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قیمت: 20 افغانی

انفجارها 35 تن را به کام 
مرگ فرستاد
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شهریان غزنی و زابل روز یک شنبه، نهم قوس را خونین آغاز کردند. حوالی ساعت 
8:00 صبح یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری اش را در نزدیکی یک 
پایگاه نیروهای ارتش در غزنی منفجر کرد. بر اساس آمارهای ریاست صحت عامه 
این والیت، دست کم 31 سرباز ارتش در این انفجار کشته و 30 سرباز دیگر زخمی 
شده اند. شورای والیتی غزنی نیز این آمار را تایید می کند و می گوید که ممکن 
است شمار تلفات این حادثه بیش تر از این شود. به گفته اعضای شورای والیتی 
و مقام  وزارت دفاع ملی  مانده اند.  آوار گیر  زیر  از سربازان هنوز  غزنی، شماری 
والیت غزنی اما شمار کشته گان را ده تن و ارقام زخمیان را هفت تن می دانند. با 
این همه، شورای والیتی غزنی کارکرد نهادهای امنیتی به ویژه نهادهای کشفی 
را زیر پرسش می برد و می گوید که به دلیل کم کاری این نهادها، زمینه برای این 

حمله فراهم شده است.
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»برنامه های  استراتژیک« برای مهار بی برقی؛ رابطه ی تنش آلود؛ اختالفات استراتژیک افغانستان و پاکستان
برشنا می گوید که برق کابل به 

روال عادی برگشته است
ساالنه از 80 میلیارد متر مکعب آب افغانستان، 60 میلیارد متر مکعب آن به کشورهای همسایه، خصوصاً پاکستان می رود و بخش بزرگ نیاز 

پاکستان به آب را مرفوع می کند. بر مبنای آمارها، حدود 25 میلیون تن در اطراف بستر دریای کابل در بخش زراعت مصروف هستند و از آب 
آشامیدنی آن استفاده و نیاز شان را تأمین می کنند. پاکستان نگران است که مبادا سدسازی و ساخت و ساز بندها در بستر این رودخانه، به 

اقتصاد و زراعت آن کشور ضربه بزند.

باغ »کمال الدین موالنا حسین واعظ  و  آرامگاه  بازسازی 
کاشفی« که از یک  سال پیش در هرات آغاز شده بود، 
به پایان رسید و روز یک شنبه، نُهم قوس، این ساختمان 
شد.  سپرده  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  به  تاریخی 
فرهنگی  میراث های  »ACHCO/حفظ  نهاد  مسووالن 
با حمایت  این ساختمان  بازسازی  که  افغان« می گویند 

مالی سفارت امریکا انجام شد و...
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آرامگاه واعظ کاشفی؛
النه  معتادان دیروز، 

جاذبه  گردش گری امروز

غضنفر گروپ بیش از هفت  میلیارد 
افغانی به دولت بدهکار است

دفع حمله طالبان بر ولسوالی نسی؛
دو سرباز کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدند

امنیت ملی:

طالبان در تالش اند که براساس هدایت شورای کویته 
بر ساحات مزدحم حمله کنند، اما مسوولیت نگیرند

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  8صبح، 
با  ریاست  این  ویژه  نیروهای  که  کرد  اعالم 
اجرای عملیاتی، هسته ماین گذار گروه طالبان 
را از شهر کابل بازداشت کرده است. این ریاست 
گفته است که با توجه به اطالعاتی که در اختیار 
شورای  هدایت  براساس  طالبان  گروه  دارد، 
تا در ساحاتی که تجمع  کویته، درصدد است 
مردم زیاد است، حمالت تروریستی را اجرا کند، 

ولی مسوولیت آن را برعهده نگیرد.
امنیت ملی می گوید، به افراد طالبان که حمالت 
را در این مناطق اجرا می کنند، دستور داده شده 

است که از گرفتن مسوولیت خوددرای کنند.
نشر  با  قوس  نهم  یک شنبه،  روز  ریاست  این 
نام  به  شده  بازداشت   فرد  از  خبرنامه ای 
»نقیب اهلل« یاد کرده است که توسط مشهوداهلل 
این  به عضویت  طالبان  فرماندهان  از  داداهلل  و 

گروه درآمده است.
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  اطالعات  طبق 
رفت وبرگشت  مورد  در  بار   1۴ نقیب اهلل 
ولسوالی  به  امنیتی  نیروهای  کاروان های 

8صبح، بدخشان: پولیس بدخشان می گوید 
که حمله طالبان برای تصرف ولسوالی نسی این 
والیت ناکام شده است. شورای والیتی بدخشان 
نیروی  دو  طالبان  حمله  پی  در  که  می گوید 
زخمی شده اند.  دیگر  تن  پنج  و  کشته  مرزی 
را  کشته گان  شمار  نسی  ولسوالی  باشنده گان 

شش تن و زخمیان را سه تن گزارش داده اند.
بدخشان،  پولیس  سخنگوی  روحانی،  ثناءاهلل 
گفت که گروه طالبان روز یک شنبه، نهم قوس، 
یک رشته حمله های تهاجمی را به هدف تصرف 
ولسوالی نسی اجرا کرد که به ناکامی انجامیده 

است.
در  که  می گوید  بدخشان  پولیس  سخنگوی 
نیروهای  از  تن  هفت  درگیری ها  این  نتیجه 
امنیتی زخمی شده اند که به نسبت مشکالت 
داده  انتقال  والیت  مرکز  به  امکانات  نبود  و 

نشده اند.
این  در  نیز  طالبان  به گروه  که  روحانی گفت 
نبرد تلفات سنگین وارد شده است و در حال 
حاضر جنگ خاتمه یافته و نیروهای امنیتی بر 

ساحه تسلط دارند.

داده  به طالبان گزارش  پروان  سیاه گرد والیت 
است.

که  است  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مسوولیت  کابل،  به  آمدنش  از  پس  نقیب اهلل 
را  طالبان  ماین گذاران  از  گروه  سه  سرپرستی 
برعهده گرفته است تا ماین های مقناطیسی را 

در موترها جابه جا کنند و انفجار دهند.
افزایش  کابل  در  مقناطیسی  ماین های  انفجار 
این  مسوولیت  موارد  برخی  در  است.  یافته 

انفجارها را فرد و یا گروهی بر عهده نمی گیرد.
روز گذشته نیز کابل شاهد سه انفجار ناشی از 

ماین مقناطیسی بود.
امراهلل صالح، معاون رییس جمهور، روز گذشته 
گفته بود که کار در بخش ماین های مقناطیسی 
او  نیست.  قناعت بخش  هدف مند،  حمالت  و 
و  تأکید کرده است که طرح های مشخص  اما 
تفصیلی در این مورد زیر کار است. صالح وعده 
داده است که کابل را از این حالت نجات خواهد 
داد. او از یک ماه به این سو، مسوولیت تأمین 

امنیت کابل را بر عهده دارد.

برخی از باشنده گان محل از واردشدن تلفات به 
نیروهای دولتی خبر داده اند.

بدخشان  والیتی  شورای  عضو  نظری،  ناجی 
می گوید که دو نیروی سرحدی در این حمله 

طالبان کشته و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
او در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که در این 
کشته  نیز  طالبان  گروه  عضو  دو  درگیری ها، 

شده اند.
اما  بدخشان  ولسوالی نسی  باشنده  احمد شاه 
می گوید شش تن از نیروهای امنیتی در حمله 
نیز  دیگر  نیروی  سه  و  شده اند  کشته  طالبان 

زخم برداشته اند.
بدخشان در روزهای اخیر شاهد درگیری های 
جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  بین  شدید 

طالبان بوده است.
ماه می  هفته گذشته گزارش شد که ولسوالی 
این والیت به دست طالبان سقوط کرده است. 
نیروی  از 25  این  گزارش، طالبان بیش  طبق 
امنیتی را در این ولسوالی کشتند. چند روز پس 
از حمله طالبان به ولسوالی ماه می، وزارت دفاع 

ملی از تصرف دوباره آن خبر داد.

روز خونین غزنی و زابل؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

غضنفر گروپ 12 سال پیش حدود 65 میلیون دالر )معادل پنج میلیارد افغانی( از کمک های جاپان را با »فریب« 
زیر نام سه شرکت های مختلف از وزارت مالیه دریافت کرد.



8صبح، کابل: سازمان همکاری های اسالمی سه 
قطع نامه را در مورد افغانستان صادر کرده است. 
نشست  چهل وهفتمین  جریان  در  قطع نامه  این 
اسالمی  همکاری های  سازمان  وزیران  شورای 

صادر شده است.
در  قطع نامه ها  این  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
مورد اوضاع افغانستان، جنایات داعش و ابتکارات 

منطقه ای در حمایت از افغانستان است.
سازمان  قطع نامه های  صدور  از  افغانستان  دولت 
همکاری های اسالمی استقبال کرده است و آن را 
به مثابه حمایت جهان اسالم از افغانستان عنوان 

کرده است.
سازمان  خارجه  وزیران  شورای  نشست 
همکاری های اسالمی در هفتم و هشتم قوس در 

شهر نیامی کشور نایجیر برگزار شد.
از  نماینده گی  به  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  حنیف 

افغانستان در این نشست شرکت کرده بود.

8صبح، کابل: مجلس نماینده گان پس از توقف 
روند رای اعتماد به اعضای کابینه، این روند را 
شش  گرفت.  سر  از  قوس  نهم  یک شنبه،  روز 
مجلس  به  را  کاری شان  برنامه های  وزیر  نامزد 

ارائه کردند.
نامزد  صافی  یک شنبه حسینه  روز  نشست  در 
چخانسوری  محمدهارون  زنان،  امور  وزارت 
نامزد وزارت معادن و پترولیم، قدرت  اهلل ذکی، 
اخالقی  نوررحمان  ترانسپورت،  وزارت  نامزد 
عودت کننده گان،  و  مهاجرین  وزارت  نامزد 
محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی و اراضی 
عامه  فواید  وزارت  نامزد  یمین  نجیب اهلل  و 

برنامه های شان را به مجلس ارائه کردند.
نماینده گان در چهارم قوس روند رای  مجلس 

اعتماد به اعضای کابینه را متوقف کرد.
صالح،  امراهلل  اظهارات  پی  در  تصمیم  این 
معاون اول ریاست جمهوری در نشست ژنو در 
مجلس  اعضای  از  شماری  بودن  دخیل  مورد 

نماینده گان در فساد گرفته شد.
تا  بود  داده  هشدار  قباًل  نماینده گان  مجلس 
زمانی که صالح اسناد ارائه نکند، روند رای دهی 

به اعضای کابینه را متوقف می کند.
امراهلل  وادارکردن  طرح  هم چنان  مجلس  این 
صالح را به استفعا از سوی رییس جمهور غنی 

پیش کش  کرده بود.
مجلس نماینده گان روز شنبه تصمیم گرفت که 
روند رای اعتماد به اعضای کابینه از سر گرفته 

شود.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان و 

8صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
والیت  در  کچالو  و  پیاز  ذخیره گاه   3۷۹ از 
در  ذخیره گاه ها  این  کرد.  بهره برداری  ننگرهار 
قالب طرح مدیریت محصوالت زراعتی با هزینه 

13۹ میلیون افغانی ساخته شده بود.
منابع  و  آبیاری  معین  غفوری،  حشمت اهلل 
طبیعی وزارت زراعت که در سفرش به والیت 
بهره برداری  به  را  ذخیره خانه ها  این  ننگرهار، 
سپرد، می گوید که در کل کشور حدود 12 هزار 
پروژه در قالب طرح مدیریت محصوالت زراعتی 
در حال تطبیق است و ننگرهار، اولین والیتی 
است که این طرح را به صورت کامل تکمیل 

کرده است.
او گفت که برای ساخت 3۷۹ ذخیره گاه پیاز و 
کچالو در والیت ننگرهار، 13۹ میلیون افغانی 

هزینه شده است.
ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار، می گوید که 
این ذخیره خانه ها برای دهقانان در 1۴ ولسوالی 

والیت ننگرهار ساخته شده است.
به گفته او، سال قبل، حاصالت پیاز به کشور 
همسایه می رفت و دوباره در وقتی که کمبود 
افغانستان  به  افغانستان حس می شد،  بازار  در 

وارد می گردید.
مشکل  این  امسال  که  گفت  ننگرهار  والی 
تا  را  محصوالت شان  دهقانان  و  شده  برطرف 

زمان نیاز بیش تر بازار، نگهداری می کنند.
به قول امرخیل، ذخیره گاه های پیاز، در جاهایی 
ساخته شده است که تولید پیاز بیش تر و نیاز 

به نگهداری آن بلند بوده است.
شامل  زراعتی  محصوالت  مدیریت  طرح 
کچالو،  و  پیاز  ذخیره خانه های  هزاران  ساخت 
کشمش خانه ها، سردخانه های صفرانرژی مدل 
توزیع  و  انار  و  سیب  نگهداری  برای  سارک 
در  که  است  میوه  ماشین های خشک کننده ی 
به  آن  اول  مرحله ی  و  شد  آغاز   13۹۹ سال 

زودی تکمیل می شود.

طبق اعالم وزارت خارجه، سازمان همکاری های 
در  مذهبی  نهادهای  و  عالمان  از  اسالمی 
که  است  خواسته  سازمان  این  عضو  کشورهای 
جنگ در افغانستان را تحریم و در حمایت از صلح 

موضع گیری کنند.
واضح  حمایت  با  که  است  گفته  خارجه  وزارت 
این  در  صلح،  مذاکرات  از  عضو  کشورهای 
مذاکرات  آغاز  از  تمام  صراحت  با  قطع نامه ها 
صلح استقبال شده و از اقدامات دولت افغانستان 
رهایی  ویژه  به  سازنده  عمل کردهای  زمینه  در 

زندانیان طالبان، ستایش شده است.
اخیر  حمالت  اسالمی  همکاری های  سازمان 
تروریستی در کشور را در این قطع نامه ها محکوم 

کرده است.
این سازمان هدف قراردادن غیرنظامیان در بامیان، 
دانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثر دانش و زایشگاه 

دشت برچی را به شدت نکوهش کرده است.

سازمان همکاری های اسالمی از طالبان خواسته 
است که خشونت ها را کاهش دهند و با برقراری 

آتش بس موافقت کنند.
اسالمی  همکاری های  سازمان  قطع نامه های  در 
از کشورهای عضو خواسته شده است که از روند 
صلح همه شمول در افغانستان حمایت کند که به 

یک راه حل سیاسی دست یابد.
وزارت خارجه می گوید که سازمان همکاری های 
اسالمی حمایتش را از پروژه های مختلف زیربنایی 
افغانستان و  که هدف آن تقویت همکاری میان 
این  است.  کرده  اعالم  می باشد،  همسایه هایش 
پروژه  افغانستان،   - فرا  پروژه ها شامل خط آهن 
برق  انتقال  هزار«  یک  »کاسا  پروژه  و  تاپی 

منطقه ای است.
امنیتی،  صلح،  مانند  موضوعات  قطع نامه ها  این 
همکاری های  و  مهاجران  اقتصادی،  سیاسی، 

منطقه ای را شامل می شود.

هیأت اداری این نهاد روز گذشته با محمداشرف 
غنی، رییس جمهور دیدار کردند.

طبق اعالم ارگ، در دیدار رییس جمهور با هیأت 
اداری مجلس نماینده گان، روی هم آهنگی بین 
دو قوه دولت گفت وگو شده است. رییس جمهور 
سوی  از  کابینه  عضو   10 صالحیت  تأیید  از 
مجلس نماینده گان سپاس گزاری کرده است. در 
این دیدار روی یک سلسه راهکارها نیز توافق 

شده است.
به  قوس  ماه  اول  در  نماینده گان  مجلس 
عبدالهادی  اتمر،  حنیف  معنوی،  فضل احمد 
ارغندیوال، محمدمسعود اندرابی، اسداهلل خالد، 
محمدقاسم  بصیر،  عباس  خاوری،  معصومه 
حلیمی، بشیراحمد ته ینج و نثاراحمد غوریانی 
برای  ترتیب  به  افراد  این  داد.  اعتماد  رای 
امور  عدلیه،  وزارت های  کرسی های  تصدی 
خارجه، مالیه، امور داخله، دفاع ملی، مخابرات 
و تکنولوژی معلوماتی، تحصیالت عالی، ارشاد، 
امور اجتماعی و صنعت و  اوقاف، کار و  حج و 

تجارت نامزد بودند.
انوارالحق احدی نامزد وزارت زراعت،  هم چنان 
نامزد  سراج  احمدضیا  مالداری،  و  آبیاری 
ریاست عمومی امنیت ملی و محمدطاهر زهیر، 
سوم  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
قوس برنامه های شان را به مجلس توضیح دادند.

در  کابینه  باقی مانده  اعضای  است  قرار 
نشست های بعدی برنامه های شان را ارائه کنند و 
سپس مجلس برای تأیید صالحیت این مقام ها 

صندوق بگذارد.

 

دو ماه از گفت وگوهای صلح دوحه گذشته است، آرزوی مردم 
را  موجود  گفت وگوها خشونت های  این  که  بود  این  افغانستان 
پایان دهد؛ اما تداوم بن بست ها با تشدید جنگ و حمالت ادامه 
یافت و اینک امید رسیدن به صلح و پایان خشونت ها در میان 

مردم کم رنگ شده است.
ادامه ی جنگ در والیات، تشدید حمالت با ماین های کنارجاده، 
در  ملکی  افراد  هدف مند  ترورهای  و  چسپکی  ماین های 
کالن شهرها و اخیراً باال رفتن شمار حمالت انتحاری بر ساحات 

ملکی و اهداف نظامی، این امید را به صفر رسانده است. 
بر  حمالت  که  کرد  ادعا  مذاکرات  شروع  با  طالبان  گروه 
بزرگ شهرها را کاهش می دهد؛ اما اینک دوباره این حمالت آغاز 
یافته است و به گونه ی روزمره از مردم افغانستان در شهرهای 

مختلف قربانی می گیرد. 
انفجار در مرکز والیت بامیان و حمالت موتربمب در شهرهای 
زابل و غزنی، نشان می دهد که عطش جنگ و خون ریزی هنوز 
به صلح  رسیدن  راه  روز  هر  با گذشت  و  است  نکرده  فروکش 

دشوارتر می شود. 
هرچند طالبان مسوولیت حمالت اخیر را به دوش نگرفته اند؛ اما 
بر همه گان معلوم است که شرایط ابهام آمیز صلح و عدم پذیرش 

آتش بس، انگشت اتهام را به سوی این گروه برگردانده است. 
تا زمانی که طالبان شرط آتش بس را نپذیرند، چنین خشونت هایی 
را هرگروهی که انجام دهد، مردم طالبان را نیز مقصر می دانند. 
بر همه گان معلوم است که با شروع مذاکرات و سپردن تعهد از 

جانب طالبان، خشونت ها دست کم در شهرها کاهش یافته بود.
بر  بزرگ  حمله ی  چند  انجام  و  مذاکرات  در  بن بست  تداوم  با 
شهرهایی چون لشکرگاه، غزنی و کندز از جانب طالبان، عماًل 
بن بست مذاکرات روشن شد و تشدید جنگ پیامد اصلی آن بود. 
هر زمانی که طالبان اعالم کرده که خشونت ها را کاهش داده اند، 
خشونت ها اگر در میدان جنگ ادامه یافته، دست کم در شهرها 

کاهش یافته است.
توافق نامه ی  اساس  بر  دوحه،  مذاکرات  شروع  از  پس  طالبان 
کاهش  به  متعهد  بودند،  کرده  امضا  امریکایی ها  با  که  صلحی 
خشونت ها بودند. اینک با وجود تأکید بر مرجعیت آن سند، خود 

شان به مفاد آن سند پابند نیستند. 
چیزی که روشن است، این است که عدم اعالم آتش بس از جانب 
خالء  این  از  نیز  دیگری  گروه های  تا  است  شده  باعث  طالبان 

استفاده کنند و به انجام عملیات وحشیانه ای دست بزنند. 
حمله به دانشگاه کابل و شماری از خبرنگاران در مرکز و والیات 
را گروه های انجام می دهند که از فضای تب آلود جنگ موجود 
استفاده می کنند. طالبان هرچند دست داشتن در این حمالت 
به آتش بس تن  اگر طالبان  اما معلوم است که  را رد کرده اند؛ 
مسوولیت  که  دیگری  گروه های  خونین  حمالت  میزان  دهند، 
عملیات  مهار  و  می آید  پایین  می پذیرند،  را  حمالتی  چنین 

تخریب کارانه ی این گروه ها نیز ساده تر می شود. 
افغانستان  مردم  خسته اند.  پیش آمده  ابهام  از  افغانستان  مردم 
امروز از آدرس های گوناگون مورد حمله قرار می گیرند و روزمره 
قربانی جنگی هستند که هیچ کس برای پایان یافتن آن تالش 

صادقانه نمی کند. 
چه کسی در این جنگ ها قربانی می شود؟ روستاهای افغانستان 
جاری،  جنگ  که  است  بی سرپرستی  خانواده های  از  پر  امروز 
این خانواده های  از آن ها گرفته است.  این خانواده ها را  اعضای 
خود  در  را  افغانستان  آینده ی  بحران  ریشه های  بی سرپرست 
می پرورانند. اگر ریشه ی جنگ های کنونی را در کنار مداخالت 
بیگانه گان در فقر و عقب مانده گی فرهنگی روستاهای افغانستان 
بدانیم، جنگ موجود میلیون ها انسان فقیر، دردمند و بی سواد را 

به میراث می گذارد. 
داشته  نقشی  افغانستان  آینده ی  در  می خواهد  که  گروهی  هر 
توقف خون ریزی های جاری تالش کند. صلح  برای  باید  باشد، 
با جنگ به دست نمی آید، صلح به معنای پایان جنگ است و 
حسن نیتی که طالبان در شرایط کنونی می توانند، نشان دهند 
فقط و فقط با توقف خشونت ها و پذیرش آتش بس ممکن است. 
حکومت افغانستان نیز باید تمام تالشش را برای رسیدن به صلح 
انجام دهد و از مسایل سلیقه ای و کوچک عبور کند تا از مرگ 
می کند،  تهدید  را  شهروندان  افغانستان  در  روزانه  که  بی امانی 

جلوگیری شود. 
بپردازند.  باید همه ی طرف ها  را  بها  این  و  بها می خواهد  صلح 
این بهای صلح اما نباید واقعیت های افغانستان جدید را نادیده 
بگیرد، الزم است تا طالبان نیز خواست های شان را در چارچوب 

واقعیت های جدید و برگشت ناپذیر افغانستان بیان کنند.

تشدید خشونت مردم را از 
مذاکرات صلح ناامید کرده است
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سازمان همکاری های اسالمی سه قطع نامه را در مورد افغانستان صادر کرد

از سرگیری رای اعتماد؛ شش نامزدوزیر 
برنامه های شان را به مجلس ارائه کردند

از 3۷۹ ذخیره گاه پیاز 
و کچالو در ننگرهار به 
هزینه ۱3۹ میلیون 

افغانی بهره برداری شد



از  بیش  گروپ  غضنفر  شرکت 
هفت میلیارد افغانی به وزارت 
براساس  است.  بدهکار  مالیه 
اسنادی که در اختیار روزنامه 
این  است،  گرفته  قرار  8صبح 
شرکت 12 سال پیش حدود 65 
میلیون دالر )معادل پنج میلیارد 
افغانی( از کمک های جاپان را با »فریب« زیر نام سه 
در  اما  مالیه دریافت کرده،  وزارت  از  شرکت  مختلف 
این مدت آن را دوباره پرداخت نکرده است. افزون بر 
نیز  پول  این  تکتانه  و  اصلی، 18 درصد جریمه  پول 
بدهکاری  ترتیب مجموع  بدین  است.  نشده  پرداخت 
دالر  میلیون   100 از  بیش  به  گروپ  غضنفر  کنونی 
)معادل هفت میلیارد افغانی( می رسد. این بدهکاری در 
مکتوب های ارسالی مجلس نماینده گان به وزارت دولت 
در امور پارلمانی نیز تصریح شده است. این شرکت با 
وجود »فریب« در قرارداد و نپرداختن بدهکاری، برای 

بار دیگر قرارداد دولتی به دست آورده است. 
این  از  پس  سال  هفت  ملی  دفاع  وزارت  هرچند 
دادوگرفت تالش کرده  است که بدهی این وزارت به 
شرکت غضنفر گروپ را با بخشی این پول میلیاردی 
مجرا کند، اما این کار صورت نگرفته است. برخی از 
اعضای مجلس نماینده گان این کار را نوعی »زدوبند 
سیاسی« تلقی می کنند. آنان معتقد اند که در صورت 
غضنفر  از  غنی  جمهور  رییس  احتمالی  بدهکاری 
نباید  کار  این  و  شود  پرداخت  آن  پول  باید  گروپ، 
پیش تر  بگیرد.  را  دولت  به  بدهکاری  پرداخت  جلو 
گمانه زنی هایی مطرح شده بود که گویا رییس جمهور 
غنی در جریان کارزار های انتخاباتی اش در سال 13۹8 
از غضنفر گروپ پول دریافت کرده است. گفتنی است 
که محمدیوسف غضنفر، مالک شرکت غضنفر گروپ، 
کنار  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزارهای  در 
محمداشرف غنی قرار گرفت و سپس موقف نماینده 
اقتصادی،  توسعه  امور  در  جمهور  رییس  فوق العاده 

تجاری و کاهش فقر را نیز به دست آورد. 
در جریان سال 200۷، جاپان 65 میلیون دالر را برای 
خرید نفت به افغانستان کمک کرد. این پول در واقع 
برای ثابت نگه داشتن نرخ نفت در بازار کمک شده 
به  این کمک مشروط  اسناد موجود،  بر اساس  بود. 
این خوانده شده بود که قرارداد آن برای جلوگیری از 
فساد مالی احتمالی، به سکتور خصوصی داده شود. 
شرکت غضنفر گروپ که در راس آن محمدیوسف 
دالری  میلیون   65 قرارداد  این  داشت،  قرار  غضنفر 
را با »فریب« و ساختن سه شرکت به نام های »رنا 
خسرو«، »زمری سمیع« و »فردوسی بلخ«، از وزارت 
مالیه به دست آورده است. بر اساس قرارداد، غضنفر 
نرخ  داشتن  نگه  ثابت  برای  را  پول  این  باید  گروپ 
تا سال  را  آن  و سپس  می آورد  در  به گردش  نفت 
2008 به وزارت مالیه تحویل می داد. این شرکت اما 
با گذشت نزدیک به دوازده سال، هنوز 65 میلیون 
این وزارت  به  را  قرارداد شده  از پول  امریکایی  دالر 

برنگشتانده است. 
اگر پول در زمان معین  بوده است که  این  بر  تفاهم 
پرداخت نشود، شرکت مکلف است که عالوه بر اصل 
پول، 18 درصد دیگر را نیز به عنوان جریمه و تکتانه 
این پول در جریان 12 سال  از آن جایی که  بپردازد. 
گروپ  غضنفر  شرکت  بدهی  است،  نشده  پرداخت 
اکنون به بیش از 100 میلیون دالر امریکایی )معادل 
هفت میلیارد افغانی( می رسد. مکتوبی که با شماره ی 
از سوی  بر 328( در هفدهم سنبله ی 13۹۹   322(
نماینده گان،  نایب  منشی مجلس  حجت اهلل خردمند، 
عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی نوشته شده است، 
بدهکاری این شرکت را تایید می کند. در این مکتوب 
آمده است: »جاپان تقریباً مبلغ بیش از 65 میلیون دالر 
امریکایی را جهت خریداری نفت به دولت افغانستان 
کمک کرده بود که باید یک مرتبه تیل خریداری شود 
تا مجدداً پول به وزارت مالیه تسلیم داده شود. این پول 
تاثیرات هنگفتی باالی بودجه افغانستان دارد، اما قرار 
اطالعات حاصله، پول با فساد اداری به شرکت غضنفر 

گروپ داده شده است«.
در این مکتوب آمده است: »اکنون که تقریباً 12 سال 
اختیار شرکت غضنفر گروپ  این مبلغ در  می شود، 
آن شرکت  به  نام  گروپ  افراد عضنفر  که  دارد  قرار 
پول اخذ کرده و از کشور فرار کرده اند. شرکت عضنفر 
پرداخت  مالیه  وزارت  به  را  پول  این  تا هنوز  گروپ 
نکرده و دلیل عدم اخذ پول از شرکت غضنفر گروپ 
کمبود  با  دولت  این که  به  توجه  با  است،  بوده  چه 

بودجه روبه رو است«. 
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از سویی هم شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت 
مالیه، در صحبت با روزنامه ی 8صبح تصریح کرد که 
در این مورد با مسووالن شرکت غضنفر گروپ به  توافق 
افزود که غضنفر گروپ بدهکاری هایش  او  رسیده اند. 
را پذیرفته و روی نوعیت پرداخت پول های بدهکاری 
از  گروپ  آن که شرکت غضنفر  با  است.  کار  مصروف 
وزارت مالیه بدهکار است و کار آن نیز »فریب« خوانده 
 56 قرارداد  دیگر  بار   13۹۴ سال  در  اما  است،  شده 
میلیون دالری تهیه تیل دیزل برای وزارت دفاع را به 
دست آورده است. در مکتوبی  که با شماره ی )۹8۹( 
دفاع  وزارت  از سوی  اسد 13۹۴  بیست وهفتم  مورخ 
ملی عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری نوشته شده، 
آمده است: »وزارت دفاع ملی جمعاً مبلغ ۴۴ میلیون 
امریکایی )اگر طبق شرایط  و 338 هزار و 601 دالر 
قرارداد محاسبه شود( مبلغ 56 میلیون و ۴۴3 هزار و 
۴00 دالر امریکایی از شرکت متذکره )غضنفر گروپ( 

مقروض می باشد که بایست پرداخت شود«.

در ادامه این مکتوب آمده است: »قابل یادآوری است که 
قراردادیان تیل وزارت دفاع ملی از درک قرارداد فروش 
تیل مساعدت شده کشور جاپان )CPF( در حدود 66 
مقروض  افغانستان  حکومت  از  امریکایی  دالر  میلیون 
می باشند«. در این مکتوب وزارت دفاع ملی که به ریاست 
جمهوری فرستاده شده، پیشنهاد شده است که بدهی 
  )CPF( وزارت دفاع از شرکت غضنفر گروپ به حساب
انتقال یابد. با این حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت 
دفاع ملی، حاضر نشد که در باره قرارداد تهیه تیل دیزل 
ملی،  دفاع  وزارت  برای  گروپ  غضنفر  شرکت  از سوی 

صحبت کند. 
فساد  به  را  حکومت  اما  مجلس  نماینده گان  از  برخی 
اداری متهم می کنند و این بده وبستان را نوعی »زدوبند 
مردم  نماینده  ناصری،  غالم حسین  می دانند.  سیاسی« 
میدان وردک در مجلس نماینده گان، می گوید که حکومت 
خود در این فساد شریک است و این کار سبب شده تا 
شرکت غضنفر گروپ با گذشت 12 سال بدهکاری اش 
را پرداخت نکند. او افزود: »اگر رییس جمهور محترم از 
غضنفر گروپ قرض دار است، باید پرداخت کند، اما این 

کار سبب نمی شود که وزارت مالیه این پول را از غضنفر 
گروپ نخواهد«. به گفته ی وی، اگر آقای غضنفر وفات 
کرده است، نهاد غضنفر خود شخصیت حقوقی است و 
باید این بدهکاری را پرداخت کند. آقای ناصری افزود که 
مرگ محمدیوسف غضنفر نباید مانع پرداخت بدهکاری 

شرکت وی شود.
در  نیمروز  مردم  نماینده  نورزاد،  گل احمد  هم چنان 
8صبح  روزنامه   با  صحبت  در  نماینده گان،  مجلس 
می گوید، 30 میلیون شهروند کشور در پولی  که شرکت 
غضنفر گروپ »به  یغما برده و سوءاستفاده شده است«، 
این  پول به  به  هر نوعی که می شود،  باید  حق دارند و 
نیز فساد  این عضو مجلس  پرداخت شود.  مالیه   وزارت 
در حکومت را مانع پرداخت نشدن این پول خوانده، از 
حکومت و نهادهای مسوول خواست که پس از پژوهش، 
کبرزانی،  سید عظیم  برگردانند.  مالیه  وزارت  به  را  پول 
عضو کمیسیون مالی و بودجه  مجلس نماینده گان، نیز 
تصریح کرد که هیچ کس حق ندارد پول بیت المال را نزد 
خود نگهداری کند و اگر محمدیوسف غنضفر وفات کرده 
است، شخصیت حقوقی شرکت باقی مانده ی وی باید این 

پول را بپردازد.
آگاهان اما معتقد اند که فساد در حکومت نقش اساسی 
آگاه  روحانی،  دارد. حسن  بدهی ها  نخوردن  برگشت  در 
ضعف  دلیل  را  حکومت«  در  »فساد  اقتصادی،  مسایل 
افزود،  و  خواند  مالیه  وزارت  به  پول  این  برگرداندن  در 
ایجاد نشود،  رابطه  این  نهادهای شفاف در  تا زمانی  که 
گفت:  وی  نخواهد شد.  گرفته  فسادها  گونه  این  جلوی 
پرداخت  و  است  دالر  میلیارد  چهار  دولت  بودجه  »ُکل 
نشدن 65 میلیون دالر بدهی، تاثیر بدی باالی خزانه ی 
دولت می کند. اگر این پول پرداخت می شد، حکومت را در 
امر مبارزه با ویروس کرونا و دیگر بخش ها کمک می کرد«.

حکومت  که  می گویند  حقوقی  آگاهان  این،  بر  افزون 
آگاه  فرزه یی،  وحید  دارد.  کار  این  برای  بدیل  راه های 
متهم  نقدی  جزای  به  فرد  یک  اگر  که  گفت  حقوقی، 
و  کرده  لیالم  را  او  دارایی های  می تواند  حکومت  باشد، 
این که  مورد  در  هم چنان  وی  بگیرد.  را  بدهکاری اش 
وجود  با  را  دولتی  دیگر  قرارداد  گروپ  غضنفر  شرکت 
بدهکاری به دست آورده است، تصریح کرد که در صورت 
داوطلبی  از  باید  قرارداد،  شرکت  در یک  تزویر  و  جعل 
در قرارداد دیگر محروم شود. به گفته آقای فرزه یی، این 

محرومیت ها از سه سال تا پنج سال را در بر می گیرد.
مبارزه  بر  جینوا  نشست  در  جهانی  جامعه  پیش تر 
را  تاکید کرد و آن  اثبات علیه فساد«  قابل  »معنادار و 
یکی از شروط برای دوام کمک ها خواند. حکومت نیز در 
پاسخ به خواست جامعه جهانی گفت که به این شرط 
و سایر شروط پابند می ماند. ارگ ریاست جمهوری در 
واکنش به این موضوع گفت که مالیه گیرنده گان مکلف اند 
مالیات را از اشخاص بگیرند و حکومت هیچ گاه در کار 

آنان مداخله نکرده است. 
این همه در حالی اتفاق می افتد که محمدیوسف غضنفر، 
کارزارهای  جریان  در  گروپ،  غضنفر  شرکت  مالک 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به عنوان عضو 
ارشد تیم دولت ساز و یکی از حامیان مالی آن قرار گرفته 
بود. محمد اشرف غنی، رییس جمهور، پس از پیروزی در 
انتخابات و به محض به جا آوردن مراسم تحلیفش، آقای 
غضنفر را بر اساس بند سیزدهم ماده 6۴ قانون اساسی به 
عنوان »نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه 
اقتصادی، تجاری و کاهش فقر« تعیین کرد. وی اما پس 
از مدتی در سیزدهم سرطان سال روان به دلیل ابتال به 

کرونا، در ترکیه جان باخت.

دالیل  باره  در  گروپ  غنضفر  مسووالن  هرچند 
اما  نمی گویند،  بدهکاری شان چیزی  نکردن  پرداخت 
قرار  روزنامه ی 8صبح  اختیار  در  که  بنیاد سندی  بر 
را  بدهکاری اش  پیش  سال  دو  گروپ  غضنفر  دارد، 
پذیرفته و وعده داده است که آن را پرداخت کند. در 
از سوی  بیست وهفتم حوت 13۹۷  در  که  سند  این 
غضنفر گروپ به وزارت مالیه نوشته شده، آمده است: 
را غرض  آمده  به دست  پول های  »شرکت می خواهد 
رنا خسرو، زمری سمیع  تصفیه حسابات شرکت های 
و فردوسی بلخ که قرار معلوم بابت CPF کمک های 
استند،  قرضدار  دالر  میلیون  پنجاه  حدوداً  جاپان 
پرداخت کند و جانب شرکت با شرکت های مقروض 
بعداً تصفیه حساب خواهد کرد و هم چنان باقی پول را 
نقداً به دست آورده و صرف بخش های انرژی در داخل 
کشور کند«. با این حال زمان پرداخت این پول در این 

مکتوب مشخص نشده است.

غضنفر گروپ بیش از هفت  میلیارد افغانی 
به دولت بدهکار است

مجتبی بیگزاد
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افغانستان و پاکستان دو همسایه  ای هستند که همیشه 
و پیوسته اختالفات بر روابط شان سایه انداخته است. 
به تعبیر کریستین فیر، پاکستان شناس و نویسنده ی 
کتاب »نبرد تا آخرین نفس«، پاکستان  از زمان تأسیس 
در سال 1۹۴۷ به عنوان یک کشور ناامن با همسایه های 
خود اختالفات مرزی و ارضی داشته است که در این 
میان روابط افغانستان و پاکستان با باریکی های  سیاسی 
و اختالفات استراتژیک همراه بوده است. این در حالی 
است که کم تر سیاست مدار افغانستان به آن از عینک 
استراتژیک و واقعیت نگری در حوزه ی روابط بین الملل 

نگرسته اند.
زمان  در  افغانستان  و  پاکستان  مواجهه ی  نخستین 
تأسیس این کشور صورت گرفت. افغانستان در سازمان 
و  داد  منفی  رأی  پاکستان  رسمیت شناختن  به  ملل 
خط مرزی دیورند را به عنوان ادعای مرزی و ارضی 
خود مطرح کرد. در واقع دیورندخواهی و ادعای ارضی 
که  بود  اختالفات  این  نخستین شعله های  افغانستان، 
هنوز هم روابط دو کشور از این ناحیه آسیب پذیر است. 
با وصف اختالفات گسترده و دشمنی های تازه آغازشده، 
روابط  بود که  افغانستان در تالش  پادشاه  ظاهر شاه، 
افغانستان و پاکستان روال عادی و معتدل داشته باشد. 
 1۹۷3-1۹63 سال های  بین  دموکراسی  دهه ی  در 
روابط پاکستان و افغانستان روال عادی خود را پیمود. 
قانون  توسط  با خلع قدرت سیاسی خانواده ی شاهی 
اساسی جدید و روی کار آمدن نخست وزیران خارج از 
دایره ی خانواده ی شاهی، روابط پاکستان و افغانستان 
در حال ترمیم بود؛ اما داوود خان آستین بر زد تا بساط 
سلطنت را بر چیند و بساط جمهوریت را پهن کند. 
پاکستان  بین  سیاسی  تنش های  ایجاد جمهوریت،  با 
و  عمیق  اختالفات  دامنه ی  و  گرفت  باال  افغانستان  و 

گسترده شد. 
پاکستان،  و  خان  داوود  جمهوریت  تنش های  زاویه ی 
زمانی به نفع پاکستان میالن پیدا کرد که ذوالفقار علی 
بوتو واحد تحقیقاتی افغانستان را در وزارت خارجه و 
ارتش پاکستان ایجاد کرد تا روی نقاط قوت و ضعف 
این  در  دهد.  انجام  را  منظم  پژوهش های  افغانستان 
پراکنده  طرف داران  پاکستان  که  بود  زمانی  برهه ی 
در  که  افغانستان  اخوان المسلمین  سرکوب شده ی  و 
جمهوریت داوود خان فضا برای شان تنگ شده بود را 
نفع سیاست های  به  از آن ها  و  در خاک خود جا داد 

خارجی اش استفاده ی اعظمی کرد. 
با این مقدمه، نوشته ی حاضر بر آن است که به پنج 
و  تنش زا  رابطه ی  این  استراتژیک  و  اساسی  اختالف 
ملتهب بپردازد و از روزنه ی داده های تاریخی با تأکید 
انگشت  مهم  این  بر  بین الملل  روابط  واقعیت های  بر 
بگذارد که چه چیز این تنش تاریخی را خلق کرده است 
و بزرگ ترین و مهم ترین اختالف افغانستان و پاکستان 
مشترک  دین  و  فرهنگ  که  همسایه ای  دو  عنوان  به 

دارند، چیست؟

خط دیورند
انگلیس ها  بین   18۹3 سال  در  دیورند  مرزی  خط 
هند  خارجه ی  امور  دبیر  دیورند،  مارتین  رهبری  به 
افغانستان  بریتانوی و عبدالرحمان خان، پادشاه وقت 
به امضا رسید. بر مبنای این خط، بخش بزرگی از مردم 
ساکن در دو سوی دیورند از هم جدا شدند. در واقع 
اختالفی  اساسی ترین  و  پیشینه دارترین  دیورند  مرز 
است که بین حاکمان افغانستان و پاکستان به عنوان 
یک مسأله ی مهم در سیاست خارجی دو کشور وجود 

داشته است.
در سال 1۹۴۷ انگلیس ها سرزمین های پهناور هند را به 
دو کشور پاکستان و هندوستان تجزیه کردند و این گونه 
پاکستان به عنوان یک کشور مستقل تشکیل شد. با 
افغانستان؛  وصف چنین رخداد بزرگ در همسایه گی 
اما هیچ مشوره و تبادل نظر با شاهان این سرزمین که 
بر بخشی از مناطق هند بریتانوی ادعای ارضی داشتند، 
صورت نگرفت. در واقع انگلیس ها بدون در نظر گرفتن 
روابط قومی و فرهنگی ساکنان دو طرف دیورند، این 
و  تازه تشکیل  پاکستاِن  رسمی  مرز  عنوان  به  را  خط 
از  بخشی  این گونه  و  به رسمیت شناختند  افغانستان 
مناطقی را که کابل نسبت به آن ادعای ارضی داشت، 

به پاکستان دادند.  
با گذشت زمان، ادعای مرزی و اختالفات بر سر خط 
دیورند بیش تر شد و حاکمان افغانستان بعد از تأسیس 

پاکستان بارها دیورندخواهی و مسأله ی ادعای مرزی را 
مطرح کردند. اما یک تناقض و سیاست پارادوکسیکال 
نسبت به این مسأله از واقعیت تا عمل کرد وجود داشته 
است؛ به گونه ای که به نوعی اکثر حاکمان افغانستان بر 
سرزمین های آن سوی دیورند ادعای ارضی داشتند و 
آن را خانه ی بهاری خود می پنداشتند. به همین دلیل، 
کردند.  ایجاد  کشور  آن  در  کنسولگری  دو  هم زمان 
افغانستان همیشه در کویته و پشاور  کنسولگری های 
به عنوان دو شهری که افغانستان بر آن ادعای مرزی 
دارد، وجود داشته و خدمات کنسولی را به شهروندان 

افغانستان ارایه کرده اند. 
اساسی ترین  عنوان  به  دیورند  مسأله ی  وجود  با 
از  بخشی  آبشخور  که  پاکستان  و  افغانستان  اختالف 
هیچ گاهی  اما  می شود؛  پنداشته  جاری  خشونت های 
حاکمان و سیاست مداران افغانستان نخواسته اند که بر 
سر این مسأله مذاکره و گفت وگوی نتیجه بخش داشته 
باشند و از راه دیپلماسی مبتنی بر عقالنیت سیاسی 
آن را حل کنند. در این ۷3 سال که پاکستان به عنوان 
یک دولت ناامن تشکیل شده است، همواره افغانستان 
ادعای سیاسی توأم با احساسات ناسیونالیستی نسبت 
پاسخ  است.  داشته  دیورند  آن سوی  سرزمین های  به 
بوده  نظامی  خواست ها  و  احساسات  این  به  پاکستان 
است. تنش و دوئل بر سر ادعایی که در سطح منطقه و 
جهان خریدار و حمایت کننده ندارد و تنها هندوستان 

بنا بر اختالفاتش با پاکستان از آن حمایت می کند. 

سایه ی حافظه ی تاریخی بر روابط دو کشور
حافظه ی تاریخی و نگاه شک برانگیز نسبت به  پیشینه ی 
عمل کرد سیاسی، از مهم ترین اختالفات دیگر افغانستان 
و پاکستان تلقی می شود که تاکنون وجود داشته است. 
افغانستان همواره از مخالفان پاکستان حمایت کرده و 
پاکستان نیز مأوای امن و بهشت موعود برای مخالفان 
نگاه  این  است.  بوده  افغانستان  دولت  شورشیان  و 
خصم آمیز از یک سو فرصت مذاکره و گفت وگو را گرفته 
و از سوی دیگر زمینه ی تجدیدنظر و بازتعریف سیاست 

تنش آلود را سلب کرده است.
عمق  شان  جدید  سیاست  بازتعریف  در  پاکستانی ها 
نگران  همواره  و  گذاشته  اند  کابل  در  را  استراتژیک 
سوی  آن  بلوچ های  و  پشتون ها  از  افغانستان  حمایت 
خط دیورند هستند. این نگرانی و حافظه ی تاریخی در 
سیاست های پاکستان مشهود و هویدا است. افغانستان 
پاکستان  رسمیت شناختن  به  منفی  رأی  دادن  از 
یکی  بگتی،  نواب خان  از  تا حمایت  ملل  در سازمان 
از جادادن پسران ذوالفقار  مخالفان دولت پاکستان و 
علی بوتو در کابل تا حمایت از گروه الذوالفقار در خاک 
گذاشته  جا  به  از خود  بدی  تصویر  همواره  پاکستان، 

است.
گرچه سیاست های افغانستان مبنی بر اعمال فشار و 
حمایت از مخالفان پاکستان پراکنده، مقطعی و بیش تر 
بر  مبتنی  تا  است  بوده  ناسیونالیستی  و  احساسی 
عقالنیت سیاسی و راهبردی؛ اما پاکستان بعد از زمان 
روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، سیاست های منسجم، 
دایمی و بر مبنای همین حافظه ی تاریخی منفی نسبت 
به کابل اتخاذ کرد که برای افغانستان بسیار ویران گر 
و زیان بار بوده است. پاکستان برای براندازی حکومت ها 

در افغانستان به حمایت گروه های شورشی اقدام کرد و 
از این راه تفوق خود را نشان داد، به گونه ای که بعد از 
به قدرت رسیدن ضیا الحق تمام سیاست های پاکستان 
نسبت افغانستان به دست ارتش افتاد و آن کشور از 

سیاست دیپلماسی محور به ارتش محور روی آورد.

روابط افغانستان با هند
از بدو تأسیس پاکستان، این کشور هموراه هند را به 
عنوان یک دشمن خطرناک در سیاست های داخلی و 
خارجی خود تعریف کرده است. از سوی دیگر مناقشات 
مرزی منطقه ی کشمیر و جامو به عنوان یک مولفه ی 
بنیادین در سیاست های پاکستان برجسته بوده است. 
پاکستانی ها در چهار جنگ میان کشوری و استفاده از 
با  همواره  بین المللی،  تروریسم  و  جهادی های جهانی 

هند درگیر شده و آن را تهدید بالقوه تلقی کرده اند.
هماهنگی های  و  هند  و  افغانستان  گسترده ی  روابط 
دیگری  اختالفات  از  کشور  دو  این  سیاسی  و  نظامی 
است که پاکستان را در سطح منطقه نگران کرده است. 
این نگرانی به حدی در ذهن و ضمیر استراتژیست های 
که  است  شده  ته نشین  پاکستان  سیاسی  و  نظامی 
روابط  تا  خواسته اند  افغانستان  حاکمان  از  پیوسته 
مواردی محدود کنند.  و در  بازتعریف  با هند  را  شان 
اما دولت ها در افغانستان هیچ وقت پاسخی که در خور 
عقالنیت سیاسی و راهبری باشد را به پاکستانی ها نداده  
و با سیاست های هند محور شان در منطقه بر نگرانی 

پاکستانی ها افزوده اند.
گرچه این خواسته ی پاکستان در سطح منطقه مبتنی بر 
اصول دیپلماتیک نیست؛ اما سیاست مداران افغانستان 
هیچ وقت سیاست ریالیستی نداشته و از این خواسته ی 
پاکستانی طفره رفته اند. پاکستان خواسته ی مشخص 
استراتژیک  فکر  و  سیاسی  هزینه ی  آن  برای  و  دارد 
تولید می کند. اما سیاست مداران افغانستان جز ادعای 
احساسی و متهم کردن پاکستان، کار در خور و مذاکرات 
این وضعیت که  انجام نداده اند.  این زمینه  پی گیر در 
هند در افغانستان دست باالی داشته باشد به هیچ وجه 
از  بود.  قابل قبول نیست و نخواهد  پاکستانی ها  برای 
همین جهت رابطه ی نرم هند و افغانستان و نفوذ زیاد 
هند در افغانستان همواره هزینه ی انسانی به بار آورده 

است و خشونت تولید می کند.  

مسأله ی آب و تنش بر سر دریای کابل
آب در دنیای کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
ژئوپلیتیک  حوزه ی  پژوهش گران  از  شماری  واقع  در 
سر  بر  دنیا  آینده ی  تنش های  که  دارند  باور   سیاسی 
به عنوان  آب رقم خواهد خورد. مسأله ی دیگری که 
یکی از اختالفات استراتژیک بین افغانستان و پاکستان 
مطرح است و پاکستان  از این زاویه نگرانی بزرگ دارد، 
از  کابل  دریای  آب  است.  کابل  فرامرزی  دریای  آب 
هندوکش سرچشمه می گیرد و در نزدیکی شهر اتک 

پاکستان به دریای سند می ریزد. 
که  شد  بیش تر  زمانی  دریا  این  آب  درباره ی  تنش ها 
افغانستان کار ساخت و ساز بند »شاه توت« را  دولت 
با هزینه ی 236 میلیون دالر روی دست گرفت و قرار 
شد که 12 سد در بستر دریای کابل بسازد که کارش 
دولت  اقدام  این  پاکستانی ها  دارد.  جریان  نیز  هنوز 

افغانستان را حمله ی تهاجمی خواندند و آن را بخشی از 
سیاست های خصمانه ی افغانستان به کمک هندوستان 
تلقی کردند. دولت افغانستان بدون مذاکره و دیپلماسی 
با پاکستان، کار این سد را به کمک هند آغاز کرد و 
آن را بخشی از سیاست های توسعه ای خود نامید که در 

واقع حق طبیعی افغانستان است. 
افغانستان، 60  آب  مکعب  متر  میلیارد  از 80  ساالنه 
میلیارد متر مکعب آن به کشورهای همسایه، خصوصاً 
به آب  پاکستان  نیاز  بزرگ  و بخش  پاکستان می رود 
را مرفوع می کند. بر مبنای آمارها، حدود 25 میلیون 
زراعت  بخش  در  کابل  دریای  بستر  اطراف  در  تن 
مصروف هستند و از آب آشامیدنی آن استفاده و نیاز 
شان را تأمین می کنند. پاکستان نگران است که مبادا 
سدسازی و ساخت و ساز بندها در بستر این رودخانه، 

به اقتصاد و زراعت آن کشور ضربه بزند.
از این نگاه پاکستانی ها در این خصوص حساس هستند 
و هم فکر می کنند که هند در سدسازی بر بستر دریای 
کابل بر مبنای مخالفتش با پاکستان، دولت افغانستان 
را کمک می کند و از این سوراخ منافع پاکستان را ضربه 
می زند. سدسازی در بستر دریا حق افغانستان است و 
می تواند مولفه ی فشار بر پاکستان باشد تا این کشور در 
موارد دیگر با افغانستان هم کاری کند؛ اما مهم این است 
که برای کاهش تنش ، این سدها در چارچوب گفت وگو 

و دیپلماسی ساخته شود. 

مسأله ی ترانزیت در روابط سیاسی 
دستیابی به آسیای مرکزی از طریق افغانستان، یکی 
و  تجارت  رونق  برای  پاکستان  اصلی  دغدغه های  از 
»اپتا«  قرارداد   2010 سال  در  است.  بوده  اقتصادش 
و  پاکستان  بین  امریکا  خارجه ی  وزیر  پادرمیانی  با 
افغانستان عقد شد که بر مبنای آن پاکستان حق عبور 
از افغانستان به آسیای مرکزی را داشت. اما افغانستان 
صورت  به  را  خود  تجارتی  کاالهای  که  نداشت  حق 
مستقیم به هند صادر و یا کاالهای تجارتی مورد نیازش 

را از آن کشور وارد کند. 
از این نگاه یکی دیگر از اختالفات استرتژیک پاکستان 
افغانستان  خاک  از  استفاده  و  ترانزیت  افغانستان،  و 
برای عبور کاالهای پاکستان به آسیایی مرکزی است. 
این  در  خودمحور  و  یک جانبه  دیدگاه  پاکستانی ها 
خصوص دارند. آن ها خواهان استفاده و عبور از خاک 
افغانستان هستند؛ اما به افغانستان اجازه نمی دهند که 
به هند کاال صادر و یا از آن جا کاالهای تجارتی را وارد 
کند. از همین رو اتاق تجارت و صنایع افغانستان بارها 
خواهان بازبینی این قرارداد از سوی دولت افغانستان 

شده است. 
قرارداد  این  مفاد  پیمان،  این  ناعادالنه بودن  وجود  با 
و  تغییر  زیر سایه ی تنش ها دچار دگردیسی،  همواره 
تنش شده است. پس از آن که در سال 201۷ پاکستان 
به الری های تجارتی افغانستان اجازه ی عبور به داخل 
کشورش را نداد، دولت افغانستان اقدام بالمثل کرد و 
اعالم نمود که الری های تجارتی پاکستان تا مرز تورخم 
اجازه ی تردد را دارند. این تنش ها بر سیاست داخلی 
و روابط  خارجی دو کشور سایه انداخته و زمینه های 
بروز خشونت در افغانستان و اتهام زنی به پاکستان را 

افزایش داده است.
از  افغانستان  حمایت  مسأله ی  و  دیورندخواهی 
حافظه ی  منفی  سایه ی  مرز،  طرف  آن  پشتون های 
هند،  با  افغانستان  روابط  دو کشور،  روابط  بر  تاریخی 
تنش بر سر آب و مسأله ی ترانزیت و دستیابی پاکستان 
پاکستان  اساسی  اختالف  پنج  مرکزی،  آسیای  به 
استراتژیک  عمق  تا  واداشته  را  کشور  این  که  است 
سیاست های خود را در کابل ببیند و دامنه ی خشونت ها 
را در افغانستان گسترش دهد. این خشونت ها از دوره ی 

جمهوریت داوود خان آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
به  دیپلماسی  و  گفت وگو  نوشته،  این  نگارنده گان 
و  راهبردی  سیاست های  اتهام زنی،  و  تنش  جای 
ناسیونالیستی  و  احساسی  روی کرد  جای  به  عقالنی 
و  خودمحوری  جای  به  نگرانی ها  و  خواسته ها  فهم  و 
تک تازی را از عمده ترین مواردی می دانند که می تواند 
را  تعامل و مدارا  را کم و زمینه ی  این تنش ها  حجم 
در سیاست های داخلی و بین المللی مهیا کند. تدوین 
و  سیاسی  عقالنیت  بر  مبتنی  و  راهبردی  برنامه های 
بر  را  گفت وگو  می تواند  افغانستان،  دولت  ملی  منافع 
تنش پیروز کند و فصل تازه ای را در روابط دو کشور 

بگشاید.
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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



بر اساس نظریه ی تفکیک و موازنه ی قوا، حکومت به سه شاخه    ی مختلف تقسیم می شود که هر یک از این شاخه ها دارای محدوده ی مستقلی از 
قدرت است و هیچ یک حق مداخله در امور دیگری را ندارد. بر بنیاد نظریه ی تفکیک و موازنه ی قوا، جمهوریت دارای سه قوه ی اصلی )قوه ی مقننه، 
قضاییه و مجریه( است. هر یک از این قوه ها، دارای صالحیت ها و اختیارات مستقل و متفاوتی است. یکی به دنبال وضع قانون است، دیگری امور 

مربوط به دادگستری را پیش می برد و سومی هم به امور اجرایی می پردازد.

توسعه ی سیاسی به نخبه گان و مجریانی 
نیاز دارد که عالوه بر توانایی علمی 

و فکری و بهره مندی از تجارب و 
تخصص های الزم، از نظر شخصیت و 
اخالق نیز با دیگران متفاوت باشند. 
شخصیت، اخالق و فرهنگ حاکم بر 
نخبه گان به مراتب مهم تر از افکار، 

تجارب و تخصص آن ها است. در فرآیند 
دستیابی به توسعه ی سیاسی، علم، 

فکر، تجربه و تخصص نخبه گان سیاسی 
گرچه شرط های الزم محسوب می شود؛ 

اما کافی نیست. الزمه ی دستیابی به 
توسعه  ی سیاسی، تحول در شخصیت 

نخبه گان سیاسی است.

رامش نوری، استاد دانشگاه

سنجر سادات

دو شنبه
شماره 3488

10 قوس 1399
30 نومبر 2020
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بحث  روح القوانین  در  منتسکیو  که  جمهوریت خواهی 
می کند، با آن چه که ما در سه دوره ی جمهوریت در 
زمان  در  است.  متفاوت  کاماًل  داشته ایم،  افغانستان 
داوود خان که وی خود را بانی جمهوریت می دانست، 
از  بود. پس  و دیکتاتوری  استبدادمنش  ما  جمهوریت 
ما  جمهوریت  خلق،  دموکراتیک  حزب  زمان  در  آن، 
ایدیولوژیک و در زمان پسا طالبان، جمهوریت ما صوری 
بوده است. منظور از جمهوریت صوری به معنای صورتی 
از  صورت هایی  ما  یعنی  بس.  و  است  جمهوریت  از 
جمهوریت را در شرایط پسا طالبان در افغانستان عملی 
ساخته ایم و با چارچوب بندی قانون اساسی، جمهوریت 
ما استبداد و خودکامه گی بیش نبوده است.  منتسکیو از 
وجود نظریه ی تفکیک قوا و موازنه ی قوا در جمهوریت 
خود حرف می زند؛ چیزی که آزادی را در جمهوریت 
جمهوریت  استبدادی شدن  از  و  می کند  تضمین 
جلوگیری می نماید. در حالی که در افغانستان تا حاال 
چیزی به گونه ی واقعی به معنای تفکیک و موازنه ی 
است.  نداشته  وجود  سه گانه  جمهوریت های  در  قوا 
و  قانون مند  نظام  عام،  تعریف  یک  در  جمهوریت  لذا 
همه شمولی است که در یک سرزمین به گونه ی عادالنه 
در تأمین نیازهای مردم بپردازد و نیازهای اقتصادی و 
امنیتی را با عینک مردم ساالری برآورده کند. بنابراین، 

پرسش این است که آیا جمهوریت ما چنین است؟

جمهوریت و نظریه ی تفکیک و موازنه ی قوا
بر اساس نظریه ی تفکیک و موازنه ی قوا، حکومت به 
سه شاخه    ی مختلف تقسیم می شود که هر یک از این 

توسعه یک مفهوم ارزشی است؛ زیرا دربرگیرنده ی کلیه ی 
کنش هایی است که به منظور سوق دادن جامعه به سوی 
و  جمعی  زنده گی  شرایط  از  منظم  مجموعه ی  تحقق 
فردی، روی دست گرفته می شود. توسعه، مفهوم گسترده 
دارد و به شاخه های متعدد تقسیم می شود. توسعه شامل 
توسعه ی سیاسی، توسعه ی اقتصادی، توسعه ی فرهنگی 
و توسعه ی اجتماعی است که مجموع شاخص های یک 
به  توجه  با  می دهد.  تشکیل  را  توسعه یافته  جامعه ی 
گسترده گی این مفهوم تنها به وضعیت توسعه ی سیاسی 

در افغانستان می پردازیم.
توسعه ی سیاسی برای نخستین بار به معنای وسیع آن 
به صورت عمیق از جانب لوسین پای مورد بررسی قرار 
اروپای غربی،  با توجه به تجربه ی جوامع  گرفت و وی 
او  داد.  ارایه  خاصی  تعریف  سیاسی  توسعه ی  مورد  در 
توسعه ی سیاسی را تکامل یافتن نظام دولت ملی می داند 
و می گوید که مهم ترین نوع توسعه در جوامع انسانی، 
توسعه ی  پای،  باور  به  است.  سیاسی  توسعه ی  همین 
توسعه  نوع  این  و  است  اجتناب ناپذیر  سیاسی ضرورت 
او توسعه ی سیاسی را به عنوان  ضرورت جهانی است. 
یک فرهنگ جهانی تلقی می کند و آن را پیش شرط هر 
که  می گوید  او  می داند.  انسانی  جوامع  در  توسعه  نوع 
اقتصادی،  توسعه ی  به  رسیدن  از  قبل  انسانی  جوامع 
توسعه ی اداری و دموکراسی، نیاز به توسعه ی سیاسی 

دارند. )آقا بخشی، 13۷۹، ص ۴۴0(.
در یک تعریف جامع، توسعه ی سیاسی افزایش ظرفیت و 
کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع 
فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغایرهای 
اساسی در یک جامعه است. )محمود سریع القلم، 1381(. 
ظرفیت  آن  طی  که  است  فرآیندی  سیاسی  توسعه ی 
ساختارها و نهادهای سیاسی و هم چنین پویایی نیروها 
امور  و روابط سیاسی یک کشور در جهت سامان دهی 
)عبدالعلی  می یابد.  افزایش  خارجی  و  داخلی  عمومی 

قوام، 13۷۹(. 
و  شرایط  همه  گسترش  و  بهبود  به  توسعه  بنابراین 
انسان  اجتماعی  زنده گی  معنوی  و  مادی  جنبه های 
متمرکز است و در حقیقت فرآیند بهبودبخشیدن کیفیت 
زنده گی افراد جامعه است. توسعه ی سیاسی، بلندبردن 
منجر  که  است  جامعه  افراد  سیاسی  مشارکت  میزان 
به توان مندی نظام سیاسی کشورها می شود. توسعه ی 
اداری،  و  مالی  فساد  نابرابری،  نبود  معنای  به  سیاسی 
ایجاد نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت 

مردم در امور سیاسی جاری است.

نخبه گان و توسعه ی سیاسی
نقش نخبه گان، پژوهش گران و صاحب نظران از جمله ی 
می شود.  گرفته  نادیده  افغانستان  در  که  است  مسایلی 
انجام  به  دانشگاهی  و  علمی  نخبه گان  اندیشمندان، 
تحقیقات و مطالعات خویش مشغول اند؛ اما در افغانستان 
داده های علمی و کاربردی آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد 
گیرد،  استفاده صورت  داده ها  این  از  این که  به جای  و 

فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه ای،  برنامه های 
صالحیت های  برعالوه ی  کرد.  یاد  تکنولوژیک«  و 
اجراییه ای، رییس جمهوری از آن جا که رییس دولت 
است، رییس قوه ی مقننه نیز است و بر بنیاد بند 16 
رییس  اساسی کشور،  قانون  ماده ی ۷۹  و  ماده ی 6۴ 
جمهوری حق صدور فرمان تقنینی را دارد که مداخله ی 

آشکار در امور قوه ی مقننه است. 
به همین ترتیب، عزل و نصب قاضیان به دست رییس 
 18 فقره ی  اساس  بر  و  می گیرد  صورت  جمهوری 
و  بخشش  »عفو،  اساسی  قانون  ماده ی شصت و چهارم 
تخفیف مجازات مجرمین« هم چنان جزء صالحیت های 
فعلی  اساسی  قانون  اساس  بر  است.  جمهوری  رییس 
افغانستان، رییس جمهوری کم از امیر امارت اسالمی 
نیست و سلطان تمام عیار است. با این حال، نقش رییس 
جمهوری در درون ساختار با هیچ نیروی چالش گری 
مواجه نیست و در بیرون ساختار نظام سیاسی، حزب 
قدرت مند و اپوزیسیون توانا وجود ندارد که کجی های 
باید  اساسی  قانون  بنابراین  کند.  راست  را  جمهوریت 
آن  در  جمهوریت  اساسی  شاخص های  و  شود  اصالح 

در نظر گرفته شود.

و مانع بزرگ برای توسعه ی پایدار دانسته اند. پدیداری 
فساد سیستماتیک نشان دهنده ی این واقعیت است که 
منابع تخصیص یافته برای هزینه های عمومی به درستی 
مدیریت نشده و به دست گروهی از مفسدان افتاده است. 

)سعیده لطفیان، 1385، ص 220-18۷(. 
پرداخت  که  موضوعی  کوچک ترین  از  مالی  فساد 
غیرقانونی به یک کارمند دولت است، تا باالترین رده های 
اقتصادی دولت ها را در بر می  گیرد. از پیامدهای فساد 
میان  شکاف  افزایش  از  می توان  اقتصادی  و  سیاسی 
طبقات اجتماعی، افزایش بی اعتمادی شهروندان به دولت 
این  این پدیده،  یاد کرد. در سایه ی  به یک دیگر  نیز  و 
پندار در میان شهروندان گسترش می یابد که کارگزاران 
این دیدگاه منفی  تاراج می کنند.  را  منابع ملی  دولتی 
درباره ی دولت می تواند به بحران سیاسی با پیامدهای 
خطرناک امنیتی در سطح ملی و حتا سطح گسترده تر 
منطقه ای و بین المللی بیانجامد. بدون برنامه ریزی درست 
برای رویارویی جدی و پایدار نمی توان امید به برنامه های 

توسعه ی سیاسی داشت.
فساد اداری، کارایی و موثریت دولت را امروزه زیر سوال 
برده است. نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای انتخاباتی، 
شاروالی ها، گمرک ها و دیگر ادارات از جمله ی نهادهای 
درگیر با فساد است و همواره از این پدیده متأثر شده 
مادی  فراوان  زیان های  و  اداری خسارت ها  فساد  است. 
و معنوی بر جامعه ی افغانستان وارد کرده است که بر 
معضل  یک  به  اداری  فساد  نیست.  پوشیده  هیچ کس 
پیچیده ی اجتماعی فراگیر در جامعه تبدیل شده است، 
تا حدی که مبارزه با آن برای دولت و ملت مشکل است. 
در سال 2012 دولت افغانستان در کنفرانس کشورهای 
کمک  کننده به افغانستان در توکیو، در سند پایانی عهد 
بست که به یک سلسله وظایف عمل کند. این وظایف 
شامل برگزاری انتخابات آزاد، بهبود بخشیدن به مدیریت 
دولتی، نظارت بهتر بر امور مالی و مبارزه با فساد اداری 
و مالی می شد. هم چنین در سال 201۴ در کنفرانس 
در  افغانستان، دولت  به  تازه  به هدف کمک های  لندن 
زمینه های مبارزه با فساد، تأمین امنیت و تأمین حقوق 

زنان و دختران تعهد کرده است. 

نبود قدرت و ضعف رهبری
از دید پارسونز، قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم یافته 
نظام  در  واحدها  الزام آور  تعهدات  اجرای  تضمین  برای 
دو  به  وی   .)13۷0 استیون،  )لوکس  جمعی.  سازمان 
تعهدات  مشروعیت  نخست  می کند.  اشاره  مهم  عامل 
مذکور است از جهت تأثیر مثبتی که در تأمین اهداف 
باورها و اعتقادات مردم دارد که  با  اجتماعی هماهنگ 
این خود تا حد وسیعی منشا پذیرش آن ها از سوی مردم 
خواهد بود و مصداق روشنی است برای قابلیت اجرای 
تعهد که در تعریف آمده است. دوم، عامل وجود ضمانت 
اجرایی دولتی است که در قالب پاداش و کیفر و به طور 
کلی احکام جزایی تجلی پیدا می کند و در موارد تمرد 
و عصیان که عامل نخست به تنهایی تأثیری در اطاعت 
اجرای  برای  دیگری  پشتوانه ی  عامل  این  ندارد،  افراد 

و  است  قدرت  از  مستقلی  محدوده ی  دارای  شاخه ها 
هیچ یک حق مداخله در امور دیگری را ندارد. بر بنیاد 
نظریه ی تفکیک و موازنه ی قوا، جمهوریت دارای سه 
قوه ی اصلی )قوه ی مقننه، قضاییه و مجریه( است. هر 
یک از این قوه ها، دارای صالحیت ها و اختیارات مستقل 
و متفاوتی است. یکی به دنبال وضع قانون است، دیگری 
امور مربوط به دادگستری را پیش می برد و سومی هم 

به امور اجرایی می پردازد. 

آیا جمهوریت ما چنین است؟
جمهوری،  رییس  افغانستان،  اساسی  قانون  اساس  بر 
عالی ترین مقام دولت و ممثل حاکمیت ملی و اقتدار 
در  جمهوری  رییس  برای  اساسی  قانون  است.  ملی 
صالحیت  قضایی  و  قانون گذاری  اجرایی،  عرصه های 
اساسی، 21  قانون  ماده ی 6۴  است.  داده  نفوذ  اعمال 
امور  در  را  جمهوری  رییس  صالحیت های  از  مورد 
اجراییه ای، تقنینی و قضایی بر شمرده است که از آن 
جمله می توان از مواردی چون »اجرای قانون اساسی، 
حفظ استقالل، تمامیت ارضی و منافع ملی، برقراری 
اجرای  طرح  و  بودجه  تنظیم  جامعه،  در  نظم  و  امن 

محصور  پژوهشی  مراکز  و  کتاب خانه ها  در  همه  آن ها 
از  علمی،  داده های  به جای  نخبه گان حاکم  و  می شود 
فرآیند  خود  که  می گیرند  کار  ذهنی خویش  داده های 
مشارکتی توسعه را با تاخیر مواجه می سازد. در حالی که 
اندیشمندان و نخبه گان علمی، ثروت ملت ها را تشکیل 
می دهند. دولتی که نتواند مهارت و دانش مردمانش را 
به شکل مشارکتی به کار گیرد و از آن بهره برداری کند، 
نظر می رسد.  به  بعید  آن  در  توسعه ی سیاسی  توانایی 
انسان ها، هم هدف و هم وسیله ی توسعه اند و به جای 
اقتصادی،  سیاسی،  بُعد  در  توسعه  حاشیه ی  در  آن که 
اجتماعی و فرهنگی باشند، باید مصدر فعل و انفعال قرار 
گیرند. در جوامعی در حال گذار از سنت به مدرنیسم، 
مشروعیت از منشا واحد سرچشمه نمی گیرد، لذا سیاست 
و حکومت در افغانستان بر ترکیبی از مشروعیت سنتی 
و بروکراتیک استوار بوده است. برخی به واسطه ی اراده و 
سرسپرده گی و برخی نیز بر مبنای لیاقت جایگاه یافته اند 
و عموم نخبه گان و اندیشمندان در عرصه های مختلف 
از این حلقه خارج هستند. با این وضعیت نباید انتظار 

توسعه ی سیاسی را داشت. )لئونارد بایندر، 1380(. 
از سوی دیگر، توسعه ی سیاسی به نخبه گان و مجریانی 
نیاز دارد که عالوه بر توانایی علمی و فکری و بهره مندی 
از تجارب و تخصص های الزم، از نظر شخصیت و اخالق 
نیز با دیگران متفاوت باشند. شخصیت، اخالق و فرهنگ 
و  افکار، تجارب  از  به مراتب مهم تر  بر نخبه گان  حاکم 
توسعه ی  به  دستیابی  فرآیند  در  است.  آن ها  تخصص 
سیاسی، علم، فکر، تجربه و تخصص نخبه گان سیاسی 
کافی  اما  می شود؛  محسوب  الزم  شرط های  گرچه 
نیست. الزمه ی دستیابی به توسعه  ی سیاسی، تحول در 

شخصیت نخبه گان سیاسی است.

فساد مالی و اداری
نقش  سیاسی  توسعه ی  در  اداری  و  مالی  فساد  نبود 
و  مالی  فساد  پدیده ی  جهانی  سازمان های  دارد.  بارز 
سیاسی را یکی از مهم ترین آسیب های مدیریت دولتی 

نتیجه گیری
جمهوریت  در  قوا،  موازنه ی  و  قوا  تفکیک  برعالوه ی 
از  امنیت  و  اقتصاد  عدالت،  قانون،  مثل  مواردی 
شاخص های اساسی نظام سیاسی است که در نبود این 
ارزشی  و  پیام  چهار شاخص، جمهوریت حامل هیچ  

نخواهد بود. 
آن  مبلغ  گاه ناگاه  و  داریم  قرار  ما  که  جمهوریتی  در 
هستیم، هیچ یک از این چهار شاخصه ی اساسی را یا 
ندارد و یا هم اجرا نمی شود. قانون اگر است یا عادالنه 
در  نمی شود.  اجرا  عادالنه  گونه ی  به  هم  یا  و  نیست 
جمهوریت ما عدالت بر اساس قومیت محاسبه می شود 
و کم رنگ است. امنیت هم وجود ندارد و تنها کار ما 
دسترخوان  در  است.  بی واسطه  دزد  دست گیری چند 
به  رو  هم  اقتصاد  که  یعنی  نیست،  چیزی  هم  مردم 

فروپاشی است. 
ندهید.  مردم  خور  در  فریب،  معنای  به  را  جمهوریت 
جمهوریت فریب نیست و از بارزترین شکل حکومت های 
به اشکال مختلف، مبنای  مردم ساالر است که در آن 

قدرت در دست مردم است.

تعهدات نامبرده و پذیرش قهری آن از سوی این قشر 
خواهد بود. بر اساس عامل نامبرده، دو سطح از قدرت 
به  باور مردم  و  اعتقاد  به  ظهور می کند. سطح نخست 
مشروعیت قانون و مدیران و مجریان آن مربوط می شود، 
چرا که مردم بر اساس باور شان خود به خود از قوانین 
اطاعت می کنند و تعهدات را به کار می بندند. سطح دوم 
این که  لحاظ  از  یا  افراد  مربوط می شود که  مواردی  به 
مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، 
دست به تمرد و عصیان می زنند که قوانین جزایی به 
به  و  حقوقی  و  مدنی  قوانین  اجرای  پشتوانه ی  عنوان 
به  را  متخلف  افراد  دولتی،  اجرایی  یک ضمانت  عنوان 
اطاعت از آن وا می دارد. چنین استنتاج می شود که در 
افغانستان باور به مشروعیت نظام در سطح پایین قرار 
را به مشکل روبه رو ساخته است.  اعمال قدرت  دارد و 
هم چنان قوانین نافذه در کشور به صورت جدی تطبیق 
بگیرد  دولت شکل  به  نسبت  مردم  اعتماد  تا  نمی شود 
نمونه  عنوان  به  کند.  قدرت  اعمال  بتواند  هم  دولت  و 
می توان از دو دور انتخابات ریاست جمهوری نام برد که 
وحدت  حکومت  شکل گیری  به  منجر   201۴ سال  در 
و  زیر پرسش رفت  قانونی آن  ملی شد که هم مبنای 
هم نظامی که در آن اراده ی مردم تمثیل می شد از هم 
گسست و حکومتی شکل گرفت که از مشروعیت الزم 
برخوردار نبود. در سال 201۹ نیز حکومت توافقی که به 

سهمیه بندی انجامید، شکل گرفت.
در کنار این، وجود رهبران متعددی که خود شان را به 
با همراه ساختن عناصر قوم و  و  قوم محدود ساخته اند 
نیز  ساخته ،  آماده  را  قدرت شان  تداوم  زمینه ی  عشیره 

زمینه ی توسعه ی سیاسی را محدود کرده اند.
و  نظام سیاسی در حل  کارایی یک  و  افزایش ظرفیت 
فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، شناخت نیازهای 
هر جامعه و انتخاب روش های متناسب با واقعیت های 
اجتماعی و هماهنگ با ارزش های بومی، زمینه را برای 
توسعه، به ویژه توسعه ی سیاسی فراهم می سازد. توسعه ی 
اقتصادی،  توسعه ی  زمینه ساز  حقیقت  در  سیاسی 
اجتماعی و حتا فرهنگی است. برای رسیدن به توسعه ی 
سیاسی باید نقش اندیشمندان بیش تر شود، برنامه های 
عملی در راستای از بین بردن فساد از بدنه ی دولت روی 
دست گرفته شود و در امر مبارزه با آن، روحیه ی جمعی 

تقویت گردد.

جمهوریت ما چگونه است؟

وضعیت توسعه ی سیاسی در افغانستان



»برادرم در میان زخمی ها نبود. به سوی شهدا با دلهره 
کارت  روی  از  است؟  کجا  عبدالمجید  پرسیدم  رفتم. 
است.  عبدالمجید  این  که  زدند  صدا  کانکور  آماده گی 
دلم طاقت نیاورد. گفتم شاید کارت ها را اشتباه به روی 
جسدها گذاشته اند. شاید کارت ردوبدل شده  باشد. گفتم 
تا چهره اش را نبینم، باور نمی کنم که عبدالمجید باشد. 
روی اجساد را پوشانیده بودند. کارت های هویت شان را 
روی جسدهای شان گذاشته  بودند. به سوی  جسد رفتم 
که کارت عبدالمجید را خواندند. با چشمان پر از اشک 
مالفه را برداشتم، دیدم که صورتش خاک آلود است. هیچ 
نشناختم، حتا تصور نمی کردم که جسد بی جان برادرم 
دیگر  برادرم،  بی جان  جسد  دیدن  با  ببینم.  این طور  را 

ندانستم در کجا هستم و چرا هستم«.
جاده ها و پیاده روها مثل همیشه مزدحم بود. روزها هم 
می شد.  ثانیه سپری  مثل  به  دقیقه  و  بود  کوتاه  بسیار 

هوای کابل دلگیر و آفتاب پشت ابرها بود. 
به جاده ها می نگرم. مردم به گونه ی عادی عبور و مرور 
خانه ی  مقصد  به  پرخم وپیچ  کوچه های  از  می کنند. 
اتاقی  به  مرا  کرده  باز  را  دروازه  می روم.  دولت حسین 
رهنمایی می کنند که دو برادر روزها و شب ها را در آن 
سپری می کردند. دولت حسین می گوید: »کنج کنج این 

اتاق خاطرات مجید است.«
روایت سوم عقرب که در کورس کوثر دانش اتفاق افتاده 
را بازگو می کند: »صبح روز چهارشنبه بود. همه دور یک 
دستر خوان چای خوردیم. بعد عبدالمجید به اتاق خود 
رفت، لباس مکتب به تنش از درب حویلی بیرون رفت. 
پشت پنجره نگاهش می کردم، ای کاش آن روز حداقل 
یک خداحافظی با او می داشتم. بدون خدا حافظی از جمع 

ما رفت و دیگر برنگشت...«
لرزان تر می شود.  را می فشارد و صدایش  بغض گلویش 

خط تماس حس آرامش و حس زنده بودن برادرم در من 
پیدا شد، اما تماس ها جواب داده نشد...« سرانجام یکی 
»برادرت  یکی می گوید:  برادرش.  نه  اما  پاسخ می دهد، 
برادرش  است...«  زخمی  جناح  محمد علی  شفاخانه  در 
او را ترک کرده  بود، با آن که امیدوار زنده بودنش بود. 
شدن  زخمی  منتظر  پاشید.  هم  از  »وجودم  می گوید: 

برادرم نبودم، چه برسد به مرگش«.
هوا  می کند.  حفظ  را  ظاهرش  اما  می زند،  شور  دلش 
تاریک است و راه طویل. پدرش زنگ می زند و می گوید 
خواهر و مادرش را به شفاخانه محمد علی جناح بیاورد. 
گویا پدرش خبر شده که پسرش جان باخته، اما چیزی 
نگفته است. در جاده ایستاده و چشم دوخته به موتر ها. 
صداي بوق موتر ها مثل سوهان... یا نه مثل تیغ... یا نه 
از آن بدتر مثل یک شمشیر زهرآلود به گوش می رسد. 

صدای دلخراش آمبوالس بدتر از آن است.
نه  و  بود  رفتن  برای  وسیله ای  نه  که  بودم  جایی  »در 
دست  که  موتری  هر  به  دادن.  دلداری  برای  دوستی 
می دادم و می گفتم که مرا تا قلعه  نو ببرید، می گفتند 
که راه بند است. حیران و پریشان ماندم.« راه دور است 
و دلهره زیاد. از رفتن به خانه منصرف می شود، اما فقط 
و  گرفته  آتش  را  گلویش  برسد.  به شفاخانه  می خواهد 
می دهد:  ادامه  هم چنان  اما  شده،  بیش تر  زبان  خشکی 
»سر چرخاندم و دیدم که دوستم سوار به بایسکل است. 

ایستاد کردم و بایسکلش را گرفتم.«
»داخل شفاخانه غوغا بود، یکی در جست وجوی خواهر، 
جست وجوی  در  پدری  برادر،  جست وجوی  در  دیگری 
فرزند. گفتند که شهدا این طرف اند و زخمی ها آن  طرف. 
به امید این رفته  بودم که برادرم زخمی باشد، اما در بین 
زخمی ها هیچ نشانه ای از او نبود. جلوتر حرکت کردم، 
برادرت در میان شهدا است. منتظر  کسی صدا زد که 
شنیدن این کلمه نبودم، شانه هایم سست شد و کمرم 

نه اشتباه  خم. احساس می کنم نیمه  ی وجودم نیست، 
شنیدم، برادرم نیست.«

اشک روی گونه هایش جاری می شود: »قدم هایم به سمت 
اتاق سرد مردگان نمی رفت. هرچه بیش تر می رفتم، تنم 
می لرزید و نفسم بند می شد.« وی با صدای گرم و گیرا 
اما محزون و غم انگیز می گوید: »دیگر نیست، با آرزوهای 
یاد  به  و  می ریخت  اشک  شد.«  خاک  زیر  به  نرسیده 
برادر گلویش  بغض می گرفت. اشک هایش جاری بود و 
چون دانه های مروارید بر زمین می چکید. از خاطراتش 
دو سال کوچک تر  عبدالمجید  برادرش حرف می ز د.  با 
اعضای  از دیگر  بود. می گوید: »بیش تر  از دولت حسین 
خانواده ام با او اُنس داشتم. من و برادرم آیینه هم دیگر 
بودیم. همیشه باهم بودیم. این اتاق از مه و برادرم بود. 
 خوابیدن، غذا خوردن و درس خواندن ما در همین اتاق 
بود. خاطرات من و او مشترک بود. حتا لباس های خود را 

مشترک می پوشیدیم ...«
می زند:  حرف  برادرش  ناتمام  آرزوهای  از   دولت حسین 
از  بود. یکی  ترسیم کرده  برای خود  بزرگ  »هدف های 
عبدالمجید  دوستانش  بود.  شدن  ثروت مند  آرزوهایش 
پالن های  آن،  به  رسیدن  برای  می زدند.  صدا  میلیاردر 
کوتاه مدت و دراز مدت تعیین کرده  بود. پالن کوتاه مدتش 
سپری کردن امتحان کانکور و رسیدن به رشته دلخواهش 
می گفت  همیشه  و  می کرد  تالش  بود.  تجارت  و  اداره 
دهد.  نجات  اقتصادی  بد  شرایط  از  را  مردم  می خواهد 
هر روز که به طرف آماده گی کانکور می رفت، از وضعیت 
می گفت.  برایم  مردم  ناهنجار  شرایط  و  اقتصادی  بد 
هرچند سنش کم بود، اما آگاهی بسیار زیادی داشت، 
از  را  مجید  بی جان  پیکر  ماند.«  ناتمام  آرزوهایش  ولی 
همان جا گرفتند و به خانه بردند؛ مجیدی که می خواست 
روزگاری وضعیت خود و خانواده اش را تغییر دهد، دیگر 

با همه چیز وداع کرد.

ادامه  دارد،  دل  در  که  اندوهی  وجود  با  دولت حسین 
می دهد: »وقتی از دانشگاه به خانه برمی گشتم، صدای 
انفجار قوی را در نزدیک خانه شنیدم. با خود گفتم که 
کردم،  نگاه  ساعت  به  شد.  انفجار  کجا  باز  خیر،  خدایا 
۴:35 دقیقه بود. به خانه رسیدم و نماز می خواندم که 
دختر کاکایم سراسیمه آمد و گفت در پل خشک انفجار 
شده است. در خانه کمی دلهره برای همه پیدا شده بود. 
دور  دانش  کوثر  کورس  از  پل خشک  می گفتم  هرچند 
است، اما به محض احتیاط بیرون شدم که وضعیت را 
جویا شوم. قدم به قدم به سرک نزدیک می شدم که از هر 
سو سروصدا می آمد. صدای آمبوالنس هم شنیده می شد. 
موترها پشت سر هم ایستاد بودند و جاده کاًل بسته شده 
کسی  از  باشد.  کورس  در  نکند  که  می لرزید  دلم  بود. 

نپرسیدم. ترسیدم که بگوید در کورس انفجار شده.«
اندکی تأمل می کند و ادامه می دهد: »دلم آرام نگرفت، 
گاهی حرکت می کردم و گاهی مات و مبهوت در جاده 
می ماندم. لحظه ای به یادم آمد که برادرم بعضی روزها 
بدون  می رفت.  کتابخانه  به  کورس،  از  رخصتی  از  بعد 
به  سرعتی  چه  با  نمی دانم  کردم.  حرکت  تاخیر  اندک 
درب کتابخانه رسیدم. تک تک کردم. نگهبان دروازه را 
باز کرد. پرسیدم که دانش  آموزها داخل هستند؟ گفت 
به  شدند.  بیرون  همه  نمانده،  داخل  در  کس  هیچ  نه، 
شماره اش زنگ زدم، گاهی خاموش نشان می داد و گاهی 
نبود که  گویا پشت خط کسی  اما  برقرار می شد،  خط 

جواب بدهد.«
با سراسیمه گی به هرطرف می دود و خود را به شفاخانه ی 
نه  نیست.  آن جا  برادرش  اما  می رساند،  حادثه  نزدیک 
میان جان باخته گان و نه  هم میان زخمی ها. دلش گواهی 
بد می دهد. خود را دلداری داده می گوید که نه، شاید 
برادرش زنده باشد. بارها تماس می گیرد. با بغضی که در 
گلو دارد، می گوید: »باید اعتراف کنم که از برقرار شدن 

»امید داشتم برادرم زخمی شده باشد، اما مرده بود«
کریمه مرادی

روز  زابل  و  غزنی  شهریان 
را خونین  نهم قوس  یک شنبه، 
آغاز کردند. حوالی ساعت 8:00 
صبح یک مهاجم انتحاری موتر 
را در  انفجاری اش  از مواد  مملو 
نزدیکی یک پایگاه نیروهای ارتش 
بر اساس  کرد.  منفجر  غزنی  در 
آمارهای ریاست صحت عامه این والیت، دست کم 31 
دیگر  سرباز   30 و  کشته  انفجار  این  در  ارتش  سرباز 
را  آمار  این  نیز  غزنی  والیتی  شورای  شده اند.  زخمی 
تایید می کند و می گوید که ممکن است شمار تلفات این 
حادثه بیش تر از این شود. به گفته اعضای شورای والیتی 
مانده اند.  گیر  آوار  زیر  هنوز  از سربازان  غزنی، شماری 
وزارت دفاع ملی و مقام والیت غزنی اما شمار کشته گان 
را ده تن و ارقام زخمیان را هفت تن می دانند. با این 
همه، شورای والیتی غزنی کارکرد نهادهای امنیتی به 
ویژه نهادهای کشفی را زیر پرسش می برد و می گوید 
که به دلیل کم کاری این نهادها، زمینه برای این حمله 
فراهم شده است. اعضای شورای والیتی غزنی از نهادهای 
امنیتی می خواهند که در امر تأمین امنیت و جلوگیری 
این والیت، کارهای موثر  از فعالیت های تروریستی در 

انجام دهند.
هم زمان با این، در یک رویداد مشابه در والیت زابل در 
همسایه گی غزنی، چهار تن کشته و 26 تن دیگر زخمی 
شدند. اعضای شورای والیتی این والیت وضعیت امنیتی 
زابل را قابل قبول نمی دانند و می گویند که از مجموع ده 
ولسوالی این والیت، هفت ولسوالی زیر حاکمیت طالبان 

قرار دارند. 
غزنی یکی از والیت های شمال شرقی است که همواره 
این  است.  بوده  مسلح  مخالف  گروه های  توجه  محور 
انفجاری خونین  نیز شاهد حمله  روز یک شنبه  والیت 
بود. حوالی ساعت 8:00 بامداد روز یک شنبه، نهم قوس، 
انفجاری اش  مواد  از  مملو  موتر  انتحاری  مهاجم  یک 
قلعه »جوز«  در  ارتش  نیروهای  کندک  نزدیکی  در  را 
کرد.  منفجر  والیت  این  ده یک  ولسوالی  مربوطات  از 
براساس آمارهایی که از سوی ریاست صحت عامه این 
والیت به رسانه ها داده شده است، 31 سرباز ارتش در 
این انفجار کشته و 30 تن دیگر زخمی شده اند. ظاهرشاه 
روزنامه  به  غزنی،  والیت  عامه  صحت  رییس  نیک مل، 
8صبح با تایید این آمار گفت که وضعیت شش تن از 
زخمیان این رویداد وخیم است و ممکن شمار تلفات 
این انفجار افزایش یابد. با این حال وزارت دفاع ملی با 
نشر اعالمیه ای گفته است که در این رویداد 10 سرباز 
ارتش کشته و هفت سرباز دیگر زخمی شده اند. وزارت 
دفاع ملی با »تروریستی« خواندن این رویداد گفته است 
که انتحار کننده قصد داشت خودش را به داخل پایگاه 
این نیروها برساند، اما پیش از رسیدن به هدف، از سوی 
نیروهای امنیتی شناسایی شده است. این وزارت گفت 
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توحیدی وقوع این انفجار را ناشی از کم کاری نهادهای 
امنیتی و کشفی می داند. به گفته ی او به دلیل ضعف 
نیروهای امنیتی به ویژه نهادهای کشفی، چنین حمالتی 

در والیت غزنی به کرات رخ داده است. 
نیز  غزنی،  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
بیان کرد که گروه طالبان با انفجار یک موتر بمب، سبب 
کشته شدن 31 سرباز ارتش و زخمی شدن 30 سرباز 
دیگر شده  است. او افزود که این گروه چندین بار چنین 
حمالت را بر محالت نظامی در این والیت انجام داده 
در  این  است.  بوده  نیز همراه  تلفات  با  مواردی  در  که 
حالی است که در سیزدهم اسد سال جاری یک کندک 
محافظت عامه هدف انفجار موتربمب قرار گرفت. در آن 
انفجار هفت نیروی امنیتی کشته و 16 تن دیگر زخمی 
شدند. والیت غزنی یکی از والیت های استراتژیک است 
غربی  والیت های  با  را  جنوبی  و  شرقی  والیت های  که 
توجه  محور  همواره  والیت  این  می کند.  وصل  کشور 
که  طوری  است،  بوده  دولت  مسلح  مخالف  گروه های 
طالبان در سال 13۹۷ هجری شمسی باالی این شهر از 
چهار جهت حمله کردند و تا سقوط این والیت به پیش 
رفتند. سرانجام نیروهای امنیتی به کمک حمالت هوایی 
نیروهای خارجی توانستند این گروه را شکست دهند و 
با وارد کردن تلفات سنگین، مجبور به عقب نشینی کنند. 
گفتنی است که این حمله حدود پنج روز دوام کرد و 
هزاران تن از گروه طالبان و نیروهای امنیتی کشته و 

زخمی شدند.
با این حال محمدعارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در 
مجلس نماینده گان، در واکنش به این انفجار گفته است 
که »تروریستان« با انفجار انتحاری بر نیروهای اردوی 
تصریح  ادامه  در  وی  آفریده اند.  را  بزرگی  فاجعه  ملی، 
کرده است که این حمالت »نظام مند« و »بی رحمانه« 

نشان دهنده ی بی اعتنایی تروریستان به مصالحه و آشتی 
ملی است. 

والی  سخنگوی  جمعه زاده،  واحداهلل  حال  همین  در 
غزنی، آمار متفاوت از حادثه انفجار موتر بمب می دهد. 
او همانند وزارت دفاع ملی می گوید که در این حادثه 
ده سرباز ارتش کشته و هفت تن دیگر زخمی شده اند. 
را  غزنی  والیت  امنیتی  وضعیت  او  دیگر  سوی  از 
»قناعت بخش« دانست و گفت که گروه طالبان پیش 
از این تحرکاتی در اطراف شهر غزنی داشت، اما پس 
وضعیت  اکنون  امنیتی،  نیروهای  توسط  سرکوب  از 
بهتر شده است. آقای جمعه زاده تصریح کرد که گروه 
طالبان با دادن تلفات زیاد، تحرکات شان در این والیت 

را کاهش داده اند. 

انفجار در زابل؛ چهار کشته و 26 زخمی
همسایه گی  در  زابل  والیت  شهریان  این،  با  هم زمان 
یک  در  کردند.  آغاز  انفجار  با  را  نیز صبح شان  غزنی 
رویداد ، چهار تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. 
شورای  رییس  انفجار  این  هدف  که  می شود  گفته 
محلی،  مقام های  گفته  به  است.  بوده  زابل  والیتی 
زمانی  که عطاجان حق بیان، رییس شورای والیتی این 
والیت از خانه به طرف محل کارش در حرکت بوده، 
هدف انفجار یک موتر بمب قرار گرفته است. گل اسالم 
سیال، سخنگوی والی زابل، می گوید که حوالی ساعت 
10:00 پیش از ظهر روز یک شنبه موتر حامل آقای 
هدف  والیت،  این  والیتی  شورای  رییس  حق بیان، 
انفجار موتر بمب قرار گرفت که در نتیجه چهار تن به 
شمول دو کودک کشته و 23 تن دیگر به شمول آقای 
حق بیان و دو محافظش زخمی شدند. او گفت که در 
میان زخمیان این رویداد کودکان و زنان نیز شامل اند. 
با این همه وی تصریح کرد که در نتیجه ی انفجار این 
موتر بمب، خسارات مالی هنگفتی به مردم محل وارد 

شده است. 
اسداهلل کاکر، عضو شورای والیتی والیت زابل، وضعیت 
امنیتی این والیت را قناعت بخش ندانست. او گفت که 
این والیت  گاهی شاهد چنین حمالت است. به گفته ی او 
هم اکنون به استثنای ولسوالی های شاه جوی، شینکی و 
شهر صفا که در مسیر شاه هراه درجه یک قرار گرفته اند، 

سایر ولسوالی ها زیر حاکمیت گروه طالبان قرار دارد.
جمله  از  زابل  و  غزنی  والیت های  که  است  گفتنی 
نا امن کشور اند که گروه های مخالف  والیت های نسبتاً 
مسلح دولت تحرکات گسترده در آن دارند. این والیت ها 
هر از گاهی شاهد حمالت خونین بوده که در آن نظامیان 

و غیرنظامیان تلفات سنگینی را متقبل شده اند.

داخل  به  را  خودش  داشت  قصد  »انتحار کننده  است: 
پایگاه برساند که در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در 

نزدیکی پایگاه منفجر شد.«
با این حال اعضای شورای والیتی غزنی تایید می کنند 
را  انفجاری اش  مواد  از  مملو  موتر  انتحاری  مهاجم  که 
در نزدیکی یک کندک اردو در منطقه »جوز« ولسوالی 
عضو  توحیدی،  محمدنعیم  است.  کرده  منفجر  ده یک 
شورای والیتی غزنی، به روزنامه 8صبح کشته شدن 31 
سرباز و زخمی شدن 30 سرباز دیگر در این انفجار را 
تأیید کرد. او گفت که ممکن است شمار تلفات افزایش 
گیر  آوار  زیر  در  سربازان  از  شماری  هنوز  زیرا  یابد، 
مانده اند. طبق معلومات او، در این کندک نیروهای اردو 
و کماندو ها حضور داشته اند. گفتنی است که قلعه جوز 
مسیر  در  و  غزنی  شهر  جنوب شرق  کیلومتری  در 12 
از  ولسوالی ده یک موقعیت دارد. ولسوالی ده یک، یکی 
ولسوالی های ناامن غزنی است که گروه  طالبان در آن 

تحرک گسترده دارند. 
از جانب دیگر آقای توحیدی هرچند وضعیت امنیتی در 
داخل شهر غزنی را در این مقطع زمانی خوب توصیف 
امنیت  ولسوالی ها   سطح  در  که  می افزاید  اما  می کند، 
استثنای  به  که  کرد  بیان  وی  نیست.  برقرار  آن چنانی 
ولسوالی  های جاغوری، مالستان، ناهور، خواجه عمری و 
جغتو، سایر ولسوالی های این والیت نا امن  است و گروه 
طالبان تسلط گسترده بر بخش هایی از آن ها دارد. والیت 
غزنی 18 ولسوالی دارد که به این ترتیب ولسوالی های 
ناوه، گیالن، اجرستان، واغظ، گیرو، آب بند،  اندر، مقر، 
زنه خان، ده یک، ولی محمد شهید و رشیدان ناامن  است و 
به گفته ی این عضو شورای والیتی، مراکز این ولسوالی ها 
در اختیار حکومت می باشد؛ اما سایر بخش های آن به 
محمدنعیم  همه  این  با  دارد.  قرار  طالبان  گروه  دست 

روز خونین غزنی و زابل؛ 
انفجارها 35 تن را به کام مرگ فرستاد

عبداالحمد حسینی 



از  برشنا  شرکت  برق،  نبود  از  شکایت ها  با  هم زمان 
در  بی برقی  مهار  برای  استراتژیک« خود  »برنامه های 
کشور خبر می دهد. این شرکت می گوید که کاهش در 
واردات و تمرکز بر تولیدات داخلی، از برنامه هایی است 
که برای آینده روی دست دارد. به گفته مسووالن در 
این نهاد، رسیدن پیش از وقت زمستان، رشد نفوس، 
کارهای  صعودی  سیر  و  غیرپالنی  ساحات  افزایش 
اقتصادی از جمله  مشکالت اخیر بی برقی در پایتخت 

است. 
به باور مسووالن، نیاز کابل به برق این روزها به نقطه 
اوج رسیده است،  زیرا هنوز هم برق از سوی بعضی ها 
تصریح  برشنا  شرکت  همه،  این  با  می شود.  دزدیده 
می کند که شبکه برق کابل را توسعه داده است و این 
شرکت می تواند 15 ساعت برق در یک شبانه روز به 
مشتریان عرضه کند. مسووالن شرکت برشنا می گویند 
که بخشی از عایدات این شرکت در مناطق ناامن کشور 
شرکت  این  می شود.  جمع آوری  طالبان  گروه  توسط 
در حالی از »برنامه استراتژیک« برای مهار بی برقی و 
برگشت برق رسانی به روال عادی سخن می گوید که 
برای  پایتخت نشینان هنوز در فصل سرما  از  شماری 

ساعت ها برق ندارند.
بی برقی،  مورد  در  پایتخت نشینان  اعتراض  از  پس 
اکنون شرکت برشنا می گوید که برنامه جدیدی روی 
دست دارد. به گفته مسووالن در این شرکت، کاهش 
در واردات و تمرکز بیش تر بر تولیدات داخلی برق، از 
برنامه های این نهاد برای مهار بی برقی شمرده می شود. 
روز  برشنا،  شرکت  عملیاتی  معین  سلیمی،  سلیم 
یک شنبه، نهم قوس، در یک نشست خبری گفت که 
این شرکت افزون بر واردات برق، روی تولیدات داخلی 
نیز تمرکز دارد. وی از گشایش پروژه های ۴0 میگاوات 
در  گازی  برق  میگاوات   ۴0 قندهار،  در  سولری  برق 
شبرغان و هم چنان پروژه برق گازی بلخ با ظرفیت 50 
میگاوات که قرار است تا دو سال دیگر تکمیل شود، 
به عنوان تالش ها در این بخش یاد کرد. آقای سلیمی 
 120 ظرفیت  با  دیگر  پروژه  چهار  قرارداد  که  افزود 
میگاوات برق به کمک مشارکت عمومی و خصوصی 

امضا شده و قرار است شامل سیستم برق شود.
بودن  باال  و  برق  بودن  ارزان  سلیمی،  آقای  گفته  به 
جمله  از  کشور،  داخل  در  برق  تاسیسات  هزینه ی 

حدود شش سال از عقب نشینی خیابان مرکزی هرات 
این  در  ایران  کنسولگری  دیوار  تاکنون  و  می گذرد 
شهر که »مانع بزرگی« در خیابان ایجاد کرده و سبب 
و  است  مانده  جایش  سر  شده،  طوالنی  راه بندان های 

ظاهراً »هیچ کس« توان برداشتن آن را ندارد.
درست به یاد دارم که چند سال پیش، غالم دستگیر 
همایون، مدیر ترافیک پیشین هرات که از سوی مردان 
مسلح در منطقه ی »شیدایی« گلوله باران و کشته شد؛ 
و  بود  کرده  تشبیه  به »غده ی سرطانی«  را  دیوار  این 
باور داشت، عامل اصلی »راه بندان و بی نظمی ترافیکی« 
باید  و  است  دیوار  همین  شهر،  مرکزی  خیابان  در 

کنسولگری ایران آن را تخریب کند.
اجرای عقب نشینی خیابان مرکزی هرات، از برنامه های 
توسعه ای بود که سال ها پیش نهایی شده بود. بر اساس 
طراحی های »آینده محور« مقام های محلی وقت هرات، 
کاشت  گونه ای  به  مرکزی  خیابان  کهن سال  ناژوهای 
آن ها  به  خیابان،  عقب نشینی  اجرای  با  که  بود  شده 

آسیبی نرسد.
روند  هرات  پیشین  شهردار  نیایش،  فرهاد  که  زمانی 
بزرگ سازی خیابان مرکزی شهر را آغاز کرد، زورمندان 
به  این طرح  اجرای  با  منافع شان  که  درشت«  و  »ریز 
خطر می افتاد، تالش کردند تا مانع آن شوند و از راه های 
گوناگون کوشیدند در روند اجرای بزرگ سازی خیابان، 

سنگ اندازی کنند.
کار تا جایی رسید که افراد وابسته به یکی از نماینده گان 
برحال هرات در مجلس نماینده گان که بخشی از امالک 
او  وابسته گانش در این مسیر قرار داشت، با »سنگ و 
و  افتادند  هرات  شهرداری  بلدوزرهای  جان  به  چوب« 
خواستند مانع تخریب جایدادهای شان شوند؛ اما شهردار 

کوتاه نیامد و روند عقب نشینی را ادامه داد.
در امتداد خیابان مرکزی هرات، موانع گوناگون فرا راه 
و  مسجد  از  داشت،  وجود  عقب نشینی  روند  پیش برد 
زیارت گرفته تا گورستان و خانه های رهایشی. همه ی 
خیابان  بزرگ سازی  روند  اجرای  ُکندی  سبب  این ها 

اصلی هرات بود؛ اما هیچ کدام مانع اجرایش نشد.

افزایش یابد. به گفته ی این شرکت، اکنون با افزایش 
150 میگاوات برق به سیستم برق کابل، برق موجود 
به ۴80 میگاوات می رسد. مسووالن تصریح  پایتخت 
»روال  روزها  این  در  برق  توزیع  روند  که  می کنند 
عادی« خود را می پیماید. به گفته سلیم سلیمی، این 
نهاد هم اکنون می تواند در یک شبانه روز 15 ساعت به 

مشتریان توزیع کند. 
شرکت برشنا در حالی از برگشت برق رسانی به روان 
عادی آن صحبت می کند که بیش تر بخش های کابل 
روزهای  در  برق رسانی  و حتا درصد  ندارد  کافی  برق 

اخیر به پنج ساعت در یک روز رسیده است.
روند  که  می گوید  برشنا  موارد، شرکت  این  بر  افزون 
جمع آوری پول صرفیه برق را آغاز کرده است. مصطفا 
و  »زورمندان  گفت:  شرکت،  این  ارشد  مشاور  آریا، 
نمی کنند،  پرداخت  را  بل های شان  مردم  از  برخی 
دیگر  برخی  و  گرفته اند  رهایشی  میترهای  شرکت ها 

هرات چنین بود که این اقدام با هماهنگی و اطالع قبلی 
مقام های ایرانی انجام شده است؛ اما کنسولگری ایران 

آن را »اقدام خودسر« عنوان کرد.
هرات  پولیس  فرماندهی  ایرانی،  مقام های  اعتراض  با 
وارد عمل شد و شخص جنرال مجید روزی، فرمانده ی 
موانع  تخریب  روند  توقف  برای  هرات،  وقت  پولیس 
امنیتی دیوار کنسولگری ایران، به این محل آمد و اجازه 

نداد تخریب دیوار ادامه پیدا کند.
والی،  حضور  با  فوری  نشست  موانع،  تخریب  از  پس 
و  نظامی  ارشد  مقام های  شهردار،  ایران،  سرکنسول 
رییس نماینده گی وزارت امور خارجه در هرات برگزار 
شد. خبرهایی که بعداً از این نشست به بیرون درز کرد، 
حکومت  ارشد  مقام های  با  مسأله  که  داشت  حکایت 
مرکزی افغانستان در میان گذشته شده و تخریب موانع 
بدل  دیپلماتیک  به جنجال  ایران،  امنیتی کنسولگری 

شده است.
و  »برکناری  مورد  در  آوازه هایی  نشست،  این  پایان  با 
معرفی شهردار هرات به سارنوالی« نشر شد و حتا یکی 

از مردم مستقیم لین کشی کرده اند.« وی اما در مورد 
دست  به  برشنا  شرکت  عواید  از  درصد   ۴0 این که 
طالبان می افتد، معلومات ارایه نکرد. پیش تر خبرهایی 
این شرکت در  از عایدات  نشر شده است که بخشی 
شماری از مناطق ناامن کشور به جیب گروه طالبان 
مهر  گروه  این  از سوی  برق  بل صرفه  حتا  و  می رود 
و نشان می شود؛ موردی که شرکت برشنا در باره آن 

اطالعات نمی دهد.
برق  ملی  شبکه  به  کشور  والیت  حاضر 25  حال  در 
وصل است و کار روی  وصل کردن چهار والیت جریان 
دارد. قرار است پنج والیت دیگر نیز تا پنج سال آینده 
قابل  تجدید روشن شود.  انرژی  از  تولیدات داخلی  با 
بر اساس آمارها، کابل در حال حاضر به ۷60 میگاوات 
برق ضرورت دارد. گفتنی است که با وجود برق وارداتی 
از کشورهای همسایه و استفاده از تولیدات داخلی، هنوز 

شماری از مناطق پایتخت برای ساعت ها برق ندارد.

آن را  رسانه ها  با  صحبت  در  هرات  محلی  مقام های  از 
را  این مسأله  اداره ی محلی هرات  بعداً  اما  تأیید کرد؛ 
رد کرد و پافشاری نمود که شهردار هم چنان به کارش 

ادامه می دهد.
دیپلمات های ایرانی در آن زمان مدعی شدند که تخریب 
سیستم های  به  آسیب رسیدن  سبب  دیوار،  از  بخشی 
مرکز »صدور ویزه« شده است و در نخستین اقدام، روند 
برای ساکنان والیت های زون غرب کشور  ویزه  صدور 
انجام می شد  ایران در هرات  از طریق کنسولگری  که 

را توقف دادند.
هزاران  روزانه  کشور،  غربی  والیت های  در 
درخواست دهنده ویزه ی ایران پشت دروازه کنسولگری 
این کشور صف می کشیدند و توقف روند صدور ویزه، 
سبب »اعتراض شدید« آنان بر ضد شهرداری هرات شد 

و انتقادها از شهردار افزایش یافت.
با فشار مقام های ایرانی، بخشی از دیوار و موانعی که از 
سوی شهرداری هرات برای عقب نشینی خیابان، تخریب 
شده بود، دوباره توسط خود شهرداری بازسازی شد و 
این یعنی »زور شهردار هرات« به »کنسولگری ایران« 
نرسید و دیوار این نهاد دیپلماتیک وسط خیابان باقی 

ماند.
از زمان تخریب موانع مقابل دیوار کنسولگری ایران در 
هرات، تاکنون تالش و رأی زنی های حکومت افغانستان 
برای برداشتن آن سودی نداشته است. هرچند در پشت 
دیوار، ساختمان ها و دیوار جدید ساخته شده است؛ اما 
مقام های ایرانی حاضر نیستند اجازه دهند که این مانع 

از خیابان مرکزی هرات برداشته شود.
مسیر  در  تجارتی  و  دولتی  مهم  مرکزهای  از  شماری 
افزایش  سبب  امر  این  و  دارد  موقعیت  خیابان  همین 
شفاخانه ی  این،  بر  افزون  است.  شده  آن  از  رفت وآمد 
راه بندان های  و  این مسیر است  نیز در  حوزه ای هرات 
ایجاد  آمبوالنس ها  تردد  برای  بزرگی  مشکل  طوالنی 

کرده است.
مرکزی  خیابان  بزرگ  راه بندان های  در  وقتی  هراتیان 
مقابل  از  ناامیدی  با  می مانند،  منتظر  ساعت ها  شهر 
ساختمان کنسولگری ایران می گذرند و در ذهن خود 
این پرسش را مطرح می کنند که چرا دیوار کنسولگری 

ایران برداشته نمی شود؟

عواملی است که سرمایه گذاران عالقه  کم تری به این 
بر  عالوه  نهاد،  این  معلومات  اساس  بر  دارند.  بخش 
واردات برق از بیرون، هنوز شهروندان به برق بیش تر 
نیاز دارند. بر اساس پیش بینی ها، کابل هنوز به 300 
میگاوات برق بیش تر ضرورت دارد؛ موردی که از سوی 
این شرکت به عنوان »یک فرصت برای جلوگیری از 
با این  خارج شدن سرمایه از کشور« عنوان می شود. 
وصف مقام ها در شرکت برشنا می گویند که با توسعه ی 
شبکه برق رسانی در کابل، روند توزیع برق در پایتخت 
به روال عادی خود برگشته است. آنان تصریح می کنند 
 ۷60 نیاز  اوج  نقطه  به  روزها  این  در  پایتخت  که 
میگاواتی برق رسیده  است و این رقم نظر به سال پار 

80 میگاوات افزایش را نشان می دهد.
به باور معین عملیاتی شرکت برشنا، زمستان زودرس، 
اقتصادی  فعالیت های  سیر صعودی  و  نفوس  افزایش 
در پایتخت، سبب شده  است تا نیاز به برق در کابل 

موانع عقب نشینی خیابان مرکزی شهر، یکی پی دیگری 
»مسجد،  تخریب  موارد  برخی  در  و  برده  شد  بین  از 
زیارت و گورستان« در مسیر این خیابان جنجال بر پا 
 کرد و انتقادهای تُندی به نشانی شهرداری هرات حواله 

 شد.
همه چیز به خوبی پیش ر فت و هنگامی که جایدادهای 
سوی  از  خیابان  امتداد  در  زورمند  افراد  از  برخی 
امالک شان  که  افرادی  سایر  شد،  تخریب  شهرداری 
برابر اجرای روند  در این مسیر بود، بدون مقاومت در 
عقب نشینی، اجازه دادند تا جایدادها تخریب شود و روند 

اجرای بزرگ سازی خیابان اصلی هرات پیش برود.
در این میان، »بزرگ ترین« مانع اجرای این روند، بخشی 
از دیوار کنسولگری ایران در هرات بود. کم تر کسی در 
این شهر  باور داشت که شهرداری بتواند این مانع بزرگ 

را از سر راه عقب نشینی خیابان مرکزی بردارد.
 13۹۴ سال  جدی  ماه  در  هراتیان،  ناباوری  میان  در 
خورشیدی، بلدوزرهای شهرداری، موانع پیاده رو مقابل 
دیوار کنسولگری ایران را تخریب کرد. روایت شهرداری 

»برنامه های  استراتژیک« برای مهار بی برقی؛ 
برشنا می گوید که برق کابل به روال 

عادی برگشته است

چرا دیوار کنسولگری ایران از جاده ی مرکزی 
هرات برداشته نمی شود؟
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باغ  و  آرامگاه  بازسازی 
حسین  موالنا  »کمال الدین 
واعظ کاشفی« که از یک  سال 
پیش در هرات آغاز شده بود، 
به پایان رسید و روز یک شنبه، 
ساختمان  این  قوس،  نُهم 
و  اطالعات  ریاست  به  تاریخی 
فرهنگ سپرده شد. مسووالن نهاد »ACHCO/حفظ 
میراث های فرهنگی افغان« می گویند که بازسازی این 
ساختمان با حمایت مالی سفارت امریکا انجام شد و 

برای مرمت آن 300 هزار دالر به مصرف رسید .
با  اند که هرات  باور  کارشناسان امور فرهنگی به این 
داشتن تاریخ کهن، ساحات باستانی زیادی دارد که تا 
هنوز از دید مسووالن فرهنگی پنهان مانده و بسیاری از 
آن ها نیازمند مرمت و بازسازی است. به باور آنان، حفظ 
اهالی  برای  کار  پیدایش  موجب  فرهنگی  میراث های 
بومی مناطق تاریخی و درآمد برای حکومت خواهد شد.
مقام های محلی هرات، از تالش حکومت مرکزی و اداره 
و  می گویند  تاریخی سخن  آبدات  مرمت  برای  محلی 
تأکید بر حفظ آبدات تاریخی این والیت دارند. از دید 
آنان، حفظ میراث فرهنگی در رأس برنامه های حکومت 
است و تالش ها برای بازسازی ساحات تاریخی و آثار 

باستانی ادامه دارد.
ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، از کار هم زمان روی 
چند بنای تاریخی دیگر در این والیت خبر می دهد که 
افغانستان و کشور ترکیه  هزینه اش از سوی حکومت 
پرداخت می شود. از دید این نهاد، پشتی بانی حکومت 
از بازسازی بناهای باستانی در هرات بی سابقه بوده و تا 
کنون به این گسترده گی برای بازسازی آبدات تاریخی 

هزینه نشده است.
به  هرات،  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  رووفیان،  آریا 
روزنامه 8صبح می گوید که در سال جاری، نزدیک به 
250 میلیون افغانی برای بازسازی آثار باستانی هرات به 
مصرف رسیده و کار روی برخی از پروژه ها هنوز جریان 
دارد و 80درصد پول این پروژه ها، از بودجه حکومت 

پرداخت شده است. 
معیارهای  مطابق  تاریخی  مجموعه  این  بازسازی 

اخیراً نشست ژنو در مقر سازمان ملل متحد با اشتراک 
66 کشور و 32 سازمان بین المللی برگزار شد که در 
برای چهار  دالر کمک  میلیارد  از 13  بیش تر  به  آن  
ارزش های  بر حفظ  تأکید  با  افغانستان  آینده ی  سال 
حقوق بشری و برقراری آتش بس تعهد صورت گرفت. 
ماهیت وجودی کمک ها در اقتصاد بین الملل با توجه به 
موثریت کمک های امریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی 
دوم، مبتنی بر موفقیت پالن مارشال دارای پشتوانه ی 
منطقی به لحاظ تیوری های اقتصاد است. اما نحوه ی 
استفاده از کمک ها، تشخیص اهداف اقتصادی، شرایط 
ویژه ی اقتصادی و سیاسی در موثریت کمک ها روی 
رشد و توسعه ی اقتصادی از اهمیت ویژه  ای برخوردار 

است.
کمک های  موثریت  عدم  و  موثریت  نوشته  این  در 
اثر  ارزیابی،  مختلف  فکتورهای  در  جهانی  جامعه ی 
منفی تداوم کمک ها در عدم شکل گیری اقتصاد مبتنی 
مناسب  راهکارهای  و  بررسی  افغانستان  در  تولید  بر 
جهت استفاده ی موثر از کمک های جامعه ی جهانی در 

چهار سال آینده، پیشنهاد شده است. 
کمک های  از  که  است  مدیدی  مدت  از  افغانستان 
جامعه ی جهانی بدون در نظرداشت هیچ گونه شاخص  
اما  می شود؛  مستفید  کمک ها  موثریت  اندازه گیری 
است  نشده  پیامدهای آن  و  نتیجه  به  توجه  کم ترین 
و صرفاً بر تداوم کمک ها بدون تعیین اهداف اقتصادی 
وجود  و  تأکید شده  تولیدمحور  قبل مشخص شده  از 

بازسازی  که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در 
بناهای تاریخی، موجب حفاظت از تمدن هرات می شود 
باید  هم چنان  شهر  این  فرهنگی  و  تاریخی  جایگاه  و 

درخشان بماند.
ثبت  تاریخی  »آبده   8۷0 حدود  هرات  در  او،  دید  از 
یک   از  بیش  که  می رود  گمان  اما  دارد،  وجود  شده« 
هزار ساحه تاریخی در این والیت وجود داشته باشد که 
تا هنوز از دید مسووالن پنهان مانده است. وی تأکید 
دارد که  قسمت زیادی از آثار باستانی هرات، نیازمند 

بازسازی است و حکومت باید به آن رسیده گی کند. 
والی  معاون  حیدری،  نوراحمد  داکتر  دیگر،  جانب  از 
هرات، پافشاری دارد که حکومت مرکزی و اداره محلی 
هرات، برای بازسازی آثار تاریخی همواره کوشیده  اند تا 
ساحات باستانی ای که به مرمت و بازسازی نیاز دارد را 

حفظ کنند. 
معاون والی هرات، توجه نهادهای خارجی به نگه داری 
از آثار باستانی به ویژه پشتی بانی مالی سفارت ایاالت 
متحده امریکا از بازسازی آرامگاه موالنا حسین واعظ 

عدم اولویت بندی پروژه و برخورد سلیقه ای در تطبیق 
موثریت  که  است  مهمی  موارد  جمله  از  پروژه ها 
کمک ها را در روند توسعه ی اقتصادی در کشور زیر 
و  زنده گی  روی  کمک ها  نوع  این  است.  برده  سوال 
اقتصاد عامه ی مردم در طوالنی مدت نه تنها مثبت؛ 
بلکه حتا منفی پیمایش شده است. بررسی ها نشان 
تولید  و  میان کمک های خارجی  رابطه  که  می دهد 
افزایش  آموزش،  زنده گی،  به  امید  داخلی،  ناخالص 
جمعیت، توسعه ی انسانی و واردات مثبت بوده است؛ 
امنیتی،  و شرایط  بین کمک های خارجی  رابطه  اما 
سطح  رفاه،  بی کاری،  مخدر،  مواد  تولید  کاهش 
بر  است.  منفی  صادرات  و  سرمایه گذاری  تولیدات، 
وضعیت  بهبود  در  خارجی  کمک های  اساس،  این 
مهم تر  از همه  و  اشتغال  بی کاری،  امنیتی، وضعیت 
نبوده  موثر  افغانستان  صادرات  و  داخلی  تولیدات 
به  مردم  دسترسی  وضعیت  زمینه ی  در  اما  است؛ 
و  انسانی  توسعه ی  و  بهداشتتی  و  آموزشی  خدمات 
واردات، بهبود به میان آورده است. تأمین کمبود ارز 
از طریق کمک های خارجی منجر به افزایش واردات 
اقالم تجملی و ضروری شده است و اقتصاد را از مسیر 
طبیعی آن )اقتصاد مبتنی بر تولید( منحرف می سازد 

و به اقتصاد مصرفی تبدیل می کند. 
قراردادها،  دست شدن  چندین  حد،  از  بیش  واردات 
آن  مصرفی  انگیزه ی  و  کمک ها  مصرف  نحوه ی 
ارزش  بی ثباتی  و  ارز  نرخ  سرسام آور  افزایش  موجب 

کاشفی را در پاس داری از هویت تاریخی هرات ارزنده 
می داند. 

بر اساس معلومات ریاست اطالعات و فرهنگ هرات، هم 
اکنون روند بازسازی چند بنای مهم تاریخی دیگر در 
این والیت، از جمله آرامگاه امام فخرالدین رازی، حوض 
وزیر، مجموعه تاریخی مصال، گدام های تاریخی، مسجد 
جامع بزرگ، مسجد جامع امیرعلی شیر نوایی و گنبد 

غازی در ولسوالی »زنده جان« هرات جریان دارد.
افزون بر این، بررسی های ابتدایی برای  آغاز عملی مرمت 
آرامگاه موالنا عبدالرحمان جامی و استاد کمال الدین 
این  بازسازی  کار  به زودی  و  دارد  ادامه  بهزاد هروی، 
بناهای باستانی آغاز خواهد شد. پیشنهاد بازسازی  باغ 
گوهرشاد بیگم و چند بنای تاریخی مهم دیگر نیز از 
سوی اوزبیکستان به ریاست اطالعات و فرهنگ هرات 

رسیده و کار روی آن ها جریان دارد.
واعظ کاشفی، نگارش گر »تفسیر کبیر قرآن« است که 
از آن به عنوان »بزرگ ترین تفسیر در تاریخ اسالم« یاد 
می شود و جز او فرد دیگری نتوانسته چنین تفسیری 
نشست های  در  که  آمده  تاریخی  متون  در  بنویسد. 
درسی واعظ کاشفی، دوهزار دانشمند از سراسر جهان 
اشتراک می کردند که این نشان گر جایگاه ویژه علمی 

این عالم بزرگ می باشد. 
نویسنده   کاشفی،  واعظ  حسین  موالنا  کمال الدین 
دلیل  به  او  بود.  هرات  در  تیموریان  عصر  چیره دست 
به »جامع العلوم«  عملی  گوناگون  بر حوزه های  تسلط 
شهرت داشت و مفسر قرآن، ستاره شناس، ریاضی دان و 
موعظه گری نام دار بود و از وی بیش از 10 اثر علمی - 

تحقیقی به یادگار مانده است.
باورها بر این است که مرمت و بازسازی آرامگاه و باغ 
کمال الدین موالنا حسین واعظ کاشفی، که پیش از این 
»النه ای  به  و  بود  نمانده  باقی  آن  از  بیش  مخروبه ای 
برای معتادان مواد مخدر« بدل شده بود، سبب حضور 

بیش تر گردش گران فرهنگی به هرات خواهد شد.

ذهنیت  زدودن  و  تولیدی  واحد های  تضعیف  پول، 
بنابراین  می شود.  اقتصاد  بی ثباتی  و  سرمایه گذاری 
شاخص های  هرچیزی  از  قبل  که  می کند  ایجاب 
اندازه گیری موثریت کمک ها ایجاد و توزیع عادالنه ی 
بازدهی  و  نتایج  تخمین  و  اولویت ها  حسب  کمک ها 
شود.  مشخص  تولیدی  واحدهای  روی  آن  اقتصادی 
پروژه ها  تطبیق  و  تعدیل  تدارکات  قانون  هم چنان 

توسط نخستین شرکت قرارداد کننده الزامی شود. 
مبارزه  قاطع  شکل  به  اداری  فساد  با  می تواند  دولت 
و  تشویق  مورد  را  تولید کننده گان  و  صادرات  و  کند 
سوبسیدهای دولتی قرار دهد. هم چنان مالیات سنگین 
باالی واردات اجناس غیرضروری و تجملی وضع کند 
تولید  بر  مبتنی  اقتصاد  برای شکل گیری  را  زمینه  و 

فراهم سازد. 

منبع ها
پژوهشی   - فصل نامه  یعلمی  مجدی،  اکبر  علی   .1
جامعه شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره 6، شماره ی 

2، پاییز و زمستان .13۹۷ 
دوره ی ۹،  مالی،  اقتصاد  فصل نامه ی  امامی،  کریم   .2

شماره ی 30، بهار .13۹۴

بر  آن  بازسازی  در  و  شده  انجام  یونسکو«  »سازمان 
حفظ معماری اصیل دوره  تیموریان تالش شده است. 
مقبره،  به سازی  شامل  تاریخی  بنای  این  بازسازی 
خشت فرش  صحن،  سنگ فرش  محوطه،  چمن کاری 
بام ها، ساخت سیستم روشنایی، تنظیم سیستم آبیاری 

و بازسازی دیوارهای اطراف را شامل می شود.
»ACHCO/حفظ  دفتر  رییس  نوری،  عبدالحبیب 
پروژه  اجرای  مسوول  که  افغان«  فرهنگی  میراث های 
بازسازی آرامگاه واعظ کاشفی است، به روزنامه 8صبح 
از  بیش تر  تاریخی  آبده  این  مرمت  در  که  می گوید 

300هزار دالر امریکایی مصرف شده است. 
به گفته ی او، کار مرمت این بنای تاریخی حدود یک  
پروژه ای است که در  این دومین  و  سال طول کشید 
هرات از سوی این دفتر اجرا می شود. پیش از این، پروژه  
بازسازی مقبره  های شاهزاده گان هرات )شاهزاده قاسم 
انجام  خورشیدی  سال 13۹3  در  عبداهلل(  شاهزاده  و 

شده بود.
فرهنگی،  امور  آگاه  و  هرات شناس  میر،  محمدصدیق 

آن ضروری پنداشته شده است. مهم ترین فکتورهای 
در  جهانی  جامعه ی  کمک های  از  متأثر  اقتصادی 
افغانستان، کمبود پس انداز، محدودیت های منابع مالی 
و کمبود ارز است که با تداوم مداوم کمک ها از نخستین 
کمک مالی از سوی کمپنی هند شرقی در زمان تسلط 
بریتانیا بر هند به افغانستان و مددجویی شاه امان اهلل 
 13.2 کمک های  تا  امریکا  و  آلمان  فرانسه،  از  خان 
میلیاردی تعهدشده ی جامعه ی جهانی در ژنو، خالهای 
موجود در فکتورهای متذکره پر شده است. عمدتاً در 
اقتصادهای مبتنی بر تولید، تالش صورت می گیرد تا 
فکتورهای چون کمبود پس انداز، محدودیت های منابع 
مالی و کمبود ارز از طریق اعمال سیاست های پولی 
و مالی و تسهیل و تشویق صادرات تأمین شود. این 
امر موجب بهبود وضعیت اقتصادی می شود و به شکل 
طبیعی رشد اقتصادی را به دنبال دارد و اقتصاد مبتنی 

بر تولید را قوت می بخشد.
کمک های جامعه ی جهانی با وصف آن که انگیزه ی آن 
به شدت تحت تأثیر فضای سیاسی و شروط مصرفی 
کمک های کشورهای کمک کننده قرار دارد، با آن هم 
مدیریت و چگونه گی استفاده از کمک ها با توجه به 
نتایج و پیامدهای منفی آن روی شکل گیری اقتصاد 
مبتنی بر تولید، قابل تأمل است. فساد اداری، چندین 
نبود  پروژه ها،  عملی شدن  در  قراردادها  دست شدن 
هماهنگی الزم بین دولت افغانستان، تمویل کننده گان 
و موسسات تطبیق کننده ی خارجی و از همه مهم تر 

آرامگاه واعظ کاشفی؛

النه  معتادان دیروز، جاذبه  گردش گری امروز

چرا اقتصاد مبتنی بر تولید در افغانستان 
شکل نگرفته است؟

محمد آقا هاشمی، استاد دانشگاه

3. https://8am.af/international-community-
economy-in-afghanistan/     
4. http://ecj.iauctb.ac.ir/article_515782.html 
5. http://www.afghanpaper.com/nbody.
php?id=28122 
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مونته نگرو و صربستان در پی افزایش تنش دیپلماتیک میان 
دو کشور، سفرای یک دیگر را اخراج کردند.

به گزارش یورونیوز فارسی، دولت طرف دار غرب در مونته نگرو 
را  مونته نگرو«  داخلی  امور  در  مداوم  و  طوالنی  »دخالت 
اعالم کرد.  بزوویچ، سفیر صربستان،  اخراج والدیمیر  دلیل 
از  اقدام دولت سوسیالیست مونته نگرو چند روز پیش  این 
برگزاری مراسم تحلیف دولت مخالف اتحادیه اروپا و حامی 
 )DPS( صربستان انجام شد. حزب دموکراتیک سوسیالیست
مونته نگرو در جریان انتخابات پارلمانی ماه آگست گذشته، 
قدرت مطلق 30 ساله خود را به ایتالفی از احزاب مخالف 
روز  نیز  وزارت خارجه صربستان  واگذار کرد.  اروپا  اتحادیه 
سفیر  میلوسویچ،  تارزان  از  متقابل  واکنشی  در  و  شنبه 
مونته نگرو، خواست تا ظرف ۷2 ساعت خاک این کشور را 
ترک کند؛ رخدادی که به روابط پرتنش دو کشور منطقه 
بالکان که پیش از برگزاری همه پرسی استقالل مونته نگرو در 

سال 2006 کشوری واحد به شمار می رفتند، افزوده است.
نیروهای  به  کمک  به  را  صربستان  مقام های  مونته نگرو 
سیاسی طرف دار این کشور برای بازگشت به قدرت و بازیابی 
به طوری  نفوذشان در مونته نگرو متهم کرده است،  مجدد 
کرده  ادعا  اخیرش  بیانیه  در  مونته نگرو  خارجه  وزارت  که 
تصمیم  توصیف  با  سخنرانی  یک  در  صربستان  سفیر  که 
صربستان،  متحد  پادشاهی  به  پیوستن  برای   1۹18 سال 
کرواسی و اسلونی را نماد »آزادی خواهی« مردم مونته نگرو و 
»آزادسازی« این کشور توصیف کرده است؛ اقدامی که وزارت 
خارجه مونته نگرو آن را بی احترامی به حق حاکمیت ملی این 

کشور قلمداد کرده است.
پارلمان مونته نگرو در سال 2018 میالدی مصوبه مجمع ملی 
در سال 1۹18 را لغو کرده و آن را نماد سلب حق حاکمیت 

ملی این کشور عنوان کرده بود.

با وجود افت قابل   میدان هوایی بین المللی فرانکفورت آلمان 
توجه شمار پروازها به دلیل محدودیت های مسافرتی و قرنطین، 
برای ارسال واکسین کووید-1۹ به سراسر جهان آماده می شود. 
به  گفته ی کارشناسان بخش صادرات دارویی، این میدان هوایی 

از همین حاال به مصاف این چالش بی سابقه رفته است.
هوایی  میدان  داروی  انبار  کارکنان  یورونیوز،  گزارش  به 
بین المللی فرانکفورت، جایی که همین حاال هر روز صدها تُن 
دارو را در دمای پایین نگهداری و آماده پرواز می کند، می گویند 
پیشاپیش  ماموریت جدید  دقیق  و  اجرای درست  نگرانی  که 
آن ها را درگیر کرده است. با این حال، کارین کرستان، مدیر 
و  روند  که  است  معتقد  لوفتهانزا  شرکت  )کارگو(  حمل و نقل 
تاکنون  نزدیک،  آینده  برای  عملیات  این  اجرای  برنامه ریزی 

دقیق بوده است.
واکسین های تولید شده برای مبارزه با ویروس کرونا به نگهداری 
در دمای بسیار پایین )منفی 60 تا ۷0 درجه سانتی گراد( نیاز 

دارند.
واکسین  صادرات  که  می گویند  آلمان  هوانوردی  مقام های 
هوایی  میدان   ،2021 سال  پایان  تا  دست کم  کووید-1۹ 

فرانکفورت را درگیر خواهد کرد.
مکس فیلیپ کنرادی، مسوول زیرساخت های شرکت فراپورت 
میدان هوایی فرانکفورت می گوید: »همین حاال ]کارشناسان[ 
درباره ضرورت واکسین های یادشده صحبت می کنند. در این 
صورت باید مشابه همین عملیات را هرسال یا هر دو سال یک 

 بار، تکرار کنیم.«
بیانیه ای  صدور  با  )یاتا(  هوایی  حمل ونقل  بین المللی  انجمن 
انتقال واکسین کووید-1۹ از کشورهای  اعالم کرده است که 
تاریخ  چالش  بزرگ ترین  جهان  مختلف  نقاط  به  تولیدکننده 

صنعت حمل ونقل هوایی است.
نتایج یک پژوهش نشان می دهد که برای صادرات 10 میلیارد 
دوز واکسین کووید-1۹ در دو سال آینده دست کم به 15هزار 

پرواز نیاز است.
تاکنون چند مرکز تحقیقاتی در آلمان، بریتانیا، چین، روسیه 
واکسین  تولید  به  موفق  که  کرده اند  اعالم  متحده  ایاالت  و 
همه گیری  به  توجه  با  کم خطر شده اند.  و  کارآمد  کووید-1۹ 
ویروس کرونا در سراسر جهان، ریشه کن کردن این پاندمی به 

واکسیناسیون جهانی نیاز دارد.

میدان هوایی فرانکفورت: آماده ارسال واکسین کرونا 
در دمای بسیار پایین هستیم

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

مونته نگرو و صربستان سفیران  
یک دیگر را اخراج کردند

به گزارش رادیو فردا، در ادامه واکنش های مقام های 
فخری زاده،  محسن  ترور  به  اسالمی  جمهوری 
ایران،  نوآوری وزارت دفاع  و  رییس سازمان پژوهش 
سپاه  کل  فرمانده  مشاور  کوثری،  محمد اسماعیل 
مساله  با  احساسی  »نمی توانیم  که  گفت  پاسداران، 
برخورد کنیم.« این مقام نظامی سپاه روز یک شنبه، ۹ 
قوس، به خبرگزاری ایلنا گفته است که با مساله ترور 
فخری زاده احساسی برخورد نمی کند، اما »هیچ موقع« 
این را فراموش نمی کند.  آقای کوثری هم چنین گفته 
که »انتقام« ترور آقای فخری زاده را خواهند گرفت، 
نوع آن  تأکید کرده که »زمان، مکان و  ادامه  اما در 
مشخص نیست و دست مسووالن است که باید آن را 
مشخص کنند«. این در حالی است که برخی فعاالن 
شبکه های  و  رسانه ها  در  سپاه  به  نزدیک  رسانه ای 
اسراییل  توسط  ترور  این  این که  ادعای  با  اجتماعی 
به  نسبت  نظامی  واکنش  خواهان  است،  شده  انجام 
آن شده اند. در این میان حسین شریعتمداری، مدیر 
این  در سرمقاله  ایران،  کیهان چاپ  روزنامه  مسوول 
جمهوری  که  رسیده  آن  وقت  است،  نوشته  روزنامه 
اسالمی به شهر حیفا در اسراییل حمله موشکی کند.

برنامه  ارشد  چهره  مهابادی،  فخری زاده  محسن 
نوآوری  و  پژوهش  سازمان  رییس  و  ایران  هسته ای 
وزارت دفاع این کشور، روز جمعه، ۷ عقرب، در شهر 
کشته  و  گرفت  قرار  سوءقصد  مورد  دماوند  آب سرد 
شد. محمداسماعیل کوثری پیش تر جانشین فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران و دو دوره ای نیز نماینده 

مجلس شورای اسالمی بوده است.

مشاور فرمانده سپاه: 
نمی توانیم با مساله 

ترور فخری زاده برخورد 
احساسی کنیم


