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دیدگاه  از  افغانستان  جنگ  بررسی 

جنگ  هم  یا  و  روایت ها  نربد 

در  که  است  کاری  تبلیغاتی، 

توجه  عطف  کمرت  علمی  حوزه های 

روایت ها،  جنگ  است.  شده  واقع 

که  است  نرم  کاربست قدرت  هامن 

امروزه در روابط بین امللل در جنگ 

هم  یا  و  میان دولتی  و  میان گروهی 

گروه های  و  دولت  میان  برخورد  در 

رواج  و  رونق  تروریستی  و  شورشی 

بیشرت دارد.

و  کنش گران  سایر  و  دولت ها 

بازیگران محیط بین امللل در دنیای 

جهانی شده داده ها و رسانه، تالش 

می کنند که با توجه به شاخصه های 

بسرت  برش،  ذهنیت  بر  تأثیرگذار 

سخت افزار  جبهه های  از  را  جنگ 

مردم  روان  و  ذهن  به  نظامی،  و 

انتقال دهند. این گونه، می توان افکار 

عمومی را به راحتی گروگان گرفت.

نظریه پردازان  از  نای«  »جوزف  آقای 

کالبدشکافان  از  و  بین امللل  روابط 

را  قدرت  او  است.  قدرت  مفهوم 

یا  سخت  قدرت  دسته ی  سه  به 

قدرت  و  اقتصادی  قدرت  نظامی، 

باور  به  می کند.  تقسیم بندی  نرم 

او، در قدرت سخت بازیگران محیط 

بین امللل از زور و فشار عینی برای 

در  می گیرند؛  بهره  رقیب خود  مهار 

و  تطمیع  راه  از  اقتصادی  قدرت 

از  نرم  قدرت  در  درنهایت  و  پاداش 

جاذبه و...

پیشتاز  لبان؛  طا
وایت ها جنگ ر

محمدامين احمدی 
به »رخصتی اجباری« 

می شود فرستاده 

نشست شهر کابل؛  و فر
جبران ناپذیرترین تخریب محیط زیستی

سناتور جمهوری خواه امریکایی: 

ماه می افغانستان  در 
نخواهیم کرد ک  را تر

درحالی که ما روی زمین کابل قدم می زنیم، زمین زیر پای ما در 
حال پاییین  رفتن است؛ چیزی که کارشناسان زمین شناسی و 

محیط زیستی آن را فرونشست زمین می گویند...
لیندزی گراهام، سناتور 

جمهوری  خواه امریکایی، گفته 
است که سربازان این...

قرار است محمدامین احمدی، 
عضو هیئت گفت وگوکیننده ی 

دولت افغانستان،...

فقر  دلیل  مردم به 
وشند را می فر خود  گرده های 

در نزدیکی شفاخانه »لقمان حکیم« 
بازار خریدوفروش گرده است. خریدار 

و فروشنده ی گرده-کلیه-به چشم های 
همدیگر خیره می شوند؛...

هیئت حقیقت یاب: معترضان مسلح نبودند

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، گفته است 

که برای بازگشت ایران به میز مذاکره برای 

احیای برجام، تحریم ها را لغو نخواهد کرد.

 7 دلو/   19( یک شنبه  روز  بایدن،  آقای 

با شبکه ی  گفت وگویی  در  فربوری( 

سی بی سی، گفته است که تحریم ها 

را علیه ایران تا زمانی که این کشور 

نکند،  متوقف  را  یورانیم  غنی سازی 

لغو نخواهد کرد.

این سخنان بایدن، در حالی به نرش 

رسیده که سیدعلی خامنه ای، رهرب 

 19( یک شنبه  روز  ایران،  مذهبی 

فرماندهان  با  دیدار  در  بهمن(  دلو/ 

گفت  کشور،  این  هوایی  نیروی 

در  خود  تعهدات  به  صورتی  در  که 

همه  که  می کند  عمل  برجام  قبال 

تحریم ها از سوی امریکا لغو شود.

برای  داریم  حق  »ما  افزود:  خامنه ای 

رشط  این  بگذاریم.  رشط  برجام  ادامه ی 

هم  هیچ کس  و  گفتیم  و  گذاشتیم  هم  را 

می خواهند  اگر  کرد.  نخواهد  عدول  آن  از 

امریکا  گردد،  بر  برجام  تعهدات  به  ایران 

و  کاغذ  روی  نه  کند؛  لغو  را  تحریم ها  باید 

زبان، بلکه در عمل و ما آن را راست آزمایی 

می کنیم.«

در همین حال، منابع امریکایی گفته اند که 

تا بدون  راه هایی است  به دنبال  بایدن  جو 

برداشنت تحریم ها، فشار اقتصادی بر ایران 

را کاهش دهد.

وزیر  ظریف،  محمدجواد  همه،  این   با 

با شبکه ی  گفت وگویی  در  ایران،  خارجه ی 

فربوری،   21 که  است  گفته  سی ان ان، 

لغو  برای  مهلت  آخرین 

امریکا است  از سوی  تحریم ها 

نشود،  انجام  زمان  آن  تا  اگر  و 

اجرا  را  الحاقی  تعهدات  ایران 

خواهد کرد.

پیـش از ایـن، آنتونـی بلینکـن، 

گفتـه  امریـکا،  وزیـر خارجـه ی 

بـود کـه اگـر ایـران بـه تعهدات 

تحریم هـا  کنـد،  عمـل  برجـام 

برداشـته  کشـور  ایـن  علیـه 

شـد. خواهـد 

بلینکـن، روز جمعـه )17 دلـو/ 

چالش هـای  و  برجـام  زمینـه ی  در  بهمـن( 

وزیـران  بـا  ایـران،  هسـته ای  برنامـه  ی 

نیـز  آملـان  و  بریتانیـا  فرانسـه،  خارجـه ی 

بـود. کـرده  گفت وگـو 

د مخابـرايت خدمتونـو د تنظیـم اداره 

)اتـرا( وایـي په روان کال کـې د تېرپه 

پرتلـه د مخابـرايت آنتونـو او مخابرايت 

پوښـښ پروړانـدې امنیتـي ګواښـونه 

عمومـي  ادارې  اتـرا  د  وو.  ډېرشـوي 

رییـس عمـر منصـور انصـاري پـه وینا 

د هېـواد پـه بېالبېلو سـیمو کې ۳۰۸ 

مخابـرايت آنتونـه په قسـمي ډول او یا 

هـم ځینـې یـې پـه بشـپړ ډول ویجـاړ 

شـوي دي.

 انصـاري وویـل: »پـه 1۳99 کال کې 

1۶2 مخابـرايت ټاورونـه بشـپړ ویجـاړ 

شـوي او 1۴۶ نور یې په قسـمي ډول 

زیامنـن شـوي دي.« هغـه د دې کار 

او  بـويل  مخالفیـن  وال  وسـله  المـل 

وایـي لـه دې املـه مخابـرايت سـکټور 

تـه لـږ ترلـږه 1۵ میلیـون ډالـره زیـان 

اوښـتی دی. 

 د اتـرا د مالوماتـو لـه مخـې د  ۳۰۸ 

مخابـرايت آنتونـو له ډلـې 7۸ د افغان 

ټلیـکام، 7۸ د اتصـاالت، ۸۸ د افغان 

بیسـیم، 2۳ د ام ټـي ان او ۴1 نـور 

د روشـن مخابـرايت شـبکې اړونـد وو 

چـې  لـه املـه یـې مخابـرايت سـکټور 

تـه لـږ تـر لـږه 1۵ میلیونـه ډالـر زیان 

اوښـتی دی.

د اتـرا ادارې رییس ملت ته د حسـاب 

ورکولـو پـه برنامـه کـې وویـل سـږکال 

ترامنیتـي  آنتونـه  مخابـرايت   12۰۰

ګـواښ النـدې وو چې د ټولې شـبکې 

17 سـلنه برخـه جـوړوي.

هغـه مخابـرايت زیربنـاوې د راتلونکـو 

سـلو کلونو شـتمني وبلله او په سـاتنه 

کـې یې د مرسـتې غوښـتونکی شـو.

نمی کند یم ها را لغو  کره، تحر ميز مذا ایران به  گشت  باز یکا برای  امر جو بایدن:  اترا: وسله والو سږ کال مخابراتي برخې ته
۱۵ میلیون ډالره زیان اړولی

تحلیل
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جهان خبر

کس  پارادو
زندگی در کابل؛ 

خیمه نشینانی در همسایگی 
آپارتمان نشینان

از خوش حالی در پوشاکی 
چند برابر بزرگ تر...

وسطا  ون  قر
در افغانستان

رهنمـود  بـرای  دیـن  کـه  آنـگاه 

آدمـی  جهـان  شـد،  نـازل  انسـان 

را بـه دنیـای پـس از مـرگ پیونـد 

مقـدس  را  دیـن  کـه  گوهـری  زد. 

می کنـد خداونـد متعـال اسـت که 

می شـود. پرسـتیده  یگانـه 

یگانه پرسـتی منشـأ گفتـار و کـردار 

ماجـرای  اسـت.  مومـن  نیکـوی 

تولـد دیـن بـا معجـزه یکتاپرسـتی 

آدمـی را منقلـب و جامعـه را زیـر و 

رو می کنـد. درواقـع، عـوض شـدن 

چهـره جامعـه از بهـر تحول انسـان 

مومـن و کـردار نیـک او اسـت. بـه 

عبارتـی؛ نشـانه های انقـالب دینی 

بـه منقلـب شـدن مومنـان  ثانویـه 

دارد. بسـتگی 

 نیازهـای بـرشی دلیـل نـزول دین 

یکتاپرسـتی و جهان شـمول اسـت. 

دیـن برای زمـان...

5
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جنایت بشری در بهسود؛
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بـاالی نیروهـای امنیتی و دفاعی ما شـلیک می کنند، 

بایـد کشـته شـوند. بـرای مـن طالـب و علی پـور فـرق 

نـدارد؛ چـون هـر دو نوکـران همسـایگان اند.«

مطـرح شـدن چنیـن حرفـی، آن هـم از زبان یـک مقام 

ارشـد امنیتـی، واکنش هـای زیـادی را در شـبکه های 

اجتامعـی در پی داشـت.

ریشه های تظاهرات بهسود؟

هرچنـد وزارت داخلـه، دلیـل حضور نیروهـای امنیتی 

در بهسـود را معرفی کـردن فرماندهـان جدیـد پولیـس 

بـرای حصـه ی اول و دوم والیـت میـدان وردک خوانـده 

اسـت؛ امـا باشـندگان محـل، می گوینـد که دسـت کم 

یـک مـاه می شـود کـه نیروهـا بـدون هیـچ هدفـی در 

ایـن والیـت به رس بـرده و آرامش مردم را به هـم زده اند.

بـه  مقاومـت«-  »جبهـه ی  -سـخنگوی  توانـا  حسـین 

روزنامـه ی صبـح کابـل می گوید کـه نیروهـای امنیتی 

نیروهـای  رسکـوب  هـدف  بـه  پیـش  مـاه  دو  حـدود 

علی پـور به طـرف میـدان وردک حرکـت کردنـد؛ امـا بـه 

دلیـل ناامنـی در ولسـوالی جلریـز نتوانسـتند از ایـن 

مسـیر عبـور کننـد.

آقـای توانا گفـت: »نیروهـای امنیتی در مسـیر جلریز، 

بـاالی ۵۰ نفـر کشـته دادنـد. بیـش از 1۰ تانک شـان 

از سـوی طالبـان منفجر شـد. به همین خاطـر تصمیم 

وارد  ابتـدا  غوربنـد،  دره ی  طریـق  از  کـه  گرفتنـد 

بامیـان شـوند و پـس ازآن بـه بهسـود بیاینـد. مـا چـون 

از تصمیم شـان خـرب داشـتیم، مکمـل مسـیرها را بنـد 

کردیـم.«

آن چـه باشـندگان محـل می گوینـد، نیروهـای امنیتی 

پس از چندین نشسـت با موسـفیدان قومی و شـخص 

و  پیـدا کردنـد  را  بـه بهسـود  اجـازه ی ورود  علی پـور، 

پـس از معرفـی  فرماندهـان پولیـس حصـه اول و دوم، 

قطارهـای امنیتـی و تجهیـزات خـود را در منطقـه ی 

حصـه اول جابه جـا کردنـد.

توانـا می گویـد: »ما خربشـدیم که پالن هـای عملیاتی 

بـاالی جبهـه را دارنـد. از مردم به عنوان سـنگر دفاعی 

اسـتفاده می کننـد. قصـد مانـدن داشـتند و روزبـه روز 

آشـپز  می کردنـد،  تکمیـل  را  خـود  غذایـی  اکـامالت 

برای شـان خواسـته بودنـد و حتا سـلامن بـرای اصالح 

موهای  شـان اسـتخدام کـرده بودنـد.«

بـه گفتـه ی شـاهدان عینـی، ولسـوالی بهسـود )حصه 

بـود  گرفتـه  خـود  بـه  را  نظامـی  شـکل  دوم(،  و  اول 

بودنـد؛  شـاکی  وضعیـت  ایـن  از  محـل  باشـندگان  و 

زیـرا خانواده هـا و کـودکان بـه کار و درس های شـان 

منی توانسـتند. رسـیدگی 

بـرای  موسـفیدان  دلـو(،   1۰( جمعـه  روز  رسانجـام 

آخرین بار نشسـتی بـا فرماندهی پولیـس میدان وردک 

داشـتند و از آن هـا خواسـتند که منطقـه را ترک کنند؛ 

هیچ گونـه  بـا  بهسـود  ولسـوالی  فصـل،  ایـن  در  زیـرا 

تهدیـد امنیتـی مواجـه نیسـت و حضـور آن هـا معنایی 

ندارد.

مـردم  بـه خواسـت  پولیـس  فرماندهـی  کـه  پـس ازآن 

توجـه منی کنـد، شـامری از باشـندگان محـل دسـت 

بـه راهپیامیـی می زننـد که از سـوی نیروهـای امنیتی 

می شـوند. رسکـوب 

حسـین توانـا، می گویـد: »حتـا در جیـب شـهدا و در 

دستان شـان مبب هـای دسـتی را گذاشـته بودنـد تـا 

نفـرای  کشته شـده  افـراد  کـه  دهنـد  جلـوه  این گونـه 

علی پـور اسـت. 1۳ نفـر شـهید شـدند و بیـش از ۳۰ 

نفـر دیگـر زخـم برداشـتند. وزارت داخلـه می گوید که 

افـراد مسـلح کشـته شـده. کجاسـت همـو سـالح؟«

ایـن در حالـی اسـت کـه پیش ازایـن اللـه داد فدایـی، 

صبـح  روزنامـه ی  بـه  میـدان وردک  پولیـس  فرمانـده 

کابـل، گفتـه بود کـه همـه ی قربانیان رویداد بهسـود، 

افـراد وابسـته بـه علی پـور بـوده و در میان شـان فـرد 

ملکـی شـامل نیسـت.

آقـای فدایـی، شـلیک نیروهـای پولیـس بر باشـندگان 

محـل را نیـز رد کـرده بود.

از سـویی هـم صدایـی از او در شـبکه های اجتامعـی 

بـه نـرش رسـید کـه در آن گفته اسـت که افـراد علی پور 

بـاالی آن هـا حملـه کرده انـد. »کسـی کـه بـه سـمت 

امـری  هرگونـه  اسـتیم.  امـر  زیـر  مـا  مـی رود،  قومـی 

کـه شـد. مـا بـاالی کسـی تعـرض نکردیـم. مبب هـای 

دسـتی داشـتند. بـاالی مـا انداخـت شـد. کسـی کـه 

از تانـک و سـالح خـود دفـاع کـرده نتوانـد، چگونـه از 

نظـام دفـاع کنـد.«

باشـندگان محـل، ادعـا می کنند که نیروهـای امنیتی 

بـه دسـتور اللـه داد فدایـی بـر مـردم شـلیک کردنـد. 

در پیونـد بـه ادعـای باشـندگان محـل، وزارت داخلـه 

وظیفـه ی آقـای فدایـی را بـه حالـت تعلیـق درآورده و 

پرونـده اش را بـه دادسـتانی فرسـتاده اسـت.

بااین حـال، شـامری از اعضـای مجلـس مناینـدگان، 

کردنـد؛  اعـالم  دلـو(،   2۰ )دوشـنبه،  گذشـته  روز 

»جنایـت  کـه  می کنـد  تـالش  افغانسـتان  حکومـت 

ولسـوالی  در  امنیتـی«  نیروهـای  بـرشی  فاجعـه ی  و 

بـه  و  را جنبـه ی سیاسـی داده  بهسـود  اول  حصـه ی 

بـربد. حاشـیه 

مهـدی راسـخ، در نشسـت عمومـی مجلـس، گفت که 

و جنایـت  فاجعـه  بهسـود  اول  ولسـوالی حصـه ی  در 

بـرشی رخ داده کـه درنتیجـه ی آن ۴2 نفـر به شـمول 

محاسـن سـفیدان، متنفـذان قومـی و کودکان کشـته 

و زخمـی شـده اند.

از سـویی هـم محمـد میـرزا کتـوازی، معـاون نخسـت 

ایـن  در  را  مجلـس  ریاسـت  کـه  مناینـدگان  مجلـس 

روز بـه عهـده داشـت، گفـت؛ درصورتی کـه حادثـه ی 

یـک  نشـود،  بررسـی  همه جانبـه  به صـورت  بهسـود 

از سـوی مجلـس مناینـدگان  هیئـت بی طـرف دیگـر 

تعییـن خواهـد شـد.

بـا این همـه، وزارت داخلـه اطمینـان داده اسـت کـه 

واحدهـای اداری ولسـوالی حصـه ی اول و دوم دوبـاره 

فعـال و بـرای مـردم خدمـات ارایـه خواهـد کـرد.

سرمقاله

ولســوالی  معرتضــان  بــه  امنیتــی  نیروهــای  حملــه ی 
بــا  ضدیــت  نه تنهــا  میــدان وردک،  والیــت  بهســود 
مــردم از ســوی نیروهــای امنیتــی بــه شــامر مــی رود 
ــه  ــردن اعتــامد مــردم ب ــن ب ــرای از بی ــود ب کــه تالشــی ب
نظــام افغانســتان. ســوءتعبیرهایی کــه از ســوی عنــارص 
حکومــت و به خصــوص وزارت داخلــه صــورت گرفــت، 
ــان می خواســتند،  ــود کــه آن همــه نشــان دهنده ی ایــن ب
نظــام  بــرای  خطــر  یــک  به عنــوان  را  بهســود  مــردم 
ــان مــردم را مــورد  ــد آن معرفــی کننــد؛ خطــری کــه از دی

اســتفاده ی گروه هــای مســلح قــرار مــی داد.

طــارق آریــن، ســخنگوی وزارت داخله، شــام روز درگیری، 

گفــت؛ افــراد مســلح غیرمســئول تحــت نــام تظاهــرات و 

بــا اســتفاده از تعــدادی از باشــند ه های محــل دســت 

بــه حملــه بــر نیروهــای امنیتــی زده انــد. او افــزوده بــود؛ 

شــامری از نیروهــای امنیتــی و پنج تــن باشــنده های 

محــل زخمــی شــده اند. همچنــان از کشــته و زخمــی 

شــدن مــردم توســط نیروهــای امنیتــی چنیــن یــاد کــرده 

بــود: »7 تــن از افــراد مســلح غیرمســئول زخمــی و 9 تن 

دیگــر کشــته شــدند.«

اطالعاتــی کــه آقــای آریــن پخــش کــرده بــود، بــا این کــه 

نادرســت بــود، هیــچ پیگــرد قانونــی ای را متوجهــش 

ــوم  ــه محک ــت و وزارت داخل ــورد حکوم ــن م ــرد. در ای نک

اســت و بایــد متــام جوانــب را کــه نقشــی در تطهیــر 

حملــه ی عمــد و کشــتار انجام شــده در بهســود داشــتند، 

ــد. ــرار بده ــی ق موردبررس

جــدا از نادرســتی آن چــه کــه از ســوی عنــارص حکومتــی 

ــل  ــر عم ــرای تطهی ــان ب ــالش آن ــت؛ ت ــده اس ــرش ش منت

نابخشــودنی نیروهــای امنیتــی مســتقر در بهســود، آنــان 

ــد. ــرم می کن ــک ج را رشی

ــام حفاظــت از نظــام، آن هــم در  ــر ن ــه مــردم، زی ــه ب حمل

زمانــی کــه تنهــا تکیــه گاه نظــام مــردم اســت، منی توانــد 

ــردم  ــی از م ــش خاص ــه بخ ــه علی ــز توطئ ــی ج ــچ نام هی

افغانســتان بــه خــود بگیــرد.
روز  کــه  حقیقت یــاب  هیئــت  یافته هــای  اســاس  بــر 
گذشــته )دوشــنبه، 2۰ دلــو(، از ســوی وزارت داخلــه 
ــوالی  ــو در ولس ــم دل ــرات ده ــیده، در تظاه ــرش رس ــه ن ب
حضــور  مســلحی  فــرد  هیــچ  میــدان وردک،  بهســود 
ایــن نشــان می دهــد کــه نیروهــای  نداشــته اســت. 
ــه  ــداً ب ــی، عم ــه داد فدای ــی الل ــت فرمانده ــی تح امنیت
مــردم حملــه کــرده و ســپس بــرای تطهیــر کار خــود، 
ــئول  ــلح غیرمس ــراد مس ــت از اف ــه حامی ــم ب ــان را مته آن

کرده انــد.
منابعــی هــم ادعــا کرده انــد کــه نیروهــای امنیتــی فقــط 
بــه ایــن مــوارد بســنده نکــرده و بعــد از شــلیک بــه مــردم 
ــا  ــد ت ــازی کرده ان ــالح جاس ــدگان س ــاس کشته ش در لب
ــتفاده  ــردم از آن اس ــه م ــداً علی ــد و بع ــازی کنن مستندس

شــود.
ــم از آن در  ــمرده و بخواهی ــوارد را برش ــن م ــام ای ــر مت اگ
دادگاه اســتفاده کنیــم، نــه یــک فــرد و نه فقــط نیروهــای 
مســلح امنیتــی بلکــه تعــدادی از کارکنــان وزارت داخلــه 
در بدنــه ی مطبوعاتــی و غیــر مطبوعاتــی آن نیــز رشیــک 

ــوند. ــرم می ش ج
مشــاور  اســتانکزی،  ادریــس  محمــد  مثــال؛  به طــور 
ارشــد ایــن وزارت کــه یــک روز پــس از فاجعــه ی بهســود 
در ایــن مــورد توییتــی را منتــرش کــرد، گفتــه بــود؛ »چــه 
ــزاره؛  ــا ه ــک ی ــه اوزبی ــک، چ ــه تاجی ــد، چ ــتون باش پش
بــاالی  وقتــی  و  اســت؛  جنگ ســاالر  جنگ ســاالر، 
نیروهــای امنیتــی و دفاعــی مــا شــلیک می کننــد، بایــد 
کشــته شــوند. بــرای مــن طالــب و علــی پــور فــرق نــدارد 

چــون هــر دو نوکــران همســایگان اند.«
ایــن در حالــی اســت کــه هیئــت فرســتاده شــده بــه 
بهســود، گفتــه اســت هیــچ فــرد مســلحی در میــان مــردم 
نبــوده اســت. پــس وقتی کــه کســی در میــان مــردم، 
ــز  ــت ج ــتانکزی چیس ــای اس ــای آق ــوده، ادع ــلح نب مس
ــت؟ ــده اس ــته ش ــردم روا داش ــر م ــه ب ــی ک ــر ظلم تطهی

ــردم و  ــه م ــدون پاســخ ب ــه شــده و ب ــراد، تربئ ــن  اف ــا ای آی
ــه کار خــود ادامــه  اجرایــی شــدن قانــون می خواهنــد، ب

ــد؟ بدهن
تنهــا بــا بــه تعلیــق درآمــدن کار اللــه داد فدایــی و معرفــی 
ــودنی  ــل نابخش ــوان، عم ــتانی منی ت ــه دادس ــدنش ب ش
ــد  ــت بای ــت؛ حکوم ــده گرف ــود نادی ــت را در بهس حکوم
متــام عنــارصش را کــه در دامــن زدن بــه اســتفاده افــراد 
ــار  ــد، گرفت ــده گرفته ان ــه عه ــی ب ــردم، نقش ــلح از م مس

کــرده و بــه قانــون بســپارد.
از همــه، وزارت داخلــه و شــخص وزیــر کــه  نخســت 
ــت بایــد جــواب  نیروهایــش مقــر شــناخته شــده اس
پــس بدهــد. در ضمــن این کــه نیروهــای امنیتــی تحــت 
ــد، ســخنگوی ایــن وزارت و گفته هــای او  فرمــان وزارت ان
ــد؛  ــان می کن ــه بی ــه وزارت داخل ــت ک ــزی اس ــن چی عی
پــس از لحاظــی می تــوان ادعاهــای ســخنگوی، مشــاور 

و... را ادعــای مســتقیم وزارت خوانــد.

وزارت داخله با پرداختن 
به اهلل داد فدایی، 

ا تبرئه می کند خودش ر

سیاست مداران و رهبران قومی 
هزاره ها مردم را به آرامش دعوت 

می کردند؛ اما آن طرف مسئولان 
وزارت داخله، تالش می کردند 

که همه ی تقصیر را گردن مردم 
و نیروهای وابسته به »علی پور«، 

سرکرده ی »جبهه ی مقاومت« 
بیاندازند.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

در  مردمـی  اعرتاض هـای  از  پـس  روز   1۰ درسـت 

تیرانـدازی  و  میـدان وردک  والیـت  بهسـود  ولسـوالی 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـر غیرنظامیـان، هیئـت 

حقیقت یابـی کـه از سـوی حکومـت تعییـن شـده بود، 

نتیجـه ی بررسـی اش را با وزارت داخلـه و مردم رشیک 

کـرده اسـت.

گذشـته  روز  کـه  هیئـت  ایـن  یافته هـای  اسـاس  بـر 

)دوشـنبه، 2۰ دلـو(، در خربنامـه ای از سـوی وزارت 

بـه نـرش رسـیده، در تظاهـرات دهـم دلـو در  داخلـه 

فـرد مسـلحی  هیـچ  میـدان وردک،  بهسـود  ولسـوالی 

اسـت. نداشـته  حضـور 

از  »بعـد  اسـت:  آمـده  داخلـه  وزارت  خربنامـه ی  در 

جریـان  در  گراییـد،  خشـونت  بـه  تظاهـرات  اين كـه 

مجـروح  تـن  و ۳1  ملکـی شـهید  تـن  تظاهـرات 11 

امنیـه ی  قومنـدان  وظیفـه  پیونـد  همیـن  در  شـدند. 

میـدان وردک بـه حالـت تعلیـق درآمده و قضیـه محول 

سـارنوالی شـده اسـت تـا در پرتـو قانـون، موضـوع بـه 

تأمیـن شـود.« و عدالـت  بررسـی  شـکل اساسـی 

بـر بنیـاد ایـن خربنامـه، غیرنظامیانی که در ولسـوالی 

بسـرت   ۳۰۰ شـفاخانه ی  در  شـدند،  زخمـی  بهسـود 

بـه  و  می شـوند  درمـان  رایـگان  گونـه ی  بـه  پولیـس 

نیـاز  انـدازه ی  بـه  نیـز  جان باختـگان  خانواده هـای 

شـد. خواهـد  رسـیدگی 

قضاوت پیش از وقت وزارت داخله

عـر جمعـه )10 دلو(، بـود که شـامری از منایندگان 

میـدان وردک در مجلـس، از درگیـری میـان نیروهـای 

امنیتـی و باشـندگان محل خرب دادند. مهدی راسـخ، 

عضـو مجلـس مناینـدگان، در آن زمـان بـه روزنامـه ی 

صبـح کابـل، گفت کـه نیروهـای امنیتی بـر معرتضان 

شـلیک کردند که درنتیجه ی آن، 11 نفر کشـته شـده 

و 25 نفـر دیگـر نیـز زخمی شـده اند.

ایـن عضـو مجلـس، ادعـا کـرد کـه نیروهـای امنیتـی، 

بیـش از 150 نفـر را بـدون دلیـل و سـند بـه گـروگان 

گرفته انـد.

شـب هـامن روز، طـارق آرین، سـخنگوی 

وزارت داخله در برگه ی توییرتش نوشـت: 

نـام  تحـت  غیرمسـئول  مسـلح  »افـراد 

تظاهـرات کـه از تعـدادی از باشـند ه های 

محـل نیـز اسـتفاده صـورت گرفتـه  بـود، 

پنج تـن  و  امنیتـی  نیروهـای  از  شـامری 

باشـنده های محـل زخمـی شـدند. 7 تن 

افـراد مسـلح غیرمسـئول زخمـی و 9  از 

تن دیگـر کشـته شـدند.«

کـه  بـود  گفتـه  همچنـان  آریـن،  آقـای 

کنـرتل  به منظـور  پولیـس  نیروهـای 

وضعیـت، دسـت بـه فیرهـای هوایـی زده 

حالـت  بـه  وضعیـت  تـا  کردنـد  تـالش  و 

بـه  پیونـد  در  »پولیـس  برگـردد.  عـادی 

ایـن حملـه ی مسـلحانه، ۶۸ تـن از افـراد 

و  کـرده  بازداشـت  را  غیرمسـئول  مسـلح 

اکنـون وضعیـت زیـر کنـرتل پولیـس قرار 

دارد.«

تنش هـا میـان مـردم و نیروهـای پولیـس 

بـه  را  زیـادی  واکنش هـای  بهسـود،  در 

قومـی  رهـربان  و  سیاسـت مداران  داشـت.  همـراه 

امـا  آرامـش دعـوت می کردنـد؛  بـه  را  مـردم  هزاره هـا 

آن طـرف مسـئوالن وزارت داخلـه، تـالش می کردند که 

همـه ی تقصیـر را گـردن مـردم و نیروهـای وابسـته بـه 

»علی پـور«، رسکـرده ی »جبهـه ی مقاومـت« بیاندازنـد.

تویـت  در  داخلـه،  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  طـارق   

دیگـری نوشـت کـه هیچ کـس حـق نـدارد بـاالی مردم 

نیروهـای  کنـد.  شـلیک  مـا«  »قهرمـان  رسبـازان  و 

امنیتـی و دفاعـی هـر روز در مقابلـه با تروریـزم قربانی 

می دهنـد. »قوای مـرشوع تنها قـوای امنیتی و دفاعی 

افغانسـتان اسـت. هرکـس و گروهی کـه می خواهد به 

امنیـت کمـک کنـد، بیایـد در کنـار نیروهـای امنیتـی 

بایسـتد.«

روز بعد، محمد ادریس اسـتانکزی، مشـاور ارشـد امور 

سياسـی و مردمـی ایـن وزارت، در برگـه ی فیس بـوک 

نوشـت: »چه پشـتون باشـد، چـه تاجیک، چـه اوزبیک 

وقتـی  و  اسـت  جنگ سـاالر  جنگ سـاالر،  هـزاره؛  یـا 

در بهسود؛ جنایت بشری 
هیئت حقیقت یاب: معترضان مسلح نبودند
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آن ها  به  دادن  هویت  برای  مردم  شفاهی  فرهنگ 

موقعیت خود را در میان آن ها تقویت کنند. برای تحقق 

این امر، در دهکده های کم سواد از نرش شب نامه های 

ساده و روان کار گرفته اند و در مناطق و محالتی که 

مواد و دانش و فناوری وجود دارد، تبلیغات خود را از 

طریق اشعار و ترانه های حامسی و روایت های تاریخی 

به مردم رسانده اند.

روابط  نوعی  افغانستان  در  توانسته اند  طالبان،  گروه 

درون قبیله ای و بیرون قبیله ای ایجاد کنند. این گروه 

با معرفی شخصیت های تاریخی و اسطوره ای مردم در 

قالب افسانه ها، روایات کتبی و عرفی برای مردم، وعده 

تجدید عظمت هویت شان را داده است.

توزیع  قریه  در  شب نامه  »وقتی  جانسون:  تعبیر  به   

یا  قریه  آن  این است که طالبان در  می شود معنایش 

آن، شبکه ای حامیتی و حضور قدرمتند  نزدیکی های 

تأثیر  مخاطب  روی  روانی،  لحاظ  به  امر  این  دارند.« 

می سازد.  طالب  از  هراسان  را  او  ذهن  و  می گذارد 

به  مطابق  را  شب نامه  پیام  محتوای  و  شکل  طالب ها 

ذوق فرهنگی مخاطب تنظیم می کنند.

تصویر  به  را  گم شده هایی  خود  تبلیغات  در  طالبان   

افغانستان  مردم  آن  از  را  گم شده ها  این  و  می کشند 

آزادی،  هویت،  عدالت،  مثل  گم شده هایی  می دانند؛ 

مردم  مسلامً  که  چیزهایی  و  افغانی  غیرت  عزت، 

افغانستان  مردم  ذهن  و  آن اند  دنبال  به  افغانستان 

شیفته آن است.

رسبازان  خروج  با  طالبان،  به زعم  که  گم شده هایی 

امریکایی و پاک سازی افغانستان از اشغال پیدا خواهد 

مانند؛  اصطالحاتی  از  طالبان،  روایت سازی  در  شد. 

»اشغال«، »صلیبی ها«، »ظلم«، »امریکای خون خوار«، 

نفرت انگیز  اصطالحات  سایر  و  خون خوار«  »بریتانیای 

ضد  و  اشغال  ضد  احساسات  که  شده  گرفته  کار 

صلیبی و ضد امریکایی را به شدت در مخاطب پرورش 

می دهد. این دست احساسات ازلحاظ روان شناختی 

وجود  کرثت  به  افغانستان  جنوب  مردم  در  اجتامعی 

دارد.

شکار  زود  بسیار  افغانستان  بومی  مردم  کل،  در 

به معنای  این  می شوند.  روایت هایی  چنین  جذابیت 

مخاطب شناسی دقیق طالبان و جذابیت روایت سازی 

طالبان است. هم چنان طالبان نه تنها که برنده جنگ 

بلکه  است؛  ایاالت متحده  و  ناتو  برابر  در  روایت ها 

می شود،  داده  شکل  طالبان  برابر  در  که  تبلیغاتی 

دستامیه ای برای تبلیغات آن ها شده تا شکست روایت 

طالبان.

طوری که دیده می شود بحث خروج نیروهای امریکایی 

در  جنگ  دوام  از  امریکا  خسته ی  روان  معلول  شاید 

در  جنگ  دوام  از  امریکا  چنان چه  باشد.  افغانستان 

و  شد  خسته  ویتنامی  گوریالهای  روانی  جنگ  برابر 

جنگ را به گوریالهای ویتنامی باخت.

آماده  و  خود  اراده  بزرگ منایی   با  طالبان  بنابراین، 

شدن به باخنت جان، در نربد روبه رو و اعالم آمادگی 

برای جنگیدن تا چند نسل درواقع اراده امریکا را آماج 

حمله قرار دادند.

و  روانی  جنگ  در  طالبان  گرفنت  پیشی  درواقع، 

روایت سازی، بهای سنگینی است که امریکا و حکومت 

می پردازند.  تبلیغاتی شان  ضعف  بابت  افغانستان 

برگه های  روانی،  جنگ  این  مصداق  بارزترین 

تبلیغاتی ای است که از سوی امریکایی ها در مناطق 

جنوبی افغانستان پخش می شد که نفع آن را طالبان 

در  امریکا  که  را  تبلیغاتی  برگه های  این  می گرفتند. 

روستاهای افغانستان برای جلب همکاری مردم با ناتو 

خالی  دچار  به شدت  بودند،  کرده  سنجش  امریکا  و 

اطالعاتی در مورد خصلت فرهنگی و احساسات مردم 

افغانستان  مردم  شناسی  مخاطب  خالی  هم چنان  و 

بود.

که  تبلیغاتی ای  برگه های  از  یکی  در  مثال؛  گونه  به 

امریکا پخش کرد یک برگه را که یک طرف آن عکس 

یک  عکس  آن،  دیگر  طرف  و  امریکایی  خانواده  یک 

هر  که  مردان-  و  زنان  افغانستانی-شامل  خانواده 

است.  شده  ترسیم  داده اند،  دست  همدیگر  با  دو 

دهنده ی  نشان  ظاهراً  که  تبلیغاتی  برگه های  این 

اما گونه ای طراحی شده که  دوستی دو کشور است؛ 

افغانستان  مردم  احساسات  مورد  در  اطالعاتی  خالی 

برجسته تر از پیام آن است؛ یعنی فهمیده می شود که 

فاقد  اندازه  تا چه  برگه ها  این  و پخش  با طرح  امریکا 

مردمان  حساسیت  مورد  در  جامعه شناسانه  آگاهی 

بومی افغانستان است.

افغانستان  در  افغان  زنان  عکس  کشیدن  تصویر  به 

یک  پشتون ها  میان  در  کشور  جنوب  در  به خصوص 

موضوع ناموسی و خالف احساسات عقیدتی و بومی 

این مردم است. طالبان با تفسیر معکوس این برگه های 

احساسات  و  بردند  آن  از  را  بهره  بیشرتین  تبلیغاتی، 

مردم را علیه تصویر این برگه بیشرت برانگیختند.

طالبان به مردم این گونه تلقین کردند که امریکایی ها 

می خواهند خط رسخ ناموسی ما را بشکند و فرهنگ 

این که  به جای  برگه  این  کنند.  ترویج  را  »روی لچی« 

مردم را به حامیت از پیام امریکا بسیج کند، بر محور 

محکم تر  را  طالبان  داعیه  صف  و  آورد  گرد  طالبان 

ساخت.

تبلیغاتی  برگه های  در  ناتو  و  امریکایی ها  هم چنان، 

و  خواهش  مورد  در  اطالعاتی  خالی  دچار  دیگری، 

افغان ها  شناختی  فرهنگ  و  مخاطب  ذهن  خوانش 

عکس  آن  در  که  برگه ای  منونه،  عنوان  به  شدند. 

کبوتری بود که در »نول« آن شاخه زیتون با شعار »یک 

از  می آورد«  به بار  شکوفایی  و  صلح  متحد  افغانستان 

طرف امریکا پخش شد. مردم کبوتر را فقط یک مرغ 

می دانستند و زیتون را که در نول کبوتر بود نشانه ی 

گندم که مردم برداشت خاصی از آن نداشتند.

این در حالی است که کبوتر سفید و زیتون برخاسته 

از ادبیات مسیحی و یهودی است که برای مردم عام 

آن  برگه ای که در  نبود. هم چنان  افغانستان فهم پذیر 

یک عکس اسامه بن الدن زنجیری را به دست گرفته که 

در گردن یک سگ آویخته شده و در رس آن سگ عکس 

افغانستان،  مردم  که  آن جایی  از  دارد.  قرار  عمر  مال 

مردمانی معتقد به اخالق هستند، این گونه عکس ها، 

بی گامن در دل و باور آن ها راه باز منی کند.

خود  علیه  را  مردم  احساسات  بیشرت  برگه ها  نوع  این 

امریکا برانگیخت و برای آن ها این برگه های تبلیغاتی 

اصالً جذاب نبود.

و  تبلیغاتی  اقدام  از  بخشی  نیز  انتحاری  حمالت 

طالبان  است.  افغانستان  در  جنگ  روانی سازی 

می دانند که حمله انتحاری و چریکی، پیروزی نظامی 

که  می دانند  طالبان  گروه  منی آورد.  به بار  راهربدی 

و  ناتو  نیروهای  اراده  به  حمله  در  آن ها  پیروزی  کلید 

به همین دلیل،  نهفته است.  برای دوام جنگ  افغان 

آن ها پیوسته از حمالت نظامی تهاجمی در جبهه و در 

از  را  اراده جنگیدن  این که  تا  منت مردم بهره جستند 

طرف مقابل خود سلب منایند.

درنتیجـه می تـوان گفـت که جنـگ افغانسـتان از زاویه 

روایت سـازی و پروپاگانـدای بومـی، گران تریـن جنـگ 

بـا طالبـان اسـت کـه برنـده ایـن جنـگ، بـا توجـه بـه 

شناسـایی دقیـق ابزارهـای بومـی و وطنـی یـک جنگ 

روانـی، طالـب  اسـت. هم چنـان طالبـان توانسـتند که 

هدفمنـد،  کشـتارهای  و  نظامـی  تشـدید حمـالت  بـا 

کپـه ی تـرازوی مذاکـرات صلـح دوحـه را به سـوی خود 

کننـد. سـنگین تر 

روایت های  از هامن  تلفیقی  درواقع  تبلیغاتی طالبان 

حامسی،  ترانه های  قالب  در  آن ها  بومی-ایدیولوژیک 

عامیانه  زبان  و  فهم  با  برگه هایی است که  و  شب نامه 

مردم جنوب افغانستان هامهنگ شده است.

به  توجه  با  که  توانسته اند  روایت ها  جنگ  در  طالبان 

و حکومت  ناتو  تبلیغاتی  اسرتاتژی  در  موجود،  خالی 

از  بگیرند.  پیشی  نرم  جنگ  عرصه  در  افغانستان، 

عوامل مهم و سازنده در جنگ روایت ها، تسلط و فهم 

فراوانی  نیز  و  قبیله ای  و  بومی  فرهنگ  به  گروه  این 

هویتی افغانستان است.

»توماس جانسون«، استاد دانشگاه و عضو بورد علمی 

بخش امنیت ملی دانشگاه نیروی دریای ایاالت متحده، 

نخستین کسی است که جنگ افغانستان را از منظر 

کرده  بررسی  آن  پروپاگاندای  و  تبلیغاتی  فرآرودهای 

است. 

کتاب جانسون- پرتو  در  و  اقتباس  با  نوشتار،  این  در 

می شود  اشاره  موضوع  این  به  طالبان-  روایت های 

به  مربوط  آن جایی که  از  افغانستان،  جنگ  تداوم  که 

جنگ روایت ها است، در گرو ضعف های تبلیغات ناتو 

و حکومت افغانستان و قوت گیری روایت های طالبان 

در این جنگ قرار گرفته است.

شناخت  در  توانسته اند  ظرافت  بسیار  با  طالبان 

مخاطب خود عمل کنند. به باور جانسون؛ طالبان پنج 

نوع مخاطب را برای خود تشخیص داده اند؛ مردم عام 

یا توده های بی طرف، طرفداران محلی، مردمان محلی 

مخالف، کشورهای همسایه و جامعه بین املللی. این 

گروه برای این پنج طبقه پیام ها و روایت های خاصی 

روایت های  ذهنیت شان،  اقتضای  به  توجه  با  و  دارد 

خود را تنظیم و آراسته است.

ملی گرایی،  طالبان،  روایت های  در  مهم  عنارص   

تاریخی  و  مذهبی  اخالقی،  توجیه  و  سازی  اعتقادی 

هویتی  کرثت گرایی  هم چنان  و  افغانستان  جنگ 

بر  مردم  بسیج  برای  تبلیغات شان  در  طالبان  است. 

محور خود، تالش کرده اند تا احساسات ملی، تاریخی، 

مذهبی و هویتی مردم را نشانه بروند. در واقع، آن ها 

از این مفاهیم هیجان انگیز، یک مرکز ثقل برای بسیج 

احساسات و گروگان گیری ذهن مردم ساخته اند.

طالبان  گروه  جامعه شناختی  گفت  باید  هم چنان 

موفق تر از نیروهای ناتو و امریکا در تعریف افغانستان 

در  دانش  و  سواد  خالی  به  توجه  با  گروه  این  است. 

از  که  کرده اند  تالش  افغانستان،  روستایی  محالت 

»الکس اشمیت«، تروریسم 
شناس معروف، در پییوند به 

رابطه ی خشونت و تبلیغات که این 
هردو را دو بال تروریسم می داند، 
می گوید: خشونت به دنبال تغییر 

رفتار به واسطه ایجاد وضعیت 
است و پروپاگاندا نیز هدف 

مشابهی را اما از راه متقاعدسازی 
دنبال می کیند و تروریسم ترکیبی از 

این دو است.

طالبان به مردم این گونه تلقین 
کردند که امریکایی ها می خواهند 
خط سرخ ناموسی ما را بشکیند و 

فرهنگ »روی لچی« را ترویج کینند. 
این برگه به جای این که مردم را به 

حمایت از پییام امریکا بسیج کیند، 
بر محور طالبان گرد آورد و صف 

داعیه طالبان را محکم تر ساخت.

تحلیل

ناظر شهید

و  روایت ها  نربد  دیدگاه  از  افغانستان  جنگ  بررسی 

حوزه های  در  که  است  کاری  تبلیغاتی،  جنگ  هم  یا 

جنگ  است.  شده  واقع  توجه  عطف  کمرت  علمی 

روایت ها، هامن کاربست قدرت نرم است که امروزه در 

و میان دولتی  بین امللل در جنگ میان گروهی  روابط 

و یا هم در برخورد میان دولت و گروه های شورشی و 

تروریستی رونق و رواج بیشرت دارد.

دولت ها و سایر کنش گران و بازیگران محیط بین امللل 

در دنیای جهانی شده داده ها و رسانه، تالش می کنند 

که با توجه به شاخصه های تأثیرگذار بر ذهنیت برش، 

به  نظامی،  و  سخت افزار  جبهه های  از  را  جنگ  بسرت 

می توان  این گونه،  دهند.  انتقال  مردم  روان  و  ذهن 

افکار عمومی را به راحتی گروگان گرفت.

بین امللل  روابط  نظریه پردازان  از  نای«  »جوزف  آقای 

به  او قدرت را  از کالبدشکافان مفهوم قدرت است.  و 

سه دسته ی قدرت سخت یا نظامی، قدرت اقتصادی 

در  او،  باور  به  می کند.  تقسیم بندی  نرم  قدرت  و 

قدرت سخت بازیگران محیط بین امللل از زور و فشار 

عینی برای مهار رقیب خود بهره می گیرند؛ در قدرت 

اقتصادی از راه تطمیع و پاداش و درنهایت در قدرت 

اقناع  و  جذاب  روایت های  شکل دهی  و  جاذبه  از  نرم 

بخش کار گرفته می شود.

قدرت نرم یا جنگ روانی چیست؟ باید گفت که جنگ 

بهره  مدرنیسم  از  و  محور  زور  تا  است  روزمحور  نرم 

بیشرتی می گیرد. جنگ نرم قناعت است تا خشونت. 

جنگ نرم جنگی در ذهن است نه در جبهه. جنگ نرم 

جنگ پندارها است نه جنگ فرسایشی. در جنگ نرم، 

تبلیغات تعیین کننده است نه تسلیحات.

پیوند  در  معروف،  شناس  تروریسم  اشمیت«،  »الکس 

به رابطه ی خشونت و تبلیغات که این هردو را دو بال 

تغییر  به دنبال  خشونت  می گوید:  می داند،  تروریسم 

نیز  پروپاگاندا  و  است  وضعیت  ایجاد  به واسطه  رفتار 

هدف مشابهی را اما از راه متقاعدسازی دنبال می کند 

و تروریسم ترکیبی از این دو است.

اکنون نقش تبلیغات و روایت سازی طالبان در جنگ 

افغانستان با نیروهای ناتو و رسبازان افغانستان را به 

نوشتار  این  در  هم چنان،  می گیریم.  تحلیل  و  بحث 

به  با  و  چگونه  طالبان  که  بربیم  پی  تا  می کوشیم 

رقیبان خود  از  توانسته اند  کاربسنت چه ظرافت هایی 

پیشی بگیرند.

روایت های  برابر  در  طالبان  تبلیغاتی  شگردهای 

روانی ناتو و حکومت افغانستان و نیز روایت های آنان 

یافنت  ادامه   در  مهم  عوامل  از  یکی  طالبان،  برابر  در 

جنگ و توازن نربد میان نیروهای ناتو و طالبان بوده 

است. طالبان، درواقع توانسته اند یکی از عنارص مهم 

جنگ را که نربد روایت ها و اسرتاتژی تبلیغاتی است، 

به درستی و به صورت منظم شکل ببخشند.

یک طرف  از  اسرتاتژی،  این  مبنای  بر  طالبان 

ایدیولوژی خود را بر بسرت این روایت ها زنده نگه دارند 

و  و روان دشمن غلبه کرده  اراده  به  از سوی دیگر،  و 

اسرتاتژی  کرده اند.  تضعیف  را  آن ها  روانی  اسرتاتژی 

طالبان؛ 
وایت ها پیشتاز جنگ ر
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چـاه و افشـار بـا داشـنت 2 چاه عمیـق، منابع آب رسـانی 

در کابل اسـت.

همین گونه؛ 72 رشکت خصوصی آب رسـانی نیز در شـهر 

کابـل، برای شـهروندان آب رسـانی می کنند کـه همه اش 

رشکت هـای  می گیرنـد.  بهـره  زیرزمینـی  آب هـای  از 

بی رویـه ی  مرف کننـده ی  دو  آب معدنـی  و  آب رسـانی 

آب هـای زیرزمینـی اسـت کـه ب حفـر چاه هایـی به عمق 

زیرزمینـی  آب هـای  کاهـش  باعـث  مـرت   300 تـا   200

کابـل می شـود.

رشیـف همـت، رییس رشکـت آب معدنی میـالد می گوید، 

شـش مـاه می شـود کـه در شـکردره فعالیـت دارد و بـرای 

دریافـت آب چاهـی بـا عمـق 130 مـرت حفـر کـرده کـه 

روزانـه چهـار تـا پنـج سـاعت از آن آب بیـرون می کشـد. 

او می گویـد که درخواسـت جوازشـان را بـه وزارت صنعت 

و تجـارت سـپرده اند؛ امـا ایـن وزارت از دادن جـواز بـه او 

خـودداری کـرده اسـت. بـه اسـاس آمـار وزارت صنعـت و 

تجـارت، 9 رشکـت آب معدنـی و 43 رشکـت نوشـابه های 

غیرالکلولـی در کابل فعالیت دارد؛ درحالی که مسـئوالن 

اداره ملـی تنظیـم امـور آب، می گوینـد کـه 29 رشکـت 

کابـل  در  غیرالکلولـی  نوشـابه های  و  آب معدنـی  تولیـد 

وجـود دارد.

تولیـد  رشکتـی  هیـچ  »بـه  می گویـد:  خپلـواک  نظـام 

آب معدنـی و نوشـابه های غیرالکولـی مجـوز اسـتفاده از 

منابـع آب زیرزمینـی داده نشـده اسـت. هم چنـان طـرح 

انتقـال تدریجـی ایـن رشکت هـا به خارج از محوطه شـهر 

کابـل تحـت کار قـرار دارد.«

بااین حـال، مسـئول رشکـت آب معدنـی میـالد، می گویـد 

کـه در 12 رشکـت تولیـدی آب معدنـی کـه در نزدیکـی 

رشکـت او قـرار دارد، منابـع آبی شـان را از زیرزمین تأمین 

می کننـد.

هرچنـد می خواسـتم در گـزارش نظـر رشکت هـای تولیـد 

آب معدنـی را داشـته باشـم؛ اما با متاس هـای مکرری که 

داشـتم، هیچ کـدام از رشکت های آب معدنی و آب رسـانی 

حـارض به مصاحبه نشـدند.

و  حامم هـا  موترشـویی ها،  رشکت هـا،  ایـن  کنـار  در   

حوض هـای آب بـازی نیـز از مکان هایی اسـت کـه به گونه 

می کنـد. اسـتفاده  زیرزمینـی  آب هـای  از  بی رویـه 

 240 کـه  می گوینـد  کابـل،  شـهرداری  در  مسـئوالن 

موترشـویی در کابـل وجـود دارد کـه 32 بـاب آن جـواز 

همین گونـه  دارد.  فعالیـت  غیرقانونـی  آن  باقـی  و  دارد 

600 حـامم و 29 حـوض آب بـازی در کابل فعالیت دارد.

در  رسـانه ها  هامهنگـی  مسـئول  علـی زی،  معـروف 

شـهرداری کابـل می گویـد کـه مقـدار آب مرفـی ایـن 

مکان هـا مشـخص نیسـت؛ امـا بدون شـک روزانـه مقدار 

بـه مـرف می رسـد. مکان هـا  ایـن  در  آب  از  زیـادی 

می شـود،  زمیـن  فرونشسـت  سـبب  کـه  دیگـری  عامـل 

ساختامن سـازی به گونـه عمـودی و بیش ازانـدازه اسـت؛ 

کابـل پرجمعیت تریـن شـهر کشـور اسـت. مترکـز نفـوس 

سـاختامن های  کـه  اسـت  شـده  باعـث  شـهر  ایـن  در 

زیـادی بـه شـکل قانونـی و غیرقانونی در این شـهر اعامر 

شود.

آمـار شـهرداری کابـل نشـان می دهـد کـه 80 هـزار خانه  

از یـک تـا پنچ طبقـه ای در مناطق پالنی این شـهر،200 

هـزار خانـه از یک تـا چهار طبقـه ای در مناطق غیرپالنی 

و 60 هـزار خانـه در دامنـه کوه هـا در ایـن شـهر اعـامر 

شـده است.

محمـد سـامل حسـینی، می گویـد کـه ازدیـاد نفـوس در 

کابـل باعـث شـده اسـت کـه سـاختامن های زیـادی در 

سـطح شـهر اعامر شـود و توسعه شهری بیشـرت به صورت 

عمـودی در حـال افزایـش اسـت. ایـن افزایـش نفـوس و 

اسـتخراج  کـه  شـده  باعـث  یک سـو  از  ساخت وسـازها 

سـوی  از  و  یابـد  افزایـش  به شـدت  زیرزمینـی  آب هـای 

دیگـر اعـامر سـاختامن های بلند منـزل و سـنگین باعث 

می شـود کـه بـه طبقـات زمین فشـار بیشـرتی وارد شـده 

فرونشسـت  ایجـاد  سـبب  زمـان  به مـرور  فشـار  ایـن  و 

می شـود.

اگر زمین فرونشست داشته باشد چه خواهد شد؟

فرونشسـت زمیـن آخریـن مرحلـه ی تخریب خاک اسـت؛ 

بـدون  و  از منابـع مهـم در طبیعـت اسـت  خـاک یکـی 

خـاک زندگـی در روی زمیـن امکان پذیـر نخواهـد بـود.

در  درز  ایجـاد  کـه  می گویـد  حسـینی،  سـامل  محمـد 

تخریـب  بـرق،  انتقـال  پایه هـای  کـج  شـدن  دیوارهـا، 

اسـاس و تهداب سـاختامن ها و ایجاد شکسـت و درز در 

رسک هـا و دیگـر پروژه هـای زیربنایی از مشـکالتی اسـت 

کـه در اثـر فرونشسـت زمیـن بـه  وجـود می آیـد.

کابـل  شـهر  در  کـه  دارد  امـکان  می افزایـد،  حسـینی 

تاکنـون پدیـده فرونشسـت پیامـد و اثـرات منفـی ایجـاد 

ایـن  در  هنـوز  تـا  این کـه  به دلیـل  امـا  باشـد  منـوده 

پیامدهـای  اسـت،  نگرفتـه  صـورت  علمـی  موردمطالعـه 

زلزلـه  ماننـد  دیگـری  عوامـل  بـه  فرونشسـت  از  ناشـی 

ارتبـاط داده شـده باشـند؛ بنابرایـن مطالعـه و تحقیـق 

علمـی جامـع در مـورد میـزان فرونشسـت زمیـن، عوامـل 

آن و اثـرات آن بـاالی تأسیسـات و زیربناهـای شـهری در 

می شـود. پنداشـته  رضوری  و  حیاتـی  کابـل  شـهر 

راه های حل و کارکرد مسئوالن حکومت

بـا کاهـش آب هـای زیرزمینـی  فرونشسـت زمیـن چـون 

رابطـه مسـتقیم دارد و یکـی از دالیـل اصلـی فرونشسـت 

زمیـن پاییـن روی آب هـای زیرزمینی اسـت؛ کارشناسـان 

بدیل اسـتخراج آب های زیرزمینی را اسـتفاده از آب های 

سـطحی می داننـد.

دولتـی،  تعمیـرات  سـقف  از  بـاران  آب  جمـع آوری 

آب  از  اسـتفاده  صنعتـی،  پارک هـای  و  شـهرک ها 

انتقـال  به منظـور رسسـبزی شـهر،  بنـد قرغـه  و  دریاهـا 

آب آشـامیدنی بـا متدیـد پایپ الیـن از دریـای پنجشـیر، 

احـداث بنـد للنـدر به ظرفیـت 248 میلیـون مرتمکعب و 

برنامـه تغذیـه مصنوعـی آب هـای زیرزمینـی کابل توسـط 

احـداث حوض هـای تغذیـه ای و تغذیـه منابـع آب هـای 

زیرزمینـی توسـط چاه هـای تزریقـی از برنامه هایی اسـت 

کـه مسـئوالن اداره ملـی تنظیـم امـور آب، بـرای کاهـش 

اسـتفاده از آب هـای زیرزمینـی، کنـرتل پاییـن روی ایـن 

آب هـا و جلوگیری از فرونشسـت زمین روی دسـت دارند.

می شـود.

کـه  می افزایـد  آب،  امـور  تنظیـم  ملـی  اداره  سـخنگوی 

شـده  زمیـن  نشسـت  باعـث  کـه  شـاخصه ها  از  یکـی 

می توانـد تخلیـه طبقـات زمیـن از آب اسـت و تحقیقـات 

در خصـوص فرونشسـت زمیـن کابـل کـه در اثـر کاهـش 

دارد. ادامـه  اسـت،  زیرزمینـی  آب هـای 

بر اسـاس آمار رشکت آب رسـانی و کانالیزاسـیون شـهری 

افغانسـتان، 720 هـزار تـن از شـهروندان کابـل، تحـت 

متباقـی  و  دارد  قـرار  رشکـت  ایـن  آب رسـانی  پوشـش 

تأمیـن  چاه هـا  حفـر  طریـق  از  را  آب شـان  شـهروندان 

. می کننـد

و  آب رسـانی  رشکـت  سـخنگوی  سـعیدی،  نویـد  سـید 

بـه روزنامـه ی صبـح  افغانسـتان،  کانالیزاسـیون شـهری 

کابـل، می گویـد کـه در حـال حـارض تنهـا منبـع آبـی در 

کابـل آب هـای زیرزمینی اسـت و مردم و مسـئوالن هر دو 

از ایـن منبـع اسـتفاده می کنـد. مـردم بـا حفـر چاه هـای 

عمیـق، آب هـای زیرزمینـی را به گونـه بی رویـه اسـتفاده 

می کنـد.

مسـئوالن ایـن رشکـت می گویند کـه در حـال حارض 42 

چـاه فعـال و 2 کاریـز منابـع آب رسـانی، ایـن رشکـت در 

کابـل اسـت؛ بگرامی با داشـنت 13 چـاه، عالو الدین 13 

مـا روی زمیـن کابـل قـدم می زنیـم، زمیـن  درحالی کـه 

پاییـن  رفـنت اسـت؛ چیـزی کـه  مـا در حـال  پـای  زیـر 

را  آن  زیسـتی  محیـط  و  زمین شناسـی  کارشناسـان 

می گوینـد. زمیـن  فرونشسـت 

کابـل،  شـهر  فرونشسـت  مـورد  در  اکنـون  تـا  هرچنـد 

نهادهـای  و  دولتـی  ارگان هـای  سـوی  از  پژوهشـی 

تحقیقـی افغانسـتان انجـام نشـده؛ امـا در دو پژوهشـی 

کـه توسـط مریم محمدی عطشـانی، دانشـجوی دکرتای 

مخاطـرات جیومورفولوژیـک در دانشـگاه تهـران و چهـار 

دانشـجوی دانشـگاه نیوکاسـل انجام شـده اسـت، نشان 

می دهـد کـه زمین شـهر کابل فرونشسـت داشـته اسـت.

تصاویـر  پـردازش  روش  بـا  عطشـانی،  محمـدی  مریـم 

 2014 سـال  از  کـه  اسـت  دریافتـه  راداری-ماهـواره ای 

و  کابـل ۸٫2 سـانتی مرت  مناطـق  از  بعضـی  تـا 2019، 

مناطـق دیگـر ۳٫۳ سـانتی مرت در هـر سـال فرونشسـت 

میـزان  کـه  می دهـد  نشـان  او  تحقیـق  اسـت.  داشـته 

تابـع  به طـور معمـول  کابـل  زمیـن در شـهر  فرونشسـت 

تغییـرات سـطح آب هـای زیرزمینـی در ایـن شـهر اسـت. 

نتایـج تحقیـق او طـی مقالـه ای در 13 جدی سـال روان 

زیـر عنـوان »فرونشسـت زمیـن و مـرگ کابـل« در روزنامه 

هشـت صبـح نـرش شـده اسـت.

»گوهـر محمـدوف«، »ژینـک«، »ژینگ هونگلی« و »شـین 

وی« چهـار دانشـجوی دانشـگاه نیوکاسـل انگلسـتان اند 

کـه در تحقیقی دریافته اند که میانگین فرونشسـت زمین 

در شـهر کابـل، از سـال 2014 تـا 2019، سـاالنه 5،3 

سـانتی مرت بـوده اسـت. در ایـن تحقیـق کـه در جـوالی 

نـرش   )MDPI )remote sensing ژورنـال  در   2020

شـده، نیـز از روش پـردازش تصاویـر راداری-ماهـواره ای 

اسـتفاده شـده کـه نشـان می دهـد، فرونشسـت زمیـن با 

پاییـن رفنت سـطح آب هـای زیرزمینـی رابطه ی مسـتقیم 

دارد.

در تحقیقـی آمـده اسـت کـه سـطح آب هـای زیرزمینـی 

کابل در نقاط مختلف شـهر کابل از 8 تا 23 سـانتی مرت 

پاییـن آمـده اسـت. در ایـن تحقیق، شـهر کابل بـه چهار 

باالیـی -جنوبـی و غربـی-  سـاحه تقسـیم شـده؛ کابـل 

کابـل پایینـی -شـامل و رشق- پغـامن و دریـای لوگـر که 

میـزان نشسـت زمیـن در این سـاحات در پنج سـال اخیر 

به ترتیـب 23٫8، 10٫9، 12٫9 و 8٫9 سـانتی مرت بـوده 

اسـت که بیشـرتین میزان نشسـت زمین در کابل باالیی 

پاییـن روی  کـه  مناطقـی  اسـت. در  اندازه گیـری شـده 

آب هـای زیرزمینـی زیادتـر بـوده، میـزان نشسـت زمیـن 

نیـز بیشـرت بوده اسـت.

فرونشسـت زمیـن، تهدیـدی جـدی بـرای محیط زیسـت 

عوامـل  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  سـاختامنی  زیربناهـای  و 

نیـز  انسـان ها  فعالیـت  زمین لرزه هـا،  ماننـد  طبیعـی؛ 

بی رویـه  اسـتخراج  دارد.  آن  ایجـاد  بـر  مؤثـری  نقـش 

آب هـای زیرزمینـی، اسـتخراج بیش ازحـد مـواد معدنی و 

نفتـی و تراکـم بیش ازحـد نفـوس و اعـامر سـاختامن ها 

در یـک منطقـه، عوامـل مهـم فرونشسـت زمیـن اسـت. 

آب هـای  از  بی رویـه  اسـتخراج  زمین شناسـان،  بـاور  بـه 

زیرزمینی و اعامر سـاختامن های بلند سـبب فرونشسـت 

زمیـن کابـل شـده اسـت.

عامل های فرونشست زمین

یکـی از مـوارد مهم که سـبب فرونشسـت زمین می شـود، 

اسـتخراج بی رویـه آب هـای زیرزمینـی و درنتیجـه بیـرون 

شـدن آب از منافـذ خاک ها اسـت.

محمدسـامل حسـینی، متخصـص و انجنیر زمین شناسـی 

و اسـتاد دانشـگاه پولی تخنیـک کابـل، می گویـد؛ زمانی 

و  می شـود  کـم  زمیـن  زیـر  الیه هـای  در  آب  حجـم  کـه 

سـطح آب هـای زیرزمینـی پاییـن مـی رود، منافـذ موجود 

در بیـن ذرات خـاک از آب تخلیـه شـده و بـه دلیـل وزن 

الیه هـای باالیـی به مـرور زمـان ایـن خالیگاه از بیـن رفته 

و سـبب ایجـاد فرونشسـت در سـطح زمیـن می شـود.

آب  تأمیـن  بـرای  کابـل،  شـهروندان  بیشـرت  بااین حـال 

مـورد نیازشـان از آب هـای زیرزمینـی اسـتفاده می کنند؛ 

آب رسـانی  خدمـات  بـه  این کـه  بـرای  شـهروندان  ایـن 

در خانه های شـان چاه هـای  ندارنـد،  دولتـی دسرتسـی 

عمیـق حفـر کرده انـد. مسـئوالن اداره تنظیـم امـور آب و 

رشکـت آب رسـانی شـهری افغانسـتان آمار دقیـق ندارند.

نظـام خپلـواک، سـخنگوی اداره ملـی تنظیـم امـور آب، 

آب  مرتمکعـب  میلیـون   100 بـه  نزدیـک  کـه  می گویـد 

در سـال از زیرزمیـن کابـل اسـتخراج می شـود. بـه گفتـه 

آقـای خپلـواک، این شـهر در مرف و ذخیـره ی آب های 

تـوازن  مرتمکعـب،  میلیـون   50 همه سـاله،  زیر زمینـی، 

کـم  زیرزمینـی  آب هـای  از ذخیره هـای  کـه  دارد  منفـی 

گزارش

اکینون در مورد فرونشست شهر 
کابل، پژوهشی از سوی ارگان های 

دولتی و نهادهای تحقیقی 
افغانستان انجام نشده؛ اما در دو 
پژوهشی که توسط مریم محمدی 

عطشانی، دانشجوی دکیترای 
مخاطرات جیومورفولوژیک در 

دانشگاه تهران و چهار دانشجوی 
دانشگاه نیوکاسل انجام شده 

است، نشان می دهد که زمین شهر 
عامل دیگری که سبب فرونشست کابل فرونشست داشته است.

زمین می شود، ساختمان سازی 
به گونه عمودی و بیش ازاندازه 

است؛ کابل پرجمعیت ترین شهر 
کشور است. تمرکز نفوس در 
این شهر باعث شده است که 

ساختمان های زیادی به شکل 
قانونی و غیرقانونی در این شهر 

اعمار شود.

نشست شهر کابل؛  و فر
یستی جبران ناپذیرترین تخریب محیط ز

صبح کابل 

راحله یوسفی
گزارشگر
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راسـت گرایان ضـد مسـلامن غـرب از اسـالم سیاسـی و 

گروه هـای مذهبـی هم چـون طالبـان حامیت مسـتقیم 

و غیرمسـتقیم می کننـد؟ ایـن پرسشـی اسـت که ذهن 

بسـیاری از نخبـگان را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت.

حقیقـت ایـن اسـت کـه غربی هـا از تجربه قرون وسـطا 

متوجـه  راسـت گرا  سیاسـتمداران  آموخته انـد.  بسـیار 

شـده اند کـه از ایـن تجربـه تاریخـی می تواننـد بـرای 

خـارج از غـرب هم اسـتفاده کننـد. آن ها جهان اسـالم 

را رقیبـی بالقـوه می بیننـد. چگونـه می تـوان این رقیب 

را پراکنـده، ضعیف و کند سـاخت؟ جواب قرون وسـطا 

اسـت. اگـر دنیای اسـالم را گرفتـار بیامری هـای قرون 

 وسـطا منایند، هامن دوران سـیاه را مسـلامنان در این 

عـر تجربـه خواهنـد کرد.

دادم،  توضیـح  مقالـه  ابتـدای  در  کـه  هامن طـور 

نهـاد  قـدرت  وسـطا  قـرون  کشـنده  بیامری هـای  از 

روحانیـت یعنـی کلیسـا بـود. قدرتـی کـه فیلسـوفان، 

هرنمنـدان و دانشـمندان را رسکـوب کـرده بـود و جلـو 

اسـالم صاحـب  دنیـای  اگـر  بـود.  گرفتـه  را  پیرشفـت 

نهادهـای روحانیـت مشـابه شـود که قـدرت را تصاحب 

بـر  آمـد،  وسـطا  قـرون  در  اروپـا  رس  بـر  آنچـه  کننـد، 

آمـد. اسـالم  امـروز خواهـد  رس مسـلامنان در دنیـای 

سیاسـی بـه معنـای قدرمتنـد شـدن نهـاد روحانیـت، 

و  قـدرت  کسـب  بـرای  دیـن  از  ابـزاری  اسـتفاده 

اسـت. مسـلامنان  پراکندگـی 

مسـلامنان دوران اتحـاد و پیرشفـت خـود را فرامـوش 

یکتاپرسـتی  نیـک  نتایـج  کـه  دورانـی  در  کرده انـد، 

هامهنگـی، نظـم و متـدن آورده بـود. آن هـا فرامـوش 

کرده انـد کـه دلیل پیرشفت شـان شـاعران، فیلسـوفان 

روحانیـت  نهـاد  نـه  بودنـد،  مسـلامن  دانشـمندان  و 

قـرون  بـه  نگاهـی  مسـلامنان  کاشـکی  قدرت طلـب. 

وسـطا و بعدازآن بیاندازند، زمانی که مالهای مسـیحی 

گالیلـه را به خاطر نظریه گردش زمین به دور خورشـید 

محاکمـه کردنـد. مسـلامنان متوجه نشـده اند کـه نهاد 

روحانیت در اسـالم سیاسـی چه شـباهت های عجیبی 

بـا نهـاد روحانیـت در قـرون وسـطا مسـیحیت دارد.

بـه  را  افـکار  و  محـدود  را  آزادی  می توانـد  کـه  یافتـه 

بکشـد. زنجیـر 

اسـت،  آمـده  بنـد  زبانـش  شـاعر  طالـب  تـرس  از 

گلویـش  آوازخـوان  می لـرزد،  دسـتش  مجسمه سـاز 

بـه  فیلسـوف  طالـب  تـرس  از  اسـت.  شـده  خشـک 

دانشـمند  و  شـده  بی انگیـزه  معلـم  افتـاده،  سفسـطه 

مـرده اسـت. از تـرس طالـب جـوان به فکر فرار اسـت و 

پیـر بـه فکـر مـردن.

و  خـود چیـره شـوند  تـرس  بـر  نتواننـد  نخبـگان  اگـر 

مـردم نتواننـد مالهـا را خلـع قـدرت کننـد، عر سـیاه 

افغانسـتان در راه اسـت. کسـب قـدرت سیاسـی نهـاد 

روحانیـت توسـط طالبـان آخریـن میـخ بر تابـوت گوهر 

دیـن و انسـانیت اسـت. مـرگ تدریجـی ملتـی کـه بـا 

تولـد عـر سـیاه در افغانسـتان ادامـه خواهـد یافـت.

دین ابزاری و دشمنی با دین

وقتـی دیـن اسـالم متولـد شـد، اعـراب از جاهلیـت و 

پراکندگـی رنـج می بردند. دین اسـالم موجـودی مجرد 

و جـدا از یکتاپرسـتی نبـود و عیـن ایـامن بـه یگانگـی 

و غایـت  بـود. پـس دیـن خـود یـک هـدف  پـروردگار 

بـود. مثـل سـعادت و مثـل هـر خوبـی دیگـر کـه هدف 

و غایـت اسـت نـه وسـیله، دین هـم در گوهـر خود یک 

غایـت و خوبـی بـود.

هـر وقـت از هـدف و غایـت به عنـوان وسـیله اسـتفاده 

تـا بتوانـد  شـود، درواقـع ماهیـت آن عـوض می شـود 

به عنـوان ابـزار مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. البتـه اگـر 

آن وقـت  باشـد،  شـده  سـاخته  کاری  بـرای  ابـزاری 

اسـتفاده از آن به عنـوان ابـزار پسـندیده اسـت، مثـالً 

اسـتفاده از چاقـو بـرای بریـدن؛ امـا دیـن اسـالم بـرای 

تسـخیر قلب هـا و یکتاپرسـتی آمـده اسـت، نـه بـرای 

اسـتفاده ابـزاری توسـط انسـان ها در کسـب قـدرت یـا 

ثـروت.

انسـانی کـه احسـاس نیـاز کنـد بـه دنبـال گوهـر دین 

مـی رود و قلـب خود را بر روی یکتاپرسـتی باز می کند. 

اسـالمی  ظواهـر  تحمیـل  بـرش  نیـاز  احسـاس  بـدون 

انسـان ها منی انجامـد و مسـلامنان  قلـب  بـه تسـخیر 

از  تـا  بـه درد تاجـران دیـن می خورنـد  ظاهـری فقـط 

آن هـا بـه نـام دیـن بهره کشـی شـود.

 مالهـا در طـول تاریـخ رشوع بـه مجـرد کـردن دیـن 

تـا  منوده انـد  دینـی  ظواهـر  اسـاس  بـر  آن  تعریـف  و 

مورداسـتفاده  وسـیله  یـک  هم چـون  را  دیـن  بتواننـد 

قـرار دهنـد. درواقـع با رشـد فقـه و ظاهرگرایـی دینی، 

اسـالم قابلیـت وسـیله شـدن پیـدا کـرد. 

طـوری که یکتاپرسـتی قلبی رشط دین داری پنداشـته 

منی شـود، بلکـه حفـظ ظاهـر و اسـتفاده ابـزاری معیار 

دیـن داری امـروزی شـده اسـت. مـال دیـن آسـامنی را 

بـه کاالیـی زمینـی تنـزل داده تـا بتوانـد به عنـوان ابزار 

کسـب ثـروت و قـدرت از آن اسـتفاده کنـد. گوهر دین 

در جامعـه کمرنـگ شـده و ظواهر دینی فربه شـده اند. 

تجربـه ثابـت کـرده کـه »دیـن ابـزاری« دشـمن گوهـر 

مـال  و  طالـب  پـس  اسـت.  یکتاپرسـتی  یعنـی  دیـن 

به عنـوان وسـیله  دیـن  از  اسـتفاده  و  دینـی  بـا شـعار 

کرده انـد. وارد  مـردم  ایـامن  بـه  را  رضبـه  بزرگ تریـن 

 مـردم بایـد از خـود بپرسـند کـه اسـتفاده ابـزاری دین 

توسـط طالبـان بـرای کسـب قـدرت، چـه کمکـی بـه 

نفـوذ گوهـر دیـن در قلـب آن هـا می کنـد؟ چـرا جامعه 

دین داران در فسـاد، جنگ و تباهی غرق شـده اسـت؟ 

اگـر در قلب آن ها یکتاپرسـتی النه کرده اسـت، چگونه 

این همـه پراکندگـی، ظلـم و فسـاد ممکن اسـت؟

اسالم سیاسی و پراکندگی مسلامنان

حـاال بـر همـگان روشـن شـده کـه گروه هـای تنـدروی 

غربـی  جاسوسـی  رسویس هـای  توسـط  اسـالمی 

ایجـاد شـده اند یـا حامیـت شـده اند. سـاختامن ایـن 

گروه هـا از مالهـا یـا متخصصیـن دیـن سـاخته شـده 

اسـت و آن هـا پرچـم دار اسـالم سیاسـی هسـتند. چـرا 

تحلیل

آنچه را ما در افغانستان با 
حکمرانی اجتماعی مالها شاهد 

هستیم به اشکال مختلف در 
دنیا تجربه شده است. یکی از این 

تجربه ها، قرون وسطا از قرن پنجم 
تا قرن پانزدهم میالدی است.

در افغانستان وسطا  ون  قر
دیـن هامننـد هر داشـته ی دیگـر برش، در مسـیر تاریخ 

دچـار تغییـر و تحـول می شـود. یکـی از عوامـل ایـن 

تغییـر ارتـزاق دینـی اسـت؛ یعنـی قـرشی در جامعـه 

رشـد می کنـد کـه از راه دیـن کسـب روزی می کننـد. 

بـه عبارتـی؛ بـا کاالی دیـن کاسـبی می کننـد.

ایـن قـرش به طور خواسـته یا ناخواسـته به دین شـکلی 

و  داشـته  برایـش  را  منفعـت  بیشـرتین  کـه  می دهـد 

بتوانـد بـا این کاسـبی روزگارش را بگذرانـد. وقتی این 

قـرش، در جامعه قدرت غالب شـود، ایـن فرم دین داری 

در بیـن عـوام رایـج می شـود. نوعـی از دیـن داری کـه 

مـال از طرفـی واسـطه فیض و برکت می شـود و از طرف 

دیگر مالترسـی و مال پرسـتی در ناخـودآگاه دین داران 

به قـدری  عـوام  روان  در  فراینـد  ایـن  می کنـد.  النـه 

مـال  بـدون  را  دیـن  دیگـر  آدمـی  کـه  اسـت  پرقـدرت 

منی توانـد تصـور کنـد و یگانه راه کسـب فیـض و برکت 

آسـامنی را از مسـیر مـال می بینـد.

مالهایـی  بـا  روحانیـت  نهـاد  کـه  اسـت  این چنیـن 

امـا  می شـود؛  اجتامعـی  قـدرت  بزرگ تریـن  حریـص 

منی کنـد،  کفایـت  پیشـه  تجـارت  نهـادی  بـرای  ایـن 

لـذا کسـب قـدرت سیاسـی گام بعـدی نهـاد روحانیـت 

اسـت. پـروژه کسـب قدرت سیاسـی طالبـان در همین 

راسـتا برای ایجـاد دیکتاتوری مذهبـی و ترفیع جایگاه 

بـه مقـام خدایـی  بیـن خـدا و خلـق،  از واسـطه  مـال 

اسـت. مقامـی کـه در آن مالهـا احـکام الهـی صـادر 

می کننـد یـا احـکام الهـی را بـر اسـاس منافـع خـود 

می کننـد. تفسـیر 

قدرمتنـد  چنـان  شـوند  زمـان  فرعـون  کـه  مالهایـی 

هسـتند که بر روح و جسـم دین پرسـتان و مال پرسـتان 

حکـم خواهنـد رانـد. این گونـه اسـت کـه دیکتاتـوری 

مذهبـی زمینـه مـرگ یکتاپرسـتی را فراهـم می کنـد.

قرون وسطا

آنچـه را مـا در افغانسـتان با حکمرانـی اجتامعی مالها 

شـاهد هسـتیم به اشـکال مختلف در دنیا تجربه شـده 

قـرن  از  وسـطا  قـرون  تجربه هـا،  ایـن  از  یکـی  اسـت. 

پنجـم تـا قـرن پانزدهـم میالدی اسـت.

چنـد قـرن از ایـن دوره بـا حکمرانـی مالهای مسـیحی 

چنـان تاریـک اسـت کـه به عـر سـیاه معروف اسـت. 

در ایـن دوره کلیسـای کاتولیـک بـه قدرمتندترین نهاد 

در ایـن دوره تبدیـل شـد. پـاپ لئـوی سـوم در سـال 

۸۰۰ میالدی »شـارملانی« را امپراتـور روم نامید. مردم 

درآمـد  از  بایـد هرسـال %1۰  اروپـا  در رسارس  عـادی 

می پرداختنـد.  کلیسـا  بـه  عرشیـه  به عنـوان  را  خـود 

البتـه کلیسـا از پرداخـت مالیـات معـاف بـود و همیـن 

سیاسـت  بـه آن هـا کمـک کرد تا پـول و قدرت بسـیاری 

بـه دسـت آورند.

در همیـن زمـان مسـلامنان شـهرهای فرهنگـی کالنی 

هم چـون بغـداد، دمشـق و قاهره داشـتند کـه در آن ها 

شـکوفایی  بـه  فیلسـوفان  و  دانشـمندان  شـاعران، 

رسـیدند و هـزاران کتـاب تولیـد کردنـد. این هـا همـه 

بـه لطـف زنـده بـودن گوهـر دیـن اسـالم بـود کـه همه 

را بـا یکتاپرسـتی بـه هـم پیونـد مـی داد و از طرفـی در 

ضعـف نهـاد روحانیـت هنوز دین پرسـتی و مال پرسـتی 

هم چـون اروپـا رواج پیـدا نکـرده بـود تـا مالهـا بتواننـد 

شـاعران، دانشـمندان و فیلسـوفان را رسکـوب کننـد و 

افـکار مـردم را بـه زنجیـر بکشـند.

نهـاد  یافـنت  قـدرت  بـا  اروپـا  در  امـا  حـال  ایـن  بـا 

بـرای  خـود  قـدرت  از  مسـیحی  مالهـای  روحانیـت، 

رسکـوب شـاعران، دانشـمندان و فیلسـوفان اسـتفاده 

کردنـد. چنانکـه در قـرون وسـطا فلسـفه، هـرن و دانش 

در غـرب پیرشفـت نکـرد و متـدن غـرب شـبیه باتـالق 

گندیـده بـا مردمانـی اسـیر در جهل شـد. مردمانی که 

هـر چـه بیشـرت دسـت وپا می زدنـد بیشـرت در باتالقـی 

که مالهای مسـیحی برایشـان درسـت کـرده بودند فرو 

می رفتنـد. 

در قـرن چهاردهـم میـالدی نـگاه مـردم غـرب بـه ایـن 

تاریخ سـیاه زمینـه عر بیدارگری و رنسـانس را فراهم 

کـرد. زمانـی کـه نهـاد روحانیـت در غـرب خلـع قـدرت 

شـد و آزادی زمینـه متـدن کنونـی را فراهـم آورد.

روی  پیـش  دنیـای  بیـن  عجیبـی  شـباهت های 

افغانسـتان و قـرون وسـطا وجـود دارد. در افغانسـتان 

تلـخ  میـوه  و  اسـت  نشسـته  بـار  بـه  روحانیـت  نهـاد 

قـدرت  کـه  نهـادی  اسـت.  داده  حاصـل  را  طالبـان 

اجتامعـی و قـدرت نظامـی دارد. نهـادی کـه حـاال بـه 

دنبـال قـدرت سیاسـی اسـت. ایـن نهـاد چنـان قدرت 

سیاستمداران راست گرا متوجه 
شده اند که از این تجربه تاریخی 
می توانند برای خارج از غرب هم 

استفاده کینند. آن ها جهان اسالم 
را رقیبی بالقوه می بینند. چگونه 

می توان این رقیب را پراکینده، 
ضعیف و کیند ساخت؟ جواب 

قرون وسطا است.

کرت صمد علی مرادی دا

دین پرستی در مقابل خداپرستی

آنـگاه کـه دین بـرای رهنمـود انسـان نازل شـد، جهان 

آدمـی را بـه دنیـای پـس از مـرگ پیونـد زد. گوهـری 

کـه دیـن را مقـدس می کنـد خداونـد متعـال اسـت که 

یگانـه پرسـتیده می شـود.

مومـن  نیکـوی  کـردار  و  گفتـار  منشـأ  یگانه پرسـتی 

اسـت. ماجـرای تولـد دین بـا معجزه یکتاپرسـتی آدمی 

را منقلـب و جامعـه را زیـر و رو می کنـد. درواقع، عوض 

شـدن چهـره جامعـه از بهر تحول انسـان مومن و کردار 

نیـک او اسـت. بـه عبارتـی؛ نشـانه های انقـالب دینـی 

ثانویـه بـه منقلب شـدن مومنـان بسـتگی دارد.

و  یکتاپرسـتی  دیـن  نـزول  دلیـل  بـرشی  نیازهـای   

نـازل  بـرای زمـان خاصـی  جهان شـمول اسـت. دیـن 

نشـده ولی؛ تاریخ دین به دسـت برش خطاکار سـاخته 

زمینـی  و  کـردن  زمینـی  بـه  کـه  بـرشی  اسـت.  شـده 

شـدن معتـاد اسـت. خـدا را از آسـامن پاییـن کشـیده 

و در معبـد خـدا را تجسـم و تصـور می کنـد. بـه ایـن 

ترتیب، اجسـام و افراد مقدس پنداشـته شـده و اجزای 

دیـن زمینـی می شـود. این گونـه اسـت کـه انسـان از 

خداپرسـتی عبـور کـرده و بـه دین پرسـتی می پـردازد.

به تدریـج یگانه پرسـتی و یگانگـی، جایـش را بـه مالهـا 

و مقدسـات زمینی می دهد و کسـانی جانشـین خدا و 

سـخنگوی او بـر روی زمیـن می شـوند. در ایـن مرحلـه 

دین آسـامنی، زمینی شـده و بیشـرت دین داران به جای 

خداپرسـتی به دین پرسـتی مشـغول می شـوند.

بـه عبارتـی، ظواهـر دینـی، مقدسـات آن ها می شـود و 

گوهـر دیـن را فرامـوش می کننـد؛ اما تاریـخ دین داران 

اسـت  این گونـه  منی مانـد.  متوقـف  دین پرسـتی  در 

کـه عـده ای متوجـه قـدرت دیـن و ارزشـمندی آن- بـا 

دیـد یـک کاال- می شـوند. ایـن عـده که شـارالتان های 

تاریـخ دیـن هسـتند، بزرگ تریـن تغییـرات را در جامعه 

دیـن داران رقـم خواهنـد زد.

مال ترسی و مال پرستی
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وشند را می فر خود  گرده های  فقر  دلیل  مردم به 

این  که  می گوید  می کند،  توزیع  این جا  در  را  نهادها 

جمع آوری  مردم  برای  مردم  کمک  کارزار  در  لباس ها، 

شده و برای این خیمه نشینان داده می شود. 

ظاهراً  پیش ازاین  که  است  لباس هایی  لباس ها،  این 

تن های خوش بختی را پوشانده و پس ازآن که از چشم شان 

افتاده، آنان را برای کمک به فقرا هدیه داده اند. پتیانی، 

از نهادهای خصوصی و دولتی می خواهد که با راه اندازی 

چنین کمپاین هایی، برای افرادی که نیازمند به خوراک 

و پوشاک هستند، لباس و غذا جمع آوری کرده و به آنان 

توزیع کنند.

از  زندگـی می کننـد،  زیـر خیمه هـا  این جـا  کـه  کسـانی 

ماننـد  کـه  قومـی ای  گـروه  افغانسـتان اند؛  کوچی هـای 

کولی هـا زندگـی می گذراننـد و جـای ثابتـی بـرای ماندن 

ندارنـد. ایـن گـروه قومی در افغانسـتان، سـخت ترین نوع 

زندگـی را می گذراننـد کـه نـه از سـوی مـردم روی خـوش 

دیده انـد و نـه از سـوی دولـت. 

تنهـا مـواردی کـه دولـت خواسـته از ایـن گـروه قومـی نام 

بـربد، بـرای اسـتفاده های سیاسـی-نظامی بـوده و یـا زیر 

نـام آن هـا، گروه هـای دیگـری را بـرای مقاصـد سیاسـی و 

نظامـی اسـتفاده کرده اسـت. 

از  برخـی  در  پاکسـتانی  طالبـان  جابه جایـی  پروسـه ی 

سـازی  ناامـن  هـدف  بـه  کنـدز  و  بغـالن  ولسـوالی های 

شـاهراه شـامل-کابل و انتقال جنگ به شـامل، برنامه ای 

ایـن قـوم محـروم در زمـان  نـام  از  بـا اسـتفاده  بـود کـه 

حکومـت کـرزی بـه اجـرا گذاشـته شـد؛ برنامـه ای کـه در 

آن صدهـا خانـواده ی طالـب از پاکسـتان وارد افغانسـتان 

شـده و در مناطـق مشـخصی از ایـن دو والیـت جابه جـا 

شـدند. 

موضوعـی کـه بعدهـا رابـرت گیتـس، وزیـر دفـاع پیشـین 

امریـکا و همـکار نزدیـک کـرزی در زمـان حکومتـش، در 

کتـاب خاطراتـش بـه نـام »وظیفـه: خاطرات یـک وزیر در 

جنـگ« از آن به عنوان تالشـی برای رسکوب رسان شـامل 

یـاد کـرد که کـرزی بـه دنبـال اجـرای آن بود.

می گوید:  او  می کند.  کم توانی  احساس  گرده هایش  از 

کنرتل  خوده  ادرار  و  می کنم  کم زوری  و  درد  »احساس 

منی تانم. مه یک خانواده 1۳ نفری ره حامیت می کنم.« 

او حدود ۴ هزار دالر امریکایی گرده خود را فروخته است.

وجود  اما چاره ی  بود،  »وضعیتم خراب  میرگل می گوید: 

نداشت، هیچ کسی دوست ندارد که بخشی از بدنش را به 

فروش برساند، این واقعاً برایم دردآور است.«

او می گوید که احساس رسخوردگی و افرسدگی برایم رخ 

دردم  که  »شبی  می کنم:  تنهایی  احساس  و  است  داده 

و جمجمه رسم  کوبیدم  دیوار  به  را  شدید شد، رس خود 

آسیب دید.«

برادرش  روی  پیش   در  که  ساله   2۵ جمشیدی،  جمیله 

را  گرده مان  ما  اگر  گفت:  بود،  نشسته  ساله   1۸ امید 

منی فروختیم پدرم از بین می رفت، هردوی شان گرده های 

خود را فروخته بودند. جمیله، چهار سال پیش گرده خود 

را فروخته و برادرش یک سال پیش گرده خود را فروخته 

بود. هردوی شان ضعیف و بیامر به نظر می رسیدند.

در بیرون از شهر هرات، طلوع آفتاب در میان آلودگی و 

بیجاشدگان رس می زنیم. محمدزمان،  اردوگاه  به  خاک، 

بزرگ قومی با دستار سفیدی که بر دور رسش پیچیده، 

این  در  ما  دهکده ی  از  نفر   2۰ به  »نزدیک  می گوید: 

شفاخانه گرده های خود را فروخته اند که جوان ترین شان 

1۸ ساله و پیرشان ۳۵ ساله بود.«

فروشنده های گرده می گویند که هزینه  شفاخانه به دوش 

روز  چند  از  پس  گرده  فروشنده   و  است  گرده  خریدار 

مراقبت مرخص می شوند.

و  فروشنده  میان  توافق  که چگونگی  می گویند  پزشکان 

فرید  نیست. داکرت  نگران کننده  برای شفاخانه  خریدار 

پیوند  بخش  در  رسخ  سند  که  پزشکی  حجاز،  احمد 

این  می گوید:  است،  آورده  دست  به  انگلستان  از  گرده 

مسئولیت ما نیست. داکرت حجاز نخستین کسی بود که 

به  را  خود  گرده های  فقر  دلیل  به  هرات  مردم  کرد  ادعا 

فروش می رسانند. 

داکرت مهدی حدید، عضو شورای والیتی هرات، می گوید: 

به جز زندگی انسان، در افغانستان هر چیزی ارزش دارد.

برمی گردد.  میالدی   19۸۰ به  بدن  اعضای  فروش  آغاز 

آمارهای سازمان ملل نشان می دهد، حدود 1۰ درصد از 

پیوند گرده جهان در هند صورت می گیرد. ایران در ۸۰ 

آن  در  گرده  فروش  که  است  تنها کشوری  مایلی هرات، 

غیرقانونی نیست و بیشرت خریدارها ایرانی هستند.

 -Herzliya-هیرزلیا دانشگاه  هیئت  عضو  عفرات،  آصف 

سازمان های  آن چه  میان  »همیشه  گفت:   Tارسائیل در 

می کنند  اجرا  دولت ها  آن چه  و  می گویند  بین املللی 

یک شکاف وجود دارد.« افغانستان از کشورهای تازه وارد 

در  که  است  انسان  بدن  اعضای  تجارت  میدان  به  شده 

او  دارد.  قرار  فلیپین  و  چین  پاکستان،  کشورهای  کنار 

می افزاید که هشدارهای بین املللی متوجه این کشورها 

است؛ اما از طرف دولت ها جدی گرفته منی شود.

داکرت حجاز گفت: این کار-پیوند گرده- در هرات به دور 

از چشم عام، در زیر زمینی میان دو طرف توافق می شود. 

با این حال اما مسئوالن ذی ربط، در توجیه عمل پیوند 

گرده، تنگدستی و ناداری مردم مهم ترین عامل این کار 

می دانند.

افغانستان، پرس  باور است که مردم  این  بر  داکرت حجاز 

را به خاطر پول به حراج می گذارند، چطور  و دخرت خود 

فکر می کنید که کسی گرده خود را به فروش نرساند. ما 

مجبوریم پیوند گرده را انجام دهیم، چون نجات زندگی 

کسی از مرگ است.

نشان دادن کارت رسخ خود می گوید: در  با  این داکرت 

کس  بروی  تا  می آوری  دست  به  رسخ  کارت  افغانستان 

دیگری را قصابی کنی.

مرد کهن سال دیگری در گوشه ی یکی از خیمه ها نشسته 

دلیل  او،  دارد.  شکایت  برود  راه  منی تواند  این که  از  و 

محروم شدن از راه رفتنش را، زندگی در زیر این خیمه ها 

می گوید. زندگی  زیر خیمه های تکه ای که نه مانع گرمای 

تابستان می شود و نه می تواند رسپناهی باشد امن، در 

رسمای زمستان. او نیز خواستار کمک از سوی نهادهای 

دولتی است.

این  کمک های  که  کسانی  از  یکی  پتیانی،  الله  صفی 

در طبقه چهارم این شفاخانه، چهار بیامر است که تازه 

ساله   ۳۶ گلب الدین  زده اند.  پیونده  را  خود  گرده های 

که تازه گرده ی خود را پیونده زده، می گوید؛ اصالً دردی 

احساس منی کنم، احساس نشاط دارم. او گفت: »۳۵۰۰ 

دالر امریکایی برای گرده جدید پرداخت کرده است و ۸۰ 

ارزان  گرده  این  است.  پرداخته  کمیشن کار  برای  دالر 

متام شده است؛ زیرا برخی ها برای یک گرده ۴۵۰۰ دالر 

امریکایی پرداخت می کنند.«

داکرت عبدالحکیم متنا، رییس صحت عامه والیت هرات 

تأیید  را  افغانستان  سیاه  بازار  در  گرده  تجارت  افزایش 

دولت  از  کاری  زمینه  این  در  که  می گوید  اما  می کند؛ 

فقیری  ما کشور  »متأسفانه  او می افزاید:  نیست.  ساخته 

هستیم. قانون مداری وجود ندارد و بازسازی کمرت صورت 

گرفته است.«

به اساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2۰2۰، فقر در 

درحالی که  است.  داشته  افزایش  درصد   7۰ افغانستان 

به  وابسته  افغانستان،  اقتصادی  بخش های  بیشرت 

از  نیمی  تنها  داخلی،  درآمد  است.  بیرونی  کمک های 

هزینه دولت را تأمین می کند.

میرگل عطایی 2۸ ساله که در یک محله فقیرنشین در 

ندامت  ابراز  گرده اش  فروش  از  می کند،  زندگی  هرات 

می کند. او می گوید که پیش از فروش گرده، روزانه برابر 

به پنج دالر امریکایی درآمد داشته اما؛ پس از فروش یکی 
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منبع:  نیویورک تایمز 
خریدوفروش  بازار  حکیم«  »لقامن  شفاخانه  نزدیکی  در 

گرده است. خریدار و فروشنده ی گرده-کلیه-به چشم های 

همدیگر خیره می شوند؛ فقیرها به دنبال بلند بردن ارزش 

عضو بدن  خود هستند و مناینده بیامران به دنبال خرید 

گرده برای بیامر می گردند.

بازار فروش غیرقانونی گرده در والیت هرات پررونق است. 

این شفاخانه، تنها مکان پیوند گرده در این والیت است و 

پزشکان با چشم های بسته دست به قاچاق اعضای بدن 

انسان می زنند.

از  برخی  آن  در  که  است  کشورهایی  ازجمله  افغانستان 

به  پزشکان  و  می رسد  فروش  به  غیرقانونی  بدن  اعضای 

افراد دیگر پیوند می زنند. این یک چالش بزرگ در جهان 

گرده  یک  با  می توانند  این که  با  رسمایه دار  افراد  است، 

زندگی کنند؛ اما به دنبال گرده دومی هستند.

احمدزین فقیری، یک معلم که در بیرون شفاخانه لقامن 

به دنبال گرده برای پدر بیامرش است، می گوید  حکیم، 

که این مردم به پول نیاز دارند. او به حلیم احمد 21 ساله 

چشم دوخته است. حلیم پس از ازبین رفنت محصوالت 

زراعتی اش، آماده شده تا گرده خود را به حراج بگذارد.

نتیجه غیرقابل پیش بینی است؛ دست یافنت به یک توافق 

میان خریدار و فروشنده نیاز به هم خوانی گروه خونی و 

تأیید پزشکان دارد. 

بر  در  را  هفته  سه  گرده،  پیوند  روند  شدن  نهایی  تا 

به  می کشد،  درد  درحالی که  گرده   فروشنده ی  می گیرد. 

آرد و غذای خانواده  اش فکر می کند.

یک  در  است.  فقر  دلیل  به  غم انگیز  تجارت  یک  این 

تنها غذای یک  آرد،  بوری  و یک  برنج  بوری  نیم  کانتیرن 

به  را  خود  گرده ی  مردش  که  است  نفری   ۸ خانواده ی 

حراج گذاشته است.

فراوانی  سود  حکیم  لقامن  شفاخانه  برای  گرده  پیونده 

سال  پنج  در  که  گفته اند  شفاخانه  این  مسئوالن  دارد. 

گذشته نزدیک به ۵ هزار گرده را پیونده زده اند. بیامران 

از متام افغانستان و جهان به آن جا مراجعه می کنند. در 

امریکا از هر 2۰ تن، یک نفر نیاز به گرده تازه دارد.

زندگی در کابل؛  کس  پارادو
خیمه نشینانی در همسایگی آپارتمان نشینان

مؤسسه ی انکشافی زنان و شبکه ی آنالین الیت، مقداری 

در  و  کرده  جمع آوری  شهروندان  از  را  زمستانی  پوشاک 

حال توزیع به این خیمه نشینان هستند؛ خمینه نشینانی 

هجوم  کمک کننده ها،  دیدن  به محض  جوان،  و  پیر  که 

آورده اند. این جا، انتظاراتی که مردم شهری از آن چه به نام 

یا صرب می شناسند، احساس منی شود. هرکسی  نزاکت 

بدبختی   زودتر  می کند  تالش  و  است  خودش  فکر  به 

بدبختی  که  نیستند  این ها  تنها  کند.  درمان  را  خودش 

خودشان  فکر  به  فقط  است  کرده  مجبورشان  زندگی 

و  خودخواهی  این  با  و  است  افغانستان  این جا  باشند؛ 

کور  گره  که  خودخواهی ای  است.  خورده  گره  خودبینی 

بدبختی های متام نشدنی این کشور است.

چند  که  رسیده  سفیدی  ژاکت  مستعار-  –نام  زرغونه  به 

آن  ژاکت،  گرفنت  به محض  او،  است.  بزرگ تر  او  از  برابر 

ندارد؛  یا چهار سال بیشرت  را پوشیده است. زرغونه سه 

و  این محله ی خیمه ای آشناست  با خشم زندگی در  اما 

خواهد  را  آن  کسی  نپوشد،  را  ژاکتش  اگر  که  می فهمد 

گرفت. با این که دشواری زندگی و خشم از آن را می توان 

همه  امروز،  اما  کرد؛  احساس  آنان  تک تک  چهره ی  در 

خوشحال اند؛ ازجمله، زرغونه که در ژاکت سفید بزرگش 

منی گنجد.

مردی که حدود پنجاه سال زندگی را می توان از چهره اش 

را  اطرافیانش  است  بار  اولین  که  می گوید  زد،  حدس 

از  بعد  را که  این گونه خوش حال دیده است؛ کودکانی 

گرفنت لباس، خوش حالی در چهره های خسته شان موج 

می زند. نهادهای کمک کننده، 2۰۰ تا 2۵۰ جوره لباس 

زمستانی آورده اند تا این جا به بیش از ۳۰ خانواده توزیع 

که  است  خانواده ها  این  اعضای  از  یکی  زرغونه  کنند. 

اما  از خودش؛  بزرگ تر  و هرچند  گرفته  را  سهم خودش 

آن را پوشیده است.

در  می توان  را  زندگی  خستگی  که  کهن سالی  مرد 

گوشه ی  در  کرد،  دنبال  پیشانی اش  و  چین های صورت 

آنان  زندگی  که  می گوید  و  نشسته  چهارزانو  خیمه ای 

زندگی  حتا  که  امکاناتی  با  کابل  شهر  از  گوشه ای 

می گذرد.  به دشواری  کند،  تأمین  منی تواند  را  روستایی 

و می گوید  نهادهای کمک کننده تشکری می کند  از  او، 

که کاش نهادهای دولتی نیز آنان را فراموش نکنند.

گزارشگر: نورالله خواجه زاده-دانشجوی ژورنالیزم رنا

ویراستار گزارش: زاهد مصطفا

بدن  از  بزرگ تر  برابر  چند  پوشاکی  در  خوش حالی  از 

و  طالیی  موهای  با  پابرهنه،  منی گنجد.  کوچکش، 

به  نو  پوشاک  تا  زده  بیرون  خیمه  از  گردش،  چشم های 

خیریه  مؤسسه ی  یک  سوی  از  که  پوشاکی  کند؛  تن 

خیمه نشینانی  محله ی  این جا،  می شود.  داده  برای شان 

در غرب کابل است. نزدیک به پنجاه خانواده ی کوچی، 

این جا خیمه زده اند و رسمای زمستان را زیر این خیمه ها 

سپری می کنند.

که  پدری  نه  ندارد؛  را  معمولش  رنگ  این جا  در  زندگی 

آن سوتر به دیواری تکیه داده، به ستونی می ماند که باید 

به آن تکیه داد و نه مهربانی را در آغوش آن مادر می توان 

پیشانی اش  اخم  در  زندگی  خشم  که  کرد  احساس 

چند  با  برهنه  پاهای  با  کودکان،  می کند.  خودمنایی 

پخش  فضا  در  بویی  می دوند.  آن سو  و  این سو  توله سگ 

شده است که بوی شهر نیست؛ بوی گوسفند و گاو است 

که این جا وسط خیمه ها با آن ها زندگی می کنند.

سالی  چند  که  جایی  است؛  کابل  افشار  رسک  این جا، 

خیمه  آن  در  کوچی  خانواده های  از  عده ای  می شود 

گریخته اند؛  جنگ  از  آنان  خودشان،  گفته ی  به  زده اند. 

جنگی که سایه ی آن بر رس زندگی میلیون ها انسان در 

کرده  بیجا  خانه های شان  از  را  آنان  و  افتاده  کشور  این 

آنان  مناینده ی  را  خودش  که  میان سالی  مرد  است. 

در  را  زمین های شان  آنان  که  می گوید  می کند،  معرفی 

لغامن رها کرده و این جا وسط شهر چندمیلیونی کابل، با 

امکانات روستایی زندگی می کنند.

است  امروزی ای  آپارمتان های  خیمه ها،  این  از  آن سوتر 

که  تناقضی  می کنند.  زندگی  آن  در  شهرنشینان  که 

دست نیافتنی  رؤیای  به  را  بلندطبقه ها  آن  در  زندگی 

به  را  خیمه ها  در  زندگی  و  کرده  تبدیل  خیمه نشینان 

چندشی برای آپارمتان نشینان.

تناقضی چندان  بودن چنین  و  این  جا شهر کابل است 

وسط  خیمه ها  این  دیدن  با  منی رسد.  نظر  به  بعید 

کردبچه  لیال  شعر  آن  یاد  آدم  چندطبقه،  آپارمتان های 

می افتد که؛ نیستی مادربزرگ ببینی قد پخچ این خانه، 

مانند دندان افتاده ای دهان کوچه را زشت کرده است.

گزارش
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وزارت داخله، اعالم کرده که در روشنایی یافته های 

ولسوالی  در  اخیر  درگیری  بررسی کننده ی  هیئت 

به  گونه ی  را  خود  ارزیابی  میدان وردک،  بهسود 

همه جانبه انجام داده است.

از سوی  در اعالمیه ای که روز دوشنبه )2۰ دلو(، 

وزارت داخله منترش شده، آمده است که بر اساس 

ولسوالی  در  دلو  دهم  تظاهرات  در  ارزیابی ها، 

حضور  مسلحی  فرد  هیچ  میدان وردک،  بهسود 

نداشته است.

تظاهرات  كه  اين  از  »بعد  است:  آمده  اعالمیه  در 

به خشونت گرائید، 11 غیرنظامی کشته و ۳1 نفر 

دیگر زخمی شدند.«

این  به  پیوند  در  که  است  گفته  داخله،  وزارت 

فرمانده ی  فدایی،  الله داد  وظیفه ی  موضوع، 

و  درآمده  تعلیق  حالت  به  میدان وردک  پولیس 

پرونده ی او، به دادستانی فرستاده شده تا در پرتو 

قانون، موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت 

تامین شود.

ولسوالی  در  که  غیرنظامیانی  اعالمیه،  اساس  بر 

بسرت   ۳۰۰ شفاخانه ی  در  شدند،  زخمی  بهسود 

به  و  می شوند  درمان  رایگان  گونه ی  به  پولیس 

الزم  رسیدگی  نیز  جان باختگان  خانواده های 

صورت خواهد گرفت.

واحدهای  که  است  داده  اطمینان  داخله،    وزارت 

و  فعال  و دوم دوباره  اول  ولسوالی حصه ی  اداری 

برای مردم خدمات ارایه خواهد کرد.

معرتضان  میان  درگیری ای  دلو(،   1۰( جمعه  روز 

والیت  بهسود  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  و 

میدان وردک رخ داد.

زمان  آن  در  داخله،  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 

به  وابسته  غیرمسئول  مسلح  افراد  که  بود  گفته 

عبدالغنی علی پور، مانع حضور و فعالیت نیروهای 

دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی 

کردند. به گفته ی او، در نتیجه ی تیراندازی متقابل 

نیروهای دولتی، 9 نفر جان باختند و 12 نفر دیگر 

زخمی شدند.

در  میدان وردک  مناینده ی  راسخ،  مهدی  اما 

مجلس منایندگان گفته بود که نیروهای پولیس بر 

غیرنظامیان معرتض شلیک کرده اند.

نیروهای  او، چندین روز بود که حضور  به گفته ی 

ادامه  بهسود  در  نامعلوم  هدف  به  دولتی  مسلح 

داشت و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک 

وضاحت  خواهان  مساملت آمیز  اعرتاضی  تجمع 

در این مورد شدند؛ اما به اعرتاض آن ها با شلیک 

گلوله پاسخ داده شد.

لینـدزی گراهـام، سـناتور جمهوری  خـواه امریکایـی، 

گفتـه اسـت که رسبازان این کشـور در ماه می سـال 

جـاری میـالدی، از افغانسـتان بیرون نخواهند شـد.

آقـای گراهـام، در گفت  وگـو با شـبکه ی سـی  بی  اس، 

بایـدن  جـو  اداره ی  پیشـنهاد  »از  اسـت:  افـزوده 

بـا  را  خـود  رسبـازان  می خواهیـم  مـا  خوشـحامل. 

رویکـرد مبتنـی بر رشایـط، در افغانسـتان نگه داریم. 

بـه بـاور مـن، قـرار نیسـت در مـاه مـی افغانسـتان را 

تـرک کنیـم.«

بـه گفتـه ی او، رسبـازان امریکایی زمانی افغانسـتان 

را تـرک خواهنـد کـرد کـه رشایـط در این کشـور بهرت 

شود.

آقـای گراهـام افزوده اسـت کـه طالبـان، فریب کاری 

کـرده و رشایـط را رعایـت نکرده انـد؛ بـه همیـن دلیل 

بـا موضـع وزارت خارجـه و اداره ی جو بایـدن، موافق 

است.

او گفتـه اسـت کـه موضـوع حضـور مجـدد رسبـازان 

امریکایـی در افغانسـتان، در حـال ارزیابـی اسـت. 

»تـالش می شـود کـه شـامر رسبـازان، در حـد پاییـن 

باشـد؛ امـا نه بـرای دور شـدن و از دسـت دادن همه 

دسـت آوردهایی کـه بـه دسـت آورده ایـم.«

بـه بـاور آقـای گراهـام، در صـورت خـروج عجوالنـه ی 

امریـکا، داعـش و القاعـده دوباره قدرت منـد خواهند 

. شد

ایـن در حالـی اسـت که اخیـرا، کانگـرس امریـکا، از 

جـو بایـدن خواسـته اسـت تا رسعـت خـروج رسبازان 

امریکایـی از افغانسـتان را کاهـش دهـد تـا وضعیـت 

امنیتـی ایـن کشـور، بهرت شـود.

در گـزارش کانگـرس امریـکا زیر نام )گـروه مطالعه ی 

دانفـورد،  جـوزف  جـرنال  ریاسـت  بـه  افغانسـتان( 

آمـده اسـت کـه بـا توجـه بـه رشایـط، خـروج رسبازان 

امریکایـی از افغانسـتان، می توانـد سـبب بی ثباتـی 

در منطقـه، قـوی شـدن شـبکه ی القاعـده و تشـدید 

جنگ هـای داخلـی در ایـن کشـور شـود.

نبایـد  متحـده  ایـاالت  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

اسـاس گـزارش،  بـر  بدهـد.  بـه طالبـان  را  پیـروزی 

خـروج کامـل رسبـازان امریکایـی در مـاه مـی بـدون 

صلـح،  گفت وگوهـای  در  پیرشفـت  گرفـنت  نظـر  در 

می توانـد سـبب فروپاشـی دولـت افغانسـتان شـود.

در گـزارش آمده اسـت: »ایاالت متحده باید سیاسـت 

بازنگـری  مـورد  را  افغانسـتان  از  رسبازانـش  خـروج 

قـرار دهـد تـا مطمیـن شـود کـه گفت وگوهـای صلح 

در قطـر، منجـر بـه یـک توافـق سیاسـی بـرای پایـان 

جنـگ در ایـن کشـور خواهـد شـد.«

در گـزارش، همچنـان هشـدار داده شـده کـه ممکن 

بـا متدیـد ماموریـت رسبـازان  اسـت گـروه طالبـان 

از  و  نکنـد  موافقـت  افغانسـتان  در  امریکایـی 

شـود. بیـرون  صلـح  گفت وگوهـای 

هیئـت  عضـو  احمـدی،  محمدامیـن  اسـت  قـرار 

رخصتـی  بـه  افغانسـتان،  دولـت  گفت وگوکننـده ی 

برگـردد. کابـل  بـه  و  رفتـه  اجبـاری 

آقـای  اسـت  قـرار  کـه  قطـر، می گوینـد  در  منابعـی 

بـه  غنـی،  رییس جمهـور  درخواسـت  بـا  احمـدی، 

برگـردد. کابـل  بـه  زودی 

تالش کردیم دیدگاه رسـمی هیئت گفت وگوکننده ی 

دولـت افغانسـتان را بـا خـود داشـته باشـیم؛ امـا بـا 

متاس هـای پی هـم، موفـق نشـدیم.

اجبـاری  رخصتـی  بـه  حالـی  در  احمـدی،  آقـای 

فرسـتاده می شـود کـه چنـدی پیـش، فایـل صوتـی 

بـه  بـه او در شـبکه های اجتامعـی دسـت  منسـوب 

دسـت می شـد. او، در ایـن فایـل صوتـی، گفتـه بـود 

کـه رییس جمهـور غنـی دیگـر نـزد جامعـه ی جهانـی 

خاطـر  بـه  نبایـد  هـزاره  مـردم  و  نـدارد  محبوبیـت 

قربانـی شـوند. او،  از  حامیـت 

آقـای احمـدی، در ایـن فایـل صوتـی افـزوده بـود که 

در  صلـح  آن  بـدون  زیـرا  می آیـد؛  موقـت  حکومـت 

بـود. نخواهـد  امکان پذیـر  افغانسـتان 

رسـمی  برگـه ی  در  احمـدی  آقـای  آن،  از  پـس 

مالـک حـرف  هـر شـخص  کـه  نوشـت  فیسـبوکش، 

خـود در فضـای خصوصی با دوسـتان خویش اسـت. 

او افزود: »کسـی حـق ندارد به شـکل غیرقانونی وارد 

فضـای خصوصـی افراد شـود و سـپس با اسـتفاده از 

نـام و عنـوان وی کلیپ سـاخته و وارد فضای عمومی 

» کند.

محمدامیـن احمـدی، در جریـان روزهـای گذشـته، 

گفت وگوهـای  بـه  رابطـه  در  روشـنی  موضع گیـری 

صلـح داشـت.

برگـه ی  در  جـدی(،   ۳۰( در  احمـدی،  آقـای 

فیسـبوکش نوشـته بـود، گـروه طالبـان بـه ایـن فکـر 

می کنـد کـه بـدون قطـع جنـگ و برقـراری آتش بس، 

آزادی زندانیـان خـود را توسـط امریـکا عملـی کنـد 

بـه  عمومـی  خواسـت  بـه  توجـه  بـدون  همچنـان  و 

قطـع جنـگ، بـه جنـگ و خشـونت زیـر نـام جهـاد تا 

ادامـه دهـد. »نـاب اسـالمی«  نظـام  تشـکیل 

یافته های یک پژوهش گر بریتانیایی، نشان می دهد 

در  که  تروریستی ای  حمله های  عامالن  درصد   19

اروپا انجام شده، پناه جو بوده اند.

سام  سوی  از  که  پژوهشی  وله،  دویچه  از  نقل  به 

روز  و  شده  انجام  بریتانایی  پژوهش گر  مولینز، 

شبکه ی  سایت  در  فربوری(   ۸ دلو/   2۰( دوشنبه 

نشان  رسیده،  نرش  به  دویتچلند فونگ  رادیویی 

میالدی   2۰2۰ تا   2۰12 سال  از  که  می دهد 

حمله ی   91 اروپا  اتحادیه ی  عضو  کشورهای  در 

آن  درصد   19 عامل  که  شده  انجام  تروریستی 

در 91  مولینز،  پژوهش  اساس  بر  بوده اند.  پناه جو 

حمله ی تروریستی 1۳2 نفر دست داشته اند که از 

این میان، 2۵ نفر آنان از کشورهای عضو اتحادیه ی 

اروپا، تقاضای پناهندگی کرده بودند.

در  که  افرادی  شامر  است،  کرده  تاکید  مولنیز 

میان  در  داشته اند  دست  تروریستی  حمله های 

خیلی  کرده اند،  پناهندگی  درخواست  که  کسانی 

اندک است. سام مولینز، در سال 2۰19، مسایل 

امنیتی  مطالعات  مرکز  در  را  تروریزم  به  مربوط 

گارمیش-پارتن کرشن، تدریس می کرد.

کشورهای  که  شده  منترش  حالی  در  پژوهش  این 

عضو اتحادیه ی اروپا، در حال مبارزه با جهادگرایان 

استند.

اواخر سال گذشته ی میالدی، چندین حمله ی  در 

عامالن  و  داد  رخ  اتریش  و  فرانسه  در  تروریستی 

عضو  کشورهای  در  که  بودند  جهادگرایانی  آن ها 

اتحادیه ی اروپا تقاضای پناهندگی کرده بودند.
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خبرونه

د ولسي جرګې غړي: حکومت دې 
د موټر چلوونکو ستونزه حل کړي

ستونزې  چلوونکو  موټر  د  چې  وغوښتل  حکومت  له  غړو  جرګې  وليس  د 

حل کړي. د دغې جرګې یو شمېرغړو د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې 

په امتیازي ساعت کې د خربو پرمهال وویل چې پر لویو الرو جوړې شوې 

پوستې او امنیتي کسان له موټر چلوونکو په زور پیسې اخيل، دوی بې عزته 

کوي، وهي یې، بندي کوي یې او ظلمونه وررسه کوي.

دغو وکیالنو وویل: » د ډېرو پوستو پولیس د دې پر ځای چې د موټرو او 

خلکو امنیت تامین کړي په غالوو او چور لګیا دي او حکومت باید دا ستونزه 

په بنسټیزه توګه حل کړي.«

د وليس جرګې د غړو په وینا  موټر چلوونکو له لسو ورځو راهیسې اعتصاب 

او اعرتاض کړی دی، خو حکومت یې غږ نه اوري او د حکومت دا ډول بې 

پروايي د منلو وړ نه ده. د هېواد  د لویو الرو موټر چلوونکو له شاوخوا 

لسو ورځو راهیسې د هېواد په بېال بېلو والیتونو کې د امنیتي پوستو له خوا 

د غیر قانوين پیسو اخیستلو پروړاندې د  اعرتاض په توګه موټر درويل دي.

میدان  په  چې  چلوونکي  موټر  شمېر  یو  الرې  لویې  د  کندهار  ـ  کابل  د 

وردګو والیت کې یې موټر درويل وایی:»  پر لویو الرو پوستې او پولیس یې 

ځوروي، پیسې ترې اخيل، شکنجه کوي یې او ان په موټرو یې ډزې کوي.« 

د افغانستان حکومت او په تېره بیا امنیتي ارګانونو تراوسه په دې اړه څه 

نه دي ویيل.

  هرات کې د ورانو شویو سړکونو 
بیارغونه دوام لري

او جګړو  افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د طالبانو د ماینونو  د 

شاوخوا  کې  الرو  عمومې  په  والیت  هرات  د  امله  له  پيښو  طبیعي  او 

بیارغونې چارې یې  سل ځایه د سړک ځینې برخې ورانې شوې چې د 

دوام لري.

د  هرات د فواید عامې ریاست وایي د هراتـ  اسالم کال په الره څلویښت 

ځایونه، د هرات ـ کندهار په الره ۲۰ ځایونه، د هرات ـ تورغونډۍ په 

الره لس نقطې او د هرات ـ پښتون زرغون په الره لس ځایونه د جګړې، 

ماینونو او نورو پیښو له امله وران شوي دي چې د دغه ریاست له خوا 

یې د بیارغونې چارې دوام لري.

د فواید عامې وزارت د مالوماتو له مخې دا ورانې برخې شاوخوا زر مرتو 

پورې رسیږي چې د هرات د فواید عامې ریاست له خوا پرې کار روان 

دی او اتیا سلنه یې جوړول بشپړشوي دي. په دې کې د دوو پلونو او 

لسو پولګوټو بیارغول هم شامل  دي  چې د هرات ـ اسالم کال په الره 

پرې اوس کار روان دی.

د فواید عامې وزارت وایي د خلکو د ستونزو د حل په موخه د هېواد په 

ګوټ ګوټ کې د سړکونو ساتنه خپل مسوولیت ګڼي او په دې برخه کې 

له خپلو ټولو امکاناتو کار اخيل.

کندز کې د وریجو په برخه کې 
پانګونې وده کړې

په کندز کې د وریجو د پروسس په برخه کې پانګونې وده کړې ده. د 

صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا چې د کندز وریجې خاص شهرت او 

کیفیت لري، نو مینه وال یې ډېر شوي چې له امله یې په دې برخه کې 

پانګونې هم وده کړې ده.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي وایي په کندز کې د » 

شعیب فیصل« د وریجو د پروسس فابریکې په ۱۳۸۴ ل کال کې په یو 

میلیون ډالرو پانګه فعالیت پيل کړ، خواوس یې دا پانګونه پنځو میلیون 

ډالرو ته لوړه کړې ده.

د شعیب فیصل د وریجو د پروسس فابریکه اوس په ۲۴ ساعتونو کې د 

۱۴۰ ټنو وریجو د پروسس ظرفیت لري او ۲۲۰ کسانو ته یې په مستقیم 

شوې  تیارې  خوا  له  فابریکې  دې  د  ده.  کړې  برابره  زمینه  کار  د  ډول 

وریجې په هېواد رسبېره تاجیکستان ته هم صادریږي.

سږکال   کې  هېواد  په  مخې  له  مالوماتو  د  وزارت  مالدارۍ  او  کرنې  د 

۴۴۰ زره ټنه وریجې تولید شوې چې  د تېرکال په پرتله پنځلس سلنه 

ډېروالی ښیي.  

په   کې  کندز  په  کې  کال  روان  په  مخې  له  مالوماتو  د  وزارت  کرنې  د 

۴۶.۸ زره هکټاره ځمکه شولې کرل شوې وې چې  ۱۴۰ زره ټنه وریجې 

ترالسه شوې دي.

تر کندز وروسته په تخار کې  د ۲۳ زره هکټاره شولو کروندو په درلودو 

دوهم ، بغالن درېیم او ننګرهار څلورم ځای خپل کړی دی.

د ميل احصایې او مالوماتو ادارې د اټکل له مخې، په ۱۳۹۹ل  کال کې 

افغانستان ۶۵۵ زره ټنه وریجو ته اړتیا لري، چې د تولید کچې ته په کتو 

۲۱۵ زره ټنه کموالی لري.

سناتور جمهوری خواه امریکایی: در ماه می افغانستان را ترک نخواهیم کرد

معرفی الله داد فدایی به دادستانی؛ در راهپیمایی بهسود هیچ فرد مسلحی حضور نداشت

محمدامین احمدی به »رخصتی اجباری« فرستاده می شود

پژوهش تازه؛ 19 درصد عامالن حمله های تروریستی در اروپا، پناه جو بودند

جهــــان

امریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل بر می گردد
دارد  تصمیـم  امریـکا،  رییس جمهـور  بایـدن،  جـو 

فرمـان سـه سـال پیـش دونالـد ترامـپ را لغـو کند و 

بـه شـورای حقـوق بـرش سـازمان ملـل برگـردد.

 19( یک شـنبه  روز  آسوشـیتدپرس،  خربگـزاری 

چنـد  از  نقـل  بـه  گزارشـی  در  فـربوری(   7 دلـو/ 

مقـام امریکایـی، نوشـت کـه آنتونـی بلینکـن، وزیـر 

خارجـه ی امریـکا، روز دوشـنبه اعـالم می کنـد کـه 

امریـکا بـه عنـوان عضـو ناظـر شـورای حقـوق بـرش 

بـر خواهـد گشـت. ملـل  سـازمان 

اعـالم  از  پـس  امریـکا  آمـده اسـت کـه  در گـزارش 

برگشـت به این شـورا، تا پایان سـال جـاری میالدی 

عضـو بدون حـق رای خواهد بـود و منتظر انتخابات 

می مانـد تـا بـه عنـوان عضـو کامـل برگزیده شـود.

آن کـه  وجـود  بـا  بایـدن  »جـو  می افزایـد:  گـزارش 

خواهـان اصالحـات در شـورای حقوق برش سـازمان 

ملـل اسـت؛ اما بـرای عضویـت می خواهـد پایبند به 

اصول شـورا باشـد.«

ایـن تصمیـم جـو بایـدن، احتـامل دارد بـا مخالفت 

و  امریـکا  محافظـه کار  مناینـدگان  از  شـامری 

شـود. روبـه رو  ارساییـل  طـرف دار  گروه هـای 

امریـکا،  پیشـین  رییس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 

نامناسـب  بـه مترکـز  اعـرتاض  در سـال 2۰1۸ در 

شـورای حقـوق بـرش سـازمان ملـل علیـه ارساییـل 

و عضویـت برخـی از کشـورهای اسـتبدادی ماننـد؛ 

چیـن، کوبـا، روسـیه، ونزویـال و اریـرته کـه حقـوق 

بـرش را نقـض می کننـد، عضویـت خـود در شـورای 

سـازمان ملـل را لغـو کـرد.

خبرهای داخلی
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چیزی  ارزش  تعیین کننده ی  می تواند  مرف  که  زمانی 

که  به منایشی  را  واقعیت جایش  که  است  زمانی  باشد، 

از آن داده شده، بدهد. به این معنی که مرف و تولید 

دوباره کاال، واقعیت را نیز تکثیر می کند و آن چه برای ما 

واقعیت  از  دومی  نسخه ی  هامن  می شود،  داده  منایش 

است.

در عر  »اثر هرنی  نام  به  دارد  مقاله ای  بنیامین،  والرت 

پل والری  از  گفته ای  به  مقاله  این  در  مکانیکی«،  تکثیر 

اشاره شده است که می گوید؛ »هامن طور که آب و گاز و 

برق با تالشی اندک و برای برآوردن نیازهای  ما از فواصل 

دور به خانه های مان می آیند، تصاویر دیداری و شنیداری 

با یک اشاره  به خانه های مان می آیند. تصاویری که  هم 

دست پدید و ناپدید می شوند.«

اشاره پل والری به رادیو و تلویزیون است که قدیمی ترین 

نوع ابزار تکثیر صدا و تصویر به شامر می آیند اما در عر 

ما که کمپیوتر و گوشی های هوشمند به وجود آمده، بحث 

حاشیه ای  بحثی  خانه  به   برق،  و  آب  مثل  تصاویر  آمدن 

است. اکنون تصاویر و صداها از همه جا به سمت ما در 

حرکت است. در پاراگراف مربوط به والری، ما به تصاویر 

اما در وضعیت فعلی، تصاویر و  پیدا می کنیم  دسرتسی 

شکل های مختلف اطالعات به ما دسرتسی پیدا می کنند.

روی  بحث  نیست؛  مطرح  انسانی  نیاز  رفع  بحث  دیگر 

مرف کردن اطالعاتی است که تولید شده است و باید 

به کسی برسد وگرنه، منی تواند به چرخه بازگردد و نابود 

می شود.

هم  قبالً  چیزها،  تکثیر  بدهم،  نشان  که  گفتم  را  این ها 

یک بحث مشخصی بوده و نام تکثیر مکانیکی را داشته 

مطرح  چیزها  دیجیتالی  تکثیر  ما  زمان  در  اما  است 

شکل  بیشرت  و  شده  دور  واقعیت  از  که  تکثیری  است. 

سورئالیستی دارد.

نزدیک  روزمره مان  زندگی  به  را  بحث خودم  این که  برای 

کنم، مثالی می آورم که تقریباً اکرث ما با آن آشنا هستیم؛ 

امرالله  آقای  کشور،  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 

دزدی،  مکانیکی  »تکثیر  به  دست  پیش  چندی  صالح، 

قاتالن  و  دزدان  از  که  وحشتی  زد.  قتل«  و  چاقوکشی 

قبالً،  شد.  برابر  چندین  داشت،  وجود  کابل  شب های 

و  کیست  تلخک«،  به  مشهور  »رایِف  که  منی شناختیم 

واقعاً  که  او  بزرگ  عکس های  نصب  با  دارد.  شغلی  چه 

مردم  می داد،  مجرم  به  خاصی  هیبت  و  بود  تأثیرگذار 

فهمیدند که با چه کسانی در شب ها روبرو می شوند.

یکی  می توانیم  همه   و  دارد  وجود  زیادی  مثال های 

موضوع  به  و  بیاوریم  یاد  به  گذاشته  ما  بر  تأثیری  که  را 

تکثیر  مسئله  روی  بیشرت  بحث  کنیم.  واردش  موردبحث 

مترکز دارد؛ مجرمی که در جایی از شهر کابل دست به 

دزدی و قتل می زد تا وحشت ایجاد کند، حتا با بازداشت 

شدنش، توانست ابهت خودش را نه که حفظ بلکه چند 

برابر بسازد.

تکثیر  ما،  عر  در  و  مکانیکی  تکثیر  این که  بحث  ماند 

تأثیر  تحت  زندگی  در  نقشی  چه  چیزی،  دیجیتالی 

از  می خواهیم  که  زمانی  دارد.  اطالعاتی  ماشین های 

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک کینندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانشجویان و خانواده ها 

کابل، کارته سه300دالر  175دالردفترها و سازمان های بین المللی
+93774002604

زاکر آباد؛ حرف هایی از شهر انترنتی

عبدالله سالحیصالح و تکثير مکانیکی دزدی، قتل و خشونت

اعــالن

عری که نسخه ای از اطالعات مشخص در آن به راحتی 

تکثیر  یعنی عر  بدل شود،  نسخه  به چندین  می تواند 

معلوم  می کنید،  مطالعه  اکنون  که  نوشته ای  نامحدود. 

نیست که در چند گوشی، کمپیوتر و... باز شده است؛ 

هر باری که کسی می خواهد این مطلب را مطالعه کند، 

نسخه ای اضافه می شود و هر بار که صفحه را می بندد، 

نسخه ای کم می شود.

که  را  رقمی  فیس بوکی،  صفحه های  و  وب سایت ها 

هامن  ما  کالم  به  می دهند؛  نشان  »بازدید«،  به عنوان 

در  و  آماده شده  دیدن،  بار  هر  در  که  است  نسخه هایی 

دسرتس خواننده قرار گرفته است؛ درواقع، هر بار دیدن، 

یعنی یک  نسخه از مطلب مورد نظر.

از ساحت دیجیتال،  این مورد در زندگی واقعی و خارج 

چاپ  ماشین  توسط  می توانیم  هرچند  نیست؛  ممکن 

تعداد  به  را  چیزی  مختلف،  وسایل  تولید  ماشین های  و 

مشخصی بازتولید کرده و تکثیر کنیم.

هم زمان  زیادشدن  و  شدن  کم  شامر،  بودن  نامشخص 

را طوری نشان می دهد  به توجه مردم، مسئله  وابسته  و 

پردازشگر  و  نویسنده  از  -بعد  بعدی  تولیدگر  گویی،  که 

ما  عر  درحالی که  پس  است.  مخاطب  هامن  نوشته- 

عر تکثیر نامحدود اطالعات است، عر تولید کاال به 

دست مرف کننده نیز است.

درست است که قبالً مرف کاالیی می توانست زمینه ی 

سوی  از  هرگز  دوباره  تولید  اما  باشد  آن  بیشرت  تولید 

که  را  چیزی  آن   خود  اکنون،  نبود.  مرف کننده  خود 

می خواهیم دوباره تولید می کنیم و خود مرف می کنیم.

و  برسد  نظر  به  ایده آل  است،  ممکن  نخست  نگاه  در 

کنرتل  اطالعات،  بخش  در  گویی  که  بنامید  طوری 

این که  برای  نیست.  چنین  اما  است  مردم  دست  در 

رابطه   اجتامعی  واقعیت های  با  اجتامعی  شبکه های 

بازاریابی ،  و  ترغیب  فن  با  اطالعات  تولید  ندارد،  واقعی 

را  ما  آن چه  و... می کشاند.  نوشنت  به خواندن،  را  مردم 

وادار می دارد تا نسخه ای از نوشته را بار بار بخوانیم و یا 

آن را تکثیر کنیم در اراده ی ما نیست بلکه به دست قوه 

به مطلب مورد  تا  تحریک کننده ای است که سبب شده 

نظر رجوع کنیم.

بیشرت  را  آن  تأثیرگذاری  کنیم؛  نسخه برداری  چیزی 

منایش  به  نخست  قدم  در  تکثیر  از  ما  مراد  می کنیم. 

گذاشنت چیزی است که خواهان تکثیرش شده ایم. این 

واقعیت  دادن  نشان  دیگرگونه   برای  قدم  نخستین  قدم، 

بعداً  که  می رویم  فرو  خود  به کار  حدی  در  زیرا  است 

خودمان هم منی توانیم اصل را از بدل تفکیک کنیم.

این رسدرگمی بین واقعیت و منایش واقعیت در برخورد 

زیادی  نکته های  بود؛  برجسته  دزدان،  با  صالح  امرالله 

که  داد  نشان  می توان  آن  به  پرداخنت  با  که  دارد  وجود 

جرمی  روحیه ی  تقویت  جز  صالح،  امنیتی  فعالیت های 

بین دزدان و قاتالن، تأثیر مثبت چندانی نداشته است. 

این برداشت، درست در برابر آن چه خود او خواسته ی خود 

می خواند، قرار می گیرد زیرا واقعیت و منایش آن چنان در 

هم آمیخته اند که نسخه ی اصل آن از نسخه ی بدل، قابل 

تفکیک نیست.

حتا می توان، فعالیت های امنیتی صالح را ایجاد ناامنی 

پیام تهدیدآمیز  با قاصدی  آقای صالح  تلقی کرد؛  روانی 

طالبان به هزاره ها و کل شیعه های کابل، وحشت آفرید. 

او با نصب عکس مجرمان همراه با چاقو و تفنگ، وحشت 

آفرید. جناب معاون رییس جمهور، موترسایکل های مردم 

را سالخی کرد و با عمل خشونت آمیز خود وحشت آفرید 

و...

از آن جایی که فعالیت های ایشان با انتشار در صفحه ی 

و  طرح ها  همه ی  می شد،  داده  گزارش  فیس بوک 

تصمیم هایش نیز تأثیری از فضای فیس بوک را در خود 

داشت. صفحه  فیس بوک، جایی است که در آن همه ی 

خشونت های موجود، فرصت بازنرش خود را پیدا می کند و 

حتا هدف تولید خشونت قرار می گیرد.

شهر کابل با امرالله صالح، مبدل به چنین چیزی شده؛ 

صفحه  فیس بوکی که هر نوع تزیین خشونت بار را -فقط 

به  نخست-  معاون  ریاست  و  شش ونیم  گروه  تصمیم  با 

این  در  چیزی  هر  از  بیشرت  کابل،  شهر  می گیرد.  خود 

چند ماه، به منایشگاه وحشت می ماند و آن را هم متأثر 

واقعیت  است.  فیس بوک زده  مجازِی  فعالیت های  از 

منایش،  از  تفکیکش  نشانه های  و  شده  مسخ  این گونه 

محو می شود.
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بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع  عموم رسانیده می شود 

اینکه: 

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون 

والیت خوست به قیمت مجموعی مبلغ )5,738,635٫7(  افغانی به حروف  )پنج ملیون و هفت 

صد و سی و هشت هزار و شش صد و سی و پنج عشاریه هفت( افغانی  را به رشکت ساختامنی 

عثامن رحیمی دارای جواز منرب D-41018 آدرس : کارته ۳,  سه راه عالوالدین ، کابل ، افغانستان 

توانند  می  باشند،  داشته  زمینه  در  اعرتاض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی  اعطاء مناید. 

اعرتاض خویش را از تاریخ نرش این  اطالعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل  آن 

رسامً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  رسک داراالمان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده 

پنجاهم قانون تدارکات ارائه منایند. این اطالعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد 

فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اداره ملـی تنظیـم امـور آب از متـام داوطلبـان واجد رشایط دعـوت می مناید تا در پروسـه داوطلبی 

پـروژه فیـز دوم رسبنـد کانـال قریـه خـاص کـرن ولسـوالی چوکـی والیـت اشـرتاک منـوده و سـافت 

رشطنامـه مربوطـه را در حافظـه یـا فلش دسـک و یا از ویب سـایت هـای اداره ملی تنظیـم امور آب، 

اداره تـدارکات ملـی بـه دسـت آورده، آفـر هـای خویـش را مطابـق رشایـط منـدرج رشطنامـه و طبق 

قانـون و طرزالعمـل تـدارکات طـور رسبسـته از تاریـخ نـرش اعـالن الی سـاعت 1۰:۰۰ قبـل از ظهر 

روز چهـار شـنبه تاریخ 1۳99/12/1۳ به آمریت تدارکات امور سـاختامنی ریاسـت تـدارکات تعمیر 

شـش منـزل چهـار رسک داراالمـان سـناتوریم اداره ملـی تنظیـم امـور آب تسـلیم مناینـد. آفرهـای 

ناوقـت رسـیده و انرتنتـی قابـل پذیرش منی باشـد.

تضمیـن آفـر بصـورت تضمیـن بانکـی مبلـغ )1,2۵۰,۰۰۰( یـک میلـون و دو صـدو پنجـاه هـزار 

افغانـی و جلسـه آفرگشـایی بـه روز چهـار شـنبه تاریـخ 1۳99/12/1۳  سـاعت 1۰ قبـل از ظهر در 

اطـاق آفرگشـایی ریاسـت تـدارکات تعمیـر شـش منـزل چهـار تدویـر مـی گـردد.

جمهوری اسالمی افغانستان 
اداره ملی تنظیم امور آب 

اطالعیه  تصمیم اعطای قرارداد

جمهوری اسالمی افغانستان 
اداره ملی تنظیم امور آب 

اعالن تدارکات 
موضوع: پروژه فیز دوم سربند کانال قریه خاص کینر ولسوالی چوکی والیت کینر


