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 ها چالش و صلح تامین رد جدید انکشافات

 

 ه دوح  مذاکرات هرا فراه در
 
 

  افغانستان   وضعیت  بررسی  یک  طی  اند  شده  موظف  امریکا  متحده  ایاالت  کانگرس  طرف  از  که  افغانستان  مطالعه  گروه
 طالب  با  هوروسی  نایرا  ،پاکستان،  چین  کشورهای  امده  گزارش  این  شبخ  نخستین  در  که  دان  داده  ترتیب  را  گزارشی

 .دشون بیرون فغانستانا از امریکایی نیروهای که دمیخواهن سرانجام دارند  رابطه ها
  طول   کشوردر  این   که  میدارند  اظهار  نپاکستا  درمورد  لیو  دیگریست  چالش  ایران   با  دشمنی  که  میکنند  تاکید  گروه  این

 را  عملیات  شان  خاک  هوایی  حریم  از  تا  داده  اجازه  امریکایی  نیروهای  برای  میکند.  کار  خط  طرف  دو  در  مدت  همین
 کویته   در  ها  طالب  کمک  به  جانبی  از   و   دهند  انتقال  پاکستان  راه  از  را  تجهیزاتش  و  دهند  انجام  افغانستان  خاک  در

 مذهبی،   مدارس  ایجاد  در  ها  پاکستانی  درازی  سالیان  از  نیست  جدید  کشف  نای  میدهند.  فعالیت  اجازه  انها  هب  شتافته
  ت ومهما سالح تن ها  هزار به هشتاد های سال در . هستند مشغول افگن هراس های  گروه تسلح وتجهیز تعلیم تربیه،
  وارد   ما   مظلوم  و  بیگناه  هموطنان  کشتار  جهت  بمخر  های  گروه  طتوس  پاکستان  ازطریق  غربی  های  کشور  کمک
 مذهبی   ی   ها  طالبه  اموزش  و  تربیه  جهت  پاکستان  خاک  در  افراطیون  مذهبی  مدرسه  ها  صد  اکنون  شد.همین  کشور
 .دان فعال

  ارایه  نظر  و  دانسته  هنگام  زود  را  امریکایی  نیروهای  خروج  متصمی  نفورددی  جوزف  جنرال  گزارش  همین  ادامه  در
 .دباش ها طالب و  امریکا بین توافقنامه مواد تمام  تحقق به وابسته باید بلکه می ما  اول در نه خروج این که نمود.

  خوانده   انستانافغ  در  اش   گردگی  کار  ایام  در  ناکام  ص شخ  را  وی  هداد  نشان  العمل  عکس  زمینه  در  ها  طالب  اما
 رهبری  دنفورد  جنرال  نظر  و  گزارش  این  شپخ  با  همزمان  اند.  کرده  وانمود  احساساتی  و  مندانه  عقده  را  وی  وتصمیم

 .دبرون نبرد های درمیدان تا که  اند داده دستور خود مهم وافراد  ها ،قوماندان والیان به ها بطال
  بس   اتش   و  خشونت   کاهش  ارزوی  هداد  قرار  جهان  های  کشور  سایر  درپهلوی  را  خود نیز  پاکستان سفیر  اینکه  جالبتر

 یک  طی  ایران  سفیر. هنمود  داری  جانب  نافغانستا  قضیه   حل  از  نیز  ها  ایرانی  ترتیب  همین  به  .  ست  ا  نموده  را
 مسوالنه  وخروج  دهه  دو   های   اورد  دست  حفظ  اساس  به   افغانستان  قضیه   حل   طرفدار   ما  داشت.»   اظهار  همصاحب

 « .دگرد دخیل  مسله این در امریکا با ما اختالف نمیخواهیم و . هستیم افغانستان از کاییامری نیروهای
 دگردی کشورترکمنستان وارد شان هیات داشتند منطقه های کشور به هائیکه سفر سلسله به ها طالب

  با   که  ایه  نشست  در  و  ساخته  وانمود  ترکمنستان  مقامات  دعوت  به  رسمی  سفر  یک  را  سفر  این  ها  طالب  سخنگوی
 همچنان  اند.  کرده  اعالن  اهن  راه  و   گاز  نلی  پایپ  بزرگ  های  پروژه  از  را  خود  پشتیبانی.   دداشتن  ترکمنی  مقامات 
 های وخواسته دربرخورد تغییر یک دخو اند.این داشته های حرف شان زندانیان ورهایی اموزش ، بهداشت ددرمور
 پرداخت  با  یونیکال  شرکت  طرف  از  نیز  قبل  های  سال گاز  لین  پپای  امنیت  تامین  قضیه  گرچه  .  میشود  دیده  ها  طالب

 .تنیاف تحقق ولی شد مطرح ها  طالب به دالر میلیارد چند
  دعوت   مینمایند.  بحث اهن  راه  و  گاز  لین  پایپ  هپروژ  امنیت   نتامی  مورد  در  ترکمنستان  دولت  با ها  بطال  دیگر  یکبار
 دهشت  های  گروه  نفوذ  تهدید  انرا  عوامل  از  یکی  باشد  گرفته  صورت  هم  شاید  مختلف  دالیل  به  ترکمنستان  به  ها  طالب

  های  پروژ امنیت تامین ز ا عالوه هگرو این  وجود .از  باشد این  فکر در شاید نترکمنستا دولت.  تاس میانه اسیای در
 در   زنی  ترکمنستان  کشور  زیرا  کند  استفاده  افگن  دهشت  های  گروه  تموقعی   و  شناخت  ،  جلوگیری  جهت  در  مربوط
 . ددار  قرار ها گروه این تیررس
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 دهشت   گروه  یک  از  و  کنند  فراموش  نباید  انرا   دارند  افغانستان  با  که  کدیپلوماتی  روابط ها  کشور  این تاس  الزم  ولی
  روابط   و  همکاری  پرتوکول  نقص  خود  این  .  کنند  پذیرایی   رسمی  بطور  انسانی  وتمدن  ضددیموکراسی  ،  افگن

 .دمیشو ردهشم دولتین بین دیپلوماتیک
  برای   جدی  عالقمندی  اواخر  دراین   ها  طالب  که  شود  می  دانسته  اوری   یاد  قابل  دوحه  تمذاکرا  پروسه  به  رابطه  در

 به   اینکه  منظور  به  هم  شاید  مینمایند  منطقه  کشورهای  از  بازدید  صرف  را  خود  وقت  و  نداشته  مذاکرات  برد  بیش
  افغانستان   دولت  این  دهند.  ادامه   هصادقان  را  پروسه  این  که  میخواهند  هاان  که  کنند  وانمود  ها  کشور  این  هپای  بلند  مقامات

  سال   .  نمودند  عملی   انرا   افغانستان  قبال  در  ها  پاکستانی  که  است  شیوه  این. تنیس  مذاکرات  این  ادامه  پابند  که  است
 پاکستان   خاک  در  ها  افگن  دهشت  که  کند  ثابت  المللی  بین  مجامع  در  که  است  تالش  در  افغانستان  دولت  که  هایست

 فرستاده  ما  کشور  به  پاکستان  استخباراتی  سازمان  حمایت  و  یرهنما  و  کمک  به  گردیده  وتسلیح  تجهیز  ،  وتربیه  تعلیم
  دهشت   های  گروه  واقامت  ها  گاه  تربیه  از  لمللی  ا  بین  مجامع  در  که  است  ها  پاکستانی  این  اواخر  امادراین. دمیشون
 بدوش  انند مصروف  خود که را انچه میخواهند شیوه  چنین از یپیرو با طالب .میزنند سخن افغانستان خاک در افگن
 . داندازن بی افغانستان دولت
 نهاد  در  جمهور  رئیس  اغای   تصحب  ان   دالیل  از  یکی  دارد.  را  خود  وکاستی  کمی  درمورد  نیز  افغانستان  دولت  گرچه

  ایجاد   صلح  به  ن  رسید  برای  ها  طالب  شرط  اگر»  :گفت  هک  است  امریکا  متحده  ایاالت  اتالنتیک  شورای  پژوهشی
  اشتباه   بزرگترین  کرد  اظهار  صحبتش  ادامه  .در  است  تاریخی  اشتباه  یک  این  باشد  من  برکناری  یا  و  موقت  حکومت 

  در   بحث  اکنون  کرد.  گیری  کناره  اعالم   مجاهدین  با  گفتگو  جریان   در  که   بود  این  پیشین  جمهور  رئیس  هللا  نجیب  داکتر
 «.تاس ازوقت پیش موقت تحکوم ایجاد باره

 مداخالت  ،  المللی  بین  های  حمایت  ،  نیروها  گیری  شکل  نکند  مقایسه  امرروز  با  را  دیروز  شرایط  باید  یغن  اغای
  تغییر   ها  گیری  موضع  و  ها  موقعیت  ،عوامل،  افکتوره  وسایر  استخباراتی  های  هشبک   فعالیت  ،  منطقه  های  کشور
  که   جهان  کشور  45  از  پیش  امروز  اند.  دوست  بودن  دشمن  یکه  وتعداد  ندشم  بودن  دوست  انانکه  از  بسیاری  نموده

  تسلح   را   مخرب  های  گروه  ان   براندازی   جهت  و  تخریب  دیموکراتیک  حکومات  نزما   در   را   ح صل  پروسه  دیروز
 .دان سهیم دولت این ساختمان در خود و  داشته قرار  افغانستان دولت کنار در امروز.  دمینمودن  وتجهیز

 طالب   و  امریکا  ازجانب  گویا  که  موقت  حکومت  یک  حطر  فعلی   شرایط  در   گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  یگرد  نکته  یک
 .ددار را خود ومخالفین موافقین که است گردش در کشور سیاسیون میان در دست  به دست گرفته صورت اه

  بینی  پیش  .  میدانند  منتفعی  انرا  نافغانستا  دولت  شمول  به  دیگر  تعداد  یک  و  کشور  نفع  به  انرا  سیاستمداران  از  تعداد
 .دبو خواهد خونبار کشور در ان عواقب که میکنند

 .ددارن دیموکراسی  سایه در ساله بیست های اورد  دست  و یاساس قانون های  ارزش  ، نظام تداوم به اعتقاد و
  حمالت  انفجارات،  در  شان   عزیزان   قربانی  با  انرا   بهای  کشور  بیدفاع  و   مظلوم  میگذرد.مردم  هرروزیکه  باتاسف  ولی

 .دپردازن می مخرب های گروه فعالیت سایر و انتحاری
 .  تاس گجن از دور وزندگی کار زمینه  شدن فراهم ، امنیت ، ثبات ، صلح صرف مردم نهایی خواست

 .د گرد هفروخت خود سیاستمداران  هاحمقان های بازی سیاست یقربان نشا  نافرزند که خواهند نمی
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