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تذکره الکترونیکی ،ضرورت افغانستان امروز

ــــــــــسرمقاله

خط دیورند اساس و محور

اختالفات افغانستان و پاکستان
حفیظ اهلل زکی
افغانستان و پاکستان دو کشور همســایه و در عین حال دارای
مرزهای طوالنی و مشــترکات تاریخی ،فرهنگی و اقتصادی می
باشــند؛ ولی روابط و مناسبات این دو کشور همواره دچار نوسان
بوده و با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است.
خط دیورند اساس اختالفات دو کشور را تشکیل می دهد .معاهده
خط دیورند در زمان عبدالرحمن با نماینــده هند بریتانیایی به
امضاء رسید و پس از استقالل پاکســتان از هند ،افغانستان این
خط مرزی را به رسمیت نشناخت.
از آن زمان تا کنون مناســبات دو کشــور همواره با تنش و بی
اعتمادی همراه بوده اســت .این تنش ها گردید که این دو کشور
نتوانند روابط خود را بر مبنای نیازمندی های سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی عیار سازند و همکاری های خود را در عرصه های مختلف
توسعه دهند.
تضادها و تنش ها میان پاکســتان و هند از یک طرف و پاکستان
و افغانستان از ســوی دیگر این کشور را در تنگناهای بیشماری
سیاســی ،اقتصادی و امنیتی قرار می داد و پاکستان بخصوص از
طرف هند خود را آسیب پذیر احســاس می کرد و این احساس
آســیب پذیری نگاههای پالیسی سازان پاکســتان را به سوی
افغانســتان معطوف کرد .افغانســتانی که همواره حکومت های
ضعیف داشته و از اختالفات و نارضایتی های داخلی در رنج بوده
است.
کودتای هفت ثورو به دنبال آن تجاوز نیروهای شــوروی سابق به
افغانستان و قیام سراســری مردم کشور ،فرصت طالیی را برای
پاکســتان فراهم کرد تا از این موقعیت برای رســیدن به اهداف
استراتژیک خود سود ببرد .این کشور از یک طرف با باز گذاشتن
مرزهای خود به روی مهاجرین ،زمینه نفوذ و مداخالت خود را در
آینده افغانســتان فراهم کرد و از سوی دیگر با گرفتن امتیازات
سیاسی ،کمک های اقتصادی و حمایت های همه جانبه بین المللی
راه رشد اقتصادی و نظامی خود را هموار کرد .دستیابی این کشور
به سالح های هسته ای که با سکوت و اغماض مجامع بین المللی
میسر گردید ،نتیجه حمایت آن کشور از جهاد افغانستان بود.
در همین دوره استراتژیســت های پاکستان ،نوع نگاه خود را به
افغانستان عوض کرده و سیاســت عمق استراتژیک را نسبت به
افغانستان دنبال کردند.
سیاست های پاکستان پس از پیروزی مجاهدین و سپس تشکیل
و حمایت از گروه طالبان بر مبنای همان سیاســت استوار بود .در
دوره جدید سیاســی که پس از  ۲۰۰۱در افغانســتان رقم خورد،
پاکستان ناچار شد که میان گزینه حمایت از طالبان به عنوان ابزار
سیاســی و یکجا شدن با ایتالف بین المللی ،یکی را انتخاب کند.
پاکستان گرچند تحت فشــار افکار بین المللی با ایتالف جامعه
جهانی همراه گردید؛ اما از آن طرف هیچگاه از اهداف استراتژیک
خود نسبت به افغانستان دست بر نداشت.
در پانزده ســال گذشته نه حکومت افغانســتان توانست با طرح
یک اســتراتژی دقیق و همه جانبه مناسبات خود را با پاکستان
بر مبنای احترام متقابل و منافع مشــترک تنظیم کند و نه جامعه
جهانی توانست پاکستان را وا دارد تا در راستای مبارزه با تروریسم
صادقانه عمل کرده و نگاه خود را نسبت به افغانستان عوض کند.
اکنون تنش ها میان دو کشور گسترش یافته و به اوج خود رسیده
اســت .اتهامات متقابل ،بســتن مرزها از سوی پاکستان و راکت
پرانی های دوامدار ،نشانه هایی اند که پاکستان می خواهد به این
اهداف خود نزدیکتر شود .یکی از مهمترین اهداف پاکستان حل
مسأله خط دیورند اســت .این خط خونین در واقع عمق و محور
همه اختالف ها میان دو کشور را تشکیل می دهد.
دولت پاکســتان روز پنجشنبه ۱۲ ،حوت با تصویب مجموعهای از
پیشــنهادها زمینه ادغام مناطق قبیلهای با بقیه کشور را فراهم
کرد .گفته می شود رهبران مناطق قبیلهای از پیشنهادهای دولت
استقبال کردهاند.
این اقدام در شــرایطی که افغانستان با نا امنی ها و گسست های
داخلی مواجه می باشد ،در واقع گامی به سوی حل یکجانبه معضل
مرزی از ســوی پاکستان محسوب می شــود .از این رو حکومت
افغانســتان بهتر است به صورت واضح و آشکار و با جلب حمایت
کشورهای منطقه و جهان ،نسبت به حل دایمی مشکل مرزی میان
دو کشور اقدام نماید.

در جلسه روز پنجشنبه 12 ،حوت 1395
کابینــه دولت افغانســتان ،طرح تعدیل
قانون ثبت احوال نفوس که قبال در کمیته
قوانین کابینه مورد تایید قرار گرفته بود،
مطرح گردید و تصویب شــد .در همان
جلســه رییس جمهور غنی این قانون را
طی فرمان تقنینی ،توشــیح کرد .بدین
ترتیــب گامی بزرگ در راســتای توزیع
تذکره الکترونیکی برداشــته شد .اکنون
پس از توشــیح قانون تعدیل شده ثبت
احوال نفوس چند نکته مهم وجود دارد:
یــک .مهم ترین مســاله ای که تا کنون
چندین بار باعث تاخیــر در روند توزیع
تذکره الکترونیکی شده بود ،نزاع سیاسی
در مورد درج کلمه «افغان» به عنوان بیان
کننده هویت ملی تمام مردم افغانســتان
در تذکره های جدیــد بود .موافقان درج
این کلمه به ماده چهارم قانون اساســی
تمســک می کردند که در آن آمده است:
«ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون،
تاجك ،هزاره ،ازبك ،تركمن ،بلوچ ،پشه
يي ،نورســتاني ،ايماق ,عــرب ،قرغيز،
قزلباش ،گوجر ،براهوي و ساير اقوام مي
باشد .بر هر فردي از افراد ملت افغانستان
كلمه افغان اطالق مي شود ».اما مخالفان
استدالل می کردند که چون کلمه افغان
بیانگر هویت بخشــی از مردم افغانستان
اســت ،بنابراین اطالق آن بر تمام مردم
افغانســتان ظلم اســت .این جدال چند
ســال قبل به پارلمان کشور کشانده شد
و مباحث مطرح شده در جلسات رسمی
شــورای ملی هرگز نتوانســت راهگشا
واقع گردد .بلکه به کلــی توزیع تذکره
الکترونیکی را با بن بستی مواجه کرد که
تا کنون ادامه داشته است.
اکنون در قانون جدید که توســط رییس
جمهور توشــیح شده اســت ،در تذکره
الکترونیکی ضمــن این که کلمه افغان به
عنوان بیان کننده هویت ملی تمام مردم
افغانستان درج می گردد ،قومیت هر فرد
نیز درج می شود .در قانون تعدیل شده،
ابتدا نام ،نام پدر ،نــام جد ،تاریخ تولد،

محمد هدایت

محل تولد ،دین ،ملت و قوم درج می شود.
بدین ترتیب به نظر می رســد که طرح
تعدیل شده ماده شش قانون ثبت احوال
نفــوس ،به نحوی میان هــردو نظر جمع
کرده است .سخنان رییس جمهور غنی و
معاون دوم رییس جمهور و داکتر عبداهلل
عبداهلل رییس اجراییه در جلســه کابینه
و رضایــت محمد محقق معــاون رییس
اجراییه در محفل ســالگرد شهید مزاری
در بلخ و استقبال گســترده رسانه ها و
نهادهای مدنی از این طرح ،نشانه اجماع
نسبی در مورد طرح جدید است.
دو .توزیع تذکــره الکترونیکی یکی از
ضرورت های عاجل امروز کشــور است.
بسیاری از برنامه های کالن ملی نیازمند
یک احصاییه دقیق اســت کــه تنها با
توزیع تذکره الکترونیکی به دســت می
آید .هم چنیــن شناســایی مجرمین،
تروریســت ها ،شــهروندان کشورهای
دیگر که وارد افغانســتان می شوند و به
راحتی تذکره تابعیت فعلی را به دســت

مــی آورند و در یــک کالم تامین امنیت،
تنها بــا تذکره الکترونیکی قابل دســت
یابی اســت .یکی از مواردی که نیاز شدید
به تذکــره الکترونیکی دارد و بدون توزیع
تذکره الکترونیکی همواره با مشکل مواجه
خواهد بود ،فرایندهای انتخاباتی است .در
قانون اساسی افغانستان چندین انتخابات
پیش بینی شده اســت که تا کنون هر بار
با مشکالتی مواجه بوده است .به خصوص
دو دور انتخابات ریاست جمهوری در سال
های گذشته نشان داد که بدون یک کارت
هویت معتبر و غیــر قابل جعل ،نمی توان
انتخابات سالم و بدور از شایبه برگزار کرد.
بنابراین توزیع تذکره الکترونیکی یکی از
مهم ترین نیازهای امروز مردم افغانستان
است و ضرورت حیاتی دارد.
سه .اکنون با توشــیح قانون جدید ثبت
احوال نفــوس و افزایش امیدواری ها برای
توزیع تذکره الکترونیکی ،عده ای بار دیگر
با درج کلمه افغــان در تذکره های جدید
مخالفت کرده اند و در برخی از رسانه ها و

شبکه های اجتماعی دست به تبلیغ علیه
تصمیم جدید کابینه دولت افغانســتان و
فرمان رییس جمهــور زده اند .این عده
گرچه در وضعیــت موجود در اقلیت قرار
دارند و نمــی توانند جلــو روند توزیع
الکترونیکی را بگیرند ،ولی بهتر آن است
که همگی بــه تصمیم فعلی کابینه نهیم و
از مباحث حاشیه ای پرهیز کنیم .زیرا اوال
کشور در وضعیت بدی قرار دارد و مردم
دیگر توان منازعات قومی را ندارد .ثانیا
ضرورت توزیــع الکترونیکی به اندازه ای
است که هیچ امری نباید جلو آن را بگیرد
و بار دیگر چنین پروســه مهم ملی را به
تاخیر بیندازد.
چهار .عالوه بر مشکل آفرینی های عمدتا
با انگیزه های سیاســی و قومی ،احتماال
مشــکل دیگری نیز پس از توشیح قانون
ثبت احوال نفوس وجود دارد .بدون شک
مشــکل اصلی همان مشکل سیاسی و و
مشکل حقوقی برخاســته از آن بود که
با تعدیل ماده ششــم قانون ثبت احوال
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نفوس و تصویب کابینــه و فرمان تقنینی
رییس جمهور فع شــده است ولی مشکل
تخنیکی احتماال هم چنــان باقی خواهد
بود .یکی از مهم ترین مسایلی که در سال
های گذشته در ریاست تذکره الکترونیکی
مطرح بوده اســت ،عدم توازن قومی در
کارمندان این اداره بوده است .اکنون یکی
از تعدیالت مهم قانون ثبت احوال نفوس،
تبدیل شدن این ریاست از چوکات وزارت
امور داخله به عنوان یک ریاســت مستقل
است .این مســاله ایجاب می کند که در
بخش های این ریاست به خصوص در بخش
منابع بشــری آن مطابق با خواســت ها و
مطالبات مردم افغانستان تغییراتی صورت
بگیرد .عالوه بر این مشکل ،نبود تجهیزات
کافی ،عدم امنیت در بســیاری از مناطق
کشور جهت احصاییه درست ،چالش های
محیطی در بســیاری از مناطــق به دلیل
جغرافیای خشــن و نبود زیرساخت های
تخنیکــی در ادارات مربوط به ثبت احوال
نفوس در والیات ،از مهم ترین چالش هایی
است که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی
با آن ها مواجه خواهد بود.
پنج .هیــات رهبری دولت افغانســتان با
تصمیــم اخیر در کابینــه و صدور فرمان
تقنینی رییــس جمهور در مــورد قانون
جدید ثبت احوال نفوس و شتاب بخشیدن
به روند توزیع تذکره الکترونیکی ،نشــان
داد که برای رفع مشــکالت اساسی مردم
و انجــام تصمیم های کالن ملــی ،اراده
جدی و هم چنیــن توافق نظر دارد .خوش
بختانه این تصمیــم دولت یکی از مواردی
بوده است که با خوش بینی و رضایت تمام
اعضــای رهبری حکومت صــورت گرفته
اســت .لذا از یک ســو این تصمیم مهم
نیازمند حمایت مــردم و نهادهای مدنی
اســت و از ســوی دیگر نیازمند قاطعیت
حکومت در مورد اجرای این قانون و آغاز
توزیع تذکره الکترونیکی .اکنون هم مردم
افغانستان و هم دولت به این نتیجه رسیده
است که نباید هیچ امری مانع روند توزیع
تذکره الکترونیکی گردد.

افغانستان در محراق توجه جهان
مهدی مدبر

سرنوشت جنگ در افغانستان این روزها
نگرانی هــای زیــادی را در مجامع بین
المللی بر انگیخته اســت .بعد از حمله به
دو نهاد امنیتی در روز چهارشــنبه هفته
گذشته ،این نگرانی ها افزایش یافته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر
بیانیهای گفته است که اعضای این شورا به
شدت نگران تهدیدهای گروه های مسلح
تروریستی طالبان ،القاعده ،داعش و گروه
های مسلح غیرقانونی در مناطق مختلف
افغانستان است .شواری امنیت همچنان
گفته است که بازداشت و محاکمه عامالن،
سازمان دهندگان و حامیان مالی این گونه
اقدامات تروریســتی ،یــک امر ضروری
اســت و از همه ی کشورها خواسته است
که فعاالنه با حکومت افغانستان در زمینه
مبارزه با تروریسم و افراطگرایی همکاری
کنند.
همچنان سناتور جان مکین ،رئیس کمیته
نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا در

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

بیانیــه ای از دونالد ترامپ رئیس جمهور
این کشور خواســته است که به وضعیت
امنیتی افغانســتان توجه فــوری کند تا
وضعیت این کشــور به سوی هرج و مرج
نرود .جان مک کین گفته است که مردم
افغانســتان برای دفاع از کشور خود ،در
حال مبارزه با دشــمن مشترک آمریکا –
افغانستان هستند و نباید فراموش کرد که
آمریکا هنوز در افغانستان علیه تروریسم
در حال جنگ است و باید از وقوع حملهای
مشابه  ۱۱سپتامبر ســال  ۲۰۰۱جلوگیری
کرد .مک کین از ترامپ خواسته است که
با همان قاطعیتی که با داعش مبارزه می
کند با وضعیت افغانستان برخورد کند.
آمریکا و جامعه جهانــی بعد از حمله به
ساختمان مرکز تجارت جهانی و پنتاگون
در  ۱۱ســپتامبر  ،۲۰۰۱بــرای مبارزه با
گروه طالبان و تروریســم وارد افغانستان
شــدند .از آن زمان تا کنــون ،ماموریت
نیروهای بین المللی در افغانستان با فراز
و فرودهــای زیادی همراه بوده اســت و
مبارزه با تروریسم در افغانستان ،دشواری
های زیادی بــرای نیروهای بین المللی و
نیروهای امنیتی افغانستان ،داشته است.
در ســال  ۲۰۰۱یگانه هدف نیروهای بین
المللی ،ســقوط گروه طالبــان و باز پس
گیری شهرهای افغانستان از کنترول آنها
بود .طالبان به زودی کنترول شــهرهای
بزرگ افغانستان را از دست دادند و مردم
افغانستان با امید به آیندهی بدون جنگ و
خشونت ،از حضور جامعه جهانی استقبال
کردند و برای پایــه گذاری یک حکومت
دموکراتیک در کشور ،با تمام دشواری ها،
به پای صندوق هــای رای رفتند و رئیس
جمهور شان را برگزیدند.
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امروز بیش از پانزده ســال از آن روز می
گذرد ،هرچنــد که پیشــرفت های قابل
مالحظهای در افغانســتان صورت گرفته
اســت و در زندگی شــهروندان کشــور
تغییرات زیادی آمده اســت ،اما امنیت و
ثبات در کشور هنوز با تهدید مواجه است
و رویــای صلح مردم افغانســتان ،تحقق
نیافته است .گروه طالبان که در سال ۲۰۰۱
تنها تهدید جدی برای امنیت افغانستان و
ماموریت جامعه جهانی به شمار می رفت،
هنوز در افغانستان خشونت می آفرینند و
در آخرین مورد دو نهاد امنیتی را در کابل
هدف حمله قرار دادند و نشــان دادند که
هنوز به عنوان یــک تهدید برای امنیت و
ثبات افغانســتان به شمار می روند .عالوه
بر این گروه ،بنا به گفته رئیس جمهور غنی
در کنفرانس امنیتی مونیخ ،اکنون حکومت
افغانستان با بیست گروه تروریستی دیگر

در حال جنگ است.
چه عواملی باعث شــد که مبارزه با گروه
طالبان و ســایر گروه های تروریســتی
در افغانســتان ،با موفقیت انجام نشود و
گروه های تروریســتی هنوز بتوانند در
بخش های مختلف افغانستان ،حمله های
تروریستی راه اندازی بکنند و از مردم بی
گناه افغانستان قربانی بگیرند؟
یکی از مهمترین ترین عوامل؛ عدم توجه
جامعه جهانی بــه منابع تمویل و حامیان
سیاسی گروه های تروریستی بود .گزارش
ها نشان می دهد که گروه های تروریستی
از سالح های پیشرفته و مدرن برخوردار
هستند و با اســتفاده از این سالح ها در
برابر نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای
بین المللی ،جنگ می کنند .جامعه جهانی
اما کمتر به این مسئله توجه کرده است که
گروه های تروریستی چگونه و از کجا این

واقعیت امر این اســت که گــروه های
تروریستی تا هنوز در تنگای اقتصادی و سیاسی
قرار نگرفته انــد و پناهگاههای امن آنها از بین
برده نشده اســت .تا زمانیکه که این گروه ها از
لحاظ اقتصادی تامین باشــند ،حامیان سیاسی
خود را داشته باشند و در پناهگاههای امن زندگی
کنند و برنامه بریزند ،مبارزه با تروریسم دشوار
و پیچیده خواهد بود.

ســاح ها را تهیه می کنند و برای ادامه ی
حیات سیاسی شان ،منابع مالی و حمایت
سیاسی را از کجا دریافت می کنند.
عدم توجه به منابع مالی و حامیان سیاسی
گروه های تروریستی ،باعث شده است که
آنها ،هنوز در افغانســتان نفس بکشند و
برای حکومت افغانســتان وجامعه جهانی،
چالش خلق کنند .اما به نظر می رســد که
بعد از حمله روز چهارشــنبه هفته گذشته
در کابل ،افغانســتان یکبار دیگر محراق
توجه کشــورهای جهان قرار گرفته است
و سرنوشــت جنگ در افغانستان و مسئله
مبارزه با تروریســم در کشــور ،نگرانی
سیاست مداران جهان را برانگیخته است.
تاکید شورای امنیت ســازمان ملل متحد
به محاکمه عامالن حمالت تروریســتی و
سازماندهندگان و حامیان آنها ،بیانگر این
مسئله است که قطع منابع مالی تروریستان
و وارد کردن فشار بر حامیان سیاسی آنها،
برای موفقیت در امر مبارزه با تروریسم در
افغانستان ،یک ضرورت فوری است .جامعه
جهانی بیش از یک و نیم دهه ،به این مسئله
توجه جدی نکرده است و تداوم این اشتباه،
ناکامی بزرگ جامعه جهانی را در افغانستان
رقم خواهد زد.
تالش های اخیر حکومت افغانســتان برای
جلب توجــه جامعه جهانی بــه همکاری
قاطعانه در راستای مبارزه با تروریسم نیز،
باعث شده است که در نگاه جامعه جهانی
به مســئله جنگ در افغانستان تغییراتی
رونما گردد و این امیدواری را بوجود آورده
است که جامعه جهانی وضعیت افغانستان
را دوباره بررســی خواهد کرد و این بار به
منابع تمویل تروریســم ،حامیان سیاسی
آنها و از بین بــردن پناهگاهای امن آنها،
توجه جدی تری صورت خواهد گرفت.
واقعیــت امر این اســت که گــروه های
تروریســتی تا هنوز در تنگای اقتصادی و
سیاسی قرار نگرفته اند و پناهگاههای امن
آنها از بین برده نشده است .تا زمانیکه که
این گروه ها از لحاظ اقتصادی تامین باشند،
حامیان سیاســی خود را داشته باشند و
در پناهگاههــای امن زندگی کنند و برنامه
بریزند ،مبارزه با تروریسم دشوار و پیچیده
خواهد بود.
جامعه جهانــی برای پیــروزی در جنگ
افغانستان ،باید فشارهای الزم را بر حامیان
سیاسی گروه طالبان و ســایر گروه های
تروریستی وارد کند ،علیه آنها تحریم های
اقتصادی وضع کنند و طبــق قوانین بین
المللی با آنها برخورد کنند .همچنان مخفی
گاههای گروه های تروریستی باید کشف و
از بین برده شــود و منابع تمویل آنها قطع
گردد .گروه های تروریســتی تا زمانی که
تمویل اقتصادی شوند و از حمایت سیاسی
برخوردار باشند ،از جنگ دست برنخواهند
داشت و به روند صلح نخواهند پیوست.

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

