
182www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

1

سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
)2018ديسمرب29إلی22 من(281:اإلصدار

تحتوي هذه النرشة عىل تحليالت، يقوم بها مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 

عية يف أفغانستان بشكل أسبوعي، حتی .يستفيد منها املهتمون وصناع القرارواالقتصادية واالجت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستقرؤون يف هذه النرشة:

2...........................................................................................................ةمقدم

أفغانستان؟َ يفكر ترامب يف خروج القوات األمريكية من 

4...............................................................................الحرب األمريكية يف أفغانستان

5................................................................................دونالد ترامب والحرب األفغانية

6...........................................................................................................النتائج

تلوث الجو، تحد كب يهدد حياة األفغان

9......................................................................................تلوث الجو؛ مشكلة عاملية

9........................................................................كابل، إحدى أك املدن تلوثا يف العا

11.......................................................................................طرق مكافحة تلوث الجو



182www.csrskabul.com/األسبوعتحلیل 

2

مقدمة

عد السبب املُعلن لحرب طالبان عىل الحكومة األفغانية والقوات تواجد القوات األجنبية يف أفغانستان يُ 

املاضية. يف سلسلة محادثات مبارشة ب الواليات املتحدة 17الدولية يف أفغانستان عىل مدى السن الـ 

األمريكية وطالبان طُرح مطلب خروج القوات األجنبية من أفغانستان عىل أنه أكرب مطلب لدى طالبان.

م نرشت الصحافة الغربية تقارير تفيد أن الرئيس األمري يفكر يف سحب نصف قوات بلده من قبل أيا

وزيف دانفورد رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية ملئات  أفغانستان. بعد انتشار هذه التقارير ذكر ج

تمر حسب الخطة. يف الجنود األمريكي يف كابل أن مهمة الواليات املتحدة األمريكية يف أفغانستان ستس

ال سكوت ميلر قائد قوات مهمة الدعم والتدريب بقيادة حلف الناتو يف أفغانستان  الوقت ذاته رصح الج

أنه  يتلّق أي أوامر بخصوص سحب القوات األمريكية من أفغانستان.

سنة وإقرار 17مدة عىل إثر محادثات السالم ب الواليات املتحدة وطالبان بعد الحرب التي استمرت 

كن االنتصار عسكريا يف الحرب بأفغانستان ُوجدت آمال بخروج القوات  االت الواليات املتحدة بأنه ال  ج

ات  َ يفكر ترامب يف إخراج نصف قوات بالده من أفغانستان وما هي التغي األجنبية من أفغانستان؛ ولكن 

ن هذه التساؤالت يف الجزء األول من تحليل األسبوع التي قد تطرأ من انسحاب هذه القوات؟ تقرؤون ع

الصادر من مركز الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية.

الجزء الثا من تحليل األسبوع تم تخصيصه للحديث حول أسباب تلوث الهواء يف مدينة كابل. و هي أكرب 

من ضمن أك املدن تلوثا يف العا مالي نسمة؛ إال أنها تُعد6مدن أفغانستان وعاصمتها ويقطنها حوايل 

. حاليا يُعد تلوث الهواء العدو الثا للشعب األفغا بعد الحرب  بالنظر يف مدى تلوثها الهوا

ات، حيث يهدد هذا التلوث حياة مالي األفغان بالخطر. والتفج
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َ يفكر ترامب يف خروج القوات األمريكية من أفغانستان؟

املحادثات هذه بة ثالثة أشهر عىل املحادثات ب الواليات املتحدة األمريكية وطالبان. يف سلسلة مضت قرا

عقد مندوبو الطرف قبل أيام قليلة لقاًء دام لثالثة أيام يف اإلمارات العربية املتحدة. رغم أنه  يتم اإلفصاح 

هم أنهم ناقشوا الجانب األمري حول إنهاء ع تم ذكره يف تلك اللقاءات إال أن طالبان رصحوا يف بيان ل

التواجد العسكري األمري يف أفغانستان.

األمريكية) املنعقدة يف أبوظبي نرشت صحيفتا رويرتز –يف األسبوع املايض وعىل إثر املحادثات (القطرية 

دي أمري آالف جن٧تقارير تفيد أن الرئيس األمري دونالد ترامب ينوي سحب New York Timesو 

.٢٠١٩من أفغانستان، ويبدو أن العدد املذكور سيتم سحبهم يف األشهر األوىل من عام 

كان لهذه التقارير أصداء وردات فعل محلية ودولية، لذا نناقش يف الجزء األول من تحليل األسبوع الدوافع 

علت ترامب يفكر يف سحب نصف قوات بلده من أفغانستان، ك سنسلط الضو  ء عىل الحرب التي ج

آالف جندي أمري من ٧سنة، واآلثار التي سيخلّفها انسحاب ١٧األمريكية يف أفغانستان والتي دامت 

أفغانستان.
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الحرب األمريكية يف أفغانستان

هجمت الواليات املتحدة األمريكية عىل أفغانستان وأرسلت عرشات اآلالف من قواتها إىل البلد بعد هجوم 

عىل مدينتي نيويورك و واشنطن يف الحادي Americanو Unitedتطفة من خطوط أربعة طائرات مخ

آالف قتيل.٣والذي خلّف ٢٠٠١عرش من سبتمرب/

سنة عىل االجتياح األمري ألفغانستان؛ إال أن الحرب مازالت تأخذ أرواح الشعب األفغا ١٧مضت قرابة 

د الحرب يف أفغانستان، بل ازدادت بشكل يومي. القوات األمريكية والقوات الدولية األ  خرى عجزت عن إخ

رضاوة الحرب واتسعت رقعتها يف أفغانستان بتواجد هذه القوات.

جندي ٢٤١٧قتيل من القوات األجنبية، بينهم ٣٥٥٩سنة سقط عدد ١٧يف هذه الحرب التي دامت لـ 

باإلضافة إىل ذلك سقط آالف الجرحى من القوات األجنبية يف icasualtiesأمري وفقا إلحصائية موقع 

الحرب األفغانية، وقُتل عرشات اآلالف من املدني األفغان يف هذه الحرب، وحسب هيئة األمم املتحدة فقد بلغ 

ة  ألفا.٤٠عدد الضحايا املدني األفغان يف السن األربع األخ

وم األمري عىل أفغانستان تم تأسيس نظام جديد للبلد بإدارة الواليات املتحدة من جانب آخر، بعد الهج

سنة ومازالت أفغانستان تفتقد إىل حكومة مركزية قوية حيث ١٧األمريكية نفسها. عىل أية حال، مضت 

لك السيطرة عىل جميع املناطق الداخلة يف نطاقها، ولذا احتلت أفغانستان املركز الراب ة أنها ال  ع يف قا

. الدول األك فسادا يف العا

عىل الرغم من ذلك، تقاطرت مليارات الدوالرات عىل أفغانستان بعد مقدم القوات الدولية للبلد، إال أن هذه 

مواطن يف املئة من الشعب األفغا تحت خط الفقر، ك أن هناك مليو ٤٠املبالغ تبددت حيث يعيش 

ع الكفاءة. أفغا عاطلون عن العمل م

http://icasualties.org/
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دونالد ترامب والحرب األفغانية

تُعد الحرب األمريكية الراهنة أطول حرب يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية. معظم سكان الواليات املتحدة 

وخصوصا املواطنون األمريكيون يخالفون فكرة استمرار الحرب األمريكية وال يريدون أن تنخرط بالدهم يف 

. من هنا كان هدف إنهاء الحرب يف أفغانستان شعارا انتخابيا مؤثرا للقادة السياسي حروب مع دول ا لعا

. األمريكي

، استطاع باراك أوباما الوصول إىل سدة الحكم ٢٠٠٩خالل االنتخابات الرئاسية األمريكية املنعقدة عام 

٢٠٠٩والعراق. أعلن أوباما يف عام بتأث شعاراته التي أكدت عىل إنهاء الحرب األمريكية يف أفغانستان 

باإلضافة إىل زيادة عدد الجنود األمريكي يف –سياسته العسكرية يف أفغانستان والتي تضمنت 

جدول انسحاب القوات األمريكية أيضا.–أفغانستان 

إنهاء الرئيس ترامب والذي كان ناقدا لسياسات بالده تجاه أفغانستان أكد قبل وصوله للرئاسة عىل أهمية

الحرب األمريكية يف أفغانستان. إال أنه بعد اعتالئه كريس الحكم أعلن عن سياسته العسكرية يف أفغانستان 

نية أشهر –وجنوب آسيا  وقد تضمنت هذه السياسة مثل السياسات األمريكية –بعد تأخ استمر لث

االت، إال أنهم بعد األخرى اعتزام استمرار الحرب يف أفغانستان، وقد تم إقناع ترامب ب ذلك من قبل كبار الج

مرور فرتة من الزمن أدركوا خطورة املأزق الذي ستمر به بالدهم يف حال استمرار الحرب يف أفغانستان 

ومن ثم أقروا بعجزهم عن االنتصار عسكريا يف أفغانستان.

ة لقواتهم يف البلدان األخرى بالنسبة للمرشح للرئاسة األمريكية يُعد إنهاء الحروب والتدخالت العسكري

، وبناء عىل ذلك يعتزم ترامب الفوز يف االنتخابات مرة  عنرصا مه لجلب تأييد عامة الشعب األمري

٧٠٠٠أخرى، حيث أعلن أوال عن سحب القوات األمريكية من سوريا ثم نُرشت تقارير تفيد اعتزامه سحب 

جندي أمري من الحرب الجارية يف أفغانستان.

ا ب غض النظر عن السياسات األمريكية الداخلية، هناك تحليالت تفيد أن اعتزام سحب القوات األمريكية إ

ة ب الواليات املتحدة وطالبان. يُقال أيضا أن القرار األمري  صدر عىل خلفية محادثات السالم األخ

ن وقف إطالق النار بشكل مؤقت.املعتزم يأ يف سياق خلق أجواء من الثقة ومن ثم قد تُعلن طالبان ع
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نودها إىل أفغانستان خالل  يف النهاية، يُعلم أن الواليات املتحدة األمريكية أرسلت عرشات اآلالف من ج

نته الحرب يف أفغانستان بل ازدادت األوضاع يف البلد سوءا يوما بعد يوم. تاملاضية، و ١٧السن الـ 

كن حل مشكلة أفغانستان أقرت الواليات املتحدة مؤخرا بأن أف غانستان وصلت إىل مأزق صعب وأنه ال 

بالطرق العسكرية، ولذا تسعى حاليا إىل إنهاء الحرب عرب محادثات السالم.

النتائج

ميع ١٧منذ دخول القوات األمريكية إىل أفغانستان قبل  عاما،  تر أفغانستان سوى الحرب والدمار. ج

وطأة الحرب ويتمنون إنهاءها بأي قيمة. بات الشعب األفغا يطمنئ إىل أي املواطنون األفغان يئنون تحت

ة ويضع اآلمال عىل هذه املبادرات، لذا يُعد انسحاب القوات األمريكية  مبادرة نحو السالم مه كانت صغ

. من أفغانستان مطلبا مه لكل مواطن أفغا

يل للقوات األجنبية واألمريكية من أفغانستان له آثار إيجابية ال تُحرص إال أن ذلك يتضمن الخروج االحت

دى الحنكة السياسية لدى األفغان. تبط ظهورها  جوانب سلبية وس

محادثات السالم عىل تحرص الحرکة عاما، ك أن ١٧طالبان يف حرب مع القوات األجنبية منذ دخلت حرکة

القوات األجنبية من أفغانستان يُزيح أكرب عائق من موضوع خروج القوات األجنبية من أفغانستان. انسحاب 

ويولّد اآلمال بحلول السالم يف البلد، ك أن االنسحاب املذكور سيزيل أسباب القتال ب لسالم عوائق ا

. ر بها الشعب، أو يجعلها تتضاءل إىل حد كب يس الدامية التي  األطراف املسلحة وسيضع نهاية لل

نبي يف أفغانستان يضع عالمات استفهام عىل سيادة وحسم عالوة عىل ذلك، الت د العسكري األج واج

التدخالت العسكرية األجنبية إىل رصاعات داخل الحكومة األفغانية، ك خرست ادت الحكومة األفغانية. 

معظم املبادرات الصادقة قيمتها بسبب التدخالت املشار إليها، وانتهى الوضع إىل زيادة التعصبات 

نرصية يف صفوف الشعب األفغا تحت مسميات ودعاوي مختلفة.والع
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من جانب آخر أدى تواجد قوات الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها يف أفغانستان إىل إيجاد مخاوف لدى 

الدول املجاورة ألفغانستان ومن ثم صارت هذه الدول تتدخل يف البلد لتحمي نفسها ولتخلق املزيد من 

الواليات املتحدة وحلفائها، إال أن الشعب األفغا هو من يتحمل الخسائر الكربى.أمام الفوىض يف 

ود عنارص وتكتالت يف باإلضافة إىل اآل  ثار اإليجابية لخروج القوات األمريكية من أفغانستان، يعد وج

هدة لوضع حواجز أفغانستان تريد استمرار الحرب ملصالحها أمرا مقلقا للغاية. مثل هذه الفئات ستسعى جا

عىل طريق السالم إال أنه عىل مسؤويل الحكومة األفغانية وحركة طالبان أن يتسموا بالحنكة الكافية 

هد  حوا سياسات تنصب يف صالح الشعب وتؤدي إىل انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان و ويرجّ

ى ال تتكرر املأساة التي وقعت بعد السبيل نحو تشكيل حكومة أفغانية قوية تشمل جميع مكونات الشعب حت

النهايةانسحاب القوات الشيوعية من أفغانستان.
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تلوث الجو، تحد كب يهدد حياة األفغان

املؤسسة األمريكية املهتمة بالجو (آير فيسوال) تعد تقارير عن تلوث الجو يف مدن العا املهمة كل يوم. يف 

. طبقا ۲۰۱۸ديسمرب ۱٥ة قبل أيام (التقرير األخ لهذه املؤسس م) اعتربت كابل أك املدن تلوثا يف العا

مدينة الهور الباكستانية، ، وتأيف العااألعىل، وهي ۳٥۳لجدولة هذا التقرير فإن درجة التلوث يف كابل 

الرابعة يف هذا الجدول.تحوز بالرتتيب الدرجة الثانية والثالثة و لملنغولية، ودكا البنغالديشية باتور اوآلن

فإن تلوث الجو يف بلد مثل أفغانستان الذي يقتل فيه ويجرح العرشات يوميا بسبب الحروب؛ هو اآلخر خطر 

ة. يهدد حياة الشعب، ويسبب لهم أمراضا خط

عية واملؤسسة الوطنية لحفظ وقدجعلث الجو يف مدينة كابل ازدياد تلو  ت وزارة العمل والشؤون االج

 ساعات العمل للدوائر الحكومية بنرش بيان بهدف تقليل تلوث الجو والتخفيف تغ،يف أفغانستانالصحة 

ألربع من الزحام املروري يف مدينة كابل. طبقا لبيان هات املؤسست الحكوميت فإن ساعات العمل 

ا رابعة والنصف عرصا، مستقلة ستنظم من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الإدارات عرشة وزارة و

وساعات العمل لبقية الوزارات والدوائر الحكومية ستنظم من الساعة السابعة والنصف صباحا إىل الساعة 

الثالثة عرصا.
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، وازدياد تلوث الجو وعلله يف كابل، و الطرق والخطط الرضورية ملكافحته؛  مشكلة تلوث الجو يف العا

عات نتطرق إليها يف هذا التحليل.و موض

تلوث الجو؛ مشكلة عاملية

م؛ فإن تسعة أشخاص ۲۰۱۸) والذي نرش يف بداية شهر فرباير WHOوفقا لتقرير منظمة الصحة العاملية (

من كل عرشة من سكان العا يستنشقون الهواء امللوث، والدول املتخلفة يف إفريقيا وآسيا هي أك الدول 

التي تتحمل أرضار هذا التحدي.

هذه املنظمة، فإن حوايل سبعة مالي شخص يصابون بأمراض مختلفة كالجلطة الدماغية وفقا لتقارير 

وأمراض القلب ورسطان الرئة وأمراض مزمنة ومشكالت يف التنفس بفعل الجو امللوث ودخول ذرات الرتاب 

ة إىل رئتهم ونظام التنفس لهم، ويخرسون حياتهم بسبب ذلك. ك جاء يف هذا التقرير أيض ا أن الصغ

م، ويف مثل هذه الفرتة فإن تلوث الجو ۲۰۱٦مالي شخص عام ۲،٤تلوث الجو فقط أدى إىل موت حوايل 

مالي ۳،۸بسبب الطبخ واستخدام التكنولوجيا وأنواع مختلفة من الوقود يف البيوت أدى إىل موت حوايل 

شخص تقريبا.

وجودات الحية يف العا والذي يؤدي إىل موت لذا؛ فإن تلوث الجو أحد أكرب التحديات املهددة لحياة امل

م في يتعلق بتحس كيفية الجو وتحس شبكة وسائل النقل،  املالي سنويا، وإن  يكن هناك اهت

؛ فإن التلوث سيؤدي  وتحس الوقود املستخدم واالستفادة من وسائل النقل الكهربائية عىل مستوى العا

اص اآلخرين.إىل موت املالي من األشخ

كابل، إحدى أك املدن تلوثا يف العا

فيها املياه، وله طبيعة جميلة ومتنوعة؛ لكن شعب هذا فقةجبال مرتفعة جدا وأنهار مرت اأفغانستان كبلد فيه

البلد ُحرِم من الحياة يف كث من مناطق هذه الطبيعة الجميلة والنظيفة من التلوث بسبب الحروب وعدم 

هم إىل املدن سي العاصمة كابل للحفاظ عىل حياتهم.االستقرار، ونزح أك
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نصف مليون شخص فقط، ولكن يسكن فيها اآلن حوايل کنها أن تحتفن ، فإن كابل مدينة لألبحاثوفقا 

ركز السكان يف هذه املدينة أدى إىل تلوث الجو فيها والذي عَ  رََّض حياة املواطن إىل ستة مالي شخص. 

ويتم نقل املئات من املواطن إىل املستشفى يوميا، ويأخذ التلوث منهم الضحايا بشكل من األشكال.الخطر،

فقراء الذين يعانون منه حتى داخل بيوتهم وغرفهم، ويصابون بأمراض الأك املترضرين من تلوث الجو هم 

وفقد الوسائل التي التنفس املختلفة بفعل الجو امللوث بسبب استخدام الوقود ذي كيفية منخفضة

يحتاجونها يف فصل الشتاء، ولكن ما هي العوامل األساسية لتلوث الجو يف كابل؟

هناك نقاط يجب أن نأخذها بع االعتبار:

فيها حوايل ستة مالي ازدياد عدد السكان: مدينة كابل أك املدن اكتظاظا بالسكان والتي یسكناألوىل:

حد العوامل األساسية الذي أدى إىل تلوث الجو يف مدينة كابل. ألن بازدياد ياد السكان هذا هو أ شخص. ازد

عدد السكان يرتفع عدد السيارات ك يزداد استخدام أنواع مختلفة من الوقود؛ وهذا يلعب دورا هاما يف 

تلوث الجو.

دمة، وأنواع أخرى استخدام الوقود ذي كيفية نازلة: استخدام الفحم الحجري، ومواد نفطية املستخالثانية:

من الوقود يف املصانع أو مواقد طبخ اآلجر واالستفادة من هذه املواد لتسخ البيوت سي يف فصل الشتاء؛ 

هي من العوامل املهمة لتلوث الجو يف مدينة كابل. والفقر أيضا يجرب املواطن عىل االستفادة من املواد 

عالية.القيمة الجو إذ اليجدون تكاليف املواد النظيفة وذات نظيفة التي تؤدي إىل تلوث الالالرخيصة وغ 

عدم وجود شوارع وفقا للمقاييس العاملية: كون شوارع كابل وأزقتها غ مطابقة ملقاييس عاملية الثالثة:

أيضا جزء آخر كب لتلوث الجو فيها. مع أن مليارات الدوالرات من املساعدات الدولية جاءت إىل أفغانستان 

م؛ إال أن هذه األموال  يتم رصفها يف مكانها املناسب بسبب الفساد والضعف يف الدوائر ۲۰۰۱عام بعد

رها بشكل معيار، وهذا  الحكومية، وبعد ميض سبعة عرش عاما هناك شوارع وطرق يف كابل  يتم إع

بدوره يؤدي إىل تلوث الجو يف املدينة.

ة يف أفغانستان سي يف مدينة كابل الجفاف: قلة األمطار يف السنواالرابعة: العوامل التي قعد من ت األخ

جفاف املناطق الخرضاء وازدياد األتربة والغبار.فقد سبب فقدان األمطار أدت إىل ازدياد التلوث. 
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ضعف اإلدارة يف الدوائر الحكومية املسؤولة: عدم وجود خطط عمل منظمة لتنظيم مدينة كابل، الخامسة:

وجود خطط مؤثرة وعملية ملكافحة التلوث جعل املسؤول عن حفظ الصحة اليستطيعون أداء وكذلك عدم 

عملهم يف جمع الزبائل وتنظيف املناطق التي توجد فيها األوساخ، وهذا أدى إىل ازدياد التلوث يف املدينة 

. أك فأك

طرق مكافحة تلوث الجو

، وقوة الطرق املناسبة للوقاية من مشكلة ما، أو إمحاء ظاهرة مرضة يف بيئة ما؛ تحتاج إىل متخصص

راءات يف  ، واتخاذ االج مختلفة. ومن هنا نستطيع أن أوتات اقتصادية، واتخاذ قرارات من قبل املسؤول

نذكر بعض الطرق للوقاية من تلوث الجو:

هام يف الوقاية من الناشئة من تلوث الجو، وتشجيعهم لإلسلضارّ نرش املعلومات ب العامة عن ااألول:

يكون أحد الطرق املؤثرة ملكافحة التلوث.إذ حدوث مشكلة التلوث؛ 

: ، و الثا راءات تصمی إجراء وتنفيذ خطط تجعل املدينة أك تنظي من قبل يجب أن تكون هناك إج

تكون مؤثرة يف مكافحة التلوث عىل املدى البعيد.اإلدارات املهتمة بهذاألمر ل

انية اآلن أعلنت يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية لجميع الدوائر الحكومية يف مدينة كابل الحكومة األفغ

ت ساعات العمل للدوائر الحكومية بهذا الهدف. هذه الخطوة مع أنها مهمة،  للوقاية من تلوث الجو، وغ

كن بها الوقاية من ازدياد تلوث الجو، ك يجب ولكن يجب عىل الحكومة أن تعمل عىل اتخاذ اجراءات 

عليها اتخاذ اجراءات تكون مؤثرة عىل املدى البعيد. مثال: إبعاد املصانع عن املناطق السكنية، والتحكم يف 

ولكن علی استخدامها عرشات السن انقضت الوقود املستخدم يف هذه املصانع، ومصادرة السيارات التي 

ة ومؤثرة لجمع الزبائل واألوساخ من املدينة.يتم استخدامها حتى اآلن، والعمل عىل إيجاد خطة منظم

ميع املواطن حتى اليستخدموا الوقود ذا كيفية نازلة يف تسخ بيوتهم  الثالث: إيصال الكهرباء إىل ج

وإنارتها ويف الطبخ، والذي يسبب تلوث الجو.
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مدی دالن عىل بشكل عام؛ تلوث الجو مشكلة عاملية وال شك، وكيفية التلوث ومقداره يف بيئة ما يو 

ك تعقبها األحكام تجاه اإلدارات واملستوی الثقايف ورقي نظام الخدمة الحرضیة يف مجتمع ماه 

املسؤولة لذلك املجتمع وأعضاءه.

ليست مشكلة تلوث الجو يف بيئة ما تخص فردا معينا أو مؤسسة معينة، ألن رضر هذه املشكلة تعم الجميع. 

ل للوقاية من هذه املشكلة؛ كل حسب طاقته دون أن نلقي املسؤولية عىل ومن هنا يجب عىل الجميع العم

هودنا للحفاظ عىل سالمتنا  عاتق اآلخرين، ويحسن أن يرشح كل منا نفسه لحل هذه املشكلة ونبذل ج

النهايةوسالمة أرسنا ومجتمعنا.

تواصل معنا: 

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com -www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590-+)93(202564049:تباملکهاتف

اباحث ومسؤول تحليل األسبوع:  zi.shirani@gmail.com+)93(647475487ضياءاإلسالم ش

ahmadshahr786@gmail.com+)93(842494217راشدأحمدشاه : باحث ومسؤول توزيع تحليل األسبوع
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