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خالصه اخبار:
سیاست:
دولت طالبان مخصوصا ً از افرادی برخواسته از صفوف خود آن ها تشکیل گردیده است ،الکن طالبان
این دولت را یک دولت فراگیر یا همه شمول می نامند .رهبر طالبان و صدراعظم شان نامرئی اند.
وزیر امور خارجه بسیار فعال بوده و مخصوصا ً همرای دیپلومات های چینایی ،روسی ،پاکستانی و
امریکایی مالقات نمود .نمایندگان چندین کشور مانند پاکستان ،ازبکستان ،قطر ،المان ،هالند و ایران
به افغانستان آمدند .دولت طالبان هنوز هم توسط جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته نشده است ،با و
جود تقاضا های مکرر طالبان .از نقطۀ نظر امور داخلی به اصالحات در تشکیالت اردو پرداختند.
والی های نو و قومندان های پولیس نامیده شدند .بسیاری از کارکنان قبلی (قاضی ها ،وکالی دعوا،
اعضای ولسی جرگه ،نظامیان و افراد پولیس و مخصوصا ً خانم ها) بیکار شده اند.
امنیت:
جنگ تقریبا ً تمام شده است ،احساس یافتن دوبارۀ امنیت در تمام افغانستان مشهود است .قرار راپور
رسانه های که هنوز در کشور فعال اند .جرایم در حال کاهش است .با وجودی عفوعمومی ،پاک
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کاری نظامیان سابقه و بعضی مسؤلین رژیم قبلی دوام دارد ،با وجودیکه مسؤلین طالبان بر عکس
آن را ادعا می کنند.
چندین انفجار (شاخۀ خراسان داعش مسؤلیت آن را به دوش گرفت) در یک شفاخانه ،در یک مسجد
و در یک
مینی بس به وقوع پیوست که با تلفات همراه بود .قتل زن ها (فعالین ،و مبارزین حقوق )....نیز
کشف گردید .حمل سالح دوباره برای تجاران و دوکانداران اجازه داده شد تا بتوانند از خود محافظت
نمایند زیرا چندین نفر آن ها اختطاف ،و از فامیل های شان تقاضای پول گردیده است.
در صحنۀ بین المللی:
دونلد ترمپ اعتراف نمود که ایاالت متحده امریکا جنگ را برنده نشد .برحسب گفته های یک تعداد
وکالی جمهوری خواه ،در سه ادارۀ اخیر رؤسای جمهور ،جمهوری خواهان و دیمکرات ها در
مورد بحران افغانستان خراب ترین تصامیم گرفته شد .در اروپا (مخصوصا ً فرانسه) یک تعداد
رویداد ها یا نمایشات برای حمایت از حقوق زنان افغان به راه انداخته شد ،مانند نمایشگاه عکس
باالی جادۀ شانزه لیزه و یک جنتری با تصاویر از دوازده زن آزاد افغان ،برای دفاع از آن هائی
که آزاد نیستند ،برگزار گردید .دولت طالبان از طرف جامعۀ بین المللی به رسمیت شناخته نشده
است( .ملل متحد ،اتحادیۀ اروپا ،کانادا و ممالک آسیایی :)...درخواست عبور و مرور آزاد و امن
را برای اتباع خود و اتباع افغان که آرزوی خروج از افغانستان را داشته باشند نمودند.و هم تقاضای
مراعات احترام به حقوق فردی منجمله زنان و دختران را نمودند ،و همچنان تقاضای ساختن یک
دولت "همه شمول" که در آن هم خانم ها و هم اقلیت های نژادی و دینی سهیم باشند ،باالخره دادن
مکان برای گروپ های تروریستی در افغانستان منع قرار داده شود.
در مورد قنسلگری ها ،یک تعداد ممالک بدون به رسمیت شناختن دولت طالبان سفارت خانه های
خود را باز نمودند .مانند امارات متحده عربی ،عربستان سعودی .جاپان نیز می خواهد سفارت خود
را دوباره باز کند .قطر از منافع امریکا در افغانستان نمایندگی می کند.
ایاالت متحده امر یکا سرمایۀ افغانستان را منجمد ساختند .کمک های جامعۀ بین المللی به افغانستان
نمی رسد ،افغانستان قرار گزارش آژانس های ملل متحد به یک فاجعۀ بشری مواجه می باشد.
درحالیکه کمسیون حقوق بشر از ممالک کمک کننده ،ملل متحد و مؤسسات بین المللی ،تقاضا کمک
های مالی م ی نماید که باید مجازات شان را نظر به اوضاع اقتصادی تنظیم نمایند .و در صورت
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عاجل جلو فروپاشی سیستم اقتصادی و سیستم بانکی در افغانستان گرفته شود ،تا از یک نسل کشی
به دلیل گرسنگی جلوگیری شود.
ممالک همجوار:
مسدود نمودن و باز نمودن سرحدات بین پاکستان و افغانستان ،موضوع گفت و گو بین دو کشور
بود ،دفاتر گمرکی از اواسط نوامبر به این سوء دوباره به فعالیت آغاز نموده ،و سبب داخل شدن
پول در دخل های دولت گردید.
چین ،روسیه ،پاکستان و ازبکستان تقاضای آزاد نمودن دارایی های افغان های سابقه را دارند.
طالبان با نمایندگان چین گفت و گو نمودند تا در مورد پروژه های اقتصادی تبادل نظر نمایند .طالبان
با علمای دینی ایران گفت و گو نموده و اعالن نمودند که طالبان به دشمنان افغانستان و ایران اجازه
نمی دهند تا بین شیعه ها و سنی ها تفرقه اندازی نمایند.
چین ،ایران ،هند و پاکستان کمک های بشری به افغانستان فرستادند.
اقتصاد:
از زمان رسیدن طالبان به قدرت سکتور اقتصادی در رکود است و یا فعالیت شان بطی گردیده است.
تعداد زیاد فابریکه ها مخصوصا ً آنهائی که توسط زن ها اداره می شدند ،فعالیت ندارند .بانک ها از
پول نقد خالی شده اند ،مخصوصا ً با منجمد ساختن سرمایه افغانستان ،پرداخت پول توسط بانک ها
محدود می باشد .مردم می خواهند پول خود را از بانک ها بیرون کنند اما متأسفانه پرداخت پول
توسط بانک ها به بیست هزار افغانی محدود گردیده است .این خودش باعث خرابی در وظایف
اقتصادی گردیده و سبب پائین افتادن ارزش افغانی در مقابل دالر شده است که در زمان داخل شدن
طالبان یک دالر هفتاد افغانی بود و فعالً به صد افغانی رسیده است .در مورد صادرات ،دوباره از
سر گرفته شده الکن نظر به سال های قبل در سطح پائین قرار دارد ( .جلغوزه ،میوه های خشک و
قالین .)...ترافیک منطقوی بین ممالک آسیای مرکزی و پاکستان که از خاک افغانستان می گذرد از
سر گرفته شده است .مالقات در مورد پروژۀ تاپی (ترکمنستان ،افغنستان ،پاکستان و هند) توسط
مسؤلین طالبان از سر گرفته شده است.
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(قرار اظهارات طالبان) آن ها چندین مراتبه به جمع آوری معتادین اقدام نمودند تا بتوانند آن ها را
تداوی و این آفت را کم نمایند .سه هزار آن ها را به زندان پلچرخی فرستادند .زارعین والیت هلمند
اعالن نمودند که آن ها به خشک سالی فلج کننده و مشکالت مالی گرفتار هستند .و برای نان دادن
فامیل های شان چارۀ دیگر به غیر از تولید تریاک ندارند .از جانب دیگر طالبان یک قرارداد فابریکۀ
تولید چرس به هدف تداوی با یک کمپنی آسترلیایی امضاء نمودند .سکتور صحت صد فیصد وابسته
به کمک های خارجی است با وجود یک اندازه کمک به بعضی شفاخانه ها ،مرکز گرمی وجود
ندارد ،برق نیست ،داکتر ها از ماه ها به این طرف معاش نگرفته اند و دوا نیز وجود ندارد.
در قسمت معارف ،دختر ها تا به صنف ششم حق مکتب رفتن را دارند .با وجود مظاهرات شاگردان
لیسه ها و پوهنتون ها و تقاضای جامعۀ بین المللی ،دروازه های پوهنتون ها و لیسه ها مسدود ماند.
استادان که از چندین ماه به این طرف معاش نگرفته اند ،خواهان باز نمودن مکاتب و پوهنتون ها و
همچنین خواهان پرداخت تمامی پول های شان می باشند .قرار اعالن طالبان درس ها در بهار آینده
آغاز خواهند شد.
پناهندگان ،بیجا شدگان و حقوق بشر:
بیجا شدگان داخلی را سه و نیم ملیون افراد تشکیل می دهد که با نزدیک شدن زمستان در وضعیت
نگران کننده قرار دارند .در ماه اکتوبر در یک راپور مشخص و واضح تکشی موریاما ( Takeshi
 )Moriyamaهماهنگ کنندۀ مسایل عاجل در کمسیون عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان
اعالن نمود :در حدود هژده اعشاریه چهار ملیون نفر به کمک ضرورت دارند .بیشتر از دو صد
هزار افغان که افغانستان را قبل از پانزدهم آگست ترک نموده اند در پایگاه های امریکایی ها و یا
ناتو ،تا به انتقال نهایی شان بسر می برند.
ایران پناهندگان و حتی آن هائی را که از مدت های طوالنی در ایران بسر می برند ،دوباره به
افغانستان می فرستد .بع ضی ها می گویند زندگی دشواری را در ایران متحمل شده اند .قرار گفتار
یک جوان نزده ساله «با ما به مانند یک انسان رفتار نمی کردند».
فرهنگ و رسانه ها:
قرار گزارش کمیتۀ امنیت برای خبرنگاران :بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان هفتاد فیصد رسانه
ها بسته شدند .کسانیکه هنوز فعالیت دارند ،خود شان به یک نوع سانسور می پردازند ،سینما ها
فعال نیست .طالبان برای زن ها اجازۀ بازی در فلم را نمی دهند ،و خطر این که طالبان رسانه ها
را به دست خود شان بگیرند ،موجود است.
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برات علی فدوی هروی که یکی از شخصیت های ادبی و فرهنگی کشور است که برایش لقب شیخ
الشعرا را داده بودند به سن نود سالگی بعد از یک مریضی درگذشت و همچنان مرد کهنسال بلخ،
مهندس و معمار تعمیر بلدیۀ بلخ به سن یک صد و بیست سالگی وفات نمود.
زندگی روزانه:
بلند رفتن قیمت ها و گرسنگی تمام نفوس را تهدید می کند ،قیمت مواد اولیه مخصوصا ً بعد از مسدود
نمودن سرحدات پاکستان بلند رفت ،بسیاری اشخاص کار های خود را از دست داده و فاقد درآمد می
باشند ،به تعداد گدا ها افزوده شده و مردم به دلیل غربت و نداشتن درآمد اطفال خود را می فروشند.
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