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   2023جنوری   24سه شنبه             : فریده نوری          و تبصره  مه ترج  ،تهیه، ترتیب      

 در جهان  هالس یک اتفاقات  جئجمع بندی نتا

Le Bilan du Monde 

 مجلۀ ساالنه 

 Jacques Follorou : افغانستان اموردر  خبرنگار 

   2023تاریخ چاپ: ماه جنوری  

 مترجم: فریده نوری

   :افغانستان

 رئیس دولت: هبت هللا آخند زاده

 صدراعظم: محمد حسن آخند 

 کیلو متر مربع  ۶۵2000مساحت:  

 ملیون  ۴۱،۱نفوس: 

 خالص داخلی: نا معلوم تولید نا 

 معلوم رشد: نا

 معلوم تعداد بیکار: نا

 پول: افغانی 

اگست سال    م طالبان بعد از دوباره به قدرت رسیدن شان به تاریخ پانزده  : آغاز جدید برای افغانستان

 نمودند، تا به حال برآورده نشده است.های که  وعده   202۱

زمین  مانند یک سر  کشور، داخل ساختن دوبارۀ کشور در صحنۀ بین المللی  ۀ احیای دوبار  وعدۀ آن ها  

مخصوصاً و بیشتر    ،حکومت مذهبی طالبان،  2022مستقل و فاقد از خشونت ها را نمودند. در سال  

  . تحمیل نمودند   حذف نمودن زنان و دختران از مکان های عامهاز همه نظم سختگیرانه خود را با  
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ها کنار زده شدند  کشورمورد سوء ظن قرار گرفتند. از طرف    دولت اسالمی )داعش( توسط  همچنان  

کشورداری را به کمک مصلحت ها پیش  جرید گردیدند و می کوشند تا  ت و روز به روز از جهان  

 با آن ها همکاری کند. به امید این که باالخره جامعۀ بین المللی  ،ببرند 

  فرمان   نمود، که در آن پیامی صادر    گ طالبان، مال هبت هللا آخند زادهدر اواسط نوامبر رهبر بزر

. در  گذاشت   ،با جامعۀ جهانی بود یک روزنه  شودن  گکه عبارت از    ،به تمام آرمان ها  نقطۀ پایان  

ر  ض. در جملۀ جزا ها، اعدام در محت برای قاضی ها داده شد یعاین قانون، امر تطبیق مطلق شر

  ماه   در  ، این تصمیم  ر عالوه بطع نمودن اعضاء پیش بینی گردیده است.  عام، سنگسار کردن و ق

مکتب برای دختران باالتر از سن دوازده سالکی توسط دولت طالبان ممنوع قرار داده    2022مارچ  

 شد.

به هیچ قیمت حاضر نیستند تا در مقابل حقایق و خواسته  مذهبی رژیم    ی پیام واضح است، افراطی ها 

 لبیک گویند. های مردم 

  اززن ها را    2022به دلیل اینکه می خواهند از زن ها "محافظت" کنند، طالبان در حقیقت در سال  

، زن ها دیگر حق ندارند که بدون یک همراه محرم به تنهایی  د محروم ساختن  حضور در فضای عامه 

. به  ردها روبرو شوند نباید با م  وقتی از خانه می برآیند   از یک شهر به شهر دیگر سفر کنند، زن ها

ممکن است، زیرا نفوس کم است و زیادتر مردم محافظه کار    ت حاشیه راندن زن ها در قریه جا

 در شهر ها ناکامی خود را مالحظه نمودند.  الکن در شهر ها این امر ناممکن است و طالبان هستند.

را    حمام هاو    سپورت   در شروع نوامبر دروازه های پارک ها و باغ های عامه، صالون های   :نتیجه 

 مختلط را نیز ممنوع قرار بدهند. و می خواهند وسایل نقلیۀ   وی خانم ها بستند ر  بر

اقتصادی عمیق   المللی سبب بوجود آمدن بحران  بین  خروج ممالک غربی و ختم آنی کمک های 

در حدود سی الی سی و پنج فیصد از اواسط  داخلی  خالص  قرار گفته های بانک جهانی تولید ناگردید.  

 کم گردیده است.  2022الی  202۱

ً  ،امید ها برای بهتر شدن درآمد سرانه بسیار ضعیف است  بسیار سریع   به سبب بلند رفتن  مخصوصا

در  ،پروگرام غذایی جهان زیادتر از نصف نفوس افغانستان    راپور   قرارنفوس و غربت بسیار شدید.  

 بیست ملیون افغان امنیت غذایی ندارند.  حدود 

اج اساسی خود را برآورده نمی  یهفتاد فیصد از خانواده های افغان مایحت  ، بانک جهانیگزارش  قرار  

 . 202۱سی و پنچ فیصد قبل از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست  در مقابل  ،توانند 
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عین منبع افزود که درآمد حاصالت بیست تا سی فیصد تقلیل و واردات تا به چهل فیصد کم گردیده  

 است.

 از سر گرفتن کمک های بین المللی:

همراه با کم شدن مصارف شان،    ،هزینه های عمومی، پائین آمدن درآمد خانواده هاکم شدن چشمگیر  

که  برای دولت نو طالبان امکان مانور کم می گذارد. در حدود هفتاد و پنج فیصد بودجۀ رژیم قبلی  

مخصوصاً امریکا تأمین می گردید. نتیجۀ مستقیم    ،توسط جامعۀ جهانی  ،د ملیارد دالر تخمین می ش  ۹

الی بین المللی، اولین بودجۀ دولت طالبان، که در ماه جنوری برای سه ماه اعالن گردید،  تحریم م

ی را  تدر حالیکه ممالک مانند فرانسه، موجودیت مؤسسات غیر دول ملیون دالر نبود.    ۴۵0زیادتر از  

 . یک نوع کمک سیاسی میداند 

دالر    2فیصد مردم به مشکل    ۹0، صلیب سرخ بین المللی اظهار نمودند که "2022در اخیر اکتوبر  

 تغذی اطفال به نود فیصد در یک سال افزایش یافته است.   ءدر روز کمایی می کنند" و سو

توسط    دولت طالبان قسمت هنگفت این مشکالت را به منجمد ساختن سرمایه بانک مرکزی افغانستان 

را به وجود    حاد پول نقد . این تصمیم برای سکتور اقتصادی افغانستان یک بحران  می داند   امریکا 

 آورد. 

  هفت ملیارد دالر در بانک امریکا و دو ملیارد دالرکه  به دلیل منجمد ساختن سرمایۀ بانک مرکزی،  

سیستم داد و ستد و اداره نمودن    ۀادار  فلهذاگذاشته شده است،    عربی   ۀدر امارات متحد   در اروپا و

 می باشد. برای طالبان غیر ممکن افغانستان سیاست پولی بانک مرکزی  

در سیاست  برای مردم افغانستان  به تاریخ چهارده سپتامبر قصر سفید با خلق نمودن یک منبع مالی  

 .  خود تعدیل و نرمش اختیار نمود 

راه یافتن به پول نقد یک اندازه از برکت کمک های بین المللی که سرگرفته شد،    2022در اخیر  

 زه از بحران بشری جلوگیری بعمل آمد. بهتر گردید، و یک اندا

نرخ افغانی ثابت ماند و درآمد داخلی افزایش یافت. صادرات از  با آن هم، با وجود تورم بسیار بلند،  

 سر گرفته شد مخصوصاً صادرات ذغال به پاکستان. 

تنها در    در این مدت   ، طالبان هستند   کابلربی که  در  غنادر دیپلومات های    یقرار گفته ها الکن  

 اخالقیات و معنویات عمل نمودند. 

 اما در امور مالیاتی، زراعت، انرژی، ترانسپورت و زیربناء ها کار به راه انداخته نشده است. 

___________________ ____________ 
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جهان ساالنه یک مراتبه در ماه جنوری چاپ می شود. و در آن اوضاع    سمجلۀ بیالن تبصرۀ مترجم:  

 قاره توسط خبرنگاران به نشر می رسد. نج پدر  کشور  ۱۹۸ ۀ و اخبار یک سال

بعضی از خبر ها در این مضمون مربوط افغانستان به نظر من دقیق نیست. آز آن جمله در مورد   

  ، نفوس افغانستان که زیادتر از چهل ملیون محسوب گردیده است یک اندازه بعید به نظر می رسد 

. غیر ممکن است که در  زیرا احصائیه گرفتن بسیار مشکل به نظر می رسد و آن هم بسیار دقیق 

 رفته باشد.  د سه تا چهار سال دفعتاً نفوس بلنظرف 

  اکثراً احصائیه توسط دفاتر ملل متحد داده می شود، بعید نیست که به دلیل مفاد خود شان تعداد نفوس

                .  باشند داده  نشان زیاد   را

         

    

      


