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سیاست همگرایی افغانستان؛ اثرات و پیامدها

ــــــــــسرمقاله

استقبال توأم با احتیاط
از موضع جدید طالبان
حفیظ اهلل زکی

یکی از مشکالت طرح های توســعه ای در افغانستان این است
که امنیت این طرح ها از ســوی نیروهای امنیتی گرفته نمی شود
و به این دلیل پروژه های توســعه ای بــه حالت تعطیل باقی می
ماند .در پانزده ســال گذشته بسیاری از طرح ها یا از سوی گروه
طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت تخریب شده است
و یا به دلیل تهدید آنها به مورد اجرا گذاشــته نشده و یا هم به
گونه ناقص و نیمه تمام رها شــده و میلیاردها دالر از این بابت به
مردم افغانستان زیان رسیده و بسیاری از مشکالت مردم همچنان
الینحل باقی مانده است.
یک ماه قبل ارگ ریاست جمهوری اعالم کرد که تنها در مدت دو
ماه گروه طالبان بیش از  30میلیون دالر زیرساخت ها و ساختمان
های دولتی را ویران کرده است .حاال اگر مشابه این رقم در مدت
زمان پانزده سال در نظر گرفته شود ،معلوم می شود که خسارت
ناشی از جنگ و ویرانی در پروژه های ملی تا چه حد بزرگ و غیر
قابل جبران بوده است.
تعدادی از مکاتب دولتی در مناطق ناامن یا ویران شــده و یا به
آتش کشیده شــده و یا به دلیل ممانعت فرزندان مردم از رفتن
به مکاتب بدون اســتفاده باقی مانده و حال پس از چندین سال
به شکل مخروبه در آمده اســت .تعدادی از کلینیک های صحی
در مناطق نا امن به دلیل نا امنی نمی توانند به فعالیت آغاز کنند.
اکنون جاده های عمومی ،پل ها و پلچک ها ،سد های آبی و منابع
تولید و انتقال انرژی از اهداف جنگی طالبان به شــمار می آید و
تعداد زیادی از آنها از سوی این گروه تخریب و ویران شده است.
مهمتر از همه اینها ،پروژه های منطقه ای است که بخشی از آنها
در خاک افغانســتان تطبیق می شــوند ،مانند پروژه انتقال گاز
ترکمنســتان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند ،پروژه انتقال
برق از کشورهای آسیای میانه به پاکستان ،پروژه های خط آهن از
شمال به جنوب و ازغرب به شمال .جدا از مشکالت سیاسی که در
مسیر تطبیق این پروژه ها وجود دارد ،یکی از دالیل عدم تطبیق
پروژه ها نگرانی های امنیتی اســت .در شــرایط ناامن اوال،هیچ
کشوری حاضر نیست روی این پروژه ها سرمایه گذاری کند ،ثانیا
هزینه تطبیق پروژه ها تا چند برابر افزایش می یابد.
افغانستان کشوری است که زیربناهای اقتصادی آن طی سال های
جنگ به کلی از بین رفته است .اکنون این کشور در تأمین بودجه
خود نیازمند کمک های خارجی است .بر این اساس در افغانستان
بودجه تطبیق و اجرای پروژه های کالن اقتصادی نیز وجود ندارد،
از این رو افغانستان باید از موقعیت جغرافیایی خود برای ترانزیت
کاالهای تجاری کشورهای منطقه استفاده کند .این نیاز دارد که
اوال این کشور روابط و مناسبات سیاسی و تجاری خود را در سطح
منطقه گسترش دهد؛ ثانیا امنیت الزم را برای تطبیق پروژه های
منطقه ای و حفاظت از زیرســاخت ها به وجــود آورد .نیروهای
امنیتی افغانستان قادر نیستند امنیت همه این مناطق را بخصوص
در مناطق نا امن به عهده گیرند و از اینرو اعتماد الزم برای امضای
توافقنامه های تجاری میان افغانستان و کشورهای منطقه شکل
نمی گیرد.
حاال گروه طالبان با نشر اعالمیه ای گفته است که از طرحهای ملی
که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود ،حمایت میکند و
همچنین متعهد به محافظت از آنها است .این گروه همچنان ادعا
کرده که به نیروهای وابســته به خود دستور داده که امنیت تمام
طرح های توسعه ای مورد عالقه افغانستان و گروه طالبان را تأمین
کنند .البته این موضع طالبان ممکن است جنبه تبلیغاتی داشته
باشد ،اما به هر حال باید از آن استقبال کرد .اگر حکومت بتواند با
طالبان روی امنیت طرح ها و پروژه های ملی در مناطق نا امن به
توافق برسد ،یک گام خوب در راستای توسعه و آبادی افغانستان
محسوب می شود .طالبان همچنان که در این رابطه اعالمیه داده،
باید در عمل نیز ثابت کنند که با تطبیق پروژه های ملی مخالفتی
ندارند و در این رابطه با دولت همکار می باشند.

حکومت افغانســتان در ســالهای اخیر
تصمیم گرفته بــرای جلوگیری از تبعات
منفی موقعیــت جیوپولتیکش ،اهمیت
و جایگاه جیواکونومکــش را به منطقه و
جهان معرفی کند و در این راســتا تالش
های وسیعی را به راه انداخته است؛ زیرا
تجربه جهان معاصر جهان نشــان داده
است که روابط اقتصادی پیوندهای عاطفی
و اجتماعی ملت هــا را تغییر داده و این
پیوندها بر روابط سیاسی کشورها عمیقا
اثر گذار می باشد.
موقعیت افغانستان در اتصال کشورهای
مختلف منطقــه به یکدیگر ،حیثیت قلب
را دارد ومی تواند بخش بزرگ از جمعیت
جهــان را از لحاظ انســانی و اقتصادی
بــه همدیگر پیونــد بزند.افغانســتان،
کشورهای اســیای جنوبی را که به انرژی
فراوان نیازدارند ،به کشــورهای سرشار
از انرژی آســیای مرکزی وصل می کند
و برعکس،جنوبی ها ،بــازاری به ارزش
صــد هامیلیاردها دالر برای کشــورهای
آســیای مرکزی و شرقی فراهم می سازد
که ارمغان آن ،مردمــان مرفه،ملت های
ثروتمند ،دولت های متقــدر و باثبات و
منطقه امن و آرام خواهد بود.
این نقش حیاتی شــالوده دیپلوماســی
منطقه ی افغانســتان را در سالهای اخیر
تشکیل میدهد؛ برگزاری شش دور اجالس
ریکا جهت شناســاندن و قبوالندن نقش
افغانســتان برای منطقه و جهان ،افتتاح
پروژه تاپی ،پروژه کاسا،1000بندر چابهار،
وصل شــدن به خطوط غرب و شرق و...
حاصل این دیپلوماســی می باشد و ضمنا
از استقبال فراوان منطقه ی و جهانی نیز
برخوردار می باشد.
کریــدور منطقه؛ آرزوی کــه دیگر رویا
نیست
از لحاظ جغرافیایی افغانستان پل اتصال
کشورهای اسیای جنوبی به اسیای مرکزی
و شرق میانه به حســاب می رود .سالها

ضیا دانش

جنگ و نا امنی در افغانســتان ،کشمکش
های سیاســی میان دولت های منطقوی و
مداخالت فرامنطقه ی سبب شده است که
میلیاردها انســان در این نقطه ی از زمین
نتوانند از پتانسیل های اقتصادی و انسانی
عظیم خویش بهره ببرنــد حتی برعکس،
هیوالی فقر و نا امنی بر فراز بسیاری از این
کشورها چنگ بیاندازد.
ولی به نظر می رســد در واپسین سالها ،به
یمن ابتکار و تالش های افغانستان ،به تدریج
زمینه همگرایی بخصوص در بخش اقتصادی
و امنیتی رو به رشد است در منطقه در حال
ظهور می باشد که برگزاری نشست های ریکا
در این کشورها و اجرایی شدن چندین طرح
بزرگ اقتصادی با بودجه میلیاردها دالر نمونه
های آن به حساب می رود.
تبدیل شدن افغانستان به عنوان نقطه ثقل
کریدورمنطقه ی دقیقا تا افتتاح پروژه تاپی

و کاســا یک هزار ،شــبیه یک رویا بود و
کمتر کسی در منطقه ،به عملی شدن آن
خوشــبین به نظر می رسید،لیکن افتتاح
این پــروژه بزرگ و اتصال افغانســتان و
کشــورهای منطقه از طریق خطوط آهن
و جاده ،افتتــاح بندر چابهــار ،نزدیک
شــدن به بهره برداری از مسیر ترانزیتی
و ترانســپورتی راه الجورد نشــان داد
که گام های بلندی به ســمت تحقق این
رویاها برداشته شده است و تبدیل شدن
افغانستان به کریدور منطقه ی ،دیگر یک
رویا نیست.
هم اکنون افغانســتان از طریق غرب و
شــمال و نیز جنوب با جهان وصل شده
اســت و با اکثر کشــورهای منطقه ی از
طریق جاده ،خط آهــن و یا حمل و نقل
هــوای و دریایی در ارتبــاط بوده و این
کشورها نیز از طریق راههای ترانسپورتی

و ترانزیتی افغانســتان ،با یکدیگر پیوند
یافته اند.
اهمیــت پروژه های منطقــوی و جایگاه
افغانستان
با وجود سنگ اندازی های فراوان منطقه
ی علیه افغانستان و افزایش نا امنی ها در
مسیرهای ترانزیتی در کشور ،دیپلوماسی
همگرایــی منطقه ی اما تــا درحد قابل
خوشبینانه ی درحال به ثمر رسیدن است؛
پروژه تاپی و کاســا یک هــزار در آینده
نزدیک صدها میلیون شهروند کشورهای
را که از این پروژه مســتفید می شــوند،
همدل،همدرد و هم درک خواهد ســاخت
و درهمگرایــی ملت های منطقه و نزدیک
ترشــدن روابط دولت های ذیدخل ،تاثیر
مانــدگاری برجا خواهد گذاشــت .بدون
تردید ،این پروژه تنهــا جنبه مصرفی و
بار اقتصادی ندارد ،بلکه کلید روشنایی و
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منبع تحوالت اجتماعی و فکری در مناطقی
خواهد شــد که بحران و التهابات حاکم در
آنها ،ناشی از فقدان رفاه و نبود بسترهای
اولیه زندگی است.
در بعد دیگر؛ افغانســتان با وصل شــدن
به خطوط بین المللی راه آهن کشــورهای
آســیای مرکزی ،زمینه اشــتغال زایی،
تجارت و رونق اقتصــادی برای میلیاردها
انسان اسیایی جنوبی فراهم ساخته است.
کشورهای اسیایی هم اکنون قادر هستند
که از طریق افغانســتان عــاوه بر تبادل
فرصت ها و امکانــات دو و یا چند جانبه با
یکدیگر ،زمینه داد و ســتد با کشورهای
اروپایــی ،خاور دور و آمریــکا را نیز برای
خویش فراهم بسازند.
بدون شــک ،دســتاوردهای افغانستان
تنها و منحصر به خود این کشــور نخواهد
بــود ،بلکه این تالش ها باگذشــت زمان،
میلیاردها انســان این منطقه را با یکدیگر
و با کشــورهای فرا منطقه ی پیوند خواهد
زد ،به کاهش تنش هــای منطقه ی کمک
کرده ،روابط مبتنی بــر تعامل همگرایانه
بربنیاد منافع متقابل را تقویت خواهد کرد
وبه توسعه ،شــکوفایی و ترقی این بخش
از جهان کمک کرده و باعث تســریع روند
اقتصادی اسیایی خواهد شد.
تالش های افغانستان برای تحقق همگرایی
منطقه ی و به بار نشستن این تالشها ،سبب
خواهد شــد که در این آینده کشــورهای
منطقــوی از پیامدهــای رقابت بر ســر
اســتراتیژیکی بودن موقعیت جیوپولتیک
افغانســتان متضرر و نا آرام نشوند و بلکه
برعکس ،شاهد رشد،شــکوفایی و تقویت
صلح و ثبات در منطقه باشــند .پروژه های
مشــترک منطقوی،مانع تصمیم گیری تک
روانه بعضــی از حکومت های منطقه ی می
شود و به تحقق آسیایی کمک خواهد کرد
که همگرایی درمنطقه از شــالوده سیاست
های سیاســتمداران و حکومــت گران را
تشکیل دهد.

دشمنی های شخصی بر سر تجارت پرسود
معادن افغانستان (قسمت دوم )
نویسنده :فرنز ج.مارتی /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده
تالش بــرای قبضه قــدرت و منابع مالی
بیشتر  ،مانع توسعه کشور است.
زلمی خان ادعای حاجــی ملک مبنی بر
دشمنی او با حاجی ملک را رد کرد و گفت
که او هیچ قصد و توطئه ای برای به کنترل
گرفتن معادن ندارد ،او هیچ کینه و غرضی
نســبت به حاجی ملک ندارد .علی رغم
این گفته های زلمی  ،او ادعا کرده اســت
که حاجی ملک با طالبان همدســت است
و بــه طالبان پول می دهــد تا در صورت
ضرورت از طالبان کمک بخواهد  ،همچنین
با مقامات عالی رتبه پیشین حکومت تبانی
کرده اســت تا معادن را به کنترل خود در

 کارتون روز

آورد .زلمی خــان می گوید می بینید همه
اتهاماتی کــه حاجی ملک بر من وارد می
کند اتهامات سیاسی است و توسط حاجی
ملک و طرفــداران وی در حکومت صورت
می گیرد تــا افکار عمومی از اصل موضوع
به انحراف کشانده شود ،او در حال حاضر
فرمانده نیروهای محافظت از معادن هست.
در ایــن رابطــه نه تنها زلمــی خان که
بســیاری از منابع هم حاجی ملک و گروه
مســلح غیر قانونی وی را متهم می کنند
که با استفاده از امکانات عمومی الجورد را
استخراج می کند و از آن استفاده شخصی
می نماید و برخی ها هم می گویند حاجی
ملک به طالبان پول می پردازد تا به نحوی
از کنترل وی بر معــادن الجورد حمایت
کند .جای تعجب نیســت که حاجی ملک
تمامی اتهامات را رد کند و اصرار دارد که
او طرفدار مردم هســت و طرف مردم می
ایستد و او بوده است که برای احقاق حق
مردم علیه زلمی خــان که متهم به دزدی
شــده بود اقدام کند و حق مردم بدست
شان سپرده شود.
حاجــی ملک آزادانه اذعــان می کند که
معدن الجــورد متعلق بــه دولت و مردم
هســت و دولت حق دارد که سهم خویش
را بــردارد .هر چند او نمــی تواند حرف
های قانع کننده ای بیان کند که پس چرا
از طــرف حکومت هیچ ســندی مبنی بر
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استخراج الجورد ندارد و چطوری مالیات
را پرداخت می کند به جای آوردن دلیل
به صحبت های بلند باال می پردازد و زلمی
خان را متهم می کند که او مقامات دولت
را به گروگان گرفته و مانع یافتن راه حل
می گردد .ازطرف حلقات سیاسی مختلف
به حاجی ملک فشــار می آورند به خاطر
اینکه او با استفاده از نفوذ خویش و کسب
حمایت های مردمی بــه مرد قدرتمندی
تبدیل میشود و کنترل معدن را به آسانی
بدســت می آورد ،یا این حلقات کوشش
می کنند کــه او را برکنار کنند چرا که او
در حال بهره وری شخصی از معدن است،
او خود و اطرافیانش را ثروتمند می سازد
 ،و هیچ ترسی از باج دادن به طالبان برای
کسب حمایت آنان ندارد.
طرف مقابــل حاجی ملک هم همین نیت
را دارد کــه به این گنج دسترســی پیدا
کند ،هر کدام کوشــش دارند تا ســابقه
ناخوشایند طرف مقابل را وسیله ای برای
به زیر کشاندن همدیگر استفاده نمایند.
زلمی خان می گوید که او پیشنهاد داده
است که برای محافظت از معادن نیروهای
جدیدی اعزام گردد که بی طرف باشند نه
به او وابسته باشد نه به حاجی ملک ،با این
اقدام مانع درگیری ها خواهد شد ،با این
حال نمی توان دخالت های بیرونی حاجی
ملک را نا دیده گرفت او حتما مشکالتی

را ســر راه این نیروها قرار خواهد داد او
اصرار دارد کــه نیروهای محافظت معادن
باید از افراد همین روستا باشد کسانی که
از خانه و کاشانه خود دفاع می کنند البته
منظور ایشــان افرادی از طرفداران خود
وی هســتند ،جایی که دولت هیچ نیرو و
اقتداری ندارد مشکل به نظر می رسد راه
حلی بتوان یافت.
چیزی که بیشتر باعث پیچیدگی موضوع
میشود ادعای درگیر بودن شخصیت هایی
در سطح ملی است آنها دعوای بین حاجی
ملک و زلمی خان را از ســطح محلی به
سطح ملی کشانده اند .حاجی ملک ادعا
می کند که افرادی در ارگ به حمایت زلمی
خان پشت سر اوایستاده اند و منابعی هم
نشان می دهد که مقامات بلندپایه سابق
دولتی از حاجی ملک حمایت می کنند و
بطور غیر قانونی الجورد را استخراج و به
فروش می رســانند .حاجی ملک و زلمی
خان هر دو ایــن اتهامات را رد می کنند
و تاکنون تایید هم نشــده است .چیزی
که می توان گفت این هســت که تعدادی
از مقامات رسمی برای حاجی ملک البی
گری می کننــد ،یک منبع محرمانه تایید
کرد که در اوایل ماه نوامبر امسال پشت
درهای بســته بین این مــردم و وزارت
داخله در رابطه با معادن گفتگوی صورت
گرفته اســت .در هر صورت ،طرف های

درگیر به هر قیمتی مانع دست یافتن به راه
حل هســتند .بخصوص در جایی که معدن
پر از پول باشــد و حکومت حضور چندانی
نداشته باشد .در پایان هیچ چیز مشخص
و واضح نیست حتی حاجی ملک هم نمی
داند که وضعیت چطور خواهد شد و حتی
وی نمی داند که سرنوشــت کاندید شدن
وی به عنوان فرمانده نیروهای حفاظت از
معادن به کجا رسیده است.
در یک نگاه خیلی ســخت است که ندانی
چه وقت و چه کسی خواهد توانست این
زد و بندهای سیاســی  ،این دشمنی های
شــخصی که معادن های افغانستان رادر
چنگ خود دارند بشــکند و از بین ببرد،
جای تعجب نیســت افغانستانی که پر از
دشــمنی های سیاســی و شخصی است
چنین مســایلی حتی در ســطح باالی از
حکومت ظاهر شــود ،و اینگونه مســایل
حتی شکاف بین رییس جمهور افغانستان
و رییس اجراییه اش ایجــاد کند .از این
رو درست اســت که افغانستان روی گنج
ثروتمند الجورد و ســایر معادن نشسته
است اما معادن افغانســتان در بین یک
کشــمکش داخلی قــرار دارد و راه حلی
برای آن دور از انتظار اســت ،بنا به نظر
می رسد این معادن وسیله و سبب رشد
و توســعه این کشــور فقیر و جنگ زده
نخواهد شد.

روزنامةافغانستان ما از همة دانشمندان و نویسندگان
دعوت به همکاری می نماید.
هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز دارد.
مقاالت وارده بازگردانده نمی شود.
مسئولیت مقاالت به عهدة نویسندگان آنها است و
تنها سرمقاله بیانگر
دیدگاه روزنامه افغانستان ميباشد.
www.dailyafghanistan.com
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com

