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افزایش حاصالت سبزیجات
گندم للمی در بغالن و 

تاسف رهبران حکومت وحدت ملی
از درگذشت رییس جمهور پیشین هند

رابطه درخت و حیات 
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تطبیق بیش از هزار پروژه در صد روز 
3

گفتگو های صلح و چند پرسش 

ییسانستیتوتصلحامریکابااشرفغنی دیدارر

کرهجدیودشواراست کمیسیوناصالحاتانتخاباتینتیجهچندماهمذا

ثبات  که  کرده می گوید  ابراز قدردانی 
و  منطقه  کشورهای  برای  افغانستان 

جهان مهم است.
هادلی  ستیف  به  غنی  جمهور  رییس 
که  است  گفته  انستیتوت  این  رییس 
درک  ایجاد  راستای  در  باید  آنان 

مردم  و  بین المللی  دوستان  که  گونه 
کمیسیون  هستند،  شاهد  افغانستان 
پس  بالخره  انتخاباتی  اصالحات 
کار  به  آغاز  انتظار،  ماه  چندین  از 
کرات  مذا نتیجه  کمیسیون  این  کرد. 
است  قرار  و  است  دشوار  و  جدی 
که  بدهد  انجام  را  کار  اساسی ترین 
از یک سو اعتماد از دست رفته مردم 
را  انتخابات  روند  باالی  افغانستان 
دوباره برگرداند و از سویی هم اعتماد 
را  افغانستان  بین المللی  همکاران 
انتخابات های  سالمت  مورد  در 

در  تروریزم  با  مبارزه  برای  مشترک 
نمایند.  بیشتر  تالش  جهان  و  منطقه 
این  که  کرده  کید  تا همچنین  وی 
انستیتوت می تواند برای ایجاد تفاهم و 
کاهش خشونت ها در منطقه قدم های 

الزم را بردارد.

نتیجه  کمیسیون  این  کند.  ابقا  آینده 
و  است  دشوار  و  جدی  کرات  مذا
به  نیز  را  دشوار  و  جدی  ماموریت 

عهده دارد.«
نیز  فنلند  سفیر  کی  ما آیری  همچنین 
منظور  به  حکومت  تالش های  از 
نهادینه  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 
اعالم  افغانستان  در  دموکراسی  شدن 
کی  ما آقای  است.  کرده  حمایت 
که حفظ ثبات سیاسی در  گفته است 
کشورش به  افغانستان از اولویت های 

شمار می رود.

انستیتوت  رییس  کابل:  8صبح،
صلح ایاالت متحده امریکا در سفرش 
کابل، با اشرف غنی رییس جمهور  به 

کرد. گفتگو  کشور دیدار و 
اشرف غنی در این دیدار از تالش های 
افغانستان  در  امریکا  صلح  انستیتوت 

عبداهلل  کتر  دا کابل:  8صبح،
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
کمیسیون  که  می گوید  ملی،  وحدت 
اصالحات انتخابات در نتیجه چند 
شکل  دشوار  و  جدی  کرات  مذا ماه 

گرفته است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
منتشر  اجرایی  ریاست  مطبوعاتی 
شده، آقای عبداهلل این موضوع را روز 
سه شنبه در دیدارش با سفیر فنلند در 

کرده است. کابل بیان 
»همان  است:  گفته  عبداهلل  آقای 

رابطه صلح با ساختار توزیع قدرت در میان نخبگان افغانستان 
که  دارد  بستانی  و  بده  همان  به  اشاره  صلح،  طریق  از  منافع  مدیریت 
کره میان  گرفته می شود و امتیازاتی داده می شود. بنابراین مذا امتیازاتی 
حکومت و طالبان رابطه مستقیم با توزیع منافع و قدرت در میان اقوام 
ملی  وحدت  حکومت  سران  کره،  مذا میز  سوی  یک  در  دارد.  افغانستان 
مجبور به چانه زنی بر سر چگونگی توزیع قدرت و کاهش امتیازات خویش 

به نفع طالبان خواهند شد.
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آیا بعد از سفر مودی، آسیای میانه 
به روی هند گشوده شده است؟

نبود اتصال در آسیای میانه و همسایگانش، یکی از چالش های عمده 
ایجاد  در  را  رهبری  نقش  چین  زمینه  این  در  است.  بوده  منطقه  در 
کمربند اقتصادی راه ابریشم به حیث بخشی از راهبرد  اتصال از طریق 
کمربند، یک راه« خود بر عهده دارد. با وجود وضعیت بی ثبات  »یک 
امنیتی، پکن پالن دارد تا والیت سین کیانگ را از طریق آسیای میانه به 
که منطقه را به »یک مرکز ترانزیت و ترانسپورت«  کند؛ امری  اروپا وصل 

کرد.  بدل خواهد  6
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ی  وژه ها که در بخش های حکومتدار اکثر این پر
وستایی، انکشاف زیربنای  خوب، انکشاف اقتصاد ر

وستایی و انکشاف و تقویت اداره تطبیق شده اند،  ر
شامل ساخت شبکه های آبرسانی، حفر چاه های آب 

آشامیدنی، احداث چندین کیلومتر سرک، ساخت پل، 
وه های پس انداز، تشکیل شوراهای محلی و  تقویت گر

ی می شود. هم چنین از بین بردن چند اداره مواز
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زنگ اول


شورای  و  کابل  گفتگوهای  دوم  دور  برگزاری  تاریخ 
شده  منتشر  خبرهایی  است.  نشده  نهایی  هنوز  کویته 
که گویا این گفتگو ها تا روز های آینده برگزار می شود، 
کویته  درونی شورای  اختالف های  می رسد  به نظر  اما 
نمایندگان  گرفتن  قرار  میز  پشت  که  است  چنان جدی 
طالبان را درآینده نزدیک منتفی می سازد. در روزهای 
از  برخی  این که  بر  مبنی  شد  منتشر  خبرهایی  اخیر 
فرماندهان نظامی طالبان دور پسر مال محمدعمر جمع 
شده اند و دیگر از مال اخترمحمد منصور- کسی که در 
حال حاضر شورای کویته را رهبری می کند- دستور 

نمی گیرند. 
که مولوی محمدیعقوب پسر مال محمدعمر  گفته شده 
است،  فارغ شده  کراچی  دینی  مدرسه  یک  از  تازه  که 
رهبری مخالفان درون سازمانی مال اخترمحمد منصور 
و  زندگی  مورد  در  ابهام  است.  گرفته  عهده  به  را 
طالبان  اختالف های  میزان  به  هم  محمدعمر  مال  مرگ 
افزوده است. به گزارش برخی از منابع موثق، مخالفان 
باورند  این  به  منصور  اخترمحمد  مال  درون سازمانی 
که او به مال محمدعمر دسترسی ندارد و تا حال رهبر 
طالبان، به شورای کویته دستور نداده است تا با کابل 

مذاکره کند. 
به نوشته رسانه های پاکستانی مال اخترمحمد منصور 
که زیر فشار اسالم آباد به مذاکره با کابل تن داد، مدعی 
است که مال محمدعمر زنده است و به او دستور می دهد، 
درون سازمانی اش  مخالفان  به  است  نتوانسته  او  اما 
مدرکی دال بر این ادعا پیشکش کند. برخی از رسانه ها 
گزارش داده اند که حتا مولوی محمدیعقوب پسر ارشد 
ندارد.  اطالعی  پدرش  سرنوشت  از  هم  محمدعمر  مال 
در  کویته  شورای  که  می دهد  نشان  گزارش ها  این 
حال حاضر به دو دسته تقسیم شده است. دسته مال 
با کابل است و  اخترمحمد منصور که طرفدار مذاکره 
نمی پذیرد.  را  مذاکره  که  محمدیعقوب  مولوی  دسته 
مذاکره راضی خواهد  به  وقتی  احتماال  یعقوب  مولوی 

شد که مال محمدعمر یک نوار ویدیویی منتشر کند. 
طالبان  معروف  فرماندهان  از  برخی  که  می شود  گفته 
حمایت  محمدیعقوب  مولوی  از  هم  قیوم  ذاکر  مثل 
می کنند. گزارش هایی هم وجود دارد که نشان می دهد 
طیب آقا از ریاست دفتر طالبان در قطر کناره گیری کرده 
است. برخی از سخنگویان غیررسمی طالبان می گویند 
که پاکستان با حضور او در راس دفتر طالبان در دوحه 
موافق نیست. این اطالعات را منابع موثق نقل کرده اند. 
شورای  اختالف های  که  می دهد  نشان  موارد  این  
که  دارد  وجود  آن  احتمال  است.  جدی  بسیار  کویته، 
اختالف های  قربانی  شورا،  این  با  کابل  گفتگوی های 

طالبان شود. 
اما  نیست،  تازه ای  رویداد  کویته  شورای  اختالف های 
از سوی گروه  انتشار خبر کشته شدن مال محمدعمر 
این  است،  طالبان  انشعابی  شاخه  که  فدایی  محاذ 
اختالف ها را تشدید کرد. حاال نگرانی این است که وقتی 
مذاکره  میز  روی  منصور  اخترمحمد  مال  نمایندگان 
بیایند، مولوی محمدیعقوب و چهره های دیگر صالحیت 
آنان را قبول نکنند. اگر فردا کابل با اخترمحمد منصور، 
که  دارد  وجود  آن  احتمال  کند،  توافق  آتش بس  روی 
دوام  نپذیرد و جنگ  را  آن  مولوی محمدیعقوب  گروه 

کند. 
گزارش ها  این  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  سران 
و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  دهند.  نشان  واکنش 
می کنند،  کار  مذاکرات  تنظیم  روی  که  مقام هایی  دیگر 
باید به مردم افغانستان بگویند که دوام گفتگو با جناح 
این  به  باید  آنان  دارد.  منصور چه سودی  اخترمحمد 
سوال جواب بدهند که آیا مذاکره با اخترمحمد منصور 
می تواند به کاهش خشونت کمک کند. هم چنان باید به 
اخترمحمد  با  کابل  اگر  که  داده شود  پاسخ  این سوال 
می تواند  چگونه  برسد،  آتش بس  توافق  به  منصور 
به  را  مالمنصور  مخالف  جنگجویان  و  فرماندهان 

رعایت آتش بس قانع سازد.

گفتگو ها قربانی اختالف های طالبان
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شمال  در  کندز  والیت  در  محلی  مقام های 
بر  طالبان  از حمله گسترده جنگجویان  کشور 
این  گفته  به  داده اند.  خبر  آباد  خان  ولسوالی 
به  ولسوالی  این  قریه   80 کم  دست  مقام ها، 

تصرف گروه طالبان درآمده اند.
ایوبی،  یوسف  محمد  دویچه وله،  از  نقل  به 
به  سه شنبه  روز  کندز  والیتی  شورای  رئیس 
خبرگزاری آلمانی »دی پی ای« گفته که ده ها 
تن از جنگجویان طالبان بر ولسوالی خان آباد 
درگیر  محلی  پولیس  نیروی  با  و  کرده  حمله 

شده اند.
ایوبی گفت: »جنگجویان طالبان حدود 80 قریه 
را تصرف کرده اند... دست کم 14 تن از مردم 
این قریه ها کشته و یا زخمی شده اند. همچنین 
ولسوالی های  به  و  بیجاشده  خانواده  صدها 

همجوار فرار کرده اند.«
والی کندز  واحدی، سخنگوی  عبدالودود  اما 
به دویچه وله گفته که شمار قریه های تصرف 
است.  رقم  این  از  کمتر  طالبان  به دست  شده 
آقتاش  منطقه  در  جنگ ها  این  که  گفت  او 

ولسوالی خان آباد صورت گرفته است.
سخنگوی والی کندز گفت که در این قریه ها 
بلکه  نداشتند،  حضور  دولتی  امنیتی  نیروهای 
خود  قریه های  از  مردمی«  »خیزش  نیروهای 
طالبان  حمالت  با  که  می کردند  محافظت 

مواجه شدند و عقب نشینی کردند.
گروه طالبان در ماه آپریل امسال با آغاز تهاجم 
بهاری خود حمالت گسترده ای را در والیت 
این گروه  اندازی کرد. جنگجویان  راه  کندز 
تا چند کیلومتری شهر کندز پیشروی کرده و 

یک بار موفق به تصرف دو ولسوالی شدند.
والیت  در  محلی  مقام های  حال،  همین  در 
جنگ  روز  چند  از  بعد  که  گفته اند  سرپل 
مرکز  والیت،  این  کوهستانات  ولسوالی  در 

ولسوالی به دست طالبان افتاده است.
امان الدین امان، سخنگوی فرمانده امنیه والیت 
سرپل به اسوشیتدپرس گفته که صبح سه شنبه 
صدها جنگجوی طالبان از سمت های مختلف 

بر مقر ولسوالی کوهستانات حمله کردند.
در  طالبان  سخنگوی  احمدی،  یوسف  قاری 
اعالمیه ای مدعی شده است که کنترول کامل 
و  گرفته  دست  به  را  کوهستانات  ولسوالی 
مهمات  و  اسلحه  نقلیه،  وسایط  زمان،  درعین 

پولیس را نیز ضبط کرده اند.
از  کشور  شرق  در  امنیتی  مقام های  همچنین 
پوسته های  بر  طالبان  گروه  سنگین  حمالت 
خبر  کنر  والیت  در  پولیس  و  ملی  اردوی 

داده اند.
والیت  پولیس  فرمانده  سیدخیل،  عبدالحبیب 
گروه  به  وابسته  نفرات  که  است  گفته  کنر 
مناطق  و  مرکز  در  را  پوسته  چندین  طالبان 
قرار  حمله  هدف  مَرَور  ولسوالی  روستایی 

داده اند.
آقای سیدخیل افزود که در این نبرد 14 عضو 
زخمی  دیگر  نفر   1۷ و  کشته  طالبان  گروه 
شدند. به گفته او، شش سرباز اردوی ملی هم 

در این درگیری زخمی شده اند.
گروه  این  عضو  سه  شدن  کشته  طالبان  گروه 
تایید کرده  را  نفر دیگر  و زخمی شدن چهار 
تلفات سنگینی  دولتی  نیروهای  به  و گفته که 

وارد شده است.
ظهر  از  پیش  طالبان  که  است  درحالی  این 
مرکز  اسعدآباد،  شهر  به  راکت  چند  دیروز 
مسووالن  کردند.  پرتاب  هم  کنر  والیت 
شفاخانه مرکزی اسعدآباد می گویند که در اثر 

انفجار این راکت ها ۷ نفر زخمی شده اند.
برخی منابع در کنر گفته اند که نیروهای دولتی 
اما  کردند،  عقب نشینی  پوسته،  برخی  از  ابتدا 
پس  طالبان  جنگجویان  از  را  پوسته  دو  بعدا 

گرفتند.
گروه طالبان اخیرا حمالت خود را در مناطق 
شمالی کشور شدت بخشیده و حاال در شرق 

هم به تهاجم گروهی دست زده اند.

حمله طالبان
به مناطقی در سه والیت کشور

تاسف رهبران حکومت وحدت ملی از درگذشت رییس جمهور پیشین هند

27 کیلومتر سرک پس از بازسازی در بدخشان به بهره برداری رسید

افزایش حاصالت سبزیجات و گندم للمی در بغالن

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
تسلیت  عرض  با  افغانستان،  جمهور 
هند،  وزیر  نخست  مودی  نارندرا  به 
عبدالکالم  درگذشت  به  نسبت 
کشور  این  پیشین  جمهور  رییس 

ابراز تاسف کرده است.
»با  است:  گفته  پیامی  در  غنی  آقای 
آقای  درگذشت  خبر  فروان  تاسف 
هند  اسبق  رییس جمهور  عبدالکالم 
و دانشمند نامدار را دریافت کردم.«

تسلیت  پیام  این  در  اشرف غنی 
یکی  عنوان  به  عبدالکالم  از  خود 
برده  نام  جهان  پیشتاز  دانشمندان  از 
پیشین  جمهور  رییس  که  می گوید 
مردم  به  را  زیادی  خدمات  هند 

کشورش انجام داده است.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
درگذشت  به  نسبت  پیامی  در  نیز 
ابراز  هند  پیشین  جمهور  رییس 
از  عبداهلل  آقای  است.  کرده  تاسف 
درگذشت عبدالکالم به عنوان یک 
یاد  هند  ملت  برای  بزرگ  ضایعه 
جمهور  رییس  که  می افزاید  کرده 

به  سرک  یک  کابل:  8صبح، 
در  کیلومتر  هفت  و  بیست  طول 
والیت بدخشان پس از بازسازی به 
از طریق  افغانی  میلیون  ارزش 180 
کمک های مالی دولت آلمان رسما 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
ولسوالی های  که  سرک  این 
را  کشم  و  تشکان  درایم،  آرگو، 
به فیض آباد مرکز والیت بدخشان 
کار  قبل  سال  دو  می کند،  وصل 

بازسازی آن آغاز شده بود.
انتشار  با  آلمان  همکاری  اداره 
بازسازی  اعالمیه ای گفته است که 
زیادی  سهولت های  سرک  این 

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
للمی  حاصالت سبزیجات و گندم 
چشم گیری  رشد  بغالن  والیت  در 

داشته است.
این وزارت در اعالمیه ای می  گوید 
بغالن  والیت  در  سبزیجات  کشت 

پیشین این کشور در رشد و تقویت 
ایفا  مهمی  سهم  هند  علمی  بنیه 
پیام خود  کرد. آقای عبداهلل در این 
می گوید:  »مرحوم عبدالکالم آزاد نه 
تنها یک شخصیت برجسته علمی و 
سیاسی بود که در رشد و تقویه بنیه 
علمی کشور خود سهم بایسته ای ایفا 
کرد، بلکه از لحاظ منش، اخالق و 
کرکتر انسانی یک چهره شاخص و 
یک انسان فرهیخته و خودساخته ای 
انسانی  واالی  ارزش های  به  که  بود 
داشت.  باورعمیق  دموکراسی  و 
جدی  داران  طرف  از  یکی  ایشان 
توسعه روابط و تحکیم هرچه بیشتر 

ولسوالی ها  این  باشندگان  برای  را 
فراهم کرده است. 

اداره  کمیشنر  پل  فرانک  داکتر 
والیت های  در  آلمان  توسعه یی 
مراسم  در  تخار  و  بدخشان 
گفته  سرک  این  بهره برداری 
عناصر  از  یکی  »جاده  است: 
روستایی  پایدار  توسعه  در  کلیدی 
بهره مندی  با  می رود.  شمار  به 
دولتی  نهادهای  درایم،  جاده  از 
آرگو  و  درایم  ولسوالی های  در 
والیت  ریاست های  همچنین  و 
به  محدود  زمان  در  بدخشان 
کرده  رسیدگی  ولسوالی ها  این 

که بیش از پانزده هزار هکتار زمین 
را احتوا می کند، امسال سی و شش 

درصد حاصالت بیشتر داده است.
ولسوالی های  وزارت،  این  گفته  به 
دهنه غوری،  برکه،  مرکزی،  بغالن 
بیشترین  پلخمری  و  دوشی  نهرین، 

حاصل را داشته اند.

و  افغانستان  میان  دوستی  مناسبات 
هند بود. آن مرحوم، پیشینه تاریخی 
را  کشور  دو  مشترک  فرهنگی  و 
همکاری های  مناسب  زمینه  و  بستر 
مشترک  منافع  راستای  در  دوجانبه 
بر  همواره  و  می دانست  ملت  دو 
تاکید  روابط  این  توسعه  و  انکشاف 

می نمود.«
یازدهمین رییس جمهور  عبدالکالم 
سه  و  هشتاد  عمر  به  که  بود  هند 
سالگی در شهر شیلونگ این کشور 
درگذشت. عبدالکالم از سال 2002 
رییس  عنوان  به  میالدی   200۷ تا 

جمهور هند کار کرد.

دسترسی  زمینه  اکنون  می توانند. 
ساکنان  برای  بازارها  و  به خدمات 
نیز  فیض آباد  و  ولسوالی ها  این 
این  همچنین  است.  شده  فراهم 
دولتی  نهادهای  ظرفیت  پروژه 
ریاست  ویژه  به  بدخشان  والیت 
و  برنامه ریزی  در  را  عامه  فواید 
مدیریت جاده های روستایی فراهم 

می سازد.«
کمک های  بیشتر  آلمان  دولت 
مالی خود را از طریق برنامه ارتقای 
زیربنایی روستاها اکثرا در والیات 
شمالی کشور به مصرف می رساند.

نیز  للمی  گندم  حاصالت  همچنین 
در والیت بغالن ده درصد افزایش 

را نشان می دهد.
وزارت زراعت و مالداری می گوید 
که امسال از هر هکتار زمین  للمی 
کیلوگرام   320 بغالن،  والیت  در 
حالی که  در  آمده  بدست  گندم 
از  گذشته  سال های  در  رقم  این 
به  نمی کرد.  تجاوز  کیلوگرام   250
نقل از وزارت زراعت و مالداری، 
که  گفته اند  زراعت  متخصصین 
از  استفاده  آب،  سطح  رفتن  بلند 
و  بذری  شده  اصالح  تخم های 
دهقانان  به  سودمند  مشوره های 
سبزیجات  تا حاصالت  باعث شده 
بغالن  والیت  در  للمی  گندم  و 
افزایش  گذشته  سال های  به  نسبت 

ACKUقابل مالحظه ای داشته باشد.
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 منادی 

کردن  به عنوان یک جریان تازه قدرت طلب، در حال قانع 
عوامل داخلی و خارجی مرتبط به خویش هستند. سوالی 
رهبران  آیا  که  است  این  می آید  میان  به  رابطه  این  در  که 
دو جریان حاضر هستند بخشی از صالحیت ها و امتیازات 
بدل  در  و  داده  را  خویش  و...  شخصی  نژادی،  قومی، 
کسب  مردم  برای عموم  را  بیشتر  مالی  و  امنیت جانی  آن 
که در قالب  کنند. این سوال در واقع همان سوال  هابز است 
قرار داد اجتماعی از مردم می خواهد بخشی از صالحیت 
از  سطحی  به  آن  بدل  در  و  بدهند  لویاتان  به  را  خویش 
رهبران حکومت  که  کنند. در صورتی  پیدا  آزادی دست 
وحدت ملی، حاضر به چنین قراردادی شوند، قطعا صلح 

میان این دو جریان به وجود خواهد آمد. 
حاضر  بازیگران  این  که  صورتی  در  سناریو  بهترین  در 

این روزها بیش از هر زمان دیگر بحث صلح میان حکومت 
وحدت ملی و طالبان بر سر زبان ها می چرخد؛ از بازیگران 
کره و مصالحه با طالبان بر  که در نشست های مذا داخلی 
کشورهای منطقه نظیر  سر یک میز می نشینند تا اقدامات 
گذشته در  به  که نقش فعال تری نسبت  کستان  پا و  چین 
اوباما  از  از منطقه  فراتر  تبارز می دهند.  از خود  این عرصه 
حمایت  صلح  از  که  می شود  شنیده  نیز  وی،  نماینده  و 
بازیگران جنگ  که  نشان می دهد  مولفه ها  این  می کنند. 
افغانستان  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  داخلی،  محیط  در 
بیشتر به سوی همگرایی و در نهایت به صلح تمایل دارند. 
دایمی  که  است  پدیده هایی  جمله  از  صلح  بی گمان 
نقض  دیگر  روزی  و  می آید  به وجود  روزی   نیست، 
در  دایمی   پدیده  نیز  جنگ  که  است  طبیعی  می شود. 
افغانستان نیست و روزی به پایان خواهد رسید. بیش از 
افغانستان،  حکومت  و  طالبان  میان  جنگ  سال  سیزده 
گرفته است و مردمان  فرصت های بسیاری را از دو طرف 
رنج های  شده اند.  بسیاری  ضرر های  متحمل  طرف  دو 
تازه  شرایط  و  عامل  یک  مثابه  به  جنگ  از  ناشی 
برابر  در  شمال  در  گرفته  شکل  تازه  »وحدت  حکومت 
برابر  در  که  دیگر  عامل  به عنوان  داعش  ظهور  و  طالبان« 
را  طالبان  دیگر  زمان  هر  از  بیش  است،  برخاسته  طالبان 
طالبان  تعارضات  است.  کرده  صلح  پذیرش  به  مجبور 
شرق  در  باال  ده  و  کوت  ولسوالی های  در  داعش  برابر  در 
نامه اختر محمد منصور، رییس شورای عالی  افغانستان و 
بر خروج  ابوبکر بغدادی مبنی  به  و معاون مال عمر  طالبان 
داعش از افغانستان و پاسخ سخت ابوبکر بغدادی نشان 
که طالبان در منطقه خویش در حال مواجه شدن  می دهد 
گروه داعش، طالبان  رهبر  فتوای  با چالش جدی اند. در 

گروه مرتد و واجب القتل به علت وابستگی به آی اس آی و 
موالنا فضل الرحمان شناخته شده اند. محدودیت طالبان 
گسترش نفوذ داعش و حمالت حکومت و تلفات ناشی  با 
از آن عرصه را برای طالبان بیشتر تنگ می کند و در نتیجه 
آن بیش از هر زمان دیگر مجبور به رفتن به پشت میز های 

مدیریت منافع از طریق صلح می گردند. 
مدیریت منافع از طریق صلح، اشاره به همان بده و بستانی 
گرفته می شود و امتیازاتی داده می شود.  که امتیازاتی  دارد 
با  کره میان حکومت و طالبان رابطه مستقیم  بنابراین مذا
توزیع منافع و قدرت در میان اقوام افغانستان دارد. در یک 
به  ملی مجبور  کره، سران حکومت وحدت  مذا میز  سوی 
کاهش امتیازات  چانه زنی بر سر چگونگی توزیع قدرت و 
خویش به نفع طالبان خواهند شد. در سوی دیگر طالبان 

عمومی  امنیت  نفع  به  خویش  صالحیت های  کاهش  به 
 شوند و طالبان به عنوان یک جریان سیاسی شناخته شود، 
می توان نقشی نظیر نقش جنبش اسالمی  تاجیکستان پس 
از  این جنبش پس  بود.  نوری متصور  از مصالحه عبداهلل 
سرکوب  در  تاجیکستان،  کمونیستی  دولت  با  مصالحه 
نمود.  ایفا  بارزی  نقش  دولت  مخالف  و  راهزن  گروه های 
به  صلح  پروسه  در  طالبان  که  صورتی  در  اساس  این  بر 
مبارزه  امر  در  می تواند  شود،  تبدیل  سیاسی  جریان  یک 
مشروعیت  گسترش  و  قضا  سیستم  انسجام  و  داعش  با 
گروه های  انسجام  و  داعش  با  مبارزه  بیفزاید.  سیاسی 
ملیشه نظامی در برابر داعش با هماهنگی طالبان می تواند 
به  می توان  دیگر  سوی  در  کند.  کسب  بهتری  انسجام 
از  یکی  کرد.  اشاره  کشور  قضایی  نظام  در  طالبان  نقش 
افغانستان  در  سیاسی  مشروعیت  چالش های  بزرگ ترین 
کشور  نظام قضایی  در  گسترده  فساد  و وجود  کارآمدی  نا
است. حضور سمبلیک و تاحدی عملی طالبان در نظام 
نتیجه  در  گردیده،  فساد  کاهش  باعث  کشور،  قضایی 
این رو  از  می دهد.  افزایش  را  نظام  سیاسی  مشروعیت 
حضور داعش در افغانستان می تواند نوعی اتحاد طبیعی 
در  که  آورد  به وجود  طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان 
به وجود  افغانستان  آینده  برای  تازه ای  امید  آن،  نتیجه 

خواهد آمد. 
داعش  به  حکمتیار  پیوستن  شدن  شنیده  دیگر  سوی  در 
اقتصادی  مستضعف  جامعه  از  داعش  یارگیری های  و 
تقویت  نیز  را  داعش  شدن  داخلی  بستر های  افغانستان، 
رسمی  حمایت  به صورت  حکمتیار  گرچه  ا می کند. 
خویش را از داعش اعالم نکرده است. صرفا در تعارض 
میان داعش و طالبان در افغانستان از مجاهدین خواسته 
کنند. حکمتیار در حالی چنین  است تا از داعش حمایت 
جمله  از  را  حکمتیار  بغدادی  که  می کند  را  درخواستی 
مرتدین می شناسد. از این رو احتمال همکاری حکمتیار با 
داعش به صورت عملی بسیار پایین به نظر می رسد. روی 
افغانستان،  در  داعش  گیری  یار  فرایند  گسترش  رفته  هم 
در درازمدت زمینه تبدیل شدن داعش را به طالبانی دیگر 
در افغانستان فراهم می سازد. از این رو الزم است تا فرایند 
از بستر های یارگیری داعش در داخل  صلح تسریع یابد و 
افغانستان به شدت جلوگیری شود. در نهایت این رهبران 
کاهش  از طریق  که نقش اساسی در آوردن صلح  هستند 

صالحیت های خویش به نفع منافع عمومی  دارند.

رابطه صلح با ساختار توزیع قدرت
در میان نخبگان افغانستان 

تطبیق بیش از هزار پروژه در صد روز 
 ظفرشاه رویی

که  نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید 
گذشته از جمله هزاروسه صد وده  این وزارت طی صد روز 
پروژه  یک هزارویک صدوچهل وشش  منظورشده،  پروژه 

کرده است. انکشافی و زیربنایی آن را تطبیق 
کنفرانس  که روز سه شنبه، ششم اسد، در یک  آقای درانی 
انکشاف  و  احیا  وزارت  روزه  صد  کارکرد  مورد  در  خبری 
که برای اجرای بیش از هزار  گزارش می داد، افزود  دهات 
گرفته شده بود  و سه صد پروژه، 4.2 میلیارد افغانی در نظر 
به  گذشته  روز  آن طی صد  میلیارد  رقم، 3.65  این  از  که 

مصرف رسیده است.
در بخش های حکومتداری خوب،  که  پروژه ها  این  کثر  ا
روستایی  زیربنای  انکشاف  روستایی،  اقتصاد  انکشاف 
و انکشاف و تقویت اداره تطبیق شده اند، شامل ساخت 
آشامیدنی،  آب  چاه های  حفر  آبرسانی،  شبکه های 
تقویت  پل،  ساخت  سرک،  کیلومتر  چندین  احداث 
گروه های پس انداز، تشکیل شوراهای محلی و هم چنین از 

بین بردن چند اداره موازی می شود.
مورد  در  جزییات  ارایه  با  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
این  فعالیت های  مجموعی  »ارزش  گفت:  پروژه ها  این 
پالن  افغانی  میلیارد   4.2 کاری  روز  صد  طی  در  وزارت 
در  کنون  ا شد،  ذکر  که  پروژه هایی  تطبیق  با  که  بود  شده 
قابل  است.  شده  مصرف  افغانی  میلیارد   3.65 مجموع 
که با استفاده از پروژه های یاد شده حدود  یاد آوری است 
کاری ایجاد و از اثر  نه صدوهفتادوچهارهزاروهفت صد روز 

آن حدود 2.6 میلیون اهالی روستایی مستفید شدند.«
طی  که  می گوید  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  هم چنین 
ادارات مدغم  دیگر  با  موازی  اداره  گذشته، سه  روز  صد 
شده اند. آقای درانی از ریاست های مالی، منابع بشری و 
گفت  تدارکات این وزارت به عنوان ادارات موازی نام برده 

گذشته مدغم شده اند. که این ادارات طی صد روز 
که  می گویند  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  مسووالن 
هفت  که  داشتند  فعالیت  موازی  اداره  ده  وزارت  این  در 
اداره دیگر تا شش ماه آینده مدغم خواهند شد. مسووالن 
اداری،  آموزش،  پالن،  نظارت،  اداره های  از  وزارت  این 
انجنیری، آی تی و »ام آی اس« به عنوان ادارات موازی نام 

که قرار است این ادارات تا شش ماه آینده   برده می افزایند 
با برخی ادارات دیگر مدغم شوند.

شامل  ملی  برنامه  پنج  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  در 
انکشاف  آبرسانی،  روستایی،  راه سازی  ملی،  همبستگی 
منطقه ای و صنایع روستایی و هم چنین انسجام ساحوی 
که به گفته  مسووالن این وزارت هریک از این  وجود دارند 

گانه و موازی هستند. برنامه ها دارای دو بخش جدا
گذشته  که طی شش ماه  گفت  نصیراحمد درانی هم چنین 
بیش از چهار هزاروهشت صد پروژه انکشافی و زیربنایی به 
ارزش بیش از 144 میلیون دالر در سی و چهار والیت تطبیق 
شامل  که  پروژه ها  این  گفت  درانی  آقای  است.  شده 

ساخت و احداث دو هزاروسه صدوچهل شبکه آبرسانی و 
آبیاری، 213 منبع تامین انرژی برق روستایی، 1559 پروژه 
ترانسپورتی، تطبیق 519 پروژه برای انکشاف محلی و 166 
پروژه حمایتی از سکتور تعلیم و تربیه و صحت می شوند، 
با اجرای آن هزاران خانواده  از سهولت های بهتر و بیشتری 
برخوردار شده اند. وی افزود: »این پروژه ها تنها به نام یاد 
کدام  که در  نمی شوند، بلکه در هر والیت تعداد پروژه ها 

بخش ها و با چقدر هزینه تطبیق شده اند، مشخص اند.«
که این وزارت  گفت  وزیر احیا و انکشاف دهات هم چنین 
طی شش ماه اخیر توانسته است چهل و نه درصد بودجه 
نصیراحمد  به گفته  برساند.  مصرف  به  را  خود  انکشافی 
پروژه   312 راه اندازی  قرارداد  ماه  شش  این  در  درانی، 
انکشافی دیگر در بخش های آبرسانی، آبیاری و ترانسپورت 
هزار  یک میلیاردوهفت صدوبیست  از  بیش  ارزش  به  نیز 

افغانی با شرکت های مختلف به امضا رسیده است.
فساد  کاهش  بخش   در  که  می افزاید  درانی  نصیراحمد 
انکشاف دهات طی  و  احیا  وزارت  در  نیز  مالی  و  اداری 
او  برداشته شده است.  گام های اساسی  گذشته  روز  صد 
که در وزارت احیا و انکشاف دهات اداره جدیدی  گفت 
کارهای مراجعین  به منظور رسیدگی به موقع به خواست ها و 
نزدیک  روزانه  درانی،  آقای  به گفته   است.  شده  ایجاد 
تمام  وزارت مراجعه می کنند و حاال  این  به  نفر  به دوصد 
کار خود را از طریق یک اداره به  این مراجعین می توانند 
دهات  انکشاف  و  احیا  »وزارت  گفت:  وی  ببرند.  پیش 
کاهش و از بین بردن فساد مالی و اداری و سرعت  به منظور 
نام  به  را  جدیدی  اداره  مراجعین،  کارهای  در  بخشیدن 
کارهای مراجعین در  کرده است. تمام  روابط عامه ایجاد 

همین اداره حل می شوند.«
جدید  کابینه  وزرای  تمام  پیش  ماه  یک  به  نزدیک 
گزارش دادند اما  کاری صد روز آینده شان را  برنامه های 
که از فعالیت های شان در صد روز  پس از این قرار است 

گزارش دهند. گذشته 
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گذشته  پیوسته به 
مخالفان  تشویق  جهت  افغانستان  دولت  تالش های 
کمیسیون  مسلح برای پیوستن به پروسه صلح با ایجاد 
تحکیم صلح به رهبری حضرت صبغت اهلل مجددی 
در سال 2006 آغاز شد و با ایجاد شورای عالی صلح 
در سال 2010 ادامه یافت. پروسه تحکیم صلح بیشتر 
روی تشویق افراد وابسته به طالبان و حزب اسالمی  به 
پیوستن به دولت و رهایی زندانیان آنان از زندان های 
کشور  دولت افغانستان و نیرو های امریکایی مستقر در 
ترور  از  پس  به ویژه  صلح  عالی  شورای  و  بود  متمرکز 
برهان الدین ربانی، رییس پیشین این شورا در راستای 
تدوین و اجرای یک استراتژی جامع و منسجم برای 

کاری از پیش برده نتوانست. کشور  تامین صلح در 
گرم، پاسخ سرد پیام 

کشاندن طالبان  امریکایی ها نیز در سهم خود به منظور 
کره تالش هایی انجام دادند. از رهایی  به پای میز مذا
گوانتانامو  زندان  از  طالبان  سردسته های  از  شماری 
که هیچ  کره برای آنان در قطر  گرفته تا ایجاد اتاق مذا
صلح  کرات  مذا راه اندازی  به  تالش ها  این  از  یک 
ابتکارات  و  نینجامید  آن  عملی  و  واقعی  مفهوم  به 
اروپایی، انگلیسی و عربی در این راستا نیز موفقیت 
در  دسته هایی  و  افراد  این که  تا  نداشت  چندانی 
گروه دولت  بخش هایی از افغانستان در همدستی با 
کردند. داعشی های  اسالمی  )داعش( آغاز به فعالیت 
افغانستان از همان ابتدا روی خوشی به طالبان نشان 
و  خواند  بی خرد  را  مالعمر  بغدادی،  ابوبکر  ندادند. 
گلبدین حکمتیار در حمایت  در تازه ترین مورد پیام 
از داعش نیز به طرز تحقیرآمیزی با پاسخ سرد رهبری 

گروه داعش روبه رو شد.
بخش های  در  طالبان  گرچه  ا می رسد  به نظر 
کشور قدرت مانوردهی بیشتر یافته، در  گسترده تری از 
کشور موفقیت های  انتقال جغرافیای جنگ به شمال 
نیز داشته اند و هنوز نشانه آشکاری  قابل مالحظه ای 
این  از  کستان  پا از قطع حمایت سازمان استخبارات 
گروه به چشم نمی خورد، اما از نظر استراتژیک با رقیبی 
که  تندروتر و خشن تر و دارای عقبه های ایدیولوژیک 
کنون بخشی از منابع ثروت شرق میانه را نیز در اختیار  ا

دارد، روبه رو شده است.
یری طالبان گز نا

گروه  کرات با این  از این رو احتمال این که روند تازه مذا
گذشته  به موفقیت هایی دست یابد به مراتب بیشتر از 
طالبان  کلیدی  حلقه های  گذشته  در  زیرا  است، 
رییس جمهور  تضرع آمیز  تمامی  درخواست های  به 
با  مستقیم  کره  مذا از  و  داده  رد  جواب  کشور  پیشین 

در  و  افغانستان  دولت  باالی  هراس افگن  و  تندرو 
را  کشور  این  در  نظام  شیرازه های  فروپاشی  نتیجه 

کوتاه مدت ناممکن ساخته است. دست کم در 
نهاد های  در  گسترده  فساد  موجودیت  حال  این  با 
دولتی، ارگان های عدلی و قضایی، ضعف مدیریت 
و نبود هوشمندی و هدفمندی الزم برای بسیج افکار 
توسعه  ثبات محور،  فرایند های  خلق  مسیر  در  عامه 
متوازن و تامین امنیت فزیکی و روانی مردم، در بیشتر 
گذشته روزنه ها و منفذ های زیادی را در  از یک دهه 
اختیار جریان های تندرو و هراس افگن قرار داده است 
کنان  گاهی سا تا با استفاده از ناداری، بی کاری و ناآ
قانون گریزی  دولتی،  کمیت  حا ضعف  که  مناطقی 
راه اندازی جنگ های  با  بیداد می کند،  آن جا ها  در 
ورای  از  جوانان  اذهان  تخدیر  و  تبلیغاتی  و  روانی 
و  دینی  آموزه های  از  افراطی  و  تندروانه  قرائت های 
حتا در مواردی انگیزش احساسات قومی، مذهبی و 

نژادی به سربازگیری بپردازند.
گسترش دامنه ناامنی ها  که همزمان با  در حال حاضر 
و  ک  خطرنا سناریو های  از  کشور  شمالی  مناطق  به 
و  افراطیت  انتقال  برای  منطقه ای  و  جهانی  پیچیده 
مجاور  سرزمین های  به  افغانستان  مسیر  از  تروریسم 
در  داعش  و  طالبان  رقابت  می شود،  گفته  سخن 
کاربرد این شگرد ها و ابداع روش های تازه سربازگیری 
کشور به یک  با تفاوت های اندکی در بخش هایی از 
کرات  حقیقت مسلم مبدل شده است. به نتایج مذا
سردسته های  از  شماری  پیوستن  به  گر  ا حتا  صلح 
و  اساسی  قانون  ارزش های  مسخ  دولت،  به  طالبان 
کرسی هایی در حکومت به آنان بینجامد،  گذاری  وا

امید چندانی نمی توان داشت.
گزاره چند 

افغانستان  دولت  این که،  می رسد  به نظر  مسلم  آنچه 
صلح  تامین  برای  مدون  و  منسجم  استراتژی  یک  از 
و  نیست  و  نبوده  برخوردار  کشور  در  پایدار  ثبات  و 
عملکرد های ناشفاف مانند امضای تفاهم نامه امنیتی 
کستان و دیدار های پنهانی با  با سازمان استخبارات پا
که  مقامات دستگاه های استخباراتی منطقه و طالبان 
بیشتر از عالیق و سالیق شخصی سرچشمه می گیرد، 
دو  از  یکی  و حتا  مردم  اعتماد  بیشتر  فرسایش هرچه 
پی  در  را  قدرت  ساختار  در  شامل  سیاسی  طیف 

داشته است.
ظرفیت  و  توانایی  از  افغانستان  دیپلوماسی  دستگاه 
در  پیچیده  بازی های  و  مناسبات  درک  برای  الزم 
حال شکل گیری در منطقه و جهان برخوردار نیست. 
استخباراتی  و  دفاعی  امنیتی،  نهاد های  هم چنین 
کشور از هوشمندی الزم برای رویارویی با چالش های 

کشور برخوردار نیستند. در حال ظهور امنیتی در 
نهادینگی  و  استحکام  نتیجه  در  این که  همه  از  بدتر 
فرهنگ باج دهی به تفکرات تندروانه و ذهنیت های 
بستر های  مناسب ترین  افغانی  جامعه  عصبیت آمیز، 
تداوم  و  واپس گرایی  خشونت پروری،  برای  موجود 

هنجار های انسانیت ستیز را در خود جا داده است.
گپ آخر 

تا هنگامی  که برنامه ریزی منسجم، زمان مند، صادقانه 
و جسورانه برای از بین بردن این بستر ها و زمینه های 
آسیب های  بیگانه ستیزی،  قانون گریزی،  اجتماعی 
از  ناشی  هنجارمندی های  و  رفتاری  و  اخالقی 
محرومیت ها و عصبیت های موجود در جامعه صورت 
دهه  چهار  در  که  گونه  همان  جامعه  این  نگیرد، 
کم مصرف ترین نیروی جنگی را به طرف های  گذشته 
کرده است، ظرفیت و توانایی فراهم آوری  درگیر فراهم 
گروه هایی مانند طالبان  گمنام و نامدار برای  سربازان 
و داعش و جاده صاف کن های ایدیولوژیک آنان را تا 
گفتمان خشونت  چندین سال دیگر خواهد داشت و 
تکنولوژیک  پیشرفت های  و  زمان  همپای  تندروی  و 
ابزار ها، روش ها و شگرد ها و  بازتولید  توانایی تولید و 

زمینه ها تداوم خویش را خواهد داشت. 
علت های  و  افراط گرایی  بستر های  به  توجه  بدون 
بحران و بی ثباتی، سربازان نیرو های امنیتی افغانستان 
گروه ها قربانی خواهند داد و خشونت  در جنگ با این 
گفتمان مسلط بر جامعه افغانی باقی خواهد  هم چنان 

ماند.

گسترش دامنه ناامنی ها و انتقال جغرافیای  همزمان با 
که  به نظر می رسد  کشور،  به شمال  از جنوب  جنگ 
حساس  مراحل  به  نیز  طالبان  با  صلح  گفتگو های 

نزدیک می شود. اما چند پرسش اساسی:
کنونی تنها در  آیا تامین صلح در افغانستان در شرایط 

کرات صلح با طالبان است؟ گرو پیشرفت مذا
آیا افغانستان و منطقه ما در حال حاضر آبستن یک 
مدیریت  قابل  بحران های  و  منازعه  از  تازه ای  دور 
فرجام  در  این که  یا  است  مهارناپذیر  هم  شاید  و 
طالبان  و  افغانستان  دولت  میان  جاری  کرات  مذا
و ثبات  کشور روزنه های صلح  در ورای مرز های این 

کشور پدیدارتر خواهد شد؟  پایدار در 
ساختار های  خشونت پروری  زمینه های  و  بستر ها  آیا 
که  افغانستان  از  وسیعی  بخش های  در  اجتماعی 
آن  در  تروریسم  و  افراط گرایی  سربازخانه های 
همین  گاه  ناآ و  گرسنه  فرزندان  از  پر  دیورند  سوی 
به  را  خود  جای  زودی ها  این  به  بیشه هاست، 
کنش های صلح جویانه و خلق فرایند های  منش ها و 

ثبات محور در افغانستان و منطقه خواهد داد؟
بین المللی  جامعه  قاطع«  »حمایت  و  حضور  گرچه  ا
افغانستان،  دولت  از  امریکا  متحده  ایاالت  به ویژه 
کوتاه مدت  کشور را در  فروپاشی نظام سیاسی در این 
با وجود  افغانستان  اما  نگه می دارد،  دور  به  از تصور 
جامعه  پرهزینه  و  سنگین  حضور  سال   14 تجربه 
کشور های  ک ترین  خطرنا از  هم چنان  بین المللی 
اداری،  سازوکار های  و  است  زندگی  برای  جهان 
این  در  شده  ایجاد  دفاعی  و  امنیتی  حتا  و  خدماتی 
هم چنان  و  تندروی  و  افراطیت  به  که  تنها  نه  مدت 
خشونت محوری ساختار و تفکر اجتماعی نقطه پایان 
هرچه  نهادینگی  و  ساختارمندی  به  بلکه  نگذاشته 
خشونت،  به  معطوف  رویکرد های  و  نگره ها  بیشتر 
شتاب  و  استحکام  اجتماعی،  گرایی  وا و  بی ثباتی 

بیشتر بخشیده است.

وند صلح افغانستان از  وضعیت ر
جهت هایی با اوضاع و احوال 20 
وز شباهت دارد.  سال پیش از امر
در آن زمان طالبان به عنوان یک 
وه نوظهور با حمایت ارتش و  گر

سازمان استخبارات نظامی  پاکستان 
)که تا پیش از آن از حکمتیار در برابر 
دولت مجاهدین حمایت می کرد( با 
لگد مال کردن حوزه نفوذ گلبدین 

حکمتیار و دیگر رهبران جهادی 
ق کشور تا  در جنوب و جنوب شر
وازه های کابل رسیده بودند؛  در

ی به مذاکره با  حکمتیار از سر ناگزیر
دولت تن داد و سرانجام هنگامی  
ی را احراز  که او پست نخست وزیر

کرد، برای همدستی دو جریان 
رقیب دیرینه )حزب اسالمی  و 

جمعیت اسالمی ( در برابر طالبان 
دیر شده بود.

و  می کردند  خودداری  افغانستان  دولت  نمایندگان 
مرده،  مهره های  با  افغانستان  دولت  موارد  بیشتر  در 
گوانتانامو  و  بگرام  زندان های  از  رهاشده  زندانیان 
نام  از  کستان  پا استخبارات  سازمان  گروگانان  هم  یا 
که  می کرد  راه اندازی  را  نمادین  گفتگو های  طالبان 
گفتگو ها هیچگاه نتایج ملموسی در پی نداشته  این 

است. 
یخ ترس از تکرار تار

با  جهت هایی  از  افغانستان  صلح  روند  وضعیت 
شباهت  امروز  از  پیش  سال   20 احوال  و  اوضاع 
نوظهور  گروه  به عنوان یک  زمان طالبان  آن  دارد. در 
نظامی  استخبارات  سازمان  و  ارتش  حمایت  با 
کستان )که تا پیش از آن از حکمتیار در برابر دولت   پا
حوزه  کردن  مال  لگد  با  می کرد(  حمایت  مجاهدین 
در  جهادی  رهبران  دیگر  و  حکمتیار  گلبدین  نفوذ 
کابل رسیده  کشور تا دروازه های  جنوب و جنوب شرق 
کره با دولت تن  گزیری به مذا بودند؛ حکمتیار از سر نا
وزیری  او پست نخست  که  هنگامی   و سرانجام  داد 
کرد، برای همدستی دو جریان رقیب دیرینه  را احراز 
طالبان  برابر  در  اسالمی (  جمعیت  و  اسالمی   )حزب 

دیر شده بود.
نفری،  هزار   352 امنیتی  نیروی  موجودیت  با  گرچه  ا
ایاالت  به ویژه  بین المللی  جامعه  بی دریغ  حمایت 
تفاوت های ساختاری  و  افغانستان  از  امریکا  متحده 
که  تغییراتی  و  دارد  وجود  داعش  و  طالبان  میان  که 
پدید  جهان  و  منطقه  سطح  در  قدرت  مناسبات  در 
آمده است، تکرار آنچه در سال 1375 در افغانستان 
به نظر می رسد،  ناممکن  زیادی  تا حدود  افتاد  اتفاق 
چندان  نه  آینده ای  از  روشن  دورنمای  ترسیم  اما 
رزمی  نیرو های  کامل  خروج  صورت  در  به ویژه  دور 
 امریکایی بعد از سال 2016 به پیمانه ای دشوار است 
دوباره  فرورفتن  دست کم  یا  تاریخ  تکرار  از  ترس  که 
کام شکل های تازه ای بحران و بی ثباتی  افغانستان به 

کامال منتفی دانست. را نمی توان 
 امید و ناامیدی

جامعه  کمک های  از  دالر  میلیارد ها  مصرف  با 
وضعیت  گذشته،  سال   14 در  افغانستان  به  جهانی 
اقتصادی بخش بزرگی از مردم افغانستان بهبود یافته، 
کار های زیادی در راستای ایجاد و تقویت زیربنا های 
اقتصادی انجام یافته، نهاد های خدمات عامه ایجاد 
نیرو های  و تقویت شده و در راستای تجهیز و تمویل 
گام های بزرگی برداشته شده و در نتیجه  کشور  امنیتی 
باال  امیدبخشی  طرز  به  نیرو ها  این  به  مردم  اعتماد 
که غلبه نظامی  طالبان و دیگر جریان های  رفته است 

 حشمت اهلل رادفر
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رابطه درخت و حیات 

جزیره های آبی درقد
معرفی پارک ها و مناطق حفاظت شده کشور 

کاشته شده، ضایعات نداشته اند. عوامل ضایعات عدم 
با خاک، تخریب از سوی کودکان، موتر ها و  توافق 

رمه های حیوانات بوده است.
می گوید  کابل  شهرداری  سرسبزی  ریاست  معاون 
که در سال های اول نهال ها از کشورهای خارج وارد 
ساخته  قوریه ها  کابل  در  حاضر  حال  در  اما  می شد، 
غرس  کابل  شهر  در  همه ساله  که  نهال هایی  و  شده 

می شود، محصول همین قوریه ها می باشد.
غرس  تعداد  دارد  قصد  می گوید  کابل  شهرداری 
این  زیرا  دهد  افزایش  کابل  در  را  پهن برگ  درختان 
درختان قدرت جذب بیشتر رطوبت را دارند و از این 

طریق آلودگی هوا در شهر کابل نیز پایین می آید. 
به گفته احمدشاه اوریاخیل، سرسبزی شهر یک روند 
وجود  باغ   4 و  پارک   55 کابل  در  است.  دوامدار 
دارند که هر کدام از آن ها با استندردهای باال ساخته 
محلی  پارک ها  این  می گوید  نهاد  این  اما  شده اند 
برای بودوباش معتادین شده، شهرداری قادر نیست تا 

پارک ها را از وجود این افراد پاک کند.
به  نسبت  سرسبزی  نظر  از  کابل  شهر  وضع  آن که  با 
ده سال قبل تغییر قابل توجهی را به خود دیده اما هنوز 
از  شهر  این  کابل،  به  جمعیت  هجوم  به  توجه  با  هم 
خدمات اساسی شهرداری برخوردار نیست و در واقع 
شهرداری کابل قادر نیست برای جمعیت رو به ازدیاد 

این شهر خدمات رسانی کند.
برای  نهاد  این  ظرفیت  می گوید  اوریاخیل  احمدشاه 
و  نیست  کافی  کابل  جمعیت  برای  خدمات رسانی 

تشکیل این اداره به چهل سال قبل بر می گردد.
می گوید:  کابل  شهرداری  سرسبزی  ریاست  معاون 
در  گلدان   و  سرک  کیلومتر   600 از  بیش  »درختان 
کابل زیر حفظ و مراقبت شهرداری قرار دارد و این 
از طرفی  با سیستم عنعنوی آبیاری می گردد و  مقدار 
باالترین جریمه ای  داریم.  روزانه ضایعات درخت  ما 
نظر  قانون در  به درختان در  برای آسیب رساندن  که 
گرفته شده، سه تا چهار هزار افغانی است، که آن هم 
به درخت آسیب رسانده،  موارد کسی که  برخی  در 
جریمه نمی شود و پولیس ترافیک به این مساله توجه 

ندارد.« 
نقش  و  درخت  اهمیت  به  شهروندان  می آید   به نظر 
آنان  باشند.  کمی  داشته  آشنایی  پاکی  در  درخت 
از  می کنند،  احساس  را  هوا  حد  از  گرمی  بیش 
نقش  به  اما  می برند  رنج  محیطی  آلودگی های 
اثرات  کاهش  در  می توانند  خودشان  که  سازنده ای 

منفی گرمی  هوا داشته باشند واقف نیستند.
بودجوی  »شهرداری کابل واحد  اوریاخیل می گوید: 
در دولت نیست و خودش باید مخارج خود را تامین 
کند هرچند که چشمه های عوایدی در این نهاد وجود 

این  ویژگی  است.  یافته  ساحه  این  در  نیز  را  باختری 
نوع از آهوها داشتن شاخ های خاص می باشد که بیشتر 

برای تزیین از آن استفاده می گردد.
در ساحه حفاظت شده »درقد« انواعی از مارماهی ها و 
شیرماهی ها نیز زیست دارند که به گفته آقای ناصری 
یافت  آن ها  نمونه  جهان  در  بلکه  منطقه  در  تنها  نه 

نمی شود. 
اداره محیط زیست می گوید زندگی روستایی در این 
ناامنی ها  بر  عالوه  که  است  مشکالتی  از  یکی  ساحه 
شمار  به  خطرآفرین  شده  حفاظت  ساحه  این  برای 
می رود. باشندگان قریه ها از پوشش گیاهی این ساحه 

دارد که ما به خاطر زورمندان آن ها را به دست آورده 
نمی توانیم.«

در همین حال وزارت زراعت می گوید در 10 والیت 
برای این که ساحات جنگلی و پوشش گیاهی دوباره 
همین  در  است.  کرده  ایجاد  را  آبزیره ها  شود،  احیا 
کاری  چنار  پروژه  می گوید  امان یار  محمدامان  حال 
این وزارت که در زون مرکز روی دست گرفته شده 
ایجاد ساحات  برای  پروژه ها  موفق ترین  از  یکی  بود، 

سبز ارزیابی شده است.
مالداری  زراعت،  وزارت  جنگالت  بخش  رییس 
نمی کند  رد  را  کشور  در  جنگالت  قطع  آبیاری  و 
قطع  روند  بر  اقلیم  تغییر  و  فقر  ناامنی ها،  اما می گوید 
»در  می گوید:  وی  است.  گذاشته  منفی  اثر  درختان 
وجود  هم  احیا  وسیع  برنامه های  درختان  قطع  کنار 
داشته و برنامه های آگاهی دهی عامه هم وجود داشته 

است.« 
مناطقی  در  کشور  جنگلی  و  گیاهی  پوشش  بیشتر 
قرار دارند و همه  منازعه  است که عمال در جنگ و 
روزه تعداد زیادی از درختان و پوشش سبز در اثر این 
درگیری ها میان طرفین از بین می روند. در کنر و خط 
سرمایه های  همه روزه  درگیری ها  پاکستان،  با  مرزی 
طبیعی کشور را از بین می برند. قاچاق چوب چارتراش 
مشکل دیگری است که تا اکنون دولت نتوانسته است 
برای ممانعت از آن برنامه ای جدی روی دست گیرد.

محمدامان امان یار می گوید: »قطع درختان بر تغییر اقلیم 
اثر مستقیم دارد، در ضمن بر سطح آب های زیرزمینی 
اثر می گذارد و باعث فرار حیات وحش می شود. وقتی 
جنگل نباشد زنجیره حیات از هم می پاشد، هوا آلوده 
می شود و بادشکن ها از بین می روند. اضرار آن بسیار 
بار  به  را  فاجعه  یک  جنگل ها،  نابودی  است.  عمده 

می آورد.«
به باور امان یار، رییس بخش جنگالت وزارت زراعت 
در  به وظیفه خود  اگر هر شهروند کشور  مالداری  و 
جهانی  چالش های  کند،  عمل  محیط زیست  قبال 
»وقتی  می گوید:  او  می شود.  تبدیل  فرصت  یک  به 
پوشش گیاهی از بین برود، تعامالت بین عناصر طبیعی 
را  انسان  زندگی  با  درخت  رابطه  او  می رود.«  بین  از 
یعنی  درخت  درخت،  یعنی  »هوا  می کند:  بیان  چنین 

آب و آب یعنی حیات.«

برای رمه های گاو و گوسفند خود استفاده می کنند.
این خطری برای نابودی گیاهان بومی  ساحه می تواند 

باشد.
نوع   47 شده  انجام  تحقیقات  براساس  ساحه  این  در 
است.  شده  دیده  آن   نوع   11 که  شده  گزارش  گیاه 
که  می باشد  کشور  صادراتی  گیاه  یک  بویه  شیرین 
در این ساحه به صورت خودرو وجود دارد. عالوه بر 
شیرین بویه، نعنا، جوانی بادیان، زیره سیاه و کاسنی، 
و  بخش  گیاهان چاشنی  از  که  غیره  و  ترقات شنگل 

دارویی هستند در این ساحه یافت می شوند.
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دوامدار  ناامنی های  اثر  در  کشور  شرقی  والیت های 
روزانه در معرض نابودی قرار گرفته اند. 

مالداری  و  زراعت  وزارت  که  است  حالی  در  این 
ساحات  هکتار   7255 گذشته  سال   10 در  می گوید 
احیا  کشور  والیت   22 در  را  جلغوزه  و  پسته  جنگل 

کرده است.
وزارت  جنگالت  بخش  رییس  امان یار،  محمدامان 
زراعت می گوید در 32 والیت کشور به مساحت 275 
هکتار قوریه و بهبود وضع محیط زیست احداث شده 

است.
در همین حال از طریق پروژه چنارکاری در 10 والیت 
کشور 1.2 میلیون اصله نهال چنار با بسته های زراعتی 

در 174 هکتار زمین تطبیق شده است. 
معاون  اوریاخیل،  احمدشاه  که  است  حالی  در  این 
ریاست سرسبزی شهرداری کابل می گوید که بعد از 
تا 8 هزار درخت  تنها 7  سقوط طالبان در شهر کابل 
وجود داشت اما در حال حاضر بیش از سه ونیم میلیون 
و تصفیه هوای شهر  برای سرسبزی  درخت در کابل 

کاشته شده  است. 
از  که  مراقبتی  و  حفظ  با  می گوید  کابل  شهرداری 
درختان  درصد   5 از  بیش  گرفته  صورت  درختان 

این ساحه حفاظت شده تا حدود 500 متر از سطح دریا 
حفظ  بخش  رییس  ناصری،  جالالدین  دارد.  ارتفاع 
میراث های طبیعی اداره محیط زیست کشور می گوید 
و  بومی   گیاهان  بومی ،  حیوانات  به دلیل  ساحه  این 
زیستگاه اصلی برخی ماهی ها اهمیت دارد. نکته مهم 
در این است که در این ساحه حفاظت شده 12 قریه 
وجود دارد که نفوس مجموعی آن بر 65 هزار نفر بالغ 
می شود. این ساحه باتالقی و جزیره مانند می باشد که 
محیط مناسبی برای زیست انواع زیادی از پرندگان و 

حیوانات و گیاهان و آبزیان است.
منفی  اثر  ساحه  این  وحش  حیات  بر  ناامنی ها  ادامه 
ملی  اداره  حفاظتی  و  تحقیقاتی  تیم های  و  گذاشته 
این  در  کارشان  به  نمی توانند  کشور  محیط زیست 

ساحه بپردازند.
حیوانات  ساحه  این  در  می گوید  ناصری  جالل الدین 
وحشی از قبیل خرس نسواری، ببر، روباه، سیاه گوش، 
پلنگ فارسی، احتماال پلنگ برفی، تازی پلنگ، انواع 
پیشک ها، آهو های مختلف و انواع بزها به سر می برند.

جالل الدین ناصری می گوید این اداره رد پای آهوی 

در حالی که بین عناصر طبیعی رابطه تنگاتنگی از نظر 
تعامل همیشگی  بیولوژیکی وجود دارد و طبیعت در 
میان  این  در  اما  می باشد،  تشکیل دهنده اش  عناصر  با 
برخی فعالیت های بشری خارج از قاعده و بی رویه بر 
به نظر می آیند،  پایدار  مواهب طبیعت که همیشگی و 
و  روش  در  اگر  و  گذاشته  جا  بر  هولناکی  اثرات 
صورت  بازنگری  طبیعت  از  بهره برداری  شیوه های 
بالیا  از  امن خود  دامن  در  را  بشر  طبیعتی که  نگیرد، 
مصون می داشت، خود به دشمنی قهار تبدیل می گردد.

در  کارتوگرافی،  و  اداره جیولوژی  براساس گزارش 
میلیون هکتار، مساحت جنگالت در  سال1357، 1.9 
در  را  کشور  اراضی  درصد   3 که  است  بوده  کشور 
این   1381 سال  آمارستالیتی  براساس  می گرفت.  بر 

مساحت 1.3 میلیون هکتار محاسبه شده است.
آمار  این  ارایه  با  کشور  مالداری  و  زراعت  وزارت 
می گوید در سال 1392 با توجه به ارزیابی هوایی 1.7 
که  می دهد  نشان  را  درصد   2.64 که  هکتار  میلیون 
این به معنای افزایش سطح پوشش گیاهی در کشور 

می باشد.
اما از طرفی برخی از جنگالت در کشور در معرض 
در  گیاهی  پوشش  و  جنگل ها  دارند.  قرار  خطر 

بعد از معرفی مختصر مناطق حفاظت شده و پارک های 
ملی در بدخشان و بامیان و غزنی، این بار به منطقه ی 
و  دارد  قرار  کشور  شمال  در  که  می زنیم  سر  درقد 

حدود 80 کیلومتر از مرکز والیت تخار فاصله دارد. 
و  بکر  چشم اندازی  بندامیر  ملی  پارک  با  بامیان  اگر 
بدیع از رنگ آبی آب و در حصار دیوارهای آهکی، 
خاطره ای دل انگیر از یک سفر سیاحتی را تا مدت های 
مدید در ذهن مان جای می دهد، دره واخان و پامیرها 
بدخشان،  صبور  و  سربه فلک کشیده  کوه های  دل  در 
جلوه ای دل کش از طبیعت را در پس منظر دید ما قرار 
می دهد و پروازهای خیال انگیز و دسته جمعی »غاز های 
را  هجرت  فصل  شروع  غزنی،  ایستاده  آب  حسینی« 
اما جزیره های آبی، محیط سرسبز و  تداعی می کنند. 
هموار »درقد« در ولسوالی امام صاحب در تخار چیز 
دیگری است. جایی است که هر رهگذری را به تاملی 

آسوده بال فرا می خواند.

 مریم حسینی

 بخش چهارم  

 مریم حسینی 
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 دای چوبانی

چهار شنبه  7 اسد 1394      6سال نهم    شماره مسلسل 2184

ازبکستان  تجاری  بزرگ  شریک  دومین  و  ترکمنستان 
شده  تاجیکستان  بزرگ  شریک  سومین  و  قرغزستان  و 
اقتصادی  نفوذ  به چین،  امر  این  زمان،  با گذشت  است. 
منافع  برای  آن  از  کشور  این  که  داد  توجهی  قابل 
ساختن  بیشتر  و  کاال  انرژی،  قسمت  در  خود  راهبردی 
راه«  یک  کمربند،  »یک  طرح  مثل  زیربنایی  ابتکارات 
استفاده کرد. در سال 2013 قزاقستان مانع شرکت هندی 
»OVL« برای کسب سهم در میادین گازی کاشغان، بعد 
از موافقت اولیه برای فروش و عمدتا به دلیل پاسخ دیر 
دهلی جهت تکمیل تملک آن شد. این سهم به تدریج به 

»CNPC« فروخته شد.
اهمیت قراردادهای امنیتی دوجانبه

روسیه هنوز حضور امنیتی قابل توجهی در آسیای میانه 
دارد.  تاجیکستان  و  قرغزستان  در  نظامی  پایگاه های  و 
این کشور هم چنین منبع عمده کمک نظامی و امنیتی به 
بیشتر کشورهای آسیای میانه است که برای بقای قدرت 
هم چنین  روسیه  است.  حیاتی  میانه  آسیای  رژیم های 
نفوذش را در منطقه از طریق سازمان پیمان امنیت جمعی 
که در مسکو مستقر است، اعمال می کند. افزون بر آن 
قرغزستان و تاجیکستان عمیقا به پول هایی وابسته اند که 

اتباع شان از طریق کار در روسیه می فرستند.
به  نهادهایی  سیاسی  لحاظ  از  میانه  آسیای  کشورهای 
شدت کنترول شده با نظام های ریاست جمهوری متمرکز 
باالیی دولت  در سطوح  تصمیم گیری  نتیجه  در  هستند. 
مبهم است. در این شرایط، وابستگی حیاتی این کشورها 
در  منفعت عظیم  به شرکت های روسی یک  روسیه،  به 

کسب قراردادها و پروژه های بزرگ دولتی می دهد.
بلوک  یک  در  را  کشورها  این  تا  دارد  پالن  روسیه 
اقتصادی قوی یکجا سازد. در ماه جنوری 2015، روسیه 
اتحادیه  ارمنستان،  و  سفید  روسیه  قزاقستان،  کنار  در 
اقتصادی اوراسیا را تاسیس کرد که موانع تعرفه ای را از 
بین برده و پالیسی ها در قسمت کار و ترانسپورت را در 
این سه کشور، هماهنگ کرده است. اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا پالن دارد تا این ترتیبات را به دیگر کشورهایی 

که در منطقه اوراسیا واقع اند، تسری دهد. 
اهمیت قراردادهای امنیتی دوجانبه

هراس افگنی  منطقه،  در  عمده  چالش  امنیتی،  لحاظ  از 
و  افغانستان  کنار  در  که  میانه  آسیای  کشورهای  است. 
امنیتی  وضع  از  دارند،  قرار  سین کیانگ  ناآرام  والیت 
اند.  متاثر  پاکستان  قبایلی  منطقه  و  افغانستان  در  ناآرام 
فعالیت های جنبش اسالمی ازبکستان و جندالخلیفه، دو 
و  داخل  در  منطقه هم  در  گروه عمده هراس افگنی که 
هم در اطراف دره فرغانه در ازبکستان فعالیت می کنند، 

مایه نگرانی اند. 
بهتر  کنترول  علت  به  هراس افگنانه  حمالت  تدریج  به 
مرز ها بهبود یافت ولی حضور داعش و رقابتش با القاعده 
برای نفوذ جهانی، آسیای میانه را متاثر ساخت. این مساله 
در تغییر جهت اعضای جنبش اسالمی ازبکستان آشکار 
است که پیوند سستی با القاعده داشت ولی در ماه اکتوبر 

2014 حمایتش را از داعش اعالم کرد.

گروه های  منظمش؛  جنایات  شبکه های  با  فرغانه  دره 
طریق  از  را  فعالیت های شان  مالی  منابع  که  هراس افگن 
افغانستان  از  مخدر  مواد  قاچاق  و  اخاذی  آدم ربایی، 
به دست می آورند، خطرهای زیادی دارد. این دره اکنون 
رقابت  است.  فعالیت های داعش شده  برای رشد  محلی 
ممکن  آن،  محلی  تحرکات  و  القاعده  و  داعش  بین 
این گروه ها  به وسیله  ازدیاد حمالت تروریستی  به  است 
بر ضد مراکز دولتی از جمله تاسیساتی مثل خطوط گاز 
که  می تواند  امر  این  شود.  منجر  نفت  پاالیشگاه های  و 

زنجیره های تدارکاتی را از بین ببرد. 
از  یکی  همسایگانش،  و  میانه  آسیای  در  اتصال  نبود 
زمینه  این  در  است.  بوده  منطقه  در  عمده  چالش های 
از طریق کمربند  اتصال  ایجاد  را در  نقش رهبری  چین 
»یک  راهبرد  از  بخشی  حیث  به  ابریشم  راه  اقتصادی 
کمربند، یک راه« خود بر عهده دارد. با وجود وضعیت 
بی ثبات امنیتی، پکن پالن دارد تا والیت سین کیانگ را 
از طریق آسیای میانه به اروپا وصل کند؛ امری که منطقه 
خواهد  بدل  ترانسپورت«  و  ترانزیت  مرکز  »یک  به  را 
کرد. در سال های اخیر سین کیانگ، نزدیک 107 مسیر 
کرده  باز  همسایه اش  کشورهای  با  جاده ای  ترانسپورتی 

است. 
ابتکار  با  را  میانه  آسیای  کشورهای  چین  که  حالی  در 
است،  کرده  جلب  خود  به  راه«  یک  کمربند،  »یک 
کریدور  به  موسوم  منطقه ای  ابتکار  یک  عضو  هند 
ترانسپورتی بین المللی شمال- جنوب است که از ایران، 
دهلیز در صورت  این  اوراسیا می گذرد.  و  میانه  آسیای 
آماده شدن، به شکل قابل توجهی، زمان ارسال کاال بین 
داد.  خواهد  کاهش  را  میانه  آسیای  کشورهای  و  هند 
خط  طریق  از  آن  اتصال  با  را  دهلیز  این  توسعه  مودی 
ریل قزاقستان، ترکمنستان- ایران مطرح کرده است که 
همین حاال هم فعالیتش آغاز شده است. دو نقطه اتصال 
سوی  از  که  است  ایران  در  چابهار  بندر  دهلیز،  این  به 
هند انکشاف داده شده و یک دهلیز اختصاصی کاال در 
تا یک  دارند  پالن  این کشورها هم  هر دوی  قزاقستان. 

منطقه اقتصادی ویژه را در مسیر این دهلیز ایجاد کنند.
هند می تواند با ورود به آسیای میانه و افغانستان از طریق 
بندر چابهار پاکستان را که به حیث یک کشور ترانزیت 
کشور  این  دستیابی  اجازه  قیمتی  هیچ  به  که  هند  برای 
ترانزیتی  تجاری  توافق نامه  طریق  از  را  میانه  آسیای  به 
چابهار-  مسیر  بزند.  دور  نداد،  پاکستان،  افغانستان- 
به  نسبت  افغانستان  میانه/  آسیای  بلوچستان-  سیستان- 
والیت خیبر پختون خواه و بلوچستان؛ جایی که شورشیان 
حمالت متعددی را بر الری های حمل بار انجام داده اند 
کم خطر تر است. برخی از این چالش ها می توانند موانعی 
برای ورود به آسیای میانه باشند. با آن هم، تجارت هند با 
تالش فعال داخلی و داشتن حس روشنی هم از خطرها و 
هم منافع می تواند که از فرصت های اقتصادی و ظرفیت 

اتصال به آسیای میانه، بهره ببرد.

در این اواخر، نارندرا مودی، نخست وزیر هند سفر خود 
به جمهوری های آسیای میانه شامل قزاقستان، قرغزستان، 
وی  دیدارهای  کرد.  تکمیل  را  ازبکستان  و  ترکمنستان 
حضور پررنگ تر هند را در منطقه تسهیل خواهد کرد. 
آسیای میانه از لحاظ استراتژیک، بین اروپا و آسیا قرار 
دارد و فرصت های اقتصادی عظیمی برای سرمایه گذاری 
منابع  لحاظ  از  غنی  است  منطقه ای  میانه  آسیای  دارد. 
طبیعی- قزاقستان بزرگ ترین تولید کننده یورانیوم جهان 

بوده و ترکمنستان پنجمین ذخایر گاز جهان را دارد.
از  منطقه  این  در  حضور  برای  هند  نخستین  تالش های 
 2012 سال  در  مرکزی«  آسیای  »اتصال  پالیسی  طریق 
یک  نبود  و  قبلی  دولت  عالقمندی  عدم  به دلیل  به ویژه 
ارتباط ویژه به این منطقه ناموفق بود. همین بود که این 
به  برای شرکت های هندی جهت سرمایه گذاری  منطقه 
حد کافی جذاب نبود. اکنون پالیسی فعال تحت رهبری 
هند  برای  جدید  استراتژیک  فضای  یک  که  مودی 
تا  است  هند  تجارت  برای  درستی  زمان  آورده،  فراهم 
این منطقه را برای فعالیت تجاری، ارزیابی کند. تجارت 
محل  یک  حیث  به  را  میانه  آسیای  که  حالی  در  هند 
سرمایه گذاری و تجارت بررسی می کند، باید چهار بُعد 
را مد نظر داشته باشد: نفوذ جیوپولتیک منطقه ای؛ اهمیت 
ترتیبات امنیتی دوجانبه؛ مسایل امنیتی فرعی منطقه ای؛ و 

زنجیرهای تدارکات آسیب پذیر.
نفوذ جیوپولتیک منطقه ای

 ،1991 سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  سقوط  زمان  از 
قدرت های عمده برای نفوذ در آسیای میانه با هم رقابت 
بود،  بر منطقه حکمفرما  کرده اند. روسیه در دهه 1990 
تغییر  شدت  به  اوضاع  سپتامبر   11 حمالت  از  بعد  ولی 
کرد. ایاالت متحده بعد از آن حضور نظامی خود را در 
داد. در عین  افزایش  افغانستان،  به  با آمدن  میانه  آسیای 
حال، چین با سازمان همکاری شانگهای در منطقه عرض 
اندام کرد. سازمان همکاری شانگهای، که برای مبارزه 
شد،  ایجاد  مخدر  مواد  قاچاق  و  مذهبی  افراط گرایی  با 
همکاری  برای  تروریستی  ضد  ساختار  یک  ایجاد  به 
برگزاری  عضو،  کشورهای  قانون  تطبیق  نهادهای  بین 
تمرینات مشترک مبارزه با هراس افگنی و صورت بندی 
یک راهبرد برای مقابله با قاچاق مواد مخدر شروع کرد.

به دست  چین توانست اعتماد کشورهای آسیای میانه را 
شد.  منطقه  به  کشور  این  ورود  سبب  امر  این  و  آورد، 
این کشور در نتیجه بسیاری از شرکت های خود را برای 

سرمایه گذاری در منطقه تشویق کرد.
مثل  شرکت هایی  دولت  کمک  با  و   2001 سال  از 
هلی،  هاس  ینگ  دونگ  انکشاف  و  سرمایه گذاری 
وی، شرکت ملی پطرولیم چین، و گروه انرژی هسته ای 
آسیای  کشورهای  در  را  فعالیت هایی  چین،  عمومی 
رقیبان  آن ها  زمان،  گذشت  با  کردند.  شروع  میانه 
برخی  امریکایی و روسی شدند.  سرسخت شرکت های 
گزارش های رسانه ها یادآور شدند که بازارهای آسیای 

میانه با کاالهای »ساخت چین« لبریز شده اند.
و  قزاقستان  تجاری  شریک  بزرگ ترین  اکنون  چین 

یکی از فرماندهان در شمال افغانستان 
برای تروریستان طالب و مال غنیمت 
است.  کرده  مشخص  قیمت  آن ها 
اگر دولت این ابتکار را سال های قبل 
کشور  سرانه  عاید  حاال  بود،  کرده 
امریکایی  دالر  هزار  بیست  باالی  ما 
مشکلی  هیچ  ابتکار  اصل  با  من  بود. 
ندارم، فقط می خواهم آقای فرمانده 

را متوجه چند باریکی بکنم. 
فرمانده، قیمت طالب زنده و سالم را 
صد هزار، زخمی  را سی هزار و مرده 
کرده  تعیین  افغانی  هزار  بیست  را 
تشویق  را  جنگجویان  این  است.  
سالم  و  زنده  را  طالب  تا  می کند 
بگذارند. طالب زنده یا مورد شکنجه 
کرامت  خالف  که  می گیرد  قرار 
انسانی است و اعتبار کشور را پایین 
رها  پلچرخی  زندان  از  یا  می آورد، 
کشور  صورت  دو  هر  در  می شود. 
این  من  پیشنهاد  است.  کرده  ضرر 
زنده  قیمت های  فرمانده  که  است 
تا  کند  یکسان  را  مرده  زخمی  و  و 
نگران  جنگجو  رویاروی،  هنگام 

وضعیت آب و هوای طالب نباشد. 
فرمانده قیمت هر نوع طالب را یکسان 
گذاشته. قیمت طالب پاکستانی اگر با 
تا ماه آینده  برابر باشد،  طالبان دیگر 
پاکستان نصف جمعیت کشور خود 
صادر  افغانستان  به  طالب  نام  به  را 
راکت های  پولش  با  تا  می کند 
این  بنده  پیشنهاد  بسازد.  »غوری« 
بین  پاکستانی  طالب  قیمت  است که 
در  باشد.  افغانی  پنج صد  تا  سه صد 
انتقال طالب از پاکستان  این صورت 
تا شمال افغانستان، »واره دار« نخواهد 

بود. 
شرایط  نظرداشت  در  بدون  فرمانده، 
خیلی  را  قیمت ها  خراب،  اقتصادی 
بازار جهانی گذاشته است.  از  بلندتر 
روز  و  شب  کشور  امنیتی  نیروهای 
خیلی  دولت  اما  می کشند؛  طالب 
وقت ها حاضر نیست حتا نان خشک 
حالی که  در  بفرستد؛  آن ها  برای 
بیست  شمال  در  طالب  کشتن  قیمت 
ممکن  امر  این  است.  افغانی  هزار 
نیروها را تشویق کند تا وظیفه  است 
سرازیر  شمال  به  و  کنند  ترک  را 
شوند. این طوری سنگر های دیگر در 

کشور خالی خواهد شد. 
و در آخر این که فرمانده فقط قیمت 
جنگجویان طالب و مال غنیمت آن ها 
را مشخص کرده. از قیمت کسی که 
رها  پول  و  لنگی  و  با چپن  را  طالب 
فرمانده  اگر  نگفته.  چیزی  می کرد، 
هم  افغانی  هزار  پنج  افراد  این  برای 
دو  حاال  همین  من  بگذارد،  جایزه 
اوه،  می رسانم.  خدمت  را  نفرش 

نخیر! هر دویش محافظ دارد!

باریکی های 
قیمت گذاری

دای چوپانی

آیا بعد از سفر مودی
 آسیای میانه به روی هند 
گشوده شده است؟

منبع: دیپلومات

نوشته: سمیر پاتل

برگردان: یحیا سرپلی
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Co-soft # 83206874 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for the Assessment of the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number (Co-soft # 83206874) to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در پروسه داوطلبی 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج. ا. ا با توجه مبنی بر اسسمنت /نیازسنجی  سازمانی ی   
 با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

 

بتاریخ ظهر بعد از  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفادر خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 07.201529.

 

Co-soft # 83206873 

 

 

 

Tender Notification call for expression of interest: 

 

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

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for M&E Training to the 
General Directorate for Monitoring, Evaluation and Audit of the Administrative Office of the President 
(AOP) to submit their expression of interest letter to participate in the bidding process.  

Note: The Company bidding for this project must have a rich experience in organizational 
assessment especially in monitoring, evaluation and audit. 

 

To claim the tender documents for the bidding process, please send us your interest letter with the 
reference number of (Co-soft # 83206873)  to matiullah.sekandery@giz.de  latest by 29.07.2015 

 

 

 اطالعیه داوطلبی

که تطبیق کننده همکاری های تخنیکی  به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد ، از شرکت ها و موسسات که   GIZدفتر 
در عرصه اسسمنت /نیازسنجی  های سازمانی و کار آموزی تجربه کافی داشته باشند دعوت به عمل می آورد تا جهت اشتراک در 

"ریاست عمومی نظارت ، ارزیابی و تفتیش " ریاست عمومی اداره امور ج.  در ابیپروسه داوطلبی مبنی بر آموزش نظارت و ارزی
 ا. ا با توجه با شرایط داوطلبی درخواست های  "آفر" خود را به دفتر مرکزی جی ای زید بفرستند.

  

بتاریخ بعد از ظهر  4شرکت ها و موسسات که عالقه مند اشتراک در پروسه میباشند لطفا در خواست سهمگیری خویش را تا  ساعت 
 بفرستند.       matiullah.sekandery@giz.deبه آدرس الکترونیکی 29.07.2015

 

sanjarsohail@yahoo.com  سنجر سهيل صاحب امتياز: 
 parwiz_kawa@yahoo.com  0700228988  پرويز کاوه مدير مسوول:     

شاه حسين مرتضوي  0799037083 ســــردبير:         
اکبر رستمي، وحيد پيمان، ذبيح غازی، منان ارغند، سهيال وداع، مريم حسينی،   خبرنگاران:         

نوروز رجا   
سيد مجتبي هاشمي، فردوس کاوش و فريدون آژند ويراستاران:        

ظفر شاه رويي  0799319534 هماهنگي خبر:   
رضا مرادي- مصطفي سروري- مهدی فرهاد صفحه آرايي:    
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ايستگاه برج برق، سرک کلوله پشته، ناحيه چهارم، کابل نشانی دفتر کابل: 
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 july/29/2015 تاريخسه شنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده كشورهاي عضو سارك /وزارت ماليه  1

اعمار شبکه آبرسانی  عنوان پروژه 2 

 3 موقعيت پروژه قريه خواجه سياران عليا، جای نما و زرگران مرکز واليت پروان
روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-68/WATSIP-24/MOF.SAARC-5/CC/PRW/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون 
تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، 

 طريق ويب ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
سافت كاپي اسناد داوطلبي را بطور  ويا ه زبانانگليسيبUwww.mrrd.gov.afUسايت هاي

 دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات اين  از15:00الي 09:00در روز هاي رسمي از ساعت رايگان 
 دريافت نمايند.وزارت 

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين455000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدبعد بجه 02:00ساعت  August/30/2015 مورخيكشنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند22 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل سوم تعمير سه  از ظهربعدبجه 02:00ساعت  August/30/2015مورخ يكشنبه 
منزله، رياست تهيه و تداركات، وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر آفرگشائي وزارت صورت 

.آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.ميگيرد
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها

8

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development

 
 
 

 
 july/29/2015 تاريخسه شنبهدعوت براي داوطلبياعالن 

نهاد تداركاتي  وزارت احياء وانكشاف دهات شماره 

تمويل كننده كشورهاي عضو سارك /وزارت ماليه  1

عنوان پروژه حلقه چاه عميق و نصب پمپ دستی11حفاری  2 
 3 موقعيت پروژه قريه های مختلف ولسوالی سيد خيل واليت پروان 

روش داوطلبي  باز داخلي 3 

MRRD-97/WATSIP-37/MOF.SAARC-8/CC/BMY/94 نمبر ارتباطي پروژه 4 

وزارت احياء و انكشاف دهات در نظر دارد تا پروژه فوق الذكر را از بودجه عادي به اساس قانون 
تداركات قرارداد نمايد.شركت هاي واجد شرايط كه خواهش عقدقرارداد را داشته باشند، 

 طريق ويب ميتوانندسافت شرطنامه  ، نقشه، بل احجام كاري و ساير اسناد داوطلبي پروژه  را
سافت كاپي اسناد داوطلبي را بطور  ويا ه زبانانگليسيبUwww.mrrd.gov.afUسايت هاي

 دفتر ارتباط عامه، بخش تداركات اين  از15:00الي 09:00در روز هاي رسمي از ساعت رايگان 
 دريافت نمايند.وزارت 

 باشند.، جواز شركت را با خود داشته  واسناد داوطلبي داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه

5 توزيع شرطنامه

تضمين افر  بانكي) افغاني به شكل تضمين40,000مبلغ ( 6

. از ظهر ميباشدقبل بجه 11:00ساعت  August/30/2015 مورخيكشنبه  ضرب االجل براي 
تسليمي افرها

7

 طور سربسته مطابق به مندرجات شرطنامه، قانون و طرزالعمل يخويش راآفرهاداوطلبان 
روز فرها آبازگشايي .) روز كاري ارايه نمايند22 مدت (بهاز تاريخ اعالن بعد تداركات عامه 

در منزل سوم تعمير سه  از ظهرقبلبجه  11:00ساعت August/30/2015مورخ يكشنبه 
منزله، رياست تهيه و تداركات، وزارت احيا و انكشاف دهات، در تاالر آفرگشائي وزارت صورت 

.آفر هاي ديررسيده وانترنتي پذيرفته نمي شوند.ميگيرد
procurement@mrrd.gov.af             ايمل آدرس:  0752022302 شماره تماس: 

ادرس براي 
تسليمي آفرها

8

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Rural Rehabilitation & Development
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Hasht e Subh

موگرینی به تهران رفت

اقدام مشترک ترکیه و امریکا 
علیه داعش در سوریه 

اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول  موگرينی،  فدريکا 
مثبت  نتايج  به  نسبت  مقاله ای  تهران، در  به  با سفر  همزمان 

توافق هسته ای اخير با ايران ابراز اميدواری کرده است.
روز سه شنبه، ٦ اسد، فدريکا موگرينی، نماينده عالی اتحاديه 
با  مالقات  برای  امنيتی،  سياست  و  خارجه  امور  در  اروپا 
با  موگرينی  خانم  شد.  تهران  وارد  ايران  دولت  مقامات 
ديدار کرده  ايران  امور خارجه  وزير  محمد جواد ظريف، 

است.
رياض،  در  پيشتر  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول 
پايتخت عربستان سعودی با مقامات آن کشور ديدار کرده 

بود.
به گزارش بی بی سی، اين نخستين ديدار خانم موگرينی از 
ايران است که در پی توافق هسته ای بين ايران و کشورهای 
عضو گروه 1+5 صورت می گيرد. در جريان اين مذاکرات، 
سياست  سابق  مسوول  اشتون،  کاترين  و  موگرينی  خانم 
خارجی اتحاديه اروپا سهمی مهم داشتند و کمابيش نماينده 

و سخنگوی گروه 1+5 تلقی می شدند.
به  او  سفر  مورد  در  اطالعيه  ای  در  موگرينی  فدريکا  دفتر 
اجرای  نحوه  را  تهران  گفتگوهای  محور  که  گفت  تهران 
موگرينی  خانم  و  داد  خواهد  تشکيل  هسته ای  توافق 
»هم چنان به ايفای نقش هماهنگ کننده در اين زمينه ادامه 
خواهد داد.« قرار است مسايل منطقه ای و دوجانبه نيز در اين 

ديدارها مطرح شود.
که  مقاله ای  در  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  مسوول 
لندن  چاپ  گاردين،  روزنامه  در  ايران  به  سفر  با  همزمان 
منتشر کرده، يادآور شده است که توافق هسته ای اخير »پس 
اميد و  بيم و  از چند دهه تنش و بی اعتمادی، دوازده سال 
پرسيده  و  آمده  دست  به  فشرده«  مذاکره  ماه  دو  و  بيست 
است آيا اين توافق برگ جديدی را در روابط ايران با جهان 

خواهد گشود؟
متفاوتی  نظرات  زمينه  اين  در  ناظران  که  است  گفته  وی 
ابراز  تحولی  چنين  به  نسبت  برخی  حالی که  در  و  دارند 

اميدواری می کنند، سايرين آن را با ديده ترديد می نگرند.
خانم موگرينی در عين حال افزوده است که برای بروز 
جوانان  شادمانی  و  است  نياز  زمان  گذشت  به  تغيير، 
به  آنان  اميد  از  ای  نشانه  را  هسته ای  توافق  از  ايرانی 
و جامعه  ايران  روابط  در  تحول  سايه  در  بهتر  آينده ای 

جهانی دانسته است.

آنکارا  و  واشنگتن  امريکايی،  مقام های  گفته های  به  بنا 
تروريستی  گروه  نيروهای  دفع  برای  تا  کرده اند  توافق 
بزنند  متشرک  اقدامی  به  دست  سوريه،  شمال  از  داعش 
به شمار  آنها  از جمله  مرزی  منطقه حايل  ايجاد يک  که 

می رود.
به  به حمالت خود  ترکيه  ارتش  اقدام،  اين  موازات  به  اما 
مواضع نيروهای کرد در سوريه نيز ادامه داده است و هم در 
شمال سوريه و هم در شمال عراق، اهدافی را به توپ بسته 

يا بمباران هوايی کرده است.
اياالت  رييس جمهور  حالی که  در  فردا،  راديو  گزارش  به 
متحده در سفر افريقايی خود در اتيوپيا به سر می برد، يک 
مقام ارشد دولت امريکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است 
از  تهی  حايل  منطقه  يک  ايجاد  »قصد  واشنگتن  و  آنکارا 
داعش را دارند و می خواهند امنيت و ثبات بيشتری در مرز 

ترکيه و سوريه ايجاد کنند.«
به گفته اين مقام رسمی که نامش فاش نشده، جزييات اين 

»منطقه حايل« هنوز در دست بررسی است.
به  است  ممکن  منطقه  اين  می گويد  رويترز  خبرگزاری 
نوعی يک منطقه امن برای غيرنظاميان گريزان از جنگ نيز 

به شمار رود.

از  ديگر  که  است  سالی  چند  بادغیس:  8صبح، 
از محروم ترين  يکی  در  پسته«  »شول  شکسته شدن 
پسته های  نيست.  خبری  افغانستان  واليت های 
منطقه  مردم  توسط  اين سو  به  قرن ها  از  بادغيس 
رسمی  اعالن  بادغيس  واليت  در  می شوند.  چيده 
زمان چيدن پسته را »شکسته شدن شول پسته« عنوان 
می کنند. مردم بادغيس حتا يک افغانی از سرمايه ای 
سالی  چند  می شد،  خوانده  »ملی«  روزگاری  که 
تمامی  مسلح  گروه های  نمی برند.  بهره  که  است 
حتا  و  دارند  کنترل  تحت  را  واليت  اين  پسته زار 
مردم بومی ساکن در پسته زارهای اين واليت را در 
مناطق شان  از  پسته  برداشت  فصل  فرارسيدن  زمان 

اخراج می کنند.
ابتدای اين جنگل از مناطق کشک کهنه و کشک 
الی  و  می شود  آغاز  هرات  واليت  سنگی  رباط 
واليت  در  ترکمنستان  مرزی  خطوط  آخرين 
اين  از  بزرگی  بخش  اما  می يابد.  امتداد  بادغيس 
جنگل در واليت بادغيس موقعيت دارد؛ واليتی که 
هم از لحاظ امنيتی و هم از بُعد اقتصادی، ضعيف تر 

و وضعيتش شکننده تر از واليت هرات است.
در گذشته های نه چندان دور برداشت محصول پسته 
قانون مند بود. يعنی در اواسط و يا اواخر برج سنبله 
دولت پس از بررسی اين که آيا فصل برداشت اين 
ميوه خشک پربها فرا رسيده يا خير؛ از طريق مساجد 
مردم را به چيدن آن فرا می خواند و مردمی که ماه ها 
وسيع  جنگل  سمت  به  بودند  لحظه ای  چنين  منتظر 
پسته حتا از واليت های همجوار هجوم می بردند و با 

چيدن آن مبالغ هنگفتی را صاحب می شدند.
زمانی که  حتا  اما،  گذشته  دهه  يک  از  بيشتر  طی 
بادغيس در سال های نخستين پس از طالبان امن تر از 
هميشه بود، عدم حاکميت قانون و بی صبری مردم 
باعث می شد تا پسته های اين پسته زار عظيم، قبل از 
پخته شدن برداشته شود؛ در مواردی حتا در ماه های 

ثور و جوزا يعنی 3 تا 4 ماه پيش از موعد.
پانزدهم  که  می گويند  نيز  زراعتی  کارشناسان 
در  پسته  چيدن  برای  زمان  بهترين  سنبله  بيستم  تا 
زمان  اين  در  زيرا  است،  افغانستان  جنگالت غرب 
مرغوبيت  اوج  به  و  رسيده  پختگی  به  کامال  پسته 
اين فصل خندان می شود و وزن  می رسد. پسته در 
زيادتر  قبلش  ماه های  به  نسبت  برابر  سه  نيز  آن 

می گردد.
حاکميت  زمان  در  رسمی،  اليحه  براساس 
سال  هر  سنبله  بيستم  در  پسته  شول  محمدظاهرشاه 

شکسته می شد.
قوم  به  نام  محلی  اقوام  از  يکی  زمان  آن  در  حتا 
زندگی  آن جا  در  خانوار   300 با  »بوبک ها« 
می کردند، دولت وقت تصميم گرفت که اين اقوام 
را از دل جنگل پسته بادغيس بيرون کند و با دادن 
زمين های بديل برای آن ها در مناطقی از هرات و يا 

بادغيس سرپناه ايجاد کند که با کودتای 7 ثور، اين 
روند ناکام ماند.

خانواده های  شمار  می دهد  نشان  آمار  که  آن گونه 
خانواده  هزار  دو  به  اکنون  منطقه  اين  در  بوبک  
نام های  با  می رسد و در پهلوی آن ده ها قوم ديگر 
بادغيس  جنگالت  به  غيره...  و  الغری  دايزنگی، 
سرازير شدند و دولت افغانستان ديگر هرگز نخواهد 
توانست که جنگل پسته را به منطقه ممنوعه تبديل 

کند.
از غروق سرمايه ملی تا خريد اسلحه

همه  برای  »غروق«  اصطالح  بادغيس  جنگالت  در 
آشنا است. اين اصطالح از ادوار گذشته به جا مانده 
است، زمانی که شکارچيان محوطه ای را مختص به 
خود می دانستند و کسی اجازه شکار در آن منطقه 
و  مسلح  گروه های  اخير  سال های  در  نداشت.  را 
افراد زورمند جنگل پسته بادغيس را وجب به وجب 
طبيعی  منابع  آمر  عرفان  احمد  کرده اند.  »غروق« 
به روزنامه 8صبح  بادغيس  رياست زراعت واليت 
نيز  گفت که حتا يک باشنده ساير مناطق بادغيس 
چيدن  برای  که  نتوانسته  اخير  سال  دو  طی  به ويژه 
پسته اقدام کند. گروه های مسلح و افراد زورمند به 

مردم عادی اجازه برداشت آن را نمی دهند.
ساحات  در  کنترولی  هيچ  دولت  وی  به گفته 
جنگالت پسته بادغيس ندارد و گروه های مخالف 
دولت پس از چيدن پسته آن ها را می فروشند و از 

پول آن اسلحه و ابزار جنگی خريداری می کنند.
با  بارها  موضوع  اين  که  دارد  تاکيد  عرفان  آقای 
در  کشور  زراعت  و  داخله  وزارت های  مسووالن 
ميان گذاشته شده، اما آن ها کوچک ترين واکنشی 

از خود نشان نداده اند.
در غرب افغانستان در حالی منابع دولتی از کشف 
که  می دهند  خبر  طالبان  عايداتی  منابع  از  يکی 
حکومت مرکزی بارها مواد مخدر را از بزرگ ترين 
و  کشت  اما  است.  خوانده  طالبان  عايداتی  منابع 
برداشت مواد مخدر در غرب و شمال غرب کشور 
رونق  افغانستان  جنوب  و  شرق  مناطق  برعکس 

چندانی ندارد.
شده  گزارش  نيز  افغانستان  مناطق  از  برخی  در 
است که گروه های مخالف دولت از مردم عشر و 
زکات جمع آوری می کنند و با همان پول به نبرد با 
به نظر می رسد که عايدات پسته  دولت می پردازند. 
برای اين گروه ها بسيار بيشتر از آن است که بتوان 

به عنوان عشر و يا ذکات از مردم جمع آوری کرد.
مسووالن اداره زراعت بادغيس می گويند که افراد 
پسته  جنگل های  از  پسته  تُن   33750 ساالنه  مسلح 
بادغيس جمع آوری می کنند و هر کيلوگرام آن را 
تا ٦00  بين 400  بود آن  پخته  يا  به خام و  با توجه 
افغانی در بازار به فروش می رسانند و به طور اوسط 

ساالنه 1٦875000 افغانی از آن بهره می برند.

سقوط  از  پيش  حتا  که  می گويند  بادغيس  مردم 
پسته  شول  شدن  شکسته  خبر  منتظر  روزها  طالبان 
بودند، چند سالی است که حتا نمی دانند پسته های 

بادغيس چه زمانی چيده می شوند.
آمر منابع طبيعی رياست زراعت بادغيس می گويد 
به  فطر  عيد  روز  نخستين  در  امسال  زورمندان،  که 
جمع آوری پسته پرداختند، اما در برخی از مناطق نيز 
هنوز هيچ پسته جمع آوری نکرده اند و منتظر پخته 
شدن مغز آن اند تا از آن بهره اقتصادی بهتری ببرند.

يک دهه تا نابودی يک سرمايه ملی
چينش پيش از موعد پسته تنها نگرانی اداره زراعت 
پسته زارهای  نيست،  واليت  اين  مردم  و  بادغيس 
بادغيس و هرات بزرگ ترين جنگل پسته افغانستان 
پوشانيده  را  زمين  هکتار  هزار   30 از  بيشتر  ساحه 
هکتار  هزار  قبل 95  قرن  تا يک  اين جنگل   است. 
بود و طی يک قرن گذشته به ويژه در سی سال اخير 
توسط زورمندان تخريب شده و يک سوم جنگالت 

پسته از بين رفته است.
از ديگر مواردی که جنگل پسته بادغيس را شديدا 
است.  جنگل  تخريب  است،  داده  قرار  تاثير  تحت 
آمر منابع طبيعی زراعت واليت بادغيس می گويد: 
»مردم منطقه هيچ گونه موادی برای سوخت ندارند، 
از داشتن گاز، برق و غيره محروم اند و تنها وسيله 
آنان چوب درختان جنگل  برای  و پخت وپز  گرما 
پسته است که همين اکنون به شدت در آن منطقه 

تخريب می گردد.«
پيش  منوال  همين  به  وضعيت  »اگر  می گويد:  او 
به طور  بادغيس  تا ده سال ديگر جنگل پسته  برود، 
کل نابود خواهد شد.« به گفته او » در سال های اخير 
گسترده ی  تالش های  بادغيس  محلی  مسووالن 
جنگالت  قطع  از  جلوگيری  به خاطر  را  تبليغاتی 
تبليغات  اين  هرگز  ولی  انداختند  به راه  بادغيس 

چاره ساز نبوده است.«
هر چند در سال های اخير فرهنگ غرس نهال پسته 
در اين واليت رونق گرفته و به ويژه در مناطق امن، 
زمين های  ساحات  در  شماری  واليت  اين  مردم 
شخصی اين نهال را غرس کرده اند. اما مسلم است 
اقتصادی آن بی بهره خواهند  نفع  از  که ساير مردم 

ماند.
مواظبت از جنگل پسته و جلوگيری از تخريب آنان 
پيش از کودتای 7 ثور به عهده يک نيروی نظامی 

ويژه با نام »کندک سبز« بود.
هم چنان مسووالن اداره زراعت بادغيس می گويند 
که بر عالوه جنگل پسته، اين واليت ميزبان 1000 
تا  که  درختانی  است،  ارچه  درختان  هکتار جنگل 
چند سال قبل ساحه ای معادل ده هزار هکتار را تحت 
حاکميت  نبود  و  جنگ  و  می دادند  قرار  پوشش 

قانون به مرگ 90 درصد آنان منجر شده است.
زغال سنگ بديل مناسب برای سوخت

می گويند  بادغيس  واليت  زراعت  اداره  مسووالن 
که برای جلوگيری از قطع درختان پسته و ارچه در 
اين واليت راه حل مناسبی بايد پيدا شود. آمر منابع 
 30 در  مردم  که  می گويد  بادغيس  واليت  طبيعی 
زغال سنگ  معادن  بزرگ ترين  از  يکی  کيلومتری 

افغانستان، درختان پسته و ارچه را قطع می کنند.
منطقه  امنيت  تامين  از  پس  دولت  که  می گويد  او 
بايد معدن زغال سنگ سبزک را به قيمتی مناسب به 
مردم ساکن در جنگالت پسته بفروشد تا آن ها هم 
بديل مناسبی برای سوخت يافته باشند و هم از قطع 

درختان پسته و ارچه جلوگيری کنند.
بادغيس  جنگالت  خصوصی سازی  هم چنان 
محلی،  مسووالن  سوی  از  که  است  پيشنهادی 
اعضای شورای واليتی و مردم ارايه می شود تا شايد 
بدينوسيله از مرگ يکی از بزرگ ترين ساحات سبز 

افغانستان جلوگيری شود.
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