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تجارب و رویداد های سه ونیم دهه جنگ و
ویرانی در کشگرر اگا اگراهی ان دا دارد کگه
اکثراً ناااداراا کشرر هگای هساگایه ان جس گه
پاکاتاا با اشاهدة اشگالت نایگی ان جنگ و
ناهنجاری های که خرد یاا نیگ در دا سگمیم
برده اند ،بان هم تتش دارنگد ،تگا بگا اسگت اده ان
سیاست های برق سرنی و دوپم ر در قبال کشگرر
اا نقش بانی کنند ،به این اعنی کگه بگه ونگراا
هساایه خرب ،خرد را دایة امرباا تگر ان اگادر،
در برابگگر کشگگرر هگگای جمگگاا و بگگرای اگگرد
افغاناتاا نشاا دهند.
ااا اکنگرا کگه فشگار هگای رجگیو جسمگرر
ااریالا باالی ناااداراا پاکاگتاا افگ ایش یافتگه
است و به این واقعیگت کگه هسیشگه ناااگداراا
کشگگرر اگگا ان اداخ گگه درااگگرر سیاسگگی ن گگاای
ناااداراا پاکاتاا ،به جمانیاا و سانااا اانیت
ا گگم ات گگد داگگاهی اگگی دادنگگد ،اکنگگرا
ناااداراا پاکاگتاا بگه ارعگرد اگداخت ان
طریگگگ اگگروی هگگای افراطگگی کگه در خگگا
پاکاگگتاا تربیگگت یگگده انگگد تگگرر ارفتگگه
و ای ایرد اقرار کرده اند ،ااگا اکنگرا تگتش
دارند تا روی خرابالاری هگا و اگداخت یگاا
سرپرش بگذارند و برای رهایی خرد ان ورطئگه
هتکت بگانهم خگرد را هساگایه نیگع اعرفگی
کنند و برتعمدا دروغگین خگریش بگه خگاطر
ج رایری ان انجگا فعا یگت هگای انت گاری و
ان جگگاری کگگه ان جانگگو اگگروه هگگای افراطگگی
ااگ ی کگگه ان جانگگو تربیگگت یگگده اگگاا در
خا پاکاتاا ترر ای ایرد ج رایری ای
نسایند و حتا بگرای ااگدود نسگردا النگه هگای
دارنیگگی و تربیتگگی تروریاگگتاا و افگگراد ااگ
اخا ف افغاناتاا تدابیر هسه جانبه حتگا فعا یگت
ن اای را انجا ای دهند.
ااا اتأس انه با تسا تتیگمای کگه ناااگداراا
کشرر اا و تعمداتی که ناااگداراا پاکاگتاا در

برابر ارد هر دو کشرر سگپرده بردنگد ،در ایگن
رون ها کار به جای رسیده است که هساا خهگا
کردا و ج ا نسگردا در اگررد دناگرده هگا را
یقین بدانیم و اگرد ت دوسگت افغاناگتاا را
حگ به جانو بریساریم ،نیگرا در هسگین ه تگه
اذیته ،هیئتی که در نشات دو به خاطر رفگ
اشالت نایی ان حست انت اری در یمر کابم
ایجاد اردیده برد و اراجگه اسگنادی کگه بگاالثر
خرابالگگاری تروریاگگتاا در ه تگگه هگگای اخیگگر
اراهی دارد و سراغ راهالار های که بترانگد ان
حست انت اری ج گرایری کنگد ،بگرای رفگ
رویداد های غیر اترقبه و اراجه اسناد اگداخت
و تربیت تروریاتاا به کشرر بگه پاکاگتاا رفتگه
بردند ،بدوا دستاوردی کگه بترانگد در هسگرار
ساختن اشالم کنرنی نایی ان حست انت گاری
و تروریاتاا دارنش یافته در پاکاتاا تغییراتگی
رونسگگگا سگگگاند و تغییراتگگگی در ج گگگرایری ان
اداخت تروریاتاا رونسا اردد براشتند.
براسا ا ته و اظمار سخنگری ونار ااگرر
خارجه نشات هیئت افغاناتاا با هیئت پاکاگتاا
در راستای ج رایری ان اداخت و هسالگاری
در تگگأاین اانیگگت دسگگتاورد و نتگگایج ا یگگد و
ثسربخشی در قبال ندایت.
این در حا ی اسگت کگه براسگا بردایگت
دااهاا ورته های سیاسی ،ناااداراا پاکاتاا
اگگی خراهنگگد بگگار دیگگگر بگگا اسگگت اده ان هسگگاا
سیاست هگای دوپم گری خگرد ان هسالگاری در
پروسة ت یانه خا ی کنند و بانهم النگه هگای
تروریاتاا را در داخگم خگا خگرد تقریگت
نسایند .در حگا ی کگه ناااگداراا پاکاگتاا در
برابر جمانیاا و ان جس ه رجیو جسمرر ااریالا نیگ
ووده هسالاری داده بردند ،و گی تگااکنرا کگه
چندین نشاگت چنگد جانبگه ایگاا افغاناگتاا و
پاکاتاا ترر ارفت ،تا اکنرا هیچ تغییراتی
در سیاسگگگت هگگگای دوبُعگگگدی و دوپم گگگری

ناااداراا پاکاتاا رونسا نگردید.
ا ته ای یگرد کگه ناااگداراا پاکاگتاا در
چنگدین ج اگه وکن راناگگمای جمگانی در برابگگر
ایترا کنندااا و بعد ان اوتا راهبگرد تگانه
ترااپ و اظمارا وی در ارتباط پاکاتاا ،تعمد
کردند که در اقابم تروریاتاا هسگگا بگا سگایر
کشگگرر هگگا ابگگارنه اگگی کننگگد حتگگا النگگه هگگای
تروریاگگتاا را در داخگگم خگگا دا کشگگرر
اادود ای سانند .و ی وقتیاله یع ادتی یا حتگا
چندرونان این تعمدا نگذیته برد که تعمگدا
وووده ها کااتً به فرااریی سپرده ید بگروالو
تسا تعمدا ان قرینه کگااتً واعگ اسگت کگه
بانهم برای تسریم وتجمی تروریاتاا درداخگم
پاکاتاا تتش اگی نساینگد تگا دتگش جنگ را
درکشرراا یع ه ورنگمدارند .براسگا اظمگارا
رجیو جسمررافغاناتاا بارهگا دو گت ورهبگراا
افغاناگگتاا حاگگن نیگگت خگگردرا بگگرای ایجگگاد
اناسبا نیع با پاکاتاا ثابگت کردنگد ودریگن
راستا ان هیچ تگتش دریگن نالردنگد چنگاا کگه
اکنرا کشررهای جماا درقاست حاگن نیگت
افغاناتاا واناسبا با پاکاتاا وبه ایجگاد تگ
یع وتردید ندارند نیرا ثابت یگده اسگت کگه
ااهم نیت ت داریگم وهگم طگرل تگ کگه
هسین اناسبا ودیدااه اثبت در ورتگه هگای
سیاسگگی ب راتگگرین دسگگت دورد بگگرای کشگگرر
اابرده ای تراند ااا پاکاتاا درین پروسه تگ
به تعمدا خرد اتگتً وسگم نالگرده وان هسگاا
سیاست های دو پم ر ودو بُعدی درتسا نشاگت
ها واتقگا هگای تعمگدی اسگت اده اگی کنگد
درحا یالگگه کابگگم بگگدوا ان پاکاگگتاا هسالگگاری
وحان نیت تسگا کشگررهای انهقگه را بگرای
تأاین وترویج ت وثبگا درافغاناگتاا بگاخرد
دارد دیریا نود تگ درافغاناگتاا تگأاین اگی
اردد وارد کشرراادرفضای درااگش ننگدای
خراهد کردند.

الس وهونکي دالس
وهني الس نه اخلي
ع -متين

به اسگتقبال ان دغگان کگار پگرواة
تاپی در افغاناتاا ،یگع یگنبه یگو
اذیته ارت اوا یسال یگمر هگرا
چراغاا ید.
تدها تن ان یمرونداا و اقااگا
دو تی در یسال یگمر هگرا اگرد
هم دادند تا با نصو تاب ری تگاپی و
نررافشانی سگاحا یگسال یگمر ،بگه
اسگگتقبال دغگگان ایگن پگگرواة بگ ر
اقتصادی بروند.
بنیاد خیریه نبیا رحسگهص) کگه
ابتالر نررافشانی ارت اوا یسال یمر
هرا و تنگریر نشگاا تگاپی در ایگن
ساحه برد ،عسن برا اری هسایشگی
خراهاا هسالاری کشررهای انهقگه

ااگگترده ارداگگی در ورتگگه هگگای
اخت گگف ،اایگگدواری بگگه اجگگرای
ارفقانه این پرواه را افگ ایش داده و
و سای هرا بگه حسایگت ان پگرواه
تاپی قاطعانگه تگدای خگرد را ب نگد
نسرده اند و هرارنه اختل در روند
اجگگگرای پگگگرواه تگگگاپی را اغگگگایر
دستررا دینی و در تضاد بگا انگاف
ا ی اوت کرده اند".
دقگگای رحیس گی اف گ ود "ارو گگه
های دینی و راهنساییهای و سگای
دین بگر افالاروااگه اثگرا اانگداار
دایته و روحیه هسالگاری را تقریگت
نسرده است".
وا گگی هگگرا ان پیشگگرفت قابگگم

در جمت تقریگت روابگه اقتصگادی
بیشتر به هگدد ایجگاد رفگاه در بگین
ارد کشررهای این حرنه ید.
سید و یم کبرنانی ،وضر یررای
والیتگگی ،ااگگعرده کرخگگی ،وضگگر
پار ساا و کگااراا و ی ایگی ،رجگیو
یگگگگررای والیتگگگگی هگگگگرا ان
ن دیعیدا نااا دغان کگار وس گی
پرواة تاپی استقبال کردند.

قبگگرل ااگگرر تگگدارکاتی بگگه خگگاطر
براگگ اری اراسگگم افتتاحیگگه تگگاپی
نرسانی و بانسانی سه یگمر ابگران
رعگگایت کگگرد و ان تگگتش هگگای
اائرالا و هسالگاری اقشگار اخت گف
ارد ابران قدردانی نسرد.
این اقا ب ندرتبگه دو تگی تأکیگد
کرد کگه نیروهگای اانیتگی ،تگدابیر
جگگدی را بگگه خگگاطر ت گأاین اانی گت


احیگگگای راه ابریشگگگم انطریگگگگ
افغاناگگتاا بگگه حی گ نقهگگه اتصگگال
هسالگگاری هگگای اقتصگگاد انهقگگری
باو تأاین تگ وثبگا درانهقگه
خراهد ید .ساخت راه هگای دهگن
ایگگاا پگگنج کشگگرر انهقگگه انجس گگه
چین،قرغی ستاا،تاجیالاگگگگگگگگگتاا
افغاناتاا وایراا  ،وس ی یدا پرواه
تاپی و پرواه ترتگال ناینگه اتصگال
برق ترکسناتاا را انراه افغاناتاا بگه
جنگگرب دسگگیا فگگراهم اگگی کنگگد.
انجانبی اف ایش خشرنت وافراطگی
اگگری ،ترسگگعه جغرافیگگای نگگااانی
انجنگگگرب بگگگه یگگگسال افغاناگگگتاا
درکنارظمرراروه های افراطی بانا
واشخصا جدیگد برنگرانگی هگای
کشگگررهای انهقگگه افگگ وده اسگگت.
اندیگگادروناف وا ایگگن اگگروه هگگای
دهشت افگن ،نه تنما تمدیدی بگرای
انهقه ب اله بگرای جااعگه جمگانی بگه
حااب ای دید .
باهساهنگی اشگتر کشگررهای
انهقه ای تراا باگترها رادرجمگت
اقاب گگگگه باتمدیگگگگدها وارتقگگگگای
هسالاریمادرجمگگگگگگت ترسگگگگگگعه
پایداروترانا درانهقگه ایجگادکرد.
هسالاری اؤثر اقتصادی باهم نتیجگه
خگگربی بگگرای کگگاهش نگگااانی هگگا
واشالت درانهقه دارد.افغاناتاا بگه
اثابه چمارراه انهقه  ،حیثیگت ارکگ
ک یدی وپم ناینی بگرای بگردورده
یگگدا اتصگگال جسعگگی انهقگگری را
دارد .اتصگگال افغاناگگتاا ب گه دسگگیای
ایانه انطریگ بندر چابمار ایراا اایر
بی بدیم کم ه ینه  ،اناسگو بگرای

ن « -فروتن »

درجمت تگأاین اانیگت و بانسگانی
افغاناتاا اف ایش وتداو یابد .وس ی
یدا این پرواه هگا دریۀگة رویگن
اتصگگال کشگگرر هگگای انهقگگری بگگه
بانارهای جمانی جمگت ورود کگاال
وسگگراایه ق سگگداد یگگده و اقگگداای
وسگگده وامگگم دراگگررد تجگگار
اقتصادوسیاتم تراناپرر ای بایگد.
یالی انبمترین سست های هسالگاری
دربخش های برق است که اهسیگت
امسی رادربخگش تهبیگگ اشگتر
پایپتین اانترکسناگتاا ،افغاناگتاا ،

اقتصاد افغاناتاا ارثر بگرده و انیگن
طریگ ایجاد ه اراا ا ینة یغ ی بگه
وجرد خراهد داد .برق ترکسناگتاا
نه تنما برای افغاناتا ا ب اله ای ترانگد
انطریگ افغاناگتاا بگه کشگرر هگای
انهقه وتم اردد باآلخره ارثریگت
هسالاریمای انهقه را دروسگم اراجگه
خراهدکرد.درنتیجگگه هگگدد وسگگدة
ایگگن پگگرواه هگگا تگگأاین اانیگگت ،
احیاوترسعة پگرواه هگای اقتصگادی
واجتساوی درانهقه ای باید.
کشررهای تادق وهسالار به طگرر

دردینگگده ن دیگگع بگگا یگگع جریگگاا
انهقری اگی تگراا سگبو ت الگیم
ثبگگا درایگگاا کشگگررهای انهقگگه
اردید وهرکگدا بگه یگالم وسگده
سگگمسی را درپگگرواه هاای انساینگگد.
تالسیم وبمگره بگرداری خگه دهگن
عسن اف ایش حجم ابگادال بانگع
تجاری وکاهش ه ینه هگای حسگم
ونقم کاال وااگافرین بگین کشگررها
دراف ایش تران یگت ا سر گه هگای
تجاری به اقصد کشگررهای دسگیای
ایانگگه تگگاثیر قابگگم اتح گگه خراهگگد

ذین خراهدبرد .ایگن درحا یاگت
کگگه نساینگگدااا کشگگررهای انهقگگه
باحسایت انسگراایه اگذاری هگایی
درپگگرواه هگگای یادیگگده بروس گگی
یگگگدا ایگگگن پگگگرواه هگگگادرکستر
اندوسگگال تاکیگگد ورنیگگده بردنگگد.
کشررهای انهقگه بگرای یگگرفایی
اقتصگگادانهقه بایگگد فرتگگت هگگای
جدید رایناسایی وانارانگ فگرا راه
پیشگگرفت هگگای امگگم اقتصگگادی
ج رایری کنند .احیگای راه ابریشگم
نیاناساسی وامگم کشگررهای انهقگه
برده وباسگاخته یگدا ایگن راه هگا
ووس گگی یگگدا پگگرواه هگگای امگگم
تران یتی افغاناتاا به ارک تران یگت
انهقری ابگدل خراهدید.کشگرراا
درحال حاعگر بادایگتن دب هگای
فراواا وبگدوا اسگت اده اندا ،ایگن
دبمگگا بگگه ن گگ کشگگررهای هساگگایه
اگگیری د.بگگرای اسگگت اده اناا بگگه
سراایه اذاری های نیگاد انهقگری
نیاناست .باید یاد دورید کگه دریگن
بخش نقگش سگراایه اگذاری هگای
سالتررهای خصرتی درکناردو گت
بایار امم اسگت .کشگررهای ذین گ
باحسایت انطگرل هگا بگرای وس گی
یگگگدا پگگگرواه هگگگای انهقگگگری
وج گگرایری انارانگگ فگگراراه ایگگن
پرواه هگا ،افغاناگتاا رادر ااگترش
نیر ساخت هایش باید یاری نساینگد.
افغاناتاا بااان واقتصاد یگرفا تگأاین
کننگگدة انگگاف وسگگرای کشگگررهای
انهقه ،دسیای ایانه ودسیای جنگربی
ای باید .باوس ی یدا تعمدا ایگن
پرواه ها کشرراا یریع ب رکتگرین

کنارل هند در هرا نی اجرای
این پرواه را در انالشگاد اقتصگادی
افغاناتاا و انهقه امم خراند.
ا سگگد دتگگف رحیسگگی ،وا گگی
هرا  ،باناشت وصگر بانسگانی بگه
این والیت را به یگمرونداا تبریگع
ا ت و اف ود "وقتی در جاده های
یمر هگرا اگردش اگیکنگیم ،بگه
وعرل نشانههای بانسانی و نرسانی
را ایبینیم".
وا گگی هگگرا ا گگت "حسایگگت

ارفتگگه انگگد و جگگای هگگیچ نگرانگگی
وجرد ندارد؛ نیرا این نیروها ان هسه
تگگراا خگگرد بگگرای تگگأاین اانیگگت
است اده اینسایند.
در هسین حال اائرل ات ادیه
اراد ن تی هگرا نیگ ان تهبیگگ
این پرواه اقتصادی امم استقبال
کرد.
او ان ارد خراست تا هسالاری
های اانیتی و اطتوگاتی خگرد را
با نیروهای اا بیشتر سانند .

دسترسی به دبمگای دناد بگرده وراه
رابرای درهگم تنیگدای وپیرسگتگی
راه های انهقه فگراهم اگی نسایگد.
سراایه اذاری کشگرر هگای وتقگه
اند درچابمار وا ررهای اراتتتی
دا یالی انکرتاه ترین وارناا ترین
ارنهگگا بگگرای تجگگار ایگگاا ایگگراا
افغاناگگتاا  ،ترکیگگه ،ق قگگان واروپگگا
ایبایگد.هسگرایی هگای انهقگری
اناسگگو تگگرین راهالارحگگم وفصگگم
اشالت انهقه ااست.
الن است کسع هگای هدفسنگد

پاکاگگتاا وهنگگد تگگاپی دارد .ایگگن
تاثیرا اثبت نه تنما بگاالی انالشگاد
اجتسگگگاوی وترسگگگعة اقتصگگگادی
کشگگررهای ایگگترا کننگگده ب الگگه
درسگگه انهقگگه دارد .تهبیگگگ ایگگن
پرواه ها یع اب ارامسی اگی ترانگد
باید برای نقهگه اتصگال ،انالشگاد و
بمبردارتباطگگا ایگگاا دسگگیای ایانگگه
ودسگگگیای جنربی،بگگگدین ترتیگگگو
ا ایای تجارتی واقتصگادی را بگرای
هسه وارد خراهگد دورد .ااگر ایگن
پرواه هادروسگم تهبیگگ یگرند بگه

اتداو به اسا اترل بگی طرفگی
تگگ وهسالگگاری هگگای فراتگگربین
ا س گگی بگگه طگگرد ثبگگا واانیگگت
درانهقه اگا براگی دارنگد.خهرط
دهن وخهرط انتقاالتی بگرق باو تگاا
ب ند ترویج تجار هگای فرااگرنی
این هسه ای تراند ااالانا جدیدی
رادرتأاین اانیت ،هسباتگی وادغگا
اگ گؤثر درانهقگگگه تگگگااین نسایگگگد.
اارنیربناهگگاوده ی هگگای جدیگگد
باکشررهای انهقه انطریگ افغاناتاا
وتگگم یگگرد باورانگگد هاگگتیم کگگه

دایت.این خه دهگن کگه درااگیر
جدید ایراا  ،افغاناتاا  ،تاجیالاگتاا
قرغی ستاا وچین قرارارفتگه هگدد
ب ر احیگای جگاده ابریشگم خگه
دهن ا ارب ای اردد .باترجه بگه
این که افغاناگتاا هساننگد چمگارراه
ایاا هردوطرد قراردارد ،ایترانگد
نقهه وت ی ایاا کشررهای دسگیای
ایانه ودسیای جنربی باید.این وتم
تراناگگپررتی یگگع پیشگگرفت امسگگی
برای تجار فراانهقگری درانتقگال
افگگراد وااگگرال درایگگاا کشگگررهای

قگگدر هگگای اقتصگگادی درانهقگگه
خراهد اردید.
ناانی که اناف کشررهای انهقگه
درین نقهه اتصال اره بخررد دنگگاه
باتسا تگتش درپگی تگأاین اانیگت
وایجادت وثبا اقگدا خراهنگد
کرد .بنابرین افغاناتاا نگه تنمگا یگع
کشگگرر ااگگن ودارای ت گ وثبگگا
خراهدیگگد ب الگگه اننگگگاه اقتصگگادی
دهاگگگته دهاگگگته بگگگا خردک گگگایی
واستقتل اقتصادی درانهقه وگر
اندا خراهدکرد.

