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تجـاری- سـازش نامه  متدیـد 

پاکسـتان- و  افغانسـتان  ترانزیتـی 

تحـوالت  بـه  توجـه  بـا   -APTTA

دو  هـر  میـان  سیاسـی  ناهمـوار 

همـراه  بـا مشـکالت  دایـم  کشـور، 

بوده اسـت. پژوهش دسـت داشـته 

در  رو  پیـش   موانـع  و  چالش هـا 

کـه  را  سـازش نامه  ایـن  متدیـد 

پایـان  بـه   ۲۰۲۱ فـروری   ۱۱ در 

می گیـرد. بررسـی  بـه  می رسـد، 

متدیـد  از  پیـش  کشـور  دو  هـر 

ایـن سـازش نامه تـا هنـوز چندیـن 

گفت وگـو انجـام داده انـد؛ ولـی بـه 

نظـر می رسـد کـه تـا هنـوز متدیـد 

سـازش نامه ی یادشـده بـه دو علـت 

اسـت. برخـورده  مشـکل  بـه 

1. چالش های تخنیکی، دسـته ای 

از مشـکالت فنـی و مدیریتـی ایـن 

پـروژه ی بـزرگ اسـت؛ ماننـد توقف 

تجـارت غیررسـمی و یـا غیرقانونی، 

اسـتفاده مؤثر از فنـاوری اطالعاتی 

وسـایل  و  کاالهـا  ردیابـی  -وسـایل 

تضمین هـای  آن-  ماننـد  و   نقلیـه 

حمل ونقـل،  مجوزهـای  بانکـی، 

تضمیـن  و  کامیون هـا  بـرای  ویـژه 

مالـی کانتیرنهـا و سـایر روش های 

تدارکاتـی و گمرکـی، روابـط کاری 

بلندپایـگان  میـان  بهـر  ارتبـاط  و 

دو... مربوطـه ی 

ابعاد   سیاسی    توافق نامه    
یتی  تجاری-ترانز

کستان افغانستان   و    پا

هیئت های    طالبان 
وسیه    و    ایران؛  در        ر

هیئت دولت:    ما   صحنه 
را       ترک نمی کنیم

دستر خوان ملی؛ 
نان   برای    ملت    یا    نام    برای    دولت؟

بخشى   از بانک نوت های 
به بانک مرکزی  جدید 

افغانستان
 تحویل داده شد

 پپیدا و پناهی داشتم. کرونا دربه درم کد. سابق روزانه 500 تا 
ً
»قبال

600 افغانی کار می کدم؛ حالی از 100 و 200 زیاد نمی شه؛ بعضی روزا 
دست خالی خانه می رم.«...

افغانستان   را      
ود      فراموش    نکنید ز

سقوط والیت کپندز – در اکپتوبر ۲۰۱۵ – 
حادثه ی ترسناک و فاجعه باری برای مردم 

افغانستان و داکپتران بدون مرز بود. 
هم چنان یک شکست...

کـه  کـرد  اعـالم  متحـد،  ملـل  سـازمان 

خالـد باطرفـی، رهـر شـاخه ی  یمـن گروه 

القاعـده بازداشـت شـده و معاون او، سـعد 

بـن عاطـف العولقی کشـته شـده 

اسـت.

پنج شـنبه  روز  کـه  گزارشـی  در 

)۱۶ دلـو/ ۴ فـروری(، از سـوی 

امنیـت  شـورای  کارشناسـان 

رسـیده،  نـر  بـه  ملـل  سـازمان 

باطرفـی،  خالـد  کـه  اسـت  آمـده 

رهـر ایـن گـروه، چهار مـاه پیش، 

یمـن  در  عـرب  شـبه  جزیره ی  در 

بـود. شـده  بازداشـت 

نـر  حالـی  در  گـزارش  ایـن 

گذشـته،  سـال  کـه  اسـت  شـده 

-رییس جمهـور  ترامـپ  دونالـد 

قاسـم  کـه  بـود  گفتـه  امریـکا-  پیشـین 

در  القاعـده  رهـر  و  بنیان گـذار  الریمـی، 

شـبه جزیره ی عربسـتان در حمله ی هوایی 

اسـت. شـده  کشـته 

پـس از کشته شـدن قاسـم الریمـی، خالـد 

بـه عهـده  ایـن گـروه را  باطرفـی، رهـری 

گرفـت.

گزارش هـای  نیـز،  ایـن  از  پیـش 

تاییدنشـده ای نـر شـده بـود کـه؛ خالـد 

باطرفـی بازداشـت و پـس از بازداشـت بـه 

شـده  داده    تحویـل  سـعودی  عربسـتان 

اسـت.

 گـزارش سـازمان ملـل، نخسـتین گـزارش 

رسـمی در بـاره  ی بازداشـت خالـد باطرفی 

اسـت؛ امـا از چگونگـی بازداشـت 

چیـزی  او  بازداشـت  مـکان  و 

یـد. منی گو

که  یمن  حوثی های  عالوه ی  بر 

و  می شود  حامیت  ایران  سوی  از 

گروه  سعودی،  عربستان  ایتالف 

یمن  داخلی  جنگ  در  القاعده، 

نقش پررنگی دارد و مناطق زیادی 

را نیز در این کشور در اختیار دارد.

از  یکی  یمن«،  »القاعده-شاخه ی 

در  هوایی  حمالت  اصلی  اهداف 

دو دهه ی گذشته بوده است.

مرگ بار  حمالت  در  گروه  این 

محله ی شارلی فرانسه در سال ۲۰۱۵ که 

در آن ۱۲ نفر کشته شد و مبب گذاری در 

یک هواپیامی امریکایی در سال ۲۰۰۹،  

دست داشته است.

پــه کندهــار کــې دوو چاودنــو ملکــي 

واړولــه.   ژوبلــه  مــرګ  تــه  کســانو 

لومــړۍ چاودنــه د هغــه موټــر بــم 

پــه  کندهارښــار  د  چــې  وه  بریــد 

یوولســمه ناحیــه کــې پــه عینــو مېنــه 

جمعــه  ولســوال  د  غــورک  د  کــې 

ــو. ــور وش ــر ک ــان پ خ

محــي مســوولین وایــي دا موټــر بــم 

ــې  ــه ورځ دوې نیم ــې پ ــد د جمع بری

ــرې روغ  بجــې وشــو چــې ولســوال ت

جمعــه  ولســوال  غــورک  د  وتلــی. 

دې  پــه  ویــي  تــه  رســنیو  خــان 

ــوه برخــه  ــې د کــور ی ــه کــې ی چاودن

ــه  ــومانو پ ــځو او ماش ــې او د ښ نړېدل

ګــډون یــې د کــور څلــور غــړي ټپیــان 

شــوي دي.

د پېښــي پــه ســيمه کــې د ملکــي 

ــان  ــايل زي ــم م ــه ه ــو ت ــو کورون خلګ

اوښــتی دی. بلخــوا لــه دې چاودنــې 

کــې  ســیمه  همــدې  پــه  وروســته 

د مقناطیــي مایــن چاودنــه هــم 

شــوې ده. محــي مســوولین وایــي 

چــې دا چاودنــه پــه یــوه شــخيص 

موټــر وشــوه چــې د مــرګ ژوبلــې پــه 

اړه یــې مالومــات نــه دي ورکــړي، خو 

ــوم  ــواړي ن ــه غ ــې ن ــه چ ــوه رسچین ی

یــې واخیســتل يش وایــي پــه دوهمــه 

چاودنــه کــې دوه کســان وژل شــوي 

او درې نــور ټپیــان دي.

 پــه کندهــار کــی د نــا امنيــو پېښــي 

ــې د  ــه ي ــه کبل ــي ل ــوي چ ــايت ش زي

اندېښــمن  اوســيدونکي  ښــار  دې 

کــړي او د مخنيــوي غوښــتنه يــې 

ــوي. ک

شـد شـت  ا زد با ه   عد لقا ا یمـن   خه ی   شا رهبر  
کندهار کې غبرګو چاودنو مرګ ژوبله واړوله

تحلیل
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جهان خبر

سرداد 
ولی سنگر نه

عقربه های ساعت شش شام 
را نشان می دهد و خورشید با 

غروبش یك...

جنگ    یک     پدیده ی    
شوم    است    

زش؟ یا    یک    ار

جهان  تاریخ  کجای  هیچ  در 

به طور  کشورها  که  یافت  منی توان 

کامل از جنگ دست کشیده باشند. 

پیش نیاز  به عنوان یک  یا  این جنگ 

هم  یا  و  است  قدرت منایی  جهت 

جنگ ها.  پایان  برای  است  جنگی 

به منظور  گاهی  جنگ ها  این 

کشورها  ملی  منافع  کردن  فراهم 

برای  هم  گاهی  و  گرفته شده  به کار 

آزادی خواهی کاربرد داشته است.

نیز جنگ  ابراهیمی  ادیان  در متون 

از منطق واالیی برخوردار بوده است. 

داوود)ع(  حرضت  نرد  به عنوان مثال، 

اُحد  و  بدر  جنگ  جالوت،  برابر  در 

که با حضور پیامر اسالم)ص( صورت 

گرفت و صف آرایی حرضت موسی)ع( 

لشکرکشی  و  فرعون  مقابل  در 

اسکندر ذوالقرنین...

3
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دیدبان سازمان ملل: 

طالبان از رهبران اصلی القاعده 
در افغانستان محافظت می کنند
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هیئـت  دیگـر  عضـو  منصـور،  عبدالحفیـظ 

می گویـد:  افغانسـتان،  دولـت  گفت وگوکننـده ی 

»طالبـان تـا اکنـون بـه دوحه برنگشـتند، شـاید دلیلش 

کرونـا اسـت، ترافیـک اسـت و یـا هـم سیاسـت اسـت.«

از سـویی هـم داکـر عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملـی، در اعالمیه ای )۱۷ دلـو( گفته 

اسـت کـه هیئـت تحریـک طالبـان بـا بهانه تراشـی های 

ناموجـه و دلیل هـا و انگیزه هـای نامعقـول باعـث تأخیر 

در آغـاز مذاکرات شـده و به جای گفت وگو روی مسـایل 

و  کشـی  مسـلامن   خشـونت،  و  جنـگ  پایـان  اصلـی، 

افـزودن به درد و آالم مردم افغانسـتان، مرصوف سـفرها 

گـروه  ایـن  نیروهـای  و  اسـت  بحث هـای حاشـیه  ای  و 

همچنـان بـه جنـگ و خشـونت علیـه مـردم افغانسـتان 

ادامـه می دهنـد.

 بـا این حـال، ایـن پرسـش مطـرح اسـت که طالبـان بنا 

بـر هـر دلیلـی – محدودیت هـای قرنطیـن در دوحه و یا 

هـم مسـایل سیاسـی- پشـت میـز گفت وگوهـای صلـح 

بـه  افغانسـتان  پـس چـرا هیئـت دولـت  ندارنـد؛  قـرار 

برمنی گردنـد؟ کابـل 

ناجیـه انـوری، معـاون سـخن گوی وزارت دولـت در امور 

دولـت  هیئـت گفت وگوکننـده ی  کـه  صلـح، می گویـد 

کابـل  بـه  برگشـت  بـرای  برنامـه ای  هیـچ  افغانسـتان 

نـدارد. »دولـت افغانسـتان هـم تصمیمی برای برگشـت 

آن هـا بـه کابل نـدارد.«

شـامری از هیئت دولت افغانسـتان در دوحه می گویند 

کـه برگشنت شـان بـه کابـل در ایـن رشایط حسـاس که 

ناظـران بین املللـی در دوحـه حضور دارنـد، واقع بینانه 

نیست.

آقـای منصـور ترصیـح می کنـد: »برگشـنت کـه صدهـا 

آوازه را بـا خـود دارد: تعبیـر می شـود کـه گفت وگوهـا 

قطـع شـده، در حالی کـه قطع نشـده. مـا امیدواریم که 

گفت وگوهـا رشوع شـود.«

بـا این حـال، آگاهـان سیاسـی بـاور دارنـد کـه در دور 

گفت وگوهـای  غیررسـمی  سـاختار  گفت وگوهـا،  دوم 

افغانسـتان فعال تـر شـده اسـت. صلـح 

افغانسـتان،  سیاسـی  کارشـناس  محسـنی،  شـجاع 

می گویـد کـه رونـد گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان دو 

سـاختار دارد؛ سـاختار رسـمی و غیررسمی. در ساختار 

شـامل اند  طـرف  دو  گفت وگوکننـده ی  هیئـت  رسـمی 

و  تأثیرگـذار  مهره هـای  غیررسـمی،  سـاختار  در  و 

کشـورهای دخیـل در صلـح و جنـگ افغانسـتان وجـود 

چـون  غیررسـمی،  سـاختار  روزهـا،  ایـن  »در  دارد. 

فعـال  روسـیه  و  ایـران  پاکسـتان،  امریـکا،  خلیـل زاد، 

شـده اند.«

تأکیـد آقـای محسـنی بـر ایـن اسـت کـه دلیـل صحـی 

مثـل محدودیـت قرنطیـن می توانـد یـک دلیـل باشـد؛ 

امـا در کنـار آن، دلیلـی کـه وقفـه ی گفت وگوهـا را بـه 

دوحـه  توافق نامـه ی  ارزیابـی  اسـت،  کشـانده  درازا 

اسـت. »هـم طالبـان و هـم دولـت افغانسـتان منتظـر 

سیاسـت های  شـدن  روشـن  و  ارزیابـی  نتیجـه ی 

بایـدن در قبـال صلـح اسـت. دولـت هـم دوسـت دارد 

کـه گفت وگـو معطـل شـود و آقـای بایـدن از امتیـازات 

دولـت  مقام هـای  کـه  اسـت  ایـن  بکاهـد.«  طالبـان 

افغانسـتان در گفته هایـش تأکیـد می کنـد کـه هیئـت 

گفت وگوکننـده ی دولت افغانسـتان متعهـد آمدن صلح 

از راه گفت وگوهـای رودررو اسـت؛ امـا هیئـت طالبـان 

ایـن رونـد را جـدی منی گیـرد.

ناجیـه انـوری می گویـد: »مـا مسـئولیت پذیر اسـتیم و 

بـرای تحقـق آرزوی مـردم افغانسـتان کـه هامنـا ختـم 

میـدان گفت وگوهـا شـده ایم.« وارد  اسـت،  جنـگ 

افغانسـتان  دولـت  اظهـارات  دربـاره ی  کارشناسـان 

می گوینـد کـه دولـت افغانسـتان تـالش می کنـد کـه از 

رشایـط پیش آمـده، بیش تریـن نفـع را بـرد و بـه همین 

دلیـل، هیئـت گفت وگوکننـده ی دولت افغانسـتان را به 

کابـل فـرا منی خوانـد.

گفتنـی اسـت کـه وزارت خارجـه ی افغانسـتان )۷ دلو( 

در اعالمیـه ی گفـت کـه سـفر هیئـت طالبـان بـه ایـران 

در هامهنگـی دولـت افغانسـتان بـوده اسـت.

کانگـرس: ممکـن اسـت کـه طالبـان از گفت وگوهـا 

شـود بیرون 

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان بر اسـاس توافق نامه ی 

و  امریـکا  میـان   ۲۰۲۰ فـروری  مـاه  در  کـه  دوحـه 

طالبـان امضـا شـده بـود، رشوع شـد. در توافق نامـه ی 

دوحـه آمـده اسـت کـه رسبـازان امریکایـی بایـد تـا مـاه 

مـی ۲۰۲۱ از افغانسـتان بیـرون شـوند؛ امـا کانگـرس 

امریـکا، از جـو بایـدن خواسـته اسـت تـا رسعـت خـروج 

تـا  رسبـازان امریکایـی را از افغانسـتان کاهـش دهـد 

وضعیـت امنیتـی ایـن کشـور، بهـر شـود.

در گـزارش کانگـرس امریـکا زیـر نـام »گـروه مطالعـه ی 

افغانسـتان« بـه ریاسـت جـرنال جـوزف دانفـورد، آمـده 

اسـت که بـا توجه به رشایـط، خروج رسبـازان امریکایی 

منطقـه،  در  بی ثباتـی  افغانسـتان، می توانـد سـبب  از 

جنگ هـای  تشـدید  و  القاعـده  شـبکه ی  شـدن  قـوی 

داخلـی در ایـن کشـور شـود.

نبایـد  ایاالت متحـده  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

پیـروزی را بـه طالبـان بدهـد. خـروج کامـل رسبـازان 

امریکایـی در مـاه مـی بـدون در نظـر گرفـنت پیرفـت 

فروپاشـی  سـبب  می توانـد  صلـح،  گفت وگوهـای  در 

دولـت افغانسـتان شـود: »ایاالت متحـده بایـد سیاسـت 

خـروج رسبازانـش از افغانسـتان را موردبازنگـری قـرار 

دهـد تـا مطمین شـود کـه گفت وگوهای صلـح در قطر، 

منجـر بـه یک توافق سیاسـی برای پایان جنـگ در این 

کشـور خواهـد شـد.«

کـه  شـده  داده  هشـدار  همچنـان  گـزارش،  در 

ماموریـت  متدیـد  بـا  طالبـان  گـروه  اسـت  ممکـن 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان موافقـت نکنـد و از 

شـود. بیـرون  صلـح  گفت وگوهـای 

وزارت خارجـه ی امریـکا در واکنـش بـه ایـن گـزارش، 

گفتـه اسـت کـه دولـت جدیـد امریـکا منتظـر نتیجـه ی 

می مانـد. دوحـه  توافق نامـه ی  ارزیابـی 

این در حالی اسـت که دیدبان شـورای امنیت سـازمان 

ملـل، در گزارشـی کـه دیـروز )۱۷ دلو( نر کـرد، گفته 

اسـت که رهـران القاعده در افغانسـتان حضور دارند و 

از سـوی گـروه طالبان محافظت می شـوند.

پیش ازایـن نیـز، جـان کِربـی، سـخنگوی پنتاگـون، )۹ 

دلـو(، گفـت کـه امریـکا بـه آن چـه کـه در توافق نامـه با 

طالبـان امضـا کـرده، پاینـد اسـت و ایـن کشـور تـالش 

می کنـد کـه بـه راه حلـی مبتنـی بـر گفت وگوها برسـد؛ 

سرمقاله

درحالی کـه طالبـان بـا منایندگـی دو هیئـت در روسـیه 

دیدبـان  اسـت؛  پنهانـی  رایزنی هـای  حـال  در  ایـران  و 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل در تازه تریـن گـزارش خود، 

گفتـه اسـت که رهـران القاعـده هنوز هم در افغانسـتان 

حضـور دارنـد و از سـوی طالبـان محافظـت می شـوند.

البتـه در ایـن اواخـر چندیـن بـار، ایـران نیـز متهـم بـه 

حامیـت از القاعـده شـده بود؛ چیـزی کـه می تواند نقطه 

مشـرک، اهـداف طالبـان و ایـران را بـه منایـش بگذارد. 

زمانـی کـه علـی شـمخانی، دبیـر شـورای امنیـت ملـی 

ایـران، گفـت کـه در دیـدار بـا هیئـت سیاسـی طالبـان، 

آن هـا را در مبارزه با امریکا مصمم دیده اسـت، مشـخص 

شـد کـه ایـران، ماهیت هیچ یـک از گروه های تروریسـتی 

را مدنظـر نـدارد و آن چـه برایـش مهـم شـمرده می شـود، 

مبـارزه بـا امریکا اسـت؛ ولـو با هر شـیوه و بـاور، حتا باور 

تروریستی.

فقـط ایـن نیسـت؛ روزنامه صبح کابـل به تاریـخ پانزدهم 

دلـو در شـامره 312 خـود، گزارشـی را منتـر کـرد کـه 

نشـان مـی داد، جمهـوری اسـالمی ایـران طالبـان را در 

حامیـت  خـود،  سـاخت  سـالح های  بـا  کشـور  شـامل 

نیروهـای  بـا  مبـارزه  بـرای  ایـران  سـالح های  می کنـد. 

امریکایی هـا  نـه  اسـتفاده می شـود  افغانسـتان  امنیتـی 

امـا چنیـن تصـور می شـود کـه ایـن موضـوع بـرای ایـران 

اسـالمی  جمهـوری  اسـت  ممکـن  زیـرا  نـدارد  اهمیتـی 

نیـز هـم رأی بـا حامیـان امـارت اسـالمی، دولـت فعلی را 

بدانـد. امریکایی هـا  دست نشـانده 

از  یکـی  بـا  خـود  مصاحبـه  در  ظریـف  آقـای  هرچنـد 

شـبکه های تلویزیونـی افغانسـتان، طالبـان را یـک گـروه 

تروریسـتی نـزد ایران می دانسـت اما اکنون دبیر شـورای 

امنیـت ایـران آنـان را مبـارزان مصمـم در برابـر طالبـان 

را  ایـران  مثـل  کـه کشـوری  تناقضـی  معرفـی می کنـد. 

غیرقابل اعتـامد می سـازد و از این کـه بتوانیـم اسـراتژی 

چیـزی  می کنـد؛  ناامیـد  بگیریـم،  پیـش  را  مشـرکی 

کـه در ایـن اواخـر در بسـیاری از گفته هـای مقام هـای 

بـه  غریبـی  متایـل  شـده،  دیـده  افغانسـتان  حکومتـی 

نزدیکـی بـا ایـران اسـت.

و  طالبـان  رابطـه  بـر  تأکیدشـان  و  اخیـر  گزارش هـای 

القاعـده، چیـزی نیسـت کـه تازه باشـد اما جـدی گرفنت 

آن از سـوی امریکایی هـا، امـری تـازه اسـت. پیش ازایـن 

را  القاعـده  طالبـان،  کـه  بـود  شـده  تأکیـد  بارهـا  نیـز 

واکنـش  امـا  می کنـد  حامیـت  افغانسـتان  خـاک  در 

امریکایی هـا و گفتـه ی وزارت دفـاع ایـن کشـور مبنـا بـر 

این کـه طالبـان بـه تعهـدات خـود؛ کاهش خشـونت ها و 

قطـع روابـط خـود بـا القاعـده، عمـل نکـرده، در دوره ی 

اتفـاق  رصاحـت،  ایـن  بـا  الاقـل  او  حکومـت  و  ترامـپ 

بـود. نیافتـاده 

هم زمانـی اتهـام رابطـه طالبـان و القاعـده بـا تأکیدهـای 

هـرازگاه بـر رابطـه القاعـده و ایـران، ماجـرای جنـگ در 

خاورمیانـه و نسـبتش با افغانسـتان را شـدت می بخشـد. 

امریکایی هـا، عالقـه ی خاصـی بـه کشـف رابطـه ایـران و 

القاعـده به طـور قطعـی دارنـد و اگـر بتواننـد ایـن کار را 

انجـام بدهنـد، بهانـه ای بـرای ایـران باقـی منی گذارنـد 

در  اسـالمی  جمهـوری  مسـتقیم،  خیلـی  شـکل  بـه  و 

ایـران به عنـوان حامـی تروریـزم و رژیـم تروریسـتی لقـب 

می گیـرد.

جـو بایـدن دنبـال ایـن اسـت کـه رهـری از دسـت رفته 

امریـکا را کـه در زمـان ترامـپ خدشـه دار و ضعیـف شـد، 

احیـا کنـد. القاعـده، می توانـد یـادآور دوبـاره شـکوه این 

بـا  مبـارزه  ادعـای  بـا  باشـد کـه  فعالیت هایـی  و  کشـور 

دهشـت افکنی، امریـکا را رهر جنگ با تروریزم سـاخت.

رابطـه ی ایـران و طالبـان کـه متهـم بـه ارتبـاط پنهانی با 

گـروه القاعـده هسـتند، هـردو را قربانی برنامـه ی احیای 

رهـری امریـکا می سـازد. بی دلیـل نیسـت کـه در ایـن 

اواخـر، القاعـده بـار دیگـر بـر رس زبان هـا افتـاده اسـت. 

القاعـده و مبـارزه بـا آن بـرای امریکایی هـا، مثـل بـازی 

بـا یـک مهره اسـت؛ مهـره ای کـه می توانـد ورود نیروهای 

ایـن کشـور را مثـل صـدور ویـزا بـه  هـر کشـوری قانونـی 

. کند

طـوری  را  ایـران  می خواهـد  ایاالت متحـده،  آیـا  این کـه 

بـه دام بیانـدازد کـه زمینـه ی حملـه بـا حامیـت جهانـی 

را بـه آن داشـته باشـد یـا فصـل تـازه ی تحریم هـا را بـا 

اتـکا بـه اتهـام فعالیـت تروریسـتی و رابطـه بـا گروه هـای 

جنـگ  می خواهـد  هـم  یـا  و  کنـد  آغـاز  تروریسـتی، 

کشـورهای  آن  در  کـه  شـود  سـازمان دهی  نیابتـی ای 

رقیـب باهـم درگیـر باشـند تـا درنهایت همه ی توان شـان 

را به خـرج بدهنـد، مشـخص نیسـت امـا مشـخص اسـت 

کـه طالبـان، حامیـان رسـمی و علنـی خـود را می یابند و 

صف شـان بـا کشـورهای قدرمتنـد منطقه یکی می شـود؛ 

صـف مبـارزه  بـا امریـکا.

زان طالبان    در     صف    مبار
ایران! و  یکا؛ القاعده  امر  ضد 

داکپتر امین احمدی، عضو 
هیئت گفت وگوکپننده ی دولت 

افغانستان، با آن که از دلیل 
نیامدن گروه طالبان در دوحه، 

اظهار بی اطالعی می کپند؛ اما 
می افزاید که شماری از هیئت 

گفت وگوکپننده ی طالبان در 
دوحه به سر می برند. »به همان 

دلیلی که هیئت باقی مانده طالبان 
دوحه را ترک نمی کپند، ما هم ترک 

نمی کپنیم. 

گزارش

روح الله طاهری
گزارشگر

 نزدیـک بـه دو هفتـه می شـود کـه فرسـتادگان دفـر 

سیاسـی طالبـان، در ایـران و روسـیه بـه رس می برنـد. 

بـا آن کـه هیئـت دولـت افغانسـتان، ایـن گـروه را متهـم 

بـه حـارض نشـدن پـای میـز گفت وگوهـا و فـرار از ایـن 

رونـد می کنـد؛ امـا منابعـی می گوینـد کـه مناینـدگان 

طالبـان، به دلیـل بیـامری کوویـد ۱۹، در این کشـورها 

گیرکرده انـد.

در گزارشـی از روزنامـه ی هشـت صبـح کـه روز گذشـته 

)17 دلـو( به نر رسـید، آمده اسـت که مـال عبدالغنی 

بـا  طالبـان  گفت وگوکننـده ی  هیئـت  رییـس  بـرادر، 

ایـران  بـه  دلـو  کـه در ۷  اعضـای طالبـان  از  شـامری 

در  اسـتانکزی  عبـاس  شـیر  هم چنـان  و  بودنـد  رفتـه  

روسـیه  بـه  دلـو   ۸ در  کـه  طالبـان  از  هیئتـی  رأس 

سـفر کـرده  بودنـد، به دلیـل محدودیت هـای ناشـی از 

همه گیـری کوویـد ۱۹، در قطـر، نتوانسـته اند کـه بـه 

شـوند. حـارض  گفت وگوهـا  میـز 

اخیـراً بـه اثر همه گیـری کووید-19 در قطر، این کشـور 

محدودیت هایـی بـرای آن هایـی کـه از بیـرون از قطـر 

می آینـد وضع کرده اسـت؛ بر اسـاس ایـن محدویت ها، 

مسـافرانی کـه به دوحـه می روند، باید قرنطیـن چهارده 

روزه را سـپری کننـد؛ امـا دولـت قطـر بـرای مناینـدگان 

طالبـان و دیپلومات های سیاسـی کشـورها »برگه  ویژه« 

می دهنـد کـه از قرنطین چهـارده روز، معاف شـوند. در 

ایـن گـزارش، تأکیـد شـده اسـت کـه بنـا بـر نارضایتـی 

دولـت قطـر از گـروه طالبـان، بـه مناینـدگان ایـن گروه 

کـه در ایـران و روسـیه بـه رس می برند، برگـه ی ویژه داده 

نخواهـد شـد و در صـورت برگشـت آن هـا بـه قطـر، باید 

چهـارده روز قرنطیـن را سـپری کنند.

دور تـازه ی گفت وگوهـا کـه قـرار بـود ۱۴ جـدی رشوع 

شـود تـا هنـوز کـه یـک مـاه از آن می گـذرد، دربـاره ی 

آجندای آن نیز نشسـتی برگزار نشـده اسـت و تنها سـه 

نشسـت مقدماتـی میـان دو طـرف دایـر شـده اسـت.

بـا این حـال، شـامری از هیئـت دولـت افغانسـتان )۱۲ 

دلـو( در یـک کنفرانـس خـری بـه خرنـگاران گفتنـد 

کـه طالبـان متایلـی بـه  گفت وگوهـا ندارنـد و بـه همین 

دلیـل گفت وگوهـا بـه وقفـه رفتـه اسـت.

دولـت  گفت وکننـده ی  هیئـت  از  دیگـر  شـامری 

افغانسـتان دیـروز )۱۷ دلـو( بـه روزنامـه ی صبـح کابـل 

و  گفتنـد کـه آن هـا منتظـر هیئـت طالبـان می ماننـد 

کـرد. نخواهنـد  تـرک  را  صحنـه 

داکـر امیـن احمـدی، عضـو هیئـت گفت وگوکننـده ی 

گـروه  نیامـدن  دلیـل  از  آن کـه  بـا  افغانسـتان،  دولـت 

امـا  می کنـد؛  بی اطالعـی  اظهـار  دوحـه،  در  طالبـان 

گفت وگوکننـده ی  هیئـت  از  شـامری  کـه  می افزایـد 

طالبـان در دوحـه بـه رس می برنـد. »منی دانـم کـه چـرا 

داریـم.  را  خـود  دلیل هـای  بـر منی گردیـم.  کابـل  بـه 

به هـامن دلیلـی کـه هیئـت باقی مانـده طالبـان دوحـه 

را تـرک منی کنـد، مـا هـم تـرک منی کنیـم. دلیل هـای 

چیـزی  دلیل هـا  ایـن  از  او،  دارد.«  وجـود  مشـابه 

منی گویـد.

عضو هیئت گفت وگوکپننده ی دولت افغانستان: 

نمی دانم که چرا به کابل بر نمی گردیم
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اقتدار و شجاعت رس بلند كند و بگوید حرف تو درست 

نیست.

نیز  را  فوتبال  تیم  یك  بنای  سنگ  و  بود  فوتبال  عاشق 

آرزوی زندگی ات  بزرگ ترین  پرسیدم  بود. روزی  گذاشته 

چیست؟ این گونه و خیلی قشنگ پاسخ داد: »در چمن 

وحدت داوری كنم باز دمل یخ می کنه.«

خودش  كه  است  فوتبال  ورزشگاه  یک  وحدت،  چمن 

تهداب گذاشته بود ولی حاال در قلمرو طالبان افتاده بود.

بر  امسال، قطعه رسخ طالبان  از شب های رمضان  یكی 

یك پاسگاه كه نزدیك به پاسگاه فرمانده مخدوم بود حمله 

و آن را ترصف كردند. فرمانده هامن نیمه شب ها با دو تن 

از همراهانش به همكاری دیگر هم سنگران خود شتافت 

بازهم در نزدیكی پاسگاه مورد رگبار مهاجامن قرار گرفته 

و به شدت زخم برداشت؛ اما با یك دست مقاومت كرد و 

خودش را نجات داد.

دشمن  با  رودررو  جنگ  در  كه  می داد  شعار  همیشه 

به  را  او  شد  زخمی  آن که  از  پس  منی خورد.  شكست 

كابل انتقال دادند، با جمعی از دوستان به عیادتش به 

یك  درحالی که  رفتیم،  پولیس  بسر  بیامرستان سه صد 

دستش به شدت جراحت برداشته و صدمه دیده بود؛ اما 

وقتی از سالمتی اش پرسیدیم، شجاعانه حرف زد و گفت: 

»هنوز دست راستم جور است، می توانم سالح فیر كنم.« 

آن جا  به  ولی  نگاه می کرد؛  به زخم هایش  فرماندهی كه 

برابر  در  دوباره  می تواند  و  است  سامل  كه  می کرد  فكر 

هراس افکنان بایستد. پس از آن كه زخم هایش بهر شد 

اختیار  در  را  نرد  فرماندهی  و  برگشت  سنگر  به  دوباره 

گرفت.

نداشت  هراس  هرگز  رودررو  و  تن به تن  جنگ  از  درواقع 

پاسخ  لگد  و  مشت  با  را  طالب  جنگ جویان  تک تک  و 

به  را  طالبان  حمله  چندین  پسین،  روزهای  در  می داد. 

اما طالبان  را كشت؛  این گروه  به ده ها عضو  و  عقب زد 

حمله  یك  در  را  مخدوم  فرمانده  سه شنبه  روز  مسلح، 

غافلگیرانه، تانک حاملش را با ماین كنار جاده ای نشانه 

گرفتند و با چهار تن از یارانش از میان برداشتند.

حاملش  تانک  آن که  باوجودی  محل  مردمان  از  نقل  به 

آماج ماین قرار گرفت و خودش به شدت زخم برداشت؛ اما 

تفنگ را برداشت؛ ولی بازوانش یاری نكرد و جنگ جویان 

و  برده  دورتر  بجای  را  او  بودند،  كمین  در  كه  طالبی 

تیربارانش كردند.

ياری  را  نیکاراگوآ  ساندینیست های  و  آفریقا شتافت  در 

كرد و كوبا قدرمتند شد.

رفته ی  دست  از  فرصت  و  آسیا  جنوب  در  جنگ 

افغانستان

قدرمتند  به  وادار  را  هند  چین  و  هند  چندروزه  جنگ 

دست یافت  هسته ای  سالح  به  که  جایی  تا  كرد  شدن 

قدرت  و  كرد؛  كسب  را  چین  با  بودن  پهلو  جایگاه  و 

منطقه ای بی چون وچرا شد.

شكست  پاكستان  پاكستان،  و  هند  بین  جنگ  سه 

قدرت  یک  به  و  شود  هسته ای  تا  كرد  وادار  را  خورده 

شود.  آسیا  جنوب  جان  بالی  و  شود  مبدل  منطقه ای 

بود.  افغان ها همراه  با خواب طوالنی  بيداری پاكستان 

در اين زمان افغانستان به بی طرفی می بالید و نازل ترین 

سطح زندگی را تجربه می کرد. در حالی که پاکستان و 

از رقابت های منطقه ای شان را آغاز  هند فصل جدیدی 

داشتند.

جنگ در خاورمیانه -ایران و عراق

کار  روی  زمان  و  ايران  و  عراق  میان  نفس گیر  جنگ 

آمدن شاه پهلوی باالی اروندرود و اشغال تنب کوچک 

و تنب بزرگ و جزیره ابوموسی، از جانب ایران و شكست 

دستگاه دیپلوماسی عراق، عراقی ها و شخص صدام را 

مجبور کرد تا برای حفظ جایگاه خود در منطقه با ایران 

وارد جنگ شود؛ اما این جنگ ایران را به ژاندارم منطقه 

مبدل  خلیج فارس  از  آمریکایی  نريوهای  خروج  از  بعد 

ساخت. جنگ عراق و ایران بعد از انقالب اسالمی، عراق 

حس ناسیونالیسمی و وطن دوستی فرمانده مخدوم حرف 

راه ممكن تالش  از هر  و  بود  نداشت، عاشق رسزمینش 

بر دوش گذاشنت  تفنگ  واقع شود.  ارزشمند  تا  می کرد 

ظلم،  برابر  در  سكوت  كه  بود  آن  ازبهر  نیز  فرمانده  این 

مبیریم،  هرروز  این كه  به خاطر  می گفت  است.  مرگ 

جاودانه  مردانه  و  بلند  غرور  با  اما  روز؛  یك  است  بهر 

را پشت رس  و دشواری  این رو نردهای سخت  از  شویم. 

آتش  را  کاشانه اش  برداشت،  زخم  بار  چندین  گذاشت. 

تسلیم  به  تن  ولی  را گروگان گرفتند؛  زدند، خانواده اش 

نداد، رزمید، رزمید، هی رزمید و هشدار داد این رس به 

قدم های كسی خم منی شود.

جنگ  از  تا  خواستیم  او  از  دوستان  از  جمعی  با  روزی 

دست بكشد، رو به ما كرد و گفت: »تا این وطن فروش ها 

ره از آب منطقه دور نکنم آرام منی شینم، یک لقمه نان 

بیرون  حلق شان  از  خورده اند  مردمم  از  به زور  این ها  که 

نکنم خواب آرام ندارم« چه كسی می توانست در برابر این 

نظریه  این  پرچم داران  است.  نشده  داده  قرار   استثنا 

ماکیاولی و منتسکیو بوده اند. ماکیاولی بر این نظر بود 

که برای حفظ قدرت و گسرش سیطره خود بر سایر ملل 

باید از دروغ و فریب و نیرنگ کار گرفت. منتسکیو هم بر 

این باور بود که قدرت، قدرت را مهار می کند.

فرصت های  در  داشنت،  تیز  نگاه های  بودن،  هوشیار 

نشسنت،  عقب  خاص  مواقع  در  و  بردن  یورش  مناسب 

در انتظار موقعیت به رس بردن، لبخند تصنعی داشنت، 

ازاین دست  غیره  و  بودن  بی رحم  ساختگی،  گریه های 

مؤلفه ها است.

جنگ اول جهانی ۱۹۱۴ الی ۱۹۱۸

قدرت های جدیدی در این زمان رس برآوردند. جنگ اول 

جهانی قدرت عثامنی و آملان که قوت ممتاز اروپا بود را 

به زیر كشید و انگلیس و فرانسه را به عنوان قدرت های 

آب های  آن سوی  از  نیز  آمریكا  كرد.  معرفی  نوظهور 

اطلس، انتظار ابرقدرت شدن را بی صرانه می کشید.

جهانی  جزیره  جهانی  قدرت  به  رسیدن  برای  روسیه 

تركستان  به  را  تركستان  و  کرد  پاهایش  زير  را  اوراسیا 

تزار  رویای  و  خواب  که  چیزی  ساخت.  مبدل  تزاری 

نیکوالی دوم بود.

موقعیت و ارزش جنگ در جنگ دوم جهانی ۱۹۳۹ 

۱۹۴۰-

و  فرانسه  آملان،  خوب  روزهای  جهانی،  دوم  جنگ 

نوظهور شوروی  قدرت  و  آمریكا  و  داد  پایان  را  انگلیس 

هم  مقابل  اروپا  در  روسیه  و  آمریكا  كشید.  میان  به  را 

اروپای  تا  و  كردند  آغاز  غربی  و  رشقی  آملان  از  شدند 

رشقی و غربی، دوام و وسعت دادند و در آسیا و آفریقا 

و  شوروی  برای  جنگ  كردند.  چنین  التین  امريكای  و 

بر عالوه  پیش رفت که  آن جایی  تا  نیاز  به عنوان  آمریکا 

رویارویی رسد، گزینه نیابت هم مورداستفاده قرار گرفت.

در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ مرتبه جنگ چقدر 

ارتقا یافت؟

بحران جزایر كوریا، قدرت چین را برای شوروی و آمریكا 

به  را  بیداری اش  تا  می رفت  چین  گذاشت.  منایش  به 

جهان نشان بدهد. جنگ پیچیده ی ویتنام بازهم قدرت 

روسیه و چین را در كمبوجیا و الئوس نشان داد؛ تا حدی 

كه چین به کمک روسیه عوض تایوان به شورای امنیت 

ملل متحد درآمد و در جمع پنج قدرت اصلی شامل شد.

كوبا در بحران جزایر كارابین قدرت منایی كرد و از این 

خأل به عنوان فرصت، سود جست و حتا به كمک حبشه 

كنار  روزها  و  شب ها  می رفتم  روستا  به  كابل  از  وقتی 

فرمانده می نشستم و از میدان رزم و نرد روایت می کرد. 

به دلیل این كه پاسگاه در خط نخست نرد بود، طالبان 

آغاز  محل  همین  از  را  هجومی شان  حمالت  همواره 

می کردند؛ ولی این سنگر آهنین شكسته منی شد.

بودیم  نشسته  محله  دكان  تخت  روی  بود،  عید  شب 

جریان  در  مخدوم  فرمانده  می خوردیم،  خربزه  باهم  و 

پنج  و  چهار  همه روزه  می دانی،  گفت؛  صحبت هایش 

متاس از طالبان دریافت می کنم كه می گویند »سنگر را 

بیا تسلیم شو، با چهار راكت می پرانیمت« من  رها كن، 

در پاسخ می گویم »زورتان د كمرتان.« همین گونه ادامه 

گفته  هم  میان  طالبان  اعضای  پیش  روزی  »چند  داد: 

مقسوم  ارباب  و  آقا  خان  وكیل  دادن  شكست  كه  بودند 

ساده نیست، سنگ و خشت شان جنگ می کنه.« دقیقاً 

زبان  از  این هامن حرف هایی است كه هامن شب عید 

فرمانده مخدوم شنیدم.

ریشه  های خرافه پروری و خلق 
باورهای نادرست، برمی گردد 
به شورش های مجاهدان در 

برابر حکومت های کمونیستی. 
سردمداران شورش ها، نه در 

سیاست جا داشتند نه از دین و 
مذهب می دانستند، نه از اقتصاد 
نه از هیچ چیز دیگری. از این رو که 

مجاهدان به ترویج خرافه میدان 
داده و دهان واقعیت را ِگل گرفته 

بودند. 

تحلیل

در هیچ کجای تاریخ جهان منی توان یافت که کشورها 

این جنگ  باشند.  از جنگ دست کشیده  به طور کامل 

یا  و  است  قدرت منایی  جهت  پیش نیاز  یک  به عنوان  یا 

جنگ ها  این  جنگ ها.  پایان  برای  است  جنگی  هم 

به کار  به منظور فراهم کردن منافع ملی کشورها  گاهی 

گرفته شده و گاهی هم برای آزادی خواهی کاربرد داشته 

است.

واالیی  منطق  از  جنگ  نیز  ابراهیمی  ادیان  متون  در 

برخوردار بوده است. به عنوان مثال، نرد حرضت داوود)ع( 

پیامر  با حضور  که  اُحد  و  بدر  جالوت، جنگ  برابر  در 

اسالم)ص( صورت گرفت و صف آرایی حرضت موسی)ع( در 

برابر  در  ذوالقرنین  اسکندر  و لشکرکشی  فرعون  مقابل 

یأجوج و مأجوج، منطق جنگ در آیین و مذاهب است.

توسط  جنگ  منطق  بریت،  تاریخ  آغاز  از  همین طور 

نشده  مردود  آیینی  و هیچ  هیچ جناحی، هیچ مذهبی 

است. اساساً منطق تاریخی جنگ این بوده که: وقتی که 

بردباری و صر، دیگر  و  تساهل و مدارا، منطق و کالم 

کارساز نبود جنگ به عنوان آخرین گزینه روی میز باقی 

می ماند.

جنگ صلیبی، اتحاد مقدس در اروپای زمان رنسانس، 

امپراتوری  با  کارتاژ  جنگ  بیزانس،  و  قسطنطنیه  نرد 

نه تنها که دارای منطق باالیی بودند؛  این ها  روم، متام 

بلکه ارزش و گنجی بزرگ در دل این جنگ ها نهفته بود 

که بعدها از اهداف آن در طول تاریخ پرده برداشته شد.

سیر تکوین معنایی جنگ در طول تاریخ

معنای خشونت  به  لزوماً  »جنگ«  کلمه ی  به صورت کل 

در تاریخ نیامده است. گاهی معنای جنگ، صلح گفته 

شده چون جنگ است که رسنوشت کشورهای در حال 

جنگ و بحران را جهت ثبات و اقتدار مشخص می کند.

همین گونه کشورهای پس از جنگ مثل آمریکا، روسیه، 

از مسیر  ایران و غیره، دقیقاً  اروپا، چین، جاپان، هند، 

داخلی شان  ثبات  و سپس  داخلی گذشتند  جنگ های 

فراهم آمد. بعدازآن دست به قدرمتند شدن خود در فراتر 

از مرزها زده اند.

جنگ در معنای وسیع سیاست و فلسفه

جنگ ها قدرت ها را فرو می ریزند و برجایش قدرت های 

قانون است؛ مثل  این یک  دیگری جایگزین می شوند. 

داده  سیاست  بوی  و  رنگ  حرف های  كه  جنگل  قانون 

شده است. در جنگ و قدرت، استفاده از هر وسیله ای 

عقربه های ساعت شش شام را نشان می دهد و خورشید 

با خود دزدیده است.  با غروبش یك فرمانروای مقتدر را 

كه  می کنم  فكر  كابل  از  دور  حتا  و  آن سوتر  روستای  به 

از كوچك تا بزرگش خون می گرید و خانه اش ماتم رسا و 

گورستانی بیش نیست. از بس كه من این جا نیز خسته 

و دردمندم از دستم برمنی آید كه بخاری را روشن كنم؛ 

ولی ازبهر آن که رسدی تهدیدم نكند پتویی را روی پاهایم 

توان نوشنت  می پیچانم. حس می کنم دستانم می لرزد، 

را  رسش  كه  می نویسم  را  فرمانده  مرگ  یادواره  نیست؛ 

داد؛ ولی سنگر را نفروخت.

در  مقسوم«  »ارباب  به  مشهور  زاده  دولت  فضل الحق 

ولسوالی  نوآباد،  روستای  تخار  والیت  نقطه  دورترین 

بود و  دشت قلعه سنگربانی ملتش را می كرد. جنگ جو 

باشهامت. مردم محوری، محبوبی و نرسی از ویژگی های 

این مرد عاشق به وطن بود.

فرمانده مخدوم از عنفوان جوانی با سن كم؛ اما با ذكاوت 

یك  رهری  مسئولیت  سالگی   2٥ در  بلند  مردانگی  و 

روستا را بنام تاجیك قشالق به دست گرفت. از همین رو او 

به لقب ارباب شهرت یافت. در دوران رهری اش با توجه 

به تالش هایی كه كرد، دست آوردهای بزرگی را به دنبال 

یك  مكتب،  باب  یك  کارنامه اش  در  او  چنان چه  داشت. 

و یك چمن ورزشی  باب بیامرستان، یك محراب مسجد 

ارباب  بابت  این  از  فوتبال برای روستایی هایش ساخت. 

مخدوم محبوب مردم شد و به یك الگو برای بقیه جوانان 

و مردمان رسزمین تخار نشین تبدیل شد.

از چندین سال رهری در روستا، درنهایت طالبان  پس 

این  از  بخش هایی  و  شده  قلعه  دشت  ولسوالی  وارد 

ولسوالی را در اختیار گرفتند. این جا بود كه یوغ اسارت 

طالبانی بر شانه های ارباب مخدوم سنگینی كرد و مجبور 

در  مسلحانه  مبارزه  به  رشوع  و  برداشته  تفنگش  تا  شد 

چارچوب پولیس محلی در برابر طالبان آغاز كند. درست 

تغییر لقب ارباب مقسوم به فرمانده مخدوم از همین جا 

آغاز شد.

را در مركز دید ناسیونالیستی عربی قرار داد.

جنگ میان اعراب و ارسائیل و ترکیه و قربس

را  ارساييل  اعراب،  شكست  و  اعراب  و  ارساييل  جنگ 

به ژاندارم مديرانه تبديل و اين كشور را امتي ساخت. 

جنگ ميان تركيه و قرس تركيه را به يك قدرت اسالمي 

تبديل كرد كه خيال خالفت را در رس داشته باشد.

و  سی روزه  شش روزه-یوم کیپور-جنگ های  جنگ های 

بیست ونه روزه، حمالت هم زمانی مرص و سوریه بر خاک 

ارسائیل و غلبه آنان بر رژیم ارسائیل، شکست ارسائیل از 

سوی گروه های اسالمی شیعه و سنی را رقم زد.

بزرگی  درگیری  كه  پارتیزانی  كوچک  جنگ  هم چنان 

تیمور  جزایر  آزادی  اسرالیا،  و  اندونزیا  میان  نداشت، 

رشقی را سبب شد كه رسانجام اندونزیا را به زانو درآورد.

شبیه سازی جنگ ویتنام در سایر نقاط جهان

آغاز  و  شد  متام  گران  شوروی  برای  افغانستان  جنگ 

فروپاشی اش را مقدمه چید.

جنگ رسد پایان اتحاد شوروی را رقم زد و آمریكا یگانه 

و  یوگوسالویا  بر  آمریکا  حمالت  ماند.  جهان  ابرقدرت 

تجزیه این منطقه به ده کشور، رسانجام سازمان بركس 

را به وجود آورد كه مانع بزرگ عظمت طلبی آمریكا شد.

اما آیا جنگ در رشق آسیا و قفقاز منطق داشت یا ارزش؟

سال   1٠٠ از  بعد  را  هانكانگ  چین،  شدن  قدرمتند 

تأیید  مهر  بودنش  ابرقدرت  به  و  بازگرفت  انگليس  از 

گذاشت. جنگ اوكرایین روس ها را فرصت داد تا كریمیه 

خانه اش  به  كریمیه  پوتین  گفته  به  و  گريد  پس  باز  را 

و  ارمنستان-استیپانکرت  و  آذربایجان  جنگ  بازگشت. 

قدرت محکم تر  منحيث  را  روسیه  و  تركیه  قره باغ-موقف 

كرد.

جنگ در ظاهر چه پیامی برای انسان ها دارد

بهـر  همـه  از  مـا  خانه براندازنـد.  جنگ هـا  ظاهـراً 

می دانیـم كـه معنـی جنـگ چیسـت. جنـگ هامن قـدر 

كـه بـد اسـت، برعکس بـا مدیریت درسـت و اسـتفاده از 

بـار مـی آورد؛  را  اقتصـادی  فرصت هـا، زمینه هـای رشـد 

ایـران، کوریـای شـاملی، ارساییـل، ویتنـام، مـرص، هند، 

پاكسـتان و از همـه مهم تـر جاپـان و آملان بعـد از جنگ 

می تواننـد منونه هـای بـارِز رشـِد پـس از جنـگ باشـند.

مـردم کشـور مـا آرزوی ظهـور رسـتم دسـتان و رابین هود 

و یـا هـم بر اسـاس نطق دینـی آرزوی ظهور امـام زمان را 

در رس دارنـد؛ امـا به قول معـروف از ماهیـان کوچـک این 

جویبـار هرگـز نهنگ زاده نخواهد شـد.

ایمان نوری؛ دانش جوی روابط بنی الملل

زش؟ جنگ    یک     پدیده ی    شوم    است    یا    یک    ار

سر داد ولی 
قربان ادیب



 شنبه         18 دلو  1399سال دوم        شماره    313 
www.subhekabul.com 4

شـهروندان نیازمنـد کمک تشـخیص داده شـده اند. 

مسـئوالن شـهروندان را بـه چهـار گـروه دسـته بندی 

کردنـد کـه شـامل ثرومتنـدان، قـر متوسـط، مردم 

فقیـر و مـردم خیلـی فقیرنـد که به جـز ده درصـد که 

قر ثرومتنـد اسـت، سـه گـروه دیگـر کـه 9٠ درصد 

کمکـی  بسـته های  گرفـنت  واجـد  شـهروندان اند، 

ملی انـد. دسـرخوان 

برنامـه  دسـرخوان ملـی، قـرار بـود در سـنبله سـال 

ایـن  افتتـاح  از  پـس  روز  امـا سـه  اجـرا شـود  روان 

مناینـدگان  کشـور،  رییس جمهـور  توسـط  برنامـه 

پارملـان بـا اکرثیـت آرا طـرح دسـرخوان ملـی را رد 

کردنـد و دلیـل آن را فسـاد در عملـی سـازی ایـن 

گفتنـد. برنامـه 

در همیـن حـال، بـا آن کـه مناینـدگان مجلـس طرح 

ایـن برنامـه را نپذیرفـت اما ریاسـت جمهـوری تأکید 

بـر عملی شـدن آن داشـت و ایـن برنامـه را گام مهم 

اقتصـادی  منفـی  تأثیـرات  بـا  مبـارزه  راسـتای  در 

شـیوع کرونـا در کشـور خوانـد و باالخـره پس از سـه 

مـاه ایـن برنامـه آغـاز شـد و در حـال حـارض مرحلـه 

اول ایـن طـرح تطبیـق می شـود.

دو  سـال  نخسـت  ماه هـای  در  نیـز  پیش ازایـن 

افغانسـتان  از سـوی دولـت  برنامـه ی کمک رسـانی 

عملـی شـد؛ توزیع نان خشـک و گنـدم دو برنامه ای 

و  شـهروندان  از  زیـادی  شـامری  بـاور  بـه  کـه  بـود 

اسـناد  بـود.  همـراه  فسـاد  بـا  پارملـان  مناینـدگان 

برنامـه ی کمک رسـانی حکومـت  دو  ایـن  در  فسـاد 

را شـامری از رسـانه ها نیـز افشـا کردنـد کـه باعـث 

شـد در میـان مـردم شـک و تردیـد در اجـرای دیگـر 

برنامه هـای حکومـت ازجمله دسـرخوان ملی ایجاد 

. کند

سـخنگوی وزارت احیـا و انکشـاف دهـات می گویـد: 

»بـرای شـفافیت ایـن برنامـه بایـد گفـت کـه مـردم 

خودشـان در ایـن برنامـه دخیل انـد. شـورای مردمی 

کـه توسـط خـودی مـردم در هـر منطقه تعیین شـده 

اسـت. وظیفه ی تشـخیص نیازمندان، تهیه فهرسـت 

به عنـوان  دولـت  دارنـد.  را  کمـک  توزیـع  و  آنـان 

مراقـب  برنامـه  ایـن  تسـهیل کننده  و  اوضـاع  ناظـر 

اسـت.« پروسـه  اجرای شـفاف 

باعـث  روان،  سـال  در  کرونـا  ویـروس  همه گیـری 

شـد کـه شـامر زیـادی از کارگـران روزمـزد و بیشـر 

فعالیت هـای خـرد و بزرگ اقتصادی از کار بایسـتد؛ 

چیـزی کـه باعـث شـد میـزان فقـر در کشـور رشـد 

بـه شـهروندان را  بـه همیـاری دولـت  نیـاز  و  کـرده 

بیشـر کنـد.

صبـور نریـامن، سـخنگوی وزارت اقتصـاد، می گویـد 

مصونیـت  مـردم  درصـد   37 حـارض  حـال  در  کـه 

غذایـی ندارنـد و 18 درصـد افراد واجـد رشایط کار، 

بیکارنـد.

میـزان  افزایـش  بـا  کـه  می گویـد  نریـامن  آقـای 

و  اسـت  یافتـه  نیـز گسـرش  فقـر  میـزان  بیـکاری، 

تعرفه هـای  بـا کاهـش  وزارت درنظـر دارد کـه  ایـن 

بـه  تشـویق  را  خصوصـی  سـکتورهای  مالیه دهـی، 

در  بیشـری  شـغل های  تـا  کننـد  رسمایه گـذاری 

یابـد. کاهـش  فقـر  میـزان  و  ایجـاد شـده  کشـور 

انکشـاف  و  وزارت  مسـئوالن  حـال،  همیـن  در 

دهـات، بـا این کـه کمک هـای برنامـه ی دسـرخوان 

آسـیب  دلیـل  بـه  امـا  می داننـد؛  انـدک  را  ملـی 

همه گیـری  از  شـهروندان  کـه  اقتصـادی ای  جـدی 

رضوری  را  آن  شـده اند،  متحمـل  کوویـد-19 

بـرای  برنامـه  ایـن  کمکـی  »بسـته های  می دانـد. 

مردمـی کـه روزانـه کمـر از دو دالر امریکایـی درآمد 

باشـد.« فـوری  کمک کننـده  می توانـد  دارنـد، 

مرحلـه نخسـت توزیـع کمک های برنامه دسـرخوان 

ملـی تـا دو مـاه دیگر پایـان خواهد یافـت و به دنبال 

آن، مرحلـه ی دوم آن آغـاز خواهد شـد که به گفته ی 

مسـئوالن تطبیق کننـده ی ایـن برنامـه تـا پنـج مـاه 

دیگـر پایـان خواهـد یافت.

مـاه می شـه خریدوفـروش کـم اسـت. بسـیاری روزا 

دسـت خالـی خانـه میـرم و همـو ده افغانـی هـم کار 

منی شـه.« او کـه نـان آور خانـواده ی هشـت نفری اش 

اسـت و بـرای تأمیـن نیازهـای خانـواده ایـن روزها را 

بـا سـختی می گذارنـد، نیـز از برنامـه ی دسـرخوان 

ملـی سـهمی نرده اسـت.

انکشـاف  و  احیـا  وزارت  سـخنگوی  آژنـد،  فریـدون 

دسـرخوان  برنامـه ی  تطبیـق  مسـئول  کـه  دهـات 

ملـی اسـت، می گویـد کـه حـاال مرحلـه ی نخسـت 

برنامـه دسـرخوان ملـی در حـال تطبیـق اسـت و از 

آغـاز ایـن برنامـه دو مـاه می گـذرد، بـه همیـن دلیل 

تـا هنـوز شـامری زیـادی از خانواده ها ایـن کمک ها 

نکرده انـد. دریافـت  را 

و  احیـا  وزارت  مسـئوالن  کـه  آمـاری  اسـاس  بـه 

انکشـاف دهـات ارایـه می کنـد، در شـهر کابـل تـا 

اکنـون تنهـا در ولسـوالی بگرامـی، گل دره، خـاک 

بسـته های  کابـل،  موسـوی  چهارآسـیاب،  جبـار، 

»قبـالً پیـدا و پناهـی داشـتم. کرونـا دربـه درم کـد. 

سـابق روزانـه ٥٠٠ تـا 6٠٠ افغانـی کار می کـدم؛ 

از 1٠٠ و 2٠٠ زیـاد منی شـه؛ بعضـی روزا  حالـی 

دسـت خالـی خانـه مـی رم.«

عـامل خـان، کارگـر روزمـزد در شـهر کابـل اسـت که 

شـیوع کرونـا و تعطیلـی ناشـی از آن، روال عـادی 

کارش را بـر هـم زده و زندگـی را برایش دشـوار کرده 

است.

محدودیت هـای  ایجـاد  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 

از  ناشـی  شـغلی  محدودیت هـای  و  گشـت وگذار 

آن، صدهـا کارگـر روزمـزد، دسـت فروش، دکان دار، 

کارگـران سـاختامنی و افرادی را کـه تجارت کوچک 

و متوسـط داشـتند، زیان منـد کـرده و فقـر را تـا 18 

درصـد در کشـور افزایـش داد. بانـک جهانی در 26 

اسـد سـال روان خورشیدی -16 آگوست 2٠2٠- در 

گزارشـی، اعـالم کـرد کـه میـزان فقـر در افغانسـتان 

از ٥4.٥ درصـد بـه 72 درصـد افزایـش یافته اسـت.

نیازهـای  بـه  رسـیدگی  بـرای  افغانسـتان،  دولـت 

فـوری شـهروندانی کـه در جریـان همه گیـری کرونا، 

ازلحـاظ اقتصـادی آسـیب  دیـده بودنـد، برنامه هـای 

گسـرده ی ملی ای را برای کمک رسـانی روی دسـت 

گرفـت که مهم تریـن آن ها برنامه ی دسـرخوان ملی 

اسـت. ایـن برنامه در ۲۸ رسطان سـال روان توسـط 

محمـد ارشف غنـی، رییس جمهـور افغانسـتان، برای 

کمـک بـه پنـج میلیـون خانـواده بـا هزینـه ی بیـش 

از ۲۴۴ میلیـون دالـر امریکایـی رشوع شـد کـه قرار 

اسـت 9٠ درصـد شـهروندان را پوشـش دهـد.

ملـی  دسـرخوان  کمکـی  بسـته های  توزیـع  رونـد 

قـوس(   18( سه شـنبه  نیازمنـد،  خانواده هـای  بـه 

مسـئوالن  گفتـه ی  بـه  و  شـد  آغـاز  روان  سـال 

تطبیق کننـده ی ایـن برنامـه تـا حـاال بیـش از 396 

هـزار خانـواده در 11٥ ولسـوالی، 266٠ روسـتا و 

بسـته های  کرده انـد.  دریافـت  کمـک  والیـت   34

کمکـی ای کـه ایـن خانواده هـا دریافـت می کننـد، 

شـامل آرد، برنـج، روغن، لوبیا، نخود و صابون اسـت 

کـه قیمـت هرکـدام آن، ۴ هـزار افغانـی اسـت.

بـا ایـن حال امـا تا هنـوز چیـزی از دسـرخوان ملی 

به دسـرخوان عامل خان نرسـیده تا او و خانواده اش 

بتوانـد چنـد روزی شکم شـان را سـیر کننـد. عـامل 

نـان  توزیـع  برنامـه ی  از  تنهـا  کـه  می گویـد  خـان 

خشـک، توانسـتند چنـد نانـی بـه خانـه برنـد.

مـال جـان، باشـنده ی دیگـر کابـل کـه در منـدوی 

دست فروشـی  کابـل-  شـهر  امنیتـی  دوم  –حـوزه ی 

می کنـد، می گویـد: »پـس از قرنطین و کرونـا، چهار 

 گزارش

این برنامه در ۲۸ سرطان سال 
روان توسط محمد اشرف غنی 

احمدزی، ریپیس جمهور 
افغانستان، برای کمک به پنج 

میلیون خانواده با هزینه ی بیش 
از ۲۴۴ میلیون دالر امریکایی 

شروع شد که قرار است 90 درصد 
شهروندان را پوشش دهد.

برنامه  دسترخوان ملی، قرار بود 
در سنبله سال روان اجرا شود اما 

سه روز پس از افتتاح این برنامه 
توسط ریپیس جمهور کشور، 

نمایندگان پارلمان با اکپثریت آرا 
طرح دسترخوان ملی را رد کردند و 

دلیل آن را فساد در عملی سازی 
این برنامه گفتند.

توزیـع شـده اسـت. هم چنـان  برنامـه  ایـن  کمکـی 

بلـخ،  خانواده هـای نیازمنـد در چهـار ولسـوالی در 

در  ولسـوالی  هشـت  هـرات،  در  ولسـوالی  شـش 

ننگرهار، شـش ولسـوالی در تخار، هشـت ولسـوالی 

در بدخشـان، چهـار ولسـوالی در پکتیـکا و در 7٥ 

ولسـوالی در سـایر والیت هـا توانسـته اند بسـته های 

کرده انـد. دریافـت  را  ملـی  دسـرخوان  کمکـی 

برنامـه ی دسـرخوان ملـی قـرار اسـت در دو مرحلـه 

نزدیـک  نخسـت،  مرحلـه ی  در  می شـود؛  اجـرا 

 ۱۲۳ والیـت،   ۳۴ در  خانـواده  میلیـون   ۱.۶۷ بـه 

ولسـوالی و ۱۲ هـزار و ۸۹۶ روسـتا تحـت پوشـش 

قـرار خواهنـد گرفـت.  برنامـه  ایـن 

امریکایـی  ایـن مرحلـه  ۸۶ میلیـون دالـر  هزینـه ی 

اسـت؛ در مرحلـه ی دوم ایـن برنامـه قـرار اسـت بـه 

 ۲۱ و  ولسـوالی   ۲۳۵ در  خانـواده  میلیـون   ۲.۵

هـزار روسـتا در همـه  والیت هـای کشـور، بسـته های 

کمکـی توزیـع شـود. هزینـه ی ایـن مرحلـه، نزدیـک 

بـه ۱۵۸ میلیـون دالـر امریکایـی پیش بینـی شـده.

بانـک  مالـی  کمـک  بـا  ملـی  دسـرخوان  برنامـه 

کـه  روسـتا  توسـعه ی  شـورا های  توسـط  جهانـی، 

می شـود.  تطبیـق  اسـت،  مردمـی  نهاد هـای 

ایـن شـوراها بـا همـکاری تکنیکـی و نظـارت وزارت 

خانواده هـای  فهرسـت  دهـات،  انکشـاف  و  احیـا 

توزیـع  برای شـان  را  کمک هـا  و  تهیـه  را  نیازمنـد 

. می کنـد

مسـئوالن وزارت احیـا و انکشـاف دهـات می گوینـد 

که به اسـاس رسوی -همه پرسـی- که توسـط شورای 

مردمـی در همـه ی نقـاط افغانسـتان، پیـش از آغـاز 

درصـد   9٠ شـده،  انجـام  ملـی  دسـرخوان  برنامـه 

راحله یوسفی
گزارشگر

دسترخوان ملی؛
نان   برای    ملت   یا  نام   برای    دولت
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داکپتر حسین یاسا
نویسنده و تحلیل گر

چگونگـی سـیر تاریخـی از اتـا )ATTA( بـه اپتـا 

)APTTA(

اولیـن سـازش نامه تجاری-ترانزیتی میان افغانسـتان 

رسـیده  امضـا  بـه  ۱۹۶۵م  مـارچ   ۲ در  پاکسـتان  و 

بـوده  دوجانبـه  سـازش نامه ی  ایـن  اگرچـه  اسـت. 

تجاری-ترانزیتـی  سـازش نامه  رسـمی  به طـور  امـا 

افغانسـتان نامیـده شـد و بـدون شـک مزایای بیشـر 

بـود. افغانسـتان  آن  از  ترانزیتـی  ایـن سـازش نامه 

بندرهـای  بـه  افغانسـتان  پیـامن،  آن  طبـق  بـر 

کراچـی دسرسـی  دریـای  بنـدر  عمدتـاً  پاکسـتان، 

کم هزینه تریـن  و  کوتاه تریـن  کـه  بـود  کـرده  پیـدا 

مسـیر بـرای دسرسـی بـه بازارهـای منطقـه و جهان 

بـه پاکسـتان اجـازه دسرسـی  امـا برعکـس  اسـت؛ 

بـه اتحـاد جامهیـر شـوروی سوسـیالتی سـابق داده 

نشـده بـود و حتـا بعـد از فروپاشـی آن و اسـتقالل 

هـم  ۹۰م،  دهـه  در  میانـه  آسـیای  جمهوری هـای 

بـود. هامن گونـه  وضیعـت 

از سـوی دیگـر، پاکسـتان بنـا بـر مخالفـت دیرینـه 

و مسـایل امنیتـی، هیچ گونـه دسرسـی ای بـه هنـد 

نشـده  داده  پاکسـتان  طریـق  از  زمینـی  راه هـای  و 

بـود و دسرسـی افغانسـتان بـه بـازار هنـد از طریـق 

تسـهیالت ترانزیتـی تـا آخـر چاره ناپذیـر باقـی مانـد. 

بـازار  بـه  افغانسـتان  دسرسـی  مـورد  در  هم چنـان 

چیـن از طریـق خـاک پاکسـتان هـم هیـچ تذکـری 

داده نشـده بـود.

در افغانسـتان پسـاطالبان و بـه وجـود آمـدن نظامـی 

نـو با پشـتوانه ی جامعـه جهانی، پیامن تـازه ای تحت 

یـا  افغانسـتان  تجاری-ترانزیتـی  سـازش نامه  عنـوان 

اپتـا جایگزیـن اتـا -شـد. بعـد از مذاکـرات چندسـاله 

میـان دو کشـور و به میانجی گـری، هیالری کلینتون، 

وزیـر خارجه سـابق امریـکا، وزرای تجارت پاکسـتان-

مخـدوم امیـن فهیـم-و افغانسـتان-انورالحق احـدی- 

امضـا  2٠1٠م  اکتوبـر   ۲8 در  را  سـازش نامه  ایـن 

کردند.

البتـه، در مقایسـه بـا اتا، سـازش نامه نو اپتـا جامع تر 

بـوده که درمجموع متشـکل از ۵۸ ماده و دو ضمیمه 

و چهـار پروتـکل ضمنـی بود که مشـخص کننده کلیه 

جزییـات فنـی و حقوقـی؛ ماننـد مسـیرهای ورود و 

خـروج، جاده هـا و بزرگراه هـای مورداسـتفاده و غیـره 

را بـا خود داشـت.

نقطـه  سـه   از  پاکسـتان  بـرای  سـازش نامه،  ایـن  در 

بـه جمهوری هـای آسـیای مرکـزی داده  اجـازه ورود 

از طریـق مـرز زمینـی  افغانسـتان هـم  بـرای  و  شـد 

واگـه اجـازه صـادرات بـه هنـد داده شـد؛ امـا بازهـم 

اجـازه صـادرات کاالی هنـدی  پاکسـتان هیچ گونـه 

را از راه زمینـی بـه افغانسـتان، نـداد. جامعـه جهانی 

و  اسـتقبال  دوجانبـه  توافـق  ایـن  از  متحـد  ملـل  و 

جهـت  در  مثبـت  گامـی  را  آن  و  کردنـد  قدردانـی 

متقابـل خواندنـد. روابـط  و  تجـارت  ارتقـای 

مشـکالت  بـر  عـالوه  مـدت،  ایـن  در  امـا 

فسـاد  و  فنـی  مشـکالت  رسخ،  دیوان سـاالری 

دو  جانـب،  هـردو  در  گمرکـی  و  مـرزی  اداری 

مشـکل عمـده باعـث نـزاع و چالـش جـدی در 

تطبیـق موفقانـه این پیامن وجود داشـته اسـت؛ 

نخسـت این که پاکسـتان همیشـه نگران تجارت 

مبلـغ  سـاالنه  کـه  بـود  غیررسـمی/غیرقانونی 

اقتصـاد آن و هم چنـان  بـرای  هنگفتـی هزینـه 

تأثیـر منفـی و زیان بـاری بـه صنعـت داخلـی و 

تجارت پاکسـتان داشـته اسـت. برای پاکسـتان 

نظـارت و کنـرل مرز طوالنـی ۲۶۰۰ کیلومری 

بـاز و قابل نفـوذ، واقعـاً یـک کار دشـوار و حتـا 

امکان ناپذیـر بوده اسـت؛ مشـکل عمـده ی دوم، 

بعـد سیاسـی ایـن پـروژه اسـت کـه جدی تـر از 

افغانسـتان  بیش ازحـد  ارصار  آن  و  بـوده  اولـی 

بـرای شـمولیت هنـد در این پروژه بـود؛ یعنی به 

هنـد هـم اجازه داده شـود تا صادرات خـود را از 

طریـق مـرز واگـه و راه زمینی از خاک پاکسـتان 

بازهـم  پاکسـتان  دهـد.  انجـام  افغانسـتان  بـه 

پیـش  را  حقوقـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  دالیـل 

کشـیده و بـه ایـن خواسـت افغانسـتان تـا هنـوز 

جـواب مثبـت نـداده اسـت.

بـه ایـن دو مـورد در قسـمت بعـدی ایـن نوشـتار 

بـه تفصیـل پرداختـه خواهد شـد.

ادامه دارد...

بخش نخست

و  افغانسـتان  تجاری-ترانزیتـی  سـازش نامه  متدیـد 

بـا توجـه بـه تحـوالت ناهمـوار   -APTTA-پاکسـتان

مشـکالت  بـا  دایـم  کشـور،  دو  هـر  میـان  سیاسـی 

همـراه بـوده اسـت. پژوهش دسـت داشـته چالش ها 

و موانـع پیـش رو در متدیـد این سـازش نامه را که در 

۱۱ فـروری ۲۰۲۱ بـه پایـان می رسـد، بـه بررسـی 

می گیـرد.

تـا  ایـن سـازش نامه  از متدیـد  پیـش  هـر دو کشـور 

هنـوز چندیـن گفت وگـو انجـام داده اند؛ ولـی به نظر 

می رسـد کـه تـا هنـوز متدیـد سـازش نامه ی یادشـده 

بـه دو علـت بـه مشـکل برخـورده اسـت.

مشـکالت  از  دسـته ای  تخنیکـی،  چالش هـای   .1

فنـی و مدیریتـی ایـن پـروژه ی بـزرگ اسـت؛ ماننـد 

توقـف تجـارت غیررسـمی و یـا غیرقانونـی، اسـتفاده 

مؤثـر از فنـاوری اطالعاتـی -وسـایل ردیابـی کاالهـا 

و وسـایل نقلیـه و  ماننـد آن- تضمین هـای بانکـی، 

و  کامیون هـا  بـرای  ویـژه  حمل ونقـل،  مجوزهـای 

تضمیـن مالی کانتیرنها و سـایر روش هـای تدارکاتی 

میـان  بهـر  ارتبـاط  و  کاری  روابـط  گمرکـی،  و 

بلندپایـگان مربوطـه ی دو طـرف و... احتـامل قـوی 

مـی رود کـه ایـن دسـته از مشـکالت قابل حـل باشـد 

و کارآزمـودگان دو طـرف بـه وجـه نیکـو راهکارهـای 

کارسـازی بـرای پاسـخ بـه آن در نظر خواهنـد گرفت.

2. بـه نظـر می رسـد کـه مشـکالت سیاسـی-امنیتی 

ایـن  مجـدد  متدیـد  در  را  جدی تـری  چالش هـای 

ایـن  از  یکـی  اسـت.  آورده  وجـود  بـه  سـازش نامه 

مشـکالت، شـمولیت هنـد در ایـن سـازش نامه و یـا 

مـرز  از  اجـازه صـادرات کاالهـای هنـدی  دسـت کم 

خـاک  از  زمینـی  راه  از  اسـتفاده  و  »واگـه«  زمینـی 

پاکسـتان تـا مـرز افغانسـتان-تورخم- اسـت. در ایـن 

و  افغانسـتان  کـه  می دهـد  نشـان  قرایـن  مسـئله 

دارنـد. موضـع  مخالـف  جهـت  دو  در  پاکسـتان 

ایـن پژوهـش بـا اطالعات فـرده دربـاره پیش زمینه، 

جنبه هـای مهـم ایـن قضیـه، خصوصـاً موانـع دسـته 

دومـی را بـه بررسـی خواهـد گرفت.

درآمد

بـا این کـه افغانسـتان و پاکسـتان مشـرکات زیـادی 

ماننـد مـرز طوالنـی، دیـن، زبـان و فرهنـگ مشـرک 

در دو طـرف مـرز و متکـی بودن به همدیگـر در موارد 

کلیـدی اقتصـادی و امنیتـی را دارند؛ ولی مناسـبات 

ایـن دو همسـایه هیچ گاهـی بـه یـک میـزان مطلـوب 

قـرار نداشـته اسـت. در مـورد ایـن ناهامهنگی هـا و 

نابسـامانی ها در روابـط متقابـل دو کشـور همسـایه، 

زوایـا و دیدگاه هـای مختلفـی وجـود دارد کـه 

پرداخـنت و جمع بنـدی آن هـا در یـک نوشـتار 

خـارج از امکان اسـت؛ اما این که هر دو کشـور 

تـا آینده های دور همسـایه همدیگـر می مانند، 

هم چنـان یـک واقعیـت انکارناپذیـر اسـت.

کشـور  دو  هـر  حکومت هـای  این کـه  بـا 

نتوانسـته اند مناسـبات دوجانبـه ی موردقبـول 

تـا رسحـد  ایجـاد کننـد و حتـا گاهـی هـم  را 

قـرار  هـم  مقابـل  در  آشـتی ناپذیر  دشـمن  دو 

گرفته انـد؛ ولـی هنـوز هـم میلیون هـا مهاجـر 

غیرقانونـی  یـا  و  رسـمی  به طـور  افغانسـتانی 

پاکسـتان را بـه عنـوان خانـه دوم خـود ترجیـح 

جـوان  و  کـودک  هـزار  ده هـا  می دهنـد. 

افغانسـتانی در مکاتـب، دانشـگاه ها و مـدارس 

دینـی پاکسـتان مـرصوف آموزش انـد و هـزاران 

شـهروند در تجارت هـای قانونـی و یا غیرقانونی 

دارنـد. نقـش  آن کشـور  در 

دو  کـه  نیسـت  شایسـته  و  سـزاوار  هـررو  بـه 

کشـور بـا درنظرداشـت جایـگاه و اهمیـت ویـژه 

دارنـد،  کـه  جیواقتصـادی ای  و  جیوپولتیـک 

همدیگـر  اهمیـت  از  کـه  نیسـت  مناسـب 

چشم پوشـی کننـد. پاکسـتان نقطـه ی اتصـال 

آسـیای جنوبی، آسـیای غربی و آسیای میانه و 

هم مـرز با دریـای عرب -اقیانوس هند- اسـت و 

دارای اهمیـت ویـژه ای به حیـث یـک مرکز مهم 

هـم  هنـوز  تـا  بـوده  داخلـی  گوناگـون  تنش هـای  و 

میوه هـا، سـبزی های تـازه و خشـک، انـواع مختلـف 

کشـورهای  بـه  را  خـود  معـادن  از  برخـی  فـرش، 

گوناگـون بـه پیامنه هـای مختلـف صادر کرده اسـت.

رسمایه گذاری هـای  به رغـم  گذشـته،  دهـه  دو  در 

بـزرگ جامعـه جهانـی، متأسـفانه افغانسـتان هنـوز 

هـم بـه »عـدم تعـادل تجـاری« بزرگـی روبـه رو اسـت. 

تجـارت«،  جهانـی  »سـازمان  اطالعـات  اسـاس  بـر 

کـری تجـارت افغانسـتان در سـال ۲۰۱۸م حـدود 

ایـن  در  اسـت.  بـوده  امریکایـی  دالـر  میلیـارد   ۶.۴

 ۱.۲ افغانسـتان  شـده  ثبـت  واردات  مجمـوع  سـال 

میلیـارد دالـر و صـادرات آن، فقـط ۴۸۵ میلیون دالر 

گـزارش شـده کـه ۳۲.۷۲ درصـد »تولیـد انباشـته یـا 

ناخالـص داخلـی« افغانسـتان را تخمیـن می زنـد. بـا 

این کـه در سـال ۲۰۱۹م، اوضاع اندکـی بهبود یافت 

ناخالـص  تولیـد  درصـد   ۳۰.۱۱ بـه  کـری  ایـن  و 

داخلـی کاهـش پیـدا کـرده اسـت، امـا بازهـم ایـن 

نیسـت. مطلـوب  وضعیـت  نشـان دهنده 

پاکسـتان، ایـران، چیـن و هند رشکای بـزرگ تجاری 

افغانسـتان به شـامر می آینـد. تـا سـال ۲۰۱۳م تـراز 

بـه  پاکسـتان  و  افغانسـتان  میـان  دوجانبـه  تجـارت 

حـدود ۲.۱ میلیـارد دالـر رسـیده بـود؛ امـا پـس ازآن 

تجـارت دوجانبـه  ایـن  گـراف  بعـدی،  در سـال های 

سـیر نزولـی داشـته اسـت. یکـی از دالیل ایـن گراف 

نزولـی، خـروج بخـش بزرگـی از نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان  بـوده اسـت.

دالـر- میلیـون   ۳۷۹ بـا  پاکسـتان  حـارض  حـال  در 

%43- و هنـد بـا ۳۵۹ میلیـون دالـر-41% در مقـام 

افغانسـتان  صادراتـی  رشکای  حیـث  بـه  دوم  و  اول 

به حسـاب می آینـد. در مـورد واردات، ایـران و چیـن 

پاکسـتان  از  چشـم گیری  نه چنـدان  تفاوت هـای  بـا 

پیشـی گرفته انـد کـه بـه ترتیـب ۱.۲ میلیـارد دالـر و 

۱.۱۷ میلیـارد دالـر بـوده اسـت. واردات افغانسـتان 

از جمهـوری هنـد 359.47 میلیـون دالـر تخمیـن زده 

شـده اسـت.

بـرای تجـارت ترانزیتـی افغانسـتان، چیـن و آسـیای 

یـک  آن کـه  بـا  افغانسـتان  می آیـد.  به شـامر  میانـه 

کشـور محصـور در خشـکی بـوده، ولـی از زمان هـای 

دور به حیـث گـذرگاه متدن هـای بـزرگ هنـد و چیـن 

می آیـد. به حسـاب  فـارس  و 

همسـایگی و هم مـرز بـودن افغانسـتان با کشـورهای 

آسـیای  جمهوری هـای  و  ایـران  پاکسـتان،  چیـن، 

مرکـزی، اهمیـت سیاسـی و اقتصـادی ایـن کشـور را 

برجسـته تر کـرده و به حیـث نقطـه وصـل و گـذرگاه 

تجارتـی میـان رشق و غـرب و جنوب آسـیا و هم چنان 

کـرده  اهمیـت  حایـز  مرکـزی  آسـیای  بـا  خاورمیانـه 

. ست ا

جیوپولتکـی  و  جیواسـراتژیک  مهـم  دالیـل 

برابـر  چندیـن  را  کشـور  ایـن  اهمیـت  افغانسـتان، 

از  بیـش  محـل  افغانسـتان  آن،  بـر  مزیـد  و  سـاخته 

ده هـا منابـع زیرزمینـی تثبیت شـده اسـت کـه ارزش 

آن هـا بیشـر از یـک تریلیون دالـر آمریکایـی تخمین 

می شـود.

بـزرگ  ارتش هـای  از  یکـی  دارای  پاکسـتان  اگـر 

بـا  مسـلح  اسـالمی  کشـور  تنهـا  و  دنیـا  منظـم  و 

مبب هـای هسـته ای اسـت، افغانسـتان هـم جایـگاه 

قلـب آسـیا را دارد. طـوری کـه عالمـه اقبـال الهـوری 

و مصـور پاکسـتان هـم بـه ایـن واقعیـت در اشـعارش 

حسـاس،  موقعیـت  بااین حـال،  می کنـد.  اعـراف 

امنیـت و ثبـات افغانسـتان تأثیـر مسـتقیمی بـاالی 

دارد. جهـان  حتـا  یادشـده،  کشـورهای  همـه 

پیرفـت  مرفـه،  و  باثبـات  افغانسـتان  یـک  بـدون 

در  بـاال  مطلـوب  میـزان  بـه  انکشـاف  و  اقتصـادی 

منطقـه بـا چالـش بزرگـی مواجه می شـود. پس هردو 

کشـور در ثبـات سیاسـی و اقتصـادی منطقـه نقـش 

کلیـدی دارنـد و خصوصاً صلـح پایدار در افغانسـتان 

بـدون همکاری هـای دوجانبـه ی صمیمـی، بعیـد بـه 

می رسـد. نظـر 

واقعیت های اقتصادی و تجارتی

یـک کشـور  افغانسـتان  کـه همـه می داننـد  طـوری 

ایـن  بـوده و واضـح اسـت کـه  محصـور در خشـکی 

بـه  دسرسـی  عـدم  دلیـل  بـه  جغرافیایـی  مشـکل 

در  زیـادی  محدودیت هـای  دریایـی،  حمل ونقـل 

بـرای حـل  مـی آورد.  بـه وجـود  اقتصـادی  پیرفـت 

ایـن مشـکل، کشـورهای محصور در خشـکی نیازمند 

کمک هـای کشـورهایی از منطقه  اند کـه مرز دریایی 

دارنـد. دریایـی  حمل ونقـل  زیربناهـای  و 

تأمیـن  و  ترانزیـت  تجـارت  بـرای  هـم  افغانسـتان 

نیازهـای غذایـی، فـرآورده هـای نفتی، ماشـین آالت، 

فنـاوری، دارو و سـایر کاالهـا بـه همسـایه هـای خود 

پاکسـتان و ایـران نیـاز دارد. بـا این کـه افغانسـتان با 

بیـش از چهـار دهـه درگیـر جنگ هـای خامنان سـوز 

تحلیل

دلایل مهم جیواستراتژیک و 
جیوپولتکی افغانستان، اهمیت 

این کشور را چندین برابر ساخته و 
مزید بر آن، افغانستان محل بیش 

از ده ها منابع زیرزمینی تثبیت 
شده است که ارزش آن ها بیشتر 

از یک تریلیون دالر آمریکایی 
تخمین می شود.

یتی  ابعاد   سیاسی    توافق نامه    تجاری-ترانز
کستان افغانستان   و    پا
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کله چې نړیوال ایتالف افغانستان ته راغلی د ولسواکۍ 

د بنسټیزتیا په برخه کې خورا ډېرې هڅې، فعالیتونه او 

تېرېدو اوس د  په  ډېر لګښتونه وشول، خو د شلو کلونو 

پالزمېنې په زړه کې څوک د دې جرآت  نه لري چې د 

جمهوریت په مالتړ راووځي.

دلته یوازې د جمهوریت کمزورتیا نه ده، بلکې د هغه د 

مخالف لیدلوري پیاوړي کېدل هم دي.

ژمنې،  تشې  غیړۍ،  نا  چارواکو  د  نظام  سیايس  نوي  د 

سیايس درواغ، د خلکو تېر ایستل، اداري او مايل فساد 

او نور هغه څه دي چې  جمهوریت او ولسواکي یوازې د 

یوه شعار په توګه پاتې يش.

خورا  رهرۍ  دولت   د  دېخوا  په  را  کلونو  شلو  تېرو  له 

پاره  ډېرفرصتونه ضایع کړل، نه یې د نظام د پایښت له 

مدیریتي  او  اداري  خپلې  یې  نه  شو  وکړای  بنسټیزکار 

کمزورتیاوې حل کړې.

او  دولتي  او  لوړیږي  تربلې  ورځ  کچه  فساد  اداري  د 

کتل  توګه  په  رسچینو  عایدايت  د  موقفونوته  حکومتي 

کیږي او په همدې موخه ترې کاراخیستل کیږي.

جمهوریت  د  المل  ستونزې  دې  د  افغانان  ځینې  ښایي 

جمهوریت  د  پرځای  ناغیړیو  او  ناکامیو  د  چلوونکو  د 

نظام او سیستم نیمګړتیا وګڼي، په داسې حال کې چې 

همدا جمهوریت او لیرال دموکرايس اوس په ټوله نړۍ 

میدان  در  مبارزه  تنها  بگیرد،  دست  روی  را  اقدامات 

نظام  از  حامیت  و  دهی  مشورت  منی کند،  بسنده  نرد 

است.  نیاز  یک  فرسوده  راهردهای  روی  تجدیدنظر  و 

قرار داشته  بیشر در دسرس  باید  حامیت های هوایی 

باشد؛ نه این که پس از حمله دوباره نا پدیده شوند.

ما با بیشر از نیروهای افغانستان که صحبت داشتیم، 

نگران خروج نیروهای امریکایی و افزایش حمالت طالبان 

بودند و حمالت بیشر طالبان در سال آینده باید باشد. 

ما جنگ افغانستان را متام نکردیم و تنها نیروهای خود 

را بیرون کردیم.

ایاالت متحده ی امریکا بخش از نیروها را که احتامالً ۱۰ 

درصد از نیروهای امریکایی تشکیل می داد در افغانستان 

نیروهای  مشوره دهی  مسئولیت  که  کرد  خواهد  حفظ 

افغانستان را به عهده خواهند گرفت.

برای  کوچک  بخش  و حفظ  امریکایی  نیروهای  کاهش 

مبارزه با تروریزم قسمت از برنامه ی رییس جمهور امریکا 

بود، راهردی که چند دهه پیش جورج بوش روی دست 

داشت.

چنین خروجی فراموشی افغانستان و قرار دادن نیروهای 

غیرقابل  وضعیت  یک  در  افغانستان  دفاعی   – امنیتی 

گروه های  دوباره ی  ظهور  از  نگرانی  که  بود  پیش بینی 

تروریستی را افزایش می داد.

اگر از متحدان ما بخواهیم که کارهای خود را به صورت 

منظم انجام دهند، اتفاقی مانند کندز پیش نخواهد آمد 

و یک بیامرستان مورد مبباران قرار منی گرفت.

نیروهای  راه  فرا  که  چالش های  حل  به  مصمم  اوباما 

نظامی وجود داشت بود.

نیروهای  از  دهی  مشورت  و  حامیت  ما،  اخیر  برنامه 

امنیتی – دفاعی افغانستان تا زمانی است که این نیروها 

نیروهای  برای  این  شوند،  ایستاده  خود  پاهای  روی 

است.  جدی  نیاز  یک  ما  متحدان  و  افغانستان  امنیتی 

برخی از این نیروهای تعهد به ماند در افغانستان دارند و 

این برای ما منافع ملی ما خیلی مهم است.

یادداشت: »این مقاله در سال ۲۰۱۵ در واشنگنت پست 

امریکایی  نیروهای  دلیل خروج  به  و  است  منتر شده 

و نگرانی پیش آمده در افغانستان بار دیگر در وب سایت 

انستیتوت بروگنیز منتر شده است، یاندا فلیپ برون، 

سفیر  نیومن،  رونالد  بروگنز،  انستیتوت  ارشد  عضو 

امریکا در کابل از ۲۰۰۵ -۲۰۰۷ و رونالد نیومن معاون 

سفیر امریکا در افغانستان از ۲۰۰۲ – ۲۰۰۴ و معاون 

قوت های دفاعی در افغانستان، پاکستان و آسیا میانه از 

».۲۰۱۳ – ۲۰۰۹

بسنجیم، برنامه ی خروج به اجرا درآمد.

امریکا  را درک کند که حامیت  این  باید  افغانستان  اما 

منی تواند به عنوان یک چک سفید دایمی به این کشور 

و مخالفان  از دولت  برای طرف های مختلف هم  باشد. 

سیاسی،  ظرفیت سازی  روی  تا  است  نیاز  سیاسی شان 

نظامی و حکومت داری بهر بیشر تالش کنند، نه این که 

این کشور را یک بار دیگر وارد منجالب بدبختی بسازند.

واپس گرفنت کندز به معنای پایان جنگ نبود، بخش از 

افغانستان در فرصت اندکی توانستند  نیروهای کامندو 

که این والیت را واپس بگیرند، درحالی که موصل عراق 

در  کندز  و  است  در دست دشمن  هنوز  از سقوط  پس 

کنرل حکومت درآمده است. در آن زمان - رییس جمهور 

غنی و رییس اجرایی داکر عبدالله عبدالله - وارد عمل 

دو  بودیم هر  افغانستان  در  ما  که  روزی  در ۱۰  شدند. 

به رسعت بخشیدن عملیات تأکید داشتند، از پنج والی 

تازه تقرر یافته –آن زمان- سه والیت کلیدی بود، بخش از 

این جابجایی ها در والیت های افراد به مدت طوالنی در 

آنجا باقی مانده بودند. این  افراد باید چهر های تأثیر گزار 

می بودند و نباید زیر بار سیاسی قرار می گرفتند.

غنی یک هیئتی را برای بررسی والیت کندز در آن زمان 

پیشین  رییس  و  سیاسی    مخالف  عضو  یکی  رهری  به 

اندک  اعضای  اما  داد،  تشکیل  کشور  این  استخباراتی 

اعتامد  حکومت  تالش های  می داد.  تشکیل  زنان  را  آن 

شخصی  آجندا ی  می کرد،  بازسازی  دوباره  را  اجتامعی 

گذاشته  تأثیر  افغانستان  دولت  شکننده  قدرت  روی 

است، هر طرف تالش می کند تا قدرت را به نفع شخصی 

مصادره کنند.

تالش های که  قدرت را در کابل منزوی می ساخت، غنی 

درحالی که  کنند،  کار  باهم  تا  داشتند  نیاز  عبدالله  و 

با  آنان وجود داشت. مشورت  مخالفت های جدی میان 

مردم افغانستان یک نیاز بود.

باید  خودش  نیاز  اساس  به  نیز  امریکا  ایاالت متحده ی 

برگردان

ثابتوي چې د موقت حکومت د غوښتونکو په ځواب کې 

هغه  اوس  او  شوي  بدل  خلک  افغانستان  د  و  ویي  یې 

پخواين نه دي. خو تصویر وایي چې د افغانستان خلک 

او الهم هغه ذهنیت حاکم دی  بدل شوي  نه دي  هېڅ 

چې شل کاله مخکې یې په دې جغرافیه حاکمیت درلود.

او  ښېګڼې  مکتب  هرسیايس  کې  نړۍ  په  هم  څه  که 

بدګڼې لري چې د نړۍ ملتونو او دولتونو له خپلو ارزښتونو 

او  یو ښه  نظام  ته یې د سیايس  او ځان  برابر کړي  رسه 

کې  افغانستان  په  خو  دی،  کړی  جوړ  ترکیب  اغیزناک 

او کمونیزم  له سوسیالیزم  نه دي شوي.  هیڅکله داسې 

واخله تر سیايس اسالم او حتی لیرالې دموکراسۍ پورې 

هیڅ یوه د پام وړپایښت نه دی موندلی.

سوسیالیزم او کمونیزم زموږ هېواد په کنډواله بدل کړ، خو 

په چین، شاميل کوریا او یو شمېر نورو هېوادونو کې یې 

په ترمیم رسه ښه پایله ورکړې او چین یې په یوه اقتصادي 

زبرځواک بدل کړی. 

نوره  په  هم  اسالم  سیايس  او  نظام  اسالمي  همداسې 

نړۍ امپراطورۍ جوړې او رهري کړې، خو د افغانستان 

نه  کې  هېواد  لوی  دې  په  رهران  سیايس  اسالمپاله 

ځایدل، کابل یې لوټه لوټه او زرګونه کسان یې ترخاورو 

الندې کړل.

له  درواخله  همداسې  پېرهم  ولسواکۍ  او  جمهوریت  د 

حکومت کوي او ډېرو ملتونو ته یې د سوله ییز او پرځان 

بسیا ژوند زمینه برابره کړې ده.

د خلکو اقتصادي او سیايس ژوند د ښه وايل پرځای مخ 

پرځوړ روان دی او حتی د جمهوریت د پایښت له پاره یې 

هم هیڅ زمینه برابره نه کړه. 

په دې کې یوازې افغان رهران مالمت نه دي بلکه بهرين 

عواملو هم د جمهوریت داعیه کمزورې کړې ده. تر ټولو 

ډېر د افغانستان دولت د نړیوالو متحدینو شاه ته تګ  د 

جمهوریت مخالف لیدلوری پیاوړی کړ.

افغانانو د جمهوریت او ولسواکۍ په برخه کې خپله برخه 

کار کړی او حتی په ډیرو برخو کې ښه متثیل شوې، خو 

په خپلو  بیا د حکومت سیايس رهران  تېره  په  او  دولت 

کارونو کې پاتې راغي دي. 

په کابل ښار کې د نا امنیو تر وروستۍ څپې مخکې دا 

ډول فعالیتونه ډېر وو چې د بیان د آزادۍ او جمهوریت د 

ارزښتونو د پیاوړتیا په برخه کې یې خلکو ته جرآت ورکړی 

و. څو کاله مخکې په کابل کې د »جنبش روشنایي« او 

نورالریونونه یې ښه بیلګه کیدای يش. په دې الریونو کې 

زرګونو کسانو ګډون وکړ او خپلې غوښتنې یې په مدين 

سلګونه  بیا  اوس  خو  کړې،  تعقیب  کیدو  عملې  تر  زور 

کسان د خپل ژوند د نه خوندیتوب له ویرې د جمهوریت 

په مالتړ الریون ته زړه نه ښه کوي.

په دې وروستیو کې چې طالبانو د حکومت د مرۍ د 

بدلون خره را پورته کړه د حکومت سیايس مخالفینو ته 

هم دا فرصت برابر شو چې له طالبانو ډېر وړاندې الړيش 

او حتی خره تر لنډمهاله حکومت او یا اسالمي حکومت 

پورې ورسوي.

په دې رسه په هېواد کې د جمهوریت د مالتړو او مخالفینو 

بحثونه هم تاوده شول چې ځینې یې په مالتړ حتی واټونو 

ته راووتل. پوره څلور ورځې وړاندې په همدې تړاو د مي 

شورا مخې ته د جمهوریت په مالتړ یو الریون را بلل شوی 

و چې ډېرو لږو کسانو په کې برخه اخیستې وه. یوتصویر 

د همدې الریون او بل په همدې ورځ د اصالح جمعیت د 

عمومي شورا د رییس د جنازې د مراسمو دی چې په یوه 

چاودنه کې یې ژوند له السه ورکړ.

دا دوه تصویرونه په یوه ورځ خپاره شوې چې له ځانه جال 

پیغامونه لري، یو د هغه ځوانانو دی چې د جمهوریت په 

مالتړد کابل ښار په یوه څنډه کې راوتي او د جمهوریت 

او نظام د مالتړ شعارونه لیږدوي. 

رییس  د  مرکزي شورا  د  اصالح  د جمعیت  تصویر  دوهم 

ډاکټر  عاطف د جنازې د مراسمو دی چې زرګونه کسان 

ورته راټول شوي او د ښار یو واټ یې په بشپړه تړلی دی.

دا دوه انځورونه دوه جال او رسه متضاد پیغامونه ښندي، 

بل  او  دی  مالتړو  د  ولسوالۍ  او  جمهوریت  د  یې  یو 

نسبنت د یوه تند الرې مذهبی سازمان د مر جنازه ده 

چې په درناوي یې د پالزمینې په زړه کې زرګونه کسان 

د  چې  وګورو ښکاري  ته  تصویرونو  که  دي.  راټول شوي 

جمهوریت د مالتړو شمېر د هغه د مخالفینو په پرتله خورا 

لږ دی.

دا تصویر د ولسمرمحمد ارشف غني هغه ادعا هم ناسمه 

 برگردان: ابوبکر صدیق/ انستیتوت بروگنزی
نویسندگان: ویندا فلیپ برون، رونالد 
نیومن و دیوید سیدنی

د یوې ورځې دوه تصویرونه؛ مسوول څوک دي؟

حادثه ی   –  ۲۰۱۵ اکتوبر  در   – کندز  والیت  سقوط 

و داکران  افغانستان  برای مردم  فاجعه باری  و  ترسناک 

برای  راهردی  شکست  یک  هم چنان  بود.  مرز  بدون 

نگرانی  اما  شد؛  تلقی  افغانستان  و  امریکایی  نیروهای 

تکرار این فاجعه هم چنان پابرجاست.

برای نیروهای دولتی و امریکایی نیاز است در برابر تکرار 

چنین فاجعه ای مسئولیت خود را ادا کنند. چه اتفاقی 

قرار است بیافتد و چه نیاز است که انجام شود.

گرفته  تصمیم  امریکا  پیشین  رییس جمهور  اوباما  بارک 

بود تا برای به دست آوردن اهداف خویش در افغانستان 

ارتقا  را  افغانستان  دفاعی   – امنیتی  نیروهای  ظرفیت 

دهد.

کندز از اولین والیت هایی بود که دو بار به دست طالبان 

سقوط کرده است. سقوطی که منایش قدرت طالبان را 

به دنبال داشت؛ زیرا در ۲۰۰۱ کندز از آخرین والیت های 

بود که از دست طالبان بیرون شده بود.

از  که  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  بر  حمله 

تجهیزات آن چنانی برخوردار نیستند و مبباران یک مرکز 

پزشکی غیردولتی – در حمالت نیروهای هوایی - نگرانی 

جدی نهادهای بین املللی را برانگیخت.

اتفاقات دقیق زمانی پیش آمد که حکومت وحدت  این 

حمالت  در  غیرنظامی  زیاد  افراد  و  آمده  کار  روی  ملی 

هوایی نیز تلف شده بودند، همه امیدوار بودند تا اداره ی 

جدید یک نظام با صالبت در روند حکومت داری باشد.

امریکا و متحدانش مسئولیت مشرک در بخش تلفات 

ایجاد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  ما  داشتند:  نظامی 

و  استخباراتی  هوایی،  حامیت های  به  نیاز  و  کردیم 

مشورتی دهی دارند. ولی به جای اطمینان حاصل کردن 

از حامیت های که نیاز بود انجام شود، ما حامیت اندکی 

استخباراتی  اطالعات  فقدان  کردیم،  فراهم  برای شان 

مانند عراق سبب شد ساحات کلیدی مانند کندز را از 

دست بدهند. این به دلیل نبود یک مشورت دهی مؤثر 

بود.

خروج ما در چنان رشایط، در نظر نگرفنت واقعیت های 

ظرفیت  این که  بدون  بود،  جنگ  زمینه  ی  و  سیاسی 

طالبان و توسعه ی داعش و سایر گروه های تروریستی را 

ود      فراموش    نکنید افغانستان   را      ز

این اتفاقات دقیق زمانی پپیش 
آمد که حکومت وحدت ملی روی 

کار آمده و افراد زیاد غیرنظامی 
در حمالت هوایی نیز تلف شده 

بودند، همه امیدوار بودند تا 
اداره ی جدید یک نظام با صالبت 

در روند حکومت داری باشد.

نجیب مایار
خربیال
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در حالـی کـه هیئت هـای جداگانـه ی طالبـان از 

ایـران و روسـیه به دوحه برنگشـته انـد؛ اما اعضای 

افغانسـتان،  دولـت  گفت وگوکننـده ی  هیئـت 

تأکیـد می کننـد که آن هـا منتظر برگشـت طالبان 

می ماننـد و صحنه هـا را تـرک نخواهنـد کـرد.

گفت وگوکننـده ی  هیئـت  عضـو  احمـدی،  امیـن 

دولـت، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه طالبـان در 

دوحـه حضـور ندارنـد؛ پـس چـرا آن هـا بـه کابـل 

منی دانـم  »خـوب  می گویـد:  برمنی گردنـد، 

را  خـود  دلیل هـای  منی گردیـم.  بـر  چـرا  کـه 

داریـم. هامن طـوری کـه طالبـان صحنـه را تـرک 

تـرک  را  صحنـه  نیـز  دولـت  هیئـت  منی کننـد، 

کـرد.« نخواهـد 

از سـویی هـم، عبدالحفیـظ منصـور، یـک عضـو 

روزنامـه ی صبـح کابـل،  بـه  دیگـر هیئـت دولـت 

می گویـد کـه تـا هنـوز هیئت هـای طالبـان کـه به 

روسـیه و ایـران رفتـه  بودنـد، برنگشـته انـد.

عـدم  دلیـل  مـورد  در  چنـد  هـر  منصـور،  آقـای 

برگشـت هیئت هـای طالبـان چیـزی منی گویـد؛ 

امـا می افزایـد: »تا حال برنگشـتند، شـاید دلیلش 

هـم سیاسـت  یـا  و  اسـت  کرونـا  اسـت،  ترافیـک 

اسـت.«

بـا ایـن حـال، برخـی منابـع، در قطر گفتـه اند که 

طالبـان بـه دلیل محدودیت های ناشـی از ویروس 

کرونـا در کشـورهای ایـران و روسـیه گیـر مانـده و 

در صورتـی کـه برگردنـد؛ ۱۴ روز قرنتیـن خواهنـد 

شـد. سـوالی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه 

چـرا هیئـت دولـت بـه کابـل بـر منی گردد.

آقـای منصـور در ایـن مـورد می گویـد:  »برگشـنت 

کـه صدهـا آوازه  را بـا خـود دارد. تعبیـر می شـود 

دوام  انتظـار  مـا  شـده.  قطـع  گفت وگوهـا  کـه 

داریـم.« را  گفت وگـو 

بـه گفتـه ی او، تـا هنـوز گفت وگوهـا در قطـر قطع 

نیـز  گفت وگوهـا  رسگیـری  از  زمینـه ی  و  نشـده 

وجـود دارد. بـا ایـن حـال، وزارت دولـت در امـور 

برگشـت  تـا هنـوز در مـورد  صلـح، می گویـد کـه 

هیئـت دولـت بـه کابـل، تصمیمـی گرفتـه نشـده 

اسـت.

ناجیـه انـوری، سـخن گوی وزارت دولـت در امـور 

صلـح، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد : »تـا 

زمانـی کـه رهری دولت و شـورای عالـی مصالحه 

ملـی و مـردم افغانسـتان تصمیـم نهایـی را بـرای 

نگیرنـد،  افغانسـتان  بـه  مذاکـره  تیـم  برگشـت 

بـرای تامیـن صلـح در اینجـا خواهیـم مانـد و بـه 

داد.« خواهیـم  ادامـه  دادخواهـی 

ایـن همـه در حالـی اسـت کـه هفتـه ی گذشـته، 

بـه  یـک  طالبـان،  سـوی  از  جداگانـه  هیئـت  دو 

سـفر  کردنـد.  سـفر  ایـران  بـه  دیگـری  و  روسـیه 

نیـز  را  زیـادی  واکنش هـای  طالبـان  هیئت هـای 

اسـتانکزی،  شـیرعباس  زیـرا  داشـت،  همـراه  بـه 

معـاون هیئـت در روسـیه گفت کـه حکومت فعلی 

بـه رهری محمـدارشف غنی، مانع برقـراری صلح 

در افغانسـتان اسـت و در صورتـی کـه او اسـتعفا 

بدهـد، صلـح برقـرار خواهـد شـد.

دیدبـان شـورای امنیـت سـازمان ملـل در تازه تریـن 

گـزارش خـود، گفته اسـت که رهـران القاعـده هنوز 

هـم در افغانسـتان حضـور دارنـد و از سـوی طالبـان 

محافظـت می شـوند.

سـوی  از  دلـو(،   ۱۷( جمعـه  روز  کـه  گزارشـی  در 

ایـن سـازمان بـه نـر رسـیده، آمـده اسـت کـه گـروه 

افغانسـتان  القاعـده در  بـه رهـران اصلـی  طالبـان 

کمـک می کنـد و چندیـن رهـر اصلـی ایـن گـروه از 

می شـوند. محافظـت  طالبـان  سـوی 

در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه کشته شـدن چندین 

فرمانـده ی القاعـده در قلمـرو زیـر کنـرل طالبـان، 

می رسـاند کـه ایـن دو گـروه روابـط تنگاتنگـی بـا هم 

دارند.

در ایـن گـزارش بـه  کشته شـدن محمـد حنیف، یکی 

از رهـران القاعـده در شـبه قاره ی هند، اشـاره شـده 

کـه در مـاه نوامـر در یکـی از ولسـوالی های والیـت 

ایـن گـزارش، حنیـف  بـر اسـاس  فـراه کشـته شـد. 

افـراد طالبـان کمـک  بـه  در آمـوزش سـاخت مبـب 

می کـرد.

گفتـه  هم چنـان  سـازمان،  امنیـت  شـورای  دیدبـان 

اسـت کـه آزادی همـر عاصـم عمـر، رهـر پیشـین 

AQIS ، در میـان بیـش از ۵ هـزار زندانـی طالبـان 

نیـز،  افغانسـتان  دولـت  سـوی  از   ۲۰۲۰ سـال  در 

منونـه ای از روابـط ایـن دو گـروه اسـت.

کـه  اسـت  آمـده  گـزارش،  ایـن  دیگـر  بخشـی  در 

بـا داشـنت ۲۵۰۰ – ۶  پاکسـتان  تحریـک طالبـان 

هـزار نفـر پرسـنل و مسـئول در حـال قـدرت گرفـنت 

اسـت و تنهـا در سـال گذشـته، طـرح ۱۰۰ حملـه ی 

ریخته انـد. را  افغانسـتان  در  مـرزی 

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن، وزارت دفـاع 

امریـکا نیـز گفتـه بـود کـه طالبـان بـه تعهـدات خود 

مبنـی بـر کاهـش خشـونت ها و قطـع روابـط خـود با 

القاعـده، عمـل نکرده و ادامه ی رونـد فعلی در دوحه 

را بـا چالـش مواجـه کرده اسـت.

روز  ناوقـت  پنتاگـون،  سـخنگوی  کِربـی،  جـان 

خـری  نشسـت  نخسـتین  در  دلـو(،   ۹( پنج شـنبه 

خـود در دولـت بایـدن، گفـت کـه امریـکا بـه آن چـه 

پاینـد  کـرده،  امضـا  طالبـان  بـا  توافق نامـه  در  کـه 

اسـت. »مـا هنـوز سـعی داریـم بـه راه حلـی مبتنـی 

بـر گفت وگوهابرسـیم؛ امـا طالبـان بـه تعهـدات خود 

انـد.« نکـرده  عمـل 

آقـای کِربـی، هم چنـان گفتـه بـود کـه دولـت جدیـد 

رییس جمهـور  بایـدن،  جـو  رهـری  بـه  امریـکا 

بـه مـواد توافق نامـه دوحـه متعهـد  نیـز  ایـن کشـور 

اسـت؛ ولـی تـا زمانـی کـه طالبـان بـه تعهـدات خود 

مبنـی بـر کاهـش خشـونت ها و قطـع کـردن روابـط 

بـرای  راه  ادامـه   نکننـد،  عمـل  القاعـده  بـا  شـان 

بـود. خواهـد  دشـوار  قطـر  در  گفت وگوکننـدگان 

اخیـر  حرف هـای  زمـان،  آن  در  امـا  طالبـان  گـروه 

بـه  گـروه  ایـن  پابنـدی  عـدم  بـر  مبنـی  پنتاگـون 

توافق نامـه ی صلـح دوحـه را رد کـرده بـود. ذبیح اللـه 

تویـرش  برگـه ی  در  طالبـان  سـخن گوی  مجاهـد، 

کـه  امریـکا  دفـاع  وزارت  »ادعـای  بـود:  نوشـته 

نکـرده  توافق نامـه ی دوحـه عمـل  بـر  گویـا طالبـان 

اسـت، حقیقـت نـدارد.  طالبـان بـه همـه بندهـای 

توافق نامـه ی دوحـه تعهـد دارد و ازطـرف خـود، آن را 

می کنـد.« عملـی 

سـفارت پولنـد در هنـد، اعـالم کـرده کـه نخسـتین 

هفتـه ی  را  جدیـد  بانک نوت هـای  از  محمولـه  

گذشـته بـه بانـک مرکـزی افغانسـتان تحویـل داده 

اسـت.

در خرنامـه ای کـه روز جمعـه )۱۷ دلـو(، از سـوی 

ایـن سـفارت بـه نـر رسـیده، آمده اسـت کـه باقی 

بانک نوت هـا تـا پایـان سـال ۲۰۲۲ میـالدی چـاپ 

و بـه بانـک مرکزی افغانسـتان سـپرده خواهد شـد.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه بـر اسـاس قـراردادی 

کـه دولـت افغانسـتان در سـال گذشـته ی میـالدی 

 ،)PWPW( بـا رشکـت امنیتـی چـاپ پـول پولنـد

میلیـون   ۳۸۰ میـالدی،   ۲۰۲۲ سـال  تـا  بسـت، 

بانک نـوت ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ افغانـی، در ایـن رشکت 

چـاپ خواهـد شـد.

بـر اسـاس ایـن خرنامـه، بانک نوت هـای جدیـد بـا 

فـن آوری پیرفتـه و بـا پوشـش ضـد آلودگـی چاپ 

شـده کـه نسـبت بـه بانک نوت هـای پیشـین، دوام 

بیشـر دارد؛ زیـرا بانک نوت هـای جدیـد بـا الک یـا 

جـالی منحـرص بـه ایـن رشکـت، پوشـانده و چـاپ 

است. شـده 

ایـن در حالـی اسـت کـه چنـدی پیـش مسـئوالن 

بانـک مرکـزی افغانسـتان، اعـالم کردنـد کـه تا یک 

بانک نوت هـای  افغانـی  میلیـارد   ۱۰ دیگـر،  مـاه 

جدیـد بـرای جای گزینـی بانک نوت هـای فرسـوده 

وارد بـازار خواهـد شـد.

پرداختی هـای  عمومـی  مسـئول  برکـی،  میرعزیـز 

بانـک مرکـزی افغانسـتان، روز سه شـنبه )۷ دلـو(، 

بـه ملـت، گفـت  برنامـه ی حسـاب دهی دولـت  در 

کـه سـال گذشـته بـا یـک رشکـت پولنـدی قـرارداد 

تولیـد بانک نوت هـای جدیـد امضـا شـده بـود؛ امـا 

بـه دلیـل شـیوع کرونا، رونـد انتقال آن تـا اکنون به 

تعویـق افتـاده اسـت.

میلیـارد   ۲۹۳.۴ حـارض  حـال  در  او،  گفتـه ی  بـه 

افغانـی در دوران اسـت کـه از ایـن میـان، ۶۱۷.۴ 

میلیـون آن سـکه های فلـزی یـک، دو و پنج افغانـی 

می شـود.

 ۳.۶ دسـت کم  سـاالنه  کـه  گفـت  برکـی  آقـای 

میلیـارد افغانـی بانک نـوت فرسـوده جمـع آوری و از 

می شـود. بیـرون  دوران 

بـا این همـه، چـاپ بانک نوت هـای جدیـد در چنـد 

هـم راه  بـه  را  زیـادی  واکنش هـای  گذشـته،  روز 

مجلـس،  مناینـدگان  از  شـامری  اسـت.  داشـته 

می گوینـد کـه اجمـل احمـدی، رأی تأییـد آن هـا را 

به دسـت نیـاورده و حـق نـدارد روی بانک نوت های 

جدیـد امضـا کنـد.

نیـز،  جدیـد  بانک هـای  روی  کـه  می شـود  دیـده 

واحداللـه نوشـیر، رسپرسـت پیشـین بانـک مرکزی 

امضـا کـرده اسـت.

مسئوالن محلی در والیت کندز، می گویند که در 

نتیجه ی حمله ی افراد طالبان، شامری از نیروهای 

خیزش مردمی در این والیت، جان باختند.

عبداالحد توريال كاكر، عضو شورای والیتی کندز، 

این حمله،  که  کابل، می گوید  روزنامه ی صبح  به 

پنج شنبه شب )۱۶ دلو(، در ولسوالی خان آباد این 

والیت، رخ داده است.

از  نفر   ۱۶ رویداد  این  در  کاکر،  آقای  گفته ی  به 

و شامری  باخته اند  جان  مردمی  نیروهای خیزش 

هم زخم برداشته اند.

او افزود، پاسگاهی که طالبان بر آن حمله کردند، 

»اخر« نام داشته و افرادی که جان باختند، بیشر 

اعضای یک خانواده بودند.» محمد عمر حق تاش، 

فامیل شان در  اعضای  و  برادرزاده اش  تا  دو-سه 

این حمله شهید شدند.«

نگفته  چیزی  مورد  این  در  طالبان  گروه  هنوز  تا 

است.

از  افغانستان،  شامل-رشق  در  کندز  والیت 

در  طالبان  می رود.  شامر  به  ناامن  والیت های 

به  دست  هرازگاهی  و  دارند  گسرده  حضور  آن 

تحرکات علیه نیروهای دولتی می زنند.
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خبرونه

عبدهللا: طالبان خبرو ته نه 
حاضریږي او پلمې لټوي

د ميل مصالحې عايل شورا وایي طالبانو د سولې د اصيل خربو پرځای په غیر 

اړینو سفرونو وخت تېروي او نه غواړي اصيل بحثونو ته حارضيش.

افغانستان دولت  د  کابل کې د ميل مصالحې د عايل شورا خربپاڼه وایي  په 

مرکچي پالوی له ټولو صالحیتونو او کړنالرې رسه په ټاکلې نیټه قطر ته تللی 

او ټول صالحیتونه ورکړل شوي دي.

خربپاڼه د مصالحې شورا د رییس عبدالله عبدالله له قوله وایي :» په تاسف 

رسه د طالبانو تحریک د ناموجه پلمو او دالیلو په جوړولو رسه د مذاکراتو د 

ځنډ المل شوی او د اصيل قضیو پر رس د بحث او خربو پرځای چې جګړه او 

ورور وژنه پای ته رسوي په حاشیه وي سفرونو بوخت دي. «

عبدالله  دغه راز وایي طالبان د خلکو پروړاندې جګړې او تاوتریخوايل ته دوام 

ورکوي. هغه وایی که څوک په دې عقیده وي چې له مذاکرې پرته به له نورو 

الرو د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسوي، د تل په شان او تاریخي شواهدو 

ته په پام تېروتنه کوي.

د ميل مصالحې شورا وایي :» له کوربه هېواد او نورو منندوی یو چې په دې 

برخه کې یې آسانتیاوې رامنځ ته کړې، خو د افغانستان قضیه ترټولو لومړۍ 

په افغانانو پورې اړه لري چې د اسالمي ارشاداتو، کورين دود او نړیوالو قوانینو 

په رڼا کې د هېواد ميل ګټو ته په پام باید له سیايس الرې حل کړي.«

د دغې شورا اعالمیه وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه سیمه 

ییزه او نړیواله اجامع رامنځ ته شوې، ترڅو یو سوله ییز افغانستان جوړ او له 

نړۍ او ګاونډیانو رسه د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو یو نوی فصل پرانیزو 

او یو خپلواک، دموکراتیک او سوله ییز افغانستان ولرو.  

شورا وایي د سولې له پاره یو استثنایي فرصت برابرشوی او دولت او طالبان 

باید  ورڅخه  د جګړې د پای ته رسولو په موخه استفاده وکړي.

په ۱۲ والیتونو کې ۱۲۲طالبان 
وژل شوي

د دفاع وزارت د هېواد په ۱۲ والیتونو کې د ۱۲۲ طالبانو د وژلو خرب ورکوي.

د دفاع وزارت وایي دا طالبان په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د امنیتي او 

دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.

کې  ولسوالیو  ډنډ  او  پنجوایي  ارغنداب،  په  کندهار  د  وایي  وزارت  دفاع  د 

طالبان په دې موخه راټول شوي وو چې په امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه 

وکړي.

د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي : » د امنیتي او دفاعي ځواکونو 

په ګډو عملیاتو په نښه شول، ۶۲ طالبان وژل شوي، ۲۳ ټپیان شوي او دوه 

پټنځایونه یې له منځه وړل شوي دي.«

احمدزی وایي په دغه عملیاتو کې د طالبانو ګڼ شمېر وسلې له منځه وړل 

او میوند ولسوالیو کې هغه ۸۳ ماینونه هم  پنجوایي  ارغنداب،  په  او  شوې 

کشف او شنډ شوي چې طالبانو د ملکي خلکو او پوځیانو له پاره ځای پرځای 

کړي وو.

بلخوا په ننګرهار کې هم د جمعې په شپه په وسله والو طالبانو هوایي برید 

شوی دی. محيل مسوولین وایي دا برید په شیرزادو ولسوالۍ کې شوی دی.

د ننګرهار د وايل ویاند عطالله خوږیاڼی وایي په دغه برید کې اتلس طالبان 

وژل شوي او لس نورټپیان دي.

خوږیاڼی وایي: » په وژل شويو کې ۱۴  د وسلو والو طالبانو د رسې قطعې 

غړي، د خالد په نوم يو رسګروپ او د هغه درې ملګري شامل دي.«

رسچینه وایي په دغه برید کې د طالبانو د رسې قطعې لس نور غړي ټپیان 

شوي دي.

تېرو څلورویشتو ساعتونو کې  په  په همدې وخت کې د دفاع وزارت وایي 

په غزين، ارزګان، فراه ، هرات ، بغالن، فاریاب، رسپل، جوزجان، بدخشان او 

هلمند کې هم ۴۲ طالبان وژل شوي.

 

 د کور دېوال غورځېدو اوه کسان 
ټپیان کړل

د ننګرهار په پچیرآګام ولسوالۍ کې د یوه کور د یوه دېوال د غورځېدو په 

پېښه کې اوه کسان ټپیان شوي دي.

په ننګرهار کې مسوولین وایي دا پیښه د جمعې په شپه د پچیرآګام ولسوالۍ 

په میاکيل کې شوې ده. رسچینه وایي دا اوه کسان د یوې کورنۍ غړي دي. 

د سیمې اوسیدونکي وایي په ټپیانو کې یوه ښځه او نور یې اوالدونه دي.

محيل رسچینه وایي دا کسان روغتون ته لیږدول شوي چې نور رخصت شوي 

او مور او مرش زوی یې د نورې درملنې په موخه  د ننګرهار حوزوي روغتون 

ته لیږدول شوي دي.

په ننګرهار کې د نورو والیتونو په پرتله په باراين موسمونو کې د کورونو د 

چت او دیوالونو د غورځېدو پیښې ډېرې دي.

څو میاشتې وړاندې هم د یادې ولسوالۍ په ګریخېلو سیمه کې د یوه کور 

نور  او درې  امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه  له  د خونې چت غورځیدو 

ټپیان شوي وو.

دیدبان سازمان ملل: طالبان از رهبران اصلی القاعده در افغانستان محافظت می کپنند

هیئت های طالبان در روسیه و ایران؛ هیئت دولت: ما صحنه را ترک نمی کپنیم

بخشی از بانک نوت های جدید به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده شد

حمله ی طالبان در کپندز؛ ۱۶ نفر از نیروهای خیزش مردمی جان باختند

خبرهای داخلی
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ــزرگان  ــه ب ــزرگ را ب ــم ب و ظاهــرا تصامی

پدیــده ای  می کردنــد؛  واگــذار  مــردم 

ــدون  ــز ب ــر نی ــه ی اخی ــی دو ده ــه ط ک

کــدام جایــگاه و پشــتوانه ی قانونــی، 

ــد و  ــزار ش ــی برگ ــرزی و غن ــوی ک از س

ــان و ســنا  ــد پارمل ــه بای ــواردی ک در م

تصمیــم می گرفــت، مردمــی تصمیــم 

ــا  ــی ب ــه ی فرمایش ــه گون ــه ب ــد ک گرفتن

حکومــت  ســوی  از  گــزاف  مصــارف 

آن چــه  بــر  تــا  می شــدند  خواســته 

تأییــد  مهــر  می خواســت،  حکومــت 

بزننــد. 

ــرژه ی دموکراســی  بخشــی از ناکامــی پ

در افغانســتان، از تنش هــای قومــی در 

ــای  ــه تالش ه ــورد ک ــور آب خ ــن کش ای

ــان  ــذف مخالف ــرای ح ــی ب ــرزی و غن ک

سیاسی شــان، گویــای ایــن امــر اســت. 

جابه جایــی  بــا  شــامل  رسان  حــذف 

کــرزی  ســوی  از  شــامل  در  طالبــان 

کــه بعدهــا رابــرت گیتــس، وزیــر دفــاع 

آن  از  کتابــش  در  امریــکا،  پیشــین 

تالش هــای  ایــن  گویــای  کــرد،  یــاد 

خودرسانــه بــود تــا بتوانــد موانــع رس 

راه حکومــت داری خودخواهانــه اش را 

ــو  ــتادن جل ــوان ایس ــی ت ــردارد و کس ب

تصامیــم او را نداشــته باشــد.

فرهنــگ  تنهــا  نــه  امــا،  غنــی 

کــرزی  میــراث  کــه  پدرســاالرانه ای 

در  سیاســت ورزی  دیریــن  میــراث  و 

افغانســتان بــود را، ادامــه داد؛ بلکــه دیکتاتورانه تــر 

ــال های  ــامن س ــد و در ه ــدان ش ــرزی وارد می از ک

ــر  ــا عبداللــه، چنــان ب اول حکومــت اشــراکی اش ب

مناســبات شــهروندی و مدنــی تاخــت کــه هــر آن چه 

ــود را در نطفــه  ــی ب ــام حرکــت و اعــراض مدن ــه ن ب

ــگام  ــگ در هن ــار در دهمزن ــوع انفج ــرد. وق ــه ک خف

اعــراض جنبــش روشــنایی کــه هــزاران آدم بــه 

خیابــان ریختــه بودنــد، تــا از حکومــت روشــنی 

بــود.  مدنــی  حرکت هــای  دفــن  بخواهنــد، 

ــی  ــراض مردم ــیدن اع ــه خشونت کش ــس از آن، ب پ

جنبــش رســتاخیز از ســوی دولــت، چنــان ترســی را 

ــاال  ــه ح ــود آورد ک ــه وج ــی ب ــای مردم ــر حرکت ه ب

دیگــر هیــچ گــروه و جریانــی، تــوان راه انــدازی 

ــه  ــد و ب ــود ندی ــت را در خ ــه حکوم ــی علی راه پیامی

معنــای واقعــی، صــدای هرچــه حرکــت مدنــی بــود، 

خفــه شــد. آن چــه غنــی طــی دو دور حکومتــش 

ــر  ــر چ ــه زی ــن ک ــا ای ــرد، ب ــازی ک ــتان ب ــر افغانس ب

دموکراســی انجــام شــد؛ امــا منونــه ی کاملــی از 

ــل  ــا در مقاب ــه تنه ــه ن ــود ک ــتبد ب ــم مس ــک حاک ی

مــردم، بلکــه در مقابــل کارکنــان دولــت و هــم کاران 

ــت. ــرا گذاش ــه اج ــز ب ــش نی نزدیک

کســانی کــه تجربــه ی هــم کاری بــا غنــی را دارنــد، 

او گفته انــد و  و بدبینــی  از خودخواهــی  هــم واره 

اشتراک در روزنامه
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جنگ های درون کشوری سبب کوچ میلیون ها انسان از خانه  و کاشانه شان شد. در این اواخر، درگیری حکومت افغانستان با گروه 

طالبان، هزاران انسان را از روستاهای ناامن به شهرها کشانده است. بر پایه ی آمار، در چند ماه پسین تنها از کندز ۲۶ هزار ۷۲۹ 

خانواده، ناگزیر به ترک خانه های شان شده و به ساختامن های  مکاتب داخل شهر پناه برده اند.

در  دولــت  اخیــر،  دهــه ی  دو  طــی  کــه  آن  بــا 

افغانســتان روپــوش دموکراســی داشــته؛ امــا بــه 

تازگــی، پژوهشــی کــه از ســوی واحــد اطالعــات 

کــه  می دهــد  نشــان  شــده،  نــر  اکونومیســت 

افغانســتان در جمــع ۵۰ کشــور مســتبد جهــان و در 

جایــگاه ۳۴ قــرار گرفته اســت. ایــن واحــد پژوهشــی 

کــه مرکــز آن در بریتانیــا اســت، ۱۶۷ کشــور جهــان 

را ارزیابــی کــرده کــه نــاروی و آیســلند، بــه اســاس 

دوم  و  اول  جایــگاه  در  مردم ســاالری،  شــاخص 

ــت  ــتان در فهرس ــنت افغانس ــد. جاگرف ــرار گرفته ان ق

کشــورهای مســتبد، بیان گــر ایــن اســت کــه هنــوز 

فرهنــگ سیاســی در افغانســتان، خاصیــت شــبان -

رمگــی دارد و دو تکنوکــرات تحصیل کــرده ی غربــی 

ــن  ــا ای ــر، ت ــه ی اخی ــی دو ده ــی- ط ــرزی و غن –ک

کــه بازی گــران دموکراســی وارداتــی باشــند، در 

ــازی کرده انــد و  ــتبداد و خودکامگــی ب ــدان اس می

و ارباب-رعیتــی در مناســبات دولــت داری شــان 

بوده اســت. حاکــم 

کــه  اســت  کشــورهایی  جملــه  از  افغانســتان، 

تجربــه ی تاریخــی گــذار از مناســبات ســنتی و بومی 

ــور،  ــن کش ــی در ای ــروژه ی دموکراس ــته و پ را نداش

ــبات  ــی و مناس ــه ی تاریخ ــد تجرب ــه برآم ــن ک ــا ای ت

سیاســی-فرهنگی باشــد، ســاختاری اســت وارداتــی 

ــی و  ــک نظام ــه کم ــن، ب ــس ب ــس از کنفران ــه پ ک

اقتصــادی نزدیــک بــه پنجــاه کشــور جهــان بــه 

ارمغــان آمــد؛ ارمغانــی کــه پــس از گذشــت دو دهــه، 

هنــوز نتوانســته فرهنــگ سیاســی و دولــت داری 

در ایــن کشــور را دچــار تغییــر کنــد. بخشــی از 

افغانســتان،  در  دموکراســی  پــروژه ی  ناموفقیــت 

ــوان  ــه عن ــته اند ب ــه نتوانس ــردم ک ــه م ــردد ب برمی گ

ــن  ــرای قوانی ــه اج ــردان را وادار ب ــهروند، دولت م ش

ــن  ــی از ای ــش بزرگ ــا، بخ ــد؛ ام ــاالرانه کنن مردم س

ناکامــی، بــه بازی گــران سیاســی و خصوصــا دو 

می رســد. انتخابــی  ظاهــرا  رییس جمهــور 

کــرزی، بــه عنــوان کســی کــه در آغــاز پــروژه ی 

دموکراســی بــر افغانســتان حکــم رانــد، تــا ایــن 

کــه تــالش کنــد فرهنــگ سیاســی در افغانســتان را 

وارد مناســبات دموکراتیــک کنــد، هــم واره در مــوارد 

مهــم، دســت بــه عمل کردهــای خودرسانــه زد و 

ــان  ــه پارمل ــد ب ــه بای ــی ک ــذاری مل ــوارد تأثیرگ در م

ــی  ــک و مردم ــاد دموکراتی ــوان دو نه ــه عن ــنا ب و س

مراجعــه کنــد، بــه جرگه هــای عنعنــوی مراجعــه 

ــی  ــاد مردم ــن دو نه ــا دور زدن ای ــد ب ــا بتوان ــرد ت ک

و مــردم، خواســت هایش را از طریــق جرگه هــای 

ــذارد.  ــرا بگ ــه اج ــی ب منایش

ــگ  ــی از فرهن ــورتی، بخش ــای عنعنوی-مش جرگه ه

در  کــه  اســت  افغانســتان  در  بومــی  سیاســی 

نظام هــای  نبــود  در  کشــوری  بــزرگ  مناســبات 

دموکراتیــک، دولت مــردان بــه آن پنــاه می بردنــد 

این کــه جــز حــرف خــودش، بــه هیــچ 

مشــوره و حرفــی فرصــت ابــراز و اجــرا 

در  کــه  ایــن  بــا  غنــی،  منی دهــد.  را 

بــا  پنجــاه  پنجــاه  قــدرت،  مناســبات 

عبداللــه رشیــک بــود؛ امــا همــه امــور 

ــن  کشــور را خــودش اداره کــرد و مهم تری

ــای  ــن نهاده ــامت را در کلیدی تری تصمی

دولتــی، بــه جــای ایــن کــه مســئوالن 

گرفــت.  خــودش  بگیرنــد،  ادارات 

جــاری  ســال  آغــاز  در  او  تالش هــای 

از  برخــی  انتقــال  بــرای  خورشــیدی 

ارگ  بــه  مالیــه  وزارت  صالحیت هــای 

ایــن  تقســیم  و  ریاســت جمهوری 

ایــن  از  بــه ســه بخــش، بخشــی  اداره 

ــود کــه می خواســت  ــی ب خودکامگــی غن

نهــاد  ایــن  صالحیت هــای  گرفــنت  بــا 

را  افغانســتان  رسمایــه ی  کــه  کلیــدی 

ــتقیم  ــه ی مس ــه گون ــد، ب ــت می کن مدیری

ــته  ــی داش ــی دست رس ــه ی مل ــه رسمای ب

ــد، از  ــه می خواه ــه ک ــر آن گون ــد و ه باش

ــد مــرصف  ــد؛ درســت مانن آن مــرصف کن

ــر،  ــن اواخ ــه در ای ــی ۹۱ ک ــد احتیاط ک

گــزارش  پژوهشــی روزنامــه ی اطالعــات 

روز، آن را افشــا کــرد.

ــود فرهنــگ سیاســی دموکراتیــک کــه  نب

در آن مــردم و نهادهــای مردمــی از قبیــل 

پارملــان و ســنا، بایــد حکومــت را مجبــور 

مناســبات  در  دموکراتیــک  بــازی  بــه 

دولــت داری کننــد، دلیــل دیگــری اســت 

بــر ادامــه ی فرهنــگ خودکامگــی و دیکتاتــوری 

ــه  ــتان را ب ــی افغانس ــا و واردات ــی نوپ ــه دموکراس ک

ــرد و پــس از گذشــت دو دهــه، افغانســتان  قهقــرا ب

ــا نظــام  را در فهرســت کشــورهای مســتبد جهــان ب

ــرار داد.  ــرات ق دموک

ــر  ــد، بیان گ ــش می گوی ــن پژوه ــه ی ای ــه نتیج آن چ

ــوری  ــی در کش ــه ی تاریخ ــا تجرب ــه ت ــت ک ــن اس ای

نظــام  ســاختار  تغییــر  بــا  تنهــا  نیفتــد،  اتفــاق 

را  حاکــم  و  بومــی  مناســبات  بســاط  منی تــوان 

برچیــد. تجربــه ی دســت کــم دو دهه ی افغانســتان، 

ــاند. ــات رس ــه اثب ــه را ب ــن فرضی ای
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بخشی از ناموفقیت پروژه ی 
دموکراسی در افغانستان، 

برمی گردد به مردم که 
نتوانسته اند به عنوان شهروند، 

دولت مردان را وادار به اجرای 
قوانین مردم ساالرانه کپنند؛ اما، 

بخش بزرگی از این ناکامی، به 
بازی گران سیاسی و خصوصا دو 

ریپیس جمهور ظاهرا انتخابی 
می رسد.


