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 بحران افغانستان

   2021نوامبر    12فریده نوری                                                     جمعه              

 یک فرصت طالیی برای تاشکند 

 با داشتن روابط خوب با طالبان، 

 با همسایۀ جنوبی خود از سر گرفت  ازبکستان تجارت را

 (Le mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 Emmanuel Grynszpanخبرنگار: 

 06.11.2021تاریخ:

 مترجم: فریده نوری 

آهستگی در طوفان ریگ نمایان شد و دوباره در بین طوفان ریگ پنهان گردید و به مسیر خود    ا یک ریل مواد تجارتی ب

 به طرف سرحد افغانستان ادامه داد. 

کسی به لسان روسی تقریبی در نزدیکی سرحد ازبکستان از یک خاک باد و شمال که از طرف جنوب می  ایک رانندۀ ت

حرف می زد. نگهبانان سرحد که مانند قوای خاص مجهز و تا   بود،  ،، و قوۀ دید را در صد متری مغشوش ساختهورید

 دندان مسلح می باشند، به هر کسیکه به سرحد نزدیک شود فوراً امر می کند که از آن جا دور شوند.

 تنها رانندگان الری ها و یا بعضی از سوداگران افغان با داشتن ویزۀ ازبکستان می توانند رفت و آمد کنند. 

از دوباره رفتن    ،جمعیت افغان ها ایکه در شهر ترمز که در ده کیلومتری سرحد واقع می باشد، زندگی می کنند  اکثریت

 به وطن خود منصرف شده اند. 

در این جا مستقر شده است می گوید که: "من اگر داخل    1990یک کسبه کار که یک شرکت تجارتی دارد و از سال های  

فلهذا می دانم که بهتر است که  ،وم"، و عالوه نمود که "من پاسپورت ازیکستان را ندارمافغانستان شوم فورا کشته می ش 

 آن ها تنها به منافع خود فکر می کنند".  ،خود باشم: "ازبک ها ما را کمک نمی کنندۀ در گوش

ها از یک صد افغان  جمعیت افغان ها به دو هزار نفر می رسد و اکثریت شان در منطقۀ ترمز مستقر شده اند. ازبکستان تن

 طالبان فرار کردند. چنگ استقبال کرد. که در بین آن ها ده پیلوت و بقیه نظامیان افغان می باشند که در ماه آکست از 
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ازبکستان می کوشد که با طالبان روابط نزدیک داشته باشد و نمی خواهد که آن ها را آزرده بسازد. ازبکستان یکی از 

با وجود ایکه هنوز برای به رسمیت شناختن   ،بسته نکرده است  را   د که سفارت خود در کابلپنج کشور در دنیا می باش

دولت طالبان متردد می باشد. یک منبع دیپلوماتیک اُزبک به اخبار لو ماند گفت: »ما منتظر چراغ سبز از طرف بعضی 

 جه روسیه و چین می باشد.از اعضای مشورتی شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد هستیم«، ریفرانس وی متو

یک دیپلومات افغان در ازبکستان، شکایت دارد که فشار ها برای بیرون راندن کارکنان دیپلوماتیک که به رژیم قبلی  

افغانستان وفادار ماندند، موجود است. »اگر تاشکند دولت طالبان را به رسمیت بشناسد، خطر زیاد موجود است که ما را 

راج کنند. فعالً ما در حال پالیدن یک وسیلۀ دیگر برای پناهندگی در یک کشور دیگر می باشیم،  به طرف افغانستان اخ

 برای ما باز نیست و ما در یک تاریکی قرار داریم. یاما هیچ در

شهر ترمز از زندگی تاریک برای افغان ها به تشویش نیست. هیچ نوع اهتمامات که نشان دهندۀ گرفتن برای امنیت در 

 یا در اطراف مسجد در هنگام نماز روز های جمعه باشد گرفته نشده است. شهر و 

طالبان می باشد. »هشتاد فیصد   باخط مش دولت ازبکستان مبتنی بر ادامۀ همکاری و تضمین روابط خوب همسایگی  

اظهار نمود. وی رئیس     Oybek Roziyevبرق کابل را ازبکستان تأمین می کند«، با غرور و افتخار اُویبک روزیوف  

تخصصی مرکز آموزشی برای اتباع افغان است که مربوط وزارت تحصیالت عالی و ثانوی  ازبکستان می باشد که  

ن  اریمیالدی در شهر ترمز برای تعلیم و تربیه انجن  2017معموالً به نام پوهنتون راه آهن مسما و این تشکیالت در سال 

ی را که به اقلیت های ازبک مربوط بودند« به  ئخلق گردید، الکن »تنها افغان ها   مخصوصاً برای افغان ها  ،راه آهن

 صورت مجانی تدریس می نمایند.

به قول این اخیرالذکر، ازبکستان تا به شهر مزار شریف در صد کیلو متری خاک افغانستان ریل که حاوی چوب، غله  

 گون ها دوباره خالی بر می گردند".جات و سامان و لوازم ساختمانی می باشد، می فرستد. "وا

اصوالً خط آهن باید تا به شهر پشاور پاکستان از طریق کابل ادامه می یافت، اما از وقت به قدرت رسیدن بنیادگرایان 

کار ساختمانی آن توقف کرده است. این پروژه از حمایت امریکا برخوردار بود، زیرا به این صورت کابل توسط یک  

ا آسیایی مرکزی ارتباط پیدا می کرد و به این ترتیب از وابستگی اش با پاکستان کاسته می شد. و توسط شبکۀ راه آهن ب

 آن پیکن، که آرزو دارد آن را با "راه جدید ابریشم" خود مدغم نماید.

بحر    هت داشتن یک مسیر بهججنوب،    با"مانند دیگر کشور های آسیایی مرکزی، ازبکستان نیز در صدد انکشاف تجارت  

 می باشد. اکثریت راهرو ها و داالن های نقلیاتی و پایپلین ها از افغانستان عبور می کند.

و متخصص آسیای مرکزی، برای تحقق بخشیدن    A&M استاد در پوهنتون تکزاس  Edward Lemonقرار گفته های  

 به این پروژه ها موجودیت ثبات در افغانستان بسیار اساسی می باشد.

 ه به امنیت: اهمیت و توج
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می گوید: در    Centre Carnegie de Moscouمتخصص آسیای مرکزی در  Timur Umarov»تیمور عمروف  

حقیقت هیچ کس فکر نمی کند که افغانستان در آیندۀ نزدیک به اندازۀ کافی امنیت پیدا کند تا در آن جا سرمایه گذاری  

صورت بگیرد، و عالوه می کند من فکر نمی کنم که دولت ازبکستان آنقدر ساده لوح باشد که دولت نو کابل را نوازش  

 ن به آن طرف صادرات دارد. بدهد. فعالً تنها به نفع ازبکستا

 Bakhtyar Alimdjanov     بختیار حلیم جانوف یک متخصص امور در تاشکند ارزیابی می کند که موقعیت اقتصادی

افغانستان بسیار زیاد به تمویل کنندگان بین المللی ارتباط دارد. و در مورد سودمندی راهرو ای که از افغانستان عبور کند 

 می باشد، و فکر می کند که زیادتر به نفع پیکن است.برای کشورش خوش بین ن

»ازبکستان به اندازۀ کافی پیداوار تولید نمی کند که ضرورت به تنوع مشتری داشته باشد، به زودی ازبکستان شامل 

 ( خواهد شد )تحت نفوذ روسیه(. Eurasiatiqueآسیا ) -اتحادیۀ اقتصادی اروپا 

موافقت دارند: که سیاست تاشکند در مقابل همسایۀ جنوب پرآشوبش به امنیت تعلق   این سه متخصص اقالً باالی یک نقطه

 دارد.  

را بازی می کند، » تمام قدرت   گد که افغانستان امروز از نقطۀ نظر جیوپولیتیک یک رول خیلی بزرگویدعمروف می 

در افغانستان استفاده نمایند و  های بزرگ می کوشند تا از خاک ازبکستان برای کمک های بشری و مانور های نظامی  

 همین باعث بلند بردن اعتبار یا پرستیژ تاشکند می شود.«

بدبختی یکی سبب خوشبختی دیگران می گردد، اما در تاریکی منطقوی ناکامی یا نا امیدی نیز می تواند بسیار ناگهانی، 

 خشن و بی رحمانه باشد. 

 :توافق داشت  حملۀ امریکا با "قانون جنگ" در افغانستان

آگست در کابل که سبب کشته شدن ده ملکی که در آن    29بر حسب پنتاگون، حملۀ امریکایی ها توسط ُدرون به تاریخ  

جمله هفت طفل شامل بود، یک اشتباه غم انگیز بود. بعد از ختم یک تحقیق داخلی، وزیر دفاع به روز چهارشنبه  تاریخ 

خطی از قانون و از حقوق جنگ شناسایی نگردید«. و عالوه کرد که در این واقعه سوم نوامبر اعالن نمود، که هیچگونه ت

» اشتباه در اجرای این حمله بر می گردد به قطع شدن تماس« که با تأسف سبب تلفات افراد ملکی گردید. »اشخاص ایکه  

 این عمل را انجام دادند فکر کردند که یک تهدید بزرک را هدف قرار دادند«. 

 ی سفید را که فکر کردند که از مواد انفالقی مملو می باشد هدف قرار دادند«.  ایک موتر تویتا »ُدُرون 

الکن متأسفانه زمری احمدی که دریور یک مؤسسۀ غیر دولتی بود با فامیلش در داخل موتر قرار داشتند، واشنگتن به 

                              خاطر این اشتباه خود درخواست عفو نمود.             
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