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عامل پیچیدگی جنگ در
افغانستان
حفیظ اهلل زکی
جنگ افغانســتان یک جنگ نیابتی اســت و گروه های مخالف
دولت و حتا گروه داعش با پول و امکانات کشــورهای خارجی در
افغانستان می جنگند .دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی
و امنیتی کشور ،ابعاد جنگ را گسترده تر کرده و رسیدن به صلح
و ختم جنگ را نیز پچیده تر و دشــوارتر ساخته است .رقابت ها
و خصومت ها و کشور گشایی های کشورهای دیگر سبب تجاوز،
جنگ و ناامنی در افغانستان گردیده و آسایش و آرامش را از این
مردم سلب کرده است.
امروز نیز چرخ جنگ افغانســتان نه توسط گروه طالبان و داعش
که توسط کشــورهای خارجی می چرخد .اگر کمک ها و حمایت
های کشورهای خارجی از گروه های افراطی نباشند ،این جنگ در
کوتاه مدت خاتمه پیدا می کرد؛ ولی امروزه جنگ در افغانســتان
به یک فرایند پایان ناپذیر تبدیل شده است .اکنون جنگ بخشی
از زندگی و حتا فرهنگ این سر زمین را تشکیل می دهد.
گروه طالبان با پاسپورت کشورهای خارجی به هرجا که بخواهند
سفر می کند .افراد طالبان و داعش از کشورهای خارجی به صورت
پنهانی پول دریافت می کنند و اجازه می یابند تا از مردم و از سایر
دونرهای موجود در آن کشورها پول دریافت کنند .این گروه ها از
کشورهای خارجی نیازهای تسلیحاتی خود را تأمین می کنند و از
جغرافیای کشورهای دیگر به عنوان عقبه امن استفاده می کنند.
جنگ برای رهبران گروه های تروریســتی به یک تفریح و یا یک
امتیاز تبدیل شده است و آنها درسایه جنگ به ثروت های کالن
دست یافته اند و صاحب کارخانه ها و جایدادهای بزرگ شده اند
و به تجارت های کالن دســت پیدا کرده اند؛ اما این جنگ برای
پیــروان این گروه ها و برای مردم افغانســتان به عامل بدبختی،
فقر ،بیکاری ،عقب ماندگی ،دشمنی و مرگ بدل شده است .همه
روزه صدها نفر در افغانستان کشته می شوند و صدها خانواده بی
خانمان می شوند و صدهای دیگر مجبور به مهاجرت می شوند.
جنگ پروسه های بازسازی را در تعدادی از مناطق متوقف کرده
و آهنگ رشد و پیشرفت کشور را سد کرده است .به همین دلیل
مردم افغانستان از هر طرح و پالنی که به صلح و امنیت بینجامد،
استقبال می کنند.
اما این طرح ها و پالن ها چه از طرف حکومت افغانســتان باشد
و یا کشورهای خارجی باید شــفاف بوده و تمام جزییات آن در
اختیار مردم افغانستان قرار بگیرند .طرح ها و تماس های پنهانی
کشــورهای خارجی با گروه های مسلح مخالف دولت ،با توجه به
ناهمگونی سیاست کشــورهای منطقه در افغانستان ،حساسیت
برانگیز بوده و کشورهای رقیب را به واکنش متقابل وا می دارد.
اگرچه چندین ســال اســت که از تماس ها و کمک های برخی
کشــورها با گروه طالبان خبر داده می شــود و در مواردی این
تماس ها ،گفتگوها و حمایت هاعلنی هم شده است ،اما حکومت
افغانستان نتوانسته کشــورهای خارجی را قانع سازد که هر نوع
تمــاس آنها با طالبان و یا هر گروه مخالف دولت باید با مشــوره
حکومت بوده و جزییات تماس هــا و گفتگوها به اطالع حکومت
افغانستان رسانده شود.
گفتگوهای پنهانی و به دور از چشم حکومت افغانستان ،به هرحال
شک و تردیدهایی را در مورد سیاست های آن کشورها در قبال
مســایل افغانســتان بر می انگیزد و به نوعی عدم صداقت آن
کشورها را با حکومت افغانستان برمال می کند.
رییس جمهور کشــور به همین دلیل طرح روابط دولت با دولت را
پیش کش کرد و از همه کشورها خواست که باید مناسبات سیاسی
میان دولت ها شــکل بگیرد و نه دولت ها و گروه ها .در این اواخر
گفته شــده بود که روسیه با طالبان اســلحه می دهد تا در برابر
داعش بجنگند .سؤال اینجاست وقتی طالبان به صورت مداوم با
حکومت افغانستان می جنگند و سربازان اردو و پولیس ملی را به
شــهادت می رسانند ،پس چه ضمانتی وجود دارد که این گروه از
سالح های روسی در برابر حکومت افغانستان استفاده نکنند .این
مسایل و دهها مســایل پیچیده دیگر اقتضا می کند که حکومت
افغانســتان به طور جدی از کشورهای دوست افغانستان بخواهد
که در برابر افغانستان مناسبات واضح و شفاف داشته باشند و از
سیاست های دوگانه و چندگانه بپرهیزند.

مبارزه با فساد؛ مسئولیت مشترک ملت و دولت
« دیده بان شــفافیت افغانستان» گفته
است که نتایج نظر ســنجی تازه ی آنها
نشان می دهد که مردم افغانستان ساالنه
 3میلیارد دالر رشوه می دهند .آنها این
نظر ســنجی را در  34والیت کشور انجام
داده اند و نزدیک بــه  8هزار نفر در آن
شرکت داشته اند.
بر اســاس یافته های دیده بان شفافیت
افغانستان ،فساد پس از نا امنی و بیکاری،
بزرگترین مشکل مردم افغانستان است.
اشتراک کنندگان این نظر سنجی گفته اند
که فساد تاثیر منفی بر وضعیت امنیتی و
اقتصاد دارد و باعث شده است که هراس
افکنی تقویت شود .دیده بان شفایت هر
دو سال یکبار یک نظر سنجی انجام می
دهد و میزان شــفافیت در حکومت داری
را به سنجش می گیرد ،این پنجمین نظر
سنجی این نهاد بود که یک روز پیش تر
از « روز جهانی مبارزه با فساد» در کابل،
نشر شد.
نظرسنجی دیده بان شفافیت افغانستان،
چیزی تازه ی را آشــکار نمی ســازد،
افغانســتان سالهاست که در بخش فساد
اداری در جهان ،دارای جایگاه و مقام است
و همه ساله جزء سه کشور فاسد دنیا بوده
است .اما نکته ی قابل توجه در نظرسنجی
دیده بان شــفافیت ،میزان پولی است که
از سوی مردم افغانستان به صندوق فساد
واریز می شــود .رشوه دهی یکی از انواع
فســاد اداری است که بیشتر مردم عادی
در آن دخیل هســتند .آنها وقتی در یک
اداره دولتی مراجعه می کنند و با مشکل
مواجه می شــوند ،برای حل مشکل خود
تالش می کنند به راه هــای غیر قانونی
متوسل شوند و رشــوه دهی به مامورین
دولتی در سطوح مختلف ،یکی از راه حل
ها است.
فساد اداری در افغانستان به یک فرهنگ
تبدیل شــده اســت ،فرهنگی که سایه
ی شــوم آن ،ابعاد مختلف زندگی مردم
افغانســتان را تحت تاثیر قرارده است.
وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود،
تمام افراد جامعه ،خواسته و یا ناخواسته،
در آن دخیل می گردند .نظر سنجی دیده
بان شفافیت افغانستان نشان می دهد که
مردم افغانستان عمال در چرخه ی فساد
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دخیل هستند و ساالنه سه میلیارد دالر را
از طریق رشوه دهی ،در این چرخه وارد می
سازند.
از حکومت افغانستان همواره بخاطر ناکامی
در مبارزه با فساد اداری ،انتقاد شده است،
امــا آنچه که تا کنون به آن توجه نشــده
است ،اهمیت نقش مردم در مبارزه با فساد
اداری اســت .همواره مبارزه با فساد اداری
یکی از مسئولیت های دولت دانسته شده
است و گفته شده اســت که دولت در این
راســتا برنامه و اراده جدی نداشته است،
در حالیکه مبــارزه با فســاد اداری یک
مســئولیت مشــترک ملت و دولت است،
مردم و دولت به صورت مشــترک از فساد
متضرر می شوند و در قبال ضرر مشترک،
باید مسئولیت مشترک وجود داشته باشد.
رئیس جمهور غنی گفته بود فســاد « شرم
ملی» است ،برای زدودن شرم ملی ،بوجود
آمدن مسئولیت ملی ،یکی از ضرورت های
جدی است.
کاهش فســاد اداری در افغانستان نیازمند
مبارزه همگانی است ،بدون مبارزه همگانی
و همکاری مشــترک دولت و مردم ،مبارزه
با فساد سخت و دشــوار می گردد .دولت
بایــد قوانین را تطبیق کنــد ،اراده جدی
برای مبارزه با فســاد از خود نشان دهد،
راهــکاری دقیق و موثر را در این راســتا

روی دست گیرد و عاملین اصلی فساد را
در سطوح مختلف دولت ،مجازات کند .اما
از سوی دیگر مردم نیز باید در امر مبارزه
با فســاد اداری سهیم شوند .مردم باید به
قانون باورمند گردند ،برای مشکالت خود
راه حل های قانونی جســتجو بکنند و در
برابر مطالبه رشوه از سوی عاملین فساد،
مقاومت نشان دهند.
در یک طول یک و نیم دهه گذشــته ،به
همان اندازه که دولــت عملکرد ضعیف و
ناکارآمد در امر مبارزه با فســاد داشــته
اســت ،به همان میزان مردم افغانستان
تحت تاثیر عاملین فســاد قرار گرفته اند
و نتوانســته اند در برابر مطالبه ی رشوه،
از خود مقاومت نشــان دهنــد و امتناع
ورزند .عملکرد غیر موثر دولت و مردم در
راستای مبارزه با فساد اداری باعث شده
است که فســاد بیشتر گسترده گردد و به
یک فرهنگ تبدیل شود؛ فرهنگ شومی
که اکنون یکی از چالش های اصلی بر سر
راه حکومت داری خوب ،ثبات سیاســی،
امنیتی و اقتصادی کشور است.
عوامل مختلفی باعث شده است که مردم
افغانستان در چرخه ی فساد دخیل گردند
و در مقابل عوامل فساد و مطالبه ی رشوه
از خود مقاومت نشان ندهند .نبود حاکمیت
قانون و عدم مجازات عاملین فســاد می

تواند از عمده ترین دالیل این امر باشــد.
شبکه های فساد در درون ادارات دولتی،
حاکمیت قانون را به چالش کشــیده اند و
قدرتی فراتر از قانــون برای خود تعریف
کرده اند و کسانیکه در برابر آنها خواستار
اجرای قانون شــده اند ،همــواره متضرر
گردیده اند و مشکالت شان حل نگردیده.
از سوی دیگر با وجود راه اندازی کمیسیون
های مبارزه با فســاد و در این اواخر مرکز
عدلی و قضایی مبارزه با فســاد ،هنوز هم
عاملین اصلی فساد اداری مجازات نشده
اند.
در نبــود حاکمیت قانون در ادارات دولتی
و عدم مجازات و برخورد قانونی با عاملین
فســاد ،باورمندی مردم به قانون مداری و
رفتار قانونی کاهش مــی یابد .برای اکثر
مــردم این باور به وجود آمده اســت که
رفتار قانونی ،بیشــتر از اینکه برای حل
مشکالت آنها تســهیل کننده باشد ،خود
مشکل آفرین است و رسیدن به راه حل را
برای آنها سخت و دشوار می کند .به همین
خاطر اســت که آنها اغلب اوقات هنگام
مواجه شــدن به یک مشــکل در ادارات
دولتی ،در جســتجوی راههای غیرقانونی
هستند .در چنین وضعیتی است که شبکه
های فساد بیشتر تقویت می گردد و چرخه
ی فساد قدرتمندتر به حرکت خود ادامه
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می دهد.
برای اینکه مردم افغانســتان در امر مبارزه
با فساد اداری سهیم شــوند و مسئولیت
شــان را در این راســتا انجام بدهند ،باید
از ســوی دولت آگاهی دهی صورت گیرد.
باید به مردم گفته شــود که آنها مجبور به
پرداخت رشوه به مامورین دولتی نیستند و
در صورت مطالبه ی رشوه از سوی مامورین
دولتی ،مــی توانند به مراجع دیگر مراجعه
کنند و خواهان رســیدگی به مشکل شان
شــوند .اما متاسفانه حکومت هنوز در این
راستا آگاهی دهی الزم را انجام نداده است
و تسهیالت الزم را برای گزارش فساد اداری
نیز فراهم نکرده است.
از ســوی دیگر باید به مردم افغانســتان
اطمینان داده شود که در صورت جستجوی
راه حل های قانونی برای مشــکالت شان،
به مشــکالت آنها رســیدگی قانونی و بی
طرفانه صورت می گیرد و به شــکایت آنها
از عاملین فســاد نیز رسیدگی صورت می
گیرد .متاسفانه حکومت افغانستان تا کنون
نتوانسته اســت فضایی را بوجود بیاورد که
چنین اطمینانی در ذهن مردم ایجاد شــود
و آنها را باورمند بــه قانون مداری گرداند.
در واقع حکومت افغانستان هنوز نتوانسته
برای مردم افغانستان ثابت بسازد که قانون
در ادارات دولتی افغانســتان حاکمیت تام
دارد ،به همین خاطــر باورمندی به قانون
کمرنگ شــده اســت و رجوع به واسطه
های سیاســی قدرتمند و پرداخت رشوه،
از راههای معمول برای حل مشــکالت در
ادارات دولتی افغانستان گردیده است.
حکومت افغانستان برای اینکه اعتماد مردم
افغانستان را به دســت بیاورد و باورمندی
به قانون گرایی را تقویت کند ،باید از خود
اراده قاطع در راستای مبارزه با فساد اداری
نشان دهد .یگانه راه نشــان دادن چنین
اراده ی برای مردم افغانســتان ،مجازات
عاملیــن قدرتمند فســاد در درون دولت
اســت .در صورتیکه حکومت بتواند چنین
رویکرد جدی در امر مبارزه با فساد اتخاذ
کند ،مردم نیز دیگر در جستجوی راههای
غیرقانونی نخواهند بــود و تالش خواهند
کرد تا در برابر فساد از خود مقاومت نشان
دهند ،قانون مدار باشند و مسئولیت شان را
در برابر فساد جدی بگیرند.

عربستان سعودی؛ دوست ،دشمن یا هر دو؟
پانزده سال جنگ ،نیم تریلیون دالرهزینه،
جان باختن  150,000نفر از آغاز جنگ ،ایاالت
متحده تالش دارد که خود را از این مخمصه
رها سازد .افغان ها را با جنگ شان تنها می
گذارند ،افزایش تحرکات طالبان نشــان از
جاری شدن پول های جدیدی در این کشور
است .آینده این کشور با خطر مواجه است،
رهبران افغان از کشور قدرتمندی درخواست
کمک کرده اند این کشــور مــی تواند از
دموکراسی نیم بند در این سرزمین حمایت
کند و یا آن را به دامان طالبان بیاندازد ،اما
این کشور قدرتمند دیگر امریکا نیست ،نام
این کشور عربستان سعودی است .عربستان
ســعودی در منازعات افغانســتان نقش
حیاتی دارد چرا که این کشــور در دو طرف
جنگ یعنی هم شورشــیان و هم حکومت
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افغانســتان حضور دارد .پاکســتان متحد
قدیمی عربستان است ،عربستان در زمان
تقویت طالبان پشت سر اسالم آباد ایستاده
بود .در طول سال ها جنگ ،شیوخ ثروتمند
و سازمان های خیریه این کشور منبع اصلی
مالی شورشــیان بود .همزمان ،این کشور
بطور رسمی خونسردانه از ماموریت امریکا
در افغانستان و دولت افغانستان حمایت می
کند ،حتی هنگامی که برای صلح مذاکرات
مخفیانه از طرف این کشــور به راه انداخته
شــد اعتراض کرد .آنها بین این تناقضات
در کشورشان تعادل ایجاد کرده اند که هم
بطور رسمی از یک جریان حمایت کنند و از
طرفی بطور مخفی و محرمانه از طرف دیگر
منازعه پشتیبانی کنند .این بازی دوطرفه،
عربستان را قادر می سازد که بطور رسمی
حمایــت از طالبان را رد کنند و از آن طرف
چشم خود را به کمک های مالی محرمانه به
طالبان ببندد .نتیجه اینکه سعودی ها از راه
های خصوصــی و یا مخفیانه به هر نحوی از
طالبان حمایت می کند.
وزیر مالیه ســابق طالبان در یک مصاحبه
ای با نیویورک تایمز توضیح داد که چگونه
در قالب سفر حج سال ها برای جمع آوری
پول به عربستان سفر کرده است .طبق گفته
های ولی نصر مشاور سابق ریچارد هالبروک،
سعودی ها به طالبان اجازه داده بودند که از
مردم به نــام مالیات به زور پول جمع آوری
کنند و آنها حتی با تهدیــد خانواده های
صدها هزار کارگر که در عربستان سعودی
کار می کردند پول اخاذی می کردند .برای
اولین بار مقامات طالبــان به روزنامه تایمز
گفتند که با اینکه ســعودی ها حامی مالی
طالبان بودند ،یک بــار مقامات اطالعاتی
عربســتان بطور مخفیانــه در باره صلح پا
درمیانی کردنــد .بنا به گفته تحلیل گران و
مقامات رسمی ،بازی چندگانه سعودی ها در
یک جغرافیا یکی از شیوه های استراتیژی
عربســتان در تعقیب منافع شان است .اما
این بازی ســعودی ها ،دموکراسی شکننده
ای که امریکا در طول  15سال در این کشور
به ارمغان آورده تهدیــد می کند و تمامی
دست آوردهای آنها را از بین می برد .حال
امریکا باید تالش به خرج دهد که این کشور
را متقاعد ســازد به بازی دوگانه پایان دهد
و نقش ســازنده ای در افغانستان ایفا کند.
و همچنین افغانســتان متوجه باشــد که
عربستان برای این کشور هم دوست است
و هم دشمن.
حاال سوال این جاست که مقامات افغان که
درخواست کمک کرده اند ،از کدام عربستان
درخواســت نموده اند ؟ ترکــی الفیصل
پادشاه عربستان شــخصی که  24سال در
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راس آژانس اطالعات سعودی بوده و بعدا
تا زمان بازنشســتگی اش در سال 2007
سفیر عربســتان در امریکا خدمت کرده
هر گونه حمایت عربستان از طالبان را رد
کرد او در پاســخ ایمیلی نوشت « تا وقتی
من در حکومت بودم حتــی یک ریال به
طالبان کمک نشده است» او اضافه کرد که
دانیل ال گالسر دستیار وزارت خزانه داری
امریکا درماه جون در کنگره امریکا شهادت
داده است که کشورعربســتان اقدامات
سختگیرانه ای را برای جلوگیری از ارسال
پول به تروریستان به اجرا گذاشته است.
محمد حنیف اتمر مشــاور ریاست امنیت
ملی افغانســتان در یک مصاحبه ای گفت
ما می دانیم و سال ها این کمک های مالی
صورت گرفته ،این کمک ها ماشین جنگی
تروریست در منطقه را حفظ می کند و باید
متوقف گردد .جان کری وزیر امور خارجه
امریکا می گوید عربســتان هنوز یکی از
تامین کننده منابع مالی شورشیان هست و
به همین علت شورشیان وجود دارد.
ولی نصر یکی از مشــاورین سابق امریکا
در جایی اظهار داشــت که عربســتان
ســعودی برای مقابله با رقیب خود ایران
به استراتیژی گسترش دیوار افراط گرایی
در جنوب و مرکز آســیا دست زده است.
رقابت بین این دو کشور شدت یافته است.
با خروج امریکا از افغانستان هر طرف می
کوشــند سرنوشت این کشــور را بدست
گیرنــد .طبق گفته های مقامــات افغان
کمکی در حدود یک میلیارد دالر به طالبان
شده است.
در ماه های اخیر طالبان با  40,000جنگجو
در هشــت والیت حمالت هماهنگی انجام
دادند  .عربســتان به دولت افغانســتان
پیشــنهاد کمک های دفاعی و انکشافی
داده اســت در حالی که شیوخ سعودی و
کشــورهای عرب خلیج فارس میلیاردها
دالر را به صورت خصوصی به ســازمان ها
و شبکه های اجتماعی سنی مذهب توزیع
کرده است از جمله ساخت و ایجاد مدرسه
های دینی و دانشگاه ها برای تغییر نسل
بعدی افغان ها مطابق خواست شان .آقای
نصر ،در حال حاضر رئیس دانشــگاه جانز
هاپکینز دانشــکده مطالعات پیشــرفته
بین المللــی ،در یک مصاحبه تلفنی گفت
افغانســتان برای ســعودی ها دوباره دل
چسب شده اســت  ،افغانستان برای آنها
مهم است ،به همین دلیل است که آنها در
دهه  ، 1980خیلی سرمایه گذاری کردند،
و آنها حاال خود را بیشتر در این کشور در
گیر می ســازند .هفت سال حکومت دینی
طالبان پایان دردناکی داشت.

حکومــت طالبان در تالفــی حمالت 11
سپتامبر توسط امریکا ســقوط کرد .آغا
جان معتصم وزیر مالیــه طالبان در یک
مصاحبه ای گفت که او با پوشــیدن لباس
داکتر خود را در قالب داکتر صلیب ســرخ
معرفی و توانســت با آمبوالنــس از مرز
گذشته و به پاکســتان بگریزد .او و سایر
رهبران طالب در کویته پاکستان گرد هم
آمدنــد و دوباره ســازماندهی کردند و تا
بحال این شورشــگری ادامه دارد .معتصم
مسئول کمیته مالی و جمع آوری پول شد.
عربستان ســعودی اولین جای برای جمع
آوری پول برای او بود .عربســتان کشور
ثروتمند دارای منابع عظیم نفتی اســت و
همچنین مکان مقدس مســلمانان در این
کشــور قرار دارد رهبران طالبان از شیوخ
پولــدار ،بنیانگزاران گــروه های افراطی
مسلمان و دونرهایی که از سایر کشورها
برای مناسک حج می آمدند پول دریافت
می کردند .معتصم بین سال های  2002تا
 2007سالی دو یا ســه مرتبه به عربستان
مسافرت می کرد نه فقط برای زیارت بلکه
برای جمع آوری پول برای طالبان .معتصم
می گوید افراد زیادی هم برای عمره و هم
برای حج از کشورهای مختلف می آمدند
از شیوخ سعودی هم می آمدند و من برای
جنگ از آنها طلب کمــک می کردم .این
فقط سعودی ها نبودند که به ما کمک می
کردند از کشــورهای دیگر هم به ما کمک
می کردند ،عربستان فقط جایی بود که می
توانستیم آنها را از نزدیک ببینیم .این پول
به روش های مختلفی بدســت طالبان می
رسید یا از طریق بانک پاکستانی نزدیک
به منطقه طالبان در پاکســتان یا از طریق
سیستم حواله.
طبق گفته های رحمــت اهلل نبیل رییس
سابق امنیت ملی افغانستان ،سال گذشته
خانواده های اعضای القاعده را با شــمش
های طال دســتگیر کرده اند که از شــرق
افغانستان وارد خاک شــده بودند .بارنت
روبین که به عنوان مشــاور ایاالت متحده
در امور افغانســتان و پاکســتان کار می
کرد گفت مقامات سعودی می گویند نمی
توانند همه مســلمان های که هر ساله به
عربستان می آیند کنترل کنند .یک مقام
امنیتی ســعودی که خواست نامی از وی
گرفته نشود گفت طالبان با پاسپورت و نام
جعلی پاکستانی می آیند و برای سعودی
ها ناشناخته هستند .درخواست امریکا از
عربســتان باعث کاهش این کمک ها شد.
ویکی لیکس فاش کرد که در ســال 2009
مقامات امریکایی از عربستان گله کرد که
طالبان و گروه های افراطی طی مراسم حج

میلیون ها دالــر پول جمع آوری کردند .در
دسمبر سال  2009در یک تلگرافی هیالری
کلینتون اظهار کرده است که عربستان یکی
از اصلی ترین تمویــل کنندگان مالی گروه
های تروریســت در جهان است .تلگراف
ها در دوره ریچــارد هالبروک که به عنوان
فرستاده ویژه افغانستان و پاکستان کار می
کرد صورت گرفته اســت او بدنبال محدود
کردن منابــع مالی طالبان بود هالبروک در
سال  2010فوت کرد.
کمک های مالی عرب های خلیج ادامه دارد
در کنار طالبــان حال به گروه های جدیدی
به نام دولت اســامی یا داعش هم کمک
می شــود .در یک ایمیلی از خانم کلینتون
در ســال  2014که به بیرون درز کرده است
وی به حکومت قطر و عربســتان توضیح
می دهد که کمک های مالی و تســلیحاتی
مخفیانــه ای از این کشــورها به داعش و
گروه های افراطی صورت می گیرد .هیالری
نوشته اســت که کمک های مالی بر سر به
کنترل گرفتن جهان اســام به رقابت بین
قطر و عربستان تبدیل گشته است .در ماه
رمضان ،سپتامبر سال  2008عبداهلل پادشاه
عربستان مهمانی افطاری پر زرق و برقی را
براه انداخته بود ،اما ایــن افطار یک افطار
معمولی نبود .این ضیافت عالمت مهمی را
نشــان می داد و آن عالقه شخصی پادشاه
عربســتان به پروســه صلح در افغانستان
بود در میان مهمانان مقامات رســمی افغان
 ،بــزرگان و اعضای ســابق طالبان حضور
داشتند .در عرض یک ماه مقامات اطالعاتی
عربستان در بندر جده دریای سرخ در یک
مکان تحت کنترل شدید بزرگان طرف های
درگیر را برای دست یافتن به صلح در کنار
هم گرد آورده بود .معتصم همان مردی که
برای شورشیان طالبان پول جمع آوری می
کرد در این جلسه به عنوان نماینده طالبان
شرکت داشــت .در طرف دیگر برادر حامد
کرزی ،فرســتاده حامد کرزی ریس جمهور
افغانستان که مذاکرات را تحریم کرد ،قیوم
کرزی بود .در طول ســه روز بحث و گفتگو
گاهی دو طرف شــاخ به شاخ می شدند که
سعودی ها آنها را دوباره به میز می کشاندند.
تالش صلح در سال  2006شروع شد و این
کار به ابتکار عبــداهلل انس الجزایری که 10
ســال در مقابل شــوروی ها در افغانستان
جنگیده بود صورت گرفته بود .انس در یک
مصاحبه ای گفت وقتی تمایل عربستان به
میانجگری به عنوان کشور ثالث را دریافتم
این تصمیم را گرفتم ،عربستان کشوری که
دو شهر بسیار مقدس را در خود دارد و در
طول جنگ شوروی با مسلمانان بوده است
بهترین مکانی است که گفتگوی صلح در آن
انجام شود.
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