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پاسپورت سیاسی دارند

حوادث طبیعی حدود سه صد 
ولسوالی را تهدید می کند
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طرزالعمل معیاری عملیات ها
در چه وضعیتی قرار دارد؟
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سرمایهگذارانبهقرضههایبانکیدرازمدت
دسترسیپیدامیکنند
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نبایدازکشورهایمتجاوزبریمنباشیم
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نظمنوینجهانی،بحرانیمنو
موقفافغانستان

 )Hedging( »بینابین«  اختیار موقف  گزینه  مناسب ترین  و  گزینه سوم 
افغانستان  حکومت  گزینه  این  در  می باشد.  میانجی  نقش  ایفای  و 
می تواند با تشکیل تیم های مختلف از دستگاه دیپلوماسی و نهاد های 
دینی- اجتماعی وارد عمل شده، تجربیات خود را از جنگ های گذشته 
گذاشته و از جانب  ک  در افغانستان با طرفین بحران در یمن به اشترا
با  خود  میانجی گری  دیدار های  دیپلوماتیک  ابزار  از  استفاده  با  دیگر 

کند. مقامات سیاسی عربستان سعودی و ایران را برقرار  5

محقق:

داعش مسوول ربودن مسافران است

مسوول ربودن 31 مسافر هزاره هستند.
از  یکی  که  است  نخستین بار  این 
گروه  مقام های دولت مرکزی شمولیت 
تایید  را  گروگان گیری  این  در  داعش 

می کند.
مال  که  گفت  محقق  محمد 
عبداهلل  مال  معاونش  و  منصورداداهلل 
قرار  آدم ربایی  این  عقب  در  کر  کا
که این دو جنگجو به  او افزود  دارند. 

سادگی پرچم سفید طالبان را به پرچم 
کرده اند. سیاه داعش تبدیل 

حکومت  اجراییه  رییس  معاون 
که نیروهای امنیتی  گفت  وحدت ملی 
آدم ربایی  این  نخست  هفته های  در 
گروگان ها  این  یافتن  برای  را  عملیاتی 
عملیات  این  اما  کردند،  راه اندازی 

نتیجه نداد.
حکومتی،  مقام  این  گفته  به 
به  را  مسافران  این  گروگان گیران 
تقسیم  نفری  چهار   – سه  گروه های 
و در جاهای مختلف نگهداری  کرده 
اطالع  قدر  همین  گفت  او  می کنند. 

که آن ها زنده هستند. دارد 
هرات  از  بس  دو  در  که  مسافران  این 
در  بودند،  درحرکت  کابل  سمت  به 
پوش  نقاب  افراد  توسط  زابل  والیت 
گرفته  گروگان  به  و  شده  پیاده  موتر  از 
پسران  و  مردان  گروگان گیران  شدند. 
مسافران  و  کودکان  زنان،  از  را  هزاره 

کرده و با خود بردند. غیرهزاره جدا 

رییس  دوم  معاون  محقق،  محمد 
گروه تروریستی  که  گفته است  اجراییه 
داعش مسوول ربودن 31 تن از مسافران 
 27 تاریخ  به  مسافران  این  است. 

فبروری در والیت زابل ربوده شدند.
به  محقق  آقای  دویچه وله،  از  نقل  به 
است  گفته  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
به  که  طالبان  پیشین  فرمانده  دو  که 
کرده اند،  وفاداری  اعالم  داعش  گروه 

نجال حبیب یار، رییس 
اداره انکشاف صادرات 

وز یک شنبه،  افغانستان، ر
شانزدهم حمل، در مراسم 

امضای دو تفاهم نامه 
با اداره بانک بین المللی 
افغانستان و کمپنی مالی 

دهات افغان، گفت 
که با اجرای مواد این 
تفاهم  نامه ها، میزان 

صادرات افغانستان بیشتر 
خواهد شد. خانم حبیب یار 

ود که طی سیزده  افز
سال گذشته به دلیل 

عدم دسترسی تاجران و 
رگ به  سرمایه گذاران بز
منابع پولی و قرضه های 

ی  درازمدت، سرمایه گذار
مناسبی در بخش زیربناها 

صورت نگرفت.
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زنگ اول


پاى  افغانستان  مردم  حضور  حماسه  حمل،   16
صندوق هاى راى را رقم زد. در اين روز مردم افغانستان 
ثابت كردند كه شعور سياسى بااليى دارند و دموكراسى 
را پذيرفته اند. در آن روز، به چشم سر مشاهده شد كه 
حمايت  از  و  مى دهد  جواب  افغانستان  در  دموكراسى 
اجتماعى گسترده برخوردار است. اما كميسيون مستقل 
انتخابات، حماسه حضور  برگزارى  متوليان  و  انتخابات 
بدترين  با  آنان  گرفتند.  سخره  به  را  افغانستان  مردم 
اعضاى  از  برخى  كردند.  مديريت  را  انتخابات  شيوه، 
ارشد كميسيون مستقل انتخابات، با اعمال تقلب در فرايند 
افغانستان  مردم  شعور  به  آرا،  شمارش  و  راى گيرى 
توهين كردند و جدى ترين بحران سياسى در سيزده سال 

اخير را رقم زدند. 
چندانى  فاصله  داخلى  جنگ  با  روزها  آن  در  افغانستان 
نداشت. در آن روزها نگرانى عمده اين بود كه افغانستان 
توان  طالبان،  كه  مى دانستند  همه  منفجر شود.  درون  از 
همگى  اما  ندارند،  زور  از  استفاده  با  را  نظام  براندازى 
خطر فروپاشى سياسى را جدى مى گرفتند. اگر كميسيون 
درستى  به  را  انتخابات  آن،  متوليان  و  انتخابات  مستقل 
سياسى  بحران  سمت  به  كشور  مى كردند،  مديريت 

خطرناك نمى رفت. 
رياست جمهورى  انتخابات  انتخابات،  كميسيون  متوليان 
سال گذشته را چنان بد و مفتضحانه مديريت كردند كه 
چيزى به نام انتخابات و دموكراسى اعتبار خود را در ذهن 
مردم افغانستان از دست داد. اعاده اين اعتماد به زحمت 
طرفداران دموكراسى نياز دارد. خوشبختانه افغانستان از 
درون منفجر نشد، اياالت متحده ميانجى گرى كرد و دو 
نامزد پيشتاز انتخابات، داكتر اشرف غنى و داكتر عبداهللا، 
به توافق رسيدند. توافق نامه اى كه اين دو بزرگوار امضا 
كردند، اساس تشكيل حكومت وحدت ملى قرار گرفت. در 
اعمال يك سرى اصالحات  بر  بزرگوار  اين سند هر دو 
دو  سياسى  توافق  مبناى  به  كردند.  توافق  دموكراتيك 
نامزد، حكومت وحدت ملى بايد نظام انتخاباتى را اصالح 

كند و زمينه را براى تعديل قانون اساسى فراهم سازد. 
سمت  كه  شود  تعديل  به گونه اى  بايد  اساسى  قانون 
نظام  كند.  پيدا  حقوقى  رسميت  اجرايى  نخست وزيرى 
انتخاباتى هم بايد به گونه اى اصالح شود كه انتخابات هاى 
با شفافيت و سالمت  پارلمانى،  انتخابات  از جمله  آينده، 
برگزار شود. اما به نظر مى رسد كه حكومت وحدت ملى 
نمى دهد.  نشان  چندانى  عالقه  دموكراتيك  اصالحات  به 
امضاى  با  غنى  رييس جمهور  نوروز،  از  پيش  روز  سه 
فرمانى كميسيون اصالح نظام انتخاباتى را ايجاد كرد. اما 
اين كميسيون موفق نشده است جلسه برگزار كند. به نظر 
مى رسد كه در تعيين اعضا و رييس اين كميسيون، ميان 

رييس جمهور و رييس اجرايى توافق كامل وجود ندارد. 
امريكا،  از سفر  پيش  گفته اند كه  به 8 صبح  منابع موثق 
كه  بودند  كرده  توافق  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
يك  طريق  از  انتخاباتى،  نظام  اصالح  كميسيون  اعضاى 
انتخابات درونى، براى اين كميسيون رييس انتخاب كنند، 
خانم  رياست جمهورى  و  شد  نقض  توافق  اين  بعدا  اما 
شكريه باركزى عضو پارلمان را رييس كميسيون اصالح 
نظام انتخاباتى اعالم كرد. اين رويداد بى اعتمادى سياسى 
را بيشتر ساخت. بى اعتمادى سياسى سبب شده است كه 
كميسيون اصالح نظام انتخاباتى نتواند جلسه برگزار كند. 
مشكل  حال  تا  بايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
بايد  مى كردند.  حل  را  انتخاباتى  نظام  اصالح  كميسيون 
رييس  و  رييس جمهور  انتخابات،  برگزارى  سالروز  در 
مورد  در  خوش  خبرهاى  افغانستان  مردم  به  اجرايى، 
اصالح نظام انتخاباتى مى دادند. بايد هر دو بزرگوار در 
تلويزيون ظاهر مى شدند و به مردم افغانستان در رابطه 
بى اعتمادى  اما  مى زدند.  گپ  دموكراتيك  اصالحات  به 
سياسى موجود و بى كفايتى رهبران حكومت وحدت ملى، 
مردم را سخت نگران ساخته است. اگر حكومت وحدت 
ملى در اعمال اصالحات دموكراتيك ناكام بماند، مشكالت 
جدى و مهمى  براى كشور خلق مى شود. رييس جمهور و 
رييس اجرايى بايد از اين به بعد، اصالح نظام انتخاباتى و 
تعديل قانون اساسى را در صدر اولويت هاى كارى خود 

قرار دهند. 

از اصالحات دموكراتيك 
خبرى نيست
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از  برخى  گذشته  روز  كابل:  8صبح، 
ممكن  افغانستان  حكومت  كه  نوشتند  رسانه ها 
امضا  به  را  عمليات ها»  معيارى  «طرزالعمل 
عمليات هاى  طرزالعمل  سند،  اين  برساند. 
در خط  پاكستان  و  افغانستان  ميان  را  مشترك 
تعريف مى كند. در  اين دو كشور  ميان  مرزى 
دوسوى  در  مشترك  عمليات  هماهنگى  كنار 
محالت  تشخيص  مواردى چون  ديورند،  خط 
جديد  پوسته هاى  احراز  مرزى،  پوسته هاى 
نظامى و جابه جايى تجهيزات نظامى در دوسوى 
خط از اهداف اصلى اين سند به شمار مى رود.

ميان   2012 سال  در  اين  از  پيش  سند  اين 
افغانستان، پاكستان و نيروهاى آيساف به امضا 
رسيده است و تاييدى شوراى امنيت ملى را نيز 

دارد.
در اين سند، از خط ديورند كه داعيه ى اصلى 
عنوان  به  است،  پاكستان  و  افغانستان  ميان 
از  است.  شده  برده  نام  كشور  دو  ميان  مرز 
تبادل  از  توان  مى  بحث برانگيز  احتماال  موارد 
شمول  به  پاكستان  و  افغانستان  ميان  اطالعات 
پسته هاى  ايجاد  برد.  نام  استخباراتى  اطالعات 
مرزى ميان دو كشور نيز در اين سند ذكر شده 
است. در اين سند توافق شده است كه معلومات 
تماس (شماره هاى تليفون و امواج دستگاه هاى 

مخابره) ميان پوسته هاى مرزى تبادله شود.
نظامى  خريطه ى  سند،  اين  اساس  به  هم چنان 
نظامى  عمليات هاى  آن  مبناى  بر  كه  پاكستان 
اصلى  خريطه ى  عنوان  به  مى شود،  اجرا 

عمليات ها قبول شده است.
اين سند نشان مى دهد كه نظاميان كليدى كه از 
مى كنند،  نظارت  طرزالعمل  اين  شدن  اجرايى 
شامل لوى درستيز ارتش افغانستان، لوى درستيز 

ارتش پاكستان و فرمانده آيساف اند.

افغان هاى  از  تن  از صد  بيش  كابل:  8صبح، 
مقر كميسيون  نزديكى  بروكسل در  مقيم شهر 
تامين  خواستار  و  آمده  گردهم  اروپا  اتحاديه 

عدالت در مورد قتل فرخنده شدند.
افغان ها  اتحاديه  طرف  از  كه  گردهمايى  اين 
مردم  انزجار  بود،  شده  برگزار  بروكسل  در 
افغانستان را در داخل و خارج كشور نسبت به 

قتل بى رحمانه فرخنده نشان مى دهد.
اشتراك كنندگان اين گردهمايى در بروكسل 
تا  خواستند  افغانستان  حكومت  مقام هاى  از 
اشد  به  به  را  فرخنده  بى رحمانه  قتل  عامالن 

مجازات محكوم نمايد.
شهروندان  از  تعدادى  گردهمايى  اين  در 
آزادى هاى  و  حقوق  از  دفاع  در  نيز  بلژيكى 
و  تامين عدالت  و خواهان  زنان شركت كرده 
افغانستان  در  زنان  عليه  همچنين محو خشونت 

شدند.
تاريخ  به  ساله،  هفت  و  بيست  دختر  فرخنده 
زدن  آتش  اتهام  به  حوت  هشتم  و  بيست 
شكل  به  خشمگين  مردان  توسط  قرآن كريم 
بى رحمانه ا ى به قتل رسيد. اين قتل واكنش هاى 
در  از كشور  و خارج  داخل  در  را  گسترده ا ى 
دولت  از  كشور  شهروندان  است.  داشته   قبال 
پرونده  مورد  در  را  عدالت  تا  دارند  انتظار 
حاكميت  كه  نگذارد  و  كرده  تامين  فرخنده 

قانون بيش  از اين به مسخره گرفته شود.

4650 تن به گونه غيرقانونى پاسپورت سياسى دارند

خارجه  وزارت  كابل:  8صبح، 
كشور گفته است كه تاكنون 4650 
كه  افرادى  به  سياسى  پاسپورت  
شده  توزيع  نبوده اند،  آن  مستحق 

است.
حكمت خليل كرزى، معين سياسى 
وزارت خارجه كه روز يك شنبه به 
داخلى  امنيت  كميسيون  جلسه اى 
شده  فرخوانده  نمايندگان  مجلس 
گفته  مجلس  نمايندگان  به  بود، 
است كه وزارت خارجه تاكنون به 
تعداد 4650 جلد پاسپورت سياسى 
نبوده  آن  مستحق  كه  به كسانى  را 

است، توزيع كرده است.
مطبوعاتى  دفتر  نقل خبرنامه  اى  به 

نبى  غالم  نمايندگان،  مجلس 
امور  در  دولت  وزير  فراهى، 
كرزى،  خليل  حكمت  پارلمانى، 
ميدان  مسووالن  و  سياسى  معين 
پيرامون  كرزى  حامد  هوايى 
مسووالن  ناسالم  برخورد  آنچه 
غير رسمى  و  رسمى  سفرهاى  در 
نمايندگان مجلس با پاسپورت هاى 
كميسيون  به  شد،  گفته  سياسى 
نمايندگان  مجلس  داخلى  امنيت 

پاسخ داده اند.
در اين جلسه معين سياسى وزارت 
كه  است  گفته  هم چنين  خارجه 
براى جلوگيرى از مزاحت اعضاى 
نام هاى  فهرست  ملى  شوراى 

اختيار  در  را  ملى  شوراى  اعضاى 
كارمندان وزارت خارجه در ميدان 

هوايى قرار خواهند داد.
نيز  پارلمانى   امور  در  دولت  وزير 
است  گفته  مجلس  نمايندگان  به 
سياسى  پاسپورت  از  كسانى  تنها 
آن  مستحق  كه  مى كنند  استفاده 
باشند، درحالى كه به گفته ى وى، 
استفاده  سوء  سياسى  پاسپورت  از 

صورت گرفته است.
با اين حال، كميسيون امنيت داخلى 
وزارت  به  نمايندگان  مجلس 
تمامى  تا  داده  دستور  خارجه 
غير  به گونه  كه  را  پاسپورت هايى 
قانونى در اختيار شهروندان كشور 

قرار دارد، گرد  آورى كند.
اين درحالى است كه اين كميسيون 
هم چنين از وزارت خارجه خواسته 
است تا اعضاى خانوده نمايند گان 
نمانيدگان  و  ملى  مردم در شوراى 
طرزالعمل  در  مجلس  پيشين 
واستفاده از سالون هاى «وى آى پى» 

ميدان هاى هوايى كشور گردد.

تظاهرات دانشجويان در باميان:
براى ما خوابگاه بسازيد

طرزالعمل معيارى عمليات ها 
در چه وضعيتى قرار دارد؟

گرد همايى در بروكسل
عليه قتل فرخنده

پرونده قتل فرخنده به زودى به محكمه فرستاده مى شود

از  صدها تن  كابل:  8صبح، 
به  باميان  واليت  در  دانشجويان 
گذشته  روز  خوابگاه  نداشتن  دليل 
تظاهرات كردند. آن ها از حكومت 
حل  را  مشكل  اين  تا  خواستند 
در  گفتند  باميان  دانشجويان  كند. 
حال حاضر در اتاق هاى نيمه مخروبه 
و نمناكى زندگى مى كنند و فضايى 
براى آرامش و درس خواندن براى 

آن ها وجود ندارد. 
يك  ساختمان  كه  باوجودى 
خوابگاه در شهر باميان ساخته شده 
ديوارهاى  كه  درزهاى  دليل  به  اما 
مقام هاى  برداشته  خوابگاه  اين 

آن كه  از  پس  كابل:  8صبح، 
از  بعضى  گفتند  پوليس  مقام هاى 
مانع  تا  تالشند  در  قدرتمند  افراد 
پى گرد قانونى عامالن قتل فرخنده 
مى گويد  سارنوالى  لوى  شوند، 
سارنوالى  لوى  بر  فشارهايى  چنين 
وجود ندارد و هيچ كسى نمى تواند 
چنگ  از  را  رويداد  اين  عامالن 
گفته  سارنوالى  لوى  برهاند.  قانون 
اين  باره  در  تحقيقات  كه  است 
به  دوسيه ها  و  دارد  جريان  قضيه 
فرستاده  مربوط  محاكم  به  زودى 

مى شود. 
لوى  مسووالن  اظهارات  براساس 
قتل  با  ارتباط  نفر در  سارنوالى 46 
كه  شده اند  بازداشت  فرخنده  

اين  در  زندگى  كه  گفته اند  محلى 
خوابگاه با خطر فروريختن ديوارها 
مواجه است بنا براين خوابگاه هنوز 
نگرفته  قرار  دانشجويان  اختيار  در 

است.
دانشجويان در شعا رهايى كه حمل 

ماموران  آنان  19 تن  ميان  اين  از 
لوى  سخنگوى  هستند.  پوليس 
افرادى  تمام  است  گفته  سارنوالى 
داشته اند  دست  قتل  اين  در  كه 
خواهند  قرار  قانونى  پيگرد  مورد 

گرفت. 
دارند  تاكيد  نيز  مدنى  نهادهاى 
به صورت  بايد  فرخنده  كه دوسيه 
اين  درست بررسى شود و عامالن 
قضيه مجازات شوند. بارى سالم از 
فعاالن مدنى در كابل مى گويد در 
اين موضوع  صورتى كه حكومت 
را جدى نگيرد، اعتبار صدمه ديده 

احيا نخواهد شد. 
بارى سالم گفت: «بسيار مهم است 
سياسى  برخورد  مساله  اين  با  كه 

خواسته  حكومت  از  مى كردند 
بشكند  را  استراتژيك  سكوت  تا 
مهيا  خوابگاه   دانشجويان  براى  و 
كند. در اين شعارها نوشته شده كه 
«ما شهروند درجه  «دروغ تاكى» و 

چندم هستيم؟»

فشارهاى  ديگر  بار  يك  و  نشود 
از  حمايت  براى  سياسى  بى مورد 
ديگر  شخصيت  يا  شخصيت  يك 
باالى دستگاه هاى عدلى و قضايى 
وارد نشود. اگر چنين شود، تبعات 

بسيار زيادى خواهد داشت.»
آنانى  همه  مى گويد  سالم  آقاى 
قضيه  از  جلوگيرى  مسووليت  كه 
در  ولى  داشته  را  فرخنده  قتل 
بايد  نيز  كرده  اهمال  وظايف شان 
مى  او  گيرند.  قرار  بازپرس  مورد 
جامعه  و  افغانستان  مردم  گويد 
فرمانده  بركنارى  خواهان  مدنى 
امنيه كابل است زيرا او نتوانسته به 
به  عنوان فرد اول پوليس در كابل 
وظيفه اش به درستى رسيدگى كند. 

ACKU
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می گویند  افغانستان  صادرات  انکشاف  اداره  مسووالن 
بانک  اداره،  این  میان  که  تفاهم نامه ای  براساس 
افغان«  دهات  »مالی  کمپنی  و  افغانستان  بین المللی 
به امضا رسیده، قرار است سرمایه گذاران به قرضه های 

کنند. کم تر دسترسی پیدا  بانکی درازمدت  با بهره 
صادرات  انکشاف  اداره  رییس  حبیب یار،  نجال 
مراسم  در  حمل،  شانزدهم  یک شنبه،  روز  افغانستان، 
بین المللی  بانک  اداره  با  تفاهم نامه  دو  امضای 
که  گفت  افغان،  دهات  مالی  کمپنی  و  افغانستان 
صادرات  میزان  تفاهم  نامه ها،  این  مواد  اجرای  با 
که  افغانستان بیشتر خواهد شد. خانم حبیب یار افزود 
گذشته به دلیل عدم دسترسی تاجران  طی سیزده سال 
قرضه های  و  پولی  منابع  به  بزرگ  سرمایه گذاران  و 
زیربناها  بخش  در  مناسبی  سرمایه گذاری  درازمدت، 
صادرات  انکشاف  اداره  رییس  نگرفت.  صورت 
که در بخش  گفت سرمایه گذارانی  افغانستان هم چنین 
کار می کنند نیز، به دلیل عدم دسترسی شان به  صادرات 
صادراتی  محصوالت  نمی توانستند  کافی،  پولی  منابع 
گفت: »به همین دلیل  خود را به مارکیت برسانند. وی 
بانک های  با  افغانستان  صادرات  انکشاف  اداره 
کرده تا بتوانیم برنامه ای  خصوصی و منابع پولی تفاهم 
با  طویل المدت  قرضه های  که  کنیم  راه اندازی  را 

کم تر در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.« تعرفه های 
در  که  تاجرانی  این  از  پس  که  افزود  حبیب یار  نجال 
بخش صادرات افغانستان فعالیت می کنند، می توانند 

که  کرده است  وزارت انکشاف  دهات افغانستان اعالم 
یک صدوهفتاد  از  بیش  وزارت،  آن  پیش بینی  بنیاد  بر 
آسیب های  با  ولسوالی   297 در  کشور  شهروند  هزار 

گون طبیعی مواجه می باشند. گونا
که همراه  نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات 
با مسووالن وزارت انرژی  و آب و اداره مبارزه با حوادث 
طبیعی  پیش گیرانه  برنامه های  توضیح  برای  طبیعی، 
بیان  بود،  شده  فراخوانده  سنا  مجلس  به  حکومت 
که پالن اضطرای به منظور آمادگی و پاسخگویی  داشت 
به حوادث از سوی آن ها تهیه و برای عملی ساختن آن 
در اختیار اداره های دولتی و غیردولتی در بخش مبارزه 

با حوادث طبیعی قرار داده شده است.
آمارهای  بررسی   بنیاد  بر  یادشده  پالن  که  گفت  درانی 
تهیه   2014 تا   2012 سال های  در  آسیب دیده  مناطق 
باران های  سیالب ها،  آبی،  آسیب پذیر  ساحات  و  شده 
شدید، برف کوچ ها و خشک سالی مشخص شده است. 
و  آمادگی  به منظور  اضطرای  پالن  در  وی،  به گفته ی 
بنیاد  بر  آسیب پذیر  حوزه های  حوادث،  به  پاسخگویی 
گذشته  در  طبیعی  حوادث  آسیب های  و  تلفات  آمار 

نشانی شده است.
دارد،  احتمال  آن ها  بنیاد پیش بینی  بر  که  گفت  درانی 
نفر  شش صدونودوهفت  و  یک صد وهفتادو یک هزار 
در297  خانواده  یک  بیست ودوهزارویک صدونود  یا 

و  افغانستان  بین المللی  بانک  از  دالر  میلیون  هفت  تا 
او،  به گفته ی  بگیرند.  قرضه  افغان  دهات  مالی  کمپنی 
براساس تفاهم نامه، این دو نهاد مالی چهار درصد بهره 
گرفت. خانم حبیب یار  کم تر از قرضه  دهندگان خواهند 
قرضه های  بانک ها  بیشتر  این،  از  پیش  که  می گوید 

یک ساله با بهره پانزده درصد می پرداختند.
اداره  رییس  امرخیل،  سیر  حشمت  همین حال،  در 
دو  امضای  مراسم  در  افغان«،  دهات  مالی  »کمپنی 
صادرات  انکشاف  اداره  کمپنی،  این  میان  تفاهم نامه 
تاجران  که  گفت  افغانستان  بین المللی  بانک  و 

شدید،  باران های  سیالب ها،  آب،  ناحیه  از  ولسوالی 
برف کوچ و خشک سالی  در معرض تهدید قرار دارد.

دربرگیرنده  که  مرکزی  مرتفع  حوزه  در  که  گفت  درانی 
تعداد  می شود،  دایکندی  و  بامیان  والیات  باشنده های 
که نزدیک به یک هزاروشش صدوهفت  افراد آسیب پذیر 
نیاز دارند.  کمک  که به  یا دوصد 30 خانواده بوده  نفر 
 983 هزارو  پانزده  مرکزی،  حوزه ی  در  وی،  به گفته ی 
حوزه  در  خانواده،  هشتادوسه  دوهزارودوصد،  یا  نفر 
شمال شرق 30 هزار و 893 نفر یا 4413 خانواده، در حوزه 
شمال 44 هزاروهفت صدوپانزده یا 9هزار و 245 خانواده، 

قرار  فشار  تحت  مالی  منابع  نبود  به دلیل  همیشه  کشور 
و  مردم  برای  مالی  منابع  بیشتر  او،  به گفته ی  داشته اند. 
سرمایه گذاران قابل دسترس نبوده است. آقای امرخیل 
مالی  نهاد  یک  افغان  دهات  مالی  »کمپنی  افزود: 
نیست  تکتانه  به شکل  قرضه هایش  که  است  اسالمی 
و تنها باید مصارف در جریان قرضه  دادن تکمیل شود 
بتوانند. قروض ما  کرده  از آن استفاده بیشتر  تا تاجران 
کمترین رقم برای خانم ها از ده هزار دالر تا صد هزار  از 
پنج صد  تا  از صد هزار  برای بخش های صنعتی  و  دالر 
قرضه  تاجران  به  ما  این که  برعالوه  می رسد.  دالر  هزار 

حوزه  خانواده،   640 یا  نفر  و550  هزار   4 جنوب شرق 
جنوبی 23 هزار و یک صدو 70 نفر یا 3310 خانواده، و 
70 خانواده  دوهزارو  یا  نفر   400 و  هزار   14 در حوزه غرب 

کمک نیاز دارند. آسیب پذیر بوده و به 
حوزه ها  از  شماری  در  که  گفت  دهات  انکشاف  وزیر 
آسیب پذیر  باشنده های  به  غیرغذایی  و  غذایی  مواد 
کشور  والیت های  از  شماری  در  و  شده  گرفته  نظر  در 
کمیسیون پاسخ به حاالت اضطرار به آن رسیدگی خواهد 
پالن  بنیاد  بر  که  داشت  بیان  هم چنین  درانی  کرد. 
رهبری  به  اضطرار  حاالت  به  پاسخ  کمیسیون  یادشده، 

می دهیم، به صورت رایگانه هم در بخش های مسلکی 
آموزش می دهیم.«

می گوید  افغانستان  صادرات  انکشاف  اداره  رییس 
دسترسی  برای  زمینه سازی  از  اساسی  هدف  که 
طوالنی تر،  و  بیشتر  قرضه های  به  صادرکنندگان 
است.  بین المللی  مارکیت های  به  افغانستان  دسترسی 
افغانستان  صادرات  میزان  که  گفت  حبیب یار  نجال 
درصد  سی وسه  گذشته  سال  و  است  افزایش  حال  در 
تالش های  »باوجود  گفت:  وی  است.  داشته  افزایش 
گذشته  سال  ما  افغانستان،  صادرات  انکشاف  اداره 
افزایش سی وسه درصد در صادرات خود بودیم  شاهد 
پنجاه  به  رقم  این  که  است  این  ما  امسال  هدف  ولی 
جمله  از  هنوزهم  افغانستان  چون  یابد.  افزایش  درصد 
که  واردکنندگان اصلی به شمار می رود و ما می خواهیم 

گزین اقالم وارداتی شوند.« اقالم صادراتی ما جا
افزایش  به  نسبت  صنایع  و  تجارت  وزارت  هم چنین 
کرده می گوید  میزان صادرات افغانستان ابراز امیدواری 
پنجاه  افزایش  به  رسیدن  برای  زمینه ها  از  برخی  که 

درصدی میزان صادرات فراهم شده است.
صنایع  و  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی،  مسافر 
افغانستان  صادراتی  اقالم  حامل  موترهای  که  می گوید 
گه  وا بندر  به  را  بار حاال می توانند خود  برای نخستین 
رسیدن  مشکل  حل  او،  به گفته ی  برسانند.  هندوستان 
افزایش  به  گه،  وا بندر  به  افغانستان  باری  موترهای 
گفت:  قوقندی  آقای  می کند.  کمک  کشور  صادرات 
کشور صد  کردیم و یک  »ما در سال 2001 از صفر آغاز 
درصد مصرفی بودیم. اما، حاال خوشبختانه حداقل ده 
درصد صادرات داریم و در شانزده بخش به خودکفایی 
این ها  داریم.  کارخانه  هزار  دو  از  بیش  و  رسیده ایم 
صورت  گذشته  سال  سیزده  در  که  بوده  تالش هایی 

گرفته است.«
که در صورت ادامه ی  وزارت تجارت و صنایع می افزاید 
چنین روندی، میزان صادرات و واردات افغانستان طی 
این  به گفته ی  شد.  خواهد  نزدیک  بهم  آینده  ده سال 
ده  افغانستان  صادرات  میزان  حاضر  حال  در  وزارت، 

درصد و وارداتش به نود درصد می رسد.

مناطق  بررسی  از  پس  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مناطق  به  را  خارجی  و  داخلی  کمک های  آسیب پذیر 
فرستادن  وی،  به گفته ی  می کند.  سازمان دهی  شده  یاد 
مواد یادشده به شماری از والیت های آسیب پذیر جریان 
سوی  از  بیشتری  کمک های  نیاز،  صورت  در  و  داشته 
شد.  خواهد  تدارک  آ سیب پذیر  مناطق  به  حکومت 
که وزارت انکشاف دهات  درانی هم چنین بیان داشت 
نیز  گذشته  هفته  در  هلمند  جنگ  آسیب دیده های  به 

کرده است. کمک 
در  آبی  پروژه  آغاز  از  هم چنین  دهات  انکشاف  وزیر 
کمبود آب  که بر بنیاد آن مرکز آن والیت از  نیمروز خبر داد 
با  مبارزه  مورد  در  یافت. درانی هم چنین  رهایی خواهد 
که  کرد  کید  گفته تا فساد اداری در وزارت خویش سخن 
جلو فساد در این وزارت را با پشتیبانی سناتوران مجلس 
محمودی،  محمد  سلطان  همین گونه،  گرفت.  خواهند 
رییس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی و آب به سناتوران 
که سیالب ها و آب خیزی ها در شماری از  گفت  مجلس 
زمین های  و  خانه  تخریب  باعث  که  کشور  والیت های 
مردم می شود، ناشی از قطع درخت  ها و تغییرات اقلیمی 
دیزاین  و  طرح  آن که  با  گفت  محمودی  است.  بوده 
از  دریاها  سواحل  تحکیم  و  آبی  پروژ های  از  بسیاری 
به دلیل  اما  است  شده  تکمیل  و آب  انرژی  وزارت  سوی 

کنند. کمبود بودجه نمی توانند آنرا اجرا 
در  آمو  دریای  سواحل  تحکیم  کار  تنها  وی،  به گفته ی 
اما  دارد  نیاز  دالر  میلیارد  یک  به  و  شناسایی  نقطه   700
بودجه بخش توسعه ای وزارت آنرژی و آب در سال روان 
دومیلیون ودوصد هزار دالر است. این مقام وزارت انرژی 
کمال  بند  به دلیل مداخله در  که  گفت  و آب هم چنین 

کار ساخت این بند تکمیل نشده است. خان 
تا  خواست  مجلس  سناتوران  از  هم چنین  محمودی 
و  آنرژی  وزارت  به  بودجه  افزایش  از  پشتیبانی شان  با 
را  وزارت  این  پروژ های طرح شده  آب، در عملی شدن 

کنند. همکاری 

سرمایه گذاران به قرضه های بانکی درازمدت 
دسترسی پیدا می کنند

حوادث طبیعی حدود سه صد ولسوالی را 
تهدید می کند

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید
ACKU
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نباید از کشورهای متجاوز 

بر یمن باشیم
مولفه های توسعه گرای 

سیاست خارجی افغانستان 
در همکاری با عربستان

که در آن  کعبه داده می شود  زایران خانه  به  کتاب هایی 
تشیع، فرقه ضد اسالم معرفی می شود. دولت های ایران و 
عربستان، تضادهای ایدیولوژیک و استراتژیک شان را در 
کشورهای دیگر از طریق جنگ نیابتی پی گیری می کنند. 
ضربه  را  هم دیگر  نیز  مستقیم  به صورت  گاهی  دولت  دو 
کرد  تهران دو سال پیش اعالم  نمونه،  به عنوان  می زنند. 
ایرانی  هسته ای  دانشمندان  از  یکی  عربستان،  دولت  که 
نشان  ویکی لیکس  اسناد  است.  ربوده  حج  مراسم  از  را 
عربستان،  پیشین  پادشاه  عبداهلل،  ملک  که  می دهد 
همین  بود.  شده  ایران  به  نظامی  امریکا  حمله  خواستار 
خطاب  باری  عبداهلل  ملک  که  می دهد  نشان  اسناد 
بود  گفته  ایران  پیشین  خارجه  وزیر  متکی،  منوچهر  به 

کل منطقه مسلط شوند.  فارس ها می خواهند به 
گروه های بنیادگرای  تهران و ریاض، منبع تمویل بسیاری از 
این دو  سنی و شیعه در خاورمیانه هستند. سیاست های 
نظام  است.  افروخته  آتش  خاورمیانه  تمام  در  دولت، 
کشور غیردموکراتیک است و جامعه مدنی  کم بر هر دو  حا
ندارند.  نظارت  امنیتی دولت ها  به سیاست های  مردم  و 
کسی جرات ندارد  کشور،  به همین دلیل در داخل این دو 
کند. اما بر ما  علیه سیاست های امنیتی دولت ها صدا بلند 
که از تنش های فرقه ای عربستان و ایران دور باشیم.  است 
فرقه ای  جنگ های  در  دولت  این  از  یکی  ابزار  نباید  ما 
ریاض  و  تهران  نیابتی  جنگ  یمن  نبرد  شویم.   نیابتی  و 
به  این جنگ  منازعه در  از یک جانب  است. حمایت 

هیچ وجه به نفع افغانستان نیست. 
کابل با عربستان و ایران، امری نیکو و  البته بهبود روابط 
ضروری است. باید روابط افغانستان و عربستان همیشه 
روابط  بهبود  برای  نباید در تالش  اما  باشد،  و مثبت  گرم 
بگیریم.  قرار  ابزاری  استفاده  مورد  ایران،  و  عربستان  با 
اندازد،  راه  به  یمن  در  عربستان  است  قرار  که  جنگی 
را  جنگ  این  نیست.  مشروع  جنک  یک  هیچ وجه  به 
کرد.  نخواهد  تایید  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
سمبولیک،  به طور  حتا  افغانستان  که  نیست  الزم  هیچ 
فهرست  در  عربستان  نباید  کند.  شرکت  جنگ  این  در 
کشورهای موتلفش نام افغانستان را بگنجاند و از این نام 
برای مردم  ارمغان خوشی  این جنگ  کند.  سوءاستفاده 

یمن نخواهد داشت. 
کشور را به میدان نبرد نیابتی شان  تهران و ریاض قلمرو آن 
کشته  کرده اند و یمنی های بی گناه در این جنگ  تبدیل 
در  افغانستان  نام  که  نیست  الزم  هیچ وجه  به  می شوند. 
کشورهای  دیگر  و  قطر  و  عربستان  چون  کشورهایی  کنار 
یمن  به  عربستان  لشکرکشی  شود.  درج  یمن،  به  متجاوز 
شبیه لشکرکشی اتحاد شوروی وقت به افغانستان است. 
امن سازی  برای  که  بود  کرده  اعالم  شوروی  زمان  آن 
کرده است.  مرزهای جنوبی اش به افغانستان لشکرکشی 
که برای امن سازی حرمین  حاال هم سعودی اعالم می کند 
شریفین یمن را بمباران می کند و به آن جا نیرو می فرستد. 
کشورهای  از  ایتالفی  پوشش  در  می خواهد  سعودی 
که  همان طوری  کند.  اشغال  را  یمن  دنیا،  سنی مذهب 
نیز  یمن  احتماال  بود،  دام  یک  شوروی  برای  افغانستان 
کشور ما نباید  برای عربستان سعودی یک دام است. نام 
کابل باید  کشورهای متجاوز به یمن باشد.  درج فهرست 
از راه حل مسالمت آمیز مشکل یمن و تشکیل یک دولت 
اجازه  نباید  کند.  حمایت  کشور،  آن  در  وسیع  قاعده  با 
که عربستان یا حکومت ایران، در این جنگ از نام  دهیم 

کند.  افغانستان استفاده ابزاری 

و قومی  آن  که مولفه های متکثر هویتی  بوده  کشوری 
شکاف های  همسایه  کشورهای  مداخالت  براساس 
امتداد  در  است.  کرده  تجربه  را  متعارض  و  موازی 
دولت  که  است  الزم  توسعه گرا  خارجی  سیاست 
مداخالت  درست  و  مشخص  برنامه  افغانستان، 
گسترش ناامنی در افغانستان  کشورهای منطقه را در 
خنثا سازد، بخشی از این سیاست در داخل و بخش 
از  که  دارد  قرار  افغانستان  بیرون  محیط  در  آن  مهم 

طریق جهت گیری های درست تامین خواهد شد.
موقعیت  همراه سازی:  و  حساسیت زدایی   -
خارجی  سیاست  تعقیب  و  افغانستان  استراتژی 
میکانیزم  براساس  ایتالف  و  اتحاد  کثیرالمحور- 
منطقه  کشورهای  با  تعامل  در  منفی  و  مثبت  موازنه 
از  بیش  را  همراه سازی  و  حساسیت زدایی  ضرورت 
هر زمان دیگر در دهه تحول می طلبد. بر این اساس 
و  درون منطقه ای  کشورهای  میان  موجود  حساسیت 
بیرون منطقه ای و تقویت همکاری منطقه ای از جمله 

رسالت های دستگاه دیپلوماسی افغانستان است.
آسیای  با  افغانستان  همجواری  سازنده:  تفاهم   -
منافع  وجود  و  خاورمیانه  و  مرکزی  آسیای  جنوبی، 
این  با  تعامل  در  مشترک  و  اختالف زا  متعارض، 
زمان  هر  از  بیش  را  سازنده  تفاهم  اصل  حوزه ها؛ 
به  متعارض  منافع  تحول  می کند.  تقویت  دیگر 
از  منافع مشترک  تقویت  و  موازی  یا  و  منافع مشترک 
جمله اصول تفاهم سازنده در دیپلوماسی منطقه ای 
افغانستان است. براساس ایجاد محور منافع متعارض 
شکل گیری  صورت  در  ما  خاورمیانه ای  ضلع  در 
سیاست اعمالی در ایتالف عربستان را از اصل تفاهم 
افغانستان  که  می رسد  به نظر  می سازد.  دور  سازنده 

کند. کتفا  الزم است تنها به سیاست اعالمی  ا
همکاری  دیپلوماسی  تقویت  هنجارسازی:   -
اعتماد  افزایش  نیازمند  اقتصادی  برنامه های  و 
اعالم  است.  ملی  منافع  براساس  جهت سازی  و 
همکاری  اعالمی  در  به صورت  افغانستان  حمایت 
غالب  جریان  با  همسویی  در  را  ما  عربستان،  با 
خاورمیانه ای قرار می دهد و این موضوع می تواند در 
خروج  و  صلح  )پروسه  امنیتی  منافع  افزایش  امتداد 
منافع  و  رادیکالیزم(  توجه  محراق  در  افغانستان 
خاورمیانه ای(  غالب  جریان  با  )همسویی  سیاسی 
مناسبات  در  افغانستان  ورود  اما  گردد؛   تفسیر  ما 
اعمالی و مداخله نظامی ، ما را وارد بدترین سناریو در 

مناسبات ملت- دولت سازی خواهد ساخت. 
حمایت  اعالم  ثانویه  جزییات  مورد  در  گرچه  ا
مقابل  در  عربستان  شکل گرفته  ایتالف  از  افغانستان 
این  با  می شود،  مشاهده  چنددستگی  نوع  حوثی ها 
که حمایت افغانستان از عربستان  حال به نظر می رسد 
مشروط به وجود خطر مستقیم نسبت به مکه شریف 
باشد. افغانستان در خاورمیانه افغانستان در شرایطی 
عربستان  با  نظامی   اقدامات  در  بتواند  که  نیست 
کند.  عملی  همکاری  یمن  حوثی های  با  مقابله  در 
هنوز مولفه های فراوانی پیش روی سیاست خارجی 
آن ها  از  کدام  که هر  افغانستان وجود دارد  توسعه گرا 
است.  بیشتر  اعمالی  اعالمی  و  اقدامات  نیازمند 
مولفه های ذکرشده در این نگارش از جمله مهم ترین 
عناصر تقویت کننده سیاست خارجی بی طرفی مثبت 
از  نمایندگی  بیشترین  می تواند  که  است  منطقه  در 
کند. تعقیب این مولفه های این نوع  سیاست داخلی 
جغرافیایی،  ویژگی های  نظرداشت  در  با  سیاست، 
بیشترین  افغانستان  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
و در  افغانستان دارد  با سیاست داخلی  را  همسویی 
تعامالت بین المللی بیشترین سطح توازن را به همراه 

خواهد داشت.

می کنند،  دنبال  را  خاورمیانه  دگرگونی های  که  آنانی 
که حکومت ایران و پادشاهی عربستان سعودی،  می دانند 
کشورهای این منطقه مصروف نبرد نیابتی  در بسیاری از 
کستان نیز در جریان است.  هستند. این نبرد نیابتی در پا
که  است  نوشته  کستانی  پا روزنامه نگار  صافی،  سلیم 
منافع  از  بیشتر  که  دارند  حضور  گروه هایی  کشورش،  در 
وفادارند.  ایران  یا  عربستان  امنیتی  منافع  به  کستان،  پا
صحابه  سپاه  و  جنگوی  لشکر  چون  کی  سفا گروه های 
می شوند.  تمویل  ریاض  در  قدرتمندی  حلقات  سوی  از 
تهران  که  است  گروهی  هم  کستان  پا جعفریه  تحریک 
سنی  عام  مردمان  گروه ها  این  است.  آن  تمویل  به  متهم 
حمله  مورد  شاهراه ها  و  مساجد  خیابان ها،  در  را  شیعه  و 

تروریستی قرار می دهند. 
گروه های  در خاورمیانه، المپیای خونین در جریان است. 
در  پادشاهی عربستان سعودی،  و  ایران  نیابتی حکومت 
سوریه، عراق و بحرین مشغول نبرد اند. در لبنان نیز نبرد 
نیابتی تهران و ریاض، در جبهه سیاسی در جریان است. 
گاهی به ترور نیز متوسل  گروه های مورد حمایت دو طرف، 
لبنان،  پیشین  رفیق حریری، نخست وزیر  ترور  می شوند. 
نمونه ای از آن است. دامنه نبرد نیابتی تهران و ریاض حاال 
گفته می شود  که  کشیده است. شورشیان حوثی  به یمن نیز 
استراتژیک  و شهرهای  پایتخت  تهران اند،  مورد حمایت 
کرده اند. عربستان نگران حضور حوثی ها  را اشغال  یمن 
آسیای  کشورهای  که  طوری  همان  است.  مرزهایش  در 
میانه در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی از حضور طالبان 

کنار مرزهای شان نگران بودند.  در 
به دست  کابل  سقوط  روز  در  که  دارد  یاد  به  نگارنده 
انتشار  با  میانه  آسیای  کشورهای  مجموع  طالبان، 
عربستان  کردند.  نگرانی  ابراز  رویداد  این  از  اعالمیه ای 
قدرت گیری  با  ریاض  است.  نگران  شدت  به  حاال  هم 
کنار آمد، قیام شیعیان بحرین  شیعیان در عراق به نحوی 
کرد و حاال مصروف رویایی با شورشیان  را موفقانه سرکوب 

شیعه مذهب حوثی در یمن است. 
گروه های مسلح شیعه مذهب را در مرزهای  ریاض حضور 
خودش، تهدید به امنیت حرمین شریفین تعریف می کند 
همین  به  است.  حساس  شیعیان  پیشروی  به  نسبت  و 
که به خودش حق داده است یمن را بمباران  دلیل است 
کشورهای سنی مذهب  کند. ریاض قصد دارد ایتالفی از 
شکل دهد و در واقع همه سنیان عالم را به نبرد حوثی ها 
گروه های افراطی شیعه مذهب در  ببرد. تهران هم از تمام 
منطقه حمایت می کند و آنان را ابزار سلطه و نفوذش در 
خاورمیانه قرار داده است. منافع تهران و ریاض در منطقه 
اختالف های  این،  بر  عالوه  دارد.  استراتژیک  تضاد 
بسیار  نیز  کشور  دو  هر  بر  کم  حا نظام های  ایدیولوژیک 

عمیق است. 
ایران،  بر  کم  حا نظام  بنیان گذار  خمینی،  روح اهلل 
کتاب  در  ایران،  در  فقیه  والیت  نظام   برپایی  از  پیش 
فاسد  کمان  حا را  آل سعود  خاندان  کشف االسرارش 
بود. علی شریعت مداری، مدیر مسوول  سعودی خوانده 
سیدعلی  آقای  شخص  سوی  از  که  کیهان  روزنامه 
کنونی حکومت ایران منصوب شده است،  خامنه ای رهبر 
می خواند.  ابولهب  و  ابوجهل  وارث  را  آل سعود  خاندان 
که ایدیولوگ های حکومت ایران،  این به این معنا است 
کمان عربستان سعودی را اصال مسلمان نمی دانند. در  حا
کرد. در  مراسم حج سال 1366، تهران نمایش قدرت برپا 
خانگی  حصر  در  حاال  که  کروبی  مهدی  شیخ  زمان  آن 
داشت.  دوش  به  را  ایرانی  زایران  رهبری  می برد،  سر  به 
شعارهای  سردادن  با  ایرانی  زایران  دیگر  و  کروبی  آقای 
ضد امریکایی در مراسم حج، خشم مقام های سعودی را 
کرد.  برانگیختند. پولیس عربستان به زایران ایرانی حمله 
شدند.  کشته  کعبه  خانه  زایر  چهارصد  رویداد  این  در 
خاندان  تهران،  سیاسی  ادبیات  در  رویداد  این  از  پس 

گرفت.  آل سعود، فرزندان ابولهب لقب 
فرقه ای  را  به صورت رسمی، شیعیان  دولت عربستان هم 
حج  مراسم  در  می داند.  اسالم  از  خارج  و  منحرف 

داخلی  سیاست  امتداد  در  باید  خارجی  سیاست 
بیرونی  محیط  در  جهت گیری  هرگونه  یعنی  باشد. 
هم چون  درونی  مولفه های  و  عوامل  امتداد  در  باید 
داشت  نظر  در  با  آن  عینی  و  ذهنی  ُبعد  ملی،  منافع 
گیرد.  تاریخی و فرهنگی صورت  اقتصادی،  عناصر 
کشور در امتداد مولفه های  جهت گیری مناسب یک 
یک سو  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  درونی 
در  کشور  یک  ملی  منافع  افزایش  به  منجر  باید 
گردد و از سوی دیگر موجب وحدت  محیط بیرونی 
جهت گیری  هرگونه  شود.  درونی  یک پارچگی  و 
در  نامتوازنی  که  خارجی  سیاست  در  غیرمتوازن 
گردد، بی گمان موجب نامتوازنی  محیط بیرونی تلقی 
خواهد  نیز  کشور  یکی  درونی  هویتی  مولفه های  در 

شد. 
و  عربستان  قبال  در  رییس جمهور  اخیر  جهت گیری 
می تواند  زمانی  حوثی ها  برابر  در  شکل گرفته  ایتالف 
کثریت  ا هویتی  و  فرهنگی  ارزش های  امتداد  در 
در  شریف  کعبه  که  گردد  تفسیر  افغانستان  جامعه 
این  باشد.  گرفته  قرار  مستقیم  تهدید  مورد  عربستان 
کتر عبداهلل عبداهلل، رییس  موضوع در جهت گیری دا
کستان نیز در  گرفته شده است. پا اجرایی نیز در نظر 
عربستان  ایتالف  قبال  در  را  خویش  همسویی  ابتدا 
کرد، اما در آخرین خبر از فارین پالسی  سعودی اعالم 
که  است  کرده  اعالن  کستان  پا که  می شود  مشاهده 
با  شریف  کعبه  هرگاه  کستان  پا ملی  منافع  براساس 
کستان  پا شود،  مواجه  حوثی های  طرف  از  خطر 
براساس ارزش های اسالمی  باورمند به آن، دست به 
ایتالف  و  عربستان  با  همسویی  در  نظامی   اقدامات 

شکل گرفته خواهد زد. 
اعالمی  در  به صورت  اقدامی   چنین  اساس  این  بر 
و  ترکیه  کستان،  پا امریکا،  عربستان،  با  همسویی 
کشورهای عربی براساس ارزش های دینی مردم  دیگر 
افغانستان، می تواند افغانستان را در موضع بی طرفی 
مثبت در سیاست خارجی با ضلع خاورمیانه ای قرار 
گسترش نفش  دهد. تعقیب چنین سیاستی احتمال 
فعال عربستان و جریان رادیکال به خصوص مالیان 
کرات صلح افغانستان  کشورها را در مذا رادیکال این 
مقدم  خط  از  می تواند  افغانستان  و  می کند  تقویت 
این  صورتی که  در  گردد.  خارج  کفر  علیه  جنگ 
ضلع  این  با  تعامل  در  اعمالی  ماهیت  سیاست 
کند، نه تنها نامتوازنی را در  منطقه ای افغانستان پیدا 
سیاست خارجی تقویت می کند، بلکه چنددستگی 
میان  در  اختالفات  بروز  و  داخلی  های  سیاست  در 
همراه  به  را  افغانستان  داخلی  نخبگان  و  مردم 
تصمیم،  این  اتخاذ  سناریو  بدترین  در  می آورد. 
قومی  را  متکثر  بسترهای  در  چنددستگی  مولفه های 
مردم  فرهنگی  به شرایط حساس هم پذیری  توجه  با 

افغانستان افزایش می دهد. 
سیاست  با  کشوری  از  را  افغانستان  سیاستی  چنین 
مداخله گر  سیاست  با  کشوری  سمت  به  بی طرفی 
اولیه  مراحل  هنوز  که  شرایطی  در  می برد؛  پیش 
حساسیت زدایی  بیرونی،  تهدیدات  خنثاسازی 
جمله  از  که  سازنده  تفاهم  بیرونی،  و  داخلی 
محسوب  توسعه گرا  خارجی  سیاست  مولفه های 
می گردند، مرفوع نگردیده است. براساس مولفه های 
طی  به  نیاز  افغانستان  توسعه گرا  خارجی  سیاست 
کشورهای  با  تعامل  در  مهم  مرحله  چهار  نمودن 
منطقه براساس تجربه تاریخی خویش دارد. تعقیب 
مراحل ذیل نه تنها موجب تقویت پرستیژ بین المللی 
تقویت  نیز  را  ملی  هویت  بلکه  می گردد،  افغانستان 

می کند.
افغانستان  تاریخی  تجربه  براساس  خنثاسازی:   -

 فردوس

 سید مهدی منادی- استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل
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در حال حاضر این کشور به اندازه کافی با چالش های در روابط خود با یکی 
از همسایگان )پاکستان( که یکی از دو مسیر های ارتباطی آن به بازار 

جهانی می باشد، روبه رو است. حاکمان می بایست در سیاست خارجی شکاک 
باشند. بهبود روابط با پاکستان در آینده نزدیک خیال بافی ای بیش نیست. 
از این رو پیوستن با ایتالف به رهبری عربستان سعودی، روابط نستبا خوب 
افغانستان با همسایه دیگر )ایران( که مسیر دوم این کشور به بازار جهانی 
می باشد و در سیاست داخلی افغانستان نیز تاثیرگذار است را، بدون شک 

تیره و تار خواهد ساخت. 

نظم نوین جهانی، بحران یمن
 و موقف افغانستان 

یمن در حال اجرا شدن است. 
هرچند قسمت عمده بحران یمن به ناکامی  داخلی این 
از حکومت  باقی مانده  مدیریتی  نارسایی های  و  دولت 
آقای صالح بر می گردد، اما عمیق تر شدن بحران یمن 
نظم  نارسایی های  و  بین المللی  نظام  تغییرات در  اثر  از 
دولت  نقش  می باشد.  چندقطبی«  »تک قطبی-  فعلی 
و  یمن ضعیف گردیده  بحران  در  )امریکا(  تک قطب 
میانه  قدرت های  برای  بازی  فضای  قدرت  خالی  این 
رقابت  است.  کرده  باز  را  ایران(  و  سعودی  )عربستان 
عربستان و ایران در یمن، بحران این کشور را روز تا 
روز مغلق تر می سازد. از اثر این مداخالت دولت یمن 
از مرز ناکامی  عبور کرده و در حال فروپاشی می باشد. 
سخن  یمن  باثبات  آینده  از  نمی توان  آسانی  با  دیگر 

راند. 
دو قدرت میانه درگیر در بحران یمن در تالش یافتن 
حامیان منطقه ای و بین المللی برای اثبات ادعا و تامین 
برای  تالش  شرایطی  چنین  در  می باشند.  خود  منافع 
صورت  نیز  منطقه  ضعیف  کشور های  توجه  جلب 
افغانستان  چون  ضعیفی  کشور  میان  این  در  می گیرد. 
می بایست چگونه سیاستی را اتخاذ کند تا آسیپ پذیری 
از بحران یمن  به قسمتی  خود را به حداقل رسانیده و 

مبدل نگردد؟ 
یمن،  بحران  که  دریافت  می توان  سطحی  نگاه  با 
قرار  گزینه  چندین  برابر  در  را  افغانستان  حکومت 
حکومت  که  همان طوری  نخست  گزینه  است.  داده 
افغانستان تمایل دارد، پیوستن به ایتالفی است که تحت 
رهبری عربستان سعودی شکل گرفته است. این گزینه 

در صورتی می تواند منافع داخلی و خارجی افغانستان 
از  دقیق  مطالعه  و  نتیجه گیری  با  که  کند  تامین  را 
افغانستان اتخاذ  فاکتور های سیاست داخلی و خارجی 
شده باشد و پیش بینی تقریبی از عواقب و تاثیرات آن 
گرفته  صورت  کشور  خارجی  و  داخلی  سیاست  در 
شکل گیری  از  بعد  که  می رسد  به نظر  بعید  اما  باشد. 
ایتالف به رهبری سعودی در طول چند روز گذشته، 
حکومت افغانستان تمام جوانب قضیه را مورد سنجش 

قرار داده باشد. 
از دید نگارنده، افغانستان با داشتن وضعیت شکنندگی 
کاستی های  دولت-ملت،  اساسی  ساختار های  در 
ضعیف  بافت های  داخلی،  سیاست  در  ساختاری 
در  خارجی  فاکتور های  به  وابسته  اقتصاد  و  اجتماعی 
وضعیتی قرار ندارد که عضوی از ایتالف یادشده گردد 
و در صورتی که افغانستان نتواند با اتکا به توانایی های 
را  ایتالف  در  خویش  عضویت  موقف  خود  داخلی 
می گیرد  قرار  ایتالف  این  ابزار  به عنوان  سازد،  ثابت 
از  قسمتی  به  افغانستان  که  است  زمانی  درست  این  و 
بحران یمن مبدل می گردد. سنجش بعد خارجی قضیه 

برای حکومت افغانستان حیاتی است. 
در حال حاضر این کشور به اندازه کافی با چالش های 
که  )پاکستان(  همسایگان  از  یکی  با  خود  روابط  در 
جهانی  بازار  به  آن  ارتباطی  مسیر های  دو  از  یکی 
می باشد، روبه رو است. حاکمان می بایست در سیاست 
در  پاکستان  با  روابط  بهبود  باشند.  شکاک  خارجی 
این رو  از  نیست.  بیش  خیال بافی ای  نزدیک  آینده 
روابط  به رهبری عربستان سعودی،  ایتالف  با  پیوستن 
نستبا خوب افغانستان با همسایه دیگر )ایران( که مسیر 
بازار جهانی می باشد و در سیاست  به  این کشور  دوم 
داخلی افغانستان نیز تاثیرگذار است را، بدون شک تیره 

و تار خواهد ساخت. 
از جانب دیگر هرچند عربستان سعودی ابزار بازیگری 
اختیار  در  را  منطقه ای  قدرت های  از  یکی  به عنوان 
خارجی  سیاست  اهداف  و  منطق  بینش،  از  اما  دارد، 
سیاست  که  را  مسیری  می باشد.  بی بهره  هوشیارانه 
در  سیاسی  تعقل  منطق-  بدون  و  احساساتی  خارجی 
بسیاری  در  و  است  پیش بینی  غیرقابل  می گیرد،  پیش 

حاالت به نتیجه درستی منتج نمی گردد. 
کشور  قضیه  در  می توان  را  سعودی  خارجی  سیاست 
فارس  خلیج  دیگر کشور های حوزه  قضایای  و  عراق 
کشور  گذشته  دهه  یک  در  داد.  قرار  ارزیابی  مورد 
احساساتی  خارجی  سیاست  عراق  قضیه  در  سعودی 
سال  در  به کویت  عراق  به دلیل حمله  کرد.  اختیار  را 
این  با  خود  دیپلوماتیک  روابط  سعودی  دولت   1990
کشور را به حالت تعلیق در آورد و تا امروز پس از این 
همه تغییرات سیاسی در عراق این کشور هنوز از داشتن 
دقیق  معلومات  نمایندگی سیاسی که حداقل می تواند 
به شیخ نشینان سعودی را اخبار کند  از وضعیت عراق 
منطق  و  نبود دیدگاه  نشان دهنده  این  بی بهره می باشد. 

سیاسی در سیاست خارجی یک دولت است. 
گزینه دومی  که در برابر حکومت افغانستان قرار دارد، 
حمایت از ایران و پیوستن به جانب مخالف ایتالف به 
رهبری سعودی است. با این تصمیم حکومت افغانستان 
بر  در  خود  همسایه  کشور  از  را  امتیازاتی  می تواند 
آورده شدن مشکالت داخلی و خارجی خود به دست 
آورد. اما عواقب مخرب این تصمیم کم تر از پیوستن 
به ایتالف تحت رهبری سعودی نیست. داخل شدن به 
سیاست  ساختار های  بر  منفی  تاثیراتی  مخالف  جبهه 

داخلی و خارجی افغانستان به وجود خواهد آورد. 
گزینه سوم و مناسب ترین گزینه اختیار موقف »بینابین« 
در  می باشد.  میانجی  نقش  ایفای  و   )Hedging  (
تشکیل  با  می تواند  افغانستان  حکومت  گزینه  این 
نهاد های  و  دیپلوماسی  دستگاه  از  مختلف  تیم های 
دینی- اجتماعی وارد عمل شده، تجربیات خود را از 
جنگ های گذشته در افغانستان با طرفین بحران در یمن 
به اشتراک گذاشته و از جانب دیگر با استفاده از ابزار 
مقامات  با  خود  میانجی گری  دیدار های  دیپلوماتیک 

سیاسی عربستان سعودی و ایران را برقرار کند. 
با این شیوه حکومت افغانستان می تواند اعتماد هر دو 
هر  برای  دوست  نقش  و  کرده  جلب  را  قضیه  طرف 
دو جانب بحران را ایفا کند. در صورت عملی کردن 
موفقانه این گزینه، حکومت افغانستان نه تنها به قسمتی 
از بحران یمن مبدل نمی گردد، بلکه صاحب امتیازات 
جانب  دو  هر  مقابل  در  خود  نقش  ایفای  از  معتبری 

بحران یمن می گردد.
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بازی  و  نقش  ایفای  فضای  جهانی  نوین  نظم  هرچند 
در  اما  است،  کرده  فراهم  را  میانه  قدرت های  برای 
بیش  ضعیف«  »قدرت  ظرفیت  با  کشور های  نظم  این 
از هر زمان دیگری آسیپ پذیر می باشند. دولت های با 
ظرفیت قدرت ضعیف به دولت هایی اطالق می گردد 
که قدرت تاثیرگذاری در نظام بین المللی را نداشته و 
می گردند.  متاثر  بین المللی  سیاست های  از  عکس  بر 
آسیپ پذیری دولت های ضعیف در نظم نوین جهانی 
تک قطب  دولت  نظم  این  در  که  است  دلیل  بدان 
توانایی رسیدگی به تمام قضایای بین المللی را ندارد و 
دخالت نهاد های بین المللی که زمانی هدایت گر آن ها 
دولت تک قطب بود، مورد پسند و قبولی دولت های با 

ظرفیت قدرت میانه قرار نمی گیرد. 
در نتیجه این نهاد ها دیگر کارایی گذشته را ندارند. از 
اداره  توانایی  نه  میانه نوظهور  جانب دیگر قدرت های 
بحران های بین المللی را دارند و نه هم مسوولیت چنین 
به  تا روز  را می پذیرند. در چنین وضعیتی روز  عملی 
چنین  کنترول  می گردد،  افزوده  بین المللی  بحران های 
بدور  بعضی حاالت  در  و  بحران هایی دشوار گردیده 
با  یک طرف  از  میانه  قدرت های  می گردد.  امکان  از 
دیگر  جانب  از  و  می کنند  رقابت  تک قطب  قدرت 
می گیرد.  شکل  خودشان  میان  جدیدی  رقابت های 
با  ضعیف  کشور های  داخلی  تنش های  و  خشونت 
یافتن  و  گردیده  مغلق تر  خارجی  بعد  نمودن  اختیار 
می گردد.  دشوار  آن ها  برای  مسالمت آمیز  راه حل 
تجربه عملی این وضعیت در بحران های فعلی موجود 
و  عراق  لیبیا،  سوریه،  اوکراین،  چون  کشور هایی  در 

باورند  این  بر  بین الملل  روابط  دانشمندان  از  تعدادی 
که  از وضعیت تک قطبی  امروزی  بین المللی  نظام  که 
عبور  بود،  امریکا  متحده  ایاالت  به دست  آن  رهبری 
 Uni-Multi( دوران تک قطبی- چندقطبی  و  کرده 
بدین  این  می کند.  سپری  را  خویش   )Polarity
متحده  ایاالت  بین المللی  فعلی  نظم  در  که  معناست 
قدرت  چندین  و  تک قطب  دولت  به عنوان  امریکا 
می کنند.  ایفا  را  »چندقطب«  نقش  بین المللی  نوظهور 
بین المللی  قدرت  و  نفوذ  کاهش  از  جدید  نظم  این 
قدرت  ظرفیت های  با  دولت های  ظهور  و  تک قطب 
نظم  چنین  در  است.  آمده  به وجود  میانه  و  بزرگ 
جهانی، قدرت بین المللی میان واحد های متعدد سیاسی 
در  با  تک قطب  دولت  و  گردیده  تقسیم  بین المللی 
نظر داشت نقش دیگر قدرت ها از نفوذ ویژه خود در 
سیاست بین المللی بهره می برد. این وضعیت در سیمای 

سیاست امروز بین المللی مشهود است. 
حال  در  جهانی  حکومتداری  جدید  نهاد های 
بزرگ  قدرت  ظرفیت  با  دولت های  و  شکل گیری اند 
نقش  تجربه  حال  در  و  دیده  مساعد  را  فضا  میانه  و 
چندی  می باشند.  بین المللی  مهم  قضایای  در  خود 
پیش وقتی صحبت از تاسیس بانک انکشاف زیربنایی 
گردید،  مطرح  چین  رهبری  به   AIDB آسیایی 
فرانسه  انگلستان،  همچون  اروپایی  متعدد  کشور های 
بنیان گذاری  و  پیوستن  برای  آمادگی خویش  ایتالیا  و 
زیربنایی  انکشاف  بانک  داشتند.  ابراز  را  بانک  این 
ایفای  جهانی  مالی  حکومتداری  در  می تواند  آسیایی 
به  آن  رهبری  که  جهانی  بانک  نقش  کرده،  نقش 
امریکاست را کم رنگ تر ساخته  ایاالت متحده  دست 
و به رقابت با آن بپردازد. این فضا از برکت نظم نوین 
جهانی برای کشور های اروپایی و جمهوری خلق چین 

فراهم شده است. 
بین المللی  فعلی  مهم  قضایای  در  ترتیب  همین  به 
با ظرفیت  برای کشور های  نقش  ایفای  و  بازی  فضای 
سعودی،  عربستان  ایران،  روسیه،  چون  میانه  قدرت 
و...  جنوبی  افریقای  برازیل،  پاکستان،  هند،  ترکیه، 
فعلی  سیاست  در  دولت ها  این  است.  شده  مساعد 
نظام  در  حالی که  در  می باشند،  تاثیرگذار  بین المللی 
متاثر  از جمله کشور های  بین المللی  و تک قطبی  قبلی 

از سیاست بین الملل محسوب می شدند. 

فواد نظامی، استاد دانشگاه
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از جمله 1200 بنای تاریخی که در افغانستان در خطر نابودی است بیش از 
هشت صد بنای آن در والیت هرات واقع شده. با مدیر عمومی  یونسکو خانم ایرینا بو 
کووا، در محافل بین المللی یونسکو در پاریس، روم و آخن آلمان، با سفرای کشور های 

مختلف همراه با نمایش سالید ها این درد را در میان گذاشتم ولی با همه تالش ها 
و دوندگی ها نتوانستم در سطح کشور جز شمار کمی  را با بودجه ناچیز وزارت و یا 

گدایی پیش این و آن مرجع خارجی نجات دهم. 

 دای چوبانی

روزگار که خوب باشد، زمان چنان به 
سرعت می گذرد که آدم تا می خواهد 
آخر  از  کیلومتر  هشتاد  بگیرد،  بریک 
خط گذشته است. کاش ممکن می بود 
قوطی  در  را  گذشته  یک سال  که 
خود  با  همیشه  و  می کردیم  شیشه ای 
گذشته  یکسال  این  می داشتیم.  نگه 
سلطان زوی  داوود  داشت،  انتخابات 
داشت،  کرزی  خداحافظی  داشت، 
داشت،  امرخیل  داشت،  کری  جان 
کباب گوسفند داشت، شنود مکالمات 
نارنجی  و  سبز  انقالب  داشت،  تلیفونی 
داشت،  میلیونی  تظاهرات  داشت، 
موازی  حکومت  داشت،  بازشماری 
بغل کشی  داشت،  جورآمد  داشت، 
داشت،  دیروقت  کابینه  داشت، 
درجن- درجن منفک داشت، چرخش 
یک هزارودوصدوهشتاد درجه سیاست 
این که آنچه  خارجی داشت و خالصه 
تنها  ما  داشتند،  قسط  در  همه  خوبان 

داشتیم. 
برای  روز  هر  ما  گذشته  سال  یک  در 
داشتیم.  داغ  موضوع  خود  فیسبوک 
و طرف ها  بود  کامال مشخص  صف ها 
بگوید  نفر  یک  بود  نیاز  فقط  آماده. 
امین  هدایت  دوم  معاون  چشم  باالی 
دشنام  آپدیت  چنان  ابروست،  ارسالن 
گرد- هرچه  گوگل  که  می دادیم 

معادل  نمی توانست  می چرخید،  گرد 
پیدا  جهان  زنده  زبان های  در  را  آن 
هیجان  لحظه  هر  بخیر،  یادش  کند. 
هشت  با  نورستانی  یوسف  داشتیم. 
میز  پشت  که  دیگر  برحق  کمیشنر 
دقت  به  چنان  می نشستند،  نتیجه  اعالن 
که  می دادیم  گوش  حرف هایش  به 
صاحب  حضرت  می کردیم  فراموش 
یک  برای  است.  قهر  هنوز  مجددی 
ایجاد  رییس جمهور  که  شغلی  میلیون 
و  می ساختیم  بود، خلص سوانح  کرده 
می گرفتیم.  را  کاری  مصاحبه  آمادگی 
امروز متوجه شدم که همه آن روزهای 
مثل یک خواب شیرین گذشته  عسلی 
برنخواهد  وقت  هیچ  دیگر  و  است 
گشت. ما اولین و آخرین نسلی هستیم 
به صورت  را  فوق  تمام رویدادهای  که 
از  گذشته  سال  یک  در  »پکیج«  یک 
نزدیک دیدیم. نسل های بعدی ما حتی 
اگر ماشین برگشت زمان را هم اختراع 
از رویدادهای  ما  کنند، نمی توانند مثل 
سال گذشته لذت ببرند. هرچه نباشد ما 

مجری و طراح آن بوده ایم.

یک سال خوب گذشت
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آرامگاه امیرعلی شیر نوایی بنا شده بود و چون ارزش 
تاریخی و هنری نداشت پس از ویران کردن آن بنای 

مجلل »قصر سپیدار« را به جای آن پی افگندند.
ازبکستان،  سفارت  از  من  دستورپذیری  باره  در 
مرا  که  کس  هر  است.  مضحک  تان  اظهارات، 
می شناسد و از سابقه کار من که در جمهوری سردار 
محمد داوودخان شهید آغاز شد و با سال های جهاد 
از  که  کنونی  نظام  در  هم  سال  سیزده  و  یافت  ادامه 
می داند که جایی که  دارد،  اطالع  آنم،  بنیان گذاران 
منافع ملی و غرور میهنی در کار بوده، سر به آسمان 

هم خم نکرده ام تا چه رسد به سفارت های خارجی.
مشوره  یونسکو  با  نه  نو،  گنبد  ساخت وساز  باره  در 
امر  این  در  نه  و  ازبکستان  با سفارت  نه  و  آمد  بعمل 
خیر داخلی نیازی به مشوره داشتم. طرح آن از وزارت 
برگزاری  از  پیشتر  بسیار  و  بود  فرهنگ  و  اطالعات 
سمینار هرات در گذرگاه تاریخ، مدنظر ما بود و آقای 
بهره رییس اطالعات و فرهنگ پیشین والیت هرات 

کامال در جریان آن قرار دارد. 
تخریب  برای  مجوزی  هیچ گونه  شما  نظر  برخالف 
بود،  ملکیار ساخته شده  آقای  هدایت  به  گنبدی که 
هرچند  نشده،  صادر  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از 
شما  قول  به  نه  و  داشت  تاریخی  ارزش  نه  گنبد  آن 
ارزش باستانی، کلمه باستانی را هم در این گونه موارد 

نباید به کار برد.
»ارتباط  ازبکستان  سفارت  با  مرا  ارتباط  که  آن جا 
خاص« پنداشته و همراه با نقطه نقطه آورده اید و این که 
آیا این کار »رایگان« صورت گرفته، پندار های ذهن 
بیماری است که بیشتر به افتراآت مجاور تعویذنویس 
زیارت شاه دوشمشیره شبیه است تا به سخنی از روی 

منطق و سنجش.
توصیه صمیمانه من به شما این است که بدون اتالف 
جامعه  و  روشنفکران  با  همراه  واهیات،  روی  وقت 
اعمار  جلو  تا  بکوشید  مقدور  حد  در  هرات  مدنی 
را  هرات  سنتی  معماری  با  بیگانه  و  بدقیافه  بنا های 
آنان  بگیرید.  آنند،  کار  در  دست  طماعی  افراد  که 
را  هرات  شهر  پرافتخار  هویت  بلندمنزل ها  ساختن  با 
سیمای  این  از  بیش  نباید  می کنند،  و  کرده اند  نابود 

و  حرص  گرامی  قربانی  و  مبارک  شهر  این  دل پذیر 
آز سود پرستان شود. در ده سال دوره وزارتم در این 
نتیجه آن مقطعی و در کوتاه  اما  بسیار کوشیدم،  امر 
زمان بود و افراد پول پرست هم چنان زدوبند هایی که 
و  ملی  خیانت  این  دامنه  بودند.  دست به کار  داشتند، 
از  نه  و  برچیده شده  از شهر هرات  نه  هنوز  فرهنگی 

سایر والیات تاریخی افغانستان.
از جمله 1200 بنای تاریخی که در افغانستان در خطر 
والیت  در  آن  بنای  هشت صد  از  بیش  است  نابودی 
هرات واقع شده. با مدیر عمومی  یونسکو خانم ایرینا 
پاریس،  در  یونسکو  بین المللی  محافل  در  کووا،  بو 
مختلف  کشور های  سفرای  با  آلمان،  آخن  و  روم 
همراه با نمایش سالید ها این درد را در میان گذاشتم 
نتوانستم در سطح  با همه تالش ها و دوندگی ها  ولی 
کشور جز شمار کمی  را با بودجه ناچیز وزارت و یا 
دهم.  نجات  خارجی  مرجع  آن  و  این  پیش  گدایی 
اعضای  و  رییس  که  گویا  بود  گذشته  سال  اوایل 
شورای والیتی هرات بغرض دادخواهی در خصوص 
وضع ابنیه تاریخی هرات در یکی از جلسات شورای 
از  آنان  و گالیه  ظاهرا شکوه  یافتند.  وزیران حضور 
وزارت اطالعات و فرهنگ بود که به این امر حیاتی 
حاضر  وزرای  شاید  نمی پردازم.  است  الزم  چنان که 
رد  در  من  که  بودند  منتظر  هرات  والیتی  شورای  و 
انتقاد ها  آن  همه  من  عکس  بر  بپردازم.  انتقاد ها  آن 
از کم توجهی حکومت،  دانسته  بر صواب  و  به جا  را 
باب شکوه سردادم.  این  مالیه در  به خصوص وزارت 
از جمله گفتم که در گذشته ها، در سال های سلطنت، 
سال هایی که ما دالر را به چشم ندیده بودیم و در آمد 
محصول  از  خاصی  درصدی  بود،  ناچیز  هم  دولت 
مسجد  ترمیم  و  حفظ  هزینه  صرف  هرات  گمرک 
ما است،  تاریخی  بناهای کم نظیر  از  جامع هرات که 
می شد )این مطلب را مرحوم عبداهلل خان ملکیار به من 
گفته بودند.( اما حاال که میلیاردها دالر به این کشور 
سرازیر شده، ما بودجه ترمیم کامل آن بنای متبرک و 

با عظمت تاریخی و هنری را نداریم.
تشکر آقای امین که مرا بر سرگپ آوردی. بحق امین 

باش برادر.

نوشته ای  گرامی 8صبح  روزنامه  حوت   26 شماره  در 
و  کنید  کتمان  »شما  عنوان  با  امین  م  قلم  به  آمده 
چنین  که:  می دهد  ادامه  بعدا  و  باشید«  اطاعت پذیر 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  به  ازبکستان  سفیر  گفت 
بیان  آزادی  بحمد اهلل  که  کشوری  در  اوال  پیشین... 
پرده  در  را  خودش  کسی  که  حاجت  چه  داریم 
استفسار نام مستعار پنهان کند. دوم این که آیا شما در 
تان  اصلی  نام  مثل  فرهنگ  اطالعات و  میز وزیر  زیر 
پنهان شده بودید که چنین جمله ای را به گوش خود  
از سفیر خطاب به وزیر شنیده باشید؟ اگر چنین نیست 
چگونه این طور با اطمینان و یقین مطلق روایت کرده 

اید! 
حقیقت این است که آن قسمت از نبشته روی سنگ 
که از طرف شرکت ساختمانی در بیرون گنبد نصب 
دستور  به  برمی خورد  ما  همسایه  کشور  به  و  شده 
شخص خودم حذف شده است، ولی نه به آن صورت 
دراماتیک در نیمه شب و پنهان از انظار که شما تخیل 

کرده اید.
من از وجود چنان نوشته ای بر روی سنگ در بیرون 
نمی دادم.  اجازه  اول  در  اال  و  نداشتم  اطالع  گنبد 
نیستم و  نوشته ها  نامم در چنین  به ذکر  شخصا عالقه 
در این همه باز سازی ابنیه تاریخی که در دوره ده ساله 
مرا  نام  جا  هیچ  در  شما  گرفته  صورت  من  خدمت 

نمی بینید. زنده ام نامم از حیا می برید.
از کار آن  »دیارسازان« )که  اصال شرکت ساختمانی 
رضایت  نوایی  علی شیر  امیر  آرامگاه  بنای  اعمار  در 
چیزی  سنگ  آن  روی  نمی بایست  داریم(  کامل 
تولید  عقده  برنجاند،  را  ما  همسایه  که کشور  بنگارد 
زیرا  بگذارد،  ناگوار  اثر  آنان  با  ما  روابط  در  و  کند 
تلقی از چنان نوشته ای این نخواهد بود که کار یک 
شرکت ساختمانی است، بلکه آن را به حساب دولت 
سودی  آن که  بدون  سوءتفاهمی  بیجا  و  می گذارند 
که  می بینید  خود  شما  می شود.  تولید  باشد،  آن  در 
از همسایگان درد  بعضی  از دست  اندازه کافی  به  ما 
روی  بر  جمله ای  نوشتن  با  است  الزم  آیا  می کشیم. 
متصور  آن  از  فایده ای  که  گنبد  بیرون  در  سنگ 
آوریم،  به وجود  دیگری  خصم  و  بدخواه  نیست، 
اثر  نیز  ایشان  با  ما  روابط  ابعاد  سایر  بر  که  طوری  به 
که  ما  بیرونی  دوستان  بسا  چه  بگذارد؟  نامطلوب 
وعده ها کرده اند، حتی موافقت نامه ها امضا کرده اند و 
بعد همه چیز را به فراموشی سپرده اند و به تقاضا های 
مکرر ما پاسخ نداده اند. این وضع را در موارد مختلف 
دیدیم.  غزنی  تاریخی  ابنیه  بازسازی  مورد  در  به ویژه 
اما به مصلحت ما و نظامی  که امروز در کشور برقرار 
بود  نخواهد  و  نیست  نیامده،  به دست  آسان  و  است 
که اسامی  کشور ها و بدقولی شان را برمال سازیم. در 
حالی که ما توانستیم به هر صورتی که بود از بودجه 
فقیرانه وزارت اطالعات و فرهنگ گنبدی را که الزم 
بود ساخته شود، همان طور که می خواستیم به همت 
باره  در  کردیم.  بنا  »دیار سازان«  ساختمانی  شرکت 
نقشه اولی بنای آرامگاه، من نماینده یونسکو و سفیر 
مربوط را به دفترم احضار کردم و ناهمخوانی نقشه را 
که بسیار زیبا و مدرن بود ولی با معماری سنتی هرات 
سر سازگاری نداشت، مطرح کردم و طالب حذف و 
ایزاد هایی در آن شدم، هرچند می دانستم که آوردن 
آن تغییرات باالتر از قدرت ایشان بود. در باره گنبدی 
که با هدایت دوست بزرگوار و مهربانم جناب مرحوم 
در  اخیر  سال های  همین  در  که  ملکیار  خان  عبداهلل 
پیوستند،  به رحمت حق  متحده  ایاالت  مریلند  ایالت 
دهه  توانست چند  گنبد  این  باید گفت که  آباد شد، 
مقبره را از برف و باران و دیگر آسیب های احتمالی 
هنری  و  تاریخی  ارزش  هیچ گونه  اما  دارد،  محفوظ 
مراتب  به  گنبدی  را  آن  جای  خوشبختانه  و  نداشت 
در  داوودخان  مرحوم  مسکونی  منزل  گرفت.  بهتر 
جوار ارگ که چندین دهه آن مرحوم و خانواده اش 
قبلی  گنبد  از  پیشتر  مراتب  به  کردند  زندگی  آن  در 

در پاسخ به »شما کتمان کنید و...«
دکتور سید مخدوم رهین
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       حکیمی

از خانواده های مسافران 
کنید دلجویی 

زابل،  در  گروگان گیری  از  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با 
کاری  حکومت به سکوت استراتژیکش ادامه داده و هیچ 
در  است.  نداده  انجام  شده  ربوده  مسافران  آزادی  برای 
گروگان گیری، این امیدواری وجود  نخستین روزهای این 
کرات موسفیدان محلی منجر  که پادرمیانی و مذا داشت 
کرات نتیجه ای  به آزادی آن ها خواهد شد. وقتی این مذا
را در زابل  افغانستان عملیاتی  در پی نداشت، حکومت 

کرد. آغاز 
آغاز  با  نداشت.  پی  در  نتیجه ای  هیچ  نیز  عملیات  این 
نیروهای  که  آمد  به وجود  زیادی  امید های  عملیات  این 
آزاد  گروگان گیران  چنگ  از  را  مسافر   31 بتوانند  کوماندو 
کنند ولی چنین نشد و عملیات به هیچ نتیجه ای نرسید. 
تبدیل  معما  یک  به  زابل  در  گروگان گیری  ترتیب  این  به 
که چرا این قضیه اتفاق  کسی نمی داند  شده است و هیچ 

افتاده است.
در  واضح  به صورت  افغانستان  حکومت  مدت  این  در 
گروگان گیری لب به سخن نگشوده است. همه  مورد این 
کسی در این باره  کرده اند و به هیچ  سکوت استراتژیک 
کدام  در  مسافران  که  نیست  معلوم  نمی دهند.  معلومات 
گروهی این مسافران را ربوده و باالخره  والیت هستند، چه 

سرنوشت آن ها چه خواهد شد. 
گروگان گیری  از سوی دیگر حکومت روایت های متفاوتی از 
که  مقام ها می گویند  از  کرده است. بعضی  ارایه  زابل  در 
کار داعش است، برخی دیگر می گویند  گروگان گیری  این 

طالبان در پشت این قضیه قرار دارند. برخی ها معلومات 
که حکومت خانه هایی  غلط به مردم می دهند و می گویند 
که این مسافران در آن ها نگهداری می شود زیر نظارت  را 
که  قرار دارد و مواردی از این دست. این در حالی است 
که حکومت هیچ اطالعی  گفته اند  منابع موثق به 8صبح 

گروگان ها ندارد.  در مورد مکان نگهداری 
گروگان گیری مشخص است و منصور  در حالی که عامالن 
کر از چهره های برجسته طالبان در پس  کا داداهلل و عبداهلل 

گروگان گیری قرار دارند.  این 
گروگان گیری در زابل و سرنوشت نامعلوم مسافران، امنیت 
حاضر  حال  در  است.  کرده  خدشه دار  را  جامعه  روانی 
با  نمی توانند  افغانستان  شاهراه های  در  مسافری  هیچ 
کنند. این نگرانی در بین مسافران هزاره  خاطر آسوده سفر 
بیشتر است و آن ها فکر می کنند در شاهراه های افغانستان 
مردم  بین  در  روانی  امنیت  خوردن  برهم  نیستند.  مصون 
پایان  ناآرامی  این  به  باید  حکومت  و  است  ک  خطرنا

دهد. 
که در قبال سرنوشت  گفته است  با آن که حکومت بارها 
یکی  هیچ  مدت  این  در  ولی  نیستند،  بی اعتنا  گروگان ها 
دیدار  گروگانان  این  خانواده های  از  دولتی  مقام های  از 
نکرده و آنان را دلجویی نکرده است. مقام های حکومتی 
که از جزییات قضیه به خانواده های 31  مسوولیت دارند 
مسافر معلومات دهند و به عنوان یک دولت قانونی از آنان 

کنند. دلجویی 
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Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for purchasing of technical 
books  with delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company 
profile and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding 
process for” purchasing of different subject of  technical books for TVET Kabul.  

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 07 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی عیهاطال  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
در  شرایط قراردادیبا توجه با  النوع تخنیکی درکابلتهیه و انتقال  کتب مختلف  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروسه 

 این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید.

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک 5102  اپریل7 بجه تاریخ ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

قایان هریک سید جاوید اندیش و محمد طارق همادی: اطالعیه آ
قایان هریک سید جاوید اندیش فرزند سید محمد نسیم رئیس و مالک  آ
محمد  فرزند  همادی  طارق  محمد  و  کاروان  عالی  تحصیالت  مؤسسه 
طاهر همادی معاون و سهمدار شرکت تجارتی همادی لمتد، درخواستی 
خویش را عنوانی ریاست د افغانستان بانک به منظور خریداری قسمت از 
اسهام بانک تجارتی افغانستان ارائه نموده است. درخواستی متذکره در 
مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک 

گردیده است. غرض طی مراحل قانونی ثبت 
گر  که ا بدینوسیله به اطالع تمام اشخاص حقیقی و حکمی رسانیده میشود 
از اسهام  یا نظر در مورد فروش قسمت  کدام دعوی، شکایت، مالحظه و 
محمد  و  اندیش  جاوید  سید  هریک  قایان  آ به  افغانستان  تجارتی  بانک 
یخ نشر این اعالن  طارق همادی داشته باشند، میتوانند الی 30 روز از تار
به مدیریت جوازدهی آمریت عمومی نظارت امور مالی دافغانستان بانک 

کابل افغانستان رسمًا مراجعه نمایند. واقع ابن سینا وات 

گـــــــــهی آ

گـــــــــهی آ

گـــــــــهی آ

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for purchasing of Stationery 
with delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company profile 
and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” 
purchasing of stationery such as note book pen, pencil, white paper, white board, large file and etc. for 
PCP Kabul for one year. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 12 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یعه اطال  

خواهان همکاری های فنی ب  نماهندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان مهباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دیعوت ب  یعمل مهاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجره  واز شرکت های مجرب کابل مقهم GIZ بنـا دفتر   
تهه  و انتقال قرطاسه  باب از قبهل کتابچ ،قلم،پنسل،کاغذ سفهد،تخت  سفهد،فاهل  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروس  

در اهن پروس  اشتراک نموده ممنون  شراهط قراردادیبا توج  با  برای مدت هکسال کابلپی سی پی کالن و غهره برای 
 سازهد.

خوهش را تا  و پروفاهل کمپنی داشت  باشددهګر  ارګان های با ساح  قبلی دراهن یهاکاپی قرارداد ،گهری  درخواست سهم
    ب  آدرس الکترونهک 3122  اپرهل23 بج  تارهخ ۴ب  سایعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمهن نماهد.  tenders-afg@giz.de 

ACKU
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که رجب طیب اردوغان روز سه شنبه هفته جاری  در حالی 
که  کی از آن است  گزارش ها حا کرد،   به تهران سفر خواهد 
امضا  جمع آوری  حال  در  ایران،  مجلس  نمایندگان  برخی 
برای جلوگیری از ورود رییس جمهور ترکیه به ایران هستند.

رییس  فارس،  گزارش خبرگزاری  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
جمهور ترکیه در صدر هیاتی بلندپایه روز سه شنبه ۱۸ حمل 
به  خود  ایرانی  همتای  روحانی  حسن  رسمی  دعوت  به  و 

تهران سفر می کند.
انقره  که در تهران و  بیانیه مشترک مطبوعاتی  هم چنین در 
که طی این سفر  در آستانه این سفر منتشر شد، عنوان شده 
کره  کشور مالقات و مذا دو رییس جمهور و برخی وزیران دو 
خواهند داشت و مقرر شده تا دیدار آقای اردوغان با علی 

خامنه ای،  رهبر ایران نیز تنظیم شود.
و  نمایندگان مجلس  برخی  که  این ها در حالی است  همه 
جریان های سیاسی،  درصدد جلوگیری از سفر رییس جمهور 

ترکیه به ایران هستند.
در همین رابطه،  نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی 

روز  که  کرده  اعالم  فارس  خبرگزاری  با  گفتگو  در  ایران 
به  اردوغان  ورود  از  جلوگیری  بر  مبنی  نامه ای  یکشنبه 
ایران به امضای بیش از ۵۰ نماینده مجلس رسیده است و 

گرفتن امضاها ادامه دارد. هم چنان 
ایران  ملت  به  »اردوغان  این که  بیان  با  کوچکی نژاد  جبار 
ورود  از  باید  »رییس جمهور  گفت:  است«،  کرده  اهانت 
کند و اردوغان هم  ک ایران جلوگیری  اردوغان به داخل خا
که نسبت به ملت ایران روا داشته است به  باید از اهانتی 

کند.« طور رسمی عذرخواهی 
ایران  کردن  متهم  با  گذشته  هفته  ترکیه  رییس جمهور 
که  بود  گفته  خاورمیانه  منطقه  بر  تسلط  برای  تالش  به 
کشورهای عرب حاشیه  تالش های تهران، انقره، عربستان و 

خلیج فارس را »به ستوه« آورده است.
نمایندگان  از  گروهی  تا  بود  شده  سبب  گفته ها  این 
اردوغان  آقای  لغو سفر  ایران، خواستار  اصولگرای مجلس 
کنش دولت در تهران مواجه و لغو احتمالی  شوند؛ آنچه با وا

این سفر رد شد.

ود اردوغان به تهران می ر
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