادی کسانی که شهروندان امریکایی را
در جنگ افغانستان کشتهاند ،هزینهای برای خروج
زودهنگام نظامیان این کشور از جنگ نافرجام است.
حمله نکردن به مراکز امریکایی از طرف طالبان بخشی از
توافقنامهی ماه فربوری دوحه است که گروه تررویستی
طالبان ،در این توافقنامه تعهد کردهاند که به نیروهای
ائتالف جهانی  -امریکایی حمله منیکنند.
با اینهمه ،به اساس گفتهها ،در ماههای گذشته ،گروه
طالبان با یک موتر مبب بر مرکز نیروهای  CIAدر کمپ
چوپان والیت هلمند ،یورش برده اما؛ به گفته نرشیه
فارین پالیسی؛ در این حمله هیچ امریکایی کشته نشده
است ،اما شامری از شهروندان افغانستان کشته و زخمی
شدهاند.
هیئت امریکا به رهربی زملی خلیلزاد با آنکه زیر فشار
شدید کارشناسان نظامی و قانونگذاران امریکایی قرار
داشت؛ اما اقدام دموکراتیکی را برای پایان دادن به
جنگ طوالنی امریکا و برگرداندن نیروهای امریکایی به
خانه انجام داده است.
امریکا فشارهای جدیای را برای رهایی زندانیان طالبان
باالی دولت افغانستان وارد کرد .این در حالی است که
قانونگذاران امریکایی ،مخالف روند خروج نیروهای
امریکایی بودهاند اما؛ این روند ادامه یافت و تا ماه اپریل

سال روان میالدی ،رقم نظامیان امریکایی در افغانستان
به  ۲۵۰۰تن کاهش خواهد یافت.
با این وجود اما پرسش اسای این است که با آمدن جو
بایدن به کاخ ریاست جمهوری امریکا ،زملی خلیلزاد در
جایگاه فعلیاش حفظ خواهد شد یا دیپلومات دیگری
را جایگزین او خواهد کرد؛ زیرا بایدن از گذشته طرفدار
حفظ شامر اندک نیروهای مبارزه با تروریزم در افغانستان
بوده است.
به اساس گفتههای افراد ملکی و پولیس فدرال امریکا،
نام نرگس حسن در فهرست  ۵هزار زندانی طالبی که آزاد
میشدند نبوده است .از جانب دیگر ،کشورهای اسرتالیا
و فرانسه نیز به فهرست  ۵هزار زندانی آزادشدهی طالبان
که شامری از آنان مرتکب قتل شهروندان این کشورها در
افغانستاناند ،معرتض شده بودند.
یک عضو هیئت امریکا در دوحه ،میگوید :مایک پمپئو
وزیر خارجهی امریکا به کشورهای متحد در رابطه به
آزادی زندانیان طالبان گفته است که بدون آزادی
زندانیان طالبان را ه حل دیگری وجود نداشت.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا به نیویورکتایمز
گفته است که آزادی زندانیان طالبان برای ما و دولت
افغانستان قابلتحمل نبود .ماه گذشته زملی خلیلزاد
با برخی از مسئوالن دولت افغانستان دیدار کرد؛ اما
رییسجمهور غنی از دیدار او دوری جست.

مقامات افغانستان گفتهاند که زملی خلیلزاد ،برای
ایجاد آتشبس ،روی پیشنهاد حکومت موقت و آزادسازی
 ۷هزار زندانی طالبان حرفهایی داشت .این در حالی
است که رسپرست سفارت امریکا در کابل ،در توییتی
گفته است :امریکا از حکومت موقت در افغانستان
حامیت منیکند.
با این حال اما هنوز انگیزهی شلیک بانو حسن باالی
جوزف گریفین  ۴۹ساله روشن نیست.
ذبیحالله مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان خرب رهایی بانو
حسن را پیش از توافق امریکا و طالبان تکذیب و تأکید
کرده است« :او یک عضو گروه طالبان است و به اساس
توافق امریکا و طالبان رها شده ».آقای مجاهد اما برای
این ادعای خود هیچ مدرکی ارایه نکرده است.
دوربینهای مداربسته ،خامنی را هنگام شلیک باالی
یک شهروندی امریکایی نشان میدهد که لباس نظامی
به تن ندارد .در گذرنامهنرگس محمدحسن ،ویزای ایران
صادرشده و بررسیها نشان میدهد که در گذشته پس
از مشاجره با شوهرش عزم خودکشی نیز کرده بود.
یک دیدگاه این است که او خواسته با شلیک به گریفین
امریکایی توسط محافظان او از بین برود ،ولی دیدگاه
دیگر این است که او با این کار تالش کرده است تا ویزای
ایران را برای خانوادهاش به دست بیاورد و برای این کار
از مسئوالن سفارت ایران در کابل دستور میگرفته تا یک
فرد بلند رتبه خارجی را بکشد؛ اما اینکه بانو حسن با
سازمان اطالعاتی ایران رابطهای داشته باشد ،روشن
نیست.
برخی از مقامهای بلندپایهی نظامی ،عمیقاً به این
باوراند که او از تهران دستور گرفته بود تا بر یک مقام
بلند رتبه نظامی امریکایی شلیک کند.
به اساس گفتههای مقامات دولت افغانستان؛ رویکرد
ایران پس از  ۲۰۰۱در قبال جنگ افغانستان تغییر
کرده است؛ ایران در یکطرف طالبان را تهدیدی برای
تهران میداند و از سوی دیگر ،به این گروه کمکهای
اوپراتیفی و اسلحه میدهد.
یادداشت :فهیم عابد و فاطمه فیضی از کابل در این
گزارش همکاری کردهاند.
این گزارش در نیویورکتایمز تحت عنوان «زنی که یک
امریکایی را کشت ،چرا در توافق طالبان رها شد؟»
منترش شده است.
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آغاز کمپین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان؛
 ۹٫۹میلیون کودک واکسین میشوند
صبحکابل مسئوالن وزارت صحت ،میگویند که قرار
است کمپین پنج روزهی تطبیق واکسین پولیو یا فلج
اطفال ،در رسارس افغانستان آغاز شود.
میرجان راسخ ،مسئول آگاهی عامه برنامهی محو پولیو
وزارت صحت ،به روزنامهی صبح کابل میگوید که این
کمپاین ،رس از روز دوشنبه ( 29جدی) ،آغاز میشود
و در جریان آن 9.9 ،میلیون کودک واکسین دریافت
خواهند کرد.
به گفتهی او ،ناامنی ،بزرگترین چالش بر رس راه
کمپین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان است.
آقای راسخ ،میافزاید که به دلیل ناامنی در برخی
مناطق افغانستان ،ممکن است حدود  3میلیون
کودک در این کشور ،از دریافت واکسین پولیو محروم
شوند .این نخستین کمپین رسارسی تطبیق واکسین

پولیو در سال جاری میالدی در افغانستان است.
این کمپاین ،در حالی برگزار میشود که در جریان
سال  2020میالدی ،موارد مثبت پولیو در افغانستان
 50درصد افزایش داشت.
آقای راسخ میگوید« :در سال  2020میالدی56 ،
مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد که  28مورد

خبرونه

آن در جنوب 8 ،مورد در غرب 6 ،مورد در جنوب رشق،
 2مورد در رشق و یک-یک مورد در شامل و شامل رشق
بود؛ در حالی که در سال  2019میالدی 29 ،مورد
مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود».
ناامنی ،ممنوعیت تطبیق کمپین خانهبهخانه در برخی
مناطق ،پایین بودن معافیت بدن اطفال ،مشکالت
سوءتغذیه در اطفال و مشکل بیجا شدگان داخلی،
چالشهایی است که به گفتهی آقای راسخ سبب
افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان شده است.
گفتنـی اسـت کـه ویـروس پولیـو یـا فلـج اطفـال ،قابل
درمـان نیسـت و سـبب فلـج شـدن دایمـی اطفـال
میشـود.
ایـن ویـروس ،در بسـیاری از کشـورها نابود شـده و تنها
در افغانسـتان و پاکسـتان ،هنوز هـم وجود دارد.

غنی :حکومت تسهیالت الزم را برای برگزاری چهار انتخابات �پیش رو فراهم می�کند
رییسجمهـور غنـی ،گفتـه اسـت کـه حکومـت
افغانسـتان ،تسـهیالت الزم را بـرای برگـزاری چهار
انتخابـات پیـش رو فراهـم خواهـد کـرد.
آقـای غنـی ،روز یکشـنبه ( 28جـدی) ،بـا
اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابات دیـدار کرده
اسـت .اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،در
ایـن دیـدار ،طـرح و برنامـهی شـان را در بـارهی
برگـزاری انتخابـات پارملانـی والیـت غزنـی،
شـوراهای والیتـی ،شـوراهای ولسـوالی و برخـی از
شـهرداریها ،ارایـه کردهانـد.
اعضـای کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،گفتهانـد
کـه بـرای برگـزاری چهـار انتخابـات پیـش رو،
آمادگـی دارنـد .رییسجمهـور غنـی نیـز در ایـن

دیـدار گفتـه اسـت کـه حکومـت افغانسـتان بـه
اصـل انتخابـات متعهـد بوده و تسـهیالت الزم را در
راسـتای برگـزاری چهـار انتخابـات پیـش رو فراهـم
خواهـد کـرد.
آقـای غنـی گفتـه اسـت« :بـه خاطـر تعقیـب عملی
ایـن طرحهـا و برنامههـا ،بـا وزارتهـا و ادارههـای
دخیـل ،نشسـتهای نوبتـی دوامدار انجـام
میشـود ».چنـدی پیـش ،کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات ،بـه حکومـت افغانسـتان پیشـنهاد داد
کـه انتخابـات پارملانـی والیـت غزنـی ،شـوراهای
والیتـی ،شـوراهای ولسـوالیها و شماری از
شـهرداریها ،در مـاه میـزان سـال آینـدهی
خورشـیدی برگـزار شود.مسـئوالن این کمیسـیون،

تاکیـد کردنـد کـه متـام آمادگیهـای تخنیکـی و
عملیاتـی ،بـرای برگـزاری ایـن چهـار انتخابـات در
مـاه میـزان سـال آینـده گرفتـه شـده اسـت.
بـه دنبـال آن ،بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان
(تیفـا) ،اعلام کـرد کـه گفتوگوهـای صلـح،
افزایـش خشـونتها و عملینشـدن اصالحـات
کلیـدی در بخشهـای مختلف انتخابـات ،از موانع
اصلـی بـر رس راه برگـزاری چهـار انتخابـات پیـش
رو اسـت.
تیفـا ،تاکیـد کرد کـه برگزاری انتخابـات ،نباید تنها
هـدف کمیسـیون مسـتقل انتخابـات باشـد؛ بلکـه
ایـن کمیسـیون بایـد انتخابـات را بـه بهرتیـن وجـه
در رشایـط مناسـب سیاسـی و امنیتی برگـزار کند.

راس ویلسن :حکومت جدید امریکا نیز خواهان برقراری صلح در افغانستان است
راس ویلسـن ،رسپرسـت سـفارت امریـکا
در کابـل ،گفتـه اسـت کـه حکومـت جدیـد
ایـاالت متحـده بـه رهبری جـو بایـدن،
خواهـان برقراری صلح در افغانسـتان اسـت.
آقـای ویلسـن ،ایـن سـخنان را روز یکشـنبه
( 28جـدی) ،در دیـدار بـا محمـد محقـق،
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانسـتان
بیـان کرده اسـت.
آقـای ویلسـن گفتـه اسـت« :ايـاالت متحـده،
متعهـد اسـت كـه هـر چـه زودتـر خونريـزى
در افغانسـتان پایـان يافتـه و رونـد صلـح بـه
نتيجـهی ملمـوس برسـد .بـه زودی حکومـت
جدیـدی بـه رهبری جـو بایـدن در امریـکا
آغـاز بـه کار میکنـد و مـا ايـن نظريـات را بـه
ادارهی جديـد میفرسـتيم و ادارهی جدیـد
نيـز بـا جدیـت متـام رونـد صلـح را دنبـال
کـرده و خواهـان بـه مثـر نشستن آن اسـت».
قـرار اسـت بـه زودی ،مراسـم تحلیـف جـو بایـدن،

رییسجمهـور منتخـب امریـکا ،برگـزار شـود .آقـای
بایـدن کـه از دموکراتهـا منایندگـی میکنـد،
تـا اکنـون موضـع خاصـی در بـارهی رونـد صلـح

افغانسـتان نداشـته اسـت.
بـا ایـن حـال ،رسپرسـت سـفارت
امریـکا ،میگویـد کـه ایـاالت
متحـده ،حامـی ادارهی موقـت یـا
نظـام خاصـی نیسـت و هـر چـه که
مـردم افغانسـتان روی آن توافـق
کننـد ،از آن حامیـت میکنـد.
از سـویی هـم ،محمـد محقـق ،در
ایـن دیـدار گفته اسـت که بـا توجه
بـه تاریـخ ،بایـد در گفتوگوهـای
صلـح بـا طالبـان از دقـت بیشتری
کار گرفتـه شـود .او افـزوده اسـت
کـه در گفتوگوهـای صلـح ،بایـد
حقـوق برابـر اقـوام ،مذاهـب و زنان
بـه گونـهی واضـح تعریـف و در نظر
گرفتـه شـود.
گفتنـی اسـت کـه دور دوم گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان ،چنـد روز پیـش در قطـر آغـاز شـد.

جهـ ــان

جو بایدن برخی از فرمانهای دونالد ترامپ را لغو می�کند
صبحکابل جو بایدن ،رییسجمهور منتخب
امریکا ،تصمیم دارد پس از برگزاری مراسم
تحلیف ،برخی از فرمانهای دونالد ترامپ در زمان
ریاستجمهوریاش را لغو کند.
به نقل از خربگزاری رویرتز ،راین کالین ،رییس
دفرت کاخ سفید ،گفته است که لغو فرمان
ممنوعیت سفر از کشورهای اسالمی ،بازگشت
به پیامن اقلیمی پاریس ،اجباری بودن پوشیدن
ماسک در ادارات دولتی ،وامهای دانشجویی و
مشکالت مسکن ،از جمله اقداماتی اند که جو
بایدن در روز اول ریاستجمهوریاش آن را اجرا
خواهد کرد.
به گفتهی او ،جو بایدن در زمان کارزار
انتخاباتیاش ،وعدهی تطبیق این اقدامها را داده
بود .فرمان ممنوعیت سفر شهروندان اسالمی از
جمله ،ایران ،عراق ،سوریه ،یمن ،لیبیا ،سودان و
سومالیا و بعدها ،کوریای شاملی ،چاد و ونزویال

به امریکا ،از سوی دونالد ترامپ ،در ماه دلو سال
 2017 /1395صادر شد و ترامپ دلیل صدور
آن را جلوگیری از ورود «تروریستهای اسالمگرا»
خوانده بود.
این اقدام دونالد ترامپ ،با مخالفت شامری از
مقامهای امریکایی روبه رو شد و پس از بحث
گسرتده ،دو سال بعد ،دیوان عالی با آن موافقت
کرد.
بازگشت به پیامن اقلیمی پاریس که دونالد ترامپ
در اکترب  2019تصمیم خارج شدن از آن را گرفت
و در  4نوامرب  2020رسام از آن خارج شد ،از
دیگر مواردی است که جو بایدن در روز نخست ،به
تطبیق آن اقدام خواهد کرد.
اجباری کردن پوشیدن ماسک در ادارات دولتی
برای مقابله با ویروس کرونا ،از دیگر تصمیم
جو بایدن است که در روز تحلیف فرمان اجرایی
شدن آن را صادر میکند .امریکا در وضعیت بد
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همهگیری کرونا قرار دارد و جو بایدن در کارزار
انتخاباتیاش برای مهار آن ،وعده داده بود و در
چند روز گذشته ،گفت که در صد روز نخست
ریاستجمهوریاش بیش از صد میلیون امریکایی
واکسین خواهند شد.
وام دانشجویی که باید تا ماه جنوری پرداخت شود،
متدید خواهد شد و لغو فروش زودهنگام منازل
توسط بانکها ،از دیگر اقدامهایی اند که جو
بایدن آن را تطبیق خواهد کرد.
اجرایی شدن برخی از این اقدامها ،نیاز به تایید
کنگره دارد که اکرثیت هر دو مجلس سنا و
منایندگان را دموکراتها در اختیار دارند و کار جو
بایدن دشوار نخواهد بود.
قرار است جو بایدن ،روز چهارشنبه  1دلو20 /
جنوری ،پس از برگزاری مراسم تحلیف وارد کاخ
سفید شود و رسام کارش را به عنوان رییسجمهور
امریکا آغاز کند.

ننګرهار کې د سیمه ییزې اردو
 ۴۳۵سرتیري وروزل شول
په ننګرهار کې د سیمه ییزې
اردو  ۴۳۵رستیري وروزل
شول .د  ۲۰۱سیالب قول اردو
قومانداين وایي دا رستیري
به په ننګرهار کې په ملکي
هوایي ډګر او کوټ ،اچین او
دوربابا ولسوالیو کې امنیتي
دندې پرغاړه واخيل.
د  ۲۰۱سیالب قول اردو
برید جرنال
قوماندان
عبدالجبار وفاه وایي  ۴۳۵رستیرو ته اته اونۍ زد کړې ورکړل شوې چې
له دې ډلې به  ۲۱۵په هوایي ډګراو پاتې نور به یې په یادو ولسوالیو کې
وګومارل يش.
د ننګرهار والیت مايل او اداري مرستیال پوهنوال بربک میاخېل وویل ،د
سیمه ییزې اردو فارغ شوې رستیري تر دې وړاندې په یو شمېر ولسوالیو
کې د سیمه ییزو پولیسو په توګه دندې درلودې چې اوس د سیمه ییزې
اردو په لیکو کې جذب او له روزنې وروسته به ژر په خپلو ولسوالیو کې
کارپيل کړي .
په ورته وخت کې په ختیځ کې د وليس مالتړ پروګرام مرش سیدالرحمن
مومند ډاډ ورکړ چې د سیمې خلک به د امنیت په ټینګښت کې له دغه
ځواکونو رسه بشپړه همکاري وکړي.

هرات کې یوه اختطافګره
ډله ونیول شوه
په هرات کې د انسان تښتوونکو یوه پنځه کسیزه ډلې نیول شوې ده.
چارواکي وایي دا ډله چې د هرات په سویيل ولسوالیو کې یې فعالیت درلود
د ګذرې ولسوالۍ په « دل آباد» کيل کې په پوځي عملیاتوکې نیول شوې ده.
د هرات والیت مرستیال نوراحمد حیدری وایي پنځو نیول شویو کسانو په
خپل جرم اعرتاف کړی دی .حیدري وایي دا ډله له کايف شواهدو رسه نیول
شوې چې ښیي دوی د پیسو د ترالسه کولو په موخه کسان تښتول.
په ورته وخت کې د هرات د ګذرې ولسوال شیرآقا رسوري وایي امنیتي او
کشفي ارګانونه له ډېرې مودې را په دېخوا د دغو کسانو د نیولو په هڅه
کې وو چې په نیولو یې بریايل شول.
بلخوا امنیتي رسچینې وایي چې دغو کسانو په هرات کې د اختطاف په
درېیو پیښو کې الس درلود چې د تښتول شویوکسانو د خويش کولو په بدل
کې یې اویا میلیونه افغانۍ ترالسه کړې وې.
دا رسچینه وايي د هرات د زندان اوسنۍ مدیر امرالله نورزی هم دوه کاله
مخکې د دغو کسانو له خوا تښتول شوی و چې بیا د لس میلیونه افغانیو په
بدل کې له تښتوونکو آزاد شو.
اختطاف له تېرو څو میاشتو را په دېخوا په هرات کې په یوه لویه ستونزه
بدل شوی دی.
محيل رسچینې وایي په تیر یوه کال کې په هرات کې اتلس کسان د انسان
تښتوونکو له خوا تښتول شوي چې لس کسان یې د پیسو په بدل کې او
پنځه نور د امنیتي ځواکونو له خوا له تښتوونکو آزاد شوي دي.
په هرات کې د اختطافګرو دا ډله په داسې حال کې نیول کیږي چې ویل
کیږي د شنبې په ورځ یو ډاکټر چې شل ورځې وړاندې تښتول شوی وو د
خپلې کورنۍ په هڅو له تښتوونکو آزاد شو.
ویل کیږي په هرات کې الهم درې تښتول شوي کسان تراوسه نه دي آزاد
شوي.

د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په
موخه کابل کې نوی سړک جوړیږي
د کابل ښار د  ۳۱۵سیمه د خیرخانې له کوتل رسه نښلول کیږي .د ميل
پراختیا رشکت وایي د دغه سړک د جوړولو کار د یکشنبې په ورځ پيل
شو .دا سړک د کابل ښار د یوولسمې ناحیې څخه تر ۱۷مې ناحیې پورې
څلور کیلومرته اوږدوالی لري چې په جوړېدو به یې  ۷۰۰میلیونه افغانۍ
لګښت رايش.
د کابل وايل محمد یعقوب حیدر د دغه پروژې د کار د پيل په مراسمو
کې وویل د دغې پروژې پلې کیدل به د شامل په الره ترافیکي ګڼه ګوڼه
لږ او د یوولسمې او اوه لسمې ناحیې ترمنځ واټن راکم کړي.
د ميل پراختیا رشکت وایي دا سړک  ۳۰مرته پلنوالی لري چې د شاتوتک
سیمه د کاریز میر د تالشۍ له سیمې رسه نښلوي.
د دې پروژې ټول لګښت  ۷۰۰میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د پالزمېنې
د پرمختیایي زون له خوا ورکول کیږي او ساختامين چارې یې د ميل
پراختیا رشکت افغاين ساختامين رشکت پرغاړه لري.
د ميل پراختیا رشکت مسوولین وایي د دې پروژې کار به په  ۲۸میاشتو
کې بشپړ يش چې د ترافيکي ګڼې ګوڼې یوڅه ستونزې به حل کړي.
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زاکر آباد؛

حرفهایازشهرانترنتی

عبداهللسالحی

یکی از نکتههای جالب در مورد فیسبوک ،یکسانسازی تفکر است.
البته اگر تفکری در اینجا ممکن باشد .زمانی که بحثی در فضای مجازی
در میگیرد برای مدت زیادی بین مردم دستبهدست میشود .اعرتاضها
و موافقتهای نسبتاً یکسانی صورت میگیرد و هرگز منیتوان تشخیص
درستی از چگونگی حاشیههای موضوع پیدا کرد.
بهاین نوع مباحث در فیسبوک ،طوفان یا موج نام میگذارند .تالشهای
عمدی هم برای ایجاد آن از سوی کاربران صورت میگیرد که به مانند
تظاهرات است و بیشرت بهخاطر اعرتاضها از آن استفاده میشود.
نکته اما؛ چیز دیگری است؛ بسیاری از اتفاقهای خربساز ،با استفاده از
همین اخالق کاربری ،عمدا ً ولی پنهانی ،بهخاطر سمتوسو دادن افکار
عامه شکل میگیرد .مثالً ،زمانی که دولتها میخواهند افکار عمومی را
منحرف ساخته و در پناه آن کار دیگری انجام بدهند تا مورد اعرتاض قرار
نگیرند؛ دست به خربسازی میزنند.
خربسازی عنوان درستی برای بحث ما است که برای ساخنت موضوعهایی
برای فکر کردن درست شده است .قبالً ،تلویزیون و رادیو طوری روی افکار
مردم تسلط داشت که منیگذاشت کسی با انتخاب خودش بهچیزی که
میخواهد فکر کند .در یک مثال ساده میتوان این را بهرت فهمید؛ با
خودتان میگویید حوصله ندارم .بهرت است بروم تلویزیون ببینم ولی
میخواهید در تلویزیون چه ببینید؟
این یک پرسش احمقانه است؛ زیرا معلوم نیست که چه چیزی در آن نرش
میشود و برنامههایی که ممکن است فعالً در حال نرش باشند به انتخاب
شام درست نشده است ،یا منیتوانید آن را فقط با جستوجو پیدا کنید؛
این گزینه فقط در انرتنت ممکن است.
پس چهکار میکنید که بتوانید
چیزی برای رسگرم ساخنتتان
احساس افسردگی،
پیدا کنید؟ هیچی! چون اصالً
بیشتر بهدلیل این است
قرار نبوده که شام مشخصکننده
که آگاهی و دریافت
چ ه دیدن در تلویزیون باشید.
اطالعات بهاختیارمان
شام گفتید حوصله ندارم؛ میروم
نیست .ما نمیتوانیم،
تلویزیون میبینم.
چیزی را گزینش �کنیم
این تلویزیون است که انتخاب
و مجبور به فکر کردن
میکند شام چه ببینید؛ درواقع
میشویم.
پیشنهاد میدهد و شام نیز بر
خبرسازی
از
زمانی که
اساس پیشنهادی که از سوی
یادآور شدم ،میخواستم
جعبهی شیشهای روبهرویتان
بگویم که ا�کنون که کمتر
داده شده ،تصمیم به تأیید آن
به تلویزیون عالقه داریم
میگیرید.
و بیشتر در شبکههای
فکر کردن هم همینطور است؛
در نگاه کلی ،همهچیز رسانه
انترنتی وقتمان را
است .به هرچیزی که نگاه
میگذرانیم؛ بازهم
کنیم ،فکری به ذهن میرسد
اختیاری در انتخاب
و این فکر ،از سوی هامن شی،
مطالب و دیدنیهایمان
پیشنهاد شده است .این نگاه
نداریم.
کلی را جزیی میکنیم؛ فکر
کنید که فقط میخواهیم در
مورد رسانهها صحبت کنیم .البته باید در نظر داشته باشید که رسانه
بهطور عموم؛ آگهیهای خیابانی ،نوشتههای روی دیوار ،تلویزیون،
رادیو ،روزنامه ،انرتنت و انواع شبکههای اجتامعی و ...پس همه اینها
که بهعنوان یک عملکرد حسابشده از سوی گروههای مشخص در پشت
پرده ،بهسوی ما هجوم آوردهاند ،چیزی را پیشنهاد میدهند و آن چیزی
برای فکر کردن است.
باید توضیح بدهم که باوجود تعداد زیاد رسانه و انواع مختلف آن« ،پیشنهاد
برای فکر کردن» منیتواند مفهوم مناسبی در مورد آنچه که اطالعات
رسانهای مینامیم باشد .ما در رشایطی قرار داریم که خواهناخواه ،از
همهسو چیزی را دریافت میکنیم که عمدا ً جلوی چشممان را گرفته
است و چون راه فراری از آن نداریم؛ پس اطالعات را کسب منیکنیم؛

اشتراک در روزنامه

ایستگاه خبری افغانستان

استفادهازهوایپاکدرافغانستانبیشتردرحومهیشهرهاوروستاهامیسراستاما؛پالستیکتهدیدیاستکههیچ
نقطهایازمحیطزیستازشرآندراماننماندهاست.

ارادهی آگاهی از ما ستانده شده است
متحمل میشویم.
ما حتا مورد خشونت قرار میگیریم؛ بسیاری
از ما منیخواهیم عکسهای خشن را در
صفحهی فیسبوک خود ببینیم اما؛ هر بار که
اتفاق ناگواری میافتد ،تکهپارههایی از آن-مثال

ما منیتوانیم ،چیزی را گزینش کنیم و مجبور به
فکر کردن میشویم.
زمانی که از خربسازی یادآور شدم ،میخواستم
بگویم که اکنون که کمرت به تلویزیون عالقه
داریم و بیشرت در شبکههای انرتنتی وقتمان را

انفجار -در صفحههای فیسبوک بیشرت از ساحه
موردحمله یا انفجار ،پخش میشود.
احساس افرسدگی ،بیشرت بهدلیل این است که
آگاهی و دریافت اطالعات بهاختیارمان نیست.

میگذرانیم؛ بازهم اختیاری در انتخاب مطالب و
دیدنیهایمان نداریم.
از هر سوی با هجوم اطالعات روبهرو هستیم
و چون بیش از اندازه و نیاز ،دارایی اطالعاتی

اشتراک �کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترهاوسازمانهایداخلی

4500افغانی

8000افغانی

دانشجویانوخانوادهها

2500افغانی

4500افغانی

دفترهاوسازمانهایبینالمللی

175دالر

300دالر

داریم ،بهنحوی ارادهی آگاهی را از دست
دادهایم .اینکه میخواهیم از اخبار روز اطالع
پیدا کنیم ،با جستجو انجام منیشود؛ زیرا
نیاز به جستوجو کمرنگ است .وقتیکه
وارد حساب کاربریتان میشوید ،میبینید
که رفقایتان همه ،در مورد موضوع خاصی
نوشتهاند .صفحههای خربی پرشده از اطالعاتی
که خودبهخود جلوی چشمتان گذاشته میشود.
حتا پول داده میشود تا خربی بدون اینکه
ربطی با حساب شام داشته باشد؛ در صفحهتان
تبلیغ شود.
اینها همه نشاندهندهی خشونتی است که
بهقصد اطالع دادن به شام صورت میگیرد .در
چنین رشایطی ،منیتوان مدعی شد که بهعمد
و با انتخاب خودآگاهی یافتهایم .در نبود ارادهی
آگاهی یافنت ،موجهای اطالعاتی در شبکههای
اجتامعی ،پا فرارتر از تصورمان گذاشته ،طوری
رفتار میکند که همهچیز را کنار زده و شام را
مجبور به مترکز میکند.
یعنی ،با تحلیل رفتاری موجهای گهگاهی در
شبکههای اجتامعی میتوانیم به این واقعیت
تلخ پی بربیم که رسانههای مدرن ،نهتنها،
تصمیمگیرنده ایناند که به چه فکر کنیم که حتا
گاهی رسمان را گرفته بهسوی شیشهی کمپیوتر
یا گوشی هوشمندمان خم میکنند و میگویند
به این سوژه ،خوب و دقیق نگاه کن!
رسانههای اجتامعی ،خشونتبارند زیرا هیچ
احرتامی به ما ندارند؛ آنان همچنانی که
همهی زندگی خصوصیمان را در اختیار دارند،
ارادهیمان را هم گرفتهاند .اکنون میتوان
ترس از جنگ رباتها را بهرت احساس کرد؛ در
این جنگ منیتوان بهاخالق انسانی فکر کرد.
دلیلش هم این است که آنچه با ما میجنگد،
انسان نیست؛ ربات است و چیزی از عواطف و
رفتارهای انسانی منیداند.
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