
پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3511
سال سیزدهم

 شنبه
13 جدی 1399
2 جنوری 2021

قیمت: 20 افغانی

7

بررسی روزنامه 8صبح نشان می  دهد که پولیس شب هنگام در بسیاری از مناطق 
مرکزی و دروازه های ورودی شهر هرات حضور ندارد. براساس بررسی  هایی که از 
وضعیت شهر هرات توسط روزنامه 8صبح صورت گرفته است، حضور نیروهای 
امنیتی  نیروی  هیچ  مناطق  برخی  در  و  است  اندک  نیمه های شب  در  پولیس 

وجود ندارد.
در  آنان،  بررسی  و  چشم  دید  براساس  که  دارند  تأکید  نیز  مدنی  فعاالن  برخی 
درواز ه های ورودی مهم شهر هم نیمه های شب پولیس حضور ندارد و رفت وآمدها 

به داخل شهر از سوی نیروهای امنیتی بررسی نمی  شود.
فرمان  دهی پولیس هرات می  پذیرد که در برخی موارد پولیس در مناطق شهری 
از  شماری  آمران  با  هرات،  پولیس  فرمانده  شخص  تازه گی  به  و  ندارد  حضور 
حوزه های امنیتی و نیروهایی که در ایست های بازرسی و گزمه های شبانه غفلت 

کرده اند، برخورد کرده است. 3

مردم بیدار و پولیس در خواب!

تقابل تازه ای میان غنی و نور 
شکل گرفته است

برکناری وزیر صحت؛ 

7 4

تجارت تریاک سبب مرگ افراد گرفتار در خصومت، ویران در جنگ
زیادی در »دهکده بیوه ها« شده است پاکستان در نیم قرن اخیر با ایجاد مدرسه های دینی و اردوگاه های آموزشی از بنیادگرایی به مثابه ابزار مداخله در امور افغانستان 

استفاده کرده است. بر اساس مستندات تاریخی، اولین بار پس از روی کار آمدن محمد داوود خان در کابل در سال 1973 
میالدی، ذوالفقار علی بوتو اردوگاه های آموزشی را در منطقه رزمک وزیرستان و زیر نظر نصیراهلل بابر تأسیس کرد. در جریان 

سال های 1972-1977 در این اردوگاه 5000 جنگ جوی بنیادگرا آموزش دیدند.

این  که  روندی  این  با  است.  فرونشست  حال  در  کابل 
شهر پیش می رود، در آینده ای نه چندان دور دچار خطر 
بین  قوی  رابطه  یک  می شود.  وحشتناکی  فرونشست 
دارد.  وجود  فرونشست  و  زیرزمینی  آب  تغییرات سطح 
رشد  آب،  مدیریت  و عمل کردهای ضعیف  خشک سالی 
سریع جمعیت و دهه ها بی ثباتی سیاسی باعث شده است 
بسته گی  آبی شود که  تنش  دچار  اخیراً  کابل  که شهر 

زیادی به برداشت آب های زیرزمینی دارد.

8

فرونشست کابل و مرگ زمین
فوزیه کوفی: 

واقعیت های ۲۰ سال پسین افغانستان برای طالبان قابل هضم و درک نیست
سه معدن چی در پی سقوط 

یک معدن زغال سنگ در 
هیأت سمنگان کشته شدند عضو  کوفی،  فوزیه  کابل:  8صبح، 

افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
و  مذاکره  ماه  سه  جریان  در  که  می گوید 
گفت وگوهای مستقیم و غیرمستقیم با هیأت 
واقعیت های  طالبان در قطر دریافته است که 
20 سال پسین افغانستان برای این گروه قابل 

»قبول، درک و هضم« نیست.
گروه های  تنوع  کثرت گرایی،  او،  گفته  به 
آزادهای  قومی،  و  سیاسی  مدنی،  اجتماعی، 
افغانستان  از واقعیت های  بیان  فردی و آزادی 
است که هنوز هم طالبان نمی توانند آن را درک 

کنند.
خانم کوفی که روز جمعه، دوازدهم جدی در 
کابل  در  صلح«  »چشم انداز  نام  زیر  نشستی 
صلح  مذاکرات  در  که  گفت  می کرد،  صحبت 
باید  و  پیدا می کند  اهمیت  ارزش ها  و  نمادها 

این نمادها و ارزش ها احترام شود.
او با بیان این که طالبان تنوع جامعه افغانستان 
را نمی پذیرند، تأکید کرد که تنوع و تکثر الزمه 
باید  را  آن  و طالبان  است  انسانی  یک جامعه 

بپذیرند.
خانم کوفی گفت که طالبان باید واقعیت های 

جدید افغانستان را درک کنند و به این ترتیب 
برای زنده گی با همی آماده شوند.

جانب  از  دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این 
در  برقراری صلح  برای  اجماع  که  گفت  دیگر 
پیش برد  نحوه  اما  است،  گرفته  شکل  کشور 
عنوان  به  نیز  پساصلح  حکومت  و  مذاکرات 
موضوع مورد اختالف در حوزه جمهوریت باقی 

مانده است.
هیأت  سفر  اهداف  از  یکی  کوفی  فوزیه 
را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
به کابل نیز تصمیم گیری و ایجاد اجماع درباره 
حکومت پساصلح عنوان کرد. او ابراز امیداوری 
کرد که در فرصت باقی مانده این اجماع شکل 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  موضع  و  بگیرد 

تقویت شود.
در این نشست امین احمدی، عضو دیگر هیأت 
مذاکره کننده نیز سخنرانی کرد. این نشست از 
و حکومت داری  رسانه  انستیتوت صلح،  سوی 

خوب برگزار شده بود.
قرار است که نشست بین االفغانی در شانزدهم 

جدی از سر گرفته شود.
مذاکرات بین االفغانی که در بیست ودوم سنبله 
دور اول آن آغاز شده بود، در بیست ودوم قوس 
پایان یافت و در حال حاضر متوقف شده است.

به  کندی  با  کرد،  دوام  ماه  سه  که  دور  این 
تهیه  روی  مدت ها  طرف  دو  و  پیش رفت 
کارشیوه مذاکره کردند تا سرانجام مورد توافق 
قرار گرفت. پس از تبادل آجندا، به توافق دو 

هیأت مذاکرات دچار وقفه ای 20 روزه شد.

نیمه   شب های هرات؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

باشنده گان  که  معدن چی  سه  کابل:  8صبح، 
والیت دایکندی بوده اند، در پی سقوط یک معدن 
والیت  باالی  دره صوف  ولسوالی  در  زغال سنگ 

سمنگان جان باخته اند.
داوود کلکانی، والی سمنگان در صحبت با روزنامه 
شباشک  منطقه  در  معدن  این  که  گفت  8صبح 
ولسوالی دره صوف باالی سمنگان موقعیت داشت 
و روز گذشته )پنج شنبه، 11 جدی( سقوط کرده 
این  اثر  از  سمنگان،  والی  معلومات  طبق  است. 
حادثه سه تن جان باخته اند که باشنده گان والیت 

دایکندی بوده اند.
والی سمنگان گفت که این معدن مربوط شخصی 
به نام »حاجی حیدر« است و استخراج زغال سنگ 

از آن به صورت غیرقانونی صورت می گرفت.
هنوز علت سقوط این معدن مشخص نشده است.

حوادث مشابه در ولسوالی دره صوف باالی والیت 
سمنگان پیش از این نیز رخ داده است.

این ولسوالی دارای ذخایر سرشار زغال سنگ است.
بیش تر زغال سنگ در این ولسوالی از سوی مردم 

به شیوه ی سنتی صورت می گیرد.



8صبح، ننگرهار: ضیاالحق امرخیل، والی ننگرهار 
می گوید که در پی اجرای یک حمله هوایی توسط 
نیروهای افغان در ولسوالی پچیراگام این والیت 18 
عضو گروه طالبان کشته شده اند که در میان شان 

فرماندهان »مهم و خارجی« نیز شامل هستند.
امرخیل این مطلب را روز جمعه، دوازدهم جدی در 

توییتی مطرح کرده است.
والی ننگرهار گفته است که این حمله شب گذشته 
در منطقه ولی ناو ولسوالی پچیراگام صورت گرفته 

است.
به گفته او، کسانی که در این حمله کشته شده اند، 
را  امنیتی  نیروهای  پاسگاه های  بر  حمله  برنامه 

داشتند که هدف حمله ی هوایی قرار گرفتند.
امرخیل افزوده است که این حمله هوایی از سوی 

نیروهای افغان اجرا شده است.
والی ننگرهار هم چنان گفته است که در این حمله 

8صبح، قندهار: در نتیجه یک انفجار در شهر 
قندهار سه تن به شمول یک غیرنظامی زخمی 

شدند.
قندهار   پولیس  سخنگوی  بارکزی،  جمال ناصر 
روز  عصر   ۴:00 ساعت  رویداد  این  که  گفت 
جمعه، دوازدهم جدی در شهرک عینو مینه، از 

مربوطات شهر قندهار رخ داده است.
پوسته  یک  فرمانده  بر  انفجار  این  او،  گفته  به 
شده  انجام  قندهار  شهر  امنیتی  هفتم  حوزه 

8صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه در 
شبانه روز گذشته 10 بیمار کرونایی در کشور جان 

باخته و 73 بیمار جدید نیز شناسایی شده اند.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، ابتالی 73 بیمار 
پس از آزمایش یک هزار و 218 نمونه ی مشکوک 

به ابتال به کرونا تثبیت شده است.
بیمار   1۶9 گذشته  شبانه روز  در  هم چنان 

کووید-19 بهبود یافته اند.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل بیماران کرونایی در 
کشور به 52 هزار و 58۶ تن رسیده است که از 
این میان دو هزار و 211 تن جان باخته و ۴2 هزار 

و 175 تن دیگر بهبود یافته اند.
در حال حاضر، هفت هزار و 50۶ بیمار کرونایی در 

هوایی به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.
او اما درباره هویت شهروندان خارجی کشته شده در 

این حمله جزییات نداده است.
نگفته  چیزی  باره  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

است.
ننگرهار در شرق از والیت های نسبتاً ناآرامی است.

حضور گروه طالبان در برخی از ولسوالی های این 
والیت هم مرز با پاکستان سبب شده است که هر از 
گاهی درگیری بین نیروهای امنیتی و جنگ جویان 

گروه طالبان به وقوع بپیوندد.
افزون بر حضور گروه طالبان، شاخه خراسان داعش 
نیز در بخش هایی از این والیت فعال است. هرچند 
شکست داعش در ننگرهار چندین بار اعالم شد، اما 
در روزهای اخیر شماری از اعضای آن از ننگرهار 
بازداشت شدند که ادامه فعالیت این گروه را نشان 

می دهد.

است.
انفجار دو پولیس و  افزود که در  بارکزی  آقای 

یک کودک زخمی شده اند.
تاکنون فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را 

برعهده نگرفته است.
از  حاضر  حال  در  کشور  جنوب  در  قندهار 
والیت های نسبتاً ناامن شمرده می شود و طالبان 
در روزهای اخیر حمالتی را بر برخی از نقاط این 

والیت سازماندهی کرده اند.

کشور فعال هستند.
و  هزار  تاکنون 201  آغاز  از  عامه  وزارت صحت 
بررسی کرده  را  به کرونا  نمونه ی مشکوک   ۶03

است.
وزارت صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا طرح ها و برنامه های جدی را 

روی دست گرفته است.
این وزارت هم چنان از مردم خواسته است که به 
دلیل تثبیت گونه ی جهش یافته ویروس کرونا در 
هند و پاکستان از سفر به این دو کشور خودداری 
گونه ی  آزمایش  ظرفیت  افغانستان  زیرا  کنند؛ 
از کشورها  برخی  در  که  را  کرونا  ویروس  جدید 

شناسایی شده است، ندارد.

 

تعیین وزرا به تأیید مجلس نماینده گان و سپس قبول استعفا و عزل 
بند  در  صالحیت  این  است.  جمهور  رییس  صالحیت های  از  آن ها 
رییس جمهور  به شخص  اساسی  قانون  ماده شصت وچهارم  یازدهم 
سپرده شده است. هم چنان در بند اول ماده شصت وششم همین قانون 
باید  اعمال صالحیت هایش  در  رییس جمهور  که  است  تأکید شده 
مصالح علیای مردم را رعایت کند. طبق صراحت بند سوم این ماده، 
لسانی، سمتی،  ملحوظات  به  مقام خود  از  نمی تواند  رییس جمهور 

قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در یازدهم جدی نامه ای 
به وزارت صحت عامه فرستاد که در آن از استعفا و عزل احمدجواد 
عثمانی از سمت این وزارت سخن رفته بود. طبق این نامه، رییس 
جمهور استعفانامه عثمانی را مطالعه و منظور کرده است. در ادامه 
نامه، موضوع استعفا به عزل تغییر کرده است. در نامه گفته شده است 
که احمدجواد عثمانی بر اساس حکم ریاست جمهوری از وظیفه عزل 
و برکنار شده است. علت آن هم فساد گسترده مالی گفته شده که 
زیر نظارت عثمانی در وزارت صحت عامه صورت گرفته است. اما بر 
اساس اعالم عثمانی، خبر استعفای او کذب است و او به رغم دو بار 
درخواست رییس جمهور تا هنوز استعفا نداده است. عثمانی برکناری 

خود را نوعی توطئه سیاسی خوانده است.
از  آن ها  عزل  و  استعفا  قبول  وزرا،  تعیین  شد،  گفته  آن چه  طبق 
باید  این صالحیت  اعمال  برای  است.  جمهور  رییس  صالحیت های 
احکام بندهای اول و سوم ماده شصت وششم قانون اساسی نیز رعایت 
شود. با این وصف، اعمال فشار بر وزرا برای وادارکردن آن ها به استعفا، 
کار خالف قانون است. هم چنان رییس جمهور نمی تواند از وزرا رسماً 
بخواهد که استعفا بدهند و او نیز استعفای آن ها را منظور کند. طبق 
احکام قانون، منظوری استعفای وزیری قانونی است که بدون اعمال 
فشار و یا درخواست رییس جمهور، حاضر به استعفا شده است. از 
این رو، درخواست رییس جمهور از عثمانی برای استعفا و یا وادارکردن 
از  وزرا  عزل  است.  قانون  حکم  خالف  و  نادرست  کار،  این  به  او 
مصرح ترین صالحیت های رییس جمهور در قانون اساسی است. هرگاه 
عثمانی تصمیمی به ترک وزارت صحت عامه نمی نداشت، غنی نباید او 
را به خاطر استعفا زیر فشار قرار می داد. رییس جمهور به جای دو بار 
درخواست استعفا، بهتر بود مستقیماً حکم برکناری او را صادر می کرد.

نکته دیگر آن است که موضوع استعفا با موضوع عزل یک وزیر بار 
برای  مستعفی  اراده  پای  استعفا،  بحث  در  دارد.  متفاوتی  حقوقی 
بحث عزل  در  در حالی که  است،  میان  در  نیز  از وظیفه  کناررفتن 
این گونه نیست. رییس جمهور تابع شرایطی می تواند وزیری را برکنار 
و عزل کند، بدون آن که توجهی به موافقت و یا مخالفت او نسبت به 
این تصمیم داشته باشد. با این حال، نمی توان از این دو امکان برای 
یک منظور استفاده کرد؛ یعنی هم استعفانامه وزیر را امضا کرد و هم 
یازدهم  نامه  این کار غیرحرفه ای در  او داد. متأسفانه  به عزل  حکم 
به وزارت صحت  امور ریاست جمهوری  اداره  جدی ریاست عمومی 
عامه دیده می شود. در نامه آمده است، هر مدیری که زیر نظارتش 
فساد گسترده صورت گیرد، باید خود را معزول بپندارد. روشن نیست 
که مبنای حقوقی این سخن چیست و چرا حکم برکناری عثمانی بر 
آن ابتنا شده است. هم چنان در نامه توضیح داده نشده است که چه 
فساد گسترده ای در وزارت صحت عامه رخ داده است که به موجب 
آن وزیر صحت عامه می بایست برکنار می شد. اگر موضوع مورد نظر 
همان ادعای فسادی است که از سوی دادستانی کل و ریاست عمومی 
امنیت ملی در برابر چهار کارمند وزارت صحت عامه مطرح شده، این 
ادعا تا هنوز ثابت نشده است و بازداشت شده گان هم تا هنوز به جزا 
محکوم نشده اند. در کنار آن هیچ محکمه ای هم نگفته است که مقصر 
نیز  وظیفه  از  محاکمه  کنار  در  باید  و  است  وزیر  فساد شخص  این 
سبک دوش شود. متأسفانه این بخش از حکم رییس جمهور نیز داری 

پشتوانه حقوقی نیست.
با توجه به موارد فوق، می توان چنین نتیجه گرفت که رییس جمهور 
شکل  به  صالحیت هایش  از  عامه  صحت  وزیر  برکناری  مسأله  در 
رسماً  ندارد  حق  جمهور  رییس  اوالً  است.  نکرده  استفاده  درست 
را بدون آن که خودش بخواهد، مطالبه کند. دوماً  استعفای وزیرش 
رییس جمهور برای عزل وزرایش باید دالیل محکمه پسند داشته باشد 
ادعای فساد گسترده ای که  ندارد.  این مورد خاص  که متأسفانه در 
ثابت نشده  زیر نظارت عثمانی در وزارت صحت مطرح شده، هنوز 
و برکناری او تنها با استناد به این ادعا یک کار نادرست است. ضمن 

آن که پیوند او با این اتفاق هم هنوز روشن نیست.
به نظر می رسد که غنی تابع احساسات به عزل وزیر صحت عامه اقدام 
کرده است. این احساسات ممکن است ریشه در زد وبندهای سیاسی 
داشته باشد و یا هم برخاسته از نیت او برای مبارزه با فساد باشد. در 
مورد اول، مطابق بند سوم ماده شصت وششم قانون اساسی، رییس 
جمهور حق ندارد از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، 
مذهبی و حزبی استفاده کند. در مورد دوم، نیت مبارزه با فساد باید 
در روشنایی قانون جامه عمل بپوشد و قانون باید تمام مراحل مبارزه 
با فساد را مورد پوشش و حمایت قرار دهد. در غیر این صورت، این 
مبارزه می تواند نتیجه معکوس بدهد و به جای تأمین عدالت، باعث 

نقض آن شود.

رییس جمهور باید 
صالحیت هایش را درست 

اعمال کند
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والی ننگرهار: 

۱۸ عضو طالبان به شمول فرماندهان و 
شهروندان خارجی در حمله هوایی در 

پچیراگام کشته شدند

سه تن در نتیجه انفجاری در قندهار زخمی شدند

۱۰ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته 
در کشور جان باختند

8صبح، کابل: عابد جاهد، از فعاالن مدنی 
یازدهم  پنج شنبه،  روز  شام  بغالن  والیت 
جدی در ناحیه هفدهم شهر کابل از سوی 

تفنگ داران ناشناس کشته شده است.
پولیس کابل این رویداد را تأیید می کند.

کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که عابد 
ناشناس در جاده  تفنگ داران  توسط  جاهد 
هفدهم  ناحیه  مربوطات  از  کابل  بوستان 

کشته شده است.
به گفته فرامرز، پولیس کار روی بررسی این 

رویداد را آغاز کرده است.
سراسری  شورای  رهبری  عضو  جاهد،  عابد 
هزاره های اهل سنت افغانستان و از فعاالن 
بوده  بغالن  والیت  نهرین  ولسوالی  مدنی 

است.
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محمدمحقق، 
مردم افغانستان نیز گفته است که او عضویت 

حزب به رهبری او را داشت.
مسوولیت قتل عابد جاهد را فرد و یا گروهی 

بر عهده نگرفته است.

در  امنیتی  مسووالن  پروان:  8صبح، 
کلینیک  داکتر  دو  رهایی  از  پروان  والیت 
از  پروان  والیت  بگرام  ولسوالی  ایمرجنسی 
چنگ آدم ربایان خبر داده اند. این دو داکتر 
افراد  سوی  از  جاری  هفته  یک شنبه شب  

ناشناس ربوده شده بودند.
فرماندهی  مطبوعات  مسوول  نوری،  سلیم 
روزنامه 8صبح  با  پروان در صحبت  پولیس 
روز  چاشت  از  پس  داکتران  این  که  گفت 
نتیجه عملیات  یازدهم جدی در  پنج شنبه، 
مشترک نیروهای امنیتی پروان و کاپیسا، از 

چنگ رباینده گان نجات داده شدند.
به گفته نوری، این داکتران از منطقه شوخی 
والیت کاپیسا از نزد رباینده گان رها شده اند.

داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
نیز گفته است که این دو داکتر با همکاری 
آزاد  آدم ربایان  چنگ  از  خانواده های شان 

شده اند.
بدل  در  رباینده گان  آرین،  معلومات  طبق 
مطالبه  دالر  هزار   100 داکتران  این  رهایی 

کرده بودند.
ناشناس  مسلح  افراد  گذشته  یک شنبه شب 
ولسوالی  ایمرجنسی سرصیاد  کلینیک  وارد 
بگرام شدند و به بهانه معاینه بیمار دو داکتر 

را از کلنیک بیرون کشیده و ربوده بودند.
آدم ربایان  که  است  گفته شده  این حال،  با 

موفق شده اند که فرار کنند.

یک فعال مدنی 
در شهر کابل ترور شد

داکتران ربوده شده در پروان 
از چنگ آدم ربایان نجات 

داده شدند



در  کرونا  بحران  با  هم زمان 
کشور، بحران تازه ای اداری 
عامه  صحت  وزارت  در 
اداره  است.  گرفته  شکل 
امور ریاست جمهوری اعالم 
احمدجواد  استعفای  که  کرد 
عامه  صحت  وزیر  عثمانی، 
است.  شده  منظور  غنی  جمهور  رییس  سوی  از 
از  پس  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
از  گویا  که  صحت  وزارت  کارمند  چهار  بازداشت 
وابسته گان وزیر بوده اند، این تصمیم را گرفت. اکنون 
به نظر می رسد که تقابل تازه ای میان محمداشرف 
نور، عضو  غنی، رییس جمهور کشور و عطامحمد 
شکل  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته 
گرفته است. آقای نور تصمیم ارگ ریاست جمهوری 
«اهانت آمیز«،  »حساسیت  برانگیز«،   »عجوالنه«،  را 
»مبتنی بر عصبیت قومی« و »شیوه دیکتاتوری« 
خواند و افزود که به این تصمیم »به بهای سنگینی« 
پاسخ می دهد. او در ادامه، این حرکت را »فراقانونی« 
توصیف کرد و گفت که پس از رأی زنی ها، اقدامات 
بعدی را برای »دفاع از حقوق  شان و اعاده حیثیت« 
وزیر روی دست می گیرد. آگاهان حقوقی هرچند 
برکناری وزیر را از صالحیت رییس جمهور می دانند، 
اما می گویند که سوق دادن کارمند به استعفا از نگاه 
حقوقی مشکل دارد. آگاهان صحی اما معتقدند که 
بیرون  سیاسی  زدوبندهای  از  صحت  سکتور  باید 
و زمینه ارایه خدمات صحی به مردم فراهم شود. 
گفتنی است که وزیر صحت عامه از افراد نزدیک به 

عطامحمد نور شمرده می شود.
احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه روز پنج شنبه، 
افزود  وی  داد.  خبر  برکناری اش  از  عقرب  یازدهم 
مکتوب  یک  طی  جمهوری  ریاست  امور  اداره  که 
برکنار  سمتش  از  که  داده  توضیح  برایش  رسمی 
شده است. به گفته آقای عثمانی، او با وجود اصرار 
رییس جمهور غنی، هنوز استعفا نداده است. با این 
حال در بخشی از این مکتوب آمده است که آقای 
غنی پس از دریافت نامه وزیر صحت عامه پیرامون 
مکتوب  در  است.  کرده  منظور  را  آن  استعفایش، 
آمده است: »استعفای وزیر صیب منظور است و هر 
مدیری که زیر نظارتش فساد گسترده واقع شود، 
مسوول است. اگر ابهامی وجود داشته باشد، خویش 
را معزول بپندارند«. در اخیر مکتوب اما درج شده 
است که بنابر اساس حکم ریاست جمهوری، وزیر 

صحت عامه از وظیفه اش برکنار شده است. 
ویدیو ظاهر شد و  آقای عثمانی هم چنان در یک 
این موضوع را »توطئه سیاسی« خواند. او افزود که 
باید حکومت داری در کشور تقویت شود، اما این کار 
با یک چنین شیوه ای ممکن نیست. به گفته آقای 
عثمانی، رییس جمهور غنی روز چهارشنبه، دهم 
جدی از وی خواسته بود که از سمتش استعفا دهد؛ 
حال  این  با  است.  کرده  رد  را  پیشنهاد  این  او  اما 
رییس جمهور غنی در پایان روز پنج شنبه، یازدهم 
جدی به مقر وزارت صحت عامه رفت و با مسووالن 
در این وزارت دیدار کرد. او گفت که همه تغییرات 
صورت  قانون  اساس  بر  وزارت  این  در  تعیینات  و 
می گیرد و بدون امضای وی، فهرست همه مقرری ها 
وضعیت  »اخیراً  افزود:  غنی  آقای  است.  بی اعتبار 
و  غم ناک  واقعاً  عامه  وزارت صحت  در  آمده  پیش 
توهین به همه است. باید به قانون احترام شود و 
تطبیق  مورد  قانونی  مراجع  از طریق  مسایل  همه 
قرار گیرد، حق به حق دار برسد و کسانی که از قانون 

سرپیچی کرده اند، مجازات شوند«. 
رییس جمهور تأکید کرد که در این وزارت شخص 
یک  و  می شود  تعیین  سرپرست  نمی آید،  سیاسی 
می گیرد.   عهده  بر  را  مدیریت  مسلکی  مسوول 
و  هم دلی  هم کاری،  فضای  ایجاد  بر  تأکید  با  او 
کرد  تصریح  عامه،  صحت  وزارت  در  همبسته گی 
که رفتارهای سلیقه ای صورت گرفته نمی تواند. به 
»روند  و  است«  واضح  »معیارها  غنی،  آقای  گفته 
قراردادهای شش ماه گذشته تجدید نظر می شود«. 
محمداشرف غنی افزود که سیستم واضح مدیریت 
سایر  و  پولیو  و  می شود  ایجاد  منابع  الکترونیکی 
برنامه های واکسن به داخل وزارت می آید و کارهای 
موازی متوقف می شود. به گفته رییس جمهور، پس 
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از این پروژه های بی هدف از میان برداشته می شود.

تقابل مجدد غنی و عطا
هم زمان با برکناری وزیر صحت عامه، تقابل تازه ای 
میان محمداشرف غنی و عطامحمد نور، عضو کمیته 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی شکل گرفته است. 
صفحه  در  جدی  یازدهم  پنج شنبه،  روز  نور  آقای 
محکوم  را  جمهوری  ریاست  ارگ  اقدام  فیسبوک 
کرد. او نوشت: »ما در برابر هر اقدامی پیش از حکم 
محکمه عادالنه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم 
عجوالنه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر 
عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، 

به بهای سنگینی پاسخ می دهیم«. 
او در ادامه روز جمعه، دوازدهم جدی برای دومین بار 
در این مورد موقف گیری کرد. آقای نور پس از دیدار 
با رییس شورای والیتی بلخ، اعضای حزب جمعیت 
و  فرماندهان  متنفذان،  از  دیگر  برخی  و  اسالمی 
غنی  محمداشرف  اقدام  به  دیگر  بار  شخصیت ها، 
واکنش نشان داد. او در صفحه فیس بوکش نوشت 
که در این دیدار در مورد »حرکت های فراقانونی و 
توهین آمیز با احمدجواد عثمانی« بحث شده است. 
کتله  یک  بر  بزرگ  »اهانت  را  اقدام  این  نور  آقای 
افغانستان«  مردم  بزرگ  سیاسی  جریان  و  عظیم 
عنوان کرد. با این حال، او تصریح کرده است که پس 
از »مشوره«، »رأی زنی« و »تبادل افکار« تصمیم بر 
»اعاده  و  حقوق«  از  دفاع  منظور  »به  که  شد  این 
حیثیت احمدجواد عثمانی« حمایت قاطع صورت 
گیرد. عطامحمد نور گفت که برای »اقدامات بعدی« 
دیدگاه ها را توحید می کند و به گونه »خون سرد« و 
»آرام« به پیش می رود. گفتنی است که آقای نور 
در  موارد  از  برخی  بر  نیز  اخیر  روزهای  در جریان 

حکومت انتقاد کرده است.

مجلس: تصمیم ارگ عجوالنه بود
هرچند  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
او  از صالحیت های  بخشی  را  رییس جمهور  اقدام 
می خوانند، اما  تصریح می کنند که نیاز بود اول تر 
روشن  عامه  وزارت صحت  در  فساد  قضیه  همه  از 
مجلس  منشی  نایب  خردمند،  حجت اهلل  شود. 
روزنامه  به  دوازدهم جدی  روز جمعه،  نماینده گان 
8صبح گفت که جرم یک عمل شخصی است و باید 
پیش از تصمیم گیری، دست داشتن وزیر صحت عامه 
در موارد اتهامات فساد از سوی بسته گانش روشن 
می شد. او افزود که هرچند رییس جمهور صالحیت 
دارد، اما اقدام اخیر علیه احمدجواد عثمانی به شمول 
»محاصره وزارت صحت عامه از سوی پی پی اس« و 
»شیوه  بیان گر  واقع  در  وزیر«  برابر  در  »گستاخی 

نامناسب« بوده است.
رییس  که  باشد  قرار  اگر  افزود،  مجلس  عضو  این 
جمهور این گونه با قضایای فساد برخورد کند، باید 
موضوع ُکد 91 نیز بررسی شود. با این حال، آقای 

خردمند تصریح کرد که قرار است موقف مجلس در 
مورد برخورد وزارت صحت عامه در کمیته رییسان 
یا  داخل شدن  مورد  در  کمیته  این  و  شود  روشن 
عمومی  نشست  آجندای  در  موضوع  این  نشدن 
نماینده گان تصمیم خواهد گرفت. گفتنی  مجلس 
است که مجلس تنها یک ماه پیش به احمدجواد 
عثمانی به عنوان وزیر صحت عامه رأی اعتماد داده 

بود.

عزل از صالحیت های رییس جمهور است؛ اما 
مجبور کردن به استفعا از نگاه حقوقی مشکل 

دارد
آگاهان حقوقی نیز معتقدند که بر اساس مواد قانون 
رییس  صالحیت های  از  وزیران  »عزل«  اساسی، 
جمهور است. نصراهلل استانکزی، آگاه حقوقی و استاد 
دانشگاه روز جمعه، دوازدهم جدی به روزنامه 8صبح 
گفت که بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، »عزل« 
مقامات عالی دولتی از صالحیت های رییس جمهور 
است. او افزود که در این ماده به استثنای اعضای 
در  مقامات  حضور  برای  زمانی  قید  عالی،  دادگاه 
کرسی ها درج نشده است. به گفته آقای استانکزی، 
همان گونه که رییس جمهور، وزیر را انتخاب و به 
مجلس نماینده گان معرفی می کند، همان گونه نیز 
می تواند او را »عزل« کند. در فقره یازدهم ماده ۶۴ 
قانون اساسی آمده است که »تعیین وزرا، دادستانی 
و  ملی  امنیت  رییس  مرکزی،  بانک  رییس  ُکل، 
رییس سره میاشت به تایید مجلس نماینده گان و 
عزل و قبول استعفای آن ها« از صالحیت های رییس 

جمهور است
با این حال، این آگاه حقوقی می گوید، در صورتی که 
وزیر صحت عامه از سوی رییس جمهور به استعفا 
مجبور شده باشد، این اقدام مشکالت حقوقی دارد؛ 
از  کار  که  همان گونه  استانکزی،  آقای  باور  به  زیرا 
نظر  از  نیز  استعفا  می آید،  شمار  به  حقوق  جمله 
که  افزود  او  است.  دولت  کارمند  هر  حق  حقوقی 
استعفا نباید دستوری باشد و در صورتی که ادعای 
نگاه  از  بحث  این  باشد،  درست  عامه  صحت  وزیر 
در  ابهامات  که  است  گفتنی  دارد.  مشکل  حقوقی 
موجود  هنوز  جمهوری  ریاست  امور  اداره  مکتوب 
و  »عزل«  بحث  مکتوب  این  پایان  در  اما  است؛ 

»برکناری« با صراحت ذکر شده است. 

روند  نباید  تبدیل ها  و  تغییر  صحی:  آگاهان 
خدمات صحی را مختل سازد

آگاهان صحی معتقدند که تغییرات در اداره ها اصل 
است و روند تغییر و تبدیل نباید روند خدمات صحی 
سیستم  متخصص  حقمل،  نوروز  سازد.  مختل  را 
صحی و استاد دانشگاه لندن به روزنامه 8صبح گفت 
ابعاد سیاسی این کار، تغییرات اخیر با  از  که جدا 
توجه به مدیریت کرونا در افغانستان می تواند روند 
خدمات صحی را بهتر سازد. او افزود که هرچند در 

روزهای اخیر کوشش هایی صورت گرفته است، اما 
این تالش ها در مقایسه با سایر کشورها »موفقیت  
حقمل،  آقای  باور  به  است«.  نداشته  چشم گیری 
افزایش میزان ابتال به پولیو نیز دیگر موردی شمرده 
می شود که بیان گر مشکالت در سکتور صحی کشور 
 90 حدود  هرچند  که  گفت  حقمل  نوروز  است.  
درصد از بیماری ها در داخل کشور قابل تداوی است، 
اما بیماران تالش دارند که برای بهبودشان به خارج 
بی اعتمادی  این تالش ها  و  مراجعه کنند  از کشور 

مردم به سکتور صحی را نشان می دهد.
او، فساد در سکتور صحی طی یک سال  به گفته 
اخیر به اعتماد حکومت نزد جامعه بین المللی آسیب 
بیش تر  که  می گوید  صحی  آگاه  این  است.  زده 
وزارت ها بر اساس سیاست تقسیم شده و فنی سازی 
وزارت خانه ها می تواند روند کاری سکتورها را تقویت 
غنی  جمهور  رییس  اخیر  اقدام  که  افزود  او  کند. 
برگزاری  بر فنی سازی وزارت صحت عامه و  مبنی 
نشست های مخصوص مبارزه با کرونا، بیان گر توجه 
حکومت است و نیاز است در آینده سکتور صحی در 
کنار سکتور تعلیمی از جنجال های سیاسی خارج 

شود.
اعالم کرد  نهم جدی  دادستانی ُکل روز سه شنبه، 
که چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام فساد 
وزیر  برادر  عثمانی  احمدشکران  شده اند.  بازداشت 
وزیر،  کاکای  پسر  سرمست زاده  کاوه  عامه،  صحت 
حامد  و  کووید-19  پروژه  مشاور  سلطانی  فریدون 
حمیدی مشاور مالی وزارت صحت عامه چهار فردی 
اند که از سوی دادستانی ُکل بازداشت شده اند. وزارت 
اعالمیه ای  با نشر  پایان همان روز  صحت عامه در 
را رد کرد و گفت  این کارمندان  بازداشت  موضوع 
که این افراد خود برای بررسی ها حاضر شده اند. در 
اعالمیه تصریح شده بود که  وزارت صحت عامه با 
نهادهای مسوول در امر مبارزه با فساد هم کار است 
و هیچ گونه قرابت خانواده گی را مانع اجرای عدالت و 

تطبیق قانون نمی داند.
و  غنی  محمداشرف  که  است  بار  چندمین  این 
عطامحمد نور در تقابل هم قرار می گیرند. پیش تر 
از موارد اختالف داشتند که  برخی  دو طرف روی 
سپس به کنار رفتن عطامحمد نور منجر شد. آقای 
نور در سال 1397 و پس از توافق با محمداشرف 
از  و  شده  پذیرفته  خواسته هایش  که  گفت  غنی، 
سمتش کنار رفته است. با این حال، جنجال بر سر 
معرفی فرمانده امنیه بلخ سبب شد که اختالف ها 
میان دو طرف بار دیگر شکل بگیرد. در ادامه و در 
جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری 1398، 
هرچند عطامحمد نور بر بی طرفی اش تأکید کرد، اما 
افراد نزدیک به وی برای محمداشرف غنی کمپاین 
از  عثمانی  احمدجواد  که  است  گفتنی  می کردند. 
از سوی  نزدیکان عطامحمد نور شمرده می شود و 
وی برای کرسی وزارت صحت عامه پیشنهاد شده 

بود.

برکناری وزیر صحت؛

تقابل تازه ای میان غنی و نور شکل گرفته است

حسیب بهش

احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه روز پنج شنبه، یازدهم عقرب از برکناری اش خبر داد. وی افزود که اداره امور ریاست 
جمهوری طی یک مکتوب رسمی برایش توضیح داده که از سمتش برکنار شده است. به گفته آقای عثمانی، او با وجود اصرار 
رییس جمهور غنی، هنوز استعفا نداده است. با این حال در بخشی از این مکتوب آمده است که آقای غنی پس از دریافت 
نامه وزیر صحت عامه پیرامون استعفایش، آن را منظور کرده است. در مکتوب آمده است: »استعفای وزیر صیب منظور 

است و هر مدیری که زیر نظارتش فساد گسترده واقع شود، مسوول است.
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سفر اخیر مال برادر و دیگر اعضای دفتر سیاسی طالبان 
به پاکستان، حرف و حدیث های فراوان به دنبال داشت. 
از  ویدیوهایی  که  شد  بحث برانگیز  زمانی  سفر  این 
رهبران طالبان که آنان را در حال بازدید از اردوگاه های 
آموزشی »شورشیان« در خاک پاکستان نشان می دهد، 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد. واکنش ها در برابر 
سخنرانی مال برادر در شفاخانه ای در پاکستان در میان 
»تمام  می گوید  که  طالبان  گروه  اعضای  از  جمعی 
رهبران مان در این جا هستند«، تند بود. معاون نخست 
رییس جمهوری، وزارت خارجه، اعضای شورای ملی، 
تحلیل گران و عده ای از مردم افغانستان - پاکستان را 
متهم کردند که در روند صلح افغانستان تالش صادقانه 
و  بنیادگرایان  آموزشی  مراکز  هم  هنوز  و  نمی کند 
است  فعال  کشور  این  خاک  در  تروریستی  گروه های 
و از آن علیه منافع افغانستان استفاده می شود. وزارت 
از  یکی  سخنان  به  بیانیه ای  نشر  با  پاکستان  خارجه 
اتهام های  که  داد  هشدار  افغانستان  دولت  مقام های 
غیررسمی  حلقه های  و  مشخص  مقام  علنی  و  منفی 
افغان، روند صلح این کشور و نیز تالش های مشترک 
دوجانبه  هم کاری های  بهبود  برای  اسالم آباد  و  کابل 
را آسیب خواهد زد. تنش میان کابل و اسالم آباد در 
دوم  دور  جدی(   1۶( دیگر  روز  سه  تا  که  شرایطی 
گفت وگوهای صلح افغانستان در قطر آغاز خواهد شد، 

از چند جهت قابل توجه است.

شعار دوستی، نوای دشمنی
برخالف آن چه در سطح سیاسی و دیپلماتیک از دوستی 
میان افغانستان و پاکستان سخن زده می شود، رابطه 
دو کشور هم چنان تنش آلود است. این نگاه در نزدیک 
به نیم قرن گذشته، نگاه مسلط بر سیاست پاکستان در 
قبال افغانستان بوده است. به همین دلیل است که از 
سال 1973 تا هنوز دو کشور رابطه پر فراز و فرودی 
مخالفان  از  حمایت  اتهام زنی،  است.  کرده  تجربه  را 
سیاسی، ادعای ارضی و استفاده از بنیادگرایی به مثابه 
ابزار مداخله در امور یک دیگر، واقعیت های انکارناپذیر 
این رابطه خصمانه بوده است. داوود خان پس از آن که 
در کابل به قدرت رسید، داعیه پشتونستان خواهی را 
به خط مشی سیاست خارجی دولت  افغانستان مبدل 
پاکستان در  بوتو، صدراعظم وقت  کرد. ذوالفقار علی 
به سیاست مداخله جویانه داوود خان، سیاست  پاسخ 
فشار حداکثری بر کابل را در دستور کار دولتش قرار 
داد. پس از چندی، در شرایطی که داوود خان از مسکو 
فاصله گرفته بود و تالش او برای جلب حمایت ایران و 
کشورهای عربی از دولت افغانستان نتیجه قناعت بخش 
نداشت، پیام حسن نیت به پاکستان فرستاد و از داعیه 
در  کشور  دو  رابطه  کشید.  دست  پشتونستان خواهی 
سطح دیپلماتیک عادی شد؛ بوتو به کابل و داوود خان 
به اسالم آباد سفر کرد و هر دو شعار دادند که آنان یک 
افغانستان و پاکستان قوی و باثبات می خواهند. تجربه 
اما نشان داد که نگاه دو طرف و به ویژه پاکستان نسبت 
به افغانستان هیچ زمانی دوستانه نشد. اسالم آباد روی 
بنیادگرایی به مثابه ابزار مداخله در امور افغانستان از 
همان نخستین سال های به قدرت رسیدن داوود خان 

در کابل، سرمایه گذاری را آغاز کرده بود.
پس از کودتای 7 ثور و روی کار آمدن دولت دموکراتیک 
در کابل، مداخله نظامی پاکستان در امور افغانستان به 
صورت گسترده و علنی آغاز شد. تنظیم های جهادی 
که در مقابل دولت دموکراتیک افغانستان می جنگیدند، 
همه از سوی پاکستان، امریکا و دیگر کشورهای هم سو 
پاکستان  در  تنظیم ها  این  می شدند.  حمایت  آنان  با 
پناه گاه داشتند و جنگ جویان شان در مراکز آموزشی 
آن سوی خط دیورند آموزش نظامی می دیدند. کابل 

ابزار  مثابه  به  بنیادگرایی  از  آموزشی  اردوگاه های  و 
مداخله در امور افغانستان استفاده کرده است. بر اساس 
آمدن  کار  روی  از  پس  بار  اولین  تاریخی،  مستندات 
میالدی،  در سال 1973  کابل  در  داوود خان  محمد 
منطقه  در  را  آموزشی  اردوگاه های  بوتو  علی  ذوالفقار 
رزمک وزیرستان و زیر نظر نصیراهلل بابر تأسیس کرد. 
اردوگاه  این  در   1977-1972 سال های  جریان  در 

5000 جنگ جوی بنیادگرا آموزش دیدند.
دموکراتیک  دولت  حاکمیت  جریان  در  آن  از  پس 
برابر  آموزشی شورشیان چند  اردوگاه های  افغانستان، 
شد و بسیاری از جنگ جویان تنظیم های جهادی در 
این اردوگاه ها آموزش نظامی دیدند و در برابر نیروهای 
دولت دموکراتیک افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی 
نیز  طالبان  گروه  جنگیدند.  دهه  یک ونیم  به  نزدیک 
در  فعال  آموزشی  اردوگاه های  و  مدرسه ها  درون  از 
خاک پاکستان سر بیرون آورد. افراد این گروه در واقع 
تندوران  مدرسه های  در  که  بودند  افغان  پناهنده گان 
شدند.  تربیه  پاکستان  شمالی  مناطق  در  مذهبی 
رهبران طالبان با استفاده از احساسات دینی و قومی 
زیادی  جنگ جویان  دیورند،  خط  سوی  دو  ساکنان 
قرائت  و  جنگیدند  مزار  تا  قندهار  از  آوردند،  گرد  را 

سخت گیرانه از اسالم را به اجرا گذاشتند.
سفر اخیر مال عبدالغنی برادر به پاکستان و حضور او در 
یکی از مراکز آموزشی »شورشیان« یک بار دیگر نشان 
مذهبی  مدرسه های  و  آموزشی  اردوگاه های  که  داد 
هم چنان در مناطق آن سوی دیورند فعال است. پس 
از نشر ویدیوهایی که رهبران طالبان را در حال بازدید 
از این اردوگاه ها نشان می دهد، امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری ادعا کرد که مال برادر، معاون طالبان و 
رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر، برای انجام سه کار 
به پاکستان رفته است. صالح، عیادت از جنگ جویان 
زخمی طالبان، الهام بخشیدن به دانش آموزان »ترور« 
و قدردانی از اسالم آباد برای حمایت گسترده از طالبان 
کرده  عنوان  پاکستان  به  برادر  مال  را سه هدف سفر 
است. هم چنان وزارت خارجه کشور با نشر اعالمیه ای 
فعالیت های عناصر شورشی  و  گفت که حضور علنی 
حاکمیت  پاکستان،  قلمرو  در  آنان  رهبران  و  افغان 
ملی افغانستان را آشکارا نقض می کند و سبب تداوم 
صلح  تأمین  و  می شود  منطقه  در  بی ثباتی  و  بحران 
پایدار در افغانستان را با چالش جدی مواجه می کند. 
به دنبال این اظهارات، وزارت خارجه پاکستان با نشر 
امراهلل صالح  به سخنان  نظر می رسد  به  که  بیانیه ای 
اشاره دارد، گفت که در مورد ادامه سخنان منفی که 
از یک مقام مشخص و نیز حلقه های غیررسمی افغان 
وزارت  هم چنان  هستیم.  نگران  می گیرد،  سرچشمه 
خارجه پاکستان هشدار داد که اتهام زنی علنی، برای 
روند صلح افغانستان و تالش های مشترک برای بهبود 

هم کاری های دوجانبه، زیان آور خواهد بود.
این موضع گیری ها نشان می دهد که هم کاری اسالم آباد 
به  نبوده است. شاید  این جای کار صادقانه  تا  و کابل 
همین دلیل است که پاکستان همانند سال های 1980 
شبکه های  و  گروه ها  از  نیز  اکنون  میالدی   1990 و 
درب  و  می کند  حمایت  افغانستان  دولت  مخالف 

اردوگاه های آموزشی فعال در خاکش را نبسته است.

هدف سیاسی درازمدت پاکستان در افغانستان
استخبارات  سازمان  ارشد  عضو  شرون،  سی  گری 
»مأموریت  کتابش  در  )سی آی ای(  امریکا  مرکزی 
سقوط« می نویسد که طی سال های اول دهه 1980 

نیز سیاست مشابه نسبت به پاکستان داشت. خانواده 
ذوالفقار علی بوتو پس از تحوالت سیاسی در پاکستان، 
به افغانستان پناهنده شد. اعضای این خانواده در کنار 
می کردند.  فعالیت  پاکستان  علیه  افغانستان  دولت 
همراه با مرتضی بوتو و شهنواز بوتو )فرزندان ذوالفقار 
بلوچ  و  پشتون  تجزیه طلب  رهبران  دیگر  بوتو(،  علی 
پاکستانی نیز در افغانستان پناه داده شده بودند. برنامه 
سربازگیری از ساکنان آن سوی خط دیورند از طریق 
عبدالولی خان( پس  )خان  عوامی  نشنل  رهبر حزب 
از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در دستور کار 

دولت دموکراتیک افغانستان قرار گرفت.
با  پاکستان  و  افغانستان  میان  ژنو،  صلح  مذاکرات 
تا  آغاز  از  شد.  آغاز  متحد  ملل  سازمان  میانجی گری 
برد،  زمان  سال  شش  حدود  که  مذاکرات  این  ختم 
در  و  بود  افغانستان  با  مذاکره  اصلی  طرف  پاکستان 
خارجه  وزیران  توسط  ژنو  موافقت نامه های  نهایت 
و  افغانستان  خارجه  وزیر  )عبدالوکیل،  کشور  دو 
این  شد.  امضا  پاکستان(  خارجه  وزیر  نورانی،  زین 
پایان  افغانستان  به جنگ  نتوانست  اما  موافقت نامه ها 
دهد و فصل تازه در رابطه کابل و اسالم آباد بگشاید. 
دموکراتیک  حکومت  که   1992 سال  اپریل  ماه  در 
اساس  بود،  فروپاشی  و  سقوط  حال  در  افغانستان 
شورای  تشکیل  با  انتقالی  دوره  در  موقت  حکومت 
پنجاه ویک نفری از سوی رهبران تنظیم های جهادی 
در بیست وچهارم همین ماه در پاکستان گذاشته شد. 
کابل،  در  مجاهدین  حکومت  آمدن  کار  روی  از  پس 
طرف های  پاکستان،  پنهان  و  پیدا  دخالت  دلیل  به 
فراگیر،  حکومت  یک  نتوانستند  افغانستان  در  درگیر 
همه شمول و مقتدر را اساس بگذارند. این جا بود که 
جنگ داخلی شدت گرفت و کابل به حمام خون مبدل 
شد. شکست حزب اسالمی و دیگر احزاب هم سو با آن 
از طرف دولت مجاهدین، سیاست مداران پاکستان را از 
این تنظیم ها ناامید کرد. این گونه بود که گروه طالبان 
با حمایت مستقیم پاکستان از درون مدرسه های دینی 
فعال در مناطق آن سوی دیورند در سال 199۴ ظهور 
و در مدت کم تر از سه سال، امارت اسالمی را در کابل 

برقرار کرد.
در دوره جدید، با وصف آن که رابطه کابل و اسالم آباد 
اما  داشته،  بیش تری  ثبات  دیپلماتیک  سطح  در 
پاکستان همواره متهم به هم کاری با گروه های تندرو 
عمر،  مال  مرگ  است.  بوده  افغانستان  دولت  مخالف 
رهبر پیشین طالبان در پاکستان اتفاق افتاد و مال اختر 
کشته  کشور  این  خاک  در  نیز  وی  جانشین  منصور، 
شد. هم چنان نیروهای امریکایی اسامه بن الدن، رهبر 
شبکه القاعده را در پناه گاهش در پاکستان کشتند. این 
اتفاقات نشان می دهد که رهبران گروه ها و شبکه های 
مخالف دولت افغانستان در پاکستان فعالیت داشته اند. 
هم زمان با این اتفاقات در پاکستان، چهره های برجسته 
دولتی در کابل، نسبت به سرزمین های آن سوی دیورند 
سوی  از  که  داشته اند  موضع گیری هایی  و  صحبت ها 
اسالم آباد مداخله جویانه تفسیر شده است. اتفاقاتی از 
اسالم آباد  و  کابل  رابطه  که  نشان می دهد  این دست 
دوره  در  هم  داوود،  محمد  جمهوریت  دوره  در  هم 
بن،  پسا  دوره  در  و هم  افغانستان  دموکراتیک  دولت 
تغییر آن چنانی را شاهد نبوده است. در دو دهه اخیر 
با وصف آن که پاکستان حرف از هم کاری در راستای 
استقرار صلح و ثبات در افغانستان زده، اما اقداماتی را 
روی دست نگرفته است که نشان دهد حرف و عمل 

پاکستان در قبال افغانستان یکی است.

مدرسه های دینی و اردوگاه های آموزشی
ایجاد مدرسه های دینی  با  نیم قرن اخیر  پاکستان در 

از  شوروی ها  بیرون راندن  در  پاکستانی ها  اگرچه 
خاک افغانستان با امریکا هدف مشترکی داشتند، اما 
با گروه ها و  را در معامله  برنامه های خاص خود  آنان 
شرون  گری  می کردند.  دنبال  جهادی  تنظیم های 
را  افغانستان  در  پاکستان  درازمدت  سیاسی  هدف 
این گونه شرح می دهد: »تالش برای کنترل افغانستان 
بنیادگرای مذهبی  و  از سوی یک گروه پشتون محور 
که بتواند آلت دست پاکستان واقع شود؛ توان خود را 
روی مسایل داخلی متمرکز کند، به اسالم آباد امکان 
دهد تا به بازار تجارت افغانستان و هم چنین به نفت 
اتحاد  سابق  مسلمان نشین  جمهوری های  بازرگانی  و 
بتواند  نهایت  در  و  باشد  داشته  دست رسی  شوروی 
امنیت مرزهای غربی پاکستان را تأمین کند«. )گری 

سی شرون، 1390: 70(.
شرون توضیح می دهد که همین اهداف باعث می شد 
مجاهدین  فرماندهان  از  برخی  مورد  در  اسالم آباد  تا 
نسبت به دیگران تمایل بیش تر پیدا کند. او هم چنان 
با  گلبدین حکمتیار  بنیادگرایانه  عقاید  می نویسد که 
اهداف استراتژیکی پاکستان در افغانستان سازگار بود. 
به همین جهت به او و حزب اسالمی اش مقادیر قابل 
توجه پول نقد و مواد داده می شد و دیگر گروه ها به طور 

آشکارا مورد بی توجهی قرار می گرفتند.
جنگ های  آغاز  و  مجاهدین  آمدن  کار  روی  از  پس 
داخلی در افغانستان، پاکستان به حزب اسالمی و دیگر 
تنظیم های هم سو با آن به عنوان عوامل از دست رفته 
را  نوظهور طالبان سرمایه گذاری  و روی جنبش  نگاه 
دو  از  اسالمی  حزب  همانند  طالبان  گروه  کرد.  آغاز 
ویژه گی مورد توجه پاکستان برخوردار بود: بنیادگرایی 
و پشتون محوری. بنا بر همین دو دلیل است که این 
گروه از آغاز شکل گیری تا هنوز، در رابطه سازمان یافته 
با پاکستان قرار دارد و در جریان این سال ها از سوی 

اسالم آباد حمایت شده  است.

نتیجه گیری
درازمدت  سیاسی  هدف  هم  هنوز  می رسد  نظر  به 
پاکستان  است.  نکرده  تغییر  افغانستان  در  پاکستان 
این  دارد.  مشخص  خواست های  افغانستان  صلح  از 
کشور با ارسال پیام به یکی از چهره های سیاسی در 
کابل گفته است که اسالم آباد نمی تواند با جریانی به 
نام جبهه شمال کار کند؛ از این رو اگر فرد مورد نظر، 
پساصلح  ساختار  در  بیاید،  کنار  پاکستان  شرایط  با 
قبل  ماه  چند  سفر  بود.  خواهد  اسالم آباد  اول  گزینه 
آن  به  پاکستانی  مقامات  رسمی  دعوت  به  حکمتیار 
کشور، حمایت اسالم آباد از طالبان، فعالیت اردوگاه های 
و  دیورند  سوی  آن  مناطق  در  »شورشیان«  آموزشی 
ارسال پیام به چهره های خاص با توجه به تعلق قومی 
آنان، نشان می دهد که دولت مستقر در اسالم آباد، به 
دنبال تشکیل ائتالفی مبتنی بر دو ویژه گی بنیادگرایی 
و پشتون محوری در افغانستان است. احتماالً طالبان و 
حزب اسالمی به رهبری حکمتیار یک ضلع این ائتالف 
و چهره های بروکرات پشتون، ضلع دیگر آن خواهند 

بود.
در سطح دیپلماتیک، پس از سفر عمران خان به کابل 
با آن که سند »دیدگاه مشترک پیرامون حمایت از صلح 
و ثبات دو کشور و منطقه« میان افغانستان و پاکستان 
به امضا رسید و روی این اصل توافق شد که دو کشور 
باید دیدگاه مشترک جدیدی را برای کمک به هم دیگر 
ثبات در هر دو  برقراری  و  در راستای پیش برد صلح 
کشور و فراتر از آن، تدوین کنند، عمل کردها اما چیز 
دیگری را نشان می دهد. با مرور گذشته و اکنون رابطه 
کابل و اسالم آباد، روشن می شود که تغییر چندانی در 
نوع سیاست و نگاه پاکستان نسبت به افغانستان دیده 

نمی شود.
خصومت  یک  در  سو  این  به  سال ها  از  افغانستان 
یک  در  و  است  بوده  گرفتار  بنیادبرانداز  دشمنی  و 
جنگ اعالم نشده ویران. این خصومت، در سال 19۴7 
میالدی با رأی منفی کابل در سازمان ملل متحد به 
پذیرش پاکستان مستقل از هند کلید خورد و با طرح 
اوج  به  داوود خان  از سوی  پشتونستان خواهی  داعیه 
رسید. این خصومت در دوره های مختلف بر رابطه کابل 
و اسالم آباد سایه انداخته است. عمل کردها و رفتارهای 
پاکستان در دوره جدید نیز نشان می دهد که استراتژی 
افغانستان  در  کشور  آن  درازمدت  سیاسی  هدف  و 

کماکان تاکنون دنبال می شود.

منبع ها
-1900( بیستم  قرن  در  افغانستان  1. طنین، ظاهر، 
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2. عبدالوکیل، از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری 

دموکراتیک افغانستان، 139۶، انتشارات عازم.
3. آزاد، عبدالخالق، قوم باوری و دین پناهی سیاسی، 

1398، انتشارات نسل نو.
۴. شرون، گری سی، مأموریت سقوط، ترجمه ی اسداهلل 

شفایی، 1390، مرکز مطالعات صلح و توسعه.

پاکستان در نیم قرن اخیر با ایجاد 
مدرسه های دینی و اردوگاه های 

آموزشی از بنیادگرایی به مثابه ابزار 
مداخله در امور افغانستان استفاده 

کرده است. بر اساس مستندات 
تاریخی، اولین بار پس از روی کار 

آمدن محمد داوود خان در کابل 
در سال 1973 میالدی، ذوالفقار 
علی بوتو اردوگاه های آموزشی را 
در منطقه رزمک وزیرستان و زیر 

نظر نصیراهلل بابر تأسیس کرد. در 
جریان سال های 1977-1972 

در این اردوگاه 5000 جنگ جوی 
بنیادگرا آموزش دیدند.
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



جامعه شناسی سیاسی روحانیت افغانستان
روحانیت یکی از تأثیرگذارترین نیروی مشروعیت بخش 
اجتماعی   - سیاسی  مراوده های  در  گفتمان ساز  و 
افغانستان بوده که در نبود نهادهای قدرت مند جامعه 
مدنی، روشن فکران و بوژوازی شهرنشین، حضور درشت 
سلطنتی،  نظام   شاهی،  دستگاه های  در  برجسته  و 
این  بر  مزید  است.  داشته  جمهوریت  و  مشروطیت 
جامعه  روستایی، توده های بی سواد ایل نشین و زنده گی 
قبیله ای از عوامل اجتماعی حضور پررنگ روحانیت در 
بده بستان های سیاسی و دستگاه های دولتی بوده است 
که تا امروز دوام دارد. این نوشته مدعی تبیین رابطه 
نگاه  و  افغانستان  در  دولتی  دستگاه های  با  روحانیت 
سلطنت  و دستگاه قدرت به نهاد روحانیت در این کشور 

است.
نیروهای  نقش  تبیین  پی  در  سیاسی  جامعه شناسی 
در  که  آن جا  از  است.  سیاسی  زنده گی  در  اجتماعی 
در  قدرت مند  تاریخی  ریشه های  روحانیت  افغانستان 
سیاست به عنوان یک نیروی مشروعیت بخش تاریخی 
این مقاله در پی  و گفتمان قدرت خواهی جدید دارد؛ 
آن است که روی کرد روحانیت به سیاست در درازنای 
تاریخی افغانستان را به کنکاش بگیرد و نگاه نظام های 
داده های  از  استفاده  با  را  روحانیت  به  نسبت  سیاسی 
از  انزواطلبی  کند.  تحلیل  جامعه شناسی   - تاریخی 
سیاست و  قدرت خواهی؛ دو روی کرد اساسی روحانیت 

در سیاست افغانستان بوده است.

روحانیت مشروعیت  بخش و سیاست گریز
از زمانی که در سال 17۴7 صابرشاه کابلی به عنوان 
احمدشاه  دستار  بر  را  گندم  خوشه  روحانی،  یک 
اساس  را  بزرگ  امپراتوری  یک  تا  گذاشت  ابدالی 
در  قدرت مند  نیروی  یک  عنوان  به  روحانیت  بگذارد، 
افغانستان عرض اندام کرد. نخستین حاکمیت سیاسی 
در افغانستاِن امروز و خراسان قدیم، امپراتوری بود که 
ابدالی  امپراتوری که  اساس گذاشت؛  ابدالی  احمدشاه 
در نامه ها و مکاتب رسمی اش از آن به نام »خراسان« 
و  قوم پژوه  الفنستون،  استوارت  مونت  است.  کرده  یاد 
تاریخ نگار می نویسد که احمدشاه ابدالی حرمت مال ها 
صبغه  او  عمل  این  و  می داشت  نگه  را  روحانیون  و 
عاطفی و سیاسی داشت؛ خودش اهل عرفان و تصوف 
بود و پیوسته آروز داشت که به مقام مرشدی برسد. 

)الفنستون، 1379: ۴9۶(.
احمدشاه ابدالی که بخشی از مشروعیتش را از روحانیت 
گرفته بود، میانه خوبی با این نهاد داشت و در روابط داخلی 
و سیاست های خارجی پیوسته از نفوذ و مشروعیت این 
قشر که در بین توده های ایل نشین و روستایی برجسته 
بود، استفاده می کرد. در تمام لشکرکشی های خارجی 
در  روحانیت  هم جوار،  سرزمین های  و  هند  به  ابدالی 
بسیج توده های روستایی نقش اساسی داشت. با آن که 
لشکرکشی های ابدالی بُعد اقتصادی برجسته داشت تا 
این  قشر روحانیت بود که مهر  اما  نمودارهای دینی، 
تأیید دینی بر این حمله های خونین می زد، توده ها را 
از لحاظ روانی در خدمت شاهان می گذاشت و برعکس 
شاهان به روحانیون احترام می کردند و امتیازات سیاسی 

و اقتصادی در اختیار آنان قرار می دادند.
سر  بر  هرچند  ابدالی  احمدشاه  نواده گان  و  پسران 
شکافتند،  را  هم دیگر  چشم   و  سینه  قدرت  تقسیم 
اما هر کدام با روحانیت رابطه توأم با احترام داشت و 
برعکس روحانیون مشروعیت  آن ها را تأمین می کردند. 
تا سال 1880 میالدی که امیر عبدالرحمان خان سایه 
استبداد خود را بر افغانستان گستراند، روحانیون جایگاه 
بلند نزد رژیم ها و سلطنت ها داشتند و از سویی هم به 
عنوان عامل مشروعیت بخش عمل و از دخالت در امور 
سیاسی گریز می کردند. از همین جهت است که در تمام 
درگیری هایی که تا پیش از قرن بیستم در افغانستان بر 
سر تاج و تخت صورت گرفته، روحانیت به عنوان یکی از 
نیرومند ترین قشر اجتماعی، نقش کم تری داشته است. 
این مهم می رساند که روحانیت سنتی نمی خواست در 
زدوبندهای سیاسی بین شهزاده ها دخیل باشد و دست 

خود را به سیاست آلوده کند.
با  را  روحانیت  مشروعیت بخشی  خان  عبدالرحمان 
اقدامات خود تضعیف کرد. او خود را نماینده حاکمیت 
شاهان  برخالف  این طور  و  دانست  افغانستان  در  خدا 
مشروعیت  عبدالرحمان  پیمود.  را  متفاوتی  راه  قبلی 
سلطنت خود را با آسمان بست و با احترام به روحانیت 
و مالها، زمینه های حضور سنتی آنان را تضعیف کرد. 
یک  در  خان  عبدالرحمان  که  می نویسند  تاریخ نگاران 
روز، هشتاد مالی پرنفوذ را در کابل اعدام و این اقدام 
او چنان ترس را در دل روحانیت ایجاد کرد که دیگر 
کسی یارای مقابله با او را نداشت. با این پیشینه تاریخی، 
سنتی  روحانیت  چرا  که  است  این  اساسی  پرسش 
افغانستان تا قرن بیستم نمی خواست به صورت مستقیم 
از مشروعیت بخشی  و  باشد  داشته  در سیاست حضور 
سنتی به گفتمان غالب قدرت تبدل شود؟ در این زمینه، 

دو عامل اصلی در کنار عوامل و مولفه های دیگر وجود 
داشته است.

شکاف دولت و روحانیت 
روحانیت  نقش  عبدالرحمان،  امیر  حکومت  اواخر  در 
خان  عبدالرحمان  که  می نویسد  بارفیلد  شد.  تضعیف 
ظاهراً به حکومت ناب اسالمی تأکید می کرد، در حالی 
 که به طور بنیادین یک حکومت سکوالر را به میان آورد 
که بر تشکیالت مذهبی غلبه داشت. )بارفیلد، 139۶: 
2۴۴(. بعد در زمان حبیب اهلل، تأسیس نخستین مکتب 
خارج از دایره مالهای سنتی و تغییرات بنیادین دیگر، 
نقش مالها را در نظام ها محدود ساخت و این فکر را 
متحد  افغانستان  سنتی  روحانیون  باید  که  کرد  ایجاد 
و مفهوم جهاد  انگلیس  و  افغانستان  شوند. جنگ های 
عبدالرحمان  امیر  و  خان  دوست محمد  امیر  زمان  در 
خان، روحانیت را واداشت تا در رابطه خود با سیاست و 
نظام های سیاسی بازنگری و تجدید نظر کند و از نقش 

قبلی خود به دوره جدید پا بگذارد.
دست  به  را  کابل  امور  زمام  نوگرا  شاه  امان اهلل،  وقتی 
و  انگلیس ها  با  مقابله  جهت  نخست  گام  در  گرفت، 
انسجام در محور خود، از روحانیت استفاده سیاسی کرد 
و روحانیون نیز به نظریه پان اسالمی و ناسیونالیستی او 
دل خوش کردند؛ اما به تعبیر کبیر صالحی »ماه عسل« 
روحانیت و امان اهلل خان کوتاه بود. اقدامات امان اهلل برای 
روحانیت مشروعیت ستیز و سرمایه سوز واقع شد و در 
مدت زمان اندک هم یاری آن ها به هم آوردی خشونت بار 

که منجر به براندازی دولت توسعه پسند شد، چرخش 
نمود. هرچه شکاف روحانیت سنتی افغانستان با شاهان 
عمق بیش تر گرفت، رجوع روحانیون به سیاست کردن 
و سیاسی شدن روحانیت و مذهب در افغانستان بیش تر 
یکی  روحانیون  و  دولت ها  بین  شکاف  شاید  شد. 
ازعمده ترین دالیل سیاسی شدن روحانیت بود که این 
نهاد را انسجام بخشید و در تقابل همیشه گی با دولت ها 
قرار داد. سیاسی شدن که بسی ویران گر و زیان آفرین بود 

و در این مقاله به بررسی گرفته شده است.

تحوالت جهانی و زایش اسالم سیاسی
جهان  سیاسی  چتر  عنوان  به  عثمانی  خالفت  سقوط 
االزهر  دانشگاه  از  سیاسی  اسالم  اندیشه   ورود  اسالم، 
را  راه قدرت طلبی روحانیت  مثابه یک گفتمان که  به 
هموار کرد و این قشر را مأمور برپایی حکومت الهی در 
استعمارگرایی، فالکت  افغانستان می دانست، گسترش 
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در کشورهای اسالمی و شیوع کمونیسم که به تعبیر 
روحانیت دین ستیز و الحادگستر بود؛ از مولفه ها و عواملی 
بود که از بُعد جهانی روحانیت افغانستان و نسبت این 
قشر با دستگاه های دولت و سیاست را دچار دگردیسی 
و بازبینی کرد. بعدها، در اواخر قرن بیستم روحانیون و 
مالهایی که کمر بستند تا قدرت را به دست بگیرند و به 
جای مشروعیت بخشی به گفتمان قدرت خواهی تبدیل 
شوند، یا در دانشگاه االزهر درس خوانده و یا متأثر از 
بودند که در  اسالم سیاسی و جریان اخوان المسلمین 

مصر زایده شده است.
مانع  بسته«  »درهای  سیاست  با  خان  عبدالرحمان 
وقتی  اما  شد؛  افغانستان  در  جدید  اندیشه های  ورود 
فرهنگی،  سیاست های  با  آمد،  قدرت  روی  حبیب اهلل 
با کشورهای  رابطه  برقراری  زندانیان سیاسی و  آزادی 
بیرونی از یک سو و زایش جریان روشن فکری و نهضت 
مشروطیت از سوی دیگر به انسجام مالها و روحانیون 
کمک کرد و این طور بعدها سنت مشروعیت بخشی را به 
گفتمان غالب قدرت خواهی تبدل نمود و مالی سنتی 
را به میز سیاست کشاند. این روند تاریخی - سیاسی 
تعامل، گسست و تقابل روحانیت سیاست گریز سنتی 
روی کردهای  تاریخی  مقاطع  در  که  بود  افغانستان 
متفاوت با نهاد سیاست و شاهان در افغانستان داشت. 
اقدامات امان اهلل روحانیت را انسجام بخشید و تحوالت 
جهانی آن را سرعت داد. تقابل کمونیست ها با روحانیت، 
قدرت خواهی  و  سیاسی  غالب  گفتمان  به  را  نهاد  این 
مبدل کرد؛ نهادی که اکنون قدرت فراگیر در روندهای 

سیاسی افغانستان دارد.

روحانیت سیاسی و تقابل آن با دولت ها
اندک در  پیشینه  روحانیت قدرت طلب اسالم سیاسی 
درازنای تاریخی افغانستان دارد. این قشر بعد از نیمه 
دوم قرن بیستم، رنگ و بوی برجسته به خود گرفت 
بخش  در  شد.  مبدل  غالب  گفتمان  به  رفته رفته  و 
چطور  که  شد  تبیین  سیاست گریز  سنتی  روحانیت 
تعامل داشت و چه  امانی  با دولت های پیشا  این قشر 
زمان دچار گسست و تقابل شد. تضاد واقعی روحانیت 
تا  اما  آمد؛  وجود  به  خان  امان اهلل  زمان  در  دولت  با 
سیاسی،  احزاب  نخستین  تأسیس  و  دموکراسی  دهه 
روحانیت انسجام کم تر نسبت به دهه های بعد داشت. 
و  آلمانی  روزنامه نگار  تودنهوفر،  یورگن  که  همان طور 
می نویسد  من«  رویایی  معروف »صلح  کتاب  نویسنده 
که تروریسم پاسخ جنگ های ناعادالنه غرب است، به 
همان سان قدرت خواهی شدید و انسجام روحانیت پاسخ 
به احزاب چپ در افغانستان بوده است که به یک روزه 
عقاید  از  مردم  و  شود  مدرن  افغانستان  می خواستند 

سنتی خود دست بردارند.
روحیه  امانی  نظام  براندازی  از  بعد  روحانیت  هرچند 
قدرت  طلبی مضاعف پیدا کرد، اما تا کودتای داوود خان 
در سال 1352 گاهی در تعامل و زمانی هم در تقابل 
با دولت ها قرار داشت. مصاحبان، روی کرد نرم در برابر 
این قشر  با  اجبار  از روی  تعامل  و در  پیشه  روحانیت 
دست و پنجه نرم می کردند. ظاهر شاه نیز با تغییراتی 
که در افغانستان آورد، گاهی روحانیت را برمی انگیخت؛ 
اما با سیاست نرمش نمی خواست در تقابل واقعی با این 
چماق  روحانیت  که  می دانست  چون  گیرد.  قرار  قشر 
توده های  دینی  احساسات  برانگیختن  توان  و  تکفیر 
روستانشین بی سواد را دارد و از درافتادن با روحانیون 
قدرت طلب که اسالم سیاسی از نظر تیوری راه رسیدن 
آن ها به قدرت را هموار کرده بود، خودداری می کرد تا 

مبادا برایش چالش خلق شود.
با وجود آن که نظام های پسا امانی همه می خواستند با 
تقابل همیشه گی  این قشر در  اما  روحانیت درنیفتند، 
اوایل  اواخر حکومت داوود و  با آن ها قرار داشت و در 
دولت  و  روحانیت  رابطه  که  بود  کمونیست ها  رژیم 
این طور  و  رسید  خود  بحرانی  مرحله  به  کمونیستی 
تقابل نسبی به تضاد واقعی انجامید. بعد از دولت امانی، 
رژیم کمونیستی دومین دولتی بود که توسط روحانیت 
ساقط و زمینه های شورش، انقالب و هرج ومرج فراهم 
را  آن ها  رهبری  اکثراً  که  روستایی  شورش های  شد. 
روحانیون به دوش داشته و تقربیاً به عنوان مولفه غالب 

افغانستان بدل گشته است. شرح  در فرهنگ سیاسی 
روحانیت  سیاسی شدن  تاریخی  سیر  نخست  رگه های 
که چگونه  است  این  اساسی  پرسش  اما  رفت؛  باال  در 
روحانیت به گفتمان غالب مبدل شد؟ روی کرد دولت ها، 
تحوالت جهانی و مسأله تقابل با کمونیسم چقدر در این 

زمینه موثر بوده است؟

کمونیست ها و روحانیت؛ از تقابل تا شورش
کمونیست ها روی کرد سخت گیرانه و ضدیت محض با 
عنوان »ضد  آن ها تحت  اساس گذاشتند.  را  روحانیت 
انقالب« و »اشرار« در پی حذف فیزیکی روحانیت به 
و  برآمدند  بود،  فربه شده  عنوان قشری که در جامعه 
این طور روحانیت را بر علیه دولت بسیج کردند. این بار 
روحانیت نیامده بود که رژیم کمونیست ها در کابل را 
سقوط دهد و به جای آن حکومت جدید از تکنوکرات ها 
یا شاهان سابق افغانستان را بنا کند؛ بلکه کمر بسته 
و  بگذارد  اساس  را  اسالمی«  »حکومت  خود  که  بود 
روحانیت  مانند  روحانیت  این  گیرد.  قرار  آن  رأس  در 
اسالم  روحانیت  بلکه  نبود؛  مشروعیت بخش  سنتی، 
سیاسی قدرت طلب بود که برای به دست آوردن قدرت و 
اعمال حاکمیت در افغانستان تالش می کرد. اصالحات 
شتاب زده و ضد مذهبی کمونیست ها و کودتای آن ها در 
برانگیختن این فکر که روحانیت نیز با انقالب و شورش 
بود.  به دست گیرد، خیلی موثر  را  امور  می تواند زمام 
تا جایی که گفته می شود اگر کودتای کمونیست ها و 
ضدیت، تقابل و کشتار آن ها نبود، هرگز روحانیت به این 
خشونت گستری و قدرت خواهی در افغانستان نمی رسید 
و نمی توانست به گفتمان غالب در افغانستان مبدل شود.
در  روحانیت  کمونیست ها،  و کشتار  مقابل ضدیت  در 
گام نخست مشروعیت دینی رژیم جدید را به تحلیل 
برد و در قدم دوم به براندازی آنان کمر بست. این بار 
اسالم سیاسی راه و روش حکومت داری را از نگاه تیوری 
به روحانیت داد تا شاید مدینه فاضله مورد نظرش را 
خلق کند. مدینه فاضله خلق نشد. حکومت کمونیستی 
پیکارجویان  درون گروهی  جنگ های  و  کرد  سقوط 
مجاهد که عمدتاً روستانشین بودند و تجربه دولت داری 
نداشتند، آغاز شد. حکومت مجاهدین و امارت طالبان 
که بعدها با بنیادگرایی و خشونت بیش تر روی کار آمد، 
از رژیم هایی بود که توسط روحانیت قدرت طلب اسالم 
کمونیست ها  که  همان سان  به  می شد.  اداره  سیاسی 
مخالفان مذهبی خود را ریشه کن کردند، به همان سان 
روحانیت قدرت طلب مخالفان سیاسی شان را به رگ بار 
بستند تا دیگر نفس نکشند. جان استوری، پژوهش گر 
تاریخ کمونیست ها می نویسد که این رژیم به مقدسات 
مردم توهین روا داشت و یک شبه می خواست راه صد 

ساله مدرنیته اروپا را در افغانستان طی کند.

 حمایت های جهانی از روحانیت سیاسی
در قرن بیستم، امریکایی ها به گونه بی سابقه از روحانیت 
برای مقابله با موج رو به گسترش کمونیسم در آسیا و 
از یک  این حمایت جهانی،  افغانستان حمایت کردند. 
از  و  را در پی داشت  انسجام روحانیت  و  بسیج  طرف 
سوی دیگر روی کرد این قشر نسبت به قدرت را تغییر 
از  سعودی  هم کاری  با  امریکایی ها  افغانستان،  در  داد. 
روحانیت پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی کردند. 
آن ها در سطح بین المللی از روحانیت حمایت همه جانبه 
توسط  قدرت  دست آوردن  به  رویای  واقع،  در  کردند. 
روحانیت در افغانستان را امریکا و پاکستان به حقیقت 
به  یکی  بُعد،  دو  در  روحانیت  این گونه  کردند.  مبدل 
عنوان نیروی مشروعیت بخش و دیگر به عنوان گفتمان 
قدرت خواهی در افغانستان عرض اندام کرد. امروز نیز 
روحانیونی که در قالب طالبان در برابر جمهوریت کابل، 
شمشیر از نیام بیرون کشیده اند و خیال ساقط کردن آن 
را در سر می پرورانند، از طرف کشورهای بیرونی حمایت 

مالی می شوند. 
به طور خالصه می توان گفت که نبود نهادهای قدرت مند 
دیگر در جامعه افغانستان، عمل کرد واکنشی و روی کرد 
گسترده  حمایت  روحانیت،  با  کمونیست ها  ضدیت 
بیرونی در قرن بیستم از این قشر، زایش اسالم سیاسی 
و حکومت اسالمی از مولفه هایی است که روحانیت را 
در محراق گفتمان قدرت در افغانستان کشاند و روند 

تماس، تقابل و شورش را در این سرزمین رقم زد.
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ابومسلم خراسانی

در اواخر حکومت امیر عبدالرحمان، 
نقش روحانیت تضعیف شد. 

بارفیلد می نویسد که عبدالرحمان 
خان ظاهراً به حکومت ناب اسالمی 
تأکید می کرد، در حالی  که به طور 

بنیادین یک حکومت سکوالر را به 
میان آورد که بر تشکیالت مذهبی 

غلبه داشت. )بارفیلد، 1396: 
244(. بعد در زمان حبیب اهلل، 
تأسیس نخستین مکتب خارج از 

دایره مالهای سنتی و تغییرات 
بنیادین دیگر، نقش مالها را در 

نظام ها محدود ساخت و این فکر را 
ایجاد کرد که باید روحانیون سنتی 
افغانستان متحد شوند. جنگ های 

افغانستان و انگلیس و مفهوم جهاد 
در زمان امیر دوست محمد خان و 

امیر عبدالرحمان خان، روحانیت را 
واداشت تا در رابطه خود با سیاست 

و نظام های سیاسی بازنگری و 
تجدید نظر کند و از نقش قبلی خود 

به دوره جدید پا بگذارد.



مجموعه ای از کلبه های خاکی، معروف به قلعه بیوه ها 
یا »دهکده بیوه ها« در دشت های عریض و خشک، 
در امتداد جنوب شهر هرات در غرب افغانستان قرار 
گرفته است. بیش تر مردان این دهکده در تالش برای 
قاچاق تریاک به ایران، کشته و یا هم ناپدید شده اند. 
کردند.  رها  فرزندان شان  با  را  خود  بیوه های  آنان 
برخی دیگر آن ها هنگام حمل مواد مخدر در مسیر 
راه های ناهموار مرزی ولسوالی ادرسکن والیت هرات 

درگذشته اند.
محمدعلی فقیریار، ولسوال ادرسکن گفت: »مردم این 
منطقه بسیار فقیر هستند و مردان فقط دو گزینه 
به  یا  بزنند،  مخدر  مواد  قاچاق  به  دست  یا  دارند؛ 

طالبان بپیوندند.«
کسانی که تن به قاچاق تریاک، هرویین و متامفتامین 
امریکایی  دالر  آن 300  بدل  در  می دهند،  ایران  به 
به دست می آورند؛ اما آن ها خطر دست گیری، پیگرد 
قانونی و اعدام در دادگاه های جمهوری اسالمی ایران 
را به جان می خرند و یا هم هدف گلوله مرزبانان قرار 

می گیرند.
تولیدکننده  بزرگ ترین  افغانستان   ،2018 سال  از 
تریاک جهان است و کوکنار پردرآمدترین محصول 
نقدی این کشور به شمار می رود. سود سرشار قاچاق 
سال ها  و  ساخته  قوی  را  طالبان  مالی  بنیه   تریاک 
تالش ایاالت متحده و متحدان آن برای بازسازی و 

امنیت را تضعیف کرده است.
این  از  جلوگیری  امر  در  افغانستان  حکومت  ظاهراً 
تجارت پرسود ناتوان است و برخی از مقامات از راه 
تسهیل قاچاق ثروت مند شده اند. در نتیجه، آن چه به 
دست می آید، چرخه طوالنی کشت، پروسس و قاچاق 
تریاک است که اغلب مردم افغانستان را در معرض 

عواقب وخیم این تجارت غیرقانونی قرار می دهد.
آقای فقیریار گفت که وی برای برنامه های کمک به 
مردم برای مال داری، کشت گندم، برنج و لوبیا در یک 
زمین خشک و غیرقابل کشت بسیار تالش کرده، ولی 
موفق به دریافت پول از دولت نشده است. او گفت: »ما 
هیچ نوع کمکی از دولت مرکزی به دست نیاوردیم. 
آن ها حتا مردم اگر از گرسنه گی هم بمیرند، به آن 
اهمیت نمی دهند«. زنان بیوه از طریق تجارت پشم 
و نخ ریسی، کمک اقارب و نهادهای بین المللی گذران 
می کنند. برخی از کودکان در یک مدرسه اسالمی که 
توسط یک مال اداره می شود، تحصیل می کنند. شهر 
پرجمعیت هرات در ۴5 مایلی شمال این هکده واقع 

شده است.
نیک بی بی، بیوه  50 ساله گفت: »برای مدت طوالنی، 
بسیار زنده گی خوبی داشتیم. سه پسر من پول زیادی 

از طریق پشم و نخ ریسی و قالین بافی درآمد ناچیزی 
دارد.

برای  منبع  نوع  هیچ  و  آب  برق،  روستا  این  در 
برای  خانواده ها  که  خشک  علف  جز  به  گرم کردن، 
وجود  می کنند،  جمع  یا  خریداری  آن را  سوزاندن 
شب  بی بی،  خانم  مانند  بیوه،  زنان  از  برخی  ندارد. 
یک المپ را با انرژی تولیدشده توسط صفحه سولر 
روشن می کنند. خزان امسال شرایط به حدی وخیم 
اقارب  خانه های  به  روستا  زنان  از  بسیاری  که  بود 
سازمان های  توسط  که  مهاجرین  اردوگاه های  یا 

امدادرسانی اداره می شد، پناه بردند.
محمد زمان شکیب، مدیر شورای توسعه منطقه گفت 
که تا همین اواخر، در این روستا 80 زن بیوه همراه 
با خانواده های شان زنده گی می کردند؛ اما اکنون فقط 
30 نفر باقی مانده اند. آقای شکیب گفت: »سرما و 
صحبت  هنگام  راند.«  این جا  از  را  آن ها  گرسنه گی 
او، چند زن بیوه و فرزندان شان کنار کلبه های خود 
نشسته بودند و خود را زیر نور آفتاب زمستانی که تازه 
پس از یک روز برفی ظاهر شده بود، گرم می کردند.

بودند  پوشیده  بلندی  سیاه  روپوش های  زنان  اکثر 
را  بدن شان  اعضای  همه  دیگر  چشم ها  جز  به  که 
روستا  ترک  مورد  در  آن ها  از  برخی  بود.  پوشانیده 
گفت:  دارد،  اسم  یک  که  فاطمه  کردند.  صحبت 
ندارد،  وجود  خوردن  برای  چیزی  روستا  این  »در 
امسال ممکن است گرسنه بمانیم.« فاطمه گفت که 
شوهرش، فضل حق برای امرار معاش، علف های هرزه 
را برای پخت وپز و گرم کردن خانه ها می فروخت. وی 
گفت که شوهرش از ناچاری پیشنهاد قاچاق تریاک 
در بدل 200 دالر امریکایی را برای هر سفر پذیرفته 
بود و برای سه سال، این کار را انجام داد، تا این که 
ایرانی هدف گلوله  پنج سال پیش توسط مرزبانان 
از پنج فرزندش  قرار گرفت و کشته شد. حاال وی 

مراقبت می کند.
کمبود مردان در این روستا نتوانسته است، زنان را 
از محدوده فرهنگ سخت مردساالر افغانستان بیرون 
ریش  مرد  چندین  بیوه ها  دهکده  اطراف  در  کند. 
سفید حضور داشتند که مانع مصاحبه برخی از زنانی 

شدند که از مشکالت شان صحبت می کردند.
سه  از  یکی  هرات  که  می گویند  افغانستان  مقامات 
مواد  منظم  صادرات  زمینه  که  است  غربی  والیت 
آن  تریاک  اصلی  مقصد  و  می کند  فراهم  را  مخدر 
ایران است. آقای فقیریار، ولسوال ادرسکن گفت که 

قاچاق تریاک سه دهه قبل در این دهکده توسط یک 
مرد آغاز شد و اکنون آن مرد فرماندهی یک گروه 
شبه نظامی طرف دار دولت در هرات را بر عهده دارد. 
او گفت: »قاچاق مواد مخدر در این منطقه به اندازه 
ایران گزمه های وسایل نقلیه را در  فراگیر است که 
امتداد مرز باز با منطقه ادرسکن مستقر کرده است.« 
با این حال قاچاقچیان توانایی آن را دارند که تریاکی 
را که بیش تر آن از والیت های هلمند و فراه فراهم 

می شود، به ایران انتقال دهند.
به اساس گزارش عفو بین الملل در سال 201۶، ایران 
صدها نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. از 
زمان تعدیل مجازات اعدام در قانون مواد مخدر ایران 
در سال 2017، سرعت اعدام در جرایم مواد مخدر 
بازرس  سال 2018  گزارش  در  است.  یافته  کاهش 
ایاالت  است که  آمده  افغانستان  بازسازی  امور  ویژه 
متحده بیش تر از 8 میلیارد دالر را برای تالش های 
سال  از  افغانستان  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ناموفق 
2002 تا 2017 هزینه کرده است. با این وجود اما 
تولید تریاک از 3۴00 تن در سال 2002، به 9000 

تن در سال 2017 رسید.
از  روستای بیوه ها و دیگر شهرک های والیت هرات 
طالبان  است.  نبوده  امان  در  هرگز  جنگ  تأثیرات 
مرتباً باالی پاسگاه های دولتی در همان منطقه حمله 
گزمه های  روز  هر  که  گفت  فقیریار  آقای  می کنند. 
کنارجاده ای  ماین های  از  را  هرات  شاهراه  پولیس، 
که شب ها توسط طالبان کار گذاشته می شود، پاک 
کوچک  پاسگاه  یک  اخیراً  که  گفت  وی  می کنند. 
سوی  از  متعاقباً  که  گرفت  قرار  حمله  مورد  مرزی 
دولت بسته شد. این حمالت توسط قاچاقچیان مواد 
مخدر، به هم کاری طالبان برای بازکردن راه قاچاق 

سازمان دهی شده بود.
باالخره زنان بیوه این وضعیت را تحمل می کنند و 
که  نخ ریسی  و  پشم  تجارت  از طریق  آن ها  بیش تر 
رنگ  تغییر  و  ببندد  آبله  باعث می شود دستان شان 
دهد، مبلغ ناچیزی را دریافت می کنند. در وضعیتی 
که آن ها فرزندان شان را تربیت می کنند، از این بیم 
طریق  از  پدران شان  مانند  آن ها  پسران  که  دارند 
تجارت قاچاق مواد مخدر خود را به کام مرگ فرو 
نبرند. فاطمه در مورد پنج فرزندش گفت: »من به 
کشته  پدرشان  مانند  آن ها  نمی دهم،  اجازه  آن ها 
از  اگر  حتا  می شوم،  آن ها  مانع  من  شد.  خواهند 

گرسنه گی هم بمیریم.«

را از راه قاچاق تریاک به دست آوردند.« در حالی که 
نوه اش خود را به دامن وی چسبانده بود، گفت: »بعداً 
منطقه  در  مخدر  مواد  قاچاق  شدند«.  کشته  آن ها 
چنان فراگیر است که ایران گزمه های وسیله نقلیه 
را در طول 15 مایلی مرز باز می فرستد. وی گفت: 
»غالم رسول 20 ساله، پسر بزرگ ترش چندین سال 
پیش در ایران دست گیر و به جرم قاچاق تریاک به 
دار آویخته شد.« او هم چنان گفت: »سه سال پیش 
دو پسر دیگر - عبدالغفور 15 ساله و عبدالظریف 1۴ 
ساله، هنگام تالش برای انتقال تریاک از افغانستان 
مورد اصابت گلوله نیروهای مرزی ایران قرار گرفتند.« 
خانم بی بی گفت که ایران هرگز اجساد پسرانش را به 
آن ها تحویل نداد و نمی داند که اجساد آن ها در ایران 

دفن و یا در بیابان انداخته شده اند.
خانم بی بی گفت که همسرش، محمد صادق اخیراً 
از  مراقبت  برای  را  او  و  درگذشت  بیماری  دلیل  به 
بیوه های پسران و هشت نوه اش تنها گذاشت.  وی 

تجارت تریاک سبب مرگ افراد زیادی 
در »دهکده بیوه ها« شده است منبع: نیویارک تایمز

نویسنده: دیوید زاچینو و نجیم رحیم

مترجم: سیدجمال اخگر

مجموعه ای از کلبه های خاکی، 
معروف به قلعه بیوه ها یا 

»دهکده بیوه ها« در دشت های 
عریض و خشک، در امتداد 
جنوب شهر هرات در غرب 

افغانستان قرار گرفته است. 
بیش تر مردان این دهکده در 

تالش برای قاچاق تریاک به 
ایران، کشته و یا هم ناپدید 

شده اند. آنان بیوه های خود را 
با فرزندان شان رها کردند. 

برخی دیگر آن ها هنگام حمل 
مواد مخدر در مسیر راه های 

ناهموار مرزی ولسوالی 
ادرسکن والیت هرات 

درگذشته اند.

محمدحسین نیک خواه

8صبح، هرات؛ بررسی روزنامه 8صبح نشان می  دهد 
که پولیس شب هنگام در بسیاری از مناطق مرکزی و 
دروازه های ورودی شهر هرات حضور ندارد. براساس 
بررسی  هایی که از وضعیت شهر هرات توسط روزنامه 
پولیس  نیروهای  است، حضور  گرفته  8صبح صورت 
در نیمه های شب اندک است و در برخی مناطق هیچ 

نیروی امنیتی وجود ندارد.
براساس  که  دارند  تأکید  نیز  مدنی  فعاالن  برخی 
ورودی  درواز ه های  در  آنان،  بررسی  و  چشم  دید 
ندارد و  پولیس حضور  نیمه های شب  مهم شهر هم 
امنیتی  نیروهای  از سوی  به داخل شهر  رفت وآمدها 

بررسی نمی  شود.
فرمان  دهی پولیس هرات می  پذیرد که در برخی موارد 
تازه گی  به  و  ندارد  مناطق شهری حضور  پولیس در 
از  شماری  آمران  با  هرات،  پولیس  فرمانده  شخص 
حوزه های امنیتی و نیروهایی که در ایست های بازرسی 
و گزمه های شبانه غفلت کرده اند، برخورد کرده است.

نیمه  های شب است، با موتر از یک ولسوالی در نزدیکی 
شهر هرات، به سوی مرکز شهر حرکت می کنیم . سایه   
سیاه تاریکی شب، سکوت سنگینی بر فضا حاکم کرده 
و جز صدای رفت وآمد موترها و زوزه کشیدن حیوانات، 

صدای دیگری به گوش نمی رسد.
از کوچه های روستایی به خیابان اصلی می رسیم و پس 
از خیابان های هرات وارد می شویم  از مدتی به یکی 
به بزرگ راه  هرات - کابل وصل می کند.  را  که شهر 
به این فکر می افتم که در مسیر کسی برای بررسی 
موترها حضور دارد یا خیر. تا رسیدن به دروازه ورودی 
شهر، از گزمه های شبانه پولیس و ایست های بازرسی 

خبری نبود.
مقابل  در  حتا  زمستانی،  سرد  شب های  سرمای  در 
دروازه ورودی ساختمان ولسوالی انجیل، که فرمان دهی 
پولیس، مدیریت امنیت، سارنوالی، شهرداری و چندین 
نهاد مهم دولتی در آن موقعیت دارند، چیزی به نام 
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دارند  پافشاری  هرات،  در  مدنی  فعاالن  برخی 
پولیس  که  می دهد  نشان  نیز  آنان  چشم دید  که 
ورودی  دروازه های  و  مرکزی  مناطق  در  نیمه شب ها 
شهر حضور ندارد. سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی 
هرات، به روزنامه 8صبح می گوید که این مسأله سبب 
می کند  روایت  او  است.  شده  هراتیان  شدید  نگرانی 
که همین چند شب پیش، نیمه های شب از ولسوالی 
گذره به سمت مرکز شهر حرکت کرده، اما در منطقه 
شهر  که  ورودی  دروازه های  مهم ترین  از  پشتون پُل، 
هرات، ولسوالی انجیل و ولسوالی گذره را به بزرگ راه 
وجود  بازرسی  ایست  می کند،  وصل  کابل    - هرات 
نداشته است. این فعال مدنی می افزاید که نیروهای 
چهارراهی ها حضور  و  در چوک ها  آغاز شب  پولیس 
دارند، اما در نیمه های شب نظارتی بر ورود و خروج 
افراد از دروازه های هرات و رفت وآمد در مناطق شهری 

وجود ندارد.
پولیس  پیشین  فرمانده  که  می افزاید  سادات  آقای 
هرات، در نشستی با فعاالن مدنی گفته بود که از میان 
این  در  پولیس  تشکیل  نفر  و 500  حدود چهارهزار 
والیت،  حدود 1500 نفر سرگرم کارهای حاشیه ای و 
تأمین امنیت افراد برجسته هستند و حدود دوهزار و 

900  نفر برای تأمین امنیت مردم موظف اند.
فرمان دهی پولیس هرات می پذیرد که در برخی موارد 
نیروهای پولیس و آمران حوزه های امنیتی در اجرای 
غفلت  شهری  مناطق  در  حضور  و  شبانه  گزمه های 
تمام  امنیتی،  برنامه ریزی های  بر اساس  اما  می کنند، 
مناطق شهر باید از سوی گزمه های سیار و ایست های 

بازرسی شبانه پوشش داده شود.
عتیق اهلل وثیق، سرپرست دفتر رسانه های فرمان دهی 

پولیس هرات، در صحبت با روزنامه 8صبح می گوید 
با  نیمه های شب  هرات،  پولیس  فرمانده  که شخص 
حضور در سطح شهر و ولسوالی ها، از وضعیت امنیتی 
و حضور پولیس نظارت می کند. به گفته او، به تازه گی 
فرمانده پولیس هرات با شماری از نیروهای پولیس و 
آمران حوزه های امنیتی که در تأمین امنیت و انجام 
گزمه های شبانه کوتاهی کرده بودند، برخورد کرد و 

هشدار داد که نباید در تأمین امنیت غفلت شود.
از جانب دیگر، سیدوحید قتالی، والی هرات، می گوید 
او زمانی نگران عدم حضور شب هنگام نیروها در سطح 
شهر بود، اما مقام های امنیتی وی را قناعت دادند که 
برای  را  سیار  گزمه های  امنیتی،  برنامه های  بر اساس 

تأمین موظف کرده  اند.
والی هرات می گوید: »یک شب بسیار انتقاد کردم، اما 
امنیتی ها من را قناعت دادند که تا پاسی از شب که 
تردد زیاد است، چک پاینت/ایست بازرسی دارند و از 
آن به بعد کار اوپراتیفی می کنند و گزمه های پیاده و 
گزمه های موترسایکلی داخل محالت دارند.« به گفته 
او، بر اساس ارزیابی نیروهای امنیتی حدود90  درصد 
رویدادهای امنیتی در هرات، در اوقات مزدحم روی 
داده و در نیمه های شب هیچ وقت و هیچ گونه ترددی 
را مخالفان مسلح دولت در سطح شهر نداشتند، اما در 
ولسوالی ها برخی تحرکات در شب صورت گرفته است.

با این همه، در سکوت نیمه شب های هرات، زمانی که 
مردم در خیابان های خلوت و سوت وکور بیدار هستند 
تأمین  وظیفه  اش  که  پولیس  می کنند،  رفت وآمد  و 
امنیت و مهار جرایم است، در بیش تر بخش های شهر 
خواب بوده و شهری به بزرگی هرات، شب ها به حال 

خودش رها است.

ایست بازرسی و گزمه شبانه وجود نداشت.
شهر  قدیم  ورودی  دروازه  به  گذشت،  دقیقه  چند 
نام  به  این سو  به  سال ها  از  که  منطقه ای   رسیدیم؛ 
»پُسته نمبر یک« مشهور است. همین چند ماه پیش 
بود که در این محل، از سوی فرمان دهی پولیس هرات، 
ساختمان یک پاسگاه جدید بنا شد، اما در این جا هم 

خبری از پولیس و ایست بازرسی نبود.
رسیدیم؛  مرکز«  »تانک  منطقه  به  مسیر،  ادامه  در 
جایی در چند متری اقامت گاه فرمانده پولیس هرات. 
در  نداشت.  وجود  بازرسی  ایست  و  پولیس  هم  باز 
امتداد همین مسیر به مقابل ساختمان والیت هرات 
رسیدیم. در کمال ناباوری، باز هم چیزی به نام پولیس 

نبود و کسی به رفت وآمد موترها کاری نداشت.
در خیابان مرکزی شهر، از مقابل ساختمان والیت به 
چهارراهی های  در  کردیم.  حرکت  شهر  مرکز  سمت 
گزمه های  از  اثری  سینما،  چوک  و  آمریت،  معارف، 
شبانه نبود و کسی برای تأمین امنیت مردم و بررسی  

موترها حضور نداشت.
تنها در چوک گل ها یک موتر رنجر پولیس بود که 
چند نیروی پولیس داخلش نشسته بودند و اصاًل به 
که  نمی پرسیدند  و  نداشتند  کاری  موترها  رفت وآمد 
چه کسی از کجا می آید و به کجا می رود؛ گویی در 
نیمه های  شب  هرات، مردم بیدار و پولیس در خواب 

است!
کردیم.  گذر  گل ها  چوک  در  پولیس  موتر  مقابل  از 
در مناطق چوک شهرنو، دروازه ملک و خواجه کله، 
جایی که در آن ده ها مسافرخانه موقعیت دارد و صدها 
مسافر که بیش ترشان افراد بازگشتی از ایران هستند 

رفت وآمد دارند، بازهم پولیس حضور نداشت.

نیمه   شب های هرات؛
مردم بیدار و پولیس در خواب!



کابل در حال فرونشست است. با این روندی که این 
شهر پیش می رود، در آینده ای نه چندان دور دچار 
رابطه  یک  می شود.  وحشتناکی  فرونشست  خطر 
قوی بین تغییرات سطح آب زیرزمینی و فرونشست 
ضعیف  عمل کردهای  و  خشک سالی  دارد.  وجود 
مدیریت آب، رشد سریع جمعیت و دهه ها بی ثباتی 
سیاسی باعث شده است که شهر کابل اخیراً دچار 
برداشت  به  زیادی  بسته گی  که  شود  آبی  تنش 
و  حد  از  بیش  استخراج  دارد.  زیرزمینی  آب های 
فرونشست  باعث  زیرزمینی  آب های  طوالنی مدت 

زمین می شود.
آب آشامیدنی کابل از حفر چاه های 150 - 200 
متری در منطقه شهری، به خصوص مناطق کارته 3 
و کارته ۴ و سرک 7 و 9 داراالمان به دست می آید 
و تصفیه می شود. این در حالی است که جمعیت 
خارج از تحمل زمین بر آن مناطق ساکن است. پس 
از مدتی که چاه ها خشک شد، در منطقه دیگری 
چاه های جدید حفر می شود. برای مناطق مسکونی، 
چاه های 50 متری و برای شرکت های آب، چاه های 

150 - 200 متری حفر می شود.
جالب این جا است که چاه ها بدون مجوز الزم حفر 

تنش  های جدی  با  اجتماعی  امنیت  نظر  از  بدهد، 
مواجه و مقدمه مهاجرت های محیط زیستی فراهم 

می شود.
ژئومورفیک  مخاطرات  از  یکی  زمین  فرونشست 
محسوب می شود که دارای حرکت کند است و در 
بلندمدت آثار مخرب خود را نشان می دهد. وقوع 
تشدید  و  ایجاد  در  عاملی  می تواند  مخاطره  این 
در  واقع  انسانی  فعالیت های  کانون  آسیب پذیری 
بسترهایی با زیرساخت مخاطره آمیز طبیعی باشد. 
در چنین شرایطی شناخت کافی از درجه و میزان 
آسیب پذیری و تحلیل و تبیین ویژه گی ها و شرایط 
گروه های انسانی، تأسیسات و مکان هایی در معرض 
آراسته گی  و  برنامه ریزی  مجال  می تواند  خطر 
محیطی فضا در جهت تعدیل خطرپذیری و به تبع 

آن دوری از بحران را فراهم آورد.
از  قسمتی  پایین رفتن  یا  زمین  فرونشست 
ارتفاعی  تغییرات  صورت  به   اغلب  زمین،  سطح 
با  قابل مشاهده می باشد که  عمودی سطح زمین 
جابه جایی های اندک افقی نیز همراه است. به عنوان 
نمونه ترک خوردن دیوارها، کج شدن ستون های برق 

و... از نشانه های فرونشست زمین است.
از علل اصلی بروز پدیده فرونشست، سیاست گذاری 
نادرست و یا نداشتن سیاست گذاری ومدیریت نشدن 
صحیح در بهره  برداری از منابع آب زیرزمینی است 
خالی  روز  هر  زیرزمینی  سفره های  نتیجه  در  که 

می شود.
زیرزمینی  آب های  سطح  کاهش  و  خشک سالی 
برداشت های بی رویه در کابل نشان می دهد که  و 

فرونشست زمین به طور قابل مالحظه ای زیاد بوده 
 است. یکی از عواقبی که فرونشست زمین می تواند 
باشد، نشست زیرساخت های  برای کابلی ها داشته  
لوله ای زیر زمین و نشست آسفالت خیابان ها است 
که استهالک عمرانی را باال می برد. از عواقب دومی، 

آلوده گی های زیست  محیطی خواهد بود.
عمل  ستون  مانند  است،  زمین  زیر  در  آب  وقتی 
می کند و الیه های خاک را نگه می دارد؛ اما وقتی 
سست شدن  باعث  شود،  بی رویه  برداشت  آب  از 
زمین می شود و ارتفاع خاک کم می گردد و نشست 

می کند.
باید ما وظیفه محیط زیستی خود را در قبال رفتار 
با طبیعت بدانیم و تالش کنیم میزان ذخیره آب 
سازیم  متعادل  کابل  در  آن  برداشت   میزان  با  را 
بیش تری  شدت  با  را  تعادل بخشی  طرح های  و 
اجرا کنیم. مجوز حفر چاه های غیرمجاز و توسعه 
صادر  را  آب  بر  محصوالت  به  خصوص  کشاورزی، 
میزان  و  باشیم  داشته  نظارت  بر حفر چاه  نکنیم. 
اندازه گیری  مستمر  طور  به  را  زیرزمینی  آب های 

کنیم.

حیات  در  دارد  اجازه  هرکس  کابل  در  می شود. 
خانه  خود چاه حفر کند. تعداد چاه های حفرشده 
ولی  نشده،  بررسی  دقیق  کابل  شهری  منطقه  در 
می توان گفت که به اندازه هر خانه، در این شهر چاه 
معضل  این  برای  برنامه ای  دولت  است.  شده  حفر 
ندارد. کسی چاه 100 متری حفر می کند و با این 
عمل میزان آب چاه های مجاور را کاهش می دهد. 
اقدام، همسایه چاه 150 متری حفر  این  برابر  در 

می کند.
آب  سطح  تغییر  تابع  عمدتاً  فرونشست  میزان 
زیرزمینی در کابل است. فرونشست زمین کابل در 
بعضی از مناطق 8.2 سانتی متر و در منطقه دیگر 

3.3 سانتی متر در سال است.
نشست زمین، پدیده فوق  العاده خطرناکی است و از 
آن به  عنوان آخرین و غیرقابل بازگشت ترین مرحله 
بیابان زایی یاد می شود. کابل یک دشت  از فرآیند 
می کند،  نشست  زمین  که  زمانی   و  است  آبرفتی 
فضای  و  می چسبد  هم  به   درشت دانه  آبرفت  های 
انباشت آب  امکان  پر می شود و دیگر  خالی آن ها 
در این سفره ها از بین می رود. سرزمینی که امکان 
دست  از  را  سطحش  زیر  در  شیرین  آب  انباشت 

فرونشست کابل و مرگ زمین
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خشک سالی پدیده زیان بار محیط زیستی و انسانی 
است که در اثر پدیده های مختلف طبیعی و انسانی 
به وجود می آید و یکی از بالهای است که کنترل آن 
مشکل و خسارات و تلفات آن بیش تر از هر حادثه 

دیگر است.
به طور  آفت های طبیعی  دیگر  مانند  خشک سالی 
و  نمی آید  وجود  به  کم  از مدت  بعد  یا  و  ناگهانی 
همین گونه در مدت کم هم دوران خشک سالی به 
پایان نمی رسد. قسمی که همه می دانیم، خسارات و 
تلفات حوادث به بزرگی و دوام آن ارتباط مستقیم 
دلیل  به  نیز  خشک سالی  تلفات  و  خسارات  دارد. 
دوام داشتن و وسیع بودن ساحه تحت اثر آن، بیش تر 

از هر آفت دیگر است.
وقتی خشک سالی بروز می کند، بخش های مختلف 
یک جامعه را با آسیب های جدی کمبود آب روبه رو 
بیش تر  وابسته گی  دلیل  به  کشاورزی  می سازد. 
نسبت به هر بخش دیگری به رطوبت خاک و آب، 
اثرات خشک سالی را حس  اولین بخشی است که 
مردم  روند خشک سالی،  ادامه  صورت  در  می کند. 
که از منابع مختلف آبی استفاده می کنند، نیز تحت 
تأثیر قرار خواهند گرفت. گروه هایی از مردم که از 
می کنند،  استفاده  زیرزمینی  و  سطحی  آب  منابع 
آخرین گروه هایی خواهند بود که این مسأله را لمس 
می کنند. البته میزان این تأثیرات بسته گی مستقیم 
به طول دوره خشک سالی دارد. دوره های طوالنی تر 
خشک سالی، اثرات مخرب تری را به بار خواهد آورد. 
هم چنان در زمان خشک سالی مردم به خاطر آبیاری 
عمیق  چاه های  حفر  به  کوشش  خود  زمین های 
به شکل  را  زیرزمینی  میزان آب های  می کنند که 
اثرات بسیار  از  پایین می آورد. یکی  قابل مالحضه 
یک  در  آموزش  سطح  کاهش  خشک سالی  منفی 
آموزشی  مشکالت  افزایش  موجب  و  است  منطقه 

بسیاری می شود.

می شود و آنان برای پیداکردن کار جدید به مناطق 
دیگر و اکثراً به شهرها مهاجرت می کنند.

وقوع خشک سالی، قحطی را به دنبال خواهد داشت. 
و  است  خشک سالی  غیرمستقیم  اثرات  از  قحطی 
پیامدهای بدی بر افزایش مهاجرت، جرم و درگیری 
دارد. یکی از رییسان جمهور برازیل، افزایش 100 
به  را   1877 تا   187۶ سال  از  جنایت  درصدی 
سخت شدن شرایط زنده گی مانند افزایش مهاجرت 
به نقاط دیگر در اثر وقوع خشک سالی، نسبت داد. 
در حقیقت او افزایش جرم و جنایت را نتیجه اثر 

غیرمستقیم خشک سالی دانست.
هم چنین با وقوع خشک سالی و کاهش زمین های 
کشاورزی، مدیران کسب و کارهای کوچک از جمله 
نیروهای  به کم کردن کارگران و  کشاورزی، شروع 
میزان  زمان  این  در  و  می کنند  خود  نیاز  مورد 
ارتزاق  طریق  این  از  که  کسانی  برای  بی کاری 

می کنند، افزایش می یابد.
باعث  مردم  از  کثیری  گروه  شغل  دست رفتن  از 
داشته  بیش تر  منابع  که  نقاطی  به  آنان  مهاجرت 
بزرگ  این مسأله خود یک چالش  باشد، می شود. 

باعث  مردم  از  کثیری  تجمع  است.  دولت ها  برای 
بی بندوباری و زدوبندها برای به دست آوردن منابع 
حیاتی برای بقای شان خواهد شد؛ همه در صدد به 
دست آوردن منابع حیاتی، با هم در مبارزه خواهند 
شد.  خواهد  حاکم  شهر  تمام  در  هرج و مرج  و  بود 
به دلیل کم شدن کسب وکار در زمان خشک سالی، 
مردم در صدد پیداکردن کار برای تأمین بقای شان 
می شوند که در عدم دست یافتن به آن، مجبور به 
انجام کارهایی چون دزدی، قتل، چور و چپاول و 

یا پیوستن به گروه های مخالف دولت خواهند شد.
فراه،  پکتیا،  والیت های  در  اخیر  خشک سالی های 
باعث  سمنگان  و  فاریاب  غور،  بادغیس،  نیمروز، 
مهاجرت بیش از 2 میلیون نفر به والیات هم جوار 

شد.
و  فقر  میزان  تا  کرده اند  کوشش  همواره  دولت ها 
بی کاری را در قلمروشان کاهش دهند و یا در کل 
از بین ببرند. پس اگر دولت ها توجه جدی در حل 
با  امر فراهم آوری آب و مبارزه  مشکالت مردم در 
افزایش  مهاجرت ها  میزان  نکنند،  خشک سالی 
خواهد یافت، مشکالت و چالش ها سد راه انکشاف 
در کشور خواهد شد و میزان فقر و بی کاری روز به 

روز افزایش خواهد یافت.
مبارزه با خشک سالی وجیبه انسانی همه ما است. 
برای داشتن یک جامعه عاری از فقر و بی کاری و 
هم چنان به خاطر حفظ و بقای خود و دیگران باید 

در مصرف آب محتاط باشیم.
در پایان، برای مبارزه با پدیده خشک سالی به چند 
نکته کوچک ولی اساسی اشاره می شود تا با انجام 
جلوگیری  مرگ بار  اتفاقات  وقوع  از  آن  رعایت  و 
و  اثرات  مورد  در  عامه  آگاهی  اول  نکته  شود. 
پیامدهای مخرب محیط زیستی و زیان بار اجتماعی 
مصرف  از  اجتناب  دوم  نکته  است.  خشک سالی 
بی رویه آب است. نکته آخر، این که تقسیم درست 
دولت  و  است  دولت  وظیفه  زمینی  زیر  آب های 
مسوولیت دارد که برنامه دقیق در مورد چگونه گی 

استفاده از آب های زیر زمینی روی دست گیرد.

بحث تولید انرژی )برق( در زمان خشک سالی یکی 
توربین های  است.  دیگر  چالش برانگیز  مشکالت  از 
صنعتی برای تولید برق خود نیاز به جریان آب دارد 
و با وقوع خشک سالی و کاهش جریان ورودی آب 
توربین های  در  انرژی  تولید  کاهش  دریاچه ها،  در 
صنعتی را شاهد خواهیم بود. در زمان خشک سالی 
میزان آتش سوزی نیز چیزی در حدود 30 درصد 
بیش تر از مقدار معمول آن افزایش می یابد. کاهش 
در سطح آموزش و تصمیم گیری درست مردم نیز 
از جمله عواقب بد و جبران ناپزیر خشک سالی است.
یکی دیگر از پیامدهای خشک سالی، خسارات وارده 
کاهش  باعث  رطوبت  کاهش  است.  دام داران  به 
علف برای حیوانات و سبب فروش آن ها به قیمت 
ناچیز می شود. این کار هم در چرخه غذایی و هم 
در زنده گی حیوانات تأثیرات منفی خواهد داشت. 
افغانستان شاهد چنین اتفاقی در والیت فاریاب بوده 

است.
مهاجرت یکی از عواقب معمول خشک سالی است. 
کاهش  کشت  زیر  سطح  خشک سالی،  زمان  در 
مواجه  مشکل  با  کشاورزان  کسب وکار  و  می یابد 

خشک سالی و ناامنی
احمد زبیر کیهان، مسوول تفتیش داخلی وزارت دولت 

در امور رسیده گی به حوادث

مریم محمدی عطشانی، دانشجوی 
دکتری مخاطرات ژئومورفولوژیک

کابل در حال فرونشست است. 
با این روندی که این شهر پیش 

می رود، در آینده ای نه چندان دور 
دچار خطر فرونشست وحشتناکی 

می شود. یک رابطه قوی بین 
تغییرات سطح آب زیرزمینی و 

فرونشست وجود دارد. خشک سالی 
و عمل کردهای ضعیف مدیریت 

آب، رشد سریع جمعیت و دهه ها 
بی ثباتی سیاسی باعث شده است 

که شهر کابل اخیراً دچار تنش آبی 
شود که بسته گی زیادی به برداشت 

آب های زیرزمینی دارد. استخراج 
بیش از حد و طوالنی مدت آب های 
زیرزمینی باعث فرونشست زمین 

می شود.

خشک سالی مانند دیگر آفت های طبیعی به طور ناگهانی و یا بعد از مدت کم به وجود نمی آید و همین گونه در مدت کم هم 
دوران خشک سالی به پایان نمی رسد. قسمی که همه می دانیم، خسارات و تلفات حوادث به بزرگی و دوام آن ارتباط مستقیم 
دارد. خسارات و تلفات خشک سالی نیز به دلیل دوام داشتن و وسیع بودن ساحه تحت اثر آن، بیش تر از هر آفت دیگر است.



و  چالش ها  از  آگاهی دهی  در  رسانه ها  نقش 
تهدیدات محیط زیستی

رسانه ها در دنیای امروز به مثابه پل میان رویدادها و 
مردم عمل می کنند. هر حادثه ای که اتفاق می افتد 
اطالع  به  رسانه ها  طریق  از  دارد،  خبری  ارزش  و 
در  اطالع رسانی،  با  رسانه ها  می شود.  رسانده  مردم 
واقع شکل فکرکردن و واکنش مردم را نسبت به هر 
رویدادی )خبر( مدیریت می کنند. چالش های محیط 
زیستی که افغانستان با آن روبه رو است و مزیت هایی 
که جغرافیای افغانستان نسبت به برخی کشورهای 
دیگر در این زمینه دارد، نقش رسانه های کشور ما 
را در زمینه اطالع رسانی چالش ها و آگاهی دهی از 
نکات مثبت محیط زیستی بسیار برجسته ساخته 

است.

خبر محیط زیستی
رویدادهایی  است.  منفی نگر  ژانر  یک  اساساً  خبر 
ارزش خبری می یابد که بیش تر منفی است؛ البته 
خبر منفی ذاتاً به هدف اصالح امور نشر می شود و 
اهمیت می یابد. خبررسانی محیط زیستی مثل سایر 
خبرها ادبیات و کارویژه های تخصصی می طلبد. زبان 
خبر محیط زیستی باید روشن گر، منتقد، اصالح گر 
از آن جایی که محیط زیست در  و آینده نگر باشد. 
احتوا می کند،  را  انسان ها  زنده گی  ابعاد  تمام  واقع 
نباید خبرش تخریش کننده و ناامیدکننده باشد. هر 
خبر محیط زیستی در ضمن این که انتقاد می کند، 
تبیین  اوضاع  بهبود  را در  راه اصالح و نقش مردم 
می نماید. در غیر آن هر خبر محیط زیستی می تواند 

امید به زنده گی را در میان مردم کم تر سازد.

کمپاین های محیط زیستی
زمین؛  کره  اقلیم  تغییر  درباره  نگرانی ها  افزایش  با 
سازمان های  بین المللی،  سازمان های  دولت ها، 
را  هزینه های هنگفتی  افراد  و  زیستی  ملی محیط 
برای اطالع رسانی در مورد تغییرات محیط زیستی 
سرمایه گذاری ها  متأسفانه  می رسانند.  مصرف  به 
اقلیمی  تغییرات  مخرب  ابعاد  از  اطالع رسانی  برای 
افغانستان تقریباً صفر است. در قدم اول دولت  در 
برای  کافی  بودجه  تخصیص  به  مکلف  افغانستان 
دوم  قدم  در  است،  زیستی  محیط  کمپاین های 
مفاد  تطبیق  خاطر  به  بین المللی  سازمان های 
کنوانسیون های محیط زیستی باید سهمیه جهانی 
کشور ما را از طریق مراجع مسوول بپردازند و در 
زیستی،  محیط  فعال  ملی  سازمان های  سوم  قدم 
رسانه ها و افراد، همه باید برای ادای مسوولیت های 
محیط  کمپاین های  شهروندی شان  و  سازمانی 

زیستی را راه اندازی کنند.

گفتمان ملی محیط زیست
هم کاری  در  افغانستان  محیط  حفاظت  ملی  اداره 
را  زیست  محیط  ملی  گفتمان  باید  رسانه ها  با 

نهادینه سازی کند که هدف آن قرار ذیل باشد:
- تشویق رسانه ها به برگزاری برنامه های اجتماعی 
با محیط زیست و حفاظت از  و تفریحی در پیوند 

ارزش های محیط زیستی.
استفاده  مثل  زیستی،  محیط  طرح های  ارایه   -
و  خبری  برنامه های  پس زمینه  در  سبز  فضای  از 

غیرخبری رسانه ها.
- تشویق رسانه ها برای استفاده از گل و سبزه های 

تازه در طراحی  استدیوهای شان.
- تشویق رسانه ها به برگزاری برخی برنامه های شان 
در فضای سبز، باغ، کنار دریا، بغل تپه و سر کوه ها.

از  استفاده  به  رسانه ها  گرداننده گان  ترغیب   -
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زمان حتا در نسل های بعدی معلوم می شود. مثاًل 
بیابان زایی، تغییر اقلیم، جنگل زدایی، نابودی حیات 

وحش، از بین رفتن تاالب ها و...
گزارش گران با توجه به امنیت خود باید گزارش را 
به شکل گروپی نوشته کنند و در صورت نیاز، آن را 
بدون ذکر نام بنویسند و یا تالش کنند گزارش ها را 
از افراد محلی، موسسات بین المللی ساکن در ساحه 
و یا افراد بومی به دست بیاورند تا خطر جانی پیش 
نیاید. گزارش گر محیط زیستی در گزارش خود آمار 
و ارقام زیاد را ذکر نکند، چون متخصصان بیش تر 
دارد  مکلفیت  گزارش گر  می کنند.  صحبت  آمار  با 
که واژه های مسلکی را از متخصصان بپرسد و یا از 
واژه نامه ها پیدا و به زبان ساده برای مخاطبان خود 

پیشکش کند تا باعث گیج شدن خواننده نشود.
گزارش گر، گزارش را طوری تهیه کند که تأثیرات 
مثبت و منفی و آن چه تأثیر مستقیم به سفره مردم 
دارد را بیان نماید و این بخش گزارش مشکل ترین 

بخش یک گزارش  را تشکیل می دهد.
اگر گزارش گر به روستاهای دوردست رفته نمی تواند، 
از کارمندان موسسات غیردولتی که در آن مناطق 

کار می کنند، معلومات را جمع آوری کند.

در  تعادل  یا حفظ  و  منفی  گزارش  از  اجتناب 
اطالع رسانی

نظر  در  نیز  را  گزارش  مثبت  جنبه  باید  خبرنگار 
محیط  وضعیت  بهبود  خاطر  به  مردم  مثاًل  بگیرد. 
 زیست چه کار را انجام داده می توانند. یا مردم عادی 
چه تغییری را می توانند رقم بزنند. خبرنگار محیط 
زیستی با این کار نمی گذارد مردم مأیوس شوند و 

خود را ناتوان فکر کنند.
و  علمی  پروسه  اکثراً  زیستی  محیط   گزارش های 
تخنیکی را در بر می گیرد. خبرنگاران باید از زبان 
صحبت  مردم  زبان  با  بیش تر  و  اجتناب  مسلکی 
باشد.  داشته  بیش تر  تأثیرگذاری  گزارش  تا  کنند 
طبیعت نگار نباید از اصطالحات فنی هراس داشته 
باشد؛ بلکه سعی کند تا آن را بداند و به زبان ساده 
در گزارش بیاورد. در صورت نفهمیدن واژه های سبز، 
از  یا  و  بپرسد  مصاحبه کننده  خود  از  باید  نخست 
واژه نامه ها استفاده کند. گزارش گر باید کوشش کند 
تا در تهیه گزارش با اشخاصی که با طبیعت و محیط  
نیاز  خبرنگاران  کند.  مصاحبه  اند،  نزدیک  زیست 
ندارند در مسایل محیط زیست متخصص باشند؛ اما 
آنان باید بدانند که کجا باید رفت و چگونه معلومات 

دقیق را به منظور آگاهی مردم تهیه کرد.
در  مهمی  نقش  جهان  سراسر  در  عکس برداری 
بلندبردن آگاهی مردم در مورد محیط زیست، به ویژه 

ساحات طبیعی دست نخورده بازی می کند.
سایر کشورها در کنار این که شبکه های مستقل در 
کوشش  دارند،  زیست  محیط  و  طبیعت  به  رابطه 
کردند تا موضوع محیط زیست را شامل برنامه های 
و  فرهنگی  حقوقی،  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
برسانند.  مردم  نظر  و  به سمع  و  سازند  دینی شان 
پیشینه طبیعت نگاری یا ژورنالیسم محیط زیستی را 
حتا از زمان کریستف کلمب می توان ریشه یابی کرد؛ 
اما با توجه به این که مشکالت فراملی و فرامنطقه ای 
را در پی نداشت، به باد فراموشی سپرده شد. کار 
روی برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 1973 
آغاز شد. در همان سال در حدود سه صد جلد کتاب 
تنها در امریکا به چاپ رسید. در آن زمان به خاطر 
نو، خبرنگاران محیط زیست  به دست آوردن سوژه 
برای دیدن طبیعت، سفرهای گردش گری از طبیعت 

را آغاز کردند.
خبرنگار محیط زیست باید از وقایع تاریخی محیط  
زیستی آگاه باشد و در رابطه به کارهای اداره ملی 
حفاظت محیط زیست و شرکای کاری اش نیز آگاهی 

و توانایی اطالع رسانی به زبان عام را داشته باشد.
متأسفانه رسانه های افغانستان صرف به آلوده گی هوا، 
آب، صوت و یا آلوده گی های محیطی می پردازند، در 
حالی  که موضوعات ژورنالیسم محیط  زیستی شامل 
حیات،  تنوع  اقلیمی،  تغییرات  چون  بخش هایی 
تغییر ژنتیکی، رشد جمعیت،  با  محصوالت غذایی 
عدالت زیست محیطی، بیماری های زیست محیطی، 
اقتصاد محیط  زیست، ادبیات محیط زیست، اخالق 
زیست محیطی، زیست بوم ها، انرژی، آموزش محیط 
زیستگاه حیوانات، حیات وحش،  زیستی، حفاظت 
حقوق بین الملل محیط زیست، مدیریت مواد زاید 
و ده ها مورد دیگر می شود که تا حال سربسته باقی 

مانده است.
زیستی  محیط  پژوهش های  یا  تحقیقی  ژورنالیسم 
ژورنالیستیک هنوز در کشور ما پا نگرفته است. عالی 
خواهد بود اگر رسانه های کشور ما کار پژوهش های 
مسایل  درباره  پژوهش  با  را  ژورنالیستیکی خویش 
محیط زیستی آغاز کنند، تا ما بتوانیم همه دست به 
دست هم دهیم و آینده را سبز و این امانت را پاک 

و صفا به فرزندان خویش تسلیم دهیم.

بخیر،  تان  بهاری  صبح  مثل  سبزنگر،  اصطالحات 
شام سرد تان در آغوش گرم جهان خوش باد، سبز 
انسان های  آیین  فکر کنید، سبزنگری  باشید، سبز 
زمین دوست است، دنیای تان گل و گلزار باد و ده ها 

نمونه ای از این دست.
عنوان  به  سند  یک  طی  شگردها  این  تدوین   -
کتابچه سبز از طریق وب سایت اداره ملی حفاظت 
محیط زیست و سایر پایگاه های اطالع رسانی جهت 

دست رسی همه به آن.

آموزش محیط زیست به خانواده ها
افغانستان، رسانه ها و تمام شهروندان کشور  دولت 
مورد  در  آموزش گیری  و  آموزش دهی  به  مکلف 
نشر  با  می توانند  رسانه ها  هستند.  زیست  محیط 
پیام های آموزنده کودکان، جوانان و بزرگ ساالن را 
آگاهی دهند تا مسوولیت های محیط زیستی شان را 
ادا کنند، الفبای محیط زیست را بیاموزند و محیط 
ما، پاس  ارزش جهان  به عنوان واالترین  را  زیست 

دارند.

مزیت های محیط زیستی افغانستان
کشورهایی مانند افغانستان به دلیل نداشتن برنامه 
مختلف  تهدیدات  معرض  در  پایدار«  »توسعه  ملی 
دارای  افغانستان  اما  دارند.  قرار  زیستی  محیط 
که  است  نیز  زیستی  محیط  مزیت های  بعضی 
ندارند. رسانه ها  را  از کشورهای جهان آن  بسیاری 
با انگشت گذاشتن روی این مزیت ها که شامل دست 
زراعتی،  غیر  و  زراعتی  زمین های  بودن  نخورده 
آبی، عدم کاوش های معدنی  وافر  موجودیت منابع 
بزرگ، تولیدات زراعتی ارگانیک، جغرافیای سرد و 
گرم یعنی اقلیم چهار فصله و عدم اجرای پروژه های 
بزرگ توسعه ای می شود، می توانند در حفظ محیط 

زیست نقش مهم بازی کنند.
مزیت  این  روی  انگشت گذاشتن  با  رسانه ها 
افغانستان؛ مردم، سازمان ها و دولت را در پیوند با 
طراحی و اجرای هر پروژه بزرگ و کوچک آموزش 
و  رعایت  را  زیستی  محیط  معیارهای  تا  می دهند 
این مزیت کشور ما را به عنوان بهترین مزیت عصر 
حاضر، در جهان معرفی کنند. این مزیت، بزرگ ترین 
دست آورد کشور ما در جهان پر از آلوده گی در آینده 

نزدیک خواهد بود.

روش های پردازش خبرنگاران به مسایل محیط 
زیستی

محیط زیست یک پروسه است نه یک رویداد. بعضی 
از گزارش ها را مانند یک رویداد می توان به آسانی 
شنید و مشاهده کرد. مثاًل زباله ها و آفات طبیعی، اما 
نتایج بسیاری از پروسه های محیط زیستی به مرور 

خبرنگاری سبز یا ژورنالیسم محیط زیستی

با افزایش نگرانی ها درباره 
تغییر اقلیم کره زمین؛ دولت ها، 

سازمان های بین المللی، سازمان های 
ملی محیط زیستی و افراد 

هزینه های هنگفتی را برای 
اطالع رسانی در مورد تغییرات 

محیط زیستی به مصرف می رسانند. 
متأسفانه سرمایه گذاری ها برای 

اطالع رسانی از ابعاد مخرب تغییرات 
اقلیمی در افغانستان تقریباً 

صفر است. در قدم اول دولت 
افغانستان مکلف به تخصیص بودجه 
کافی برای کمپاین های محیط زیستی 

است، در قدم دوم سازمان های 
بین المللی به خاطر تطبیق مفاد 

کنوانسیون های محیط زیستی باید 
سهمیه جهانی کشور ما را از طریق 

مراجع مسوول بپردازند و در قدم 
سوم سازمان های ملی فعال محیط 

زیستی، رسانه ها و افراد، همه باید 
برای ادای مسوولیت های سازمانی 
و شهروندی شان کمپاین های محیط 

زیستی را راه اندازی کنند.

محمدکاظم همایون
رییس اداره حفاظت از محیط زیست کابل
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رییس دولت ایتالفی یمن، حوثی های تحت حمایت ایران را 
متهم به حمله روز گذشته بر فرودگاه عدن کرد. 

که  کرد  ادعا  سعید  عبدالمالک  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
دیده  تدارک  را  این حمله  قبل  ماه ها  از  ایرانی  کارشناسان 

بودند. 
چهارشنبه، سی ام دسامبر، هم زمان با فرود هواپیمای حامل 
ایتالف  به  )وابسته  جنوب  انتقالی  دولت  کابینه  اعضای 
سعودی( به فرودگاه عدن، انفجار مهیبی در آن جا رخ داد و 

صدای تیراندازی نیز به گوش رسید. 
مجروح  نفر  و 110  کشته  تن  دست کم 2۶  حمله  این  در 
شدند. تصاویری بعد از این حمله نشر شد که اعضای کابینه 

ایتالفی را در حال فرار نشان می داد. 
معمر االریانی، وزیر اطالعات یمن، در پی این انفجار اعالم 

کرد که هیچ یک از مسووالن دولتی آسیبی ندیده  است.
سعید،  عبدالمالک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نخست وزیر دولت ایتالفی یمن، پنج شنبه، 31 دسامبر، در 
یک نشست خبری یک بار دیگر حوثی های یمن را متهم کرد 
که در این حمله دست داشته اند: »نهادهای اطالعاتی گزارش 
ماه های گذشته  در  ایرانی  کارشناسان  از  برخی  که  داده اند 

حمله ]به فرودگاه عدن[ را تدارک دیده اند.«
در پی انفجار مهیب در فرودگاه عدن، عبد ربه منصور هادی و 
اعضای کابینه 2۴ نفره او به قصر »المعاشیق« منتقل شدند. 
چند ساعت بعد از حمله بر فرودگاه عدن، انفجاری هم در 
نزدیکی قصر »المعاشیق« اتفاق افتاد. هم چنین شبکه العربیه 
عربستان سعودی گزارش داد که نیروهای ایتالف عربی یک 
پهپاد را هم که قصد حمله بر قصر »المعاشیق« را داشت، 

ره گیری و منهدم کردند.
را  آن  هم  متحد  ملل  سازمان  که  یمن  ملی  وحدت  دولت 
با  جاری  سال  دسامبر  هژدهم  می شناسد،  به  رسمیت 
جدایی خواهان جنوب وارد ایتالف شد و یک دولت انتقالی 

تشکیل داد. 
در  گذشته  شنبه  هادی  منصور  ربه  عبد  تحلیف  مراسم 
رهبری  به  عربی  ایتالف  شد.  برگزار  سعودی  عربستان 

عربستان سعودی، از دولت هادی حمایت می کند. 
عبدالمالک سعید، نخست وزیر دولت ایتالفی یمن، در ادامه 
نشست خبری روز پنج شنبه گفت: »ما قصد داشتیم برنامه 
اما بعد از حمله وطن فروشانه و  دولت را به بحث بگذاریم، 
برگزار  فوق العاده  نشست  یک  کابینه  گذشته  روز  بزدالنه 

می کند.«
 سعید از جامعه بین المللی خواست انصاراهلل یمن را به  عنوان 

یک گروه تروریستی شناسایی کند.
وزارت امور خارجه ایران اما ضمن ابراز همدردی با خانواده 
قربانیان حادثه روز گذشته در فرودگاه عدن، »ادامه تجاوز و 
اشغال خاک یمن« را عامل اصلی بی ثباتی خواند. سخنگوی 
وزارت خارجه ایران از همه طرف های درگیر خواست که به 

»نزاع های بیهوده« پایان دهند.
عوامل  از  یکی  ضدحوثی ها  اردوگاه  داخل  در  درگیری ها   
توقف تالش های سازمان ملل برای مذاکره در مورد آتش بس 
به  پایان دادن  برای  بوده است. مذاکرات سیاسی  سراسری 

جنگ، آخرین بار در دسامبر 2018 انجام شد. 
بین  نیابتی  جنگ  به  عنوان  منطقه  در  که  درگیری  این 
عربستان سعودی و ایران تلقی می شود، منجر به کشته شدن 

بیش از 100 هزار نفر شده است. 
سازمان ملل متحد جنگ یمن را بزرگ ترین بحران انسانی 

در جهان می نامد.

یمن ایران را به دست داشتن 
در حمله بر فرودگاه این کشور 

متهم کرد

امریکا  دفاع  وزارت  میانه،  خاور  در  تنش ها  با  هم زمان 
)پنتاگون( اعالم کرد که ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« 

از این منطقه به برمورتن در ایالت واشنگتن باز می گردد.
به نقل از رادیو فردا، کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع 
و  از خاورمیانه  نیمیتز«  امریکا، دستور خروج »یو اس اس 

بازگشت آن به ایاالت متحده را صادر کرده است.
کریستوفر میلر گفته است که »یو اس اس نیمیتز« مستقیماً 
به امریکا باز می گردد. سرپرست پنتاگون در بیانیه  خود از 
خدمه ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« برای ماموریت 10 

ماهه اش تقدیر کرده است.
ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« در آستانه سال روز کشته 
سپاه،  قدس  نیروی  سابق  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  شدن 
و هشدار وزیر خارجه ایران نسبت به »بهانه  تراشی امریکا 
خارج  فارس  خلیج  از  اسالمی«  جمهوری  با  جنگ  برای 

می شود.
مقام های امریکایی به رویترز گفته اند که خروج ناو هواپیمابر 
»یو اس اس نیمیتز« از منطقه خاورمیانه در راستای کاهش 

تنش در منطقه  است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج شنبه گزارش داد که با 
خروج تنها ناو هواپیمابر امریکا از منطقه، قدرت تهاجمی 
ایاالت متحده در میانه تنش ها با ایران کاهش خواهد یافت.

پرواز  که  بود  کرده  اعالم  چهارشنبه  میلر  کریستوفر 
جنگنده های »بی-52« بر فراز خلیج فارس نمایش قدرتی 
در برابر ایران است تا از هرگونه حمله بر نیروها یا منافع 

امریکا در منطقه خودداری کند.
بود  گفته  امریکا  نظامی  ارشد  مقام  یک  گذشته  هفته 
واشنگتن اطالعاتی کسب کرده که نشان می دهد ایران در 
آستانه سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، در حال آماده 

شدن برای حمله بر اهداف امریکایی یا متحدان آن است.

چهارشنبه  روز  امریکا  بی-52  استراتژیک  بمب افکن های 
برای سومین بار طی ۴2 روز گذشته، در اقدامی بازدارنده، 

بر فراز خلیج فارس به پرواز در آمدند.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنج شنبه دولت 
برای  دنبال »توطیه ای  به  متهم کرد که  را  ترمپ  دونالد 
ساخته  و پرداخته کردن بهانه ای برای جنگ« است و گفت 

که ایران خواهان جنگ با امریکا نیست.
به دنبال حمله راکتی یک شنبه، 30 قوس بر سفارت امریکا 
و منطقه سبز امنیتی بغداد، مقام های امریکایی واکنش های 
تندی نشان دادند و دونالد ترمپ هشدار داد که در صورت 
هرگونه حمله در عراق که به کشته شدن حتا یک امریکایی 

منجر شود، ایران را مسوول خواهد دانست.
وزارت خارجه ایران مرتبط بودن ایران با حمله بر نیروهای 
امریکایی در عراق را »بی اساس و ساختگی« دانسته است.

طی هفته های اخیر با نزدیک شدن به سال گرد کشته شدن 
قاسم سلیمانی، تنش بین ایران و امریکا تشدید شده است. 
یک مقام ارشد نظامی امریکا روز گذشته در خصوص پرواز 
دو بمب افکن بر فراز خلیج فارس گفته بود که این اقدام در 
واکنش به عالیمی است، حاکی از این که ایران قصد دارد 
ظرف روزهای آینده حمالتی را علیه اهداف متحدان ایاالت 

متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد.

امریکا اعالم کرد که ناو هواپیمابرش را از خاورمیانه باز می گرداند

ترمپ ممنوعیت صدور گرین کارت و ورود کارگران 
خارجی را سه ماه دیگر تمدید کرد

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا 
به پرتگال رسید

به گزارش یورونیوز، دونالد ترمپ، رییس جمهور 
امریکا روز پنج شنبه دستور تعلیق صدور کارت 
سبز و هم چنین انواع ویزا برای ورود مهاجران به 

امریکا را تا پایان ماه مارچ تمدید کرد.
روز  آخرین  در  حالی  در  ترمپ  رییس جمهور 
ضد  سیاست های  بر  دیگر  بار   2020 سال 
مهاجرتی خود تاکید کرد که جو بایدن، رییس 
جمهوری منتخب امریکا بارها وعده داده تمام 
این محدودیت ها را لغو و فضا را برای مهاجران 
هموارتر از دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ 

خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز، کاخ سفید در بیانیه ای که 
به این مناسبت منتشر کرده می گوید دلیل این 
تصمیم میزان شیوع باالی بیماری کووید-19 و 
اثرات مخربی است که بر روی اقتصاد و معیشت 
کاخ  بیانیه  این  در  است.  گذاشته  امریکایی ها 
سفید هم چنین آمده است هرچند نرخ بیکاری 
در ماه نوامبر نسبت به ماه اپریل کاهش یافته، 
این کشور  در  نفر  میلیون  هنوز حدود 10  اما 

بیکار هستند.
این تصمیم دونالد ترمپ با واکنش تیم رییس 
جمهور منتخب مواجه شده است. جن پسکی، 
سخنگوی تیم انتقالی جو بایدن در این خصوص 

همان  در  جدید  جمهوری  رییس  کرد،  اعالم 
روز نخست ورود به کاخ سفید فرامین اجرایی 
و دستورات ترمپ در روزهای پایانی دولتش را 

متوقف و یا به تاخیر خواهد انداخت.
این دو قانون که از سوی رییس جمهوری امریکا 
گرین  جلوی صدور  هم  واقع  در  تمدید شدند 
خارجی  کننده گان  درخواست  برای  را  کارت 
می گیرند و هم به صورت موقت از ورود کارگران 

خارجی به ایاالت متحده ممانعت می کنند.
این ممنوعیت های مهاجرتی که در ابتدا در ماه 
ماه  پایان  در  بودند،  شده  صادر  جون  و  اپریل 
ترامپ  با دستور  اما  منقضی می شدند  دسامبر 
حاال سه ماه دیگر یعنی تا پایان مارس 2021 

تمدید شده اند.
حالی  در  امریکا  جمهوری  رییس  دستور  این 
صادر می شود که بسیاری از قضات و دادگاه های 
مهاجرتی  ممنوعیت های  این  با  کشور  این 

مخالفت کرده اند.
رییس جمهوری امریکا این تصمیمات را حمایت 
ایاالت متحده عنوان کرده در حالی  اقتصاد  از 
اقدامات  این  می گویند  تجاری  گروه های  که 
بهبود اقتصادی در این کشور را با مشکل مواجه 

می کند.

ریاست  گونه رسمی  به  اول جنوری سال 2021  از  پرتگال 
دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. 

به نقل از دویچه وله فارسی، نخست وزیر این کشور تأکید کرد 
که در این دوره بر واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا و 
بازسازی آسیب های اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن تمرکز 

خواهد کرد.
آلمان پس از شش   ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، این پست 

را به پرتگال تحویل داد.
بدین ترتیب پرتگال سر از جمعه، یکم جنوری، به گونه رسمی 

ریاست دوره ای این نهاد را بر عهده گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مهم ترین وظایف ریاست 
بزرگ  کمکی  بسته های  هماهنگ سازی  پرتگال،  دوره ای 
اتحادیه اروپا در مقابله با شیوع کرونا به ارزش 750 میلیارد 

یورو خواهد بود.
آلمان با مذاکرات مقدماتی، آماده سازی های الزم را در مرحله 

اول پرداختن به این موضوع انجام داده است.
آنتونیو کوشتا، نخست وزیر پرتگال، اما در یادداشتی در ستون 
مرحله  که  است  گفته  »اکسپرسو«  هفته گی  مجله  مهمان 
بعدی نیز اهمیت خود را دارد و از مرحله اول کم اهمیت تر 

نیست.
به گفته او، در  این مرحله واکسیناسیون سراسری کرونا در 
اروپا و برنامه های ملی بازسازی اقتصاد آسیب دیده از کرونا 

باید به اجرا در بیاید.
وظیفه مهم دیگری که در سرلوحه ریاست دوره ای پرتگال 
قرار خواهد داشت، پرداختن به سیاست اجتماعی اروپا است. 
قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه می در پورتو 
نشستی با محوریت سیاست اجتماعی برگزار کنند و با بررسی 
را  اروپایی ها  اجتماعی  حقوق  کرونا  همه گیری  تجربیات 

گسترش دهند.
ریاست  آغاز  با  اروپا  اتحادیه  در  پرتگال  دوره ای  ریاست 
جمهوری جو بایدن در امریکا همراه است. اتحادیه اروپا به 
دنبال بهبود روابط با امریکا است که در دوره ریاست جمهوری 

دونالد ترمپ در ایاالت متحده، به  شدت آسیب دیده است.
قرار است دونالد ترمپ بیستم جنوری مقام ریاست جمهوری 
امریکا را به جو بایدن، پیروز انتخابات این کشور، واگذار کند.


