
ملیشه های یک کلید؛ »بجنگ یا بمیر«
در طرحی که قسما توسط حکومت تمویل می شود، 
از ناچاری فقرای افغانستان برای دفاع از پسته های 
امنیتی در برابر حمالت طالبان استفاده می شود.

ابعاد سیاسی سازش نامه 
تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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مردی به طور غیرقانونی 
وارد پایگاه هواپیمای 

رییس جمهوری 
امریکا شد

دولت بایدن حوثی های یمن 
را از فهرست سازمان های 
تروریستی 
خارج می کند صفحه 6صفحه 6

امروز قرار است اولین محموله واکسن کرونا از 
هند وارد کشور و در اختیار وزارت صحت  عامه 
قرار داده شود. 500 هزار دوز واکسن کمک هند 
واکسن  این  هنوز  هرچند  است.  افغانستان  به 
تأییدی رسمی سازمان بهداشت جهانی را ندارد، 
اما امیدواری ها زیاد است که این واکسن تأییدی 
رسمی را به دست آورد. در هر صورت این اولین 
واکسیناسیون  امکان  برای  افغانستان  گام 
صحت  وزارت  اعالم  براساس  است.  همگانی 
افغانستان قرار است پس از تأییدی این واکسن 
روند تطبیق آن شروع شود. براساس گفته های 
مسئوالن در این نهاد افراد معروض به خطر در 

مرحله ی اول تطبیق این واکسن قرار دارد. 
برای  یکدست  و  کلی  رهنمود  هنوز 
روشن  و  ندارد  وجود  همگانی  واکسیناسیون 
با چه کسانی  واکسن  تزریق  اولویت  نیست که 
و  اجتماعی  شرایط  براساس  کشوری  هر  است. 
اولویت  بیماری کرونا تصمیم می گیرد  وضعیت 
محدودیت  به  توجه  با  بدهد.  کسانی  چه  به  را 
اولویت  مورد  در  صحیح  تصمیم گیری  واکسن، 

دریافت کنندگان بسیار مهم است...
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سازمان ملل: 
داعش به مقاومت خود در ننگرهار 
و کنر افغانستان ادامه داده است

کابل نان؛ 
وی هتل جمیل گداهای پیش ر
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اطالعات روز: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد در دوازدهمین گزارش این سازمان در مورد 
تهدیدهای داعش علیه صلح و...

کسیناسیون همگاین  وا
یزی  کرونا و لزوم برنامه ر

درست

رشکیت شدن رصایف ها؛ 
کنش برانگزی شده است تصمیم تازه بانک مرکزی افغانستان وا

گرفته  روی دست  تروریزم  تمویل  و  پول شویی  با  مبارزه 
شده است.

بانک مرکزی  از سوی  اعالمیه ای  دلو(  دیروز )شنبه، 18 
به نشر رسیده که در آن آمده است، این بانک به منظور 

مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، | صفحه 4

بانک  تازه ی  تصمیم  به  کابل  در  شهزاده  سرای  صرافان 
را  خود  دکان های  و  کرده  اعتراض  افغانستان  مرکزی 
بسته اند. این صرافان می گویند تصمیم بانک مرکزی برای 
بی عدالتی  و  نادرست  صرافان  برای  شرکتی  جواز  صدور 
برای  تازه اش  تصمیم  می گوید  مرکزی  بانک  اما  است. 

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری 
افغانستان  اصالح  جمعیت  اعضای  و  رهبری  به 

اطمینان داده است که عامل ترور...

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

داستان رمه ی گوسفندان 
و ماین 40 هزاری طالبان

خانواده ای که هم رمه اش قرباین ماین 
طالبان شد و هم غرامت پرداخت کرد

گوسفندهای  رمه ی  چوپان  وقتی  پیش  سال  چند 
خانواده ی خیال محمد را از راه عمومی روستای شان 
در ولسوالی چهاربولک بلخ عبور می داد، به ماین کنار 
افراد طالبان برخورد. ماینی که برای هدف  جاده ای 
قراردادن نیروهای دولتی زیر پل جاسازی شده بود، 
اطراف  و  بلند کرد  به هوا  را  زبان بسته  گوسفندهای 
رویداد،  این  گرفت.  گوسفند  الشه ی  و  خون  را  پل 
خیال محمد  خانواده ی  به  مالی  سنگین  خسارت 
وارد کرد. پس از آن افراد طالبان پشت در خانه اش 
پدربزرگ  و  پدر  یخن  آمدند.  غرامت  گرفتن  برای 
نمی کرده اند  فکر  چرا  که  گرفتند  را  خیال  محمد 
»مجاهدین زیر پل ماین جاسازی کرده« و رمه ی شان 
است.  داده  هدر  به  و  کرده  منحرف  هدف  از  را  آن 
خانواده ی خیال محمد ضمن از دست دادن دست کم 

30 راس گوسفند، مجبور شد که...
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صفحه 2

سه سناتور پیشین 
هر یک به ده سال 
زندان محکوم شدند

اطمینان صالح به رهبری جمعیت اصالح: 
عامل ترور محمدعاطف را 

پیدا می کنیم
هیأتی از طالبان به 
ریاست مال برادر به 

ترکمنستان رفت

کسانی که از شاه راه کابل-غزنی عبور و مرور کرده باشند، 
که  می شوند  طالبان  سیار  ایست بازرسی  چندین  متوجه 
روزانه در ساحه مربوط به والیت میدان وردک وجود دارد. 
طالبان با آرامش خاطر به تالشی، اخاذی، اختطاف و قتل 

مردم عادی می پردازند. | صفحه 4

بهسود و تداوم اولویت بندی 
اشتباه حکومت

هیأت بررسی کننده ی حادثه ی بهسود یافته هایش را 
به وزارت داخله سپرد
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سه سناتور پیشنی هر یک به ده سال زندان محکوم شدند
این سه سناتور در تاریخ ۷ جدی به اتهام اخذ رشوه در والیت بلخ به صورت »باالفعل« 
بازداشت شدند. فرهاد عظیمی، والی بلخ در آن هنگام در یک نشست خبری اعالم کرد که 
افراد بازداشت شده اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعالمیه ی مشترک 
رشوه،  امریکایی  دالر  هزار   ۴0 اخذ  اتهام  به  سنا  مجلس  عضو  این سه  که  کردند  اعالم 

به گونه ی »باالفعل« بازداشت شدند.
لیاقت اهلل  و  باشلیق  محمدانور  عضویت  آنان،  بازداشت  پی  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 

بابکرخیل، از اعضای انتصابی مجلس سنا را لغو کرد.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور می گوید که لیاقت اهلل بابکرخیل، محمدانور باشلیق و 
عظیم قویاش، اعضای پیشین مجلس سنا به اتهام دریافت ۴0 هزار دالر امریکایی رشوت، 

هر کدام به ده سال و یک ماه زندان محکوم به مجازات شده اند.
دادستانی کل کشور دیروز )شنبه، 18 دلو( با نشر خبرنامه ای گفته است که این اعضای 
پیشین مجلس سنا از سوی دادگاه ابتدائیه ی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 

فساد اداری به صورت غیابی محکوم شده اند.
به  زندان،  ماه  و یک  ده سال  بر  را عالوه  آنان  کدام  هر  دادگاه  این  از خبرنامه،  نقل  به 

پرداخت ۴0 هزار دالر امریکایی طور تضامن نیز محکوم به مجازات کرده است.

اطمینان صالح به رهربی جمعیت اصالح: 
عامل ترور دمحمعاطف را پیدا می کنیم

او همچنان نوشته است: »ترور رهبر جمعیت اصالح شباهت زیاد با ترور عبداهلل عزام در 
پشاور دارد. کسانی که تاریخ را می دانند این ظرافت و باریکی را زود درک می کنند.«

عبداهلل عزام یک روحانی فلسطینی بود که الهام بخش جوانان عرب بود و آن ها را برای 
جنگیدن در میدان جنگ افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1۹80 بسیج کرد. 

او در سال 1۹8۹ میالدی در پاکستان ترور شد.
محمد عاطف، رییس کمیته رهبری جمعیت اصالح در چهاردهم دلو در انفجاری در کابل 
کشته شد. قتل او واکنش های گسترده ای به دنبال داشت. محمد عاطف 5۷ سال داشت و 
از والیت تخار در شمال شرق افغانستان بود. او در دانشگاه دعوت جهاد پاکستان تحصیل 

کرده بود و اخیراً در مقطع دکترا در تاجیکستان مشغول آموختن بود.

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری به رهبری و اعضای جمعیت اصالح 
این  رهبری  کمیته  رییس  عاطف،  محمد  ترور  عامل  که  است  داده  اطمینان  افغانستان 

سازمان را پیدا خواهند کرد.
شش ونیم  جلسات  یادداشت  نودوپنجمین  در  دلو(   18 )شنبه،  دیروز  صبح  صالح  آقای 
میثاق امنیتی کابل همچنان گفته است که هیچ چیزی تا آخر پنهان نمی ماند و امکان 

پنهان ماندن نیز وجود ندارد. 
لبه ی  که  است  خواسته  افغانستان  اصالح  جمعیت  اعضای  و  رهبری  هیأت  از  صالح 
تبلیغات شان را بر ضد دشمن که به گفته ی او، حلقات شیطانی و فتنه طالب و حامیانش 

هستند، بگرداند. 

فرماندهان  معرفی  به خاطر  میدان وردک 
دوم  و  اول  حصه ی  ولسوالی های  پولیس 

بهسود به آن ولسوالی ها رفته بود.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله در آن 
زمان گفته بود که »افراد مسلح غیرمسئول 
وابسته به علی پور با حضور در این ساحات 
و  امنیتی  نیروهای  فعالیت  و  حضور  مانع 

پولیس شده اند«.
به گفته ی او، از اثر آشوب زیر نام تظاهرات، 
از  تن  پنج  و  امنیتی  نیروهای  از  شماری 
باشندگان محل زخمی شده اند. همچنان به 
از  تن  نُه  او،  در جریان درگیری ها،  گفته ی 
آنها  دیگر  نفر  هفت  و  کشته  علی پور  افراد 

زخمی شده اند.
به دنبال آن، دفتر شورای امنیت ملی هیأتی 
این حادثه  به منظور بررسی همه جانبه ی  را 

به ولسوالی حصه ی اول بهسود اعزام کرد.

11 غیرنظامی به شمول کودکان کشته و ۲5 
غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

وزارت داخله اما گفته بود که فرمانده پولیس 

در  تا  فراخوانده شده  کابل  به  میدان وردک 
مورد حادثه ی بهسود بررسی صورت گیرد. 

صورت  در  داخله،  وزارت  اعالمیه ی  طبق 
در  آن  عامالن  با  تخطی،  گونه  هر  اثبات 
خواهد  صورت  برخورد  قانون  روشنایی 

گرفت.
هیأت  یافته های  مورد  در  داخله  وزارت 
نکرده  ارائه  بیشتر  جزئیات  بررسی کننده، 

است.
براساس اظهارات شماری از نمایندگان مردم 
میدان وردک در مجلس نمایندگان، به تاریخ 
دهم دلو نیروهای امنیتی به رهبری اهلل داد 
بر  میدان وردک  پولیس  فرمانده  فدایی، 
تجمع اعتراضی باشندگان ولسوالی حصه ی 

اول بهسود این والیت تیراندازی کرده اند.
مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان پیشر 
تیراندازی ها،  این  گفته بود که در نتیجه ی 

اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
حادثه ی  بررسی کننده ی  هیأت  که  کرد 
نتایج  بهسود  اول  حصه ی  ولسوالی 

یافته هایش را به این وزارت سپرده است.
)شنبه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
18 دلو( منتشر شده، آمده است که هیأت 
حصه ی  ولسوالی  به  سفر  در  بررسی کننده 
ولسوالی دیدار  متنفذین آن  با  بهسود،  اول 
کرده  بررسی  نزدیک  از  را  امنیتی  اوضاع  و 

است.
اعالمیه آمده است که وزارت داخله در  در 
بررسی کننده،  هیأت  یافته های  روشنایی 
به غیرنظامیان در  تلفات  واردشدن  موضوع 
جریان تجمع اعتراضی در ولسوالی بهسود را 

به گونه ی جدی بررسی می کند.
است  گفته  حال  عین  در  داخله  وزارت 
والیت  پولیس  فرمانده  فدایی،  داد  اهلل  که 

هیأت برریس کننده ی حادثه ی بهسود یافته هایش را به وزارت داخله سرپد

اسالمی در نتیجه ی مذاکرات صلح، صحبت 
استانکزی  شیرمحمدعباس  بودند.  کرده 
که  گفت  مسکو  در  نشست خبری  یک  در 
بیانجامد،  موفقیت  به  صلح  مذاکرات  اگر 
یک  و  می رود  بین  از  غنی  اشرف  حکومت 

حکومت جدید اسالمی روی کار می آید.
ارگ  استانکزی،  اظهارات  این  پی  در 
نشان  واکنش  آن  به  ریاست جمهوری 
سخن گوی  معاون  مینه پال،  دواخان  داد. 
کار  دوره ی  که  بود  گفته  ریاست جمهوری 
قانون اساسی تعیین کرده  را  رییس جمهور 

است.
افزوده بود که رییس جمهور کنونی پس  او 
از تکمیل دوره ی کار خود قدرت را به کسی 
انتخاب  مردم  آرای  براساس  که  می سپارد 

شده باشد.

قطر به روسیه رفته بودند.
این هیأت های طالبان در جریان سفرشان به 
این کشورها، در مورد ایجاد حکومت جدید 

مرادوف، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ی 
ترکمنستان و شماری دیگر از مقام های این 

کشور دیدار کرده است.
دفتر سیاسی  معلومات سخن گوی  براساس 
طالبان در قطر، دو طرف در این دیدار در 
کنونی،  وضعیت  دوجانبه،  موضوعات  مورد 
و  افغانستان  میان  بهتر  روابط  صلح،  روند 
از  پشتیبانی  مرزها،  امنیت  ترکمنستان، 
پروژه های ترکمنستان در افغانستان، آزادی 
و  بحث  صحی  و  آموزشی  امور  و  زندانیان 

تبادل نظر کرده اند.
این سفر هیأت گروه طالبان به ترکمنستان 
و   ۷ تاریخ  در  که  درحالی صورت می گیرد 
مال  رهبری  به  گروه  این  هیأت  دو  دلو   ۹
عبدالغنی برادر به ایران و شیرمحمدعباس 
استانکزی، معاون سیاسی دفتر این گروه در 

معاون  برادر،  عبدالغنی  مال  روز:  اطالعات 
در  قطر  در  طالبان  دفتر  رییس  و  سیاسی 
رأس هیأتی از این گروه به ترکمنستان رفته 

است.
محمدنعیم، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در تویتی نوشته است که این سفر 
دعوت  به  دلو(   1۷ )جمعه،  پیش  روز  دو 
رسمی مقام های ترکمنستان صورت گرفته 

است.
همراهش  هیأت  و  برادر  مال  او،  گفته ی  به 
قرار است در دیدار با مقام های ترکمنستان 
در مورد موضوعات دوجانبه میان افغانستان 
تحوالت  تجارتی،  روابط  ترکمنستان،  و 

سیاسی و دیگر موضوعات گفت وگو کنند.
او در یک رشته تویت دیگر نوشته است که 
مال برادر و هیأت همراهش دیروز با رشید 

یاست مال برادر به ترکمنستان رفت هیأیت از طالبان به ر

بـه همیـن دلیـل حتـا کشـورهای بـا نظـام 
بهداشـتی قـوی کـه دسترسـی بسـیار خوبـی 
به واکسـن و پشـتیبانی وسـیعی دارنـد، برای 
برنامه ریـزی واکسیناسـیون همگانـی از تمـام 
ظرفیت شـان بـرای مدیریـت ایـن روند کمک 

می گیـرد. 
مدیریت  افغانستان  مثل  کشورهای  برای 
همگانی واکسیناسیون کرونا دشواری مضاعفی 
واکسن  بیشتر  دوزهای  باید  افغانستان  دارد. 
خیریه  سازمان های  و  نهادها  کشورها،  از  را 
کمایی کند. این کار آسان نیست، زیرا یکی از 
نگرانی ها دستیابی عادالنه ی کشورهای ضعیف 
و دچار مشکالت مالی به واکسن کرونا است. 
سازمان  اصلی  نگرانی های  از  یکی  واقع  در 
طرح  است.  موضوع  همین  جهانی  بهداشت 
پاسخ  برای  جهانی  بهداشت  سازمان  کواکس 
طرح،  این  برمبنای  است.  نگرانی  همین  به 
سازمان جهانی بهداشت با همکاری سازمان ها 
از  پیشگیری  و  واکسن  جهانی  خیریه های  و 
است  انداخته  راه  به  را  همه گیری، سازوکاری 
که هدف آن کمک به خرید و توزیع عادالنه 
واکسن کرونا است. برای افغانستان بسیار حایز 
اهمیت است که برای چگونگی به دست آوردن 
دوزهای بیشتر واکسن کرونا برنامه ریزی کند. 
همگانی  تطبیق  بخش  مشکل ترین  واقع  در 
واکسیناسیون کرونا در افغانستان اولویت بندی 
و  اجتماعی  شرایط  براساس  که  است  کسانی 
دریافت  اول  صف  در  کرونا  بیماری  وضعیت 
تا مشکل عمده وجود  واکسن قرار گیرند. دو 
دارد: اول، نیازسنجی نزدیک به واقعیت هنوز 
نهادهای  و  صحت  وزارت  و  نگرفته  صورت 
از  بخش  چه  نمی دانند  درستی  به  افغانستان 
هستند.  اولویت  در  شغل هایی  چه  و  جامعه 
بدون اغراق هیچ نهادی مسئول تحلیل دقیقی 
از گروه ها آسیب پذیر و شکننده در افغانستان 
صحت  وزارت  است  ممکن  ندارند.  اختیار  در 
براساس برخی مالحظات یا در تقلید از برخی 
کشورها، گروه هایی را در اولویت قرار دهند. اما 
اولویت بندی  این  ممکن  که  است  این  نگرانی 
مسأله ی  دوم،  مشکل  نباشد.  درست  و  دقیق 
نهادهای  کار  در  زورگویی  و  دخالت  فساد، 
است  جدی  بسیار  نگرانی  این  است.  صحی 
و  شوند  فراموش  اولویت  دارای  گروه های  که 
مسأله ی فساد و دخالت، روند درست و منطقی 

واکسیناسیون را منحرف کند.
بود.  ضعیف  کرونا  با  مبارزه  مدیریت  آغاز  از 
به دلیل این ضعف مدیریتی بسیاری از بیماران 
روزها  از  پس  و  بیماری  صددرصد  عالیم  با 
تسلیم  یا  شفاخانه ها  دروازه  پشت  سرگردانی 
مرگ می شدند یا بدون پاسخ به امان خدا رها 
می شدند. اما کیت های تشخیصیه سفارشی به 
فرستاده  زورمند  افراد  و  مقام ها  دروازه  پشت 
با  تشخیص  اولویت  دست کم  می شدند. 
کسانی بودند که از مقام های باالتری سفارش 
اول  موج  در  مخصوصا  مشکل  این  می شدند. 
حال  در  را  کشور  تمام  بیماری  هم  که  کرونا 
با کمبود کیت  افغانستان  و هم  بود  فراگیری 
بسیار  بودند،  مواجه  تشخیصیه  امکانات   و 
برجسته بود. معیار تشخیص حال بیمار نبود. 
مدیریتی  بخش های  تمام  در  نابه سامانی  این 
بحران کرونا در افغانستان حکم فرما بود. مثال 
و  گرسنگی  با  دولت  مقابله ی  برنامه  به  اگر 
گرانی ناشی از کرونا نگاه شود، ضعف مدیریت 
روشن  بیشتر  مسئول  نهادهای  دستپاچگی  و 
می شود که چگونه فساد باعث شد شهروندان 
همه مشکل و سختی بحران کرونا به تنهایی 

بر دوش بکشند. 
واکسیناسیون  برای  صحت  عامه  وزارت 
همگانی کرونا نباید دچار دستپاچگی و تسلیم 
خواست های زورمندان بیرون و درون حکومتی 
افغانستان  نیاز  براساس  گروه ها  باید  شوند. 
واکسن  دریافت  واجد  علمی  ضرورت  و 
برای  همچنان  شود.  اولویت بندی  و  شناخته 
دریافت دوزهای بیشتر با نهادها و کشورهای 
خوش بختی  شود.  البی گری  کمک کننده 
فعلی  وضعیت  که  است  این  در  افغانستان 
نیست.  بحرانی  بسیار  افغانستان  در  کرونا 
روزانه در آمار مبتالیان به کرونا و قربانیان این 
بیماری در کشور کاهش قابل مالحظه ای رخ 
هم  این  از  وضعیت  هوا  گرم شدن  با  می دهد. 
برداشته شدن حجم  با  بنابراین،  بهتر می شود. 
نهادهای مسئول  بیماری،  و همه گیری  شیوع 
از یک سال  با درس  که  دارند  را  فرصت  این 
تجربه ناموفق در عرصه مقابله با بحران کرونا 
دست کم در کارزار واکسیناسیون همگانی این 

بیماری درست تر عمل کنند. 

وابستگی و روابط فامیلی داشته است.
امیدوار  داعش همچنان  گزارش،  این  طبق 
است تا با ادامه ی ناامنی ها در مناطق اصلی 
را  جنگ جویانش  سوریه،  و  عراق  در  خود 

دوباره احیا کند.
رییس جمهور اشرف غنی در ماه عقرب سال 
از  13۹8 خورشیدی در سفری به ننگرهار 
خبر  کشور  شرق  در  داعش  کامل  شکست 
داده و آن را دست آورد بزرگ برای افغانستان 

و منطقه دانسته بود.
از  گاهی  از  هر  کنون،  تا  زمان  آن  از  اما 
در  داعش  گروه  جنگ جویان  فعالیت 
والیت های شرقی از جمله ننگرهار گزارش 
شده است. مقام های محلی در ننگرهار نیز 
این  در  داعش  مسئوالن  بازداشت  از  بارها 

والیت خبر داده اند.

ادامه داده است.
حال  در  گزارش،  این  یافته های  براساس 
حاضر بین 1000 تا ۲۲00 جنگ جوی گروه 
افغانستان  مختلف  والیت های  در  داعش 
حضور دارند و احتمال می رود که در آینده 
هدف  را  کابل  جمله  از  بزرگ شهرها  مراکز 

قرار دهند.
کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
سـال  جـون  مـاه  از  شـهاب المهاجر 
گذشـته ی میـالدی رهبری گـروه داعش را 
بـر عهـده گرفتـه و عملیـات ایـن گـروه را 
در افغانسـتان، بنگالدیـش، هنـد، مالدیـف، 
پاکسـتان، سـریالنکا و کشـورهای آسـیای 

می کنـد. رهبـری  میانـه 
که  است  آمده  گزارش  این  در  همچنان 
حقانی  شبکه  با  پیشتر  شهاب المهاجر 

که  است  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
همچنان  عقب نشینی،  باوجود  داعش  گروه 
افغانستان  صلح  روند  در  مشکل  ایجاد  به 

دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  روز:  اطالعات 
ملل متحد در دوازدهمین گزارش  سازمان 
داعش  تهدیدهای  مورد  در  سازمان  این 
بین المللی، گفته است  امنیت  و  علیه صلح 
توانایی های  تضعیف  علی رغم  گروه  این  که 
والیت های  در  خود  مقاومت  به  نظامی اش، 

ننگرهار و کنر افغانستان ادامه داده است. 
گـروه  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
داعـش بـرای تسـخیر و کنتـرل جغرافیـای 
و  ننگرهـار  والیت هـای  در  توجهـی  قابـل 
امـا  اسـت،  مواجـه  چالش هایـی  بـا  کنـر 
مسـئولیت شـماری از حمـالت مهـم اخیـر 
از جملـه حملـه بـر یـک زایشـگاه در کابل، 
حملـه بـر زنـدان شـهر جالل آبـاد و قتـل 
ماللـه میوند، یـک خبرنـگار زن در ننگرهار 

را بـر عهـده گرفتـه اسـت.

سازمان ملل: 
داعش به مقاومت خود در ننگرهار و کرن افغانستان ادامه داده است
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و منطقه را تحت کنترل خود گرفته  به مردم 
از  دارند.  زیادی  ظلم می کند. مردم مشکالت 
استفاده  نظامی شان  اهداف  برای  ملکی  مردم 
دهقانان  تا  گرفته  دانش آموزان  از  می کنند. 
آموزش های  و  علوم  باید  مردان  عام.  مردم  و 
مخفیانه  را  کمپیوتر  و  انگلیسی  مثل  عصری 

بخوانند.«
ملی  شبکه ی  عضو  به عنوان  خیال محمد 
چهاربولک  مردم  که  می گوید  جنگ  قربانیان 
ندارند  را  جنگ  این  بار  کشیدن  طاقت  دیگر 
او  نظر  از  که  صلحی  صلح اند.  چشم به راه  و 
»در  نمی رود:  پیش  درستی  مسیر  در  حاال 
افغانستان  مذاکرات صلح که میان هیأت های 
از  قبل  دارد  در دوحه جریان  طالبان  گروه  و 
هر چیزی باید روی آتش بس سراسری توافق 
تأمین صلح  برای  این مذاکرات  بعدا در  شود. 
هزینه  که  افغانستان  جنگ  قربانیان  پایدار، 
حضور  باید  پرداخته اند،  را  جنگ  سنگین 

داشته باشند.«
شبکه ی ملی قربانیان جنگ به کمک موسسه 
حقوق بشر و دموکراسی افغانستان ایجاد شده 
و چند ماه قبل در کابل اعالم موجودیت کرد. 
اعضای این شبکه از هشت حوزه ی جغرافیایی 
افغانستان هستند و از دو طرف مذاکره کننده 
می خواهند که آن ها را در روند مذاکرات صلح 

وارد کنند.
هیات  میان  جدی   1۷ در  مذاکرات  دوم  دور 
قطر  دوحه  در  طالبان  گروه  و  افغانستان 
خشونت ها  که  شد  گرفته  سر  از  حالی  در 
هم  مذاکرات  و  گرفته  شدت  افغانستان  در 
خیال محمد  نظر  از  است.  نداشته  پیشرفتی 
اعالم   با  فقط  بن بست  این  ۲3 ساله، شکست 
که  است  معتقد  او  است.  ممکن  آتش بس 
آب  هم  دست  یک  در  نمی شود  »همزمان 

گرفت و هم آتش«. 

مسائل  به  دلیل  امرخیل  خیال محمد  نکته: 
این  در  او  از  عکسی  که  نخواست  امنیتی 

گزارش نشر شود. 

دارم  زندگی می کند؟« گفتم دوست  که کجا 
بدانم. گفت: »بیا که مه  را  این آدم ها  قصه ی 
ـ  می بینی؟  ره  خواجه  اونو  کنوم.  قصه  بریت 
سال  پنجاه  او  ـ  کرد  اشاره  نابینا  پیرمرد  به 
اینجه گدایی می کنه. خانه اش در  اس که در 
چهل ستون است. دو تا خانه داره، موتر مودل 
جدید داره. هله بخیر، قابلی، پاچه، پلو، کباب، 
نگاه کردم. دیدم  به پیشانی هتلش  کرایی...« 
مردی در طبقه ی دوم کباب پکه می کند. هیچ 
پرسیدم:  بود.  نشده  نصب  آن جا  در  لوحه ا ی 
هتل شما چه نام داره؟ با صدای بلند داد زد: 
»هتل جمیل با بهترین غذاهای افغانی، از قبیل 
کباب، کرایی، قابلی، پلو، پاچه، منتو، مولونگ 

و داشی در خدمت مهمانان عزیز می باشد.«
دکمه های باالپوشم را بستم، دستانم را داخل 
جیب های دو طرفش فرو بردم و به سمت سرای 
زیرزمینی حرکت کردم تا در آنجا تاکسی های 
پل سرخ را سوار شوم. همین طور که از میان 
به  می کردم،  باز  را  راهم  خروشان  جمعیت 
چیزهای دوری می اندیشیدم. یک دفعه کسی 
چند بار به شانه ام ضربه زد. برگشتم دیدم که 
نوجوانان پکتیایی با دستان دراز و گردن های 
ناگزیر مثل مستخدم  کج خیرات می خواهند. 

هتل با خشونت تهدید شان کردم. برگشتند.  
این جا کابل جان است.

برادری که بعد از آن حادثه معلول شده برای 
است:  جان دادنش  از  سخت تر  خیال محمد 
»ولی درد و رنج زخمی شدن و معلول شدنش 
برای ما سخت تر از هر چیزی است. هر لحظه 

که می بینیم دردش برای ما تازه می شود.«
از  یکی  بلخ،  والیت  شرق  در  چهاربولک 
در  است.  والیت  این  ولسوالی های  ناامن ترین 
چهار سال گذشته جنگ شدید میان نیروهای 
دولتی و گروه طالبان رخ داده است. جنگی که 
آن  هزینه ی  منطقه،  این  مردم  همه  از  بیش 
 1388 سال های  از  بعد  کرده اند.  پرداخت  را 
ناامن  ولسوالی  این  که  خورشیدی   138۹ و 
گسترده  به طور  آن  در  طالبان  گروه  و  شده 
خیال محمد  روستای  و  منطقه  کرده،  نفوذ 
او  است.  ندیده  را  خوشبختی  روی  امرخیل 
وقتی از وضعیت مناسب روستای شان قبل از 
آمدن دوباره ی طالبان حرف می زند، در نگاه و 
صدایش حسی افسوس گذشته ی از دست رفته 
انگار می خواهد به جای همه ی  پیدا می شود. 

کلمات، شعری از انوری بخواند:
آخر افسوس مان بیاید از آنک 

ملک در دست مشتی افسوسی است
تحت  منطقه  شان  این که  از  قبل  می گوید 
کنترل طالبان قرار گیرد، همه ی اهالی روستا 
زندگی خوب و رو به پیشرفتی داشتند. دولت 
روی تپه ی بلندی، مکتبی با نما و رنگ شادی 
بود.  ساخته  روستا  پسران  و  دختران  برای 
از کودکان  خیال محمد امرخیل مثل بسیاری 

و  قد  این  با  نیست  جوان؟ حیف  او  نمی کنی 
قامت گدایی می کنی؟ از سر و صورت شان، از 
رفتارشان حس می شد،  در  که  ترسی  و  شرم 
را  فارسی  هستند.  روستایی  که  بود  مشخص 
حرف  پشتو  غلیظ  ته لهجه ی  با  و  سختی  به 
نیست.  کار  تفهیم کردند که  به من  می زدند. 
نداریم که  نداریم. حتا جای  را  نان خود  پول 
بخوابیم. وقتی پرسیدم شب ها کجا می خوابید؟ 
اگر  پل خشتی.  در  مسافرخانه  یک  در  گفت 
نمی ماند.  هتل  در  را  ما  باشیم،  نداشته  پول 
پرسیدم خانه تان کجاست؟ گفت ما از والیت 
پکتیا آمده ایم. بیست روز بیشتر نمی شود که 
و  بودند  کرده  فرار  خانه  از  سه  هر  آمده ایم. 
حاال در آن جا خیرات، خیرات و کمک، کمک 
می گفتند! در همین حال مردی درشت هیکلی 
می کرد  سد  را  عابران  راه  مدت  آن  تمام  که 
پاچه،  پلو،  قابلی،  کرایی،  داد می زد، کباب،  و 
زدنش  داد  این که  بدون   ... و  مولونگ  داشی، 
را متوقف کند، به ما نزدیک شد و با پنجه به 
گفت:  و  زد  پکتیایی  قدبلند  نوجوان  سینه ی 
»لوده، نام پکتیا ره بد می کنی، قابلی، قابلی، 
گفتم  کباب،  کباب،  کباب،  بخیر،  هله  قابلی، 
فامیلی  جای  قابلی،  پاچه،  کرایی،  گم شو.  برو 
یا  ته گم می کنی  رنگ  بچه؛  ای  اس.  موجود  

نی؟« 

جنگ اولین قربانی اش را در ماه ثور 13۹5 از 
خانواده ی خیال  محمد گرفت. محمدآجان ۲۲ 
ساله، پسرعموی او وقتی با بیل دست داشته اش، 
داشت روی زمین های کشاورزی کار می کرد، 
تیر خورد. تیری که معلوم نبود از کدام سمت 
بود  شبانه روز  سه  اما  بود.  شده  شلیک  او  به 
جنگجویان  و  دولتی  نیروهای  میان  که 
داشت، طوری  درگیری شدید جریان  طالبان 
مرگ  محل  به  نمی توانست  او  خانواده ی  که 

محمدآجان برود و جسدش را انتقال دهد. 
کمک  با  و  گشتیم  دنبالش  شبانه روز  »سه 
را  جسدش  توانستیم  محل  ریش سفیدان 
تأثیر  خیلی  خانواده ام  روی  او  مرگ  بیاوریم. 
گذاشت، چون اولین قربانی خانواده ی ما بود.«

سه سال بعد از این اتفاق، در یکی از روزهای 
ماه حمل 13۹8 اعضای خانواده ی خیال محمد 
هر کدام در اتاق های خانه سرگرم کاری بودند 
داشت  حویلی  روی  شکرالدین  عمویش  اما 
از غیب رسید  انگار  هاوانی  گلوله  قدم می زد. 
شکرالدین  شد.  منفجر  حیاط  وسط  در  و 
حرفی  بتواند  این که  بدون  لحظه  چند  فقط 
بزند، زنده ماند و بعدا به عنوان دومین قربانی 
خانواده ی خیال محمد، جان داد. یک سال بعد 
از این اتفاق، برادر بزرگ تر او با دوستش روی 
یک  که هدف  می کردند  کار  داشتند  زمین ها 
هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت. این بار اما 
و سومین  آورد  شانس  خیال  محمد  خانواده ی 
زنده ماندن  درد  حاال  ماند.  زنده  خانواده  عضو 

کامش نبود، حفره ی نیمه باز دهانش نیز سیاه 
معلوم می شد. در صورتش جز دو حفری خالی 
نبود که  نبود. هیچ کسی  پیدا  از چشم  اثری 
با آن فیگوری که گرفته  از دیدن آن پیرمرد 
بود حیرت زده نشود. بعضی ها وقتی چند قدم 
با  برمی گشتند،  ناگهان  می کردند،  عبور  او  از 
دستانی که جیب های شان را تالشی می کردند 
مرد  بگذارد.  او  دست  کف  سیاهی  سکه ی  تا 
پول را که روی دستانش حس می کرد، فوری 
چپنش  داخلی  جیب های  اعماق  در  را  آن 
اول  حالت  به  را  دستش  دوباره  و  می برد  فرو 
از  پر  چپنش  بیرونی  جیب های  بازمی گرداند. 
جا  یک جیبش  در  را  نان  چهار  بود. سه  نان 
کرده بود و نصف دو تا از نان ها از دهان جیب 

بیرون مانده بود. 
کنار  از  که  جویی  سر  پکتیایی  نوجوان  سه 
به نظر  بودند.  ایستاده  می گذشت،  خیابان 
سن  سال   18 از  بیشتر  یک  هیچ  نمی رسید 
مردان  قد  از  قدشان  هم  آن  با  باشند.  داشته 
رهگذری که از اطراف شان در رفت وآمد بودند، 
و  سر  یک  یکی شان  اتفاقا  نداشت.  کوتاهی 
را  او دستان درازش  بود.  باالتر  از همه  گردن 
کس  آن  می گرفت،  دراز  که  هرکسی  پیش 
وقتی  می بخشید.  بیشتر  شتاب  را  گام هایش 
کار  چرا  گفتم  کرد،  دراز  دست  من  به سوی 

عابر شایگان
گزارشگر

رمـه ی  چوپـان  وقتـی  پیـش  سـال  چنـد 
گوسـفندهای خانـواده ی خیال محمـد را از راه 
عمومی روستای شـان در ولسـوالی چهاربولک 
بلـخ عبـور مـی داد، بـه مایـن کنـار جـاده ای 
بـرای  کـه  ماینـی  برخـورد.  طالبـان  افـراد 
هـدف قـراردادن نیروهـای دولتـی زیـر پـل 
جاسـازی شـده بود، گوسـفندهای زبان بسـته 
را بـه هـوا بلنـد کـرد و اطـراف پـل را خون و 
الشـه ی گوسـفند گرفت. این رویداد، خسارت 
سـنگین مالی بـه خانـواده ی خیال محمد وارد 
در  پشـت  طالبـان  افـراد  آن  از  پـس  کـرد. 
خانـه اش بـرای گرفتـن غرامـت آمدنـد. یخن 
پـدر و پدربـزرگ خیال  محمـد را گرفتنـد کـه 
چـرا فکـر نمی کرده انـد »مجاهدیـن زیـر پـل 
مایـن جاسـازی کـرده« و رمه ی شـان آن را از 
هـدف منحـرف کـرده و بـه هـدر داده اسـت. 
خانـواده ی خیال محمـد ضمـن از دسـت دادن 
شـد  مجبـور  گوسـفند،  راس   30 دسـت کم 
کـه ۴0 هـزار افغانـی قیمـت مایـن بشـکه ای 
منفجرشـده ی طالبـان را نیز بـه آن ها بپردازد. 
ایـن تنهـا بخشـی از بدبیاری هـای خانـواده ی 
خیال محمـد امرخیـل اسـت. از سـال 13۹۴ 
بـه بعد دو عضـو خانواده ی 1۲ نفـری او بر اثر 
جنگ هـای گـروه طالبـان بـا نیروهـای دولتی 
کشـته شـده و یـک عضـو دیگـر آن به شـدت 

اسـت.  برداشـته  جراحت 

عمومی«  باغ  »پل  کتاب فروشی های  روبه روی 
در  که  هست  چندطبقه ای  ساختمان های 
طبقه ی هم کف یکی از آن ساختمان ها دو تا 
هتل کنار هم فعالیت می کنند. پیاده رِوی پیش 
تمام  پیاده رِوی  پُررفت و آمد ترین  هتل ها  آن 
که  پیش  روز  چند  چاشت  است.  کابل  شهر 
از جمعیت  از آن جا گذر می کردم، خیابان پر 
در  نفری  هزاران  تظاهرات  یک  انگار  بود، 
زندگی  آهنگ  نبود،  تظاهرات  اما  بود،  جریان 
و  پُرجوش  و  پرسروصدا  همان قدر  آن جا  در 
خروش جریان دارد. دقیق پیش همان هتل ها 
در مساحت ده متری، هفت نفر میان جمعیتی 
که در هم می جوشیدند، گدایی می کردند؛ یک 
پیرمرد نابینا، سه نوجوان روستایی که از پکتیا 
آمده بودند و یک زن جوگی با دو کودکی که 

تنبان نداشتند و از کمر به پایین لچ بودند.
و  بود  ایستاده  پیاده روی  وسط  نابینا  پیرمرد 
را  رویش  و  باز  هم  از  طوری  را  دست هایش 
گرفته  بلند  الحاجات  قاضی  درگاه  به  چنان 
کاری  هیچ  ولی  می خواند،  دعا  گویی  که  بود 
نمی کرد. مثل مجسمه بی حرکت ایستاده بود. 
کاله سرخ وطنی بر سر داشت که از اثر چرک 
نیز  زردرنگش  دراز  َچَپن  معلوم می شد.  سیاه 
سیاه معلوم می شد، ریش پهن و سفیدش نیز 
مایل به سیاه معلوم می شد و چون دندانی در 

و  روستای شان در همین مکتب درس خواند 
به دانشگاه بلخ راه یافت. پس از فارغ  شدن اما 
داشتن  و  یافتن شغل  آرزوی  ناامنی  و  جنگ 
درامد را ظاهرا برای همیشه از او گرفته است. 
و  خانواده  عضو  دو  از دست دادن  بعد  او  حاال 
معلول شدن برادر بزرگ تر، به عنوان سرپرست 
خانواده باید روی زمین های کشاورزی شان کار 

کند. 
آهسته آهسـته   88 سـال  از  بعـد  طالبـان 
روسـتای  در  دینـی  مبلغـان  طریـق  از 
خیال محمـد نفـوذ کردنـد. آن ها از دِر اسـالم 
وارد می شـدند و مـردم را بـه فاصله گیـری از 
»دولـِت کافـر« تشـویق می کردنـد. آن هـا بـه 
مـردم وعده ی یـک نظام اسـالمی و عادالنه را 
کـه فقـط طالبـان می توانـد آن را پیـاده کند، 
می دادنـد. نظامـی کـه از نظـر آن هـا در آن 
هیـچ کسـی، هیـچ مشـکلی نخواهـد داشـت. 
امـا وقتـی گـروه طالبـان کنتـرل چهاربولـک 
را بـه دسـت گرفـت، خبـری از آن وعده هـای 
دل  خوش کننـده نبـود. مـردم با چهـره واقعی 
آن هـا مواجه شـدند. بـه گفتـه ی خیال محمد، 
حـاال طالبـان کار را بـه جایـی رسـانده اند که 
محـروم  آمـوزش  حـق  از  کـودکان  همـه ی 
شـده اند. مکتبـی کـه او و بسـیاری از کودکان 
در آن درس خوانـده بودنـد و در حیـاط آن 
گل و نهـال کاشـته بودنـد، اکنـون تبدیـل به 
مخروبه شـده اسـت. در و پنجره ی آن شکسته 
و روی  دیوارهـای رنگـی آن تنها سـوراخ های 
به جامانـده از گلولـه باقـی مانـده اسـت. تعداد 
مـزار  شـهر  بـه  مخفیانـه  پسـران  از  کمـی 
شـریف می رونـد و درس می خواننـد. دختران 
امـا فقـط تـا سـن ۹ سـالگی اجـازه دارند که 
در مسـاجد درس دینـی بخواننـد. همچنیـن 
آن هـا  روسـتای  کلینیـک  از  طالبـان  افـراد 
اسـتفاده می   کننـد  اداره ی گمـرک  به عنـوان 
وقتـی موترهای باربـری مزارشریف-شـبرغان 
آن هـا  راننـدگان  از  می کنـد  عبـور  آن جـا  از 

می گیرنـد. پـول 
»حاال که گروه طالبان در همه جا نفوذ کرده 

میان  در  خشونت  پای  شدم  متوجه  وقتی 
جوانان  رفتم.  دور تر  و  کشیدم  پس  پا  است، 
پکتیایی تا آن طرف سرک فرار کردند. از آن 
طرف سرک با عالمت و اشاره همچنان تقاضا 
مستخدم  بدهم.  خیرات  برای شان  که  داشت 
همچنان مینوی هتلش را با داد و فریاد اعالن 
نیز  که  دیگر  هتل  مستخدم  با  نیز  و  می کرد 
مثل او از یاد مینو می خواند، مزاق می کردند. 
نوجوانان پکتایی نه چشم از من برمی داشتند 
هم  من  بیاید.  این طرف  داشتند  نه جرأت  و 
زن  یک  متوجه  نکردم،  توجه  آن ها  به  دیگر 
پیرمرد  روی  به  روی  که  شدم  جوگی  چاق 
نابینا وسط پیاده رو چمپاتمه زده بود. برامدگی 
سینه هایش بیش از حد معمول بزرگ بود، ولی 
خردسال  کودک  دو  بزرگ تر.  بسیار  شکمش 
نیز همراهش بود. یکش در آغوشش خوابیده 
بود و دیگری در اطرافش بازی می کرد. هر دو 
نه  و  داشتند  نه کفشی  وسط چله ی زمستان 
تنبانی. آنان آدم را به یاد کودکان قحطی زده ی 

آفریقایی تبار می انداخت. 
رفتم نزدیک آن خانم و سر صحبت را با او باز 
چهارراهی  در  که  می کرد  قصه  داشت  کردم. 
قنبر زیر خیمه ها زندگی می کنند که مستخدم 
فهرست  اعالن  وسط  و  شد  نزدیک  رستوران 
الال  داری  کار  »چه  کرد:  باز  قوس  غذاهایش 

داستان رمه ی گوسفندان و ماین 40 هزاری طالبان

سهراب سروش

خانواده ای که هم رمه اش قربانی ماین طالبان شد و هم غرامت پرداخت کرد

دور دوم مذاکرات صلح میان هیأت افغانستان و گروه طالبان که در ماه جدی در دوحه آغاز شد، پیشرفتی نداشته است. عکس: آرشیو

عکس آرشیوی است
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وجود تبعیض در مبحث عدالت 
و توسعه در سایر والیات نیز این 
احساس را میان مردم تقویت 
خواهد کرد که می توانند با 
الهام گرفتن از رفتار مردم بهسود، 
روند سرپیچی از قدرت مرکزی را 
تقویت کرده و گسترش دهند.

است و نمی توان انتظار داشت که چند نفر یکجا 
شده و شرکت تأسیس کنند.

او با اعتراض به این اقدام بانک مرکزی می گوید 
حساب های  شود،  قطع  انفرادی  جوازهای  اگر 
جواز  همچنین  و  شد  خواهد  بسته  نیز  بانکی 

سالح ها نیز گرفته می شود. 
صرافان  نهاد  افغانی  میلیون   ۴۴5 »همه ساله 
به دولت مالیه می پردازد. پول شویی یک قانون 

برنامه های عمرانی  اداری و مدیریت  در بخش 
نیز عین قضیه وجود دارد. بعد از کسب قدرت، 
تصمیم گیران اصلی در اداره آقای غنی به جای 
در  همیشه  حکومتی،  موجود  نهادهای  تقویه 
تکاپو بوده اند تا تشکیالت جدید را در اولویت 
کاری خود قرار دهند. این امر نه تنها در بهبود 
وضعیت  بلکه  نداشت،  مؤثریت  اداری  وضعیت 
را وخیم تر از قبل ساخت. همین طور در بخش 
تعیین ساحات تطبیق پروژه های عمرانی، توزیع 
سیاست های عدالت و توسعه به ضرر مناطقی 
بوده که به صورت سنتی از حاکمیت مرکزی 

حمایت همه جانبه کرده اند. 
به  مربوط  شایعات  اولویت بندی ای،  چنین 
را  حکومت  تصمیم گیری های  در  تبارگرایی 
بهسود  به  حمله  می سازد.  تقویت  بیش ازپیش 
این  اساس  به  می رود.  به شمار  آن  بارز  نمونه 
هیچ  منطقه،  این  بودن  هزاره  جز  به  فرضیه، 
تصور  نمی توان  را  دیگری  کننده  قانع  دلیل 
سرکوب  برای  حکومت  تصمیم  در  که  کرد 
چنین  اگر  باشد.  داشته  نقش  بهسود  مردم 
عملکردهای سطحی ، عقده مندانه و کوته فکرانه 
در سیاست های توزیع عدالت و توسعه که در 
گذشته افغانستان را به قهقرا برده است، مهار 

می گیرد.
پولی  خدمات  و  صرافان  سراسری  شورای 
افغانستان از مسئوالن می خواهند تا اخذ جواز 
شرکت های پولی، صرافی ها و خدمات پولی را که 
از سوی بانک مرکزی الزامی شده بود به صورت 

اختیاری درآورد.
سراسری  شورای  سخن گوی  روضه ای،  هاشم 
صرافان نیز می گوید خدمات پولی و صرافی ها 

عزم  بین المللی  نیروهای  و  داشت  را  طالبان 
کشور  در  شورش گری  شکست  برای  راسخ 
داشتند، آقای کرزی برادربازی با گروه طالبان 
براین  و  داد  قرار  خویش  کاری  اولویت  در  را 
اساس، نیروهای امنیتی را در حالت دفاعی قرار 
داد. استراتژی آقای کرزی تا هنوز هم یکی از 
۲0  سال  سیاسی-امنیتی  عمده ی  معماهای 
اخیر کشور به حساب می رود. این تصمیم موجب 
انگیزه  و  فرصت  طالبان  طرف  یک  از  تا  شد 
بیابند  برای گسترش فعالیت های شان  مضاعف 
شورش گری  با  مبارزه  انگیزه  دیگر  طرف  از  و 
در میان نیروهای امنیتی و حامیان بین المللی 
بعضی  براساس  برود.  بین  از  کشور  در  حاضر 
فرضیات جدی، حکومت به جای مهار طالبان در 
جنوب در صدد تغییر انتقال میدان شورش گری 

و ناامنی از جنوب به شمال کشور شد.
اما این روند در زمان حکومت آقای غنی، نه تنها 
بلکه در سکتورهای مختلف  امنیتی  در بخش 
غنی  آقای  سیاسی،  بخش  در  یافت.  گسترش 
به جای تالش برای همه شمول کردن سیاست 
و حاکمیت خود، سرکوب چهره های مطرح از 
اقوام گوناگون را در اولویت کاری خویش قرار 
چگونگی  روی  تمرکز  به جای  اشرف غنی  داد. 

و خدمات پولی افغانستان دیروز با تجمع در برابر 
سرای شهزاده از تطبیق این برنامه نگران  اند و 
آن را در راستای بهبود وضعیت خدمات پولی و 
صرافی کشور مفید نمی دانند. شورای سراسری 
صرافان افغانستان به منظور ارائه پیشنهادات شان 
نشستی  دلو(   18 )شنبه،  دیروز  مسئوالن  به 
اعتراضی پیرامون رسیدگی به وضعیت صرافان 
هشت  اعالمیه ای  در  آن ها  کردند.  دایر  کشور 
بررسی  خواهان  مشکالت،  بیان  با  ماده ای 

رسیدگی از سوی مسئوالن شدند.
میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان 
با اشاره به مشکالتی که جامعه ی صرافان با توجه 
به شرایط فعلی کشور متحمل می شوند گفت در 
دیگر ممالک دنیا دولت ها به دنبال جذب سرمایه 
هستند، این در حالی است که در کشور ما این 
اقدامات موجب فرار سرمایه از کشور خواهد شد: 
خروج  سبب  بانک  افغانستان  د  اقدامات  »این 
بانک  از کشور می شود.  فرار سرمایه  سرمایه و 
مرکزی باید سهولت هایی را برای صرافان ایجاد 

کند نه این که مشکالت را بیشتر کند.«
دریافت  جواز  کابل  در  شرکت   ۷0 تااکنون 
کرده اند. آقای صافی با اعتراض به موضوع ایجاد 
افغانستان  این جا  می گوید  صرافی  شرکت های 
است، اروپا و امریکا نیست و شرایط این کشور 
پولی  خدمات  و  صرافان  است.  متفاوت  بسیار 
ناامنی در  با وجود مشکالت عمده ای همچون 
کشور به کارشان ادامه می دهند اما بانک مرکزی 
با خواسته های نامعقول، وضعیت آن ها را نادیده 

ارزش های  با  شکیبایی  و  مدارا  از  حجم  این 
حکومت و نظام دموکراسی، همواره این مردم 

از عدالت و امنیت، سهم چندانی نداشته اند. 

اولویت بندی اشتباه حکومت به عنوان یک 
روند

که  طالبان  گروهای  سرکوب  جای  به  دولت 
بیخ گوش حکومت، آزادانه ایست بازرسی ایجاد 
می کند و دست به قتل نیروهای امنیتی و مردم 
عادی می زند، تفنگش را به اشتباه سوی مردم 
بهسود  حادثه  جریان  در  است.  گرفته  نشانه 
والیت  نظامی  نیروهای  که  می رسد  نظر  به 
را سرکوب کند که  مردمی  تا  رفته  بهسود  به 
طی بیست سال گذشته سراپا طرفدار حاکمیت 
تحقق  برای  که  مردمی  بوده اند.  مرکزی 
را  بی شمار  قربانی های  مردم ساالر،  ارزش های 
داده اند. این کنش حکومت، بیشتر شبیه همان 
در  انگشترش  که  است  نصرالدین  مال  حکایت 
داخل اطاق گم شده بود، ولی به دلیل تاریکی 
اطاق، در بیرون دنبال آن می گشت. در واقعیت 
امر، این کار حکومت نمونه برجسته ای از روند 
متعصابنه  و  عقده مندانه  اشتباه،  اولویت بندی 
مسأله  به  نسبت   ۲001 از  بعد  حکومت های 
بهسود در کشور می باشد که هزینه های گزاف و 
کمرشکن را به ملت ستم دیده و جنگ زده کشور 
داشته و فرصت های طالیی توسعه و ملت سازی 

را از کشور گرفته است. 
بارزترین نوع این ارجحیت بخشی اشتباه مرتبط 
افتاد.  اتفاق  کرزی  آقای  زمان  در  امنیت  با 
زمانی که حکومت مرکزی در اوج قدرت بود و 
توان سرکوب و یا حداقل مهار و به حاشیه راندن 

معصومه جعفری
گزارشگر

تصمیم  به  کابل  در  شهزاده  سرای  صرافان 
تازه ی بانک مرکزی افغانستان اعتراض کرده و 
دکان های خود را بسته اند. این صرافان می گویند 
تصمیم بانک مرکزی برای صدور جواز شرکتی 
برای صرافان نادرست و بی عدالتی است. اما بانک 
مرکزی می گوید تصمیم تازه اش برای مبارزه با 
پول شویی و تمویل تروریزم روی دست گرفته 

شده است.
دیروز )شنبه، 18 دلو( اعالمیه ای از سوی بانک 
است،  آمده  آن  در  که  رسیده  نشر  به  مرکزی 
این بانک به منظور مبارزه با پول شویی و تمویل 
صرافان  فعالیت های  شرکت سازی  تروریزم، 
براساس  را  پولی  خدمات  عرضه کنندگان  و 
دست  روی  بین المللی  شرکای  با  تعهدات شان 

گرفته است.
حقوقی  ساختار  تغییر  اعالمیه،  این  براساس 
صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی انفرادی 
برای  را  به صورت شرکت ها روند خدمات پولی 
صرافی ها و خدمات پولی آسان تر خواهد کرد. 
بانک مرکزی، جواز شرکت ها  اعالمیه  براساس 
بیالنس  ارائه ی  به  و  است  ثابت  مالیات  تابع 
جوازها  این  ندارد.  نیاز  مرکزی  بانک  سالیانه 
که قرار است بدون تاریخ انقضا برای شرکت ها 
صادر شود برای دارندگان آن این فرصت را مهیا 
نمایندگی های  کشور  سراسر  در  که  می سازد 

خاص خود را ایجاد کنند.
در این اعالمیه، بانک مرکزی از تمامی صرافی ها 
و خدمات پولی در سراسر کشور خواسته است 
حمایت  آن  از  و  کرده  دفاع  ملی  روند  این  از 
کنند. براساس معلومات بانک مرکزی، طی چند 
به 100 جواز شرکتی  نزدیک  هفته ی گذشته 

صادر شده است.
این در حالی است که شورای سراسری صرافان 

مرور  و  عبور  کابل-غزنی  شاه راه  از  کسانی که 
کرده باشند، متوجه چندین ایست بازرسی سیار 
طالبان می شوند که روزانه در ساحه مربوط به 
والیت میدان وردک وجود دارد. طالبان با آرامش 
خاطر به تالشی، اخاذی، اختطاف و قتل مردم 
عادی می پردازند. بعضی از این ایستگاه ها فقط 
در یکی دو کیلومتری پایگاه های اردوی ملی و 
مراکز عمده منطقه ای این والیت قرار دارند. در 
هر ایست  بازرسی اعضای طالبان که تا دندان 
مسلح اند، برای ساعت ها بدون کوچکترین ترس 
و هراس از نیروهای حکومتی به بازرسی مردم 
می پردازند. طالبان طی دو سال اخیر، به صورت 
منسجم و پیوسته به نفوذ خود در این والیت 
گسترش داده و در این اواخر حتا تا دروازه های 

غربی شهر کابل نیز رسیده اند. 
یکی  بهسود  منطقه  بیست سال گذشته،  طی 
می رود  شمار  به  کشور  مناطق  امن ترین  از 
و  کامل  به صورت  دولت  و حاکمیت  نفوذ  که 
بدون کوچکترین مزاحمت جریان داشته است. 
 ،۲001 سال  در  جدید  نظام  تأسیس  از  بعد 
نیروهای  هم  یا  و  حکومتی  عسکر  یک  شاید 
افغانستان  از  منطقه  این  در  بین الملی  نظامی 
توسط مردم محل و یا گروه هایی که حکومت 
غیرمسئول می داند، به قتل نرسیده است. حتا 
نیروهای خارج از دایره حکومتی که تحت نام 
هیچ  گرفته،  شکل  مقاومت  و  مردمی  خیزش 
حکومتی  نهادهای  فعالیت  و  کار  مانع  وقت 
با  که  نکرده اند  ادعا  طالبان  مانند  و  نشده 
برعکس، مردم  دارند.  حکومت مرکزی مشکل 
بهسود به دلیل دشمنی استراتژیک با ایدئولوژی 
در  جغرافیایی  و  مردمی  سپر  شبیه  طالبانی، 
والیات  و  مرکزی  نقاط  به  طالبان  نفوذ  مقابل 
که  گروهی  حتا  کرده اند.  عمل  کشور،  شمالی 
این منطقه شکل  نام جبهه مقاومت در  تحت 
گرفته، هیچ وقت در مقابل نیروهای حکومتی 
و یا عملکردها و تصامیم ادارات محلی، دخالت 
از حاکمیت  است. حمایت مردم  نکرده  آشکار 
از  منطقه  این  در  نیز  حکومت داری  و  مرکزی 
دارد.  ستایش  درخور  و  نیک  پیشینه  کشور، 
میزان مشارکت سیاسی مردم در بهسود یکی 
مناطق  تمام  میان  در  مشارکت ها  باالترین  از 
پارلمان  انتخابات  جریان  در  است.  کشور 
به پای  فوج فوج  مردم  ریاست جمهوری،  و 
صندوق های رأی رفتند تا در تعیین سرنوشت 
سیاسی خود و کشور، نقش سازنده ای ایفا کنند. 
و  نصب  و  بوده  فعال  ادارات حکومتی همیشه 
عزل هایی که در کابل صورت گرفته، بدون کدام 
مشکل خاص در این منطقه تطبیق شده است 
و با مخالفت مردم روبه رو نشده است. اما باوجود 

از  بسیاری  در  ندارند  موقعیت  کابل  در  فقط 
امکانات کم و  با  افغانستان صرافان  والیت های 
دانش و تحصیالت پایین کار می کنند. او با توجه 
به اهمیت کار صرافی ها می گوید افغانستان در 
وضعیتی قرار دارد که حتا سربازان معاش خود را 
طریق سیستم حواله داری برای خانواده های شان 
می فرستند. از سوی دیگر وضعیت آشفته کشور 
فضای بی  اعتمادی را در میان مردم خلق کرده 

مهار طالبان به عنوان دشمن و تهدید اساسی 
مردم و دولت، تمام انرژی و تمرکزش را صرف 
سرکوب و خنثاسازی چهره هایی چون جنرال 
محمد  عبداهلل،  داکتر  نور،  عطامحمد  دوستم، 
طالبان  با  مبارزه  اصلی  ارکان  از  که  محقق 
 ۲001 از  بعد  نظام  حامی  همچنین  و  بودند 
این  به شمار می روند، معطوف ساخت. عکس 
ماجرا، کسانی را که از نظر عمومی، چهره هایی 
حساسیت برانگیز و متهم به فساد و تبارگرایی 

بود را به پست های مهم حکومتی گماشت. 
نهاد آموزش و پرورش نیز از جمله سکتورهای 
مهم دیگری بود که در طول این سال ها قربانی 
شد.  حکومت  اشتباه  تشخیص  و  اولویت بندی 
به خصوص  عصر حاضر  در  پرورش  و  آموزش 
روند  در  کلیدی  نقش  پسامنازعه،  جوامع  در 
ملت سازی و ایجاد ارزش های ملی، ایفا می کنند. 
در حالی که طی چندین سال گذشته، حکومت 
نهادهای  کیفیت  ارتقای  روی  تمرکز  به جای 
آموزشی، بیشتر به فکر تغییر نام، سهمیه بندی، 
وارونه سازی واژه ها، جنگ زبان فارسی و پشتو 
و آموزش بوده است که ثمره ای جز بدبینی و 
نداشته  نهاد  این  به  نسبت  عمومی  دلسردی 

است. 

رشکیت شدن رصایف ها؛ 
تمصیم اتزه ابنک مرکزی افغانستان واکنش برانگیز شده است
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دارد و به صرافان مربوط نیست در آن قسمت ما 
قانون داریم که در سال 83 قانونش پاس شده 
است. جرم جرم است و ما تابع مقررات دولت 

هستیم.«
در اعالمیه شورای سراسری صرافان آمده است 
که تمامی جوازهایی که از سوی بانک مرکزی 
توزیع می شد سه ساله بود اما بانک مرکزی بدون 
صرافان  اتحادیه های  پیشنهادات  درنظرداشت 
مرکز و والیات، توزیع و تمدید جوازهای انفرادی 
صرافی و خدمات پولی را لغو کرده اند که سبب 
بروز مشکالتی در زمینه ی حساب های بانکی و 
جواز  حمل سالح شده است. بانک مرکزی باید 
جوازهای انفرادی صرافی را تمدید و فعالیت آن 

را طبق مقرره صرافان قانونی سازد.
و  تنظیم  شورا  این  پیشنهادات  دیگر  از 
دست فروشان  فعالیت های  دوباره  عملی شدن 
در تمامی مارکت های صرافی در مرکز و والیات 
کشور است. همچنین آن ها می خواهند جوازهای 
نمایندگی های صرافی و خدمات پولی در والیات 

تمدید و توزیع شود.
کرکره  پایین کشیدن  با  صرافان سرای شهزاده 
خود  خواست  به  تا  می گویند  دکان های شان 
داد.  خواهند  ادامه  اعتراضات شان  به  نرسند 
میرافغان صافی، رییس شورای سراسری صرافان 
می گوید: »جوازهای شرکتی باید با مالیه ی ثابت 
بدهند،  اظهارنامه  نمی توانند  صرافان  و  باشد 
بیالنس هم نمی توانند بدهند. هفت قسم اظهار 
و  دارند  نیاز  اظهار  قسم  یک  نمی تواند.  داده 
باید مالیه اش ثابت باشد. جواز شرکتی نیز باید 
انفرادی  جوازهای  این که  دوم  باشد.  اختیاری 
هم توزیع شود و هم جوازهای انفرادی قبلی و 
جوازهای خدمات پولی انفرادی که مالیه و تمام 
بیمه  شان را سه سال تحویل داده اند، بدون قید 
و شرط تمدید و توزیع شود. این حق صرافان 

باالی دولت است.«

جدی ای  پیامدهای  می تواند  نیز  این بار  نشود، 
اعتبار کارکردهای دولت  و  برای مشروعیت  را 

به وجود بیاورد. 

پیامدهای حمله به بهسود
این روزها که بحث مذاکره با طالب و تشکیل 
در  را  حکومت  و  بوده  داغ  موقت  حکومت 
مردمی  روی گردانی  داده،  قرار  سختی  شرایط 
انواع  تحمل  با  گذشته  بیست سال  طی  که 
جانی  و  مالی  هزینه های  پرداخت  و  مشکالت 
از دست دادن  ایستاده اند،  این حکومت  به پای 
حمایت های بخش وسیعی از مردم، هزینه های 
جبران ناپذیری را در آینده برای متوجه حکومت 
می سازد. بعید نیست که تداوم چنین وضعیتی 
تجربه طالبان،  از  استفاده  با  تا  وادارد  را  مردم 
به  هزاره نشین  مناطق  در  را  مرکزی  حکومت 
چالش بکشند. چرا که دو دهه رواداری، صبر 
و  امنیت  که  نشد  موجب  دولت،  از  حمایت  و 
تجاوز کوچی ها به منطقه بهسود کاهش یابد. 
این مسأله زمانی جدی خواهد شد که در شرایط 
موجود نه حکومت مرکزی توان مهار مردم را 
خواهد داشت و نه رهبران سنتی هزاره که در 
کابل حضور دارند از نفوذ کافی برای پا درمیانی 

میان حکومت و مردم برخوردارند.
برای  بهانه ای  می تواند  بهسود  حادثه  بنابراین، 
نارضایتی های  تا  بدهد  مرکزی  مناطق  مردم 
محرومیت،  دلیل  به  که  را  ساله شان  چندین 
بی عدالتی، حذف سیستماتیک از ادارات دولتی 
توسط  در مسیرهای مسافرتی  قربانی شدن  و 
طالبان و غارت گری کوچی ها به وجود آمده است 
در نهایت زمینه ساز بروز اختالفات قومی شده 
از گذشته  بیش  طالبان،  نفوذ  برای  را  بستر  و 

هموار سازد.
مشابه  عملکردهای  تدوام  اما  بزرگتر  خطر 
حکومت است به شکلی که نه تنها مردم بهسود، 
بلکه مردم سایر مناطق نیز احساس قربانی شدن 
و متفاوت بودن را پیدا کنند؛ احساسی توأم با 
در  تبعیض  ناامیدی. وجود  و  نارضایتی، خشم 
مبحث عدالت و توسعه در سایر والیات نیز این 
را میان مردم تقویت خواهد کرد که  احساس 
از رفتار مردم بهسود،  الهام گرفتن  با  می توانند 
روند سرپیچی از قدرت مرکزی را تقویت کرده 
بجاست که  و  بنابراین مهم  و گسترش دهند. 
حکومت دست از این اولویت بندی های اشتباه 
و  دشمن  با  مدارا  فرهنگ  و  برداشته  خود 
مبارزه با دوستانش را پایان ببخشد. در غیر آن 
صورت، همین پیکره نیمه جان حکومت فعلی با 
تهدیدات حیاتی روبه رو خواهد شد که دود آن 

در نهایت به چشم خود حکومت خواهد رفت.
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مسئول  نه تنها  او  است.  بلخ  در  کلید  یک  شبه نظامیان  اصلی 
حفاظت از بزرگ راه ها و پسته های آن هاست بلکه مسئول توزیع 

ملیشه ها به این پسته ها نیز هست.
چندین نفر در مصاحبه با نیویورک تایمز گفتند که هر ماه که 
کاپیتان صالح پسته هایش را حفظ بتواند، از مقامات والیتی یا 
وابستگان آقای نور پول دریافت می کند. کاپیتان و دستیارش 
وجود چنین قرارمداری را رد کردند. برخی از منابع تأیید کردند 
که مقداری از پول در اصل قرار است بین اعضای ملیشه ها تقسیم 
شود اما به ندرت به دست آن ها می رسد. کاپیتان صالح گفت که 

او با این پرداختی ها سروکاری ندارد.
این معامالت بیان گر سرنوشت قلمروهایی است که زمانی توسط 
نیروهای غربی محافظت می شد. اتکا بر چنین نیروهای جنگی 
مؤقتی، ناکارآمدی سرمایه گذاری ایاالت متحده به ارزش بیش از 
۷0 میلیارد دالر روی سالح، تجهیزات و آموزش نظامی نیروهای 
امنیتی افغانستان را نشان می دهد. نیروهایی که اکنون به سختی 

قادر به حفظ شهرهای بزرگ این کشورند.
آقای جواد با اشاره به سوراخی در شلوارش که ظاهرا نتیجه تماس 
با آتش است می گوید که »ما هیچ یونیفورم و زرهی نداشتیم. من 
همان پیراهن تنبانی را پوشیده بودم که حاال دارم. حکومت برای 

چه است؟ اگر می توانستم ضربه شان بزنم، می زدم.«
مقر کاپیتان صالح در دیوارهای دفاعی مزارشریف هم یک پایگاه 
پولیس است و هم مکانی برای نگه داری موترهای شاستی بلند 
مانند  و هوای جنگ ساالر  اسبش. گویای حال  و چند  لوکس 

خودش.
او می گوید که استفاده از ملیشه ها کاری از سر مجبوریت است 
و  سربازان  اعزام  برای  وی  درخواست های  کابل  مقامات  زیرا 
را تحت  نفر  او حدود 3۴0  نادیده گرفته اند.  را  بیشتر  پولیس 
فرمان دارد اما به 500 نفر نیاز دارد. از پشتیبانی هوایی نیروهای 
امریکایی دیگر خبری نیست و نیروهای هوایی افغانستان نیز 

همیشه دیر می آیند، البته اگر بیایند.
کاپیتان صالح می گوید: »به همین دلیل ما از ملیشه های یک 

کلید استفاده می کنیم.«
سید محمد، بزرگ قبیله ای در مزارشریف می گوید که او و سایر 
شورای  به  ملیشه ها  استخدام  روند  از  گذشته  سال  خانواده ها 

والیتی بلخ شکایت کردند و سرانجام کاپیتان صالح برکنار شد. اما 
دو ماه بعد او دوباره وظیفه خود بازگشت. کاپیتان صالح در مورد 
دلیل برکنارشدن و استخدام شدن مجددش توضیح نمی دهد و 
فقط می گوید که دلیل بازگشتش این بوده که حکومت به او نیاز 

داشته زیرا طالبان پسته های دولتی را سقوط می دهند.
او که به نظر می رسید حیله  و نیرنگ  نهفته در روش اش برای 
به  تجربه  بدون  »مردم  گفت:  می کند،  توجیه  را  سربازگیری 

ملیشه یک کلید نمی پیوندند زیرا آن ها از عواقب آن باخبرند.«
شاهراه ها شاید باز بمانند اما معامله امنیت شاهراه در بدل جان 
انسان ها، خانواده هایی را درهم شکسته و جوامعی را ویران کرده 

است.
در محله فقیرنشین علی آباد در مزارشریف، جایی که یک بزرگ 
مردمی گفت که بیش از 50 مرد محله به استخدام ملیشه های 
یک کلید درآمده اند، فاطمه برای پسرش، غالم علی، که با میل 
خود برای پرداخت بدهکاری هایش با ملیشه ها رفته بوده، اشک 
می ریزد. غالم علی خزان سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد. 
غالم علی 38 ساله بیش از یک سال با ملیشه ها کار کرده بود اما 

به ندرت دست مزدی دریافت می کرد.
او  نرود.  فاطمه گریه کنان می گوید: »پیش اش زاری کردم که 
گفت: »چه کاری غیر از این می تانم انجام دهم؟ همسرم نان 
می طلبد، اوالدهایم غذا می خواهند. راه دیگری نیست. تنها راه، 

رفتن و پیوستن به ملیشه است.«
این گزارش با همکاری نجیم رحیم از کابل و تیمورشاه از قندهار 

تهیه شده است. 

والی بلخ به چندین مورد درخواست ما برای اظهارنظر در این 
مورد پاسخ نداد.

این که  با  است.  نامعلوم  کلید  یک  ملیشه های  شبکه  وسعت 
یک مقام حکومت افغانستان که می خواهد نامش گرفته نشود، 
می گوید که از این ملیشه ها در سراسر کشور به عنوان جایگزین 
ارزان برای پرکردن جای نیروهای از دست رفته استفاده می شود، 
اما سوابق رسمی درباره وجود این ملیشه ها در سطح والیت یا 
سطح کشور وجود ندارد. تنها مدرک الزم برای ثبت نام در این 
شبکه )ثبت نام در این خصوص اصطالح مناسبی نیست زیرا در 
بعضی موارد این افراد عمال ربوده و مجبور به جنگ می شوند( 

کارت شناسایی یا همان تذکره است.
قندهار  والیت  در  ولسوالی  یک  شاروال  نورمحمد،  حاجی 
از فرماندهان پولیس  افغانستان برخی  می گوید که در جنوب 
معاش افسران کشته یا بازنشسته را به جیب می زنند و به جای 
این که برای پرکردن صفوف خود اقدام به سربازگیری و جلب و 
جذب نیروهای جدید کنند، افراد محلی را که ثبت شده نیستند 
آن ها  به  را  معاش شان  از  قسمتی  فقط  و  می کنند  استخدام 

می پردازند.
آقای جواد که قبال برای چند سال عضو نیروهای ارتش بوده، 
می گوید که از 16 نفری که در پایگاه خارج از شهر مزارشریف با 
وی بودند، همه با وعده ی کار ساختمانی فریب خورده و به آنجا 
کشانده شده بودند. او می گوید به رغم جنگ شبانه و تالش برای 
آموزش هم سنگرانش از طرف روز و برای نزدیک به سه ماه، در 

پایان هیچ پولی دریافت نکرده است.
ساختمانی  کار  وعده  همین  با  جاوید،  جواد،  آقای  همسایه 
استخدام شده بوده و بعدا در جریان زدوخورد از ناحیه گردن 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته. درحالی که آقای جواد کهنه سرباز 
ارتش است، جاوید ۲5 ساله قبل از رفتن به پسته هرگز دست 
به تفنگ نزده بوده. او کم شنوا به دنیا آمده بوده و دچار اختالل 

زبان است.
جاوید نشسته در اتاق نشیمن خانه اش درحالی که زخم گلوله 
همراه با زخم بزرگ تر ناشی از خروج گلوله بر گردنش هویداست، 
می گوید: »آن ها نگذاشتند با خانواده ام خداحافظی کنم. مرا به 

پایگاه بردند و ما به مدت دو ماه در آن جا گیر مانده بودیم.«

آدم هایی که جاوید و جواد را برای پیوستن به ملیشه های یک 
کلید فریب دادند، عضو شبکه ای از استخدام کنندگانی هستند 
که وظیفه شان پرکردن صفوف ملیشه های یک کلید بلخ است 
و متحدان عطامحمد نور، یک دالل قدرت و جنگ ساالر در این 
والیت که با شوروی در دهه 1۹80 جنگید و با طالبان در دهه 
1۹۹0، دانسته می شوند. طی جنگ داخلی، نور فرمانده جمعیت 
اسالمی، یک حزب  اسالم گرا در شمال کشور بود. او اندکی بعد از 
حمله امریکا به افغانستان در سال ۲001 والی بلخ شد و در سال 
۲01۷ وقتی رییس جمهور غنی او را از سمتش کنار زد، از فرمان 

ریاست جمهوری سرپیچی کرد.
آقای نور با این که در نهایت از دفتر والی والیت بلخ خارج شد اما 
به گفته مقامات محلی او والی فعلی و شبکه امنیتی بلخ عمال زیر 

نظارت او کار می کنند.
نشانه  کلید  یک  شبه نظامیان  که  می ترسند  مقامات  از  برخی 
باشد که  و چیزی  داد  آینده رخ خواهد  در  باشد که  اتفاقاتی 
افغان  ها دیریست نگران آنند: کشوری بی قانون و تقسیم شده بین 
زورمندان و تحت حاکمیت طالبان و جنگ ساالران؛ مانند آنچه 
این  دوباره  بازگشت  افتاد.  اتفاق  افغانستان  در  در دهه 1۹۹0 
دالالن قدرت به میدان بیان گر مسأله ای است که دولت بایدن 
درحالی که ارزیابی می کند که آیا به جدول زمانی دولت ترمپ 
برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که مهلت آن اول 
ماه می ۲0۲1 تعیین شده است، پابند بماند یا خیر، باید با آن 

روبرو شود.
کاپیتان محمد فواد صالح، فرمانده یک کندک پولیس، هسته 

فهیم عابد و توماس گیبنس-نف، نیویورک تایمز
مترجم: جلیل پژواک

محلی  مقامات  و  سابق  ملیشه های   - افغانستان  مزارشریف، 
می گویند شبکه ای از دالالن قدرت و جنگ ساالران، با پشتوانه 
مالی حکومت افغانستان و نیروی پولیس ملی، از زور ناچاری 
فزاینده برای حفظ مناطق اطراف بزرگ راه های شمال کشور، از 
مستمندان و در مواردی به بهانه کار ساختمانی، به عنوان ملیشه 
استفاده می کنند. بزرگ راه ها به عنوان شاهرگ های اصلی کشور 
که امکان سفر جاده ای و ارتباط بین والیات را فراهم می آورند به 
طور فزاینده ای به خط مقدم شورش جنگ جویاِن تشجیع شده ی 
طالبان تبدیل شده اند. مقامات محلی والیت بلخ برای بازنگهداشتن 
این شاهرگ ها به جذب افراد محلِی اکثرا آموزش ندیده به عنوان 
محافظ پسته های امنیتی در امتداد بزرگ راه ها رو آورده اند. این 
افراد جز تفنگ و وعده پرداخت دست مزد )البته اگر زنده ماندند( 
حمایت دیگری دریافت نمی کنند. برخی دیگر از این افراد محلی 
با وعده کار ساختمانی به این پسته ها آمده و بعدا متوجه شدند 

که خبری از ساختمان و کار ساختمانی نیست.
آن  از  فرار  که  مناطِق خطرناک  در  ملیشه  به عنوان  افراد  این 
ناممکن است رها می شوند و بعد از هفته ها و در مواردی ماه ها، 

زنده یا مرده شان پس برده می شود.
با شدت گرفتن حمالت طالبان در سراسر افغانستان، این روش 
غیرقانونی برای سربازگیری آخرین نشانه از خالی شدن نیروهای 
جلب  پایین  نرخ  و  روحیه  ضعف  سبب  به  افغانستان  امنیتی 
همچنین  ملیشه سازی  این  نیروهاست.  این  قانونی  جذب  و 
نشان دهنده بازگشت جنگ ساالرگرایی است و پژواکی از گذشته 
این  داخلی که خاک  دوره جنگ  در  افغانستان  دور  نه چندان 
این که  بود. مهم تر  اداره زورمندان  کشور تقسیم شده و تحت 
با توجه به توقف مذاکرات صلح در دوحه و  این ملیشه سازی 
خروج احتمالی کامل نیروهای امریکایی از افغانستان که از مهلت 
آن چند ماه بیشتر باقی نمانده است، هشدار نگران کننده درباره 

سرنوشت این کشور است.
مصاحبه با بیش از ده مقام محلی، ملیشه های سابق، مأموران 
به  که  فرماندهانی  از  برخی  حتا  و  خانواده ها  اعضای  امنیتی، 
مشارکت در این طرح اعتراف کردند، به کشف جزئیاتی درباره این 
شبکه و درباره حمایت بی سروصدایی که از مقامات سطح باالی 
حکومت افغانستان دریافت می کند، منجر شد. این مصاحبه ها 
همچنین از آسیب ها و تلفات وارده  این طرح بر خانواده هایی که 

عزیزان شان برای مرگ جذب می شوند، پرده بر می دارد.
سید میر که پسرش جواد پس از اصابت گلوله به گردنش در یکی 
از پسته ها، نزدیک بود جانش را از دست دهد، می گوید: »پسرم 
فاقد هرگونه تجربه نظامی است. او معلول است. او کسی نیست 

که باید به جنگ برده شود.«
افغانستان به شمار  از آرام ترین والیات  والیت بلخ زمانی یکی 
این  موقعیت   ۲001 سال  در  امریکا  حمله  از  پس  می رفت. 
والیت در امتداد مرز با ازبیکستان و در یک مسیر تجاری مهم 
از ترکمنستان باعث رشد اقتصاد محلی بلخ شد. با این حال از 
آن جایی که در سال های اخیر حکومت مرکزی نتوانسته به خوبی 
از عهده ی کنترل رهبری والیت بلخ و تأمین نیروهای امنیتی به 
تعداد الزم برای شمال کشور برآید، بلخ به طور فزاینده ای ناآرام 

شده است.
ماه جوالی سال ۲0۲0 سید جواد، ساکن بلخ، فکر می کرد که 
او برای بازسازی یک پسته ی دولتی تخریب شده بر اثر حمله 
طالبان، ماهانه در بدل 150 دالر دست مزد استخدام شده است. 
صدوپنجاه دالر عاید در ماه از آن دست پولی بود که سید جواد 

مدت ها بود به دست نگرفته بود.
آقای جواد ۲۷ ساله به محض رسیدن به این پایگاه در حدود 15 
مایلی خانه اش در مزارشریف، فهمید که چیزی برای بازسازی 
وجود ندارد. او یک روز بعد یک میل کالشینکف، و از طریق 
مخابره از ولسوالی یک دستور ساده دریافت کرد: بجنگ یا بمیر.

آقای جواد می گوید: »از اونا پرسیدم که آیا ما این جا برای کار 
ساختمانی هستیم یا برای کشته شدن.«

به این ترتیب جواد ناخواسته عضو ملیشه های »یک کلید« شده 
بود. اصطالح »یک کلید« اشاره به موترهای بی اسناد است که 
به شکل قطعات یدکی وارد افغانستان می شود و از چنگ مالیات 
دولتی و ثبت سوابق می گریزد. در مورد شبه نظامیان، یک کلید 
به این معنا است که هیچ مدرکی در مورد ثبت نام اعضای این 
ملیشه ها وجود ندارد و به این ترتیب فرماندهان این ملیشه ها 
می توانند از پرداخت دست مزد آن ها شانه خالی کنند. البته اگر 

این افراد زنده ماندند.
آقای جواد می گوید که »یک کلید بودن خطرناک ترین کار در 
دو طرف جنگ است. اگر کشته شوید، خانواده تان پول اکرامیه یا 

حقوق شما را دریافت نمی کنند.«
او می گوید که وارد ملیشه یک کلید شدن مانند ایستادن در صف 

»خودکشی« است.
کرد  تالش  نخست  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
پرسش هایی را که از او پرسیده شده بود به وزارت دفاع ارجاع 
دهد، اما بعدا گفت که در مورد چنین ملیشه ها تحقیق می شود. 

آقای آرین گفت: »ما در گذشته چنین مواردی نداشته ایم.«

ملیشه های یک کلید؛ »بجنگ یا مبیر«
در طرحی که قسما توسط حکومت تمویل می شود، از ناچاری فقرای افغانستان برای دفاع از پسته های 

امنیتی در برابر حمالت طالبان استفاده می شود.
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از سوی دیگر، طی مدتی که نمونه های گرفته شده از 
دو سایت مذکور تحت آزمایش بودند، آژانس فشارهای 
اورانیوم  آثار  مورد  در  تا  داد  افزایش  را  ایران  بر  خود 
کشف شده سال ۲01۹ در تهران توضیح دهد و تاکید 
مواد  تمام  مورد  در  ایران  زمانی که  تا  تحقیقات  کرد 

هسته ای اعالم نشده توضیح دهد، ادامه خواهد یافت.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سوی  از  شده  ارائه  توضیحات  گذشته  نوامبر  ماه  در 
ایران را »از نظر فنی نامعتبر« خواند و گفت جمهوری 
این  باید »به صورت کامل و سریع« در مورد  اسالمی 
جمهوری  که  است  حالی  در  این  دهد.  توضیح  مواد 
اسالمی تاکید می کند با آژانس در حال همکاری است.

می گیرد  صورت  اسرائیل  ساختگی«  »اطالعات  اساس 
سریع تر  خواسته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  از  و 

تحقیقات خود را تکمیل کند.
در  آژانس  که  وقتی  ژورنال،  استریت  وال  گزارش  به 
ایران خواسته بود که اجازه دسترسی  از  ژانویه ۲0۲0 
به این دو سایت را بدهد، جمهوری اسالمی بارها با این 
درخواست مخالفت کرد، تا اینکه رافائل گروسی، مدیر 
کل آژانس، در شهریور ماه در سفری به تهران با مقامات 

جمهوری در این مورد به توافق رسید.
بر اساس این توافق، بازرسان آژانس اجازه یافتند عالوه 
بر برداشتن نمونه از این دو سایت، بازرسی از یک سایت 

دیگر را نیز آغاز کنند.

این  در  رادیواکتیو  مواد  ژورنال گفت: »کشف  استریت 
سایت ها نشان دهنده این است که ایران در حقیقت مواد 
هسته ای اعالم نشده دارد و این درحالی است که ایران 

چنین چیزی را انکار می کند.«
مورد  این چند  از  پیش  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
رد ذرات اورانیوم اعالم نشده را در سایت های مختلف 
ایران یافته بود، که از جمله آنها می توان به یافتن رد 
اورانیوم غنی شده در یک انبار در تهران در سال ۲01۹ 
از  این مواد بود که آژانس  از اکتشاف  اشاره کرد. پس 
ایران خواست به بازرسان اجازه دهد از دیگر سایت های 

هسته ای این کشور نیز بازدید کند.
بر  آژانس  تحقیقات  که  کرده  اعالم  اسالمی  جمهوری 

اطالعات روز: وال استریت ژورنال به نقل از سه دیپلمات 
آگاه گزارش داد بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سایت  دو  از  سال جاری  پاییز  طی  که  نمونه هایی  در 
هسته ای ایران برداشته اند، شواهد تازه ای از وجود مواد 
رادیواکتیو یافته اند که ممکن است از اقدام ایران برای 

ساخت سالح اتمی حکایت داشته باشد.
بنابر این گزارش،  آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز 
کشورهای  به  را  ایران  مورد  در  خود  جدید  یافته های 
ایران  از  حاضر  حال  در  و  است  نداده  گزارش  عضو 

خواسته در مورد این مواد توضیح دهد.
و  بازرس  آلبرایت،  دیوید  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
رییس پیشین موسسه علم و امنیت بین المللی، به وال 

وال اسرتیت ژورنال: 
کتیو اعالم نشده« یافتند بازرسان آژانس در دو سایت هسته ای ایران شواهدی از »مواد رادیو ا

ورود غیرقانونی انجام دهد. همچنین تحقیقات وسیعی 
در باره وضعیت امنیت در پایگاه های امریکایی در سراسر 
دنیا انجام خواهد شد. این ورود غیر قانونی تقریبا یک ماه 
پس از ناآرامی های 6 جنوری در پایتخت ایاالت متحده 
رخ داد. به دنبال این وقایع تدابیر امنیتی سختگیرانه تری 
به اجرا در آمده و قرار است هزاران نیروی گارد ملی تا ماه 

مارچ در واشنگتن حضور داشته باشند.

پایگاه شکاری اندروز در ۲۴ کیلومتری کاخ سفید قرار 
سایر  و  رییس جمهوری  معاون  رییس جمهوری،  و  دارد 

رهبران امریکا به طور مرتب از آن استفاده می کنند.
غروب روز جمعه، جو بایدن از این پایگاه به ویلمینگتون 

در دالور پرواز کرد.
ایرفورس وان شامل دو هواپیما است.

بازرس ایر فورس وان قرار است تحقیقاتی در زمینه این 

جان کربی، سخن گوی وزارت دفاع امریکا گفته است این 
موضوع »بسیار جدی« گرفته می شود.

گروه های  با  فرد  این  ارتباط  بر  دال  گزارشی  کنون  تا 
افراطی منتشر نشده است.

این مرد در پایگاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. 
در  مقامات  به گفته  و  است  پلیس  اختیار  در  اکنون  او 

جریان بازداشت او کسی آسیبی ندیده است.

اطالعات روز: نیروی هوایی امریکا پس از ورود فردی به 
پایگاهی که ایر فورس وان، هواپیمای رییس جمهوری در 

آن قرار دارد، امنیت این پایگاه را بررسی می کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، روز پنج شنبه یک مرد بالغ 
غیرمسلح توانست وارد پایگاه شکاری اندروز شده و وارد 
دولتی  مقام های  ناوگان  از  بخشی  که  شود  هواپیمایی 

است.

یکا شد ییس جمهوری امر مردی به طور غریقانوین وارد پایگاه هواپیمای ر

بلومربگ: 

بایدن به دنبال کاهش فشار مایل بر ایران بدون برداشنت تحریم های کلیدی است
رسیدن به رویکرد متحد در مورد ایران« توصیف کردند.

صندوق  سوی  از  وام  اعطای  با  امریکا  موافقت  احتمال 
ازعور،  جهاد  که  است  حالی  در  ایران  به  پول  بین المللی 
به  سازمان،  این  میانه  آسیای  و  خاورمیانه  بخش  مدیر 
تازگی اعالم کرد با وجود گذشت نزدیک به یک سال از 
این درخواست  ایران،  میلیارد دالری  پنج  وام  درخواست 

کماکان در دست بررسی است.
به  پول  بین المللی  صندوق  مقام  این  حال،  این  با 
سیاست  بگوییم  است  زود  هنوز  گفت  آسوشیتدپرس 
امریکا در منطقه به ویژه آنچه مربوط به ایران است، در 

دوران ریاست جمهوری بایدن چگونه خواهد بود.
وام  این  اعطای  با  که  امریکا  پیشین  دولت  مقام های 
مخالفت کرده بودند، معتقد بودند تهران این مبلغ را به 
جای مقابله با کرونا برای شبه نظامیان مورد حمایتش در 

خاورمیانه خرج می کند.
نخستین  پول،  بین المللی  صندوق  از  ایران  درخواست 
درخواست وام ایران از این صندوق از سال 1۹6۲ میالدی 

)13۴1( به این سو است.

از چالش های سیاست خارجی دولت بایدن و از مجموعه 
اقداماتی است که با هدف متوقف کردن یا معکوس کردن 
ترمپ  دولت  ملی  امنیت  تیم  از سوی  اتخاذ شده  تدابیر 

صورت می گیرد.
درباره  را  روز جمعه جلسه ای  امریکا  ملی  امنیت  شورای 
اما جن  کرد،  برگزار  ایران  بر  تمرکز  با  مسائل خاورمیانه 
ساکی، سخن گوی کاخ سفید در توییتر اعالم کرد که این 

جلسه حاوی »هیچ اعالم سیاسی« نیست.
خبری  نشست  یک  در  همچنین  سفید  کاخ  سخن گوی 
برجام  در  خود  تعهدات  به  اسالمی  جمهوری  اگر  گفت 
و  »طوالنی تر  توافقی  به  رسیدن  برای  زمینه  برگردد، 
زمین  در  »توپ  کرد:  تاکید  او  می شود.   فراهم  قوی تر« 

ایران است تا به تعهداتش عمل کند.«
عصر جمعه نیز، وزیران خارجه چهار کشور امریکا، آلمان، 
فرانسه و بریتانیا درباره چگونگی رسیدن به یک رویکرد 
متحد برای برطرف کردن نگرانی های مشترک نسبت به 
ایران نشستی را برگزار کردند که پس از آن، وزرای خارجه 
فرانسه و بریتانیا، این نشست را »مهم، عمیق و با هدف 

به نقل از ایران اینترنشنال، بلومبرگ  روز شنبه 18 دلو 
به نقل از چهار منبع آگاه نوشت یکی از گزینه های دولت 
امریکا در این زمینه، حمایت از وام صندوق بین المللی به 
اقتصادی شیوع کرونا در  پیامدهای  به  برای کمک  ایران 

این کشور است.
بایدن  دولت  که  دیگری  گزینه  آگاه،  منابع  این  گفته  به 
در حال بررسی آن است کم کردن تحریم هایی است که 
مانع رسیدن کمک های بین المللی به ایران در زمینه کرونا 

می شود.
این گزارش می افزاید که اتخاذ چنین راهکارهایی، می تواند 

با دالیل انسان دوستانه توجیه شود.
همچنین گزینه  دیگر، احتمال امضای یک دستور اجرایی 
زمینه  در  ترمپ  دونالد  تصمیم  لغو  برای  بایدن  سوی  از 

خروج از برجام است.
اما به گفته این منابع آگاه، صدور معافیت  از تحریم ها برای 
طور  به  هنوز  بین المللی  بازارهای  در  ایران  نفت  فروش 

جدی از سوی دولت امریکا بررسی نمی شود.
یکی  ایران،  هسته ای  توافق  احیای  کرد  تاکید  بلومبرگ 

اطالعات روز: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد دولت جو 
مالی  فشار  کردن  کم  برای  راهی  بررسی  حال  در  بایدن 
جمله  از  اقتصادی  تحریم های  برداشتن  بدون  ایران  بر 

تحریم های نفتی است. 

دولت بایدن حویث های یمن را از فهرست سازمان های تروریسیت خارج می کند
اقدام  این  پیامدهای  به  نسبت  رسانی  کمک  بین المللی 
هشدار داده و گفته بودند٬ یمن هم اکنون در معرض خطر 
قریب الوقوع بدترین قحطی جهان در دهه های گذشته قرار 

دارد.
سه مقام ارشد سازمان ملل متحد هم ۲5 جدی از دولت 
امریکا خواستند تصمیم خود برای افزودن حوثی های یمن 

به فهرست گروه های تروریستی را لغو کند.
جهان  در  بشری  فاجعه  بزرگترین  را  یمن  ملل  سازمان 
می داند و طبق ارزیابی های این نهاد حداقل 80 درصد از 
جمعیت ۲۴ میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه 

نیاز دارند.
به دنبال پیشروی نیروهای شبه نظامیان حوثی و تصرف 
عربستان  رهبری  به  نظامی  ائتالف  یمن،  پایتخت  صنعا، 
سعودی از سال ۹۴ برای دفاع از حکومت عبدربه منصور 
این  در  داخلی  جنگ  وارد  یمن  رییس جمهوری  هادی، 

کشور شد.
برآوردهای نهادی بین المللی حاکی از آن است که جنگ 

یمن بیش از 11۲ هزار نفر کشته برجای گذاشته است.

دارد  قصد  خارجه  امور  وزیر  که  کنیم  تأیید  می توانیم   ،
و  خارجی  تروریستی  سازمان های  فهرست  از  را  انصاراهلل 
طبقه بندی شده به عنوان یک گروه تروریستی بین المللی 

خارج کند.
این  تاکید کرده است که  امریکا  وزارت خارجه  مقام  این 
موضوع رسما به کنگره اطالع داده شده و جزئیات بیشتری 

در روزهای آینده ارائه خواهد شد.
وزارت خارجه امریکا تصریح کرده است که این تصمیم این 
هیچ ارتباطی با موضع دولت ایاالت متحده در قبال شبه 
به  حمله  از جمله  آنها  مذموم  اقدامات  و  حوثی   نظامیان 

غیرنظامیان و ربودن شهروندان امریکایی، ندارد.
در این بیانیه بر تعهد امریکا در قبال حفاظت و حمایت از 
عربستان برای دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر حمالت 

شبه نظامیان حوثی تاکید شده است.
مایک پومپئو، وزیر خارجه امریکا در دولت دونالد ترمپ 1۹ 
جدی یک روز قبل از پایان عمر این دولت، شبه نظامیان 

حوثی را به فهرست گروه های تروریستی اضافه کرد.
گروه های  و  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 

اطالعات روز: دولت جو بایدن روز جمعه 1۷ دلو به کنگره 
انسانی  وخامت وضعیت  به  توجه  با  که  داد  اطالع  امریکا 
با لغو تصمیم روزهای آخر دولت  در یمن در صدد است 
سازمان های  فهرست  از  را  یمن  حوثی های  ترمپ،  دونالد 

تروریستی خارج کند.
آن  از  پس  روز  یک  تصمیم  این  فردا،  رادیو  گزارش  به 
که  کرد  اعالم  امریکا  رییس جمهوری  که  می شود  اعالم 
به  ائتالف  از  خود  ساله  پنج  حمایت  به  متحده  ایاالت 
جنگی  دهد.  می  پایان  یمن  جنگ  در  عربستان  رهبری 
که میلیون های یمنی را معرض خطر قحطی قرار داده و 
رسانه های بین المللی از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و 

عربستان یاد می کنند.
است،  گفته  بیانیه ای  در  امریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه خیلی روشن تاکید داشت 
که بررسی تروریستی اعالم شدن انصاراهلل )شبه نظامیان 
یمن  مردم  برای  پیامدهایی  که  چرا  شود  تسریع  حوثی( 

داشت که با بدترین فاجعه انسانی روبه رو هستند.
در این بیانیه تصریح شده است، پس از یک بررسی جامع 



www.etilaatroz.com

MAIL/PD/NCB/G-78/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک 31 قلم جنس و وسایل آی تی جهت مصونیت شبکه برای مرکز و واحد های دومی وزارت( تحت 
شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G-78/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 1۲/1۲/13۹۹ 

ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )۲50,000( دوصدو پنجاه هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 1۷ قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت 
تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Joye Kalan Irrigation Scheme for Habib Qala Village, Gardiz District, Paktia Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No. /Credit No. /Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-K096-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. 
During the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 15-Feb-2021, 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) 
Business Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [MohammadullahSahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we 
are unable to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this 
happens, we will notify you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the 
date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later 
than fifteen (15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [15-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
Fax number: [insert fax number] delete if not used
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, 
or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/Disp-
Page.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make 
a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful 
explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 15-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Niamatullah Sediqi Construction CM
Paktia, Afghanistan
14,303,400.00 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

18,402,527.40 

15,469,152.10 

14,968,595.05 

18,508,647.90 
18,920,063.80 

15,930,825.00 

15,097,468.80 

17,495,227.00 

Bid price

18,402,511.00

15,469,152.10

14,968,583.20

18,528,813.09
18,920,062.80

15,930,825.00

15,097,468.80

17,495,227.20

Name of Bidder

Unique Wahaj Construction Company

Idrees Obaid

Afghan Laser Engineering & Construction Co

Tariq Omar P & R Building Company
Bakhtar Pairoz

Tal Waddan Construction Co

Mutahida Zadran Construction Company

Ariana Rise Construction Co
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اقتصادی غیر قانونی و جنایی، اوضاع منطقه و 
جهان را به طور گسترده تحت شعاع قرار داده 
مواد  قانونی  غیر  قاچاق  نمونه  عنوان  به  اند. 
مخدر سالمتی و امنیت جهان را با خطر مواجه 
شورشیان  به  درآمدها  این  از  بخش  و  می کند 
امنیتی  چالش های  تنها  نه  که  می گیرد  تعلق 
برای همان منطقه بلکه به مناطق دور دست هم 
پدید می آورد. گزارش می افزاید که تجارت غیر 
قانونی افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ درامد 
است که هزینه فعالیت های اقتصادی مشروع را 
باال می برد و همچنین موجب تضعیف دولت ها 
می شود، فرصت ها برای انکشاف را با خطر روبه رو 
می کند و حاکمیت قانون را به تمسخر گرفته 
کشورها را در دایره ناداری و بی ثباتی نگه می دارد.
تحقیقات برنامه حمایت از استراتیژی پاکستان 
)PSSP( از جزییات چگونگی تجارت غیر رسمی 
 و غیرقانونی پرده می بردارد که چگونه کاالها به 
مقصد افغانستان تحت توافق نامه ترانزیتی پس 
عوارض  هیچ  بدون  کراچی  بندر  به  ورود  از 
مقصد  به  کامیون ها  با  شده  باربری  گمرکی، 
افغانستان حرکت می کنند و از طریق چمن و یا 
تورخم داخل آن کشور می شوند و پس از ورود 
به افغانستان چگونه آن کاالها پس به پاکستان 

قاچاق می شوند . 
»مرکز مطالعات امور بین المللی بارسلونا« تجارت 
غیر رسمی/غیر قانونی )بدون تریاک( و قاچاق 
کاال از افغانستان به پاکستان را به ترتیب به ارزش 
1.5 و 1 میلیارد دالر امریکایی، ساالنه تخمین 
زده است. اقالمی  که شامل فهرست تجارت غیر 
رسمی  و قاچاق آن پس به پاکستان اند بیشتر 
شامل وسایل التکرونیکی، قطعات پرزه جات موتر، 
و  مواشی  فرش،  انواع  قیمتی،  نیمه  سنگ های 
این  گزارش های  می باشند.  وغیره  غذایی  مواد 
سازمان نبودن عدالت و حاکمیت قانون که باعث 
تجارت غیر رسمی  می شود، را خطری بزرگ تر از 

شورش برای افغانستان می داند. 
عبدالرزاق داوود، مشاور صدر اعظم پاکستان در 
امور تجارت و سرمایه گذاری، وضعیت جدی تری 
حجم  او  گزارش  طبق  می کشد.  تصویر  به  را 
تجارت غیر رسمی  میان افغانستان و پاکستان 
حدود ۲ میلیارد دالر آمریکایی در سال ۲01۹ 

بود. 
اما خبر ناخوش آیندی برای حلقات سازمان یافته، 
قاچاقچیان و تاجران که در تجارت غیر رسمی 
 به طور وسیع دست دارند. شاخه رسانه ای ارتش 
با هزینه 500  )ISPR( می گوید که  پاکستان 
میلیون دالری تا هنوز حدود 83 درصد مرز میان 
پاکستان و افغانستان را با سیم خاردار )دو الیه( 
بسته اند و تا نیمه سال جاری ۲0۲1 این مرز 
به طور کامل مسدود خواهد شد. طبق اطالعیه 
ارتش پاکستان این پروژه در سال ۲01۷ جهت 
جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان و قاچاق کاال آغاز 
این پروژه تحت مدیریت  براساس  بود.  گردیده 
ارتش پاکستان، بعد از این تنها چندین گذرگاه 
رسمی  برای تجارت رسمی  و ترانزیت )و عبور و 
مرور مردم به طور رسمی  با اخذ ویزه( با سهولت 

بیشتر، مورد استفاده خواهد قرار گرفت. 
پاکستان  پیوسته  این که  با  افغانستان  حکومت 
مرز،  سوی  آن  از  تروریست ها  نفوذ  برابر  در  را 
ارتش  اقدام  این  از  می کند،  متهم  کم کاری  به 
پاکستان استقبال نکرده و حصارکشی و مسدود 
ساختن مرز میان دو کشور را »دیوارسازی« غیر 
قانونی خوانده است. حلقات و محافلی در کابل 
هنوز هم به طور یک جانبه ادعا دارند که منطقه 
خاک  به  متعلق  پاکستان،  داخل  در  پهناوری 
افغانستان است و در حال حاضر به طور غیرقانونی 
امور  وزارت  دارد.  قرار  پاکستان  اشغال  تحت 
سرحدات و قبایل افغانستان در وب سایت رسمی 
 خود مرزهای افغانستان را با کشورهای همسایه 
با جزییات تعریف می کند. اما مرز میان افغانستان 
و پاکستان را قانونی نمی داند و او را »خط خبیثه 

دیورند« می نامد . 

که 3۲.۷۲ درصد تولید انباشته یا ناخالص داخلی 
کشور افغانستان را تخمین می زند. با این که در 
این  و  یافت  بهبود  اندکی  اوضاع   ۲01۹ سال 
کسری به 30.11 درصد تولید ناخالص داخلی 
نشان دهنده  این  بازهم  اما  کرد،  پیدا  کاهش 

وضعیت مطلوب نیست.
بزرگ  شریکان  هند  و  چین  ایران،  پاکستان، 
تجاری افغانستان ارزیابی شده اند. تا سال ۲013 
تراز تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان 
به باالی حدود ۲.1 میلیارد دالر رسیده بود. اما 
پس از آن در سال های بعدی گراف این تجارت 
دوجانبه سیر نزولی داشته )البته یکی از دالیل 
مهم آن بازگشت بخش بزرگ نیروهای خارجی 
از افغانستان است(. هم اکنون پاکستان با 3۷۹ 
میلیون دالر )۴3%) و هند با 35۹ میلیون دالر 
شرکای  دوم  و  نخست  جایگاه های  در   (%۴1(
مورد  در  می آیند.  به شمار  افغانستان  صادراتی 
نه چندان  تفاوت های  با  چین  و  ایران  واردات 
چشمگیری از پاکستان پیشی گرفته اند که به 
دالر  میلیارد   1.1۷ و  دالر  میلیارد   1.۲ ترتیب 
از جمهوری هند  افغانستان  واردات  بوده است. 

35۹,۴۷ میلیون دالر تخمین زده می شود.

چگونگی سیر تاریخی از اتا ATTA به اپتا 
APTTA

میان  تجاری-ترانزیتی  سازش نامه  نخستین 
افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ 1۹65 به امضا 
رسیده بود. اگرچه این توافق نامه دو جانبه بود، 
تجاری- رسمی  توافق نامه  به طور  بااین هم، 
شک  بدون  و  شد  نامیده  افغانستان  ترانزیتی 
آن  از  ترانزیتی  سازش نامه  این  بیشتر  مزایای 
افغانستان بود. طبق آن سازش نامه، افغانستان به 
بندرهای پاکستان، عمدتا بندر دریایی کراچی، 
کم  و  کوتاه ترین  که  بود  کرده  پیدا  دسترسی 
بازارهای  به  دسترسی  برای  مسیر  هزینه ترین 
اما برعکس به پاکستان  منطقه و جهان است. 
داده  پیشین  اتحاد شوروی  به  دسترسی  اجازه 
نشده بود و حتا پس از فروپاشی آن و استقالل 
جمهوری های آسیای میانه در دهه ۹0میالدی، 

هم وضیعت همان گونه بود.
و  دیرینه  مخالفت های  بنابر  دیگر،  سوی  از 
دسترسی ای  هیچ گونه  هند  به  امنیتی  مسایل 
به راه های زمینی از طریق پاکستان داده نشده 
بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق 
تسهیالت ترانزیتی تا آخر الینحل ماند. همچنان 
از  چین  بازار  به  افغانستان  دسترسی  مورد  در 
طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده 

بود.
در افغانستان پسا طالبان و به میان آمدن نظام نو 
با پشتوانه جامعه جهانی، پیمان نو »سازش نامه 
تجاری-ترانزیتی افغانستان- پاکستان« و یا »اپتا« 
گفت وگوهای  از  پس  گردید.  »اتا«  جایگزین 
میانجیگری،  به  و  کشور  دو  میان  چندساله 
امریکا،  پیشین  خارجه  وزیر  کلنتن،  هیالری 

گذرگاه تمدن های بزرگ هند و چین و ایران به 
شمار می آید. اکنون به خاطر همسایگی و هم مرز 
پاکستان،  چین،  کشورهای  با  افغانستان  بودن 
اهمیت  میانه،  آسیای  جمهوری های  و  ایران 
سیاسی و اقتصادی این کشور برجسته تر شده 
و همچون گره گاه وصل و گذرگاه تجاری میان 
شرق و غرب و جنوب آسیا و همچنان خاور میانه 
با آسیای مرکزی و دالیل مهم جیواستراتیژک و 
جیوپولیتکی، چندین برابر گردیده است. افزون 
از ده ها  بزرگی  این کشور گنجینه هایی  بر آن، 
ارزش  تثبیت شده دارد که  زیر زمینی  کانسار 
آن ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین 

زده می شود.
بزرگ  ارتش های  از  یکی  دارای  پاکستان  اگر 
با  اسالمی  مسلح  تنها کشور  و  و منظم جهان 
بمب های هسته ای است، افغانستان هم جایگاه 
قلب آسیا را دارد. طوری که عالمه اقبال الهوری 
هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می کند. 
ثبات  و  امنیت  حساس،  موقعیت  این حال  با 
افغانستان تأثیر مستقیمی  بر همه کشورهای یاد 
با ثبات  افغانستان  شده جهان دارد. بدون یک 
میزان  به  توسعه  و  اقتصادی  پیشرفت  مرفه،  و 
با چالش بزرگی روبه رو  مطلوب باال در منطقه 
می شود. پس هر دو کشور در ثبات سیاسی و 
اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و به ویژه 
صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری های دو 

جانبه صمیمی  بعید به  نظر می رسد.

و  اقتصادی  موارد  از  چند  واقعیت هایی 
تجاری

و  بودن  خشکی  به  محصور  که  است  روشن 
دریایی،  نقل  و  حمل  به  نداشتن  دسترسی 
اقتصادی  پیشرفت  در  بسیاری  محدودیت های 
پدید می آورد. برای حل این مشکل، کشورهای 
محاط به خشکی نیازمند کمک های کشورهای 
منطقه ای می باشند که مرز دریایی و زیر بناهای 
حمل و نقل دریایی دارند. افغانستان هم برای 
غذایی،  نیازهای  تأمین  و  ترانزیت  تجارت 
دارو  فناوری،  آالت،  ماشین  نفتی،  فرآورده های 
و سایر کاالها به همسایه های چون پاکستان و 
ایران نیاز دارد. با این که افغانستان با بیش از چهار 
دهه درگیر جنگ های خانمان سوز و تنش های 
میوه ها،  هم  هنوز  تا  بوده،  داخلی  گوناگون 
سبزی های تازه و خشک، انواع رنگارنگ فرش و 
برخی از معادن خود را به کشورهای مختلف به 

پیمانه های مختلف صادر کرده است. 
سرمایه گذاری های  به رغم  گذشته،  دهه  دو  در 
به  هم  هنوز  افغانستان  جهانی،  جامعه  بزرگ 
بی  موازنگی تجاری بزرگی روبه رو است. بر پایه 
اطالعات سازمان بازرگانی جهانی کسری تجاری 
میلیارد   6.۴ حدود   ۲018 سال  در  افغانستان 
دالر آمریکایی بوده است. در این سال مجموع 
افغانستان 1.۲ میلیارد دالر و  واردات ثبت شده 
صادرات آن تنها ۴85 میلیون دالر گزارش شده 

چکیده
افغانستان  تمدید »سازش نامه تجاری-ترانزیتی 
تحوالت  به  توجه  با   )APTTA( پاکستان«  و 
با  همواره  کشور  دو  میان  سیاسی  ناهموار 
بوده است.  به همراه  و پیچیدگی ها  دشواری ها 
در  پیش رو  موانع  و  چالش ها  حاضر  پژوهش 
تمدید این توافق نامه را که در 11 فبروری ۲0۲1 
به پایان می رسد، به بررسی می گیرد. دو کشور 
پیش از تمدید این توافق نامه تا هنوز چندین دور 
مذاکرات انجام داده اند اما به نظر می رسد که تا 
کنون تمدید آن به دو علت زیر با مشکل برخورده 

است:
1. چالش های تخنیکی دسته ای از مشکالت فنی 
و مدیریتی این پروژه بزرگ است، مانند توقف 
تجارت غیر رسمی  و یا غیر قانونی، بهره گیری 
موثر از فناوری اطالعاتی )وسایل ردیابی کاالها 
و وسایل نقلیه و مانند آن(، تضمین های بانکی، 
کامیون ها  برای  ویژه  نقل  و  حمل  مجوزهای 
روش های  سایر  و  کانتینرها  مالی  تضمین  و 
تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباطات بهتر 
میان مقامات مربوطه دو طرف و ... احتمال قوی 
می رود که این دسته  از مشکالت قابل حل باشند 
و کارشناسان دو طرف به وجه احسن راهکارهای 

موثری را برای پاسخ به آن خواهند سنجید.
۲. مشکل دومی: بعد سیاسی و امنیتی توافق نامه. 
مشکالت  سیاسی  مسائل  که  می رسد  نظر  به 
جدی تری را در تمدید این توافق نامه به وجود 
آورده است. یکی از این مشکالت شمولیت هند 
صادرات  اجازه  حداقل  یا  و  توافق نامه  این  در 
استفاده  و  واگه  زمینی  مرز  از  هندی  کاالهای 
از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان 
)تورخم( است. در این مسأله قراین نشان می دهد 
پاکستان در دو جهت مخالف  و  افغانستان  که 

موضع دارند.
باره  در  فشرده  اطالعات  با  پژوهش  این 
پیش زمینه، جنبه های مهم این قضیه، به ویژه 

موانع دسته دومی  را به بررسی می گیرد.

درآمد
افغانستان و پاکستان به رغم داشتن مشترکات 
بسیار مانند همسایگی، مرز طوالنی، دین، زبان 
و فرهنگ مشترک و متکی بودن به همدیگر در 
موارد کلیدی ای اقتصادی و امنیتی، هیچ گاهی 
این  مورد  در  نداشته اند.  دلبخواهی  مناسبات 
ناهماهنگی ها و نابسامانی ها در روابط دو کشور 
که  هست  گوناگونی  دیدگاه های  همسایه، 
پرداختن و جمع بندی آن ها در یک مقاله کوتاه 

نمی گنجد.
اند،  همدیگر  همسایه  کشور  دو  این  که  این 
واقعیتی است انکار ناپذیر. اگرچند حکومت های 
جانبه  دو  مناسبات  نتوانسته اند  کشور  دو 
مطلوبی ایجاد نمایند و حتا گاه هم تا مرز دو 
دشمن آشتی ناپذیر در برابر هم قرار گرفته اند، 
افغانستانی  پناه گزین  این هم هنوز میلیون ها  با 
به طور رسمی  و یا غیر قانونی پاکستان را به عنوان 
کودک  هزار  ده ها  اند.  برگزیده  خود  دوم  خانه 
و نوجوانان افغانستانی در مکاتب، آموزشگاه ها، 
مصروف  پاکستان  دینی  مدارس  و  دانشگاه ها 
درس اند و هزاران شهروند دیگر در تجارت های 
قانونی و یا غیر قانونی در آن کشور نقش بازی 

می نمایند.
به هر رو، سزاوار و شایسته نیست که دو کشور 
با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولیتیک 
همدیگر  اهمیت  از  خود،  جیواکونومیکی  و 
چشم پوشی نمایند. کشور پاکستان نقطه اتصال 
آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و 
و  است  هند(  )اقیانوس  عرب  دریای  با  هم مرز 
دارای اهمیت ویژه به  عنوان یک مرکز مهم برای 
آسیای  و  افغانستان، چین  به  ترانزیتی  تجارت 

میانه به شمار می آید. 
سرزمین  یک  آن که  با  هم  افغانستان  گستره 
محصور در خشکی است، از زمان های دور به عنوان 

وزیران تجارت پاکستان )مخدوم امین فهیم( و 
افغانستان )انورالحق احدی( این سازش نامه را در 

۲8 اکتبر ۲010 امضا کردند.
البته در مقایسه با اتا توافق نامه نو اپتا جامع تر بود 
که در مجموع برساخته از 58 ماده و دو ضمیمه 
و چهار پروتکل ضمنی بود که دربر گیرنده کلیه 
جزییات فنی و حقوقی بود، مانند مسیرهای ورود 
و خروج، جاده ها و بزرگراه های مورد استفاده و 
از  پاکستان  برای  توافق نامه  این  در  آن...  مانند 
سه گذرگاه اجازه ورود به جمهوری های آسیای 
مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق 
داده  هند  به  صادرات  اجازه  واگه  زمینی  مرز 
شد. اما بازهم پاکستان هیچ گونه اجازه صادرات 
افغانستان،  به  زمینی  راه  از  را  هندی  کاالهای 
نداد. جامعه جهانی و سازمان ملل از این توافق 
دو جانبه استقبال کردند و آن را گامی  مثبت در 
راستای گسترش تجارت و روابط متقابل خواندند.

مشکالت  بر  افزون  سال   15 مدت  این  در  اما 
دیوان ساالری قرمز، فنی و فساد اداری مرزی و 
گمرکی در هردو جانب، دو مشکل عمده باعث 
نزاع و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان 

وجود داشته است:
نخست؛ این که پاکستان همیشه نگران تجارت 
مبلغ  ساالنه  که  بود  قانونی  رسمی/غیر  غیر 
هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و همچنان تأثیر 
تجارت  و  داخلی  صنعت  به  زیانباری  و  منفی 
پاکستان داشت. برای پاکستان نظارت و کنترل 
مرز طوالنی ۲600 کیلو متری باز و قابل نفوذ، به 

راستی یک کار دشوار حتا امکان ناپذیر بود.
که  است  پروژه  این  سیاسی  بعد  دوم  مشکل 
جدی تر از اولی بود و آن پافشاری بیش از حد 
افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود. 
صادرات  تا  شود  داده  اجازه  هم  هند  به  یعنی 
خود را از طریق مرز واگه و راه زمینی از خاک 
پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم 
دالیل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده 
و به این خواست افغانستان تا هنوز پاسخ مثبت 
نداده است. روی هر دو مورد کمی  بیشتر خواهیم 

پرداخت.

تجارت غیررسمی/غیر قانونی
بنا به گزارش دفتر »مبارزه با جرایم و مواد مخدر 
سازمان ملل« )UNDOC(، پاکستان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود با چالش 
بزرگی اقتصاد جرمی  و غیر قانونی روبه رو است. 
جرم و جنایات بین مرزی، مناسبات پاکستان را 
با همسایگانش به ویژه افغانستان، پیچیده ساخته 

است. 
تحت  جنایتکاران،  یافته  سازمان  شبکه های 
و  رسمی   یافته  سازمان  مشابه  حلقات  پوشش 
غیر رسمی  مانند عمده فروشان، سرمایه گذاران، 
خود  برای  غیره  و  حمایت کنندگان  و  حامیان 
یک اقتصاد غیر قانونی پر رونق منطقه ای ایجاد 
کرده اند. گسترش خطرات ناشی ازپویایی های 

حسین یاسا

ابعاد سیایس سازش انمه تجاری-ترانزییت افغانستان و اپکستان )1(


