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تجارت غیر رسمی/غیر قانونی

با جرایم  »مبارزه  بر گزارش دفرت  بنا 

UN�( ملل«  سازمان  مخدر  مواد   و 

DOC( ، پاکستان به دلیل موقعیت 

خود  فرد  به  منحرص  جغرافیایی 

جرمی  اقتصاد  بزرگ  چالش  با 

جرم  است.  روبه رو  غیرقانونی  و 

مناسبات  مرزی،  بین  جنایات  و 

به ویژه  همسایگانش  با  را  پاکستان 

افغانستان، پیچیده ساخته است. 

یافته  سازمان  های  شبکه 

حلقات  پوشش  تحت  جنایت کاران، 

و  رسمی  یافته  سازمان  مشابه 

فروشان،  عمده  مانند  غیررسمی 

حامیت  و  حامیان  رسمایه گذاران، 

کنندگان و... برای خود یک اقتصاد 

غیر قانونی پر رونق منطقه ای ایجاد 

کرده اند.

پویایی  از  ناشی  خطرات  گسرتش 

اقتصادی غیرقانونی و جنایی، اوضاع 

گسرتده   طور  به  را  جهان  و  منطقه 

است.  داده  قرار  الشعاع  تحت 

غیرقانونی  قاچاق  منونه،  به عنوان 

مواد مخدر سالمتی و امنیت  جهان 

را با خطر مواجه می کند و بخشی از 

تعلق می  به شورشیان  درآمدها  این 

امنیتی  چالش های  نه تنها  که  گیرد 

مناطق  به  بل  منطقه؛  هامن  برای 

دور دست هم پدید می آورد.

این گزارش...

ابعاد   سیاسی  توافق نامه    
یتی  تجاری-ترانز

کستان افغانستان   و    پا

انتخابات  در  نورستانی: 
یاست جمهوری 1398  ر

حداقل  به  سطح تقلب 
کاهش یافته بود

مزد؛  وز کارگران ر مرگی  وز ر
»د گشنگی، مزه ی نان خشک از کبابم کده بالاس«

ترک ميز گفت وگوهای دوحه؛ 

محب    طالبان     را      به 
ظهر یکی از همين روز ها، در پل سرخ ایستاده ام و به کارگران جنگ      تهدید      کرد

روزمزد خيره مانده ام. نزدیک به ۳۰ کارگر با چهره های خسته و 
افسرده، زیر نور آفتاب، ککنار کراچی، بایسکل...

حمدالله محب، مشاور امنيت 
ملی، می گوید که طالبان ميز 

گفت وگوهای صلح...

رگی  بـز غ  و در
که دنیا را فرا گرفت

یک دوست من از  کشمير-منطقه ی مرزی 
پاکستان و هند- است. پوست رنگی و 

چشم های آبی رنگی دارد. دوست دیگرم از 
افغانستان است و...

شبکه ی خبری ان بی سی، در گزارشی نوشته است که بسياری از فرماندهان طالبان از رخصتی های 
زمستانی شان به ميدان های جنگ فراخوانده شده اند...

دادگاه کیفـری بین املللـی کـه در الهـه ی 

اسـت  کـرده  اعـالم  دارد،  موقعیـت  هالنـد 

در  جنگـی  جنایت هـای  پرونـده ی  بـه  کـه 

رسزمین هـای فلسـطینی رسـیدگی خواهـد 

کـرد.

کیفـری  دیـوان  دادگاه  قاضی هـای 

رسسـخت  مخالفـت  وجـود  بـا  بین املللـی، 

بـه جنایت هـای  رسـیدگی  بـرای  ارساییـل، 

رای  فلسـطینی  رسزمین هـای  در  جنگـی 

دادنـد. آن هـا، اعـالم کردند که ایـن تصمیم 

بـا اسـتناد بـه آیین نامه هـا و اسـناد بنیادین 

قضایـی صـورت گرفتـه و بـه معنـای تـالش 

قانونـی  مرز هـای  یـا  دولـت   تعییـن  بـرای 

نیسـت.

ارساییـل و امریـکا کـه عضـو دیـوان کیفـری 

بین املللـی نیسـتند، با این تصمیـم دادگاه 

مخالفـت کرده انـد.

ارساییـل،  نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن 

ایـن تصمیـم را یهود سـتیزی خوانـده و گفته 

از  جلوگیـری  بـرای  کـه  »دادگاهـی  اسـت: 

جنایاتـی ماننـد هولوکاسـت تشـکیل شـده، 

اکنـون کشـور قـوم یهـود را هدف قـرار داده 

اسـت.«

وزارت خارجـه ی امریـکا نیـز، از ایـن تصمیم 

ابـراز نگرانی کرده اسـت.

خارجـه ی  وزارت  سـخنگوی  پرایـس،  نـد 

امریـکا، گفتـه اسـت: »از آن جـا کـه دیـوان 

کیفـری بین املللـی صالحیـت قضایـی خود 

را بـه حـوزه ی نظامـی ارساییـل بسـط داده، 

قابـل نگرانـی اسـت. 

موضـع مـا همـواره ایـن بـوده که ایـن دیوان 

بـه  محـدود  را  خـود  قضایـی  حـوزه ی  بایـد 

کشـورهایی کنـد کـه عضـو آن اسـتند و یـا 

ایـن حـوزه را بـه محـدوده ی شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل، محـدود کنـد.«

دیـوان  تصمیـم  ایـن  دیگـر،  سـویی  از 

کیفـری بین املللـی، با اسـتقبال شـامری از 

مقام هـای فلسـطینی رو بـه رو شـده اسـت.

کـه  کـرده  اعـالم  فلسـطینی  تشـکیالت 

همـکاری  بین املللـی  کیفـری  دیـوان  بـا 

می کند.نخسـت وزیر تشـکیالت فلسـطینی، 

گفتـه اسـت، ایـن هشـداری بـه مهاجهانـی 

شـان  اعـامل  می کردنـد  تصـور  کـه  اسـت 

مانـد. خواهـد  بی پاسـخ 

فایـو بنسـودا، دادسـتان کل دیـوان کیفـری 

بین املللـی، در سـال 2019، پـس از پنـج 

سـال تحقیـق، گفته بـود که برای رسـیدگی 

باخـرتی،  کرانـه ی  در  جنگـی  جنایـات  بـه 

نـوار غـزه و بیت املقـدس رشقـی، مدارکـی 

خواسـته  الهـه  دادگاه  از  و  دارد  دسـت  در 

بـود حـوزه ی بررسـی صالحیـت قضایـی او 

را بررسـی کنـد و حـاال پـس از بررسـی، ایـن 

پرونـده بـه خانـم بنسـودا، رسـیده اسـت، تـا 

بـه تحقیقـات خـود در بـاره ی جنایت جنگی 

در رسزمین هـای فلسـطینی ادامـه دهـد.

بـه  وابسـته  بین املللـی،  کیفـری  دادگاه 

سـازمان ملـل متحـد اسـت. ایـن دادگاه در 

سـال 2002 برای رسـیدگی به جنایت های 

جنگـی، نسل کشـی، جرایم بـری و تعرض 

و تجـاوز، تشـکیل شـد.

د افغانسـتان رصافانـو ټولنـې پـه کابل 

او والیتونـو کـې د افغانسـتان بانـک د 

پرېکـړې پـه غربګـون کـې د اعـرتاض 

وتـړل.  بازارونـه  رصافـۍ  د  ډول  پـه 

د  پیسـو  د  وایـي  ټولنـه  رصافانـو  د 

خدمتونـو دا مارکیټونـه به رسله شـنبې 

څخـه ترهغـه وختـه تـړيل وي چـې د 

نـه  سـتونزه  دوی  د  بانـک  افغانسـتان 

کـړې. حـل  وي 

 د افغانسـتان بانک الرښـونه کړې چې 

ټولـې رصافۍ بایـد د انفـرادي جوازونو 

پرځـای رشکتـي جوازونـه واخـي. خـو 

د افغانسـتان د رصافانـو ټولنـې پـه یوه 

رصافیـو  د  چـې  ویـي  کـې  اعالمیـه  

رشکتـي جوازونـه بایـد اختیـاري وي. 

رصافیـو  د  مخکـې  وایـي:»   ټولنـه  دا 

جوازونـه  انفـرادي  خدمتونـو  پـويل  او 

خـو  متدېـدل،  لپـاره  کلونـو  درېیـو  د 

اوس د افغانسـتان بانـک دغـه پروسـه 

سـتونزې  یـې  تـه  دوی  او  کـړې  لغـوه 

پیـدا کـړې دي.« د رصافانـو د ټولنـې 

اعالمیـه وایـي د افغانسـتان بانـک باید 

او  انفـرادي جوزانـه متدیـد  د رصافیـو 

کـې  والیتونـو  او  مرکـز  پـه  او  وویـي 

دې د الس پلورونکـو رصافانـو فعالیـت 

د رصافانـو لـه مقـررې رسه سـم تنظیـم 

  . يش

خـو د افغانسـتان بانـک بیـا ویـي چې 

نړیوالـو  لـه  پرېکـړه  جـواز  رشکتـي  د 

پـه ګـډه شـوې ده. رشیکانـو رسه 

 د دغـه بانـک مسـوولین وایـي د دې 

د  يش  کـوالی  کیـدل  پـي  پرېکـړې 

او پیسـو سـپینولو  ترهګـرۍ د متویـل 

اغېزناکـه متامـه يش.  دا  پـر وړانـدې 

بانـک وایـي د انفـرادي جواز اخیسـتلو 

پـه پرتلـه د رشکتـي جـواز اخیسـتلو پـه 

برابـرې  اسـانتیاوې  ګڼـې  کـې  برخـه 

دي. شـوې 

ونده ی جنایت های جنگی  بين المللی به پر گاه کیفری  داد
گی می کند فلسطينى رسید زمين های  سر در  صرافانو د اعتراض په بڼه د صرافۍ بازارونه وتړل

تحليل
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جهان خبر

شهـــر ما 
خـانـه ی ما نـیسـت!

نظم در شهرها یکی از 
مهم ترین پدیده هایی است که 

بدون آن زندگی...

سرنوشت بودجه 1۴۰۰ 
چه خواهد شد؟

به  آینده  سال  بودجه  روزها  این 

پارملان  و  دولت  کشمکش  موضوع 

این  طرح  در  است.  شده  تبدیل 

افغانستان،  آینده  بودجه سال مالی 

۴۵2 میلیارد و ۶۴0 میلیون افغانی 

میان،  این  از  که  شده  پیش بینی 

29۵ میلیارد و ۸10 میلیون افغانی 

بودجه عادی و 1۵۶ میلیارد و ۸۳0 

نظر  در  توسعه ای  بودجه   افغانی 

گرفته شده است.

بودجه  دوبار  هنوز  تا  پارملان 

است.  کرده  رد  را  دولت  پیشنهادی 

اول در دهم جدی سال جاری،  بار 

پیشنهادی  بودجه  رد  با  پارملان 

که  بود  خواسته  دولت  از  دولت، 

پیشنهادی  بودجه  در  را  تغییراتی 

که  اشکالی  ظاهراً  کند.  اعامل 

پارملان بر این بودجه وارد کرده بود، 

ناعادالنه و نامتوازن...

6
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طالبان از تعطیالت زمستانی 
به میدان جنگ فراخوانده شدند
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گفـت که شـواهدی کافـی مبنی بـر ارتبـاط طالبان با 

القاعـده وجود دارد. 

پـس از توافق نامـه ی دوحـه، تنهـا طالبـان متهـم بـه 

ایـران-  القاعـده نشـده اسـت؛  بـا شـبکه ی  همـکاری 

همسـایه غربـی- افغانسـتان نیـز از سـوی مقام هـای 

امریکایـی متهـم بـه همـکاری و پنـاه دادن بـه رهـربان 

شده اسـت.  القاعـده 

امریـکا،  پیشـین  خارجـه ی  وزیـر  پومپیـو،  مایـک 

سه شـنبه )2۳ جـدی( کـه در کلـوپ ملـی مطبوعـات 

در یـک نشسـت خربی صحبت می کـرد، گفت: »ایران 

بـه کانـون اصلـی القاعـده تبدیـل شـده و افغانسـتان 

جدیـد بـرای ایـن گـروه اسـت؛ حتـا بدتـر از آن.«

او افـزود: »وضعیـت کنونـی ایـران از نظـر ارتبـاط بـا 

گـروه القاعـده، بدتـر از افغانسـتان در زمـان حمـالت 

بـرای امریـکا اسـت.« 11 سـپتامرب 2001 

ایـن سیاسـت مدار امریکایـی، برای بارنخسـت، کشـته 

شـدن ابومحمـد املـرصی، فـرد شـامره دوم القاعده را 

تاییـد کرده اسـت.

تایمـز،  نیویـارک  روزنامـه ی  معلومـات  اسـاس  بـر 

نیروهـای اطالعاتـی ارساییل، ابومحمـد املرصی -فرد 

کشـته اند. تهـران  در  را  القاعـده-  دوم  شـامره 

از  نقـل  بـه   ،2020 نوامـرب   13 در  تایمـز،  نیویـارک 

چهـار مقـام امنیتـی و اطالعاتـی امریکا، گـزارش داده 

اسـت کـه افـراد کشته شـده؛ عبدالله محمـد عبداللـه 

ملقـب بـه ابومحمـد املـرصی و دخـرت او مریـم همـر 

حمـزه بـن الدن، پر اسـامه بـن الدن، توسـط ماموران 

اسـت.  شـده  کشـته  امریـکا  از  نیابـت  بـه  ارساییـل 

ایـن روزنامـه ی امریکایـی، گفتـه اسـت: »هنـوز معلوم 

در  امریـکا  اطالعاتـی  و  امنیتـی  نهادهـای  نیسـت 

جریـان عملیـات کشته شـدن او نقش داشـتند یا خیر؛ 

امـا سـال ها املـرصی را در ایـران زیـر نظـر داشـتند.«

تایمـز  نیویـارک  بـه  اطالعاتـی،  و  امنیتـی  مقام هـای 

از سـال 200۳ در  ابومحمـد املـرصی  گفته انـد کـه 

ایـران در بازداشـت بـه رس می بـرد؛ امـا ۵ سـال پیـش 

–در 201۵-آزاد شـده و در منطقـه ی پاسـداران تهران 

زندگـی می کـرد. گفتنـی اسـت کـه مقام هـای ایرانـی 

ایـن خـرب را رد کردنـد و گفتنـد کـه فـرد کشـته شـده، 

اسـتاد تاریـخ از کشـور لبنـان بـود.

سیاسـی  کارشناسـان  از  شـامری  این حـال،  بـا 

پیچیـده  ایـران  بـا  القاعـده  رابطـه ی  کـه  می گوینـد 

اسـت؛ از یک سـو ایـران هـم واره القاعـده را متهـم بـه 

هراس افگنـی کـرده اسـت و از سـویی هـم بـه مثابـه ی 

اسـت. کـرده  عمـل  القاعـده  رهـربان  بـرای  میزبـان 

لطیـف آرش، پژوهشـگر روابـط بین امللـل، می گویـد 

کـه گزارش هـای زیادی وجود دارد که خانم اسـامه  بن 

الدن، شـعف العدل و محمداملـرصی در ایـران زندگـی 

می کردنـد. »القاعـده هیچ گاهـی در برابر ایـران اقدام 

نکـرده اسـت؛ محمداالفغانـی –عضـو القاعـده- بـاری 

خطـاب بـه ایمن الظواهـری- رهـرب شـبکه ی القاعـده 

گفتـه بـود کـه اگـر شـام اجـازه می دادیـد، ایـران را به 

بـرگ خـون تبدیـل می کردیم.«

از سـویی هم، ایران بارها متهم به حامیت تسـلیحاتی 

از گـروه طالبـان نیـز شـده اسـت. در تازه تریـن مـورد 

آن، روزنامـه ی صبـح کابل، گزارشـی را از »تک تیرانداز 

حیـدر« - سـالح ایرانـی-، مسـتند کـرد کـه ایـران بـه 

گـروه طالبـان داده اسـت. ایـن گـزارش در 1۵ دلـو 

سـال جـاری نر شـد. 

تاکیـد آقـای آرش نیـز، ایـن اسـت کـه ایـران رقیب رس 

سـخت امریـکا اسـت؛ از ایـن رو، طبق فرمول »دشـمن 

دشـمن شـام، دوسـت شامسـت« می توانیم بگوییم که 

ایـران، طالبـان و القاعـده را در برابـر امریـکا حامیـت 

اسـالم گرایان  کـه  اسـت  عالقمنـد  »ایـران  می کنـد. 

تنـدرو را در برابـر امریـکا بـه حرکـت در بیـاورد.«

سـایه ی روابـط طالبـان بـا القاعـده در گفت وگوهـای 

صلح

طبـق توافق نامـه ی دوحـه، گـروه طالبان بایـد هر نوع 

ارتبـاط اش را بـا گروه هـای تروریسـتی قطـع می کـرد؛ 

شـده  آورده  بـاال  در  کـه  معلوماتـی  اسـاس،  بـر  امـا  

اسـت، ایاالت  متحـده ی امریکا از ادامـه ی روابط گروه 

طالبـان و شـبکه ی القاعـده خـرب داده اسـت. 

»گـروه  نـام  زیـر  گزارشـی  در  امریـکا،  کانگـرس 

مطالعـه ی افغانسـتان« گفتـه اسـت که ایـاالت  متحده 

نبایـد بـا خروج شـتاب زده، پیروزی جنـگ را به طالبان 

بدهـد. در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه رهـربی دولت 

امریـکا باید خـروج نیروهای امریکایی را از افغانسـتان 

کاهـش دهـد؛ زیـرا خـروج عجوالنه، سـبب قوی شـدن 

شـبکه ی القاعـده و جنگ هـای داخلی در افغانسـتان 

شـد.  خواهد 

براسـاس ایـن گـزارش، ممکـن اسـت کـه طالبـان در 

گفت وگوهـا  از  امریکایـی  نیروهـای  مانـدن  صـورت 

بیـرون شـود.  به بـاور آگاهان سیاسـی، احتـامل قوی 

ایـن اسـت کـه امریـکا پـس از ارزیابـی توافق نامـه ی 

افغانسـتان  از  کامـل  به طـور  را  نیروهایـش  دوحـه، 

بیـرون نکنـد. 

ظاهـر عظیمی، کارشـناس سیاسـی، به رونامه ی صبح 

کابـل می گویـد کـه قـرار اطالعاتـی کـه از نهادهـای 

امنیتـی امریـکا منتر شـده اسـت، رویکـرد امریکا در 

قبـال گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان تغییـر خواهـد 

کرد. 

ایـن همـه در حالـی اسـت کـه دور دوم گفت وگوهـای 

رشوع  1۶جـدی  در  بـود  قـرار  کـه  افغانسـتان  صلـح 

بـه  اعضـای هیئـت طالبـان  بـه سـفرهای  بنـا  شـود، 

ایـران و روسـیه بـه تاخیـر افتـاده اسـت. در ایـن دور، 

هیـچ نشسـت اساسـی به جـز سـه نشسـت مقدماتـی 

و  افغانسـتان  دولـت  گفت وگوکننـده ی  هیئـت  میـان 

طالبـان برگـزار نشـده اسـت.

سرمقاله

که  موضوعاتی  آن  چه  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای 

باید بین هیئت حکومت و طالبان مطرح می شد و چه 

آن مواردی که در توافق امریکا و طالبان آمده، در حال 

گروه  از یک سو سعی می کند  امریکا،  است.  فروپاشی 

از سویی  و  القاعده کند  از  را متهم به حامیت  طالبان 

هم تأکید دارد که افزایش خشونت ها، تخطی از توافق 

دو طرف محسوب می شود.

این موضوع، شاید چندان قابل تأمل نبود؛ اما زمانی که 

آغاز کرد،  ایران  و  به روسیه  را  گروه طالبان سفرهایش 

مشخص شد که خطر جدی  ای توافق امریکا و طالبان 

با  رابطه  برقراری  نخست،  نگاه  در  می کند.  تهدید  را 

از سوی طالبان  کشورهای منطقه، نوعی اعامل فشار 

نتوانسته،  گویا  که  فشاری  می شود.  تلقی  امریکا  بر 

آن چنانی که باید، امریکایی ها را تحت تأثیر قرار دهد.

واکنش های بعدی طالبان، پس از افزایش مخالفت های 

واشنگنت و پافشاری بر تصمیم بازنگری توافق نامه بود. 

خربها حاکی از آن است که جلسه هایی میان اعضای 

اعضای  که  جلسه هایی  می شود.  برگزار  طالبان  ارشد 

گرد  به خصوصی  محورهای  دور  را  گروه  این  کلیدی 

می آورد و بیشرت شبیه طرح ریزی نقشه عملیات است.

در گزارشی که روز جمعه )1۷ دلو/ ۵ فربوری( از سوی 

شبکه ی خربی ان بی سی به نقل از سه رهرب طالبان به 

نر رسید، آمده است که سیاست خارجی رییس جمهور 

صلح،  توافق نامه ی  به  نکردن  عمل  و  امریکا  جدید 

طالبان را وادار کرده که به میدان های جنگ برگردند.

این گزارش نشان می دهد که طالبان در حالت اضطرار 

جنگ  هوا،  گرم شدن  با  است  ممکن  و  دارند  قرار 

خطرناکی در بگیرد؛ جنگی که هم با نیروهای امنیتی 

افغانستان است و هم با نیروهای خارجی.

نکته دیگر این است که هم زمان با تنش ها میان طالبان 

گروه  کلیدی  اعضای  فراخواندن  تصمیم  امریکا،  و 

طالبان، پس از سفر به کشورهای ایران و روسیه اتفاق 

بین  که  است، هامن جلسه هایی  ممکن  است.  افتاده 

رسان طالبان برگزار می شود، قبالً بین ایران، روسیه و 

طالبان برگزارشده باشد.

درگزارش ان بی سی، به نقل از یک فرمانده  طالب آمده 

است که بسیاری از والی ها و فرماندهان محلی، برای 

رشکت در جلسات و گفت وگوهای ویژه درباره ی راهربد 

آینده ، از رخصتی های زمستانی فراخوانده شده اند. به 

گفته ی او؛ »چندین مسئله وجود دارد که باید رهربان 

در  بن بست  جمله  از  کنند؛  حل  را  آن ها  جلسات،  در 

در  تردید  و  افغانستان  حکومت  با  صلح  گفت وگوهای 

مورد آینده، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در 

واشنگنت.«

طالبان،  نزد  صلح  گفت وگوهای  که  هستیم  متوجه 

در  این  می شود.  حساب  بن بست  به  برخورده  جریانی 

حالی است که هیئت گفت وگوکننده طالبان، خود میز 

مذاکره را ترک کرده و به کشورهای منطقه رفته است. 

پس اشاره این فرمانده، جز به تصمیم واشنگنت نیست؛ 

طالبان هر مشکل با امریکایی ها را با آن چه در دوحه و 

بین هیئت افغانستان و خودشان اتفاق می افتد، دخیل 

می سازند.

گرفته اند؛  خود  به  اضطرار  حالت  طالبان  که  اکنون 

عدم  زیرا  می کنند؛  اعالم  متوقف  نیز  را  گفت وگوها 

حضور آنان خود گویای باورشان است. یکی از رشایط 

میز  در  گروه  این  حضور  طالبان،  و  امریکا  توافق نامه 

و  القاعده  از  کنار حامیت  در  که  بود. چیزی  گفت وگو 

دامن زدن به ناامنی ها، مورد سوم از موارد تخطی شان 

به شامر می رود.

طالبان  گروه  سوی  از  هنوز  که  برجسته ای  مورد  تنها 

امریکایی  نظامیان  به  حمله  نگرفته،  قرار  تخطی  مورد 

است. رشطی که نظر به وضعیت پیش آمده بین طالبان، 

ممکن است، زیرپا شده و آغازگر جنگ دوباره امریکا با 

طالبان باشد.

به  نیاز  دو،  این  بین  جنگ  دوباره  آغاز  صورت  در 

توافق  از  پس  طالبان  زیرا  است؛  بهرتی  اسرتاتژی 

در  که  نیست  به  ناتوانی  رو  تروریستی  گروه  آن  دوحه، 

سال های گذشته می منود. گروه طالبان، اکنون دارای 

روابط سیاسی با بسیاری از قدرت های منطقه است و 

مقتدر در سطح  رفتار می کند که یک حکومت  طوری 

کشورها به آن می پردازد. 

سعی  ایران،  چون  کشورهایی  نیز  تسلیحات  لحاظ  از 

شده،  که  هم  خود  اقتصاد  تقویت  برای  می کنند 

این  برسانند.  به فروش  طالبان  به  را  سالح های شان 

گذشته  از  خطرناک تر  برابر،  چندین  را  طالبان  مورد، 

ساخته است.

از سر که  جنگی 
می شود  گرفته 

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

گزارشگر: روح الله طاهری

در روزهـای پسـین، رابطـه ی طالبـان و القاعده یک بار 

دیگـر خربسـاز شـد. به تازگـی، دیدبان شـورای امنیت 

سـازمان ملـل، در گزارشـی گفتـه اسـت کـه رهـربان 

القاعـده هنـوز هـم زیـر چـرت گـروه طالبـان در خـاک 

افغانسـتان حضـور دارنـد.

در گزارشـی کـه روز جمعـه )1۷ دلـو(، از سـوی ایـن 

سـازمان بـه نـر رسـیده، آمده اسـت که گـروه طالبان 

افغانسـتان  در  القاعـده  نخسـت  رده ی  رهـربان  بـا 

ایـن  از رهـربان اصلـی  همـکاری می کنـد و شـامری 

از سـوی طالبـان محافظـت می شـوند.  گـروه 

در ایـن گـزارش بـه  کشته شـدن محمـد حنیـف، یکی 

از رهـربان القاعـده در شـبه قاره ی هنـد، اشـاره شـده 

کـه در مـاه نوامـرب در یکـی از ولسـوالی های والیـت 

گـزارش، حنیـف،  ایـن  اسـاس  بـر  فـراه کشـته شـد. 

کمـک  طالبـان  افـراد  بـه  مبـب  سـاخنت  آمـوزش  در 

القاعـده  فرمانـده ی  چندیـن  »کشته شـدن  می کـرد: 

طالبـان،  کنـرتل  زیـر  قلمـرو  در  حنیـف،  به شـمول 

می رسـاند کـه ایـن دو گـروه روابـط تنگاتنگـی بـا هـم 

دارنـد.«

جهانـی،  سـازمان های  کـه  نیسـت  نخسـتین بار  ایـن 

از روابـط نزدیـک طالبـان و القاعـده سـخن می زنـد. 

دفـاع  وزارت  و  خزانـه داری  وزارت  پیـش،  چنـدی 

امریـکا، هـر کـدام به گونه ی جداگانـه  از روابط طالبان 

بودنـد. القاعـده، گـزارش داده  و 

وزارت خزانـه داری ایـاالت  متحـده ی امریـکا کـه منابع 

متویـل غیرقانونـی تروریسـتان را زیـر نظـارت دارد؛ در 

چهـارم مـاه جنوری در گزارشـی اعالم کـرد که القاعده 

در تـالش ازرسگیـری قدرت، زیر سـایه ی گـروه طالبان 

اسـت:  آمـده  گـزارش  ایـن  در  اسـت  افغانسـتان  در 

بـرای  تأمیـن منابـع مالـی  از  بـا اسـتفاده  »القاعـده، 

طالبـان، تـالش می کنـد تا با مشـورت دهی بـه رهربی 

گـروه طالبـان، اهـداف خـود را در ایـن زمینـه پیـاده 

کنـد؛ زیـرا بخشـی از منابـع مالـی طالبـان هنـوز از 

طریـق افـراد برجسـته القاعـده تأمیـن می شـود.« 

ریاسـت جمهوری  نخسـت  معاونـت  هـم،  سـویی  از 

افغانسـتان و وزارت داخلـه ی افغانسـتان گفته انـد کـه 

طالبـان و القاعـده رابطـه ی نزدیکـی باهـم دارنـد. 

امراللـه صالـح، معـاون نخسـت رییس جمهـور غنـی، 

بـا  نوشـته اسـت؛  برگـه ی فیسـبوکش )۷ جـدی(  در 

آن کـه در توافق نامـه ی دوحـه، در بـاره ی قطع رابطه ی 

القاعـده و طالبـان توافـق شـده اسـت؛ اما هنـوز گروه 

طالبـان بـا القاعـده ارتبـاط دارد. 

طـارق آرین، سـخنگوی وزارت داخله نیز، در ۷ جدی، 

القـاعـده؛ 
طالبان و  ایران  ک  نقطه ی اشترا



سال دوم        شماره   314  یک شنبه         19 دلو  1399
www.subhekabul.com3

هنجار -رسم اجتامعی- می شود. 

کنش متقابل وقتی به وجود می آید که رفتار یا فعالیت 

یک شخص،  فعالیت شخصی دیگری را در پی داشته 

ما  صورتی که  در  یعنی   .)112 ص:  )هامن،   باشد 

شهر را خانه ی خود بدانیم، فردی اگر زباله ای را از 

روی رسک بردارد و میان آشغال دانی بیاندازد، ممکن 

قدردانی  تبسم  با  را می بینند،  او  که  دیگرانی  است 

بود.  نخواهد  دیگران  واکنش  تنها  تبسم  کنند. 

شخص  عمل  که  دیگری  اشخاص  قوی،   به احتامل 

نیز چنین  موقعیت مشابه خودشان  در  بپسندند،  را 

کاری را انجام دهند. این رفتار، رفته رفته، به رفتاری 

تبدیل می شود که از سوی همه قدردانی خواهد شد. 

اگر وزارت  محرتم اطالعات و فرهنگ در هامهنگی با 

ایجاد  را  بتواند چنین جو اجتامعی  شهرداری کابل 

تنظیف  نیروی  همکار  هرکسی  آن صورت  در  کند، 

شهرداری خواهد بود و مراعات منودن نظافت شهری 

به هدف و ارزش مشرتک باشندگان این شهر تبدیل 

به  پدیده ای  هرگاه  اجتامعی،   امور  در  شد.  خواهد 

خودکار  به صورت  آن  پدیده  ضد  شود،  تبدیل  ارزش 

نظافت  هرگاه  یعنی  می شود؛  پنداشته  منفی  عمل 

که  کسی  باشد،  ارزش  شهروندان  برای  شهری 

نسوارش را روی جاده می اندازد،  ممکن است با نگاه 

متسخرآمیز افراد اطرافش نیز کنرتل شود.

واقعیت این است که دولت با هیچ نیرویی منی تواند 

برای کنرتل هر فرد یک پولیس و یک مامور شهرداری 

که  زمانی  تا  بگامرد.  شهری  نظافت  حفظ  برای 

باشندگان شهر همکار پولیس و شهرداری نباشد، نه  

خواهم  پاک  شهر  نه  و  می شود  حاکم  در شهر  نظم 

داشت.

و  افراد  است.  تأسف آور  شهر،  اکنون  وضعیت 

با  منی کنند  رعایت  را  شهری  نظافت  که  اشخاصی 

واکنش منفی دیگران روبه رو منی شوند؛ مگر در موارد 

بر شهروندان، حل مشکل و  معدودی. نگرش غالب 

آن   کردن  پنهان   بلکه  نیست؛  شهر  نگه داشنت  پاک  

همه  به  مربوط  که  محیطی  دلیل،  همین   به  است. 

می شود، آلوده تر از محیط عمومی است. تنها نیروی 

فعال، کارمندان تنظیف شهرداری است که آن هم به 

سبب سطحی نگری شهرداری کابل توجه  چندانی به 

 ابعاد فرهنگی و اجتامعی مسئله منی شود. 

ارتباط  ایجاد  برای  برنامه ای  هیچ  شهرداری  ظاهراً 

سامل میان کارمندان تنظیف شهرداری با شهروندان 

نارنجی پوشان،  ندارد. حتا گاهی دیده می شود که 

نزدیک نانوایی ها به گدایی می نشینند. 

کنش ساملی که فعالیت سازنده ی شهروندان را در 

که  تأسف  با  است.  نگرفته  شکل  باشد،  داشته  پی 

عوامل گوناگونی، جایگاه نارنجی  پوشان را به عنوان 

این  آورده است.  پایین  باشندگان کابل  نزد  پاک کار 

را  آن ها  باعث شده است،  بسیاری ها جایگاه  مسئله 

در حد صفاکاری که مجبور است،  زباله جمع کند،  

پایین در نظر گرفته می شود. 

شد  یادآور  باید  کابل  شهرداری  و  آگاه  به شهروندان 

که اگر به وضعیت توجه صورت نگیرد،  در آینده این 

احتامل نیز وجود دارد که نگرش غالب از پنهان زباله 

اگر  یابد.  تغییر  خود،  ملکیت  از  آن  رصف  دفع  به 

چنین شود، کابل، مکانی در وضعیت خیلی بدتر از 

اکنون قرار خواهد گرفت.

چشـامن  و  نشسـته  روبه رویـم  اسـت.  نورضیابیگـم  نامـش 

تـا شـاید  و بسـته می کنـد  بـاز  را مـدام  و کم سـویش  تنـگ 

بهـرت ببینـد. کـودکان قـد و نیم قـد در کنـارش نشسـته اند. 

می زننـد. صـدا  جـان  بی بـی  را  نورضیابیگـم  کـودکان، 

بـا لحنـی حزن انگیـز  رسش را بـه بالشـت تکیـه می دهـد و 

می گویـد؛ تـازه جنگ هـای داخلـی رشوع شـده بـود و حـزب 

اسـالمی، منطقـه ی تپه ی بی بـی مهرو-جـای بودوباش آن ها-

را در اختیـار گرفتـه بودنـد. 

و  زیبـا  تپه هـای  بـا  کـه  رسسـبز  منطقـه ای  مهـرو؛  بی بـی 

رسسـبز به دسـت حزب اسـالمی افتـاده بود و صدهـا خانواده 

در میـان آتـش جنـگ و دود باروتـی کـه میـان حـزب اسـالم و 

جمعیـت در گرفتـه بـود، گیـر کـرده بـود. 

حـزب جمعیـت نیـز در مقابـل حـزب اسـالمی هـر روز همه را 

مهـامن مرمی هـا می کـرد. »شـوی عمـه م  دگـروال بـود، آمد و 

گفـت: مجاهدیـن د رس تپـه ی بی مارو آمده. نـان پخته کنی، 

یـک رقـم خاک بـاد کـده آمـده بـودن د رس بامـا بـاال شـدیم 

مالـوم می شـدن.« 

جنگ هـای داخلـی افغانسـتان از 1992 تـا 199۶، یکـی از 

پرتنش تریـن دوره هـای تاریخـی افغانسـتان به شـامر می رود. 

این دوره، تاریخ خشـونت باری را- از سـال 19۷۸ تاکنون-در 

تاریخ افغانسـتان رقم زده اسـت.

زمـان طبـق  آن  در  افغانسـتان  اسـالمی  دولـت  آن،  از  پـس 

توافـق  پیـامن،  ایـن  هـدف  تأسـیس شـد.   پیشـاور  پیـامن 

صلـح و تقسـیم قـدرت بـود کـه متامی احـزاب افغانسـتان در 

سـال 1992 بـا آن موافقـت کردنـد و متحـد شـدند. بـا آن که 

در آن زمـان، پیشـنهاد نخسـت وزیری بـه گلبدیـن حکمتیـار 

داده شـد؛ امـا حـزب اسـالمی-به رهـربی گلبدیـن حکمتیار-

ایـن پیـامن را نپذیرفـت. در آن دوران، حکمتیـار، بـه دنبـال 

حکمروایـی مطلـق افغانسـتان بـود.

شـب های تاریـک کابـل مخوف تـر شـده بـود و هیـچ عضـوی 

از خانواده شـان خـواب نداشـت. شـب تـا صبـح متام شـهر پر 

از صـدای فیـر راکـت بـود. »یـک رقـم  بـزن بـزن بـود، راکتای 

گلبدیـن میامـد کـه خانا لـرزه می کد، همسـایه ما یـک مادر، 

دخـرت ترسـید دویده آمـدن د تاکـوی )تهکـوی( ما.«

دیگـر  می کـردم  احسـاس  و  مـی زد  هـم  بـه  را  پلک هایـش 

منی توانـد حـرف بزنـد. حتـا بیـان چگونگـی آن روزهـا برایش 

دشـوار بـود. گاهـی تنـد تند صحبـت می کـرد و گاهـی خیره 

بـه جـای نامعلومـی بـه فکـر فـرو می رفـت. از آن  روزهـا هیـچ 

چیـزی از خاطـرش منـی رود. صـدای مرمـی و گریه کـودکان 

و زنـان همیشـه در گوش هایـش می پیچـد. آن  صحنـه را کـه 

دیدیـم، از  شـب تـا صبـح نتوانسـتم پلک هایـم را بـه روی هـم 

بگـذارم؛ بـا چشـم های بـاز شـب را بـه صبـح رسـاندم.

»ای  می شـود:  وسیمه-نام مسـتعار-زخمی  راه  میـان  در 

دخـرتک ره چـره گرفـت، چـره گرفتگـی آوردنـش خانـه، خون 

می رفـت جـوی آو واری تـا ای کـه حـزب اسـالمی ره دوانـدن 

دخـرتک هفـت بـار مـرد و زنـده شـد.«

وسـیمه ی نـوزده سـاله تنهـا فرزنـد مـادری بـود کـه سـال ها 

بـدون شـوهرش زندگـی کـرد. پـدرش در جنگ هـای داخلـی 

تنهـا  مـادرش  بـا  را  کوچکـش  وسـیمه  و  بـود  شـده  کشـته 

گذاشـت. تنهایـی در میـان آتـش و جنـگ برای مادر وسـیمه 

بیشـرت سـخت شـده بـود.

پـس از این کـه جنـگ آرام گرفـت، وسـیمه را بـه شـفاخانه ی 

چهارصـد بسـرت منتقـل می کننـد. نورضیـا آن شـب تـا صبـح 

شـفاخانه  سـوی  بـه  کـه  آن روز  فـردای  می بینـد.  کابـوس 

مـی رود می بینـد کـه هنـوز اجسـادی کـه در جنـگ کشـته 

شـده بودنـد در دو طـرف رسک دراز افتـاده بودنـد.

فـوت  وسـیمه  بعـد  هفتـه  دو  می  گویـد؛  و  می کشـد  آه 

می کنـد، برایـش مراسـم تدفیـن می گیرنـد و در همین تپه ی 

بی بی مهـرو... یک بـاره حرفـش قطـع شـد و پـس از اندکـی 

واری  دینـه روزه  »عیـن  گفـت:  بغض آلـود  لحنـی  بـا  درنـگ، 

یـادم اسـت قربسـتان بی مارو/بی بی مهـرو تا حالیـام همونجه 

اس.«

وقتـی از دفـن و مراسـم خاک سـپاری اش می گویـد بغضـی 

گلویـش را می فشـارد و گلبدیـن را دشـنام می دهـد؛ »جگـر 

ای گلبدیـن بریـان شـوه! اونـا کـه پـس طـرف خانـه آمـدن از 

همـی پیـش قرب یـک صد مرت دور شـده بودن که پـس آوانای 

گلبدیـن رشوع شـد، گـرب، اوووووو کـده میامـد.« 

صـدای  یک بـاره  می کننـد،  دفـن  را  وسـیمه  کـه  هنگامـی 

مهیبـی متـام منطقـه را می گیـرد، دود و ابـر سـیاهی را در 

آسـامن بـه وجود مـی آورد و ناگهـان مادر وسـیمه داد می زند. 

»دخـرتم یک بـار مـرد حال دگـه آوان چرا د رس قـرب ای رفت.«

هستم و این بی نظمی را هیچ کسی به وجود نیاورده 

ته مانده ی  نک تایی دار  جوان  اگر  ما.  خود  جز 

هیچ کسی  و  بیاندازد  زباله دانی  در  را  سیگارش 

یا  و  جاده ها  راهرو ها،  گوشه های  و  کنار  را  زبالهش 

خواهیم  پاکی  شهر  ما  نیاندازند،  خالی  زمین های 

داشت.

مشخص  نقاط  در  فقط  زباله ها  صورت،  این  در 

سهولت  با  نیز  شهرداری  و  شد  خواهد  جمع آوری 

با  اگر شهروندان  داد.  انتقال خواهد  را  آن   بیشرتی 

پابرجا  هم چنان  مشکل  نباشند،  همکار  شهرداری 

خواهد ماند و ممکن است بیشرت نیز شود. 

سامل،  شهروندی ای  تفکر  توان  و  مشرتک  فرهنگ 

باشندگان  در  را  را  شهر  به  تعلق  احساس  زمینه ی 

شهری رشد می دهد. اگر ما هنوز شهروندان خوبی 

ما  که  معناست  این  به  نیستیم،  خود  شهر  برای 

باشندگان  ما  نداریم.  سامل  شهروندی  تفکر  قدرت 

یک شهریم بدون آن که احساس تعلق سامل به شهر 

داشته باشیم.

ملکیت های  شهر،  این  شهروندان  اندیشه ی  در 

سیستم  پایین ترین  در  دیگری  ملکیت های  و  عامه 

شعار  می گیرد.  قرار  کابل  باشندگان  ارزش دهی 

گوش  از  فراتر  شهر  این  در  ما!«  خانه ی  ما  »شهر 

شهروندان نرفته است. این شهر مصداق واقعی »شهر 

ما خانه ی ما نیست!« است. باشندگان کابل، خانه ی 

خودشان را به میل خود می سازند و در اغلب موارد 

پاک و منظم نگه می دارند؛ اما تعهدی در مورد شهر 

به عنوان مکان عمومی ندارند. این یعنی هنوز توان 

تفکر شهروندی ما ناقص است.

تفکر مشرتک ما هنوز به  این باور نرسیده که ساالنه 

عمومی  مکان های  در  ما  عمر  توجه  قابل  قسمت 

سپری می شود. ما هنوز منی دانیم که زندگی در هر 

انسانی منظمی  با ماهیت  باید  و  مکانی ارزش دارد 

سپری شود. 

باشنده های  میان  در  سامل  و  مشرتک  تفکر  هرگاه 

شهر شکل بگیرد؛ احساس مسئولیت در قبال حفظ 

نظم شهری،  تعهد مشرتک و هدف مشرتک در قبال 

شهر شکل خواهد گرفت. 

و  مسئولیت  احساس  تعهد،  پیامدهای  از متام  جدا 

واقع  کارساز  شهر  پاکی  قسمت  در  مشرتک؛  هدف 

آن که  به جای  فردی  هر  صورت  این  در  شد.  خواهد 

باشد،  مشکل  وجودآورنده ی  به  از  بخشی  خود 

حل کننده ی آن خواهد بود. تصور کنیم اگر هر کسی 

در شهر کابل احساس مسئولیت خاصی در رابطه به 

پاک  نگهداشنت شهر داشته باشد، چه اتفاقی خواهد 

افتاد. 

خواهد  تعهد  احساس  شهر  پاکی  قبال  در  هرکسی 

تعهد  هیچ کسی  محرض  در  فرد  است  ممکن  کرد. 

داشته  مسئولیت  حس  همین که  اما  باشد؛  نکرده 

باشد، در واقع به جای تعهد بر اعامل او تأثیر خواهد 

گذاشت.

اهداف  شهر،  باشندگان  بر  غالب  و  سامل  نگرش 

هدف  از  منظور  کرد.  خواهد  ایجاد  نیز  مشرتکی 

یک  به  رسیدن  برای  انسا ن ها  که  است  آن  مشرتک 

)فرامرز  کنند  فعالیت  هم  کنار  در  مشرتک  هدف 

مشرتک  هدف  این   .)112 ص:   ،1۳92 رفیع پور، 

زمانی که با کنش متقابل افراد همراه باشد، تبدیل به  

شهر خوانی

طاهر کوشا

است  پدیده هایی  مهم ترین  از  یکی  شهرها  در  نظم 

که  آن جایی  از  زندگی دشوار می شود.  آن  بدون  که 

است،  شدیداً  انسان ها  تجمع گسرتده ی  شهر جای 

نیازمند وجود نظم است.

این پدیده ، اما جز با دستان باشنده های شهر آمدنی 

نیست. هامن گونه که شهر محیط مصنوع و مخلوق 

انسان  است،  پس تنها با دستان باشندگانش، منظم 

حد  از  بیشرت  که  شهرهایی  در  نظم  شد.  خواهد 

نظم  نیازمند  بیشرت  همه  از  دارد،  نفوس  گنجایش، 

نظافت شهری  که  است  نظم  همین  واقع  در  است. 

با  کابل  شهر  حساب،   این  با  می کند.  تنظیم  نیز  را 

داشنت نفوس زیاد، نظم  خوبی ندارد.

از کنار پیاده رو رد می شدم که متوجه شدم، شخصی 

تکه ی نانی را که داشت از آن می خورد، در گوشه ی 

هیچ  بدون  خودش  و  گذاشته  رسک  لب  گلدان 

اعتنایی راهش را گرفت و رفت. 

پل سوخته  از  که  زمانی  صبح،  اول  بعد  روز  چند 

جای  دست فروشان  که  شدم  متوجه  می گذشتم،  

زباله های  آن ها،  می زنند.  جاروب  را  بساط  شان 

دوروبرشان را یا طرف همسایه  و یا در گوشه ی رسک 

می روباندند. با دیدن آن ها به یاد زندگی در خوابگاه 

می شناختم  را  عده ای  آن جا  افتادم.  کابل  دانشگاه 

که با ظاهر کامالً آراسته به صنف می رفتند؛ اما اگر 

چشمم به زیر تخت های شان می افتاد، انواع و اقسام 

زباله را آن جا می دیدم.

متوجه  کنیم،  پیاده روی  شهر  در  ساعتی  نیم  اگر 

قرار  بدی  وضعیت  در  شهر  نظافت  که  می شویم 

آمدن چنین  به میان  در  که  است  این  واقعیت  دارد. 

کابل  باشندگان  متام  و  مسئول  مراجع  وضعیتی، 

می خواهیم  وضعیت،  بهرتین  در  ما  است.  مقرص 

زباله ها را پنهان کنیم. باید متوجه این باریکی باشیم 

که میان پاک کردن تا پنهان کردن تفاوت است. 

چهاردیواری  با  اگر  کابل،  شهر  در  سفید  زمین های 

در  می شود.  زباله  تجمع  مرکز  نباشد،  احاطه  بلند 

واقع هر باشنده ی شهر می داند که زمین متعلق به 

باشنده ها  ندارد؛  اهمیتی  آن هم  با  است،  صاحبش 

پیدا  زباله  انداخنت  برای  مکانی  می خواهند،  فقط 

از خودشان  را  زباله ها  می خواهند  تنها  مردم  کنند. 

دور کنند، مهم نیست در چه جایی. 

انداخنت زباله در کنار جاده، در میان جویچه ها و یا 

در حویلی دیگران، راه حل این مشکل نیست. این 

کار باعث بروز مشکل دیگری می شود و معموالً چون 

این مشکل به دست دیگری حل می شود، پس افراد 

به تکرار چنین اعاملی را انجام می دهند.

هم شهری های  نظاره گر  جاده  کنار  در  ساعتی  اگر 

زیاد می بینیم که مرد نک تایی دار،  باشیم،  خودمان 

بخواهد  دلش  که  هرسو  را  سیگارش  ته مانده 

به بیرون  زباله  پالستیک های  موترها،  از  می اندازد. 

پرت می شود. سخن کوتاه این که هر کسی در برهم 

زدن نظافت شهر سهمی می گیرد. 

نامنظم  شهری  شهروندان  ما  که  کرد  اعرتاف  باید 

گلبدین  کت های  را
را گرفت جان دخترم    

ردپای جنگ

شبنم نوری
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جــدی رو بــه رو کــرده اســت.  

یکــی دیگــر از کارگــران، در حالــی کــه روز از نیمــه 

ــه دســت نیــاورده و ممکــن  گذشــته و هیــچ کاری ب

اســت شــام بــا دســت خالــی بــه خانــه اش برگــردد، 

ــا  ــم، اوالدی م ــی درای ــود م ــه خ ــد: »د خان می گوی

لــق لــق ســیل می کنــه، چیــزی د دســت مــا نیــس 

کــه بتیمــش، تــا کــه میگــه بتــی، هنــوز د فــرق اوالد 

خــود یــک مشــت هــم می زنیــم؛ بــرو بچیــم نــدارم.«

ــواده ا ی  ــئولیت خان ــران مس ــن کارگ ــک از ای ــر ی ه

بــه آن برســند، در  بایــد  بــه دوش دارنــد کــه  را 

حالــی کــه از بیــکاری بــا فقــر و گرســنگی دســت و 

ــان  ــرص ن ــک ق ــردن ی ــد؛ پیداک ــرم می کنن ــه ن پنج

برای شــان حکــم مــرغ ســوخاری شــده را دارد؛ امــا 

ــت. ــا نیس ــی مهی ــم گاه ــن ه همی

ــکاری و  ــی از بی ــواری های ناش ــر دش ــار دیگ در کن

ــه  ــی قص ــران از روز های ــن کارگ ــامری از ای ــر، ش فق

ــر  ــان ب ــی از آشنایان ش ــه یک ــی ب ــه وقت ــد ک می کنن

می خورنــد، فــرار می کننــد تــا آن هــا از بی پولــی 

ــد. ــزی نفهمن شــان چی

می گویــد:  کارگــران،  ایــن  از  یکــی  جــان  مــال 

»مهــامن ر د هــزاران رقــم رد کدیــم کــه بــاش پیــش 

مهــامن کــم نیایــم، دوســت و آشــنا ر کــه می بنیــم، 

چــه  روی  از  خــوده،  دیگــه  راه  یــک  د  می زنیــم 

ــم؟« ــه داری ــم، چ ــامن کنی مه

ســاعت، ۴ عــرص را نشــان می دهــد و هــوا کــم کــم 

ــه  ــارراه بره کــی ب ــه رسد شــدن مــی رود. در چه رو ب

ــال  ــه ۳۵ س ــورم. او ک ــی بر می خ ــوان دست فروش ج

ــان آور  ــا ن ــد و تنه دارد، خــودش را شــاه الال می گوی

خانــواده  ی هشــت نفــری اش اســت. 

ــه  ــد ک ــد، می گوی ــی فروش ــنجد م ــه س ــاه الال ک ش

در ســال هــای اخیــر اگــر در هفتــه، 200 تــا 300 

افغانــی فــروش داشــته باشــد، برایــش زیــاد اســت. 

»مــردم پیســه نــداره؛ مثــالً امــروز هــم، حتــا دس الف 

نکدیــم.« 

ــایش  ــا گش ــان ب ــال روان، هم زم ــان س در 2۸ رسط

غنــی  رییس جمهــور  ملــی«  »دســرتخوان  برنامــه 

ــر  ــتان زی ــردم افغانس ــد م ــه 90 درص ــرد ک ــالم ک اع

ــد.  ــی کنن ــی م ــری زندگ ــر دو دال ــط فق خ

هم چنــان در پنجــم دلــو همیــن ســال، کریمــه 

برنامــه  در  اقتصــاد  وزیــر  فاریابــی،  حامــد 

ــزان  ــه می ــت ک ــت، گف ــه مل ــت ب ــاب دهی دول حس

ــامری  ــن رسش ــاس آخری ــر اس ــتان ب ــر در افغانس فق

در شــهرها ۴ درصــد و درمیــان کوچــی هــا ۳ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت. 

وزیـر اقتصـاد در ایـن برنامـه تأکید کرد کـه حکومت 

اولویت هـای  صـدر  در  را  فقـر  کاهـش  موضـوع 

خویـش قـرار داده وایـن وزارت به منظـور هامهنگـی 

مؤثریـت  از  اطمینـان  فقـر،  کاهـش  جهـت  در 

رسمایه گذاری هـای دولـت و نهادهـای غیردولتی در 

سـطح کشـور مترکـز کـرده اسـت.

عبدالفتـاح عرت احمدزی، سـخنگوی وزارت کار و 

امـور اجتامعـی، به روزنامـه ی صبح کابـل، می گوید 

کـه از هشـت و نیـم تا نـه میلیون افـراد واجد رشایط 

کار،  نزدیـک به 1.9 میلیـون آن بیکاراند. 

بـا ایـن حـال، بررسـی دقیقـی در ایـن زمینـه انجـام 

بیـکار  شـهروندان  شـامر  احتـامالً  اسـت،  نشـده 

امـور  و  کار  وزارت  کـه   اسـت  رقمـی  از  بیش تـر 

می گویـد. اجمتاعـی 

کــه اینمیجــه میایــم، هیــچ. بیــکار.« مکــث کوتاهــی 

می کنــد و بــه طرفــم خیــره می شــود و می گویــد 

کــه در حکومــت حامــد کــرزی کار و بــار خــوب بــود؛ 

ــده،  ــد روی کار آم ــت جدی ــه حکوم ــی ک ــا از زمان ام

ــود. ــی ش ــش م ــر از پی ــر روز بدت روزگارش ه

ایــن  وضعیــت  و  زندگــی  از  می خواهــم  وقتــی 

ــت  ــد: »از وضعی ــد، می گوی ــرت بگوی ــش بیش روزهای

زندگــی چــه پرســان داری، د نــان صبــا و بیــگاه 

خــود بنــد اســتیم«. در جریــان حضــورم در پــل رسخ 

بــا کارگــران زیــادی صحبــت کــردم. هیــچ یــک 

ــن  ــی از ای ــد. یک ــان ندارن ــی  از زندگی ش دل خوش

ــور  ــه رییس جمه ــاب ب ــت خط ــا عصبانی ــران ب کارگ

تغییــرات  گفــت  غنــی  »ای  می گویــد:  کشــور، 

ــی ره د  ــردم، کلگ ــر م ــرات آورد ب ــه تغیی ــارم، اون می

ــاس.« ــی م ــت زندگ ــن وضعی ــده. ای ــر ک ــل براب قت

ــراه  ــزد، هم ــر روز م ــا کارگ ــل، صده ــح کاب ــر صب ه

گــرد می آینــد  در چهارراه هــا  کارشــان  ابــزار  بــا 

گــذران  بــرای  ناچیــزی  پــول  و  کار  بتواننــد  تــا 

روزگار شــان پیــدا کننــد؛ امــا بیشــرت شــان شــام بــا 

بــه خانــه بر می گردنــد . دســت خالــی 

ــای  ــر از رنگ ه ــن پ ــا پیراه ــردی ب ــل، م ــوی پ آن س

ظهــر یکــی از همیــن روز هــا، در پل رسخ ایســتاده ام 

ــه  ــک ب ــده ام. نزدی ــره مان ــزد خی ــه کارگــران روزم و ب

۳0 کارگــر بــا چهره هــای خســته و افــرده، زیــر 

ــزار  ــور آفتــاب، کنــار کراچــی، بایســکل و دیگــر اب ن

نگــران  چهره هــای  بــا  همگــی  ایســتاده اند.  کار 

و منتظــر بــه ایــن ســو و آن ســو نــگاه می کننــد. 

ــد. ــردن باهم ان ــه ک ــرم قص ــم گ ــامری ه ش

ایــن افــراد، صبــح را بــه امیــد این کــه بتواننــد کاری 

بــرای خــود دســت وپا کننــد و نانــی بــرای ســفره ی 

شــب فراهــم کننــد، از خانــه بیــرون می زننــد. 

ــود  ــی خ ــان کراچ ــردی می ــراد، م ــن اف ــان ای در می

ــه  ــی را ک ــه نان ــاری اش تک ــر کن ــا دو نف ــته، ب نشس

ــه  ــورد ک ــوق می خ ــا ش ــان ب ــد، چن ــت دارن در دس

انــگار غــذای دل خــواه شــان را یافته انــد. پیــش 

مــی روم و می پرســم کــه مــزه اش چگونــه اســت؛ 

بــا رساســیمگی در حالــی کــه  تلــخ می خنــدد، 

می گویــد: »د گشــنگی مــزه ی نــان خشــک از کبابــم 

کــده بــاالس.« مــرد کنــاری اش نیــز بــا صــدای 

ــم  ــک برای ــان خش ــردن ن ــد: »پیداک ــدی می گوی بلن

ــت.« ــر اس ــده لذیذت ــوخاری ک ــرغ س از م

حســین آقــا -صاحــب کراچــی- کــه رسش را بــا 

دســتاملی پوشــانده و از چهــره اش حــدود 45 ســاله 

بــه نظــر می رســد، می گویــد کــه تــازه از هــرات 

ــد،  ــا کراچــی ای  کــه برایــش زکات داده ان آمــده و  ب

روزانــه بــار می بــرد تــا صــد افغانــی یــا  کم تــر از آن 

ــم  ــی ه ــه ماه های ــد ک ــاورد. او می گوی ــت بی ــه دس ب

ــان  شــده کــه روز را کار کــرده امــا تنهــا شــب هــا ن

خشــک خــورده اســت.

بــا ایــن حــال، زمانــی کــه یــک کار روزمــزد 

منی توانــد، بــرای روزهــای پی درپــی کاری 

پیــدا کنــد. او نه تنهــا خــود کــه خانــواده اش 

نیــز ناچــار اســت روزهــا و شــب هــای زیادی 

ــد. ــنگی رس کن ــا گرس را ب

یــک  در  کــه  حالــی  در  آقــا،  حســین 

هفتــه ی آخــر در شــبانه روز تنهــا یــک 

وقــت غــذا خــورده اســت، می گویــد: 

خــاو  گشــنه  دخرتایمــه  و  »بچــا 

نشــدن  خــاو  صــب  تــا  دادیــم، 

جــوش  دالیمــه  می کــدن،  گریــه 

» . می کــرد

از  دورتــر  دیگــری  گوشــه ی  در 

حســین آقــا، مــرد قــد بلنــدی 

ــویم  ــه س ــه ی الغــرش ب ــا جث ب

می آیــد؛ نامــش را گل محمــد 

ــال دارد  ــه ۴0 س ــردی ک ــد؛ م می گوی

و رسپرســتی یــک خانــواده ی هشــت نفری را بــه 

تــا 20 روز میشــه  او می گویــد: »1۵  دوش دارد. 

 گزارش

همه گيری ویروس کرونا، 
در ککنار آسيب کلی ای که 

به جامعه وارد کرده است، 
امنيت غذایی کارگران روزمزد 

و خانواده های شان را با خطر 
جدی رو به رو کرده است.  

را  نامــش  ایســتاده،  بایســکلش  کنــار  مختلــف، 

ســاله   46 عبداملحمــد  می گویــد.  عبداملحمــد 

ــه عهــده  ــواده ای 10 نفــری را ب کــه رسپرســتی خان

دارد، بــا رنــگ کــردن خانه هــای دیگــران، ســعی 

ــواده اش  ــه زندگــی خان ــی ب ــگ و بوی ــا رن ــد ت می کن

بدهــد. بخــت امــا همیشــه بــا او یــار نیســت و 

ــا  روزهــای زیــادی را بــدون ایــن کــه کاری بیابــد، ب

رنــگ خســتگی از شــهر بــه خانــه بــر می گــردد. »دو 

ــه یــک پیــره او هــم یــک کاری  هفتــه، ســه هفتــه اِل

بــاال   ۵00 و   ۴00 از  کــه  می شــه  پیــدا  بریــم 

نیســت.«

در جریــان مصاحبــه ام بــا ایــن کارگــران، بیشرتشــان 

ــد.  ــان می دانن ــل بیکاری  ش ــی را عام ــت فعل حکوم

عبداملحمــد می گویــد: »او دورای ســابق بیخــی 

خــوب بــود، خــاکام کــوت می کدیــم، یــک نــان 

ــم.«  ــدا می کدی ــوده پی خ

ــان  ــه می ــع ب ــردی رسی ــران، م ــوه کارگ ــان انب از می

کــه  »اینمیجــه  می گویــد:  و  دود  مــی  او  حــرف 

ــر از پشــتش  ــه، ۴0 نف ــرات میای ــان خی ــک ن ــا ی حت

مــرد،  ایــن  حرف هــای  تعقیــب  بــه  مــی دوه.« 

عبداملحمــد دوبــاره  می گویــد:  »همیالــی بــرو یــک 

ــتت  ــا پش ــی دات ــتت بگ ــر د دس ــی بخ ــان از نانوای ن

ــراب اس.« ــاس، روزگارش خ ــردم تب ــه م ــی دوه اق م

ایــن کارگــران بــرای یافــنت کار بیشــرت روز را در 

می خورنــد.  خــاک  خیابــان 

بــه ســاخت  رشایــط کرونایــی و کاهــش متایــل 

و ســاز باعــث شــده کــه کارگــران روزمــزد بــرای 

روزهــای پی درپــی نتواننــد، کاری بــرای خــود شــان 

کننــد.   دســت وپا 

همه گیــری ویــروس کرونــا، در کنــار آســیب کلــی ای 

ــی  ــت غذای ــت، امنی ــرده اس ــه وارد ک ــه جامع ــه ب ک

کارگــران روزمــزد و خانواده های شــان را بــا خطــر 

شبنم نوری
گزارشگر

مزد؛  وز کارگران ر مرگی  وز ر
»د گشنگی، مزه ی نان خشک از کبابم کده بالاس«

صبح کابل 

صبح کابل 
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داککتر حسين یاسا
نویسنده و تحلیل گر

اقلیمی  رشایط  بنابر  چون  باشد.  می    »)CPEC(

هامنند و ژرفای آب، بندر چابهار رقیب بالقوه بندر 

گوادر به شامر می رود.

هند، سال ها پیش از امضای »اپتا� APTTA »، به 

به  متبادل  ایجاد مسیر  و  پاکستان  خاطر دور زدن 

نظر  در  را  تدبیرهایی  مرکزی  آسیای  و  افغانستان 

جاده  اعامر  پروژه  هند  رابطه،  همین  در  داشت. 

2005م  سال  در  را   )۶0۶ )مسیر  »زرنج-دالرام 

دارد  کیلومرت طول  این جاده 21۵  بود.  آغاز کرده 

در  هند  دالری  میلیون   12۵ رسمایه گذاری  با  و 

سال 2009م به پایان رسید که زرنج )نقطه مرزی 

افغانستان با ایران( را به جاده حلقه ای هرات-کابل، 

در نقطه دالرام وصل می کند.

در 22 جنوری 2009 حامد کرزی رییس جمهوری 

وقت افغانستان و پراناب موکرجی، وزیر خارجه آن 

زمان هند این جاده را با سخرنانی های حامسی و 

تحریک آمیز افتتاح کردند. غیر از صحبت ها در مورد 

این جاده، موکرجی گفت:  اقتصادی  مزایایی 

»تکمیل این جاده )مسیر ۶0۶(  نشان دهنده 

هیچ  که  است  افغانستان  و  هند  راسخ  عزم 

چیزی منی تواند مانع آن شود و در راه آن سد 

ایجاد کند.”

حامد کرزی دو گام جلوتر از موکرجی گذاشته 

افغانستان  آن  با  پروژه که  این  گفت: »تکمیل 

می شود،  وصل  ایران  به  مسیر  کوتاه ترین  از 

)پاکستان( که می  برای کسانی  پیامی است 

افغانستان را متوقف  خواهند همکاری هند و 

کنند.«

و  ایران  هند،  201۶م،  می   2۳ تاریخ  در 

تجاری-ترانزیتی  نو  قرارداد  یک  افغانستان 

سه جانبه را در حضور رسان هر سه کشور، در 

تهران امضا کردند. 

مودی«،  »نریندرا  ایران،  از  بازدید  هامن  در 

برای  هند  که  کرد  اعالم  هند  نخست وزیر 

گذاری۵00  رسمایه  چابهار  بندر  توسعه 

میلیون دالری خواهد کرد.

روزنامه »تعادل« ایرانی که بیشرت اخبار تجاری 

به  تبرصه  در  می دهد،  پوشش  را  اقتصادی   –

»هند  نوشت:  چنین  سه جانبه  توافق نامه  این 

با رسمایه گذاری در بندر چابهار، قدرت  می خواهد 

چین را در آسیای جنوبی و مرکزی به چالش بکشد. 

رسمایه گذاری  طریق  از  خواهد  می  که  چینی 

تجارت  نبض  پاکستان،  گوادر  بندر  در  گسرتده 

منطقه را به کنرتل خود در آورد.« 

روزنامه به هند هم چنین هشدار داد که »حاال که 

رقیب  برابر  در  چابهار  در  گذاری  رسمایه  با  هند 

گرفته(،   قرار  )یا  می کند  صف آرایی  خود  قدرمتند 

نباید آن مشکالتی را فراموش کنیم که به خاطر هند 

)در گذشته ها( ایران متقبل شده.... باید با آن ها 

)هند( شکواییه ها )و مالحظات( خود را مطرح کنیم  

و  ایران( صادقانه عمل کنند  با  تعهد  )در  ها  آن  تا 

همه موارد تعهد شده را بطور جدی پیگیری کنند.«

نویسد:  می  »اعتامد«   نام  به  ایرانی  دیگر  روزنامه   

پروژه  توافقنامه های  و امضای  آقای مودی  »بازدید 

زنگ  )ترانزیت(،  اتصال  و  انرژی  مشرتک  های 

خطری را در آسالم آباد، چین، و ریاض به صدا در 

خواهد آورد.« 

ایـن  تحلیل گـران سیاسـی و رسـانه های هنـد هـم 

عطـف  نقطـه  ایـران  و  افغانسـتان  بـا  را  توافق نامـه 

اسـرتاتژیک  و شکسـت  منطقـه  بـا  هنـد  رابطـه  در 

از  برخـی  پنداشـت  بـه  کردنـد.  عنـوان  پاکسـتان 

آنـان بـا دسـت یابی بـه بنـدر چابهـار، هنـد ظرفیـت 

خنثاسـازی فعالیـت و رسمایه گذاری هـای چین، در 

بنـدر گـوادر را بـه دسـت آورده اسـت. 

اما دیری نگذشـت کـه رییس جمهور آمریـکا، دونالد 

را  ایران-برجـام-  بـا  هسـته ای  توافق نامـه  ترامـپ، 

در   سـختی  و  بی پیشـنه  هـای  تحریـم  و  کـرد  لغـو 

نکتـه،  در همیـن  کـرد. درسـت  ایـران وضـع  برابـر 

ایرانـی  هـای  روزنامـه  2016م  سـال  نگرانی هـای 

مالحظـات  خاطـر  بـه  هنـد  وقتـی  یافـت،  تحقـق 

امریـکا از تعهـدات خـود بـا ایـران عقب نیشـنی کرد 

کـه موجـب مایوسـی ایـران شـد.

بخش دوم

تجارت غیر رسمی/غیر قانونی

مخدر  مواد  و  جرایم  با  »مبارزه  دفرت  گزارش  بر  بنا 

دلیل  به  پاکستان   ،  )UNDOC( ملل«   سازمان 

چالش  با  خود  فرد  به  منحرص  جغرافیایی  موقعیت 

است.  روبه رو  غیرقانونی  و  جرمی  اقتصاد  بزرگ 

را  پاکستان  مناسبات  مرزی،  بین  جنایات  و  جرم 

ساخته  پیچیده  افغانستان،  به ویژه  همسایگانش  با 

است. 

تحت  جنایت کاران،  یافته  سازمان  های  شبکه 

و  رسمی  یافته  سازمان  مشابه  حلقات  پوشش 

رسمایه گذاران،  فروشان،  عمده  مانند  غیررسمی 

یک  خود  برای  و...  کنندگان  حامیت  و  حامیان 

ایجاد  منطقه ای  رونق  پر  قانونی  غیر  اقتصاد 

کرده اند.

اقتصادی  پویایی  از  ناشی  خطرات  گسرتش 

غیرقانونی و جنایی، اوضاع منطقه و جهان را 

به طور گسرتده  تحت الشعاع قرار داده است. 

مخدر  مواد  غیرقانونی  قاچاق  منونه،  به عنوان 

مواجه  خطر  با  را  جهان  امنیت   و  سالمتی 

می کند و بخشی از این درآمدها به شورشیان 

امنیتی  نه تنها چالش های  تعلق می گیرد که 

دست  دور  مناطق  به  بل  منطقه؛  هامن  برای 

هم پدید می آورد.

غیرقانونی  تجارت  که  می افزاید  گزارش  این 

درآمد  بزرگ  منبع  یک  هم  هنوز  افغانستان 

اقتصادی  فعالیت های  هزینه ی  که  است 

مروع را باال می برد. هم چنان، این امر موجب 

برای  فرصت ها  شود.  می  دولت ها  تضعیف 

انکشاف را باخطر روبه رو می کند و حاکمیت  

قانون را به متسخر گرفته، کشورها را در دایره 

ناداری و بی ثباتی نگه می دارد.

تحقیقات برنامه حامیت از اسرتاتژی پاکستان 

غیر  تجارت  چگونگی  جزییات  از   )PSSP(

که  بردارد  می  پرده  قانونی  غیر  و  رسمی 

چگونه کاالها به مقصد افغانستان تحت توافق نامه 

هیچ  بدون  کراچی،  بندر  به  ورود  از  پس  ترانزیتی 

به  ها  کامیون  با  شده،  باربری  گمرکی،  عوارض 

مقصد افغانستان حرکت می کند. از طریق چمن و 

یا تورخم داخل آن کشور می شود و پس از ورود به 

افغانستان چگونه آن کاال ها پس به پاکستان قاچاق 

می شود.

  )CIDOB( مرکز مطالعات امور بین املللی بارسلونا

تجارت غیررسمی/غیرقانونی-بدون تریاک-و قاچاق 

کاال از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش 

1.۵ و 1 میلیارد دالر امریکایی، ساالنه تخمین زده 

است. اقالمی که شامل فهرست تجارت غیررسمی و 

قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشرت شامل وسایل 

الکرتونیکی، پرزه جات موتر، سنگ های نیمه قیمتی، 

است.  وغیره  غذایی  مواد  و  مواشی  فرش،  انواع 

حاکمیت  و  عدالت  نبود  سازمان  این  های  گزارش 

قانون که باعث تجارت غیررسمی می شود را خطری 

بزرگ تر از شورش برای افغانستان می داند.

در  پاکستان  صدراعظم  مشاور  داوود،  عبدالرزاق 

جدی تری  وضعیت  رسمایه گذاری،  و  تجارت  امور 

تجارت  حجم  گزارش؛  طبق  می کشد.  تصویر  به  را 

 2 حدود  پاکستان  و  افغانستان  میان  غیررسمی 

میلیارد دالر امریکایی در سال 2019م بود.

اما خرب نا خوش آیندی برای حلقات سازمان یافته، 

غیررسمی  تجارت  در  که  تاجرانی  و  قاچاق چیان 

شاخه  که  است  این  دارند  دست  وسیع  به طور 

با  که  می گوید   )ISPR( پاکستان  ارتش  رسانه ای 

هزینه ۵00 میلیون دالری تا هنوز حدود ۸۳ درصد 

مرز میان پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار-دو 

الیه-بسته اند و تا نیمه سال جاری 2021م این مرز 

به به طور کامل مسدود خواهد شد.

سال  در  پروژه  این  پاکستان،  ارتش  اطالعیه  طبق 

و  نظامیان  شبه  نفوذ  از  جلوگیری  جهت  201۷م 

پاکستان  که  بزرگ تر«  افغانستان  یا  »پشتونستان 

حتا  و  دوستانه  غیر  سیاست  یک  خود  برای  را  آن 

خصامنه می دانست، افغانستان را ازلحاظ سیاست 

خارجی به یک وادی دیگر سوق داد و کابل به سوی 

رقیب پاکستان، به جمهوری هند روی آورد.

هند هم بی میل نبود تا در افغانستان، در همسایگی 

غربی رقیب خود ریشه های سیاسی خود را توسعه 

دهد. با این حال اما حضور هندی ها در هر دو مرز 

رشقی و غربی برای پاکستان نگرانی های سیاسی و 

امنیتی را به وجود آورد. 

سیاست گذاری  در  رویکرد  این گونه  فرده  به طور 

بود  طبیعی  پاکستان  با  تیره  روابط   و  افغانستان 

تأثیر قرار می داد.  که همه عرصه های دیگر را زیر 

اقتصاد هم یکی از مهم ترین آنان بود. 

از آن سو پاکستان برای هند تنها دو جاده ای بود که 

منتهی به افغانستان و از آن گذشته به جمهوری های 

آسیایی مرکزی وصل می شد و به بازار و منابع رسشار 

آنان دسرتسی  پیدا می کرد. بازهم نزدیک  ترین آن 

هند  )مرز  واگه  میان  فاصله  می گذرد.  پاکستان  از 

)مرز  تورخم  و  شهرالهور(  نزدیکی  در  پاکستان  با 

میان پاکستان و افغانستان( ۵۸۸.۴ کیلومرت است 

می باشد  کیلومرت   22۸.۴ تنها  کابل  تا  آنجا  از  و 

پاکستان  با  غیردوستانه  روابط  نظرداشت  در  با  که 

هند  دسرتسی  کشمیر،  الینحل  معضل  خصوصاً  و 

به این مسیر و از طریق آن به افغانستان بدون حل 

مسایل اساسی با پاکستان، تقریباً بیرون از امکان 

بود/است.

برابر  چند  را  هند  های  نگرانی  که  دیگری  مسئله 

افزایش می دهد، پروژه بزرگ »ابتکار یک کمربند و 

از  یک جاده« به رهربی چین است که آن هم یکی 

رقیب های جدی هند به شامر می رود. 

اقتصادی  »دهلیز  بزرگ  پروژه  این  جنوبی  بخش 

برای  این که  نه  پروژه  این  است.  پاکستان«  و  چین 

رشد رسیع اقتصاد پاکستان نقش مهم خواهد بازی 

کرد، بل؛ چین را قادر می سازد تا در اقیانوس هند 

دسرتسی پیدا کند و آن هم در نزدیکی خلیج فارس 

و تنگه هرمز.

این پروژه به حیث تغییر دهنده بازی در منطقه هم 

تعریف می شود که نفوذ چین را در سیاست دریای 

افزایش  از هر کشور دیگری  اقیانوس هند،  بیشرت 

می دهد. 

امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  پیامدهای  از  هند 

صورت  در  حاال  است.  نگران  سخت  پروژه  این 

که  دیگری  راه  نخست،  گزینه  نبودن  امکان پذیر 

هند را به افغانستان و آسیای مرکزی و مناطق دورتر 

از  آن هم  و  ایران می گذرد  از  آن وصل می کند،  از 

سیستان  استان  که  دریایی  بندری  چابهار،  طریق 

 ۷2 حدود  و  فارس  خلیج  ساحل  در  بلوچستان  و 

موقعیت  گوادر  بندر  رشقی  جنوب  در  کیلومرتی 

پیک  »سی  پروژه  اصلی  محور  گوادر  بندر  دارد. 

پروژه  این  براساس  بود.  گردیده  آغاز  کاال  قاچاق 

تنها  این  از  بعد  پاکستان،  ارتش  مدیریت  تحت 

و  رسمی  تجارت  برای  رسمی  گذرگاه  چندین 

ترانزیت-عبور و مرور مردم به طور رسمی با اخذ ویزه-

با سهولت بیشرت، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پاکستان  پیوسته  که  این  با  افغانستان  حکومت 

به  مرز،  آن سوی  از  تروریست ها  نفوذ  برابر  در  را 

کم کاری متهم می کند. از این اقدام ارتش پاکستان 

استقبال نکرده و حصار کشی و مسدود ساخنت مرز 

قانونی خوانده  را »دیوارسازی« غیر  میان دو کشور 

به طور  کابل هنوز هم  در  و محافلی  است. حلقات 

یک جانبه ادعا دارند که منطقه پهناوری در داخل 

در  و  است  افغانستان  خاک  به  متعلق  پاکستان، 

حال حارض به طور غیرقانونی تحت اشغال پاکستان 

قرار دارد.

در  افغانستان  قبایل  و  رسحدات  امور  وزارت 

با  را  افغانستان  مرز های  خود  رسمی  وب سایت 

کند.  می  تعریف  جزییات  با  همسایه  کشورهای 

را قانونی منی  افغانستان و پاکستان  اما مرز میان 

 Malicious Duranداند و او را »خط خبیثه دیورند

Line( ( می نامد.

و    "APTTA »آپتا-  تجاری-ترانزیتی  توفق نامه 

هند

در حقیقت، پس از تقسیم هند بریتانیا به دو کشور 

مستقل پاکستان و هند در سال 19۴۷م، مناسبات 

افغانستان با پاکستان، هرگز روابطی به یک سطح 

حکومت  تبارگرایانه  رویکرد  است.  نبوده  مطلوب 

های متوالی در کابل در قبال مرز میان دو کشور 

که تحت عنوان خط دیورند هم یاد می شود و ادعای 

برپایی  در  اصلی  مانع  مرز،  سوی  آن  به  رسزمینی 

بوده  کابل  و  آباد  اسالم  میان  کارا  و  خوب  روابط 

است.

خیالی  اهداف  و  سیاست  گرفنت  دست  روی  با 

تحليل

هند از پکيامدهای اقتصادی، 
سياسی و امنيتی این پروژه سخت 

نگران است. حالا در صورت 
امکان پذیر نبودن گزینه نخست، 

راه دیگری که هند را به افغانستان 
و آسيای مرکزی و مناطق دورتر از 

آن وصل می ککند، از ایران می گذرد 
و آن هم از طریق چابهار، بندری 

دریایی که استان سيستان و 
بلوچستان در ساحل خليج فارس 

و حدود ۷۲ کيلومتری در جنوب 
شرقی بندر گوادر موقعيت دارد.

یتی  ابعاد   سیاسی    توافق نامه    تجاری-ترانز
کستان افغانستان   و    پا
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این روزها بودجه سال آینده به موضوع کشمکش دولت 

سال  بودجه  این  طرح  در  است.  شده  تبدیل  پارملان  و 

میلیون   ۶۴0 و  میلیارد   ۴۵2 افغانستان،  آینده  مالی 

از این میان، 29۵ میلیارد و  افغانی پیش بینی شده که 

۸10 میلیون افغانی بودجه عادی و 1۵۶ میلیارد و ۸۳0 

افغانی بودجه  توسعه ای در نظر گرفته شده است.

رد  را  دولت  پیشنهادی  بودجه  دوبار  هنوز  تا  پارملان 

کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارملان 

از دولت خواسته بود که  با رد بودجه پیشنهادی دولت، 

ظاهراً  کند.  اعامل  پیشنهادی  بودجه  در  را  تغییراتی 

بود،  کرده  وارد  بودجه  این  بر  پارملان  که  اشکالی 

طرح  به  توجهی  بی  بودجه،  بودن  نامتوازن  و  ناعادالنه 

اختصاص  و  دولت  کارمندان  معاشات  سازی  یک سان 

مسایل  از  برخی  و  احتیاط  کدهای  در  هنگفت  بودجه 

دیگر است.

سوی  از  بودجه  پیش نویش  دومین  پیشکش  با 

موضوع  این  این که  جای  به  پارملان،  به  رییس جمهور 

این بار  و  گرفت  باال  مورد  این  در  جنجال  کند،  فروکش 

انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارملان 

به نشانی یکدیگر حواله شد.

پارملان ادعا کرده است که دولت به جای اصالح هفده 

را  موارد  آن  نه تنها  بودجه،  الیحه  بر  وارده  اشکال  مورد 

این  به  را  غیراصولی  جدید  فقره  دو  بلکه  نکرده  اصالح 

الیحه اضافه کرده است.

از این رو دومین الیحه بودجه بازهم از سوی پارملان در 

بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.

افغانستان  در  پارملان  توسط  بودجه  رد  که  هرچند 

بیشرت  بودجه در سال جاری  رد  ولی  نیست؛  بی پیشنیه 

تلقی  حکومت  برابر  در  افغانستان  پارملان  قدرت منایی 

می شود.

در ماه های اخیر، رویارویی پارملان و حکومت افغانستان 

معاون  صالح  امرالله  قبل  ماه  چند  است.  شده  بیشرت 

نخست ریاست جمهوری از مصونیت پارملانی منایندگان 

اعضای  از  هیچ یک  "تاکنون  بود  گفته  و  کرده  شکایت 

را  فساد  در  داشنت  دست  هزینه  منایندگان  مجلس 

نپرداخته اند. برای تأمین عدالت باید به مصونیت اعضای 

مجلس منایندگان پایان داده شود."

او همچنین گفته بود که منایندگان در هنگام تهیه سند 

را  وزیران  خود،  خواست های  تحمیل  منظور  به  بودجه، 

تهدید به برکناری می کنند.

بعد از این سخنان، روال غنی بانوی اول افغانستان درباره 

و  کابینه  وزیران  به  منایندگان  مجلس  اعتامد  رای  عدم 

شد؟ چه خواهد  سرنوشت  

رگی که دنیا را فرا گرفت بـز غ  و در

غنی بود که توسط روزنامه اطالعات روز افشا و برای این 

روزنامه دستاورد بین املللی به ارمغان آورد. دولت در قبال 

این افشاگری نه حرفی برای گفنت نداشت و نه اقدامی 

برای اعاده حیثیت برباد رفته اش انجام داد و بدتر اینکه 

با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشرتی آفرید. 

مرگباری  سکوت  مورد  این  در  حکومت  رسان  بناچار 

اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد رسان دولت 

به  افغانستان  مردم  ملی،  بودجه  میل  و  حیف  زمینه  در 

پیشنهاد شده  ملی  بودجه  بودن  عادالنه  به  عنوان  هیچ 

برای سال 1۴00 از سوی دولت اعتامدی ندارد.

تا این جای کار پارملان برادعای خویش پافشاری نشان 

داد و دولت نیز برای تطمیع کردن مناینده گان اقدام بر 

از نهادهای امنیتی منود! در ضمن  آنها  اخراج نزدیکان 

دولت برای سبوتاژ کردن منایندگان با استفاده ازهویت ، 

قوم و زبان تالش وافر منود؛ منایندگان مجلس یک دیگر 

فشار  زمینه  در  نکردن  همراهی  و  کارشکنی  بر  متهم  را 

دولت  با  منایندگان  از  گروهی  پنهانی  توافق  بردولت، 

جانب  از  اعرتاضات  شدن  بلند  و  بودجه  تایید  بر  مبنی 

همین منایندگان در برابر رییس مجلس در شورای ملی 

و  مجلس  رییس  توسط  بودجه  گیری  گروگان  بر  مبنی 

ملموسی  نتیجه  بازهم  اما  شد،  بلند  صدا  وی  اطرافیان 

در قبال نداشت.

از طرف  بودجه  بار  دومین  برای  آنکه  بعداز  قضیه  ظاهر 

شورای ملی رد شد، رس و صداهای زیادی در رسانه های 

جمعی و شاهدحامیت مردمی در اکرث از والیات از طرح 

رتبه  پائین  مامورین  امتیازات  افزایش  بر  مبنی  پارملان 

بوده ایم.

در ضمن به اساس گفته های وزارت مالیه، روز پنج شنبه 

1۶ دلو سال جاری سومین مسوده ای بودجه سال آینده 

به پارملان فرستاده شده است و در آن از حذف سیستم 

بین  پیش  افغانی  میلیارد  NTA درحدود شش  معاشات 

بوده است و این مقدار را بر امتیازات رسبازان ، معلمین 

و مامورین بست های پایین اختصاص داده اند، از حذف 

پروژه های  از درج  و  یاد شده است  نیز  دسرتخوان ملی 

آبادانی و بازسازی که از خواسته منایندگان پارملان بود 

نیز نام برده شده است.

مسوده  رو  پیش  هفته  دوشنبه  روز  به  که  است  قرار 

مذکور در پارملان به بحث گرفته شود، با آن که دولت از 

ترفندهای مختلفی برای قانع کردن منایندگان پارملان 

استفاده کرده است اما هنوز معلوم نیست که این مسوده 

قناعت منایندگان خانه ملت را برآورده خواهد کرد  و یا به 

سومین بار نیز رد خواهد شد.

همه  از  بیشرت  یهودی ها  کل  در  است.  نشده  نوشته 

رقابتی  را  وضعیت  گفته ها،  این  متامی  خطرناک اند. 

کرده است. برای همه  مردم رقابت پوستی مهم و رضوری 

مطالعه ی  به  دانشمندان  که  آن گونه  می شود.  پنداشته 

آن پرداخته اند؛ این مسئله یک تجارت بیولوژیکی را مهیا 

کرده است.

آن چه  که  رسیده  درک  این  به  بر  اکنون  حال،  این  با 

درباره رنگ پوست بر انسان ها رفته، خرافاتی بیش نبوده 

فرقی  دیگری  با  که  داریم  کالبدی  یک  همگی  است. 

ندارد؛ اما تفاوت میزان مالنین-رنگ دانه- است. 

شوخ طبع اند.  بسیار  کشمیری  و  افغانستانی  دوستان 

اصالً رقابت هیچ بحث میراثی را به دنبال ندارد یا دارد؟ 

اگر به رقابت اخیر در دنیا ببینید،کشورهای فقیر - جهان 

در  دارند،  دسرتسی   19  – کووید  واکسن  به  کمرت  سوم 

ثرومتندان  را  جهان  نفوس  از  1۶درصد  تنها  که  حالی 

از  درصد   20 برای  خوبی  مثال  این  می دهند.  تشکیل 

دنیا  در  فقیر  پوست  رنگین  درصد   ۸0 و  پوستان  سفید 

است. 

اجتامعی،  ساختار  در  است.  پرست  نژاد  ما  دنیای 

به  بزرگ  واژه ی  یک  شخصیتی،  و  فرهنگی  اقتصادی، 

نام رقابت نهفته است. دلیل ساده ی این رقابت، اقتصاد 

است.

گروه های  میان  رقابت  نخسِت  گام  در  پوست  رنگ  چرا 

به گونه ی مثال؛ بخش بزرگی  مختلف قرار گرفته است؟ 

از اروپایی ها سفیدند؛ اما بازهم من نسبت به اروپایی ها 

به  نسبت  پوست ها  سفید  امریکا  در  هستم،  سفیدتر 

دیگران بیشرت قدرت را دست دارند، زور اسلحه و ثروت 

خوبی  پست های  که  دانشمندانی  سیاسی.  قدرت  و 

اندیشه ی  در  چرا  اند.  سفید  بیشرت  دارند،  اختیار  در  را 

روشن  فکری تفاوت پوستی برجسته شده و چرا افسانه ی 

تفاوت  در  نقشی  چه  بر  آمد؟  کار  روی  روشن فکری 

پوست ها دارد؟ آیا این یک اتفاق است که سیاه پوست ها 

در الیه های پایین جامعه کار کنند، قهوه ای ها در وسط و 

در باال سفید پوست ها و صورتی ها باشند؟ 

نخواهد،  چه  و  بخواهد  چه  پارملان  بود  گفته  این که 

انگیخت.  بر  را  پارملان  واکنش  ماند  خواهد  وزیر  آنان 

میدان  به  این کشور  "پارملان  که  بود  گفته  او همچنین 

خریدوفروش میان وکال تبدیل شده است."

در چند  تعدیل  به  پارملان  اعضای  تنش ها  این  کنار  در 

تأکید دارند و  بخش مهم بودجه 

دولت نیز برای قبولیت آن کوتاه 

نیامده است.

1. عدم شامل شدن بودجه برنامه 

دسرتخوان ملی که پارملان بارها 

مخالفت  آن  بودجه  تصویب  با 

کرده و اکنون نیز خواستار حذف 

آن از سند بودجه است.

2. به دستور آقای غنی، ضمیمه 

بودجه از سند حذف شده و این 

قبول  غیرقابل  منایندگان  برای 

دوران  در  منایندگان  است. 

وعده  خود  انتخاباتی  مبازارت 

اجرای طرح های عمرانی را داده 

بودند که باید در ضمیمه بودجه، 

هزینه اجرای این طرح ها در نظر 

حذف  اکنون  ولی  می شد  گرفته 

شده است.

بخشی  نیز  دولتی  کارمندان  حقوق  سازی  یکسان   .۳

از تنش ها میان حکومت و پارملان است. پارملان  دیگر 

تالش دارد که این کار انجام شود ولی حکومت می گوید 

و  شده است  تنظیم  قانون  براساس  کارمندان  حقوق  که 

قابل تغییر نیست.

۴. نگرانی دیگر منایندگان نیز از اختصاص بودجه زیاد 

به واحد عملیاتی ریاست جمهوری است. این نهاد فقط 

بزرگ  طرح های  در  و  بوده  پاسخگو  جمهوری  رییس  به 

تا بازسازی  از ساخت سد گرفته  عمرانی مشارکت دارد، 

آثار باستانی در افغانستان.

۵. اختصاص بودجه زیاد به کُد 91 و 92 که صالحیت 

و معاوانان  افغانستان  به رییس جمهوری  آن  از  استفاده 

از  بی رویه  استفاده  اخیر  سالهای  در  و  می گردد،  بر  او 

نیز خربساز  به رییس جمهور  نزدیک  افراد  برای  کُد  این 

شد، عامل دیگر برای رد بودجه بود. منایندگان معتقدند 

و  است  زا  فساد  کُدها  این  به  زیاد  بودجه  اختصاص  که 

مصارف آن نیز بدون حساب و کتاب بوده است.

منایندگان  خواست  مهم ترین  می شود،  دیده  امر  ظاهر 

مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت 

قهوه ای هستم.  

این را می دانیم که هر کسی یک رنگ پوست دارد؛ اما ما 

چه هستیم؟ پوست من قهوه ای است. در حالی که چنین 

نیست، برخی سیاه اند؛ اما در حقیقت سیاه نیستند. رنگ 

پوست آن ها بسیار تیره نیست. افراد از نگاه رنگ پوست 

به گروه های متفاوتی تقسیم شده اند. 

به  رنگین پوست اند.  امریکا  بومیان 

مردم آسیا زردپوست اطالق می شود، 

امریکا  بومی های  نه  حالی که  در 

پوست  رنگ  نه  و  پوست اند  رنگین 

آسیایی ها زرد است.

است؛  متفاوت  افراد  پوست  رنگ  

سیاه  زرد،  خرمایی،  ،تیره،  صورتی 

ارتباط  ما  چشم های  به  همه  این  و 

دارد.

چگونه این بحث به خرافه کشیده 

شده؟ 

وعده ی  بیگانه ای  با  که  هنگامی 

رنگ  از  ابتدا  می گذارید،  مالقات 

یک  این  می کنیم.  آوری  یاد  پوست 

است.  گفت وگو  آغاز  برای  فرضیه 

اما  است؛  زیبا  صورتی  شام  جلد 

مورد  در  وقتی  ندارد.  تفاوتی  هیچ 

می کنید،  صحبت  سفیدپوست  یک 

احتامالً کمی به خودتان می بالید. با این حال، سفیدی 

حساب  شام  به  بخشیدن  شخصیت  در  امتیازی  هیچ 

منی شود.

کنم؛  ثابت  برای تان  می خواهم  طریق  سه  از  را  این 

دارند؛  رنگینی  پوست  افغانستانی  و  کشمیری  دوستان 

است.  روشن تر  جلدشان  اروپایی ها  برخی  به  نسبت  اما 

است.  امتیاز  سفیدی  که  می کنند  فکر  پوست ها  سفید 

شاید کسان زیادی به این فکر می کنند، اما حقیقت این 

نیست.

رنگ  است  ممکن  کنم،  معرفی  سفیدپوست  را  خود  اگر 

دو  که  است  این  معاشات  یکسان سازی  از  هدف  است. 

رتبه  و  بست  یک  با  خانه  وزارت  دو  در  دولتی  کارمند 

مشخص باید حقوق و مزایای یک سانی را دریافت کنند. 

گرفته نشدن  نظر  در  معنی  به  یکسان سازی  رو  این  از 

رتبه ها و بست های دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد 

دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه 

بود.  خواهند  متفاوتی  حقوق  دارای  ادارات  در  معمول 

ایجاد  با  و  قبل  چندی  معاشات  سازی  یک سان  مبحث 

یک کارزار اینرتنتی از سوی کارمندان دولت و به خصوص 

معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به  میان آمد. اما با ورود 

گنجانیده شدن  بر  آنها  ارصار  و  موضوع  این  به  مجلس 

آینده  سال  بودجه  در  مورد  این  در  آنها  درخواست های 

کشور، این بحث در باالترین سطح به میان کشیده شده 

است.

طبق ماده ۸2 قانون اساسی کشور، منایندگان مجلس به 

اضافه انجام وظایف پیش بینی شده برای آنها، صالحیت 

تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین 

اقای ارشف  دارد.  را  اداری  واحدهای  ایجاد  یا  و  تعدیل 

غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط 

یا رد الیحه بودجه را به صورت کلی دارد و  تأیید و  حق 

صالحیت گنجاندن پروژه های مورد نظر خود را در بودجه 

ملی ندارد.

کارنامه  ملی  بودجه  مصارف  زمینه  در  دولت  که  آنجا  از 

زمینه  این  در  دولت  رسوایی  مشهورترین  دارد.  سیاهی 

کود 91 و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی ارشف 

پوست  رنگ  برجستگی  این  نباشد.  سفید  من  پوست 

است.  تاریخی  دراز  بحث  یک  این  حال،  این  با  است. 

با  را  فراوانی  زجرهای  و  پرشامر  قربانی های  که  تاریخی 

خود یدک می کشد. 

در حالی که روشن فکری همواره  به تکرث گرایی تکیه کرده  

با آغاز طبقه بندی ها و پا گذاشنت جامعه شناسان به  اما 

رشوع  نیز  نژادی  و  فرهنگی  تنش های  فرهنگ،  ساحت 

شد. افسانه ی بقا در میان مردم متفاوت بود و هر گروهی 

رنگ های  می دید.  خود  هم رنگ های  در  را  خود  بقای 

متفاوت با اندیشه ها و ظرفیت های متفاوتی پدیدار شد؛ 

هم چنان  تیزهوشی اند.  مردمان  رشق،  در  پوست ها  زرد 

مردمانی  آسیا،  جنوب  و  امریکا  جنوب  در  تیره پوستان 

و  افریقا  پوست های  سیاه  هستند.  رسزنده ای  و  بشاش 

رنگین پوستان  و  هستند  ساده ای  انسان های  اسرتلیا، 

امریکا و هند، مردمانی خشن تر و البته رمانتیکی هستند.

مورد  این  در  کتابی  و  بود  شفاهی  بیشرت  حرف ها  این   
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و  پاکستان  مرزی  کشمیر-منطقه ی  از   من  دوست  یک 

دارد.  رنگی  آبی  چشم های  و  رنگی  پوست  است.  هند- 

و  کم رنگ  پوست  و  است  افغانستان  از  دیگرم  دوست 

چشم های سبزی دارد. من؟ فکر می کنم رنگ پوست من 

سفید است؛ اما سفید پوست  نیستم.

دخرت  رشبت گل،  از  تصویری  کنید!  دقت  باال  تصویر  به 

چشم طالیی افغانستانی است. چه به نظر می آید؟ همه 

انسان خوش سیام  یک  می شوند.  خیره  او  به چشم های 

باشد  سفیدپوست  آدم  یک  می تواند  او  آلود.  خاک  اما 

اما؛ زندگی او را به جای دیگری کشانده و »فقر  جهانی« 

رسنوشت او را رقم زده است.

و  کشمیری  مِن  درباره ی  من  دوست  که  هنگامی 

افغانستانی می داند، چه اتفاقی می افتد؟ او سفید پوست 

است؟ در نخست، ممکن است که برایش عجیب باشد، 

مغزش  از  در قسمتی  تا  زمان، تالش می کند  به مرور  اما 

آن را بایگانی کند و  در این مدت به یک عادت تبدیل 

می شود؛ این روند، به آرامی ادامه می یابد.

چیزهایی را می بینیم که وجود ندارد 

پوست  سفید  دارند،  رنگ  قهوه ا ی  پوست  کسانی  به 

قهوه ای  دارند،  سفیدی  پوست  که  آنانی  و  می گویم 

سفید  پدرم  نیستند.  سفید  پوست ها  سفید  می گویم. 

است، سیگار سفید است؛ اما اشخاص بیشرتی صورتی 

هستند. 

می دانید این چقدر مسخره و مزخرف است؟ رقابت بقا، 

هرکسی  مورد  در  کرده  قربانی  را  دقت  می شود  سبب 

می زنیم؛  صدا  قهوه ای  را  صورتی  افراد  کنیم.  قضاوت 

چون خیلی سفید نیستند و این بی دقتی چشم های ما 

را نشان می دهد. 

وقتی همه سفیدند، پس دیگران چه؟ 

مانند  قهوه ای اند؛  من  کشمیری  و  افغانستانی  دوست 

خودم، اما من قهوه  ای رنگ نیستم. من می توانم بگویم 

سفید هستم؛ زیرا جلد من مایل به سفید است. نسبت 

مناطق  و  اسپانیا یی ها  و  کاراکاسی ها  ایتالیا یی ها،  به 

من  و  صورتی اند  و  پوست  سفید  آنان  اما؛  ایتوپیایی 

ادیب شریف
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مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 

انتخابات، در واکنش به گزارش اخیر اداره ی بازرس 

)سیگار(،  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه ی 

سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  می گوید 

1۳9۸، سطح تقلب به حداقل کاهش یافته بود.

یک  در  دلو(،   1۸( شنبه  روز  که  نورستانی  بانو 

استفاده  که  گفت  می زد،  سخن  خربی  نشست 

تقلب،  تدابیر ضد  اتخاذ  بایومرتیک،  تکنالوژی  از 

استفاده از فهرست رای دهندگان به شکل کاغذی 

و الکرتونیکی، به کارگیری فورم نتایج الکرتونیکی، 

سیستم جمع بندی نتایج و سیستم پی گیری مواد 

تقلب  که  اند  مهمی  موارد  از  انتخاباتی،  حساس 

انتخاباتی را به حد اقل کاهش داد.

انتخابات  که  می کنیم  »افتخار  افزود:  او 

و  برگزار  موفقانه  را   1۳9۸ ریاست جمهوری 

گونه  این  اعالن کردیم.  را  نهایی  و  ابتدایی  نتایج 

تصفیه کاری در انتخابات های افغانستان بی سابقه 

بود.« بانو نورستانی همچنان گفت که در انتخابات 

که  رای دهی  مراکز  اکرث  ریاست جمهوری 1۳9۸، 

امنیت آن تامین شده بود، فعال بود.

گفتنی است که چند روز پیش، اداره ی سیگار، در 

گزارشی اعالم کرد که کمیسیون مستقل انتخابات، 

بدون  کارمندان  رهربی،  ضعف  دچار  همواره 

و  تقلب  برابر  در  پاسخ گویی  حداقل  صالحیت، 

کوتاهی ها و ساختار نامناسب برای تصمیم گیری، 

بوده است.

انتخابات  در  که  است  آمده  گزارش،  این  در 

درصد   ۶۳ تنها   ،1۳9۸ سال  ریاست جمهوری 

کمک های  همچنان   و  بودند  باز  رای دهی  مراکز 

مالی متویل کنندگان، به دلیل تاکید بیش از حد 

بر مسایل فنی، موثریت زیادی نداشت.

انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس  حال،  این  با 

متام  که  گفت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 

برگزاری  برای  عملیاتی  و  تخنیکی  آمادگی های 

انتخابات پارملانی غزنی، شوراهای والیتی و برخی 

»با  افزود:  او  است.  شده  گرفته  شهرداری ها  از 

عمال  افغانستان،  از سوی حکومت  بودجه  تهیه ی 

برای  کمیسیون  عملیاتی  برنامه های  و  فعالیت ها 

برگزار چند انتخابات پیش رو آغاز خواهد شد.«

این در حالی است که چندی پیش، نهادهای ناظر 

انتخاباتی )فیفا و تیفا(، هشدار دادند که ناامنی، 

از  کلیدی،  اصالحات  نشدن  عملی  و  بودجه  نبود 

انتخابات  چهار  برگزاری  راه  رس  بر  اصلی  موانع 

پیش رو است.

کمیسیون  تصمیم  که  کردند  تاکید  نهادها،  این 

برای  افغانستان  حکومت  و  انتخابات  مستقل 

برگزاری چند انتخابات در سال 1۴00 خورشیدی، 

تکان دهنده و نگران کننده است.

که  می گوید  ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمدالله 

طالبان میز گفت وگوهای صلح را ترک کرده اند و به 

به  حارض  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای  دلیل،  همین 

جنگ به آن ها و دفاع از مردم افغانستان استند.

یک  در  دلو(،   1۸( شنبه  روز  که  محب  آقای 

قدرت  »طالبان  گفت:  می زد،  سخن  خربی  نشست 

می خواهند و برای به دست آوردن آن، حارض استند 

افغانستان را ویران کنند. اگر طالبان صلح نکنند، ما 

باید از مردم دفاع کنیم. رییس جمهور غنی به صلح 

روند  برابر  در  اصلی  مانع  طالبان  اما  است؛  متعهد 

صلح استند.«

صلح  افغانستان  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  او، 

به  که  کسی  »هر  گفت:  اما  شود،  برقرار  رسارسی 

به  صورت  هیچ  به  باشد،  نظام  دادن  سقوط  فکر 

خواسته اش نخواهد رسید. به آن ها اجازه منی دهیم 

که نظام را از بین برده و اهداف شوم باداران شان را 

در این جا پیاده کنند.«

منطقه  کشورهای  که  گفت  همچنان  محب،  آقای 

طالبان  از  و  استند  افغانستان  آینده ی  نگران 

حارض  صلح  گفت وگوهای  میز  در  که  خواسته اند 

نظام  برپایی  از  کشوری  هیچ  او،  گفته ی  به  شوند. 

امارتی در افغانستان حامیت منی کند.

این  در  وزیر داخله،  اندرابی،  از سویی هم، مسعود 

نشست خربی گفت که طالبان توانایی سقوط دادن 

شهرها و مراکز شهرها را ندارند.

جنگ  کندهار  در  حاال  همین  »طالبان  افزود:  او 

دیگر  از  و  ندارند  هیچ رسبازی  اما  کردند؛  را رشوع 

و  دفاعی  نیروهای  کرده اند.  طلب  نفر  والیت ها 

امنیتی تلفات زیادی به آن ها وارد کرده اند.«

آقای اندرابی، تاکید کرد که اگر طالبان صلح نکنند، 

آن ها  رسکوب  برای  نیز  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

آمادگی کامل دارند.

نزدیک به یک ماه از آغاز دور دوم گفت وگوهای صلح 

تنها  طرف  دو  مدت،  این  در  اما  می گذرد؛  قطر  در 

یکی دو بار با هم نشست رسمی برگزار کرده اند که 

آن هم بیشرت تریفاتی بوده است. هیئت طالبان، از 

و  ایران، روسیه  به  را  این طرف سفرهایی  به  چندی 

ترکمنستان آغاز کرده و از گفت وگوهای صلح فاصله 

گرفته است.

به  اخیرا  که  هیئتی  است،  کرده  اعالم  داخله،  وزارت 

ولسوالی بهسود والیت میدان وردک رفته بود، یافته های 

خود را به این وزارت ارایه کرده است.

از سوی وزارت  اعالمیه ای که روز شنبه )1۸ دلو(،  در 

واردشدن  موضوع  است،  آمده  شده،  منتر  داخله 

تلفات به غیرنظامیان در ولسوالی بهسود میدان وردک، 

در روشنایی یافته های هیئت حکومتی، زیر بررسی قرار 

دارد.

پولیس  فرمانده ی  حارض،  حال  در  اعالمیه،  اساس  بر 

این  باره ی  در  تا  فراخوانده شده  کابل  به  میدان وردک 

موضوع، بررسی های بیشرت صورت گیرد.  وزارت داخله 

گفته است: »در صورت اثبات هر نوع تخطی، با افراد 

خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.«

و  معرتضان  میان  درگیری ای  دلو(،   10( جمعه  روز 

نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود والیت میدان وردک 

رخ داد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، در آن زمان گفته 

عبدالغنی  به  وابسته  غیرمسئول  مسلح  افراد  که  بود 

شده  دولتی  نیروهای  فعالیت  و  حضور  مانع  علی پور، 

بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفته ی 

 9 دولتی،  نیروهای  متقابل  تیراندازی  نتیجه ی  در  او، 

نفر جان باخته اند و 12 نفر دیگر زخمی شده اند.

مجلس  در  میدان وردک  مناینده ی  راسخ،  مهدی  اما 

معرتضان  بر  پولیس  نیروهای  که  بود  گفته  منایندگان 

شلیک کرده اند.

به گفته ی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای 

مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه داشت و 

مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعرتاضی 

مساملت آمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما 

به اعرتاض آن ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.

آقای راسخ، گفته بود که در جریان تیراندازی نیروهای 

دولتی، بیش از 10 غیرنظامی جان باخته اند و 2۸ نفر 

دیگر زخمی شده اند.

شبکه ی خربی ان بی سی، در گزارشی نوشته است که 

بسیاری از فرماندهان طالبان از رخصتی های زمستانی 

شان به میدان های جنگ فراخوانده شده اند.

از  فربوری(   ۵ دلو/   1۷( جمعه  روز  که  گزارشی  در 

رهرب  سه  از  نقل  به  ان بی سی  خربی  شبکه ی  سوی 

سیاست  رویکرد  که  است  آمده  رسید،  نر  به  طالبان 

نکردن  عمل  و  امریکا  جدید  رییس جمهور  خارجی 

به  که  کرده  وادار  را  طالبان  صلح،  توافق نامه ی  به 

میدان های جنگ برگردند.

به  هلمند،  والیت  در  طالبان  ارشد  فرمانده ی  یک 

ان بی سی گفته است که بسیاری از والی ها و فرماندهان 

ویژه  گفت وگوهای  و  جلسات  در  رشکت  برای  محلی، 

زمستانی  رخصتی های  از  آینده ،  و  راهربد  باره ی  در 

فراخوانده شده اند.

مسئله  »چندین  است:  گفته  طالبان  ارشد  مقام  این 

حل  را  آن ها  جلسات  در  رهربان  باید  که  دارد  وجود 

با  صلح  گفت وگوهای  در  بن بست  جمله  از  کنند؛ 

با توجه به  آینده،  حکومت افغانستان و تردید در مورد 

روی کار آمدن دولت جدید در واشنگنت.«

از جو  امریکا،  کانگرس  اخیرا،  که  است  در حالی  این 

بایدن خواسته است تا رسعت خروج رسبازان امریکایی 

این  امنیتی  وضعیت  تا  دهد  کاهش  را  افغانستان  از 

کشور، بهرت شود.

مطالعه ی  )گروه  نام  زیر  امریکا  کانگرس  گزارش  در 

آمده  دانفورد،  جوزف  جرنال  ریاست  به  افغانستان( 

امریکایی  به رشایط، خروج رسبازان  توجه  با  که  است 

از افغانستان، می تواند سبب بی ثباتی در منطقه، قوی 

شدن شبکه ی القاعده و تشدید جنگ های داخلی در 

این کشور شود. در گزارش آمده است که ایاالت متحده 

گزارش،  اساس  بر  بدهد.  طالبان  به  را  پیروزی  نباید 

خروج کامل رسبازان امریکایی در ماه می بدون در نظر 

گرفنت پیرفت در گفت وگوهای صلح، می تواند سبب 

فروپاشی دولت افغانستان شود.

سیاست  باید  متحده  »ایاالت  است:  آمده  گزارش  در 

خروج رسبازانش از افغانستان را مورد بازنگری قرار دهد 

تا مطمین شود که گفت وگوهای صلح در قطر، منجر 

پایان جنگ در این کشور  به یک توافق سیاسی برای 

خواهد شد.«

در گزارش، همچنان هشدار داده شده که ممکن است 

امریکایی در  با متدید ماموریت رسبازان  گروه طالبان 

افغانستان موافقت نکند و از گفت وگوهای صلح بیرون 

شود.

مسئوالن امنیتی، می گویند که در نتیجه ی سه انفجار در 

کابل، سه نفر جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

که  می گوید  کابل،  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 

روز شنبه  انفجار نخست، حوالی ساعت 09:1۴ صبح 

قاضی  باغ  رسک  در  دکان،  یک  داخل  در  دلو(،   1۸(

ناحیه ی اول شهر کابل رخ داد. 

سه  شمول  به  نفر  شش  رویداد  این  در  او،  گفته ی  به 

شهروند اهل هنود زخم برداشتند. آقای فرامرز می گوید 

که انفجار دومی، در حالی رخ داد که مردم رسگرم کمک 

به زخمی های انفجار نخست بودند. او می افزاید که در 

انفجار دوم، دو نفر به شمول یکی از شهروندان اهل هنود 

جان باختند.

سخنگوی پولیس کابل، همچنان می گوید که انفجار سوم 

نیز حوالی ساعت 10:۴1 صبح روز شنبه در منطقه ی 

گوالیی حصه اول خیرخانه رخ داد. 

به گفته ی او، در این رویداد، یک نفر از نیروهای امنیتی 

آغاز  با  همزمان  طرف،  این  به  ماه  چند  از  باخت.  جان 

رسمی گفت وگوهای صلح افغانستان، سطح خشونت ها 

نیز افزایش یافته است. 

امنیتی  نیروهای  میان  همه روزه  نربدهای  کنار  در 

افغانستان و طالبان که در جریان آن به غیرنظامیان نیز 

تلفاتی وارد می شود، در جریان چند ماه گذشته، سطح 

ترورهای هدف مند و انفجار ماین های مقناطیسی نیز در 

کابل و سایر والیت ها افزایش یافته است.
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خبرونه

په روغتون کې پرېښول شوی 
ماشوم د سرپرست له نشتوالي 

سره مخ دی
په ننګرهار کې هغه ماشوم یوځل بیا د رسپرست له نشتوايل رسه مخ دی چې 

خپلې کورنۍ یې د معلولیت له امله په روغتون کې پرېیښی و.  

ماشوم  دغه  د  یې  کال  یو  پوره  مېرمن چې  یوه  دی،  کلن  درې  اوس  هغه 

پالنه کړې او د روغتون په لګښت یې ورته خواړه او درمل برابرول وایي نور 

ځکه دا کار نه يش کوالی چې عمر یې پای ته رسیدلی او که مړه يش، نو دا 

ماشوم به بې رسپرسته پاتې يش. دا معلول ماشوم یو کال مخکې د ننګرهار د 

حوزوي روغتون په یوه برخه کې پریښودل شوی او بیا یې چا پوښتنه نه ده 

کړې. هغه وخت د روغتون یوې کارکوونکې د ماشوم پالنه پرغاړه واخیسته، 

خو اوس وایي نوره دې کارته دوام نه يش ورکوالی.

هغه وایي: » دا معلول ورته له خپلو سکنيو اوالدونو هم ګران دی، خو نور 

یې ځکه رسپرستي نه کوي چې د عمر په اخر کې ده او ويرېږي چې تر دې 

وروسته به یې څوک سمه توګه پالنه ونه کړي.«

په ورته وخت کې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې نور د دغه ماشوم د 

پالنې امکانات نشته. د روغتون مسوولین وایي دوی په خپله نور امکانات نه 

لري او له نورو ادارو به یې د پالنې په برخه کې همکاري وغواړي.د ننګرهار 

:»ماشوم  وایي  عاجز  الله  عنایت  مدیر  اداري  او  مايل  روغتون  حوزوي  د 

ترپخوا ښه شوی او که یې خپله مورحارضه يش او پالنه یې وکړي، نو د ښې 

کیدو هیلې یې شته.«

ښایي دا د خپل ډول لومړنی پیښه وي چې مور او پالر یې ماشوم د معلولیت 

له امله په روغتون کې پریږدي. که کورنۍ او په تېره بیا میندې او پلرونه د 

ماشومانوژوند ته پاملرنه وکړي او پروخت واکسین يش نو له داډول ستونزو 

او د اوالدونو له معلولیت به خالص وي.

کندهار کې د نخو د دوو فابریکو 
د بیا فعالولو هڅې 

چارواکي وایي هڅه کوي چې په کندهار کې د دوو پخوانیو په ټپه والړو 

د  کې  کندهار  په  دا  برابرکړي.  امکانات  پاره  له  فعالېدو  بیا  د  فابریکو 

نخي نساجۍ او نخي پشمي فابریکې دي چې له څو کلونو را په دېخوا 

په ټپه والړې دي.  

د ښارجوړولو او ځمکو وزیر محمود کرزي او د کندهار وايل روح الله 

لیدنه  فابریکو  دغه  له  یې  ملتیا  په  سوداګرو  شمېر  یو  د  خانزاده چې 

کړې ویيل د دې فابریکو د بیا فعالولو په موخه به هڅې وکړي. د محيل 

فعالیت  کي  کال  په ۱۹۷۸  فابریکې  نساجي  نخي  د  وینا  په  مسوولینو 

پیل کړ، چي په کال کې یې د  ۴۰ میلیونه مرته ټوکر او ۷ زره ټنه تار 

د تولید وړتیا درلوده او په درېیو کاري شفتونو کې په کې پېنځو زرو 

کسانو کار کاوه.

د مسوولینو په وینا په دې فابریکه کې  له وطني پنبې استفاده کېده  

چې له ۱۳۸۱کال څخه تر ۱۳۸۷ کال پورې یې قسمي فعالیت کاوه، خو 

وروسته د بودجې د نشتوايل له امله درېدلې ده. په همدې ډول د نخي 

پشم فابریکه چې په ۱۹۷۹ کال کې یې فعالیت پيل کړی په کال کې یې 

له وړیو څخه د یو میلیون مرته کمپلو او د دریشۍ ټوکر او پنځه سوه 

ټنه د غالیو تار جوړولو ظرفیت درلود.

په دې فابریکه کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره وه چې له ۱۳۸۷ل 

کال وروسته یې فعالیت د بودجې د نشتوايل له امله ودرېد. د کندهار 

کار  د  ته  خلکو  چې  کړې  ژمنه  وزیر  ځمکو  او  ښارجوړولو  د  او  وايل 

کې جدي  برخه  په  فعالولو  بیا  د  فابریکو  دې  د  به  موخه  په  موندنې 

هڅې وکړي.

هرات او کندهار کې ۱۹۵ زره بې 
پالنه کورونه ثبت شوي

په کندهار او هرات کې د ښارجوړولو او ځمکو وزارت له خوا تراوسه 

له ۱۹۵ زرو ډېر بې پالنه او غیر رسمي کورونه رسوې او ثبت کړي دي.

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي  د غیر رسمي او غیر پالين کورونو 

د ثبتولو په بهیر کې په  کندهار کې تراوسه  ۹۲۵۶۵ غیر رسمي کورونه 

رسوې او ثبت شوي دي. په کندهار کې دا بهیر تراوسه په ښار او سپین 

بولدک ولسوالۍ کې عميل شوی دی.

دا  هم  کې  هرات  په  وایي  راز  دغه  وزارت  ځمکو  او  جوړولو  ښار  د 

بهیرروان دی او تراوسه په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې د غیرپالين 

کورونو د رسوې او ثبت په دوام ۱۰۳۳۴۸ غیرپالين کورونه ثبت شوي دي. 

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په وینا په دې بهیر کې یې تراوسه په ټول 

هېواد کې ۸۷۱۱۹۵ دا ډول کورونه رسوې او ثبت کړي دي. د غیر پالين 

کورونود ثبت پروسه په کابل، هرات، مزار رشیف، جالل اباد، کندهار، 

فراه، بامیان او نیلی ښارونو کې پیل شوې ده.

ترک ميز گفت وگوهای دوحه؛ محب طالبان را به جنگ تهدید کرد

نورستانی: در انتخابات ریاست جمهوری 1۳98 سطح تقلب به حداقل کاهش یافته بود

درگيری اخير در بهسود؛ فرمانده ی پوليس ميدان وردک به کابل فراخوانده شد

طالبان از تعطيالت زمستانی به ميدان جنگ فراخوانده شدند

سه انفجار در کابل سه کشته و پنج زخمی به جا گذاشت

خبرهای داخلی
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ــه وضعیــت پیش آمــده در گفت وگوهــای  ــا توجــه ب ب

صلــح کــه ظاهــرا خــرب از بن بســت ایــن پروســه 

ــش  ــار پی ــان در به ــی طالب ــرد جنگ ــد، رویک می ده

ــن  ــه ای ــکان مــی رود ک ــر خواهــد کــرد و ام رو، تغیی

گــروه هــم در میــدان نــربد و هــم در انجــام عملیــات 

تروریســتی در شــهرها، بــا راهربدهــای جدیــدی 

ــردد.  برگ

فرصتــی کــه گفت وگوهــای صلــح بــرای طالبــان 

مســاعد کــرد و رؤیــای رســیدن بــه امــارت اســالمی 

ــه اتفــاق  ــازان ایــن گــروه نزدیــک ب را در ذهــن رسب

ــرتی  ــه ی بیش ــان روحی ــازان طالب ــه رسب ــاند، ب رس

داده اســت تــا بــرای رســیدن بــه ایــن رؤیــای دیریــن 

ــون  ــد؛ چ ــالش ورزن ــش ت ــرت از پی ــن، بیش و ناممک

قطعــی  بن بســت  صــورت  در  حتــا  کــم،  دســت 

داده  آنــان  بــه  بــاور  ایــن  صلــح،  گفت وگوهــای 

دو  بــه  نزدیــک  طــی  تالش های شــان  کــه  شــد 

دهــه رویارویــی بــا دولــت افغانســتان، بی نتیجــه 

نبوده اســت. 

آغــاز  فرصــت  گفت وگوهــا،  ایــن  هم چنــان، 

دیپلامســی علنــی ایــن گــروه را در منطقــه مهیــا 

بــه کشــورهای  کــرد. ســفرهای هیئــت طالبــان 

ایــران، روســیه و پاکســتان کــه ســه کشــور تأثیرگــذار 

بــر مناســبات منطقــه و افغانســتان اســت، می توانــد 

ــه پیچیدگــی جنــگ در ســال پیــش رو بینجامــد.  ب

ترامــپ کــه بــا هــم کاری خلیــل زاد، رسیــال صلــح را 

ــازان  ــرون  کشــیدن رسب ــی بی ــود و در پ ــد زده ب کلی

امریکایــی از نــربد فرسایشــی افغانســتان، متــام 

تالشــش را بــه کار بســت، تــا دســت کــم  اگــر صلــح 

نــه، ماســت مالی ای از صلــح ارایــه دهــد و پــای 

امریــکا را از قضیــه ی افغانســتان بیــرون بکشــد، 

جایــش را بــه جــو بایــدن خالــی کرده اســت؛ کســی 

آوردن اصالحــات در  و  بازبینــی  بــا  را  کــه کارش 

ــرد.  ــاز ک ــپ آغ ــامت ترام تصمی

»گــروه  کاری اش،  روزهــای  اولیــن  در  بایــدن، 

امریــکا  کانگــرس  در  را  افغانســتان«  مطالعــه ی 

ایجــاد کــرد تــا در مــورد افغانســتان تصمیــم بگیرنــد. 

ــه  ــود و ب ــروه ب ــن گ ــه ی ای ــه ی مطالع ــه نتیج آن چ

شــکل پیشــنهاد بــه بایــدن ارایــه شــد، خــرب از 

جدی نگرفــنت توافق نامــه ی صلــح دولــت ترامــپ 

بــا طالبــان می دهــد و هشــدار در مــورد خــروج 

افغانســتان.  از  امریکایــی  زودهنــگام رسبــازان 

ایــن کــه بایــدن در نهایــت رسبــازان امریکایــی را از 

ایــن نــربد فرسایشــی بیــرون خواهــد کشــید یــا نــه، 

موضوعــی اســت کــه تحلیــل نزدیــک بــه احتــامل از 

آن، پیــش از وقــت اســت؛ امــا آن چــه مســلم اســت، 

دوام دار شــدن جنــگ در افغانســتان اســت، کــه 

رسبــازان امریکایــی نیــز در ایــن نــربد خواهنــد 

جنگیــد؛ مســأله ای کــه بــا توجــه بــه موجودیــت 

رقیبــی مثــل ایــران و روابطــی کــه بیــن طالبــان 

و ایــن کشــور بــه وجــود آمــده اســت، می توانــد 

باشــد؛  افغانســتان  بــرای  زنــگ خطــر جدیــدی 

بــرای کشــوری کــه در رشایــط متفاوتــی نســبت 

تــا  بــه ســال های پیــش بــه رس می بــرد و گــپ 

جایــی کشــیده شــده کــه پارملــان، خواســتار کنــار 

رفــنت غنــی از قــدرت بــه هــدف رســیدن بــه صلــح 

شده اســت.

ــت  ــر در موقعی ــرب از تغیی ــا، خ ــن اتفاق ه ــه ی ای هم

طالبــان و دولــت افغانســتان می دهــد؛ تغییــری کــه 

در آن، دولــت افغانســتان آســیب پذیرتر شــده اســت. 

ــی و  ــربد جنگ ــوان راه ــه عن ــد ب ــت بای ــه دول آن  چ

مقابلــه بــا طالبــان در دســتور کار ســال پیــش روی 

بگیــرد، بایــد بــرای طالبانــی کــه تصــور می کننــد در 

موقعیــت برتــری قــرار گرفته انــد، غافل گیرکننــده 

اشتراک در روزنامه

www.1sada.com 	 ایستگاه	خبری	افغانستان	

یک سالشش ماهاشتراک ککنندگان

8000 افغانی4500 افغانیدفترها و سازمان های داخلی 

4500 افغانی2500 افغانیدانشجویان و خانواده ها 

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

به شهرها جنگ  گسترش  زمستانی طالبان و احتمال  پایان خواب 
تحليل
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بندر تورغندی، ولسوالی کشک  رباط سنگی-خط مرزی افغانستان و ترکمنستان

یــک  از  نقــل  بــه  ان  بی ســی،  خــربی  شــبکه ی 

در  هلمنــد،  در  طالبــان  ارشــد  فرمانــده ی 

گزارشــی  نوشــته اســت کــه فرماندهــان طالبــان 

جنــگ  میــدان  بــه  زمســتانی  رخصتی هــای  از 

ــان، در  ــده ی طالب ــن فرمان ــده اند. ای ــده ش فراخوان

ــان  ــه فرمانده ــه ک ــی گفت ــا ان بی س ــه اش ب مصاحب

ــاتی  ــرتاک در جلس ــرای اش ــروه، ب ــن گ ــان ای و والی

بــه خاطــر تعییــن راهــربد جنگــی ســال 1۴00، 

بــا  صلــح  گفت وگوهــای  بن بســت  روی  بحــث 

دولــت افغانســتان و تغییــر راهــربد امریــکا در مــورد 

شــده اند. فراخوانــده  قطــر،  موافقت نامــه ی 

فصــل زمســتان، از آغــاز درگیــری طالبــان و دولــت 

افغانســتان تــا اکنــون، فصــل خــواب طالبــان و 

دولــت  نظامیــان  نفس کشــیدن  بــرای  فرصتــی 

افغانســتان بوده اســت؛ چــون، بــا فراررســیدن فصــل 

گرمــا، رسبــازان طالبــان از کوه هــا پاییــن می شــوند 

و تــا فرارســیدن فصــل رسمــا، میدان هــای جنــگ را 

تــرک می کننــد. 

در ایــن فصــل، بیشــرت مترکــز ایــن گــروه بــه انجــام 

عملیــات تروریســتی در شــهرها اســت تــا بــا انفجــار 

و انتحــار، هم چنــان در تیــرت رســانه ها مباننــد و 

ــرود.  ــیه ن ــه حاش ــی ب ــه ی جمع ــان از حافظ ترس ش

ــل  ــرت در داخ ــان، بیش ــی طالب ــک جنگ ــن تاکتی ای

شــهرها توســط مهره هــای داخلی شــان طراحــی 

ــه در  ــی ای ک ــود؛ پالیس ــته می ش ــرا گذاش ــه اج و ب

ــک  ــای کوچ ــرت روی انفجاره ــاری، بیش ــتان ج زمس

ــر،  ــاه اخی ــی دو م ــم ط ــت ک ــته و دس ــز داش مترک

تنهــا در شــهر کابــل هــر روز یــک یــا چنــد موتــر را 

ــت؛  ــرده اس ــر ک ــپکی منفج ــای چس ــط ماین ه توس

تــا در گرماگــرم گفت وگوهــای صلــح و چانه زنــی 

مناینده هــای طالبــان در قطــر، میــدان جنــگ را 

هم چنــان گــرم نگــه دارد.

ــر  ــاری، اگ ــای به ــاز جنگ ه ــا آغ ــان ب ــد. هم زم باش

خــودش  از  قدرت منــدی  نتوانــد منایــش  دولــت 

ــا توجــه بــه وضــع  در میــدان نــربد داشــته باشــد، ب

شــکننده ی سیاســی در داخــل شــهرها، ســال پیــش 

رو بــرای دولــت و مــردم افغانســتان ســال بــدی 

ــرتده تر  ــربد، گس ــن ن ــای ای ــود و دامنه ه ــد ب خواه

خواهــد شــد.

روی  بایــد  افغانســتان،  در  نظامــی  کارشناســان 

طرح هــای مقاومتــی و تهاجمــی در میــدان نــربد 

کشیده شــدن  از  جلوگیــری  راهــربد  هم چنــان  و 

جنــگ در شــهرها تصمیــم بگیرنــد. 

شــکی نیســت کــه حمــالت تروریســتی طالبــان در 

شــهرها افزایــش خواهــد یافــت و ایــن گــروه، متــام 

تالشــش را بــه خــرج خواهــد داد تــا زندگــی را 

بــرای مــردم و دولــت در شــهرها بــه چالــش بکشــد؛ 

ــزاری  ــه بی ــان ب ــرور زم ــه م ــد ب چالشــی کــه می توان

مــردم از دولــت بینجامــد و فرصــت رســیدن طالبــان 

بــه رؤیــای دیریــن شــان –امــارت اســالمی- را بیشــرت 

مســاعد کنــد. 

اگــر ایــن گــروه موفــق شــود در تبانــی بــا مهره هایــی 

انفجارهــای  رویکــرد  دارد،  شــهرها  در  کــه 

شــهرهای  همــه  در  را  کابــل  در  همــه روزه اش 

ــا جــای ماین هــای  ــتان گســرتش بدهــد و ی افغانس

ــع از  ــد، وض ــل کن ــب تبدی ــه موترمب ــپکی را ب چس

اینــی کــه هســت بــرای مــردم و دولــت بدتــر خواهــد 

ــد.  ش

بنــا بــر ایــن، رویکــرد نظامــی سنجیده شــده در 

میــدان نــربد، مترکــز روی شناســایی مهره هــای 

شــهرها،  از  جنــگ  نگه داشــنت  دور  و  طالبــان 

دولــت  اختیــار  در  بیشــرتی  فرصــت  می توانــد 

ــه ی  ــا ادام ــح و ی ــه در صل ــد ک ــرار ده ــتان ق افغانس

جنــگ، موقعیــت برتــری داشــته باشــد. 

ــور  ــام رییس جمه ــه رسانج ــت ک ــن نیس ــوز روش هن

امریــکا چــه تصمیمــی در مــورد افغانســتان خواهــد 

گرفــت؛ امــا گزارش هایــی کــه خــرب از همــکاری 

طالبــان و القاعــده می دهــد، بــا موجودیــت ایــران، 

از  دور  را  افغانســتان  از  امریــکا  نظامــی  خــروج 

توافــق و همــکاری  احتــامل کرده اســت؛ چــون، 

بیــن طالبــان، القاعــده و ایــران، زنــگ خطــری بــرای 

امریــکا اســت و خــواب ایــن کشــور را برهــم می زنــد؛ 

ــازان  ــزام رسب ــه اع ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ای ک نگران

ــد.  ــان بینجام ــا طالب ــربد ب ــی در ن ــرت امریکای بیش
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فصل زمستان، از آغاز درگيری 
طالبان و دولت افغانستان تا 

اککنون، فصل خواب طالبان 
و فرصتی برای نفس کشيدن 

نظاميان دولت افغانستان 
بوده است؛ چون، با فراررسيدن 

فصل گرما، سربازان طالبان 
از کوه ها پایکين می شوند و تا 

فرارسيدن فصل سرما، ميدان های 
جنگ را ترک می ککنند. 


