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بازی نگران کننده روس ها 
در افغانستان

نه اوباما گورباچف است 

و نه غنی نجیب

خروج  زمان بندی  جدول  به  توجه  با  برخی 
گورباچف تشبیه  نیروهای امریکایی، اوباما را به 
اوباما مثل  که  بودند  آقایان معتقد  کردند. همین 
شوروی-  اتحاد  زمامدار  آخرین  گورباچف- 
نیروهای  تمام  گورباچف   کرد.  خواهد  عمل 
خارج  افغانستان  از  حالی  در  را  شوروی  اتحاد 
افغانستان  وقت  زمامدار  نجیب  کتر  دا که  کرد 
گورباچف  کتر نجیب از  مخالف این امر بود. دا
را  شوروی  نیروهای  از  قسمتی  که  بود  خواسته 
که  افغانستان نگهدارد. نجیب می خواست  در 
کابل و شهرک مرزی  شوروی ها در خواجه رواش 
حیرتان مستقر باشند و به نیروهای نظامی  وقت 
این  به  گورباچف  اما  کنند.  کمک  افغانستان 
درخواست ها اعتنایی نکرد. شماری از بدبینان 
که بارک اوباما هم به همین روش  فکر می کردند 
بیرون  را  امریکایی  قوای  کل  و  می کند  عمل 

می کند.
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زنگ اول


روسیه در مورد نشست های چهارجانبه افغانستان، پاکستان، 
امریکا و چین اظهار بی باوری کرده و گفته است که حاضر 
نیست در این نشست ها حضور نمادین داشته باشد. روسیه 
دولت  و  طالبان  میان  مذاکره ای  که  است  گفته  هم چنین 
یافت.  نخواهد  تحقق  میالدی  جاری  سال  در  افغانستان 
اظهارنظر  و  چهارجانبه  نشست های  به  روسیه  بی باوری 
بدبینانه  این کشور در مورد تالش هایی که هدف آن یافتن 
راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان است، از رقابت ها و 

تضاد منافع مسکو با واشنگتن ناشی می شود. 
در  و روسیه  امریکا  تفاهمی که  است که  این  باور عموم 
مبارزه با تروریسم و ثبات سازی در افغانستان داشتند، حاال 
قلمرو  که  می کنند  تصور  حتا  عده ای  است.  رفته  بین  از 
افغانستان قرار است برای ضربه زدن به منافع امنیتی روسیه 
روسیه  گیرد.  قرار  استفاده  ابزاری  مورد  میانه  آسیای  در 
نگران ظهور داعش است و تصور می کند که عربستان و 

ترکیه پشت سر ظهور داعش در افغانستان هستند. 
اما تمام شواهد و مدارک نشان می دهد که مردم و دولت 
به  درد سر  ایجاد  برای  که  نمی خواهند  هرگز  افغانستان، 
روسیه، وسیله شوند. مردم و دولت افغانستان می خواهند با 
روسیه و کشورهای آسیای میانه روابط حسنه داشته باشند. 
روسیه ظرفیت های زیادی برای کمک به افغانستان دارد و 
کابل بدون تردید می خواهد از این کمک ها مستفید شود. 
به  افغانستان  در  دولتی  نهاد های  تقویت  که  است  روشن 
نداشته  افغانستان وجود  در  دولتی  اگر  است.  سود روسیه 
باشد و گروه های تروریستی در این جا مستقر شوند، کل 
همسایه  تروریسم  با  روسیه  خلوت  حیاط  و  میانه  آسیای 

خواهد بود.
بنابراین الزم است که روسیه در امر ثبات سازی با افغانستان 
همکاری کند. روسیه با چین و امریکا در افغانستان منافع 
گرفته  نا دیده  مشترک  منافع  این  نباید  دارد.  مشترک 
شود. گروه های تروریستی ای که حاال با دولت افغانستان 
می جنگند، با روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خصومت 
این گروه ها صرف دشمن  نیست که  این طور  می ورزند. 

امریکا و ناتو باشند. 
اگر روسیه تالش کند تا ثبات به افغانستان برگردد و جنگ 
جاری از طریق یک راه حل سیاسی به پایان برسد، بدون 
تردید فایده می کند. چیزی که خیلی خطرناک است این 
مقابل گروه  در  افراط گرا  از یک گروه  روسیه  است که 
افراط گرای دیگر استفاده کند. طالبان در وضع موجود شان 
باید  این چیزی است که روسیه  ندارند.  با داعش  تفاوتی 
آن را درک کند. طالبان هم خودشان را امارت می خوانند 
و داعش خودش را خالفت. این نشان می دهد که هر دو 
جریان به چیزی به اسم مرزهای ملی باور ندارند. این خود 
برای روسیه تهدید است. تا زمانی که طالبان خودشان را 
برای  باشد،  امیرالمومنین  امارت بخوانند و لقب رهبرشان 

کل دنیا تهدید هستند. 
روسیه باید در هماهنگی با کشورهای دیگر تالش کند تا 
طالبان به میز مذاکره بیایند، تشکیالت نظامی خود را لغو 
کنند، داعیه امارتی را کنار بگذارند و اصل رقابتی بودن 
سیاست را در محدوده  مرزهای ملی افغانستان به رسمیت 
بشناسند. این چیزی است که امریکا، چین و افغانستان در 
تالش ها شریک  این  در  باید  هم  روسیه  و  هستند  آن  پی 
گروه  این  که  حالی  در  طالبان  با  نمی تواند  روسیه  شود. 

داعیه امارت دارد، منافع مشترک داشته باشد. 
ادامه  افغانستان  دولت  تقویت  سیاست  به  باید  روسیه 
حضور  از  بین المللی  نشست های  تمام  در  روسیه  دهد. 
تروریسم  با  مبارزه  هدف  به  افغانستان  در  جهانی  جامعه 
به سود  است.  افغانستان حمایت کرده  در  دولت سازی  و 
تضاد  و  رقابت ها  از  را جدا  سیاست  این  که  است  مسکو 
امر  این  و  دهد  ادامه  دارد  متحده  ایاالت  با  که  منافعی 
را آن گونه که  ایجاب می کند که تالش های صلح کابل 

دولت افغانستان می خواهد پشتیبانی کند.

روسیه با طالبان امارتی 
منافع مشترک ندارد
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وزیر احیا و انکشاف دهات:

 برای بیش از 23هزار تن در قندهار زمینه کار را مساعد می سازیم 

وزیر خارجه: 

افغانستان تالش دارد از استخدام کودکان به عنوان سرباز جلوگیری کند 

نیاز به زمان سه ساله برای اصالح مدیریت معادن افغانستان

آلمان از افغان هایی که به کشور 
خود برگردند، حمایت می کند

طالبان در اطراف پایه های 
تخریب شده برق 

ماین فرش کرده اند
وزیر  درانی،  احمد  نصیر  انجنیر 
ادامه  در  دهات  انکشاف  و  احیا 
سه شنبه  روز  والیتی خود،  سفرهای 
کاریابی  پروژه ی  افتتاح  منظور  به 
پروژه های  کار  جریان  از  بازدید  و 
والیت  به  وزارت  این  انکشافی 
پروژه   است.  کرده  سفر  قندهار 
وزارت  کاریابی  و  مراقبت  حفظ، 
احیا و انکشاف دهات که حدود دو 
اول  مرحله  در  شد،  اعالم  پیش  ماه 
وزیر  می شود.  تطبیق  12والیت  در 
احیا و انکشاف دهات و معینان این 
گذشته،  ماه  یک ونیم  طی  وزارت، 
والیت های  در  را  کاریابی  پروژه ی 
خوست،  کنرها،  لغمان،  ننگرهار، 
و  هرات  بغالن،  جوزجان،  بلخ، 
احمد  نصیر  کرده اند.  افتتاح  نیمروز 
خبری  کنفرانس  یک  طی  درانی، 
والیت  محلی  مسووالن  حضور  با 
پروژه های  است  قرار  گفت  قندهار 
انکشافی 397شوراهای انکشافی در 
ولسوالی های نیش، پنجوایی، شیگه، 
ژری و مرکز قندهار حفظ، مراقبت 

خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
نماینده سرمنشی  با  کشور در دیدار 
اطفال  امور  در  متحد  ملل  سازمان 
می گوید  جنگی،  مناطق  در  درگیر 
تا  دارد  تالش  افغانستان  دولت 
چار چوب  در  اطفال  استخدام  از 
کند.  جلوگیری  مسلح  نیرو های 
آقای ربانی گفت متاسفانه افغانستان 
حضور  دلیل  به   1389 سال  در 
کودکان در صفوف قوای مسلح در 
ملل  سازمان  سرمنشی  ننگین  لیست 
متحد قرار گرفت. ولی از آن زمان 
افغانستان کاهش قابل مالحظه ای در 
صفوف  در  حاضر  کودکان  آمار 
وزیر  است.  آورده  مسلح  قوای 
بر  افغانستان  گفت،  کشور  خارجه 
خصوصا  بشر  حقوق  از  حمایت 
حقوق اطفال و کودکان تاکید دارد 
نیز  راستا دست آورد هایی  این  در  و 
خواهان  ربانی  آقای  است.  داشته 
سرمنشی  ننگین  لیست  از  خروج 
سازمان ملل متحد شد. هم چنان لیلی 

کشور  معادن  وزیر  صبا،  داوودشاه 
ایجاد اصالحات  برای  می گوید که 
در مدیریت معادن افغانستان دستکم 

سه سال وقت نیاز است.
این سخنان را در نشست  آقای صبا 
پیشنهادات  درج  برای  که  مشورتی 
در تعدیل قانون جدید معادن برگزار 

کشور  شمال  در  بغالن  والیت  در  امنیتی  مسوالن 
شهاب الدین  دند  آشوب زده  منطقه  که  می گویند 
جایی  را  که دست کم 15 روز پیش یک پایه برق 
افغانستان منهدم شد تصرف  به  ازبکستان  وارداتی 

کرده اند.
باشندگان کابل پایتخت کشور در این مدت بدون 
افراد  از این  پیش  بردند.  سر  به  تاریکی  در  برق 
پایه های  تخریب  در  داشتن  دست  هرگونه  طالبان 
کرده  رد  را  شهاب الدین  دند  منطقه  در  برق 
بودند؛ اما مقام های محلی این عمل را کار طالبان 

می خوانند.
بغالن  پولیس  فرمانده  نذیری،  عوض  محمد 
سفر  برق  پایه های  تخریب  محل  به  که  می گوید 
فرش  ماین  را  پایه  این  اطراف  طالبان  اما  کرده؛ 
کرده اند و به همین دلیل روند ترمیم این پایه ممکن 

است ساعاتی بیشتر از حد معمول طول بکشد.
نیروهای  اجازه  منتظر  که  می گوید  برشنا  شرکت 
تخریب شده  برق  پایه  ترمیم  برای  و  است  نظامی 

در دند شهاب الدین آمادگی کامل دارد.
که  است  گفته  بغالن  برق  رییس  همین حال  در 
ترمیم این پایه برق ممکن است یک هفته به درازا 

بکشد.

از  که  مهاجرانی  می گوید  درکابل  سفیرآلمان 
حمایت  مورد  بازگردند،  خود  کشور  به  آلمان 

دولت آلمان قرار خواهند گرفت.
مارکوسپوتسل، سفیرآلمان در یک نشست خبری 
در  پناهندگی  سخت  شرایط  که  گفت  درکابل 
آلمان شماری از پناهجویان را عالقه مند بازگشت 

به افغانستان کرده است.
بنا بر آمار ارایه شده نزدیک به یک میلیون مهاجر 
به آلمان  از سرتاسر جهان  در سال 2015 میالدی 
رفتند که از این میان 154000 نفر آن را شهروندان 

افغانستان به ویژه قشر جوان تشکیل می دهند.
حکومت های  کابل،  در  آلمان  سفیر  گفته  به 
تاجوانان  دارند  تالش  آلمان  و  افغانستان 
خود شان  کشور  در  ماندن  به   وتحصیل کرده ها 
داوطلبانه شماری  بازگشت  زمینه  و  کنند   تشویق 

از آنان به افغانستان را نیز مهیا سازند.
اواخر  از  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش  از  پس 
سال 2014 میالدی روند مهاجرت در میان افغان ها 
به سمت کشورهای اروپایی به ویژه آلمان سرعت 

گرفته است.

و بازسازی شوند. آقای درانی گفت 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  که 
کاریابی  زمینه های  ایجاد  منظور  به 
پنج ولسوالی  پروژه های  بازسازی  و 
افغانی  192.1میلیون  حدود  قندهار 
است.  کرده  هزینه  والیت  برای  را 
به  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر 
شوراهای  اعضای  محلی،  مسووالن 
گفت:  قندهار  بزرگان  و  انکشافی 
»با تطبیق و تکمیل مرحله اول برنامه 
کاریابی، در کنار این که پروژه های 
انکشافی 397شورا بازسازی و حفظ 

زروقی نماینده سرمنشی سازمان ملل 
افغانستان  تالش  از  تمجید  با  متحد 
در  کودکان  کاهش  راستای  در 
او  که  گفت  مسلح  قوای  صفوف 
شدن  بیرون  برای  همکارانش  و 
تالش  لیست  این  از  افغانستان 

خواهند کرد. 
گزارش  اساس  بر   ،1389 سال  در 
خاص  نماینده  کراکرامی،  خانم 
نام  متحد،  ملل  سازمان  سرمنشی 
حضور  بنابر  کشور  ملی  پولیس 

شده بود، بیان کرد.
که  می گوید  افغانستان  معادن  وزیر 
چندانی  میل  خارجی  شرکت های 
به سرمایه گذاری در معادن افغانستان 
امنیت،  نبود  بر  عالوه  زیرا  ندارند، 
و  قوانین  مقرره ها،  نبود  از  آنان 

ظرفیت الزم آگاه اند.

پطرولیم  و  معادن  وزیر  گفته  به 
افغانستان بروکراسی اداری و تداخل 
نظام  به  دست یابی  دولتی  نهادهای 
معیاری در عرصه معدن در افغانستان 
را به چالش روبرو ساخته و به همین 
دلیل دستکم سه سال زمان نیاز است 
تا نظام مدیریتی معادن در افغانستان 

اصالح شود.
کشور  معادن  وزارت  مسووالن 
حال حاضر  در  که  می گویند 
بر  افغانستان  در  معادن  استخراج 
از  شده  گرفته  کاپی  قانون  اساس 

یک کشور دیگر عملی می گردد.
از  سرشار  است  کشوری  افغانستان 
از سقوط  اما پس  معادن گوناگون، 
یک  به  نزدیک  تنها  حاال  تا  طالبان 
در  معادن  استخراج  در  دالر  ملیارد 
افغانستان سرمایه گذاری شده است.

حال  عین  در  می شوند،  مراقبت  و 
عزیز  هم وطنان  از  تن   23877 برای 
زمینه های  قندهار  والیت  در  ما 
مساعد  نیز  کوتاه مدت  کاریابی 
طریق  از  درانی،  گفته  به  می شود.« 
تطبیق برنامه کاریابی در کل حدود 
والیت  در  596925روزکاری 
حال،  این  با  می شود.  ایجاد  قندهار 
قرار است که وزیر احیا و انکشاف 
ده ها  میان  از  سفر،  این  در  دهات 
نیز به  پروژه  انکشافی، برخی شان را 

بهره برداری بسپارد.

زیر سن 18 سال در صفوف  اطفال 
نیروهای امنیتی افغانستان در فهرست 
متحد  ملل  سازمان  منشی  سر  ننگین 

درج گردید. 
تالش  افغانستان  دولت  که  این  با 
در  را  اطفال  حضور  تا  است  کرده 
صفوف پولیس تا حد امکان کاهش 
دهد با این حال چالش های فرا روی 
حقوق اطفال هنوز هم در افغانستان 

وجود دارد. 
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تعیین  کندز  جدید  والی  به حیث  عمرخیل،  اسداهلل 
او  شد.  معرفی  والیت،  آن  مردم  و  مسووالن  به  دیروز  و 
زمان  در  است.  مجاهدین  پیشین  فرماندهان  از  یکی 
اتحاد  حزب  اعضای  از  طالبان،  از  پیش  جنگ های 
کرزی،  حامد  دوره ی  در  بود.  سیاف  آقای  اسالمی 
شامل حزب دعوت، جریان تازه به رهبری آقای سیاف، 
وقتی  آن،  از  داد. چندی پس  ادامه  فعالیت سیاسی  به 
کندز  در  را  کارش  انتخابات ها  آستانه ی  در  جمعیت 
این  رییس  به عنوان  عمرخیل،  آقای  بخشید،  شدت 

کندز تعیین شد. حزب در 
جمعیت  فقید  رهبر  ربانی،  برهان الدین  این که  از  پس 
تعیین شد، اسداهلل  به حیث رییس شورای عالی صلح 
گماشت. کندز  عمرخیل را به حیث رییس این شورا، در 

آقای  که  دانست  می توان  موارد،  این  بر  مروری  با 
میان  در  و  ندارد  مشخصی  کامال  خط  عمرخیل، 
به  طرف  آن  و  طرف  این  قومی،  و  جهادی  جریان های 

فعالیت ادامه می دهد.
انعطاف پذیری آقای عمرخیل در این زمینه، هم به سود 

کندز است و هم به زیان این والیت می تواند باشد.
رضایِت  کسب  و  گون  گونا قوم های  سران  با  کنارآمدن 
کندز، می تواند ثمره ی انعطاف پذیری  همه ی باشندگان 
او باشد، اما نرمش با هراس افگنان، پذیرش خواسته های 
هراس افگنی  طرف دار  و  پنهانی  جریان های  ضدمردمی 
کندز،  کن در  میان قوم های سا و در  در داخل حکومت 
کل برای  کندز و در  کالنی را برای  می تواند دردسرهای 

کند. افغانستان ایجاد 
کندز  کاری والی های والیت  گذشته ی  گر نیم نگاهی به  ا
می توانیم  باشیم،  داشته  امروز  تا  کرزی  آقای  زمان  از 
کارهای  که آنان  چه اشتباه هایی داشتند و چی  بگوییم 
که  شد  خواهد  روشن  این  نیز  و  داده اند  انجام  خوبی 

کندز چیست. کاری والی جدید  بایدهای 
از  با رهایی  راحتی مردم  ابراهیمی،  عبداللطیف 

یم طالبان رژ
اسالمی، جمعیت  فرمانده حزب  ابراهیمی  عبداللطیف 
نمایندگان(،  مجلس  رییس  )برادر  جنبش  هم  گاهی  و 
بود. در  رژیم طالبان  از سقوط  کندز پس  والی  ُنخستین 
کمک های سرشاری  کنار این که  دوران والی بودِن او، در 
به افغانستان سرازیر می شد،  مردم خسته از حضور طالبان 
بودند و به نحوی، به آرامش و آزادی های نسبی به میان 
آمده، قناعت داشتند و نزدیک به همه ی باشندگان، از 
کسانی  حکومت رضایت داشتند. از جانب دیگر، تمامی 
که در این والیت بر سر قدرت بودند، دشمنان درجه یک 
طالبان بودند و عزم راسخی در مبارزه با طالبان داشتند و 
که عبداللطیف ابراهیمی به عنوان  گفته شود  در نهایت، 

کالنی برای انجام دادن نداشت. کار  کندز،  والی 
کام انجنیر عمر، آغاز خوب و پایان نا

پس از آن، انجنیر محمد عمر )از حزب اتحاد(، از والیت 
کندز معرفی شد. او با نحوه ی مدیریت  تخار به والیت 
کرد. سال های اول  کندز را رهبری  سنتی، سال های سال، 
کندز، خالی از دشواری بزرگ بود، اما در دو  حضور او در 

این، هیچ کاری نتوانست انجام دهد.
غالم سخی بغالنی، رانده شده ی معاونیت والیت 

سمنگان
عمرصافی  به  را  جایش  بغالنی،  غالم سخی  سرانجام، 
امنیت  مدیریت  از  غیر  چیزی  به  صافی،  عمر  داد. 
آغاز  در  که  حالی  در  بود.  پرداخته  کندز  آرامش  و 
ماسترپالن شهری  تطبیق  آغاز  بر  مبنی  کالنی  وعده های 
کندز و در صورت اجرا  در سه ماه آینده و تغییر چهره ی 
کناره گیری سپرده بود، اما هیچ یک از این  نشدن، تعهد 
از این که به عنوان والی  او بیش  وعده ها، عملی نشدند. 
ضد  بر  برنامه ها  طراح  مثل  کند،  برخورد  و  رفتار  کندز 
قوم  به  مربوط  تفنگ دار غیرمسوول  گروه های  از  بخشی 
کرد. طالبان را بر ضد آنان  تاجیک، ازبک و هزاره، رفتار 
مجرای نفوذ داد تا این که این طرح، نه تنها نتوانست آن 
کندز نیز انجامید و  کند، بل به سقوط  گروه ها را تضعیف 
بزرگ ترین سقوط پس از سرنگونی رژیم طالبان را رقم زد.

کند؟ اسداهلل عمرخیل باید چه 
در  گذشته  والیان  رهبری  با  حکومت،  منفی  کارکردهای 

کندز، نخست از همه، دو چیز را از میان برده است.
باشندگان  دیگر  آهسته  آهسته  که  است  اعتمادی  اولی 
کندز، به حکومت ندارند. بازرگانان، این والیت را ترک 
از  گریز  برای  داشته اند،  دست وپایی  که  آنان  کرده اند. 
کندز،  این والیت، دست و پا زده اند. دیگر به باشندگان 

وعده وعید های حکومت، بی معنا شده است.
اعتماد  و  رضایت  باید  همه  از  پیش  عمرخیل،  اسداهلل 
همه  که  آن گونه  آورد.  دست  به  را  کندز  باشندگان  همه 
اسداهلل  بدانند.  امنیت آور  و  صلح خواه  و  بی طرف  را  او 
مشکل  طرف هایی  با  است  ممکن  خودش  عمرخیل، 
کرسی مقام والیت  داشته باشد، اما باید، با نشستن روی 
و  کامل  بی طرفی  حزبی،  و  قومی  معادالت  در  کندز، 

مطلق داشته باشد.
اقتصادی  لحاظ  از  و تالش،  کار  14 سال  با  که  کندزی 
از  خالی  کامال  سال،  دو  باید  دست کم  شد،  شکسته 
که باشندگان و بازرگانان  ناآرامی و سرشار از آرامش باشد 

کنند. باالی حکومت اعتماد پیدا 
گروه های اثرگذار  کامل میان متنفذان و  ایجاد هماهنگی 
به وضعیت، برای به میان آوردِن امنیت و آوردن اعتماد، 
باید  عمرخیل  آقای  که  باشد  کاری  نخستین  می تواند 

انجام دهد.
بسیج  حزبی،  و  قومی  تعادل  حفظ  کار،  اراده  داشتِن 
نیروهای  قدرت مند  مدیریت  و  ناامنی  بر ضد  ذهنیت ها 

کارش موفق بسازد. امنیتی می تواندآقای عمرخیل را در 
بیان گِر  می تواند  عمرخیل،  اسداهلل  کاری  اول  ماه  یک 
گر آقای عمرخیل،  کاری او باشد. ا آینده موفق یا ناموفق 
بهبودی وضعیت  و  امنیت  آوردِن  اعتمادسازی،  اراده ی 
دست کم  کاری،  نخست  ماه  یک  در  باشد،  داشته  را 
کندز را  نگرانی های جدی امنیتی را از میان می بردارد و 
بیش تر از این نمی گذارد مرکز طالبان در شمال شرق باشد. 
قومی،  مردمی،  نیروهای  قدرتمند  مدیر  یک  به  کندز 

حزبی و امنیتی و بازسازی اعتماد و امنیت نیاز دارد.

گسترده شد  کندز، ناامنی ها  سال پایانی والی بودن او در 
و حتا یک بار نزدیک بود شهرستان دشت ارچی سقوط 
کهنه و خسته کننده شده  کند. ترفند مدیریت او، نزد مردم 
که  گل تپه  بود و در سال آخر والی بودنش، بخش هایی از 
افتاده  به دست طالبان  نیز  کندز می شدند،  مرکز  مربوط 
طالبان  و  نبود  کندز  متوجه  تنها  مشکل،  این  البته  بود. 
پذیرش  و  قومی  قابلیت  که  کشور  نقاط  از  برخی  در 

گرفته بودند. افراطی گرایی داشت، جان تازه 
مدیریت  عمر،  انجنیر  مسوولیت  زمان  پایان  نزدیکی  در 
اوضاع، از دست وی خارج شده بود و ناامنی سایه های 
به  عمر،  انجنیر  بود.  گسترده  کندز  روی  به  را  سنگینی 
یک تجدید برخورد نیاز داشت. اندک اندک، مدیریت 
موسفیدان  با  همکاری  به  را  خود  جای  او،  سنتی 
کم نفوذ، داده بود. دیگر مدیریت همه ی  قراردادی، ولی 
کندز، با راضی نگهداشتِن چند موی سفید، نمی توانست 

ممکن باشد.
جگدلک، قربانی طالب خواهان 

انفجاری  در  عمر  انجنیر  کشته شدِن  از  پس  ماه  چند 
محمد  تخار،  والیت  مرکز  تالقان  سپین زر  مسجد  در 
شد.  گماشته  کندز  والی  حیث  به  جگدلک،  انور 
و  هم کاری   و  بود  داده  شکل  کاری  کالن  تیم  یک  او، 
فرمانده  سیدخیلی،  عبدالرحمان  با  هم اندیشی اش 
و  خطوط  که  شد  باعث  زمان،  آن  پولیس  قدرت مند 
کندز،  گل  تپه و مرکز  مرکزهای طالبان و القاعده، از نقاط 
امن  نسبتا  شهرستان  یک  به  چهاردره،  شود.  برداشته 
قلعه ی  فراموش شده ی  ولسوالی  به  توجه  و  شد  تبدیل 
زال نیز افزایش یافته بود. چنان که برای ترمیم پل مشهور 
و  چهارده  به  را  زراعت  و  ترانسپورت  وزیران  چهاردره، 

قلعه ی زال برده بود.
جمعیت  فرماندهان  از  جگدلک،  که  آن جایی  از 
و  متنفذان  دل  بود  نتوانسته  کلی،  به طور  و  بود  اسالمی 
دست  به  بودند،  طالبان  طرف دار  که  را  قومی ای  سران 
ک سازی ولسوالی دشت ارچِی  بیاورد. عملیات برای پا
در حال سقوط، باعث نارضایتی های ارگ شده بود و از 
گذاشته شده بود.  جگدلک، چهره ی دیگری به نمایش 

که به جایش، غالم سخی بغالنی، معرفی شد. تا آن جا 
در  بود،  اسالمی  حزب  مربوط  که  بغالنی،  غالم سخی 
آزمون اصالحات اداری برای معاونیت والیت سمنگان، 
غیرکاری ای  رابطه های  خاطر  به  ولی  بود،  مانده  کام  نا
کندز  که با مارشال فهیم داشت، مستقیما به عنوان والی 

تعیین شد.
کار نداشت و وعده ی 20  او هیچ گونه توانایی برای انجام 
کار  که یک ساعت  کار را داده بود. غافل از این  ساعت 
روی یک طرح و اجرای اثربخش آن توسط زیردستان، 
و  والی  یک  میز  پشت  کار  ساعت  هزار  از  می تواند 

کردن ورق ها، سودمند باشد. امضا
کوچک ترین سند دولتی امضا می کرد و به معاونش،  او در 

حیثیت »هیچ« را داده بود.
تکمیل  به  نزدیک  زمان جگدلک  در  که  را  پروژه هایی 
از  تا سه ماه، به بهره برداری سپرد و غیر  بود، یکی یکی 

بایدهای کاری والی تازه کندز

که  بشار اسد، رییس جمهوری سوریه روز دوشنبه در سخنانی 
تشریح  به  شد،  پخش  کشور  این  تلویزیون  از  مستقیم  طور  به 
کشور و بویژه آتش بس طبق توافق مونیخ پرداخت.  شرایط این 
ایجاد  هدف  با  بس  آتش  اینکه  بیان  با  سوریه  جمهور  رییس 
گفته  گروههای به  ثبات برقرار می شود، این امکان را با وجود 

کشور ناممکن دانست. وی تروریستی در 
درخواست  مورد  در  اینجا  به  »تا  گفت:  باره  این  در  اسد  بشار 
کسی قادر  آتش بس در عرض یک هفته شنیده ایم. خوب چه 
که تمام شرایط را برای این آتش بس در یک هفته آینده  است 
تروریستی حاضر  گروه  گر یک  ا کس.  کند؟ هیچ  یکجا جمع 
کسی با آنها وارد  نشد به شرایط این آتش بس پایبند باشد، چه 

کند؟« گو می شود و آنها را مجبور به پاسخگویی می  گفت و 
کنفرانس مونیخ روز جمعه، دوازدهم  کننده در  کشورهای شرکت 
کردن زمینه های ارسال  فبروری بر سر برقراری آتش بس و فراهم 
مناطق تحت محاصره در سوریه  به  انساندوستانه  کمک های 

کردند.  توافق 
کشورهای  اولیه میان روسیه و  توافق  که  موضوع این آتش بس 
کنفرانس مونیخ است، با بمباران مواضع شاخه  غربی حاضر در 
رییس  است.  شده  همزمان  کرد  دموکراتیک  اتحاد  نظامی 
ترکیه  و  سعودی  عربستان  تحرکات  مورد  در  سوریه  جمهوری 
کنندۀ دستورات  گفت: »آنها صرفا اجرا  کشور  در رابطه با این 
که در این میان نقش مهمی دارند.  هستند و می خواهند بگویند 
تهاجم  تهدید  با  و  بگیرند  باج  ما  از  خواهند  می  آنها  واقع  در 
گر آنها اجازه داشتند  زمینی به دنبال امتیازگیری از ما هستند. ا
کنند قطعا چند ماه پیش اینکار  که این ادعاهای خود را عملی 

را انجام داده بودند.«
این  در  که  آنچه  مورد  در  اسد  بشار  جدید  سخنان  با  همزمان 
میستورا،  دی  استفان  گذرد،  می  سوریه  بحران  حول  و  کشور 
با مقامات  به منظور دیدار  امور سوریه  نماینده سازمان ملل در 

کشور وارد دمشق شد. این 

جرج بوش ریس جمهوری سابق امریکا، به برادرش جب بوش 
برای  امریکا  جمهوری  ریاست  نامزدی  جمهوریخواه  داوطلب 
کمک  کارولینای جنوبی  کنین  میان سا در  بیشتر  اقبال  کسب 

کند. می 
  ۲۰۰۰ سال  در  که  ساله   ۶۹ بوش  جرج  رویترز  گزارش  اساس  بر 
در  و سپس  کارولینای جنوبی  مقدماتی  گیری  رای  در  و ۲۰۰۴ 
نورت  گردهمایی  در  شد،  پیروز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کنار برادر جوانترش حاضر می شود. انتخابات  چارلستون، در 
شده  ریزی  برنامه  شنبه  روز  برای  جنوبی  کارولینای  مقدماتی 

است.
همان  جب  برادرش  انتخاباتی  کمپین  در  بوش  جرج  حضور 
کارولینای  جمهوریخواهان  دلگرمی  مایه  و  کمک  که  گونه 
بحث  آمدن  میان  به  ریسک  حال  عین  در  است،  جنوبی 
ترامپ رقیب هم حزبی جب  نیز دارد. دونالد  را  جنگ عراق 
بوش، بارها او را به دلیل تصمیم برادرش در حمله به عراق مورد 

حمله قرار داده است.
کنون عمدتا در اخبار حاشیه  حمایت جرج بوش از برادرش تا
ای انتخابات مشاهده شده و در حد اخبار مربوط به جلسات 

کمک مالی بوده است. خصوصی جمع آوری 
که حاال او به جریان اصلی اخبار راه می یابد، ناشی از لزوم   این 
کارولینای  کمپین انتخاباتی از سوی جب بوش در  ارتقا وجهه 
گیری ایالت آیوا ششم و در  جنوبی است. جب بوش در رای 

گیری نیوهمپشایر چهارم شد. رای 
جب  که  دهد  می  نشان  جنوبی  کارولینای  در  ها  نظرسنجی 
کروز و مارکو  بوش در جایگاه چهارم و پس از دونالد ترامپ، تد 

روبیو قرار دارد.
که در میان نامزدهای  دونالد ترامپ میلیاردر جنجالی امریکایی 
کارولینای  های  نظرسنجی  در  است،  پیشگام  جمهوریخواه 

جنوبی نیز مقام اول را دارد.

  نورالعین

بشار اسد:
آتش بس ظرف یک هفته

غیرممکن است

کمپاین انتخاباتی  کمک  ج بوش به  جر
برادرش جب بوش می شتابد  ACKU
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در  امریکایی  و  ناتو  نیروهای  فرمانده  کمبل،  جان  جنرال 
که به زودی جایش را به فرمانده دیگر هم وطنش  افغانستان 
که  است  گفته  اظهارنظرش  تازه ترین  در  می کند،  خالی 
نیروهای امریکایی در افغانستان باقی می مانند و منافع امنیتی 
کمبل  ایاالت متحده چنین چیزی را ایجاب می کند. جنرال 
راهبردی  و  کامل  خروج  که  بود  گفته  هم  امریکا  سنای  در 
نظامی  امریکا از افغانستان شاید یک نسل را در بر بگیرد. این 
که ایاالت  اظهارات جنرال ارشد امریکایی بیانگر این است 
کمکی  و  مستشاری  حضور  ناتو  سازمان  مجموع  و  متحده 
مشروع  نظام  سقوط  مانع  و  داشت  خواهند  سرزمین  این  در 

افغانستان خواهند شد. 
به گونه ای  اوباما  نبود.  این  اوباما  برنامه رییس جمهور  آغاز  در 
تا شروع سال 2017  امریکا  نیروهای  که  بود  کرده  برنامه ریزی 
کامال از افغانستان خارج شوند. طالبان و چهره های همسو با 
کلی از افغانستان  گروه هم منتظر بودند تا نیروهای ناتوبه  این 
و  ناتو  کامل  خروج  با  که  می کردند  فکر  آنان  شوند.  خارج 
طالبان  و  می پاشند  هم  از  افغانستان  امنیتی  نیرو های  امریکا 

کنند.  کل افغانستان را بار دیگر اشغال  می توانند 
نیروهای  خروج  زمان بندی  جدول  به  توجه  با  برخی 
کردند. همین آقایان  گورباچف تشبیه  امریکایی، اوباما را به 
گورباچف- آخرین زمامدار اتحاد  که اوباما مثل  معتقد بودند 
گورباچف  تمام نیروهای اتحاد  کرد.  شوروی- عمل خواهد 
کتر نجیب،  که دا کرد  شوروی را در حالی از افغانستان خارج 
نجیب  کتر  دا بود.  امر  این  مخالف  افغانستان  وقت  زمامدار 
را  شوروی  نیروهای  از  قسمتی  که  بود  خواسته  گورباچف  از 
که شوروی ها در  در افغانستان نگهدارد. نجیب می خواست 
کابل و شهرک مرزی حیرتان مستقر باشند و به  خواجه رواش 
گورباچف  کنند. اما  کمک  نیروهای نظامی  وقت افغانستان 

به این درخواست ها اعتنایی نکرد.
که بارک اوباما هم به همین  شماری از بدبینان فکر می کردند 
می کند.  بیرون  را  امریکایی  قوای  کل  و  می کند  عمل  روش 
محمد  و  کارمل  ببرک  به  را  کرزی  حامد  بدبینان  همین 
نظر  این  به  و  می کردند  تشبیه  نجیب  کتر  دا به  را  اشرف غنی 
که در زمان ماموریت محمد اشرف غنی به  دلیل خروج  بودند 
کامل نیروهای ناتو نظام افغانستان فرو می پاشد. اما دیده شد 
اشرف غنی  محمد  نه  و  است  گورباچف  اوباما  بارک  نه  که 
با  هلمند  و  کندز  جنگ های  در  امریکایی ها  نجیب.  کتر  دا
آن که  با  امریکایی ها  کردند.  همکاری  افغانستان  نیروهای 
عناصر  به  هلمند  جنگ  در  یافته،  پایان  رزمی شان  ماموریت 
کردند و به این ترتیب مانع  ضد دولت افغانستان حمله هوایی 

از سقوط آن والیت شدند. 
کندز هم مسیر جنگ را تغییر  حمالت نیروهای امریکایی در 
کرد. دخالت مثبت  داد و از پیشروی بیشتر طالبان جلوگیری 
کندز، این باور را به وجود  امریکایی ها در جنگ های هلمند و 
گروه طالبان با استفاده از زور نمی توانند  که دیگر  آورده است 
کمبل و بارک اوباما هم  کنند. جنرال  کل افغانستان را اشغال 

ملل  سازمان  سیاسی  نمایندگی  دفتر  پیش  روز  چند 
تلفات  از  را  خویش  ساالنه  گزارش  افغانستان  در 
آمارهای  بنیاد  بر  کرد.  منتشر  کشور  در  غیر نظامیان 
درصد   14.1 صفحه ای،   74 گزارش  این  در  ارایه شده 
افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  ملکی  تلفات 
نسبت داده شده، 1.2 درصد به خیزش های مردمی و 
نیروهای وفادار به حکومت، 61.3 درصد به مخالفان 
مسلح دولت و 17.4 درصد دیگر به هیچ طرفی نسبت 

داده نشده است.
سوی  از  گذشته  سال  که  ارقامی  در  که  حالی  در 
ملکی  تلفات  درصد   12.1 شد،  منتشر  سازمان  این 
درصد   2.2 افغانستان،  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به 
مخالفان  به  درصد   72.3 بین المللی،  نیروهای  به 
حکومت افغانستان و 10.4 درصد به هیچ طرف جنگ 

نسبت داده نشده بود.
تلفات  یوناما،  از سوی  ارایه شده  آمارهای  به  استناد  با 
و  امنیتی  نیروهای  عملیات های  پی  در  غیرنظامیان 
گذشته افزایش یافته  دفاعی افغانستان نسبت به سال 
تحقیق  نوعیت  به  توجه  با  آماری  چنین  ارایه  است. 
فرا  سال  این  در  که  دشواری هایی  درنظرداشت  با  و 
داشته  قرار  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  راه 
در  زیرا  است.  نبوده  نیز  انتظار  از  دور  چندان  است، 
سر  پشت  را  بزرگی  آزمون  کشور  مسلح  قوای  سال  این 
در  شتاب زدگی  و  کم دقتی  صورت  در  و  می گذاشت 
از  تلفات  چشم گیر  افزایش  امکان  عملیات ها  انجام 
داشت.  وجود  نیز  است  آمده  یوناما  گزارش  در  آنچه 
برای  سال  این  در  افغان  نظامیان  طرف  یک  از  چون 
اجرای  و  رهبری  گذشته  سال  چهارده  در  نخست  بار 
حضور  و  دخالت  بدون  و  مستقل  به گونه  را  عملیات 
هم  سویی  از  و  می کردند  تجربه  بین المللی  نیروهای 
از  کتیک های جنگی شان  با آوردن تغییر در تا طالبان 
مناطق مسکونی برای انجام حمالت در برابر نیروهای 
گروه طالبان  دولتی استفاده می کردند. با توجه به این، 
که دیده شده است- به هیچ  در میدان جنگ– چنان 
قانونی پابند نبوده و در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی 
که برای انجام عملیات برداشته اند  گامی  کشور در هر 
متعهدانه قوانین نظامی و بین المللی را جهت جلوگیری 
که در بسیاری  کرده اند  تلفات مردم ملکی رعایت  از 
نیز همین موضوع  انجام عملیات  ها  کندی  موارد دلیل 
که  ملکی  تلفات  اصلی  عامل  بنا  است.  شده  عنوان 
نیز  است  آمده  میان  به  نظامی  عملیات  انجام  پی  در 
ملکی  مردم  و  مسکونی  مناطق  از  زیرا  هستند.  طالبان 
دیده  که  چنان  اما  کرده اند.  استفاده  سپر  به عنوان 
توجهی  نکات  این  به  گزارش  تهیه کنندگان  می شود 
امنیتی-  )نیروهای  دو  هر  و  نداده  خرج  به  چندانی 
»کانسپت«  یک  در  را  طالبان(  و  افغانستان  دفاعی 
گر  ا شک  بدون  کرده اند.  نتیجه گیری  و  کرده  بحث 
به جامعیت  این نکات توجه جدی تر می شد، هم  به 
نیروهای  نفع  به  آمارها  هم  و  می کرد  کمک  تحقیق 
دولت  مسلح  مخالفان  و  می یافت  تغییر  افغان  امنیتی 
تلفات  که به عنوان61.3 درصد  از آنچه  مسوول بیشتر 

گفته شده است، استنباط می شد. 
که در تحقیق ارایه شده یوناما قابل نقد  نکته دیگری 

جان  کردند.  صادر  طالبان  حامیان  محکمی  به  پیام های 
کمبل از حضور درازمدت امریکایی ها در افغانستان صحبت 
ناتو  نیروهای  مطلق  خروج  که  گفت  هم  اوباما  بارک  و  کرد 
که طالبان به روند آشتی تن دهند و  زمانی محقق خواهد شد 

صلح پایدار برقرار شود. 
که سران حکومت وحدت ملی می خواستند از  این پیامی  بود 
آنان می خواستند مطمین شوند  بشنوند.  امریکایی  مقام های 
امنیتی  نیروهای  از  و  می ماند  باقی  افغانستان  در  امریکا  که 
خارج  کلی  به  ناتو  نیروهای  گر  ا می کند.  حمایت  داخلی 
افغانستان  از  بر بخش هایی  که طالبان  بود  می شدند، روشن 
مسلط می شدند و جنگ وارد بعد تازه می شد. در آن صورت 
مقاومت های  و  نمی ماند  باقی  افغانستان  در  دولتی  شاید 
کنده در برابر طالبان شکل می گرفت و  محلی، غیرنهادی و پرا

افغانستان به سال دوهزار عقب گرد می داشت. 
که نیروهای امنیتی افغانستان  جنرال های امریکایی می دانند 
هنوز خیلی جوان اند و نیاز به آموزش بیشتر دارند. این نیروها 
این  تحمل  که  است  روشن  و  می دهند  تلفات  جنگ  در 
تلفات سنگین ناشی از بی تجربگی این نیروها است. ضرور 
تربیه  افغانستان  ارتش  برای  افسران  جدید  نسل  که  است 
توانایی و ظرفیت اداره یک اردوی مدرن  که  شود، افسرانی 
از  باشند،  آشنا  خارجی  زبان های  به  باشند،  داشته  را  ملی 
کرده بتوانند و مطالعات عمیقی درباره  منابع بیرونی استفاده 

کتیک های نظامی  داشته باشند.  راهبرد ها و تا
را  کشورهای اطراف ما هم سال های طوالنی  ارتش سازی در 
سال،  هشت  یا  هفت  ظرف  که  نبود  طور  این  گرفت.  بر  در 
تجربه  امریکایی ها  باشد.  گرفته  قدرتمند شکل  اردوی  یک 
کشورهای  کمک به نیروهای امنیتی  زیادی در ارتش  سازی و 
حمایت  بدون  که  می دانند  امریکایی ها  دارند.  مختلف 
گروه های  با  مقابله  به  قادر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آنان 

تروریستی نیستند.
طالبان تشدید جنگ را معلول حضور امریکایی ها می دانند، 
اما چنین چیزی حقیقت ندارد. عالمان دینی طرفدار نظام 
را  ناتو  مستشاران  و  امریکایی  نیروهای  افغانستان،  مشروع 
امریکایی  نیروهای  اشغال گر.  نیروی  نه  می دانند  معاهد 
حضور  هم  سعودی  عربستان  و  قطر  در  معاهد  به عنوان 
زیر  را  حضور  این  کشورها  این  بزرگ  مفتی  های  و  دارند 
وجود  طالبان  صفوف  در  عاقل  عناصر  گر  ا نبرده اند.  سوال 
با  از جنگ دست بکشند،  باید هرچه زودتر  داشته باشد، 
براساس یک  و  بنشینند  کره  مذا میز  روی  افغانستان  دولت 
کنند،  لغو  را  نظامی  خود  تشکیالت  آشتی،  معقول  طرح 
اسلحه خود را تسلیم و وارد فاز فعالیت های سیاسی شوند. 
حضور  به  درازمدت  در  یابد،  تحقق  سناریویی  چنین  گر  ا
کمک های بیشتر فنی،  نظامی  ناتو نیاز نخواهد بود بلکه به 
نبود  در  اما  داشت.  خواهیم  نیاز  آنان  اقتصادی  علمی  و 
برای  ناتو  کامل  خروج  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  ثبات 

افغانستان زهر است.

مولفه  دو  که  است  آن  استمرار  و  اعتبار  میزان  است، 
مهم در انجام تحقیق علمی و جامع پنداشته می شود. 
گردآوری  گزارش یوناما چگونگی  برعالوه چنان که در 
این اطالعات یادآوری شده است، نوعیت جمع آوری 
گردآوری  آن ها  از  اطالعات  که  منابعی  و  اطالعات 
که  تحقیقی  گزارشی  بسا  چه  و  نبوده  مسلکی  شده 
کشور تعمیم داده  گرفته، در سطح  بر12 والیت صورت 
شده است. یافته های این تحقیق با توجه به اعتبار و 

استمرار ضعیف آن نمی تواند تعمیم پذیر باشد.
سازمان  سیاسی  نمایندگی  دفتر  می رود  انتظار  هرچند 
کارویژه های مهم این نهاد تالش برای  که یکی از  ملل 
برقراری صلح در سطح جهان می باشد، با حمایت از 
برقراری  برای  که  افغانستان  و دفاعی  امنیتی  نیروهای 
کارکرد  از  شفاف  و  دقیق  ارزیابی  به  می رزمند  صلح 
کارگیری  گزارش با به  آنان بپردازد؛ اما متاسفانه در این 
گروه های  به  به گونه ای  سیاسی  اصطالحات  برخی 

مخالف مسلح دولت مشروعیت داده شده است.
گفت سال 2015 سال نفس گیر برای  در نهایت می توان 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانسان و سال ُپر از تلفات 
و شکست برای مخالفان حکومت بوده است. با آن که 
نیروهای  حضور  عدم  به  توجه  با  سال  این  آغاز  در 
یا  یک  گرفتن  اختیار  در  از  نگرانی هایی  بین المللی، 
مطرح  طالبان  سوی  از  دایمی  شکل  به  والیت  چند 
آخرین  طالبان  بودیم  شاهد  که  چنان  اما  می شد. 
کار  این  بخشیدن  تحقق  برای  نیز  را  خود  تالش های 
تلفات  عوض  در  و  نشدند  موفق  که  دادند  انجام 

سنگینی را نیز متقبل شدند. 
برخی  در  برجسته ای  نکته ضعف های  شک  بدون 
امنیتی  نیروهای  نظامی  عملیات های  انجام  در  موارد 
از  نمی توان  که  است  داشته  نیز وجود  کشور  دفاعی  و 
یک  اندوختن  با  می رود  انتظار  کرد.  چشم پوشی  آن 
انجام عملیات ها خطاهایی  سال تجربه مستقالنه در 
و  نشده  تکرار  دوباره  است،  سرزده   2015 سال  در  که 
از  بیشتر  مراتب  به  کشور  مسلح  قوای  دست آوردهای 

پیش باشد.

  فردوس

 ارشاد هنریار

نه اوباما گورباچف است
و نه غنی نجیب

درنگی بر گزارش سال 2015 
یوناما از تلفات ملکی در کشور

هرچند انتظار می رود دفتر نمایندگی 
که یکی از  سیاسی سازمان ملل 
کارویژه های مهم این نهاد تالش 

برای برقراری صلح در سطح جهان 
می باشد، با حمایت از نیروهای امنیتی 

که برای برقراری  و دفاعی افغانستان 
صلح می رزمند به ارزیابی دقیق 

کارکرد آنان بپردازد؛ اما  و شفاف از 
کارگیری  گزارش با به  متاسفانه در این 
برخی اصطالحات سیاسی به گونه ای 

گروه های مخالف مسلح دولت  به 
مشروعیت داده شده است.

ACKU



بازی نگران کننده روس ها 
در افغانستان

جالب این جاست که روس ها طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی 
می شناسند اما به نظر می آید که به خاطر ترس از نفوذ داعش در آسیای میانه 
و قفقاز، کرملین حاضر است که تا حدودی با طالبان همکاری کند. این را نباید 
فراموش کرد که روسیه و دولت های آسیای میانه چشم انداز بازگشت طالبان 

به قدرت را رد نمی کنند. طالبان نیز همواره به کشور هایی مانند روسیه 
گفته اند که آن ها هیچ هدف سیاسی و نظامی  فراتر از افغانستان را دنبال 

نمی کنند. پس از این که این گروه برای مدت کوتاهی والیت کندز را به دست 
گرفت، مال منصور ابراز داشت که آن ها قصد نفوذ در مناطق بیرون از مرز های 

افغانستان را ندارند.
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بازی خاورمیانه  بحران سوریه عمال روس ها را وارد 
از جنگ  امریکایی ها پس  منطقه ای که  کرده است؛ 
دولت های  داده،  را گسترش  نفوذ خود  آن  در  سرد 
می کوشد  و  ساخته  سرنگون  را  روسیه  به  نزدیک 
که یکی از آخرین متحدان آن، بشار اسد را توسط 
گروه های اسالم گرا و سکوالر مخالف سقوط دهند. 
این روند برای روس ها قابل قبول نبوده و با اشتراک 
که  می کوشند  سوریه  در  نظامی  هوایی  عملیات  در 
رویداد ها را به نفع خود و دولت بشار اسد تغییر جهت 

بدهند.
همکاری با طالبان

تماس های  افغانستان  در  داعش  نفوذ  با  روس ها 
به گفته  کرده اند.  آغاز  طالبان  با  را  خود  اطالعاتی 
گذاشتن  اشتراک  به  کار  این  از  هدف  روسیه، 
که  جایی  آن  از  و  بوده  داعش  مورد  در  اطالعات 
همکاری  پس  می کنند،  مبارزه  داعش  با  نیز  طالبان 
پیدا  مشخصی  همسویی های  طالبان  و  روسیه  میان 

کرده است.
براساس اطالعات موجود، در منطقه قفقار دو گروه 
دارد:  وجود  ساخته اند،  نگران  را  روس ها  که  مسلح 
جبهات  با  نزدیک  ارتباط  که  قفقاز  امارت  یکی، 
دومی،  دارد؛  سوریه  در  القاعده  به  مربوط  النصره 
است.  داعش  گروه  اسالمی   دولت  قفقاز  والیت 
به  نزدیک  که  می زند  تخمین  روسیه  استخبارات 
۲۴۰۰ نفر از منطقه قفقاز به داعش پیوسته اند. برخی 

با  چهار جانبه  نشست  طریق  از  افغانستان  حکومت 
اشتراک کشور های امریکا، چین و پاکستان می کوشد 
که با طالبان راه گفتگو و مصالحه را باز کند؛ فراتر 
و  نزدیکی  زمینه های  می تواند  نشست  این  آن،  از 
کاهش اختالف با پاکستانی ها را نیز فراهم سازد. اما 
افغانستان و روند  روس ها گویا خواب دیگری برای 
به نظر می آید که کرملین  با طالبان دیده اند.  مصالحه 
ایاالت  رهبری  به  صلح  گفتگوهای  که  نیست  مایل 
مایل  برسد. روس ها  موفقیتی  به  افغانستان  در  متحده 
هستند که در این روند نقش خود را بیشتر ساخته و 
به همین خاطر تماس های خود را با طالبان نیز افزایش 
طالبان  از  بخش هایی  امریکایی ها،  باور  به  داده اند. 
و  شده  آموزشی  نظامی  و  روس ها حمایت  از سوی 
روی  را  خود  تمرکز  تمام  طالبان  که  نیست  بی دلیل 
کرده  تاجکیستان،  با  مرزی  نقاط  به خصوص  شمال، 
تا در آنجا پایگاهی برای خود ساخته و از آن طریق 

تماس های بیشتری با روس ها داشته باشند.
طرح بیهوده امریکایی

ضمیر کابلوف، سفیر اسبق روسیه در کابل و اکنون 
نماینده این کشور در امور افغانستان، در مصاحبه ای 
با خبرگزاری روسی ریانووستی گفت که »مسکو به 
ملحق  افغانستان  در  بحران  رفع  بر  مبنی  امریکا  طرح 
نشده اما در عین حال آماده است که روند گفتگوهای 
به گفته  کند.«  راه اندازی  را  روسیه  ابتکار  به  صلح 
نماینده خاص روسیه، »ما قبال به امریکایی ها گفته ایم 
این رویدادها و نشست های  اشتراک در  به  میلی  که 
بیهوده نداریم. صادقانه باید بگویم که از اشتراک در 
برنامه های واشنگتن خسته شده ایم. ما همواره به آن ها 
در مورد عدم موثریت اقدامات شان گفته ایم و این در 

عمل نیز ثابت شده است.«
امریکایی ها  طرح های  که  دارد  باور  کابلوف  آقای 
قبل از هر چیزی در جهت تامین منافع خودشان بوده، 
افغانستان روندی  مایل است که در  این رو روسیه  از 
را آغاز کند که در آن نفع دولت های منطقه از جمله 

روسیه نیز تامین شود.
در  امریکا  تالش های  از  روسیه  نماینده  انتقادات 
و  مسکو  اختالفات  با  نزدیک  ارتباط  افغانستان 
دارد.  سوریه  و  اوکراین  قضایای  سر  بر  واشنگتن 

بین پنج  از آن است که  از تخمین های دیگر حاکی 
الی هفت هزار نفر از روسیه و آسیای میانه به داعش 
و گروه های مشابه آن ملحق شده اند. به باور روس ها، 
شود،  منجر  موفقیت  به  روسی  نیرو  های  بمباران  اگر 
مناطق  به  مجدد  بازگشت  برای  مذکور  جنگجویان 
خود اقدام خواهند ورزید که مهم ترین مسیر در این 

راه، افغانستان خواهد بود.
به عنوان  را  طالبان  روس ها  که  این جاست  جالب 
می آید  به نظر  اما  می شناسند  تروریستی  گروه  یک 
و  میانه  آسیای  در  داعش  نفوذ  از  ترس  به خاطر  که 
با طالبان  تا حدودی  قفقاز، کرملین حاضر است که 
فراموش کرد که روسیه  نباید  را  این  همکاری کند. 
و دولت های آسیای میانه چشم انداز بازگشت طالبان 
به  همواره  نیز  طالبان  نمی کنند.  رد  را  قدرت  به 
کشور هایی مانند روسیه گفته اند که آن ها هیچ هدف 
سیاسی و نظامی  فراتر از افغانستان را دنبال نمی کنند. 
پس از این که این گروه برای مدت کوتاهی والیت 
کندز را به دست گرفت، مال منصور ابراز داشت که 
آن ها قصد نفوذ در مناطق بیرون از مرز های افغانستان 

را ندارند.
همکاری  با  مخالفتی  ظاهر  در  امریکایی ها  این که  با 
اما  نداده اند  نشان  از خود  طالبان  و  روسیه  اطالعاتی 
مقامات استخباراتی امریکا به سرویس خبری »یاهو« 
حمایت  را  طالبان  از  بخش هایی  روس ها  که  گفتند 
نظامی  و آموزشی می کنند. به گفته آن ها، »روسیه پول 

داعش  با  مبارزه  به منظور  طالبان  اختیار  در  سالح  و 
در  گروه  این  جنگجویان  به  هم چنان  و  داده،  قرار 
نظامی   آموزش  تاجیکستان  در  آموزشی ای  کمپ 
پیش  که  می گویند  امریکایی  مقامات  است.«  داده  
طالبان کالشینکوف ها و راکت های سرشانه ای جدید 
ساخت روسیه وجود دارد و بر اساس شواهد و قراین 
تماس اند:  در  طالبان  از  بخش هایی  با  عمال  روس ها 
به حضور  تشویق  را  طالبان  آن ها  داریم که  باور  »ما 
طریق  از  تا  می کنند  افغانستان  شمالی  مرز های  در 
تاجیکستان به اکماالت روسیه دسترسی داشته باشند. 
مناطق]  این  [در  طالبان  از  که  دارند  قصد  روس ها 

به عنوان سپر دفاعی علیه داعش استفاده کنند.«
و شواهد  اسناد  بر  مبتنی  امریکایی ها  این حرف  اگر 
برای  طالبان  تالش  دلیل  صورت  آن  در  باشد،  الزم 
تسخیر کندز و پیدا کردن پایگاه در شمال افغانستان 
پول  و  سالح  گرفتن  می شود:  درک  قابل  حدی  تا 
از  برخی  که  کرد  فراموش  نباید  اما  روسیه.  از 
از  روسی  سالح  دادن  که  این  با  دیگر  گزارش های 
سوی تاجیکستان را تایید می کند اما به نظر می آید که 
طالبان در بدل رهایی مرزبانان تاجیک پول و مهمات 

مذکور را دریافت کرده باشند.
استخبارات  با  نزدیک  رابطه  رحیم اهلل یوسف زی که 
مقاله ای،  طی  دارد،  طالبان  قوماندانان  و  پاکستان 
سایت  برای  طالبان،  رهبران  از  یکی  از  قول  نقل  به 
دیلی بیست نگاشت که طالبان در بدل رهایی مرزبانان 
از  و  شده  وارد  افغانستان  خاک  داخل  که  تاجیک 
سوی طالبان دستگیر شده بودند، طالب سالح شدند. 
از این رو، یکی از نمایندگان طالبان به نام داکتر طاهر 
شمال زی »با پاسپورت تقلبی از کابل به دوشنبه رفت 
تا سالح های داده شده را بررسی کرده و بر انتقال آن 
از تاجیکستان به افغانستان نظارت داشته باشد.« به گفته 

منبع طالبان، مقدار سالح بسیار زیاد بود.
به  عمر  قاری  نام  به  طالبان  قوماندانان  از  یکی 
آمده  دست  به  سالح های  این  که  گفت  دیلی بیست 
در جنگ کندز به درد شان خورد. به نظر می آید که 
طالبان و روس ها در سال ۲۰۱۳ میالدی برای نخستین 
بار بر سر آزادی یک پیلوت روسی که هلیکوپترش 
در منطقه تحت کنترول طالبان فرود آمده بود، تماس 
آن  مذکور،  پیلوت  رهایی  بدل  در  و  کرده  برقرار 
طوری که خبرنگار دیلی بیست مدعی است، »روس ها 

پول و مهمات زیادی به طالبان دادند.«
چرخش منفی

از  چهارجانبه  نشست  سبوتاژ  صدد  در  روس ها  اگر 
گروه  این  به  امتیاز  دادن  و  طالبان  باالی  نفوذ  طریق 
در  عبداهلل  و  آیند، در آن صورت حکومت غنی  بر 
گرفت.  خواهد  قرار  بدی  و  ضعیف  بسیار  موقعیت 
امریکا  و  روسیه  جاری  رقابت های  که  است  واضح 
جای  بر  افغانستان  باالی  را  خود  تاثیرات  سوریه  در 
برای  روس ها  که  کرد  ادعا  می توان  حتا  می گذارد. 
انجام  از  سوریه  در  امریکایی ها  دادن  قرار  فشار  زیر 
جمله  از  افغانستان،  در  تحریک آمیز  فعالیت های 
تجهیز طالبان، دریغ نخواهند ورزید؛ به خصوص اگر 
کشور های  کدام  کمک  با  روس ها  که  شود  معلوم 
منطقه، چه نوع پروسه صلح با چه محتوا و پیامد هایی 
را در افغانستان دنبال خواهند کرد. در نهایت باید به 
یاد داشت که هدف روسیه آزار دادن امریکایی ها و 
ایجاد مانع در برابر برنامه های آن ها در افغانستان است.

دمیتری سیمس، متخصص امور روسیه و رییس بنیاد 
مرکز منافع ملی در واشنگتن می گوید که »مسکو ناتو 
ملی  امنیت  استراتژیک  سند  در  را  متحده  ایاالت  و 
خود به عنوان دشمن تعریف کرده است که [علی رغم 
یک  در  افغانستان  در  امریکا  از  کشور  این  حمایت 
دهه گذشته] در عمل می تواند این دشمنی به حمایت 

بیشتر از طالبان منجر شود.«
خود  نوعی  به  روس ها  که  دارد  باور  سیمس  آقای 
می بینند.  امریکا  با  را درگیر یک جنگ سرد مجدد 
به گفته او، »وقتی روس ها با مشت به چشم امریکا و 
ناتو می زنند، و هزینه اقدامات شان هم زیاد نیست، از 
منظر  از  می کنند.  خوشحالی  احساس  خود  کار  این 
حمایت  از  ماهوی  تفاوت  طالبان  از  حمایت  مسکو 
سوریه،  در  اسد  بشار  دولت  نیروهای ضد  از  امریکا 
با  که  اوکراینی  نیروهای  آموزش  و  تجهیز  یا  و 
ندارد.  می جنگند،  روسیه  حمایت  تحت  شورشیان 
اگر امریکایی ها با همین دید و اصول پیش می روند، 
بازی  چگونه  بازی  این  در  که  می دانند  نیز  روس ها 

کنند.«

حمید خاوری

ACKU



با سماجت هوا را  باد زمستانی هرآن شدت می گرفت و 
با  روز  آن  می زد.  سیلی  آدم  و صورت  سر  به  و  شکافته 
با  عرق  اما  می افتاد،  لرزه  به  اندام  و  بود  سرد  هوا  آن که 
به سمت  ژولیده و چرب جاوید  موهای  از الی  شقاوت 
پایین راه باز کرده بود. این شیار های عرق صورت الغر و 
استخوانی پسر 14 ساله را سیاه و لکه دار ساخته و خط های 

برجسته را در چهره  اش به وجود آورده بود. 
اکثر  کار  تا  شده  سبب  بی برقی  اواخر  این  در  هرچند 
پارک های صنعتی پلچرخی کابل  تولیدی در  بخش های 
از کارخانه ها، چرخ عده ای  برخی  اما در  متوقف شوند، 
برق  نیروی  از  استفاده  با  خرد  ماشین های  از  محدود 
جنراتور های بزرگ به گردش درآمده بودند تا تولیدات 

کوچک شان را داشته باشند.
بزرگ  ماشین های  از  یکی  پشت  در  را  کوچک  جاوید 
به  جنراتور  انرژی  وسیله  به  نیز  ماشین  این  چرخ  یافتم. 
حرکت در آمده بود و دیگ های المونیمی  بزرگ تولید 

می کرد. 

هرات  والیت  زراعت  مسوولین  هرات:  8صبح 
می گویند ده ها کارخانه کشمش پاکی در والیت هرات 

ساخته می شود. 
ریاست  اداره  زراعتی  امور  آمر  احمدی  بشیراحمد 
زراعت والیت هرات می گوید که در سال آینده 1۵۰ 
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دیگر  جوان  مرد  یک  و  جاوید  ماشین  این  عقب  در 
عجله  با  تا  داشت  تالش  جاوید  می خوردند.  چشم  به 
بعد  و  دهد  قرار  ماشین  درون  در  را  المونیمی   قالب های 
با بسیار مشکل پشتش را خم می کرد و با آخرین قدرت 
و توان تنش را به سمت پایین می کشید تا دیگ المونیمی  
خم  را  آن  لبه های  بعد  و  بکشد  بیرون  ماشین  الی  از  را 
داده و دیگ را دوباره سر جایش بگذارد و سپس دنبال 
دیگ بعدی برود. تَق و تُق ماشین ها و بهم خوردن قطعات 
المونیمی، فضا را به شدت اشغال کرده بود و به حدی که 

گوش ها را کر می ساخت.
هرچند در آن محوطه کوچک »شرکت تولیدی المونیم 
خوش قسمت« اکثر ماشین های بزرگ و غول آسا به خاطر 
نبود برق از فعالیت باز  ایستاده بودند، اما با آن هم کارهای 
کوچک و بزرگ جریان داشتند تا بازار از دست مالکان 
بازار سهمی  داشته  در  داشتند  و تالش  نرود  این شرکت 

باشند. 
جاوید بدون وقفه کار می کرد و مانند ده ها کارگر دیگر 

کارخانه کشمش پاکی در این والیت ساخته می شود. 
این کار خانه ها در  پول ساخت  احمدی  آقای  به گفته 
بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و قرار است در بهار 

1۳۹۵ عمال کار ساخت 1۵۰ کار خانه آغاز شود. 
خبر  کارخانه ها  این  ساخت  از  حالی  در  احمدی  آقای 

تالش داشت تا با اندک غفلت نگذارد از مزد ماهانه اش 
کم شود. 

می کشید،  بیرون  ماشین  از  را  دیگ ها  که  حالی  در  او 
بدون این که در آن لحظه به من نگاه کند و با نگاه کردن 
»از  می گوید:  شود،  کارش  مانع  مصاحبه  انجام  و  من  به 
در  صنعتی(  )پارک های  این جا  در  این سو  به  سال  چهار 
موجودیت  در  هرچند  می کنم.  کار  مختلف  بخش های 
استاد کارم سخت نیست، اما با آن هم در طول روز خسته 

و ذله می شوم.« 
به گفته او،  چهار سال قبل کار شاقه سبب شد تا در مکتب 
مکتب  اداره  سوی  از  بعد  و  شود  زیاد  غیرحاضری اش 
به مکتب  با تصمیم خانواده دیگر  اخراج گردد و سپس 

نرود.
او که تا صنف پنج مکتب درس خوانده است، می گوید 
دیگ   1۰۰ از  بیش  روزانه  مشتریان  فرمایش  به  نظر  که 
بابت ماهانه  این  از  از آن می سازد و  بیشتر  یا  المونیمی  و 

مبلغ شش هزار افغانی از این شرکت معاش می گیرد.
او که در خانواده هشت نفری زندگی می کند، می گوید: 
»خانواده ما هشت نفر می باشد و در این خانواده هشت نفری 
تنها من با پدرم که دریور می باشد، کار می کنیم و خرچ 

خانه را به بسیار مشکل تا ختم ماه می رسانیم.«
جاوید ضمن جور کردن دیگ های المونیمی، وظیفه اش 
و  بگیرد  سهم  چایجوش  لوله های  نصب  در  تا  است  این 
پارچه های  و  قطعات  انداختن  قسمت  در  اوقات  بسیاری 
المونیم در کوره آتش برای ذوب شدن نیز کار می کند. 
است،  مانده  باز  مکتب  از  که  حال  که  می گوید  او 
می خواهد یک کارگر خوب و ورزیده شود تا بهتر کار 

کند و خوب تر پول به دست آورد. 
تالفی  به خاطر  شد،  فارغ  مصاحبه  انجام  از  وقتی  جاوید 
قالب های  و  شد  کار  به  دست  عجله  با  رفته ،  هدر   وقت 
المونیمی  را در بخشی از ماشین قرار داد و با ترس و هراس 
به چشم های مالک این کارخانه نگاه کرد تا مطمین شود 
که او به خاطر از دست رفتن وقت، باالیش قهر نیست و از 

معاشش کم نخواهد کرد.

در  خانه  کشمش   ۹۰ نیز  گذشته  سال  در  که  می دهد 
والیت هرات ساخته شده بود. 

والیت  در  تن  ده ها  حاضر  حال  در  که  می شود  گفته 
گذشته  سال  که  کشمش پاکی  کارخانه  در  هرات 
با ساخت 1۵۰  و  بود مصروف کار هستند  ساخته شده 
بخش  این  در  بیشتری  کار  نیروی  دیگر  کشمش پاکی 

جذب کار می شوند. 
پیشرفتۀ  معیار های  با  گفته شده که کارخانه های جدید 
تولید کشمش مجهز هستند که با پروسس آن کشمش 

افغانستان به کشور های بیرون صادر می شود. 
هند،  کشور های  به  را  خود  کشمش  بیشتر  افغانستان 

ایران، امارات متحده عربی و عراق صادر می کند. 
گفته  تجارت کشور  وزارت  در  مسووالن  این  از  پیش 
بودند که اگر دولت با تاجران و سرمایه داران همکاری 
فرآورده های  بخش  در  که  هستند  حاضر  آنان  کنند 

زراعتی در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. 
به شمار می رود که  از جمله والیت های  والیت هرات 
و  دارد  وجود  گسترده  شکل  به  آن  در  انگور  باغ های 

همه ساله در این والیت جشن انگور برگزار می شود. 
برنامه  نبود  دلیل  به  حاضر  حال  در  که  می شود  گفته 
دولت در بخش صادرات انگور، بیشتر باغ داران در این 

والیت انگور های شان را تبدیل به کشمش می کنند. 
در همین حال آقای احمدی گفته است که این کشمش 
خانه ها در ولسوالی های مختلف هرات ساخته می شود تا 

سهولتی باشد برای باغ داران در این والیت. 

 دای چوبانی

این یک پیام بازرگانی است

 آژند 

گونه  همین  تنها  را  موسیقی  معموال 
دلیل  یک  گاهی  نمی خوانند.  ایالیی 
باعث می شود که یک آواز خوان محترم 
رابطه  بسیار جالب در همین  یک آهنگ 
می گویند  آهنگ ها  این  به  کند.  درست 
یک  وقتی  یعنی  مناسبتی.  آهنگ های 
واقعه در کشور رخ می دهد، از آن جایی 
بپرسی  خوان  آواز  از  که  اول  روز  که 
خاطری  به  می گوید  شدی،  خواننده  چرا 
کنم ،  خدمت  کشورم  به  راه  این  از  که 
این  در  آهنگی  سرودن  پی  در  سریعا  بنا 
دهد.  نشان  را  خدمتش  تا  می شود  رابطه 
به  را  ریاست جمهوری  کرزی  وقتی  مثال 
نفر بعدی داد، باز یک آواز خوان به این 

مناسبت چنین آهنگی خواند:
رفتم ز برت ناالن ای دوست خدا  حافظ 

با قلب پر از حرمان ای دوست خدا حافظ
با چشم پر از گریان ای دوست خدا حافظ 
شد ،  رییس جمهور  صاحب  غنی  وقتی  یا 
صاحب  غنی  خیلی  که  خوان  آواز  یک 
دوستی  می خواست  و  داشت  دوست  را 
این  ثابت کند،  از طریق موسیقی  خود را 
آهنگ را در وصف غنی صاحب خواند: 

بچه جان لوگری رفتارت 
کبک زری رفتارت کبک زری 

کاکه و مقبول هستی 
دل ز کفم می بری دل ز کفم می بری 

البته ما به موضوع شعر کار نداریم. منظور 
ما در کل نفس عمل است. 

به هر صورت تازگی ها به خاطر حل مشکل 
با طالبان جناب گالب منگل یک  جنگ 
منطقه  در  تاثیرگذار  و  خوب  بسیار  طرح 
از  که  گرفتند  دست  روی  غوری  دند 
اثراتش را در  ما  بود،  تاثیر گذار  بس که 
متوجه شدیم.  تاریکی  به شکل  کابل هم 
موسیقی  در  دستی  نیز  ما  که  آنجایی  از 
داریم، این آهنگ را خدمت گالب جان 
این  از  که  باشد  تا  می کنیم  تقدیم  منگل 
توافق های طالب پسند بیشتر کند. این شما 

و این هم آهنگ برای گالب جان:
که  دندی  همان  دند  کدام  دند  بریم  بیا 

منگل نام دارد ای بلی 
بچه طالب به پایه کار دارد ای بلی 

بچه طالب را نزن ، توافق جالب را نزن 
سرمه طالب به دم مار می ماند بلی 

بیا بریم دشت کدام دشت همان دشت که 
ارچی نام دارد ای بلی 

بچه طالب به برچی دام دارد ای بلی 
را  مردم  جایش  به  نکش  ،  را  طالب  بچه 

بکش 
کار طالب به انفجار می ماند بلی 

بیا بریم باغ کدام باغ همو باغی که منگل 
میله دارد ای بلی 

بچه طالب به پایه تیله دارد ای بلی 
بچه طالب را ببین ، پایه های برق را تو نبین 

دهان طالب به مثل غار می ماند بلی 
ما همه برای آواز خوان ده نمره می  دهیم.

عرق گرم در فصل سرد
آهنگ مناسبتی 

 سهیال وداع خموش

بیش از صد کارخانه کشمش پاکی در هرات ساخته می شود 
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جهانی  تولیدکنندگان  مهم ترین  که  روسیه  و  عربستان 
و قطر در نشستی در دوحه  ونزویال  به همراه  نفت هستند 
که تولید نفت خود را از حد ماه جنوری فراتر  کردند  توافق 
کشور  که چهار  کرده است  نبرند. وزیر انرژی قطر تصریح 
نفت  بهای  تثبیت  برای  روسیه  و  ونزویال  قطر،  عربستان، 
در بازارهای جهانی به چنین توافقی دست یافتند، به این 
کشورهای تولیدکننده نفت نیز از این ابتکار  که دیگر  امید 

کنند. پشتیبانی و پیروی 
برای  را  دوحه  چهارجانبه  توافق  نیز  عربستان  نفت  وزیر 
از این  کرده است. وی  تثبیت بهای نفت مناسب اعالم 
کرده و افزوده است: »در  توافق به عنوان شروع فرآیندی یاد 
ماه های  آینده  در دوحه پایتخت قطر نتایج این تصمیم را 
نیز تصمیم گیری  احتمالی جدید  تدابیر  مورد  در  و  بررسی 

کرد.«  خواهیم 
خواستار  »ما  است:  کرده  کید  تا عربستان  نفت  وزیر 
نوسانات شدید بهای نفت نیستیم و قصد نداریم عرضه 
کاهش بدهیم. هدف ما پاسخگویی به تقاضا و  نفت را 

تثبیت همزمان قیمت نفت است.«
کاهش بهای نفت  که  کرد  گر چه وزیر نفت عربستان ادعا  ا
کشور ایجاد نکرده است، اما، در نتیجه  مشکلی برای این 
بودجه  کسری  با  عربستان  دولت  قیمت،  کاهش  همین 

بی سابقه ای روبه رو شده است.
کنون ریاست سازمان اوپک را برعهده  که هم ا دولت قطر 
تماس های  زودی  به  کشور  این  که  است  گفته  دارد، 
داخل  در  نفت  تولیدکننده  کشورهای  کلیه  با  فشرده ای 
این  از  و هدف  گرفت  اوپک خواهد  از سازمان  و خارج 
کشورهای  فقط  نه  سود  به  نفت  بازار  تثبیت  تماس ها 

چندین  به  حمله  با  دلو   27 سه شنبه  روز  بلژیک  پولیس 
خانه در محله مولنبک بروکسل ده نفر را به ظن استخدام 
هم چنین  کرد.  بازداشت  داعش  گروه  برای  جنگنجو 

تحقیقات در مورد ۹ نفر دیگر در دست انجام است. 
تحقیقات  از  بخشی  دستگیری ها  این  مقامات،  به  گفته 
درباره شبکه استخدام افراد برای »جهاد« در عراق و سوریه 

است.
که از دستگیرشدگان تجهیزات  گفته است  دادستان فدرال 
که  است  آمده  به دست  موبایل  گوشی  چند  و  کامپیوتری 
دادستان  هستند.  آن ها  بررسی  حال  در  پولیس  بازرسان 
که افراد دستگیر شده با حمالت ۱۳  گفته است  هم چنین 

از  بعد  ایران  خام  نفت  محموله  نخستین  که  حالی  در 
اسپوتنیک  روسی  خبرگزاری  شد،  اروپا  راهی  تحریم ها 
عربستان  از  بیشتر  خود  نفت  برای  ایران  که  داده  گزارش 
تخفیف می دهد. به نوشته این خبرگزاری، این اولین بار 

که ایران نفت خود را ارزان تر از عربستان می فروشد. است 
که  ایران  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک  حامل  نفت کش 
از جزیره  از سوی شرکت فرانسوی توتال خریداری شده، 
که برای  خارک به راه افتاده است. دو نفت کش دیگر نیز 
حرکت  منتظر  می کنند  کار  واسپانیایی  چینی  شرکت های 

هستند.
گزارش آژانس بلومبرگ، روز دوشنبه 2٦ دلو، نفت کش  به 
Distya Akula با یک میلیون بشکه نفت خام در حال 
نفت کش  این  بود.  عرب  متحده  امارات  سواحل  از  عبور 
که خود برای شرکت عظیم  به شرکت Litasco تعلق دارد 
کار می کند. روسیه،  نفت  تولیدکننده  بزرگترین  لوک اویل 
که مجموعا  کرده بودند  دو روز قبل، مقامات ایرانی اعالم 
که دو  چهار میلیون بشکه نفت خام در حال حمل است 

میلیون بشکه را توتال فرانسوی خریده است.  
بار،  برای نخستین  ایران  اسپوتنیک،  نوشته خبرگزاری  به 
عربستان  از  ارزان تر  دالر  را ١٫2٥  نفت خام خود  بشکه  هر 

سعودی به اروپا می فروشد. 
هم چنین ایران به مشتریان آسیایی خود 2٫٦ دالر تخفیف 
که عربستان  کرده در حالی  برای هر بشکه نفت پیشنهاد 

اقتصاد  سود  به  نیز  بلکه  نفت،  صادرکننده  و  تولیدکننده 
جهانی خواهد بود.

موفقیت آمیز  را  دوحه  چهارجانبه  نشست  قطر  نفت  وزیر 
زیان  به  نفت  بهای  سقوط  که  افزود  و  کرد  توصیف 
کاهش  سرمایه گذاری در صنعت نفت است. او نسبت به 
که  گذاری در صنایع نفتی هشدار داد و افزود  شدید سرمایه 
کاهش، ظرفیت پاسخگویی به افزایش آینده  در نتیجه این 

کاهش می یابد. تقاضای نفت 
ُکند شدن  به دلیل  کنون  تا گذشته  تابستان  از  نفت  بهای 
و  چین  اقتصادهای  به ویژه  جهانی  اقتصاد  رشد  آهنگ 
کاهش  آمریکا و مازاد شدید عرضه نفت بیش از ۷۰ درصد 

یافته است.
میان  سیاسی  تنش های  با  است  همزمان  دوحه  نشست 
که ریاض  روسیه و عربستان بر سر بحران سوریه : در حالی 
خواستار برکناری بشار اسد است، روسیه برای حفظ رژیم 

کرده است. بشار اسد نیروی نظامی به سوریه اعزام 

نوامبر پاریس مرتبط نیستند.
افراطی  گروه  در  مشارکت  سرانه  باالترین  از  یکی  بلژیک 

موسوم به  داعش در عراق و سوریه را داراست.

تنها 2٫٤ دالر تخفیف را پذیرفته است.
البته تخفیف های ذکرشده شامل نفت خام سنگین است. 
کم تری دارد و تقاضای بازار برای آن  گوگرد  که  نفت سبک 

بیشتر است، معموال به قیمت بهتر فروخته می شود.
گذاشته و نفت  کنار  در این مورد، عربستان و ایران رقابت را 
سبک را با تخفیف ٠٫٨٠ دالر برای هر بشکه می فروشند. 
مقایسه  برای  اصلی  معیار  دبی،  و  عمان  نفت  معموال 

قیمت های حوزه خلیج فارس محسوب می شوند.
در حال حاضر، نفت برنت شمال بشکه ای حدود ٣٣ دالر 

معامله می شود.

کشور تولید کننده نفت بر سر تثبیت بازار نفت توافق چهار 

ده نفر به ظن استخدام جنگجویان برای داعش 
در بلژیک دستگیر شدند

زان تر از عربستان می شود نفت ایران ار
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توسعه  برای  پیامی  افغانستان،  شده  منتشر  گزارش های  در 
و  غم انگیز  موجود  وضعیت  است.  دشوار  پیشرفت  و 
نگران کننده به نظر می رسد. طالبان از زمان سرنگونی شان در 
سال 2٠٠١ میالدی حال بیش از هر زمان دیگر قلمرو در اختیار 
تنهایی  به  حاال  که  افغانستان  نیروهای  هم چنان  دارند. 
متحمل  دارند،  عهده  به  را  شورشیان  ضد  بر  جنگ  رهبری 
که از سوی ناتو  گزارشی  تلفات شده اند. نظر به نتیجه گیری 
نیروهای زمینی  که در مواردی  به نشر رسیده، نشان می دهد 
سی وهشت  نمی پردازند.  جنگ  به  موثر  به شکل  افغانستان 
رنج  متعدد  مشکالت  موجودیت  از  نیروها  این  از  درصد 
هنوز فرصت  تمام چالش های موجود،  با وجود  اما  می برند. 
رهبری  است.  نرفته  دست  از  کشور  در  همه چیز  و  باقیست 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  توسط   2٠١٥ سال  در  جنگ 
که  افغانستان  ارتش  برای  را  خوبی  درس های  و  تجربیات 
کرده  نیازمند شدید چنین تجربیات در میدان نبرد بود مهیا 
کردن  عملی  توان  افغانستان  نیروهای  که  درس هایی  است؛ 

آن را دارند.
سربازان  خروج  به  می تواند  افغان ها  از  زیادی  شمار  تلفات 
نیروهایی  شود؛   داده  نسبت  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی 
گذاشته و  کنار  گذشته نقش جنگی خود را  که درست سال 
فعالیت خود را در چارچوب برنامه حمایت قاطع »آموزش، 
کرده اند. در جریان فصل جنگی  کمک« خالصه  و  مشوره 
جنگ  رهبری  افغانستان  ارتش  نیروهای  میالدی   2٠١٥ سال 
و  زمینه صلح  تا  گرفتند  به عهده  تنهایی  به  را  کشورشان  در 
کنند. نیروهای امنیتی افغانستان تالش  زیادی  امنیت را فراهم 
از  بار دیگر بعد  که یک  در جنگ بر ضد شورشیان طالبان 
کردند  به خرچ  گروه در سال 2٠٠١ عرض اندام  سرنگونی این 
کشور  کلیدی  گروه هنوز  در بعضی از مناطق  دادند. اما این 
شدند  موفق  گذشته  سال  کتوبر  ا ماه  در  آن ها  دارد.  حضور 
کندز را در دست بگیرند. کنترول والیت  کوتاهی  برای مدت 

طالبان  شورشیان  دست آوردهای  از  شده  منتشر  خبرهای 
معموال از سوی نیروهای امنیتی افغانستان تکذیب می شود. 
توانایی های  گذشته  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  گرچه  ا
که به تصرف  کثریت مناطقی را  گذاشتند و ا خود را به نمایش 
آنان  از  روز  چند  درطول  یا  و  زودی  به  بود  درآمده  طالبان 
را  آنان  نیز  ایتالف  نیروهای  راستا  این  در  البته  گرفتند.  پس 
کمک حداقل بوده است. چشم  انداز  کرده و اما این  کمک 
حمایت هوایی نیروهای ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان در 
کندز را می توان به  قسمت بازپس گیری ولسوالی سنگین و شهر 
حمالت هوایی نیروهای ایتالف درشهر رمادی عراق مقایسه 

کرد.
امنیتی  نیروهای  قبال  در  که  سر  وصدا هایی  همه  وجود  با 
افغانستان وجود دارد این نیروها خوب درخشیده اند. اینک 
آن ها به فصل جنگی سال 2٠١٦ نزدیک می شوند. این نیروها 
با تجهیزات و توانایی های هوایی  در فصل جنگی پیش  رو 
کشور  سوی  از  که   »2٥-Mi « تهاجمی  هلیکوپترهای  مثل 
کمک شده است  هندوستان برای نیروهای هوایی افغانستان  

کمک نزدیک  مجهز می باشند. این تجهیزات می تواند زمینه 
 29-A« جنگی  جیت های  هم چنان  سازد.  میسر  را  هوایی 

کارکرد خوبی دارد. Super Turcano« در این زمنیه 
که  افغانستان تالش دارد نیروهای هوایی موثر را توسعه دهد 
نیروهای  برای  نزدیک  هوایی  حمایت  آماده سازی  به  قادر 
»سوپر  جیت های  آوردن  به دست  با  باشد.  کشور  زمینی 
افغانستان،  هوایی  نیروهای  و  ارتش  در   »29-A ترکانوی  
نزدیک  حمایت  بخش  در  که  را  خالیگاه هایی  می تواند 
هوایی وجود دارد برطرف سازد. این نوع جیت های جنگی 
حمله  قابلیت های  با  که  دارند  نیز  دیگر  خوب  قابلیت های 
و  بوده  مجهز  جی پی  اس  با  و  دقیق  شونده های  هدایت  و 

می توانند رهبران شورشیان را مورد حمله قرار دهند.
که تنها جنگ افزارهای نظامی  راه حل  کرد  اما نباید فراموش 
نمی باشد. بخش  افغانستان  نیروهای مسلح  برای مشکالت 
که در فصل جنگی سال 2٠١٥ در نیروهای  بزرگی از مشکالت 
حکومت  در  سوءمدیریت  به  داشت،  وجود  کشور  امنیتی 
که  است  حالی  در  این  می شود.  داده  نسبت  ملی  وحدت 
وزارت دفاع افغانستان تالش دارد تا خالیگاه های به جامانده 

کند. از خروج هزاران سرباز خارجی را پر 
و  ناتو  نیروهای  افغانستان،  مسلح  نیروهای  نبردهای  اوج  در 
که از آنجا  امریکایی نزدیک به ٨2٥ پایگاه نظامی  داشتند 
به 2٠  پایگاه ها  این  به عملیات می زدند، حاال تعداد  دست 
کنش به این موضوع  کرده است. افغانستان در وا کاهش پیدا 
کرد. در  ایستگاه های بازرسی و پایگاه های متعددی را ایجاد 
راه اندازی  از  را  افغانستان  نیروهای  عمل،  این  زیادی  موارد 
شورشیان  ضد  بر  جنگی  مانورهای  و  تهاجی  عملیات های 
بازداشته است. تقریبا ٣٠ درصد از نیروهای ارتش و نیمی  از 
نیروهای پولیس ملی افغانستان در میان ایستگاه های بازرسی 
و پایگاه های نظامی  تقسیم شده  اند. این موضوع دست این 
کرده است. آن ها  نیروها را بسته و توانایی های شان را محدود 
عملیات  به  اقدام  منسجم  واحدهای  شکل  به  نمی توانند 
کنند. آن ها برای حمله بر طالبان منتظر هدایت می نشینند و 
کار به دشمنان این اجازه را می دهد تا وضعیت جنگی را  این 

به نفع خود تغییر دهند.
به عنوان  میالدی   2٠١٥ سال  جنگی  فصل  جریان  در  نبرد 
این  که  آزمونی   بود؛  افغانستان  نیروهای  برای  بزرگ  آزمونی 
به  بی توجهی  گرچه،  ا کردند؛  سپری  را  آن  خوبی  به  نیروها 
را  زمینه  دیگر  بار  گذشته،  سال  در  آمده  به دست  تجربیات 
برای شورشیان در سال 2٠١٦  طوری مساعد خواهد ساخت 
سقوط  شاهد  ما  و  کنند  دیگری  دست آوردهای  به  اقدام  تا 
نیروهای  نتیجه،  در  بود.  خواهیم  نیز  دیگر  والیت های 
افغانستان باید برای نبرد در سال آینده آماده شوند. برای این 
ایست های  نیروها  این  گیرد.  صورت  زمینه سازی  باید  اقدام 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برعالوه  کنند.  ترک  را  بازرسی 
دوباره سازمان دهی شوند. در نتیجه با استفاده از تکنالوژی 
جدید دست داشته مطمینا آن ها موفق خواهند شد وضعیت 

کنند. موجود را حفظ 

استفاده از تجربیات 2015 در 2016
وهای نظامی  کشور زیاد بد نیست، اما نیاز است تا نیر علی رغم مشکالت، وضعیت 

 افغانستان از درس ها و تجربیات فصل جنگی 2015  بیاموزند.
 نویسنده: شاون سنو

 برگردان: ضیا صادق
 منبع: دیپلومات
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