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گسرتده  توسعه   طرح  یک  از  چین 

در بخش های اقتصادی - اجتامعی 

در پنج سال آینده رومنایی کرده و 

اهداف دراز مدتی را برای تطبیق  تا 

سال ۲۰۳۵ در نظر گرفته است.

مرحله  یک  برای  کنونی  سیاست 

توسعه جدید اولویت بندی شده که 

به خاطر مدرنیزه ساخنت سوسیالیزم 

در این کشور بسیار مهم است.

جاری  اجالس  در  که  سندی  در 

این  قانون گذاری  کنگره  ساالنه 

کشور بررسی شد، اهداف عمده ی 

دوره  برای  اقتصادی  و  اجتامعی 

 –  ۲۰۲۱( چهاردهم  پنج ساله 

۲۰۲۵( در نظر گرفته شده ست.

مکانیزم  یک  پنج ساله،  برنامه ی 

بااهمیت است که در سال ۱۹۵۰ 

با  را  کشور  این  و  شد  راه اندازی 

فراز و نشیب های اقتصادی هدایت 

کرده و هم چنان تغییرات در محیط 

خارجی، به چین...

مه  برنا نه  چگو
 ، چين له  پنج سا

یع  تسر را  ی  ز سا نو
می بخشد

د بې اسناده 
موټرسایکلونو

ګرځول او پيراو 
پلور بند شو

؛  نو ل  سا نه ی  آستا ر  د
درکابلپنجاهدرصدکمترنهالغرسمیشود

سروردانش:
رکت  مشـا م  عد  

مـت  حکو ر  د بـر  برا
ز  آغا سـر  ، صلح پسـا

سـت ا ره  با و د جنگ 

»چقهخوبمیشدکهمردمنهالغرسمیکدومادرهوایسبز
بامحیطسبززندگیمیکدیم.حالاببینکهبهجایتنفسهوای

گوارا،خاکوهوایآلودهمیخوریم.«...

منیتى  ا ی  تژ سترا ا نقش 
صلح مین  تأ ر  د مت  حکو

تاریخمعاصرافغانستانپسازاحمدشاه
درانی،بادستدرازیقدرتهایبزرگیچون

انگلیسوروسیهتزاری...

کـه  گفته انـد  مالـی،  کارشناسـان 

کرونـای  واکسـین  تولیـدی  رشکت هـای 

فایـزر و مدرنـا در امریـکا، میلیارد هـا دالر 

از فـروش واکسـین  کرونـا در آمـد دارنـد.

کارشناسـان مالی وال اسـرتیت، گفته اند 

کـه ایـن دو رشکت تولیـدی و داروسـازی 

در کنـار ایـن که درآمـد اقتصـادی دارند، 

پـس از تولیـد واکسـین کرونـا اعتبـار نیز 

دریافـت کرده انـد.

رشکـت  شـده،  منتـر  آمـار  اسـاس  بـر 

فایـزر در سـال ۲۰۲۰ از تولیـد واکسـین 

کرونـا ۹7۵ میلیـون دالـر درآمـد داشـته 

کـه بـه احتـامل زیـاد، ایـن رقـم در سـال 

خواهـد  دالـر  میلیـارد   ۱۹ بـه   ۲۰۲۱

رسـید.

در کنـار آن، این رشکـت امریکایی، بیش 

از ۹.۳ میلیـارد دالـر از فـروش واکسـین 

کرونـا در سـال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیـز 

درآمـد خواهد داشـت.

کـه  کرده انـد  پیش بینـی  کارشناسـان 

 ۲۰۲۱ سـال  در  مدرنـا  و  فایـزر  درآمـد 

میـالدی، جمعـاً بـه بیـش از ۳۲ میلیـارد 

رسـید. خواهـد  دالـر 

تولیـدی  رشکـت  حـال،  همیـن  در 

بایوان تـک کـه در تولیـد واکسـین کرونـا 

بـا فایـزر رشیـک اسـت، در بـازار سـهام 

جایـگاه بلنـدی را بـه دسـت آورده اسـت. 

ایـن رشکـت آملانی در بازار سـهام امریکا 

۳۰۰ درصـد رشـد داشـته و ارزش آن بـه 

۳۰ میلیـارد دالـر رسـیده اسـت. 

رشکـت مدرنـا نیـز کـه یـک رشکـت کم تر 

شـناخته شـده ی بیوتکنالـوژی بـود، پس 

از تولیـد واکسـین کرونـا، 7۰۰ درصد در 

بـازار سـهام امریـکا رشـد داشـته و ارزش 

رسـانده  دالـر  میلیـارد   6۲ بـه  را  خـود 

پیـش،  مـاه  یـک  این همـه،  بـا  اسـت. 

رشکـت داروسـازی فایزر، اعـالم کرده بود 

کـه درآمـدش از فروش واکسـین کرونا در 

سـال ۲۰۲۱ به بیـش از ۱۵ میلیارد دالر 

خواهد رسـید کـه معادل یـک چهارم کل 

درآمـد سـاالنه ی ایـن رشکـت اسـت.

سـال  در  کـه  بـود  گفتـه  رشکـت  ایـن 

۲۰۲۰ درآمـد ایـن رشکت بـه 4۲ میلیارد 

دالـر رسـیده کـه ۱4 درصـد آن، از فروش 

داروهـای پرفـروش ذات الریه بوده اسـت. 

کـه  کـرده  پیش بینـی  رشکـت  ایـن 

درآمـدش در سـال ۲۰۲۱ نزدیـک به 6۰ 

میلیـارد دالر خواهد  رسـید که ۲۵ درصد 

آن، از فروش واکسـین کرونـا خواهد بود.

بایوان تـک،   - فایـزر  کرونـای  واکسـین 

نخسـتین واکسـینی بـود کـه در امریـکا، 

اجـازه ی  اروپـا  اتحادیـه ی  و  بریتانیـا 

تطبیـق دریافـت  کـرد و ترزیـق آن رشوع 

شـد.

ځواکمنتیا  اقتصادي  د  ښځو  د 
په  شنبې  سه  د  کنفرانس  ملي 
ورځ په کابل کې جوړشو. په دغه 
لومړۍ  هېواد  د  کې  کنفرانس 
مېرمنې بي بي ګل روال غني نیوکه 
کورنیو  د  هم  تراوسه  چې  وکړه 
د  مېرمنو  د  کور  د  کې  اقتصاد  په 
فعالیت رول او ارزښت سم نه دی 

سنجول شوی.
ښځو  د  کې  هېواد  ټول  په  هغې 
د  موخه  په  سوداګریو  کوچنیو  د 
ښځو د فعالیت د پراختیا غوښتنه 

وکړه.
اقتصادي  وویل د ښځو  روال غني 
پیاوړتیا نه یوازې د دوی پر وړاندې 
د تاوتریخوالي د کچې د ټیټیوالي 
له پاره ګټوره ده، بلکې د هېواد او 
ټولنې د سیاسي پرمختګ په برخه 

کې هم مهمه ده. 

افغانستان د ښځو چارو وزارت  د 
وویل  ساپۍ  حسینه  سرپرستې 
چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره د الرې 
همدې  په  هم  پروګرام  نقشې  د 

موخه جوړ شوی دی.
پروګرام  دغه  »د  وویل:  ساپۍ 
چې  بنسټونه  هغه  دی  دا  هدف 
کوي،  کار  کې  برخه  اقتصادي 
پیاوړتیا  د  د ښځو  ګډه  په  ورسره 
دا  کړو،  برابره  نقشه  الرې  ملي  د 
دی  هدف  او  اټکل  هغه  پروګرام 
ښار،  په  یې  مخې  له  غواړو  چې 
کار  لپاره  د ښځو  کې  کور  او  کلي 

وکړو.«
چارو  ښځو  د  چې  کنفرانس  دا 
دوې  شوی  خواجوړ  له  وزارت 
ورځې به دوام وکړي چې د ښځو 
اړوندو  پر  ځواکمنتیا  اقتصادي  د 
تخنیکي موضوعاتو به بحث وکړي.

رند ا د آمد  ر د نا  کرو کسين  ا و ز  ا لر  ا د ها  رد میلیا رنا  مد و  یزر  فا روال غني: د کورنیو په اقتصاد کې د ښځو 
فعالیت سم نه دی سنجول شوی
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جهان خبر

نشستى  سیه  رو
یع  تسر ی  برا را 

ن  نستا فغا ا صلح  ند  رو
می کند ر  برگزا

یک  تحر
نی  کستا پا ن  لبا طا

ست ا برگشته 

تحریک  سقوط،  از  پس  سال  شش 

قلمرو  در  پاکستانی  طالبان 

ظهور  دوباره  وزیرستان  قبلی شان 

کرده اند. تحریک طالبان پاکستانی 

میان  مرزی  ساحه ی  این  از 

افغانستان – پاکستان برای اهدافی 

چون هدف قرار دادن و حمله باالی 

ربودن  پاکستانی،  امنیتی  نیروهای 

ماموران دولتی، اخاذی از بازرگانان 

محلی و پیامن کاران دولتی استفاده 

می کنند.

سال های  در  حمالت  افزایش  با 

وزیرستان،  و جنوب  اخیر در شامل 

دیدگاه انشعابی میان جبهه تحریک 

افزایش   )TTP( پاکستانی  طالبان 

انشعابی  شاخه های  است.  یافته 

بیت الله  نظامی  متحدان  از  کنونی، 

محسود در ۲۰۰7 است.

بیت الله محسود،...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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ی به ميز دیگر آوارگی صلح از ميز
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در مـورد رویکـرد واحـد بـرای رونـد صلـح افغانسـتان 

برگـزار کند.

هم چنـان در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه نشسـت بـه 

میزبانـی ترکیـه برگزار می شـود کـه در آن منایندگان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان حضـور یافتـه و در مـورد 

نهایـی سـازی توافق نامـه ی صلـح افغانسـتان بحـث 

می کننـد.

تصمیـم  امریـکا  کـه چـرا  اسـت  ایـن  پرسـش  حـال 

گرفتـه کـه در این مرحله ی زمانی، مـکان گفت وگوها 

را از قطـر بـه ترکیـه انتقـال دهـد؟ آگاهـان سیاسـی 

بـه ایـن باورانـد، بـرای بـه نتیجـه رسـیدن رونـد صلح 

متعـددی  ایسـتگاه های  تـا  اسـت  نیـاز  افغانسـتان 

امتحـان شـود.

پیشـین مجلـس مناینـدگان  مهـدوی، عضـو  جعفـر 

بـه روزنامـه ی صبـح کابـل، می گویـد کـه قطـر یکـی 

از ایسـتگاه هایی بـود کـه قطـار صلـح افغانسـتان در 

آن جـا مدتـی توقف کـرد و به دلیـل این که نتوانسـت 

توجـه امریکا، کشـورهای منطقه و جهان را به دسـت 

بیـاورد؛ حـال کشـورهای دخیـل در صلـح و جنـگ 

افغانسـتان تصمیـم گرفتـه کـه ایـن بـار از دوحـه بـه 

ترکیـه کـوچ کند.

زیـادی  عوامـل  کـه  می کنـد  تأکیـد  مهـدوی  آقـای 

بـه  جهـان  و  منطقـه  کشـورهای  کـه  شـده  سـبب 

ایـن نتیجـه  برسـند کـه قطـر دیگـر ظرفیـت میزبانـی 

دولـت  او،  بـاور  بـه  زیـرا  نـدارد؛  را  صلـح  رونـد  از 

امریـکا تصـور می کنـد کـه قطـر یـک  و  افغانسـتان 

میانجـی خـوب بـرای رونـد صلح افغانسـتان نیسـت. 

»نه تنهـا جامعـه ی جهانـی؛ بلکـه طالبـان هـم به این 

نتیجـه رسـیده کـه قطـار صلـح به جایـی رسـیده کـه 

بایـد یـک ایسـتگاه جدیـد برایـش انتخـاب شـود.«

نیـز  اروپایـی  کشـورهای  و  مسـکو  او،  گفتـه ای  بـه 

صلـح  رونـد  از  میزبانـی  بـرای  آمـاده  گزینه هـای 

اسـت. افغانسـتان 

می گویـد،  دانشـگاه  اسـتاد  موالیـی،  علی سـجاد 

فرصت هایـی کـه قطـر در جریان چند سـال گذشـته 

داشـت، نتوانسـت از آن به نحوه درسـت آن اسـتفاده 

. کند

افغانسـتان  این همـه در حالـی اسـت کـه حکومـت 

تـا هنـوز موقفـی در مـورد پیش نویـس »توافق نامـه ی 

قطـر در رشق شـبه جزیره ی عربسـتان سـعودی و در 

جنـوب غربـی قـاره ی آسـیا، نخسـتین کشـوری بـود 

در ۲8  و  بخشـید  هویـت سیاسـی  طالبـان  بـه  کـه 

جـوزای سـال ۱۳۹۲ دفرت سیاسـی گـروه طالبان در 

ایـن کشـور گشـایش یافـت.

ایـن کشـور بـا باز کـردن دفرت بـرای طالبـان، به یکی 

از طرف هـای جـدی درگیـر در مسـئله صلـح و جنگ 

افغانسـتان مبـدل شـد. از آن زمـان تـا کنـون ایـن 

کشـور محـور توجـه بسـیاری از کشـورهای منطقـه و 

جهـان بوده اسـت.

زمانـی کـه امریـکا تصمیـم گرفـت بـه طوالنی تریـن 

بگـذارد  پایـان  نقطـه ی  افغانسـتان  در  جنـگ خـود 

و بـا گـروه طالبـان وارد گفت وگـو شـود؛ ایـن کشـور 

را  گفت وگوهـا  ایـن  میزبانـی  و  گذاشـت  پیـش  پـا 

پذیرفـت.

گفت وگوهـای ۱8 ماهـه ی امریـکا و طالبـان نیـز در 

همین کشـور به پایان رسـید و رسانجـام توافق نامه ی 

از  »شـیراتون«،  هوتـل  در  طـرف  دو  میـان  صلـح 

مجلل تریـن هوتل هـای ایـن کشـور امضـاء شـد.

صلـح  گفت وگوهـای  کـه  می رفـت  انتظـار  هرچنـد 

افغانسـتان میـان هیئت هـای گفت وگوکننـده دولـت 

و طالبـان در کشـور دومـی برگـزار شـود؛ امـا بازهـم 

بـا توافـق امریـکا، دولـت افغانسـتان و طالبـان، ایـن 

کشـور میزبانـی گفت وگوهـای صلح افغانسـتان را به 

گرفت. عهـده 

طالبـان،  و  دولـت  گفت وگوکننـده ی  هیئت هـای 

دسـت کم شـش مـاه پیـش در ۲4 سـنبله دور یـک 

میـز جمـع شـدند تـا بـه یـک توافق  برسـند؛ امـا پس 

از گذشـت 6 مـاه تـا هنـوز ایـن رونـد نتیجـه ای برای 

صلـح در پـی نداشـته اسـت.

میـز  از  طالبـان  کناره گیـری  مـاه  دو  از  پـس 

آغازگـر  به عنـوان  امریـکا  اکنـون  گفت وگوهـا، 

پیش نویـس  فرسـتادن  بـا  افغانسـتان،  صلـح  رونـد 

ایـن  می خواهـد  افغانسـتان«،  صلـح  »توافق نامـه ی 

رونـد شکسـت خورده را بـا شـیوه ی خـود بـه نتیجـه 

برسـاند.

بـر اسـاس ایـن پیش نویـس، دولـت فعلی بـه رهربی 

دولـت  آن  به جـای  و  شـود  ختـم  بایـد  ارشف غنـی 

انتقالـی ایجـاد شـود تـا در ایـن فرصـت بـا برگـزاری 

انتخابـات، زعیـم آینـده ی افغانسـتان انتخاب شـود.

به دنبـال آن کـه زملـی  خلیـل زاد، فرسـتاده ی ویـژه ی 

وزارت خارجـه ی امریکا برای افغانسـتان به کابل آمد 

و ایـن پیش نویـس را بـا شـامری از سیاسـت مداران 

وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی  سـاخت،  رشیـک  کشـور 

غنـی  رییس جمهـور  بـه  نامـه ای  امریـکا،  خارجـه ی 

مـورد  در  بیشـرتی  توضیحـات  آن،  در  و  فرسـتاد 

اسـت. داده  افغانسـتان  صلـح  توافق نامـه ی 

آقای بلینکن در این نامه نوشـته اسـت که واشـنگنت 

از سـازمان ملـل می خواهـد تا یک نشسـت جهانی با 

حضـور وزیـران خارجـه و مناینـدگان ویـژه ی امریـکا، 

روسـیه، چین، پاکسـتان، ایـران و هنـد را برای بحث 

صلح افغانسـتان« نداشـته اسـت؛ اما گفته اسـت که 

هـر فیصله ا ی بایـد از طریق انتخابـات صورت بگیرد.

نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه  پیـش  روز  دو   

ضمـن  کابـل،  در  نشسـتی  در  ریاسـت جمهوری 

این کـه تأکیـد کـرد، هرگـز صلـح آمرانـه را تحت هیچ 

رشایطـی منی پذیـرد، گفت: »دو روز بـا هیئت امریکا 

صحبـت مفصـل داشـتیم. روز اول دربـاره ی ترسیـع 

گفت وگوهـا صحبـت شـد. در ایـن دیـدار، دربـاره ی 

خواسـت اساسـی مـردم بحـث شـد کـه تأکیـد شـد 

کـه حـق رأی و انتخابـات در افغانسـتان تحـت هیـچ 

کـه  کنیـم  فـرض  نیسـت.  شـدنی  سـلب  رشایطـی 

در رأس حکومـت مشـکالتی وجـود دارد، امـا اصـل 

انتخـاب زعیـم توسـط مـردم غیرقابل معامله اسـت.«

 بـا ایـن حـال آگاهـان سیاسـی می گویند کـه امریکا 

گرفتـه  افغانسـتان  مـورد صلـح  در  را  خـود  تصمیـم 

اسـت؛ زیـرا بـه ایـن بـاور رسـیده کـه  جـای برگـزاری 

از  بایـد  طـرف  دو  گفت وگوهـا،  از  دیگـر  دور  یـک 

طریـق سیاسـی، حکومتـی مشـرتک شـکل بدهنـد. 

مهـم  جـزو  دیگـر  »افغانسـتان  می گویـد:  موالیـی 

اسـرتاتژی سیاسـت خارجـی امریـکا نیسـت. امریـکا 

و  شـده  خـالص  افغانسـتان  رش  از  کـه   می خواهـد 

بیشـرت از ایـن تـاوان ندهـد.«

موالیـی تأکیـد می کنـد کـه هنـوز کارت بـازی بـرای 

هـر دو جانب باقـی مانده و ایـن پیش نویس گزینه ی 

نهایـی نیسـت و آن هـا می  تواننـد روی گزینـه دیگری 

نیـز فیصلـه کنند.

هـم  و  دولـت  هـم  سیاسـی،  آگاهـان  گفتـه ی  بـه 

طالبـان در مـورد میزبانـی ترکیـه توافـق دارنـد؛ امـا 

اجـامع  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  فعلـی  مشـکل 

منطقـه ای و جهانـی در مـورد ایـن رونـد وجـود دارد.

از سـویی هـم امریـکا این بـار می خواهد هـر گامی را 

کـه در مـورد صلـح افغانسـتان برمی دارد، کشـورهای 

منطقـه و جهـان را دخیـل کند؛ طوری کـه در نامه ی 

آنتونـی بلینکـن نیـز آمـده که امریـکا از سـازمان ملل 

می خواهـد تـا یـک نشسـت جهانـی با حضـور وزیران 

خارجـه و مناینـدگان ویـژه ی امریـکا، روسـیه، چیـن، 

پاکسـتان، ایـران و هنـد را در مـورد صلح افغانسـتان 

برگـزار کند.

موالیـی در ایـن مـورد می گویـد: »امریکا خواسـته که 

پای کشـورهای منطقه را دخیل سـاخته و برای شـان 

بفهامنـد کـه اگـر کشـورهای منطقـه صلـح و آرامـش 

می خواهـد، بایـد در قضیـه صلـح افغانسـتان کمـک 

کنـد و امریـکا منی توانـد از فرسـنگ ها دور در ایـن 

کشـور صلـح بیـاورد. امریـکا حتا پای سـازمان ملل را 

در قضیـه دخیل سـاخته اسـت.«

ملـل  سـازمان  منایندگـی  دفـرت  حـال،  همیـن  در 

اسـت  کـرده  اعـالم  )یونامـا(،  افغانسـتان  در  متحـد 

ملـل  سـازمان  ویـژه ی  مناینـده ی  الینـز،  دیـربا  کـه 

بـرای افغانسـتان، بـه قطر رفته اسـت. یونامـا، افزوده 

و  درگیـر  طرف هـای  بـا  الینـز  بانـو  اسـت  قـرار  کـه 

همـکاران بین املللـی، دربـاره ی گفت وگوهـای صلح 

ایـن زمینـه گفت وگـو کنـد. و گام هـای بعـدی در 

حـال بایـد منتظـر مانـد کـه در روزهـای آینـده دولت 

چـه  امریـکا  طـرح  قبـال  در  طالبـان  و  افغانسـتان 

می کنـد. اختیـار  را  موضعـی 

سرمقاله

پیدا  دسته  سبب  داشت  وجود  امریکا  طرح  در  که  ضعفی 

و  افغانستان  حکومت  است.  شده  حکومت  تیشه  کردن 

محقق،  مثل  افرادی  آمده اند؛  جمع  آن  گرد  که  افرادی 

نکته ای  حرف های شان  میان  در  دیگر،  برخی های  و  دانش 

هدفش  ولی  نیست؛  دروغ  هرچند  که  می سازند  برجسته  را 

چیزی است که سیاست آینده ارگ را دنبال می کند.

باید  بیاید که چرا  این مبنا پیش  بر  برای تان پرسشی  شاید 

حکومت  که  دارد  اشکالی  چه  و  بود  حکومت  مواضع  علیه 

بخواهد در برابر طرح خلیل زاد که یک طرح یک جانبه- شاید 

به گفته خود اعضای ارگ؛ آمرانه- است، بایستد؟!

به این پرسش پاسخی هست که برای رسیدن به آن باید موارد 

دیگری را روشن کنیم؛ مورد نخست، به طرحی که خلیل زاد 

میان  سیاسی  تنش های  باعث  و  آورد  افغانستان  به  خود  با 

امریکا و حکومت افغانستان شد، برمی گردد. طرح خلیل زاد، 

بیش از هر چیزی تأکید بر زمینه ای دارد که در آن طالبان 

به راحتی آرزوها و سیاست های شان را اجرا کنند. از شورای 

مستقل عالی فقه گرفته تا دست کاری قوه های اساسی یک 

به وجود  آن چه  نشان می دهد که  مردمی، همه  نسبتاً  نظام 

خواهد آمد، استوار بر عقاید سخت و افراط گرایی دینی است.

به  نیاز  آنان  زیرا  می پذیرند؛  را  این  طالبان  خواه نخواه، 

از قوانین آن،  با استفاده  تا  افراطی دارند  حکومت سخت و 

جامعه ای را که در درازای بیست سال گذشته به وجود آمده 

و شامر بیشرت آن را جوانان تشکیل می دهد، رسکوب کرده و 

از مزاحمت آنان جلوگیری کنند.

که  می دهد  قرار  جایگاهی  در  را  طالبان  حکومتی،  چنین 

ما،  ناخودآگاه  در  را  وحشت سال های حکومت شان  و  ترس 

زنده کند؛ اما آن سال ها چه سال هایی بود؛ سال های کشتار 

اقلیت های قومی، اقلیت های مذهبی، رادیو صدای رشیعت، 

کشتار زنان و...

حکومت افغانستان، با انگشت گذاشنت بر این که سهم همه 

افغانستانی ها به لحاظ قومی، در طرح امریکایی ها مشخص 

کند  تحریک  را  افغانستان  مختلف  اقوام  می خواهد  نیست، 

این  شورش،  این  بشوراند.  امریکا  و  طالبان  علیه  را  آنان  و 

مخالفت چگونه صورت خواهد گرفت؟

تا  می کند  کمک  شد،  مطرح  قبل  سطر  در  که  پرسشی 

افغانستان،  مردم  دریابیم؛  نیز  را  نخستین  پرسش  آن  پاسخ 

در صورت شکست گفت وگوها، راهی جز مقاومت مسلحانه 

علیه طالبان نخواهند یافت و حکومت دارد شکست مذاکرات 

کل  شکست  به مثابه  شده ایم  نزدیک  آن  به  که  را  دوحه 

محتوای گفت وگوهای صلح افغانستان، توجیه می کند.

نخست از همه رساغ هزاره ها رفته است و با ایجاد تنش بین 

افراد مسلح هزاره  در مراکز آنان به بهانه های مختلف عملیات 

میان  را  برنامه  این  به زودی  که  نیست  شکی  می کند؛  اجرا 

دیگر اقوام نیز آغاز کند.

نیروی  جذب  به  آنان  تحریک  جز،  هدفی  عملیات ها  این 

که  طالبان  ضد  افراد  به عنوان  برجسته  شدن شان  بیشرت، 

دارای تشکیالت مقاومتی هستند، ندارد. پس طالبان، قرار 

است حتا در حکومتی که امریکا برای شان خواهد داد، با این 

افراد روبه رو باشند. این، آغاز جنگی است که رسور دانش، 

معاون نخست ریاست جمهوری، دیروز از آن سخن گفت.

در  پساصلح  سیاسی  ساختار  هرگونه  است،  گفته  دانش،   

عادالنه ی  مشارکت  که  است  موفق  صورتی  در  افغانستان، 

متام اقوام و گروه های اجتامعی در آن تأمین شود. در غیر 

می سازد،  را  اساسش  که  حکومتی  و  طرح  این  صورت،  این 

رسآغاز جنگ دوباره خواهد بود.

آستانه تشکیل  اما چرا در  ایشان کامالً درست است   حرف 

را  هزاره ها  مذهبی،  اقلیت های  نابرابری،  حکومت  چنین 

به عنوان گروه های مسلح که قرار است آغازگر جنگ باشند، 

برجسته می کنند؟

در  حمله  ننگرهار،  در  کارگران  کشتار  بهسود،  به  حمله 

چیزی  غنی،  جمهوری  شکست  آستانه ی  در  و...  جربییل 

دست  روی  حکومت  که  است  خطرناکی  سیاست  از  غیر 

را سنگر  افغانستان  اقلیت  در  اقوام  آن  با  و می خواهد  دارد 

بدهد؟  قرار  احتاملی  خشونت های  برابر  در  و  خودساخته 

که  هم زمانی  دلیل،  همین  به  باید  و  نیست  این  از  غیر  نه 

متوجه سیاست های  امریکا می ایستیم،  نابرابرانه  علیه طرح 

حکومت نیز باشیم.

ارشف غنی، خود نیز به پایان جمهوری تک نفره خود آگاه بود 

برای همین نیز در آخرین روزهای عمر این حکومت مستبد، 

آن را مردمی جلوه می دهد و برای این کار، مارشال دوستم را 

در آغوش می گیرد، محقق را مشاور می گیرد، قانون اساسی 

را خط رسخ قرار می دهد و بحث اقلیت ها را پیش می کشد. 

ولی باید به یاد داشته باشیم که اقلیت ها در سیاست او علیه 

مقاومت  که سنگر  فقط سنگ هایی هستند  طرح خلیل زاد، 

جمهوری در حال فروپاشی او را می سازند.

؛  ره ها هزا
ی  ر جمهو ی  پیش مرگه ها

غنى یختن  ر فرو  ل  حا ر  د

زلمیخلیلزاد،فرستادهی
ویژهیوزارتخارجهیامریکا
برایافغانستانبهکابلآمدو

اینپپیشنویسراباشماریاز
سیاستمدارانکشورشریک

ساخت،آنتونیبلینکن،وزیر
خارجهیامریکا،نامهایبه

ریپیسجمهورغنیفرستاد
ودرآن،توضیحاتبیشتری
درموردتوافقنامهیصلح

افغانستاندادهاست.

گزارش

عبدالرازقاختیاربیگ
گزارشگر

کوچگفتوگوها؛ 

یگر د ميز  به  ی  ميز ز  ا صلح  آوارگی 
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غربی کشور، شورای عالی امارت اسالمی )به رهربی 

حقانی  شبکه  که  میران شاه  شورای  رسول(،  مال 

در  فعال  پشاور  شورای  دارد،  به دوش  را  آن  رهربی 

رشق و اطراف کابل، شورای شامل، گروه فاتح زواک 

مستقر در خوست و گروه کوچکی از طالبان به رهربی 

منصور،  محمد  اخرت  مال  کاکای  پرس  اسحاق زی، 

و  کنار جنگجویان خارجی  در  پیشین طالبان،  رهرب 

و قومی، پیش مرگه های  از چهره های سیاسی  برخی 

در کشورند  و جهان  منطقه  استخبارات  سازمان های 

افغانستان  صلح  گفت وگوهای  موفقیت  با  حتا  که 

میان حکومت و دفرت سیاسی طالبان در دوحه قطر 

ـ با هدایت حامیان استخبارتی شان ـ اجازه خاموشی 

چراغ جنگ کشور را نخواهند داد؛ زیرا حکومت های 

گذشته  سال   ۲۰ در   ۲۰۰۱ بن  کنفرانس  پسا 

و  طرد  جهت  در  امنیتی،  مؤثر  اسرتاتژی  نتوانستند 

دفع دسیسه های خارجی و جنگ نیابتی قدرت های 

حامیان  بی باوری  که  کنند  تدوین  جهان  و  منطقه 

بین املللی کشور به موفقیت نهادهای دموکراتیک در 

متحده  ایالت  افغانستان، عقب نشینی  جامعه سنتی 

امریکا از اهدافی چون حامیت از حقوق بر، حقوق 

زنان، آزادی بیان و حضور بیش از ۲۲ گروه تروریستی 

فعال در میدان های نربد کشور که در راستای اهداف 

برهان  می زنند،  شمشیر  استخباراتی  سازمان های 

روشن بر این ادعایند.

بحران  اصلی  ریشه های  به  توجه  بدون  بنابراین، 

کشور، حتا در صورت مثبت بودن نتیجه گفت وگوهای 

صلح، افغانستان با خطر یک جنگ فرسایشی مواجه 

میدان  بهرتین  به عنوان  را  جایگاهش  کامکان  بوده 

سازمان های  تقابل  مرکز  و  نیابتی  جنگ های  برای 

جنگ  چون  کرد.  خواهد  حفظ  استخباراتی 

تقابل  از  متأثر  بین املللی،  ابعاد  در  افغانستان، 

ایدیولوژیک ایران و عربستان سعودی، جنگ کشمیر، 

تقابل ایران و ایالت متحده امریکا، جنگ اقتصادی و 

امریکا،  متحده  ایالت  با  چین  خلق  جمهوری  منافع 

هم  مقابل  در  امریکایی ها  و  روس ها  قدرت منایی 

جهانی  و  منطقه ای  نفوذ  و  منابع  رس  بر  اختالفات 

که  است  قطر  امیرنشین  و  سعودی  عربستان  میان 

همین اکنون در یمن، سوریه، عراق، فلسطین، لیبیا، 

لبنان، رشق اوکراین و کشمیر باهم درگیرند.

عوامل بحران در افغانستان

عوامل  کنار  در  کشور،  اخیر  سال  چهل ودو  جنگ 

دارد که  و جهانی  منطقه ای  پیچیده  عوامل  داخلی، 

بدون برطرف سازی عوامل داخلی و بسیج توانایی ها 

مبارزه  جهت  امنیتی  مدون  اسرتاتژی  یک  قالب  در 

و  صلح  به  رسیدن  جهانی،  و  منطقه ای  عوامل  علیه 

به نظر  عملی  بیرونی  قدرت های  حامیت  با  سعادت 

منی رسد.

عوامل داخلی

بیش از چهار دهه درگیری در کشور، عوامل متعدد 

برای  آن ها،  گرفنت  نظر  در  بدون  که  دارد  داخلی 

داخلی  امور  در  بیرونی  مداخله های  باب  همیشه 

آن  گواه  کشور  تاریخ  زیرا  بود؛  خواهد  باز  کشور 

حریفان  با  مقابله  برای  همیشه،  افغان ها،  که  است 

و  سمتی  زبانی،  قومی،  منازعات  در  داخلی شان 

اتکا  خارجی  نیروهای  توانایی  و  قدرت  به  عقیدتی 

کرده زمینه مداخله قدرت های بیرونی در امور داخلی 

لشکرکشی های  که  ساختند  مساعد  کشور  در  را 

در  دست نشانده  حاکامن  تعیین  برای  انگلیس ها 

کابل؛ حمله نظامی اتحاد جامهیر شوروی در حامیت 

میان  داخلی  جنگ های  خلق،  دموکراتیک  حزب  از 

گروه های مجاهدین، پاک سازی های قومی و تطبیق 

سیاست زمین سوخته توسط گروه طالبان با حامیت 

سازمان های استخباراتی منطقه و استفاده از توانایی 

 ۱۱ تروریستی  حمله  از  بعد  بین املللی  نیروهای 

سپتامرب ۲۰۰۱ جهت تضعیف برخی گروه های قومی 

منونه های  خاص،  قوم  یک  منافع  تأمین  راستای  در 

بارز آن در تاریخ معارص کشورند.

مخدر،  مواد  قاچاق  مذهبی،  قومی،  رهربان  حضور 

تسلط گروه های تروریستی و تفنگ داران غیرمسئول 

جرمی،  اقتصاد  اجتامعی،  عدالت  نبود  معادن،  بر 

حضور  اداری،  فساد  قانون،  یک سان  تطبیق  عدم 

افغان های دو تابعیته در رأس نهادهای تصمیم گیرنده، 

فقر و بی سوادی از عوامل عمده داخلی درگیری های 

کشور محسوب می گردند که رفع این عوامل نیازمند 

رهربان ملی و تدوین سیاست های ملی و بین املللی 

کشور با در نظرداشت منافع ملی است.

ادامه دارد...

از  و جهانی شود.  منطقه ای  قدرت های  دست درازی 

قضایای  در  دخیل  استخباراتی  سازمان های  این رو 

کشور که پس از تأسیس جمهوریت محمد داوود خان 

در سال ۱۳۵۲، میلیون ها دالر باالی احزاب جهادی، 

گروه های قومی و اسالم گرایان افراطی رسمایه گذاری 

کردند؛ بنابراین پس از سال ۲۰۰4 میالدی، یک بار 

که  طالبان  یافت،  شدت  کشور  در  درگیری ها  دیگر 

عمالً نابود شده بودند، بار دیگر به تجدیدقوا پرداخته 

پاکستان،  نظامی  استخبارات  سازمان  حامیت  با  و 

ایجاد روابط با ایرانی ها، روس ها و بسیج جنگ جویان 

اسالمی  حرکت  القاعده،  چون  تروریستی  گروه های 

رشقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش  ازبیکستان، 

تروریستی مستقر  گروه  ده ها  و  اسالمی  اتحاد جهاد 

حاکمیت  دیورند،  خط  آن سوی  قبایلی  مناطق  در 

و  کشیده  چالش  به  را  کابل  در  غرب  موردحامیت 

محارصه  به  را  کشور  شهرهای  بزرگ راه ها،  ترصف  با 

 ۲۰ از  بعد  امریکا  متحده  ایالت  این که  تا  کشیدند 

سال جنگ و مرصف میلیاردها دالر، باب سازش را در 

پیش گرفته و با گروه طالبان ـ به شمول شبکه حقانی 

ـ توافق نامه صلح امضا کرد.

امریکا  ایالت متحده  امضای موافقت نامه صلح میان 

به  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  آغاز  و  طالبان  و 

تضاد  و  استخباراتی  سازمان های  فعال  نقش  دلیل 

منافع، بازیگران بین املللی در قضایای کشور، منجر 

یارگیری های جدید در حلقات سیاسی و شعله ور  به 

گردیده  کشور  در  درگیری ها  بیشرت  چه  هر  شدن 

است.

گروه طالبان باوجود حفظ یک پارچگی سیاسی شان، 

خودمختار  نیمه  شوراهای  و  نظامی  شاخه های  به 

مال  رهربی  )به  کویته  شورای  که  شدند  تقسیم 

نواحی  در  فعال  مشهد  شورای  آخوند(،  هبت الله 

و  ایران  به  افغان  میلیون ها  مهاجرت  با  هم زمان 

فراهم  همسایگان  برای  طالیی  فرصتی  پاکستان، 

با ایجاد احزاب هفت گانه و هشت گانه در  تا  ساخت 

نظامی  و  مالی  کمک های  بسیج  ایران،  و  پاکستان 

جهان برای گروه های جهادی، زیربناهای اقتصادی، 

اجتامعی، سیاسی و ارتش کشور را متالشی کنند.

حامیان  عقب نشینی  و  روسی  نیروهای  خروج 

یک  ایجاد  راستای  در  گروه های جهادی  بین املللی 

حکومت  سقوط  از  پس  اسالمی  همه شمول  دولت 

مبدل  و  داخلی  جنگ  به  منجر  نجیب الله،  دکرت 

شد  پاکستان  و  ایران  خلوت  حیات  به  کشور  شدن 

جهادی  احزاب  بطن  از  طالبان  گروه  پیدایش  که 

ساخته شده در پاکستان، تبدیل شدن کشور به کانون 

امن تروریستان بین املللی و حمله بر برج های تجارت 

بازی های  ادامه  امریکا،  متحده  ایالت  در  جهانی 

با حامیت کشورهای  بود که  پیچیده استخباراتی  ای 

غربی و عربی از احزاب جهادی دامن گیر کشور شده 

زیرا  منی رسد؛  مشاهده  به  آن  روشن  پایان  هنوز  و 

به صورت  جهان  و  منطقه  استخباراتی  سازمان های 

میدان های  و  سیاست مداران  میان  در  گسرتده 

میزان  در  افزایش  و  کاهش  داشته  نفوذ  کشور  نربد 

بازیگران  اراده  و  خواست  به  بستگی  درگیری ها 

خارجی قضایی کشور دارد؛ چون افغان ها با توجه به 

اعتامد  عدم  و  امنیتی  استخباراتی،  نهادهای  ضعف 

به توانایی های داخلی شان، نقش کوچکی در هدایت 

تحوالت کشور دارند.

آن  متحدان  و  امریکا  متحده  ایالت  نظامی  حمله 

جهت   ۲۰۰۱ سپتامرب   ۱۱ تروریستی  واقعه  از  بعد 

برچیدن امارت طالبان و نابودسازی پایگاه های گروه 

سیاسی،  حیات  در  تازه  فصل  القاعده،  تروریستی 

اقتصادی و اجتامعی کشور محسوب می شود.

با این همه، به دلیل عدم توجه به عوامل اصلی بحران، 

این حضور نتوانست گره کور جنگ کشور را باز و مانع 

سردارمحمدداوودخاندرحالی
بهعنوانزمامدارافغانستان

تصمیمبهحمایتازجداییطلبان
بلوچوملیگرایانپشتونآنسوی

خطدیورندگرفتکهپساز
پپیروزیانقالب26سرطان1352با
حمایتنظامیانآموزشدیدهدر
اتحادجماهیرشورویوافزایش

فشاربراسالمگرایان،برخیاز
سراننهضتاسالمیافغانستان

بهپاکستانفراروبهمهرههای
فشارعلیهجمهوریمحمدداوود

خانمبدلشدهبودند.

پپیروزیکودتایخونین7ثور
1357باحمایتمستقیماتحاد

جماهیرشورویوواردشدن
ایالتمتحدهامریکاومتحدان
آندرمعادالتکشور،همزمان
بامهاجرتمیلیونهاافغانبه
ایرانوپاکستان،فرصتیطالیی
برایهمسایگانفراهمساخت

تاباایجاداحزابهفتگانهو
هشتگانهدرپاکستانوایران،
بسیجکمکهایمالیونظامی
جهانبرایگروههایجهادی،

زیربناهایاقتصادی،اجتماعی،
سیاسیوارتشکشوررامتالشی

کپنند.

تحلیل

بخش دوم

پیش مرگه های استخباراتی در جنگ افغانستان

با  درانی،  احمدشاه  از  پس  افغانستان  معارص  تاریخ 

دست درازی قدرت های بزرگی چون انگلیس و روسیه 

تزاری پیوند خورده و نقشه سیاسی کشور نیز برآیند 

و  جیواسرتاتژیک  موقعیت  است.  مداخالت  همین 

جیوپولتیک کشور در کنار نبود حاکمیت های ملی و 

بر منافع ملی، اختالفات قومی و زبانی، فقر  استوار 

نشانه های  از  می توان  را  اجتامعی  توسعه ی  عدم  و 

داخلی  امور  در  بیرونی  قدرت های  مداخله  اساسِی 

یک  به عنوان  افغانستان  حالی که  در  دانست.  کشور 

کشور مستقل، کمرت مجال داشته تا در امور داخلی 

کشورهای همسایه و منطقه مداخله سیاسی و نظامی 

داشته باشد.

نخستین نشانه های مداخله سیستامتیک و هدفمند 

معارص  تاریخ  در  داخلی کشورهای همسایه  امور  در 

افغانستان، به تقسیم شبه قاره هند و پیدایش کشور 

پاکستان برمی گردد. رأی منفی افغانستان در سازمان 

بر  ارضی  ادعای  پاکستان،  شناسایی  به  متحد  ملل 

بخشی از خاک آن کشور و حامیت از جدایی طلبان 

و جمهوری رسدار  بلوچ در سلطنت محمد ظاهرشاه 

محمد داوود خان، گزینه های افغانستان برای اعامل 

ضعیف  و  تأسیس  تازه  کشور  داخلی  امور  در  نفوذ 

سلیقه ای،  برخوردهای  به دلیل  که  بود  پاکستان 

جهت  امنیتی  مدون  اسرتاتژی  نبود  و  احساساتی 

پیگیری اهداف ترسیم شده، نه تنها نقش بر آب شد، 

رقابت  میدان  به  خود  افغانستان  بازی،  تغییر  با  بل 

قدرت های منطقه ای و جهانی مبدل شد.

زمام دار  به عنوان  حالی  در  خان  داوود  محمد  رسدار 

بلوچ  جدایی طلبان  از  حامیت  به  تصمیم  افغانستان 

که  گرفت  دیورند  خط  آن سوی  پشتون  ملی گرایان  و 

پس از پیروزی انقالب ۲6 رسطان ۱۳۵۲ با حامیت 

و  شوروی  جامهیر  اتحاد  در  آموزش دیده  نظامیان 

افزایش فشار بر اسالم گرایان، برخی از رسان نهضت 

مهره های  به  و  فرار  پاکستان  به  افغانستان  اسالمی 

شده  مبدل  خان  داوود  محمد  جمهوری  علیه  فشار 

بودند.

پیروزی  با  پاکستان،  وقت  بوتو، حاکم  علی  ذوالفقار 

جمهوری و افزایش مداخله افغانستان در امور قبایل 

آن سوی خط دیورند، نه تنها دستور ایجاد بخش ویژه 

کرد؛  صادر  را  کشورش  خارجه  وزارت  در  افغانستان 

قبایل  امور  در  افغانستان  نفوذ  با  مقابله  جهت  بلکه 

آن طرف خط دیورند، برای سازمان استخبارات نظامی 

نیروهای  عمومی  فرمانده  و  )آی اس آی(  پاکستان 

ماموریت های  روی  تا  داد  پاکستان هدایت  رسحدی 

معین استخباراتی در داخل افغانستان کار کنند که 

افغانستان  اسالمی  نهضت  رهربان  با  روابط  تأمین 

اسالم  علامی  جمعیت  و  اسالمی  جامعت  طریق  از 

بخش  آن ها،  از  افغان  جهادی های  اثرپذیری  و 

در  افغانستان  ویژه  بخش  در  تدوین شده  برنامه های 

وزارت خارجه پاکستان و سازمان استخبارات نظامی 

آن کشور بود.

افغان  اسالم گرایان  به  کمک  برای  پاکستان  تصمیم 

بیشرت بر مالحظات اسرتاتژیک استوار بود تا همدلی 

ادعاهای  از  افغان  اسالم گرایان  آنان.  ایدیولوژی  با 

و  نکرده  حامیت  پاکستان  بر  کابل  حکومت  ارضی 

بود.  هندوستان  با  آن  دوستانه ی  رابطه ی  مخالف 

ایده آل  به شکل  مذکور  نیروهای  دلیل،  همین  به 

قرار  کشور  بی ثبات سازی  برای  پاکستان  خدمت  در 

گرفتند.

یادشده،  جریان های  از  حامیت  با  اسالم آباد 

می خواست این پیام را به داوود خان برساند که اگر 

او از جدایی طلبان حامیت کند، باید منتظر اقدامات 

مشابهی از جانب پاکستان باشد.

نظامی  استخبارات  سازمان  و  ارتش  بنابراین، 

رسدار  دادن  قرار  تحت فشار  به منظور  پاکستان، 

از  حامیت  پروژه  ماندن  مخفی  و  خان  داوود  محمد 

تشکیل  شامل  را  جهادی  نیروهای  اسالم گرایان، 

»زرمک«  منطقه ی  در  مستقر  رسحدی  قل اردوی 

تا  بین سال های ۱۳۵۲  و  وزیرستان جنوبی ساخته 

۱۳۵6، بیش از پنج هزار جهادی را که از چگونگی 

شدن  قدرمتند  و  خان  داوود  محمد  رسدار  حکومت 

حزب دموکراتیک خلق ناراضی بودند؛ آموزش داده از 

شورش ها در والیات کرن، نورستان، ننگرهار و پنجشیر 

حامیت مالی و نظامی کرد.

حامیت  با   ۱۳۵7 ثور   7 خونین  کودتای  پیروزی 

ایالت  شدن  وارد  و  شوروی  جامهیر  اتحاد  مستقیم 

کشور،  معادالت  در  آن  متحدان  و  امریکا  متحده 

مضراب الدین نظری

منیتى  ا ی  تژ سترا ا نقش 
صلح مین  تأ ر  د مت  حکو
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پوسرت  هزار   4 بروشور،  هزار   ۲ خورشیدی،   ۱4۰۰

برای  که  است  قرار  تبلیغاتی  بیلبورد   ۱۵۰ و  تبلیغاتی 

آگاهی در شهر کابل نصب کند.

افغانستان  رسارس  در  بیشرتی  نهال های  امسال 

نشانده می شود

با این که امسال در شهر کابل نهال های کمرتی غرس 

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  اطالعات  بنیاد  بر  اما  می شود؛ 

در  محیط زیست،  از  حفاظت  ملی  اداره ی  و  مالداری 

سال پیش  رو قرار است که ۲۵ میلیون نهال در رسارس 

کشور نشانده شود. این آمار، ۱۰ میلیون بیشرت از سال 

گذشته را نشان می دهد.

محیط زیست،  ملی  اداره ی  سخنگوی  رحیمی،  قاسم 

امسال  قرار است  روزنامه ی صبح کابل می گوید که  به 

و  صلح  »نهال  عنوان  زیر  نهال شانی  رستارسی  کارزار 

است  این  »پالن  راه اندازی شود.  افغانستان«  رسسبزی 

نشانده  افغانستان  والیت های  در  نهال  میلیون   ۲۵ که 

شود.«

کارزارهای  و  برنامه ها  این سو  به  دلو  پانزدهم  از 

نهال شانی در والیت های گرم سیر کشور؛ مانند ننگرهار، 

است  شده  رشوع  و...  کندهار  خوست،  کرن،  لغامن، 

ادامه  روان  سال  حوت  ماه  پایان  تا  که  است  قرار  و 

حوت  پانزده  از  نیز،  رسدسیر  والیت های  در  کند.  پیدا 

حمل  پانزدهم  تا  و  شده  رشوع  نهال شانی  کارزارهای 

ادامه خواهد داشت.

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  معلومات  اساس  بر 

افغانستان که مسئولیت تولید نهال ها را به عهده دارد، 

امسال ۱7.۳ میلیون نهال در کشور تولید خواهد شد. 

روزنامه ی صبح  به  وزارت،  این  اکرب رستمی، سخنگوی 

نهال  اصله  میلیون   ۱۳.۳ امسال  که  می گوید  کابل 

»اگر  می شود.  تولید  مثمر  نهال  میلیون   4 و  غیرمثمر 

و  خصوصی  نهادهای  که  را  نهال هایی  شامر،  این  بر 

شهروندان غرس می کنند، اضافه کنیم، به ۲۵ الی ۲7 

میلیون نهال می رسد. در پالن کمیته ی نهال شانی هم 

۲۵ میلیون نهال در نظر گرفته شده است.«

ایجاد  برای  کابل  سبز  کمربند  پروژه ی  هم  سویی  از 

فضای سبز در ۱۰ جدی ۱۳۹4 به حکم رییس جمهور 

غنی ایجاد شد؛ قرار بود که از طریق این پروژه ۱۰ هزار 

و  نهال ها  نشاندن  با  سال،   ۱۱ مدت  در  زمین  هکتار 

کاشت بوته ها و علف ها، سبز شود؛ اما پس از شش سال 

کار این پروژه، دیده می شود که رشدی در جنگل کاری 

بوته، درختچه و علف در ساحه های پالن شده  و کشت 

نیامده است.

محیط زیست  و  صحت  محیطی  رییس  غالمی،  حسن 

شهرداری کابل، می گوید؛ یکی از سدها در برابر موفق 

است.  زمین  غاصبان  سبز،  کمربند  پروژه ی  نبودن 

»غاصبان زمین شبانه، بوته ها و نهال هایی را که نشانده 

می شود، از زمین می کنند و از بین می برند.«

با این همه، شهروندان در ایجاد فضای سبز و نهال شانی 

بیشرت از هر چیزی در رسسبزی شهر نقش دارد. شامری 

از باشندگان شهر کابل از شهروندان کشور می خواهند 

بگیرند.  سهم  همدیگر  با  سبز  فضای  ایجاد  در  که 

غالم علی از باشندگان شهر کابل که ۵۵ سال سن دارد، 

پرورش  و  بنشانیم  نهال  که  دارد  را  »ارزشش  می گوید: 

با  می توانیم  ما  است،  ما  خود  اختیار  در  این  بدهیم. 

دستان خود، محیط رسسبز ایجاد کنیم و در هوای تازه 

و صاف زندگی کنیم. پس چرا نهال ننشانیم؟«

این در حالی است که همه ساله هزاران نهال در شهر 

دلیل  به  یا  پس ازآن  مدتی  اما  می شود؛  غرس  کابل 

آبیاری نکردن خشکیده و یا هم از سوی شهروندان از جا 

کابل  گرفته ی  از چهره ی خاک  و گردی  کنده می شود 

کم منی شود.

جدی  توجه  کنار  در  کابل  شهر  شدن  رسسبز  برای 

و همکاری جدی شهروندان  توجه  به  مرتبط،  نهادهای 

و محیطی سامل  به شهری سبز  بتوان  تا  است  نیاز  نیز 

برای زندگی رسید.

می شود که نهادهای مسئول غفلت وظیفه ای می کنند: 

»در کنار آن، باید شهروندان در نگه داری نهال ها سهم 

بگیرند. تا زمانی که شهروندان در کنار نهادهای دولتی 

رسسبزی  شهر  نکنند،  همکاری  درختان  نگهداری  در 

نخواهیم داشت.« به گفته ی او، پرورش نهال هایی که در 

هامن  باشندگان  عهده ی  به  می شود،  نشانده  کوچه ها 

محل است.

این  با  چرا  که  پرسش  این  پاسخ  در  هامیون،  آقای 

منی آید،  شهر  چهره ی  در  تغییری  نهال شانی ها 

می گوید؛ در کنار کم توجهی نهادهای مسئول و کمبود 

و  مهاجرت  شهرنشینی،  فرهنگ  نشدن  نهادینه  آب، 

رسازیر شدن افراد از روستاها به دلیل جنگ و ناامنی، 

زیاد بودن مواشی در داخل شهر و... از دلیل هایی است 

که با وجود آن، نهال های نشانده شده در شهر کابل، از 

بین می روند.

نهادهای  سوی  از  آگاهی دهی  کارزارهای  این حال،  با 

سبزنگری  فرهنگ  ترویج  برای  همه ساله  مسئول 

ریاست  تنها  که  می گوید  فکوری  می شود.  راه اندازی 

نهال شانی  کارزارهای  در  کابل،  شهر  رسسبزی  نرات 

می گوید که در بهار پیش  رو، ۱6۵ هزار نبات از گونه ی 

درون شهری  گلدان   ۹۱ و  پارک   ۱۳۱ در  آن  مختلف 

کاشته می شود. به گفته ی او، این ارقام با نهال هایی که 

از سوی نهادهای خصوصی و باشندگان پایتخت نشانده 

می شود، به دو صد هزار می رسد.

مسئوالن محیط زیستی، کمبود آب را یکی از عمده ترین 

دلیل ها برای کاهش نهال شانی در شهر کابل می دانند. 

و  بود  کم  بارندگی  امسال  که  می گوید  فکوری  آقای 

نهال  زیادی  ساحه های  در  گذشته  سال  هم چنان 

نشانده شده است. »با در نظرداشت همین دلیل ها، دو 

صد هزار نهال الزم دیده شده است.«

با این حال، نهال هایی که در شهر کابل نشانده شده، 

شامر  زیرا  است؛  نکرده  شهر  شدن  سبز  برای  کمکی 

مسئوالن خشکیده  کم توجهی  دلیل  به  آن ها  از  زیادی 

و یا کامالً از بین رفته است. آگاهان محیط   زیستی باور 

دارند که نشاندن نهال به اندازه ی رسیدگی و مراقبت از 

نهال های نشانده شده، هزینه بردار نیست.

بر اساس تقسیم وظایف میان نهادهای محیط  زیستی؛ 

و  گلدان ها  پارک ها،  در  نهال ها  پرورش  و  نشاندن 

و  کابل  شهرداری  مسئولیت  شهر  داخل  رسک های 

شهر  اطراف  و  تپه ها  در  نهال ها  پرورش  و  نشاندن 

مسئولیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است. اداره ی 

ملی  کمیته ی  مسئولیت  محیط زیست  از  حفاظت  ملی 

و  رییس ها  از  کمیته  این  دارد؛  عهده  بر  را  نهال شانی 

معین های شهرداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و 

اداره ی ملی محیط زیست تشکیل شده است.

شهر  محیط زیست  از  حفاظت  رییس  هامیون،  کاظم 

کابل و آگاه محیط  زیستی می گوید؛ هر نهاد، مسئولیت 

نگه داری نهال هایی را که غرس می کند، دارد؛ اما دیده 

»چقه خوب می شد که مردم نهال غرس می کد و ما در 

ببین  حاال  می کدیم.  زندگی  سبز  محیط  با  سبز  هوای 

آلوده  هوای  و  خاک  گوارا،  هوای  تنفس  به جای  که 

می خوریم.« این را سید یحیا –باشنده ی کابل- در حالی 

ناحیه ی  سوخته،  پل  به  نهال  خرید  برای  که  می گوید 

شامری  مانند  هرسال  او  است.  آمده  کابل  شهر  ششم 

دیگر از پایتخت نشینان نهال می خرد و آن را در حویلی 

خانه اش می کارد.

کارزارهای  بهار،  شدن  نزدیک  با  پسین،  سال های  در 

رنگ  پر  کشور  روستاهای  و  شهرها  در  نهال شانی 

می شود. نهادهای دولتی و خصوصی و پایتخت نشیان 

نهال  شهر  اطراف  و  داخل  در  بهار،  فصل  پیشواز  به 

شهر  رسسبزی  ریاست  معلومات  بنیاد  بر  می نشانند. 

شهر  در  نهال،  هزار   ۲۰۰ به  نزدیک  همه ساله  کابل، 

کابل نشانده می شود. با این حال اما چیزی از چهره ی 

خاک گرفته ی کابل کم نشده و این شهر هنوز هم در 

میان آلوده ترین شهرهای جهان جا گرفته است.

سال  هجده  از  که  کابل  باشندگان  از  یکی  زملی، 

حمل،  ماه  نخست  روزهای  و  حوت  ماه  در  این سو  به 

سوخته  پل  به  فروش  برای  را  نهال  مختلف  گونه های 

می آورد، می گوید که سال گذشته، صدها اصله نهال  در 

این جا برای فروش آورده می شد؛ اما امسال به دلیل های 

این جا  که  می گوید  »شهرداری  است.  کمرت  گوناگون 

نهال  که  در متام جاهایی  نهال؟  کو  می نشانیم،  نهال 

نشاندند، محافظت نشد و از بین رفت.«

فروشندگان نهال، فقر و ناداری شهروندان را یکی دیگر 

از دلیل های کاهش متایل شهروندان برای نهال شانی 

می داند. احمدرضا، یکی از نهال فروشان در پل سوخته، 

از  بی مثر  نهال های  که  نهال ها، می گوید  نرخ  مورد  در 

 ۲۰۰۰ الی   ۲۰۰ از  مثر  با  نهال های  و   ۲۵۰ تا   ۱۵۰

افغانی به فروش می رسد. »نهال ها قیمت است، قیمت 

می خریم، امسال کرونا بود، بیکاری است، مردم توانایی 

خرید نهال ها را ندارند.«

کارکرد نهادهای محیط زیستی برای کابل

شهرداری کابل، به تاریخ ۲ دلو سال گذشته، اعالم کرد 

شهر  مختلف  ساحه های  در  نهال  اصله  هزار   4۰۰ که 

کابل به شمول پارک ها، رسک ها، گلدان ها، قربستان ها 

پیش  رو-۱4۰۰-  بهار  در  اما  شد؛  خواهد  نشانده  و... 

قرار است که نصف این تعداد غرس شود.

بر بنیاد معلومات ریاست رسسبزی شهر کابل، در بهار 

پیش  رو، نزدیک به ۲۰۰ هزار نهال در شهر کابل نشانده 

ریاست  فنی  معاون  فکور،  نقیب احمد  شد.  خواهد 

رسسبزی شهر کابل در صحبت با روزنامه ی صبح کابل 

گزارش

فروشندگاننهال،فقروناداریشهروندانرایکیدیگرازدلیلهایکاهشتمایلشهروندانبراینهالشانی
میداند.احمدرضا،یکیازنهالفروشاندرپلسوخته،درموردنرخنهالها،میگویدکهنهالهایبیثمراز15۰تا25۰ 

ونهالهایباثمراز2۰۰الی2۰۰۰افغانیبهفروشمیرسد.»نهالهاقیمتاست،قیمتمیخریم،امسالکرونابود،
بیکاریاست،مردمتواناییخریدنهالهاراندارند.«

آستانه ی  ر  د

نهال فروشان در پل سوخته/صبح کابل

روحاللهطاهری
گزارشگر

نهالهاییکهدرشهرکابل
نشاندهشده،کمکیبرایسبز

شدنشهرنکردهاست؛زیرا
شمارزیادیازآنهابهدلیل

کمتوجهیمسئولانخشکیدهو
ازبینرفتهاست.

ً
یاکامال

اکبررستمی،سخنگویاین
وزارت،بهروزنامهیصبح

کابلمیگویدکهامسال
13.3میلیوناصلهنهال

غیرمثمرو۴میلیوننهال
مثمرتولیدمیشود.»اگر
براینشمار،نهالهاییرا

کهنهادهایخصوصیو
شهروندانغرسمیکپنند،

اضافهکپنیم،به25الی27 
میلیوننهالمیرسد.در
پالنکمیتهینهالشانی

هم25میلیوننهالدرنظر
گرفتهشدهاست.«

درکابلپنجاهدرصدکمترنهالغرسمیشود

شبکه اجتماعی
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جاو ییژه )Zhou Yizhe( 57 ساله، یک مرد چینی که از 

فروشنده درختان به جنگل بانی و سپس به قانون گذاری 

رسید. او در طول زندگی خود به روش های مختلف و با 

استفاده از ابزارهای گوناگونی در جنگل کار کرده است.

استفاده  با  را  به مدت 35 سال شغل قطع درختان  او   

غرس  در  و  برداشت  را  بیل  سپس  و  داشت  اره  و  ترب  از 

درختان مشارکت کرد. اکنون اما او به عنوان یک مناینده 

برنامه  کمپیوترش  و  قلم  از  استفاده  با  ملی،  مجلس 

جنگالت  و  محیط زیست  از  محافظت  برای  پیشنهادی 

می نویسد.

در اجالس جاری کنگره قانون گذاری چین، »شی جین 

پینگ«، رییس جمهوری این کشور از تالش های این مرد 

قدردانی کرد. رییس جمهور شی روز جمعه در جلسه ای 

به جاو  ایالت شاملی مغولستان داخلی  قانون گذاران  با 

به  کننده درختان  از قطع  تغییر هویت شام  ییژه گفت؛ 

صنعتی  ساختار  در  تحوالت  از  نشانه ای  جنگل بان  یک 

کشور است.

جاو در یک مزرعه جنگلی در کوه های بزرگ هنگ گان 

در ایالت مغولستان داخلی و در امتداد مرز شاملی چین 

کار می کرد. در سال 2012 وقتی این کشور چشم انداز 

ترسیم  زیست محیطی  پیرفت  هدف  به  را  زیبا«  »چین 

کرد، در حدود 16 هزار تن که شغل چوب تراشی داشتند 

به جنگل بانی تغییر شغل دادند.

زندگی تازه و چشم انداز نو

هزار   100 از  بیش  داخلی  مغولستان  ایالت  در 

برابر  تقریباً  است؛  کرده  احتوا  جنگالت  را  کیلومرتمربع 

با کشور آیسلند. این ساحه یک پایگاه عمده ی تولیدات 

چوبی بود که برای چندین دهه پاسخ گوی نیازمندی های 

این کشور در زمینه ساخت وساز زیربناها و دیگر بخش ها 

و  جاو  آقای  توسط  تولیدشده  چوب های  است.  بوده 

واگون   400 حدود  زمستان  هر  می توانست  همکارانش 

قطار را پر کند. آقای جاو می گوید: »خریداران زیادی از 

رسارس کشور برای خرید چوب آن ها می آمدند.«

محیط زیست  از  حفاظت  برای  آگاهی  افزایش  میانه  در 

و توسعه پایدار در پایان دهه ۱۹۹۰، دولت چین رشوع 

به محدود کردن تولید چوب از جنگالت کرد و در سال 

تریلیون   ۱۰۱.۵۹86 به  و  کرد 

رقم  این  یافت.  افزایش  ین 

سال  از  بیشرت  مرتبه   ۱.۲۳۲

۱۹۵۳ است.

برنامه  اولین  چین  که  وقتی 

را  خود  توسعه ای  پنج ساله 

به صورت  تحولی  کرد،  آغاز 

یک  از  را  کشور  این  معجزه آسا 

دومین  به  عقب مانده  اقتصاد 

کرد.  تبدیل  دنیا  بزرگ  اقتصاد 

در  چین  پنج ساله  برنامه های 

تغییر  بر  مترکز  با  سال ها  طول 

تکامل  حال  در  مردم  وضعیت 

بوده است.

و  اصالحات  ایجاد  از  پیش 

چین  در   ۱۹7۰ سال   پایان  در  اقتصادی  گشایش های 

برنامه های پنج ساله این کشور عمدتاً بر ترسیع بخشیدن 

و صنعتی سازی این کشور زراعتی متمرکز بود.

مطالعات  انستیتوت  معاون   )Yan Yilong( ایالنگ  یان  

- تسینگوای چین، می گوید: زمانی  معارص در دانشگاه 

برنامه های   شد،  حاکم  برنامه ریزی شده  اقتصاد  که 

نیازهای  تأمین  برای  را  محدود  منابع  توزیع  پنج ساله، 

اساسی گروه های محروم هدایت می کرد.

با عبور تدریجی این کشور از یک اقتصاد برنامه ریزی شده، 

برنامه های  محور،  بازار  سوسیالیستی  اقتصاد  یک  به 

دستورالعمل های  ساخنت  شامل  با  آن هم  پنج ساله 

مبتنی بر بازار به جای دستورات الزام آور و اهداف سخت 

اقتصادی انکشاف کرد.

اقتصاد  بر  متمرکز  رصفاً  دیگر  برنامه ها  این  هم چنان 

نبود؛ بلکه فلسفه و موضوعات توسعه جامع تر در طرح ها 

توجه  با  کشور  این  همه جانبه  توسعه ی  هدایت  برای 

نظر  در  اجتامعی  رفاه  و  محیط زیست  از  حفاظت  به 

گرفته شده بود. به گونه مثال؛ برنامه پنج ساله سیزدهم 

)۲۰۱6 – ۲۰۲۰( فلسفه نوآورانه، هامهنگ، سبز و باز را 

جنگل های  قطع   ۲۰۱۵

کوه های  در  را  طبیعی 

هینگ گان  بزرگ 

ممنوع  کامل  به صورت 

کرد.

که  جاو  مانند  افرادی 

می کردند،  چوب فروشی 

جنگل بان  به  تبدیل 

بخشی  به عنوان  و  شدند 

این  سبز  حرکت  از 

هزار  ده ها  چین  کشور، 

مترکز  با  دولتی  شغل 

علفزارها،  از  حفاظت  بر 

جنگالت و تاالب ها ایجاد 

کرد.

زمانی  گذشته،  برخالف 

که کارگران تنها می توانستند از قطع درختان در خزان 

و زمستان پول به دست بیاورند این افراد در حال حارض 

ین،  هزار   6۰ به  آن ها  درآمد  و  می کنند  کار  سال  متام 

معادل )۹.۲۳4 دالر امریکا( می رسد که سه برابر درآمد 

آن ها در سال ۲۰۱۵ است.

دو ساعت طول می کشد تا جاو با موتر خود داخل جنگل 

برود و پنج تا شش ساعت در روز داخل جنگل پیاده روی 

می کند، کار او شامل غرس نهال و درختان، گشت زنی، 

از  حفاظت  و  جنگل  در  آتش سوزی  خطرات  تشخیص 

درختان از طریق اقدامات پیشگیرانه است.

جنگل  در  کار  و  زیاد  تالش های  با  »ما  می گوید:  جاو 

توانسته ایم، یک دیوار بزرگ سبز بسازیم که باعث شده 

حیوانات وحشی زیادی ازجمله گوزن و خرس ، به وفور در 

جنگل یافت شود.«

 ۳6.۳۳ توانسته  کشور  این  گذشته،  سال  پنج  طول  در 

میلیون هکتار زمین های جنگلی را اضافه کنند و اکنون 

به  درصد   ۲۱.66 از  کشور  این  جنگلی  پوشش  میزان 

۲۳.۰4 درصد افزایش یافته است.

هویت جدید و شغل تازه

نظر  از  می کند،  رهربی  را  کارگر  صدها  اکنون  که  جاو 

همکارانش یک شخص ماهر و توانایی است که به خوبی 

مطرح و رشد کشور را در یک مسیر پایدارتر هدایت کرد.

با آن که برنامه های پنج ساله چین در زمان عملی شدن 

رویکرد باال به پایین را اتخاذ می کند؛ اما قبل از عملی 

شدن، نظرخواهی از پایین به باال را نیز شامل می شود. 

مشاوران  دولتی،  مقام های  متخصصان،  پیشنهاد های 

طول  در  هم  سوم  جانب  ارزیابی  مؤسسات  و  سیاسی 

تدوین در نظر گرفته می شود.

نقشه  یک  تا  است  گرفته  صورت  تالش هایی  چنین 

دیدگاه  با  که  را  پیش بینی  قابل  و  سازگار  عملی،  راه 

داشته  هم خوانی  ملی  نوسازی  برای  کشور  بلندمدت 

باشد ضامنت کند.

 به اساس گفته های تحلیل گران، در مقایسه با دولت های 

غالباً در حال تغییر غربی، جایی که وعده ها و برنامه های 

می شود،  عملی  بعدی  دولت  توسط  کمرت  دولت،  یک 

را  پیش بینی تری  قابل  آینده  چین  پنج ساله  برنامه های 

نشان می دهد.

کارل فی، استاد مطالعات تجارت بین املللی در دانشگاه 

آالتو فنلند، می گوید: »در بیشرت کشورها، سیاست نقش 

کلیدی را در تعیین این که رهربان کشور برای چند سال 

خواهند  دست  آن  به  آینده 

و آن چه  بازی می کند  یافت 

انجام  وعده  سیاست مداران 

را  آن چه  و  می دهند  را  آن 

انجام می دهند اغلب بسیار 

حالی  در  است.«  متفاوت 

برای  تالش  در  چین  که 

تبدیل شدن به کشور مدرن 

این  است.  سوسیالیستی 

نیز  جدید  پنج ساله  طرح 

جدید  ماموریت های  شامل 

است.

عباراتی  اولین بار،  برای 

مصنوعی«،  »هوش  مانند 

و  ژنتیکی«  »فن آوری 

 Li( وینجانگ  لی  می کند.  مراقبت  خود  تیم  اعضای  از 

Wenzhong( یکی از همکاران او می گوید: »تحت اداره 

او اکنون جاده های هموار در جنگل داریم.«

 )NPC( جاو به عنوان معاون سیزدهمین کنگره ملی خلق

در سال ۲۰۱8 انتخاب شد؛ معاونین کنگره ملی خلق از 

همه اقشار هستند و به صورت پاره وقت کار می کنند. از 

ملی،  قانون گذار   ۳۰۰۰ حدود 

بیش از ۱۵ درصد را کارگران و 

کشاورزان تشکیل می دهند.

برای رشکت  آن که جاو  از  پیش 

ملی  کنگره  ساالنه  اجالس  در 

دانشگاه  از  برود،  پکن  به  خلق 

مغولستان  ایالت  کشاورزی 

مورد  در  تا  کرد  بازدید  داخلی 

آتش سوزی  به  مربوط  مشکالت 

صحبت  طبیعی  جنگل های  در 

کند.

در  جنگل داری  استاد  یو،  بای 

مورد  در  »ما  می گوید:  دانشگاه 

آتش  به  مقاوم  درختان  کاشت 

من  و  کردیم  تبادل نظر  و  بحث 

با  جدیدی  گونه های  کاشت 

»شبکه ی آینده« در یک طرح پنج ساله، نشان دهنده عزم 

زمینه  در  مهم  دست آوردهای  به  دست یابی  برای  چین 

علم و فن آوری است.

چهاردهم  پنج ساله  برنامه  طرح  پیش نویس  اساس  بر   

اجتامعی  و  اقتصادی  توسعه  برای   )۲۰۲۱-۲۰۲۵(

انتظار می رود  تا سال ۲۰۳۵،  ملی و اهداف بلندمدت 

سال  پنج  برای  کشور  این  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 

آینده بیش از 7 درصد رشد داشته باشد.

در کنار سایر اهدافی که در این پیش نویس ذکر شده، 

از  حفاظت  و  مردم  رفاه  نوآوری،  بر  مبتنی  انکشاف 

هدف  یک  شامل  که  است  شاخصه هایی  محیط زیست 

پیش بینی شده است.

برنامه ریزی  اداره  رییس   ،)He Lifeng( لیفینگ  هی  

توانایی  شده  ذکر  »اهداف  می گوید:  چین  اقتصادی 

چین برای دستیابی به آن ها را در نظر گرفته و هم چنان 

کرده  فراهم  را  قطعیت  عدم  با  کشور  این  مبارزه  زمینه 

است.« او بر این باور است که محک اصلی برای تطبیق 

است  درختی  در  به شفتالو  رسیدن  مانند  برنامه ها  این 

که برای گرفنت آن باید بلند پرید و ما باید بلند بپریم«.

روش های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک را به او توصیه 

کردم.«

برای  را  پیشنهاد هایی  جاری  سال  در  دارد  نظر  در  جاو 

بهبود شبکه های  نیز  و  آتش  احداث جاده جهت کنرتل 

مخابراتی در جنگل ارایه بدارد.

برخورد  هدف  عمدتاً  طبیعی  جنگل های  که  گفت  او 

صاعقه قرار می گیرند و رضوری است تا اطمینان حاصل 

جاده های  از  استفاده  با  آتش نشانی  وسایط  که  شود 

او چند  باشد.  داشته  به جنگل دسرتسی  اسفالت شده 

سال پیش شاهد آتش گرفنت یک جنگل کاج بوده است؛ 

دیدم زحامت  وقتی  »به عنوان یک کشاورز دمل شکست 

یک ساله ام به خاکسرت تبدیل می شود.«

مرصوفیـت زیـاد جـاو بـه او اجـازه منی دهـد وقـت زیادی 

را بـا خانواده اش سـپری کنـد، درحالی که نواسـه اش تازه 

وارد صنـف اول در شـهر هوهـوت مرکـز آن منطقـه شـده 

اسـت. جـاو بـه زودی بازنشسـته می شـود؛ امـا خوشـحال 

از  به عنـوان بخشـی  بیشـرتی  فارغـان جـوان  کـه  اسـت 

اصالحـات در اداره مزرعـه جنگلی اسـتخدام شـده اند. او 

می گویـد: »پـس از بـر عهـده گرفـنت شـغل جنگل بانـی 

بـا  تـا  داشـت  خواهـد  بیشـرتی  زمـان  جوانـان،  توسـط 

نواسـه کوچکـش سـپری کنـد.«

شینهوا

شینهوا

چین از یک طرح توسعه  گسرتده در بخش های اقتصادی 

اهداف  و  آینده رومنایی کرده  پنج سال  در  اجتامعی   -

دراز مدتی را برای تطبیق  تا سال ۲۰۳۵ در نظر گرفته 

است.

جدید  توسعه  مرحله  یک  برای  کنونی  سیاست 

ساخنت  مدرنیزه  به خاطر  که  شده  اولویت بندی 

سوسیالیزم در این کشور بسیار مهم است.

کنگره  ساالنه  جاری  اجالس  در  که  سندی  در 

عمده ی  اهداف  شد،  بررسی  کشور  این  قانون گذاری 

چهاردهم  پنج ساله  دوره  برای  اقتصادی  و  اجتامعی 

)۲۰۲۱ – ۲۰۲۵( در نظر گرفته شده ست.

که  است  بااهمیت  مکانیزم  یک  پنج ساله،  برنامه ی 

و  فراز  با  را  این کشور  و  راه اندازی شد  در سال ۱۹۵۰ 

تغییرات  و هم چنان  اقتصادی هدایت کرده  نشیب های 

افزایش  تا  می کند  کمک  چین  به  خارجی،  محیط  در 

و اجتامعی  اقتصادی  و توسعه ی  چشم گیر قدرت مردم 

آن ها را تأمین کند.

از ۱۰۰  این کشور  ناخالص داخلی  تولید  سال گذشته 

تریلیون ین چینی )۱۵.4 تریلیون دالر امریکایی( عبور 

می بخشد یع  تسر را  ی  ز سا نو  ، چين له  پنج سا مه  برنا نه  چگو

؛ ی ر ا ن گذ نو قا تا  نی  جنگل با و  شى  ب ترا چو ز  ا
تغییرهویتشغلییکمرددرمیانحرکتسبزچین
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غیرقابل انکار است.

در  دارد  رابطه  ی  اویغورها  با  پاکستانی  طالبان  تحریک   

 ۲۰۱4 جون  در  پاکستان  ارتش  حزِب  ضارب  عملیاتی 

برخی آنان به افغانستان و وزیرستان مهاجرت کردند.

منابع مالی تحریک طالبان پاکستان را اخاذی از منابع 

توسعه ای،  پروژه های  از  پول  جمع آوری  مانند  محلی، 

و  مکاتب  ساخت وساز  پروژه های  جاده ها،  بازسازی 

تشکیل  وزیرستان  ولسوالی های  در  بیامرستان ها 

می دهد.

به اساس منافع محلی، طالبان پنج درصد درآمد ماهانه 

به دست  وزیرستان  در  محلی  پیامن کاران  از  را  خود 

می آورند.

به  را  خود  پول  جمع آوری  شبکه  گروه  این  اخیراً 

ولسوالی های هم جوار و شهرهای بزرگ مانند کراچی که 

گذرگاه تجارتی تلقی می شود بسط داده اند.

از حمله  پاکستان  ماه فربوری ۲۰۲۱ حکومت  اخیر  در 

مسئوالن  قومی،  بزرگان  حکومت،  منتقدان  به  طالبان 

دولتی و خربنگاران خرب داد.

گفته های  اردو  تصویری  نوار  یک  در  طالبان  سخنگوی   

دولت را به متسخر گرفته و گفته بود؛ »منی تواند امنیت 

شهروندانش را تأمین کند.«

کنار  در  »ما  افزود؛  پاکستان  طالبان  تحریک  سخنگوی 

اطمینان  وزیرستان  مردم  به  پاکستان  شهروندان  سایر 

این  منی دهیم.  قرار  را هدف  عام  مردم  ما  که  می دهیم 

یک تفاوت میان دیدگاه رهربان کنونی و پیشین است که 

قبالً به امنیت مردم عام توجه منی کردند.«

افغانستان،  طالبان  با  نزدیک  رابطه ی  ولی  نور  مفتی 

نخسـت  معـاون  بپرنـد.  شـاخه  آن  بـه  شـاخه  ایـن  از 

اگـر  گفـت:  خـود  سـخرنانی  در  ریاسـت جمهوری 

طالبـان روی اصـل انتخابـات توافـق کننـد، روی زمان 

آن بحـث می کنیـم و هـزاران ناظـر را نیـز بـرای نظارت 

از انتخابـات بیاورنـد؛ امـا هرگـز بـه معاملـه ای بین ۲۰ 

نفـر کـه انحـالل نسـخه ی قانـون اساسـی را بپیچنـد 

و حـق رأی مـردم را بگیرنـد، تـن نخواهیـم داد.  اگـر 

چنیـن لحظـه ای آمـد، مـن مثـل امـام حسـین ایسـتاد 

از مرمـی  آن وقـت سـینه ی چاک چـاک  بـاز  می شـوم. 

پاکسـتانی و طالـب رشف دارد بـه این کـه به رسنوشـت 

قـوم خـود معاملـه کنـم و بگویـم حـق رأی نـداری و از 

ایـن بـه بعـد در مدرسـه حقانیـه از تـو امتحـان گرفتـه 

می شـود.

چـه  ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون  سـخنان  از 

حکومـت  بگوییـم  این کـه  جـز  می شـود  برداشـت 

نفس هـای آخـر خـود را می کشـد، خـود را در باتـالق 

افغانسـتان  دولـت  و  می کنـد  احسـاس  تنهایـی 

و  آینـده  بـرای  برنامـه  ای  و  اسـت  رساسـیمگی  دچـار 

گفت وگوهـای صلـح نـدارد. اگـر حکومـت افغانسـتان 

بـرای صلـح برنامـه دارد از کلی گویـی دسـت بکشـد و 

شبکه  حقانی و شبکه  القاعده در ساحات مرزی دارد.

این تفاوت او با خلفش فضل الله است؛ کسی که رابطه ی 

نزدیک با اداره ی امنیت استخباراتی افغانستان داشت.

منابع تأیید نشده می گویند که رابطه ی نزدیک مفتی با 

شبکه ی حقانی و طالبان افغانستان سبب شد تا حکومت 

به  دادن  پایان  و  صلح  گفت وگوی  پیشنهاد  پاکستان 

خشونت را پیش بکشد.

منبعی گفته است که شبکه حقانی و طالبان به رهربی 

او  تحریک طالبان پاکستانی گفته اند که در صورتی که 

به آتش بس تن دهد، آنان هیچ اجباری باالی او نخواهند 

داشت.

تحریک طالبان پاکستانی با راه اندازی حمالت شدید در 

۲۰۰7 در بیشرت شهرها حضور خود را تثبیت کرد.

در  پاکستانی  طالبان  تحریک  حضور  دیگر،  نگرانی 

افغانستان است در حالی که طالبان و دولت افغانستان 

حتا  و  توافق  و  می زنند  چانه   صلح  گفت وگوهای  روی 

بحثی در مورد توافق با طالبان پاکستان در کار نیست. 

این گروه با استفاده از این فرصت حمالت خود را در مرز 

افغانستان و پاکستان شدت می دهد.

طالبان  داخلی  منابع  از  استفاده  با  پاکستانی  طالبان 

آینده  حکومت  در  تا  می کنند  تشویق  را  افغانستانی 

افغانستان دست باز  داشته باشند؛ زیرا ناکامی و موفقیت 

پاکستانی یک سان است؛ در صورت  برای طالبان  صلح 

باقی  جهادی  متحدان  هردو  گفت وگوها  نشدن  موفق 

می مانند.

را  شدیدی  حمالت  پاکستان  نیروهای   ۲۰۱4 جون  در 

پاکستان  طالبان  تحریک  باالی  نام »رضب حزب«  تحت 

راه اندازی کردند و آنان را از ساحه ی قبایلی بیرون راندند. 

هرچند این حمالت رضبات شدیدی بر طالبان پاکستانی 

وارد کرد، اما زیربناهای کاری مردم نیز آسیب دید.

دست  از  دلیل  به  قبایلی  مردم  از  زیادی  شامر  هنوز  تا 

و  می کنند  زندگی  شهر  از  بیرون  خانه های شان  دادن 

غرامت  آوردن  دست  به  برای  را  اعرتاضی  حرکت های 

راه اندازی کرده اند.

طالبان در ظهور دوباره خود در منطقه ی قبایلی به مردم 

احیا  دوباره  را  کاری شان  زمینه های  که  کرده اند  تعهد 

خواهند کرد.

با این که جامعه ی جهانی آتش بس را برای کشورهای در 

حال جنگ با تروریزم پیشنهاد داد، اما به این دلیل که 

گفته می شود سازمان استخباراتی پاکستان در امر مبارزه 

با تروریزم بازی دوگانه را پیش گرفته است، این روند به 

بدنامی و بی اعتامدی خواهد کشید.

است  قرار  بین املللی  ائتالف  نیروهای  که  اکنون 

افغانستان را ترک کنند، ظهور تحریک طالبان پاکستانی 

در ساحه ی قبایلی روند تازه ای از یک تنش را پیش بین 

است.

را  طالبان  تحریک  شدید  جنگ  یک  در  پاکستان 

صدها  و  شدند  قربانی  تن  هزار  از  بیش  داد؛  شکست 

تن از مسئوالن کشته شدند، اما برگشت طالبان تنها به 

در تالش خدشه دار  بلکه  انتقام گیری خالصه منی شود، 

کردن قدرت دولت و اعاده حیثیت طالبان در  منطقه ی 

قبایلی است.

بیایـد روی جزییاتـی کـه بـرای مـردم افغانسـتان مهـم 

بپـردازد. اسـت 

مانند  را  کودکی  اکنون  افغانستان  حکومت  وضعیت 

فردی  سوی  از  شدن  لت وکوب  از  پس  که  است 

گفنت  ناسزا  حال  در  دور  از  و  کرده  فرار  بزرگ سال 

و کم  تحقیر شدن  این همه  که  نیست  تردیدی  است. 

زدن تقصیر خود حکومت است؛ زیرا برای پایداری خود 

و ایستادگی در برابر طالبان و پاکستان هیچ برنامه ی 

فساد  علیه  نتوانسته  هم چنان  و  نداشت  منظمی 

اقدامی داشته باشد.

این حکومت با رویکرد یک جانبه همیشه قدرمتندها را 

در قدرت سهم داده و چاق تر کرده و هیچ توجهی به 

منافع مردم نداشته است. از همین رو، حکومت، کمرت 

توانسته در میان اذهان و دل های مردم جای بگیرد.

اکنون که وضعیت این طور پیش آمده است و نامه ای 

مثل حامد  تعداد متاشاچی  واشنگنت رسیده، یک  از 

لذت  حکومت  فروپاشی  از  عبدالله  داکرت  و  کرزی 

نتوانستند  حکومت  این  در  را  خود  چراکه  می برند؛ 

پیدا کنند و منتظرند تا حکومت انتقالی بیاید تا شاید 

جایگاهی در آن حکومت داشته باشند.

 برگردان:ابوبکرصدیق

نویسنده: داوود ختک
 منبع: دیپلومات

مشهور به غازی عمر عزام است از میامی پیشنهاد ملحق 

طالبان  تحریک  به  را  کاروان«  شهید  »موسا  گروه   شدن 

داده است.

به   -)JUA( احرار  – جمعیت  قوی  گروه  دو  یک جا شدن 

رهربی »عمر خالد خراسانی« و »حزب االحرا )HeA(« در 

ماه آگست ۲۰۲۰ موفقیت بزرگ برای مفتی محسود بود.

طالبان  تحریک  انشعابی  شاخه ی  یک  احرار  جمعیت 

از  بخشی  االحرا،  حزب  حالی که  در  بود،  پاکستانی 

تحریک طالبان است. هر دوی این  گروه ها در ولسوالی 

الله  حکیم  کشته شدن  از  پس  که  دارند  فعالیت  مهمند 

محسود در ۲۰۱۳ از هم جدا شده بودند.

به  پاکستانی  طالبان  تحریک  از  بخشی  جمعیت االحرار 

رهربی عمر خالد خراسانی، در فربوری ۲۰۱6 حمله ای 

تروریستی را در رشق الهور انجام داد که در آن 7۵ تن 

کشته و ۳۵۰ تن زخمی شدند که رقم بیشرتشان زنان و 

کودکان بودند.

در  پاکستانی  طالبان  تحریک  دوباره  کردن  علم   قد 

ساحات مرزی افغانستان و پاکستان، نه تنها باعث نگرانی 

کشورهای  بلکه  است،  شده  پاکستان  و  افغانستان  در  

منطقه  مانند چین، هند و ایاالت متحده ی امریکا که در 

آستانه ی پایان دادن به جنگ طوالنی افغانستان اند نیز 

دچار این نگرانی هستند.

افغانستان پیش ازاین زخم خشونت را از طالبان دیده و 

هند نیز در ساحات کشمیر تحت کنرتل خود با گرو ه های 

جهادی عمالً در جنگ است.

که  چین  باالی  تروریستی  گروه های  فعالیت  تأثیر 

دارد،  پاکستان  باالی  رسمایه گذاری  در  رنگ  پر  حضور 

از آمـدن جـو بایـدن تـا رسـیدن نامـه ای از واشـنگنت 

واشـنگنت  از  نامـه  یـک  همین کـه  امـا  بـود؛  گنـگ 

رسـید،  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  نشـانی  بـه 

رساسـیمگی در حکومـت پیـش آمـد و کاخ رویاهـای 

پاشـید. هـم  از  ارگ  در  جمهوریـت  برپایـی 

داکـرت  و  کـرزی  حامـد  مـرغ  امـا  میـان  ایـن  در 

عبداللـه تخـم دو زرده داد و اکنـون مشـغول شـمردن 

از  واقعیـت  ایـن  هسـتند؛  تخم  مرغ های شـان 

فهیـم  مارشـال  از  بزرگداشـت  روز  در  سخنان شـان 

بـود. هویـدا 

در سـوی دیگـر امـا آن عـده از سیاسـت مدارانی کـه در 

سـاختار حکومـت سـهیم هسـتند، خـود را یکـه و تنهـا 

در میدان سیاسـت دیدند و از خود تصور امام حسـین 

را داشـتند کـه در میـدان جنگ بـا یزید تنهـا می ماند.

ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه 

افغانسـتان و محمـد محقـق مشـاور سیاسـی-امنیتی 

ارگ کـه در بدنـه ی قـدرت سـهم دارنـد، در ایـن برنامه 

جـز فکاهـی و گاهـی ناسـزاگویی، سـخن درخـوری از 

رساسـیمگی  ظاهـراً  نشـد.  شـنیده  هیچ کدام شـان 

سخرنانی های شـان  در  تـا  شـده  سـبب  حکومتی هـا 

شش سال پس از سقوط، تحریک طالبان پاکستانی در 

قلمرو قبلی شان وزیرستان دوباره ظهور کرده اند. تحریک 

طالبان پاکستانی از این ساحه ی مرزی میان افغانستان 

– پاکستان برای اهدافی چون هدف قرار دادن و حمله 

باالی نیروهای امنیتی پاکستانی، ربودن ماموران دولتی، 

اخاذی از بازرگانان محلی و پیامن کاران دولتی استفاده 

می کنند.

با افزایش حمالت در سال های اخیر در شامل و جنوب 

انشعابی میان جبهه تحریک طالبان  وزیرستان، دیدگاه 

شاخه های  است.  یافته  افزایش   )TTP( پاکستانی 

انشعابی کنونی، از متحدان نظامی بیت الله محسود در 

۲۰۰7 است.

در  پاکستان  طالبان  تحریک  رهربی  محسود،  بیت الله 

کشته  رسنشین  بدون  هواپیامی  حمله  یک  در   ،۲۰۰۹

شد و حکیم الله محسود یکی از فرماندهان و از بستگان 

محسود به فرماندهی این گروه رسید. حکیم الله محسود 

در  رسنشین  بدون  هواپیامی  دیگر  حمله  یک  در  نیز 

۲۰۱۳ کشته شد و منجر به متالشی شدن جبهه تحریک 

طالبان پاکستانی )TTP( شد.

مال  به  طالبان  تحریک  انشعابی  شاخه های  از  شامری 

فضل الله که از قبیله  محسود نیست متایل بیعت دارند. 

و  جدایی طلبی  و  تفرقه  ایجاد  دلیل  به  پیش ازاین  او 

ضعیف سازی جبهه تحریک طالبان پاکستانی و همکاری 

گروه  این  از   ۲۰۱4 در   )Zarb-e-Azb( حزب  ضارب  با 

طرد شده بود.

مفتی نور ولی محسود، چهره ای که بیشرت به نویسندگی 

دو  در  قسی القلب،  جنگی  فرمانده  یک  تا  است  مشهور 

سال اخیر تالش کرده است

 تا شاخه های انشعابی را دوباره تحت یک رهربی واحد – 

تحریک طالبان پاکستانی – TTP- جمع کند.

طالبان  تحریک  گروه  رهربی  واحدسازی  تالش   کنار  در 

طالبان  تحریک  فرماندهی  مفتی  این  پاکستانی، 

پاکستانی را از رشق افغانستان؛ والیت های کرن و ننگرهار 

به ولسوالی برمل والیت  جنوبی پکتیکا انتقال داد که در 

مرز با وزیرستان قرار دارد تا عبور و مرورشان ساده شود.

رهربی  واحدسازی  برای  تالش   کنار  در  ولی  نور  مفتی 

تحریک طالبان پاکستانی، از حمالت طالبان در ساحات 

مهمند و باجور، ولسوالی  های دوردست، حامیت می کند 

القاعده و طالبان پنجابی  با  و هم چنان رابطه ی نزدیک 

دارد.

در ماه های جوالی و آگست ۲۰۲۰ سخنگوی طالبان از 

ایجاد گروهی به نام »ام االحد فاروقی« و لشکر جنگ جوی 

دیگر به رهربی »مولوی خشو محمد سندی« تحت چرت 

تحریک طالبان پاکستانی خرب داد.

در نوامرب ۲۰۲۰ تحریک طالبان پاکستان ادعا کرد که 

»مولوی حلیم خان« یکی دیگر از فرماندهان در وزیرستان 

است.  پیوسته  گروه  این  به  زیردستانش  از  تن   ۹ با 

هم چنان در ادعای دیگری، گفته شد که »عمر عزام« که 

فرهنگ دیوان بیگی
از چنـدی بدین سـو، بلندپایـگان سیاسـی افغانسـتان 

منتظـر رخدادهایی انـد کـه حتـا اگـر شـده بـرای چنـد 

دقیقـه ای تریبونـی بیابنـد و متـام عقده هـای داشـته 

بیـرون بریزنـد و مـردم را بیشـرت  و نداشـته را یک جـا 

نگـران وضعیـت کننـد.

سیاسـی  مقامـات  هفتـه،  همیـن  دوشـنبه  روز  در   

مارشـال  سـال مرگ  هفتمیـن  برگـزاری  بهانـه ی  بـه 

محمـد قسـیم فهیـم در تـاالر لویه جرگـه، یک بـار دیگر 

میکروفـون و تریبونـی به دسـت آوردنـد تـا ناتوانی هـا و 

بکشـند. مـردم  رخ  بـه  را  خـود  بی کفایتی هـای 

تشـنه ی  حـدی  بـه  افغانسـتان  سیاسـی  مقامـات 

مـردم  مقابـل  در  می خواهنـد  و  هسـتند  سـخرنانی 

حتـا  کـه  دهنـد  نشـان  پاکیـزه  را  خـود  افغانسـتان 

سـال مرگ مارشـال فهیـم را دو روز پیـش  از وقت آن در 

تـاالر لویه جرگـه برگـزار کردند که این خود نشـانه ای از 

آن اسـت کـه سیاسـت مداران مـا می خواهنـد؛ تقصیـر 

و  بیاندازنـد  دیگـران  دوش  بـه  را  پیش آمـده  رشایـط 

هیچ کـس و هیـچ چیـزی را جز وضعیت مقـرص ندانند.

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان و تصمیـم امریکا، پس 

برگردان

نی  کستا پا ن  لبا طا یک  تحر
ست ا برگشته 

مرغ عبداهلل  کرزی تخم دو زرده داد
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است  قرار  که  گفته  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

حوت(،   ۲8( مارچ  هجدهم  در  روسیه،  دولت 

مسکو  در  افغانستان  صلح  باره ی  در  را  نشستی 

برگزار کند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ی 

پیام  یک  در  حوت(،   ۱۹( سه شنبه  روز  ملی، 

در  اشرتاک  برای  روسیه  که  است  گفته  ویدیویی 

از رهربی دولت، چهره های سیاسی،  این نشست، 

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله 

از کشورهای منطقه  و برخی  ملی، رهربان طالبان 

و امریکا دعوت کرده است.

او، در حال حارض رهربی شورای عالی  به گفته ی 

مصالحه ی ملی، درباره ی این دعوت مشوره می کند.

رهربی  از  روسیه،  دعوت نامه ی  از  نسخه ای  در 

در  رشکت  برای  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای 

چین،  حضور  با  مسکو  در  که  ترویکای  نشست 

دعوت  می شود،  برگزار  روسیه  و  پاکستان  امریکا، 

شده است.

هدف از برگزاری این نشست، ترسیع گفت وگوهای 

صلح در دوحه و پایان جنگ در افغانستان خوانده 

شده است.

در این نشست، ۲ نفر از حکومت، ۲ نفر از شورای 

عالی مصالحه ی ملی، ۲ یا سه نفر دیگر از رهربان 

سیاسی افغانستان که جمعا 6-7 می شوند، دعوت 

شده اند. قرار است ۵ نفر از گروه  طالبان نیز در این 

نیز جز  قطر  از  مهامن  یک  و  نشست دعوت شوند 

اشرتاک کنندگان این نشست خواهد بود.

رسگئی الوروف، وزیر خارجه ی روسیه، میزبان این 

نشست خواهد بود.

دیگر  شامری  و  ریاست جمهوری  ارگ  اکنون  تا 

دعوت  نشست  این  در  که  سیاسی  چهره های  از 

شده اند، در این باره چیزی نگفته اند.

حوت(،   ۱8( دوشنبه  روز  که  است  حالی  در  این 

در  افغانستان،  خارجه ی  وزیر  امتر،  حنیف  محمد 

یک نشست خربی در کابل گفت که مشوره ها برای 

برگزاری نشستی در باره ی صلح افغانستان با دولت 

روسیه جریان دارد.

صلح  روند  در  روسیه  مثبت  نقش  از  امتر،  آقای 

برقراری  برای  که  گفت  و  کرد  استقبال  افغانستان 

صلح در این کشور، کابل و مسکو نظریات مشرتک 

دارند.

او افزود: »حرف ما روی شکل نشست است و با آن ها 

صحبت کرده ایم، هنوز در حال مشوره استیم، پیش 

از وقت است بگویم که به چه نتیجه خواهیم رسید.«

گفتنی است که گفت وگوهای صلح افغانستان، در 

دوازدهم سپتامرب )۲۲ سنبله(، به گونه ی رسمی در 

قطر آغاز شد؛ اما از آن زمان تا اکنون هیچ پیرفتی 

در گفت وگوها به میان نیامده است.

گفته  ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  رسور 

در  پساصلح  سیاسی  ساختار  هرگونه  است، 

مشارکت  که  است  موفق  صورتی  در  افغانستان، 

آن  در  اجتامعی  گروه های  و  اقوام  متام  عادالنه ی 

تامین شود.

آقای دانش، این سخنان را روز سه شنبه )۱۹ حوت(، 

در دیداری با مته نودسن، معاون سیاسی مناینده ی 

مطرح  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 

کرده است.

در  اگر  که  است  گفته  دیدار  این  در  دانش،  آقای 

ساختار سیاسی پساصلح، مشارکت عادالنه و حضور 

پیروان مذاهب، احزاب و جریان های  اقوام،  متوازن 

نظر  در  دیگر  اجتامعی  گروه های  و  زنان  و  سیاسی 

دوباره  خشونت  و  جنگ  آغاز  رس  این  نشود،  گرفته 

خواهد شد.

صلح  برای  امریکا  دولت  جدید  طرح  به  اشاره  با  او 

پیچیدگی های  طرح  »این  است:  گفته  افغانستان، 

حکومت  رهربی  جانب  از  و  دارد  را  خود  خاص 

افغانستان تحت بررسی قرار دارد.«

به تازگی، طرحی درباره ی چگونگی صلح افغانستان 

به  امریکا  از سوی دولت  ثبات سیاسی پساصلح،  و 

نقش  به  آن،  در  که  شده  ارائه  افغانستان  حکومت 

صلح  روند  پیرفت  راستای  در  متحد  ملل  سازمان 

افغانستان و گذار از این مرحله، تاکید شده است.

با این حال، رسور دانش، با اشاره به نقش سازمان 

ملل متحد در نشست بن، گفته است، یکی از دالیل 

بود  این  گذشته،  سال   ۲۰ در  بن  نشست  موفقیت 

که سازمان ملل متحد نقش اصلی را در آن به عهده 

داشت.

بررسی های  و  مشورتی  نشست های  او،  گفته ی  به 

هیئت رهربی حکومت و چهره های سیاسی در رابطه 

به این طرح و نیز ایجاد انسجام در باره ی روند صلح 

افغانستان، از قبل آغاز شده و ادامه دارد.

هرگونه  در  که  کرد  تاکید  هم چنان  دانش،  آقای 

تاکید  آن،  از  پس  سیاسی  ساختار  و  صلح  طرح 

حکومت افغانستان بر این است که قانون اساسی و 

ارزش هایی هم چون دموکراسی، حقوق بر، حقوق 

آزادی  و  بیان  آزادی  مدنی،  آزادی  انتخابات،  زنان، 

رسانه ها باید حفظ شود.

از سویی هم، مته نودسن، معاون مناینده ی دبیرکل 

از  دیدار  این  در  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 

آمادگی این نهاد برای ایفای نقش در روند صلح خرب 

داده است.

صلح  روند  پیرفت  »چگونگی  است:  گفته  او 

زیرا  دارد؛  الزم  دقت  و  بررسی  به  نیاز  افغانستان 

در  سیاسی  ثبات  تامین  فرایند  در  مختلف  عنارص 

افغانستان دخیل است و این تالش ها باید به گونه ای 

از  گسرتده  سطح  در  بتواند  که  شود  سازمان دهی 

مردم و شهروندان این کشور منایندگی کند.«

خارجه ی  وزیر  بلینکن،  آنتونی  که  است  گفتنی 

امریکا، اخیراً در نامه ای به رییس جمهور غنی، نوشته 

مشرتک  منافع  پیشربد  برای  راه  بهرتین  که  است 

بر  که متام تالش ها  است  این  افغانستان،  و  امریکا 

به  طرف ها  متام  و  شود  متمرکز  صلح  روند  ترسیع 

تعهدات شان عمل کنند.

خلیل زاد،  زملی  از  که  است  نوشته  بلینکن  آقای 

گفت وگوها  روند  ترسیع  برای  را  طرحی  تا  خواسته 

طالبان  و  افغانستان  دولت  با  آتش بس  برقراری  و 

رشیک کند.

در این نامه، در باره ی وخامت اوضاع در افغانستان 

خارجی  و  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  از  پس 

هشدار داده شده است. وزیر خارجه ی امریکا، لحن 

منت این نامه را فوری توصیف کرده است.

اول  معاون  صالح،  امرالله  این،  از  پیش 

افغانستان  حکومت  که  بود  گفته  ریاست جمهوری، 

تحت هیچ رشایطی صلح آمرانه را قبول نخواهد کرد.
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خبرونه

د بې اسناده موټرسایکلونوګرځول 
او پيراو پلور بند شو

د کورنیو چارو وزارت د موټرسایکلونو خاوندانو ته خربداری ورکړی چې تر 

شپیتو ورځو پورې خپل بې اسناده موټرسایکلونه د ترافیکو په مدیریتونو 

کې ثبت او سند ترالسه کړي له دې پرته به یې موټرسایکل ضبط يش.

د کورنیو چارو وزارت د یوې اعالمیې په خپرولو رسه ویيل چې خلک دې 

د بې سنده موټرسایکلونو له ګرځولو، پیراو پلور او په ښارونو کې په یوه 

موټر سایکل په یوه وخت کې د دوو کسانو له سپرېدو ډډه وکړي.

کې  مدیریتونو  په  ترافیکو  د  باید   سایکلونه  موټر  ټول  وایي  اعالمیه 

ثبت او قانوين اسناد ترالسه کړي او ټولې ادارې او حقیقي اشخاص چې 

موټرسایکلونه لري، مکلف دي چې تر شپیتو ورځو پورې د ترافکو مدیریت 

ته مراجعه وکړي چې تربایو مرتیک او نورو پړاوونو وروسته د خپلو موټر 

سایکلونو له پاره سند او جوازسیر ترالسه کړي.

ورکول  سیر  جواز  ته  موټرسایکلونو  ورزيش  هغو  یوازې  وایي  اعالمیه  دا 

رسمي  یې  خوا  له  کمیټې  ميل  د  روزنې  بدنې  او  سپورت  د  چې  کیږي 

غوښتنه شوي وي، نورو نویو وارد شویو او غرنیو موټر سایکلونو ته سند 

نه ورکول کیږي.

د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي هغه موټرسایکل یوازې په هامغه ښار 

کې د ګرځېدو جواز لري چې په هامغه ښار کې یې جواز سیر ترالسه کړی 

وي او په بل ښار کې یې ګرځول منع دي.

ټینګښت په موخه  امنیت د  او  دا پرېکړه د ترهګریزو پیښو د مخنیوي 

شوې ده.

او والیتونو کې د موټرسایکلونو پر  په کابل  د کورنیو چارو وزارت وایي 

ګرځونې دا بندیزونه د کورنیو چارو وزارت او د هامغه والیت د نظامي 

شوراګانو په پرېکړې پورې اړه لري.

د کورنیو چارو وزارت دا پرېکړه له هغه وروسته جدي حالت غوره کوي 

چې ویل کیږي په کابل ښار کې په ډیرو هديف وژنو کې له موټر سایکل 

څخه کار اخیستل کیږي.

د وزارت  اعالمیه وایي:»  کله چې د موټرسایکل په وسیله ترورېستي پېښې 

او یا هم جنايي جرمونه کېږي، نو مسوولیت به یې هغه شخص ته متوجه 

وي چې منرب پلېټ او جواز سیر یې په نامه صادر شوی وي.«

دا پرېکړه پر هغو موټرسایکلونو نه پلې کیږي چې د خصويص سکتور له 

خوا د رستورانتونو او نورو انالین بازارونو او پلورنې خدمات وړاندې کوي. 

اعالمیه وایي دا خدمات د کورنیو چارو وزارت تر تشخیص وروسته خدمات 

وړاندې کوالی يش او د والیتونو د پوځي شوراګانو له پرېکړې مستثنا دي.

 

ترکیه له افغانستان سره د کرنې په 
برخه کې تخنیکي همکاري کوي

د افغانستان او ترکیې ترمنځ د کرنې په برخه کې د تخنیکي، علمي او 

اقتصادي همکاریو هوکړه لیک السلیک شو. 

دا هوکړه چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیرانوارالحق احدي او 

د ترکیې د ځنګلولۍ د وزیر بکرپاکډ میريل ترمنځ په انقره کې السلیک 

شوی، د دواړو هېوادونو ترمنځ د نباتاتو، نبايت روغتیا ساتنې، مالدارۍ 

او نسل نیونې، حیواين روغتیا، کب روزنې او د کرنې، اوبولګولو د څېړنې 

او ترویج میکانیزه کېدل او کرنیزه برخه کې روزنه، د کلیو پراختیا او د 

خوړو صنعت  په برخو کې همکاري شامله ده.

د  رسه  ترکیې  له  وایي  احدي  انوارالحق  وزیر  کرنې  د  افغانستان  د 

همکارۍ  د  او  کیږي  پوره  کاله  سل  اړیکو  دپلوماتیکو  د   افغانستان 

الپراخې  ګډې همکارۍ  ترمنځ  هېوادونو  دواړو  د  به  لیک  نوی هوکړه 

او پیاوړې کړي.

په  دېخوا  په  را  کال   ۲۰۰۱ له  رسه  افغانستان  له  ترکیې  ویيل:»  احدي 

بېالبېلو برخو په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې مرستې او همکارۍ 

کړي.خوښ یم، چې د همکاریو او همغږیو د پیاوړتیا په موخه نن یو 

هوکړه لیک السلیکوم، په دې هوکړه لیک کې د کرنې اړوندو موضوعاتو 

ته په هر اړخیز ډول ځای ورکړل شوی او کوالی يش د اړیکو د پیاوړتیا 

المل يش، ځکه د ترکیې کرنیزې تجربې کوالی يش د افغانستان په کرنیزه 

وده کې اغیزناک متام يش.«

بکر  ډاکټر  وزیر  ځنګلوالۍ  او  کرنې  د  ترکیې  د  کې  وخت  همدې  په 

پاکډمیريل دا هوکړه لیک د دواړو هېوادونو ترمنځ د کرنې په سکټور کې 

د مالوماتو د رشیکولو ښه پیل بللی او زیاته کړې یې ده  چې له دې الرې 

به دواړه لوري د یو او بل له تجربو برخمن او ګټه واخيل.

د افغانستان د کرنې وزیر وایي ترکیې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان 

په بیارغونه، کرنې او نورو برخو کې مرسته کړې او د جنېوا په کنفرانس 

کې یې هم له افغانستان رسه د ۷۵ میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده.

دولتي  یوه  د  احدي  انوارالحق  وزیر  مالدارۍ  او  کرنې  د  افغانستان  د 

پالوي په مرشۍ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترکیې ته سفر کړی 

دی.

روسیهنشستیرابرایتسریعروندصلحافغانستانبرگزارمیکپند

سروردانش:عدممشارکتبرابردرحکومتپساصلح،سرآغازجنگدوبارهاست

خبرهایداخلی

د افغانستان اسالمی جمهوری              جمهوری اسالمی افغانستان
د اوبو دچارو دتنظیم ملی اداره              اداره ملی تنظیم امور آب

ریاست عمومی مالی و اداری
ریــاســت تــــدارکــات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی
مدیریت عمومی تدارکات اجناس

ت رکا ا تد ن  عال ا
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری لوازم حفظ و 
مراقبت ضرورت سال مالی1400 تحت چهار الت) الت اول خریداری تعداد)39( قلم، الت دوم خریداری )205( قلم، الت سوم 
خریداری)116( قلم، الت چهارم خریداری)243( قلم( این اداره اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه 
یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات، سایت اداره ملی تنظیم امور آب یا از سایت 
اداره تدارکات ملی بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 
نشر اعالن الی ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز شنبه مورخ 1400/01/14 به ریاست تدارکات واقع تعمیر پنجم منزل اول ارائه 
نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی برای الت اول مبلغ)85570( افغانی، 
الت دوم مبلغ)30000( افغانی، الت سوم مبلغ)60000( افغانی، الت چهارم مبلغ)127000( افغانی و همچنان در صورتیکه هر 
داوطلب عالقمند ارائه نرخ بیشتر از یک الت باشند، مطابق صفحه هفده شرطنامه پروژه متذکره برای پروژه های فوق الذکر بوده 
و جلسه آفرگشایی بتاریخ 1400/01/14 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون آفرگشائی و ارزیابی ریاست تدارکات به شماره 

های داوطلبی: 

 NWARA/PD/Goo4-1400/NCB,NWRA/PD/G005-1400/NCB,NWARA/PD/G006-1400/N CB,  
NWARA/PD/G007-1400/NCB تدویر میگردد.
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جامعه، من های واحد کلیت اجتامع را می سازد و کارکرد هر 

دو نیز بسیار شباهت دارد.

مایکل  می کنند،  حمله  لهستان  به  نازی ها  که  زمانی  در 

اشپیلمن –پیانیست- در رادیو ورشو است که گویا پیانیست 

صاحب سبک، خالق و نام و نشانی برای خود دست وپا کرده 

صدا  ضبط  اتاق  در  پیانیست  نخست،  سکانس  در  است. 

نشسته پیانو می نوازد و از بیرون صدای مبب و انفجار می آید. 

پس از یکی دو بار انفجار ماین و یا مببی با ساختامن رادیو 

برخورد می کند. رساسیمگی در متام ساختامن به پا می شود 

و همگی از داخل ساختامن بیرون می شوند.

بیرون می شود، در حالت  از ساختامن  اشپیلمن  زمانی که 

فرار یکی از دوست هایش که او را در رادیو ورشو کار داده، 

تا  آشنایی  این  آشنا می کند.  با دخرتی که خواهرش است 

ورود هیتلر به لهستان، منجر به دلباختگی این دو می شود 

و یکی از عوامل نجات اشپیلمن نیز همین عشق و هرنش 

-پیانو- است.

بیشرت می شود.  یهودیان  برای  هیتلر، محدودیت ها  ورود  با 

از ۵ هزار  بیشرت  یهودی حق داشنت  نخست، یک خانواده 

مارکا –واحد پولی- حق رفنت به کافه ها و پیاده روها را ندارد. 

تا  باشند  داشته  بازوها  بر  مخصوصی  نشان  باید  یهودی ها 

نصیرندیم

بخش دوم

رایش  لشکر  که  است  استوار  این  بر  روایت ها  از  بسیاری 

سوم، از روس ها، انگلیس ها و امریکایی ها در جنگ جهانی 

دوم شکست خورده که این یک نگاه کلی نسبت به جنگ 

با  جهانی دوم و شکست نازی ها است. این روایت تاریخی 

شد.  درشت  بودند،  جنگ  درگیر  که  قدرت هایی  تبلیغات 

در این روایت نقش مردمی پارتیزان ها از روایت کلی تاریخ 

فراموش شده است.

مثره ی هم فکری و همزادپنداری دو هرنمند -اشپیلمن و رمان 

پیانیست است.  فیلم  از هولوکاست،  پالنسکی- نجات یافته 

پیانیست، تنها خاطرات دو هرنمند نجات یافته از هولوکاست 

نیست؛ روایتی از درون تاریخ به شکل مردمی اش که کلیت 

تاریخ پیوسته در فراموش کاری آن تالش کرده، است.

دوم؛  جهانی  جنگ  برنده  تاریخی،  روایت های  کالن  در 

امریکا، انگلیس و روسیه است. افتخار برنده شدن در جنگ 

اما  می رسد؛  روسیه  به  دیگر کشورها  از  بیشرت  دوم  جهانی 

به کلی  را  پارتیزان ها  نقش  نازی  با  درگیر  کشورهای  متام 

فراموش کرده اند.

 مگر روایت های کوچک و ریزبینانه ی جدا از تاریخ »هرن«، 

نقش آنانی که واقعاً علیه فاجعه می جنگیدند را درشت کرده 

است؛ اما تاریخ نقش کسانی را که در کوچه پس کوچه های 

ساختارمند  کشورها،  دیگر  و  فرانسه  لهستان،  ایتالیا، 

است.  انداخته  قلم  از  جنگیده اند،  نازی ها  تهاجم  علیه 

به قول معروف؛ تاریخ را »شاهان می نویسند«، اما این تاریخ 

واقعیتی است که شاهان می خواهند درخور مردمان  جعل 

پس از خود بدهند.

دو  اما  است؛  تأمل  قابل  پیانیست  در  زیادی  نکته  های   

به نظر می رسد:  از دیگر نکات  فیلم درشت تر  این  نکته در 

نخست؛ شباهت مثالی میان بافت اجتامعی و بافت فزیکی 

انسان است که تداعی کننده من جمعی است که در بخش 

نقش  دوم؛  نکته ی  است.  شده  آورده  نوشتار  این  نخستین 

قدرت های  از  بیشرت  نازی  آملان  فروپاشی  در  پارتیزان ها 

درگیر با لشکر رایش سوم است.

یکم. زمانی که بخشی از یک عضو بدن انسان دچار التهاب 

و یا موردحمله باکرتی ها قرار می گیرد، بدن متام انرژی اش 

را برای التیام او رصف می کند. کارکرد بدن به صورت ذاتی از 

بخش التهاب یافته ی بدن به دفاع برمی خیزد. سیستمی که 

برای جلوگیری از التهاب بسیار مؤثر بوده، رسیع باکرتی ها 

را کشف و خنثا می کند. سلول های دفاعی بدن، باکرتی ها 

تخریب  یا  بیامری  از  و  داده  قرار  هدفمند  حمله ی  مورد  را 

بیشرت عضو بدن پیش گیری می کند.

ذاتی بودن مقابله در برابر باکرتی ها از خصوصیات دستگاه 

از اعضا است، اما سیستم  بدن است. اگرچه بدن متشکل 

دفاعی بدن قوه ی پنهانی است که در بدن وجود دارد و در 

دفاع از بدن برمی خیزد.

جامعه از این لحاظ شباهت بسیاری به بدن دارد. مسئله ی 

ساختار و مفعولیت جمعی انسان را در بخش نخست مطرح 

ساختار  که  است  ساختار  کلیت  از  قطعه ای  انسان  کردم؛ 

انسان  فیزیولوژی  در  باشد.  جامعه  یا  و  کشور  می تواند 

اعضای بدن »من واحد« یا ساختار را می سازد. در ساختار 

شناسایی شوند؛ هر چه نازی ها قدرمتندتر می شوند دایره ی 

زندگی یهودی ها تنگ و محدودیت های شان بیشرت می شود. 

مخصوص شان  که  شهر  از  گوشه ای  در  یهودی ها  باالخره، 

است در چهاردیواری و خانه های محقر زندانی می شوند.

خواهرش  دو  و  برادر  مادر،  پدر،  که  اشپیلمن  خانواده ی 

اشپیلمن  برادر  هستند،  بدبختی ها  شاهد  روز  هر  است. 

زندانی  آن  در  یهودی  میلیون  نیم  که  چهاردیواری  این  در 

هستند، کتاب می فروشد. اشپیلمن در کافه ی طبقه ای مرفه 

است که  در همین جا  امرارمعاش می کند.  و  پیانو می نوازد 

اولین جرقه های انقالب علیه نازی ها از زده می شود.

برادر اشپیلمن، اعرتاضی می کند که سبب زندانی شدن او 

می شود؛ اما اشپیلمن با اعتباری که نزد پولیس های یهودی 

دارد، او را از زندان نازی ها رها می کند. سپس متام یهودی ها 

با ماشین ها در ایستگاه قطار منتقل شده و از آن جا راهی 

هولوکاست می شوند. قدرتی که اشپیملن را نجات می دهد، 

پیانو و هرن او است. آن چه در این جا کارگردان بیشرت رویش 

پرداخته، خاصیت ذاتی هرن است که بیشرت هرنمندان آن را 

ناجی بر می دانند.

دچار  نازی ها  سوی  از  جمعی«  »من  ساختار  این جا  در 

ساختار  ذات  در  که  دفاعی  پنهان  قوه ی  و  شده  آسیب 

اجتامع  قوه در  این  فعال می شود.  اجتامعی است،  و  بدن 

درگیر  نازی ها  علیه  ساختارمند،  که  است  چریک هایی 

می شوند و منی خواهند، بیشرت از این، کلیت »من جمعی« 

آسیب ببیند. از این رو چریک ها پیهم حمله های مسلحانه را 

علیه نازی ها زمینه سازی می کنند.

بالفعل  به  بالقوه  صورت  از  لهستان  دفاعی  پنهان  قوه ی   

تبدیل می شود که علیه لشکر رایش سوم به گونه ی هدفمند 

از متام  متشکل  قوه  این  انجام می دهند.  عملیات چریکی 

»من  ساختار  از  قطعه ای  را  خود  که  است  لهستانی هایی 

جمعی« لهستان می دانند و به این درک رسیده اند که اگر 

بیشرت از این نازی ها قدرت را در دست داشته باشند، وضع 

بدتر از آن چه هست خواهد شد.

از  برخوردار  اجزا  و  کلیت  ساختارها،  در  همین رو،  از 

یک  از  واحد  من  که  هنگامی  یعنی  هم سان اند؛  پارادایمی 

سیستم  این  ساختار  شک  بدون  می کند؛  پیروی  سیستم 

وارد ساختار من جمعی می شود. از همین رو شباهت میان 

با  است.  هم سان  جمعی  ساختارهای  و  انسان  فیزیولوژی 

هم سانی ساختار من واحد و جمعی، عملکرد هر دو نیز از 

میکانیزم مشابهی پیروی می کند.
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