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۳

در جریان روزهای اخیر شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس، گواه افزایش حمالت 
راکتی گروه طالبان بود. طی 10 روز گذشته جنگ جویان طالبان دست کم سه 
حمله راکتی بر این شهر انجام دادند که در پی آن 12 غیرنظامی زخمی شدند. 
مقام های محلی می گویند که در این حمالت به نیروهای امنیتی آسیبی نرسید و 
هدف آن مشغول کردن نیروهای امنیتی بوده است. به گفته آنان، راکت باران شهر 
قلعه  نو، مرکز والیت بادغیس، هم زمان با عملیات نظامی در برخی مناطق ناامن 
این والیت انجام شد که در جریان آن تلفات زیادی به طالبان وارد آمد. از دید 
اعضای شورای والیتی بادغیس، طالبان در پی وحشت آفرینی هستند و قصد دارند 
دست آوردهای نیروهای امنیتی را وارونه جلوه دهند. بر اساس ادعای اعضای این 
شورا، در جریان عملیات نیروهای امنیتی در برخی از روستاهای ناامن ولسوالی ُمقر 
که هم زمان با راکت پراگنی طالبان جریان داشت، بیش از 10 جنگ جوی طالبان 

کشته و شماری نیز زخمی شده اند.

مردم از راکت پراگنی های طالبان 
وحشت زده اند

۴ ۴

طرح حکومت موقت؛  بگذارید نهاد ارتش ملی باقی بماند
نواختن زنگ خطر برای 

حکومت غنی
نیروهای ارتش نباید به صحنه بازی های سیاسی کشیده شوند. صحنه بازی های سیاسی در افغانستان مملو از نفرت پراکنی های 

قومی است. این صحنه ساخته و پرداخته بازیگران غرق در عصبیت قومی است. بسیاری از بازیگران در صورتی که منافع تیمی و 
شخصی شان تهدید شود، حتا اگر باور و نگاه قومیت زده نداشته باشند، برای دفاع از منافع شخصی و تیمی شان، پشت شعارهای 

قومی پناه می برند و به مسأله ها رنگ و بوی قومی می دهند.

۷

اساسنامه ای برای حقابه های بی اساس؛ 
تنها معاهده هلمند اساس است

پولند بخشی از بانک نوت های جدید را به افغانستان تحویل داد

۸صبح، کابل: سفارت پولند در هند اعالم کرده 
جدید  بانک نوت های  از  دسته  اولین  که  است 
و  است  داده  تحویل  گذشته  هفته  را  افغانستان 
دسته بعدی نیز تا پایان سال 2022 میالدی چاپ 

و تحویل داده خواهد شد.
طبق اعالم سفارت پولند در هند، طبق قراردادی 
که شرکت امنیتی چاپ پول پولند )PWPW( با 
افغانستان امضا کرده است، ۳۸0 میلیون بانک نوت 
)10 افغانی، 20 افغانی، ۵0 افغانی و 100 افغانی( 
چاپ می شود. این قرارداد در سال 2020 میالدی 

امضا شده است.
سفارت پولند در هند گفته است که این بانک نوت ها 
با فن آوری مدرن و با پوشش ضد آلوده گی تولید 
می شود که نسبت به بانک نوت های قبلی در برابر 

محلول های شیمیایی و آلوده گی مقاوم است.
به گفته سفارت پولند در هند، این بانک نوت ها با 

مثبت گذاشته است.
بانک  از سوی  بانک نوت های جدید  موضوع چاپ 
مرکزی در چند روز گذشته در کشور پرحاشیه و 

جنجالی بوده است.

الک  یا جالی )Coat4Note( که به روش منحصر 
شرکت امنیتی چاپ پول پولند تولید شده است، 
مشخص  باالتر  گرمای  با  که  است  شده  پوشیده 
می شود و بر خصوصیات فزیکی بانک نوت ها تأثیر 

روش جدید جنگ در بادغیس؛

۳

فرصت »استثنایی« صلح 
در خطر است

شماری از اعضای مجلس نماینده گان گفته  بودند 
که اجمل احمدی، سرپرست ریاست بانک مرکزی 
دست  به  را  نماینده گان  مجلس  تأیید  رای  که 
نیاورده است، می خواهد روی این بانک نوت ها امضا 

کند.
مرکزی،  بانک  اعالم  طبق  که  بود  حالی  در  این 
اجمل احمدی قرار بود که به پولند سفر و از روند 
چاپ بانک نوت ها نظارت کند. بانک مرکزی اعالم 
گفته است که سفر اجمل احمدی به پولند برای 
لغو شده  نماینده گان  اعضای مجلس  نگرانی  رفع 

است.
نوشیر،  واحداهلل  که  بود  گفته  مرکزی  بانک 
سرپرست پیشین بانک مرکزی روی بانک نوت های 
جدید امضا کرده است. در تصاویری که از سوی 
سفارت پولند در هند نشر شده است، نیز امضای 

واحداهلل نوشیر دیده می  شود.

تهدید به جنگ در آستانه مذاکرات؛ 



روند  از  آگاه  و  معتبر  منبع  دو  کابل:  ۸صبح، 
که  می گویند  دوحه  و  کابل  در  صلح  مذاکرات 
نماینده گان طالبان که به تازه گی به ایران و روسیه 
سفر کرده، به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع  
ویروس کرونا در قطر، تاکنون به دوحه برنگشته اند.

در  قطر  در  صلح  مذاکرات  بر  ناظر  منبع  یک 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفته است که مقامات 
دوحه  به  دوباره  اگر  که  گفته اند  طالبان  به  قطر 
قرنطین  در  را  روزه   1۴ دوره  یک  باید  برگردند 

بگذرانند.
اخیر  سفر  از  امریکا  و  قطر  منابع،  گفته  به 
ناراضی  مسکو  و  تهران  به  طالبان  نماینده گان 
بوده اند و به این دلیل شرایط  قرنطین 1۴ روزه 
کرونا را برای ورود مجدد اعضای طالبان به دوحه 
به عنوان یک »گوش مالی دیپلماتیک« بر طالبان 

وضع کرده اند.
این دو منبع گفته اند که پیش از این هیأت های 
قطری  مقام های  با  را  خود  سفرهای  طالبان 
هم آهنگ می کردند و به همین دلیل در بازگشت 
به  نیاز  تا  می شد  صادر  ویژه«  »برگه  برای شان 

قرنطین 1۴ روزه نداشته باشند.
هرچند طبق مقرراتی که در قطر برای جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا وضع شده است، هر کسی 

تلفات  از  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
سنگین گروه طالبان در والیت قندهار در 
پی اجرای عملیات مشترک نیروهای امنیتی 

خبر داده است.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی 
روز جمعه، هفدهم دلو گفت که در نتیجه 
این عملیات مشترک، ۶2 عضو گروه طالبان 
دند  و  پنجوایی  ارغنداب،  ولسوالی های  در 
این  دیگر  عضو   2۳ و  شده  کشته  قندهار 

گروه زخمی شده اند.
به  پنج شنبه  روز  از  طالبان  امان،  گفته  به 
این سو در مربوطات ولسوالی های ارغنداب، 
پنجوایی و دند والیت قندهار تجمع کرده 
بودند و برنامه داشتند که بر مواضع نیروهای 

دولتی حمله کنند.
عملیاتی  امنیتی  نیروهای  که  گفت  امان 
این  بر تجمع طالبان در  و هوا  از زمین  را 
آن  نتیجه  در  که  کردند  اجرا  ولسوالی ها 
تلفات سنگین به جنگ جویان طالبان وارد 

شده است.
افزوده  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 
دو  دولتی  نیروهای  عملیات  در  که  است 
زیادی  مقدار  با  طالبان  سرپوشیده  موضع 
سالح سبک و سنگین این گروه از بین رفته 

است.
 ۸۳ که  می گوید  دیگر  جانب  از  امان  فواد 
حلقه ماین که از سوی طالبان در مربوطات 
ولسوالی »ارغنداب«، »پنجوایی« و »میوند« 
و  مردم  دادن  قرار  هدف  برای  والیت  این 
توسط  بود،  شده  جابه جا  امنیتی  نیروهای 
تیم انجنیری قول اردوی 20۵ اتل کشف و 

خنثی شده است.
اظهارات  به  نسبت  تاکنون  طالبان  گروه 
اعالم  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 

موضع نکرده است.
پنجوایی  و  دند  ارغنداب،  ولسوالی های 
بین  سنگین  نبرد  شاهد  اخیر  ماه های  در 

نیروهای دولتی و طالبان بوده است.
طالبان پس از یک رشته حمالت گسترده 
به  قندهار  همسایه گی  در  هلمند  در 
حمله  پنجوایی  و  ارغنداب  ولسوالی های 

کردند.
گروه  سنگین  تلفات  از  اخیر  هفته های  در 

طالبان در این ولسوالی ها خبر داده است.

که به این کشور سفر می کند باید 1۴ روز را در 
قرنطین بگذارند، اما پیش از این برای هیأت های 
دیپلماتیک، نماینده گان امریکا و طالبان برگه ویژه 

صادر می شد تا نیاز به قرنطین نداشته باشند.
دوحه  و  کابل  در  صلح  مذاکرات  بر  ناظر  منابع 
می گویند که وضع مقررات عمومی بر هیأت های 
اعزامی طالبان به تهران و مسکو به این دلیل است 
قطر  و  امریکا  رضایت  بدون  آن ها  اخیر  سفر  که 

انجام شده است.
موضع  اعالم  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 
نکرده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی 

طالبان در قطر به پیام ۸صبح پاسخ نداد.
مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان و 
رییس دفتر این گروه در قطر در راس یک هیات 
بنا بر دعوت رسمی ایران در هفتم دلو به تهران 

رفت.
به  گروه  این  از  دیگر  هیأت  یک  آن،  تعقیب  به 
به  دلو  در هشتم  استانکزی  محمدعباس  ریاست 

روسیه رفت.
در  تهران  و  مسکو  به  طالبان  اعزامی  هیأت های 
نشست های خبری شان اظهاراتی را مطرح کردند 

که واکنش های زیادی به دنبال داشته است.
محمدعباس استانکزی در مسکو بحث کناره گیری 

رییس جمهور غنی را مطرح و اعالم کرد که اگر 
اشرف غنی کنار برود، طالبان آماده اند که صلح و 

روی تشکیل حکومت جدید مذاکره کنند.
سخنان مشابهی را نیز سهیل شاهین، عضو هیأت 
مذاکره کننده طالبان در تهران بیان کرد. او گفت 
مذاکرات،  نتیجه  در  و  دوحه  توافق نامه  که طبق 
حکومت موجود به رهبری محمداشرف غنی کنار 

رفته و »حکومت جدید اسالمی« شکل می گیرد.
این درحالی است که پس از توافق روی کار شیوه 
مذاکرات، گفت وگوهای اصلی که قرار بود در ماه 
جنوری سال جاری میالدی و هم زمان با روی کار 
آمدن حکومت جدید در امریکا آغاز شود، شروع 
نشده است؛ زیرا به نظر می رسد که طالبان تمایلی 

به آغاز مذاکرات نشان نداده اند.
و  ملی  مصالحه  عالی  شورای  که  است  گفتنی 
وزارت امور خارجه اعالم کرده بودند که سفر هیأت 
طالبان به تهران در هم آهنگی با دولت افغانستان 
درباره سفر هیأت  نهاد  دو  این  است.  انجام شده 

طالبان به مسکو اظهار نظر نکرده اند.
طالبان در حالی به منطقه سفر می کنند که هیأت 
مذاکره کننده دولت گفته است که هیأت این گروه 
مذاکرات  آغاز  برای  و  کرده   ترک  را  مذاکره  میز 

تمایلی نشان نداده اند.
مذاکرات  جدید  دور  که  جدی  شانزدهم  از  پس 
آغاز شد دو هیأت تنها سه نشست مقدماتی برگزار 

کرده اند.

 

مذاکرات بین االفغانی یک شانس طالیی برای دولت و طالبان به هدف 
پایان دادن به جنگ از راه گفت وگو است. این شانس به لطف تصمیم 
امریکا برای بیرون رفتن از زمین جنگ افغانستان برای هر دو طرف 
میسر شده است. اگر امریکا برای خروج از افغانستان اقدام نمی کرد، 
شاید این شانس وجود نداشت. بر دولت و طالبان است تا قدر این 
شانس طالیی را بدانند و از آن به نفع صلح و ثبات افغانستان استفاده 

کنند.
بین طرف های جنگ،  قدرت  تقسیم  و  آینده سیاسی  روی  مذاکره 
پیچیده و دشوار است. این مذاکره اما آن قدر پیچیده و دشوار هم 
نیست که طی حدود پنج ماه نتوان وارد بحث روی موضوعات اصلی 
مورد مذاکره شد. مذاکرات بین االفغانی در دور نخست روی مسایل 
ابتدایی و حاشیه ای متمرکز بود. دور دوم مذاکرات، براساس توافق دو 
طرف، یک ماه پیش آغاز شد . قرار بود در این دور موضوعات اصلی 
مورد مذاکره به بحث گذاشته شود. این کار اما به دلیل وقت کشی 
طالبان و سیاحت سیاسی هیأت این گروه تاکنون انجام نشده است. 
نشست هایی که از شروع دور دوم مذاکرات تاکنون در فضای کاماًل 
سرد بین دو طرف برگزار شده، بیش تر تعارفی، ابتدایی و غیرموثر 
بوده است. به این دلیل در جریان یک ماه از شروع دور دوم مذاکرات، 
هیچ بحث جدی و مفیدی بین هیأت های دولت و طالبان انجام نشده 

است.
هیأت طالبان با انجام سفر به کشورهای پاکستان، ایران و روسیه، 
مذاکرات بین االفغانی را به مسیر شکست سوق داده است. در دور 
دوم مذاکرت، این هیأت روزهای زیادی را در پاکستان تلف کرد؛ در 
حالی  که هیأت دولت در زمان مقرر انتظار شروع مذاکرات را در دوحه 
می کشید. زمانی  که هیأت طالبان از پاکستان دوباره به قطر برگشت، 
بدون آن که پشت میز مذاکرات ظاهر شود، رهسپار ایران شد. همزمان 
تعدادی از اعضای این هیأت، بدون آن که نسبت به حضور هیأت دولت 
در قطر اعتنایی نشان داده باشند، به روسیه رفتند. حاال که مدت 
زیادی از سفر دو گروه از هیأت طالبان به ایران و روسیه سپری شده 
است، گزارش می شود که قطر به بهانه ویروس کرونا از بازگشت آن ها 
به این کشور جلوگیری کرده است. ممکن است این دو گروه از هیأت 
طالبان به این زودی به قطر بازنگردند. این کار باعث تلف شدن وقت 

بیش تر در راستای مذاکرات بین االفغانی خواهد شد.
هیأت طالبان با سفرهای منطقه ای خود آسیب بزرگی به مذاکرات 
بین االفغانی وارد کرده است. یکی از این آسیب ها یاس عمومی از این 
مذاکرات است. بیش تر افغان ها به این نتیجه رسیده اند که مذاکره با 
طالبان بیهوده است و این گروه باید سرکوب شود. شاید به همین 
دلیل، دولت آماده شده است در فصل بهار به سرکوب بیش تر این 

گروه مبادرت ورزد.
است.  شده  نیز  جهانی  خشم  باعث  طالبان  وقت کشی  همچنان، 
اتحادیه اروپا چند روز پیش به صورت کاماًل واضح نارضایتی خود از 
اقدامات ماه های اخیر طالبان را اعالم کرد. این اتحادیه هشدار داد که 
اگر گروه طالبان سطح خشونت ها را کاهش ندهد و به مذاکره معنادار 
روی نیاورد، با خشم جهانی روبه رو خواهد شد. این یک هشدار جدی 

است و دست کم گرفتن آن بازی با آتش است.
گروه طالبان با وقت کشی و تعهدشکنی حتا توافق نامه دوحه را به 
به  توجه  با  توافق نامه  این  بازنگری  احتمال  است.  انداخته  مخاطره 
در  تاخیر  است.  جدی  بسیار  افغانستان  جنگ  میدان  واقعیت های 
بیرون رفتن سربازان خارجی از افغانستان نیز احتمال دیگری است 
در  صلح  نفع  به  وضعیت  اگر  دارد.  قرار  بحث  مورد  روزها  این  که 
افغانستان تغییر نکند، ممکن است تصمیمات تازه ای از سوی امریکا 
و متحد آن ناتو اتخاذ شود. بدیهی است که تبعات این تصمیمات 
برای گروه طالبان که خواستار خروج آن ها است، به شدت سنگین 

تمام خواهد شد.
شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته رسماً از طالبان انتقاد و این 
گروه را به بهانه جویی و وقت کشی متهم کرد. این نشانه پایان صبر این 
نهاد در برابر رفتارهای یک ماه اخیر طالبان است. هرگاه گروه طالبان 
نخواهد به مذاکره برگردد و به بی اعتنایی در برابر هیأت دولت ادامه 
انتخاب بعدی شورای عالی مصالحه ملی خروج  دهد، ممکن است 
از مذاکره باشد. در صورت وقوع این حالت، گروه طالبان زیر فشار 
سیاسی و نظامی بیش تری قرار خواهد گرفت. روشن است که این کار 
باعث تشدید خشونت ها از یک طرف و از دست رفتن فرصت کنونی 

صلح از جانب دیگر خواهد شد.
و  باج گیری  برای  ابزاری  مثابه  به  وقت کشی  به  نباید  طالبان  گروه 
امتیازگیری نگاه کند. به همین شکل، جنگ را نیز نباید ابزاری برای 
امتیازگیری سیاسی تلقی کند. به دلیل آن که دیگر امکان باج دهی 
باقی نیست و ظرف امتیازدهی به طالبان تهی شده است، توسل به 
دیپلماسی وقت کشی و ابزار جنگ، سودی برای این گروه به همراه 
نخواهد داشت. اگر این گروه بیش از این روی این دیپلماسی حساب 
باز کند، به صورت ناخواسته، اسباب خودکشی سیاسی خود را فراهم 
خواهد کرد . هیچ شانسی بهتر از شانس کنونی برای ادغام آبرومندانه 
به جامعه و مشارکت در قدرت سیاسی برای این گروه موجود نیست. 
در حال حاضر هم دولت، هم ملت و هم جامعه جهانی راضی شده اند 
که با این گروه صلح کنند. این یک فرصت طالیی است که نباید از 
سوی طالبان با رفتارهای غیراصولی هدر داده شود. گروه طالبان اگر 
بار دیگر به عنوان یک گروه شرور، مخل امنیت و سازش ناپذیر معرفی 
شود، تردیدی نیست که گزینه حذف این گروه در دستور کار قرار 
گیرد. این احتمالی است که گروه طالبان نباید در محاسبات خود آن 

را نادیده بگیرد.
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کندز  والیت  در  محلی  منابع  کابل:  ۸صبح، 
می گویند که در پی حمله طالبان به پاسگاه 
این  خان آباد  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
والیت 1۶ نیروی خیزش مردمی کشته شدند 

و دو نیروی دیگر زخم برداشتند.
والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف 
کندز روز جمعه، هفدهم دلو به روزنامه ۸صبح 
پاسگاه  به  گذشته  شب  حمله  این  که  گفت 
استراتژیک تپه اختر در ولسوالی خان آباد اجرا 

شده است.
رییس شورای والیتی کندز گفت پاسگاه تپه 
در  استراتژیک  و  مهم  موقعیت های  از  اختر 
ولسوالی خان آباد بود که در پی حمله طالبان 

سقوط کرده است.
پاسگاه  این  در  طالبان  حمله  در  که  افرادی 
کشته شده اند، نیروهای خیزش مردمی تحت 

حمایت ریاست عمومی امنیت ملی بوده اند.
یوسف ایوبی افزود که در این حمله به طالبان 
نیز تلفات وارد شده است، اما جزییاتی از آن 

اعالم کرده  وزارت صحت عامه  ۸صبح، کابل: 
بیمار  یک  گذشته  شبانه روز  یک  در  که  است 
کرونایی در کشور جان باخته است و ۶۵ بیمار 

جدید شناسایی شده اند.
طبق اعالم این وزارت، در 2۴ ساعت گذشته 2۳ 

بیمار کرونایی صحت یاب شده اند.
وزارت صحت عامه روز جمعه، هفدهم دلو اعالم 
کرد که در شبانه روز گذشته یک هزار و ۸۳۸ 
نمونه مشکوک به کرونا در کشور آزمایش شده 

است.
بیماران  مجموعی  شمار  جدید،  ارقام  ثبت  با 
کرونایی در کشور به ۵۵ هزار و ۳۳0 تن رسیده 

است.
از این میان، دو هزار و ۴0۸ تن جان باخته و ۴۸ 

در دست نیست.
در  تاکنون  کندز  والیت  در  امنیتی  مقام های 

این باره چیزی نگفته اند.
رییس شورای والیتی کندز می گوید که ناامنی 
و تلفات نیروهای دولتی در کندز در این اواخر 

افزایش یافته است.
او گفت که هیچ تدابیر و برنامه ی امنیتی نیز 
از سوی مسووالن در مرکز و اداره محلی کندز 
برای دفع و طرد حمالت طالبان روی دست 

گرفته نشده است.
به گفته ایوبی، افزایش تلفات نیروهای دولتی 
و ناامنی در کندز سبب نگرانی جدی شورای 

والیتی و مردم والیت کندز شده است.
حوزه  در  جنگ  درگیر  والیت های  از  کندز 
شمال شرق کشور است. فعالیت گروه طالبان 
در این والیت گسترده عنوان می شود. ظاهراً 
گزارش  رسانه ها  توسط  که  آن چه  براساس 
می شود، بیش ترین تلفات به نیروهای دولتی 

در والیت کندز وارد می شود.

هزار و 1۸ تن دیگر بهبود یافته اند.
شمار بیماران کرونایی که در حال حاضر فعال 

هستند، به چهار هزار و ۹0۴ تن می رسد.
 ۹۴۶ و  هزار   2۵۹ تاکنون  عامه  صحت  وزارت 
نمونه ی مشکوک به کرونا را آزمایش کرده است.

۱۶ نیروی دولتی در حمله طالبان در ولسوالی 
خان آباد والیت کندز کشته شدند

نارضایتی امریکا و قطر از سفرهای منطقه ای طالبان؛ 
نماینده گان طالبان در مسکو و تهران گیرمانده اند

در شبانه روز گذشته یک بیمار کرونایی جان باخته 
و ۶۵ مورد جدید ابتال ثبت شده است

وزارت دفاع ملی: 
۶۲ عضو گروه طالبان 
در قندهار کشته شدند
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شهر  اخیر  روزهای  جریان  در 
بادغیس،  والیت  مرکز  نو،  قلعه 
راکتی  حمالت  افزایش  گواه 
بود. طی 10 روز  گروه طالبان 
طالبان  جنگ جویان  گذشته 
دست کم سه حمله راکتی بر این 
آن  پی  در  که  دادند  انجام  شهر 
12 غیرنظامی زخمی شدند. مقام های محلی می گویند 
که در این حمالت به نیروهای امنیتی آسیبی نرسید 
و هدف آن مشغول کردن نیروهای امنیتی بوده است. 
والیت  مرکز  قلعه  نو،  شهر  راکت باران  آنان،  گفته  به 
با عملیات نظامی در برخی مناطق  بادغیس، هم زمان 
تلفات  آن  جریان  در  که  شد  انجام  والیت  این  ناامن 
زیادی به طالبان وارد آمد. از دید اعضای شورای والیتی 
بادغیس، طالبان در پی وحشت آفرینی هستند و قصد 
جلوه  وارونه  را  امنیتی  نیروهای  دست آوردهای  دارند 
جریان  در  شورا،  این  اعضای  ادعای  بر اساس  دهند. 
عملیات نیروهای امنیتی در برخی از روستاهای ناامن 
ولسوالی ُمقر که هم زمان با راکت پراگنی طالبان جریان 
داشت، بیش از 10 جنگ جوی طالبان کشته و شماری 

نیز زخمی شده اند.
نگرانی شدید  نو،  قلعه  بر شهر  راکتی طالبان  حمالت 
ساکنان این شهر را به دنبال داشته و سبب مختل شدن 

ششمین  به  ورود  آستانه  در 
در  بین االفغانی  مذاکرات  ماه، 
شرایط مبهم قرار گرفته است. 
که  می گویند  دوحه  در  منابع 
به  هیأت مذاکره کننده طالبان 
سفرهای خارجی مشغول  است و 
داشته   نگه   را خالی  مذاکره  میز 
است. از سوی دیگر نماینده گان طالبان هنگام برگشت 
از تهران و مسکو به دوحه، با مشکل برخورده اند. طالبان 
در جریان این سفرها با امریکا و قطر هماهنگی نکرده اند 
و به همین دلیل، قطر شرط قرنطین شدن دو هفته ای 
برای هیأت های طالبان گذاشته است. منابع این کار را 
»گوش مالی دیپلماتیک«  برای طالبان عنوان می کنند؛ 
به  قرنطین،  شرایط  اعمال  وجود  با  قطر  پیش تر  زیرا 
نیاز  تا  ویژه می داد  برگه  و طالبان  امریکا  نماینده گان 
به قرنطین نداشته باشند. شورای عالی مصالحه ملی اما 
تصریح می کند که طالبان با »بهانه تراشی های ناموجه« 
و »دالیل و انگیزه های نامعقول« سبب تاخیر در آغاز 
جای  به  طالبان  شورا،  این  باور  به  شده اند.  مذاکرات 
به سفرهای  پایان جنگ،  و  اصلی  بحث روی قضایای 
و بحث های حاشیه ای روی آورده اند و خشونت ها را نیز 
است که طالبان در حال  این در حالی  داده اند.  ادامه 
به  و  هستند  دوحه  توافق نامه  سرنوشت  نگران  حاضر 
این  نقض  یا  لغو  در صورت  داده اند که  امریکا هشدار 

توافق نامه، »جنگ بزرگی« رقم خواهد خورد.
وارد ششمین  دیگر  روز  پنج  تا  بین االفغانی  مذاکرات 
مذاکره کننده  هیأت  که  حالی  در  می شود.  آن  ماه 
دولت در دوحه به سر می برد؛ طالبان اما به سفرهای 
خارجی شان ارجحیت داده اند. منابع از دوحه به روزنامه 
۸صبح می گویند که میز مذاکره خالی است و اعضای 
هیأت مذاکره کننده دولت برای آغاز گفت وگوها انتظار 
حضور هیأت طالبان را می کشند. شورای عالی مصالحه 

زنده گی عادی و کسب وکار مردم شده است. مقام های 
صحی در بادغیس می پذیرند که در پی حمالت راکتی 
زخمی  غیرنظامی  افراد  والیت،  این  مرکز  بر  طالبان 
عامه  صحت  رییس  روستایی،  عبداللطیف  شده اند. 
بادغیس، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که به 
دنبال پرتاب چند گلوله هاوان بر قسمت هایی از شهر 
قلعه نو، مرکز این والیت، دست کم 12 غیرنظامی زخم 
یک  شمول  به  تن  چهار  که  می افزاید  او  برداشته اند. 
کودک هفت ساله در حمله نخست راکتی زخمی شدند 
براساس  یافتند.  انتقال  درمانی  مراکز  به  مداوا  برای  و 
معلومات مقام های بهداشتی در بادغیس، وضعیت صحی 

زخمیان وخیم نیست.
پرتاب هاوان و حمالت راکتی طالبان بر شهر قلعه نو، 
واکنش مقام های محلی بادغیس را نیز به دنبال داشته 
در  بادغیس،  والی  معاون  شیرزی،  عبدالوارث  است. 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان قصد دارند 
با حمله بر مناطق مسکونی، نیروهای امنیتی را  مشغول 
نگه  دارند. او پافشاری دارد که در زمان حمالت راکتی 
طالبان، نیروهای امنیتی در حال عملیات پاک سازی در 

برخی ولسوالی های ناامن این والیت بودند. 
فعاالن مدنی بادغیس نیز عقیده دارند که حمالت راکتی 
طالبان در شهر قلعه  نو، مردم را به شدت نگران کرده 
از فعاالن مدنی بادغیس، به  انتظار،  است. سیدمحمود 
روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان در جریان سه روز 
1۹ فیر هاوان بر بخش های گوناگون شهر قلعه  نو پرتاب 

کرده اند.
سومین بار،  برای  طالبان  دلو،  شانزدهم  پنج شنبه،  روز 
با شلیک هاوان مورد هدف  را  این شهر  از  بخش هایی 
قرار دادند؛ حمالتی که بدون هدف مشخص و به »گونه 
شلیک های کور« انجام شد. آقای انتظار تأکید می کند 
که طالبان قصد دارند وحشت ایجاد کنند و مقام های 

امنیتی در مهار حمالت راکتی ناکام اند.
منابع مردمی روایت می کنند که گلوله های هاوان شلیک  
شده از سوی طالبان، بر مراکز تجارتی و مناطق مسکونی 
امنیتی،  مراکز  آن  هدف  و  آمده  فرود  نو  قلعه  شهر 

ملی نیز از حضور نیافتن طالبان به میز مذاکره شاکی 
است و با واکنش تندی، می گوید که طالبان به »سفرها 
این شورا روز  و بحث های  حاشیه ای« شان مصروف اند. 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  دلو،  هفدهم  جمعه، 
دوحه  در  کامل«  »صالحیت  با  دولت  هیأت  هرچند 
حضور دارد، اما طالبان با »بهانه تراشی های ناموجه« و 
»دالیل و انگیزه های نامعقول« سبب تاخیر در مذاکرات 

صلح شده اند.
عبداهلل،  عبداهلل  از  نقل  به  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
رییس این شورا، گفته است که طالبان »به جای بحث 
و مذاکره روی قضایای اصلی و پایان جنگ، خشونت و 
مسلمان کشی«، مصروف سفرها و بحث های حاشیه ای 
شده اند. هم زمان با این موقف گیری، این شورا باور دارد 
که نیروهای طالبان هم چنان به جنگ و خشونت علیه 
است که  تصریح شده  اعالمیه  در  داده اند.  ادامه  مردم 
»قضیه افغانستان در قدم نخست مربوط افغان ها است«  
و برای پایان دادن به جنگ و برادرکشی، باید طرف ها با 
یک دیگر بنشینند. به گفته شورای عالی مصالحه ملی، 
دولت و طالبان باید جنگ کنونی را براساس رهنمودها 
با  بین المللی  قوانین  و  عرف  و  اسالمی  ارشادات  و 

پایگاه های نظامی و ادارات  دولتی نبوده است. به روایت 
فعاالن مدنی بادغیس، این حمالت وحشت بزرگی بین 
مردم ایجاد کرده است و ساکنان قلعه نو با ترس  و لرز از 

خانه های شان بیرون می شوند.
دارند  باور  هم  بادغیس،  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
که هدف جنگ جویان طالبان از حمالت راکتی، ایجاد 
عضو  نظری،  محمدناصر  است.  مردم  میان  در  وحشت 
شورای والیتی بادغیس، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
حمالت راکتی پس از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی 
ناامن »آب کمری« انجام شد. به گفته او، در جریان این 
عملیات،  1۳ جنگ جوی طالب کشته و 12 تن دیگر 
هم زخمی شدند، اما طالبان با هدف قرار دادن مناطق 
مسکونی در قلعه نو، بر نیروهای امنیتی فشار وارد کردند 

و مانع اجرای عملیات نظامی در ولسوالی ها می شوند.
که  دارند  باور  بادغیس،  در  نظامی  ارشد  فرماندهان 
»طالبان تشنه  قدرت هستند و با کشتار مردم بی گناه 
این  در  ارتش  مقام های  برسند.«  قدرت  به  می خواهند 
امنیتی،  نیروهای  عملیات  در  که  دارند  تأکید  والیت 
امنیتی  نیروهای  و  وارد شد  تلفات سنگین  طالبان  به 
مقام های  نمی دهند.  »وحشت آفرینی«  اجازه  کسی  به 
امنیتی می گویند که بر اساس اطالعات موجود، طالبان 
قصد داشتند حمالت گسترده ای را راه اندازی کنند، اما با 
واکنش نیروهای امنیتی، تلفات سنگین به آنان وارد شد. 
والیت  در  ارتش  نیروهای  فرمانده  مسعود،  حسیب اهلل 
به روزنامه ۸صبح می گوید که هدف طالبان  بادغیس، 
کشتار غیرنظامیان و آسیب رساندن به مناطق مسکونی 
با  می خواهند  »طالبان  می گوید:  مسعود  آقای  است. 
کشتار مردم، از بین بردن بزرگ راه ها، حمله بر مناطق 
این  مردم  بر  وحشت،  ایجاد  و  تفریحی  و  مسکونی 
سرزمین حکومت کنند.« او پافشاری دارد که بر مبنای 
جنگ جویان  ُمقر،  ولسوالی  از  استخباراتی  گزارش های 
ولسوالی  این  از  بخش هایی  بر   داشتند  قصد  طالبان 
حمله کنند، اما حمالت شان خنثا شد. به گفته این مقام 
امنیتی، گزارش های اطالعاتی نشان می دهد که  ارشد 
1۵ روستا در ولسوالی ُمقر در جریان عملیات نیروهای 

راه حل  »یک  با  کشور«  علیای  »منافع  در نظرداشت 
سیاسی فراگیر و همه شمول« حل کنند.

»فرصت  که  است  معتقد  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
و  مذاکره  طریق  از  کشور  بحران  حل  برای  استثنایی 
اجماع  آن،  با  هم زمان  و  است«  شده  فراهم  گفت وگو 
منطقه ای و بین المللی برای پایان جنگ نیز وجود دارد. 
این شورا تصریح کرده است که باید دولت و طالبان به 
عنوان »وظیفه اسالمی« از این فرصت برای پایان جنگ 
آقای  از  نقل  به  اعالمیه  این  استفاده کنند. در  کنونی 
یافتن   پایان  به  معتقد  که  افرادی  است،  آمده  عبداهلل 
با  گفت وگو« هستند،  و  غیرمذاکره  »راه های  از  جنگ 
در پیش  را  اشتباهی«   »راه  تاریخی  به شواهد  استناد 
گرفته اند. پیش از این اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
نیز گفته بودند که اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان 

بدون ارایه دلیل موجه، میز مذاکره را ترک کرده اند.
صلح  مذاکرات  روند  از  معتبر  منابع  حال،  همین  در 
به روزنامه ۸صبح می گویند که نماینده گان طالبان به 
ویروس کرونا در  از شیوع  ناشی  دلیل محدودیت های 
قطر، هنوز از تهران و مسکو به قطر برنگشته اند. بدین 
ترتیب مقامات قطری به طالبان تفهیم کرده اند که در 

امنیتی از وجود طالبان پاک سازی شد و دست کم 2۶ تن 
از جنگ جویان طالبان کشته شده اند.

والیتی  شورای  رییس  بیک،  عبدالعزیز  دیگر،  سوی  از 
حمله  در  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  بادغیس، 
بزرگ راه  در   »سنجدک«  امنیتی  پاسگاه  بر  شبانه 
هرات _ بادغیس، شش سرباز پولیس کشته و یک نفر  
رویداد سه  این  در  که  می افزاید  او  است.  زخمی شده 
سرباز پولیس نیز به دست طالبان اسیر شده اند. با این 
حال، نخستین حمله راکتی طالبان بر شهر قلعه نو، روز 
سه شنبه، هفتم دلو، انجام شد و دومین  بار روز جمعه، 
دهم دلو و سومین  بار روز پنج شنبه، شانزدهم دلو، این 
این  در  گرفت.  قرار  طالبان  راکتی  حمالت  آماج  شهر 
قلعه  نو  از شهر  بر بخش هایی  فیر هاوان  حمالت، 1۹ 

اصابت کرد.
پیش از این، شهر کابل نیز گواه حمالت راکتی بود و 
مناطق مسکونی و افراد غیرنظامی در این حمالت آسیب 
دیدند، اما راهبرد جدید در انجام حمالت راکتی بر شهر 
صلح  برقراری  برای  تالش ها  که  روزهایی  در  نو،  قلعه 

جریان دارد، سبب وحشت و نگرانی مردم شده است.

صورت برگشت به دوحه، باید یک دوره دو هفته ای را 
در قرنطین بگذرانند. از این اقدام به عنوان »گوش مالی 
دیپلماتیک« به طالبان نام برده شده است. قطر و امریکا 
از سفر اخیر هیأت های طالبان به تهران و مسکو راضی 
نبوده اند. به گفته این منابع، هیأ ت های امریکا و طالبان 
پیش از این سفرهای شان را با مقام های قطری هماهنگ 
می کردند و هنگام بازگشت به دلیل صادر شدن »برگه 

ویژه« برای شان، نیاز به قرنطین 1۴ روزه نداشتند.
به  حاضر  مورد  این  در  طالبان  که  است  گفتنی 
پاسخ گویی نشدند. دفتر سیاسی این گروه هم چنان در 
مورد این که چرا به میز مذاکره حاضر نمی شوند، پاسخ 
امریکا  این همه، طالبان در مورد تصمیم  با  نمی دهد. 
مبنی بر بازنگری توافق نامه دوحه واکنش نشان داده اند. 
طالبان از یافته های گروه مطالعه افغانستان که به دستور 
کانگرس امریکا شکل گرفته بود، انتقاد کرده و گفته اند 
که این گروه در جریان تحقیق، »کوتاهی«  کرده است. 
شود،  نقض  دوحه  توافق نامه  »اگر  طالبان،  گفته  به 
منجر به تشدید خطرناک ]جنگ[ می شود.« این گروه 
در صفحه انترنتی اش نوشته  است که توافق نامه دوحه 
منازعات  حل  برای  پایدار  و  منطقی  چارچوب  »تنها 
به  منجر  شود،  لغو  توافق نامه  این  اگر  و  است  فعلی« 
دوش  به  آن  »مسوولیت  که  می شود  بزرگی«  »جنگ 

امریکا خواهد بود«. 
امریکا  که  می دهند  نشان  واکنش  حالی  در  طالبان 
و  کرده  آغاز  را  دوحه  توافق نامه  بررسی  روند  پیش تر 
گفته است که دستور ترمپ مبنی بر خروج نیروهای 
امریکایی در ماه می سال روان میالدی را نیز بازنگری 
می کند. بدین ترتیب امریکا می خواهد که تعهد طالبان 
در راستای کاهش خشونت ها، قطع روابط با گروه های 
معنادار  مذاکرات  در  گروه  این  اشتراک  و  تروریستی 
مسوول  را  طالبان  پیش تر  کشور  این  کند.  ارزیابی  را 
این  خشونت های اخیر خوانده و تصریح کرده بود که 
گروه به مواد توافق نامه متعهد نمانده است. گروه مطالعه 
نیروهای  نباید  بایدن  که  است  گفته   نیز  افغانستان 
امریکایی را در ماه می از افغانستان خارج کند؛ زیرا در 
آن صورت، این کشور یک جنگ داخلی دیگر را تجربه 

خواهد کرد.

روش جدید جنگ در بادغیس؛  
مردم از راکت پراگنی های طالبان 

وحشت زده اند

تهدید به جنگ در آستانه مذاکرات؛

خلیل رسولی 

حمالت راکتی طالبان بر شهر قلعه نو، 
نگرانی شدید ساکنان این شهر را 

به دنبال داشته و سبب مختل شدن 
زنده گی عادی و کسب وکار مردم شده 

است. مقام های صحی در بادغیس 
می پذیرند که در پی حمالت راکتی 

طالبان بر مرکز این والیت، افراد 
غیرنظامی زخمی شده اند. عبداللطیف 

روستایی، رییس صحت عامه بادغیس، 
در گفت وگو با روزنامه 8صبح می گوید 

که به دنبال پرتاب چند گلوله هاوان 
بر قسمت هایی از شهر قلعه نو، مرکز 

این والیت، دست کم 12 غیرنظامی 
زخم برداشته اند. او می افزاید 

که چهار تن به شمول یک کودک 
هفت ساله در حمله نخست راکتی 

زخمی شدند و برای مداوا به مراکز 
درمانی انتقال یافتند.
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حاشیه های فربه تر از متن، آهسته آهسته مسیر گفتمان 
میان  جدی  اما  و  نرم  جنگ  می کند.  ترسیم  را  صلح 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده   هیأت های 
با هم شروع شده است.  و طالبان در قطب های موازی 
خواست اصلی طالبان از مسکو طرح شد )حکومت موقت 
هیأت  اما  قدرت(؛  از  غنی  محمداشرف  رفتن  کنار  و 
جنگ  مشروعیت زدایی  پی  در  افغانستان  مذاکره کننده  

طالبان برآمده است.
تأثیر پس لرزه های انتخابات امریکا هنوز بر گفت وگوهای 
صلح افغانستان سنگینی می کند. پس از پیروزی جو بایدن 
گفت وگوهای  امریکا،  در  جدید  حکومت  شکل گیری  و 
صلح به حالت تعلیق رفت. طالبان که با حکومت ترمپ 
به توافق رسیده بودند، بیش تر نگران تحوالت اخیر در 
امریکا هستند؛ زیرا توافقی که میان امریکا و گروه طالبان 
دارد  زیادی  پنهان  و  تاریک  پهلوهای  است،  امضا شده 
که حتا برای شماری از نهادها و مسووالن امریکایی هم 
روشن نیست. برای همین، حکومت جدید امریکا در پی 
بررسی و حتا بازنگری این توافق است. آنچه که بر روند 

گفت وگوهای صلح سایه سنگین انداخته است.
به  صلح  گفت وگوهای  روند  در  که  سردرگمی  و  انقطاع 
میان آمده ، تخم نبرد خاموش و دیپلماتیک چند طرفه را 
کاشته است. طالبان با نشان دادن چراغ سبز به قدرت های 
منطقه ای که مخالف سیاست جهانی امریکا، به ویژه حضور 
اجرا  جدید  مانور  خواستند  افغانستان اند،  در  کشور  این 
به  آنان  اگر  که  بدهند  هشدار  امریکا  برای  به  و  کنند 
توافقات انجام شده پا بزنند، تبعات ناخوشایند برای شان 
خواهد داشت. طالبان به خوبی می دانند که قدرت های 
منطقه ای و رقیبان امریکا از توافق انجام شده میان این 
گروه و ایاالت متحده ناراض هستند. نزدیکی طالبان با این 
کشورها هشداری برای امریکا است که اگر تغییر جدی 
در مسیر عملی شدن توافق انجام شده به میان آید، آنان 
فرصت راه اندازی بازی دیگری را در منطقه دارند. از طرف 

دیگر این سفر تبعات داخلی برای افغانستان نیز دارد.
هفته  گذشته، هیأت هایی از جانب طالبان به ایران و روسیه 
به میان  برای  باور طالبان، تالش  به  این سفرها  رفتند. 
آوردن توازن سیاست جهانی و منطقه ای برای طرف های 
درگیر در افغانستان است. یعنی روسیه و ایران به عنوان 
معادالت  در  نمی توانند  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های 
طالبان  که  می شود  دیده  شوند.  گرفته  نادیده  صلح 
دیپلماسی شکل گیری توازن سیاست جهانی و منطقه ای 
را آن هم در حساس ترین شرایط پیش گرفته اند. طالبان 

برود،  آینده  مشارکتی  نظام  به سوی  و  کند  تسهیل  را 
مطرح کردند. این مورد، جنجالی ترین بحث در مذاکرات 
بحث  است.  نشده  شروع  هنوز  که  مذاکراتی  است. 
افغانستان و  از سوی جمهوری اسالمی  آتش بس فوری 
مفهوم ناروشن نظام اسالمی از سوی طالبان، درشت ترین 
اما  می رفت.  شمار  به  دوم  دور  در  مذاکرات  آجنداهای 
طرف افغانستان هرگز تصور نمی کرد که بحث کنار رفتن 
از مسکو مطرح  این گونه و آن هم  از قدرت  اشرف غنی 
شود. طالبان با طرح این بحث در واقع دو هدف مهم را 
دنبال می کنند نخست ذهنیت سازی برای پذیریش این 
واقعیت که اگر صلحی در کار است، باید اشرف غنی از 
افکار عمومی در داخل  قدرت کنار برود. دوم، سنجش 
افغانستان، منطقه و جهان بود. این زنگ خطر برای اشرف 

غنی جدی است.
اشرف غنی که با دشواری های فراوان تالش کرد، خودش 
را در قدرت حفظ کند و در بزنگاه حفظ قدرت گاهی 
انتخابات را به بحران برد و با امریکا که حامی اصلی دولت 
افغانستان به شمار می رود تا سطح تقابل پیش رفت. کنار 
رفتن از قدرت برای محمداشرف غنی، بی نهایت دشوار 
خواهد بود. معلوم می شود که او در تنگنای جدی قرار 
است.  رسیده  توافق  به  طالبان  با  امریکا  است.  گرفته 
کشورهای منطقه نیز از غنی دل خوشی چندانی ندارند. 
وضعیت در داخل نظام نیز به سود اشرف غنی نیست. 
او از عملی شدن کامل توافق نامه ای که با داکتر عبداهلل 
عبداهلل امضا کرده بود، طفره می رود. این امر سبب شده 
گام های  قدرت، هنوز هم  تا هر دو شریک سفره  است 
متحدانه بر ندارند. حکومت با شورای ملی در تقابل سخت 
قرار گرفته است. شماری از سیاسیون و احزاب سیاسی از 
حکومت موقت استقبال کرده اند. نارضایتی های گسترده  
شهروندان از کارکردهای حکومت، دالیل روشن و زنگ 

خطر برای حکومت آقای غنی است.
حکومت اشرف غنی و مهره های اصلی و تصمیم گیرنده 
آن، در این روزها با چند جبهه مقابل شده اند؛ با طالبان 
شخص  و  خوانده  مشروعیت  فاقد  را  حکومت  این  که 
با  کرده اند،  خطاب  صلح  پیروزی  اصلی  مانع  را  غنی 
طرح  از  که  ملی  شورای  و  سیاسی  احزاب  سیاسیون، 
حکومت جدید و همه شمول، مشروط بر پایان جنگ و 

خون ریزی در کشور استقبال کرده اند. شماری هم جدا 
قدرت،  از  غنی  رفتن  کنار  با  که  مدعی اند  حکومت،  از 
درگیر  افغانستان  دیگر  یک بار  و  فرومی پاشد  نظام 
جنگ های داخلی و به مراتب ویران گرتر از قبل خواهد 
شد. حکومت تالش دارد، هرگونه ساز مخالف با خود را 
برچسب های ضد منافع ملی بزند. اما واقعیت این است 
که در زمان حاکمیت محمداشرف غنی، رابطه  حکومت 
با احزاب سیاسی، چهره های تأثیرگذار و شهروندان کشور 
براساس امتیاز دهی های موسمی، گروه بازی های موقتی و 
و  روحیه  است که خالف  بوده  فردگرایی های سلیقه ای 
رویه  منافع ملی شمرده می شود. آقای غنی با رفتارهای 
از حد در حکومت کردن،  تک روانه و تمرکزگرایی بیش 
فاصله جبران ناپذیر میان حکومت، مردم و گروه های فعال 
سیاسی - اجتماعی به میان آورده است. در این بخش، 
فعال  گروه های  و  مردم  با  تقابل  با  نمی تواند  حکومت 

سیاسی -اجتماعی پیش برود.
هیأت  شامل  که  دین  عالمان  دیگر،  طرف  در  اما 
دو  هستند،  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
علمای  جهانی  اتحادیه   رهبری  با  دوحه  در  پیش  روز 
اسالم دیدار کردند. در گزارشی که از سوی آنان نشر شد، 
آمده است که رهبری اتحادیه  جهانی علمای اسالم جنگ 
پایان  بر  و  خوانده   دینی  مشروعیت  فاقد  را  افغانستان 
است. حکومت  کرده  تأکید  این کشور  در  خون ریزی ها 
افغانستان و به تبع آن هیأت مذاکره کننده تالش دارد 
افغانستان  برابر حکومت و مردم  از جنگ طالبان در  تا 
مشروعیت زدایی دینی کنند. حکومت و بخشی از مردم 
بلکه  ندارند؛  باور  صلح  به  طالبان  که  هستند  مدعی 
برای  آنان، طالبان  باور  به  آنان در پی کسب قدرت اند. 
همین با امریکا که بهانه  تداوم جنگ شان علیه حکومت 
و مردم افغانستان بود، صلح کردند؛ اما علیه حکومت و 
شهروندان این کشور هنوز می جنگند، دست به حمالت 
تروریستی می زنند و افراد ملکی را نیز ترور می کنند. این 
نشان می دهد که جنگ طالبان از همان ابتدا به خاطر 
خارجی ها و دین نبوده است، بلکه با استفاده از نام دین و 
به بهانه اشغال کشور، برای دست یافتن به قدرت، هزار ان 
شهروند را کشتند و کشور را از رفتن به سوی توسعه و 

رفاه عقب کشیدند.

با این اقدام غافل گیرکننده برای حکومت افغانستان، قبل 
گونه جدی، می خواهند  به  مذاکرات  دوم  دور  از شروع 
آخرین دیدگاه های روسیه و ایران را داشته باشند. زیرا 
با  طالبان می دانند که اشرف غنی در زمان حاکمیتش 
ایران و روسیه طبق فرمایش های امریکا رفتار کرد و این 

دو کشور از او دل خوشی ندارند.
از طرف دیگر، طالبان در این سفر هدف گیری غیرقابل 
منتظره نیز انجام دادند؛ طرح حکومت موقت و کنار رفتن 
غنی از قدرت. آنچه که سبب شد حتا وضعیت داخلی 
در میان سیاست گران افغانستان نیز دوقطبی شود. چرا 
طالبان این بحث را از مسکو کلید زدند؟ پیدا است که 
پیام  مسکو،  در  آن هم  طالبان  از سوی  بحث  این  طرح 
واضح برای غنی دارد. رابطه  اشرف غنی در یک ونیم سال 
اخیر با امریکا تنش آلود بوده است. دل گرمی محمداشرف 
غنی در صورت پشت کردن امریکا، ایران و روسیه بود. 
غنی فکر می کند در صورت که امریکا به او پشت کند، 
روسیه و ایران از وی حمایت خواهند کرد. سفرهای اخیر 
امور خارجه و حمداهلل محب، مشاور  اتمر، وزیر  حنیف 
امنیت ملی رییس جمهور در همین راستا به ایران صورت 
گرفت. اما طالبان دقیق بحث کنار رفتن غنی را از جایی 

بلند کردند که برای غنی تکان دهنده بود.
اخیراً بحث حکومت موقت یا حکومت صلح که زمینه ساز 
گذار به نظامی باشد که در آن طالبان نیز شریک سفره 
قدرت شوند، از سوی حلقات گوناگون مطرح شده است. 
طالبان تا قبل از سفر به ایران و روسیه در این باره موضع 
روشن نداشتند. شماری از هیأت مذاکره کننده جمهوری 
بزرگ  احزاب  مطرح،  سیاست گران  افغانستان،  اسالمی 
سیاسی و حتا رییس مجلس نمایندگان افغانستان، آمدن 
استقبال  طرح  این  از  و  دانسته  حتمی  را  موقت  اداره  
کرده اند. در سطح جامعه نیز مخالفت یک دست با این 
طرح وجود ندارد. حکومت افغانستان به دلیل ناکامی های 
جدی که در عرصه  حکومت داری، تأمین امنیت و افزایش 
فرصت  این  واقع  در  دارد،  فقر  و  بی کاری  نگران کننده 
را برای طالبان فراهم کرده  است تا آنان از این فرصت 

استفاده بهینه کنند.
طالبان برای نخستین بار از مسکو بحث کنار رفتن غنی 
پروسه  صلح  بتواند  که  ایجاد یک حکومتی  و  قدرت  از 

اسحق علی احساس

نیروهای ارتش نباید به صحنه 
بازی های سیاسی کشیده شوند. 

صحنه بازی های سیاسی در 
افغانستان مملو از نفرت پراکنی های 

قومی است. این صحنه ساخته و 
پرداخته بازیگران غرق در عصبیت 

قومی است. بسیاری از بازیگران 
در صورتی که منافع تیمی و 

شخصی شان تهدید شود، حتا اگر 
باور و نگاه قومیت زده نداشته 

باشند، برای دفاع از منافع شخصی 
و تیمی شان، پشت شعارهای قومی 

پناه می برند و به مسأله ها رنگ و 
بوی قومی می دهند. ده ها و شاید 
صدها مورد چنین رفتاری در دو 

دهه اخیر در افغانستان تجربه شده؛ 
تجربه هایی که جز بی اعتمادی جمعی 

نسبت به نهادهای ملی از جمله 
ارتش، نتیجه دیگری نداشته است. 

بایسته و ضروری است که نهاد 
ارتش، ملی بماند و اعتماد مردم به 

آن پابرچا. 

بگذارید نهاد ارتش ملی 
باقی بماند

ارتش  بار صاحب  دو  در طول حیات خود،  افغانستان 
در  اول  بار  است.  و مجهز شده  قوی، مدرن  حرفه ای، 
اتحاد جماهیر  از حمایت  که  دموکراتیک  دولت  دوره 
شوروی برخوردار بود و نهاد ارتش با کمک های نظامی و 
اقتصادی آن کشور ساخته شد. بار دوم هم در دوره پس 
از 2001 که ائتالف جهانی به رهبری امریکا به کشور 
آمد و در تشکیل، تجهیز و آموزش ارتش، افغانستان را 
یاری کرد. بدون این دو دوره، افغانستان صاحب ارتش 
دوران سلطنت،  در  است.  نبوده  مجهز  و  مدرن  قوی، 
آن گونه که دولت بر نظم سنتی استوار بود، ارتش نیز 
قوی، حرفه ای و مجهز نبود. در دوره جنگ های داخلی 
و امارت طالبان، نهادهای ملی فروپاشیدند و تنها افرادی 
با گرایش ها و احساسات قومی - تنظیمی در کابل و 

گوشه های دیگر کشور اسلحه به دست داشتند.
نهاد ارتش در دهه نود و با سقوط دولت دموکراتیک 
که  را  زیادی  عوامل  می توان  فروپاشید.  افغانستان، 
زمینه ساز این فروپاشی شد، فهرست کرد. در این میان 
اما سیاسی سازی و به دنبال آن نگاه قومی به ارتش، 
مسووالن  بود.  آن  فروپاشی  برجسته  عوامل  از  یکی 
دولتی و حزبی، نهاد ارتش را درگیر سیاست ساختند، 
سپس عصبیت  قومی شان را از نهادهای ملکی و سیاسی 
و  امنیتی  نهادهای  به  حزبی،  فراکسیون بازی های  و 
و  کارکشته  جنراالن  از  عده ای  با  کشاندند،  ارتش 
مسلکی برخورد تبعیض آمیز کردند، حتا به ملیشه ها و 
شبه نظامیانی که در کنار ارتش با تنظیم های جهادی 
می جنگیدند و از اقتدار دولت دفاع می کردند، نیز نگاه 
به شدت قومیت زده داشتند و در چندین اقدام، برنامه 
اجرا  به  را  دولتی  شبه نظامی  قطعات  فرماندهان  ترور 
گذاشتند. دوستم، یکی از کسانی بود که به دلیل همین 
نگاه، از دولت برید و یک جا با هزاران نیروی تحت امرش 
در کنار تنظیم های جهادی قرار گرفتند. چند جنرال 
مهم ارتش در بلخ و حیرتان، به دلیل همین نگاه، دست 
به نافرمانی از دولت و مرکزگریزی زدند. زنگ سقوط 

بین المللی،  تروریسم  برابر  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
این مدعا  آنان گواه  تجربه  و  آموزش دقیق  مهارت ها، 
است. نیروهای ارتش نشان داده که از مرزهای قومی، 
فرقه ای، سمتی و زبانی عبور کرده  و به مفهوم واقعی 
کلمه ملی شده اند. آنان شب و روز در خط نخست مبارزه 
با هراس افگنی می رزمند. در افغانستاِن پس از 2001، 
احساسات  در  غرق  مردم  شدند،  باعث  طیف  دو  تنها 
این  برای  در سطح جهان  که  ورزشکاران  شوند؛  ملی 
حافظ  که  ارتش  نیروهای  و  آفریدند  افتخار  سرزمین 
بوده اند. در  ارضی کشور  تمامیت  و  و مال مردم  جان 
پیوند به نیروهای ارتش و ورزشکاران، مردم افغانستان 
موضع و باور مشترک دارند. همه، آنان را دوست دارند 
و با دیدن شان احساس غرور می کنند. این نشانه های 
در  فقط  ما  است.  ورزش  و  ارتش  نهاد  ملی بودن  بارز 
شب قهرمانی تیم فوتبال افغانستان در جام ملت های 
جنوب آسیا، همه با هم در کنار هم، رقصیدیم و شادی 
با دیدن کاروان ها و  و  کردیم. همچنان در روز سرباز 
قطعات نیروهای ارتش، با شوق و شور و سرور به آنان 

گل داده ایم و از صمیم قلب سپاس گزارشان بوده ایم.
دشوار،  شرایط  در  خصوص  به  و  همیشه  ارتش  نهاد 
و  متمدن  تجربه  کشورهای  است.  دولت ها  آب حیات 
باثبات جهان نشان می دهد که نیروهای امنیتی، آنان 
را از توفان ها حفاظت کرده اند. در این کشورها تغییرات 
سیاسی، هیچ گاهی به فروپاشی ارتش نینجامیده است. 
ارتش در این کشورها به عنوان یک نهاد ملی همیشه 
تغییر سیاسی، آسیب  با  استواری  این  و  مانده  استوار 
ندیده است. اکنون که کشور ما در آستانه یک تحول 
سطی  هر  در  کسانی،  یا  و  کسی  دارد،  قرار  سیاسی 
ارتش  از  نباید  دارند،  حضور  که  سیاست  و  دولت  از 
بهره برداری سیاسی کنند. آنان حق ندارند، تجربه ناکام 
و تلخ دهه نود را تکرار کنند. افغانستان خط نخست 
مبارزه با تروریسم است. حضور و اقتدار ارتش در چنین 
ارتش در  نهاد  نیاز دیگر مهم تر است.  از هر  کشوری، 
افغانستان، نجات بخش است و تنها شانسی است برای 
بقا و ایستادن در برابر جهادیسمی که چون هیوالیی 

در برابر مردم این سرزمین چنگ و دندان تیز کرده و 
سال ها است در گوشه و کنار کشور جمعیت غیرنظامی 
صورتی  در  افغانستان  می کشاند.  خون  و  خاک  به  را 
می تواند از آزمون کنونی سیاسی سالمت عبور کند که 
و  بمانند  بدخواهان مصون  توطئه  از  امنیتی  نیروهای 

همچنان از خاک و مردم این سرزمین دفاع کنند.
می شود  دیده  متأسفانه  که  است  حالی  در  این 
توهم  در  غرق  عناصر  و  بدخواهان  هرازچندگاهی، 
رهبری  با  ضدملی،  عصبیت های  و  خودبرتربینی 
بهره برداری  ارتش  از  اشتباه،  تصمیم های  و  سوء 
در  را  حضورشان  همواره،  آنان  می کنند.  سیاسی 
و حفظ  با سالمت جمهوری  مترادف  دولت،  و  قدرت 
دست آوردهای دو دهه اخیر تبلیغ کرده اند. این چهره ها 
سوءاستفاده های شان را از نیروهای ارتش، دفاع از منافع 
تخریب  جز  کاری  آنان  کرده اند.  تفسیر  و  تبلیغ  ملی 
وجهه ارتش در افکار عامه نکرده اند و دست آوردی جز 

تضعیف این نیروها ندارند.
ارتش  یک  تشکیالت  تمام  می توانند  نیرو،  هزار   ۶0
باشند؛ اما تنها در کشوری مثل افغانستان، آن هم به 
رقمی  این  مسووالن،  بی کفایتی  و  سوءمدیریت  دلیل 
از سربازان، در مدت ۶ سال، قربانی می شوند و آب از 
آب تکان نمی خورد. بی توجهی به جان و دزدی از نان 
در  مسووالن  برای  است.  ماجرا  از  بخشی  تنها  سرباز، 
این سرزمین، تعداد سربازان جان باخته، فقط آمار است، 
آن گونه که شمار قربانیان ملکی آمار است. کارگزاران 
قسی القلب  قدر  آن  کشور،  این  در  سیاست  و  قدرت 
و  امیال  راستای  در  را  ارتش  اعتبار  حتا  که  شده اند 

اهداف شخصی شان به قمار می گذارند.
نیروهای ارتش نباید به صحنه بازی های سیاسی کشیده 
شوند. صحنه بازی های سیاسی در افغانستان مملو از 
و  ساخته  صحنه  این  است.  قومی  نفرت پراکنی های 
پرداخته بازیگران غرق در عصبیت قومی است. بسیاری 
از بازیگران در صورتی که منافع تیمی و شخصی شان 
نداشته  قومیت زده  نگاه  و  باور  اگر  حتا  شود،  تهدید 
باشند، برای دفاع از منافع شخصی و تیمی شان، پشت 
شعارهای قومی پناه می برند و به مسأله ها رنگ و بوی 
قومی می دهند. ده ها و شاید صدها مورد چنین رفتاری 
در دو دهه اخیر در افغانستان تجربه شده؛ تجربه هایی 
که جز بی اعتمادی جمعی نسبت به نهادهای ملی از 
و  بایسته  است.  نداشته  دیگری  نتیجه  ارتش،  جمله 
ضروری است که نهاد ارتش، ملی بماند و اعتماد مردم 

به آن پابرچا.

دولت دموکراتیک، دقیق از همین جا نواخته شد. پس 
از آن، مسووالن دولتی و حزبی و به خصوص جنراالن و 
کارگزاران ارتش، با تنظیم ها براساس وابسته گی خونی 
پیوستند.  آنان  به  و  کردند  برقرار  رابطه  تباری شان   -
افغانستان قربانی اصلی این بازی برخاسته از عصبیت 

قومی بود.
اکنون افغانستان بار دیگر صاحب ارتش مجهز، حرفه ای، 
مقاومت  و  جنگ  سال ها  است.  شده  مدرن  و  قوی 

طرح حکومت موقت؛

نواختن زنگ خطر برای حکومت غنی



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی
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یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0۷۷06۷6۴65 - 0۷00۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



قاسم لومان، روزنامه نگار آزاد مقیم ملبورن
در سرشماری سال 2016 آسترالیا، جمعیت متولد افغانستان در این کشور، 46799 نفر ذکر شده است. این در حالی است که آمار کسانی که 

متولد آسترالیا هستند، شامل این لیست نشده است. همچنان، تعداد زیاد کسانی که با ویزای موقت در آسترالیا زنده گی می کنند، به خاطر شرایط 
نامعلوم شان و تعدادی دیگر هم به دلیل ندانستن اهمیت آمار، در سرشماری سال 2016 اصالً شرکت نکردند.

دو دهه دیپلماسی آستراليا و افغانستان

افغانستان نیست؛ بلکه این کشور در دیگر بخش ها 
نیز افغانستان را حمایت کرده است که مصارف آن 

شامل فهرست باال نمی شود.
آسترالیا در سا ل های 201۹ و 2020، مبلغ ۸2.1 
میلیون دالر را در ذیل کمک اضطراری برای مبارزه 
است.  کرده  مصرف  افغانستان  در  کووید-1۹  با 
کمک های اضطراری این کشور برای افغانستان در 
جریان سال 2020 - 2021 نیز ۵۳.۶ میلیون دالر 

در نظر گرفته شده است.
گرفته  صورت  بخش  سه  در  آسترالیا  کمک های 

است:
1. بهداشت و امنیت؛

2. ثبات، استقرار صلح و نقش زنان؛
۳. بازسازی اقتصادی افغانستان و کمک برای مبارزه 

با کووید-1۹ و بهبودسازی وضعیت مردم.
در  نظامی  نیروی   ۳00 آسترالیا  حاضر،  حال  در 
افغانستان دارد. این نیروها مصروف آموزش نیروهای 
امکانات  از  نگه داری  و  افغانستان  امنیتی  و  نظامی 
آسترالیا در این کشور هستند. آسترالیا ساالنه 100 
تدارکات  و  آموزش  برای  را  امریکایی  دالر  میلیون 
نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان مصرف می کند.

و  اقتصادی  عرصه  در  روابط  این  چشم انداز 
تجاری

اقتصادی  زیاد  منافع  جغرافیایی  نظر  از  آسترالیا 
رو،  همین  از  نمی بیند.  افغانستان  در  سیاسی  و 
افغانستان  با  این کشور  اقتصادی  چشم انداز روابط 
عرصه  در  که  است  قراردادی  تنها  رسمی  طور  به 
معدن کاری و پترولیم میان دو کشور هنگام سفر 
محمداشرف غنی به کانبرا در سال 2017 به امضا 
امنیتی  شکننده  وضعیت  به  توجه  با  اما  رسید. 
بزرگ  شرکت های  که  می رسد  نظر  به  افغانستان، 
آسترالیایی در این عرصه و عملی کردن این قرارداد، 
گام های عملی برنداشته باشند. قرارداد معدن کاری 
مانده  باقی  کاغذ  روی  تاکنون  احتماالً  پترولیم،  و 

است.
زمینه های  که  نیست  آن  سخن  این  معنای  البته 
هیچ  در  کشور  دو  میان  اقتصادی  همکاری های 
عرصه وجود ندارد. پتانسیل سرمایه گذاری دو جانبه 
در موارد زیادی وجود دارد که می تواند به گسترش 

این امر کمک کند.
تا اینجای کار، در عرصه اقتصادی و سیاسی، روابط 
آسترالیا با افغانستان صرفاً روابط یک طرفه است که 
بیش تر بر محور کمک های کانبرا به کابل می چرخد.

حاال سوال این است که آیا عرصه اقتصادی میان 
دو کشور محدود به همین قرارداد است، یا این که 
بسترهای دیگری هم برای گسترش روابط اقتصادی 

میان آسترالیا و افغانستان وجود دارد؟
اگر از سرمایه گذاری در معادن و پترولیم بگذریم، 

کشور زنده گی می کردند، اکثریت شان ویزای دایمی 
شوند.  کشور  این  مقیم  دایمی  طور  به  و  بگیرند 
اقامت دایمی، باعث شد که یک باره، چندین هزار 
درخواست ویزای یک جاشدن فامیل ها به این کشور 
داده شود و به زودی تعداد مهاجران افغانستانی در 

آسترالیا چندین برابر شد.
بحران کشتی تمپا، مهم ترین مسأله انتخابات سال 
مهاجران  مسأله  آن  از  پس  بود .  آسترالیا   2001
این   2010 و   2007 انتخابات  دو  در  افغانستانی 
کشور موضوع داغ انتخاباتی بود. بعد از بسته شدن 
مرزهای آبی آسترالیا و بحران کشتی تمپا، انتخابات 
سال 2007 این کشور، مرزهای آبی آن را بر روی 
پناه جویان که اکثریت شان از افغانستان می آمدند و 
متعلق به قوم هزاره بودند، باز کرد. از سال 200۸ 
که  هزاره  پناه جویان  سوم  موج   ،2012 سال  تا 
تعداد شان به هزاران نفر می رسید، دوباره با کشتی 
وارد آسترالیا شدند. تخمین زده می شود که هنوز 
هم بیش از ۳ هزار نفر با ویزای موقت و بی سرنوشت 

از همین پناه جویان در آسترالیا زنده گی می کنند.
در سرشماری سال 201۶ آسترالیا، جمعیت متولد 
افغانستان در این کشور، ۴۶7۹۹ نفر ذکر شده است. 
این در حالی است که آمار کسانی که متولد آسترالیا 
همچنان،  است.  نشده  لیست  این  شامل  هستند، 
با ویزای موقت در آسترالیا  تعداد زیاد کسانی که 
و  نامعلوم شان  شرایط  خاطر  به  می کنند،  زنده گی 
تعدادی دیگر هم به دلیل ندانستن اهمیت آمار، در 

سرشماری سال 201۶ اصاًل شرکت نکردند.
که  زبان هایی  مورد  در   ،201۶ سرشماری  در 
متولد  نفر   20۳۵۳ می شود،  صحبت  خانه ها  در 
افغانستان زبان کاربردی شان را در خانه »دری« و 
1۵۸۶۵ تن، زبان شان را »هزاره گی« ثبت کرده اند.

از قرار آمار اداره سرشماری نفوس آسترالیا، بیش ترین 
جمعیت تازه وارد افغان ها به این کشور، تقریباً نیروی 
جوان هستند که در بازار کار در حرفه های مختلفی 
چون بازار مواد خوراکه، ساخت وساز، خرید و فروش 
امالک، باغداری و بازیافت آهن االت مشغول کار اند.

آنچه که از این آمار و ارقام بر می آید، این است که 
اکثریت جمعیت افغان های مقیم آسترالیا را هزاره ها 

تشکیل می دهند.

کمک های آسترالیا به افغانستان
و  میلیارد  مبلغ 1  تا حاال  از سال 2001  آسترالیا 
2۶0 میلیون دالر را در قالب کمک های توسعه ای 
و بشردوستانه در افغانستان به مصرف رسانده است. 
از این کمک ها مبلغ ۵20.1 میلیون دالر آن از سال 
و  بازسازی  و  عمران  بخش  در   2020 تا   200۳
11۴.۳ میلیون آن از سال 201۴ تا 2020 در امور 

بشردوستانه هزینه شده است.
تمام کمک های آسترالیا در  هزینه های ذکر شده، 

روابط سیاسی میان آسترالیا و افغانستان تاریخچه پر 
فراز و نشیب دارد. اگر به گذشته روابط دیپلماتیک 
این  خیزهای  و  افت  اندازیم،  نظر  کشور  دو  میان 

روابط عریان است.
اولین تماس های دیپلماتیک آسترالیا و افغانستان به 
سال 1۹۶۹ بر می گردد. روابط سیاسی دو کشور در 
اواخر دهه هفتاد میالدی، پس از اشغال افغانستان 
توسط شوروی قطع شد. آسترالیا دولت کمونیستی 
وقت را به رسمیت نشناخت و روابط سیاسی میان 

دو کشور برقرار نبود.
از پس منظر تاریخی این روابط که بگذریم، آسترالیا 
ایجاد  و  است  دورافتاده ای  کشور  افغانستان  برای 
روابط گسترده دیپلماتیک با منافع دو طرفه میان 
دو کشور از جایگاه زیادی برخوردار نیست؛ اما این 
تحت  این طرف  به  میالدی  از سال 2001  روابط 

تأثیر تحوالت کالن تر بین المللی قرار دارد.
دوقلو  برج های  بر   2001 سپتامبر   11 حمالت 
برای  بین المللی  نیروهای  که  شد  باعث  نیویارک 
نابودی النه های گروه های تروریستی که در قلمرو 
بر  داشتند،  فعالیت  طالبان  سایه  زیر  و  افغانستان 
این کشور حمله کنند. همزمان با حضور نیروهای 
بین المللی، پای نیروهای آسترالیایی نیز به افغانستان 

کشیده شد.
برعالوه، از اواخر سال 1۹۹۹ میالدی، روی آوردن 
پناهنده گان زیادی از افغانستان که از سیطره رژیم 
درخواست  آسترالیا  به  و  می کردند  فرار  طالبان 
این  برای  را  ناگزیری هایی  می دادند،  پناهنده گی 
مجبور  را  آسترالیا  دولت  و  آورد  وجود  به  کشور 
ساخت تا در عرصه روابط دیپلماتیک با افغانستان 
بازگردد؛ هرچند دامنه این روابط بیش تر یک طرفه 
است تا یک روابط دو طرفه و با معیارهای بین المللی.

آسترالیا  دیپلماتیک  جدید  رابطه  که  را  آنچه 
سفیر  با   2002 سال  از  می گویم،  افغانستان  و 
گرفته  شکل  کانبرا  در  افغانستان  خودخوانده 
رسمیت  به  را  طالبان  رژیم  آسترالیا  دولت  است. 
نمی شناخت و رابطه دیپلماتیک آن با دولت موقت 
سفارت  خال،  این  در  بود.  نشده  برقرار  افغانستان 
نماینده گی  یک  واقع  در  افغانستان  خودخوانده 
افغانستان  اسالمی  جمعیت  برای  غیردیپلماتیک 
شمرده می شد تا یک سفارت سیاسی با نورم های 

پذیرفته شده بین المللی.
به  جمهور  رییس  غنی،  اشرف   ،2017 اپریل  در 
عنوان باالترین مقام دولتی افغانستان در طول تاریخ 
روابط سیاسی  این کشور با آسترالیا به کانبرا سفر 
دولت  با  را  پترولیم  و  معدن کاری  معاهده  و  کرد 
تحت  سفر  این  هرچند  رساند؛  امضا  به  آسترالیا 
تأثیر تظاهرات گسترده  افغان های مقیم آسترالیا به 

طرف داری جنبش روشنایی قرار گرفت.

مهاجرت های گسترده
پس زمینه های مهاجرت افغان ها به آسترالیا، به دهه 
هشتاد میالدی و اشغال افغانستان توسط شوروی 
باز می گردد. آمار مهاجرانی که در دهه هشتاد و ۹0 
میالدی در آسترالیا با ویزای دایمی ساکن شده اند، 
حدود 12 تا 1۵ هزار نفر از اقوام مختلف افغانستان 

تخمین زده می شود.
از سال 1۹۹۹ میالدی مهاجرت افغان ها به آسترالیا 
که به شکل قاچاق و با کشتی های ماهی گیری از 
اندونیزیا به مقصد این کشور حرکت می کردند، ابعاد 

گسترده تری پیدا کرد.
اگست  تا  سال 1۹۹۹  از  موجود،  آمارهای  مطابق 
2001 و بحران کشتی نروژی تمپا که ۴۳۳ مهاجر 
بین المللی  آب های  از  را  افغانستان  اهل  بیش تر 
نجات داد و به آب های آسترالیا آورد، ۳۵00 مهاجر 
پناهنده گی  درخواست  کشور  این  به  افغانستانی 
مقیم  آن  در  موقت  ساله  سه  ویزای  با  و  دادند 
شدند. بحران کشتی تمپا و بسته شدن مرزهای آبی 
آسترالیا بر روی مهاجران، باعث شد که طی چند 
این  در  موقت  ویزای  با  که  پناه جویانی  بعد،  سال 
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اقتصادی  روابط  گسترش  برای  گزینه  بهترین 
شهروند  هزار  ده ها  است.  تجارت  کشور،  دو  میان 
آسترالیا  کار  بازار  در  افغانستانی االصل  آسترالیایی 
این  و  هستند  کار  مشغول  مختلف  بخش های  در 
می تواند به توسعه بازرگانی میان دو کشور کمک 
 - بازرگانی  فعالیت های  منظر،  این   از  کند.  فراوان 
در  افغانستان  و  آسترالیا  میان  صادرات  و  وارادات 

حال حاضر محتمل تر به  نظر می رسد.
زمینه واردات میوه های خشک، سنگ های قیمتی 
از  آسترالیا  به  افغانستان  دست باف  قالین های  و 
سال های قبل به این سو به وجود آمده است؛ اما 
مشکلی که در این زمینه وجود دارد، آن است که 
محصوالت افغانستان به دلیل بسته بندی بد و عدم 
آسترالیا  بازار  شرایط  با  نمی تواند  کیفیت  کنترل 

رقابت کند.
از سوی دیگر، پتانسیل نیروی کار و تجربه های کاری 
امر  در  می تواند  افغانستانی   - آسترالیایی  هزاران 
بازسازی افغانستان و گسترش یک رابطه اقتصادی 
و بازرگانی گسترده تر میان دو کشور کمک کند؛ اما 
مشکالت رفت وآمد و عدم توجه به این پتانسیل ها، 
برقراری و گسترش تجارت از دید دولت افغانستان 

و نماینده گی سیاسی این کشور دور مانده است.
طی چند سال گذشته، تالش هایی در عرصه بازرگانی 
و  است  گرفته  صورت  افغانستان  و  آسترالیا  میان 
تعدادی از بازرگانان و تاجران افغانی برای گسترش 
روابط بازرگانی به آسترالیا سفرهایی داشته اند؛ اما 
و  شده  انجام  برنامه ریزی  کدام  بدون  سفرها  این 
است.  نداشته  دنبال  به  ملموسی  نتیجه  هیچ گونه 
گفته می شود که این سفرها بیش تر سیاحتی بوده 
است تا یک سفر طرح ریزی شده تجاری و بازرگانی. 
کارهایی که در این مورد صورت گرفته نیز بیش تر 
تا  است   بوده  تباری   - قومی  احساسات  براساس 

مبتنی بر یک نگاه تجاری و برنامه ریزی شده.

ارتباط سفارت افغانستان و جامعه افغانستانی 
آسترالیا

سیاسی  نماینده گی  که  است  دهه  دو  از  بیش 
افغانستان در آسترالیا فعالیت می کند. فعالیت های 
واقع  در  کانبرا  در  افغانستان  سیاسی  نماینده گی 
محدود به آسترالیا نیست و شامل تمام کشورهای 

اقیانوسیه، مثل نیوزیلند و فیجی هم می شود.
منافع  حافظ  باید  افغانستان  سیاسی  نماینده گی 
و  باشد  کانبرا  در  کشور  این  اقتصادی  و  سیاسی 
در عین حال، روابط نیک و خوب با جامعه افغانی 

ساکن در آسترالیا ایجاد کند.
در این که آیا سفارت افغانستان در کانبرا به این دو 
است.  باقی  زیادی  نه، سوال های  یا  آمده  نایل  امر 
مهم ترین نکته ای که در فعالیت سفارت افغانستان 
این  که  است  این  می خورد،  چشم  به  کانبرا  در 
افغان ها  با طیف گسترده جامعه  نتوانسته  سفارت 
ارتباط نزدیک فرهنگی برقرار کند. سفارت با نگاه 
بازتر می تواند با جامعه افغان های ساکن در آسترالیا 
رابطه برقرار کند. برقراری چنین رابطه ای، به نفع 
تجارت،  زمینه های  در  می تواند  و  است  افغانستان 

سیاست و فرهنگ دو کشور را با هم پیوند بزند.
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هلمند  معاهده  تطبیق  احکام  منظور  به  کمیساران: 
راجع به تحویل مقدار آب تعیین شده، از سوی هر طرف 
کمیسار و معاون تعیین شده که از دولت خود نماینده گی 
می کنند. مطابق  ماده سوم، چهارم  و یازدهم پروتکل 
شماره یک ضمیمه معاهده هلمند »کمیسارها از بین 
مأمورین عالی رتبه منصوب می شوند« و »کمیساران در 
کلیه مسایل ناشی از اجرای این پروتکل نماینده دولت 
بین  پروتکل  این  به  مربوط  امور  در  و  می باشند  خود 
دولتین به عنوان ) بحیث( مأمورین ارتباط اجرای وظیفه 
از  یا  از طرف کمیته ها و  می نمایند« و » فیصله ای که 
مجرای دیپلماسی صورت می گیرد، باید در داخل حدود 
این معاهده و این پروتکل بوده، با هیچ حکم از  احکام 
توجه صورت  باید  بنابراین،  باشد.«  نداشته  تناقض  آن 
گیرد که توافقات بین کمیساران از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و نماینده گی رسمی از دولتین می کنند. 
تعیین  مقدار  تحویل  فقط وظیفه  همچنان کمیساران 
تناقض  نباید فیصله های آن ها در  و  دارند  را  شده آب 

هیچ حکم از  احکام این معاهده باشد.
آب تنها مزیت رقابتی افغانستان در مقایسه با کشورهای 
همسایه است، به شرطی که افغانستان توانایی مهار و 
باید  از همه  اول  افغانستان  باشد.  را داشته  کنترل آن 
قدرت کنترل و مهار آب های خویش را داشته باشد، تا 
با دخالت های منفی  برای مقابله  تضمین های حداقلی 
تصورات  بعضی  شود.  ایجاد  همسایه گان  با  توازن  و 
وجود  افغانستان  در  آب  فراوانی  ارتباط  به  نادرست 
دارد که گویا این کشور دارای آب های سرشار است که 
یا  آزاد،  بنادر  به  یا دسترسی  نفت،  مقابل  در  می تواند 
برخی از امتیازات با کشورهای همسایه تبادله شود و 
کدام مشکلی برای کشور ایجاد نشود. حداقل در غرب 
و جنوب غربی افغانستان نه تنها این تصورات نادرست 
است، بلکه حداقل آبی که برای زنده ماندن خود این 

مناطق الزم است نیز وجود ندارد.
در پایان این که طرف ایرانی بارها تالش کرده است که 
تعدیل  با هوشیاری و تحت عنوان های مختلف زمینه 
است  واضح  کند؛  باز  هلمند  معاهده  در  را  اضافات  یا 
که تن دادن به انجام چنین کارهایی به هیچ وجه در 
راستای منافع ملی ما نیست. همان طور که گفته شد 
تعیین شده  کمیساران فقط وظیفه تحویل مقدار آب 
بنابراین،  بس.  و  دارند  را  معاهده  اجرای  بر  نظارت  و 
غیرقانونی،  توافقات  و  مذاکرات  هرگونه  جلوی  باید 
مانند تدوین اساسنامه پی گیری حقابه رودخانه هلمند 
گرفته شود. مطابق ماده پنجم معاهده هلمند، پس از 
تحویل حقابه ایران  »افغانستان با حفظ تمام حقوق بر 
از  باشد،  هلمند، هر طوری که خواسته  رود  باقی آب 
آن استفاده می نماید و آن را به مصرف می رساند. ایران 
هیچ گونه ادعایی بر آب هلمند بیش تر از مقادیری که 
اگر  ندارد - حتا  تثبیت شده است،  این معاهده  طبق 
مقادیر آب بیش تر در دلتای سفالی  هلمند میسر هم 
باشد و مورد استفاده ایران بتواند قرار گیرد.« بنابراین، 
این وظیفه ملی ما است که اگر مجسمه موسی شفیق 
را در میدان های شهرهای نیمروز و کابل نصب نکردیم، 

حداقل از میراث او نگه داری کنیم.

می توان آن را گام مثبت در جهت تطبیق این معاهده 
شمرد. هم اکنون ایران عالوه بر برداشت آب توسط چاه  
نیمه ها، با نصب پمپ های آب در نقاط مختلف دریای 
که  می کند  برداشت  حقش  از  زیادتر  بسیار  هلمند 
هیچ گونه نظارتی از طرف افغانستان روی آن ها صورت 
نمی گیرد. ولی اگر این محافظت به این معنا باشد که 
نقشه برداران ایران به بهانه های مختلف - از جمله تعیین 
مسیر رودخانه وارد عمق خاک افغانستان شوند، کاماًل 

زیر سوال است.
تأمین آب رودخانه مرزی دو کشور: بحث تأمین آب 
رودخانه مرزی هلمند قباًل در معاهده هلمند مشخص 
شده و اصوالً هدف از مذاکرات بسیار طوالنی که منتج 
به امضای معاهده هلمند شده، توافق بر سر همین نکته 
بوده است. اگر منظور از توافق، این است که باید حقابه 
مواد  کاماًل خالف  که  شود  گرفته  نظر  در  جداگانه ای 
دوم، چهارم و بند آخر ماده پنجم معاهده هلمند است. 
از طرف دیگر، با توجه به نکاتی که در باال ذکر شد - از 
جمله ماده دهم این معاهده، هر دو کشور پذیرفته اند که 
این معاهده ممثل موافقت کامل و دایمی در خصوص 
بنابراین، هرگونه  است.  رودخانه هلمند  حل مشکالت 
جدید،  حقابه های  تعیین  خصوص  در  جدید  مذاکره 

خالف این معاهده و خالف منافع ملی کشور است.
حقابه هامون ها: مسأله ای را که این روزها طرف ایرانی 
مطرح می کند، این است که در آن روزها موضوع محیط 
در  بنابراین،  است.  نداشته  اهمیت  امروز  مانند  زیست 
خصوص احیای هامون ها باید مجدداً مذاکره شود. در 

جواب باید گفت:
1. طبق مقدمه معاهده، تمامی مسایل بین دو کشور در 

خصوص هلمند با این معاهده حل شده است.
2. براساس اصل دهم، این معاهده تابع هیچ اصل سابقه، 
موجود و آینده نمی شود. بنابراین، به فرض این که در آن 
زمان موضوع محیط زیست مطرح نبوده است، باز هم 

نمی توان معاهده هلمند را به خاطر آن تغییر داد.
۳. در خصوص هامون ها نباید مسأله تغییرات اقلیم را 
نادیده گرفت؛ اما این پدیده منطقه ای و جهانی است و 
افغانستان نیز یکی از قربانیان بزرگ تغییرات اقلیم است.

۴. اگر نگاهی به تصاویر ماهواره ای امروز انداخته شود، 
مشاهده می شود که ایران تمام حقابه خود )و حتا بیش تر 
از آن را( در چهار چاه نیمه ای که ساخته است، ذخیره 
می کند. ایران می تواند از حقابه خود به هرگونه ای که 
می خواهد استفاده کند؛ اما مشکل در جایی به وجود 
از  نیمه ها بسیار بیش تر  این چاه  می آید که گنجایش 
و در  آبی( است  نرمال  ایران )حتا در سال های  حقابه 
زمان سیالب ها، دریچه های این چاه نیمه ها باز و بدون 
هیچ محاسبه ای قسمت اعظم سیالب ها به طرف چاه 
نیمه ها هدایت می شود. این کار سبب می شود تا آبی 
به هامون ها نرسد. مشکل دیگر این است که ایران به 
جای این که حقابه خود را صرف در منطقه زابل مصرف 
کند تا دچار کم آبی نشود، قسمتی از آن را به شهرهای 
خارج از حوضه هلمند، مانند زاهدان توسط خط لوله 
کم آبی  افزایش  باعث  نیز  کار  این  که  می کند  منتقل 
در منطقه زابل ایران می شود. بنابراین، ایران هامون ها 
را از جای اصلی آن به نقطه پایین تر منتقل کرده که 
فقط تحت کنترل خودش است و هرگونه که بخواهد 
استفاده می کند. در تصویر کاماًل واضح است که چطور 
ایرانی ها مسیر آبی را که باید به صورت طبیعی به طرف 
هامون ها جریان داشته باشد، توسط کانال به چهار چاه 
بیش  با ظرفیت  مصنوعی  دریاچه های  مانند  که  نیمه  
از یک میلیارد متر مکعب عمل می کند، منحرف کرده 
شده  هامون ها  زیست محیطی  بحران  تشدید  باعث  و 
حالی  عین  در  است،  واضح  تصویر  در  همچنان  است. 
که هامون ها در بی آبی است، چاه نیمه ها با تمام ظرفیت 

لبریز آب است.
  

اخیراً هیأتی از طرف دولت افغانستان به ایران رفته و در 
خصوص معاهده هلمند توافقاتی با جانب ایرانی انجام 
داده  که تأمل برانگیز است و باید با دقت زیاد موشکافی 
شود؛ چرا که دریای هلمند تنها شاهرگ حیاتی جنوب 
کشور است و هرگونه توافق ناسنجیده بر سر آن می تواند 
و  بیابان زایی  بی آبی،  مانند  خطرناکی،  بسیار  عواقب 
بیجاشده گان داخلی را به دنبال داشته باشد. افغانستان 
کشور زراعتی است. زراعت عامل اصلی رشد اقتصادی، 
افزایش  است.  کشور  در  فقر  کاهش  و  اشتغال زایی 
محصوالت زراعتی باعث رشد تولید، خدمات و صنایع 
پایین دستی و افزایش صادرات کشور می شود. در واقع 
این آب است که از طریق زراعت و مالداری باعث پویایی 
و تحرک و ارزش افزوده در سایر بخش های اقتصادی 
می شود. بنابراین، هر موضوعی که به آب مرتبط است، 

باید در اولویت قرار گیرد.
هیأت  توافقات  ایرنا،  اخیر خبرگزاری  گزارش  براساس 
افغانستان با ایران شامل یک اساسنامه در هفت بند - از 
جمله نقشه کشی جدید در حوضه آبریز هلمند، حفظ 
امنیت انجینران نقشه برداری و تأمین آب رودخانه مرزی 
دو کشور است. همچنین، عباس علی ارجمندی، ولسوال 
)فرماندار( زابل ایران نیز گفته است: »تأمین حقابه تاالب 
کار  دستور  در  که  است  مواردی  از  هامون  بین المللی 
قرار دارد.« ایرنا اضافه کرده است: »متأسفانه از حدود 
20 سال قبل با تغییرات ایجادشده در وضعیت جوی، 
ایجاد سدها و بندهای مختلف در مسیر این رودخانه، 
توسعه اراضی زیر کشت خشخاش در افغانستان و بستن 
دریچه های سد کجکی در حدود ۸00 کیلومتری مرز 
و  مسدود  آب  طبیعی  مسیر  هلمند،  والیت  در  ایران 
پدیده خشک سالی بر مناطق پایین دست این رودخانه 

در کشور افغانستان و ایران غالب شده است.«
در این نوشته به ادعاهای غیرعلمی طرف ایرانی پرداخته 
نمی شود. بدیهی است که هر شخصی برای منافع کشور 
و مردمش کار می کند؛ اما چنین اتهام هایی نشان دهنده 
رویکرد غیرمسووالنه است. واضح است که در 20 سال 
نشده  ساخته  هلمند  دریای  روی  بندی  هیچ  گذشته 
دلیل  به  کجکی  بند  آب  ذخیره  ظرفیت  همچنان  و 
رسوبات در مخزن آن، به شدت کاهش پیدا کرده است. 
بند کجکی در سال 1۹۵۳ میالدی )بیست سال قبل 
مطرح  همچنان  بود.  شده  تکمیل  هلمند(  معاهده  از 
مهاجرین،  خشخاش،  کشت  مانند  موضوعاتی  کردن 
وابسته گی ها و ناچاری های اقتصادی افغانستان، امینت 
و... ابزارهای فشاری است که بار بار به صورت مبالغه آمیز 
علیه آب های افغانستان استفاده شده است. اما همه این 
موضوعات موقتی و با صلح و ثبات در کشور در حال رفع 
شدن است و انتظار این است که با دیپلماسی علمی آب، 
خلط نشود، موضوعی که دایمی و تعیین کننده آینده 

کشور است.
 

برای بحث در این مورد، ابتدا به صورت مختصر به معاهده 
صدراعظم  میان  میالدی   1۹7۳ سال  در  که  هلمند 
ایران  نخست وزیر  و  شفیق(  موسی  )محمد  افغانستان 
)امیر عباس هویدا( به امضا رسید، اشاره می شود. قابل 
ذکر است که از نظر نویسنده گان، معاهده آب هلمند 
بهترین معاهده ای است که در طول تاریخ کشور با در 
نظر گرفتن منافع طوالنی مدت افغانستان به امضا رسیده 
است و می توان آن را اوج شاهکار دیپلماسی کشور نامید. 
هیچ ماده  آن را نمی توان یافت که منافع کشور در آن در 

اساسنامه ای برای حقابه های �ب اساس؛

کار اعمار بند کجکی در سال 1332 آغاز شد. در 
سال 1351 نخستین توربین و در سال 1353 
دومین توربین آن نصب شد. این بند در سال 

1388 از سوی نیروهای بین المللی بازسازی شد.

هامون های خالی هلمند و چاه نیمه های پر آبی که 
ایران حفر کرده است.

موسی شفیق در دوره سلطنت محمدظاهر شاه، 
نخست وزیر افغانستان بود. او به نماینده گی از 

افغانستان پس از مذاکرات طوالنی با امیر عباس 
هویدا، نخست وزیر ایران، معاهده هلمند را 

امضا کرد.

نظر گرفته نشده باشد. این نشان می دهد که در آن زمان 
واقعاً متخصصان کاردان و دلسوز به وطن این وظیفه را 
به درستی انجام داده اند. به قول یکی از متخصصان ارشد 
ایرانی، روزی فراخواهد رسید که افغان ها مجسمه موسی 
شفیق را در میدان های شهرهای نیمروز و کابل نصب و 

او را تقدیر کنند.
تا سال 1۳۵1، مذاکرات بسیار طوالنی و پیچیده ای در 
خصوص تعیین حقابه رودخانه هلمند میان افغانستان و 
ایران انجام شد. این مذاکرات، پس از مطالعات تخنیکی 
قرارداد  امضای  با  منجر  بین المللی،  تیم های  توسط 
هلمند بین دو کشور شد که تنها سند معتبر با اعتبار 
بین المللی و الزم االجرا در این حوضه آبریز است. در این 
معاهده پس از مطالعات تخنیکی دقیق، میزان حقابه 
هر دو کشور براساس نیاز و شرایط آن ها تعیین شده 
است. این شرایط شامل نیاز آب شرب، زراعت و محیط 
زیست است. در مقدمه این معاهده چنین آمده است: 
»دولتین ایران و افغانستان با آرزومندی رفع دایمی کلیه 
اسباب اختالف در مورد آب رود هلمند و به منظور حفظ 
برادری  از  ناشی  احساسات  و  روابط حسنه  بین المللی 
و همسایه گی، تصمیم گرفتند که معاهده ای را به این 
منظور منعقد نمایند.« توجه گردد که در این مقدمه، 
تأکید بر »رفع دایمی کلیه اسباب اختالف« شده است. 
به این معنا که هر دو دولت در مذاکرات تمام نیازهای 
گنجانیده  قرارداد  این  در  و  بودند  سنجیده  را  ممکن 
نیازهای  تمام  شامل  نیازها  این  مسلماً  که  است  شده 
از طرف دیگر،  بوده است.  آبی که در فوق اشاره شد، 
ماده دهم این معاهده تأکید می کند که: »این معاهده 
ممثل موافقت کامل و دایمی دولتین می باشد و احکام 
این معاهده صرفاً )محض( در داخل حدود محتویات آن 
اعتبار دارد و تابع هیچ )یک( اصل )پرنسیب( یا سابقه 
)پرسندنت( موجود یا آینده نمی باشد«. بنابراین، هر گونه 
ادعایی مبنی بر تغییر شرایط و لزوم مذاکره مجدد بر سر 
آب هلمند، خالف این معاهده است و پذیرفتنی نیست.

ایران  معاهده،  این  سه  ماده  الف  بند  طبق  همچنین 
می تواند فقط از سه نقطه، حقابه خود را برداشت کند که 
در معاهده چنین ذکر شده است: »مواضع تحویل دهی 
رود  سرحد  خط  که  موضعی  در   .1 است:  ذیل   قرار 
سیستان را قطع می کند. 2. در دو موضع دیگر بین پایه 
سرحدی پنجاه و یک و پنجاه و دو که در خالل مدت 
سه ماه بعد از انفاذ این معاهده توسط کمیساران طرفین 
با تثبیت  فاصله و سمت هر یک از آن دو موضع از یکی 
پایه های سرحدی مذکور در جایی که خط سرحد  از 
تعیین  گردیده،  واقع  )هلمند(  هیرمند  رود  بستر  در 
از تصویب دولتین  بعد   می گردد. تعیین آن دو موضع 
نافذ شمرده می شود.« در حقیقت، تعیین این سه نقطه 
آب  برداشت  میزان  از  افغانستان  جانب  نظارت  جهت 
توسط ایران است، تا این کشور مطابق معاهده، حقابه 

خود را برداشت کند و حقی از طرفین ضایع نشود.
باتوجه به این موارد، در این مقاله توافقات اخیر هیأت 

افغانستان با جانب ایران ارزیابی می شود.
نقشه کشی جدید در حوضه آبریز هلمند:  تقریباً 
تمامی حوضه آبریز هلمند در خاک افغانستان قرار دارد و 
تهیه نقشه های آن هم همیشه توسط متخصصان کشور 
در افغانستان انجام شده است. امروزه با تکنولوژی های 
تهیه  پیش رفته، تصاویر ماهواره ای و داده های رقومی، 
نقشه های حوضه آبریز با دقت باال به راحتی قابل انجام 
است که هم این تکنولوژی ها و هم متخصصان آن در 
کشور موجود اند. بنابراین، هیچ لزومی ندارد که در این 
خصوص، آن هم در حوضه هلمند با ایران بخواهیم به 

توافق برسیم.
از طرف دیگر، این موضع هیچ تأثیری در حقابه ایران 
ندارد که طرف افغانستان با آن ها روی آن توافق کرده 
است. حقابه ایران طبق بند ج ماده اول معاهده با توجه 
به اندازه گیری ها »در موضع دستگاه آب شناسی دهراود 
تعیین  بند کجکی«  مدخل  از  باالتر  هلمند  دریای  بر 
بر  تأثیری  حوضه  نقشه  و  مساحت  بنابراین،  می شود. 
تحویل حقابه ایران ندارد. توافق بر سر نقشه کشی جدید 
در حوضه آبریز هلمند با ایران، کاماًل بی معنا و خارج 
از چارچوب معاهده و بیرون از وظایف کمیساران آب 

هلمند است.
این  اگر  نقشه برداری:  انجینران  امنیت  حفظ 
محافظت )مطابق بند الف ماده سه معاهده(، برای تعیین 
نقاط برداشت حقابه ایران در محدوده مرزی است، در 
این صورت در راستای پیشبرد معاهده هلمند است و 
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تنها معاهده هلمند اساس است
سیدعلی حسینی و عبدالبصیر عظیمی



احمد نبی مقصودی
کارشناس تحقیق و تحلیل اقتصادی

تشبثات کوچک و متوسط دارای تعریف مشخصی 
و  کشورها  نیست.  باشد،  همه  قبول  قابل  که 
نهادهای بین المللی مختلف تعریف های مختلفی 
را برای تشبثات کوچک و متوسط ارایه کرده اند. 
تشبثات  افغانستان،  تجارت  و  صنعت  وزارت 
و  تولیدی  بخش  دو  به  را  متوسط  و  کوچک 

خدماتی دسته بندی و تعریف کرده است.
متوسط  و  کوچک  تشبثات  اقتصاد،  دانشمندان 
بدون  اقتصاد می پندارند که  هر  فقرات  را ستون 
بین المللی  و  اقتصاد ملی  تردید نقش حیاتی در 
ایفا می کنند. تشبثات کوچک و متوسط در قسمت 
)کاریابی(  اشتغال زایی  و  ملی  ناخالص  تولیدات 

نسبت به تشبثات بزرگ نقش بسزا دارند.
 ۹۸ حدود    2012  -  2007 سال های  بین 
درصد تمام تشبثات و ۶۶ درصد مجموع نیروی 
متوسط  و  تشبثات کوچک  آسیا،  قاره  در  را  کار 
تشکیل می دادند. اسناد و تجارب کشورهایی که 
رشد اقتصادی و توسعه سریع را تجربه کرده اند، 
از  متوسط  و  کوچک  تشبثات  که  می دهد  نشان 
کلیدی ترین عوامل رشد اقتصادی و توسعه بوده اند.

با این حال، بعد از رجوع افغانستان به بازار آزاد 
درصد   ۹۸ که  خصوصی  بخش   ،2001 سال  در 
آن را تشبثات کوچک و متوسط تشکیل می داد، 
به  حیث محرک رشد اقتصادی تعریف شد. اما با 
بار ۵0  متوسط  و  تشبثات کوچک  این که  وجود 

زینت با سه برادر و مادر بزرگش در خانه  فقیرانه ای 
در روستای ورک ولسوالی واخان، چرخ زنده گی را 
از چگونه گی کشته شدن  به سختی می چرخانند. 
پدرش روایت می کند و از این که چندین سال، در 
فقر و دشواری به سر برده  است. زینت، دوازده سال 
پیش پدرش را در جنگ با طالبان از دست داد. او 
حاال سرپرست خانواده پنج نفری است. نان پیدا 
کردن در روستای فقیرنشین ورک ولسوالی واخان 
که  می گوید  زینت  است.  دشواری  کار  بدخشان، 
پدرش دوازده سال پیش در آخرین روزهای بهار، 
او و برادرانش را در آغوش گرفت و رفت تا از وطن 
طالبان جنگید،  با  نبرد  در جبهه های  کند،  دفاع 
چندین بار به خانه آمد و بار آخر که رفت، هرگز 
به  از همسایه های ما صبح وقت  برنگشت. »یکی 

خانه آمد و گفت که پدر شهیدت ره آوردن«.
با شنیدن این حرف، دنیای زینت تاریک می شود. 
برای  حرفی  دیگر  زد،  حلقه  چشمانم  در  »اشک 
به  انتظار  و  نداشتم، فقط اشک می ریختم  گفتن 
کوه غم مبدل گشت. آرزو داشتم، بار دیگر پدرم 
را در آغوش بگیرم، با او نگفته هایم را بگویم و درد 
دل کنم.« پدر زینت، برای فرزندانش هم مادر بود 
و هم پدر. زینت می گوید که مادرش، سال ها قبل 

از پدرش، آنان را ترک کرد و آسمانی شد.  
قربان، پدر زینت، در چهل ساله گی به دلیل فقر و 
تنگ دستی، به جمع نیروهای امنیتی می پیوندد، 
در والیت های هرات و قندهار وظیفه اجرا می کند و 
سرانجام در قندهار کشته می شود. زینت روزهایی 
یاد  به  بود،  پیوسته  ارتش  به صف  پدرش  که  را 
می آورد: »صنف اول بودم و با شوق و عالقه مکتب 
از وظیفه  می  رفتم. در جریان همان سال،  پدرم 
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نفری به هیچ صورت بسنده نبود و حمایت از این 
بخش با تمام ارزش های اقتصادی به توجه جدی تر 

از سوی دولت ضرورت داشت.
در جریان این سال ها، برنامه هایی از طرف بانک 
اروپا و بعضی حمایت کننده های  اتحادیه  جهانی، 
و  کوچک  تشبثات  از  حمایت  برای  دیگر 
ادعای  آن ها  از  بعضی  که  شده  تطبیق  متوسط 
مثال،  طور  به  داشته اند.  را  بزرگ  دست آوردهای 
برنامه )ASMED( که در جریان سال های 200۶ 
ایاالت  بین المللی  انکشاف  اداره  توسط   2012 -
افغانستان  ولسوالی  بیست وپنج  در  امریکا  متحد 
تطبیق شده، گزارش داده که زمینه کاریابی برای 
۹۵000 تن را فراهم کرده است. برنامه های دیگر 

زیادی کشیده اند. فقر، این غم و اندوه را چند برابر 
کرده است. برداران و خواهران زینت، سال ها چشم 

انتظار بازگشت پدر نشسته اند. 
این انتظار، اما بی پایان است و قربان، پدر خانواده 
قربان  بزرگ  پسر  گل زار،  نمی گردد.  بر  هرگز 
ده  صنف  اشکاشم  ولسوالی  در  »من  می گوید: 
باال  بود که طالبان  بودم، ساعت ده صبح  مکتب 
پوسته پدرم حمله کردند. در همان لحظه  پدرم به 
من تماس گرفت، صدایش را نشنیدم، همین که 
زنگش قطع شد، شروع کردم به زنگ زدن؛ جواب 

نداد.«
صدای  بار  آخرین  »کاش  می دهد:  ادامه  گل زار 
نشنیدم«.  که  افسوس  اما  می  شنیدم ؛  را  پدرم 
گل زار می گوید که پدرش یکی از دلیرمردان بود، 
با سختی های زنده گی مبارزه کرد و در چند والیت 

مثل AREDP, CARD – F, ABADE   نیز 
تشبثات  رشد  در  بین المللی  حامیان  حمایت  با 

کوچک و متوسط نقش موثر داشته است.
براساس  که  می دهد  نشان  تحقیقی  مطالعات 
عوامل مختلف )نبود زیرساخت ها، کمبود برق و 
عدم دسترسی به قرضه و بازار( تشبثات کوچک 
و  ندارند  افغانستان وضعیت خوبی  در  و متوسط 
وارداتی  کاالهای  با  آزاد  بازار  در  رقابت  به  قادر 
نیستند و پس از مدتی از فعالیت باز می مانند. دو 
مطالعه موردی باالی برنامه ملی انکشاف صنایع 
تشبثاتی  که  می دهد  نشان  افغانستان  روستایی 
که برای مدت چند سال حمایت به دست  آورده ، 
قادر شده اند که به تنهایی موجودیت خود را حفظ 

کنند.
نیز  دولت ها  بین المللی،  سازمان های  پهلوی  در 
از سال ها به این سو با توجه به اهمیت تشبثات 
حمایت  برای  را  دالر  میلیاردها  اقتصاد،  رشد  در 
خوبی  خیلی  نتایج  و  رسانده  مصرف  به  آن ها  از 
هند  حکومت  مثال،  گونه  به  آورده اند.  دست  به 
اقتصادی  بزرگ  های  قدرت  میان  در  امروزه  که 
جای دارد، ساالنه میلیون ها دالر را به منظور رشد 
تشبثات کوچک و متوسط به مصرف می رساند و 
رشد تشبثات کوچک و متوسط را در حل هرگونه 
می کند.  عنوان  تعیین کننده  اقتصادی،  چالش 
هرچند حکومت افغانستان در سند انکشاف ملی 
به رشد تشبثات کوچک و متوسط اهتمام نشان 
داده است، ولی با وجود جذب 2 میلیارد دالر برای 
روی  آن  ملموس  نتایج  سند،  این  مفاد  تطبیق 
تشبثات کوچک و متوسط روشن نیست. همچنان 
سند اول ملی چارچوب صلح و انکشاف از پرداختن 
به مسأله تشبثات کوچک و متوسط چشم پوشی 
کرده است. اما سند دوم چارچوب صلح و انکشاف 
ملی دوباره به اهمیت تشبثات کوچک و متوسط 
تأکید کرده است که این یک فرصت خوبی برای 
رشد اقتصاد و اشتغال زایی و مهم تر از همه کاهش 

فقر خواهد بود.

یاد  به  انجام داد. »ما هنوز هم  افغانستان وظیفه 
پدر مان اشک می ریزیم و لحظه  های زنده بودنش 

را فراموش نکرده ایم«. 
روایت گل زار از روز کشته شدن پدر، زینت روزهای 
یاد می آورد. در قصه های  به  را  از آن حادثه  قبل 
زینت، حسرت ها فروان است. او می گوید که پدرش 
هر زمانی که حرف از جنگ پیش می آمد، می گفت 
از دست می دهد. »کوچک  را  باالخره جانش  که 
بودم، پدرم سرباز اردوی ملی بود، چند بار سربازی 
را ترک کرد؛ اما غم نان نگذاشت. برای باری سوم 
سرباز شد، کاهش سرباز نمی شد تا مکتب را تمام 

می کردم.«
مال محمد، برادر قربان، چهار روز پس از کشته شدن 
برادرش، به خانه یکی از خویشاوندانش به ولسوالی 
اشکاشم می رود. مال محمد به گل زار می گوید که 
باید با او به واخان برود، مامایش وفات کرده است. 
گل زار همراه با کاکایش به سوی ولسوالی واخان 
حرکت می کنند، در مسیر راه متوجه می شود که 
موتر دیگری، جنازه ای را حمل می کند. »از کاکام 
پرسیدم که مامایم خوو در واخان وفات کرده، این 
اشک  از  پر  با چشمان  کاکایم  کیست؟  از  جنازه 

گفت که پدرت شهید شده است.«
به  حرف،  این  شنیدن  با  که  می گوید  گل زار 
بیچاره گی خودش، خواهرش و برادر کوچکش که 
سال ها درد بی مادری را تحمل کرد، زار زار گریسته 
است. »درد نبودن پدر، هیچ گاهی رهایم نخواهد 

کرد«.
سراسر  در  را  زیادی  خانواده های  جنگ،  سال ها 
کشور به ماتم نشانده است. گلزار و زینت می گویند 
که پدر آنان یکی از هزاران قربانی نیروهای ارتش 
است که در بیست سال گذشته در گوشه و کنار 
کشور کشته شده اند. آنان می گویند با آن که طالبان 
پدرم را کشتند، اما اگر دست از خشونت بردارند و 

صلح کنند، حاضر اند این گروه را ببخشند.

درصد تولیدات ناخالص ملی و بیش تر از ۳۳ درصد 
شدن  سرازیر  داشته اند،  دوش  بر  را  اشتغال زایی 
کمک های هنگفت حمایت کننده های خارجی طی 
دو دهه اخیر سبب شد که حکومت افغانستان به 
تشبثات کوچک و متوسط اهمیت چندانی ندهد. 
زمینه  در  افغانستان  حکومت   ،200۹ سال  تا 
تشبثات کوچک و متوسط کاری انجام نداده بود. 
برای اولین بار در همین سال افغانستان استراتژی 
تشبثات کوچک و متوسط را تهیه کرد و دو سال 
بعد، ریاست انکشاف تشبثات کوچک و متوسط و 
امور مستهلکین در چوکات وزارت صنعت و تجارت 
کارمندان  شمار  گرفت.  کارمند شکل  نفر  با 12 
آن، یک سال بعد به 2۴ نفر افزایش یافت. این در 
حالی است که بعضی از کشورها برای مدیریت و 
رشد تشبثات کوچک و متوسط، وزارت خانه های 
مستقلی را در نظر گرفته اند. بنابراین، تشکیل 2۴ 

آمد و مرا با پسر مامایم نامزاد کرد. باز هم، تا صنف 
پنجم درس خواندم.« وضعیت زمانی برای زینت 
دشوار می شود که قربان، پدر ارتشی او در نبردی 
در والیت قندهار کشته می شود. پس از کشته شدن 
پدر، زینت مجبور می شود درس و مکتب را رها 
کند، برای کار به خانه همسایه برود، چوپانی کند 
و ناخواسته بار مسوولیت خانواده پنج نفری اش را 
بر دوش بکشد. »از کوه سبزی و گیاه می آوردم، تا 

برادرانم شب با شکم سیر خواب کنند.«
زینت می گوید که پس از کشته شدن پدر، هیچ گاه 
اعضای خانواده نامزاد او، خبری از آن ها نگرفتند. 
نامزادم  خانواده  از  بیگاه  و  گاه  که  پیامی  »تنها 
دریافت می کردم، این بود که در خانه همسایه ها 
کار نکنم.« زینت می گوید که در سال های بی پدری 
اعضایی خانواده اش سختی های  و  او  بی مادری،  و 

نقش تشبثات در رشد اقتصاد

تشبثات کوچک و متوسط دارای 
تعریف مشخصی که قابل قبول همه 

باشد، نیست. کشورها و نهادهای 
بین المللی مختلف تعریف های مختلفی 

را برای تشبثات کوچک و متوسط 
ارایه کرده اند. وزارت صنعت و 

تجارت افغانستان، تشبثات کوچک 
و متوسط را به دو بخش تولیدی و 
خدماتی دسته بندی و تعریف کرده 

است. دانشمندان اقتصاد، تشبثات 
کوچک و متوسط را ستون فقرات 
هر اقتصاد می پندارند که بدون 

تردید نقش حیاتی در اقتصاد ملی 
و بین المللی ایفا می کنند. تشبثات 

کوچک و متوسط در قسمت تولیدات 
ناخالص ملی و اشتغال زایی )کاریابی( 
نسبت به تشبثات بزرگ نقش بسزا 

دارند.

غم بزرگ خانواده واخانی؛ 
وقتی جنگ و فقر هم دست می شوند

پرویز کامروز



نماینده گان محترم در خانه ملت!
تا  از ۸  که  که جنایت کارانی  است  انصاف  این چه 
آزاد  دارند،  حبس  قانونی  صورت  به  سال   2۸0
می شوند؛ اما بی پناهانی با سه یا چهار سال حبس، 
غیرقانونی در زندان عذاب را تحمل و خانواده ها و 
به  زندان  از  بدتر  زندان  از  بیرون  در  فرزندان شان 
و  بی سرپرستی  تحصیل،  از  محرومیت  فقر،  دلیل 
ترور شخصیت، انواع بدبختی و سیه روزی را تجربه 
می کنند؟ مگر خشونتی وحشتناک تر از این خشونت 
از  بلند  حبس های  اگر  دارد؟  وجود  هم  حکومتی 
جنایات بزرگ نماینده گی نمی کنند، پس چه تعبیر و 
توجیهی دارند؟ نمی دانم این گونه عمل کرد نهادهای 
سیاسی، نظامی، عدلی و قضایی ما با عدل عمری چه 

قدر سر سازگاری دارد.

نماینده گان محترم مردم در مجلس!
»بخش  زندانیان  آزادی  که  دارند  باور  آگاهان 
خشونت« و سیاسی های متهم به »اقدام خشونت« 
مستلزم حکم شخصیت های حقوقی و حکمی است 
اما  دارند؛  نامرئی  افغانستان جایگاه   قوانین  در  که 
چه علت دارد که نماینده گان محترم ملت در چنین 

موارد کاری شان سکوت می کنند؟
شب  روی  از  زندانیان  حبس  مدت  قباًل  همچنین 
از این که مسأله پنج  اما بعد  و روز شمرده می شد؛ 
در  زندانیان  برای  مناسبتی  تخفیف  و  عفو  فرمان 

سال از سوی دولت در نظر گرفته شد، هم آن شیوه 
محاسبه قبلی از بین رفت و هم شیوه رعایت پنج 
فرمان شامل حال زندانیان بخش خشونت نشد. تا 
روی  از  یا  و  بدمستی  از  یا  است  هنوز  که  هنوزی 
بی مسوولیتی، به ذهن کسی نیامد که عده ای قامت 
شکسته ای زیر چکمه های این بیداد خورد و خمیر 

می شوند.

عالی جنایان!
سوی  از  دولت  کردن  رها  آیا  می کنید،  فکر  چه 
و  بی قانونی  فراقانونی،  اعمال  راستای  در  پارلمان 

قانون شکنی، بهترین نمونه غفلت وظیفوی نیست؟
با وظیفه شناسی الزم جلو  نماینده گان  اگر مجلس 
این  اگر  و  بگیرد  را  قانون  غیاب  در  آزادی  سلب 
زندانیان مانند سایر زندانیان در هر سال پنج بار از 
حق عفو و تخفیف و سایر سهولت های قانونی خود 
برخوردار شوند، نه تنها زندانیان خشونت که اکثریت 
از  نحوی  به  هم  دیگر  بی واسطه  و  فقیر  زندانیان 

چنبره این همه استبداد رهایی می یابند.

جناب رییس و نماینده گان محترم ملت!
توجه به این امور نه تنها خدمت به بیچاره گان زندانی 
زمینه  بلکه  است،  قانون  فقدان  در  بخش خشونت 

حفظ آبرو برای مجلس نماینده گان نیز است.
با احترام بسیار - اولیای زندانیان خشونت

جاللت مآب محترم جناب میررحمان رحمانی، رییس 
مجلس نماینده گان و نماینده گان محترم ملت!

نظارت  و  قوانین  تصویب  که  می دانیم  همه  را  این 
است.  مقننه  قوه  وظایف  مهم ترین  از  آن  برتطبیق 
با آن که بارها مسوده قانونی به نام خشونت به دلیل 
تناقض آن با ارزش های دین اسالم و عرف این جامعه 
سنتی از سوی مجلس نماینده گان رد شده، سال ها 
مطابق  بی واسطه  متهمان  از  مجموعه ای  که  است 
غیرقانونی  شکل  به  دولت  ریاست  تقنینی  فرمان 
سلب آزادی شده اند و زجر زندان را مظلومانه تحمل 
می کنند. در حالی که دولت ها در موجودیت پارلمان 
)قوه مقننه( حق ندارند، از »فرامین تقنینی« در هیچ 
زمینه ای استفاده کنند؛ اما دولت ج.ا.ا در مورد سلب 
آزادی و رهایی متهمان/مجرمان خشونت با دورزدن 
غیرقانونی پارلمان، اعمال زور می کند و پارلمان هم 
به صورت آشکار در برابر این زورگویی و قانون شکنی  
کرده  اختیار  خاموشی  عاجزانه  جهان،  روی  به  رو 
مجلس،  تسلیم طلبانه  رویکرد  این  دلیل  به  است. 
سال ها است که متهمان خشونت نه تنها در غیاب 
زندانیان  سایر  از حقوق  که  زندانی می شوند  قانون 
و حتا از حقوق زندانیانی دارای جنایات بزرگ هم 
برخوردار نیستند؛ حتا اگر بی گناه و کم گناه باشند 
و یا بر مبنای جرم سازی دستگاه های توطئه و فساد 

وارد زندان شده باشند.

نامه یک زندانی به مجلس نماینده گان
این چه انصاف است که 

جنایت کارانی که از 8 تا 280 
سال به صورت قانونی حبس 

دارند، آزاد می شوند؛ اما 
بی پناهانی با سه یا چهار سال 

حبس، غیرقانونی در زندان 
عذاب را تحمل و خانواده ها 

و فرزندان شان در بیرون از 
زندان بدتر از زندان به دلیل 

فقر، محرومیت از تحصیل، 
بی سرپرستی و ترور شخصیت، 

انواع بدبختی و سیه روزی را 
تجربه می کنند؟ مگر خشونتی 

وحشتناک تر از این خشونت 
حکومتی هم وجود دارد؟ اگر 

حبس های بلند از جنایات بزرگ 
نماینده گی نمی کنند، پس چه 

تعبیر و توجیهی دارند؟ نمی دانم 
این گونه عمل کرد نهادهای 

سیاسی، نظامی، عدلی و قضایی 
ما با عدل عمری چه قدر سر 

سازگاری دارد.
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افغانستان در ژئواستراتژی های ابر قدرت ها و قدرت های 
منطقه ای دارای جایگاه برجسته بوده است. در بیش تر از 
صد سال اخیر، این کشور شاهد حضور سه قدرت هژمون 
)بریتانیا، شوروی و امریکا( در قلمروش بوده است. از نظم 
نظم جنگ سرد  تا  گرفته   )1( بزرگ  بازی  ژئوپلیتیک 
)2( و نظریه نظم نوین بوش پدر )۳(، افغانستان همواره 
استراتژی های  در  ژئوپلیتیکی  متمایز  جایگاه  دارای 
قدرت های بزرگ و منطقه بوده است. چرا افغانستان مهم 
است؟ چرا رویکرد کشورهای منطقه در برابر افغانستان 
گاهی هابزی )دشمنی(، زمانی کانتی )رقابت( و گاهی 

هم الکی )رفاقت( است؟
منطقه ای  امنیتی  مجموعه  نظریه  بانی  بوزان،  باری 
در   )Regional Security Complex Theory(
مرکب  منطقه  ای،  امنیتی  »مجموعه  می گوید:  تعریفی 
از  یکی  امنیت  که  است  مستقل  سیاسی  واحدهای  از 
آن ها بدون در نظرداشت امنیت سایر اعضای مجموعه 
امنیتی، قابل تحلیل و ارزیابی نیست.« )۴(. با توجه به 
این تعریف، صلح و امنیت و ثبات در افغانستان منوط به 

درک موقعیت جغرافیایی این کشور  است. 
با این حال، افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی در 

میان چهار مجموعه امنیتی منطقه ای قرار گرفته است:
1. جنوب آسیا: در این نظم، دو قدرت منطقه ای هند و 
پاکستان با هم شدیداً رقابت دارند. این رقابت تأثیرات 
افغانستان گذاشته  و وضعیت کنونی  امنیت  بر  مخرب 
است. تالش مهار هند توسط پاکستان و عمق استراتژیک 

آن کشور وضعیت را در افغانستان بدتر کرده است.
حمایت پاکستان از بازیگران بیرون دولتی مانند طالبان، 
قدرت ها  دیگر  نزد  در  را  کشور  این  جایگاه  و  نقش 
برجسته کرده است و اسالم آباد از دیگران امتیازگیری 
می کند. هند و پاکستان برای حفظ منافع ملی خویش 
به خود حق می دهند که دست به ائتالف سازی با دولت 
از  پاکستان  حمایت  بزنند.  دولتی  بیرون  بازیگران  و 
از  نشانه ای  افغانستان،  از دولت  طالبان و حمایت هند 
تقال برای حفظ منافع ملی این دو کشور است. حضور 
چندی  وعده  طرفی  از  و  پاکستان  در  طالبان  رهبران 
پیش سابرامانیام جی شنکر، وزیر امور خارجه هند مبنی 
بر حمایت نظامی بیش تر از افغانستان و پس از آن سفر 
ماه جنوری اجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند به کابل 
از مصادیق رقابت این دو قدرت منطقه جنوب آسیا در 

۳00 میلیون دالر و اگر به 1 دالر بفروشد، حدود ۶00 
میلیون دالر، مفاد به دست می آورد. )۵(.

»جایگاه گروه های نیابتی در سیاست خارجی و امنیتی 
ایران« غیر قابل انکار است. مصادیق موفق آن حمایت 
از گروه هایی چون حزب اهلل در لبنان، حوثی ها در یمن، 
اکنون  و  سوریه  در  حزب اهلل  عراق،  در  الشعبی  حشد 
طالبان در افغانستان است.)۶(. به تاریخ 27 جنوری علی 
از دیدار  ایران پس  امنیت ملی  شمخانی، دبیر شورای 
این  رهبران  نوشت که  توییتی  در  تهران  در  طالبان  با 
گروه را در مبارزه با امریکا مصمم دیده است. او در مورد 
مال عبدالغنی برادر به شکل تحسین آمیز نوشت: »کسی 
که سیزده سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده، 

مبارزه با امریکا در منطقه را کنار نگذاشته است.«
۴. سیستم ژئوپلیتیک چین: این کشور قدرتمند منطقه 
نگرانی های ژئواستراتژیک و ژئواکونومی و امنیتی خاص 
از سال  افغانستان پس  با  روابط چین  دارد.  را  خویش 
201۴ از سیاست عدم مداخله و میانجی، امنیت محور 
شده است. نگرانی اقتصادی و تروریسم دو دغدغه کالن 

چینی ها است.
افغانستان دارای مرز مشترک نزدیک به 100 کیلومتر 
بازار آسیای میانه و منابع  به  با چین است. دست یابی 
طبیعی افغانستان در آینده برای چین جذاب است. در 
از  قوت گیری تحریک اسالمی  کنار این، چین نگرانی 
نگرانی ها،  این  مثال  دارد.   )ETIM( شرقی  ترکستان 
فرستادن جاسوسان شان به کابل است. در ماه دسامبر 
افغانستان  ملی  امنیت  رییس  سال 2020، ضیا سراج، 
گفته بود که یک حلقه 10 نفری جاسوسان چینی را در 
کابل دستگیر کرده و پس از فشارهای پکن، کابل مجبور 
این  که  می شود  گفته  است.  گروه شده  این  رهایی  به 

دسته برای مهار اویغورها به افغانستان آمده بود.
با  از طرف دیگر، در سال های 1۹۹۶ - 2001 طالبان 
جنگ جویان اویغور روابط نزدیک داشته اند. با این وصف، 
چینی ها در پی گرفتن تضمین های الزم از طالبان اند، تا 
زمینه را در برابر فعالیت اویغور ها تنگ تر کنند. بنابراین 
افغانستان  به  ژئواستراتژی اش  در  تا  است  چین مجبور 

توجه کند. )7(.
افغانستان در سیستم های منطقه ای دارای اهمیت زیر 

است:
و  امنیتی  بیش تر  آسیا،  جنوب  امنیتی  سیستم  در   .1

ژئوپلیتیکی است؛
بیش تر  مرکزی،  آسیای  منطقه ای  سیستم  در   .2

ژئواکونومیکی و ارتباطی است؛
و  ژئوپلیتیکی  چین،  مستقل  منطقه ای  سیستم  در   .۳

ژئواستراتژیک است؛
۴. در سیستم منطقه ای خاورمیانه هم ژئواستراتژیک و 

ژئوپلیتیک است. )۸(.
با توجه به توضیحات باال، دیده می شود که افغانستان از 
هر چهار سیستم امنیتی منطقه ای مأثر است؛ مخصوصاً 
آسیا/خاورمیانه  غرب  و  آسیا  جنوب  منطقه  نظم  از 
بیش ترین تأثیرپذیری را دارد. در صورتی که افغانستان 
نشود،  بیرون  کنونی  بدامنی  و  بی ثباتی  وضعیت  از 
و  بازیگران منطقه ای  از کنش  متأثر  دراز  برای سالیان 

فرامنطقه ای خواهد بود.
امنیتی  و  سیاسی  بازی های  از  شناخت  حال،  این  با 
قدرت های منطقه ای و جهانی ما را کمک می کند تا با 
دید واقع بینانه به نگرانی های امنیتی کشورهای جهان 
و منطقه بپردازیم و جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان را در  
بهتر  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های  ژئواستراتژی های 

درک کنیم.
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افغانستان است.
قدرت  روسیه  سیستم،  این  در  مرکزی:  آسیای   .2
آسیای  کشورهای  دیگر  میان  در  هژمون  منطقه ای 
میانه خوانده می شود. روسیه در پی گسترش نفوذ خود 
قدرت های  دیگر  و  امریکا، چین  با  رقابت  و  منطقه  در 
دلیل  به  روسیه  نظر  در  افغانستان  است.  منطقه ای 

همجواری با همسایه گانش مهم است.
افزون بر رقابت منطقه ای، نگرانی دیگر روسیه، تروریسم 
است. این کشور نگران نفوذ افراط گرایی دینی به نزدیک 
مرزهایش است. تالش های روسیه در مسایل افغانستان، 
از جمله برگزاری کنفرانس مسکو، دعوت و سفر اخیر 
طالبان به آن کشور، نشان دهنده تشویش روس ها است.

۳. خاورمیانه: افغانستان در منطقه خاورمیانه بزرگ هم 
دارای اهمیت است. در این منطقه، دست کم پنج قدرت 
و  اسرائیل  ترکیه،  عربستان سعودی،  )ایران،  منطقه ای 
ایران  استراتژیک  نگرانی های  دارند.  رقابت  با هم  قطر( 
و دیگر قدرت های منطقه ای  امریکا  برابر عربستان،  در 
این  از رقابت در منطقه است.  و برعکس آن، نشانه ای 
کنار  در  خود  نفوذ  گسترش  و  حفظ  برای  کشورها 
اینجا  در  می ایستند.  دولتی  بیرون  و  دولتی  بازیگران 
تنها به بخشی از نگرانی های آب و تروریسم ایران اشاره 

می شود.
مبتنی بر ارزیابی های وزارت انرژی و آب افغانستان، 70 
درصد آب های افغانستان به بیرون از کشور، مخصوصاً به 
ایران و پاکستان می ریزد و تنها ۳0 درصد آن به مقاصد 
دو  کشور،  آبی  حوزه  پنج  از  می شود.  استفاده  داخلی 
حوزه آن در غرب افغانستان است: هلمند و هریرود. تنها 
ایران توافق نامه اختالفی 1۳۵1  با  پیرامون آب هلمند 
وجود دارد. سیاست مدیریت آب های افغانستان، ایران را 
نگران کرده است. ساختن سه بند آبی؛ سلما در هرات، 
کمال خان در نیمروز و بخش آباد در فراه این نگرانی را 
بیش تر کرده است. ایران از وضعیت بد امنیتی افغانستان، 
به ویژه مناطق غرب و جنوب غرب به خاطر مهار نشدن 
ساحه  در  آب  قیمت  است.  برده  سود  همواره  آب ها 
بین الملل فی مترمکعب یک ونیم الی دو دالر تعیین شده 
است؛ اما به دلیل ناامنی ها، ایران از آب های افغانستان 
از  براساس شماری  استفاده می کند.  رایگان  به صورت 
پژوهش ها و نیازمندی ایران، اگر افغانستان هر مترمکعب 
آب را در برابر 0.۵0 سنت به این کشور بفروشد، ساالنه 

جاوید جاوید
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جو بایدن، رییس  جمهور امریکا، روز پنج شنبه، چهارم 
از  حمایت  به  متحده  ایاالت  که  کرد  اعالم  فبروری، 
در  عربستان  رهبری  به  عربی  ایتالف  نظامی  عملیات 

جنگ یمن پایان می دهد.
به نقل از رسانه های امریکایی، جو بایدن که به وزارت 
نخستین  در  بود،  رفته  واشنگتن  در  امریکا  خارجه 
کشور  این  خارجی  سیاست  درباره  خود  سخنرانی 
دیپلماسی،  از  حمایت  در  امریکا  رویکرد  احیای  بر 

دموکراسی و حقوق بشر تاکید کرد.
جو بایدن ضمن اعالم پایان حمایت پنج ساله امریکا از 
هم چنین  یمن،  در جنگ  عربستان  رهبری  به  ایتالف 
گفته است که از عربستان در برابر حمالت با »تسلیحات 

ایرانی« حمایت خواهد کرد.
اظهار  یمن  جنگ  خصوص  در  امریکا  جمهور  رییس 
استراتژیک  و  انسانی  فاجعه  یک  جنگ  »این  داشت: 

ایجاد کرده است. این جنگ می بایست پایان یابد.«
براساس گزارش رادیو فردا، جو بایدن تصریح کرده است 
که امریکا به همه حمایت هایش از عملیات تهاجمی در 
این  به  مربوط  تسلیحات  فروش  از جمله  یمن،  جنگ 

درگیری، پایان می دهد.
رییس جمهور امریکا در ادامه با اشاره به این که عربستان 
سعودی با تسلیحات و پهپادهایی که توسط »نیروهای 
ایرانی« تامین می شود، از چند کشور مورد تهاجم قرار 
می گیرد، گفت که ایاالت متحده به عربستان سعودی 

کمک خواهد کرد تا از تمامیت ارضی خود دفاع کند.

بار  متحد،  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  انتونیو 
دیگر از اسراییل خواست که هر چه سریع تر به همه 
فعالیت های شهرک سازی خود در سرزمین های اشغالی 

پایان دهد.
در  خود  سخنرانی  در  گوترش  یورونیوز،  گزارش  به 
مردم  مسلم  حقوق  »اعمال  کمیته  جلسه  نخستین 
فلسطین«، شهرک سازی های اسراییل را مانعی بزرگ 
برای دست یابی به راه حل دو کشور و صلح عادالنه، 

جامع و پایدار در منطقه خواند.
»اقدامات  داد:  ادامه  هم چنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
قدس  اشغالی،  باختری  کرانه  در  مداوم  خشونت آمیز 
شرقی و غزه و هم چنین محدودیت های اسراییل علیه 
فلسطینی ها و البته سایر موارد نقض قوانین بین المللی 
بشردوستانه، عدم اعتماد میان دو طرف را تشدید کرده 

و ما را از دست یابی به صلح دور می کند.«
آقای گوترش با اشاره به چالش های پیش رو در خصوص 
بیماری کووید-1۹، ادامه داد: »در سال جاری باید با 
ویروس کرونا مقابله کنیم و این چالشی بزرگ است که 
چگونه می توان وضعیت بهداشت در کرانه باختری و 
غزه را بهبود بخشید. ما می دانیم که سیستم بهداشت 
عمومی برای فلسطینی ها به دلیل مشکالت عدیده ای 
و  سیاسی  بحران  و  شکننده  اجتماعی  اقتصاد  چون 
هم چنین فشارهای اسراییل به شدت در شرایط بحرانی 

سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش، می گوید که خالد 
باطرفی، رهبر شاخه القاعده در یمن، بازداشت شده است.

العوقلی،  عاطف  بن  که سعد  است  آمده  گزارش  این  در 
معاون این فرمانده القاعده، نیز چند ماه پیش در جریان 

عملیاتی در شرق یمن کشته شده است.
پیش از این گزارش های تایید نشده  از بازداشت باطرفی 

نشر شده بود.
بی بی سی فارسی گزارش داده است که کارشناسان سازمان 
ملل در امور مربوط به گروه های افراط گرا در گزارشی به 
شورای امنیت »بازداشت خالد باطرفی را تایید کرده اند.«

اعضای شاخه القاعده در یمن که خود را سازمان القاعده 
در شبه جزیره  عربستان می نامند، نزدیک به دو دهه اخیر 

رییس جمهور امریکا بر ضرورت حمایت از تالش های 
سازمان ملل برای برقراری آتش بس، ارسال کمک های 
های  طرف  بین  مذاکرات  از سرگیری  و  انسان دوستانه 

درگیر در یمن تاکید کرد.
سابق  سفیر  لندرکینگ،  تیموتی  هم چنین  بایدن  جو 
امریکا در عربستان سعودی و کویت را به عنوان نماینده 

ویژه در یمن معرفی کرد.
به دنبال پیش روی نیروهای شبه نظامی حوثی و تصرف 
صنعا، پایتخت یمن، ایتالف نظامی به رهبری عربستان 
از حکومت عبدربه  دفاع  برای  از سال 1۳۹۴  سعودی 
منصور هادی، رییس جمهور یمن، وارد جنگ داخلی 

در این کشور شد.
یمن،  در  جنگ  که  می گویند  بین المللی  سازمان های 
همه زیر ساخت های اقتصادی این کشور را از بین برده 
است. برآوردهای نهادی بین المللی حاکی از آن است که 
جنگ یمن بیش از 112 هزار نفر کشته برجای گذاشته 
و این کشور فقیر با خطر یک قحطی شدید روبه رو است.

از 1۳  بود که بیش تر  این گفته  از  سازمان ملل پیش 
قرار  نفر در یمن در معرض گرسنه گی شدید  میلیون 

دارند.
یمن، حوثی ها صنعا  در  این سال ها  در  رغم جنگ  به 
پایتخت و دیگر شهرهای پرجمعیت یمن را در کنترل 

دارند.
برخی از رسانه های بین المللی از جنگ یمن به عنوان 
جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می کنند.

قرار دارد.«
دبیر کل سازمان ملل، ضمن استقبال از دستور برگزاری 
عباس،  محمود  سوی  از  باختری  کرانه  در  انتخابات 
اظهار داشت: »انتخابات یک بخش حیاتی از ساخت 
در  مهم  گامی  و  است  فلسطین  دموکراتیک  دولت 
جهت وحدت بخشی به گروه های مختلف فلسطینی به 
شمار می رود.« آقای گوترش هم چنین در پایان تاکید 
کرد که کمیته »اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین« 
نقشی مهم در بسیج افکار عمومی بین المللی و کمک 
مجدد  انجام  برای  اسراییل  و  فلسطینی  گروه های  به 

مذاکرات جدی میان دو طرف بر عهده دارد. 
است؛  مشخص  ما  »هدف  داشت:  اظهار  ادامه  در  او 
کشور  دو  حل  راه  تحقق  و  اشغال  به  پایان بخشی 
بر اساس مرزهای قبل از سال 1۹۶7، مطابق با قوانین 
بین المللی و قطع نامه هایی که سازمان ملل متحد در 

این خصوص صادر کرده است.«
در هفته های گذشته گزارش هایی درباره امتناع دولت 
از  جهان،  در  کرونا  واکسیناسیون  پیش تاز  اسراییل، 
منتشر  فلسطینی ها  به  واکسین  محموله  های  تحویل 

شده بود.
دبیرکل سازمان ملل متحد از تل آویو خواست تا برای 
به  اشغالی  سرزمین های  ساکن  مردمان  دسترسی 

واکسین، کمک کند.

هدف حمالت پهپادهای امریکا بوده اند.
عالوه بر این دولت یمن در زمان علی عبداهلل صالح و پس 
با  یمن  داخلی  اصلی جنگ  طرفین  نیروهای  هم  آن  از 

القاعده درگیر بوده اند.
این گروه حمالت مرگ باری را انجام داده و در مقاطعی 

موفق به تصرف مناطقی در یمن شده است.
نکرده  فاش  خود  گزارش  این  در  متحد  ملل  سازمان 
کجا  در  و  باطرفی چگونه دستگیر شده  خالد  که  است 
نگهداری می شود. برخی گزارش های تایید نشده حاکی 
از آن است که نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی 
پس از بازداشت باطرفی، او را به عربستان سعودی تحویل 

داده اند.

امریکا حمایتش را از ایتالف به رهبری عربستان در جنگ 
یمن پایان می دهد

سازمان ملل: رهبر القاعده در یمن بازداشت شده است

گوترش: اسراییل به گونه سریع شهرک سازی ها را متوقف کند

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری 2021 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳0 اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

2021 را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان 22 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


