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 ورطه خون؛ قطع امید از دوحه
 

هم در کابل و ادامه حمالت خونبار در والیات، جنگ را وارد مرحله پیچیده کرده است. کودک،  انفجارهای پی
گیرند. بارها اتفاق افتاده است که مادری یک فرزندش را  انفجارها و حمالت هدف قرار می مرد و زن در این

های پس از انفجارها،  جویان طالبان از دست بدهد. صحنه در صف نیروهای ارتش و دیگری را در صف جنگ
توان گفت که  توان در شرح آن حرفی به زبان آورد. تنها می کننده و وحشتناک است که نمی آن قدر ناراحت

تواند، اتفاق بیفتد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب  هایی و چنان جنایاتی تنها در افغانستان می چنان صحنه
مردم )نظامی و ملکی( تبدیل شده است. جای امنی وجود   ها به مسلخ سوزد. شهر کشور در آتش جنگ می

 .کسی مصون نیست  ندارد. هیچ
رفت، گره کور جنگ را باز کند، با خاموشی  االفغانی صلح که امید می وهای بینوگ  این در حالی است که گفت

صلح امریکا و   توافقتنامهوگوها که قرار بود، ده روز پس از امضای   رو شده است. این گفت  بست روبه  و بن
رهایی  ها، اختالف نظرها در  شرط  آغاز شود، به دلیل عدم برآورده شدن پیش ۲۹۳۲طالبان، در بیستم حوت 

ماه و دو روز تأخیر، در   هزار زندانی طالبان از بند دولت و دالیل پیدا و پنهان دیگر، پس از شش  پنج
 در دوحه قطر گشایش یافت. نشست افتتاحیه مذاکرات، برای مردم افغانستان امید ۲۹۳۳ودوم سنبله   بیست

المللی و کشورهای جهان، از  های بین  گان سازمان گان دولت و طالبان در حضور نماینده  بخش بود. نماینده
بس،  ضرورت برقراری صلح در افغانستان صحبت کردند. شهروندان افغانستان، امیدوار شده بودند. اعالم آتش

شان نوشتند. آنان رویا بافتند   های اجتماعی از آرزوهای ای از مردم، در شبکه اولین خواست آنان بود. حتا عده
صلح، به نورستان، کنرها، خوست، بدخشان و دیگر والیات کشور سفر خواهند  و گفتند که پس از برقراری

االفغانی، سرشار از امید و  وروزهای آغاز مذاکرات بین  کرد. حال و هوای فضای عمومی در نخستین شب
 .آرزو بود

ردم متوجه شدند وگوها، م  ها اما چندان دوام نیاورد. در روزهای پس از آغاز گفت  بافی ها و خیال این امیدواری
های هدفمند رسابقه انفجارها و ترو ورشدن است. موج بی  که آتش جنگ برخالف انتظارات آنان، در حال شعله

دهی شده   سنبله به بعد، بیش از صد انفجار و حمله هدفمند در شهر کابل سازمان ۸۸در کابل آغاز شد. از 
دهد که کابل و آرزوهای  ثبت شده است. این نشان میانفجار و حمله، تنها در سه ماه اخیر  ۳۲است. نزدیک به 

 .سوزند جا در آتش جنگ می مردم افغانستان، یک
دوحه که پس از شانزده ماه و  توافقنامهگی امضای  ساله  شنبه، دهم حوت(، برابر است با یک روز )یک

امضا شد. این مذاکرات  ی قطر میان امریکا و گروه طالبان در دوحه ۲۹۳۲روز مذاکره، در دهم حوت   بیست
زاد که در ماه سنبله همان سال از سوی وزارت خارجه   آغاز شده بود. زلمی خلیل ۲۹۳۱میزان  ۸۲در 

کننده   امریکا به عنوان نماینده ویژه ایاالت متحده در امور صلح افغانستان منسوب شده بود، هیأت مذاکره
اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر بود. مذاکرات  کرد. هیأت طالبان نیز متشکل از امریکا را رهبری می

 .طالبان و امریکا یازده دور و نزدیک به هفده ماه زمان را دربر گرفت
زمان برای امتیازگیری  دوحه، طالبان به تبلیغ روایت پیروزی، آغاز کردند و هم توافقنامهپس از امضای 

وجود نداشت/ندارد و هیچ  توافقنامهیأت نظارتی بر این شان شدت بخشیدند. از آنجایی که ه  تر، به حمالت بیش
های حکیمانه، در عمل هیچ  سال، به جز توصیه  سازمان و کشوری آن را تضمین نکرده است، در این یک

 .فشار جدی بر طالبان برای کاهش و یا قطع خشونت از سوی آنان، وارد نشده است
اند. مذاکرات  شان  طالبان متهم به عدم پابندی به تعهدات شود که ساله می  دوحه در شرایطی یک توافقنامه

ای، مذاکرات دوحه را  رفتی نداشته و حتا به صورت جدی آغاز نشده است. عده  االفغانی هیچ پیش بین
شود که  گویند که برای حل مسأله افغانستان به یک فرمول جدید نیاز است. گفته می خوانند و می یافته می پایان

سیاسی در داخل با هماهنگی تعدادی از کشورهای منطقه و جهان، روی پروسه جدید برای های  جریان
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کنند. براساس این طرح، قرار است پروسه شبیه به کنفرانس بن و با اشتراک تمامی  برقراری صلح کار می
رهای ها و کشو وگوی فشرده زیر نظر سازمانر ها و طالبان در یکی از کشورها برگزار و طی یک گفت طرف

المللی، روی ساختار آینده افغانستان توافق شود. شهر استانبول ترکیه به عنوان محل این مذاکرات در نظر  بین
دوحه، هیچ  توافقنامهاالفغانی و تا جایی  وگوهای بین  گرفته شده است. هرگاه این طرح عملی شود، قصه گفت

 .شود می
های نشر شده است که نشان  بری جو بایدن، گزارشپس از روی کار آمدن دولت جدید در امریکا به ره

ها در کنار  اند. این گزارش های تروریستی، از جمله القاعده قطع نکرده دهد، طالبان ارتباط شان را با گروه می
دوحه بگیرد.  توافقنامهترورهای هدفمند و تشدید حمالت طالبان، باعث شد که دولت بایدن تصمیم به بازنگری 

بینی کرد که دولت   توان پیش  ها و مردم شریک نشده است، اما می نوز نتایج این بازنگری با رسانههرچند تا ه
جدید امریکا با رویکرد جدیدی با جنگ و صلح افغانستان برخورد خواهد کرد. هرگاه چنین شود، جنگ و 

 .صلح وارد مرحله جدید خواهد شد
  تر از هر زمان دیگر پیچیده شده است. گفت  اکنون بیشافغانستان، « بازی جنگ و صلح»واقعیت این است که 
دیگر   های دولت و طالبان با یک بست مواجه است. هرچند در جریان هفته گذشته هیأت  وگوهای دوحه با بن

وگوها را باز نکرده   تر تعارفی بوده و گره کور گفت  اند، اما از قراین پیدا است که این دیدار، بیش دیدار داشته
االفغانی تا هنوز روشن نیست. آتش جنگ  وگوهای بین  دوحه و گفت توافقنامهامریکا در قبال  است. موضع

روزه افراد ملکی و غیرنظامی را هدف قرار   ور است و تروریستان با انفجارها و ترورهای هدفمند، همه  شعله
جود دارد. طالبان و تر از گذشته و عیار و شدید دهند. بهار نزدیک است و احتمال آغاز یک جنگ تمام می

اند. بنیادگرایی در زیر پرچم  دیگر خط و نشان کشیده گی گرفته و برای یک  حکومت برای این جنگ آماده
های  دهد که برخالف امیدواری جمهوری قد کشیده و از چهار سو صدای تکفیر بلند است. این همه نشان می

چنان ادامه خواهد داشت. آرزوهای مردم  گ هممدت ممکن نیست و جن  مردم، برقراری صلح حداقل در کوتاه
افغانستان مبنی بر ختم جنگ، برقراری صلح، دوری جامعه از باورهای افراطی و بنیادگرایانه و تحکیم 

 .تر از گذشته به صدا در آمده است  شود و ناقوس جنگ به شکل پیچیده های دولت بر باد رفته دیده می پایه
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